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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

ரஷ்யயாவுக்கு எதிரயான UK-US இன
மிரட்டல்களுக்கு மத்தியில் பி்தியில் பிரரஞ்சு ஆளும
உயரடுக்கு சிரியயாவில் ாவில் பயயாருக்கயாக ஓலமிடுகிறத
By Alex Lantier,

மன்ன்னாள்

பிரிட்டிஷ் உளிஷ் உளவ்னாளி உளவாளிய்னான ாளியான சவாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிேர்ஜி ஸ்கிரிப்னால் மர்மம்னான

மறுறையில் நஞ்சூட்டப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபட்டதன் பின்னர், பிரிட்டிஷ் பிரதமர் ரதமர் ததரவாளியான சே்னா ாளியான சம
ரஷ் உளவாளிய்னாவுடன் உுறைவுகறளத் துண்டிப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபறத ாளியான சந்னாக்கி நகர்ந்து
ரதமர் தக்னாண்டிருக்கும் நிற்கும் நிலையில், பிரதமர் தரஞ்சு ஆளும் உ உளவாளியரடுக்கில் ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னார்க்
ரதமர் தக்னாள்றக ரதமர் தத்னாடர்ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னான ஒரு விிஷ் உளவ்னாதம் எழுந்து ரதமர் தக்னாண்டிருக்கிுறைது.
இந்த விிஷ் உளவ்னாதம் பிர்னான்சிலும் வாளியான சேர்ிஷ் உளவாளியான சதவாளியான சே அளவிலும் உள்ள
இறளஞர்களுக்கும் ரதமர் தத்னாழி்கும் நிலை்னாளர்களுக்கும் ஒரு எச்வாளியான சேரிக்றகற உளவாளிய
உள்ளடக்கி உளவாளியத்னாக இருக்கிுறைது. பிர்னான்சின் ஜன்னாதிேர்ஜி ஸ்கிரிபதி இம்ம்னானுிஷ் உளவல்
மக்ாளியான சர்னான்
கட்ட்னா உளவாளிய
இர்னாணுிஷ் உளவ
ாளியான சவாளியான சேறிஷ் உளவக்கு
ஆட்ாளியான சவாளியான சேர்ப்புக்கு
ரதமர் தநருக்குத்கும் நிலைளித்து
ிஷ் உளவருகின்ுறை
நிற்கும் நிலையில்,
கட்ட்னா உளவாளிய
ாளியான சவாளியான சேர்ப்பு
இர்னாணுிஷ் உளவங்கள்
நிற்கும் நிலைநிறுத்தப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபடத்தக்க
ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னார்களுக்க்னான
நிற்கும் நிலைறமகறள ாளியான சநட்ாளியான சட்னா உருிஷ் உளவ்னாக்கிக் ரதமர் தக்னாண்டிருக்கிுறைது. ாளியான சமயின்
மிரட்டல்கள் க்னாட்டுிஷ் உளவறதப் ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னா்கும் நிலை, வாளியான சேம்ேர்ஜி ஸ்கிரிபிஷ் உளவங்கள் மத்தி உளவாளிய கிழக்கி்கும் நிலை்னான
ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாறர ாளியான சந்னாக்கி மட்டுமல்்கும் நிலை, அணு-ஆயுத ிஷ் உளவல்்கும் நிலைறம ரதமர் தக்னாண்ட ஒரு
எதிரி உளவாளிய்னான ரஷ் உளவாளிய்னாவுடனும் ஒரு ாளியான சம்னாதற்கும் நிலை ாளியான சந்னாக்கியும் நகர்ந்து
ரதமர் தக்னாண்டிருக்கின்ுறைன.
பிர்னான்சில் நடக்கும் விிஷ் உளவ்னாதம்னானது, ஸ்கிரிேர்ஜி ஸ்கிரிப்னால் விிஷ் உளவக்னாரத்தில் எந்த
உருப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபடி உளவாளிய்னான
விவாளியான சே்னாரறவிசாரணையும்
நறடரதமர் தேர்ஜி ஸ்கிரிபறும்
மன்னத்னாகாளியான சிஷ் உளவ
ரஷ் உளவாளிய்னாவுடன்னான ஒரு ாளியான சம்னாதற்கும் நிலைத் தீவிரப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபடுத்துிஷ் உளவதற்கு ாளியான சம
எடுத்திருக்கும்
மடிவின்
பின்ன்னாலிருக்கும்
அரசி உளவாளியல்
பிரச்சிறனகறளயும் சுட்டிக்க்னாட்டுகிுறைது. இன்னும் ரதமர் ததளிவுேர்ஜி ஸ்கிரிபடுத்தப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபட்னாத
இந்த வாளியான சேம்ேர்ஜி ஸ்கிரிபிஷ் உளவத்தில் தீர்ப்பு கூறுிஷ் உளவதற்கு விறரிஷ் உளவதற்குப் பின்ன்னால்,
ஐாளியான சர்னாப்பி உளவாளிய ஆளும் ிஷ் உளவர்க்கத்தின் வாளியான சேக்திிஷ் உளவ்னாய்ந்த கன்றனகள் ரஷ் உளவாளிய்னா,
துருக்கி மற்றும் சிரி உளவாளிய்னாறிஷ் உளவக் குறிறிஷ் உளவத்து ஒரு இர்னாணுிஷ் உளவத்
தீவிரப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபடுத்தற்கும் நிலை எவ்ிஷ் உளவ்னாறு ாளியான சமற்ரதமர் தக்னாள்ள்கும் நிலை்னாம் என்ேர்ஜி ஸ்கிரிபதற்கு ாளியான சிஷ் உளவற்கும் நிலை
ரதமர் தவாளியான சேய்து ரதமர் தக்னாண்டிருக்கின்ுறைன.
