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அமெரிக்க்காவின் ரஷ்ய-விிரர்காதக் மக்காள்்கககளில
இருந்து தூரநிற்கும் ெக்ிரர்கானின் நடவடிக்்ககக்கன

பிமரஞ்சு ஊடகங்கள் கள் ப்கார்காட்டுகின்றன
By Alex Lantier,   31 May 2017

பதிதிதாக ததர்ந்ந்ததடுக்கப்பட்டிருக்கும ஜனிதாதிபதி மக்தகிதான திங்களனற கஷ்ய
ஜனிதாதிபதி விளிதாடிமிர் பட்டினுடன நடத்திய மிதாநிதாட்்டட பிந்தகஞ்ச ஊடகங்கள
பிதாகிதாட்டின.  கஷ்யிதா்டா தநிதாக்க அந்தமரிக்கிதா பககங்க குதகிதாதம கிதாட்டுகனற
நி்ட நிலையிலும மக்தகிதான கஷ்யிதா்டா தநிதாக்க நகர்ந்த ந்தகிதாண்டிருக்கறிதார் எனற
உண்்டம்டய ம்டறப்பதற்கு ந்தசெய்தித்திதாளகள அதிகம அ நிலைட்டிக் ந்தகிதாளளவில்்ட நிலை எனற
விதத்தில் இந்த பிதாகிதாட்டு கூடுதல் முக்கயத்தாமு்டடயதிதாக இருக்கறத.

Le  Monde தநற்்டறய தனத த்ட நிலையங்கத்தில் எழுதியத,  “தார்செிதாய் தகிதாட்்டடயின
க்ட நிலைாண்ணத்தில், பிகிதானஸ் தம 29 திங்களனற கஷ்யிதாவுடனிதான தனத உறவுகளில்
ஒரு பதிய தமமபட்ட பிதா்டத்டய ந்ததிதாடங்க விருமபியத.  அத நல் நிலைந்ததிதாரு விடயம”.
“தார்செிதாயில் விளிதாடிமிர் பட்டினுடனிதான செந்திப்பில் தபிதா நிலை,  தநட்தடிதாவில் ந்தடிதானிதால்ட்
ட்கமப் மற்றம தருக்க ஜனிதாதிபதி ரீந்தசெப் ்டதயீப் எர்தடிதாகன உடனிதான செந்திப்பின
தபிதாதம,  திரு.மக்தகிதான திதான அங்கு ந்ததிதானி்டய
உருாிதாக்கயளித்தாகிதாய் இருந்திதார்”  எனபதில் அத
குதூகலித்தத.

கஷ்யிதா்டா தநிதாக்க மக்தகிதானின செமிக்்டககளுக்கும,
அந்தமரிக்கிதாவுக்கும ஐதகிதாப்பிய ஒனறியத்தக்கும
எல் நிலைிதாாற்றக்கும முதலில் தஜர்மனிக்கும
இ்டடயி நிலைிதான பதட்டங்கள ந்தபருக
ாருாதற்கும,  இ்டடயி நிலைிதான ந்தநருக்கமிதான
ந்ததிதாடர்பக்டள இந்தத் த்ட நிலையங்கம
சட்டிக்கிதாட்டியத.  ’ஐதகிதாப்பிய ஒனறியத்தில்
இருந்த பிரிட்டன ந்தாளிதயறியதற்குப்
பினனரும அந்தமரிக்க ஜனிதாதிபதியிதாக
ந்தடிதானிதால்ட் ட்கமப் ததர்ாிதாகயிருப்பதன
பினனரும,  கண்ட ஐதகிதாப்பிதாாிதானத (continental

Europe) அந்தமரிக்கிதா்டாதயிதா இங்க நிலைிதாந்்டததயிதா
இனியும நமபியிருக்க முடியிதாத,  தன
ாருங்கிதா நிலைத்திற்கு அத திதாதன தபிதாகிதாடியிதாக தாண்டும’
எனற ாிதாகஇறதியில் தஜர்மன செிதானசெ நிலைர் அங்தக நிலைிதா
தமர்க்ந்தகல் விடுத்த அறிக்்டகயில் இந்த பதட்டங்கள ஒரு
உக்ககமிதான ாடிாத்்டத எடுத்திருந்தன. 

