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அமெரிக்க நடத்்தத்தைக்கு ஐு ஐரகு ஐரோப்ோப்பு ஐரோ “சிவப்புக்
ு ஐரகு ஐரோடுகள” அ்தெப்ோப்ப்தத்தை ு ஐரபதை ஜேர்ென் மவளியுறவ

அ்தெச்சர் ெு ஐரோஸ் கு ஐரோண்கிறு ஐரோர்
By Ulrich Rippert and Peter Schwarz,  29 August 2018

நிதிய ந நாளாளேட நான Handelsblatt க்கு ச சென்ற  வ நாரத்தில

அளித்த ஒரு விருந்தினர் கட்டுதினர் கட்டுரரயில,  ச வளியுறவ

அதினர் கட்டுர அமைச் செர நான ளான ஹேய்ளக நா  அமை நாஸ் ( செமூக ஜனந நாயகக் கட்ச,

SPD) ளஜர் அமைன் அர செ நாங்கத்தின் புதிய அச அமைரிக்க

மூளம நாப நாயத்தின் முக்கிய அமை நான புள்ளிகதினர் கட்டுராளே ளக நாடிட்டுக்

க நாட்டின நார்.  அட்ம நாண்டிக்கடந்த கூட்டணிதினர் கட்டுரய

“ அமைறு வதினர் கட்டுரரயதினர் கட்டுரற” ச செய்யவம் ஐளர நாப்பிய ஒன்றியத்தினர் கட்டுரத

அச அமைரிக்க நாவக்க நான “ செ அமைபம அமை நாக” கட்டிசயழுப்பவம் அ வர்

விருப்பம் சதரிவித்த நார்.

ச வளியுறவக் சக நாள்தினர் கட்டுரக  அமைற்றும் இர நாணு வ வி வக நாரங்களில

ளஜர் அமைன கூடுதம நாக ஈடுபடுத்திக் சக நாண்ட நாக ள வண்டும்

என்று நீண்ட க நாம அமை நாகள வ,  ளஜர் அமைன் அர செ நாங்கத்தின்

முன்னணிப் பிரதிநிதிகள் பிரகடனம் ச செய்த

 வந்திருக்கின்றனர்.  பம அமை நாத க நாம இரகசய

ளபச்சு வ நார்த்தினர் கட்டுரதகளுக்குப் பின்னர்,   வ செந்தத்தில கிறிஸ்த வ

ஜனந நாயக வ நாதிகளுக்கும் (CDU/CSU)  அமைற்றும் SPDக்கும்

இதினர் கட்டுரடயில உடன்ப நாடு க நாணப்பட்டிருந்த கூட்டணி

உடன்படிக்தினர் கட்டுரக “ளஜர் அமைன் இர நாணு வ வ நாதத்தின் ஒரு ப நாரிய

விஸ்தரிப்புக்க நான ஒரு திட்ட வதினர் கட்டுரரபடம் ளப நால

க நாட்சயளிக்கிறத” என்று WSWS கருத்திட்டத.

Handelsblatt இல எழுதியிருந்த விருந்தினர் கட்டுதினர் கட்டுரரயில

 அமை நாஸ் இதன் மீத கட்டிசயழுப்புகிற நார். அச அமைரிக்க நாதினர் கட்டுர வ ஒரு

புதிய ளஜர் அமைன்  வலமரசுக் சக நாள்தினர் கட்டுரகக்க நான ஒரு முக்கிய

முட்டுக்கட்தினர் கட்டுரடய நாக,  அர செ நாங்க அதிக நாரிகள் இத வதினர் கட்டுரர

ச செய்திருப்பதினர் கட்டுரத விடவம் மிகத் சதளி வ நானவிதத்தில அ வர்

வி வரிக்கிற நார்.  அச அமைரிக்க நாதினர் கட்டுர வ விதினர் கட்டுரமசக நாடுக்கச் ச செய்தம்

அதனுடன நான ள அமை நாதலிலும் த நான் ளஜர் அமைன  அமைறுபடியும் ஒரு

உமக  செக்திய நாக ஆக முடியும் என்று, ஒரு “ செ அமைநிதினர் கட்டுரமப்பட்ட

கூட்டு” (balanced  partnership) குறித்த இர நாஜதந்திர

ச செ நாலம நாடலகதினர் கட்டுராளேக் சக நாண்டு ச அமைலலியத நாக  அமைட்டுள அமை

 அமைதினர் கட்டுரறத்த,  அமை நாஸ் விாளேக்குகிற நார். 

ஆரம்பத்தில இருந்ளத,  அட்ம நாண்டிக் கடந்த பதட்டங்கள்

சபருகு வத “எந்த விதத்திலும் சட நான நாலட் ட்ரம்ப்”  அமைற்றும்

அ வரத “புதிய புதிய உலுப்பலகள்” உடன் முடி வத நாக

இருந்ததினர் கட்டுர வயிலதினர் கட்டுரம என்பதினர் கட்டுரத ச வளியுறவ அதினர் கட்டுர அமைச் செர்

 வலியுறுத்தகிற நார்.  அ வர் எழுதகிற நார்,  “அச அமைரிக்க நாவம்

ஐளர நாப்ப நாவம் பம ஆண்டுகாளே நாக பரஸ்பரம் விமகிச்

ச சென்று சக நாண்டிருக்கின்றன.” “விழுமியங்களும்  அமைற்றும்

நமன்களும் ஒன்றுடன் ஒன்றுள செரல” குதினர் கட்டுரறந்த ச சென்று

சக நாண்டிருக்கிறத அத்தடன் “கிழக்கு-ள அமைற்கு ள அமை நாதலின்

இதினர் கட்டுரணக்கும்  செக்திய நாக” இனயும் இலதினர் கட்டுரம.