மதல் வாளியான சேமிக்றக மன்ன்னாள் ஜன்னாதிேர்ஜி ஸ்கிரிபதி பிர்னான்சுிஷ் உளவ்னா ிரான்சுவா ஹ்னா்கும் நிலைண்டிடம்
-இிஷ் உளவர் 2013 இல் ரஷ் உளவாளிய்னா எதிர்த்த்னாலும் சிரி உளவாளிய்னா மீது ாளியான சநட்ாளியான சட்னா ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னார்
ரதமர் தத்னாடுப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபதற்கு அழுத்தமளித்த்னார், அதன்பின் அரதமர் தமரிக்க்னா த்னாக்குதல்
நடத்த ாளியான சிஷ் உளவண்ட்னாம் என்று மடிரதமர் திஷ் உளவடுத்ததன் பின்னர் ஒரு
அிஷ் உளவம்னானகரம்னான பின்ிஷ் உளவ்னாங்கற்கும் நிலை அிஷ் உளவர் ாளியான சமற்ரதமர் தக்னாள்ள ாளியான சநரிட்டதுஇருந்து
திங்களன்று
ம்னாற்கும் நிலை
ிஷ் உளவந்தது.
மக்கள்ரதமர் திஷ் உளவறுப்றேர்ஜி ஸ்கிரிபச்
வாளியான சேம்ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாதித்ததன் க்னாரவிசாரணைம்னாக மீண்டும் ஜன்னாதிேர்ஜி ஸ்கிரிபதி ேர்ஜி ஸ்கிரிபதவிக்கு ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாட்டியிட
ாளியான சிஷ் உளவண்ட்னாம் என்ுறை மன்னுத்னாரவிசாரணைமற்ுறை மடிறிஷ் உளவ எடுத்து ரதமர் தவாளியான சேன்ுறை
ஆண்டில் ரதமர் தேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாதுிஷ் உளவ்னாழ்க்றகயில் இருந்து ஓய்ரதமர் திஷ் உளவடுத்து ிஷ் உளவந்த அிஷ் உளவர், Le
Monde இல் ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாருக்கு அறழப்பு விடுப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபதுடன் தனது ஓய்வில்
இருந்து திரும்பி ிஷ் உளவந்திருக்கிுறை்னார்.
ிரான்சுவா ஹ்னா்கும் நிலைண்ட்
இ்கும் நிலைக்குகளின்
திறகப்பூட்டும்
ஒரு
ேர்ஜி ஸ்கிரிபட்டி உளவாளியற்கும் நிலை
மன்றிஷ் உளவத்த்னார்.
மக்ாளியான சர்னானின்
ரதமர் தக்னாள்றகற உளவாளிய
மறுறைமகம்னாக
குத்திக்க்னாட்டி உளவாளிய அிஷ் உளவர், ரஷ் உளவாளிய்னா குறித்தும் துருக்கி மற்றும்
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சிரி உளவாளிய்னாவுடன்னான அதன் ரதமர் தத்னாடர்புகள் குறித்தும் எச்வாளியான சேரித்த்னார்: “ரஷ் உளவாளிய்னா
ேர்ஜி ஸ்கிரிப்கும் நிலை ஆண்டுகள்னாக மறுஆயுதேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாணி உளவாளிய்னாகிக் ரதமர் தக்னாண்டிருக்கிுறைது, அது
அச்சுறுத்துாளியான சம உளவாளிய்னான்னால், அதுவும் அச்சுறுத்தப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபட்ட்னாக ாளியான சிஷ் உளவண்டும்.
