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ஜேர்மன் ச சான்சிலர் அங்ஜ் அங்கேல சா ஜமர்க்கெலின் ் அங்கேலின்
கெலின் ் அங்கே சாள்க் அங்கேக்கு ஆதரவளிப்பதன் மூலம சா் அங்கே இடது ் அங்கேட்சி
உக்ஜரனிய கெலின் ய நெருக்் அங்கேடிக்கும் மற்றும் ரஷ்ய சாவுடன்
அதி் அங்கேரித்துவரும் ஒரு ஜப சார் ஆபத்திற்கும்
விகடயிறுத்துள்ளது.

அக்் அங்கேட்சி தகலவர் ஜபர்ன்ட் ரிக்ஸிங்் அங்கேர்,  “ய நெ சாங்் அங்கேள்
ச சான்சிலர் ஜமர்க்கெலின் ் அங்கேல் மற்றும் பிகெலின் ரஞ்சு ேனாதிபதி ஹோலாண சாதிபதி
ஜ  சால சாண்டின் இர சாே சாங்் அங்கே முயற்சி் அங்கேகள
கெலின் வளிப்பகடய சா் அங்கே வரஜவற்கிஜே சாம்,”  என்று குறிப்பிட்ட
திங்் அங்கேளன்று ஒரு பத்திரிக் அங்கேய சாளர் ம சாய நெ சாட்கட கெலின் த சாடக்கி
கவத்த சார்.

அங்ஜ் அங்கே ஜபச்சுவ சார்த்கத் அங்கேகள தவிர ஜவறு ம சாற்றீட
இல்கல என்ே ஜமர்க்கெலின் ் அங்கேலின் ் அங்கேருத்கதஜய அவரும்
திரும்ப உகரத்த ஜப சாது,  அவர் ச சான்சிலரின்
உத்திஜய சா் அங்கேபூர்வ கெலின் சய்தி கெலின் த சாடர்ப சாளஜர சா என்று ஒருவர்
அவகரத் தவே சா் அங்கே புரிந்து கெலின் ் அங்கே சாண்டிருக்் அங்கேக்கூடம்.
ஜபச்சுவ சார்த்கத் அங்கேளினூட சா் அங்கே ஏற்றுக்கெலின் ் அங்கே சாள்ளக்கூடிய ஒரு
தீர்கவ அகடவதற்கு அகனாதிபதி ஹோலாணத்தும் கெலின் சய்யப்பட்டிருந்தது
என்று அவர் வலியுறுத்தினாதிபதி ஹோலாண சார்.

“ஆயுதங்் அங்கேள் வினிஜய சாகிப்பதன் மீது ச சான்சிலரின்
கெலின் தளிவ சானாதிபதி ஹோலாண அறிக்க் அங்கேகய ய நெ சாங்் அங்கேள் வரஜவற்கிஜே சாம்,”
என்று கூறிய ரிக்ஸிங்் அங்கேர்,  “உக்ஜரனிய ஜம சாதகல
இர சாணுவரீதியில் தீர்க்் அங்கேமுடிய சாது என்பகத ஜமர்க்கெலின் ் அங்கேல்
மி் அங்கேச் சரிய சா் அங்கே குறிப்பிட்ட ் அங்கே சாட்டினாதிபதி ஹோலாண சார்,”  என்பகதயும்
ஜசர்த்துக் கெலின் ் அங்கே சாண்ட சார்.

ரிக்ஸிங்் அங்கேர் ய நெ சான்கு முகேயீட் அங்கேகள முன்கவத்த சார்:
உக்ஜரனுக்கு ஆயுதங்் அங்கேள் வழங்் அங்கே கூட சாது,  உக்ஜரனிய
அரச சாங்் அங்கேப் பகட் அங்கேள் மற்றும் கிழக்கில் உள்ள
ஜப சார சாளி் அங்கேளுக்கு இகடஜய ஒரு ஜப சார்நிறுத்தம்,
உக்ஜரனிய பிர சாந்தியங்் அங்கேளுக்கு கூடதல் சுய சாட்சி உரிகம,
OSCE  இன் (ஐஜர சாப்பிய ப சாது் அங்கே சாப்பு மற்றும்
ஒத்துகழப்பிற்் அங்கே சானாதிபதி ஹோலாண அகமப்பு) கூடதல் தகலயீட.