“ஒரு ‘ஐதகிதாப்பிய தருணத்்டத’  பற்றிக் ந்தகிதாளளும”  மக்தகிதானின விருப்பத்்டத Le

Monde பகழ்ந்தத. அத தமலும தசெர்த்தக் ந்தகிதாண்டத, “பிந்தகக்ஸிட் மற்றம அங்தக நிலைிதா
தமர்ந்தகல் இந்த ாிதாகத்தில் அடிக்தகிதாடிட்டுக் கிதாட்டியாிதாறிதாக ந்தடிதானிதால்ட் ட்கமபின
ார்த்தக தனி்டமப்படுத்தல்ாிதாதம ஆகயாற்றின மத்தியில்,  ஐதகிதாப்பிய ஒனறியம
தனத ந்தநருக்கத்்டத அதிகரிப்பததிதாடு,  உக்தகன,  சிரியிதா,  உ நிலைக ந்தாப்பமிதாதல் ஆகய
இந்நிதாளின மிதாந்தபரும பிகச்சி்டனகளில் தனத ந்தசெிதாந்த அ்டடயிதாளத்்டத ாலுப்படுத்திக்
ந்தகிதாளள தாண்டும.”

அத்த்டன அகசியல் ாண்ணங்க்டளயும ந்தகிதாண்ட ந்தசெய்தித்திதாளகளும சிற்சிற
வித்தியிதாசெங்களுடன இதத பகுப்பிதாய்்டாதய பகர்ந்த ந்தகிதாண்டன.  ா நிலைத-செிதாரி Le

Figaro, இகண்டு ஜனிதாதிபதிகளும “தமத இகண்டு நிதாடுகளுக்கும இ்டடயி நிலைிதான தூதகக
உறவுகளுக்கு பத்தயிகளிக்க”  தநிதாக்கம ந்தகிதாண்டிருந்ததிதாக விளக்கயத,  அத்தடன
மக்தகிதானின கிதா நிலைப்ந்தபிதாருத்தத்்டதயும பிதாகிதாட்டியத:  “பிகிதானசக்கு செிதாதகமிதான ஒரு
செர்ாததசெ சூழ்நி்ட நிலை்டயயும மக்தகிதான அனுகூ நிலைமிதாக்கக் ந்தகிதாண்டிதார்.  பட்டினுடன

தபச்டகயில் அாருக்கு ந்தசெயல்பட சதந்திகம இருந்தத:  பிந்தகக்ஸிட்டுக்குப் பினனர்
ஐக்கய இகிதாச்சியம கிதாட்சியில் இருந்த ந்தாளியில் தபிதாய் விட்டத, ந்தடிதானிதால்ட் ட்கமப்
ததர்ாிதானதற்குப் பினனர் அந்தமரிக்கிதா கணிக்கமுடியிதாததிதாக விட்டத,  தஜர்மனி
ாகவிருக்கும தனத ததர்தல்களுக்கு தயிதாரிப்ப ந்தசெய்ாதில் முமமுகமிதாக இருக்கறத.” 

