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வடகொரரியரவுடன
ட்ரம்ப்பின தி் திரரம் திரதிரைமறைவு இரரஜதந்திரம்

Peter Symonds,   19 April 2018

அமெரிக்க ஜனஜனாதிபதி மதஜனானஜனால்ட டரம்ப் வத மகஜனாரிியஜனாாவவ

அணு ஆயுதங்காவகளைக் மகஜனாண்டு அழித்மதஜனாழிக்க இருப்பதஜனாக

மிரடடி சில ெஜனாதங்கங்களகளை ஆகியிருக்கும் நிாவலயில்,

நிகழவிருக்கும் டரம்ப்-கிம் சந்திப்புக்கஜனான தியஜனாரிப்பில் சிஐஏ

இியக்குநரஜனான ாவெக் மபஜனாம்பிங்களியஜனா ஈஸ்தர் தின செியத்தில்

பிங்களியஜனாங்கிியஜனாங் பியணம் மசய்தாவதயும் அங்கு வத மகஜனாரிியத்

தாவலவர் கிம் ங்களஜஜனாங்-உன் உதன் சந்தித்தாவதயும் ஊர்ஜிதம்

மசய்தஜனார்.  வத மகஜனாரிியஜனாவுதன் ங்களபச்சுவஜனார்த்ாவத நதத்துவதில்

“ங்களநரத்ாவத விரியம்”  மசய்து மகஜனாண்டிருந்ததஜனாக முன்னஜனாள

மவளியுறவுச் மசியலரஜனான மரக்ஸ் டில்லர்சாவன கிண்தல்

மசய்த டரம்ப்,  இப்ங்களபஜனாது “குடடி ரஜனாக்மகட ெனிதர்” என்ற

அவர் ங்களகலி மசய்த அங்களத தாவலவருதன் ங்களநருக்கு ங்களநர்

சந்திப்பு நிகழ்த்துவதற்கு தியஜனாரிப்பு மசய்து

மகஜனாண்டிருக்கிறஜனார்.

இந்த திடீர் பல்டிியஜனானது,  சிரிியஜனா மீது இப்ங்களபஜனாதுதஜனான்

சடதவிங்களரஜனாத ஏவுகாவணத் தஜனாக்குதல்காவகளைக் கடதவிழ்த்து

விடத டரம்ப்பின் தரப்பில் எந்த அடிப்பாவதியஜனான

ெனெஜனாற்றமும் ஏற்படடிருப்பாவத மவளிப்படுத்தவில்ாவல.

ெஜனாறஜனாக,  வத கிழக்கு ஆசிியஜனாவில் பிரதஜனான எதிரிககளைஜனான

ரஷ்ியஜனா ெற்றம் சீனஜனா, அத்துதன் ங்களபஜனாடடிியஜனாகளைரஜனாகும் சஜனாத்திியம்

மகஜனாண்த ஜப்பஜனான் ங்களபஜனான்ற நஜனாடுகளுக்கு எதிரஜனாய் அமெரிக்க

ஏகஜனாதிபத்திியத்தின் நலன்காவகளை முன்தளளுவதற்கும்

அமெரிக்க நிாவலாவிய வலுப்படுத்திக் மகஜனாளவதற்குெஜனான

சஜனாத்திியத்ாவத டரம்ப் நிர்வஜனாகம் உணர்கிறது என்பாவதங்களிய

மவளிப்படுத்துகிறது.

பிங்களியஜனாங்கிியஜனாங் ஆடசி விதியத்தில் டரம்ப்பின் பல்டிகள,

சீனஜனாாவவ ங்களநஜனாக்கி வலது-சஜனாரி அமெரிக்க ஜனஜனாதிபதி ரிச்சஜனார்ட

நிக்சன் அடித்த திடீர் பல்டிக்கு இாவணியஜனானதஜனாக இருக்கிறது.

