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வர்த்தக மற்றும் புவியரசியல் பதட்டங்களுக்க
மத்தியில் யில் ஜியில் ஜேர்மன் ேர்மன் சஜேர்மன் சான்ேர்மன் சலர் வஜேர்மன் சாஷிங்டனுக்க

விியில் ஜேயம் ம் சேர்மன் சய்கிெய்கிறஜேர்மன் சார்
By Peter Schwarz,       27 April 2018

ஜேர்மனிக்கும் அ் அமமரிக்ெரிக்கமெரிக்காவுக்கும் இுக்கும் இடவுக்கும் இடையில் அரசியல்

மற்றும் ் அமுமெரிக்காருொருளமெரிக்காுளாதமெரிக்காரப் ுுளாதட்வுக்கும் இடைங்ெரிக்கள் ் அமுருகிச் ் அம் பெருகிச் செல்வுளாதன
மத்தியில் ஜேர்மன ் பெருகிச் செமெரிக்கான் பெருகிச் செலர் அங்ஜெரிக்கலமெரிக்கா ஜமர்க்் அமெரிக்கல் இனறு

வமெரிக்காஷிங்வுக்கும் இடைனில் ே் ஜனமெரிக்காதிுதி ் அமவுக்கும் இடைமெரிக்கா் ஜனமெரிக்கால்ட் ட்ரம்ப் உவுக்கும் இடைன ஒரு
ஜவுக்கும் இடலநிமித்ுளாதமமெரிக்கா் ஜன ் பெருகிச் செந்திப்பிலும் மதிய உணவிலும்

ுங்ஜெரிக்கற்கிற்கிறமெரிக்கார்.

இரண்டு பிரச்சிுக்கும் இட் ஜனெரிக்கள் முனனிுக்கும் இடலயில் இருக்கினற்கிற் ஜன:
ஈரமெரிக்கானுவுக்கும் இடை் ஜனமெரிக்கா் ஜன அணு ஒப்ுந்ுளாதத்தின எதிர்ெரிக்கமெரிக்காலம்,  இுளாதுக்கும் இட் ஜன

ட்ரம்ப் திரும்பிப் ் அமுற்கிற விரும்புகிற்கிறமெரிக்கார்,  ஜேர்மனி அுளாதுக்கும் இட் ஜனத்
் அமுளாதமெரிக்காவுக்கும் இடைர்ந்து ுரமெரிக்காமரிக்ெரிக்க விரும்புகிற்கிறது, மற்றும், ஜம 1 அனறு

முுளாதல் திட்வுக்கும் இடைமிட்வுக்கும் இடைுடி ஐஜரமெரிக்காப்ுமெரிக்காவில் இருந்ுளாதமெரிக்கா் ஜன உருக்கு
மற்றும் அலுமினிய இற்கிறக்குமதிெரிக்கள் மீது அ் அமமரிக்ெரிக்கமெரிக்கா ுளாதண்வுக்கும் இடைத்

தீர்ுக்கும் இடவெரிக்கள் விதிக்கும் ுட்் பெருகிச் செத்தில் ஒரு வர்த்ுளாதெரிக்கப் ஜுமெரிக்கார் எழும்
அச்சுறுத்ுளாதல்.

”வர்த்ுளாதெரிக்கச் ் பெருகிச் செச்் பெருகிச் செரவிலும் ஈரமெரிக்கானுவுக்கும் இடை் ஜனமெரிக்கா் ஜன அணு ஜமமெரிக்காுளாதல்

விவுக்கும் இடையம் புதிய தீவிரத்துவுக்கும் இடைன எழுவதிலும் ஒரு புலப்ுவுக்கும் இடைத்ுளாதக்ெரிக்க,
நீடித்ுளாத தீர்வு இல்லமெரிக்காது ஜுமெரிக்காகுமமெரிக்காயின, ஐஜரமெரிக்காப்பிய-அ் அமமரிக்ெரிக்க

உற்கிறவு ெரிக்கடும் ் அமெரிக்கமெரிக்காந்ுளாதளிப்ுமெரிக்கால் உலுக்ெரிக்கப்ுடுவுளாதமெரிக்காெரிக்க இருக்கும்”
எனறு Frankfurter Allgemeine Zeitung திங்ெரிக்கொருளனறு ெரிக்கருத்திட்வுக்கும் இடைது.

