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அறிவுறுத்துகித்துகிற் பார
By Peter Schwarz, 16 February 2017 

இவ்வவாரம் நடக்கவுள்ள மூன்று உயர்மட்ட கூட்டங்களும்,

அமமரிக்க ஜஜனவாதிபதி மடவாஜனவாலட் ட்ரம்ப
 த் தேர்ந்ம் தேடுக்கபபட்டகப்பட்டத் தேத் ம் தேவாடர்ந்து ஐ தரவாபபவாவிற்குள்
ஆழமகப்பட்டதடந்து வரும்  தமவா் தேலககப்பட்டதளயும் மநருக்கடிகப்பட்டதயயும்
மவளிபபடுத்துகின்றஜன.

 தநட் தடவா பவாதுகவாபபு அகப்பட்டதமச்சர்கள் பு் தேன்கிழகப்பட்டதம மற்றும்
வியவாழக்கிழகப்பட்டதமகளில புரூமசலஸில சந்திக்கிறவார்கள்,  ஜி 20
நவாடுகளது மவளியுறவுத்துகப்பட்டதற அகப்பட்டதமச்சர்கள் மவள்ளியன்று
Bonn இல சந்திக்க இருக்கிறவார்கள்,  மற்றும் வவாரயிறுதியில
53  வது முனீச் பவாதுகவாபபு மவாநவாடு நடத்் தேபபட உள்ளது.
அமமரிக்கவாவிலிருந்து பங்குபற்றுபவர்களில துகப்பட்டதற
ஜஜனவாதிபதி கப்பட்டதமக் மபன்ஸ,  பவாதுகவாபபுத்துகப்பட்டதற மசயலர்
 தஜம்ஸ மவாட்டீஸ மற்றும் பல மசஜனட்டர்களும்
உள்ளடங்குவர்.

 தஜர்மன் சவான்சிலர் அங் தகலவா  தமர்க்மகலும்,  அத்துடன்
டஜன் கறக்கவாஜன அரசு ் தேகப்பட்டதலவர்களும்,  ஏகப்பட்டதஜனய
நவாடுகளிலிருந்து 50  மவளியுறவுத்துகப்பட்டதற அகப்பட்டதமச்சர்களும்
மற்றும் 30 பவாதுகவாபபுத்துகப்பட்டதற அகப்பட்டதமச்சர்களும் இம்மவாநவாட்டில
பங்குபற்ற உள்ளஜனர்.

இக்கூட்டத்திற்கு முன்ஜன் தேவாக,  முனீச் பவாதுகவாபபு மவாநவாட்டு
் தேகப்பட்டதலவர் மவவாலஃபகவாங் இஷிங்கர் (Wolfgang Ischinger), புதிய
அமமரிக்க ஜஜனவாதிபதிகப்பட்டதய கூர்கப்பட்டதமயவாக விமர்சித்் தே த் தேவாடு,
ஐ தரவாபபிய ஒன்றியம் ஐக்கியத்கப்பட்டத் தே கவாட்டவும் மற்றும் ஓர்
இரவாணுவ கட்டகப்பட்டதமபகப்பட்டதப ம் தேவாடங்கவும் அகப்பட்டதழபபுவிடுத்் தேவார்.
70  வய் தேவாஜன இந்் தே இரவாஜவாங்க அதிகவாரி, 45  ஆண்டு கவால
மவளியுறவுத்துகப்பட்டதற மகவாள்கப்பட்டதக அனுபவம் மகவாண்டவர்
என்ப த் தேவாடு,   தஜர்மன் அரசியலில மிகவும் மசலவவாக்கவாஜன
குரலகளில இவருகப்பட்டதடயதும் உண்டு.

“துரதிருஷ்டவசமவாக அமமரிக்கவா இனியும்  தமற்கிற்கவாஜன
முன்னு் தேவாரறமவாஜன அரசியல-் தேவார்மீக ் தேகப்பட்டதலவரவாக இருக்க
மபவாருத்் தேமற்றது,”  என்று  தபர்லிகப்பட்டதஜன கப்பட்டதமயமவாக மகவாண்ட

Tagesspiegel  க்கு இஷிங்கர் கடந்் தே சனியன்று ம் தேரிவித்் தேவார்.
“ட்ரம்பின் வருகப்பட்டதக  தமற்கின் முடிகப்பட்டதவ அர்த்் தேபபடுத்துகிறது,
அங் தக ஏகப்பட்டதஜனயவர்கள் முன்மவாதிரியவாக மகவாள்ள விரும்பிய
ஒளிவிளக்கவாக அமமரிக்கவா திகழ்ந்் தேது.  இந்் தே இழபகப்பட்டதபப
பிரதியீடு மசய்வ த் தே இப தபவாது ஐ தரவாபபவாவின் பணியவாகும்,”
என்றவார்.

