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பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி தி வபதி வேட்ப ஜனாளர
பிரெ ஜனான்சுபதி வே ஜனா ஃபிய்தி வ  ஜனான்
அரெரிக்க ஜனாவிற்கு எதிரெ ஜனாக
தி வஜரெனியுடஜன ஜனாஜன கூட்டணிக்கு
அஅழ அழைப்பு விடுக்கிிடுக்கிற ஜனார
By Alice Laurençon, 25 January 2017
பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி தி தபதி தேர்பதி தேல்களில் வலதுில் வலதுச ஜனாரி குடியரெசு கட்சி (LR)
தி தவட்ப ஜனாளர் பிரெ ஜனான்சுவ ஜனா ஃபிய்தி தய ஜனான் தி தஜர்மன் ில் வலதுச ஜனான்சிலர் அங்தி தகல ஜனா
தி தமர்க்ரகெலலச் ில் வலதுசந்திக்க திங்களன்று தி தபர்லின் பயணித்பதி தே ஜனார். தி தஜர்மன்
நிதியெலமச்ில் வலதுசர் ரவ ஜனால்ஃப்க ஜனாங் ரில் வலதுச ஜனாய்பிள மற்றும் ப ஜனாதுக ஜனாப்பு அெலமச்ில் வலதுசர்
ஊர்சுல ஜனா ரவ ஜனான் ரன் டெர் ரலயன் ஆகிதி தய ஜனாரும் உன் டென் இருந்பதி தேஜனர்.
ஐதி தரெ ஜனாப்ப ஜனாெலவ தி தோ ஜனாக்கி, குறிப்ப ஜனாக தி தஜர்மனிெலய தி தோ ஜனாக்கி, ஜஜன ஜனாதிபதி
ட்ரெம்ப்
எடுத்பதி தே
ஆக்தி தரெ ஜனாஷம ஜனாஜன
நிெலலப்ப ஜனான் டெ ஜனாஜனது,
ஐதி தரெ ஜனாப்பிய
ில் வலதுசக்திகளிெலன் டெதி தய ட்ரெம்பின் "முபதி தேலின் டெத்தில் அரமரிக்க ஜனா" ரக ஜனாள்ெலககள்
அவற்றின் ரப ஜனாருள ஜனாபதி தே ஜனாரெ மற்றும் இரெ ஜனாணுவ நிெலலப்ப ஜனாட்டிற்கு ஏற்படுத்தும்
விெலளவுகள் குறித்து பீதிெலய ஏற்படுத்தி வருகிறது. ஐதி தரெ ஜனாப்ப ஜனாவின்
பலம ஜனாஜன ரப ஜனாருள ஜனாபதி தே ஜனாரெ ில் வலதுசக்திய ஜனாஜன தி தஜர்மனி உன் டென் பிரெ ஜனான்சின்
ரப ஜனாருள ஜனாபதி தே ஜனாரெ மற்றும் இரெ ஜனாணுவ உறவுகெலள பலப்படுத்தும் தி தோ ஜனாக்கில்,
தி தபர்லினுக்க ஜனாஜன ஃபிய்தி தய ஜனானின் விஜயம், ஐதி தரெ ஜனாப்பிய ில் வலதுசக்திகள் வ ஜனாஷிங்ன் டென்
உன் டெஜன ஜனாஜன தி தம ஜனாபதி தேெலல தி தோ ஜனாக்கி துரிபதி தேம ஜனாக ோகர்ந்து வருகின்றஜன என்பெலபதி தே
எடுத்துக்க ஜனாட்டுகிறது.
கன் டெந்பதி தே ஜஜூனில் ஐதி தரெ ஜனாப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து ரவளிதி தயறுவபதி தேற்கு
இங்கில ஜனாந்து வ ஜனாக்களித்பதி தே பின்ஜனர் தி தமர்க்ரகலும் பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி
பிரெ ஜனான்சுவ ஜனா
தி து ஜனால ஜனாண்டும்
விவரித்பதி தே
புவிில் வலதுச ஜனார்
மூதி தல ஜனாப ஜனாய
தி தோ ஜனாக்குநிெலலெலய இந்பதி தே ில் வலதுசந்திப்பு மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியது, அப்தி தப ஜனாது
ப ஜனாரிஸஜூம் தி தபர்லினும் தி தோட்தி தன் டெ ஜனா மற்றும் இங்கில ஜனாந்திற்கு ரவளிதி தய ஓர்
ஐதி தரெ ஜனாப்பிய இரெ ஜனாணுவ கூட்ன் டெணிெலய உருவ ஜனாக்க முன்ரம ஜனாழிந்பதி தேஜன .