அச அமைரிக்க நாவடன நான கூட்டு “இரண்ட நாம் உமகப் ளப நார்

முடிந்ததிலிருந்த நான க நாமத்தில அதினர் கட்டுர அமைதி  அமைற்றும்

ப நாதக நாப்பின் ஒரு தனத்த வ அமை நான கட்டத்தினர் கட்டுரத ளஜர் அமைனக்கு

சக நாண்டு வந்திருந்தத” என்றளப நாதிலும் திரும்பிப் ப நார்த்த

ஏங்கு வத  வருங்க நாமத்திற்கு இட்டுச் ச செலம நாத என்று

 அமை நாஸ் அறிவிக்கிற நார்.  இத “ந அமைத கூட்தினர் கட்டுரட  அமைறு வதினர் கட்டுரரயதினர் கட்டுரற

ச செய் வதற்க நான மிகச் செரிய நான  செ அமைய அமை நாகும்.”

அதன்பின்  அமை நாஸ் முன்தினர் கட்டுர வக்கின்ற “ செ அமைநிதினர் கட்டுரமய நான கூட்டு”

என்பத,  அச அமைரிக்க நா பமவீன அமைதினர் கட்டுரடயும் ஒவ்ச வ நாரு

இடங்களிலும் ளஜர் அமைன் ஏக நாதிபத்தியம் முன்ளனறிக்

சக நாண்டிருக்கிறத,  நமன்கள் ள அமை நாதமிடங்களில

அச அமைரிக்க நாவடன் ள அமை நாதகிறத என்ற உண்தினர் கட்டுர அமைதினர் கட்டுரய

அடிப்பதினர் கட்டுரடய நாகக் சக நாண்டிருக்கிறத.   அமை நாதினர் கட்டுரஸ

சப நாறுத்த வதினர் கட்டுரர “அச அமைரிக்க நா பின் வ நாங்கிக் சக நாள்கின்ற

இடங்களில ந நாம் ந அமைத பமத்தினர் கட்டுரத அங்கு ச செலுத்த வதம்”

அச அமைரிக்க நா “ச வப்புக் ளக நாடுகதினர் கட்டுராளே த நாண்டுகின்ற ளப நாத

ந நாம்  செ அமைபம அமை நாக இருக்கின்றத அமை நான” ஒரு கூட்டு அத.

 வ நார்த்தினர் கட்டுரதகளின் சதரிள வ இங்ளக குறிப்பிடத்தக்கத நாகும்.

இத வதினர் கட்டுரரயில,  அச அமைரிக்க நாத நான் “அட நா வடி ந நாடுகள்”  என

குற்றம் செ நாட்டப்பட்ட வற்றுக்கு எதிர நாக “ச வப்பு ளக நாடுகள்”

அதினர் கட்டுர அமைத்த  வந்திருந்தத,  இப்ளப நாத ளஜர் அமைன் ச வளியுறவ

அதினர் கட்டுர அமைச் செர் அதன் கூட்ட நாளிய நாகவம் பங்க நாளிய நாகவம்

ச செ நாலமப்படுகின்ற ஒன்றுக்கு எதிர நாக அளத  வ நார்த்தினர் கட்டுரததினர் கட்டுரயக்

சக நாண்டு அச்சுறுத்தகிற நார்.

அச அமைரிக்க நாவக்கு  அமை நாஸ் விடுக்கும்  செ வ நால நீண்டக நாம

 வரம நாற்று,  புவியரசயல  அமைற்றும் இர நாணு வத் த நாக்கங்கள்

சக நாண்டத நாகும்.  கடந்த நூற்ற நாண்டில இரண்டு உமகப்

ளப நார்களுக்கும் ப நாச செத்திற்கும் இட்டுச் ச சென்றிருந்த

பிரச்சதினர் கட்டுரனகளில எதச வ நான்றும் தீர்க்கப்பட்டிருக்கவிலதினர் கட்டுரம

என்பதினர் கட்டுரதளய இத க நாட்டுகிறத.

1897  இல,  ச வளியுறவ அதினர் கட்டுர அமைச் செர நான ளபர்ன்ான ஹே நார்ட்

ஃச வ நான் புளம நா (Bernhard  von  B low)ü  ளஜர் அமைனக்கு

“சூரியனல ஒரு இடம்”  ளக நாரி தினர் கட்டுரரய்ஸ்ர நாக்கின்

(ளபரரசுக்குரிய ந நாட நாளு அமைன்றம்)  முன்ன நால ளபசயளப நாத,

அத பதினர் கட்டுரழய க நாமனய நாதிக்க  செக்திகாளே நான கிளரட் பிரிட்டன்

 அமைற்றும் பிர நான்சுக்கு எதிர நாக ச செலுத்தப்பட்டத நாய் இருந்தத.

http://www.wsws.org/tamil/articles/2018/02-Feb/germ-f09.shtml


இதினர் கட்டுர வ த அமைக்கு அனுகூமக் குதினர் கட்டுரறதினர் கட்டுர வ ஏற்படுத்த வத நாக

தரித அமை நாய்  வாளேர்ந்த  வந்த ளஜர் அமைன் முதம நாளித்த வம்

கண்டத.  அததினர் கட்டுரனத் சத நாடர்ந்த 17  ஆண்டு க நாம தீவிர

இர நாணு வப் சபருக்கம் நடந்தத.  பின்,  முதம நாம் உமகப்

ளப நாரில,  ளஜர் அமைன “சூரியனம நான அதன் இடத்தினர் கட்டுரத”

பதினர் கட்டுரட வலிதினர் கட்டுர அமையின் மூம அமை நாக ச வற்றிக நாண முயற்ச ச செய்தத,

ஆன நால ளப நாரில ளத நாற்று விட்டத.  இன்னுச அமை நாரு

 வாளேர்ந்த வந்த முதம நாளித்த வ சபரும்  செக்திய நாக இருந்த

அச அமைரிக்க நா த நான் முதம நாம் உமகப் ளப நாரில உண்தினர் கட்டுர அமைய நான

ச வற்றிய நாாளேர நானத.

