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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

ட்ரம்ப் "மூன்று அல்லது லது ந்லது நான்கு ான்கு வ்லது நாரங்களில்"
ான்கு வட கக்லது நாரிய தலலான்கு வலரச் சந்திக்க உள் உள்ள்லது நார
By James Cogan,
அமெரிக்க ஜனஜனாதிபதி மதஜனானஜனாலட டரம்ப்  ந் நேற்று மிச்சிகனில
பிரச்ரச்சஜனார  நபரணி ஒன்றில, அடுத்த "மூன்று அலலது ் நேஜனான்க
வஜனாரங்களில" அவர் வத மகஜனாரிய தலலவர் கிம் மஜஜனாங்யுன்லனச் ரச்சந்திக்க இருப்பலதச் சுடடிக்கஜனாடடினஜனார். இன்னும்
இதற்கஜனான இதம் அறிவிக்கப்பதவிலலல. பரஜனாக் ஒபஜனாெஜனா
நிர்வஜனாகம் ஈரஜனாக் ஆக்கிரமிப்லப மதஜனாதர்ந்து மகஜனாண் நத,
ஆப்கஜனானிஸ்தஜனானில  நபஜனாலரத் தீவிரப்படுத்தி மகஜனாண்டிருந்த
நிலலயில, 2009 இல அவருக்க அலெதிக்கஜனான  ந் நேஜனாபல பரிசு
வழங்கப்படதலதப்  நபஜனால, டரம்புக்கம் அலெதிக்கஜனான பரிசு
வழங்கப்பத  நவண்டுமென்ற கடியரசு கடசியின் ் நேஜனாதஜனாளுென்ற
உறுப்பினர்கள் அலழப்புவிடுப்பலத எதிமரஜனாலிக்கம் விதத்தில,
அவர்
ஆதரவஜனாளர்கள்
" ந் நேஜனாபல,
 ந் நேஜனாபல,”
என்று
கூச்ரச்சலிடதனர்.
வத மகஜனாரியஜனா அதன் அணு திடதங்கலளக் லகவிடடு, அதன்
அணுஆயுதங்கலள அழித்துவித  நவண்டுமென்ற அமெரிக்க
 நகஜனாரிக்லககளுக்க அது அடிபணியஜனாவிடதஜனால வத மகஜனாரியஜனா
"முற்றிலுெஜனாக அழிக்கப்படும்" என்ற அவர் நிர்வஜனாகத்தின்
மபஜனாறுப்பற்ற
அச்சுறுத்தலகலள
அர்த்தப்படுத்தி,
அவர்
"பலத்தின்" விலளவஜனாக நவ, கதந்த மவள்ளிக்கிழலெ கிம்
ெற்றும் மதன் மகஜனாரிய ஜனஜனாதிபதி மூன் ஜஜனா-இன் இருவருக்கம்
இலத நய
 நபச்சுவஜனார்த்லதகள்
் நேதந்ததஜனாக
டரம்ப்
மபருலெபீற்றினஜனார்.
மதன் மகஜனாரிய ெற்றும் வத மகஜனாரிய தலலவர்கள் லககலுக்கி
ஆரத்தழுவிய ஓர் இரஜனாஜஜனாங்க கூத்துக்கப் பின்னர், ரச்சமீபம்
வலரயில எதிர்வி நரஜனாத ் நேஜனாடுகளஜனாக இருந்த அலவ கலஜனாச்ரச்சஜனார
ெற்றும்
மபஜனாருளஜனாதஜனார
கூடடுறவுக்கப்
மபஜனாறுப் நபற்ற
"பிரகதனம்" ஒன்றில லகமயழுத்திடதன; 1950-53 மகஜனாரிய
 நபஜனாலர முடிவுக்கக் மகஜனாண்டு வந்த ஓர் அதிகஜனாரப்பூர்வ
ரச்செஜனாதஜனான
உதன்படிக்லகயிலும்;
“முற்றிலுெஜனாக
அணுஆயுதெயெஜனாக்கல ஒழிக்கப்படத, ஓர் அணுஆயுதமிலலஜனா
மகஜனாரிய தீபகற்பத்திற்கம்" லகமயழுத்திடதன.
