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ட்ரம்ப் சந்திப்பின் மூலம் ஜப்மூலம் ஜப்ப மூலம் ஜப்பானிய பிரதம மந்திர
மூலம் ஜப்பலவீனமனமடீனமடைந்த மூலம் ஜப்பார.

By Peter Symonds,     21 April 2018

ஃபுளளோரிடோவில் ட்ரம்பின் மர-அ-லளோோ எஸ்ளடட்டில் விவியோழனன்ற
முடிவுற்ற அற அமமரிக்ோ ஜனோதிபதி ற அமடோனோல்ட் ட்ரம்ப் மற்றம்
ஜப்போனிவிய பிரதம மந்திரி சின்ள்ோ அளப இஸோ அபே இடடளவியவியோன இரண்ட
நோள் சந்திப்பில் ளமற அமலழுந்தேலெழுந்தவோரிவியோோ அேலெழுந்தவரோள் சூடோன மற்றம்
நட்பு ரீதிவியோன ோருத்துக்ோஸோ அபே இடள பரிமோறிக் ற அமோோண்டனர.
இருப்பினும்,  ேலெழுந்தவட ற அமோோரிவியோ மற்றம் ேலெழுந்தவரத்தோம் ஆகிவிய இரண்ட
முக்கிவிய பிரச்சிஸோ அபே இடனோள் குறித்து ற அமேலெழுந்தவளிப்பட்ட அடிப்பஸோ அபே இடட
பதட்டங்ோஸோ அபே இடள எவ்ேலெழுந்தவஸோ அபே இடோயிலும் மஸோ அபே இடறக்ோ முடிவியோதுளபோனது.

இப்ளபச்சுேலெழுந்தவோரத்ஸோ அபே இடதோளின் முக்கிவியத்துேலெழுந்தவம்,  இரு தஸோ அபே இடலேலெழுந்தவரோளுளம,
உள்நோட்ட அரசிவியல் ற அமநருக்ோடியில் சிக்கியுள்ளனர என்பஸோ அபே இடதயும்,

அதிலும் குறிப்போோ அளப சிக்கியுள்ளோர என்பஸோ அபே இடதயும்
அடிக்ளோோடிட்டக்ோோட்டகிறது.  ஜப்போனிவிய பிரதம மந்திரி,  அேலெழுந்தவர
மீதோன ோருத்து ோணிப்பு மதிப்பீடோள் வீழ்ச்சி ோண்ட, ளடோக்கிளவியோ
மற்றம் பிற நோரங்ோளில் அேலெழுந்தவஸோ அபே இடர இரோஜினோமோ ற அமசய்விய
ேலெழுந்தவலியுறத்தி ற அமபரும் ளபோரோட்டங்ோள் எழுந்துள்ள நிஸோ அபே இடலயில் தோன்
அற அமமரிக்ோோவுக்கு ற அமசன்றோர.  ட்ரம்ப் கூட,  அேலெழுந்தவரது ற அமேலெழுந்தவளியுறவுக்
ற அமோோள்ஸோ அபே இடோயின் ளபோக்கு குறித்து அற அமமரிக்ோ அரசிவியல்
ஸ்தோபோத்தில் நிலவும் ோடஸோ அபே இடமவியோன உட்ளமோதல்ோளுக்கு
மத்தியிலோன முற்றஸோ அபே இடோயில் உள்ளோர.

