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இலண்டன் உச்சி ி மசி மாமாநசி மாட்டில் டில் நமாநட்டில் நடசி மா மீ்டோ மீதசி மான
ி மக்டில் நோசி மானின் விி மர்சனங்க்களங்களை ட்ோம்ப

கண்டிக்கிிக்கிறசி மார்
By Alex Lantier,   4 December 2019 

இலண்டனில் இரண்டு டு ந்டு நாள் ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நா உச்சி உச்சி ம்டு நாடு ந்டு நாடு மாநாடு த ்டு நாடங்கிய

நிலலயில்,  அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க்டு நாவுக்கும் பிர ்டு நான ஐாள் நர்டு நாப்பிய சக்திக்களுக்கும்
இலடயில்டு நான க்கடுலஉச்சி மய்டு நான ாள் நஉச்சி ம்டு நா ல்க்கள் ாள் நடு நற்று பகிரங்க்கஉச்சி ம்டு நாக்க மாநாடு தரங்கமாக வெடித் ன.

ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நா மாநாடு தப்டு நாதுச் மாநாடு தசயல்டு நாளர மாநாடு தென்ஸ ஸமாநாடு தட்டு நால்மாநாடு தடன்ாள் நபரக்குடன்
க்க்டு நாலல உணவு விருந்துக்கு முன்னர்டு நான ஒரு சிறிய பத்திரிலக்கய்டு நாளர
சந்திப்புக்கு ரங்கமாக வெந்  ட்ரம்ப் அ ற்கு முன்னர பிமாநாடு தரஞ்ச ென்டு நாதிபதி
இஉச்சி ம்டு நானுரங்கமாக வெல் உச்சி மக்ாள் நர்டு நாலனக் க்கண்டித் ்டு நார.  ரஷ்ய்டு நா உச்சி மற்றும் சீன்டு நாவுடன்
உச்சி மத்திய தூர அணுஆயு   ளரங்கமாக வெ்டு நாடங்க்கள்  லட ஒப்பந் த்ல  (INF)
ட்ரம்ப் இரத்து மாநாடு தசய்  ன் மீ ்டு நான அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க-ஐாள் நர்டு நாப்பிய ாள் நஉச்சி ம்டு நா ல்க்கள்,
அல்லது சிரிய்டு நா மீ ்டு நான துருக்கியின் சமீபத்திய பலடமாநாடு தயடுப்பு ாள் நப்டு நான்ற
பிரச்சிலனக்களின் க்க்டு நாரணஉச்சி ம்டு நாக்க—ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நா கூட்டண "மூலளச் ச்டு நாவு"
அலடந்து விட்ட ்டு நாக்க எக்மாநாடு தன்டு நாமிஸட் பத்திரிலக்கக்கு உச்சி மக்ாள் நர்டு நான் ரங்கமாக வெழங்கிய
க்கருத்து, “மிக்கவும் ாள் நஉச்சி ம்டு நாசஉச்சி ம்டு நானது,” என்று ட்ரம்ப் அறிவித் ்டு நார.

“அது மாநாடு தரங்கமாக வெவ்ாள் நரங்கமாக வெறு பல சக்திக்கலள மிக்கவும் அரங்கமாக வெஉச்சி மதிப்ப ்டு நாக்க
க்கருதுகிாள் நறன்,”  என்று கூறிய ட்ரம்ப்,  “அதுாள் நப்டு நான்றமாநாடு தரங்கமாக வெ்டு நாரு க்கருத்ல 
நீங்க்கள் மாநாடு தரங்கமாக வெளியிடுலக்கயில்,  அது க்கடுலஉச்சி மய்டு நான க்கருத் ்டு நாகி விடுகிறது.
இன்றியலஉச்சி மய்டு நா  வி த்தில் அது 28  டு ந்டு நாடுக்களுக்குாள் நஉச்சி ம மிக்க மிக்க
ாள் நஉச்சி ம்டு நாசஉச்சி ம்டு நான க்கருத் ்டு நாக்க உள்ளது,” என்பல யும் ாள் நசரத்துக் மாநாடு தக்க்டு நாண்ட்டு நார.