டரம்பின் புதிய மவளியுறவுத்துலற மரச்சயலர் முன்னஜனாள் சிஐஏ
இயக்கனர் லெக் மபஜனாம்பி நயஜனா ெற்றும் மதன் மகஜனாரிய
அரரச்சஜனாங்கத்தஜனால, என்ன உதன்பஜனாடு எடதப்படதன ெற்றும் என்ன
உதன்பஜனாடு எடதப்பதவிலலல என்பலதக் கறித்த கூடுதல
விபரங்கள் வஜனாரயிறுதி வஜனாக்கில மவளியிதப்படதன.
வத மகஜனாரியஜனா அதன் Punggye-ri அணுரச்சக்தி பரி நரச்சஜனாதலன
கூதத்லத மூடுவலத  நெற்பஜனார்லவயித, அது அமெரிக்க ெற்றும்
மதன் மகஜனாரிய கண்கஜனாணிப்பஜனாளர்கலள அனுெதிக்கம் என்று
மதன் மகஜனாரிய ஜனஜனாதிபதி அலுவலகம்  ந் நேற்று அறிவித்தது,
இது
இம்ெஜனாத
மதஜனாதக்கத்தி நல நய
கிம்
ஆல
அறிவிக்கப்படடிருந்தது. “அணுஆயுதங்கலளத் தயஜனாரிப்பதற்க
எங்களுக்க எந்த கஜனாரணமும் இலலல … அமெரிக்கஜனாவுதன்
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பரஸ்பர
் நேம்பிக்லக
உருவஜனாக்கப்படதஜனால…
 நபஜனாலரயும்
ஆக்கிரமிப்லபயும்
நிறுத்திக்
மகஜனாள்வதற்கம்
உறுதியளிக்கப்படுகின்றன,” என்று மூன் ஜஜனா-இன்னிதம் கிம்
மதரிவித்ததஜனாக மரச்சய்திகள் கறிப்பிடுகின்றன.
ெஜனார்ச்
ெஜனாத
மதஜனாதக்கத்தில,
வத
மகஜனாரிய
ஆடசி
"அணுஆயுதெயெஜனாக்கல ஒழிப்பு"  நபச்சுவஜனார்த்லதகலள ் நேதத்த
அதன் விருப்பத்லத அறிவித்தது. கடுலெயஜனான தலதகலள
அமுலஜனாக்கவதில சீனஜனாவும்  நரச்சர்ந்து மகஜனாண்தலெ, அந்் நேஜனாடடின்
ஏற்றுெதிகளில 90 ரச்சதவீதத்திற்கம் அதிகெஜனான வீழ்ச்சிலய
ஏற்படுத்தி இருந்ததஜனாக மரச்சய்திகள் கறிப்பிடதன. கணிரச்செஜனான
சீன உதவியிலலஜனாெல, அமெரிக்கஜனா, மதன் மகஜனாரியஜனா ெற்றும்
ஏலனய
அமெரிக்க
கூடதஜனாளிகளின்
கூடடுப்பலதலய
இரஜனாணுவரீதியில  நதஜனாற்கடித்து விதலஜனாமென வத மகஜனாரியஜனாவஜனால
நிலனத்தும் பஜனார்க்க முடியஜனாது. அது அதன் சிறிய அணுஆயுத
தளவஜனாதங்கலளப்
பயன்படுத்தினஜனாலும்
கூத,
அது
நிர்மூலெஜனாக்கலல முகங்மகஜனாடுக்க  நவண்டியிருக்கம்.
அப்படதெஜனாக சீன ஆதரலவ இழந்திருந்த பியஜனாங்மயஜனாங், அதன்
ஆளும் கழுவின் பதவிகளும் மரச்சலவவளமும் பஜனாதுகஜனாக்கப்படும்
ஓர் ஏற்பஜனாடலத வழங்கினஜனால, ஓர் உதன்படிக்லக மரச்சய்து
மகஜனாள்ள தயஜனாரஜனாக இருப்பலதச் ரச்சமிக்ல சமிக்ஞை மரச்சய்துள்ளது.