சிரி உளவாளிய்னாவில் உள்ள நமது குர்துக் கூட்ட்னாளிகள் மீது குண்டுவீசுிஷ் உளவதற்கு
துருக்கிற உளவாளிய அனுமதிப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபதன் மூ்கும் நிலைம்னாக, ம்னாஸ்ாளியான சக்னா ாளியான சநட்ாளியான சட்னாறிஷ் உளவ
பிளவுேர்ஜி ஸ்கிரிபடுத்தவும் ம உளவாளியற்சி ரதமர் தவாளியான சேய்து ரதமர் தக்னாண்டிருக்கிுறைது. அதிகப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபட்வாளியான சேம்
ஒரு ிஷ் உளவருட க்னா்கும் நிலைத்திற்கு மன்ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாக, விள்னாடிமிர் புட்டினுக்கு [ரஷ் உளவாளிய
ஜன்னாதிேர்ஜி ஸ்கிரிபதி] துருக்கியின் ஜன்னாதிேர்ஜி ஸ்கிரிபதி ரிரதமர் தவாளியான சேப் தயீப் எர்ாளியான சட்னாகனுக்குப்
ேர்ஜி ஸ்கிரிப உளவாளியன்ேர்ஜி ஸ்கிரிபடுத்துிஷ் உளவதற்கு ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாதும்னான கடுறம உளவாளிய்னான ிஷ் உளவ்னார்த்றதகறளக்
கண்டுபிடிக்க மடி உளவாளிய்னாத நிற்கும் நிலை இருந்தது. இப்ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாாளியான சத்னா, இந்த இரண்டு
ந்னாடுகளும் சிரி உளவாளிய்னாறிஷ் உளவ பிரிப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபதில் உடன்ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாடு கண்டிருக்கின்ுறைன.”
ேர்ஜி ஸ்கிரிபவிசாரணை உளவாளியத்தில் இருப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபது சிரி உளவாளிய்னா மட்டுமல்்கும் நிலை, உ்கும் நிலைக ஒழுங்கும் அதில்
பிரதமர் தரஞ்சு ஏக்னாதிேர்ஜி ஸ்கிரிபத்தி உளவாளியத்தின் நிற்கும் நிலையும் கூடத்த்னான் என்ேர்ஜி ஸ்கிரிபறத
ிரான்சுவா ஹ்னா்கும் நிலைண்ட் ிஷ் உளவலியுறுத்தின்னார்: “ேர்ஜி ஸ்கிரிபஷ்னார் அல்-அவாளியான சே்னாத்திற்கு [சிரி உளவாளிய
ஜன்னாதிேர்ஜி ஸ்கிரிபதி] எவ்ிஷ் உளவ்னாறு ேர்ஜி ஸ்கிரிபதி்கும் நிலைளிப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபது என்ேர்ஜி ஸ்கிரிபறத விடவும், விள்னாடிமிர்
புட்டினுக்கு எவ்ிஷ் உளவ்னாறு ேர்ஜி ஸ்கிரிபதி்கும் நிலைளிப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபது என்ேர்ஜி ஸ்கிரிபாளியான சத பிரச்சிறன உளவாளிய்னாகும்...
அேர்ஜி ஸ்கிரிப்னா உளவாளியத்தின் மழு வீச்றவாளியான சேயும் ாளியான சமற்கு உவிசாரணைர்ந்த்னாக ாளியான சிஷ் உளவண்டும்.”
புட்டினுடன்னான
ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிபச்சுிஷ் உளவ்னார்த்றதக்கு
மக்ாளியான சர்னான்
விடுத்திருக்கும்
அறழப்புகறள மறுறைமகம்னாகக் குறிப்பிட்ட ிரான்சுவா ஹ்னா்கும் நிலைண்ட், “புட்டினுடன்
ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிபசுிஷ் உளவது” என்ேர்ஜி ஸ்கிரிபதன் அர்த்தம் “அிஷ் உளவர் தனது ந்கும் நிலைன்கறள எந்தத்
தறடகளுமற்று மன்ரதமர் தனடுக்க அனுமதிப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபது” என்று அர்த்தம்னாகி
விடக்கூட்னாது என்றும், ட்ரம்ப் மன்கணிக்க மடி உளவாளிய்னாதிஷ் உளவர்னாக இருப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபத்னால்
“நடிஷ் உளவடிக்றக எடுக்கின்ுறை ரதமர் தேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாறுப்பு பிர்னான்ஸ், ஐாளியான சர்னாப்ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னா மற்றும்
ாளியான சநட்ாளியான சட்னாவுக்கு” உரி உளவாளியத்னாக இருப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபத்னாகவும் ாளியான சமலும் ாளியான சவாளியான சேர்த்துக்
ரதமர் தக்னாண்ட்னார்.