இடது ் அங்கேட்சியின் முகேயீட் அங்கேள் முற்றிலும சா் அங்கே
உத்திஜய சா் அங்கேபூர்வ ஜேர்மன் அரச சாங்் அங்கே கெலின் ் அங்கே சாள்க் அங்கேயின்
் அங்கேட்டகமப்பிற்குள் உள்ளனாதிபதி ஹோலாண என்பகதத் கெலின் தளிவுபடத்தும்
விதம சா் அங்கே, ரிக்ஸிங்் அங்கேர், உக்ஜரனுக்கு இர சாணுவ ஆயுதங்் அங்கேள்
வழங்் அங்கே கூட சாது என்ே முகேயீட ஒருதகலப்பட்சம சா் அங்கே
மட்டப்பட்டதல்ல என்பகத வலியுறுத்தினாதிபதி ஹோலாண சார்.
“பிரிவிகனாதிபதி ஹோலாணவ சாதி் அங்கேளுக்கு ரஷ்ய சா ஆயுதங்் அங்கேள் வழங்குவதும்
நிறுத்தப்பட ஜவண்டம்.  அகத ய நெ சான் கெலின் வளிப்பகடய சா் அங்கே
வலியுறுத்துகிஜேன்,” என்ே சார்.

அகெலின் மரிக்் அங்கே சா உக்ஜரனுக்கு ஆயுதங்் அங்கேள் வினிஜய சாகிப்பதற்கு
ஜேர்மன் அரச சாங்் அங்கேத்தினாதிபதி ஹோலாணது எதிர்ப்கப,  ஒரு சம சாத சானாதிபதி ஹோலாண
கெலின் ் அங்கே சாள்க் அங்கேய சா் அங்கே எடத்துக்் அங்கே சாட்ட முகனாதிபதி ஹோலாணயும் ரிக்ஸிங்் அங்கேரின்
முயற்சி,  உண்கம் அங்கேகள ய நெக் அங்கேப்பிற்கிடம சானாதிபதி ஹோலாண வக் அங்கேயில்
கெலின் ப சாய்கமப்படத்துவத சா் அங்கே உள்ளது.

ஜய நெட்ஜட சா சக்தி் அங்கேள் மற்றும் ரஷ்ய சாவிற்கு இகடஜய,
ச சாத்தியம சானாதிபதி ஹோலாண சால் அணுஆயுதங்் அங்கேகளயும் பயன்படத்தி,  ஒரு
ஜப சார சா் அங்கே உக்கிரமகடய அச்சுறுத்துகின்ே தற்ஜப சாகதய
கெலின் ய நெருக்் அங்கேடிக்கு,  அகெலின் மரிக்் அங்கே சாவுடன் ஜசர்ந்து,  ஜேர்மன்
அரச சாங்் அங்கேமும் பிரத சானாதிபதி ஹோலாண கெலின் ப சாறுப்ப சாகும்.