“ாள் நரங்கமாக வெறு ய்டு நாலரயும் விட ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நா பிர்டு நான்சக்குத்  ்டு நான் அதிக்கஉச்சி ம்டு நாக்க
அரங்கமாக வெசியப்படுகிறது,  மாநாடு தரங்கமாக வெளிப்பலடய்டு நாக்காள் நரங்கமாக வெ அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க்டு நா ்டு நான் அதிலிருந்து
மிக்கக் குலறரங்கமாக வெ்டு நாக்க ஆ ்டு நாயஉச்சி மலடகிறது,”  என ட்ரம்ப் மாநாடு த ரிவித் ்டு நார.
அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க இலணய நிறுரங்கமாக வெனங்க்கள்டு நான கூகுள்,  ஆப்பிள்,  ாள் நபஸபுக்
உச்சி மற்றும் அஉச்சி மசன் மீது ப்டு நாரீஸ ரங்கமாக வெரி விதித்  பின்னர, அ ற்கு ரங்கமாக வெ்டு நாஷிங்டன்
பிமாநாடு தரஞ்ச ஆடம்பர ஏற்றுஉச்சி மதிக்கள் மீது 2.4 பில்லியன் ரங்கமாக வெரிக்கலள விதித்து
பதிலளித்  நிலலயில்,  ரங்கமாக வெரத் க்கப் ாள் நப்டு நார ாள் நஉச்சி ம்டு நா ல்க்கலளச் சட்டிக்க்க்டு நாட்டி
ட்ரம்ப் கூறுலக்கயில்,  “பிர்டு நான்ஸ மாநாடு தப்டு நாருள்டு நா ்டு நாரரீதியில் எவ்ரங்கமாக வெலக்கயிலும்
சிறப்ப்டு நாக்க இல்லல.  அரங்கமாக வெரக்கள் உச்சி மற்றரங்கமாக வெரக்களின் பண்டங்க்கள் மீது ரங்கமாக வெரி
விதிக்க்க மாநாடு த ்டு நாடங்குகிற்டு நாரக்கள்,” என்ற்டு நார.

உச்சி மக்ாள் நர்டு நானின் ஆழ்ந்  உச்சி மக்க்கள் விாள் நர்டு நா  சிக்க்கன மாநாடு தக்க்டு நாள்லக்கக்களுக்கு
எதிர்டு நான "உச்சி மஞ்சள் சீருலட"  ாள் நப்டு நார்டு நாட்டங்க்களுடன் ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நா சம்பந் உச்சி ம்டு நான
உச்சி மக்ாள் நர்டு நானின் அறிக்லக்கலய ஒப்பிட்டு சருக்க்கஉச்சி ம்டு நாக்க ட்ரம்ப் அறிவிக்லக்கயில்,
“பிர்டு நான்சில் அதுாள் நப்டு நான்ற சிக்க்கல் நிலவுலக்கயில் இது மிக்கவும்
க்கடுலஉச்சி மய்டு நான அறிக்லக்கலய மாநாடு தரங்கமாக வெளியிடுரங்கமாக வெ ்டு நாக்க உள்ளது.  உச்சி மஞ்சள்
சீருலடய்டு நாளரக்களுடன் என்ன டு நடந்து ரங்கமாக வெருகிறது என்பல  ப்டு நாருங்க்கள். …
இது அரங்கமாக வெரக்களுக்கு மிக்கவும் க்கடுலஉச்சி மய்டு நான ஆண்ட்டு நாக்க அலஉச்சி மந்துள்ளது,
நீங்க்கள் சரரங்கமாக வெச்டு நா ்டு நாரணஉச்சி ம்டு நாக்க ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நா குறித்து இதுாள் நப்டு நான்ற
க்கருத்துக்க்கலள மாநாடு தரங்கமாக வெளியிட்டு மாநாடு தக்க்டு நாண்டிருக்க்கக்கூட்டு நாது.  அது மிக்கவும்
அரங்கமாக வெஉச்சி மதிப்ப ்டு நாகும்,” என்ற்டு நார.

ஸமாநாடு தட்டு நால்மாநாடு தடன்ாள் நபரக் உச்சி மற்றும் ஊடக்கங்க்களின் முன்ன்டு நால் ட்ரம்ப் அரங்கமாக வெரின் 53
நிமிட சற்றி ரங்கமாக வெலளத்  உலரலய ரங்கமாக வெழங்கிய ாள் நப்டு நாது, 2020  ாள் ந ர ல்க்கள்
முடியும் ரங்கமாக வெலரயில் சீன்டு நாவுடன் அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க்டு நாவின் ரங்கமாக வெரி விதிப்பு
பிரச்சிலனக்கலள நீடிக்க்க அச்சறுத்தியது உட்பட பல்ாள் நரங்கமாக வெறு
பிரச்சிலனக்கலளக் குறித்து அரங்கமாக வெர ாள் நபசின்டு நார.  இது அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க பங்குச்
சந்ல  மாநாடு தச்டு நாத்து உச்சி மதிப்புக்கலளச் சரிய மாநாடு தசய் து.  ட்ரம்ப்,  அந்டு ந்டு நாளின்

இறுதியில்,  உச்சி மக்ாள் நர்டு நான் உச்சி மற்றும் க்காள் நனடிய பிர உச்சி ம உச்சி மந்திரி ெஸடீன்
ட்ரூாள் நட்டு நாவுடன் கூட்ட்டு நாக்க பத்திரிலக்கய்டு நாளர சந்திப்புக்கலள டு நடத்தின்டு நார.