“அமமரிக்கவா உலக ஒழுங்ககப்பட்டதமபபின் கூறுபவாடுககப்பட்டதளயும்,
 தநட் தடவா மற்றும் ஐ தரவாபபிய ஒருங்கிகப்பட்டதறகப்பட்டதவயும்
[ தகள்விக்குள் இழுத்் தே் தேற்கு]  பின்ஜனர் இருந்து"
 தமமலழுந்துள்ளகப்பட்டத் தேப  தபவால,  40  ஆண்டுகளில,  அவர்

இது தபவான்ற "ஒரு அதிகபட்ச ஸதிரமற்ற ் தேன்கப்பட்டதமகப்பட்டதய"
ஒரு தபவாதும் அனுபவத்தில பவார்த்் தேதிலகப்பட்டதல என்றவார்.

“இதுவகப்பட்டதரயில,  மவளியுறவு மற்றும் பவாதுகவாபபு
மகவாள்கப்பட்டதகயவாஜனது அடிபபகப்பட்டதடயில உறுதியவாஜன வழிகவாட்டி
மநறிமுகப்பட்டதறகள் மற்றும் ஒழுங்குமுகப்பட்டதறககப்பட்டதள மகவாண்ட ஒரு
நிகப்பட்டதலயவாஜன நடவடிக்கப்பட்டதகயவாக இருந்் தேது.  இப தபவாது
அனுமவானிக்க இயலவா் தே அதிகபட்ச மட்டங்களுடன்,  புதிய
தீவிரபபட்ட நிகப்பட்டதலகப்பட்டதமககப்பட்டதள நவாம் கப்பட்டதகயவாண்டு
மகவாண்டிருக்கி தறவாம்.  இது அசவா் தேவாரறமவாஜன வி் தேத்தில
அபவாயகரமவாஜனது,” என்பகப்பட்டத் தேயும்  தசர்த்துக் மகவாண்டவார்.

ஐ தரவாபபவாவிலும் குறிபபவாக  தஜர்மனியிலும் ஒரு பவாரிய
இரவாணுவ கட்டகப்பட்டதமபபின் மூலமவாக " தமற்கத்திய மதிபபுகளின்
ஒழுங்குமுகப்பட்டதறககப்பட்டதள"  பவாதுகவாபப் தேற்கு இஷிங்கர்
முன்மமவாழிந்் தேவார்.   தஜர்மன் இரவாணுவ மசலவிஜனங்ககப்பட்டதள
மவறும தஜன அ் தேன் ் தேற் தபவாகப்பட்டத் தேய மட்டமவாஜன 1.2
ச் தேவீ் தேத்திலிருந்து அமமரிக்கவா அகப்பட்டதழபபுவிடுத்் தே 2
ச் தேவீ் தேத்திற்கு உயர்த்துவது  தபவா் தேவாது,  மவாறவாக மமவாத்் தே
உள்நவாட்டு உற்பத்தியில 3 ச் தேவீ் தேத்திற்கு உயர்த்் தே  தவண்டும்.
இது அபிவிருத்திக்கவாஜன வரவு-மசலவு திட்டக்கறக்கு,
இரவாஜவாங்க மற்றும் மனி் தேவாபிமவாஜன உ் தேவிகள்
ஆகியவற்கப்பட்டதறயும் உள்ளடக்கி இருக்க  தவண்டும்,
இவ்வி் தேத்தில அது இரவாணுவ வரவு-மசலவு திட்டக்கறக்கின்

பவாகமவாக மவாறும் என்றவர் Tagesspiegel உடன்  தபசுகப்பட்டதகயில
முகப்பட்டதறயிட்டவார்.  “இந்் தே அணுகுமுகப்பட்டதற எடுத்் தே எடுபபி தல தய
எலலவா இடதுகளவாலும் எதிர்க்கபபடவாது,” என்றவார்.