ேலெழுந்தவட ற அமோோரிவிய தஸோ அபே இடலேலெழுந்தவர கிம் ளஜோங்-உன் ஐ சந்திப்பதற்ோோன
அற அமமரிக்ோ ஜனோதிபதியின் முடிவு குறித்து ட்ரம்பும் அளபயும்
பகிரங்ோமோோளேலெழுந்தவ அேலெழுந்தவரோளது உடன்போட்ஸோ அபே இடட ற அமேலெழுந்தவளிப்படத்தினர.
இருப்பினும்,  இந்த சந்திப்பு ற அமதோடரபோோ அளபயும் அேலெழுந்தவரது
அரசோங்ோமும் இருட்டடிப்புக்கு உள்ளோக்ோப்பட்டிருந்தனர. மோரச்சில்
எதிரபோரோத விதமோோ,  ட்ரம்ப் அேலெழுந்தவரது ற அமசோந்த நிரேலெழுந்தவோோத்திற்குள்
எேலெழுந்தவரது ஆளலோசஸோ அபே இடனயுமின்றி,  ளடோக்கிளவியோ உடன் மட்டம்
இஸோ அபே இட இணைந்து இஸோ அபே இடத அறிவித்தோர.  தற்ளபோது ட்ரம்ப்,  அளபஸோ அபே இடவிய
சந்திக்கும் ேலெழுந்தவோய்ப்ஸோ அபே இடப ளதரந்ற அமதடத்து,  சிஐஏ இவியக்குநர ஸோ அபே இடமக்
ற அமபோம்பிளவியோ கிம் ஐ சந்திக்ோ பிளவியோங்வியோங்கிற்கு ஒரு இரோசிவிய
பவிய இணைம் ளமற்ற அமோோண்டள்ளஸோ அபே இடத ற அமதரிவியப்படத்தி,  எரிச்சலூட்டம்
விதமோோ ோோவியத்தின் மீது உப்பு ளதய்த்தோர.

ஆசிவியோ மற்றம் உலற அமோங்கிலும் உள்ள கூரஸோ அபே இடமவியோன புவிவியரசிவியல்
பதட்டங்ோளுக்கு மத்தியில்,  ட்ரம்ப்-கிம் சந்திப்பின் விஸோ அபே இடளற அமபோருள்
என்ன என்பது பற்றி,  அது நடந்தோலும் கூட,  அஸோ அபே இடத முன்ோணிப்பு
ற அமசய்ேலெழுந்தவது சோத்திவியமல்ல.  முடக்குகின்ற ற அமபோருளோதோரத்
தஸோ அபே இடடோஸோ அபே இடளயும் இரோணுேலெழுந்தவ தோக்குதல்ோள் குறித்த
அச்சுறத்தல்ோஸோ அபே இடளயும் ேலெழுந்தவட ற அமோோரிவியோஸோ அபே இடேலெழுந்தவ அணுேலெழுந்தவோயுதங்ோஸோ அபே இடள
ஒழிக்ோ ேலெழுந்தவலியுறத்துேலெழுந்தவதற்ோோோ மட்டம் பவியன்படத்தோமல்,
அதற்குமோறோோ ேலெழுந்தவோஷிங்டன் உடன் அது இன்னும் ற அமநருக்ோமோோ
இஸோ அபே இடசந்து ற அமசவியல்பட ஸோ அபே இடேலெழுந்தவக்கும் சோத்திவியத்ஸோ அபே இடதயும் ட்ரம்ப்
தூண்டகிறோர.  ளமலும்,  ட்ரம்பின் ளோோரிக்ஸோ அபே இடோோளுக்கு கிம்
தஸோ அபே இடலேலெழுந்தவ இணைங்ோ மறக்கும் பட்சத்தில்,  ளபோருக்ோோன
சோக்குப்ளபோக்ோோோ மோறம் ஒரு ஆத்திரமூட்டஸோ அபே இடல அரங்ளோற்ற இந்த
சந்திப்பு பவியன்படத்தப்படக்கூடம்.

அற அமமரிக்ோோேலெழுந்தவோல் ஜப்போன் ஓரங்ோட்டப்பட்ட ேலெழுந்தவருேலெழுந்தவதுடன்,
பிளவியோங்வியோங் உடன் ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படமோனோல் இன்னும் கூட
அதன் நலன்ோளும் புறக்ோணிக்ோப்படளமோ என்ற ஆழ்ந்த
ோேலெழுந்தவஸோ அபே இடலோள் ளடோக்கிளவியோவில் நிலவுகின்றன.  2012  முதல்
அதிோோரத்தில் இருந்துேலெழுந்தவரும் அளப,  ஜப்போனிவிய இரோணுேலெழுந்தவத்தின்
ஆக்கிளரோஷமோன பவியன்போட மீதோன அதன் ோட்டப்போடோஸோ அபே இடள
முடிவுக்கு ற அமோோண்டேலெழுந்தவர நோட்டின் அரசிவியலஸோ அபே இடமப்ஸோ அபே இடப மறசீரஸோ அபே இடமக்ோ
அேலெழுந்தவர ற அமோோடக்கும் அழுத்தம் உட்பட,  அேலெழுந்தவரது
மறஇரோணுேலெழுந்தவமவியமோக்ோல் திட்ட நிரஸோ அபே இடல முன்ற அமனடப்பதற்ோோோ ேலெழுந்தவட