முதம நாம் உமகப் ளப நாருக்கு பதிதினர் கட்டுரனந்த ஆண்டுகளுக்குப்

பின்னர்,  அந்த முடிதினர் கட்டுர வ  அமை நாற்றியதினர் கட்டுர அமைக்கின்ற ஒரு

முயற்சயில,  முதம நாளிகள்,  இர நாணு வம்  அமைற்றும்

பிற்ளப நாக்க நான அரசயல வ நாதிகாளேத ஒரு  செதிய நானத

ஹிட்மதினர் கட்டுரர அதிக நாரத்திற்குக் சக நாண்டு வந்தத.  ந நாஜிக்கள்

சத நாழிம நாாளே- வர்க்க இயக்கத்தினர் கட்டுரத அடித்த சந நாருக்கி விட்டு

ந நாட்டின் அத்ததினர் கட்டுரன  வாளேங்கதினர் கட்டுராளேயும் ஒரு பிரம் அமை நாண்ட அமை நான

இர நாணு வப் பிரச் செ நாரத்தின் ள செதினர் கட்டுர வக்க நாய் தினர் கட்டுர வக்க ள வண்டும்

என்று அ வர்கள் விரும்பினர்.  இரண்ட நாம் உமகப் ளப நாரில

ஹிட்மர், முதலில ஐளர நாப்ப நாதினர் கட்டுர வ கீழ்ப்படியச் ச செய் வதற்கும்

அதன்பின் ள செ நாவியத் ஒன்றியத்தினர் கட்டுரத —ஸ்ர நாலின செ சீரழிவக்கு

உட்பட்டிருந்த ளப நாதம்,  அததினர் கட்டுரன முதம நாளித்த வத்திற்க நான

ஒரு முக்கிய அச்சுறுத்தம நாக அ வர் கண்ட நார்,  அத்தடன்

அந்த பிர நாந்தியத்தினர் கட்டுரத அ வர் ளஜர் அமைன் சப நாருாளே நாத நாரத்தின்

உயிர் வ நாழ்விற்கு அத்திய நா வசய அமை நான பிர நாந்திய அமை நாக

(“Lebensraum”) கண்ட நார்— தினர் கட்டுரகப்பற்று வதற்கும் முயற்ச

ச செய்த நார்.

ஆன நால ளப நாரின் தர்க்க அமை நானத தவிர்க்கவியம நா அமைல மிக

 வலிதினர் கட்டுர அமைய நான ஏக நாதிபத்திய  செக்திய நான அச அமைரிக்க நாவடன நான

ஒரு ள அமை நாதலில முடிந்தத. ஹிட்மரின் பீரங்கிகள் ான ஹே நாமந்த,

சபலஜியம்  அமைற்றும் பிர நான்சன் மீத உருண்டு நகர்ந்த 1940

ள அமை  செ அமையத்திளமளய ந நான்க நாம் அகிமம் எச் செரித்தத:  “ளந செ

ந நாடுகதினர் கட்டுராளே ளஜர் அமைன ச வற்றி சக நாள்ாளேக் கூடிய

 செ நாத்திய அமை நானத அச அமைரிக்க நாவின் ததினர் கட்டுரமக்கு ள அமைல ஒரு

சக நாடுங்கனதினர் கட்டுர வப் ளப நாம சத நாங்கிக் சக நாண்டிருக்கிறத.

ஐளர நாப்பியக் கண்டத்தினர் கட்டுரதயும்,  அதன் க நாமனகாளேத

 வாளேங்கதினர் கட்டுராளேயும் தனக்கு அடித்தாளே அமை நாக்கிக் சக நாண்டு,

ஐளர நாப்ப நாவின் அத்ததினர் கட்டுரன ஆயுதத் சத நாழிற் செ நாதினர் கட்டுரமகதினர் கட்டுராளேயும்

கப்பலகட்டும் தாளேங்கதினர் கட்டுராளேயும் தனத தினர் கட்டுரகயதினர் கட்டுர செப்பில

சக நாண்டிருக்கும்  செ அமையத்தில,  ளஜர் அமைன —குறிப்ப நாக

கிழக்குத் திதினர் கட்டுர செயில ஜப்ப நானுடன் ள செர்ந்த சக நாண்டு—

அச அமைரிக்க ஏக நாதிபத்தியத்திற்கு ஒரு  அமைரணகர அமை நான

அப நாயத்தினர் கட்டுரத சக நாண்டத நாக ஆகும்.  இந்த அர்த்தத்தில

ஐளர நாப்பியக் காளேங்களிம நான இப்ளப நாதினர் கட்டுரதய  அமை நாசபரும்

யுத்தங்கள் ளஜர் அமைனக்கும் அச அமைரிக்க நாவக்கும் இதினர் கட்டுரடயிம நான

 செண்தினர் கட்டுரடயின் தய நாரிப்பு அத்திய நாயங்கள்  அமைட்டுள அமை”

(ஏக நாதிபத்தியப் ளப நார்  அமைற்றும் உமகப் ப நாட்ட நாளி  வர்க்கப்

புரட்ச மீத நான ந நான்க நாம் அகிமத்தின் அறிக்தினர் கட்டுரக).