17ஆம் நூற்ே சாண்டிலிருந்து உக்ஜரன் ரஷ்ய சாவின் ப சா் அங்கேம சா் அங்கே
மற்றும் ஜச சாவியத் ஒன்றியத்தின் ப சா் அங்கேம சா் அங்கே
இருந்துள்ளஜப சாதினும் கூட,  அகத கெலின் ப சாருள சாத சாரரீதியிலும்
மூஜல சாப சாயரீதியிலும் ஐஜர சாப்பிய ஒன்றியம் மற்றும்
ஜய நெட்ஜட சாவின் கெலின் சல்வ சாக்கு எல்கலக்குள் ஒருங்கிகக்குள் ஒருங்கிணைக்கும்
கூட்ட உடன்படிக்க் அங்கேக்கு பின்னாதிபதி ஹோலாண சால் இருந்த உந்துசக்தி
ஜபர்லின் ஆகும். அப்ஜப சாகதய ேனாதிபதி ஹோலாண சாதிபதி விக்கெலின் ட சார்
ய சானுஜ் அங்கே சாவிச் அந்த உடன்படிக்க் அங்கேயில் க் அங்கேகெலின் யழுத்திட
மறுத்தஜப சாது,  ஜேர்மன் அரச சாங்் அங்கேம் ப சாசிச சக்தி் அங்கேளின்
ஆதரவுடன் ஜமற்் அங்கேத்திய-ஆதரவு ஆட்சி ஒன்கே
அதி் அங்கே சாரத்திற்கு கெலின் ் அங்கே சாண்ட வந்த ஓர் ஆட்சிக்் அங்கேவிழ்ப்பு சதிகய
ஒழுங்் அங்கேகமக்் அங்கே உதவியது. இது ம சாஸ்ஜ் அங்கே சாவிடமிருந்தும் மற்றும்
ரஷ்ய சாவுடன் கெலின் ய நெருக்் அங்கேம சா் அங்கே கெலின் த சாடர்பு கெலின் ் அங்கே சாண்டள்ள கிழக்கு
உக்ஜரனிய மக்் அங்கேளிடமிருந்தும்,  முற்றிலும் நி் அங்கேழுகெலின் மன்று
அனும சானிக்் அங்கேக்கூடிய ஒரு எதிர்விகனாதிபதி ஹோலாணகயத் தூண்டிவிட்டது.

அப்ஜப சாதிருந்து ச சான்சிலர் ஜமர்க்கெலின் ் அங்கேலும் கெலின் வளியுேவு மந்திரி
பிர சாங்க்-வ சால்டர் ஸ்கரன்கமயரும் அகெலின் மரிக்் அங்கே சாவின்
ஒத்துகழப்புடன் ரஷ்ய சாகவ இர சாணுவரீதியில்
சுற்றிவகளப்பகத ஊக்குவித்துள்ளனாதிபதி ஹோலாணர்.  அவர்் அங்கேள்
கெலின் ப சாருள சாத சார தகட் அங்கேகளத் திணித்துள்ளதுடன்,  ரஷ்ய
எல்கலஜய சாரங்் அங்கேகள ஒட்டி ஜய நெட்ஜட சா பகட் அங்கேகளப்
பலப்படத்துவகத ஆதரித்தனாதிபதி ஹோலாணர்.  ரஷ்ய சாவிற்கு எதிர சா் அங்கே
பத்த சாயிரக் ் அங்கேக்குள் ஒருங்கிணைக்் அங்கே சானாதிபதி ஹோலாண சிப்ப சாய்் அங்கேகள ஒருசில
ய நெ சாட்் அங்கேளுக்குள்ஜளஜய ஒன்றுதிரட்ட ஜய நெட்ஜட சாவிற்கு உதவும்
வக் அங்கேயில்,  துரிதம சா் அங்கே நிகலநிறுத்தும் ஒரு புதிய பகடயின்
த சாக்குமு் அங்கேப்பு,  இந்த ஆண்ட ஜேர்மன் இர சாணுவத்தின்
தகலகமயில் இருக்கும்.

எவ்வ சாறிருந்த ஜப சாதினும் அகெலின் மரிக்் அங்கே சா கெலின் பரும்
பிரயத்தனாதிபதி ஹோலாணத்ஜத சாட ஓர் இர சாணுவ ஜம சாதகல ஜய நெ சாக்கி ஜவகல
கெலின் சய்யுகெலின் மனாதிபதி ஹோலாண ஜமர்க்கெலின் ் அங்கேலும் ஸ்கரன்கமயரும்
எதிர்ப சார்த்திருக்் அங்கேவில்கல.  முன்னாதிபதி ஹோலாண சாள் ஜதசிய ப சாது் அங்கே சாப்பு
ஆஜல சாச் அங்கேர் ஜ்பிக்னீவ் பிரிஜேகெலின் ேன்ஸ்கிய சால் (Zbigniew
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Brzezinski)  கூேப்பட்டகதப் ஜப சால,  வ சாஷிங்டன்
உக்ஜரகனாதிபதி ஹோலாண ஒரு நீண்ட மற்றும் கெலின் பரும் கெலின் சலவுகடய
ஜப சாரில் ஈடபடத்த ஜய நெ சாக்் அங்கேம் கெலின் ் அங்கே சாண்டள்ளது.