எனினும, Lib rationé  பத்திரி்டக,  தஜர்மனிக்கும அதன விருப்பத்திற்குகந்த ஜனிதாதிபதி
தாட்பிதாளகிதாய் இருந்த மக்தகிதானுக்கும இ்டடயி நிலைிதான ந்தநருக்கமிதான உறவுக்டள
நி்டனவுகூர்ந்தததிதாடு,  பட்டின உடனிதான மக்தகிதானின ந்தநருக்கத்்டத பிதாகிதாட்டியத.
“அங்தக நிலைிதா தமர்க்ந்தகல் உடன [மக்தகிதான] உருாிதாக்கயிருக்கும இகிதாஜதந்திக ந்தநருக்கம
மறக்கவிய நிலைிதாத செிதாமர்த்தியத்்டதக் கிதாண்பிக்கறத”  எனற அத எழுதியத.
“திதாட்செண்யமற்றாரும ந்ததிதா்ட நிலைதநிதாக்கு சிந்த்டனயிதாளருமிதான ஜிதார் மகிதா பீட்டகத
கிதா நிலைடிக்டளப் பினபற்றி நடக்க -பட்டிதன கூட அாகத ாமசெிதாாளி தபிதானற

பிதாணி்டயதய தனக்கு அ்டமத்தக் ந்தகிதாளகறிதார்-  கஷ்ய ஜனிதாதிபதிக்கு
அ்ட அழைப்ப விடுத்ததன மூ நிலைம,  மக்தகிதான பட்டினுக்கு

உறதிப்பிதாடுகள அளித்தக் ந்தகிதாண்டிருக்கறிதார்.”

பிந்தகஞ்ச ஊடகங்களில் இத்த்டகயந்ததிதாரு
கருத்ந்ததிதாற்ற்டம எழுாதிதானத பிகிதானசிலும மற்றம
ஐதகிதாப்பிதாந்தாங்கலும முத நிலைிதாளித்தா ார்க்கத்தின
அகசியலில் ஒரு ஆ அழைமிதான மிதாற்றம
ந்டடந்தபற்றக் ந்தகிதாண்டிருப்ப்டததய
பிகதிபலிக்கறத.  அந்தமரிக்கிதா,  கனடிதா மற்றம
தமற்கு ஐதகிதாப்பிய செக்திகள இ்டடயி நிலைிதான
தநட்தடிதா இகிதாணுாக் கூட்டணியிதானத
ந்தபிதாறிவின முனதனறியந்ததிதாரு கட்டத்தில்
இருக்கறத. 

கடந்த தசெிதாப்தத்தில் பிந்தகஞ்ச மற்றம அந்தமரிக்க
ஏகிதாதிபத்தியம ஒனறதசெர்ந்த உருாிதாக்கயிருந்த

முனமுயற்சிகள ப நிலைாற்்டறயும மறதலிக்கக்
கூடியதிதான ந்தகிதாள்டகக்டள தார்்டசெயில் மக்தகிதான

முன்டாத்திதார்.  ா நிலைத-செிதாரி ஜனிதாதிபதி நிக்தகிதாத நிலைிதா செிதார்க்தகிதாசி
2007 இல் ததர்ாிதான தபிதாத, அார் 2003 இல் ஈகிதாக் மீதிதான செட்டவிதகிதாத

அந்தமரிக்க ப்டடந்தயடுப்பக்கு தஜர்மனியும பிகிதானசம எதிர்ப்ப கிதாட்டியதிதால்
அந்தமரிக்கிதாவுடன உறவுகளில் தநர்ந்திருந்த தசெதத்்டத செரிந்தசெய்யும ந்தபிதாருட்டு பிகிதான்டசெ
மறபடியும தநட்தடிதாவின இகிதாணுாத் த்ட நிலை்டமக்குள ந்தகிதாண்டுாந்திதார்.

அப்தபிதாத முத நிலைிதாகதா,  பிகிதானசம மற்ற ஐதகிதாப்பிய ஏகிதாதிபத்திய செக்திகளும
அந்தமரிக்கிதாவுடன தசெர்ந்த ந்தகிதாண்டு மத்திய க அழைக்கு மற்றம க அழைக்கு
ஐதகிதாப்பிதாந்தாங்குலும ஒரு தபிதார் அட்டூழியத்்டத நடத்தி ாந்திருக்கனறன,
ந்தபருமபிதாலும கஷ்ய-ஆதகவு ஆட்சிகள திதான அாற்றின குறியிதாக இருந்த
ாந்திருக்கனறன.  ஆயினும இப்தபிதாத மக்தகிதான,  அந்தமரிக்கிதாவில் இருந்த வி நிலைக
கஷ்யிதா்டா தநிதாக்கயதிதாக பிந்தகஞ்ச ந்தாளியுறவுக் ந்தகிதாள்டகயின ஒரு பகந்த
மறதநிதாக்குநி்ட நிலைக்கு பரிசீ நிலை்டன ந்தசெய்த ாருா்டத செமிக்்டகயளித்தக்
ந்தகிதாண்டிருக்கறிதார்.

