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ஜேர்மன் சமூக ேனனநஜனநாயயவஜனநாதிகளும,
இடது கட்சியும ஜமர்க்மேர்க்ககலின்

அமேர்க்கமரிக்க-எதிர்ப்பு நிபு நில்பு நிலைப்நிலைப்பஜனநாட்பு நிலட
ஆதரிக்கின்றனர்

By Peter Schwarz,   30 May 2017 

ஜேர்மன் ச சான்சிலர் அங்ஜ் அங்கேல சா ஜமர்க்மேர்க்க் அங்கேலின் அமேர்க்கமரிக்் அங்கே-எதிர்ப்ப

நிிலலப்ப்ப சாடு ச் அங்கேல ஸ்ல ஸ்த சாப்ப் அங்கே அரசியல் ் அங்கேட்சி் அங்கே் கட்சிகள சாலும் மேர்க்கப்பரும்ப்ப சால சான
ஊட் அங்கேங்் அங்கே் கட்சிகள சாலும் ஏற்றுக் மேர்க்க் அங்கே சாள்் கட்சிகளப்ப்படுகிறத.  அிலவ,  ஜேர்மனியின் ஒரு
சுல ஸ்தந்திர வல்லரசு மேர்க்க் அங்கே சாள்ில் அங்கேக்கு ஆல ஸ்தரவு திரட்டுவல ஸ்தற்் அங்கே சா் அங்கே ஜட்டுவதற்காக நேட்ஜட சா மற்றும்
ஜ7  கூட்டத்தில் அமேர்க்கமரிக்் அங்கே ேன சாதிப்பதி மேர்க்கட சான சால்ட் ட்ரம்பின்
மூர்க்் அங்கேத்ல ஸ்தனம சான ட்டுவதற்காக நேடவடிக்ில் அங்கே மீதிருக்கும் ஜ் அங்கே சாப்பத்ிலல ஸ்தச் சுரண்டி
வருகின்றன.

ஞ சாயிறன்று முனீச்சின் ஒரு பீர் கூட சாரத்தில் ட்டுவதற்காக நேடந்ல ஸ்த ப்பஜவரிய கிறிஸ்தவ
சமூ் அங்கே ஒன்றியத்தின் (CSU)  ஒரு கூட்டத்தில்,  ஜமர்க்மேர்க்க் அங்கேல் அமேர்க்கமரிக்் அங்கே சா
உடன சான கூட்டணி மீத ஜ் அங்கேள்வி எழுப்பின சார், 70 ஆண்டு் அங்கேளுக்கு முன்னர்
கூட்ட சாட்சி குடியரசு நிறுவப்ப்பட்டல ஸ்தற்குப் பின்னர் இருந்த அத ஜேர்மன்
மேர்க்கவளியுறவு மேர்க்க் அங்கே சாள்ில் அங்கேயின் ஆல ஸ்த சாரக்் அங்கேல்ல சா் அங்கே இருந்ல ஸ்தல ஸ்த சாகும்.  “ட்டுவதற்காக நே சாம்
மற்றவர்் அங்கேில் கட்சிகள முழுிலமய சா் அங்கே ச சார்ந்திருந்ல ஸ்த ் அங்கே சாலங்் அங்கேள் எல்ல சாம்
முடிந்தவிட்டன,”  என்ற சார்.  இதிலிருந்த அவர் எட்டிய
தீர்ம சானம்,  “ஐஜர சாப்பியர்் அங்கே் கட்சிகள சாகிய ட்டுவதற்காக நே சாம் நிேம சா் அங்கேஜவ
ட்டுவதற்காக நேமத இலக்ில் அங்கே ட்டுவதற்காக நேமத மேர்க்கச சாந்ல ஸ்த ் அங்கேரங்் அங்கேளில் எடுக்் அங்கே
ஜவண்டும்,”  மற்றும் "ட்டுவதற்காக நேமத
எதிர்் அங்கே சாலத்திற்் அங்கே சா் அங்கே ஜப்ப சார சாட ஜவண்டும்,”
என்ற சார்.