ஃபிய்தி தய ஜனான் உன் டெஜன ஜனாஜன தி தமர்க்ரகலின் விவ ஜனாபதி தேத்தில் ரபரும்பகுதி,
“ஐதி தரெ ஜனாப்பிய ப ஜனாதுக ஜனாப்பு கூட்ன் டெணிக்க ஜனாஜன" அவர் அெலழைப்பின் மீது
ெலமயமிட்டிருந்பதி தேது. இது, ட்ரெம்ப் எெலபதி தே ில் வலதுசமீபத்தில் "வழைக்கற்று தி தப ஜனாஜனபதி தே ஜனாக"
அறிவித்பதி தே ஜனாதி தரெ ஜனா, அபதி தே ஜனாவது தி தோ ஜனாட்தி தன் டெ ஜனாவிலிருந்து சுபதி தேந்திரெம ஜனாக பிரெ ஜனான்சும்
தி தஜர்மனியும் அவற்றின் ஏக ஜனாதிபத்திய ோலன்கெலள வலியுறுத்பதி தே அவற்றிற்கு
இெலன் டெயில ஜனாஜன
அதிகரித்பதி தே
இரெ ஜனாணுவ
கூட்டுறவுக்க ஜனாஜன
ஒரு
முன்ரம ஜனாழிவ ஜனாகும்.
இக்ரக ஜனாள்ெலகயின் தி தோ ஜனாக்கம், அவசியம ஜனாஜன ஜனால் இரெ ஜனாணுவ பலத்ெலபதி தேக்
ரக ஜனாண்ன் டெ ஜனாவது, அரமரிக்க அரெில் வலதுச ஜனாங்கத்தின் விதி தரெ ஜனாபதி தே ோகர்ெலவ பலம ஜனாக
எதிர்ரக ஜனாள்வபதி தேற்கு பதி தேய ஜனாரிப்பு ரில் வலதுசய்வபதி தேற்க ஜனாகும் என்பெலபதி தே ஃபிய்தி தய ஜனானின்
கருத்துக்கள் ரபதி தேளிவுபடுத்திஜன.
தி தபர்லின் ில் வலதுசந்திப்பிற்கு முபதி தேல்ோ ஜனாள் Frankfurter Allgemeine Zeitung மற்றும்
பிரரெஞ்சு பத்திரிெலகய ஜனாஜன Le Monde இெலைந்து ோன் டெத்திய ஒரு நீண்ன் டெ
தி தோர்க ஜனாைலில்,
ஃபிய்தி தய ஜனான்
ட்ரெம்ெலப
ஐதி தரெ ஜனாப்ப ஜனாவிற்க ஜனாஜன
ஒரு
அச்சுறுத்பதி தேல ஜனாக விவரித்பதி தே ஜனார்: “ஐதி தரெ ஜனாப்ப ஜனா எச்ில் வலதுசரிக்ெலகபடுத்பதி தே பட்டுள்ளது.
ோமக்கு
ஆபதி தே ஜனாயமளிக்க ஜனாபதி தே
ஒரு
அரமரிக்க
ரக ஜனாள்ெலகெலய
முகங்ரக ஜனாடுப்பபதி தே ஜனால், அது பதி தேன்ெலஜனத்பதி தே ஜனாதி தஜன ஒழுங்கெலமத்துக் ரக ஜனாள்ள

தி தவண்டும். அபதி தே ஜனாவது இன்னும் அதிகம ஜனாஜன ஐதி தரெ ஜனாப்பிய முயற்சிகள் என்பது
இபதி தேன் அர்த்பதி தேம ஜனாகும். ட்ரெம்ப் என்ஜன அறிவித்திருக்கிற ஜனாதி தரெ ஜனா அது ட்ரெம்புக்கு
முன்பிருந்தி தபதி தே ரபதி தே ஜனான் டெங்கிவிட்ன் டெது,” என்ற ஜனார்.
தி தஜர்மனியின் Deutsche Bank மற்றும் பிரெ ஜனான்சின் BNP Paribas ஆகியவற்றின்
மீது அரமரிக்க நிதி ஆெலையங்கள் பல பில்லியன் யூதி தரெ ஜனா அபரெ ஜனாபதி தேங்கள்
விதித்பதி தேெலபதி தே ஃபிய்தி தய ஜனான் சுட்டிக்க ஜனாட்டிஜன ஜனார்.