இறுதிய நாக அச அமைரிக்க நா,  ளஜர் அமைன் ஏக நாதிபத்தியத்தினர் கட்டுரத

தூக்கிவீசு வதற்க நாக ள செ நாவியத் ஒன்றியத்தடன்

தினர் கட்டுரகளக நார்த்தத.  ஆயினும் ளப நாருக்குப் பின்னர்,  அத

உயிர்பிதினர் கட்டுரழப்பதினர் கட்டுரதயும் அச அமைரிக்க நா உறுதிச செய்தத.  பனப்

ளப நாரில ஒரு ளக நாட்தினர் கட்டுரடய நாகப் பயன்படு வதற்கும் தனத

ச செ நாந்த சப நாருாளே நாத நாரத்தினர் கட்டுரத விரி வ நாக்கம் ச செய் வதற்க நாகவம்

அச அமைரிக்க ஏக நாதிபத்திய வ நாதிகளுக்கு ளஜர் அமைன அ வசய அமை நாக

இருந்தத.  அதத நான்,   அமை நாஸ் குறிப்பிடுகின்ற “அதினர் கட்டுர அமைதி

 அமைற்றும் ப நாதக நாப்பின் தனத்த வ அமை நான கட்ட அமை நாக” இருந்ததன்

அடிப்பதினர் கட்டுரடய நாக இருந்தத,  அந்தக் கட்டம் மிக

அதினர் கட்டுர அமைதிகர அமை நானத நாக இலம நாத அளதளநரத்தில இப்ளப நாத

ஒரு முடிவக்கும்  வந்திருக்கிறத.

அச அமைரிக்க நா அதன் இர நாணு வ ள அமைம நாதிக்கத்தினர் கட்டுரதப்

பயன்படுத்தி  செரிந்த ச செலகின்ற தனத சப நாருாளே நாத நார

 வலுதினர் கட்டுர வ  செரிக்கட்டு வதற்கு முயற்ச ச செய்கிறத.  1990 கள்

முதம நாக,  அச அமைரிக்க நா கிட்டத்தட்ட இதினர் கட்டுரடச வளி இலம நா அமைல

ளப நாரில ஈடுபட்டு  வந்திருக்கிறத. ஸ்திரத்தன்தினர் கட்டுர அமைக்க நான ஒரு

நங்கூர அமை நாக இருந்ததில இருந்த,  இப்ளப நாத  செர் வளத செ

ஸ்திர அமைற்ற நிதினர் கட்டுரமயின் மிகப்சபரும் க நாரணிய நாக அச அமைரிக்க நா

ஆகியிருக்கிறத. சட நான நாலட் ட்ரம்ப் அந்த அபிவிருத்தியின்

இப்ளப நாதினர் கட்டுரதய உச் செப் புள்ளி  அமைட்டுள அமை.  ளஜர் அமைன்

ஏக நாதிபத்திய அமை நானத இர நாணு வ வ நாதம்  அமைற்றும் மூர்க்க அமை நான

 வலமரசு அரசயலுக்குத் திரும்பு வதன் மூம அமை நாக

பதிலிறுத்தக் சக நாண்டிருக்கின்றத.   அமை நாஸ்  அமைற்றும் ளஜர் அமைன்

அரசயல வ நாதிகளின் ச அமை நாழி  அமைட்டு அமைலம,  அ வர்காளேத

சக நாள்தினர் கட்டுரகயின் உள்ாளேடக்கமும் கூட ள அமைலும் ள அமைலும்

அதிக அமை நாக ஃச வ நான் புளம நா  அமைற்றும் ஹிட்மரின் ச வளியுறவ

அதினர் கட்டுர அமைச் செர நாக இருந்த ளஜ நாஅஹிம் ஃச வ நான் ரிப்பன்ட்ளர நாப்

ஆகிளய நாதினர் கட்டுரர நிதினர் கட்டுரனவக்குக் சக நாண்டு வருகிறத.

அந்த ந நாட்களில ளப நாமள வ,  ளஜர் அமைன் ஏக நாதிபத்தியம்

 அமைறுபடியும்,  அச அமைரிக்க நாதினர் கட்டுர வ எதிர்த்த நிற்க ஐளர நாப்ப நாவில

ள அமைம நாதிக்கம் ச செலுத்த வத அ வசயம் எனக் கருதகிறத.

அச அமைரிக்க நாவடன நான ள அமை நாதலில “ளஜர் அமைனய நால  அமைட்டும்”

தனய நாக ச வற்றிகண்டு விட முடிய நாத என்பதினர் கட்டுரத  அமை நாஸ்

 வலியுறுத்தகிற நார்.  இந்தக் க நாரணத்திற்க நாகள வ,  “ஒரு

இதினர் கட்டுரறய நாண்தினர் கட்டுர அமையுடன நான,   வலிதினர் கட்டுர அமைய நான ஐளர நாப்ப நாதினர் கட்டுர வ

கட்டிசயழுப்பு வத”  ளஜர் அமைன் ச வளியுறவக் சக நாள்தினர் கட்டுரகயின்

“தனச்சறப்ப நான இமக்க நாக”  இருந்தத. “பிர நான்ஸ்  அமைற்றும்

பிற ஐளர நாப்பிய ந நாடுகளுடன் ஐக்கியப்படு வதன் மூமம்

 அமைட்டுள அமை” அச அமைரிக்க நாதினர் கட்டுர வ எதிர்த்த நிற்பத  செ நாத்திய அமை நாகும்.