சிரியிதா விடயத்தில் -இங்தக கஷ்ய-ஆதகவு ஆட்சி்டயக் கவிழ்ப்பதற்கிதான தநட்தடிதாவின
தபிதா்டக,  தபிதார் ந்ததிதாடங்கய 2011  முத நிலைிதாக பிகிதானஸ் ஆதரித்த ாந்திருக்கறத,
அந்தமரிக்க-ஆதகவு எதிர்ப்பப் தபிதாகிதாளிக்டள சிரியிதாவின அகசெிதாங்கமிதாகவும கூட



அங்கீகரித்திருக்கறத—மக்தகிதான டமிதாஸ்கஸில் பிகிதானசின தூதககத்்டத மீண்டும
திறக்கும செிதாத்தியத்்டத முன்டாத்திதார்.  கஷ்யிதாவுடன ந்தநருக்கமிதான பயங்ககாிதாத-
எதிர்ப்ப ஒத்த்ட அழைப்்டப உருாிதாக்குாதற்கும அார் ஆத நிலைிதாசெ்டனயளித்திதார். 

அந்தமரிக்க நிர்ப்பந்தத்தில் ஐதகிதாப்பிய ஒனறியம கஷ்யிதா மீத திணித்த ந்தபிதாருளிதாதிதாகத்
த்டடக்டள பட்டின கண்டனம ந்தசெய்ததபிதாத மக்தகிதான அ்டமதியிதாக பக்கத்தில்
நினறிருந்திதார்.  2014  இல் கதயவில் ஒரு கஷ்ய-ஆதகவு அகசெிதாங்கத்திற்கு எதிகிதாய்
அந்தமரிக்கிதா மற்றம தஜர்மனியின ஆதகவுடன பிதாசிசெ-த்ட நிலை்டமயி நிலைிதான ஒரு
ஆட்சிக்கவிழ்ப்ப நடந்ததன பினனர் உக்தகனுக்குள ந்தாடித்திருக்கும தமிதாத்ட நிலை
்டகயிதாளுாதற்கு, தஜர்மனி, கஷ்யிதா, பிகிதானஸ் மற்றம உக்தகன இ்டடயி நிலைிதான நிதானகு-
ாழி தபச்சாிதார்த்்டதகளத “தநிதார்மண்டி ாடிா”த்்டத மக்தகிதானும ாழிந்தமிதாழிந்திதார்.
இந்த தபச்சாிதார்த்்டத ாடிாம குறிப்பிதாக அந்தமரிக்கிதா்டா தளளிநிறத்தி விடுகறத.

முக்கயமிதாக,  மக்தகிதானின முக்கய கூட்டிதாளியிதான தஜர்மனி தனத ந்தாளியுறவுக்
ந்தகிதாள்டக்டய மீண்டும இகிதாணுாமயமிதாக்குகனற நி்ட நிலையில் ாருகனறதிதான இந்த
ந்தகிதாள்டக மிதாற்றத்தின பகந்த திதாக்கங்க்டள செர்ாததசெ ஊடகங்களின பிரிவுகள
விாிதாதிக்கத் ந்ததிதாடங்கயுளளன.