இரவாணுவ மசலவுகளில அத்் தேகப்பட்டதகயமவவாரு உயர்வு
அமமரிக்கவாவின் நலன்களுக்கவாஜனது அலல,  மவாறவாக
 தஜர்மனியின் நலன்களுக்கவாஜனது என்று இஷிங்கர்
திங்களன்று பத்திரிகப்பட்டதககளுக்குத் ம் தேரிவித்் தேவார்.  “ஆக தவ
இங் தக பிரச்சிகப்பட்டதஜனயில இருபபது மபன்டகனில இருந்து
ஏ த் தேவாசில மூன்றவாந்் தேர சிறுவர்கள் வருவது குறித்் தே் தேவாக
இருக்கவாது,”  என்றவார்.  பிரச்சிகப்பட்டதஜனயவாஜனது அ் தேனினும்
மபரி் தேவாக,  நவாட்கப்பட்டதட பவாதுகவாக்க  தஜர்மன் இரவாணுவத்திற்கு
(Bundeswehr)  என்ஜன அவசியபபடுகிற த் தேவா அது குறித்் தே் தேவாக
இருக்கும்.

 தஜர்மன் இரவாணுவத்தின் ் தேவாக்கும் ஆற்றகப்பட்டதலப பலபபடுத்் தே,
இஷிங்கர்,  இரவாணுவ மற்றும் ் தேளவவாட ம் தேவாழிலதுகப்பட்டதற
பகுதிகளில ஐ தரவாபபிய ஒன்றியத்திற்குள் மநருக்கமவாஜன
கூட்டுறவுக்கு அழுத்் தேமளித்து வருகிறவார்.

“ஐ தரவாபபிய ஒன்றிய அங்கத்் தேவர்கள் அவர்களுக்கவாஜன
 தபவார்விமவாஜனங்ககப்பட்டதள தயவா அலலது ஆயு் தேங்ககப்பட்டதள தயவா



ஒருங்கிகப்பட்டதறந்து வவாங்கிஜனவால,  அவர்கள் ஒவ்மவவான்றுக்கும்
பவாதி விகப்பட்டதல மட்டு தம மகவாடுபபவார்கள்,”  என்று Tagesspiegel

க்கு அவர் கறக்கிட்டு கவாட்டிஜனவார்.  “மவறும தஜன பவாதி
அளவிற்குச் மசலவிட்டு,  நவாம் அமமரிக்கவாகப்பட்டதவ விட ஆறு
மடங்கு அதிகமவாஜன ஆயு் தே அகப்பட்டதமபபுமுகப்பட்டதறககப்பட்டதளக்
மகவாண்டிருக்கி தறவாம்,  ஆஜனவால நமது சண்கப்பட்டதடயிடும் ஆற்றல
10  ச் தேவீ் தேத்திற்கும் குகப்பட்டதறவவாக உள்ளது,”  என்றவார்.
“மவளியுறவுக் மகவாள்கப்பட்டதகயில முடிமவடுபப் தேற்கவாஜன
் தேகப்பட்டதககப்பட்டதமயுடன்  தசர்ந்து…  பிரவாந்தியவவா் தேத்தின்"  முடிவுடன்,
ஐ தரவாபபியர்களவாகிய நவாம் உண்கப்பட்டதமயில ஒரு பலமவாஜன
அபிபரவாயத்கப்பட்டத் தே ஏற்படுத்் தேக்கூடிய ஓர் அரசியல-இரவாணுவ
சக்தியவாக இருப தபவாம்,” என்றவார்.

