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இத்ததாலியின்

லூக்லூக்கதா நலூக்கரில் கரில் நநற்று முடிவற்று முடிவடேற்று முடிவடைந்த G7 வவளியுறவ
அற்று முடிவட அமைச்சர்லூக்களின் இரண்டு நதாள் உச்சி அமைதாநதாடு ஒரு வவளிப்பற்று முடிவடேற்று முடிவடை ஒரு வெளிப்படையதான
முரண்பதாட்ேற்று முடிவடைதால்
அற்று முடிவடேற்று முடிவடை ஒரு வெளிப்படையதாளப்படுத்தப்பட்டிருந்தத:
சிரி ஒரு வெளிப்படைய
அரசதாங்லூக்கத்தக்கு எதிரதாலூக்க வசன்ற வதாரத்தில் அவ அமைரிக்லூக்கதா நேற்று முடிவடைத்தி ஒரு வெளிப்படைய
ததாக்குதற்று முடிவடகுதலை உறுப்பு நதாடுலூக்கள் அத்தற்று முடிவடனயும் வழிவ அமைதாழிந்தன என்பத
உண்ற்று முடிவட அமை ஒரு வெளிப்படையதாலூக்க இருந்தகரில் நபதாதம், வவளியுறவ  அமைற்றும் வர்த்தலூக்க
விேற்று முடிவடை ஒரு வெளிப்படையங்லூக்களில் அவ அமைரிக்லூக்கதா  அமைற்றும் ஐகரில் நரதாப்பதா இற்று முடிவடேற்று முடிவடைகரில் ந ஒரு வெளிப்படைய பிளவலூக்கள்
ஆழ அமைற்று முடிவடேற்று முடிவடைவற்று முடிவடதக் இந்த கூட்ேற்று முடிவடைம் எடுத்தக்லூக்கதாட்டி ஒரு வெளிப்படையத.
லூக்லூக்கதா நலூக்கரம் கரில் நபதாலிஸ் முற்றுற்று முடிவடலூக்கயின் கீழ் ற்று முடிவடவக்லூக்கப்பட்ேற்று முடிவடை
நிற்று முடிவடகுதலையில், லூக்கனேற்று முடிவடைதா, பிரதான்ஸ், கரில் ந ஜேர் அமைன, இத்ததாலி,  ஜேப்பதான், ஐக்கி ஒரு வெளிப்படைய
ரதாச்சி ஒரு வெளிப்படையம்,  அமைற்றும் அவ அமைரிக்லூக்கதா ஆகி ஒரு வெளிப்படைய உகுதலைகின் ஏழு முன்னண
 ஜேனநதா ஒரு வெளிப்படையலூக்கங்லூக்களதாய்
வசதால்குதலைப்படும்
நதாடுலூக்களத
வவளியுறவ
அற்று முடிவட அமைச்சர்லூக்கள் ஒன்றதாய் இற்று முடிவட்றாய் இணைந்த சிரி ஒரு வெளிப்படையதாவக்கு எதிரதான ட்ரம்ப்பின்
வலிந்த ததாக்கி ஒரு வெளிப்படைய கரில் நபதார் நேற்று முடிவடைவடிக்ற்று முடிவடலூக்கற்று முடிவட ஒரு வெளிப்படைய பதாரதாட்டினர்.
ததாக்குதலுக்கு சதாக்லூக்கதாலூக்க இருந்த, Khan Sheikhoun நலூக்கரில் சிரி ஒரு வெளிப்படைய
அரசதாங்லூக்கம் ஒரு சரின் வதாயு ததாக்குதற்று முடிவடகுதலை நேற்று முடிவடைத்தி ஒரு வெளிப்படையத என்ற, வசன்ற
வதாரத்தில் சிரி ஒரு வெளிப்படைய அரசதாங்லூக்கத்தின் வதான் தளம் ஒன்றிற்கு எதிரதாலூக்க
நேற்று முடிவடைத்தப்பட்ேற்று முடிவடை அவ அமைரிக்லூக்க லூக்கப்பல் ஏவலூக்கற்று முடிவட்றாய் இணைத் ததாக்குதலுக்லூக்கதான
சதாக்குப்கரில் நபதாக்லூக்கதாலூக்க கரில் நசற்று முடிவடவ வசய்த, ஊர்ஜித அமைற்ற கூற்றுலூக்கற்று முடிவடளயும்
அவர்லூக்கள்
வழிவ அமைதாழிந்தனர்.
அவ அமைரிக்லூக்க-ஆதரவ
இஸ்குதலைதாமி ஒரு வெளிப்படைய
எதிர்ப்புப்
பற்று முடிவடேற்று முடிவடையினர்
இரசதா ஒரு வெளிப்படையன
ஆயுதங்லூக்கற்று முடிவடள
ற்று முடிவடவத்திருக்கிறதார்லூக்கள்,
முந்ற்று முடிவடத ஒரு வெளிப்படைய
சந்தர்ப்பங்லூக்களில்
ப ஒரு வெளிப்படையன்படுத்தியிருக்கிறதார்லூக்கள் —இதில் 2013 இல் Ghouta இல் நேற்று முடிவடைந்த
ததாக்குதலுக்கு அவ அமைரிக்லூக்கதா அசதாத் அரசதாங்லூக்கத்தின் மீத பழிகரில் நபதாேற்று முடிவடை
முற்று முடிவடனந்தத— என்ற பரவகுதலைதாலூக்க அறி ஒரு வெளிப்படையப்படுகின்ற உண்ற்று முடிவட அமைற்று முடிவட ஒரு வெளிப்படைய
அவர்லூக்கள் உததாசீனம் வசய்தனர்.