சிரிய ஜனா மற்றும் உக்தி தரெனில் அரமரிக்க ஜனா தூண்டிய தி தப ஜனார்களுக்கு ஒரு
தீர்வுக ஜனாணும் அடிப்பெலன் டெயில், தி தஜர்மனி, பிரெ ஜனான்ஸ் மற்றும் ரெஷ்ய ஜனாவிற்கு
இெலன் டெயில ஜனாஜன
ரோருக்கம ஜனாஜன
உறவுகளுக்கும்
ஃபிய்தி தய ஜனான்
அெலழைப்புவிடுத்பதி தே ஜனார். 2011 இல் ரபதி தே ஜனான் டெங்கிய சிரிய ஜஜன ஜனாதிபதி பஷர் அல்அில் வலதுச ஜனாத்திற்கு எதிரெ ஜனாஜன ஆட்சி ம ஜனாற்றத்திற்க ஜனாஜன ஒரு இரெத்பதி தேந்தி தபதி தே ஜனாய்ந்பதி தே
பிஜன ஜனாமி தி தப ஜனாருக்கு வ ஜனாஷிங்ன் டெனும் ஐதி தரெ ஜனாப்பிய அதிக ஜனாரெங்களுதி தம பதி தேெலலெலம
ரக ஜனாடுத்பதி தேஜன, தி தமலும் 2014 இல் கிதி தயவ் இல் ஒரு ப ஜனாசிில் வலதுச பதி தேெலலெலமயில ஜனாஜன
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பில் அெலவ ரெஷ்ய-விதி தரெ ஜனாபதி தே உக்தி தரெனிய ஆட்சிெலய நிறுவிஜன.
பிரெ ஜனான்ஸ் உட்பன் டெ தி தோட்தி தன் டெ ஜனா ில் வலதுசக்திகளது ஏம ஜனாற்றுத்பதி தேஜனத்தின் அடிப்பெலன் டெயில்,
அவர் இந்பதி தே பதி தேெலலயீடுகெலள பிெலழைய ஜனாஜனபதி தே ஜனாக ப ஜனார்ப்பபதி தே ஜனாக ஃபிய்தி தய ஜனான்
ரபதி தேளிவுபடுத்திஜன ஜனார்.
அவர் ரபதி தேரிவித்பதி தே ஜனார், ரெஷ்ய ஜனா "ஒரு மிகப்ரபரிய ோ ஜனாடு, அெலபதி தே ஒருவர்
தி தமதி தல ஜனாட்ன் டெம ஜனாக ெலகய ஜனாளக் கூன் டெ ஜனாது, அது அணுஆயுபதி தேங்கெலளக்
ரக ஜனாண்டுள்ள ஆஜன ஜனால் ஒரு ஜஜனோ ஜனாயக ப ஜனாரெம்பரியமில்ல ஜனாபதி தே ஒரு ோ ஜனான் டெ ஜனாகும்.
… அறிவுபூர்வம ஜனாக ய ஜனார்பதி தே ஜனான் ரெஷ்ய ஜனாவுன் டென் தி தம ஜனாபதி தேலுக்குள் இறங்க
விரும்புவ ஜனார்கள்?” புட்டின் ஒரு ோம்பகம ஜனாஜன பங்க ஜனாளிய ஜனா என்ற தி தகள்விக்கு
அவர் பதிலளித்பதி தே ஜனார்: “தி தமற்ெலக எப்தி தப ஜனாதுதி தம ோம்ப முடியும ஜனா? லிபிய ஜனா,
ரக ஜனாதி தில் வலதுச ஜனாதி தவ ஜனா [தி தப ஜனார்களில்], ஐதி தரெ ஜனாப்பிய ஒன்றியத்துன் டெஜன ஜனாஜன ரப ஜனாருள ஜனாபதி தே ஜனாரெ
பங்க ஜனாண்ெலமயில்
அது
ரெஷ்யர்கெலள
ஒருதி தப ஜனாதும்
பதி தேவற ஜனாக
வழிோன் டெத்பதி தேவில்ெலலய ஜனா? ரெஷ்ய ஜனா நிெலறய பதிலளிக்க தி தவண்டியிருக்கும்
என்ற ஜனாலும், அதுமட்டுதி தம பதிலளிக்க தி தவண்டிய நிெலலயில் இருக்கும் ஒதி தரெ
ோ ஜனான் டெல்ல,” என்ற ஜனார்.
தி தஜர்மனி உன் டெஜன ஜனாஜன பிரெ ஜனான்சின் கூட்ன் டெணிெலய "அடிப்பெலன் டெய ஜனாஜனது" என்று
குறிப்பிட்டும், தி து ஜனால ஜனாண்ட் அவரெது பபதி தேவியின் ஆரெம்ப ஆண்டுகளில்
தி தஜர்மனிெலய ஆரெம்பத்தில் "சுற்றி வெலளக்க" முயற்சித்பதி தேபதி தேற்க ஜனாக அவெலரெக்
கண்டித்தும், ஃபிய்தி தய ஜனான் பிரெ ஜனான்தி தக ஜனா-தி தஜர்மன் கூட்ன் டெணிெலய "மீண்டும்
பலப்படுத்துவபதி தேற்கு" அெலழைப்புவிடுத்பதி தே ஜனார். எவ்வ ஜனாறிருப்பினும் பிரெ ஜனான்சின்
"ரப ஜனாருள ஜனாபதி தே ஜனாரெ
பலவீஜனம்
மற்றும்
கட்ன் டெெலமப்பு
சீர்திருத்பதி தேங்கள்
இல்ல ஜனாதிருப்பபதி தேற்கு"
இெலன் டெயிலும்,
இக்கூட்ன் டெணிெலய
அவர்
"ில் வலதுசமபதி தேரெப்பிஜனருக்கு இெலன் டெயில ஜனாஜன பங்க ஜனாண்ெலம" என்றும் வலியுறுத்திஜன ஜனார்.