உச்சி மக்ாள் நர்டு நான் உடன் ாள் நபசலக்கயில்,  இர்டு நாணுரங்கமாக வெச் மாநாடு தசலவினங்க்கலள
அதிக்கரிப்ப ற்கு ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நாவின் ஐாள் நர்டு நாப்பிய அங்க்கத்துரங்கமாக வெ டு ந்டு நாடுக்கலள
நிரபந்தித் தில் அரங்கமாக வெர மாநாடு தரங்கமாக வெற்றி மாநாடு தபற்றிருப்ப ்டு நாக்க ட்ரம்ப்
மாநாடு தபருலஉச்சி மபீற்றின்டு நார.  உண்லஉச்சி மயிாள் நலாள் நய,  ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நாவின் ஒட்டுமாநாடு தஉச்சி ம்டு நாத் 
இர்டு நாணுரங்கமாக வெ மாநாடு தசலவுக்கள் 2016  க்குப் பின்னர இருந்து 160  பில்லியன்
ட்டு நாலர்டு நாக்க அதிக்கரித்து ரங்கமாக வெருரங்கமாக வெதுடன்,  2024  க்குள் இன்னும் சஉச்சி ம்டு நார 240
பில்லியன் ட்டு நாலர அளவுக்கு அதிக்கரிக்க்க உள்ள நிலலயில்,  மிக்கப்
மாநாடு தபரியளவில் இர்டு நாணுரங்கமாக வெக் க்கட்டலஉச்சி மப்பு டு நடந்து ரங்கமாக வெருகிறது.

ட்ரம்பும் உச்சி மக்ாள் நர்டு நானும் மீண்டும் மீண்டும் பத்திரிலக்கய்டு நாளர சந்திப்பில்
ாள் நஉச்சி ம்டு நாதிக் மாநாடு தக்க்டு நாண்டனர,  அந்நிக்கழ்வின் ாள் நப்டு நாது உச்சி மக்ாள் நர்டு நான் அரங்கமாக வெர
க்கருத்துக்க்களில் "உச்சி ம்டு நாற்றமில்லல"  என்ற்டு நார.  சிரிய்டு நாவில் பிடிக்க்கப்பட்ட
ஐாள் நர்டு நாப்பிய இஸல்டு நாமிய அரச (IS)  ஆயு  ்டு நாரிக்கலள மீண்டும்
பிர்டு நான்சக்குள் அனுப்ப ட்ரம்ப் டு நலக்கச்சலரங்கமாக வெய்டு நாக்க அச்சறுத்தியதும்,
உச்சி மக்ாள் நர்டு நான்,  மாநாடு தபரும்ப்டு நால்டு நான IS ாள் நப்டு நார்டு நாளிக்கள் உச்சி மத்திய கிழக்லக்கச்
ாள் நசரந் ரங்கமாக வெரக்கள் என்று பதிலளித் துடன்,  ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நா ஆ ரவில்டு நான சிரிய
குரதிஷ் ஆயு க்குழுக்க்கலள  ்டு நாக்க்க சிரிய்டு நாவில் துருக்கிய  ்டு நாக்கு லல
அங்கீக்கரித் ற்க்க்டு நாக்க ட்ரம்லப விஉச்சி மரசித் ்டு நார.  ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நா துருக்கியுடன்
"மிக்கவும் டு நல்லுறவு"  மாநாடு தக்க்டு நாண்டிருப்ப ்டு நாக்க ட்ரம்ப் கூறியதும்,  உச்சி மக்ாள் நர்டு நான்,
“டு ந்டு நாங்க்கள் துருக்கியுடன் கூட்டுறலரங்கமாக வெ இழந்துள்ாள் நள்டு நாம்,”  என்று
பதிலளித் ்டு நார.

உச்சி மத்தியதூர அணுஆயு   ளரங்கமாக வெ்டு நாடங்க்கள்  லட ஒப்பந் த்ல  ட்ரம்ப்
இரத்து மாநாடு தசய்  பிரச்சிலன உச்சி மற்றும் "ஐாள் நர்டு நாப்ப்டு நாவில் அலஉச்சி மதி"
பிரச்சிலனக்கலளயும் உச்சி மக்ாள் நர்டு நான் எழுப்பின்டு நார,  இ ற்கு ட்ரம்ப்,  ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நா
டு ந்டு நாடுக்கள் "ரஷ்ய்டு நாவுடன் ஒத்துச்மாநாடு தசல்கின்றன"  என்று மாநாடு தஉச்சி மதுரங்கமாக வெ்டு நாக்க கூறி
விலடயிறுத் ்டு நார.