ஐளர நாப்பிய ஒன்றியம் “ செர் வளத செ ஒழுங்கின் ஒரு முக்கிய

பங்குத நாரர நாக ஆகிய நாக ள வண்டும்”.  ட்ரம்ப்பின்

“அச அமைரிக்க நா முதலில”  சுளம நாகத்திற்கு எதிரில அ வர்

“ஒன்றுபட்ட ஐளர நாப்ப நா!”  என்ற சுளம நாகத்தினர் கட்டுரத

முன்தினர் கட்டுர வக்கிற நார்.

ஆயினும் ஐளர நாப்ப நாவில தினர் கட்டுர அமையவிமக்கு  செக்திகள்  வாளேர்ந்த

சக நாண்டிருக்கின்றன.  தனத நிதியக் கட்டதினர் கட்டுராளேகளுக்கும்,

சப நாருாளே நாத நார நமன்களுக்கும்  அமைற்றும் ச வளியுறவக்

சக நாள்தினர் கட்டுரக இமக்குகளுக்கும் ஐளர நாப்பிய ஒன்றியத்தின்

அங்கத்த வர்கதினர் கட்டுராளே கீழ்ப்படியச் ச செய் வதற்கு ளஜர் அமைன

ச செய்கின்ற முயற்சகள்,  சக நாஞ் செமும் குதினர் கட்டுரறவின்றி,  பம

ந நாடுகளில ளதசயப் ளப நாக்குகதினர் கட்டுராளே



 வலுப்படுத்தியிருக்கின்றன.  ளபர்லின் இர நாணு வச் ச செமவின

அதிகரிப்தினர் கட்டுரபக் சக நாண்டு எதிர்விதினர் கட்டுரனய நாற்றிக்

சக நாண்டிருக்கிறத.

அச அமைரிக்க நாவடன் ள அமை நாததினர் கட்டுரகயில,  ளநட்ளட நா மீத

ளகள்விக்குறி எழுப்பும் அாளேவக்கு  அமை நாஸ் ச செலமவிலதினர் கட்டுரம.

“ப நாதக நாப்பு விடயத்தில ளப நாம அட்ம நாண்டிக் இதினர் கட்டுரடயிம நான

இதினர் கட்டுரணப்பு எங்களுக்கு ள வசறங்கும் அத்ததினர் கட்டுரன

தவிர்க்கமுடிய நாதத நாக இருக்கவிலதினர் கட்டுரம”  என்று அ வர்

எழுதகிற நார்.  ரஷ்ய நாவடன நான ள அமை நாதலுக்கு ளஜர் அமைன்

ஏக நாதிபத்தியத்திற்கு ளநட்ளட நா இன்னும் அ வசய அமை நாகள வ

உள்ாளேத.  ளஜர் அமைனயில இப்ளப நாதம் 45,000  அச அமைரிக்க

பதினர் கட்டுரடயினர்களும் பம அச அமைரிக்க இர நாணு வ கட்டதினர் கட்டுராளே

தினர் கட்டுர அமையங்களும் இருக்கின்றன.

ஆயினும் ளஜர் அமைன் ள அமைம நாதிக்கத்தினர் கட்டுரத அதிகரித்த அச அமைரிக்க

ள அமைம நாதிக்கத்தினர் கட்டுரத ளதய்வறச் ச செய் வதற்கு ப நாரிய

 அமைறுஆயுதத்தரிப்புக்கு  அமை நாஸ் அழுத்தம் சக நாடுக்கிற நார்.

“ வடக்கு அட்ம நாண்டிக் கூட்டணியின் ஐளர நாப்பியத் தூதினர் கட்டுரண

 வலுப்படுத்த வத ந அமைத ச செ நாந்த நமனன்

அடிப்பதினர் கட்டுரடயிளமளய கூறப்படுகிறத.  சட நான நாலட் ட்ரம்ப்

எப்ளப நாதம் புதிய  செதவீத இமக்குகதினர் கட்டுராளே நிர்ணயித்தக்

சக நாண்ளட இருக்கிற நார் என்பத நால அலம,   அமை நாற நாக ந நாம்

இத வதினர் கட்டுரர பழகி  வந்திருக்கின்ற அளத பதினர் கட்டுரழய அாளேவக்கு

 வ நாஷிங்டதினர் கட்டுரன நம்பிளய இருந்த சக நாண்டிருக்க முடிய நாத

என்ற க நாரணத்தின நாம நாகும்”  என்று அ வர் Handelsblatt இல

எழுதகிற நார்.  ஒரு ஐளர நாப்பிய ப நாதக நாப்பு  அமைற்றும் க நா வல

ஒன்றியத்தினர் கட்டுரத (European  Security  and  Defence  Union)

“ஐளர நாப்ப நா அதன் ச செ நாந்த திட்டப்பணிய நாக” “படிப்படிய நாக”

கட்டிசயழுப்பு வத மிக முக்கிய அமை நானத நாகும் என்கிற நார்.

அச அமைரிக்க நாவக்கு எதிர நான  அமை நாஸின் த நாக்குதல இர நாணு வப்

பிரச்சதினர் கட்டுரனகளுடன் சுருக்கிக் சக நாள்ாளேவிலதினர் கட்டுரம.  நிதிச்

 செந்தினர் கட்டுரதகளிலும் அச அமைரிக்க நாவின் ள அமைம நாதிக்கத்தினர் கட்டுரத உதினர் கட்டுரடக்க