ஜமர்க்் அமெரிக்கலின விேயத்திற்கு முனுமெரிக்காெரிக்க பி் அமரஞ்சு ே் ஜனமெரிக்காதிுதி

இமமெரிக்கானுவல் மக்ஜரமெரிக்கான மூனறு ூன்று நமெரிக்காள் அரசுமுுக்கும் இடற்கிறப் ுயணமமெரிக்காெரிக்க
அ் அமமரிக்ெரிக்கமெரிக்கா ் அம் பெருகிச் செனறிருந்ுளாதமெரிக்கார்,  இுளாதுக்கும் இட் ஜன ஜேர்மன ஊவுக்கும் இடைெரிக்கங்ெரிக்கள்

அவூன்று நம்பிக்ுக்கும் இடெரிக்க மற்றும் ூன்று நம்பிக்ுக்கும் இடெரிக்க இரண்டும் ெரிக்கலந்ுளாத
ெரிக்கலுக்கும் இடவயுவுக்கும் இடைன ் அம் பெருகிச் செய்தி் அமவளியிட்டிருந்ுளாத் ஜன.

மக்ஜரமெரிக்கான ட்ரம்ப் உவுக்கும் இடை் ஜனமெரிக்கா் ஜன ுளாத் ஜனது ுளாதனிப்ுட்வுக்கும் இடை உற்கிறுக்கும் இடவப்

ுயனுடுத்தி ஐஜரமெரிக்காப்ுமெரிக்காவில் ஜமலமெரிக்காதிக்ெரிக்கமமெரிக்கா் ஜன ் அமவளியுற்கிறவுக்
் அமெரிக்கமெரிக்காள்ுக்கும் இடெரிக்க ஆளுுக்கும் இடமயமெரிக்காெரிக்க ஆெரிக்கப் ுமெரிக்கார்க்கிற்கிறமெரிக்கார், ”் அமுரியமெரிக்காட்ெரிக்கள்

விவுக்கும் இடையங்ெரிக்களில் அவர்ெரிக்களுக்குள்ொருளமெரிக்காெரிக்க உவுக்கும் இடைனுட்டுக் ் அமெரிக்கமெரிக்காள்ொருள”
ஜேர்மனிுக்கும் இடய “மீண்டும் ் அமவளியுற்கிறவுக் ் அமெரிக்கமெரிக்காள்ுக்கும் இடெரிக்க

விவுக்கும் இடையத்திலமெரிக்கா் ஜன அுளாதன ுுக்கும் இட் பழைய இவுக்கும் இடைத்திற்கு”  ுளாதள்ளுவுளாதற்கு
ுமெரிக்கார்க்கிற்கிறமெரிக்கார் (Der Spiegel) எனறு சில ் பெருகிச் செந்ஜுளாதெரிக்கம் ் அமவளியிட்வுக்கும் இடை் ஜன.

மற்ற்கிறுக்கும் இடவ ட்ரம்ப் விவுக்கும் இடையத்தில் மக்ஜரமெரிக்கானின ் அமூன்று நகிழ்விுக்கும் இட் ஜன,
வீணமெரிக்கா் ஜன அ் அமமரிக்ெரிக்க ே் ஜனமெரிக்காதிுதி, ் பெருகிச் செலுுக்கும் இடெரிக்கெரிக்குக்கும் இடொருள அளிக்ெரிக்கச்

் அம் பெருகிச் செய்வுளாதற்கு ுயனுடுத்திய ஒரு புத்தி் பெருகிச் செமெரிக்காலித்ுளாத் ஜனமமெரிக்கா் ஜன
ுளாதந்திரமமெரிக்காெரிக்கக் கூறிப் ுமெரிக்காரமெரிக்காட்டி் ஜன.

மக்ஜரமெரிக்கானும் ஜமர்க்் அமெரிக்கலும் “மமெரிக்காறுுட்வுக்கும் இடை ுமெரிக்காத்திரங்ெரிக்குக்கும் இடொருள

வகித்ுளாதமெரிக்காலும் கூவுக்கும் இடை”  அவர்ெரிக்களிுக்கும் இடவுக்கும் இடைஜய “் அமுமெரிக்காதுவமெரிக்கா் ஜன
இலக்குெரிக்களும் ஒரு ஒருங்கிுக்கும் இடணந்ுளாத அணுகுமுுக்கும் இடற்கிற”யும்

இருப்ுுளாதமெரிக்காெரிக்க ஜேர்மன ் அமவளியுற்கிறவுத் துுக்கும் இடற்கிறயில்

அ் அமமரிக்ெரிக்கமெரிக்காவுவுக்கும் இடை் ஜனமெரிக்கா் ஜன ஒத்துுக்கும் இட் பழைப்புக்குப் ் அமுமெரிக்காறுப்ுமெரிக்கா் ஜனவரமெரிக்கா் ஜன
பீட்வுக்கும் இடைர் ஜுயர்,  K lner  Stadt-Anzeigerö  ுத்திரிுக்கும் இடெரிக்கக்கு

் அமுளாதரிவித்ுளாதமெரிக்கார்.  இந்ுளாத இருவரும் “மிெரிக்க ூன்று நனற்கிறமெரிக்காெரிக்க ுக்கும் இடெரிக்கஜெரிக்கமெரிக்கார்த்து
் அம் பெருகிச் செயல்ுவுக்கும் இடை முடியும்”.