1972 பிப்ரவரியில் சீனஜனாவின் கம்யூனிஸ்ட கடசித் தாவலவரஜனான

ெஜனாங்களவஜனா ங்களசதுங் உதன் நிக்சன் சந்திப்பதற்கஜனான

அடிப்பாவதாவிய ஸ்தஜனாபிப்பதற்கஜனாக நிக்சனின் ங்களதசிியப்

பஜனாதுகஜனாப்பு ஆங்களலஜனாசகரஜனான மான ஹென்றி கிஸ்ஸிங்கர் 1971  இல்

வரிாவசியஜனாக மபய்ஜிங்கிறகு பல இரகசிியப் பியணங்கள

ங்களெற்மகஜனாண்தஜனார்.  முன்னஜனாள ங்களசஜனாவிியத் ஒன்றிியத்திற்கு

எதிரஜனான ங்களநஜனாக்கத்ாவதக் மகஜனாண்டிருந்த சீனஜனாவுதனஜனான

நிக்சனின் மநருக்கம்,  சீனஜனாவில் முதலஜனாளித்துவ மீடசிக்கும்

உலகின் முன்னிாவல ெலிவு உாவழப்புக் ககளைெஜனாக அது

உருெஜனாற்றப்படுவதற்குெஜனான அடிப்பாவதாவிய அாவெத்தது.

டரம்ப்-கிம் சந்திப்பு இரண்டு நஜனாடுகளுக்கும் இாவதயில் ஒரு

உதன்பஜனாடாவத உருவஜனாக்கிவிடும் என்பது எந்த விதத்திலும்

நிச்சியெஜனானதல்ல. மசவ்வஜனாய்கிழாவெியன்ற ஜப்பஜனானிிய பிரதெர்

சின்ங்களிஜனா அங்களபாவிய சந்தித்துக் மகஜனாண்டிருந்த செியத்தில்,

டரம்ப்,  இந்த சந்திப்பு “ஒரு உலகப் பிரச்சிாவனாவிய

தீர்ப்பதற்கஜனான ஒரு மபரும் வஜனாய்ப்பஜனாக அாவெயும்”  என்ற

ஊதகங்களிதம் மதரிவித்தஜனார்.  “அது மிக நல்ல சந்திப்பஜனாக

ஆகலஜனாம்,  நல்ல சந்திப்பஜனாக ஆகஜனாெலும் ங்களபஜனாகலஜனாம்.

நிாவலாவொவியப் மபஜனாறத்து, நஜனாங்கள சந்திக்க முடிியஜனாெங்களலயும்

ங்களபஜனாகலஜனாம்” என்ற அவர் ங்களெலும் ங்களசர்த்துக் மகஜனாண்தஜனார்.