அ வர் விரும்புகிற நார்,  ஐளர நாப்ப நாவில இருக்கும் அச அமைரிக்க

இதினர் கட்டுரணய நிறு வனங்களுக்கு இன்னும் அதிக அமை நாய்

 வரிவிதிக்க  வலியுறுத்தகிற நார்.  “அச அமைரிக்க நாவிலிருந்த-

சுய நாதீனப்பட்ட பணம்ச செலுத்த  வழிகதினர் கட்டுராளே ஏற்படுத்த வதம்,

ஒரு ஐளர நாப்பிய ந நாணய நிதியத்தினர் கட்டுரத உரு வ நாக்கு வதம் ஒரு

சுய நாதீன அமை நான SWIFT அதினர் கட்டுர அமைப்புமுதினர் கட்டுரறதினர் கட்டுரய

கட்டிசயழுப்பு வதம்”  அ வசயம் என்று அ வர்

சதரிவிக்கிற நார்.  அச அமைரிக்க ள அமைம நாதிக்கமுதினர் கட்டுரடய SWIFT

 வதினர் கட்டுரமப்பின்னல உமசகங்கு அமை நான 10,000 க்கும் அதிக அமை நான

 வங்கிகளில இருந்த ச செய்திகள்  அமைற்றும் பரி வர்த்ததினர் கட்டுரனகாளேத

ளப நாக்கு வரத்தினர் கட்டுரத நடத்தகிறத.

ட்ரம்ப் நிர் வ நாகத்திற்கு எதிர நான  வர்த்தகப் ளப நாரில,

உமசகங்கு அமை நான  அமைற்ற ந நாடுகளுடன் கூட்டணி ள செர் வதற்கு

 அமை நாஸ் விரும்புகிற நார்,  இததினர் கட்டுரன அ வர்

“பன்முகத்தன்தினர் கட்டுர அமைக்க நான கூட்டணி”  என்று அதினர் கட்டுரழக்கிற நார்.

“நம்தினர் கட்டுர அமைப் ளப நான்ளற,  கட்டுப்படுத்தம் விதிமுதினர் கட்டுரறகதினர் கட்டுராளேயும்

நிய நாய அமை நான ளப நாட்டிதினர் கட்டுரயயும்  செ நார்ந்திருக்கக் கூடிய

கூட்ட நாளிகாளேத ஒரு  வதினர் கட்டுரமப்பின்னல” ஆக அத இருக்கும்.

ஐளர நாப்பியக் கூட்ட நாளிகள் தவிர, ஜப்ப நான், கனட நா  அமைற்றும்

சதன்சக நாரிய நாவில உள்ாளே அர செ நாங்கங்களுடனும் அ வர்

ஏற்கனள வ ச வற்றிகர அமை நாக ளபச்சு வ நார்த்தினர் கட்டுரதகள்

நடத்தியிருக்கிற நார்.

 செ நான் செமர் அங்ளகம நா ள அமைர்சகல ளஜர் அமைனயின்  செர் வளத செ

ச செல வ நாக்தினர் கட்டுரக விஸ்தரிப்பதற்கும் எதிர்ளந நாக்கியிருக்கிற நார்.

உத நாரண அமை நாக,  ச சென்ற  வ நாரத்தில,  கிரிமிய நா சநருக்கடிக்குப்

பின்னர் முதன்முதினர் கட்டுரறய நாக,  ரஷ்ய ஜன நாதிபதி விாளே நாடிமிர்

புட்டிதினர் கட்டுரன ஒரு தனப்பட்ட கமந்த நாளம நா செதினர் கட்டுரனக்க நாக அ வர்

அர செ நாங்க விருந்தினர் இலம அமை நான Schloss  Meseberg இல

 வரள வற்ற நார்.   அமைற்ற விடயங்களுடன்,   வ நாஷிங்டனல

இருந்த நான கடும் வி அமைர் செனத்திற்குப் பின்னரும்,  ளந நார்ட்

ஸ்ட்ரீம் 2  எரி வ நாயு குழ நாய் இதினர் கட்டுரணப்புக் கட்டு அமை நானத்

திட்டத்திற்கு இரு வரும் உடன்பட்டனர்.  அததினர் கட்டுரனயடுத்த

ள அமைர்க்சகல, ளஜ நார்ஜிய நா, ஆர்மீனய நா  அமைற்றும் அஜர்தினர் கட்டுரபஜ நான்

ஆகிய மூன்று க நாக செஸ் ந நாடுகளுக்கு —இ வற்றில ரஷ்ய நா

அச அமைரிக்க நா இரண்டு ந நாடுகளுள அமை ப நாரிய நமன்கதினர் கட்டுராளேக்

சக நாண்டுள்ாளேன—  விஜயம் ச செய்த நார்.   வரவிருக்கும்

ந நாட்களில,  ச செனகல,  க நான நா  அமைற்றும் தினர் கட்டுரநஜீரிய நா ஆகிய

ந நாடுகளுக்கு விஜயம் ச செய் வதற்க நாக அ வர் ஆபிரிக்க நா

பயணம் ச செலகிற நார்.  அடுத்த  அமை நாதத்தில அச அமைரிக்க நாவின்

இப்ளப நாதினர் கட்டுரதய குறிய நாக இருக்கும் தருக்கியின்

ஜன நாதிபதிய நான ரி செப் தினர் கட்டுரதயீப் எர்ளட நாகன் ளபர்லினுக்கு ஒரு

உத்திளய நாகபூர் வ விஜயம் ள அமைற்சக நாள்ாளே அ வர்

எதிர்ப நார்த்திருக்கிற நார்.

 அமை நாஸின் அச அமைரிக்க நாவக்க நான புதிய மூளம நாப நாய அமை நானத

அர செ நாங்கக் கட்சகாளே நால  அமைட்டு அமைலம நாத,  எதிர்க்கட்சகாளே நாக

ச செ நாலமப்படு வன வ நாலும் ஆதரிக்கப்படுகிறத.  குறிப்ப நாக

இடத கட்ச, “அச அமைரிக்க நாவக்கு எதிர நான ஒரு கடுதினர் கட்டுர அமைய நான

நிதினர் கட்டுரமப்ப நாட்தினர் கட்டுரட”  ளஜர் அமைன எடுக்க ள வண்டும் என்று

ளக நாரு வதற்கு கிதினர் கட்டுரடக்கின்ற எந்த  வ நாய்ப்தினர் கட்டுரபயும்

த வறவிடு வதிலதினர் கட்டுரம.