ஆ் ஜனமெரிக்கால் மக்ஜரமெரிக்கான எுக்கும் இடுளாதயும் ் பெருகிச் செமெரிக்காதிக்ெரிக்கவில்ுக்கும் இடல.  ஜேர்மனி,

ஐக்கிய இரமெரிக்காஜ்ஜயம் மற்றும் அ் அமமரிக்ெரிக்க ் அமவளியுற்கிறவுத்
துுக்கும் இடற்கிறயுவுக்கும் இடைன உவுக்கும் இடைனுட்வுக்கும் இடை ஒரு ஆஜலமெரிக்கா் பெருகிச் செுக்கும் இட் ஜனயின ுடி அவர்,

ஈரமெரிக்கானுவுக்கும் இடை் ஜனமெரிக்கா் ஜன அணு ஒப்ுந்ுளாதத்ுக்கும் இடுளாத மறுஜுச்சுவமெரிக்கார்த்ுக்கும் இடுளாத
ூன்று நவுக்கும் இடைத்துவுளாதற்கும் மத்திய கி் பழைக்கிலமெரிக்கா் ஜன அ் அமமரிக்ெரிக்கமெரிக்காவின

ஜுமெரிக்கார்ெரிக்களுக்கு இரமெரிக்காணுவ ஆுளாதருக்கும் இடவ ் அமுளாதமெரிக்காவுக்கும் இடைர்வுளாதற்கும்
உறுதியளித்ுளாதமெரிக்கார் எனற்கிறஜுமெரிக்காதினும்,  ட்ரம்ப் ஈரமெரிக்கான

ஒப்ுந்ுளாதத்துக்கு இணங்கி ூன்று நவுக்கும் இடைக்கும் எந்ுளாத உறுதிப்ுமெரிக்காட்ுக்கும் இடவுக்கும் இடையும்
அளிக்ெரிக்க விருப்ும் ெரிக்கமெரிக்காட்வுக்கும் இடைவில்ுக்கும் இடல.  அ் அமமரிக்ெரிக்க ே் ஜனமெரிக்காதிுதி

ஒரு இறுதி முடிுக்கும் இடவ எட்டியிருக்ெரிக்கவில்ுக்கும் இடல எனற்கிறமெரிக்காலும், ட்ரம்ப்
ஒப்ுந்ுளாதத்திற்கு இணங்கி ூன்று நவுக்கும் இடைப்ுமெரிக்கார் எனறு ுளாதமெரிக்கான ூன்று நம்ுவில்ுக்கும் இடல

எனறு மக்ஜரமெரிக்கான ுளாத் ஜனது திரும்பிவரும் விமமெரிக்கா் ஜனப்ுயணத்துக்கு
முனுமெரிக்காெரிக்கத் ் அமுளாதரிவித்ுளாதமெரிக்கார்.

வியமெரிக்கா் பழைக்கி் பழைுக்கும் இடமயனறு,  ஜமர்க்் அமெரிக்கல் அ் அமமரிக்ெரிக்கமெரிக்காவுக்கு

கிொருளம்புவுளாதற்கு ் பெருகிச் செற்று முன் ஜனமெரிக்கால், ுளாதண்வுக்கும் இடைத் தீர்ுக்கும் இடவெரிக்கள் குறித்ுளாத
முடிவு வமெரிக்காஷிங்வுக்கும் இடைனில் ஏற்ெரிக்க் ஜனஜவ எடுக்ெரிக்கப்ுட்டு

விட்டிருந்ுளாதுளாதமெரிக்காெரிக்க ஜேர்மன அர் பெருகிச் செமெரிக்காங்ெரிக்க வட்வுக்கும் இடைமெரிக்காரங்ெரிக்களில் இருந்து
கூற்கிறப்ுட்வுக்கும் இடைது.  ஜம 1  முுளாதலமெரிக்காெரிக்க,  ஐஜரமெரிக்காப்பிய ஒனறியத்தில்

இருந்ுளாதமெரிக்கா் ஜன உருக்கு இற்கிறக்குமதிெரிக்களுக்கு 25  ் பெருகிச் செுளாதவீுளாதமும்
அலுமினிய இற்கிறக்குமதிக்கு 10  ் பெருகிச் செுளாதவீுளாத அொருளவிலும் தீர்ுக்கும் இடவ

விதிக்ெரிக்கப்ுவுக்கும் இடை இருக்கிற்கிறது.