நிக்சன்-ெஜனாங்களவஜனா சந்திப்புக்கு சுெஜனார் 50  ஆண்டுகளின் பின்னர்,

அமெரிக்கஜனா சீனஜனாாவவ தனது உலக ங்களெலஜனாதிக்கத்திற்கஜனான

மிகப்மபரும் முடடுக்கடாவதியஜனாகக் கருதுகிறது.  ஜனஜனாதிபதி

பரஜனாக் ஒபஜனாெஜனாவின் கீழும் இப்ங்களபஜனாது டரம்ப்பின் கீழும்,

அமெரிக்கஜனா,  சீனஜனாவின் மசல்வஜனாக்ாவக பலவீனப்படுத்தவும்

ங்களபஜனாருக்கு தியஜனாரிப்பு மசய்ியவும் கணக்கிடடு,  இந்ங்களதஜனா-பசிபிக்

எங்கிலும் சீனஜனாவுக்கு எதிரஜனான திறம்படதமதஜனாரு இரஜனாஜதந்திர

ெற்றம் மபஜனாருகளைஜனாதஜனாரத் தஜனாக்குதாவல மதஜனாடுத்து

வந்திருக்கிறது.  கதந்த பல ெஜனாதங்களில்,  வர்த்தகப் ங்களபஜனார்

மிரடதல்கள சகிதெஜனாய் மபய்ஜிங் உதனஜனான உறவுகளில் ஒரு

துரிதெஜனான சரிவு இருந்து வந்திருக்கிறது,  அத்துதன் சிரிியஜனா

விவகஜனாரத்தில் ரஷ்ியஜனாவுதனஜனான உறவுகளிலும் இது

நதந்திருக்கிறது,  அங்கு ெஜனாஸ்ங்களகஜனாவின் கூடதஜனாளிியஜனான சிரிிய

ஜனஜனாதிபதி ப பஷஜனார் அல்-அசஜனாத்ாவத பதவியிறக்க அமெரிக்கஜனா

முாவனந்து வருகிறது.

1991  இல் முன்னஜனாள ங்களசஜனாவிியத் ஒன்றிியம் காவலக்கப்படதது

முதலஜனாக,  அமெரிக்கஜனா வத மகஜனாரிியஜனாாவவ படிப்படிியஜனாக

இரஜனாஜதந்திர ரீதிியஜனாக தனிாவெப்படுத்தி வந்திருப்பங்களதஜனாடு

அதன் மபஜனாருகளைஜனாதஜனாரத்தின் மீது முதக்கும் தாவதகாவகளை விதித்து

வந்திருக்கிறது.  அந்த நஜனாடடின் மிகச்சிறிிய அணுஆயுத

வல்லாவெியஜனால் முன்நிறத்தப்படததஜனாக மசஜனால்லப்படத

ஆபத்ாவத முடிவுக்குக் மகஜனாண்டு வருவதல்ல இந்த

மூங்களலஜனாபஜனாியத்தின் முக்கிிய ங்களநஜனாக்கம்,  ெஜனாறஜனாக ஏங்களதனும் ஒரு

வழியில் அதாவன அமெரிக்கஜனாவின் மசல்வஜனாக்கு வடதத்திற்குள

மகஜனாண்டுவருவது தஜனான் அதன் ங்களநஜனாக்கெஜனாய் இருந்தது.

அத்துதன்,  பிங்களியஜனாங்கிியஜனாங்கில் இருக்கும் ஒடுக்குமுாவறியஜனான

இரஜனாணுவ/ங்களபஜனாலிஸ்-அரசு ஆடசியின் ெனித உரிாவெகள

மீறல்காவகளைக் குறித்மதல்லஜனாம் அமெரிக்கஜனாவுக்கு நிச்சியெஜனாக

எந்த அக்காவறயும் கிாவதியஜனாது.