ட்ரூாள் நட்டு நா உடன்டு நான பத்திரிலக்கய்டு நாளர சந்திப்பில்,  ட்ரம்ப்,  க்கனட்டு நா அ ன்
மாநாடு தஉச்சி ம்டு நாத்  உள்டு ந்டு நாட்டு உற்பத்தியில் 2  ச வீ த்திற்கும் குலறரங்கமாக வெ்டு நாக்காள் நரங்கமாக வெ
இர்டு நாணுரங்கமாக வெத்திற்குச் மாநாடு தசலவிடுரங்கமாக வெ ற்க்க்டு நாக்க அல   ்டு நாக்கின்டு நார: “உங்க்களுக்குத்
மாநாடு த ரியுஉச்சி ம்டு நா,  டு ந்டு நாங்க்கள் அரங்கமாக வெரக்களுக்க்க்டு நான பணம் மாநாடு தசலுத்தும் திட்டத்ல 
முன்லரங்கமாக வெப்ாள் நப்டு நாம்? பிர உச்சி ம உச்சி மந்திரி அல  விரும்புரங்கமாக வெ்டு நார என்று உறுதிய்டு நாக்க
டு நம்புகிாள் நறன்.”  ட்ரம்ப் ாள் நஉச்சி மலும் கூறுலக்கயில்,  ஈர்டு நானிய அரச்டு நாங்க்கத்திற்கு
எதிர்டு நாக்க ஈர்டு நானிய ாள் நப்டு நார்டு நாட்டக்க்க்டு நாரரக்கலள ஆ ரிக்க்கவும் உச்சி மற்றும் ரஷ்ய்டு நா
உச்சி மற்றும் சீன்டு நாவுடன் ரங்கமாக வெ்டு நாஷிங்டன் ஒரு புதிய அணுஆயு 
உடன்படிக்லக்கலய "எதிராள் நடு ந்டு நாக்கி" இருப்ப ்டு நாக்கவும் மாநாடு த ரிவித் ்டு நார. பின்னர
அரங்கமாக வெர ரஷ்ய்டு நா உச்சி மற்றும் சீன்டு நா உடன்டு நான அணுஆயு   ளரங்கமாக வெ்டு நாடங்க்கள்  லட
ஒப்பந்  பிரச்சிலனலய, “அது நிலறாள் நரங்கமாக வெறவில்லல,” என்று கூறி உ றித்
 ள்ளின்டு நார.

சற்றுச்சூழல் மீ ்டு நான அரங்கமாக வெரின் அலட்சியத்ல க் க்க்டு நாட்டும் வி உச்சி ம்டு நாக்க ப்டு நாரீஸ
க்க்டு நாலநிலல உச்சி ம்டு நாற்ற உடன்படிக்லக்கயிலிருந்து மாநாடு தரங்கமாக வெளிாள் நயறியுள்ள,  ட்ரம்ப்,
ட்ரூாள் நட்டு நாலரங்கமாக வெச் சந்தித்  ாள் நரங்கமாக வெலளயில் அரங்கமாக வெர அப்பிரச்சிலன மீது ஆழஉச்சி ம்டு நாக்க
க்கரங்கமாக வெலல மாநாடு தக்க்டு நாண்ட ்டு நாக்கவும் மாநாடு த ரிவித் ்டு நார. “அது பற்றி எப்ாள் நப்டு நாதும் டு ந்டு நான்
நிலனக்கிாள் நறன்.  ாள் நடு நரலஉச்சி மய்டு நாக்க மாநாடு தச்டு நால்லப் ாள் நப்டு நான்டு நால்,  க்க்டு நாலநிலல உச்சி ம்டு நாற்றம்



எனக்கு மிக்கவும் முக்கியஉச்சி ம்டு நான ஒரு விடயம்,”  என்று கூறிய ட்ரம்ப்,
“சத் உச்சி ம்டு நான நீரும்,  சத் உச்சி ம்டு நான க்க்டு நாற்றும்,” “க்க்டு நாலநிலல உச்சி ம்டு நாற்றத்தின் மிக்கப்
மாநாடு தபரும் ப்டு நாக்கஉச்சி ம்டு நாகும்"  என்பது "மிக்கவும்,  மிக்கவும்,  மாநாடு த ள்ளத்மாநாடு த ளிரங்கமாக வெ்டு நாக்க"
உள்ளது என்பல யும் ாள் நசரத்துக் மாநாடு தக்க்டு நாண்ட்டு நார.