எல்லமெரிக்காவற்ுக்கும் இடற்கிறயும் விவுக்கும் இடை, ஜேர்மன வர்த்ுளாதெரிக்கத் துுக்கும் இடற்கிற தீவிரமமெரிக்கா் ஜன
பினவிுக்கும் இடொருளவுெரிக்களுக்கு அஞ்சுகிற்கிறது.  2017  இல்,

அ் அமமரிக்ெரிக்கமெரிக்காவுக்கு ஐஜரமெரிக்காப்ுமெரிக்காவில் இருந்ுளாதமெரிக்கா் ஜன உருக்கு மற்றும்
அலுமினிய ஏற்றுமதியின அொருளவு ் அமமமெரிக்காத்ுளாதம் 6  பில்லியன

யூஜரமெரிக்காக்ெரிக்கொருளமெரிக்காகும்,  இதில் ஜேர்மன உருக்கு ஏற்றுமதியின
ுங்கு மட்டும் 1.7  பில்லியன யூஜரமெரிக்காக்ெரிக்கள் ஆகும்.  வர்த்ுளாதெரிக்க

ுதில்ூன்று நவுக்கும் இடைவடிக்ுக்கும் இடெரிக்கெரிக்குக்கும் இடொருளத் திணிப்ுுளாதற்ெரிக்கமெரிக்கா் ஜன ஐஜரமெரிக்காப்பிய
ஒனறியத்தின திட்வுக்கும் இடைங்ெரிக்கள் ஒரு விரியக் கூடிய வர்த்ுளாதெரிக்கப்

ஜுமெரிக்காருக்கு அச்சுறுத்துகிற்கிறது.

வருவுக்கும் இடைத்திற்கு 112  பில்லியன யூஜரமெரிக்காக்ெரிக்கள் அொருளவுக்ெரிக்கமெரிக்கா் ஜன
ஏற்றுமதியுவுக்கும் இடைன,  ் அம் பெருகிச் செனற்கிற ஆண்டில் ஜேர்மன

ுளாதயமெரிக்காரிப்புெரிக்களுக்ெரிக்கமெரிக்கா் ஜன மிெரிக்க முக்கியமமெரிக்கா் ஜன ஏற்றுமதி ் பெருகிச் செந்ுக்கும் இடுளாதயமெரிக்காெரிக்க
அ் அமமரிக்ெரிக்கமெரிக்கா இருந்ுளாதது, இது பிரமெரிக்கானுக்கும் இட் பெருகிச் செ விவுக்கும் இடை ் பெருகிச் செற்று அதிெரிக்கம்,

86  பில்லியன யூஜரமெரிக்கா அொருளவுக்ெரிக்கமெரிக்கா் ஜன சீ் ஜனமெரிக்காுக்கும் இடவ விவுக்கும் இடைவும் மிெரிக்க
அதிெரிக்கம்.  ஜேர்மன ் அமவளிூன்று நமெரிக்காட்டு முுளாதலீட்டிலும் அ் அமமரிக்ெரிக்கமெரிக்கா



ுளாதுக்கும் இடலுக்கும் இடமயிவுக்கும் இடைம் பிடித்திருக்கிற்கிறது, 2015  இல் இுளாதன அொருளவு
225 பில்லியன வுக்கும் இடைமெரிக்காலர்ெரிக்கொருளமெரிக்காய் இருந்ுளாதது.

குறிப்ுமெரிக்காெரிக்க,  ஜேர்மன ெரிக்கமெரிக்கார் நிறுவ் ஜனங்ெரிக்கள் அ் அமமரிக்ெரிக்கமெரிக்காவுக்கும்

சீ் ஜனமெரிக்காவுக்கும் இுக்கும் இடவுக்கும் இடையிலமெரிக்கா் ஜன வர்த்ுளாதெரிக்கப் ஜுமெரிக்கார் தீவிரமுக்கும் இடவுக்கும் இடைவது
குறித்து அஞ்சுகினற்கிற் ஜன. உுளாதமெரிக்காரணமமெரிக்காெரிக்க, BMW அ் அமமரிக்ெரிக்கமெரிக்காவில்

அது ுளாதயமெரிக்காரிக்கும் ெரிக்கமெரிக்கார்ெரிக்களில் ஐந்தில் ஒரு ுங்கிுக்கும் இட் ஜன
சீ் ஜனமெரிக்காவில் விற்ுுக்கும் இட் ஜன ் அம் பெருகிச் செய்கிற்கிறது.  Daimler விவுக்கும் இடையத்திலும் இது

் அமுமெரிக்காருந்தும்.