சீனஜனாாவவ,  அதன் கூடதஜனாளிாவிய ங்களநஜனாக்கி மபஜனாருகளைஜனாதஜனாரப்

பிடிாவிய திடீமரன்ற மபருெகளைவில் இறக்கும்படி மசய்துவிடத

பின்னர்,  இப்ங்களபஜனாது,  வத மகஜனாரிியஜனாாவவ அமெரிக்கஜனாவின்

எதிரிியஜனாக இருப்பதில் இருந்து சீனஜனா ெற்றம் ரஷ்ியஜனாவுதனஜனான

அமெரிக்கஜனாவின் ங்களெஜனாதலில் ஒரு கூடதஜனாளிியஜனாக ெஜனாற்றிவித



முடியும் என்ற டரம்ப் கணக்குப் ங்களபஜனாதலஜனாம்.  வத கிழக்கு

ஆசிியஜனாவில் ஏகஜனாதிபத்திிய ங்களெலஜனாதிக்கத்திற்கஜனான ங்களபஜனாடடியில்,

ரஷ்ியஜனா ெற்றம் சீனஜனா ஆகிிய இரண்டு நஜனாடுகாவகளையும்

எல்ாவலயில் மகஜனாண்டிருக்கும் மகஜனாரிிய தீபகற்பம், எப்ங்களபஜனாதும்

மூங்களலஜனாபஜனாியரீதிியஜனாக முக்கிியத்துவம் மிக்கதஜனாக இருந்து

வந்திருக்கிறது.  மில்லிியன் கணக்கஜனான உயிர்காவகளைப்

பலிமகஜனாண்த அமெரிக்க தாவலாவெயிலஜனான 1950-53  மகஜனாரிியப்

ங்களபஜனார்,  மகஜனாரிியஜனாாவவ ங்களெலஜனாதிக்கம் மசய்வதற்கஜனாக

நாவதமபற்றதஜனாகும்.  இது சீனஜனாவுதன் ஒரு விரிந்த

ங்களெஜனாதலுக்கஜனான முன்ங்களனஜனாடதெஜனாக வஜனாஷிங்தனில்

பஜனார்க்கப்படதது,  இந்த ங்களெஜனாதலில் சீனஜனாவின் நுாவழவு

அமெரிக்கஜனாவின் நம்பிக்ாவககாவகளைத் தகர்த்மதறிந்தது.

2012  இல் கிங் ங்களஜஜனாங்-உன் பதவிக்கு வந்தது முதலஜனாக,

சீனஜனாவுதனஜனான வத மகஜனாரிியஜனாவின் உறவுகள கணிசெஜனாக

ங்களெஜனாசொவதந்திருக்கின்றன.  மசன்ற ெஜனாதத்தில் சீன ஜனஜனாதிபதி

ஷி ஜின்பிங் உதன் சந்திக்க கிம் மபய்ஜிங் மசன்றங்களபஜனாது

அதுதஜனான் அவருாவதிய முதல் சந்திப்பஜனாக இருந்தது

என்பதுதன்,  டரம்ப்புதனஜனான சந்திப்பு எதிர்வரும் நிாவலயில்

தனக்கிருக்கும் மதரிவுகளுக்கு முடடுக்மகஜனாடுக்கும் ங்களநஜனாக்கம்

மகஜனாண்ததஜனாக அச்சந்திப்பு இருந்தது என்பதில் எந்த

சந்ங்களதகமுமில்ாவல.  இரண்டு தசஜனாப்த கஜனால ங்களதஜனால்விியாவதந்த

ங்களபச்சுவஜனார்த்ாவதகள ெற்றம் ஒப்பந்தங்களில் சுியபஜனாதுகஜனாப்பு —

மகஜனாரிியப் ங்களபஜனாாவர முாவறப்படி முடிவுக்குக் மகஜனாண்டுவருகின்ற

ஒரு அாவெதி ஒப்பந்தம் ெற்றம் வஜனாஷிங்தனிதம் இருந்தஜனான

பஜனாதுகஜனாப்பு உத்தரவஜனாதங்கள—  தஜனான் வதமகஜனாரிிய ஆடசியின்

பிரதஜனான ங்களநஜனாக்கெஜனாக இருந்து வந்திருக்கிறது.  மசவ்வஜனாியன்ற

கருத்துக்கூறிிய டரம்ப்,  இந்த ெஜனாதத்தின் பின்பகுதியில் கிம்

ெற்றம் மதன் மகஜனாரிிய ஜனஜனாதிபதி மூன் ங்களஜ-இன்

இாவதங்களியியஜனான ங்களபச்சுவஜனார்த்ாவதகளில் ஒரு அாவெதி

ஒப்பந்தத்ாவத விவஜனாதிப்பதற்கு மதன் மகஜனாரிியஜனாவுக்கு தனது

“ஆசி”ாவிய வழங்கியிருந்ததஜனாகக் கூறினஜனார்.