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வசய்திக்குறிப்பு அறிவித்தத: “ஏப்ரல் 4 அன்று வதற்கு
இட்லிப்பின் Khan Shaykhun பகுதியில் நேற்று முடிவடைந்த ஒரு வதான் ததாக்குதலில்
இரசதா ஒரு வெளிப்படையன ஆயுதங்லூக்கள் ப ஒரு வெளிப்படையன்படுத்தப்பட்ேற்று முடிவடைததாலூக்க வந்த வசய்திலூக்கள்
குறித்த நதாங்லூக்கள் அதிர்ச்சியும் திற்று முடிவடலூக்கப்பும் அற்று முடிவடேற்று முடிவடைகிகரில் நறதாம்... அதற்குப்
பின்னர் ஷ ஒரு வெளிப்படையரத் வி அமைதானத் தளத்திற்கு எதிரதாலூக்க எடுக்லூக்கப்பட்ேற்று முடிவடை
அவ அமைரிக்லூக்க
இரதாணுவ
நேற்று முடிவடைவடிக்ற்று முடிவடலூக்க ஒரு வெளிப்படையதானத
லூக்கவன அமைதாலூக்க
திட்ேற்று முடிவடைமிேற்று முடிவடைப்பட்ேற்று முடிவடை,
அந்த
கரில் நபதார்க்குற்றத்திற்கு
பதிலிறுப்பதாய்
நேற்று முடிவடைத்தப்பட்ேற்று முடிவடை வீச்சு குற்று முடிவடறந்த ஒன்றதாலூக்க இருந்தத என்பகரில் நததாடு,
சிரி ஒரு வெளிப்படையதாவில்  அமைர்றாய் இணை ஆபத்ததான இரசதா ஒரு வெளிப்படையன ஆயுதங்லூக்களின் பரவற்று முடிவடகுதலையும்
ப ஒரு வெளிப்படையன்பதாட்ற்று முடிவடேற்று முடிவடையும் தடுக்லூக்கவம் தவிர்க்லூக்கவம் வபதாருட்டு, ஏப்ரல் 4
இரசதா ஒரு வெளிப்படையன ஆயுதத் ததாக்குதலுேற்று முடிவடைன் கரில் நநரடி ஒரு வெளிப்படையதாலூக்க வததாேற்று முடிவடைர்புற்று முடிவடேற்று முடிவடை ஒரு வெளிப்படைய சிரி ஒரு வெளிப்படைய
இரதாணுவ இகுதலைக்குலூக்களுக்கு எதிரதாலூக்க வசலுத்தப்பட்ேற்று முடிவடைத.”
ஆயினும் அகரில் நதச அமை ஒரு வெளிப்படையத்தில், சிரி ஒரு வெளிப்படையதா  அமைற்றும் ரஷ் ஒரு வெளிப்படையதாவக்கு எதிரதாலூக்க
வபதாருளதாததாரத் தற்று முடிவடேற்று முடிவடைலூக்கற்று முடிவடள தீவிரப்படுத்தவதற்லூக்கதான அவ அமைரிக்லூக்க
ஆதரவேற்று முடிவடைனதான பிரிட்டிஷ் அரசதாங்லூக்கத்ததால் முன்வ அமைதாழி ஒரு வெளிப்படையப்பட்ேற்று முடிவடை ஒரு
திட்ேற்று முடிவடைத்தில், ஐகரில் நரதாப்பி ஒரு வெளிப்படைய லூக்கண்ேற்று முடிவடை சக்திலூக்களிேற்று முடிவடைம் இருந்ததான எதிர்ப்பு
வபருகி ஒரு வெளிப்படையற்று முடிவடத அடுத்த, உேற்று முடிவடைன்பதாடு லூக்கதா்றாய் இணை முடி ஒரு வெளிப்படையதா அமைல் கரில் நபதானத.

பிவரஞ்சு வவளியுறவ அற்று முடிவட அமைச்சரதான கரில் ந ஜேதான்- அமைதார்க் எய்கரில் நரதா
கூறுற்று முடிவடலூக்கயில், தனத பிரிட்டிஷ் சலூக்கதாவதான கரில் நபதாரிஸ் கரில் ந ஜேதான்சன் இந்த
ஆகரில் நகுதலைதாசற்று முடிவடனற்று முடிவட ஒரு வெளிப்படைய முன்ற்று முடிவடவத்தததாலூக்கவம், ஆயினும் அத ஆழ அமைதாலூக்க
விவதாதிக்லூக்கப்பேற்று முடிவடைவில்ற்று முடிவடகுதலை என்றும் வதரிவித்ததார்.