ாள் நப்டு நாரக்களில் சண்லடயிட்ட க்கனட்டு நாவின் முன்ரங்கமாக வெரல்டு நாலறப் மாநாடு தபருலஉச்சி மபீற்றி
ட்ரூாள் நட்டு நா விலடயிறுத் ்டு நார:  “ஒவ்மாநாடு தரங்கமாக வெ்டு நாரு ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நா டு நடரங்கமாக வெடிக்லக்கயிலும்
க்கனட்டு நா உடன் இருந்துள்ளது.  டு ந்டு நாங்க்கள் எங்க்கள் துருப்புக்கலளத்
மாநாடு த ்டு நாடரந்து அதிக்கரித்துள்ாள் நள்டு நாம்,  உச்சி மற்றும் பயங்க்கரஉச்சி ம்டு நான ரங்கமாக வெழிக்களுக்குள்
அனுப்பி உள்ாள் நள்டு நாம். மாநாடு தபரும்ப்டு நால்டு நான எங்க்கள் கூட்ட்டு நாளிக்கலளப் ாள் நப்டு நாலாள் நரங்கமாக வெ
டு ந்டு நாங்க்கள் மாநாடு த ்டு நாடரந்து அதிக்கரிப்ாள் நப்டு நாம். சில டு ந்டு நாடுக்கள் அலரங்கமாக வெ 2 ச வீ த்ல 
எட்டின்டு நாலும் கூட,  அண்மித்து இந் ளவுக்கு அதிக்கப்படுத்துரங்கமாக வெதில்லல,
உண்லஉச்சி மயில் என்ன டு நடந்து மாநாடு தக்க்டு நாண்டிருக்கிறது என்பல  ப்டு நாரப்பது
முக்கியஉச்சி ம்டு நாகும்,  க்கனட்டு நா ஒரு உறுதிய்டு நான,  டு நம்பக்கஉச்சி ம்டு நான பங்க்க்டு நாளி
என்பதுடன் அது மாநாடு த ்டு நாடரந்து ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நாலரங்கமாக வெப் ப்டு நாதுக்க்டு நாக்கும் உச்சி மற்றும் டு நஉச்சி மது
டு நலன்க்கலளப் ப்டு நாதுக்க்டு நாக்கும் என்பது அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க்டு நாவுக்கும் ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நாவின்
அலனத்து கூட்டண டு ந்டு நாடுக்களுக்கும் மாநாடு த ரியும்,” என்ற்டு நார.

ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நா டு ந்டு நாடுக்களின் உயரஉச்சி மட்ட  லலரங்கமாக வெரக்களுக்கு இலடயில்டு நான இந் 
பகிரங்க்க்டு நான உட்பூசலும்,  பரஸபர குற்றங்கூறு லும் அக்கூட்டணயில்
ஆழ்ந்து மாநாடு தசன்று மாநாடு தக்க்டு நாண்டிருக்கும் உலடலரங்கமாக வெச் சட்டிக்க்க்டு நாட்டுகின்றன.
ஸமாநாடு தட்டு நால்மாநாடு தடன்ாள் நபரக்கின் ஒரு பத்திரிலக்கய்டு நாளர சந்திப்லபத் மாநாடு த ்டு நாடரந்து,
ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நா அரச  லலரங்கமாக வெரக்களின் கூட்டம் இன்று டு நடக்கின்ற
அாள் ந ாள் நரங்கமாக வெலளயில்,  அரசியல் ாள் நஉச்சி ம்டு நா ல்க்கள் அக்கூட்டணலயக் கிழித்து
ரங்கமாக வெருகின்றன.

1949  இல் இரண்ட்டு நாம் உலக்கப் ாள் நப்டு நாருக்குப் பின்னர,  ஐாள் நர்டு நாப்ப்டு நாவில்,
ாள் நச்டு நாவியத் ஒன்றியத்திற்கு எதிர்டு நான ஒரு கூட்டணய்டு நாக்க நிறுரங்கமாக வெப்பட்ட
அ ன் ஸ ்டு நாபக்க திட்டம் ஸர்டு நாலினிச ஆட்சிய்டு நால் 1991  இல் ாள் நச்டு நாவியத்
ஒன்றியம் க்கலலக்க்கப்பட்டதுடன் க்கலரந்து விட்டது.  இப்ாள் நப்டு நாது ஒரு
மாநாடு தப்டு நாதுரங்கமாக வெ்டு நான எதிரிய்டு நால் ஐக்கியப்பட்டிர்டு நா  நிலலயில்,  ரங்கமாக வெ்டு நாஷிங்டனும்
அ ன் பிர ்டு நான ஐாள் நர்டு நாப்பிய கூட்ட்டு நாளிக்களும் சமீபத்திய  ச்டு நாப் ங்க்களில்
இன்னும் அதிக்க க்கடுலஉச்சி மய்டு நாக்காள் நரங்கமாக வெ ாள் நஉச்சி ம்டு நாதி உள்ளன. பல பில்லியன் யூாள் நர்டு நா
சந்ல க்களின் க்கட்டுப்ப்டு நாடு மீது ரங்கமாக வெரத் க்கப் ாள் நப்டு நார ாள் நஉச்சி ம்டு நா ல்க்களின்
மாநாடு தரங்கமாக வெடிப்ப்டு நானது, 20  ஆம் நூற்ற்டு நாண்டின் உலக்கப் ாள் நப்டு நாரக்கலள ாள் நப்டு நாலாள் நரங்கமாக வெ,
பகுப்ப்டு நாய்வின் இறுதியில்,  பிர ்டு நான மாநாடு தபருநிறுரங்கமாக வெனங்க்கள் உச்சி மற்றும்
ரங்கமாக வெங்கிக்களின் இல்டு நாபம் உச்சி மற்றும் மூாள் நல்டு நாப்டு நாய டு நலன்க்களுக்க்க்டு நான ாள் நப்டு நாட்டியில்
ாள் நரங்கமாக வெரூன்றி உள்ளன என்பல ாள் நய அடிக்ாள் நக்க்டு நாடிடுகிறது.