ஜப்பஜனான் பிரதெர் அங்களப உதனஜனான சந்திப்புகளுக்கு இாவதயில்

மபஜனாம்பிங்களியஜனாவின் பிங்களியஜனாங்கிியஜனாங் விஜியம் குறித்து

மவளிப்படுத்த டரம்ப் முடிவு மசய்தாவெ முக்கிியத்துவம்

வஜனாய்ந்ததஜனாகும். 1972  இல் நிக்சன் எப்படி தனது மபய்ஜிங்

விஜியம் குறித்து ஜப்பஜனானுக்கு மவளிப்படுத்தஜனாெல் இருந்து

வந்திருந்தஜனாங்களரஜனா,  அாவதப் ங்களபஜனாலங்களவ டரம்ப்பும்,  முதலில் கிம்

உதனஜனான அவரது சந்திப்பு குறித்த அறிவிப்ாவபயும்,

இப்ங்களபஜனாது அவரது “மிக உியர்நிாவல” இரகசிிய இரஜனாஜதந்திர

நதவடிக்ாவககாவகளையும் அங்களப க்கு மதரிியஜனாெங்களலங்களிய

ாவவத்திருந்திருக்கிறஜனார்.  வத மகஜனாரிியஜனாவின் ஏவுகாவண

ங்களசஜனாதாவனாவிய,  ெறஇரஜனாணுவெியெஜனாக்கலுக்கு சஜனாக்குங்களபஜனாக்கஜனாக

பியன்படுத்தி,  டரம்ப்பின் அங்களத அகளைவுக்கு வதமகஜனாரிியஜனாாவவ

ங்களநஜனாக்கி மூர்க்கத்தனெஜனாக இருந்து வந்திருக்கின்ற அங்களப,

ஜப்பஜனானின் மூங்களலஜனாபஜனாிய நலன்களுக்கு முடடுக்கடாவத ங்களபஜனாதக்

கூடிிய ஒரு பிங்களியஜனாங்கிியஜனாங்-வஜனாஷிங்தன் உதன்படிக்ாவகக்கஜனான

சஜனாத்திியத்திற்கு முகம்மகஜனாடுக்கிறஜனார்.

வதமகஜனாரிியஜனா விதியத்தில் டரம்ப்பின் ெஜனாற்றெஜனானது

மசஜனாந்தநஜனாடடில் கூர்ாவெியஜனான அரசிியல் மநருக்கடி

நிலவுவதுதனும்,  அத்துதன் மவளியிலஜனான புவிியரசிியல்

பரிசீலாவனகளுதனும் பிாவணந்திருக்கிறது.  பல ஊழல்

புகஜனார்களுக்கும்,  ரஷ்ியஜனாவுக்கு எதிரஜனாய் ஒரு கடுாவெியஜனான

நிாவலப்பஜனாடு எடுக்கத் தவறிியதற்கஜனாக அவர் மீது

மதஜனாடுக்கப்படுகின்ற தஜனாக்குதல்களுக்கும் முகம்மகஜனாடுக்கின்ற

டரம்ப்,  ஒரு “உலகப் பிரச்சிாவன”ாவிய அமெரிக்கஜனாவுக்கு

அனுகூலெஜனான விதத்தில் தீர்ப்பதற்கஜனாக ஒரு

இரஜனாஜதந்திரரீதிியஜனான புரடடிப்ங்களபஜனாதாவல ஏற்பஜனாடு மசய்வதன்

மூலெஜனாக தனது விெர்சகர்களுக்கு பதிலளிக்க வஜனாய்ப்பு

இருப்பதஜனாக கஜனாணக்கூடும்.  அவரது நதவடிக்ாவக ஆளும்

வடதஜனாரங்களில் இருக்கும் டரம்ப்பின் கன்ாவன எதிரிகளிதம்

இருந்து தீர்ெஜனானகரெஜனான எதிர்ப்ாவபத் தூண்தப் ங்களபஜனாவது

நிச்சியம்,  மபஜனாம்பிங்களியஜனாவின் இரகசிியப் பியணத்திற்கு நியூ

ங்களியஜனார்க் ாவதம்ஸ் கஜனாடடியிருக்கும் ஆரம்பகடத குங்களரஜனாத

எதிர்விாவனயில் இது ஏற்கனங்களவ அறிகுறி

கஜனாடதப்படடிருக்கிறது.