ரஷ் உளவாளிய்னாறிஷ் உளவத் த்னாண்டி, சிரி உளவாளிய்னாவில் கூத்த்னா மற்றும் அஃப்றின்
ேர்ஜி ஸ்கிரிபகுதிகளில் சிரி உளவாளிய மற்றும் துருக்கி விம்னானங்களுக்கு எதிர்னாக ிஷ் உளவ்னான்
தறட மண்ட்கும் நிலைங்கறள அமல்ேர்ஜி ஸ்கிரிபடுத்துிஷ் உளவதற்கு, அத்னாிஷ் உளவது இந்தப்
ேர்ஜி ஸ்கிரிபகுதிகளில்
அந்த
விம்னானங்கள்
ேர்ஜி ஸ்கிரிபுறைந்த்னால்
அிஷ் உளவற்றுறை
சுட்டுவீழ்த்துிஷ் உளவதற்கு, அறழப்பு விடுத்த அிஷ் உளவர் பின்ிஷ் உளவரும்னாறு
வினவின்னார், “நமது ரதமர் தவாளியான சே்னாந்த கூட்ட்னாளிகள் மீது த்னாக்குதல்கள்
நடத்துகின்ுறைரதமர் ததன்ுறை்னால் துருக்கி நமக்கு என்னவிதம்னான கூட்ட்னாளி?”
மக்ாளியான சர்னாறனக் குறிறிஷ் உளவத்து அிஷ் உளவர் ாளியான சமலும் ாளியான சவாளியான சேர்த்துக் ரதமர் தக்னாண்ட்னார்,
“நமது
கூட்டணியின்
அடிப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபறடயில்
குர்துகறள
ந்னான்
ஆதரித்ாளியான சதரதமர் தனன்ுறை்னால், அிஷ் உளவர்கறள இப்ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாறத உளவாளிய சூழ்நிற்கும் நிலையில்
அப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபடிாளியான ச உளவாளிய விடக்கூட்னாது. ேர்ஜி ஸ்கிரிபஷ்னார் அல்-ஆவாளியான சே்னாத்தின் ஆட்சி மீது ந்னான்
கடுறம க்னாட்டிாளியான சனன் என்ுறை்னால், எப்ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாதும் க்னாட்டி ிஷ் உளவந்திருக்கிாளியான சுறைன்
என்ுறை்னால், அிஷ் உளவர் தனது அரசி உளவாளியல் எதிர்னாளிகறள அழித்ரதமர் தத்னாழிப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபதற்கும்
ரதமர் தவாளியான சே்னாந்த ந்னாட்டு மக்கறள ரதமர் தக்னால்ிஷ் உளவதற்கும் அனுமதிக்கப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபடக் கூட்னாது.”
ிரான்சுவா ஹ்னா்கும் நிலைண்டின் கருத்துக்களுக்கு மக்ாளியான சர்னானிடம் இருந்து, அிஷ் உளவர்
ாளியான சதர்ந்ரதமர் ததடுக்கப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபட்டது மத்கும் நிலை்னான அிஷ் உளவரது
ரதமர் தவாளியான சே உளவாளியல்ிஷ் உளவர்கும் நிலை்னாற்றுறைப்

ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாதுக்னாக்கும் கடுறம உளவாளிய்னான ேர்ஜி ஸ்கிரிபதி்கும் நிலைடி ிஷ் உளவந்தது: ”ரதமர் தவாளியான சேன்ுறை ாளியான சம ம்னாதத்தில்
இருந்து, ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிபச்சுிஷ் உளவ்னார்த்றதற உளவாளிய மீட்ரதமர் தடடுப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபதன் மூ்கும் நிலைம்னாக, உடந்றத உளவாளிய்னாக
இல்்கும் நிலை்னாமல் அாளியான சதவாளியான சேம உளவாளியத்தில் ேர்ஜி ஸ்கிரிப உளவாளியனுள்ளத்னான விதத்தில், பிர்னான்ஸ் ஒரு
சீர்னான
மற்றும்
ஒத்திறவாளியான சேிஷ் உளவ்னான
ரதமர் தக்னாள்றகற உளவாளியப்
பின்ேர்ஜி ஸ்கிரிபற்றி
ிஷ் உளவந்திருக்கிுறைது. சிரி உளவாளிய்னாவில் மந்றத உளவாளிய ஆண்டுகளில், ரஷ் உளவாளிய்னாவுடன்
மழுப் ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிபச்சுிஷ் உளவ்னார்த்றத இல்்கும் நிலை்னாதிருந்தறம உளவாளிய்னானது நம்றம மன்ாளியான சனுறை
அனுமதித்திருந்தத்னா என்ன?”