இந்ுளாத ஜமமெரிக்காுளாதல்ெரிக்களின ுமெரிக்கார்ுக்கும் இடவயில், ஜமர்் அமெரிக்கல் மற்றும் ட்ரம்ப்
இுக்கும் இடவுக்கும் இடையிலமெரிக்கா் ஜன ் பெருகிச் செந்திப்பு மிெரிக்கவும் ுுளாதட்வுக்கும் இடைத்துவுக்கும் இடைன இருக்கும்

எனறு எதிர்ுமெரிக்கார்க்ெரிக்கப்ுடுகிற்கிறது.  ் பெருகிச் செலுுக்கும் இடெரிக்கெரிக்களுக்ெரிக்கமெரிக்கா் ஜன
பிரதிுல் ஜனமெரிக்காெரிக்க இ் பழைப்பீட்டு ூன்று நவுக்கும் இடைவடிக்ுக்கும் இடெரிக்கெரிக்குக்கும் இடொருள ட்ரம்ப்

ஜெரிக்கமெரிக்காருவமெரிக்கார் எனறு எதிர்ுமெரிக்கார்க்ெரிக்கப்ுடுகிற்கிறது.

உுளாதமெரிக்காரணமமெரிக்காெரிக்க,  அ் அமமரிக்ெரிக்க ் அமவளியுற்கிறவுத் துுக்கும் இடற்கிறயில்
ஐஜரமெரிக்காப்ுமெரிக்காவுக்குப் ் அமுமெரிக்காறுப்ுமெரிக்கா் ஜன அதிெரிக்கமெரிக்காரியமெரிக்கா் ஜன ஜவஸ

மிட்ஜ் பெருகிச் செல் ஒரு சில ூன்று நமெரிக்காட்ெரிக்களுக்கு முனுமெரிக்காெரிக்க ஜுர்லின ுயணம்
் அம் பெருகிச் செய்து “ஒரு விுளாதமமெரிக்கா் ஜன எச்் பெருகிச் செரிக்ுக்கும் இடெரிக்க”ுக்கும் இடய ுளாதமெரிக்காக்ெரிக்கல்

் அம் பெருகிச் செய்துவிட்டுப் ஜுமெரிக்கா் ஜனுளாதமெரிக்காெரிக்க Spiegel  Online ் அமுளாதரிவிக்கிற்கிறது.
ட்ரம்ப் ஜேர்மனி-ரஷ்யமெரிக்கா இுக்கும் இடவுக்கும் இடையிலமெரிக்கா் ஜன Nord  Stream  2

எரிவமெரிக்காயுக் கு் பழைமெரிக்காய் திட்வுக்கும் இடைத்ுக்கும் இடுளாத நிறுத்திுக்கும் இடவக்ெரிக்கக் ஜெரிக்கமெரிக்காரலமெரிக்காம்
எனுஜுளாதமெரிக்காடு,  ஜேர்மன இரமெரிக்காணுவ ் அம் பெருகிச் செலவி் ஜனத்ுக்கும் இடுளாத

ஒட்டு் அமமமெரிக்காத்ுளாத உள்ூன்று நமெரிக்காட்டு உற்ுத்தியில் இரண்டு ் பெருகிச் செுளாதவீுளாதம்
எனற்கிற ஜூன்று நட்ஜவுக்கும் இடைமெரிக்காவின இலக்ுக்கும் இடெரிக்க ஜூன்று நமெரிக்காக்கி விுக்கும் இடரவமெரிக்காெரிக்க

அதிெரிக்கரிக்ெரிக்கக் ஜெரிக்கமெரிக்காரக் கூடும்.  குறிப்ுமெரிக்காெரிக்க ஜூன்று நட்ஜவுக்கும் இடைமெரிக்காவிலமெரிக்கா் ஜன
ஜேர்மனியின ுங்ெரிக்களிப்பு அதிெரிக்கரிப்ுது ட்ரம்புக்கு மிெரிக்க

முக்கியமமெரிக்கா் ஜனுளாதமெரிக்காகும் எனறு ட்ரம்ப்பின புதிய ுமெரிக்காதுெரிக்கமெரிக்காப்பு
ஆஜலமெரிக்கா் பெருகிச் செெரிக்கரமெரிக்கா் ஜன ஜேமெரிக்கான ஜுமெரிக்கால்வுக்கும் இடைனும் ஜுர்லினுக்கு

அறிவுறுத்தியிருக்கிற்கிறமெரிக்கார்.