ப ஜனாரீஸ் மற்றும் தி தபர்லின் பதி தேெலலெலமயில் ஐதி தரெ ஜனாப்பிய மண்ன் டெலத்தில் ஒரு
ரப ஜனாருள ஜனாபதி தே ஜனாரெ அரெில் வலதுச ஜனாங்கத்திற்க ஜனாஜன முன்ரம ஜனாழிவுகெலள ஃபிய்தி தய ஜனான்

தி தக ஜனாடிட்டு க ஜனாட்டிஜன ஜனார். “வணிகங்கள் மீது… ஓர் ஒருமித்பதி தே வரி திட்ன் டெத்ெலபதி தே"
அெலமப்பபதி தேன் மூலம், “அெலஜனத்தினும் முபதி தேல ஜனாவபதி தே ஜனாக ஐதி தரெ ஜனாப்பிய
மண்ன் டெலத்திற்கு புத்துயிரூட்ன் டெ ோ ஜனான் முன்ரம ஜனாழிகிதி தறன்,” என்று ஃபிய்தி தய ஜனான்
குறிப்பிட்ன் டெ ஜனார். உலக ரப ஜனாருள ஜனாபதி தே ஜனாரெத்தில் ன் டெ ஜனாலர் தி தமல ஜனாதிக்கத்ெலபதி தேக்
குெலறக்கவும் மற்றும் ஐதி தரெ ஜனாப்பிய ோ ஜனாைய நிதியத்ெலபதி தே ில் வலதுசர்வதி தபதி தேில் வலதுச ோ ஜனாைய
நிதியத்திற்கு ஒரு ில் வலதுச ஜனாத்தியம ஜனாஜன எதிர்பலம ஜனாக உருவ ஜனாக்கி, "யூதி தரெ ஜனாெலவ ஒரு
ில் வலதுசர்வதி தபதி தேில் வலதுச
ெலகயிருப்பு
ோ ஜனாையம ஜனாக
ஆக்கவும்"
ஃபிய்தி தய ஜனான்
முன்ரம ஜனாழிந்பதி தே ஜனார்.
இதுதி தப ஜனான்றரவ ஜனாரு இரெ ஜனாணுவ மற்றும் நிதியியல் கூட்டுறெலவ அபிவிருத்தி
ரில் வலதுசய்வதில்
தி தபர்லின்
மற்றும்
ப ஜனாரீஸின்
தி தோ ஜனாக்கங்கள்
பிற்தி தப ஜனாக்குத்பதி தேஜனம ஜனாஜனெலவய ஜனாகும். ட்ரெம்பின் அச்சுறுத்பதி தேல்கள் மற்றும்
ஐதி தரெ ஜனாப்பிய ஒன்றிய உெலன் டெவுக்க ஜனாஜன முன்நிற்கும் அப ஜனாயம் ஆகியவற்றிற்கு
விெலன் டெயிறுப்ப ஜனாக, ஐதி தரெ ஜனாப்பிய ஆளும் வர்க்கம் இரெ ஜனாணுவவ ஜனாபதி தே மற்றும்
ரப ஜனாலிஸ்-அரெசு ரக ஜனாள்ெலககெலளச் தி தில் வலதுசர்த்து ஐதி தரெ ஜனாப்பிய ஒன்றியத்ெலபதி தே
க ஜனாப்ப ஜனாற்றி ெலவக்க முயற்சித்து வருகிறது.
தி தோட்தி தன் டெ ஜனா அதிக ஜனாரெங்களுக்கு இெலன் டெதி தய ஒதி தரெயடிய ஜனாக இரெ ஜனாணுவ தி தம ஜனாபதி தேல்
அப ஜனாயத்ெலபதி தேத்
தீவிரெப்படுத்தும்
இத்பதி தேெலகய
மூதி தல ஜனாப ஜனாயங்கள்,
ரபதி தே ஜனாழில ஜனாளர்களின் ில் வலதுசமூக மற்றும் ஜஜனோ ஜனாயக உரிெலமகள் மீபதி தே ஜனாஜன
தி தபரெழிவுகரெம ஜனாஜன பதி தே ஜனாக்குபதி தேல்கெலளக் குறித்து தி தய ஜனாசிக்க ெலவக்கின்றஜன.