ேனாதிபதி ஹோலாணய நெ சாய் அங்கேக் ் அங்கேட்சி ேனாதிபதி ஹோலாண சாதிபதி ஜிம்மி ் அங்கே சார்ட்டர்
நிர்வ சா் அங்கேத்தின் ஜப சாது,  பிரிஜேகெலின் ேன்ஸ்கி
ஆப்் அங்கே சானிஸ்த சானுக்் அங்கே சா் அங்கே அஜத கெலின் ் அங்கே சாள்க் அங்கேகய அபிவிருத்தி
கெலின் சய்த சார்,  அங்கு ஜச சாவியத் ஒன்றியத்திற்கெலின் ் அங்கேதிர சானாதிபதி ஹோலாண ஒரு
பினாதிபதி ஹோலாண சாமிப் ஜப சாரில் அகெலின் மரிக்் அங்கேர்் அங்கேள் இஸ்ல சாமிய
அடிப்பகடவ சாதி் அங்கேகள ஆயுதப சாணிய சாக்கினாதிபதி ஹோலாணர். 

அகெலின் மரிக்் அங்கே உளவுத்துகேயுடன் கெலின் ய நெருக்் அங்கேம சா் அங்கே கெலின் த சாடர்பு
கெலின் ் அங்கே சாண்டள்ள தனிய சார் ப சாது் அங்கே சாப்புத்துகே வகலத்தளம்
Stratfor  எழுதியது:  “ஜேர்மன் மூஜல சாப சாயத்தில் அங்ஜ் அங்கே
உள்ள சார்ந்த ஒரு முரண்ப சாட உள்ளது …  உக்ஜரனில்,
தற்ஜப சாகதய அரச சாங்் அங்கேத்கத ஜமஜல கெலின் ் அங்கே சாண்ட வந்த
ஆர்ப்ப சாட்டங்் அங்கேளின் ஒரு முந்கதய ஆதரவ சாளர சா் அங்கே
ஜேர்மனி இருந்தது.  ரஷ்ய அல்லது அகெலின் மரிக்் அங்கே
விகடயிறுப்பு் அங்கேகள ஜேர்மனியர்் அங்கேள் எதிர்ப சார்த்திருப்ப சார்் அங்கேள்
என்று ய நெ சான் ் அங்கேருதவில்கல,  ரஷ்ய சாவுக்கு எதிர சானாதிபதி ஹோலாண எந்த
இர சாணுவ எதிர்ய நெடவடிக்க் அங்கேயிலும் அவர்் அங்கேள் பங்கு
கெலின் ் அங்கே சாள்ள விரும்பவில்கல.  அஜதஜய நெரத்தில் ஜேர்மனி
உக்ஜரனிய அரச சாங்் அங்கேத்திற்் அங்கே சானாதிபதி ஹோலாண அதன் ஆதரகவத் திரும்ப
கெலின் பேவும் விரும்பவில்கல.”