ஒரு ுமெரிக்காரிய இரமெரிக்காணுவ ூன்று நவீ் ஜனப்ுடுத்ுளாதல் திட்வுக்கும் இடைத்திற்கு
மமெரிக்கா் அமுரும் கூட்வுக்கும் இடைணி உவுக்கும் இடைனுட்டிருக்கிற்கிறது,  வரும்

ஆண்டுெரிக்களில் ுமெரிக்காதுெரிக்கமெரிக்காப்புத் துுக்கும் இடற்கிற ் அம் பெருகிச் செலவி் ஜனத்ுக்கும் இடுளாத அது
கிட்வுக்கும் இடைத்ுளாதட்வுக்கும் இடை இரட்டிப்ுமெரிக்காக்ெரிக்க விரும்புகிற்கிறது எனற்கிறமெரிக்காலும் கூவுக்கும் இடை, 9

பில்லியன யூஜரமெரிக்கா அதிெரிக்கரிப்புக்குப் பின் ஜனரும் இரமெரிக்காணுவச்
் அம் பெருகிச் செலவி் ஜனம் இப்ஜுமெரிக்காதும் ் அமமமெரிக்காத்ுளாத உள்ூன்று நமெரிக்காட்டு உற்ுத்தியில்

1.21  ் பெருகிச் செுளாதவீுளாதமமெரிக்காெரிக்கஜவ இருக்கிற்கிறது.  ஜுர்லின Nord  Stream

கு் பழைமெரிக்காய் திட்வுக்கும் இடைத்ுக்கும் இடுளாதக் ுக்கும் இடெரிக்கவிவுக்கும் இடை விரும்ுவில்ுக்கும் இடல, அது

இல்ுக்கும் இடல் அமயனற்கிறமெரிக்கால் ஜேர்மனியின எரி் பெருகிச் செக்தி விநிஜயமெரிக்காெரிக்கப்
ுமெரிக்காதுெரிக்கமெரிக்காப்பு அுமெரிக்காயத்திற்குட்ுடும் எனறு அது ெரிக்கருதுகிற்கிறது.

அ் அமமரிக்ெரிக்க அர் பெருகிச் செமெரிக்காங்ெரிக்கத்தின ஜமமெரிக்காுளாதல்ெரிக்கள் மற்றும் ட்ரம்ப்

நிர்வமெரிக்காெரிக்கத்தின எதிர்ுமெரிக்கார்க்ெரிக்கவியலமெரிக்காுளாத ுளாதனுக்கும் இடம ஆகியவற்ுக்கும் இடற்கிறக்
் அமெரிக்கமெரிக்காண்டு ுமெரிக்கார்த்ுளாதமெரிக்கால்,  ட்ரம்ப் மற்றும் ஜமர்க்் அமெரிக்கல்

இுக்கும் இடவுக்கும் இடையிலமெரிக்கா் ஜன ஜுச்சுவமெரிக்கார்த்ுக்கும் இடுளாத இறுதியமெரிக்காெரிக்க எவ்வமெரிக்காறு
விுக்கும் இடொருளயும் எனுுக்கும் இடுளாதக் ெரிக்கணிக்ெரிக்க முடியமெரிக்காது.  ஆ் ஜனமெரிக்கால்

வமெரிக்காஷிங்வுக்கும் இடைன மற்றும் ஜுர்லின இுக்கும் இடவுக்கும் இடைஜய ் அமுருகிச் ் அம் பெருகிச் செல்லும்
ுுளாதட்வுக்கும் இடைங்ெரிக்கள் ் அமவறுமஜ் ஜன ுளாதனிமனிுளாத விசித்திர ஆுக்கும் இட் பெருகிச் செெரிக்கொருளது

விுக்கும் இடொருள் அமுமெரிக்காருொருளல்ல.  அவற்றுக்ெரிக்கமெரிக்கா் ஜன ெரிக்கமெரிக்காரணம் உலெரிக்க
முுளாதலமெரிக்காளித்துவத்தின ஆழ்ந்ுளாத ் அமூன்று நருக்ெரிக்கடியிலும் உலுக்கும் இடெரிக்க

மறுுங்கீடு ் அம் பெருகிச் செய்வுளாதற்ெரிக்கமெரிக்கா் ஜன ஏெரிக்கமெரிக்காதிுத்திய ் பெருகிச் செக்திெரிக்களின
ஜுமெரிக்காட்டியிலும் ுளாதங்கியுள்ொருளது.

அ் அமமரிக்ெரிக்கமெரிக்கா அுளாதன ் அமுமெரிக்காருொருளமெரிக்காுளாதமெரிக்கார வீழ்ச்சிுக்கும் இடய இரமெரிக்காணுவ
வலிுக்கும் இடமுக்கும் இடயக் ் அமெரிக்கமெரிக்காண்டு ் பெருகிச் செரிக்ெரிக்கட்டுவுளாதன மூலமமெரிக்காெரிக்க அுளாதன

உலெரிக்க ஜமலமெரிக்காதிக்ெரிக்கத்ுக்கும் இடுளாதப் ுமெரிக்காதுெரிக்கமெரிக்காக்ெரிக்க முுக்கும் இட் ஜனந்து
வந்திருக்கிற்கிறது.  1991  இல் ஜ் பெருகிச் செமெரிக்காவியத் ஒனறியம்