“இப்கரில் நபதாற்று முடிவடதக்கு புதி ஒரு வெளிப்படைய தற்று முடிவடேற்று முடிவடைலூக்கற்று முடிவடள ஒரு திறம்பட்ேற்று முடிவடை சதாதன அமைதாலூக்க
ப ஒரு வெளிப்படையன்படுத்தவதற்கு அங்கரில் நலூக்க லூக்கருத்வததாற்றுற்று முடிவட அமை இல்ற்று முடிவடகுதலை” என்று
இத்ததாலியின் வவளியுறவ அற்று முடிவட அமைச்சரதான அஞ்சலிகரில் நனதா அல்ஃபதாகரில் நனதா
வதரிவித்ததார். கூடுதல் தற்று முடிவடேற்று முடிவடைலூக்கற்று முடிவடள விதிப்பதற்கு எதிரதாலூக்க எச்சரித்த
அவர், அத ரஷ் ஒரு வெளிப்படையதாற்று முடிவடவ “ஒரு மூற்று முடிவடகுதலைக்குள்” தள்ளிவிடும் என்றதார்.
ரஷ் ஒரு வெளிப்படையதா மீத கரில் ந அமைகுதலைதிலூக்க அமைதாய் ததாக்குவதம் வநருக்குதகுதலைளிப்பதம்
கரில் நபதாருக்கு இட்டுச் வசல்குதலைக் கூடும் என்று எச்சரிப்பதம், ஐகரில் நரதாப்பி ஒரு வெளிப்படைய
லூக்கண்ேற்று முடிவடை சக்திலூக்கள் இப்கரில் நபதாற்று முடிவடதக்கு ரஷ் ஒரு வெளிப்படையதா  அமைற்றும் ஈரதானுேற்று முடிவடைனதான
கரில் நபச்சுவதார்த்ற்று முடிவடதக்கு
ஆதரவதாய்
இருக்கின்றன
என்பற்று முடிவடத
அவ அமைரிக்லூக்கதாவக்கு
சமிக்ற்று முடிவடலூக்க ஒரு வெளிப்படையளிப்பதம்
கரில் ந ஜேர் அமைன்
வவளியுறவ
அற்று முடிவட அமைச்சரதான சிக் அமைதார் லூக்கதாப்ரி ஒரு வெளிப்படையல் வசம் விேற்று முடிவடைப்பட்ேற்று முடிவடைத: “G7 நதாடுலூக்கள்
எதவகரில் ந அமை இரதாணுவத் தற்று முடிவடகுதலையீட்டு அதிலூக்கரிப்ற்று முடிவடப விரும்பவில்ற்று முடிவடகுதலை,
 அமைதாறதாலூக்க வன்முற்று முடிவடற கரில் ந அமைலும் பரவதா அமைல் ஒரு அரசி ஒரு வெளிப்படையல் தீர்வ லூக்கதா்றாய் இணைகரில் நவ
விரும்புகின்றன. சிரி ஒரு வெளிப்படைய கரில் ந அமைதாதலுக்கு ஒரு அற்று முடிவட அமைதி ஒரு வெளிப்படையதான தீர்வக்லூக்கதான
அரசி ஒரு வெளிப்படையல் நற்று முடிவடேற்று முடிவடைமுற்று முடிவடறற்று முடிவட ஒரு வெளிப்படைய ஆதரிக்லூக்க ரஷ் ஒரு வெளிப்படையதாவக்கு நதாங்லூக்கள்
ஊக்லூக்க அமைளிக்லூக்க விரும்புகிகரில் நறதாம்.... எல்கரில் நகுதலைதாருக்கும் பிடித்தததாலூக்க இத
இல்குதலைதா அமைல் கரில் நபதாலூக்ககுதலைதாம், ஆனதால் ரஷ் ஒரு வெளிப்படையதாவம் ஈரதானும் இல்குதலைதா அமைல்,
சிரி ஒரு வெளிப்படையதாவக்கு அங்கரில் நலூக்க எந்த தீர்வம் இருக்லூக்க முடி ஒரு வெளிப்படையதாத.”
ரஷ் ஒரு வெளிப்படையதாவக்கு எதிரதான அவ அமைரிக்லூக்க-தற்று முடிவடகுதலைற்று முடிவட அமையிகுதலைதான கரில் ந அமைதாதலுக்கு
இத்ததாலி அரசதாங்லூக்கம் தனத எதிர்ப்ற்று முடிவடப வதள்ளத் வதளிவதாலூக்க பதிவ
வசய்தத, G7 கூட்ேற்று முடிவடைத்தின் ச அமை ஒரு வெளிப்படையத்தில் ரஷ் ஒரு வெளிப்படைய-ஐகரில் நரதாப்பி ஒரு வெளிப்படைய ஒன்றி ஒரு வெளிப்படைய
உறவலூக்கள் குறித்த ரஷ் ஒரு வெளிப்படைய  ஜேனதாதிபதி விளதாடிமிர் புட்டிற்று முடிவடனயும்
பிரத அமைர் டிமிட்ரி வ அமைட்வவகரில் நேற்று முடிவடைவ் ஐயும் சந்தித்த விவதாதிப்பதற்லூக்கதாலூக்க
தனத  ஜேனதாதிபதி கரில் நசர்ஜிகரில் ந ஒரு வெளிப்படையதா  அமைத்தவரல்குதலைதா ற்று முடிவடவ அத அனுப்பி ஒரு வெளிப்படையத.