பிரெ ஜனான்சில்
"கட்ன் டெெலமப்பு
சீர்திருத்பதி தேங்களுக்க ஜனாஜன"
ஃபிய்தி தய ஜனானின்
அெலழைப்ப ஜனாஜனது, 500,000 அரெசுத்துெலற தி தவெலலகெலள ரவட்டுவபதி தேற்கும்
மற்றும் பிரெ ஜனான்சில் அரெசு நிதிரபறும் மருத்துவக் க ஜனாப்பீட்டின் ில் வலதுசமூக
ப ஜனாதுக ஜனாப்பு முெலறகளில் ரபரும்ப ஜனான்ெலமெலய அல்லது அெலஜனத்ெலபதி தேயும்
நீக்குவபதி தேற்கும் சூளுெலரெத்துள்ள அவர் பிரெச்ில் வலதுச ஜனாரெத்துன் டென் பிெலைந்துள்ளது.
புலம்ரபயர்ெலவ குறித்து ஃபிய்தி தய ஜனான் குறிப்பிடுெலகயில்,
அவர்
பதி தேத்துவ ஜனார்த்பதி தேரீதியில் ரில் வலதுசங்ரகன் மண்ன் டெலத்தின் திறந்பதி தே எல்ெலலகெலளப்
புறக்கணிப்பபதி தே ஜனாகவும் ரபதி தேரிவித்பதி தேதுன் டென், ஐதி தரெ ஜனாப்ப ஜனாவின் உள் மற்றும் ரவளி
எல்ெலலகள் மீது ப ஜனாதுக ஜனாப்ெலப அதிகரிக்க அெலழைப்புவிடுத்பதி தே ஜனார். “பிரெ ஜனான்ஸ்
அகதிகள் ஒதுக்கீட்டு அளெலவ ஏற்க தி தவண்டுரமன்பதில்ெலல. அது
ஒவ்ரவ ஜனாரு ோ ஜனாட்டுக்குதி தம ஒரு கவெலலய ஜனாக உள்ளது,” என்று கூறிய
ஃபிய்தி தய ஜனான், தி தமர்க்ரகலின் அகதிகள் ரக ஜனாள்ெலகெலய விமர்சித்பதி தேதுன் டென்,
அவர் பதி தேெலலெலமயின் கீழ் பிரெ ஜனான்ஸ் தி தஜர்மனியில் இருந்து "ஒரு தி தவறுபட்ன் டெ
தி தபதி தேர்ெலவ தி தமற்ரக ஜனாள்ளும்" என்று குறிப்பிட்ன் டெ ஜனார்.
பல ஐதி தரெ ஜனாப்பிய ில் வலதுசக்திகள் அரமரிக்க பதி தேெலலெலமயில ஜனாஜன ில் வலதுசட்ன் டெவிதி தரெ ஜனாபதி தே 2003
ஈரெ ஜனாக் பெலன் டெரயடுப்ெலப விமர்சித்பதி தேதி தப ஜனாது ஏற்பட்ன் டெ, ப ஜனாரீஸ்-தி தபர்லின்-ம ஜனாஸ்தி தக ஜனா
அச்ெலில் வலதுச பலம ஜனாக நிெலஜனவூட்டுகின்ற, தி தபர்லின் உன் டெஜன ஜனாஜன ஃபிய்தி தய ஜனானின்
முன்ரம ஜனாழியப்பட்ன் டெ கூட்ன் டெணி, கன் டெந்பதி தே நூற்ற ஜனாண்டில் இரெண்டு முெலற உலக
தி தப ஜனாரெ ஜனாக ரவடித்பதி தே ஏக ஜனாதிபத்தியங்களுக்கு இெலன் டெயில ஜனாஜன நீண்ன் டெ மற்றும்
ஆழ்ந்பதி தே எதிர்விதி தரெ ஜனாபதி தேங்கெலளச் சுட்டிக்க ஜனாட்டுகிறது.
அரமரிக்க ஜனா மற்றும் ஐதி தரெ ஜனாப்ப ஜனாவிற்கு இெலன் டெயில ஜனாஜன இரெண்ன் டெ ஜனாம் உலக
தி தப ஜனாருக்குப் பிந்ெலபதி தேய உறவுகளின் ஒப்பீட்ன் டெளவில ஜனாஜன ஸ்திரெப்ப ஜனான் டெ ஜனாஜனது,
அரமரிக்க ஜனாவின் பரெந்பதி தே ரப ஜனாருள ஜனாபதி தே ஜனாரெ தி தமல ஜனாதிக்கத்தின் மீதும் மற்றும்
தி தில் வலதுச ஜனாவியத் ஒன்றியம ஜனாஜனது தி தோட்தி தன் டெ ஜனா ஏக ஜனாதிபத்திய ில் வலதுசக்திகளுக்கு ஒரு
ரப ஜனாதுவ ஜனாஜன எதிரிய ஜனாக இருந்பதி தேது என்ற உண்ெலமயின் மீதும்
பதி தேங்கியிருந்பதி தேது. ஆகதி தவ 1991 இல் தி தில் வலதுச ஜனாவியத் ஒன்றியத்தின் கெலலப்ப ஜனாஜனது
அரமரிக்க ஜனா மற்றும் ஐதி தரெ ஜனாப்ப ஜனாவிற்கு இெலன் டெயில ஜனாஜன உறவுகெலள ம ஜனாற்றியது.