ெரிக்குக்கும் இடலக்ெரிக்கப்ுட்வுக்கும் இடைது முுளாதலமெரிக்காெரிக்க,  வமெரிக்காஷிங்வுக்கும் இடைன கிட்வுக்கும் இடைத்ுளாதட்வுக்கும் இடை
முடிவில்லமெரிக்காுளாத வரிுக்கும் இட் பெருகிச் செயமெரிக்கா் ஜன ஜுமெரிக்கார்ெரிக்குக்கும் இடொருள ூன்று நவுக்கும் இடைத்தி

வந்திருக்கிற்கிறது. அவ்வமெரிக்காறு ் அம் பெருகிச் செய்ுக்கும் இடெரிக்கயில், ஜம் அமலழுந்து வரும்
் அமுமெரிக்காருொருளமெரிக்காுளாதமெரிக்கார ் பெருகிச் செக்தியமெரிக்கா் ஜன சீ் ஜனமெரிக்காவும் இரண்வுக்கும் இடைமெரிக்காவது ் அமுரிய

அணுஆயுுளாத ் பெருகிச் செக்தியமெரிக்கா் ஜன ரஷ்யமெரிக்காவும் அுளாதன ுமெரிக்கார்ுக்கும் இடவயில்
ுட்டிருக்கிற்கிறது.  ே் ஜனவரியில் ் அமவளியிவுக்கும் இடைப்ுட்வுக்கும் இடை புதிய

அ் அமமரிக்ெரிக்க ஜுளாதசியப் ுமெரிக்காதுெரிக்கமெரிக்காப்பு மூஜலமெரிக்காுமெரிக்காயமமெரிக்கா் ஜனது, இனியும்
“ுயங்ெரிக்கரவமெரிக்காுளாதத்தின மீுளாதமெரிக்கா் ஜன ஜுமெரிக்கார்”  மீது அல்ல மமெரிக்காற்கிறமெரிக்காெரிக்க

“் அமுரும்-் பெருகிச் செக்திெரிக்களிுக்கும் இடவுக்கும் இடையிலமெரிக்கா் ஜன ஜுமெரிக்காட்டி”யில் ுளாதமெரிக்கான ெரிக்கவ் ஜனம்
குவிக்கிற்கிறது.

இது, ஜேர்மன ஏெரிக்கமெரிக்காதிுத்தியத்திற்கு ஒரு கு் பழைப்ுத்ுக்கும் இடுளாத

உண்டுுண்ணுகிற்கிறது. அது இனியும் அ் அமமரிக்ெரிக்கமெரிக்காவின நி் பழைலில்
ுளாத் ஜனது உலெரிக்கொருளமெரிக்காவிய வணிெரிக்கத்ுக்கும் இடுளாதப் பின் அமுளாதமெரிக்காவுக்கும் இடைர முடியமெரிக்காது.

ரஷ்யமெரிக்கா மற்றும் சீ் ஜனமெரிக்காவுக்கு எதிரமெரிக்கா் ஜன ் பெருகிச் செண்ுக்கும் இடவுக்கும் இடையில்
அ் அமமரிக்ெரிக்கமெரிக்காவுக்கு ுளாதனுக்கும் இட் ஜன கீழ்ப்ுடுத்திக் ் அமெரிக்கமெரிக்காள்வுளாதமெரிக்கா?

அ் அமமரிக்ெரிக்கமெரிக்காவில் இருந்து சுயமெரிக்காதீ் ஜனமமெரிக்கா் ஜன ஜேர்மன
ஜமலமெரிக்காதிக்ெரிக்கத்தின கீ் பழைமெரிக்கா் ஜன ஐஜரமெரிக்காப்பிய மெரிக்கமெரிக்கா ் பெருகிச் செக்தி

் அமெரிக்கமெரிக்காள்ுக்கும் இடெரிக்குக்கும் இடய அது ூன்று நம்பியிருப்ுுளாதமெரிக்கா? அல்லது சீ் ஜனமெரிக்கா அல்லது
ரஷ்யமெரிக்காுக்கும் இடவ ஜூன்று நமெரிக்காக்கி ் அமூன்று நருக்ெரிக்கமமெரிக்காய் ூன்று நெரிக்கர்ந்து ் அம் பெருகிச் செல்வுளாதமெரிக்கா?