அந்தமரிக்கிதாவில்,  மக்தகிதான-பட்டின மிதாநிதாட்டிற்கும தநட்தடிதாவிற்குள ந்தபருகக்
ந்தகிதாண்டிருக்கும கடு்டமயிதான பவி-மூத நிலைிதாபிதாய தபிதாட்டிகளுக்கும இ்டடயி நிலைிதான
ந்ததிதாடர்்டப ஃதபிதார்ப்ஸ் (Forbes)  செஞ்சி்டக சட்டிக்கிதாட்டியத.  அந்தமரிக்க ஊடக
ந்தசெய்திகள அ்டனத்தம “ஒன்டறதய ாிதாசிக்கனறன: மக்தகிதான பட்டினிடம ந்தபிதாய்யிதான
ந்தசெய்திக்டள ந்தகிதாடுத்திதார்,  சிரியிதா மற்றம ஓர்பிதால்விருப்பினர் உரி்டமகள ஆகய
விாகிதாகங்க்டள ந்தகிதாண்டு ந்தசெனறிதார்.  அ்டதத் தவிர்த்த தாந்தறிதானற கிதாண
இருக்கவில்்ட நிலை.  முற்தபிதாக்கிதான நல் நிலை மனிதர் மக்தகிதான செர்ாிதாதிகிதாரிகளத தீய
ஆதகாிதாளிதாகிதான பட்டினின பக்கம தரிதமிதாய் நகர்ந்திருந்திதார்.”

மத்திய க அழைக்கு மற்றம ஐதகிதாப்பிதாவுக்கிதான ட்கமப்பின ந்தாளிநிதாட்டு
சற்றப்பயணத்திற்குப் பினனர் —இந்த சற்றப்பயணத்தின தபிதாத ட்கமப் மூர்க்கமிதான
செவுதி-ஆதகவு மற்றம ஈகிதான-விதகிதாத நி்ட நிலைப்பிதாட்்டட முன்டாத்திதார்—  ாந்திருக்கனற
இந்த செஞ்சி்டக அந்தமரிக்கிதாவுக்கும அதன ஓகளவுக்கிதான ஐதகிதாப்பிய
கூட்டிதாளிகளுக்கும இ்டடயி நிலைிதான கடு்டமயிதான மூத நிலைிதாபிதாய மற்றம எரிசெக்தி
தபிதாட்டிக்டள சட்டிக்கிதாட்டியத.

ஃதபிதார்ப்ஸ் எச்செரித்தத:  “மக்தகிதானுக்கு ந்தடிதானிதால்ட் ட்கமப்்டப விடவும பட்டின
அதிகமிதாய் தத்டாயிதாக இருக்கறிதார்.  இார்கள இருாரும,  கு்டறந்தபட்செம மூடிய
கதவுகளுக்குப் பினனிதால் எனறிதாலும,  அதநகமிதாக நனகு இ்டசெவுடன ந்தசெல்ாிதார்கள,
அதன கிதாகணம இததிதான. முத நிலைிதாாதிதாய், பிகிதானசில் இருக்கும ப நிலைருக்கு [கஷ்யிதாவுக்கு
எதிகிதான] த்டடகள பிடிக்கவில்்ட நிலை...இகண்டிதாாத, இனனும முக்கயமிதானத, இந்த சிற
உடனபிதாடு:  ஈகிதானில் பிகமமிதாண்டமிதான ந்ததற்கு பிதார்ஸ் எரிாிதாயு ாய்ட நிலை விருத்தி
ந்தசெய்ாதற்கு Total SA'இன ஒப்பந்தம. பிந்தகஞ்ச எண்ந்தணய் ந்தபருநிறானமிதான Total SA
ஈகிதானிய ்டஹைட்தகிதாகிதார்பன த்டறயின மிகப்ந்தபரும ஐதகிதாப்பிய நிறானங்களில்
ஒனறிதாய் இருக்கறத.  கஷ்யிதா ஈகிதானின சிறந்த நட்ப நிதாடு...  ஈகிதான விடயத்தில்
பிகிதானசம Total ம அந்தமரிக்கிதா்டா நமப முடியிதாத, ஆனிதால் அ்டா கஷ்யிதா்டா நமப
முடியும.”