இவ்வஜனாறு இருந்தஜனாலும், மகஜனாரிய தீபகற்ப நிலலலெயின்
ரச்செநிலல மதஜனாதர்ந்தும் அந்தரத்தில மதஜனாங்கிக்மகஜனாண்டு தஜனான்
இருக்கிறது.
டரம்ப்
மிச்சிகன்
 நபரணியின்
 நபஜனாது,
அமெரிக்க
 நகஜனாரிக்லககலளப் பூர்த்தி மரச்சய்யவிலலலயஜனானஜனால ஒரு  நபஜனார்
மகஜனாள்லகக்க
திரும்புவது
ெற்றும்
 நபச்சுவஜனார்த்லதகளில
இருந்து
மவளி நயறுவது
என்ற
அவர்
முந்லதய
அச்சுறுத்தலகலள மீண்டும் அறிவித்தஜனார். “என்ன ் நேதக்கிற நதஜனா,
் நேதக்கடடும்,”
என்று
அறிவித்த
அவர்,
“் நேஜனான்
 நபச்சுவஜனார்த்லதக்க மரச்சலலலஜனாம், இது பயனற்றுப் நபஜனானஜனால,
் நேஜனான் மவளி நயறலஜனாம்,” என்றஜனார்.
ஏ நதனுமெஜனாரு ரச்சஜனாத்தியெஜனான ரச்சந்திப்பிற்கஜனான அடித்தளத்லதப்
 நபசி முடிக்க ெஜனார்ச் இறுதியில டரம்பஜனால பியஜனாங்மயஜனாங்கிற்க
அனுப்பப்படடிருந்த மபஜனாம்பி நயஜனா, ABC மரச்சய்திகளுக்கஜனான
தலலலெ மவள்லள ெஜனாளிலக மரச்சய்தியஜனாளர் மஜஜனானஜனாதன் கஜனார்ல
க்க  ந் நேற்று கூறுலகயில, அமெரிக்கஜனாவின் ஓர் உதன்படிக்லக
வலரயலறகள் "முழுலெயஜனானது, ரச்சரிபஜனார்க்கத் தக்கலவ, திரும்ப
மபறவியலஜனாத அணுஆயுதெயெஜனாக்கல ஒழிப்பு" என்பலத வத
மகஜனாரியஜனா "புரிந்து லவத்திருப்பதஜனாக" மதரிவித்தஜனார். அவர்
வலியுறுத்தினஜனார்:
“் நேஜனாங்கள்
வஜனாக்கறுதிகள்
வழங்க
 நபஜனாவதிலலல. ் நேஜனாங்கள் வஜனார்த்லதகலளப் மபற  நபஜனாவதிலலல.
் நேஜனாங்கள் ் நேதவடிக்லககலளயும் மரச்சயலபஜனாடுகலளயும் பஜனார்க்க
 நபஜனாகி நறஜனாம்,” என்றஜனார்.

கஜனார்ல வினவினஜனார்: “இதில இரஜனாஜஜனாங்க ் நேலதமுலறகள்
 நதஜனாலவியலதந்தஜனால,
அங் நக இரஜனாணுவ விருப்பத்மதரிவு
இருக்கெஜனா?” மபஜனாம்பி நயஜனா பதிலளித்தஜனார்: “அமெரிக்கஜனாலவ கிம்
மஜஜனாங்-யுன் மதஜனாதர்ந்து அச்சுறுத்திக் மகஜனாண்டிருப்பலத ் நேஜனாங்கள்
அனுெதிக்கப்  நபஜனாவதிலலல.”