இந்ுளாதப் பிரச்சிுக்கும் இட் ஜனெரிக்கள் ் அமுளாதமெரிக்காவுக்கும் இடைர்ுமெரிக்கா் ஜன ் பெருகிச் செச்் பெருகிச் செரவுெரிக்கள்,

ஜேர்மனியின ெரிக்கட்சிெரிக்கள் மற்றும் அர் பெருகிச் செமெரிக்காங்ெரிக்கத்திற்குள்ளும்
ஓடுகினற்கிற் ஜன.  உலகின மறுுங்கீட்டுக்ெரிக்கமெரிக்கா் ஜன ் பெருகிச் செண்ுக்கும் இடவுக்கும் இடையில்

ஓரத்தில் நினறிருக்ெரிக்கமெரிக்காுளாதுடி இருப்ுுளாதற்கு,  ஜேர்மனி மீண்டும்
இரமெரிக்காணுவவமெரிக்காுளாதத்திற்குத் திரும்ு ஜவண்டும்,  இரமெரிக்காணுவ

் அம் பெருகிச் செலவி் ஜனத்ுக்கும் இடுளாத ுமெரிக்காரிய அொருளவில் அதிெரிக்கரிக்ெரிக்க ஜவண்டும்
இனனும் ஜுமெரிக்காரும் கூவுக்கும் இடை ூன்று நவுக்கும் இடைத்ுளாத ஜவண்டும் எனுதில்

அத்ுளாதுக்கும் இட் ஜன முெரிக்கமெரிக்காம்ெரிக்களுஜம உவுக்கும் இடைனுடுகினற்கிற் ஜன.

உுளாதமெரிக்காரணமமெரிக்காெரிக்க, ் அம் பெருகிச் செய்திவமெரிக்காரயிுளாத் பழைமெரிக்கா் ஜன Der Spiegel இன ் அம் பெருகிச் செனற்கிற
ுதிப்பின பிருளாதமெரிக்கா் ஜன ் அம் பெருகிச் செய்திக் ெரிக்கட்டுுக்கும் இடர ஜேர்மன அர் பெருகிச் செமெரிக்காங்ெரிக்கம்

் அமவளியுற்கிறவுக் ் அமெரிக்கமெரிக்காள்ுக்கும் இடெரிக்கயில் ஜுளாதமெரிக்கால்வியுக்கும் இடவுக்கும் இடைந்ுளாதுளாதமெரிக்காெரிக்கக்
குற்ற்கிறம்் பெருகிச் செமெரிக்காட்டுகிற்கிறது:  ”ஒஜர் அமயமெரிக்காரு ுுக்கும் இடவுக்கும் இடைவீருக்கும் இடர

அனுப்புவுளாதற்கும் முனுமெரிக்காெரிக்க ூன்று நமெரிக்காவுக்கும் இடைமெரிக்காளுமனற்கிறத்தில் நீண்வுக்கும் இடை
விவமெரிக்காுளாதங்ெரிக்களில் முுளாதலில் ஈடுுட்வுக்கும் இடைமெரிக்காெரிக்க ஜவண்டிய ஒரு ூன்று நமெரிக்காடு

ஜமற்ுக்கும் இடெரிக்க எப்ுடி ுமெரிக்காதுெரிக்கமெரிக்காப்ுது?”

வமெரிக்காஷிங்வுக்கும் இடைனில் உள்ொருள புரூக்கிங்ஸ நிறுவ் ஜனத்திற்ெரிக்கமெரிக்காெரிக்க
ஜவுக்கும் இடல் அம் பெருகிச் செய்கிற்கிற Constanze Stelzenm ller,  ü S ddeutsche Zeitungü

இல் எழுதிய ஒரு விருந்தி் ஜனர் ுத்தியில்,  ஜேர்மன
அர் பெருகிச் செமெரிக்காங்ெரிக்கமமெரிக்கா் ஜனது,  ூன்று நமெரிக்கானகு ஆண்டுெரிக்களுக்கு முனுமெரிக்காெரிக்க

வமெரிக்காக்குறுதியளிக்ெரிக்கப்ுட்வுக்கும் இடைவமெரிக்காறு,  “் பெருகிச் செம ் பெருகிச் செக்திெரிக்களில் ஒனற்கிறமெரிக்காெரிக்க,
ுளாதவிர்க்ெரிக்கமுடியமெரிக்காுளாத இருக்கினற்கிற அ் அமமரிக்ெரிக்கமெரிக்காவுவுக்கும் இடை் ஜனமெரிக்கா் ஜன ூன்று நமது

உற்கிறுக்கும் இடவ மீண்டும் ஸுளாதமெரிக்காபிக்கும் ் அமுமெரிக்காருட்டு” உலகில் “ுளாத் ஜனது
அதிெரிக்கரித்ுளாத ் பெருகிச் செக்திக்ஜெரிக்கற்ற்கிறவமெரிக்காறு”  கூடுுளாதல் ் அமுமெரிக்காறுப்ுக்கும் இடு

இறுதியமெரிக்காெரிக்க எடுத்துக் ் அமெரிக்கமெரிக்காள்ொருள ஜவண்டும் எனறு
ஜெரிக்கமெரிக்காருகிற்கிறமெரிக்கார்.