ற அமோோரிவியோேலெழுந்தவோல் முன்ஸோ அபே இடேலெழுந்தவக்ோப்பட்ட அச்சுறத்தல் என்பஸோ அபே இடத அேலெழுந்தவர

சோதோமோோ பவியன்படத்திக் ற அமோோண்டள்ளோர.  பரேலெழுந்தவலோன எதிரப்புக்கு

முோம்ற அமோோடக்கும் இந்த பிரச்சோரம் அணுேலெழுந்தவோயுத ஒழிப்பு குறித்த
ஒப்பந்தத்தோல் ேலெழுந்தவலுேலெழுந்தவற்றத்தோக்ோப்படம்.

அளத ளநரத்தில்,  முழுஸோ அபே இடமவியோன அணுேலெழுந்தவோயுத ஒழிப்ஸோ அபே இடப தடக்கும்,
அதோேலெழுந்தவது அற அமமரிக்ோோஸோ அபே இடேலெழுந்தவ ற அமசன்ற தோக்கும் திறன்பஸோ அபே இடடத்த ஒரு
அணுேலெழுந்தவோயுத ஏவுோஸோ அபே இட இணை அபிவிருத்திஸோ அபே இடவிய தடக்கும், ஆனோல் ற அமதன்
ற அமோோரிவியோஸோ அபே இடேலெழுந்தவயும் ஜப்போஸோ அபே இடனயும் ற அமசன்ற தோக்ோக்கூடிவிய குறகிவிய
தூர ஏவுோஸோ அபே இட இணைோஸோ அபே இடள ேலெழுந்தவட ற அமோோரிவியோ ற அமோோண்டிருப்பஸோ அபே இடத தடக்ோோமல்
விட்டவிடம் ேலெழுந்தவஸோ அபே இடோயிலோன ஒரு ஒப்பந்தத்ஸோ அபே இடத கிம் உடன் ட்ரம்ப்
ஏற்படத்தக்கூடம் என்றம் ளடோக்கிளவியோ ோேலெழுந்தவஸோ அபே இடலவியஸோ அபே இடடகிறது.

ற அமபோம்பிளவியோ ோடந்த ேலெழுந்தவோரம் அேலெழுந்தவரது ோோங்கிரஸ் விசோரஸோ அபே இட இணையில்
அத்தஸோ அபே இடோவிய சோத்திவியக்கூற பற்றி குறிப்பிட்டோர.

அளபயின் அதிதீவிர-ளதசிவியேலெழுந்தவோத ஆதரேலெழுந்தவோளரின் முக்கிவியமோன
பிரச்சிஸோ அபே இடனவியோன,  ேலெழுந்தவட ற அமோோரிவியோேலெழுந்தவோல் ோடத்தப்பட்ட ஜப்போனிவிய
குடிமக்ோஸோ அபே இடள மீட்ற அமடடப்பது குறித்து கிம் உடன் ளபசும் ேலெழுந்தவோய்ப்ஸோ அபே இடப
ஏற்படத்துேலெழுந்தவது உட்பட,  அளபக்கு சில சலுஸோ அபே இடோோஸோ அபே இடள ட்ரம்ப்
ேலெழுந்தவழங்கினோர. ஜப்போனிவிய ோேலெழுந்தவஸோ அபே இடலோளுக்கு தஸோ அபே இடல அஸோ அபே இடசப்பதுளபோல,
அளபயுடன் இஸோ அபே இட இணைந்து நிற்கும் ட்ரம்ப்,  “அது பவியனுள்ள ஒரு

கூட்டமோோ இருக்ோப் ளபோேலெழுந்தவதில்ஸோ அபே இடல என்ளற நோன் நிஸோ அபே இடனக்கிளறன்”

என்ற கூறி உச்சிமோநோட்டில் அேலெழுந்தவர ோலந்துற அமோோள்ளப் ளபோேலெழுந்தவதில்ஸோ அபே இடல
என்ற கூட அறிவித்தோர.  என்றோலும்,  ட்ரம்பின்
முன்ோணிக்ோவிவியலோத தன்ஸோ அபே இடமஸோ அபே இடவிய ோருத்தில் ற அமோோண்டோல்,
அத்தஸோ அபே இடோவிய உத்திரேலெழுந்தவோதங்ோள் கூட அரத்தமற்றஸோ அபே இடேலெழுந்தவளவிய.