ஜமர்க்மேர்க்க் அங்கேலின் சமூ் அங்கே ேனட்டுவதற்காக நே சாய் அங்கே (SPD)
கூட்டணி ப்பங்் அங்கே சாளி இந்ல ஸ்த
நிிலலப்ப்ப சாட்டிற்கு அல ஸ்தன்
நிப்பந்ல ஸ்திலனயற்ற ஆல ஸ்தரிலவ
வழங்கியத.  மேர்க்கசப்டம்ப்பரில்
ட்டுவதற்காக நேடக்் அங்கேவுள்் கட்சிகள கூட்ட சாட்சி ஜல ஸ்தர்ல ஸ்தலில்
ஜமர்க்மேர்க்க் அங்கேிலல பிரதியீடு மேர்க்கசய்த
ச சான்சிலர் ஆவ சாமேர்க்கரன
எதிர்ப்ப சார்க்் அங்கேப்ப்படும் ம சார்டின் சூல்ஸ்
ட்வீட்டரில் குறிப்பிடுில் அங்கேயில்,  “ஒரு
ப்பலம சான ஐஜர சாப்ப்ப சாஜவ மேர்க்கட சான சால்ட்
ட்ரம்பக்் அங்கே சான சிறந்ல ஸ்த ப்பதில்,” என்ற சார்.

மேர்க்கவளியுறவுத்திலற அிலமச்சர் சிக்ம சார் ் அங்கே சாப்ரிஜயல்
கூறுில் அங்கேயில்,  அமேர்க்கமரிக்் அங்கே சா ஒரு முக்கிய ஜல ஸ்தசத்ிலல ஸ்த இழந்த
வருகிறத.  ட்ரம்ப் இன் கீழ,  அமேர்க்கமரிக்் அங்கே சா இனி "ஜமற்் அங்கேத்திய சமூ் அங்கே
மதிப்பில்"  ஒரு ப்ப சாத்திரம் வகிக்் அங்கே முடிய சாமேர்க்கல ஸ்தன அறிவித்ல ஸ்த சார்.  ஜ7
உச்சிம சாட்டுவதற்காக நே சாடு "உல் அங்கே் கட்சிகள சாவிய அதி் அங்கே சார உறவு் அங்கேள் ம சாறுவல ஸ்தற்் அங்கே சான ஒரு
சமிக்ிலஞ"  என்று கூறிய அவர்,  மேர்க்கல ஸ்த சாடர்ந்த கூறுில் அங்கேயில், “ஜமற்கு ஒரு
வில ஸ்தத்தில் சுருங்கி வருகிறத,” என்ற சார்.

இடத ் அங்கேட்சி, ஜமர்க்மேர்க்க் அங்கேல் மற்றும் SPD ஐ மிஞ்ச முயன்றத. அக்் அங்கேட்சியின்
மேர்க்கப்பண்ல ஸ்திலலவர் Katja  Kipping, ட்ரம்ப் உடன் ஒரு ் அங்கேடுிலமய சான
அணுகுமுிலறிலயக் ில் அங்கேய சா் கட்சிகள Bild ப்பத்திரிில் அங்கேயில் அிலழப்பவிடுத்ல ஸ்த சார்.
“அமேர்க்கமரிக்் அங்கே சாவிற்கு ஆம சாம்-ச சாமி ஜப்ப சாடுவிலல ஸ்த" ஜேர்மனி நிறுத்திக் மேர்க்க் அங்கே சாள்் கட்சிகள
ஜவண்டுமேர்க்கமன அப்மேர்க்கப்பண்மணி எழுதின சார். “அவர் ஒரு குழந்ிலல ஸ்தத்ல ஸ்தனம சான
சுயஜப்ப சாகி"  என்ப்பத ல ஸ்த சான் அமேர்க்கமரிக்் அங்கே ேன சாதிப்பதிிலயக் குறித்த அவர சால்
கூற முடிந்ல ஸ்த ஜட்டுவதற்காக நேசம சான விடயம சா் அங்கே இருந்ல ஸ்தத.  ட்ரம்பக்கு விிலடயிறுப்ப்ப சா் அங்கே
ஐஜர சாப்ப்ப சா மேர்க்கட்டுவதற்காக நேருக்் அங்கேம சா் அங்கே ஒருங்கிிலகிணைய ஜவண்டும் என்ப்பிலல ஸ்தயும் அவர்
ஜசர்த்தக் மேர்க்க் அங்கே சாண்ட சார்.