2013 இல் களப் ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாறர அிஷ் உளவர் ரதமர் தத்னாடங்க்னாத ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாது இப்ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாது
அதற்கு அறழப்பு விடுப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபதற்க்னாக ிரான்சுவா ஹ்னா்கும் நிலைண்டின் மீது மக்ாளியான சர்னான்,
அிஷ் உளவரின் ரதமர் தேர்ஜி ஸ்கிரிப உளவாளியர் குறிப்பிட்னாமல், த்னாக்கின்னார்: “ந்னாம் ரதமர் ததளிிஷ் உளவ்னாக இருக்க
ாளியான சிஷ் உளவண்டும், பிர்னான்ஸ் சிரி உளவாளிய்னாவில் இர்னாணுிஷ் உளவரீதி உளவாளிய்னாக களத் தற்கும் நிலையீடு
ரதமர் தவாளியான சேய் உளவாளிய்னாது. இன்று ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாடரதமர் தமடுக்கும் சி்கும் நிலைர் இாளியான சத மடிவுகறளாளியான ச உளவாளிய
எடுத்தனர் என்ாளியான சுறை ந்னான் நம்புகிாளியான சுறைன்.”
இருந்தாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாதிலும்,
துருக்கியுடன்னான
ாளியான சம்னாதலுக்கு
ஆாளியான ச்கும் நிலை்னாவாளியான சேறன உளவாளியளிக்கும் ஒருிஷ் உளவர் தனது ாளியான சகபினட்டிாளியான ச்கும் நிலைாளியான ச உளவாளிய இருப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபறத
மக்ாளியான சர்னான் விறரவில் க்னாவிசாரணை ாளியான சநரிட்டது. ிரான்சுவா ஹ்னா்கும் நிலைண்டின் ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாதுக்னாப்பு
அறமச்வாளியான சேர்னாக இருந்த ரதமர் திஷ் உளவளியுுறைவு அறமச்வாளியான சேர் ாளியான சஜ்னான்-ஈவ் லு
திரிாளியான ச உளவாளிய்னான், அஃப்றின் இல் துருக்கியின் தற்கும் நிலையீட்றட விமர்வாளியான சேனம்
ரதமர் தவாளியான சேய்த்னார், அிஷ் உளவர் அறிவித்த்னார்: “IS க்கு எதிர்னான ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னார்னாட்டம் த்னான்
Levant பிர்னாந்தி உளவாளியத்தில் நமது இர்னாணுிஷ் உளவத் தற்கும் நிலையீட்டுக்கு பிரத்னான
க்னாரவிசாரணைம்னாகும். அது ஒரு ாளியான சதசி உளவாளிய ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாதுக்னாப்பு மன்னுரிறம உளவாளிய்னாகும்,
துருக்கியின் நடிஷ் உளவடிக்றக உளவாளிய்னானது இறுதியில் சிரி உளவாளிய்னாவில் எஞ்சியிருக்கும்
IS ேர்ஜி ஸ்கிரிபறடகள் மீத்னான அழுத்தத்றத ேர்ஜி ஸ்கிரிப்கும் நிலைவீனப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபடுத்தும் என்று ந்னாங்கள்
அஞ்சுகிாளியான சுறை்னாம்.”
ேர்ஜி ஸ்கிரிபத்திரிறக ஸ்கிரிேர்ஜி ஸ்கிரிப்னால் விிஷ் உளவக்னாரத்தில் “ஐாளியான சர்னாப்பி உளவாளிய
ேர்ஜி ஸ்கிரிபதிலிறுப்பு” ஒன்றுக்கு அறழப்புவிடுத்தது, ஐாளியான சர்னாப்பி உளவாளிய ஒன்றி உளவாளியம்
ம்னாஸ்ாளியான சக்னாவுக்கு எதிர்னான இ்கும் நிலைண்டனின் நிற்கும் நிலைற உளவாளிய ஏற்றுக் ரதமர் தக்னாள்ள
ாளியான சிஷ் உளவண்டும் என்று ரதமர் தநருக்குத்கும் நிலைளித்தது. அது எழுதி உளவாளியது, “ம்னாுறை்னாக
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பிர்னான்சும் ாளியான சஜர்மனியும் புட்டினுடன் ‘மனம் திுறைந்து’ விிஷ் உளவ்னாதிக்கின்ுறைன,
அறிஷ் உளவ அறமதி உளவாளிய்னாக இனியும் இருக்க மடி உளவாளிய்னாது. ரஷ் உளவாளிய்னா இத்தறக உளவாளிய
நடத்றதற உளவாளியக் ரதமர் தக்னாண்டு ஐாளியான சர்னாப்பி உளவாளிய ஒன்றி உளவாளியத்துக்குள்ள்னாக இன்னும்
ஆழம்னான விரிவாளியான சேல்கறள உண்டுேர்ஜி ஸ்கிரிபண்விசாரணை ந்னாம் அனுமதிக்கக் கூட்னாது.