ரஷ் ஒரு வெளிப்படைய-இத்ததாலி நட்பு “உறுதி ஒரு வெளிப்படையதானத” என்றும் “வததாேற்று முடிவடைர்ந்த
வலிற்று முடிவட அமையுேற்று முடிவடைன்
திலூக்கழும்”
என்று
இத்ததாலியின்
 ஜேனதாதிபதி
வதரிவித்ததார்.
குறிப்பிேற்று முடிவடைத்தக்லூக்கத என்னவவன்றதால், Khan Sheikhoun ததாக்குதற்று முடிவடகுதலை ஒரு
ஆத்திரமூட்ேற்று முடிவடைகுதலைதாலூக்க அற்று முடிவடேற்று முடிவடை ஒரு வெளிப்படையதாளம்லூக்கதாட்டி, 2003 இல் ஈரதாக் மீததான
சட்ேற்று முடிவடைவிகரில் நரதாத ஆக்கிரமிப்ற்று முடிவடபத் வததாேற்று முடிவடைங்குவதற்லூக்கதாலூக்க புஷ் நிர்வதாலூக்கம்
ப ஒரு வெளிப்படையன்படுத்தி ஒரு வெளிப்படைய கரில் நபரழிவ ஆயுதங்லூக்கள் குறித்த வபதாய்லூக்களுேற்று முடிவடைன் அற்று முடிவடத
ஒப்பிட்டு ரஷ் ஒரு வெளிப்படைய  ஜேனதாதிபதி கரில் நபசி ஒரு வெளிப்படைய கூட்டு பத்திரிற்று முடிவடலூக்க ஒரு வெளிப்படையதாளர்
சந்திப்பில்  அமைத்தவரல்குதலைதா அவருேற்று முடிவடைன் நின்றிருந்ததார். சிரி ஒரு வெளிப்படையதாவில்
அவ அமைரிக்லூக்க ஆதரவ கரில் நபதாரதாளிலூக்கள் இன்னுவ அமைதாரு வதாயுத் ததாக்குதற்று முடிவடகுதலை
விற்று முடிவடரவில் வததாேற்று முடிவடைங்லூக்கக் கூடும் என்றும் புட்டின் எச்சரித்ததார்.
“ஈரதாக்கில் இரசதா ஒரு வெளிப்படையன ஆயுதங்லூக்கள் லூக்கண்டுபிடிக்லூக்கப்பட்ேற்று முடிவடைததாலூக்க கூறி
அவ அமைரிக்லூக்க தூதர்லூக்கள் [ஐநதா] பதாதலூக்கதாப்பு லூக்கவன்சிலுக்கு பதாேற்று முடிவடைம்நேற்று முடிவடைத்திக்
வலூக்கதாண்டிருந்த
நிலூக்கழ்வலூக்கற்று முடிவடள
இத
என்
நிற்று முடிவடனவக்குக்
வலூக்கதாண்டுவருகிறத. நதாம் இற்று முடிவடத ஏற்லூக்கனகரில் நவ பதார்த்த விட்கரில் நேற்று முடிவடைதாம்”

என்றதார் புட்டின். அவர் கரில் ந அமைலும் கூறினதார்: “இகரில் நதகரில் நபதான்ற
ஆத்திரமூட்ேற்று முடிவடைல்லூக்கற்று முடிவடள ேற்று முடிவடை அமைதாஸ்லூக்கஸின் வதற்கு புறநலூக்கர்ப் பகுதிலூக்கள்
உள்ளிேற்று முடிவடை சிரி ஒரு வெளிப்படையதாவின்  அமைற்ற பகுதிலூக்களிலும் நேற்று முடிவடைத்தவதற்கு த ஒரு வெளிப்படையதாரிப்பு
வசய் ஒரு வெளிப்படையப்பட்டு
வருவததாலூக்க
எங்லூக்களுக்கு
தலூக்கவல்லூக்கள்
கிற்று முடிவடேற்று முடிவடைத்திருக்கின்றன, அங்கரில் நலூக்க அவர்லூக்கள் திரும்பவம் ஏகரில் நதனும்
வபதாருட்லூக்கற்று முடிவடள ப ஒரு வெளிப்படையன்படுத்தி விட்டு சிரி ஒரு வெளிப்படைய அதிலூக்கதாரிலூக்கள் மீத குற்றம்
சதாட்டுவதற்லூக்கதாய் த ஒரு வெளிப்படையதாரிப்பு வசய்த வலூக்கதாண்டிருக்கிறதார்லூக்கள்.”
G7

பிரதிநிதிலூக்களிற்று முடிவடேற்று முடிவடைகரில் ந ஒரு வெளிப்படைய ஏற்பட்ேற்று முடிவடை கரில் ந அமைதாதல்லூக்களதானற்று முடிவடவ ஏலூக்கதாதிபத்தி ஒரு வெளிப்படைய
சக்திலூக்களுக்கு இற்று முடிவடேற்று முடிவடையில் அபிவிருத்தி லூக்கண்டுவருகின்ற ஆழ அமைதான
புறநிற்று முடிவடகுதலை கரில் ந அமைதாதல்லூக்கள்  அமைற்றும் சர்வகரில் நதச வததாழிகுதலைதாள வர்க்லூக்கத்தில்
கரில் நபதாருக்கு அதிலூக்கரித்தச் வசல்லும் எதிர்ப்பு ஆகி ஒரு வெளிப்படையவற்றின் ஒரு
 அமைங்லூக்ககுதலைதான
 அமைற்றும்
சிதறகுதலைதான
பிரதிபலிப்பதாலூக்ககரில் நவ
அற்று முடிவட அமைந்திருக்கின்றன.