ஜமர்க்மேர்க்க் அங்கேல் சர்வஜல ஸ்தச ஆல ஸ்தரவும் மேர்க்கப்பற்ற சார்.  ஐஜர சாப்பிய ஒன்றிய
ஆிலகிணைக்குழு ல ஸ்திலலவர் ஜே சான்-குஜ் கட்சிகள சாட் ே ஜூங்் அங்கேர் இன்னும் அதி் அங்கே
ஐஜர சாப்பிய சுல ஸ்தந்திரத்திற்கும் மற்றும் முடிமேர்க்கவடுக்கும் ல ஸ்தன்ிலமக்கும்
அழுத்ல ஸ்தமளித்ல ஸ்தல ஸ்த சார்.  இந்ல ஸ்த ஆிலகிணைக்குழு ஏற்் அங்கேனஜவ இத சம்ப்பந்ல ஸ்தம சான

ஜய சாசிலன் அங்கேில் கட்சிகள முன்ிலவத்திருப்ப்பல ஸ்த சா் அங்கே அவர் மேர்க்கசய்தி
மேர்க்கல ஸ்த சாடர்ப்ப சா் கட்சிகளர் Margaritis  Schinas மேர்க்கல ஸ்தரிவித்ல ஸ்த சார்.

“தல்லியம சா் அங்கே இத,  ஐஜர சாப்ப்ப சா அல ஸ்தன்
ல ஸ்திலலவிதிிலய அதஜவ தீர்ம சானிப்ப்பிலல ஸ்த

உறுதிப்ப்படுத்தவல ஸ்த சாகும்,” என்ற சார்.

ேன சாதிப்பதி இம சானுவல் மக்ஜர சாிலனச்
ச சார்ந்தள்் கட்சிகள பிமேர்க்கரஞ்சு ப்பத்திரிில் அங்கே Le

Monde, “ஒருவர் ஜமர்க்மேர்க்க் அங்கேலின்
முிலறயீட்ிலட ஆல ஸ்தரிக்் அங்கே ஜவண்டும்,”
என்ற ல ஸ்திலலப்பில் ல ஸ்திலலயங்் அங்கேம்
மேர்க்கவளியிட்டத.  பிரிட்டன்
மேர்க்கவளிஜயறுவத மற்றும்
அமேர்க்கமரிக்் அங்கேர்் அங்கேளின் பின்வ சாங்் அங்கேல்
ஆகியிலவ ஐஜர சாப்பிய சமநிிலலிலய

சீரழித்தள்் கட்சிகளல ஸ்த சா் அங்கே அத குறிப்பிட்டத.
ஆன சால் ஜேர்மனி மட்டுஜம

அக்் அங்கேண்டத்தின் ஒஜர அதி் அங்கே சாரம சா் அங்கே ஆவிலல ஸ்த
விரும்ப்பவில்ிலல.

“அங்ஜ் அங்கேல சா ஜமர்க்மேர்க்க் அங்கேல் 'ஐஜர சாப்பியர்் அங்கே் கட்சிகள சாகிய ட்டுவதற்காக நே சாம்'
என்று கூறுில் அங்கேயில்,  அவர் பிர சான்ிலரான்ஸை ஜட்டுவதற்காக நே சாக்கிய ஒரு

முிலறயீிலடக் மேர்க்க் அங்கே சாண்டுள்் கட்சிகள சார்,  அமேர்க்கமரிக்் அங்கேர்் அங்கேளும் பிரிட்டி பிரிட்டிஷ ஜூம் தரும்ப்ப சா் அங்கே
மிலறந்த ஜப்ப சான சால் இதஜவ அவரின் ஒஜர ப் அங்கேலிடம சா் அங்கே உள்் கட்சிகளத,” என்று
அப்ப்பத்திரிில் அங்கே அறிவித்ல ஸ்தத.  மக்ஜர சான் இந்ல ஸ்த முிலறயீட்டுக்கு ச சால ஸ்த் அங்கேம சா் அங்கே
விிலடயிறுக்் அங்கே ஜவண்டும், ஜ் அங்கே சாலிச ஆதிக்் அங்கேத்திற்குள் ் அங்கே சாலங்் அங்கேடத்ல ஸ்தக் கூட சாத
என்றத குறிப்பிட்டத.

எவ்வ சாறிருப்பினும் ஜமர்க்மேர்க்க் அங்கேலின் உிலரிலய பிரிட்டனின் ிலப்பன சான்சியல்
ிலடம்ஸ் கூர்ிலமய சா் அங்கே ல ஸ்த சாக்கியத. “இந்ல ஸ்த மேர்க்கவளியுறவு விவ் அங்கே சாரங்் அங்கேளுக்் அங்கே சா் அங்கே