தி தப ஜனார் ரக ஜனாள்ெலக மற்றும் எண்ரைய், ஆபதி தே ஜனாரெ வளங்கள், ில் வலதுசந்ெலபதி தேகள்
மற்றும் மலிவு உெலழைப்ெலபப் ரபறுபதி தேல் ஆகியவற்றின் மீது ஏக ஜனாதிபத்திய
ில் வலதுசக்திகளுக்கு இெலன் டெதி தய தி தம ஜனாபதி தேல்கள் துரிபதி தேம ஜனாக மீண்டும் எழுந்பதி தேஜன.
அரமரிக்க ரப ஜனாருள ஜனாபதி தே ஜனாரெ வீழ்ச்சி அதிகரிக்கின்ற நிெலலயிலும், ட்ரெம்ப்
பதி தேஜனது நிர்வ ஜனாகத்தின் ரவளியுறவு ரக ஜனாள்ெலகயின் பிரெபதி தே ஜனாஜன இலக்குகளில்
ஒன்ற ஜனாக ரக ஜனாண்டுள்ள சீஜன ஜனா, ரெஷ்ய ஜனா உன் டென் ஐதி தரெ ஜனாப்பிய ில் வலதுசக்திகள்
முன்பினும்
ரோருக்கம ஜனாஜன
உறவுகெலள
அபிவிருத்தி
ரில் வலதுசய்கின்ற
நிெலலயிலும், உலகள ஜனாவிய புவிில் வலதுச ஜனார் மூதி தல ஜனாப ஜனாய பபதி தேட்ன் டெங்கள் 25
ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜனர் இருந்பதி தேெலபதி தே வின் டெ இப்தி தப ஜனாது இன்னும்
கூர்ெலமயெலன் டெந்து உள்ளஜன.
ரப ஜனாருள ஜனாபதி தே ஜனாரெ விவக ஜனாரெங்களுக்க ஜனாஜன தி தஜர்மன் மந்திரி, சிங்ம ஜனார் க ஜனாப்ரிதி தயல்,
குறிப்பிடுெலகயில், ஐதி தரெ ஜனாப்ப ஜனா மற்றும் தி தஜர்மனி "பயந்தி தபதி தே ஜனா அல்லது

அடிபணிந்பதி தே விபதி தேத்திதி தல ஜனா" ட்ரெம்புக்கு விெலன் டெயிறுக்கக் கூன் டெ ஜனாது, ம ஜனாற ஜனாக
"உறுதிய ஜனாக" அவற்றின் ரில் வலதுச ஜனாந்பதி தே ோலன்கெலளப் பின்ரபதி தே ஜனான் டெரெ தி தவண்டுரமஜன
கூறிஜன ஜனார். தி தஜர்மனி "ஒரு பலம ஜனாஜன ோ ஜனாடு" மற்றும் ஐதி தரெ ஜனாப்ப ஜனா "ஒரு பலம ஜனாஜன
கண்ன் டெம், இெலவ ஒன்றுதி தில் வலதுசர்ந்து இருக்க தி தவண்டும்.” தி தஜர்மனி மற்றும்
ஐதி தரெ ஜனாப்ப ஜனாவிற்கு சீஜன ஜனா மற்றும் ஆசிய ஜனாெலவ தி தோ ஜனாக்கிய ஒரு புதிய
தி தோ ஜனாக்குநிெலல அவசியப்படுகிறது என்பது க ஜனாப்ரிதி தயல் கருத்பதி தே ஜனாக உள்ளது.
அரமரிக்க ஜனா, "சீஜன ஜனாவுன் டென் மற்றும் ஆசிய ஜனா எங்கிலும் ஒரு வர்த்பதி தேக
தி தப ஜனாெலரெத் ரபதி தே ஜனான் டெங்குகிறது என்ற ஜனால், பின் ோ ஜனாம் ஒரு ில் வலதுசரிய ஜனாக பங்க ஜனாளிகதி தள"
என்பெலபதி தேயும் அவர் தி தில் வலதுசர்த்துக் ரக ஜனாண்ன் டெ ஜனார்.