ட்ரம்ப் நிர்வதாலூக்கம், அவ அமைரிக்லூக்கதா ஐகரில் நரதாப்பதா இரண்டு இேற்று முடிவடைங்லூக்களிலும்
வவறுப்ற்று முடிவடப சம்பதாதித்த இருக்கிறத, அவர் பதவிகரில் ந ஒரு வெளிப்படையற்ற பின்னர்
அவர் மீததான அதிருப்தி கரில் ந ஜேர் அமைன, பிரதான்ஸ்  அமைற்றும் ஸ்வபயினல்
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இருக்கிறத.
ட்ரம்ப்
கரில் நபதாற்று முடிவடர
கரில் நநதாக்கித்
திரும்பியிருப்பத இந்த அரசி ஒரு வெளிப்படையல்  அமைற்றும் வர்க்லூக்கப் பதட்ேற்று முடிவடைங்லூக்கற்று முடிவடள
மிலூக்கப்வபரும் அளவில் கூர்ற்று முடிவட அமைப்படுத்தியிருக்கிறத. கரில் ந ஜேர் அமைனயில்,
சிரி ஒரு வெளிப்படைய இகுதலைக்குலூக்கள் மீததான ததாக்குதல்லூக்களுக்கு வவறும் 26 சதவீத
ஆதரகரில் நவ இருக்கிறத, பிரதான்ஸில்,  ஜேனதாதிபதி கரில் நவட்பதாளரதான
கரில் ந ஜேதான் லுக் வ அமைகரில் நகுதலைதான்கரில் நசதான் ட்ரம்ப்பின் ஏவலூக்கற்று முடிவட்றாய் இணைத் ததாக்குதற்று முடிவடகுதலை
வி அமைர்சனம் வசய்த பின்னர் அவருக்லூக்கதான ஆதரவ தரித அமைதாலூக்க ஏற்றம்
லூக்கண்டு வருகிறத.
கரில் ந அமைலும், உச்சி அமைதாநதாடு நற்று முடிவடேற்று முடிவடைவபற்றுக் வலூக்கதாண்டிருந்த கரில் நவற்று முடிவடளயில்,
ஐகரில் நரதாப்பி ஒரு வெளிப்படைய  அமைற்றும் அவ அமைரிக்லூக்க முதகுதலைதாளித்தவங்லூக்கள் இற்று முடிவடேற்று முடிவடையிகுதலைதான
ஒரு வர்த்தலூக்கப் கரில் நபதாரின் ஆரம்ப லூக்கட்ேற்று முடிவடைங்லூக்கள் லூக்கட்ேற்று முடிவடைவிழத் வததாேற்று முடிவடைங்கின.
அவ அமைரிக்லூக்கதாவக்லூக்கதான கரில் ந ஜேர் அமைன் லூக்கதார் ஏற்று அமைதிலூக்களுக்கு லூக்கடுற்று முடிவட அமை ஒரு வெளிப்படையதான
சுங்லூக்க வரி விதிக்லூக்க ட்ரம்ப் அச்சுறுத்தி ஒரு வெளிப்படைய சற்று லூக்கதாகுதலைத்திற்குப் பின்னர்,
கரில் ந ஜேர் அமைன் உருக்கு த ஒரு வெளிப்படையதாரிப்பு நிறுவன அமைதான Salzgitter, அவ அமைரிக்லூக்கதாவின்
வணலூக்கத் தற்று முடிவடற கரில் ந ஜேர் அமைன், பிவரஞ்சு, இத்ததாலி  அமைற்றும் வபல்ஜி ஒரு வெளிப்படைய
உருக்கு ஏற்று அமைதிக்கு விதித்திருக்கும் சுங்லூக்க வரிலூக்களுக்கு கரில் நநற்று
லூக்கண்ேற்று முடிவடைனம் வதரிவித்தத. “எங்லூக்களத த ஒரு வெளிப்படையதாரிப்புலூக்களுக்கு வரிலூக்கள்
விதிக்லூக்க எடுக்லூக்கப்பட்டுள்ள முடிவம் அதன் அளவம் எங்லூக்களதால்
புரிந்த வலூக்கதாள்ள முடி ஒரு வெளிப்படையதாதள்ளத” என்று நிறுவனம் ஒரு
அறிக்ற்று முடிவடலூக்கயில் வதரிவித்தத.