ேன சாதிப்பதி ட்ரம்ிலப்பக் குிலறகூறுவத எளில ஸ்த சானதம்,  மேர்க்கப்ப சாருத்ல ஸ்தம சானதம்
ல ஸ்த சான்,”  என்று எழுதிய ் அங்கேட்டுிலரய சா் கட்சிகளர் கீடியன் ர சாஹ்மன்,  “ஆன சால்
திருமதி ஜமர்க்மேர்க்க் அங்கேல் அவரத எச்சரிக்ில் அங்கேய சான மேர்க்கச சால்ல சாடல்் அங்கேளுக்கு
இிலடயிலும்,  அட்ல சாண்டிக் கூட்டணிிலய ஒரு நிரந்ல ஸ்தர முறிவுக்குள்
மேர்க்க் அங்கே சாண்டு மேர்க்கசல்லும் ஓர் அப்ப சாய் அங்கேரம சான பி் கட்சிகளிலவ அதி் அங்கேரிக்் அங்கே அச்சுறுத்தம்
அறிக்ில் அங்கே விடுத்த,  மேர்க்கப்ப சாறுப்ப்பற்ற வில ஸ்தத்திலும் ட்டுவதற்காக நேடந்தள்் கட்சிகள சார்,”  என்று
குறிப்பிட்ட சார்.

அமேர்க்கமரிக்் அங்கே சாவுடன் மட்டுமின்றி,  ம சாற சா் அங்கே பிரிட்டன் உடனும் ஜமர்க்மேர்க்க் அங்கேல்
ஜவண்டுமேர்க்கமன்ஜற பி் கட்சிகளிலவ ஆழப்ப்படுத்தி வருவல ஸ்த சா் அங்கே ிலப்பன சான்சியல்
ிலடம்ஸ் ஜமர்க்மேர்க்க் அங்கேிலலக் குற்றஞ்ச சாட்டியத.  ர சாஹ்மன் மேர்க்கல ஸ்த சாடர்ந்த
குறிப்பிடுில் அங்கேயில்,  “திருவ சா் கட்சிகளர் ஜமர்க்மேர்க்க் அங்கேலின் அரச சாங்் அங்கேம் இந்ல ஸ்த
இப்ஜப்ப சாிலல ஸ்தய ஜம சால ஸ்தல் உகிணைர்ஜவ சாடு பிரிட்டன் மேர்க்கவளிஜயறுவல ஸ்தன் மீல ஸ்த சான
ஜப்பரம்ஜப்பசல்் அங்கேில் கட்சிகள ட்டுவதற்காக நேடத்தின சால் —ஒரு வர்த்ல ஸ்த் அங்கே உடன்ப்படிக்ில் அங்கேிலய
விவ சாதிப்ப்பல ஸ்தற்கு முன்னஜர கூட,  மேர்க்கப்பரும் முன்மேர்க்கல ஸ்த சாில் அங்கேக்கு இங்கில சாந்த
உறுதியளிக்் அங்கே ஜவண்டுமேர்க்கமனக் ஜ் அங்கே சாரி—  அவர் சுயஜல ஸ்திலவக்் அங்கே சான
தீர்க்் அங்கேல ஸ்தரிசனத்தடன், பிரிட்டன் மற்றும் ஐஜர சாப்பிய ஒன்றியத்திற்கு
இிலடஜய ் அங்கே சாலத்திற்கும் நீடிக்கும் விஜர சால ஸ்தங்் அங்கேில் கட்சிகள உருவ சாக்கும்
அப்ப சாயத்ிலல ஸ்த முன்மேர்க்கனடுக்கிற சார்,” என்ற சார்.

Frankfurter  Allgemeine  Zeitung (FAZ)  இல் மேர்க்கவளிய சான ஒரு ் அங்கேட்டுிலர,
இிலவமேர்க்கயல்ல சாம் ஜேர்மன் அரச சாங்் அங்கேத்தின் திட்டங்் அங்கேள் என்று
குறிப்பிடுகிறத.  ஐஜர சாப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்த பிரிட்டன்
மேர்க்கவளிஜயறுவிலல ஸ்தயும் மற்றும் அமேர்க்கமரிக்் அங்கே சாவுடன சான பி் கட்சிகளிலவயும் அத,
ஜேர்மன் ஜமல சாதிக்் அங்கேத்தின் கீழ ஐஜர சாப்பிய ஒன்றியத்ிலல ஸ்த ஓர் இர சாணுவ
மற்றும் அரசியல் கூட்டணிிலய மீ் கட்சிகளஒழுங்் அங்கேிலமப்ப்பல ஸ்தற்் அங்கே சான மற்றும் பதிய,
சுல ஸ்தந்திரம சான வல்லரசு மேர்க்க் அங்கே சாள்ில் அங்கேிலயத் மேர்க்கல ஸ்த சாடங்குவல ஸ்தற்கும சான ஒரு
சந்ல ஸ்தர்ப்ப்பம சா் அங்கே ப்ப சார்க்கிறத. 