கீஜயவ் ஆட்சிக்கு ஆயுதங்் அங்கேள் வினிஜய சாகிப்பதில்
ஜேர்மனின் தயக்் அங்கேம சானாதிபதி ஹோலாணது,  எண்க்குள் ஒருங்கிணைற்ேவர்் அங்கேகளப்
பலிகெலின் ் அங்கே சாடக்கும் ஒரு நீண்ட் அங்கே சால யுத்தத்திற்குள் உக்ஜரகனாதிபதி ஹோலாண
மூழ்் அங்கேடித்துவிடம் மற்றும் ஜேர்மனியின் மீத சா் அங்கே எதிர்மகேப்
ப சாதிப்கபக் கெலின் ் அங்கே சாண்டிருக்கும் என்பத சால் இந்த
தயக்் அங்கேம சானாதிபதி ஹோலாணது,  அதகனாதிபதி ஹோலாண ஒரு சம சாத சானாதிபதி ஹோலாணத்துக்் அங்கே சானாதிபதி ஹோலாண சக்தி
என்று அர்த்தப்படத்த சாது.  ரஷ்ய சாவிற்கு எதிர சானாதிபதி ஹோலாண ஒரு
தீவிரப்படத்தப்பட்ட தகட் அங்கேகள அவர் ஆதரிக்கிே சார்
என்பதிஜல சா அல்லது ஜம சாதகலத் தீவிரப்படத்துவதில்
வ சாஷிங்டனுடன் அணி ஜசர்வகதத் கெலின் த சாடர்வ சார்
என்பதிஜல சா ஜமர்க்கெலின் ் அங்கேல் எந்த சந்ஜத் அங்கேத்கதயும் விட்ட
கவக்் அங்கேவில்கல.

வ சாஷிங்டனிடமிருந்து இன்னும் விலகும சாறு
அகழப்புவிடக்கும் ஜேர்மன் ஆளும் ஜமற்தட்டின் குரல்் அங்கேள்
எந்தவிதத்தில் இருக்கிேகெலின் தன்ே சால், அவர்் அங்கேள் ஜேர்மனிகய
இர சாணுவரீதியில் பலப்படத்த ஜவண்டம் என்பதற்் அங்கே சா் அங்கேவும்,
மீண்டம் அகத ஒரு ஆக்ஜர சாஷ வல்லரச சா் அங்கே ம சாற்ே
ஜவண்டம் என்பதற்் அங்கே சா் அங்கேவும் அவ்வ சாறு கெலின் சய்து
வருகின்ேனாதிபதி ஹோலாணர்.

ஜேர்மன் ேனாதிபதி ஹோலாண சாதிபதி கெலின் ் அங்கேி கௌவ்க்,  கெலின் வளியுேவு மந்திரி
ஸ்கரன்கமயர் மற்றும் ப சாது் அங்கே சாப்பு மந்திரி கெலின் வ சான் கெலின் டர்
கெலின் லயனும் ஓர சாண்டக்கு முன்னாதிபதி ஹோலாணர்,  ஜேர்மனி அதன்
பரப்கெலின் பல்கல மற்றும் கெலின் சல்வ சாக்குக்கு ஏற்ப அது
"ஐஜர சாப்ப சாவிலும் உல் அங்கேளவிலும்"  ஒரு ப சாத்திரம் வகிக்் அங்கே
ஜவண்டி உள்ளது,  மற்றும் "முற்றிலும் கெலின் ய நெருக்் அங்கேடி் அங்கேள்
மற்றும் கிளர்ச்சி் அங்கேளின் ஓர் உலகில்"  ஜேர்மனிக்கு ஒரு
கெலின் சயலூக்் அங்கேம சானாதிபதி ஹோலாண இர சாணுவ கெலின் வளியுேவு கெலின் ் அங்கே சாள்க் அங்கே
அவசியம சாகிேது என்று பிர் அங்கேடனாதிபதி ஹோலாணப்படத்திய ஜப சாஜத இந்த
ஜய நெ சாக்் அங்கேம் அறிவிக்் அங்கேப்பட்டவிட்டது.  உக்ஜரனிய
ஆட்சிக்் அங்கேவிழ்ப்பு சதி இந்த கெலின் ் அங்கே சாள்க் அங்கேகய ய நெகடமுகேயில்
கெலின் சயல்படத்தியத சாகும்.