“அமமரிக்கவாகப்பட்டதவ  தநற்கப்பட்டதற விட இன்று ஒரு கூட்டவாளியவாக
ஏற்க மறுக்கும்"  ஏகப்பட்டதஜனய ஐ தரவாபபிய அரசியலவவாதிகளுக்கு
முரண்பட்ட வி் தேத்தில,  இஷிங்கர்,  S ddeutsche  Zeitungü  இன்
விருந்திஜனர் பக்கத்தில வியவாழஜனன்று எழுதுகப்பட்டதகயில,
எவ்வளவு நீண்டகவாலத்திற்கு சவாத்திய தமவா அந்் தேளவிற்கு ஒரு
சவாத்தியமவாஜன கவாலத்திற்கு பகிரங்க முறிகப்பட்டதவ இழுத்் தேடிக்க
விரும்புகிறவார்.  “அமமரிக்கவாவிடமிருந்து தீர்க்கமவாக
திரும்புவ் தேற்கு மவாறவாக,  அட்லவாண்டிக் இகப்பட்டதடயிலவாஜன சமூக
மதிபபுககப்பட்டதளப  தபணுவதில ஆர்வமுகப்பட்டதடயவர்களுடன் நவாம்
ஒருங்கிகப்பட்டதறந்து மசயலபட  தவண்டும்,” என்கிறவார்.

“கவாங்கிரஸில உள்ள ட்ரம்ப எதிர்பபவாளர்ககப்பட்டதள"  மற்றும்
"புதிய அரசவாங்கத்தின் அங்கத்் தேவர்ககப்பட்டதளயும் கூட"
சவாத்தியமவாஜன பங்கவாளிகளவாக இஷிங்கர் மபயரிட்டவார். ஒருவர்
"எந்் தேளவிற்கு சவாத்திய தமவா அந்் தேளவிற்கு புதிய அமமரிக்க
அரசவாங்கத்கப்பட்டத் தே ஒருங்கிகப்பட்டதறக்க"  முயல  தவண்டியிருக்கும்
என்றவார்.  “ஒருங்கிகப்பட்டதறத்து,  மசலவவாக்கப்பட்டதக  தபணுவது ் தேவான்
துலலியமவாக இப தபவாது அவசியபபடும் ய் தேவார்த்் தேஅரசியல,”
என்றவார்.

அகப்பட்டதஜனத்திற்கும்  தமலவாக, ட்ரம்ப  தபவாலிலலவாமல, ஐ தரவாபபிய
ஒன்றியம் மற்றும்  தநட் தடவாவிற்கு இதுவகப்பட்டதரயில ஆ் தேரகப்பட்டதவ
மவளிபபடுத்தி உள்ள பவாதுகவாபபு மசயலர் " தபவார் மவறியர்"
மவாட்டீஸ,  துகப்பட்டதற ஜஜனவாதிபதி மபன்ஸ மற்றும்
மவளியுறவுத்துகப்பட்டதற மசயலர் மறக்ஸ ரிலலர்சன் ஆகி தயவார்
மீது இஷிங்கர் நம்பிக்கப்பட்டதக கப்பட்டதவத்துள்ளவார்.

உண்கப்பட்டதமயில இந்் தே முனீச் பவாதுகவாபபு மவாநவாட்டில கலந்து
மகவாள்வவார் என்று கரு் தேபபட்ட,   த் தேசிய பவாதுகவாபபு
ஆ தலவாசகர் கப்பட்டதமக்கல ஃபிளினின் இரவாஜிஜனவாமவா,  ஐ தரவாபபிய
ஒன்றிய ஆ் தேரவவாளர்களவால நிம்மதியவாக எடுத்துக்
மகவாள்ளபபட்டது.  ஃபிளின் ஐ தரவாபபிய ஒன்றியத்தின் ஒரு
எதிர்பபவாளரவாகவும் மற்றும் மவாஸ தகவாவின் ஒரு
கூட்டவாளியவாகவும் பவார்க்கபபட்டு வந்் தேவார்,  அ த் தே தவகப்பட்டதளயில
பல ஐ தரவாபபிய அரசியலவவாதிகள் ஐ தரவாபபிய ஒன்றியத்தின்
கூடு் தேல உகப்பட்டதடகப்பட்டதவத் ் தேடுபப் தேற்கு ரஷ்யவாவுடஜனவாஜன ஒரு
 தமவா் தேல  தபவாக்கப்பட்டதகப பின்ம் தேவாடர  தவண்டியகப்பட்டத் தே அவசியமமஜன
கருதுகின்றஜனர்.