2002-2003  இல்,  எண்மாநாடு தணய் ரங்கமாக வெளம் மிக்க்க ஈர்டு நாக் மீது அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க
 லலலஉச்சி மயில்டு நான சட்டவிாள் நர்டு நா  பலடமாநாடு தயடுப்புக்கு ஐ.டு ந்டு நா.  ஒப்பு லலப்
மாநாடு தபறுரங்கமாக வெ ற்க்க்டு நான புஷ் நிரரங்கமாக வெ்டு நாக்கத்தின் முயற்சிலய பிர்டு நான்ஸ,  ாள் நெரஉச்சி மனி
உச்சி மற்றும் ரஷ்ய்டு நா எதிரத் ாள் நப்டு நாாள் ந   இத் லக்கய ாள் நஉச்சி ம்டு நா ல்க்கள் முன்னுக்கு
ரங்கமாக வெரத் மாநாடு த ்டு நாடங்கிவிட்டன.  ஆன்டு நால் அண்மித்து இரண்டு
 ச்டு நாப் ங்க்களுக்குப் பின்னர,  இந்  முரண்ப்டு நாடுக்கள்,  இப்ாள் நப்டு நாது அந் 
ாள் நப்டு நாரின் ாள் நப்டு நாதிருந் ல  விட இன்னும் அதிக்க ஆழஉச்சி ம்டு நாக்க கிழித்துக்
மாநாடு தக்க்டு நாண்டிருக்கின்றன,  உண்லஉச்சி மயில் இந்  முரண்ப்டு நாடுக்கள் கூட்டணலய
உலடக்குஉச்சி ம்டு நா என்று ஐாள் நர்டு நாப்பிய ஊடக்கங்க்களில் அனுஉச்சி ம்டு நானங்க்கள்
அதிக்கரித்து ரங்கமாக வெருகின்றன.

2016 ட்ரம்ப் ாள் ந ரரங்கமாக வெ்டு நான ற்குப் பின்னர இருந்து, ரங்கமாக வெ்டு நாஷிங்டனுக்கும் அ ன்
ஐாள் நர்டு நாப்பிய கூட்ட்டு நாளிக்களுக்கும் இலடாள் நய அதிக்கரித்து ரங்கமாக வெந்  ாள் நஉச்சி ம்டு நா லல
ஊடக்கங்க்கள்,   ற்க்க்டு நாலிக்கஉச்சி ம்டு நாக்க,  புதிய அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க ென்டு நாதிபதியின்  னிடு நபர
பண்பு மீதும் அனுஉச்சி ம்டு நானிக்க்க இயல்டு நா  நிலல மீதும் ச்டு நாட்டின.

ஆன்டு நால் உச்சி மக்ாள் நர்டு நான் எக்மாநாடு தன்டு நாமிஸட் பத்திரிலக்கயில் ாள் நபசிய ற்குப் பின்னர,
ஐாள் நர்டு நாப்பிய ஏக்க்டு நாதிபத்திய சக்திக்கள் மாநாடு தரங்கமாக வெறுஉச்சி மாள் நன ட்ரம்ப் உடன்
உச்சி மட்டுஉச்சி மல்ல, உச்சி ம்டு நாற்டு நாக்க ஒட்டுமாநாடு தஉச்சி ம்டு நாத் உச்சி ம்டு நாக்க அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க மாநாடு தரங்கமாக வெளியுறவு மாநாடு தக்க்டு நாள்லக்க
மீாள் ந  க்கடுலஉச்சி மய்டு நாக்க உள்ளன என்பது முன்பினும் பட்டரங்கமாக வெரத் னஉச்சி ம்டு நாக்க
உள்ளது.  ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நாவுடன்டு நான உறவுக்கலள ஒட்டுப்ாள் நப்டு நாடும் முயற்சியில்,

உச்சி மக்ாள் நர்டு நான் மாநாடு தரங்கமாக வெள்ளிக்கிழலஉச்சி ம ப்டு நாரீசில் ஸமாநாடு தட்டு நால்மாநாடு தடன்ாள் நபரக் ஐ சந்தித் ப்
பின்னர பின்ரங்கமாக வெருஉச்சி ம்டு நாறு கூறின்டு நார:  “இன்று டு நஉச்சி மது எதிரி ரஷ்ய்டு நாரங்கமாக வெ்டு நா?
அல்லது சீன்டு நாரங்கமாக வெ்டு நா?  அரங்கமாக வெற்லற எதிரிக்கள்டு நாக்க தீரஉச்சி ம்டு நானிப்பது  ்டு நான்
ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நாவின் இலக்க்க்டு நா? டு ந்டு நான் அவ்ரங்கமாக வெ்டு நாறு க்கரு வில்லல.” “ஐாள் நர்டு நாப்ப்டு நாவில்
அலஉச்சி மதி,  INF உச்சி மத்தியதூர அணுரங்கமாக வெ்டு நாயு  உடன்படிக்லக்கக்கு பிந்ல ய
நிலலலஉச்சி ம,  ரஷ்ய்டு நா உடன்டு நான உறவு,  துருக்கி பிரச்சிலன,  ய்டு நார எதிரி"
ஆகியரங்கமாக வெற்லறக் க்கரங்கமாக வெனம் மாநாடு தசலுத்  ாள் நரங்கமாக வெண்டிய முக்கிய பிரச்சிலனக்கள்டு நாக்க
அரங்கமாக வெர சட்டிக் க்க்டு நாட்டின்டு நார.