இத்த்னாலி, கிரீஸ், ிரான்சுவா ஹங்ாளியான சகரி மற்றும் பிுறை சிறு ந்னாடுகள் இன்னும்
கூடுத்கும் நிலை்னாய் ஊத்னாரித்தனம்னாக இருப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபதற்கு ம்னாஸ்ாளியான சக்னாவின்னால் தூண்டில்
ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாடப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபட்டு ிஷ் உளவருகின்ுறைன. ஐாளியான சர்னாப்ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னா தன்றனப் ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாதுக்னாத்துக் ரதமர் தக்னாள்ள
விரும்பின்னால் -இறவிசாரணை உளவாளியம் மற்றும் எரிவாளியான சேக்தி விட உளவாளியங்களில் மட்டுமல்்கும் நிலைஅது ஒற்றுறமயுடன் அதறனச் ரதமர் தவாளியான சேய்த்னாக ாளியான சிஷ் உளவண்டும்.”
ஆளும் உ உளவாளியரடுக்கில் ஒரு கடுறம உளவாளிய்னான ாளியான சம்னாதல் ரதமர் தக்னாந்தளித்துக்
ரதமர் தக்னாண்டிருக்கிுறைது. ாளியான சநற்று, ிஷ் உளவ்கும் நிலைதுவாளியான சே்னாரி மன்ன்னாள் பிரதமர் ாளியான சஜ்னான்-பி உளவாளியர்
ர்னாஃேர்ஜி ஸ்கிரிபர்னான், ாளியான சமற உளவாளிய விமர்வாளியான சேனம் ரதமர் தவாளியான சேய்தாளியான சத்னாடு இர்னாணுிஷ் உளவப் ேர்ஜி ஸ்கிரிபதட்ட
வாளியான சே்னாத்தி உளவாளியம் குறித்து எச்வாளியான சேரித்த்னார்.
அிஷ் உளவர் ரதமர் ததரிவித்த்னார்: “விவாளியான சே்னாரறவிசாரணையின் எந்த மடிவுகளும் கிறடக்கும்
மன்ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப, ஒரு உறுதி உளவாளிய்னான குற்ுறைச்வாளியான சே்னாட்றட ாளியான சமற்ரதமர் தக்னாள்ிஷ் உளவதற்குத்
ாளியான சதறிஷ் உளவ உளவாளிய்னான மிகத் துல்லி உளவாளியம்னான விட உளவாளியங்கள் கிறடக்கும் மன்ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப,
திருமதி
ரதமர் ததரவாளியான சே்னா
ாளியான சம
இந்த
எதிர்விறனயில் ரதமர் திஷ் உளவகுதூரம்
ரதமர் தவாளியான சேன்றுவிட்டத்னாகாளியான சிஷ் உளவ
ந்னான்
நம்புகிாளியான சுறைன்....பிரிட்டிஷ்
மக்கறள
எச்வாளியான சேரிக்றக ரதமர் தவாளியான சேய்து அிஷ் உளவர்களின் கருத்துக்கு விண்விசாரணைப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபம் ரதமர் தவாளியான சேய்ிஷ் உளவதற்கு
திருமதி. ரதமர் ததரவாளியான சே்னா ாளியான சம ‘ந்னாங்கள் த்னாக்கப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபட்ட்னால் ேர்ஜி ஸ்கிரிபதில் ரதமர் தக்னாடுப்ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாம்’
என்று
கூறும்ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாது,
இ உளவாளியல்ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாகாளியான சிஷ் உளவ
ரஷ் உளவாளியர்களும்
‘நீங்கள்
ேர்ஜி ஸ்கிரிபதில்ரதமர் தக்னாடுத்த்னால்,
ந்னாங்களும்
உங்கள்
ேர்ஜி ஸ்கிரிபதிலுக்கு
ேர்ஜி ஸ்கிரிபதில்
ரதமர் தக்னாடுப்ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாம்’ என்ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னார்கள். இதுத்னான்
என்ேர்ஜி ஸ்கிரிபது, இதுத்னான் அேர்ஜி ஸ்கிரிப்னா உளவாளியகரம்னானது.”

ேர்ஜி ஸ்கிரிபதட்டத்றத

அதிகரிப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபது

இறளஞர்களும் ரதமர் தத்னாழி்கும் நிலை்னாளர்களும் எச்வாளியான சேரிக்கப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபட்ட்னாக ாளியான சிஷ் உளவண்டும்:
இந்த விிஷ் உளவ்னாதத்தில் எந்த அரசி உளவாளியல்ிஷ் உளவ்னாதிகளுாளியான சம வாளியான சேம்னாத்னானத்றத
விரும்புேர்ஜி ஸ்கிரிபிஷ் உளவரில்ற்கும் நிலை.