அரமரிக்க ஜனாவிற்கு எதிரெ ஜனாக தி தஜர்மனி, பிரெ ஜனான்ஸ், ரெஷ்ய ஜனா மற்றும் சீஜன ஜனாவின்
முபதி தேல ஜனாளித்துவ ஆட்சிகளது ஒரு கூட்ன் டெணி உருவ ஜனாஜன ஜனால் —இந்பதி தேரவ ஜனாரு
அச்சுறுத்பதி தேல் இவ்வ ஜனாறு உருவ ஜனாவெலபதி தேத் பதி தேடுப்பபதி தேற்க ஜனாக வ ஜனாஷிங்ன் டெெலஜன
அதிகரித்பதி தேளவில் இரெ ஜனாணுவ ோன் டெவடிக்ெலகக்கு தூண்டும் என்ற நிெலலயில்—
அது
முற்றிலும்
பிற்தி தப ஜனாக்குத்பதி தேஜனம ஜனாக
நிரூபைம ஜனாகும்.
என்ஜன
ரவளிப்படுகிறது
என்ற ஜனால்,
உலகள ஜனாவிய
ரப ஜனாருள ஜனாபதி தே ஜனாரெத்தின்
ஒருங்கிெலைந்பதி தே பதி தேன்ெலமக்கும் எதிர்விதி தரெ ஜனாபதி தே தி தபதி தேசிய அரெசுகள ஜனாக உலகம்
பிளவுபட்டிருப்பபதி தேற்கும் இெலன் டெயில ஜனாஜன அடிப்பெலன் டெ முரெண்ப ஜனாடுகெலளக்
கன் டெந்துவரெ ில் வலதுசர்வதி தபதி தேில் வலதுச முபதி தேல ஜனாளித்துவ வர்க்கம் பதி தேெலகெலமயற்றுள்ளது
என்பெலபதி தேதி தய இது மீண்டும் எடுத்துக்க ஜனாட்டுகிறது.
இபதி தேற்க ஜனாஜன மூல க ஜனாரெைம ஜனாக உள்ள முபதி தேல ஜனாளித்துவ அெலமப்புமுெலறக்கு
எதிரெ ஜனாஜன தி தப ஜனாரெ ஜனாட்ன் டெத்தின் மூலம ஜனாக, ஒரு புதிய உலக தி தப ஜனார் ரவடிப்ெலபத்
பதி தேடுக்கக்கூடிய ஒதி தரெ ில் வலதுசக்தி ில் வலதுசர்வதி தபதி தேில் வலதுச ரபதி தே ஜனாழில ஜனாள வர்க்கம் மட்டுதி தம ஆகும்.
உண்ெலமயில் முபதி தேல ஜனாளித்துவ ஐதி தரெ ஜனாப்ப ஜனாெலவ கிழித்து ரபதி தே ஜனாங்கவிட்டு வரும்
மிகக் கடுெலமய ஜனாஜன மற்றும் கட்டுப்படுத்பதி தேவியல ஜனாபதி தே பிளவுகள், ஃபிய்தி தய ஜனான்
விஜயத்தின் தி தப ஜனாதி தபதி தே, அவர் தி தபர்லின் உன் டெஜன ஜனாஜன ரோருக்கம ஜனாஜன உறவுகெலள
தி தோ ஜனாக்கி ப ஜனாரீெலஸ இட்டுச் ரில் வலதுசல்வபதி தேற்கு முயன்ற தி தப ஜனாதினும் கூன் டெ,
ரபதி தேளிவ ஜனாக க ஜனாட்சிக்கு முன் வந்பதி தேஜன.
தி தஜர்மனியின் வ ஜனாகஜனத்துெலற மீது பதி தேெலன் டெய ஜனாெலைகள் விதிக்கப்படும் என்ற
ட்ரெம்பின் அச்சுறுத்பதி தேல் மற்றும் ஐதி தரெ ஜனாப்பிய ஒன்றியத்ெலபதி தே "தி தஜர்மனியின்
ஒரு வ ஜனாகஜனம்" என்று முத்திெலரெ குத்தியெலம உட்பன் டெ, தி தஜர்மனிெலய
தி தோ ஜனாக்கிய ட்ரெம்பின் குதி தரெ ஜனாபதி தேம், தி தஜர்மனியின் ஆளும் வர்க்கத்பதி தே ஜனால் ஓர்
அச்சுறுத்பதி தேல ஜனாக ப ஜனார்க்கப்படுவதுன் டென், ப ஜனாரீஸரீஸுன் டென் ஒருங்கிெலைவது உட்பன் டெ
இன்னும் சுபதி தேந்திரெம ஜனாஜன மற்றும் ஆக்தி தரெ ஜனாஷம ஜனாஜன ஒரு ஐதி தரெ ஜனாப்பிய
ரவளியுறவு ரக ஜனாள்ெலகெலய அவசியப்படுத்துகிறது.