இதுாள் நப்டு நான்ற க்கருத்துக்க்கள் 2017  அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க ாள் ந சிய ப்டு நாதுக்க்டு நாப்பு
மூாள் நல்டு நாப்டு நாயத்துடன் முரண்படுகின்றன,  சிரியப் ாள் நப்டு நாரில் அல் மாநாடு தக்க்டு நாய் ்டு நா
மாநாடு த ்டு நாடரபுபட்ட பின்டு நாமி ஆயு க் குழுக்க்கலள ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நா ாள் ந ்டு நாற்க்கடித் 
பின்னர, அந்  மூாள் நல்டு நாப்டு நாயம் "பயங்க்கரரங்கமாக வெ்டு நா த்திற்கு எதிர்டு நான ாள் நப்டு நார" என்ற
அரசியல் ாள் நஉச்சி ம்டு நாசடிலய லக்கவிட்டிருந் து.  அ ற்கு பதில்டு நாக்க,  அந்  2017
மூாள் நல்டு நாப்டு நாய ஆரங்கமாக வெணம் அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க்டு நாலரங்கமாக வெ உலக்க ாள் நஉச்சி மல்டு நாதிக்க்க சக்திய்டு நாக்க
பலப்படுத்  "ரங்கமாக வெல்லரச ாள் நப்டு நாட்டிலயத்"  மாநாடு த ்டு நாடுப்பல  அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க
மாநாடு தரங்கமாக வெளியுறவு மாநாடு தக்க்டு நாள்லக்கயின் உச்சி மத்திய பணய்டு நாக்க அலடய்டு நாளப்படுத்தி
இருந் து;  ரஷ்ய்டு நா உச்சி மற்றும் சீன்டு நாலரங்கமாக வெ எதிரிக்கள்டு நாக்க மாநாடு தபயரிட்டது;  உச்சி மற்றும்
அணுஆயு ம் அல்ல்டு நா  அச்சறுத் ல்க்களுக்கு பதிலடிய்டு நாக்க அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க
அணு ஆயு ங்க்கலள மு லில் பிராள் நய்டு நாகிப்பல  அறிவுறுத்தியது.

அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க்டு நாலரங்கமாக வெ உலக்க ாள் நஉச்சி மல்டு நாதிக்க்க சக்திய்டு நாக்க ரங்கமாக வெலியுறுத்துரங்கமாக வெது,
எவ்ரங்கமாக வெ்டு நாறிருப்பினும், அடிப்பலடயில் ரஷ்ய்டு நா அல்லது சீன்டு நாவுடன் ாள் நசரந்து
ஐாள் நர்டு நாப்ப்டு நாவில் உள்ள ரங்கமாக வெ்டு நாஷிங்டனின் ஏக்க்டு நாதிபத்திய
ாள் நப்டு நாட்டிய்டு நாளரக்கலளயும் இலக்கில் லரங்கமாக வெத்துள்ளது.

ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நா "மூலளச்ச்டு நாவு"  அலடந்து விட்டது குறித்  உச்சி மக்ாள் நர்டு நானின்
புக்க்டு நாரக்கள், இப்ாள் நப்டு நால க்கு, ஒட்டுமாநாடு தஉச்சி ம்டு நாத்  கூட்டண முழுரங்கமாக வெதிலும் இருந்து
விஉச்சி மரசனங்க்கலள ஈரத்துள்ளன.  ாள் நெரஉச்சி மன் ச்டு நான்சிலர அங்ாள் நக்கல்டு நா
ாள் நஉச்சி மரக்மாநாடு தக்கல் க்கருத்து ாள் நரங்கமாக வெறுப்டு நாடுக்கலளத்  ணக்கும் முயற்சியில்,
டு நம்பத் க்க்டு நா  மாநாடு த ்டு நானியில், அந்  உச்சி உச்சி ம்டு நாடு ந்டு நாடு குறித்து அரங்கமாக வெர "மிக்கவும்
டு நம்பிக்லக்கயுடன்"  இருப்ப ்டு நாக்க கூறின்டு நார.  “எங்க்களிலடாள் நய மாநாடு தரங்கமாக வெவ்ாள் நரங்கமாக வெறு
க்கருத்து ாள் நரங்கமாக வெறுப்டு நாடுக்கள் இருந் ்டு நாலும்,  இரங்கமாக வெற்லற டு ந்டு நாங்க்கள் எங்க்களுக்குள்
விரங்கமாக வெ்டு நாதித்து மாநாடு தக்க்டு நாள்ள ாள் நரங்கமாக வெண்டும்,  ாள் நடு நட்ாள் நட்டு நாவின் எதிரக்க்டு நாலம் உச்சி மற்றும்
எங்க்களின் மாநாடு தப்டு நாதுரங்கமாக வெ்டு நான மூாள் நல்டு நாப்டு நாய டு நலன்க்கலள டு ந்டு நாங்க்கள் விரங்கமாக வெ்டு நாதிக்க்க
ாள் நரங்கமாக வெண்டியுள்ளது,” என்ற்டு நார.

