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அமெரிக்க-சீன வர்த்தகப் கப் பதகப் போரில
ஒரு புதிய கட்டம

Nick Beams,      14 May 2019 

உலகின் முதல் மற்றும் இரண்் இரண்டம் இரண்டாவது இ் இரண்டத்திலுள்ள இரண்ட

ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டாரங்களம் இரண்டான அபமரிக்கம் இரண்டா மற்றும் சீனம் இரண்டாவுக்கு இனாவுக்கு இட் இரண்டயிலம் இரண்டான
ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டார மமம் இரண்டாதல்,  ட்ரம்ப் நிர்வம் இரண்டாகத்தின் வர்த்தகப் ம ம் இரண்டார்
தீவிரப் டத்தலு் இரண்டன்,  ஒரு புதியதும் மமலும் அதிக ஆ த்தம் இரண்டானதுமம் இரண்டான
கட்் இரண்டத்னாவுக்கு இடத எட்டியுள்ளது.

க் இரண்டந்த மம மம் இரண்டாதம் முதலில் அபமரிக்கம் இரண்டா சீனம் இரண்டாவின் வர்த்தக மற்றும்
ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டார பகம் இரண்டாள்னாவுக்கு இடககள் மீது அதன் பதம் இரண்டா் இரண்டர்ச்சியம் இரண்டான மகம் இரண்டாரிக்னாவுக்கு இடககனாவுக்கு இடளச்
சீனம் இரண்டாவி் இரண்டமிருந்து மகம் இரண்டாரியதற்குப் பின்னர், மமம் இரண்டாதல் எந்தளவுக்கு இருந்தம் இரண்டாலும்
சரி அபமரிக்கம் இரண்டாவின் அறிவிப்புகள் எந்தளவுக்கு அதிகரித்தளவில்
ஆக்மரம் இரண்டாஷமம் இரண்டாக இருந்தம் இரண்டாலும் சரி,  இறுதியில் ஏமதம் இரண்டாபவம் இரண்டாரு வனாவுக்கு இடக வர்த்தக
உ் இரண்டன் டிக்னாவுக்கு இடக எட்் இரண்டப் டம் என் மத முதலம் இரண்டாளித்துவ வட்் இரண்டம் இரண்டாரங்களின்
 ம் இரண்டாரம் ரிய அறிவம் இரண்டாக இருந்தது.  இந்த நம்பிக்னாவுக்கு இடக,  ப ் இரண்டரல் ரிசர்வின்
அனுசரனாவுக்கு இடுசரணையம் இரண்டான நம் இரண்டாுசரணையக் பகம் இரண்டாள்னாவுக்கு இடககளு் இரண்டன் மசர்ந்து,   ங்குச் சந்னாவுக்கு இடத
அதிகரிப்னாவுக்கு இட ச் சம் இரண்டாதனாவுக்கு இடனயளவிலம் இரண்டான உயரங்களுக்கு பகம் இரண்டாண்ட
பசல்வதற்கம் இரண்டான அடித்தளத்னாவுக்கு இடத உருவம் இரண்டாக்கியது.

ஆனம் இரண்டால் முதலம் இரண்டாளித்துவ அனாவுக்கு இடமப்புமுனாவுக்கு இடைப்புமுறையின் அனாவுக்கு இடனத்து கண்மூடித்தனமம் இரண்டான
 குப் ம் இரண்டாய்வுகனாவுக்கு இடளப் ம ம் இரண்டாலமவ,  இந்த மகிழ்ச்சியம் இரண்டான சூழலும் அதன்
இன்றியனாவுக்கு இடமயம் இரண்டா உந்துசக்தியம் இரண்டாக விளங்கும் இந்த இலம் இரண்டா  மநம் இரண்டாக்கு
அனாவுக்கு இடமப்புமுனாவுக்கு இடைப்புமுறையின் அடிப் னாவுக்கு இட் இரண்ட புைப்புமுறைநினாவுக்கு இடல முரண் ம் இரண்டாடகளம் இரண்டால்
ஒன்றுமில்லம் இரண்டாமல் ம ம் இரண்டாய்விட்் இரண்டது.