செிதாத்தியமிதாகக் கூடிய பிகிதானஸ்-கஷ்ய கூட்டணி அந்தமரிக்க ந நிலைனகளுக்கு அச்சறத்த நிலைிதாக
அ்டமயும என ஃதபிதார்ப்ஸ் கு அழைப்பத்திற்கடமினறி கண்டிருக்கறத எனறிதால்,
தஜர்மனியின Die Zeit, இதற்கு தநர்மிதாறிதாய், ஆச்செரியத்்டத ந்தாளியிட்டத.”

“ந்தபரும அண்்டடநிதாடுகளிதான பிகிதானசம கஷ்யிதாவும செந்திக்குமதபிதாத,  தஜர்மனியின
தகிதாணத்தில் இருந்த பிதார்க்கும ஒருார் தன்டனத் திதாதன தகட்டுக்ந்தகிதாளாிதார்,  அ்டா
தஜர்மனிக்கு எதிகிதாக ஏததனும திட்டத்்டத ம்டறக்கனறனாிதா எனற” அத எழுதியத.
“பிகிதானசம கஷ்யிதாவும ந்தபருமபிதாலும இததபிதானற விடயங்களில் வி்டளயிதாடுா்டத
மகழ்ச்சியிதாகக் கருதகனறன.  ஆகதா மக்தகிதானின முதல் செர்ாததசெத் ததிதாற்றங்க்டள
ஒரு பதப்பிக்கப்பட்ட தஜர்மன-பிந்தகஞ்ச கூட்டணியின உளளடக்கத்தில் பிகிதானசின
பிதார்்டாயிதாளர்கள கட்டத்தட்ட ஒருமனதிதாக ந்தபிதாருளபரியும தபிதாத அத
தி்டகப்பூட்டுாதிதாக இருக்கறத.”

பல்தாற ஏகிதாதிபத்திய செக்திகளின ந்தாளியுறவுக் ந்தகிதாள்டகயில் திடீந்தகன,  தரிதமிதான
மற்றம கணிக்க முடியிதாத மிதாற்றங்கள ததிதானறாத கடந்த ந்தசெல்லும நிகழ்வுகதளிதா

அல் நிலைத தற்ந்தசெயல்கதளிதா அல் நிலை,  மிதாறிதாக ஒரு தசெிதாப்தத்திற்கும தம நிலைிதான ஆ அழைமிதான
ந்தபிதாருளிதாதிதாக ந்தநருக்கடியிதால் பிதாதிக்கப்பட்ட முத நிலைிதாளித்தா அ்டமப்பமு்டறயின ஒரு
மிக விரிந்த ந்தநருக்கடியின அறிகுறிகதள ஆகும.

1991  இல்,  தசெிதாவியத் ஒனறியம ஸ்கிதாலினிசெத்திதால் க்ட நிலைக்கப்பட்டதிதானத தநட்தடிதா
கூட்டணிக்கு ஒரு ந்தபிதாத எதிரி்டய இல் நிலைிதாமல் ந்தசெய்தத.  அதற்கு கிதால்
நூற்றிதாண்டுக்குப் பினனர்,  தநட்தடிதாவின உளமுக உருக்கு்ட நிலைாிதானத மிகவும
முனதனறியந்ததிதாரு கட்டத்தில் இருக்கறத.  1990 களில் அந்தமரிக்கிதாாிதாலும அதன
ஐதகிதாப்பியக் கூட்டிதாளிகளிதாலும ஈகிதாக்கலும யூதகிதாஸ் நிலைிதாவியிதாலும ந்ததிதாடங்கப்பட்ட
தபிதார்கள மத்திய க அழைக்கு மற்றம ஆபிரிக்கிதாவின ந்தபருமபகுதிந்தயங்குமிதான
தபிதார்களிதாகவும,  க அழைக்கு ஐதகிதாப்பிதாவில் ஒரு ந்தபரும தநட்தடிதா இகிதாணுாப்
ந்தபருக்கத்தடன கஷ்யிதா மற்றம சீனிதாவுடனிதான அந்தமரிக்க த்ட நிலை்டமயி நிலைிதான விரிந்த
தமிதாதல்களிதாகவும,  மற்றம சீனிதா்டாக் குறி்டாத்த அந்தமரிக்க த்ட நிலை்டமயி நிலைிதான
“ஆசியிதா்டா தநிதாக்கய முனனி்ட நிலை”யிதாகவும தீவிகம்டடந்திருக்கனறன.