ஜபர்லின் மற்றும் வ சாஷிங்டனுக்கும் இகடஜய பதட்டங்் அங்கேள்
எழுகின்ே நிகலயில்,  முற்றிலும் உத்திஜய சா் அங்கேபூர்வம சா் அங்கே
ஜேர்மன் ஏ் அங்கே சாதிபத்திய கெலின் ் அங்கே சாள்க் அங்கே் அங்கேளிலிருந்து விலகி
இருப்பகதக் கூட இடது ் அங்கேட்சி க் அங்கேவிட்டள்ளது.  அது த சான்,
உக்ஜரனில் ஜமர்க்கெலின் ் அங்கேல் மற்றும் ஜேர்மனியின்
ய நெடவடிக்க் அங்கே் அங்கேகள ப சார சாட்டம் ரிக்ஸிங்் அங்கேர் வ சார்த்கத் அங்கேளின்
நிேம சானாதிபதி ஹோலாண முக்கியத்துவம சாகும்.

இடது ் அங்கேட்சியின் பிரதிநிதி் அங்கேள் தற்ஜப சாது நீரில் மீன் ய நெ் அங்கேர்வகதப்
ஜப சால ஏ் அங்கே சாதிபத்திய அரசியல்வ சாதி் அங்கேள் மற்றும் இர சாணுவ
உயர் அதி் அங்கே சாரி் அங்கேளிகடஜய ய நெ் அங்கேர்ந்து வருகின்ேனாதிபதி ஹோலாணர்.  அவர்் அங்கேளின்
ய நெ சாட சாளுமன்ே பிரதிநிதி் அங்கேளில் ய நெ சால்வர்,  உயர்மட்ட
அரசியல்வ சாதி் அங்கேள் மற்றும் இர சாணுவ அதி் அங்கே சாரி் அங்கேளுடன்
் அங்கேருத்துக்் அங்கேகளப் பரிம சாே சமீபத்திய முனீச் ப சாது் அங்கே சாப்பு
ம சாய நெ சாட்டில் பங்குபற்றினாதிபதி ஹோலாணர்.  ய நெ சாட சாளுமன்ே கெலின் வளியுேவுத்துகே
விவ் அங்கே சார குழுவின் இடது ் அங்கேட்சி பிரதிநிதி கெலின் வ சால்ஃப்் அங்கே சாங்
ஜ் அங்கேஹ்ர்க்் அங்கே,  இர சாணுவம் மற்றும் உளவுத்துகே மு் அங்கேகம் அங்கேள்
உட்பட எல்ல சா துகே் அங்கேளுடனும் அவர் ய நென்கு
இகக்குள் ஒருங்கிணைந்துள்ளத சா் அங்கே ஒவ்கெலின் வ சாரு சந்தர்ப்பத்திலும் குறிப்பிட்ட சார்.

அட்ல சாண்டிக் ் அங்கேடந்து பதட்டங்் அங்கேள் அதி் அங்கேரித்து வருவதற்கு
இகடஜய,  இடது ் அங்கேட்சி தன்கனாதிபதி ஹோலாணத்த சாஜனாதிபதி ஹோலாண ஜேர்மன்
ஏ் அங்கே சாதிபத்தியத்தின் ஒரு ப சாது் அங்கே சாவலர சா் அங்கே நிகலநிறுத்தி
வருகிேது. பனிப்ஜப சார் ஆண்ட் அங்கேளின் ஜப சாது, இடது ் அங்கேட்சியின்
முன்ஜனாதிபதி ஹோலாண சாடிக் ் அங்கேட்சி மட்டஜம ஜேர்மன் ய நெ சாட சாளுமன்ேத்தில்
பதவியிலிருந்த ் அங்கேட்சி் அங்கேளில் இரும்பு திகரயின் மறுபுேம்
நின்ேது.  இப்ஜப சாஜத சா அவர்் அங்கேள் ஜய நெட்ஜட சா மற்றும் அகெலின் மரிக்் அங்கே
ஜப சார் கெலின் ் அங்கே சாள்க் அங்கே மீத சானாதிபதி ஹோலாண அவர்் அங்கேளது விமர்சனாதிபதி ஹோலாணங்் அங்கேகள,
ஜேர்மனி வல்லரசு அரசியலுக்கு திரும்புவதற்கு
ஆதரவளிப்பதுடன் ஜசர்ந்து இகக்குள் ஒருங்கிணைக்கின்ேனாதிபதி ஹோலாணர்.