எவ்வ ஜனாறிருந்பதி தேதி தப ஜனாதினும், தி தமர்க்ரகல் மற்றும் ஃபிய்தி தய ஜனானுக்கு இெலன் டெதி தய
குறிப்பின் டெத்பதி தேக்க தி தம ஜனாபதி தேல்களும் இருந்பதி தேஜன, ரவறுமதி தஜன புலம்ரபயர்வு
பிரெச்சிெலஜன மீது மட்டுமல்ல, ம ஜனாற ஜனாக ஓர் ஒருங்கிெலைந்பதி தே ஐதி தரெ ஜனாப்பிய
ரப ஜனாருள ஜனாபதி தே ஜனாரெ அரெில் வலதுச ஜனாங்கத்திற்க ஜனாஜன ஃபிய்தி தய ஜனானின் முன்ரம ஜனாழிவு மீதும்
பதி தே ஜனான், இெலபதி தே ஏற்கஜனதி தவ தி தபர்லின் நிரெ ஜனாகரித்துவிட்ன் டெது அப்தி தப ஜனாது இது
அப்தி தப ஜனாெலபதி தேய பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி நிக்தி தக ஜனால ஜனா ில் வலதுச ஜனார்க்தி தக ஜனாசிய ஜனால்
பரிந்துெலரெக்கப்பட்ன் டெது. தி தமலும், ஃபிய்தி தய ஜனான் ரோருக்கம ஜனாஜன இரெ ஜனாணுவ
உறவுகெலள ஸ்பதி தே ஜனாபிப்பபதி தேன் மூலம ஜனாக ரெஷ்ய ஜனாவுன் டெஜன ஜனாஜன உறவுகெலள
"மறுகட்ன் டெெலமப்பு" ரில் வலதுசய்யவும் மற்றும் உக்தி தரென் ரோருக்கடியின்தி தப ஜனாது
விதிக்கப்பட்ன் டெ ரப ஜனாருளபதி தே ஜனாரெ பதி தேெலன் டெய ஜனாெலைகெலள நீக்குவெலபதி தேயும் தி தோ ஜனாக்கம்
ரக ஜனாண்டுள்ள ஜனார் —இெலபதி தே தி தமர்க்ரகல் எதிர்க்கிற ஜனார்.
ஐதி தரெ ஜனாப்ப ஜனாவில் ில் வலதுசமூக, ரப ஜனாருள ஜனாபதி தே ஜனாரெ மற்றும் அரெசியல் பபதி தேட்ன் டெங்கள்
ஏற்கஜனதி தவ அதீபதி தே கூர்ெலமய ஜனாக உள்ளஜன, ஃபிய்தி தய ஜனான் ஐதி தரெ ஜனாப்ப ஜனாவின்
தி தமல ஜனாதிக்க ில் வலதுசக்திய ஜனாக பிரெ ஜனான்ஸ் ம ஜனாற தி தவண்டுரமன்ற அவர் விருப்பத்ெலபதி தே
அறிவித்துள்ள ஜனார் —இது ஐதி தரெ ஜனாப்ப ஜனாவில் தி தஜர்மன் தி தமல ஜனாதிக்கத்திற்கு ஒரு
முழுவதும ஜனாஜன ில் வலதுசவ ஜனால ஜனாகும். இவ்விரு ோ ஜனாடுகளிலும், வலதுில் வலதுச ஜனாரி, தி தபதி தேசியவ ஜனாபதி தே
ில் வலதுசக்திகள் வளர்ந்து வருகின்றஜன, தி தமலும் பிரிட்ன் டென் ரவளிதி தயறுவபதி தேற்க ஜனாஜன
கன் டெந்பதி தே ஆண்டின் வ ஜனாக்ரகடுப்பு ஐதி தரெ ஜனாப்ப ஜனாவில் பபதி தேட்ன் டெங்கெலள மட்டுதி தம
தீவிரெப்படுத்தி உள்ளது. இலண்ன் டென் ஐயத்திற்கு இன் டெமின்றி, ஐதி தரெ ஜனாப்பிய
கண்ன் டெத்தில்
இன்னும்
அதிக
இரெ ஜனாணுவ
ஒருங்கிெலைப்புக்க ஜனாஜன
அெலழைப்புகெலள ஓர் அச்சுறுத்பதி தேல ஜனாக, குறிப்ப ஜனாக பிரிட்ன் டென் ரவளிதி தயறியபதி தேற்கு
பின்ஜனர், இபதி தேஜன ஜனால் இங்கில ஜனாந்து பிரெபதி தேம மந்திரி ரபதி தேதி தரெில் வலதுச ஜனா தி தம ட்ரெம்புக்கு
இன்னும் ரோருக்கம ஜனாக ோகர்ந்து வருகிற ஜனார்.