மக்தகிதான முனந்தனடுத்தக் ந்தகிதாண்டிருக்கும மிதாற்றமிதானத,  அந்தமரிக்கப் தபிதார்கள
தங்களத மூத நிலைிதாபிதாய ந நிலைனகளின மீத ஏற்படுத்தம பிதாதிப்ப குறித்த ஐதகிதாப்பிய
த்ட நிலைநககங்களில் எதிர்ப்ப ந்தபருகச் ந்தசெல்ாதன மத்தியில்,  ந்தகிதாஞ்செகிதா நிலைமிதாகதா
தயிதாரிப்பில் இருந்த ாருகனறதிதான ஒனற எனபதற்கிதான ஒவ்ந்தாிதாரு அறிகுறியும
இருக்கறத.  ந்தசெனற ஆண்டில் ந்தபிதாருளிதாதிதாக அ்டமச்செகிதாக மக்தகிதாதன கஷ்யிதா
ந்தசெனறிருந்திதார், அங்கு கஷ்ய ந்தபிதாருளிதாதிதாக அ்டமச்செர் அந்த நிலைக்ஸி உலியுகதயவ் உடன
செந்தித்த அார்,  கஷ்யிதா மீத ஐதகிதாப்பிதாவின த்டடகள இருக்கனற தபிதாதிலும கூட
கஷ்யிதாவுடனிதான பிகிதானசின ந்தபிதாருளிதாதிதாக உறவுகள ஆ அழைம்டடயும எனற நமபிக்்டக
ந்தாளியிட்டிதார்.  த்டடகளின பிதாதிப்பினிதால்,  கஷ்யிதாவுடனிதான பிகிதானசின ாணிக அளவு
பிதாதியிதாக ாருடத்திற்கு 11.6 பில்லியன டிதா நிலைர்களிதாய் செரிவு கண்டிருந்தத. 

மக்தகிதானின பிகதமகிதான எடுாிதார்ட் பிலிப்,  ந்தசெல்ாிதாக்குமிக்க சீன-ஐதகிதாப்பிதா ாணிக
உச்சிமிதாநிதாட்்டட ந்ததிதாடர்ந்த நடத்தி ாந்திருக்கும பிகிதானசின பகபகப்பிதான கண்ந்தடயினர்
ஷிப்பிங் த்டறமுகமிதான லு ஆவ்ர் (Le Havre) நகரின தமயகிதாக இருந்தாகிதாாிதார். 

தநட்தடிதா செக்திகளுக்கு இ்டடயில் ஆ அழைம்டடயும மூத நிலைிதாபிதாய மற்றம ந்தபிதாருளிதாதிதாகப்
தபிதாட்டிகள,  ந்ததிதாழி நிலைிதாள ார்க்கத்திற்கு ஒரு எச்செரிக்்டக்டயயும ந்தகிதாண்டிருக்கனறன.
கிதால்நூற்றிதாண்டு கிதா நிலைம தீவிகம்டடந்த ந்தசெனறிருக்கும தபிதாருக்குப் பினனர்,  தஜர்மன
ந்தாளியுறவுக் ந்தகிதாள்டக மீண்டும இகிதாணுாமயமிதாதல் மற்றம பிகிதானசில் கட்டிதாய
இகிதாணுா தசெ்டாக்கு மீண்டும திருமப மக்தகிதானத அ்ட அழைப்ப என, ஐதகிதாப்பிய ஆளும
உயகடுக்கனர் ாங்ககள,  பங்குதிதாகர்கள மற்றம ந்தபருாணிகங்களத ந நிலைனகளின
தபரில் தபிதாரிடுகனற ஏகிதாதிபத்திய இகிதாணுாாிதாதத்தின ஒரு ந்தாடிப்பக்கு தயிதாரிப்ப
ந்தசெய்த ந்தகிதாண்டிருக்கனறனர்.