இிஷ் உளவர்கள்
அறனிஷ் உளவருாளியான சம
ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாரி உளவாளிய
எண்ணிக்றகயி்கும் நிலை்னான மக்கறள ரதமர் திஷ் உளவளிந்னாடுகளுக்கு வாளியான சேண்றடயிட
அனுப்ேர்ஜி ஸ்கிரிப விருப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபம் ரதமர் தக்னாண்டிஷ் உளவர்கள். மக்ாளியான சர்னான் கட்ட்னா உளவாளிய இர்னாணுிஷ் உளவச்
ாளியான சவாளியான சேர்க்றகக்குத் திரும்ேர்ஜி ஸ்கிரிபவும், ம்னாலியில் ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாறர தீவிரப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபடுத்தவும்
அறழப்பு விடுத்துக் ரதமர் தக்னாண்டிருக்கிுறை்னார்; ர்னாஃேர்ஜி ஸ்கிரிபர்னான் பிரதமர்னாக
இருந்தாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாது
பிர்னான்சின்
ஐிஷ் உளவரி
ாளியான சக்னாஸ்ட்
தற்கும் நிலையீட்றடயும்
ஆப்க்னானிஸ்த்னான் மீத்னான ாளியான சநட்ாளியான சட்னா ஆக்கிரமிப்பில் ேர்ஜி ஸ்கிரிபங்ரதமர் தகடுப்றேர்ஜி ஸ்கிரிபயும்
ாளியான சமற்ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னார்றிஷ் உளவ ரதமர் தவாளியான சேய்திஷ் உளவர்னாிஷ் உளவ்னார். அிஷ் உளவர்கள் உடன்ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாடு எட்ட்னாமலிருப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபது
ஏக்னாதிேர்ஜி ஸ்கிரிபத்தி உளவாளியப் ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னார்கறள நடத்த ாளியான சிஷ் உளவண்டும்னா என்ேர்ஜி ஸ்கிரிபதில் அல்்கும் நிலை,
ம்னாுறை்னாக அிஷ் உளவற்றுறை நடத்துிஷ் உளவதற்க்னான சிுறைந்த மூாளியான ச்கும் நிலை்னாேர்ஜி ஸ்கிரிப்னா உளவாளியம் எது
என்ேர்ஜி ஸ்கிரிபதி்கும் நிலை்னாகும்.
ஐாளியான சர்னாப்பி உளவாளிய ஒன்றி உளவாளியத் த உளவாளிய்னாரிப்புகளுக்கு எதிர்னான அரதமர் தமரிக்க்னாவின்
ிஷ் உளவர்த்தகப்
ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னார்
மிரட்டல்கள் மற்றும்
ாளியான சநட்ாளியான சட்னாவிலிருந்தும்
அரதமர் தமரிக்க்னாவில் இருந்தும் சு உளவாளிய்னாதீனம்னான ஒரு ஐாளியான சர்னாப்பி உளவாளிய ஒன்றி உளவாளிய
இர்னாணுிஷ் உளவத்றத உருிஷ் உளவ்னாக்குிஷ் உளவதற்க்னான திட்டங்கள் ஆகி உளவாளியிஷ் உளவற்றில்
அரதமர் தமரிக்க்னாவுக்கும்
ஐாளியான சர்னாப்பி உளவாளிய
ஒன்றி உளவாளியத்துக்கும்
இறடயில்
நி்கும் நிலைவுகின்ுறை
கடுறம உளவாளிய்னான
ாளியான சம்னாதல்கறள
இந்த
விிஷ் உளவ்னாதம்
பிரதிேர்ஜி ஸ்கிரிபலிக்கிுறைது.
ஒரு ாளியான சஜர்மனி-பிர்னான்ஸ் அச்சு, ஐாளியான சர்னாப்பி உளவாளிய ஒன்றி உளவாளியத்துக்குத் தற்கும் நிலைறம
நடத்துிஷ் உளவத்னான மக்ாளியான சர்னானின் திட்டம், பிரிட்டன் மற்றும் அரதமர் தமரிக்க்னா
ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னான்ுறை
கூட்ட்னாளிகறளக்
குாளியான சர்னாதம்னாக்குிஷ் உளவத்னாக
கிஷ் உளவற்கும் நிலை
ரதமர் தக்னாண்டிருக்கின்ுறை
ஆளும்
ிஷ் உளவர்க்கத்தின்
பிரிவுகளது
கண்ாளியான சவிசாரணை்னாட்டங்கறளாளியான ச உளவாளிய
ிரான்சுவா ஹ்னா்கும் நிலைண்டின்
விமர்வாளியான சேனங்கள்
பிரதிேர்ஜி ஸ்கிரிபலிக்கின்ுறைன. கிழக்கு உக்ாளியான சரனில் ரஷ் உளவாளிய-ஆதரவுடன்னான ேர்ஜி ஸ்கிரிபறடகள்
மீது
த்னாக்குதல்
நடத்துிஷ் உளவதற்கு
உக்ாளியான சரன்
ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னார்னாளிகளுக்கு
ஆயுதமளிக்க அச்சுறுத்துிஷ் உளவது ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னான்ுறை ரஷ் உளவாளிய்னாவுக்கு எதிர்னான
அரதமர் தமரிக்கக் ரதமர் தக்னாள்றக மிக அேர்ஜி ஸ்கிரிப்னா உளவாளியகரம்னானது என்று கருதுகின்ுறை,
அத்துடன் ஐாளியான சர்னாப்பி உளவாளிய ஒன்றி உளவாளியம் சு உளவாளிய்னாதீனம்னான இர்னாணுிஷ் உளவ நடிஷ் உளவடிக்றக
எடுக்கத் திுறைம்ேர்ஜி ஸ்கிரிபறடத்தத்னாக இருக்க ாளியான சிஷ் உளவண்டும் என நம்புகின்ுறை
பிரிவின் வாளியான சே்னார்ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாக மக்ாளியான சர்னான் ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிபசுகிுறை்னார்.