ஊடகங்களில கூட,  வி அமைர் செனபூர் வ குரலகள் ஏதமிலதினர் கட்டுரம.

ஆயினும்,  ஒரு ப நாரிய ஆயுத அமை நாக்கல ள வதினர் கட்டுரமத்திட்டத்தினர் கட்டுரத

பகிரங்க அமை நாக ஆளம நா செதினர் கட்டுரனயளிக்க சம  வருணதினர் கட்டுரனய நாாளேர்கள்

ளக நாருகின்றனர்.  கூட்டணி உடன்ப நாட்டில

ஒப்புக்சக நாள்ாளேப்பட்டிருக்கின்ற இர நாணு வச் ச செமவின

இரட்டிப்ப நாக்கல என்பத  அமை நாஸின்  வலமரசுத் திட்டங்கதினர் கட்டுராளே

நிஜ அமை நாக்கு வதற்கு ளப நாத அமை நானத நாக இருப்பதில இருந்த

ச வகுசத நாதினர் கட்டுரமவிம நானத நாகும் என்பதினர் கட்டுரத அதினர் கட்டுர வ அறிந்த

தினர் கட்டுர வத்திருக்கின்றன.  உத நாரண அமை நாக,  “அச அமைரிக்க நாவிற்கு

அப்ப நாற்பட்ட சக நாள்தினர் கட்டுரக”க்கு “உள்ாளேடக்கம்”  அத நா வத

சப நாருத்த அமை நான இர நாணு வ பமம் அ வசய அமை நாக இருக்கிறத

என்று Frankfurter Allgemeine Zeitung எச் செரிக்கிறத.

ச வளியுறவ வி வக நாரங்களுக்க நான ளஜர் அமைன் கவன்சலின்

சுற்றுப்பத்திரிதினர் கட்டுரகய நான IP இன் புதிய பதிப்பு  அமை நாசபரும்

கூட்டணி மீத குற்றம் செ நாட்டுகிறத, “கூட்டர செ நாங்க குடியரசன்

ப நாதக நாப்புக் சக நாள்தினர் கட்டுரக கூற்றுகாளேத சுய-உறுதியளிப்பு

அலமத  அமைறு வதினர் கட்டுரரயதினர் கட்டுரறயும் கூட”  “2017  ளதர்தல

பிரச் செ நாரத்தில கிட்டத்தட்ட எந்த பங்கும்”   வகிக்கவிலதினர் கட்டுரம.

ஆயினும்,  “ செ நான் செமர் கூறு வதினர் கட்டுரதப் ளப நாம



‘ஐளர நாப்பியர்காளே நாகிய ந நாம் ந அமைத ததினர் கட்டுரமவிதிதினர் கட்டுரய ந அமைத

ச செ நாந்தக் கரங்களில சக நாண்டிருந்த நாக ள வண்டும்’  —

ஆன நால அளதளநரம் இர நாணு வப் பதினர் கட்டுரடகள் அ வற்றின் மீத

தினர் கட்டுர வக்கப்படும் ளக நாரிக்தினர் கட்டுரககதினர் கட்டுராளே பூர்த்தி ச செய்ய இயம நாத

நிதினர் கட்டுரமயில இருக்கின்றன என்ற நால ப நாதக நாப்பு  அமைற்றும்

க நா வல சக நாள்தினர் கட்டுரகயின் உண்தினர் கட்டுர அமைய நான அர்த்தம் த நான் என்ன

என்பதினர் கட்டுரத ளஜர் அமைன்  அமைக்களுக்கு”  குதினர் கட்டுரறந்தபட் செம்

இப்ளப நாளதனும் விாளேக்கப்பட ள வண்டும்.

 அமை நாஸ் இந்த  செ வ நாதினர் கட்டுரம நிதினர் கட்டுரறள வற்ற விரும்புகிற நார்.

“ப நாதக நாப்பு ச செமவின அதிகரிப்பு குறித்த வி வ நாதத்தினர் கட்டுரத

ந நான் தவிர்க்கவிலதினர் கட்டுரம”  என்று அ வர் கூறியத நாக

Tagesspiegel ள அமைற்ளக நாளிடுகிறத.  இர நாணு வரீதிய நான

ஒதங்கியிருப்புக்கு முடிவகட்டு வதற்க நாக ஐந்த

 வருடங்காளே நாக  அமை நாசபரும் கூட்டணி தீவிர அமை நாக பிரச் செ நாரம்

ச செய்த  வந்திருக்கிறத என்ற நிதினர் கட்டுரமயிலும்,  இப்ளப நாத

 வதினர் கட்டுரரயில,   செமூகம் இந்த சக நாள்தினர் கட்டுரக விடயத்தில ஒரு

“நிதினர் கட்டுரமநிற்க நாத  அமைந்த அமை நான நிதினர் கட்டுரம”யில  அமை நாட்டிக் சக நாண்டு

இருந்திருப்பத நாக அ வர் சத நாடர்ந்த கூறுகிற நார்.   செமூகம்

 அமை நாசபரும் அாளேவில இர நாணு வ அமைய அமை நாக்கப்படு வதற்கு

அர செ நாங்கம் தய நாரிப்பு ச செய்த சக நாண்டிருக்கிறத என்பத

 அமைட்டுள அமை அதன் அர்த்த அமை நாக இருக்க முடியும்.  கட்ட நாய

இர நாணு வ ள செர்க்தினர் கட்டுரகதினர் கட்டுரய மீண்டும் சக நாண்டு வரு வத, ஆண்

சபண் இரு வருக்கும் இர நாணு வ ள செதினர் கட்டுர வ கடதினர் கட்டுர அமைப்ப நாட்தினர் கட்டுரட

சக நாண்டு வரு வத,   அமைற்றும் அணு ஆயுதங்கள்  வ நாங்கு வத

ஆகியதினர் கட்டுர வ குறித்த வி வ நாதங்கள்  வரவிருப்பன வற்றுக்க நான

ஒரு ள செ நாற்றுப் பதம்  அமைட்டுள அமை ஆகும். 