“ஐஜர சாப்ப்ப சாவிற்் அங்கே சான ஓர் இர் அங்கேசிய திட்டம்"  என்ற ல ஸ்திலலப்பின் கீழ
Frankfurter Allgemeine Zeitung எழுதில் அங்கேயில்,  ட்ரம்ப் உடன சான பி் கட்சிகளவுக்குப்
பின்னர் ஜமர்க்மேர்க்க் அங்கேல், “ப்பல்ஜவறு மு் அங்கேப்ப் அங்கேில் கட்சிகள" மேர்க்க் அங்கே சாண்ட "திட்டம் எண் 2:
ஐஜர சாப்ப்ப சா,” ஐ மேர்க்கசயல்ப்படுத்தகிற சார். அ் அங்கேதி் அங்கேள் பிரச்சிிலன அதிமுக்கியம சா் அங்கே
இருந்ல ஸ்தத:  “ச சான்சிலர் அலுவல் அங்கேம்,  மத்திய ல ஸ்திலரக்் அங்கேடலில் விம சானத்ிலல ஸ்த
நிறுத்தவிலல ஸ்த ஐஜர சாப்பிய ஒன்றியத்தின் எதிர்் அங்கே சாலத்திற்கு
அதிஅவசியம சானல ஸ்த சா் அங்கே ப்ப சார்க்கிறத.”

அப்ப்பத்திரிில் அங்கே ் அங்கேண்டறிந்ல ஸ்த இரண்ட சாவத பள்ளி, “ப்ப சாத் அங்கே சாப்ப". ஜமர்க்மேர்க்க் அங்கேல்
"நிிலறய ப்பகிணைம் மேர்க்கசலவிடவும்"  மற்றும் "ப்பிலட் அங்கேளுக்கு இிலடயில சான
கூட்டுறவு ல ஸ்திலடயின்றி மேர்க்கல ஸ்த சாடரவும்"  விரும்பகிற சார்.  பிரிட்டன சால்
விட சாப்பிடிய சா் அங்கே எதிர்க்் அங்கேப்ப்பட்ட ஓர் "ஐஜர சாப்பிய ப்பிலடயின்"  ் அங்கேருத்தரு,
இந்ல ஸ்த ் அங்கே சாரகிணைத்திற்் அங்கே சா் அங்கே இதவிலரயில் ் அங்கேவனம சா் அங்கே ல ஸ்தவிர்க்் அங்கேப்ப்பட்டு வந்ல ஸ்தத
என்ப்பிலல ஸ்தயும் அப்ப்பத்திரிில் அங்கே ஜசர்த்தக் மேர்க்க் அங்கே சாண்டத.

ஜட்டுவதற்காக நேட்ஜட சாவில் உள்் கட்சிகள சிறிய அங்் அங்கேத்தவ ட்டுவதற்காக நே சாடு் அங்கே் கட்சிகளத இர சாணுவ
ல ஸ்தில் அங்கேிலம் அங்கேில் கட்சிகள ப்பலப்ப்படுத்ல ஸ்தவும் மற்றும் ஓர் ஐஜர சாப்பிய ப்பிலட ப்பலத்ிலல ஸ்த
உருவ சாக்குவல ஸ்தற்் அங்கே சான ட்டுவதற்காக நேிலடமுிலற ிலமல்் அங்கேற்் அங்கேில் கட்சிகள ஸ்ல ஸ்த சாபிக்் அங்கேவும் அவற்ிலற
ஒரு பிடிப்ப்ப சா் அங்கே மேர்க்க் அங்கே சாண்டு ஜேர்மன் ப்பிலட அல ஸ்தன் ஜசிலவ் அங்கேில் கட்சிகள வழங்கி
வந்ல ஸ்தல ஸ்த சா் அங்கே FAZ எழுதியத.  மேர்க்கட்டுவதற்காக நேல ஸ்தர்ல சாந்த,  பிர சான்ஸ் மற்றும் ஜப்ப சாலந்த
ஆகியவற்றுடன் ஏற்் அங்கேனஜவ கூட்டு ப்பிலடப்பிரிவு் அங்கேள் உள்் கட்சிகளன என்ப்பதடன்,
ஜர சாம சானிய சா மற்றும் மேர்க்கசக் குடியரசு ஆகியவற்றுடனும் உடன்ப்படிக்ில் அங்கே் அங்கேள்
உள்் கட்சிகளன.