அவரது S ddeutsche  Zeitung  ü கட்டுகப்பட்டதரயில,  இஷிங்கர்,
“ஒருங்கிகப்பட்டதறந்து மசலவவாக்கு  தபணுவ் தேற்கவாஜன"  அவர்
மகவாள்கப்பட்டதக இரவாணுவத்கப்பட்டத் தே மீள்ஆயு் தேமயபபடுத்் தே அவகவாசம்
மபறுவ் தேற்கவாஜனது என்ற உண்கப்பட்டதம குறித்து எந்் தே சந் த் தேகமும்
விட்டு கப்பட்டதவக்கவிலகப்பட்டதல.  “குறுகிய மற்றும் மத்திய
கவாலத்திற்கு"  ஐ தரவாபபவா,  “அமமரிக்க பவாதுகவாபபு
உத்் தேரவவா் தேத்கப்பட்டத் தேக் கப்பட்டதகவிட கூடவாது"  என்றவர் குறிபபிட்டவார்.
மவளிபபகப்பட்டதடயவாக தவ இகப்பட்டத் தே அவர் நீண்டகவாலத்திற்கு
 தவறுவி் தேமவாக பவார்க்கிறவார். 

அ த் தே தநரத்தில,  “இகப்பட்டத் தே மீறுவது ஒரு மரறகதியிலவாஜன
அட்லவாண்டிக் இகப்பட்டதடயிலவாஜன மநருக்கடிகப்பட்டதயத் தூண்டும்,”
என்று அவர் சிவபபு தகவாடும் வகப்பட்டதரந்் தேவார்.  மு் தேலவாவ் தேவாக,
“உண்கப்பட்டதமயில ஐ தரவாபபிய ஒன்றியத்கப்பட்டத் தே ஒரு எதிரவாளியவாக
பவார்க்கும் மற்றும் உகப்பட்டதடகப்பட்டதவ அது துரி் தேபபடுத்துவ் தேற்கும்,
வலதுசவாரி ஜஜனரஞ்சகவவாதிககப்பட்டதள ஆ் தேரிக்கவும் கருதும்
மடவாஜனவாலட் ட்ரம்பின் கீழ் ஒரு புதிய அரசவாங்க மகவாள்கப்பட்டதக
இருந்் தேவால, அது பரஸபர உறவுகளுக்கு  தபரழிவுகரமவாஜன் தேவாக
இருக்கும்,”  என்றவர் எச்சரித்் தேவார்.  அது தபவான்றமவவாரு
மகவாள்கப்பட்டதககப்பட்டதய அவர் முன்ஜன் தேவாக "ஆயு் தேங்கள் இலலவா ஒரு
 தபவார் பிரகடஜனமவாக" வர்ணித்திருந்் தேவார்.

ஐ தரவாபபவாகப்பட்டதவ விகப்பட்டதலயவாக மகவாடுக்கும் ரஷ்யவா மற்றும்
அமமரிக்கவாவிற்கு இகப்பட்டதடயிலவாஜன ஓர் உடன்பவாட்கப்பட்டதட இஷிங்கர்
அவரது இரண்டவாவது சிவபபு தகவாடவாக மபயரிட்டவார்,  மற்றும்
ஈரவானுக்கு எதிரவாக புதிய ் தேகப்பட்டதடயவாகப்பட்டதறககப்பட்டதள,  இகப்பட்டத் தே
 தஜர்மனி ஆ் தேரிக்கவாது என்ற நிகப்பட்டதலயில, இகப்பட்டத் தே மூன்றவாவ் தேவாக
வகப்பட்டதரயறுத்் தேவார். 

ஐ தரவாபபவாவிற்கு எதிரவாக ட்ரம்ப "அவரது திட்டங்ககப்பட்டதள
நிகப்பட்டதற தவற்ற முடியவாமல"  மசய்வ் தேற்கவாக,  ஐ தரவாபபிய
அரசுகள் ஐக்கியத்கப்பட்டத் தே கவாட்டவும் மற்றும் சுய-
வலியுறுத்் தேலுடன் நடந்து மகவாள்ளவும் இஷிங்கர் அவசரமவாக
அகப்பட்டதழபபுவிடுத்் தேவார்.  அ த் தே தநரத்தில அவர் குறிபபிடுகப்பட்டதகயில,
“குறிபபவாக  தஜர்மனியர்கள் மகவாந்் தேளிபபவாஜன உலக
நிகப்பட்டதலகப்பட்டதமகளின் மவளிச்சத்தில மவளியுறவு,  அபிவிருத்தி
மற்றும் பவாதுகவாபபு மகவாள்கப்பட்டதகயின் பகுதிகளில அவர்களது
முயற்சிககப்பட்டதளக் குறிபபிடத்் தேக்க அளவிற்கு அதிகரிக்க
 தவண்டும்" என்பகப்பட்டத் தே சுட்டிக்கவாட்டிஜனவார்.