மக்ாளியான சர்னானின் ஒரு ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிபர்லின்-ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாரிஸ் அச்சுக்க்னான திட்டங்களுக்குரி உளவாளிய
மட்டுக்கட்றடகள் துரிதம்னாக கண்மன் ிஷ் உளவந்து ரதமர் தக்னாண்டிருக்கின்ுறைன.
இந்த
ிஷ் உளவ்னாரத்தின்
பின்ேர்ஜி ஸ்கிரிபகுதியில்,
ாளியான சஜர்மனியில்
புதித்னாக
அமர்த்தப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபட்டிருக்கும்
ம்னாரதமர் தேர்ஜி ஸ்கிரிபரும்
கூட்டணி
அரவாளியான சே்னாங்கத்தின்
அதிக்னாரிகள் ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிபச்சுிஷ் உளவ்னார்த்றதகளுக்க்னாக ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாரிஸ் ிஷ் உளவரும்ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாது, அறிஷ் உளவ
ஒரு ாளியான சவாளியான சே்னாதறனக்கு மகம்ரதமர் தக்னாடுக்கவிருக்கின்ுறைன.
ாளியான சநற்று Frankfurter Allgemeine Zeitung இடம் ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிபசி உளவாளிய மக்ாளியான சர்னான்,
ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிபர்லினிடம் இருந்து உதவிக்கு விண்விசாரணைப்பித்த்னார். “ாளியான சஜர்மனி
அறவாளியான சேந்து ரதமர் தக்னாடுக்கவில்ற்கும் நிலை என்ுறை்னால், எனது திட்டங்களின் ஒரு ேர்ஜி ஸ்கிரிபகுதி
ாளியான சத்னால்விக்னாணும் தற்கும் நிலைவிதிக்குள்ள்னாகும்” என்று அிஷ் உளவர் FAZ இடம்
ரதமர் ததரிவித்த்னார்.
“ந்னாம்
மழுக்க
ஒருிஷ் உளவர்
இன்ரதமர் தன்னாருிஷ் உளவறர
வாளியான சே்னார்ந்திருக்கிாளியான சுறை்னாம். ாளியான சஜர்மனி இல்்கும் நிலை்னாமாளியான ச்கும் நிலை்னா அல்்கும் நிலைது ாளியான சஜர்மனிக்கு
எதிர்னாகாளியான சிஷ் உளவ்னா ஒரு ஐாளியான சர்னாப்பி உளவாளியத் திட்டம் ரதமர் திஷ் உளவற்றி மகுடம் சூட மடியும்
என்று ஒரு ரதமர் தந்னாடியும் கூட ந்னான் நம்ேர்ஜி ஸ்கிரிபவில்ற்கும் நிலை”. ாளியான சேர்ஜி ஸ்கிரிபர்லின் மற்றும்
ேர்ஜி ஸ்கிரிப்னாரிஸி்கும் நிலை்னால் தற்கும் நிலைறம ரதமர் தக்னாடுக்கப்ேர்ஜி ஸ்கிரிபடும் ஒரு ஐாளியான சர்னாப்பி உளவாளிய ஒன்றி உளவாளியம்
இர்னாணுிஷ் உளவிஷ் உளவ்னாத, அகதிகள்-விாளியான சர்னாதக் கூட்ட்னாக இருக்கும் என்ேர்ஜி ஸ்கிரிபறதயும்
ரதமர் ததளிிஷ் உளவ்னாக்கி உளவாளிய மக்ாளியான சர்னான் பின்ிஷ் உளவரும்னாறு அறிவித்த்னார்: “ஒவ்ரதமர் திஷ் உளவ்னாரு
ஆண்டும் நூுறை்னாயிரக்கவிசாரணைக்கில் பு்கும் நிலைம்ரதமர் தேர்ஜி ஸ்கிரிப உளவாளியர்ந்திஷ் உளவர்கறள ந்னாம் உள்ாளியான சள
ரதமர் தக்னாண்டுிஷ் உளவந்து ரதமர் தக்னாண்ாளியான சட இருக்க மடி உளவாளிய்னாது.”