அட் நிலைிதாண்டிக்கன இருபக்கத்திலும இருக்கனற தபிதாட்டி ஏகிதாதிபத்திய செக்திகளின
எதந்தாிதான்டறயும ந்ததிதாழி நிலைிதாளர்கள ஆதரிக்க முடியிதாத;  அத்த்டனயுதம ந்ததிதாழி நிலைிதாள
ார்க்கத்திற்குக் கடு்டமயிதான குதகிதாதம ந்தகிதாண்டிருக்கனற படுபயங்ககமிதான
தபிதார்களுக்கு தயிதாரிப்ப ந்தசெய்த ந்தகிதாண்டிருக்கற ஆளும ார்க்கங்களிதால் த்ட நிலை்டம
ந்தகிதாடுக்கப்பட்டுக் ந்தகிதாண்டிருக்கனறன.  தமந்த நிலைழுந்த ந்தகிதாண்டிருப்பத ஏததிதாந்தாிதாரு
ஏகிதாதிபத்திய செக்தியின திாிதால்நி்ட நிலை அல் நிலை,  மிதாறிதாக உ நிலைக ஏகிதாதிபத்தியத்தின
திாிதால்நி்ட நிலையும அத்தடன ந்தசெனற நூற்றிதாண்டில் இகண்டுமு்டற உ நிலைகப் தபிதாருக்கு
இட்டுச் ந்தசெனற தமிதாதல்களின ா்டகக்குள செர்ாததசெ முத நிலைிதாளித்தாம மறபடியும
இறங்கும நி்ட நிலையும ஆகும.

பிகிதாங்தகிதா-தஜர்மன ஏகிதாதிபத்திய ந நிலைனகளத பிற்தபிதாக்கிதான தன்டமயிதானத,
உண்்டமயில் மிக அப்பட்டமிதாக மக்தகிதான அகசெிதாங்கத்தின தன்டமயிதால்
சட்டிக்கிதாட்டப்படுகனறத.  அடிப்ப்டட ஜனநிதாயக உரி்டமக்டள நிறத்தி ்டாத்த
பிகிதானசின கட்டத்தட்ட இகண்டிதாண்டு கிதா நிலை அாசெககிதா நிலை நி்ட நிலை்டய அத
நீட்டித்திருப்பததிதாடு,  தா்ட நிலைகள மற்றம செமூக ந நிலை உதவிகளி நிலைிதான ஆ அழைமிதான
ந்தாட்டுக்டள எததச்செிதாதிகிதாக பிதாணியில்,  உத்தகவுகளின மூ நிலைமிதாக திணிப்பதற்கும
தயிதாரிப்ப ந்தசெய்த ந்தகிதாண்டிருக்கறத.  ந்தாளிநிதாடுகளில் தபிதார் நடத்தாதற்கு அத
தயிதாரிப்ப ந்தசெய்கனற நி்ட நிலையில்,  ந்ததிதாழி நிலைிதாள ார்க்கத்தடன ஒரு தமிதாதல் எழுா்டத
எதிர்பிதார்த்த தபிதாலிஸ் ப்டடயின எண்ணிக்்டக மட்டங்க்டள அதிகரிப்பதற்கும,  சி்டற
அ்டறகளின எண்ணிக்்டக்டய அதிகப்படுத்தாதற்கும ஆதிதாக ாளங்க்டள
அளளியி்டறத்தக் ந்தகிதாண்டிருக்கறத.