ேலெழுந்தவரத்தோம் என்ற ேலெழுந்தவரும்ளபோது,  ேலெழுந்தவரத்தோப் ளபோர குறித்த அேலெழுந்தவரது
அச்சுறத்தல்ோள் ற அமேலெழுந்தவறமளன சீனோவிற்கு எதிரோோ மட்டமல்லோமல்,
ஜப்போன் உட்பட அஸோ அபே இடனத்து ற அமபோருளோதோர ளபோட்டிவியோளரோளுக்கும்
எதிரோோ ற அமதோடக்ோப்படபஸோ அபே இடேலெழுந்தவவியோகும் என்பஸோ அபே இடத ட்ரம்ப்

ற அமதளிவுபடத்தியுள்ளோர.  உருக்கு மற்றம் அலுமினிவியம் மீதோன
அற அமமரிக்ோோவின் ோடம் தீரஸோ அபே இடேலெழுந்தவோள் குறித்து அளப ளோோரிவிய
விலக்ஸோ அபே இடோ ேலெழுந்தவழங்குேலெழுந்தவதற்கு அேலெழுந்தவர மறத்துவிட்டோர.  மோறோோ,
ஜப்போனுடன் ஒரு இருதரப்பு ேலெழுந்தவரத்தோ உடன்படிக்ஸோ அபே இடோக்கு ட்ரம்ப்
அஸோ அபே இடழப்பு விடத்தளதோட,  அற அமமரிக்ோோவுக்கு போரிவிய சலுஸோ அபே இடோோள்

ேலெழுந்தவழங்ோப்பட்டோல் மட்டளம அது பசிபிக் ோடந்த கூட்டக்கு (Trans



Pacific  Partnership  -  TPP) திரும்பக்கூடம் என்பஸோ அபே இடதயும்
ேலெழுந்தவலியுறத்தினோர.

பத்திரிஸோ அபே இடோவியோளரோளிடம் அளப இவ்ேலெழுந்தவோற ற அமதரிவித்தோர:
“அற அமமரிக்ோோ இருதரப்பு ஒப்பந்தத்தில் ஆரேலெழுந்தவமோோ உள்ளது

என்பஸோ அபே இடத நோன் அறிளேலெழுந்தவன்.  ஆனோல்,  இரு நோடோளுக்குளம TPP

சிறந்தது என்ற போரஸோ அபே இடேலெழுந்தவயிலிருந்து விேலெழுந்தவோதங்ோஸோ அபே இடள அணுோ நோங்ோள்
விரும்புகிளறோம்.”  இருப்பினும்,  ட்ரம்ப்,  ஜப்போன் மற்றம் பிற

உறப்பு நோடோள் எதுேலெழுந்தவோயினும் “எங்ோளோல் மறக்ோவிவியலோத ஒரு

ஒப்பந்தத்ஸோ அபே இடத”  ேலெழுந்தவழங்ோவில்ஸோ அபே இடல எனில்,  TPP க்கு திரும்பும்
எந்தற அமேலெழுந்தவோரு ேலெழுந்தவோய்ப்பும் அளிக்ோப்பட மோட்டோது என்றக் கூறி
ஒளரவியடிவியோோ நிரோோரித்துவிட்டோர.