இன்னும் அச்சுறுத்தலஜனான கருத்துலர ஒன்றில, புதிதஜனாக
நியமிக்கப்படத டரம்பின்  நதசிய பஜனாதுகஜனாப்பு ஆ நலஜனாரச்சகர்  நஜஜனான்
 நபஜனாலதன் ஃபஜனாக்ஸ் மரச்சய்திகளுக்க கூறுலகயில, டிரச்சம்பர் 2003
இல லிபியஜனாவுதன் மரச்சய்து மகஜனாள்ளப்படத உதன்படிக்லக, வத
மகஜனாரிய அணுஆயுதெயெஜனாக்கல ஒழிப்புக்கஜனான "முன்ெஜனாதிரி"
ஆக இருக்கம். இரரச்சஜனாயன ஆயுதங்கள் ெற்றும் அணுஆயுத
துலணப்மபஜனாருடகலள அழித்ததற்க பிரதியீதஜனாக, பிரதஜனான
ரச்சக்திகள் மெ் மௌம்ெர் கதஜனாபியின் லிபிய ஆடசியுதன் உறவுகலள
மீடதலெத்தன.
ஆனஜனால மவறும் எடதஜனாண்டுகளுக்கப் பின்னர், அமெரிக்கஜனாவும்
ஐ நரஜனாப்பஜனாவும் துனிசியஜனாவிலும் மிகவும் கூடிய கவலலயுதன்
எகிப்திலும்
மவடித்த,,
புரடசிகர
 நெமலழுச்சிலயக்
கடடுப்படுத்தும் அவற்றினது முயற்சிகளின் பஜனாகெஜனாக கதஜனாபிக்க
எதிரஜனாக திரும்பின. இந்த ஏகஜனாதிபத்திய ரச்சக்திகள் லிபியஜனாவில
உள்் நேஜனாடடு  நபஜனாலரத் தூண்டிவித இஸ்லஜனாமியவஜனாத ெற்றும்
பிரிவிலனவஜனாத "கிளிர்ச்சியஜனாளர்களுதன்" சூழ்ச்சிகள் மரச்சய்து,
பின்னர் கதஜனாபி ஆடசி ெற்றும் இரஜனாணுவம் மீது ஒரு பஜனாரிய
விெஜனானப்பலத தஜனாக்கதலல நியஜனாயப்படுத்துவதற்க அ நத
ரச்சண்லதகலளப் பயன்படுத்தின. அக் நதஜனாபர் 2011 இல கதஜனாபி
இந்த ஏகஜனாதிபத்திய-ரச்சஜனார்பு கிளர்ச்சியஜனாளர்களஜனால மகஜனாடூரெஜனாக
மகஜனாலலப்படதஜனார்.
வத மகஜனாரியஜனா அதன் அணுஆயுத திடதத்லதக் லகவித
 நவண்டுமென்ற அமெரிக்க-தலலலெயிலஜனான  நகஜனாரிக்லகக்க
அது அடிபணிய ெறுப்பதற்க ஒரு கஜனாரணெஜனாக, அது லிபியஜனா
ெற்றும் கதஜனாபியின் தலலவிதிலய முன்னர் சுடடிக்கஜனாடடி வந்தது.
் நேகர்வுகள்  நபச்சுவஜனார்த்லதகலள  ந் நேஜனாக்கி முன் ந் நேஜனாக்கி ் நேகர்ந்து
வருகின்றன என்றஜனாலும்,
அலவ
"அணுஆயுதெயெஜனாக்கல
ஒழிப்பு" ெற்றும் "அணுஆயுதமிலலஜனா மகஜனாரிய தீபகற்பம்" என்ற
வலரயலறகளின் மீது முற்றிலுெஜனாக உலதந்தும்  நபஜனாகலஜனாம்.
ரச்சஜனான்றஜனாக, அணுஆயுதங்கலளச் மரச்சலுத்த தலகலெ மகஜனாண்த
இரஜனாணுவ தளவஜனாதங்கலள அமெரிக்கஜனா திரும்ப மபறுவதற்கம்
ெற்றும் அமெரிக்க-மதன் மகஜனாரிய கூடதணிலய முடிவுக்கக்
மகஜனாண்டு
வருவதற்கம்
வத
மகஜனாரியஜனா
மதஜனாதர்ந்து
வலியுறுத்தலஜனாம்.