இது த சான் இந்த ஆண்டின் கெலின் த சாடக்் அங்கேத்தில் அதன் முன்னாதிபதி ஹோலாண சாள்
் அங்கேட்சி தகலவர் ஆஸ்் அங்கேர் லஃஜப சான்கடனின் ் அங்கேருத்துக்் அங்கேளின்
அர்த்தம சா் அங்கே உள்ளது.  Junge  Welt  பத்திரிக் அங்கேயின் ஜர சாச சா
லூக்சம்ஜபர்க் ம சாய நெ சாட்டில் அவர் கூறுக் அங்கேயில்,  ஜேர்மனி
ஜய நெட்ஜட சா உறுப்பினாதிபதி ஹோலாணர சா் அங்கே இருக்கும் வகரயில் மற்றும்
ஜய நெட்ஜட சாவின் உள்் அங்கேட்டகமப்பு அகெலின் மரிக்் அங்கே சாவினாதிபதி ஹோலாண சால்
ஜமல சாளுகம கெலின் சலுத்தப்படம் வகரயில்,  ஜேர்மனி ஒரு
உண்கமய சானாதிபதி ஹோலாண இகேய சாண்கம கெலின் ் அங்கே சாண்ட அரச சா் அங்கே இருக்் அங்கே சாது.
ஜய நெட்ஜட சா அங்் அங்கேத்துவத்துடன் இகக்குள் ஒருங்கிணைந்துள்ள “அடிகம
ஊழியம்”  மற்றும் "  “பங்் அங்கேளிப்புக்கு ் அங்கேடகமப்ப சாடகடயத சாய்
இருத்தல்” ஆகியவற்கேக் ் அங்கேடந்து வர ஜவண்டகெலின் மனாதிபதி ஹோலாண அவர்
அறிவித்த சார்.

லஃஜப சான்கடன் கெலின் த சாடர்ந்து குறிப்பிட்ட சார்:  “அகெலின் மரிக்் அங்கே அரசு
தகலகமயில சானாதிபதி ஹோலாண ஒவ்கெலின் வ சாரு ஜப சாரிலும்,  ய நெகடமுகேயில்
ஜேர்மனி பங்கெலின் ் அங்கேடத்துள்ளது ஏகெலின் னாதிபதி ஹோலாணன்ே சால் அவர்் அங்கேள்
தகலகமயில சானாதிபதி ஹோலாண எல்ல சா ஜப சார்் அங்கேளும் மத்திய ஐஜர சாப்ப சாவில்
உள்ள அகெலின் மரிக்் அங்கே தளங்் அங்கேகள ச சார்ந்திருந்தனாதிபதி ஹோலாண. ய நெ சாம் ஒவ்கெலின் வ சாரு
விடயத்திலும் பங்கெலின் ் அங்கேடப்பவர்் அங்கேள சா் அங்கேத்த சான் இருந்ஜத சாம்.  இந்த
விடயம் அவ்வ சாறு நீடிக்கும் வகரயில்,  ய நெ சாம் ஒரு
இகேய சாண்கம கெலின் ் அங்கே சாண்ட ய நெ சாஜட அல்ல,” என்ே சார்.

ஜேர்மன் இகேய சாண்கமக்் அங்கே சானாதிபதி ஹோலாண முகேயீட வலதுச சாரி
வட்ட சாரங்் அங்கேளின் ஒரு முக்கிய முகேயீட சா் அங்கே உள்ளது.
அகெலின் மரிக்் அங்கே இர சாணுவக் கெலின் ் அங்கே சாள்க் அங்கே மீத சானாதிபதி ஹோலாண இடது ் அங்கேட்சியின்
விமர்சனாதிபதி ஹோலாணங்் அங்கேள்,  ஜேர்மன் ஜதசியவ சாத நிகலப்ப சாட்டின் மீது
அடித்தளத்கதக் கெலின் ் அங்கே சாண்டள்ளது என்பகத அது
கெலின் தளிவுபடத்துகிேது.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்