ட்ரம்பிடம் இருந்து எந்த சலுஸோ அபே இடோயும் ற அமபறத் தேலெழுந்தவறேலெழுந்தவது என்பது,
அதிலும் அளப க்கு அது ஒரு முக்கிவியமோன,  அபோவியோரமோன
அரசிவியல் அடிவியோோ விழும் சோத்திவியமோோ இருக்கும். இந்த இரண்ட
நோள் சந்திப்பு ஜப்போனில் அேலெழுந்தவரது அரசிவியல் நிஸோ அபே இடலப்போட்ஸோ அபே இடட
புதுப்பிக்ோக்கூடம் என்றம்,  அேலெழுந்தவரது ளபோட்டிவியோளரோளிடமிருந்து
ேலெழுந்தவரும் சேலெழுந்தவோல்ோஸோ அபே இடள முறித்துக் ற அமோோள்ள ேலெழுந்தவஸோ அபே இடோற அமசய்யும் என்றம்
நம்பிக்ஸோ அபே இடோ ஸோ அபே இடேலெழுந்தவத்ளத அேலெழுந்தவர அற அமமரிக்ோோவுக்கு ேலெழுந்தவந்தோர.  அேலெழுந்தவரது
இரோஜதந்திரத்திற்ோோன ஸோ அபே இடமவியமோோ,  ேலெழுந்தவோஷிங்டனுடன் அதிலும்
குறிப்போோ ட்ரம்புடன் ற அமநருக்ோமோன உறவுோஸோ அபே இடள ஏற்படத்திக்
ற அமோோண்ட,  ஆளும் ேலெழுந்தவட்டோரங்ோளின் ளமலதிோ விமரசனங்ோஸோ அபே இடள
இப்ளபோது அளப எதிரற அமோோள்கிறோர.

Asahi Shimbun பத்திரிஸோ அபே இடோயில் ளநற்ற ற அமேலெழுந்தவளிவியோன தஸோ அபே இடலவியங்ோம்,

அளப-ட்ரம்ப் சந்திப்பு,  “ட்ரம்ப்,  அேலெழுந்தவரது ‘அற அமமரிக்ோோ முதல்’
ற அமோோள்ஸோ அபே இடோயின் கீழ் அேலெழுந்தவரது ளோோரிக்ஸோ அபே இடோோஸோ அபே இடள அற அமமரிக்ோோவின்
விசுேலெழுந்தவோசமோன நட்பு நோடோள் கூட ஏற்றக்ற அமோோள்ளுமோற அழுத்தம்
ற அமோோடக்ோ முவியற்சிக்ோ ற அமதோடரந்து ற அமதளிேலெழுந்தவோோ விருப்பம்
ற அமோோண்டிருக்கும் நிஸோ அபே இடலயில்,  இரு நோடோளுக்கு இஸோ அபே இடடயிலோன
அரசிவியல் இரோஜதந்திரமிக்ோ ோடஸோ அபே இடமவியோன வியதோரத்தத்ஸோ அபே இடத

அடிக்ளோோடிட்டக் ோோட்டிவியது…” என அறிவித்தது.  ட்ரம்ஸோ அபே இடப
ஸோ அபே இடமவியப்படத்தி ற அமசய்தித்தோள் ளமலும் ற அமதோடரந்து,  சீன,  ற அமதன்
ற அமோோரிவிய மற்றம் பிற பிரோந்திவிய தஸோ அபே இடலேலெழுந்தவரோளுடனோன

இவியங்ோக்கூடிவிய உறவுோஸோ அபே இடள ஸ்தோபிக்ோ அளப தேலெழுந்தவறிவிட்டோர

என்பதுடன்,  “இப்பிரோந்திவியத்தில் ஜப்போனுக்கு இருந்த இரோஜோங்ோ

ற அமசல்ேலெழுந்தவோக்ஸோ அபே இடோயும் கீழறத்துவிட்டோர” என ற அமதரிவித்தது.

அற அமமரிக்ோோவில் இருந்து அளப புறப்படேலெழுந்தவதற்கு சற்ற முன்பு,
அளப தனது ேலெழுந்தவழிோோட்டிவியோோ ோருதி ேலெழுந்தவந்திருக்கின்ற,  முன்னோள்
ஜப்போனிவிய பிரதம மந்திரி ஜ்திரி ஜூனிசிளரோ ளோோய்்்திரி ஜூமி,  ஜ்திரி ஜூனில் அளப
இரோஜினோமோ ற அமசய்விய ளேலெழுந்தவண்டம் என்றம்,  ற அமசப்டம்பரில் ஆளும்

தோரோளேலெழுந்தவோத ஜனநோவியோக் ோட்சியின் (Liberal  Democratic  Party-LDP)