நியூ  நயஜனார்க் லதம்ஸ்  நபஜனான்ற அமெரிக்க ஊதகங்களின் டரம்ப்வி நரஜனாத பிரிவுகளிதம் இருந்து வரும் பல கருத்துலரகள் இந்த
 நபச்சுவஜனார்த்லதகள்  நதஜனாலவியலதவதற்கஜனான ரச்சஜனாத்தியக்கூறுகலள
நிழலிடுகின்றன. அவர் தஜனான் கிம்லெ  நபச்சுவஜனார்த்லதகளுக்க
நிர்பந்தித்தஜனார் என்ற டரம்பின் வஜனாய்ரச்சவுதஜனாலகலள ஏளனம்
மரச்சய்து,
லதம்ஸ்
கடடுலரயஜனாளர்
பிமரட
ஸ்டீபன்ஸ்
வலியுறுத்துலகயில, நிர்வஜனாகம் "ெனித உரிலெகலள மீறிய"
ஒருவலர
நியஜனாயப்படுத்திக்
மகஜனாண்டிருக்கிறது,
அது
“சி நயஜனாலுக்கம் வஜனாஷிங்தனுக்கம் இலத நய [வத மகஜனாரியஜனா]
ஒரு பிளலவ உண்தஜனாக்கவதற்க" அலத அனுெதிக்கிறது
ெற்றும் "பியஜனாங்மயஜனாங் கஜனாய் ் நேகர்த்த" அனுெதிக்கிறது என்றஜனார்.
 நபஜனார்
ெற்றும்
"ஆடசி
ெஜனாற்றத்திற்க"
பகிரங்கெஜனாக
முன்னுரிலெலயச் சுடடிக்கஜனாடடி, ஸ்டீபன்ஸ் எழுதினஜனார்: “சிலர்

வஜனாதிடுவலதப்
 நபஜனால,
எலலஜனா
விருப்பத்மதரிவுகளும்
 நெஜனாரச்செஜனானலவ அலல என்பது உண்லெ தஜனான், என்றஜனாலும்
அவற்றில 'ரச்சமீபத்திய  நெஜனாரச்செஜனானது'  நபரம் நபசியதஜனாகம்,”
என்றஜனார்.
 நவறு வஜனார்த்லதகளில கூறுவதனஜனால, டரம்ப் நிர்வஜனாகம்
எந்தமவஜனாரு
 நபச்சுவஜனார்த்லதகளுக்க
மரச்சலவதஜனானஜனாலும்
ரச்சஜனாத்தியெஜனானளவுக்க
கடுலெயஜனான
 நபஜனாக்லக
எடுக்க
 நவண்டுமென்ற ஆழ்ந்த
உள்் நேஜனாடடு
அழுத்தத்தின்
கீழ்
மரச்சலகிறஜனார். வத மகஜனாரியஜனாலவ முழுலெயஜனாக அடிபணிய
லவக்கஜனாத
எந்தமவஜனாரு
உதன்படிக்லகயும்,
“மிகவும்
தஜனாரஜனாளெனத்துதன்"
இருப்பதஜனாக
விெர்ரச்சனத்தின்
கீழ்
அவெதிக்கப்பதலஜனாம்.
மதன் மகஜனாரியஜனாவில உள்ள அமெரிக்க பலதகளுக்க எதிரஜனாக
வத மகஜனாரியஜனாலவ ஒரு பயனுள்ள இரஜனாணுவெயப்படத
இலதத்தலத பகதியஜனாக பஜனார்க்கம் சீனஜனா ெற்றும் ரஷ்யஜனா, வத
மகஜனாரியஜனா
எலலலலய
ஒடடியுள்ள
இலவ,
அவற்றின்
மூ நலஜனாபஜனாய
் நேலன்களுக்கக்
கழிபறிக்கம்
எந்தமவஜனாரு
உதன்படிக்லகக்கம் எதிர்ப்லப எடுத்துக்கஜனாடடி உள்ளன.