“மேர்க்கப்ப சாரு் கட்சிகள சால ஸ்த சார மற்றும் மேர்க்கசல சாவணி ஒன்றியம்" என்ப்பிலல ஸ்த FAZ மூன்ற சாவத
பள்ளிய சா் அங்கே குறிப்பிட்டத.  இந்ல ஸ்த விடயத்தில்,  யூஜர சா மண்டலத்திற்் அங்கே சான
மேர்க்கப்ப சாரு் கட்சிகள சால ஸ்த சார அரசுமுிலற மற்றும் கூட்டு ப்பத்திரங்் அங்கேில் கட்சிகள (யூஜர சா
ப்பத்திரங்் அங்கேள்)  உருவ சாக்குவல ஸ்தன் மீத ஜேர்மன் அரச சாங்் அங்கேம் மக்ஜர சானுடன்
உடன்ப்பட ல ஸ்தய சார சா் அங்கே இருந்ல ஸ்தத,  ஆன சால்,  கூட்டு ப்பத்திரங்் அங்கேில் கட்சிகளப் மேர்க்கப்ப சாறுத்ல ஸ்த
விலரயில்,  “் அங்கேட்டிலமப்ப சீர்திருத்ல ஸ்தங்் அங்கேில் கட்சிகள"  ஏற்றுக் மேர்க்க் அங்கே சாள்் கட்சிகள ஜவண்டும்
என்ற நிப்பந்ல ஸ்திலனயில் ஜப்பரில் மட்டும் —அல ஸ்த சாவத சமூ் அங்கே ட்டுவதற்காக நேல திட்டங்் அங்கேள்
மற்றும் ஜவிலலயிட நிிலலிலம் அங்கேள் மீல ஸ்த சான கூடுல ஸ்தல் ல ஸ்த சாக்குல ஸ்தல்் அங்கேளின்

அடிப்ப்பிலடயில்— அிலல ஸ்த மேர்க்கசய்ய ல ஸ்தய சார சா் அங்கே இருந்ல ஸ்தத. ஜேர்மனிக்் அங்கே சான ஒரு
விட்டுக்மேர்க்க் அங்கே சாடுப்ப்ப சா் அங்கே,  ஐஜர சாப்பிய மத்திய வங்கி ல ஸ்திலலவர சா் அங்கே மரிஜய சா
திர சாஹிிலய அடுத்த மேர்க்கேன்ஸ் ிலவட்ம சாிலன நியமிக்் அங்கே விவ சாதிக்் அங்கேப்ப்பட்டு
வருவல ஸ்த சா் அங்கே அப்ப்பத்திரிில் அங்கே அறிவித்ல ஸ்தத.

Spiegel Online ப்பத்திரிில் அங்கே FAZ ஐ விட இன்னும் அதி் அங்கேம சா் அங்கே மேர்க்கசன்று, பதிய
பவிச சார்மூஜல சாப்ப சாய கூட்டணி் அங்கேளுக்் அங்கே சான ச சாத்தியக்கூறு் அங்கேில் கட்சிகள உயர்த்தியத.
மேர்க்கப்ப சாரு் கட்சிகள சால ஸ்த சாரம் மற்றும் அரசியல் இல ஸ்தழியல் ஜப்பர சாசிரியர சான ் அங்கேட்டுிலரய சா் கட்சிகளர்
மேர்க்கஹென்றிக் முல்மேர்க்கலர்,  அமேர்க்கமரிக்் அங்கே சாவிற்கு எதிர சா் அங்கே ஓர் ஐஜர சாப்பிய-சீன
மூஜல சாப்ப சாய ப்பங்் அங்கே சாண்ிலமக்கு முிலறயிட்ட சார்.

அவர் எழுதின சார், ட்ரம்ப் வ சார்த்ிலல ஸ்த் அங்கே் கட்சிகள சால் சீறுவத, "அமேர்க்கமரிக்் அங்கே சா இனியும்
ச சார்ந்திருக்் அங்கேக்கூடிய ப்பங்் அங்கே சாளிய சா் அங்கே இல்ிலல"  என்ப்பிலல ஸ்தஜய ் அங்கே சாட்டுகிறத.
ல ஸ்திலலவர சா் அங்கே இருக்கும் அமேர்க்கமரிக்் அங்கே சாவின் ப்ப சாரம்ப்பரிய ப்ப சாத்திரத்திலிருந்த
ட்ரம்ப் பின்வ சாங்கியிலம,  ஒரு நிிலலகுிலலக்கும் ல ஸ்த சாக்் அங்கேத்ிலல ஸ்தக்
மேர்க்க் அங்கே சாண்டிருந்ல ஸ்தத.  இல ஸ்தன் ஒரு விில் கட்சிகளவ சா் அங்கே,  பூஜ் அங்கே சா் கட்சிகள மேர்க்கப்ப சாரு் கட்சிகள சால ஸ்த சார
மேர்க்க் அங்கே சாள்ில் அங்கே குழப்ப்பத்திற்குள்் கட்சிகள சானத. “ஐஜர சாப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் சீன சா
ஆகிய ஏிலனய இரண்டு மி் அங்கேப்மேர்க்கப்பரிய மேர்க்கப்ப சாரு் கட்சிகள சால ஸ்த சாரங்் அங்கேளும் சர்வஜல ஸ்தச
பிரச்சிிலன் அங்கேில் கட்சிகள தீர்க்் அங்கே பதிய ப்பங்் அங்கே சாளி் அங்கேில் கட்சிகள எதிர்ஜட்டுவதற்காக நே சாக்கி வருகின்றன.”