தஸோ அபே இடலேலெழுந்தவரோோ அேலெழுந்தவஸோ அபே இடர மறளதரவு ற அமசய்வியக் கூடோது என்றம்
பரிந்துஸோ அபே இடரத்தோர.  ஒரு ோோல்நஸோ அபே இடட ஸோ அபே இடமவியம் மற்றம் அதி-ளதசிவியேலெழுந்தவோத
போலரபள்ளி அஸோ அபே இடமப்பதில் ற அமநருங்கிவிய கூட்டோளிோளுக்கு அரசோங்ோ
நிதி ஆதோவியங்ோஸோ அபே இடள அேலெழுந்தவர ேலெழுந்தவழங்கியுள்ளோர என்ற இரண்ட ஊழல்
குற்றச்சோட்டக்ோளில் ஏற்ோனளேலெழுந்தவ அளப சிக்கியுள்ளோர.

நிதி அஸோ அபே இடமச்சரோத்தின் ஒரு மூத்த அதிோோரிவியோன நிரேலெழுந்தவோோ துஸோ அபே இட இணை
நிதி அஸோ அபே இடமச்சர ஜ்திரி ஜூனிச்சிரி ஃபுக்குடோவுக்கு எதிரோோ எழுந்த
போலிவியல் துன்புறத்தல் குற்றச்சோட்டக்ோளுடன் இந்த ேலெழுந்தவோரம்
மற்ற அமறோரு ஊழல் ற அமேலெழுந்தவடித்தது.  அற அமமரிக்ோோ மற்றம் பிற

இடங்ோளிலும் எழுந்த இழிேலெழுந்தவோன #MeToo பிரச்சோரத்திற்கு
இஸோ அபே இட இணைவியோோ,  ஃபுக்குடோ ஒரு ற அமபவியர குறிப்பிடப்படோத ற அமபண்
நிருபரின் மோரபோங்ோஸோ அபே இடளத் ற அமதோடேலெழுந்தவதற்கு ளோட்டதோோ கூறப்பட்ட
ஆதோரமற்ற குற்றச்சோட்டக்ோஸோ அபே இடள எதிரற அமோோண்டோர.  இந்த
குற்றச்சோட்டக்ோள் ஃபுக்குடோஸோ அபே இடேலெழுந்தவ எதிரப்பதற்ோோன ளநோக்ோத்தில்
மட்டம் ற அமதோடக்ோப்படவில்ஸோ அபே இடல, மோறோோ நிதி மந்திரி டோளரோ ஆசோ
இந்த கூற்றக்ோள் மீது விசோரஸோ அபே இட இணை நடத்தத் தேலெழுந்தவறிவியதற்கும் எதிரோோ
ளசரத்து ற அமதோடக்ோப்பட்டஸோ அபே இடேலெழுந்தவ.

இந்த ேலெழுந்தவோரம்,  அளபயின் ோருத்து ோணிப்பு மதிப்பீடோள்
சோதஸோ அபே இடனோளில் வீழ்ச்சிஸோ அபே இடவிய ஏற்படத்திவியது.  ோடந்த ஞோயிறன்ற

நிப்போன் டிவி ஒளிபரப்பிவிய ஒரு ஆய்வு, டிசம்பர 2012 இல் அளப

பதவிளவியற்றதில் இருந்து மிோக் குஸோ அபே இடறந்த சதவிகிதமோோ, அேலெழுந்தவருக்கு

ற அமேலெழுந்தவறம் 26.7  சதவிகித ஆதரவு இருப்பதோோக் ோோட்டிவியது.

திங்ோளன்ற, Asahi Shimbun ற அமசய்தித்தோளின் ஒரு ோருத்து ோணிப்பு

அேலெழுந்தவருக்கு 30  சதவிகித ஆதரவு இருப்பதோோ ோோட்டிவியது.

சனிவியன்ற,  ளடோக்கிளவியோ மற்றம் பிற நோரங்ோளில், 30,000  முதல்
40,000  ேலெழுந்தவஸோ அபே இடரயிலோன மக்ோள் ஈடபோட்டடன் எழுந்த

ஆரப்போட்டங்ோள்,  அளபஸோ அபே இடவிய “ஒரு ற அமபோய்வியர”  என்ற முத்திஸோ அபே இடர
குத்திவியளதோட, பதவி விலகிடவும் அேலெழுந்தவருக்கு அஸோ அபே இடழப்பு விடத்தன.