அமெரிக்க-வத
மகஜனாரிய
 நபச்சுவஜனார்த்லதகளின்
விலளவு
என்னவஜனாக இருந்தஜனாலும், ரஷ்யஜனா, சீனஜனா ெற்றும் ஜப்பஜனாலனயும்
உள்ளதக்கி,
அத்துதன்
அமெரிக்கஜனா
ெற்றும்
இரண்டு
மகஜனாரியஜனாவும்  நரச்சர்ந்த "ஆறு தரப்பு  நபச்சுவஜனார்த்லதகள்"
ெடடு நெ அந்த "துலண-பிரஜனாந்தியங்களின் பிரச்சிலனகலளத்"
தீர்க்கமென ரஷ்யஜனாவின் துலண மவளியுறவுத்துலற அலெச்ரச்சர்
Igor Morgulov ரச்சனியன்று வலியுறுத்தினஜனார்.
சீன அரரச்சஜனாங்கம் எந்த அறிக்லகயும் மவளியிதவிலலல
என்றஜனாலும், சீன கருத்துலரப்பஜனாளர்கள் மகஜனாரிய பிரகதனத்லதச்
சுடடிக்கஜனாடடும் விதெஜனாக, மபய்ஜிங் பங்களிப்பு இலலஜனாெல
லகமயழுத்திதப்படும் ஒரு "ரச்செஜனாதஜனான உதன்படிக்லகயின்"
ரச்சஜனாத்தியக்கூலற எதிர்த்துள்ளனர். லி நயஜனானிங் ரச்சமூக விஞ் சமிக்ஞைஜனான
பயிலகத்தின் லு ரச்சஜனா நவஜனா மதன் சீன ெஜனார்னிங்  நபஜனாஸ்டுக்க
மதரிவிக்லகயில,
“ஒரு
ரச்சடதப்பூர்வ
முன் நனஜனாக்கிலிருந்து
பஜனார்த்தஜனால, ஒரு தற்கஜனாலிக  நபஜனார் நிறுத்தம் என்பதிலிருந்து ஒரு
ரச்செஜனாதஜனான உதன்படிக்லகயஜனாக ெஜனாற்ற  நவண்டுெஜனானஜனால, அந்த
நிகழ்முலறயில
பங்க
வகிக்கம்
எலலஜனா
் நேஜனாடுகளும்
லகமயழுத்தித  நவண்டும், இதன் அர்த்தம் சீனஜனாவுக்கம்
 நெலரச்சயில ஓர் ஆரச்சனம் வழங்கப்பத  நவண்டும்,” என்றஜனார்.
கிம் ஐ ரச்சந்திக்க தயஜனார் என்ற டரம்பின் ெஜனார்ச் 8 அறிவிப்புக்கப்
பின்னர், ரஷ்யஜனாவும் சீனஜனாவும் இரண்டு நெ  நவக  நவகெஜனாக
அவற்றின்
மரச்சஜனாந்த
இரஜனாஜஜனாங்க
் நேதவடிக்லககலள
ஒழுங்கப்படுத்தின.
கிம்
அவரின்
முன்பிலலஜனாத
முதல
பயணெஜனாக மபய்ஜிங்கிற்க அலழக்கப்படதஜனார், சீன ஜனஜனாதிபதி
ஜி ஜின்பிங் "விலரவில" பியஜனாங்மயஜனாங் விஜயம் மரச்சய்வதற்கஜனான
அவரின் விருப்பத்லத அறிவித்தஜனார். சீன மவளியுறவுத்துலற
அலெச்ரச்சர் வஜனாங் யி, அபிவிருத்திகலளக் கறித்து விவஜனாதிக்க
 நெ 2—3 இல பியஜனாங்மயஜனாங்கிற்க இரண்டு ் நேஜனாள் விஜயம்
 நெற்மகஜனாள்ளவிருக்கிறஜனார். ரஷ்ய மவளியுறவுத்துலற அலெச்ரச்சர்
மரச்சர்ஜி லஜனாவ்மரஜனாவ்  நததி கறிப்பிதப்பதவிலலல என்றஜனாலும் வத
மகஜனாரியஜனாவுக்க பயணிக்க உள்ளஜனார்.
இத்தலகய
இரஜனாஜதந்திரங்கள்,
இரஜனாஜஜனாங்கரீதியிலும்
ரச்சரி
அத்துதன் இரஜனாணுவரீதியிலும் ரச்சரி, மவறுெ நன தீவிரெலதய
ெடடு நெ மரச்சய்யும்.