இர நாணு வ வ நாதத்திற்கு திரும்பு வதினர் கட்டுரத  அமைக்களின் மிகப் பரந்த

பிரிவகள் ஆள வ செத்தடன் நிர நாகரிக்கின்றன என்பதினர் கட்டுரத

அர செ நாங்கம் அறியும்.  ஆகள வ த நான் அத அ வர்காளேத

முதகின் பின்ன நால தனத திட்டங்கதினர் கட்டுராளே  வகுத்தக்

சக நாண்டிருக்கிறத.  தினர் கட்டுரகய் செர்  செ நாம்ர நாஜ்யம்  அமைற்றும் ந நாஜி

ஆட்சயின் எளதச் செ நாதிக நார ஆட்ச  வடி வங்கதினர் கட்டுராளே எடுக்க நா அமைல

அத்ததினர் கட்டுரகய  வலமரசு அரசயலுக்கு திரும்பள வ முடிய நாத.

ஆகள வ த நான் ளஜர் அமைனக்க நான  அமை நாற்றீடு (AfD)

ஊக்குவிக்கப்பட்டுக் சக நாண்டிருக்கிறத,  ளப நாருக்கும்

முதம நாளித்த வத்திற்கு அமை நான எதிர்ப்பு,  குற்ற அமை நாக்கப்பட்டுக்

சக நாண்டிருக்கிறத.

ஆகள வ த நான் அரசயல செட்ட ப நாதக நாப்பிற்க நான கூட்டர செ நாங்க

அலு வமகத்தின், ளஜர் அமைனயின் இரகசய ள செதினர் கட்டுர வ இவ் வ நாளற

அதினர் கட்டுரழக்கப்படுகிறத,   செமீபத்திய  வருட நாந்திர அறிக்தினர் கட்டுரக AfD

 அமைற்றும் அதன் ப நாச செ சுற்று வட்டம் குறித்த குறிப்பிடவம்

கூட இலதினர் கட்டுரம.  அளதளநரத்தில,  முதம நாளித்த வத்தின் மீதம்

அதன் பின்விதினர் கட்டுராளேவகள் மீத அமை நான — செமூக  செ அமைத்த வமின்தினர் கட்டுர அமை,

ளப நார்,  இன வ நாதம்  அமைற்றும் சுற்றுச்சூழல ளபரழிவகள்

ளப நான்றதினர் கட்டுர வ— எந்த வி அமைர் செனத்தினர் கட்டுரதயும், குறிப்ப நாக, ளஜர் அமைன்

இர நாணு வ வ நாதத்தின் மீள் வரவ குறித்த பம ஆண்டுகாளே நாக

எச் செரித்த  வருக்கின்ற ள செ நா செலி செ  செ அமைத்த வக் கட்சயின்

வி அமைர் செனத்தினர் கட்டுரத,  “இடத- செ நாரி தீவிர வ நாதம்”  என்றும்

“அரசயமதினர் கட்டுர அமைப்பு-விளர நாத அமை நானதினர் கட்டுர வ”  என்றும் இந்த

அறிக்தினர் கட்டுரக கண்டனம் ச செய்கிறத.

இரண்ட நாம் உமகப் ளப நார் முடிந்த சு அமை நார் 73 ஆண்டுகளின்

பின்னர்,  ளஜர் அமைன் ஏக நாதிபத்திய அமை நானத,   வரம நாற்றின்

 அமை நாசபரும் குற்றங்களில உச் செம்கண்டத நாய் இருந்த

இர நாணு வ வ நாத  அமைற்றும் ச வளியுறவக் சக நாள்தினர் கட்டுரக

ப நாரம்பரியங்களுக்கு மீண்டும் திரும்பிக் சக நாண்டிருக்கிறத.

இப்ளப நாத அதினர் கட்டுரனத்தள அமை,  ளப நாருக்கு எதிர நான

ளப நார நாட்டத்தினர் கட்டுரத அதன் க நாரண அமை நான முதம நாளித்த வத்தக்கு

எதிர நான ளப நார நாட்டத்தடன் ஒன்றுபடுத்தகின்ற,  சத நாழிம நாாளே

 வர்க்கத்தினர் கட்டுரத அடிப்பதினர் கட்டுரடய நாகக் சக நாண்ட ஒரு ளப நார்-எதிர்ப்பு

இயக்கத்தினர் கட்டுரத கட்டிசயழுப்பு வதினர் கட்டுரதளய  செ நார்ந்திருக்கின்றத.

இதள வ SGP  அமைற்றும் உமசகங்கு அமை நான ந நான்க நாம்

அகிமத்தின் அதினர் கட்டுரனத்தமகக் குழுவின் பிரிவகாளேத

இமக்க நாகும்.

உழைக்கும் மக்களின் ஒன் ஒரின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ன் ஒரல் உலக சோலலில வழலத் தளம்