அளப மற்றம் அேலெழுந்தவரது அரசோங்ோத்திற்கு எதிரோன பரந்த மக்ோள்
விளரோதப் ளபோக்கு அங்கு நிலவுகிறது,  அது ற அமேலெழுந்தவறமளன ஊழல்
ளமோசடிோள் மீதோனஸோ அபே இடேலெழுந்தவ மட்டமல்ல,  மோறோோ இன்னும்
அடிப்பஸோ அபே இடடவியோோ அேலெழுந்தவரது மறஇரோணுேலெழுந்தவமவியமோக்ோல் திட்டம் மற்றம்
சீரழிந்துேலெழுந்தவரும் ேலெழுந்தவோழ்க்ஸோ அபே இடோத் தரங்ோள் குறித்த ற அமபோறப்பு மற்றம்
ேலெழுந்தவளரந்து ேலெழுந்தவரும் சமூோ சமத்துேலெழுந்தவமின்ஸோ அபே இடம ஆகிவியேலெழுந்தவற்றின்
மீதோனஸோ அபே இடேலெழுந்தவவியோகும்.  இருப்பினும்,  LDP க்கு உள்ளளயும் உட்பட
ஆளும் உவியரடக்கின் ோன்ஸோ அபே இடனோள்,  தஸோ அபே இடலேலெழுந்தவஸோ அபே இடர மோற்றம்
தோக்ோத்ஸோ அபே இடத ஏற்படத்தும் ஒரு முவியற்சியில் இந்த ஊழல்ோஸோ அபே இடள
சுரண்டி ேலெழுந்தவருகின்றன.

ளோோய்்்திரி ஜூமியின் மோன் ஷின்ஜ ஷின்ஜுளரோ ளோோய்்்திரி ஜூமி உட்பட, LDP இன்
பல பிரமுோரோள்,  சோத்திவியமோன ளபோட்டிவியோளரோளோோ கூறப்பட்ட
ேலெழுந்தவருகின்றனர.  இருந்தோலும்,  ற அமபரும்போலும் ஒரு மோற்றோோ,
இரோணுேலெழுந்தவேலெழுந்தவோத முன்னோள் போதுோோப்பு மந்திரி ஷிகுரு இஷிபோ
உள்ளோர,  இேலெழுந்தவர,  அரசிவியலஸோ அபே இடமப்பு திருத்தங்ோளுக்கு ளபோதுமோன
அழுத்தம் ற அமோோடக்ோ முஸோ அபே இடனவியவில்ஸோ அபே இடல என்ற அளபஸோ அபே இடவிய
விமரசித்துள்ளோர.

“ளபோரநோடம் உரிஸோ அபே இடமஸோ அபே இடவிய” ஜப்போன் ற அமோோண்டிருக்ோ ளேலெழுந்தவண்டற அமமன

இஷிபோ விேலெழுந்தவோதித்துள்ளோர,  அதோேலெழுந்தவது ஜப்போனிவிய ஏோோதிபத்திவிய
நலன்ோஸோ அபே இடள இரோணுேலெழுந்தவ ஆக்கிரமிப்பு மூலம் முன்ற அமனடக்ோ
ளேலெழுந்தவண்டம் என்பதுடன்,  அதன் ற அமசோந்த அணுேலெழுந்தவோயுதங்ோஸோ அபே இடள
அதுளேலெழுந்தவ அபிவிருத்தி ற அமசய்விய ளேலெழுந்தவண்டம் என்றம் பரிந்துஸோ அபே இடரத்தோர. 

ஆசிரிவியர பின்ேலெழுந்தவரும் ோட்டஸோ அபே இடரோஸோ அபே இடளயும் பரிந்துஸோ அபே இடரக்கிறோர:

ேலெழுந்தவடற அமோோரிவியோவுடன் ட்ரம்ப்பின் திஸோ அபே இடரமஸோ அபே இடறவு இரோஜதந்திரம் [PDF]

[19 April 2018]

ளபோர மற்றம் உள்நோட்ட ற அமநருக்ோடிக்கு மத்தியில் ட்ரம்ப்பும் 
அளபயும் சந்திக்கின்றனர [PDF]

[18 April 2018]
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