ஆன்டு நால் மாநாடு தபரிதும் பரரங்கமாக வெல்டு நாக்க ஐாள் நர்டு நாப்ப்டு நா எங்கிலும்,  அந்  கூட்டணலய
"மூலளச்ச்டு நாவு"  அலடந்து விட்ட ்டு நாக்க அலழத் ல 
நிய்டு நாயப்படுத்துரங்கமாக வெ ற்க்க்டு நாக்க உச்சி மக்ாள் நர்டு நான் அரங்கமாக வெரின் எக்மாநாடு தன்டு நாமிஸட் ாள் நபட்டியில்
எழுப்பிய பிரச்சிலனக்களுக்கு எதிர்டு நாக்க பல உச்சி மனக்குலறக்கள் நிலவுகின்றன.
ாள் நெரஉச்சி மனி மாநாடு தபரியளவில் மீள்இர்டு நாணுரங்கமாக வெஉச்சி மயப்படல்,  மீள்ஆயு உச்சி மயப்படல்
உச்சி மற்றும் ஒரு ச ந்திர ஐாள் நர்டு நாப்பிய மாநாடு தக்க்டு நாள்லக்கக்கு அலழப்பு
விடுத்துள்ளது, இது ஐாள் நர்டு நாப்பிய ஆயு  சந்ல க்களில் இருந்து அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க
ப்டு நாதுக்க்டு நாப்பு ஒப்பந் க்க்க்டு நாரரக்கலள மாநாடு தரங்கமாக வெளிாள் நயற்றுரங்கமாக வெ ற்க்க்டு நாக்க
இர்டு நாெ்டு நாங்க்கரீதிய்டு நான ஐாள் நர்டு நாப்பிய பின்புல முயற்சிக்கள் மீது க்கடுலஉச்சி மய்டு நான
அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க விஉச்சி மரசனங்க்கலளத் தூண்டி ரங்கமாக வெருகிறது.  சீன்டு நாவின் ஒாள் நர
இலணப்பு ஒாள் நர ப்டு நால  உள்க்கட்டலஉச்சி மப்பு திட்டங்க்கள் உடன்டு நான
உறவுக்கலள முறித்துக் மாநாடு தக்க்டு நாள்ரங்கமாக வெ ற்க்க்டு நான அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க்டு நாவின்
ாள் நக்க்டு நாரிக்லக்கக்கலளத் துருக்கி புறக்க்கணத்துள்ளது.

மாநாடு தபப்ரரங்கமாக வெரி 2014  இல் அமாநாடு தஉச்சி மரிக்க்க ஆ ரவில்டு நான ப்டு நாசிசரங்கமாக வெ்டு நா 
 லலலஉச்சி மயில்டு நான கிாள் நயவ் ஆட்சிக் க்கவிழ்ப்பு சதிய்டு நால் தூண்டிவிடப்பட்ட
உக்ாள் நரன் சம்பந் உச்சி ம்டு நாக்க நிலவும் முரண்ப்டு நாடுக்களுக்கு ஓர அலஉச்சி மதிய்டு நான
உடன்படிக்லக்கலய ஏற்ப்டு நாடு மாநாடு தசய்யும் முயற்சியில்,  டிசம்பர 9  இல்
ப்டு நாரீசில்,  பிமாநாடு தரஞ்ச,  ாள் நெரஉச்சி மன்,  ரஷ்ய உச்சி மற்றும் உக்ாள் நரனிய
 லலரங்கமாக வெரக்களுக்கு இலடாள் நய உச்சி மக்ாள் நர்டு நான் ாள் நபச்சரங்கமாக வெ்டு நாரத்ல க்கலள டு நடத் 
உள்ள்டு நார. முக்கியஉச்சி ம்டு நாக்க, இந்  ாள் நபச்சரங்கமாக வெ்டு நாரத்ல க்களில் இருந்து ரங்கமாக வெ்டு நாஷிங்டன்
விலக்க்கப்பட்டுள்ளது.  இத் லக்கய முரண்ப்டு நாடுக்கள்  ்டு நான் இன்று
உச்சி மக்ாள் நர்டு நானுக்கு எதிர்டு நாக்க ட்ரம்பின் மாநாடு தரங்கமாக வெடிப்புக்குக் கீழலஉச்சி மந்துள்ளது.

https://www.wsws.org/tamil/articles/2003/nov/031103_Nato.shtml
https://www.wsws.org/tamil/articles/2003/oct/291003_AnWar.shtml