டரம்ப்-கிம் சந்திப்பஜனால் என்ன விாவகளைியப் ங்களபஜனாகிறது,  அல்லது

அது நதக்குெஜனா என்பாவதயும் கூத இப்ங்களபஜனாது கூறவது மிகவும்

அவசரகதியிலஜனானதஜனாக இருக்கும். 1930 களின் மபருெந்தநிாவல

ெற்றம் ங்களபஜனாரின் மபருகிிய அபஜனாியங்ககளைது ெத்தியில் சர்வங்களதச

இரஜனாஜதந்திரம் என்பது முழுாவெியஜனாக ஆச்சரிியெளிக்கத்தக்க

திருப்பங்காவகளையும் எதிர்பஜனாரஜனாத நிகழ்வுகாவகளையும் மகஜனாண்ததஜனாய்

இருந்தது.  நஜனாஜி தாவலவர் அங்களதஜனால்ப் ஹிடலர் 1934  இல்

ங்களபஜனாலந்துதனும் அதன்பின் 1939  இல் ங்களசஜனாவிியத்

ஒன்றிியத்துதனும் ஒரு முதலில்-தஜனாக்கஜனாத ஒப்பந்தத்தில்

ாவகமியழுத்திடதஜனார்,  பின் இாவவ இரண்ாவதயுங்களெ அவர்

முறித்தஜனார்.

வதமகஜனாரிியத் தாவலவருதன் ஒரு உதன்பஜனாடாவத எடத

டரம்ப்புக்கு முடிியஜனாது ங்களபஜனாகுங்களெியஜனானஜனால், அந்த சந்திப்பஜனானது

கணக்கித முடிியஜனாத விரிந்த பின்விாவகளைவுகளுதன் மகஜனாரிிய

தீபகற்பத்தில் ஒரு அழிவுகரெஜனான ங்களெஜனாதாவலத் தூண்தத்தக்க

அமெரிக்கஜனாவின் இரஜனாஜதந்திர ஆத்திரமூடதலுக்கஜனான

அாவெவஜனாக துரிதெஜனாய் ெஜனாற்றம் கஜனாணும்.  படுமகஜனாாவலயின்

மூலெஜனாக கிம்ாவெ அவரது அணுஆயுத வல்லாவெயில் இருந்து

“பிரிப்பதற்கஜனான”  திடதங்காவகளை சிஐஏ மகஜனாண்டிருந்ததஜனாக

மசன்ற ஆண்டில் தஜனான் குறிப்பு கஜனாடடியிருந்த

மபஜனாம்பிங்களியஜனாாவவ டரம்ப் ங்களதர்வு மசய்திருக்கிறஜனார் என்ற

உண்ாவெங்களிய,  ஊசலஜனாடத மபண்டுலம் ங்களபஜனாாவர ங்களநஜனாக்கி

துரிதெஜனாக நகரக் கூடும் என்பதற்கஜனான ஒரு எச்சரிக்ாவகியஜனாகும்.

டரம்ப் ஒரு இரஜனாஜதந்திர புரடடிப்ங்களபஜனாதாவல நதத்த முடிந்து

பிங்களியஜனாங்கிியஜனாங் உதன் ஒரு உதன்பஜனாடாவத எடடி

விடதஜனாமரன்றஜனாலும் கூத,  அது அாவெதி ெலர்வதற்கு இடடுச்

மசல்வதற்கஜனான வஜனாய்ப்பு மிகக் குாவறங்களவியஜனாகும். சீனஜனா ெற்றம்

ரஷ்ியஜனா ஆகிிய அமெரிக்க ஏகஜனாதிபத்திியத்தின் பிரதஜனான

இலக்குகளுதன் ங்களெஜனாதல் துரிதெஜனாகத் தீவிரொவதவதற்கஜனான

ககளைத்ாவத அது அாவெத்துக் மகஜனாடுப்பதற்கஜனான சஜனாத்திியங்களெ மிக

அதிகெஜனாய் இருக்கும்.