உகுதலைலூக்க  அமைக்லூக்கள் வததாற்று முடிவடலூக்கயினர் முதகுதலைதாளித்தவ அற்று முடிவட அமைப்பு முற்று முடிவடறயின்
ஒரு கரில் நபரழிவலூக்கர அமைதான முறிவக்கு முலூக்கம்வலூக்கதாடுத்தள்ளனர். முந்ற்று முடிவடத ஒரு வெளிப்படைய
நூற்றதாண்டில் இரண்டு முற்று முடிவடற உகுதலைலூக்கப் கரில் நபதார்லூக்களதாய் வவடித்திருந்த,
சந்ற்று முடிவடதலூக்கள்  அமைற்றும் இகுதலைதாபங்லூக்களுக்லூக்கதான பங்கீட்டில் அவ அமைரிக்லூக்கதா
 அமைற்றும் ஐகரில் நரதாப்பி ஒரு வெளிப்படைய நிறுவனங்லூக்கள் இற்று முடிவடேற்று முடிவடையிகுதலைதான லூக்கடுற்று முடிவட அமை ஒரு வெளிப்படையதான
கரில் ந அமைதாதகுதலைதானத, மீண்டும் அற்று முடிவடத நிலூக்கழ்த்திக் லூக்கதாட்ேற்று முடிவடை அச்சுறுத்தகிறத.
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இத விேற்று முடிவடை ஒரு வெளிப்படையத்திகுதலைதான தனத தற்று முடிவடகுதலைற்று முடிவட அமைக்
லூக்கருத்ற்று முடிவடத வசவ்வதாய்க்கிழற்று முடிவட அமை ஒரு வெளிப்படையன்று “கரில் நபதார் குறித்த சிந்தற்று முடிவடனலூக்கள்”
என்ற அசதாததார்றாய் இணை தற்று முடிவடகுதலைப்பின் கீழ் வவளியிட்ேற்று முடிவடைத. இந்த முன்னண
கரில் ந ஜேர் அமைன் தினசரி ஒரு வெளிப்படையதானத அவ அமைரிக்லூக்கதாவேற்று முடிவடைனதான ஒரு இரதாணுவ
கரில் ந அமைதாதலுக்கு த ஒரு வெளிப்படையதாரிப்பு வசய்ததாலூக்க கரில் நவண்டும் என்று ஏறக்குற்று முடிவடற ஒரு வெளிப்படைய
அறிவிக்லூக்கதாத குற்று முடிவடறததான்: “வர்த்தலூக்க கரில் நபதாரதால் அச்சுறுத்தப்படும்
ஒருவருக்கு தற்லூக்கதாப்பு மூகரில் நகுதலைதாபதா ஒரு வெளிப்படையம் அவசி ஒரு வெளிப்படைய அமைதாகிறத... இதகரில் நவ
உகுதலைலூக்க அமை ஒரு வெளிப்படைய அமைதாக்லூக்கலுக்குப் பிந்ற்று முடிவடத ஒரு வெளிப்படைய சலூக்கதாப்தத்தின் தர்க்லூக்க அமைதாகும்.
கரில் ந ஜேர் அமைன தனத மிலூக்க முக்கி ஒரு வெளிப்படைய அமைதான கூட்ேற்று முடிவடைதாளிக்கு எதிரதாய் தற்லூக்கதாத்தக்
வலூக்கதாள்ள கரில் நவண்டி ஒரு வெளிப்படையத லூக்கட்ேற்று முடிவடைதா ஒரு வெளிப்படைய அமைதாகும்.”
ஐகரில் நரதாப்பி ஒரு வெளிப்படைய ஒன்றி ஒரு வெளிப்படையத்திற்குள்ளதாலூக்க கூட்ேற்று முடிவடைதாளிலூக்கற்று முடிவடள கரில் நதடு அமைதாறு
ஆகரில் நகுதலைதாசற்று முடிவடன ஒரு வெளிப்படையளித்தகரில் நததாடு,
ஆத்திரமூட்டும்
வற்று முடிவடலூக்கயில்,
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அவ அமைரிக்லூக்கதாவிற்குள்ளதான பிளவலூக்கற்று முடிவடள சுரண்டிக் வலூக்கதாள்வதற்கும்
ஆகரில் நகுதலைதாசற்று முடிவடன ஒரு வெளிப்படையளித்தத. அத எழுதி ஒரு வெளிப்படையத: “அவ அமைரிக்லூக்க  அமைதாநிகுதலைங்லூக்கள்
 அமைத்தியிலும் கூேற்று முடிவடை கரில் ந ஜேர் அமைன கூட்ேற்று முடிவடைதாளிலூக்கற்று முடிவடள லூக்கண்ேற்று முடிவடைறி ஒரு வெளிப்படைய முடியும்.
வதற்கு லூக்ககரில் நரதாலினதா, வேற்று முடிவடைன்னஸி  அமைற்றும் அகுதலைபதா அமைதா ஆகி ஒரு வெளிப்படைய
 அமைதாநிகுதலைங்லூக்களில் BMW, Volkswagen  அமைற்றும் Daimler ஆகி ஒரு வெளிப்படைய
நிறுவனங்லூக்கள் மிலூக்க முக்கி ஒரு வெளிப்படைய அமைதான கரில் நவற்று முடிவடகுதலைவதாய்ப்பளிப்பவர்லூக்களதாலூக்க
உள்ளற்று முடிவடத அம் அமைதாநிகுதலைங்லூக்களின் ஆளுநர்லூக்களும் வசனட்ேற்று முடிவடைர்லூக்களும் நன்கு
அறிவதார்லூக்கள்.”