உல் அங்கே் கட்சிகள சாவிய வர்த்ல ஸ்த் அங்கேம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ம சாற்ற மேர்க்க் அங்கே சாள்ில் அங்கேஜய “தீவிர
ஐஜர சாப்பிய-சீன கூட்டுறவுக்் அங்கே சான"  மி் அங்கே முக்கிய ப்பகுதி் அங்கே் கட்சிகள சாகும் என்று
முல்மேர்க்கலர் எழுதின சார். “ஜமற்கின் முன்னணி சக்திய சான"  அமேர்க்கமரிக்் அங்கே சா,  ஒரு
சமயம் "ஜப்ப சாருக்குப் பிந்ிலல ஸ்தய ச் அங்கே சாப்ல ஸ்தத்தின் பூஜ் அங்கே சா் கட்சிகளமயப்ப்பட்ட
மேர்க்கப்ப சாரு் கட்சிகள சால ஸ்த சார அிலமப்ப் அங்கேில் கட்சிகள" —சர்வஜல ஸ்தச ட்டுவதற்காக நே சாகிணைய நிதியம், உல் அங்கே வங்கி
மற்றும் உல் அங்கே வர்த்ல ஸ்த் அங்கே அிலமப்பக்கு முன்பிருந்ல ஸ்த அிலமப்ப்ப சான வரிக்கும்
மற்றும் வர்த்ல ஸ்த் அங்கேத்திற்கும சான மேர்க்கப்ப சாத உடன்ப்ப சாடு (GATT) ஆகியவற்ிலற—
ஆல ஸ்தரித்திருந்ல ஸ்தத.  இப்ஜப்ப சாத "ஐஜர சாப்ப்ப சா மற்றும் சீன சாஜவ பூஜ் அங்கே சா் கட்சிகள
மேர்க்கட்டுவதற்காக நேறிமுிலற மேர்க்கவற்றிடத்ிலல ஸ்தக் கூட்ட சா் அங்கே நிரப்ப்ப" ஜவண்டும் என்ற சார்.

ல ஸ்தட்ப்பமேர்க்கவப்ப்ப ம சாற்ற மேர்க்க் அங்கே சாள்ில் அங்கே மீல ஸ்த சான கூட்டுறிலவ முல்மேர்க்கலர்
ப்பரிந்திலரப்ப்பத,  “சுற்றுச்சூழல் ப்பற்றுஜ் அங்கே சாள்"  ் அங்கே சாரகிணைம சா் அங்கே அல்ல,  “தூய
மேர்க்கப்ப சாரு் கட்சிகள சால ஸ்த சார ட்டுவதற்காக நேலன்் அங்கேளில்"  இருந்ல ஸ்த சாகும்.  பதப்பிக்் அங்கேத்ல ஸ்தக்் அங்கே எரிசக்தி
மூலம சா் அங்கே உற்ப்பத்தித்திறனின் ஜவ் அங்கேம சான வ் கட்சிகளர்ச்சி,  ப்ப சாரிய
ஜப்ப சாட்டித்திறன்மிக்் அங்கே எதிர்் அங்கே சால இல சாப்பங்் அங்கேளுக்கு உத்ல ஸ்தரவ சால ஸ்தம் அளிக்கிறத.
இல ஸ்தற்கு நீண்ட் அங்கே சால முல ஸ்தலீடு் அங்கேள் அவசியம சாகும்,  ட்ரம்ப் பின்ப்பற்றி வரும்
மேர்க்க் அங்கே சாள்ில் அங்கே ம சாற்றங்் அங்கேளும் ல ஸ்த சாறும சாற சான ஜப்ப சாக்கு் அங்கேளும் இந்ல ஸ்த ் அங்கேகிணைக்கீட்டின்
அடித்ல ஸ்த் கட்சிகளத்ிலல ஸ்த அழித்தவிடக்கூடுமேர்க்கமன முல்மேர்க்கலர் அறிவிக்கிற சார்.