ட்ரம்ப மீதும் மற்றும் ஐ தரவாபபிய ஒன்றியத்தில உள்ள
வலதுசவாரி ஐ தரவாபபிய ஒன்றிய எதிர்பபவாளர்கள் மீதும்
அவரது விமர்சஜனத்திற்கும் "சமூக மதிபபுககப்பட்டதளப"
பவாதுகவாபபது என்ப் தேற்கும் எந்் தே சம்பந்் தேமும் இலகப்பட்டதல
என்பகப்பட்டத் தே தய பவாரியளவில இரவாணுவ கட்டகப்பட்டதமபபுக்கவாஜன
இஷிங்கரின் அறிவுறுத்் தேல எடுத்துக்கவாட்டுகிறது.
மூன்றவாண்டுகளுக்கு முந்கப்பட்டத் தேய முனீச் பவாதுகவாபபு மவாநவாடு,
"இரவாணுவ கட்டுபபவாடுகள் நீக்கபபடுகிறம் தேஜன"
பிரகடஜனபபடுத்் தே  தஜர்மன் அரசவாங்கத்திற்குரிய அரங்கமவாக
 தசகப்பட்டதவயவாற்றியது. அப தபவாகப்பட்டத் தேய மவளியுறவு மந்திரி மற்றும்
் தேற் தபவாகப்பட்டத் தேய ஜஜனவாதிபதி பிரவான்ங்க்-வவாலடர் ஸகப்பட்டதரன்கப்பட்டதமயர்
அந் தநரத்தில குறிபபிடுகப்பட்டதகயில, “ தஜர்மனி உலக அரசியலின்
பக்கவவாட்டில இருந்து கருத்து ம் தேரிவிபபகப்பட்டத் தேக் கவாட்டிலும்
மிகவும் பலமவாஜனது,”  என்றவார்.  அவருக்கு முன்பிருந்் தே
ஜஜனவாதிபதி  தஜவாஜோஹவாயிம் மகிம் கௌவ்க் மற்றும் பவாதுகவாபபுத்துகப்பட்டதற
அகப்பட்டதமச்சர் ஊர்சுலவா மவவான் மடர் மலமயன் ஆகி தயவாரும்
அவகப்பட்டதர ஆ் தேரித்் தேஜனர்.

 தஜர்மன் இரவாணுவவவா் தேத்தின் மீள்வரகப்பட்டதவப  தபவால தவ, ட்ரம்ப
 தமலுயர்ந்து வந்திருபபதும்,  உலக மு் தேலவாளித்துவத்தின்
தீர்க்கவியலவா மநருக்கடியின் விகப்பட்டதளவவாகும்.  அரசியல,
மபவாருளவா் தேவார சக்தியின் உலகளவாவிய மறுபகிர்வுக்கவாக
கடுகப்பட்டதமயவாஜன சண்கப்பட்டதடகப்பட்டதய முன்மஜனடுபபகப்பட்டத் தே ் தேவிர, ஒவ்மவவாரு
நவாட்டின் ஆளும் வர்க்கத்திடமும், ஆழமகப்பட்டதடந்து வரும் இந்் தே
சமூக மற்றும் மபவாருளவா் தேவார ப் தேட்டங்களுக்கு  தவமறந்் தே
விகப்பட்டதடயிறுபபும் கிகப்பட்டதடயவாது.  அ் தேன் ் தேகப்பட்டதலகப்பட்டதமயின் கீழ்
ஐ தரவாபபவாகப்பட்டதவ இரவாணுவரீதியில மறுஒழுங்கு மசய்வ் தேற்கவாஜன
 தஜர்மனியின் முயற்சிகள்,  கடந்் தே நூற்றவாண்டில இரண்டு
உலகப  தபவார்ககப்பட்டதள தூண்டிய முரண்பவாடுககப்பட்டதள தய
் தேவிர்க்கவியலவாமல ஐ தரவாபபவாவில தூண்டும்.