இரதாணுவ ரீதி ஒரு வெளிப்படையதாலூக்க ரஷ் ஒரு வெளிப்படையதாவக்கு எதிரதாலூக்க கரில் நவறு உதவி ஒரு வெளிப்படையற்ற
நிற்று முடிவடகுதலையில் அவ அமைரிக்லூக்கதாவேற்று முடிவடைனதான தனத உறற்று முடிவடவகரில் ந ஒரு வெளிப்படைய இன்னும்
சதார்ந்தததாய் இருக்கின்ற ஐகரில் நரதாப்பதாற்று முடிவடவ விட்டு விகுதலைகிவிடும்
அச்சுறுத்தற்று முடிவடகுதலை கரில் ந அமைற்வலூக்கதாள்வததாலூக்க, அவ அமைரிக்லூக்க அதிலூக்கதாரிலூக்கள் மீத
ஐகரில் நரதாப்பி ஒரு வெளிப்படைய அதிலூக்கதாரிலூக்கள் கிட்ேற்று முடிவடைத்தட்ேற்று முடிவடை பகிரங்லூக்க அமைதாலூக்ககரில் நவ குற்றம்சதாட்டி
வருகின்றனர். அவ அமைரிக்லூக்க வரிவசலுத்தகரில் நவதார் உக்கரில் நரன் —இங்கு 2014
இல்
அவ அமைரிக்லூக்கதாவம்
கரில் ந ஜேர் அமைனயும்
ஒரு
ரஷ் ஒரு வெளிப்படைய
ஆதரவ
அரசதாங்லூக்கத்ற்று முடிவடத ஒரு பதாசிசத் தற்று முடிவடகுதலைற்று முடிவட அமையிகுதலைதான சதியின் மூகுதலைம்
லூக்கவிழ்த்தன— குறித்த ஏன் லூக்கவற்று முடிவடகுதலை வலூக்கதாள்ள கரில் நவண்டும் என்று
அவ அமைரிக்லூக்க வவளியுறவச் வச ஒரு வெளிப்படையகுதலைரதான வறக்ஸ் ரில்குதலைர்சன் தன்னேற்று முடிவடைம்
கரில் நலூக்கட்ேற்று முடிவடைததாய் எய்கரில் நரதா ரதாய்ட்ேற்று முடிவடைர்ஸ் வசய்தி நிறுவனத்திேற்று முடிவடைம் வதரிவித்ததார்.
அவ அமைரிக்லூக்க
அதிலூக்கதாரிலூக்கள் ஐகரில் நரதாப்ப்பி ஒரு வெளிப்படைய பதாதலூக்கதாப்பு
குறித்த
நம்பலூக்க அமைதான வற்று முடிவடலூக்கயில் உறுதி ஒரு வெளிப்படையளிப்பதற்கு இனயும் த ஒரு வெளிப்படையதாரதாலூக்க
இல்குதலைதாத நிற்று முடிவடகுதலைற்று முடிவட ஒரு வெளிப்படையகரில் ந ஒரு வெளிப்படைய, இந்தக் கரில் நலூக்கள்வி சுட்டிக்லூக்கதாட்டுவததாலூக்க எய்கரில் நரதா
வவளிப்பேற்று முடிவடைக் லூக்கண்ேற்று முடிவடைதார். “ஐகரில் நரதாப்பதாற்று முடிவடவ பதாதலூக்கதாப்பதானததாலூக்க  அமைற்றும்
அரசி ஒரு வெளிப்படையல்ரீதி ஒரு வெளிப்படையதாலூக்கவம் வபதாருளதாததாரரீதி ஒரு வெளிப்படையதாலூக்கவம் வலிற்று முடிவட அமை ஒரு வெளிப்படையதானததாலூக்க
ற்று முடிவடவத்திருப்பத
அவ அமைரிக்லூக்க
வரி ஒரு வெளிப்படையளிப்பதாளர்லூக்களின்
நகுதலைன்லூக்கள்
சம்பந்தப்பட்ேற்று முடிவடைகரில் நத” என்று ரில்குதலைர்சனுக்கு ததான் பதிகுதலைளித்ததாலூக்க எய்கரில் நரதா
வதரிவித்ததார். “ஐகரில் நரதாப்பதா மிலூக்கப் பகுதலைவீன அமைதானததாலூக்க, பகுதலை சிறு
பதாலூக்கங்லூக்களதாய் பிளவபட்ேற்று முடிவடைததாலூக்க,  அமைற்றும் வலிற்று முடிவட அமை ஒரு வெளிப்படையற்றததாலூக்க இருப்பற்று முடிவடத
நீங்லூக்கள் விரும்பப் கரில் நபதாவதில்ற்று முடிவடகுதலை.”