ஜேர்மன் அரச சாங்் அங்கேமும் ஐஜர சாப்பிய ஒன்றியமும் இரண்டுஜம அவற்றின்
மேர்க்கப்ப சாரு் கட்சிகள சால ஸ்த சார மற்றும் அரசியல் உறவு் அங்கேில் கட்சிகள விரிவ சாக்் அங்கே தீவிரம சா் அங்கே
முிலனந்த வருகின்றன. பூஜ் அங்கே சா் கட்சிகளம் எங்கிலும் வர்த்ல ஸ்த் அங்கே உடன்ப்படிக்ில் அங்கே் அங்கேில் கட்சிகள
முடிவு மேர்க்கசய்ய ஐஜர சாப்பிய ஒன்றியம்,  ட்ரம்பின் ப்ப சாத் அங்கே சாப்பவ சால ஸ்தத்ிலல ஸ்தச்
சுரண்டி வருகிறத.  இப்ஜப்ப சாத 20 ட்டுவதற்காக நே சாடு் அங்கேளுடன் ஜப்பச்சுவ சார்த்ிலல ஸ்த் அங்கேள் ட்டுவதற்காக நேடந்த
வருகின்றன.

இந்திய பிரல ஸ்தம மந்திரி ட்டுவதற்காக நேஜரந்திர ஜம சாடி,  ப்பல அரசு அிலமச்சர்் அங்கேளுடன்
இன்று ஜப்பர்லின் விேயம் மேர்க்கசய்வ சார்.  சீன பிரல ஸ்தம மந்திரி லு மேர்க்க் அங்கேக்கிய சாங்
் அங்கேலந்த மேர்க்க் அங்கே சாள்ளும் ஐஜர சாப்பிய ஒன்றிய-சீன உச்சி ம சாட்டுவதற்காக நே சாடு விய சாழன்
மற்றும் மேர்க்கவள்ளிக்கிழிலம் அங்கேளில் பரூமேர்க்கசல்ஸில் ட்டுவதற்காக நேடக்் அங்கே உள்் கட்சிகளத.

பிரல ஸ்த சான சக்தி் அங்கேளுக்கு இிலடயில சான ஜம சால ஸ்தலும்,  பதிய கூட்டணி் அங்கேள்
உருவ சாவதம் 1890  மற்றும் 1914  க்கு இிலடயில சான ் அங்கே சால் அங்கேட்டத்ிலல ஸ்த
நிிலனவூட்டுகின்றன,  அப்ஜப்ப சாத மேர்க்கப்ப சாரு் கட்சிகள சால ஸ்த சார மற்றும் அரசியல்
ஜப்ப சாட்டி் அங்கேளின் விில் கட்சிகளவ சா் அங்கே 1914  முல ஸ்தல சாம் உல் அங்கே ஜப்ப சாருக்குள் பிரல ஸ்த சான
சக்தி் அங்கேில் கட்சிகள உள்ளிழுத்ல ஸ்த அணி் அங்கேள் இவ்வ சாறு ல ஸ்த சான் உருவ சாயின.  அல ஸ்தன்
ஆரம்ப்ப ் அங்கே சாலங்் அங்கேில் கட்சிகளப் ஜப்ப சாலஜவ,  பூஜ் அங்கே சா் கட்சிகளமயப்ப்பட்ட முல ஸ்தல சாளித்தவ
ஒழுங்் அங்கேிலமப்பின் முரண்ப்ப சாடு் அங்கேள் மனில ஸ்தயினத்ிலல ஸ்த ஜப்பரழிவு் அங்கேளுக்குள்
மூழ் அங்கேடிக்் அங்கே அச்சுறுத்திக் மேர்க்க் அங்கே சாண்டிருக்கிறத. முல ஸ்தல சாளித்தவத்திற்கு எதிர சான
ஜப்ப சார சாட்டத்ிலல ஸ்த ஜப்ப சாருக்கு எதிர சான ஜப்ப சார சாட்டத்தடன் இிலகிணைக்கும்
மேர்க்கல ஸ்த சாழில சா் கட்சிகள வர்க்் அங்கேத்தின் ஒரு சுய சாதீனம சான இயக்் அங்கேம் மட்டுஜம இிலல ஸ்த
ல ஸ்தடுக்் அங்கே முடியும்.