ஐகரில் நரதாப்பதாவின்
பதாதலூக்கதாப்புச்
வசகுதலைவினங்லூக்களில்
பதாரி ஒரு வெளிப்படைய
அதிலூக்கரிப்புலூக்களுக்கும், கரில் ந ஜேர் அமைனயின் மீள்-இரதாணுவ அமை ஒரு வெளிப்படைய அமைதாக்லூக்கத்திற்கும்,
பிரதான்சில் லூக்கட்ேற்று முடிவடைதா ஒரு வெளிப்படைய இரதாணுவச் கரில் நசற்று முடிவடவ  அமைறு அறிமுலூக்கம்
வசய் ஒரு வெளிப்படையப்படுவதற்லூக்கதான அற்று முடிவடழப்புலூக்களுக்கும் உந்திக் வலூக்கதாண்டிருக்கின்ற
சக்திவதாய்ந்த ஏலூக்கதாதிபத்தி ஒரு வெளிப்படையங்லூக்களுக்கு இற்று முடிவடேற்று முடிவடையிகுதலைதான கரில் நபதாட்டிலூக்கள்
கரில் ந அமைற்பரப்புக்கு வந்த வலூக்கதாண்டிருக்கின்றன. “500 மில்லி ஒரு வெளிப்படையன்
குடி அமைக்லூக்கற்று முடிவடளக்
வலூக்கதாண்டிருக்கும்
ஐகரில் நரதாப்பி ஒரு வெளிப்படையர்லூக்களதாகி ஒரு வெளிப்படைய
நதாம்,
பக்லூக்கவதாட்டில் அ அமைர்ந்த வலூக்கதாண்டு சர்வகரில் நதச அரசி ஒரு வெளிப்படையல் லூக்கட்ேற்று முடிவடைவிழ்வற்று முடிவடத
கரில் நவடிக்ற்று முடிவடலூக்க பதார்த்தக் வலூக்கதாண்டிருக்லூக்க முடி ஒரு வெளிப்படையதாத.  அமைதாறதாலூக்க சர்வகரில் நதச
அரங்கில் ஒரு நம்பிக்ற்று முடிவடலூக்கயுேற்று முடிவடைனதான வீரரதாலூக்க நதாம் உருவவடுத்ததாலூக்க
கரில் நவண்டும்” என்று லூக்கதாப்ரி ஒரு வெளிப்படையல் லூக்லூக்கதாவிற்கு கிளம்பும் முன்னததாலூக்க
கரில் ந ஜேர் அமைன் தினசரி ஒரு வெளிப்படையதான Tagesspiegel இல் ஒரு லூக்கருத்தற்று முடிவடரயில்
எழுதியிருந்ததார்.
லூக்கதாப்ரி ஒரு வெளிப்படையலும் ஐகரில் நரதாப்பி ஒரு வெளிப்படைய சக்திலூக்களும் ட்ரம்ப்பின் வதான் ததாக்குதற்று முடிவடகுதலை
ஆதரித்த அசதாத்ற்று முடிவடத தூக்கிவ ஒரு வெளிப்படையறிவதற்கு வநருக்குதகுதலைளிக்கும்
கரில் நபதாத, அவர்லூக்கள் அவ அமைரிக்லூக்க ஏலூக்கதாதிபத்தி ஒரு வெளிப்படையத்தின் நண்பர்லூக்களதாய்
அற்று முடிவடதச் வசய் ஒரு வெளிப்படையவில்ற்று முடிவடகுதலை.  அமைதாறதாலூக்க அவர்லூக்கள் த அமைத முற்று முடிவடறக்லூக்கதாலூக்க
லூக்கதாத்திருக்கிறதார்லூக்கள், இப்கரில் நபதாற்று முடிவடதக்கு அவ அமைரிக்லூக்கதா தற்று முடிவடகுதலைற்று முடிவட அமையிகுதலைதான
சூற்று முடிவடற ஒரு வெளிப்படையதாேற்று முடிவடைலின் மூகுதலை அமைதாலூக்க த அமைத நகுதலைன்லூக்கற்று முடிவடள முன்வசலுத்த மு ஒரு வெளிப்படையன்று
வலூக்கதாண்டிருக்கிறதார்லூக்கள். அகரில் நதச அமை ஒரு வெளிப்படையத்தில், உற்று முடிவடழக்கும்  அமைக்லூக்களின்
நகுதலைன்லூக்கற்று முடிவடள விற்று முடிவடகுதலை ஒரு வெளிப்படையதாலூக்கக் வலூக்கதாடுத்த நிதி ஒரு வெளிப்படையதாததாரம் அளிக்லூக்கப்படுகின்ற
தங்லூக்கள் மீள்-இரதாணுவ அமை ஒரு வெளிப்படைய அமைதாக்லூக்கல் கரில் நவற்று முடிவடகுதலைத்திட்ேற்று முடிவடைங்லூக்கள், த அமைத
வசதாந்த ஏலூக்கதாதிபத்தி ஒரு வெளிப்படைய நகுதலைன்லூக்கற்று முடிவடள இன்னும் திறம்பட்ேற்று முடிவடை வற்று முடிவடலூக்கயில்
திட்ேற்று முடிவடைவட்ேற்று முடிவடைம் வசய்வதற்கு தங்லூக்கற்று முடிவடள அனு அமைதிக்கின்ற வற்று முடிவடரயில்,
அவ அமைரிக்லூக்கதாவேற்று முடிவடைனதான
தங்லூக்களத
தீர் அமைதானலூக்கர அமைதான
வலிற்று முடிவட அமை
வததாேற்று முடிவடைர்பதான கரில் நசதாதற்று முடிவடன வரப் கரில் நபதாவதில்ற்று முடிவடகுதலை என்று அவர்லூக்கள்
நம்புகின்றனர்.