ஒரு தசம் இரண்டாப்தத்திற்கு முன்னர்,  உலகளம் இரண்டாவிய நிதியியல் பநருக்கடியின்
உ் இரண்டனடி பின்னணியில்,  பிரதம் இரண்டான முதலம் இரண்டாளித்துவ சக்திகளின் தனாவுக்கு இடலவர்கள்
ஜ20  உச்சி மம் இரண்டாநம் இரண்டாட கூட்் இரண்டத்திற்கம் இரண்டாக இலண்் இரண்டனில் ஒன்று கூடினர்.  அங்மக
அவர்கள் —ப ருமந்தநினாவுக்கு இடலனாவுக்கு இடமக்குப் பிந்னாவுக்கு இடதய மிகவும் தீவிரமம் இரண்டான அந்த
உலகளம் இரண்டாவிய நிதியியல் முறிவம் இரண்டான— அந்பநருக்கடிக்கு வினாவுக்கு இட் இரண்டயிறுக்னாவுக்கு இடகயில்,
அவர்கள் 1930  களின் வர்த்தக ம ம் இரண்டார் ந் இரண்டவடிக்னாவுக்கு இடககனாவுக்கு இடள ஒரும ம் இரண்டாதும்
ஏற் தில்னாவுக்கு இடல என்றும்,  அந்த வரலம் இரண்டாற்று  டிப்பினாவுக்கு இடனகள்,  குறிப் ம் இரண்டாக
இரண்் இரண்டம் இரண்டாம் உலகப் ம ம் இரண்டாருக்கம் இரண்டான நினாவுக்கு இடலனாவுக்கு இடமகனாவுக்கு இடள உருவம் இரண்டாக்குவதில்
வர்த்தகப் ம ம் இரண்டார் வகித்த  ம் இரண்டாத்திரம்,  புரிந்து பகம் இரண்டாள்ளப் ட்டிருப் தம் இரண்டாகவும்
சூளுனாவுக்கு இடரத்தம் இரண்டார்கள்.

அந்த உச்சிமம் இரண்டாநம் இரண்டாட குறித்து உலக மசம் இரண்டாசலிச வனாவுக்கு இடலத் தளம் முன்னாவுக்கு இடவத்த
 குப் ம் இரண்டாய்வு அத்தனாவுக்கு இடகய வலியுறுத்தல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி னாவுக்கு இடவத்துள்ளது.
அதன் அறிக்னாவுக்கு இடக அறிவித்தது,  “ஏகம் இரண்டாதி த்தியங்களுக்கு இனாவுக்கு இட் இரண்டயிலம் இரண்டான
எதிர்விமரம் இரண்டாதங்கள் இந்த உச்சிமம் இரண்டாநம் இரண்டாட பநடகிலும் பவளிப் ட்் இரண்டன"
என் து் இரண்டன்,  அனாவுக்கு இடவ தவிர்க்கவியலம் இரண்டாமல் கூர்னாவுக்கு இடமயனாவுக்கு இட் இரண்டயும்.  “உலக
முதலம் இரண்டாளித்துவத்னாவுக்கு இடத மீட் தற்கம் இரண்டான ஓர் ஒருமித்த உலகளம் இரண்டாவிய திட்் இரண்டத்னாவுக்கு இடத
வகுப் தில் இருந்து பவகுதூரம் விலகி,”  WSWS குறிப்பிட்் இரண்டது,  “இந்த
இலண்் இரண்டன் உச்சிமம் இரண்டாநம் இரண்டாட உலகளவில் ஒன்மைப்புமுறைம் இரண்டாப் இரண்டம் இரண்டான்று பினாவுக்கு இடுசரணைந்த
ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டாரத்திற்கும் முதலம் இரண்டாளித்துவ மதசிய-அரசு அனாவுக்கு இடமப்புமுனாவுக்கு இடைப்புமுறைக்கும்
இனாவுக்கு இட் இரண்டயிலம் இரண்டான ஒத்துவரம் இரண்டாத முரண் ம் இரண்டாட்னாவுக்கு இட் இரண்டயும், இந்த பநருக்கடிக்கு நிஜமம் இரண்டான
சர்வமதச அணுகுமுனாவுக்கு இடைப்புமுறைனாவுக்கு இடய ஏற் து இந்த எதிர்விமரம் இரண்டாத மதசிய
அரசுகளுக்குச் சம் இரண்டாத்தியமில்னாவுக்கு இடல என் னாவுக்கு இடத மட்டமம எடத்துக்கம் இரண்டாட்டகின்ைப்புமுறைன.”

அடிப் னாவுக்கு இட் இரண்டயம் இரண்டான மற்றும் தீர்க்கமுடியம் இரண்டாத முரண் ம் இரண்டா் இரண்டம் இரண்டான இது, உலகளம் இரண்டாவிய
முதலம் இரண்டாளித்துவ ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டாரத்தின் இந்த கட்் இரண்டனாவுக்கு இடமப்பிமலமய
மவரூன்றியுள்ளது் இரண்டன்,  இப்ம ம் இரண்டாது சீனம் இரண்டாவுக்கு எதிரம் இரண்டாக அபமரிக்க
பதம் இரண்டாடத்துள்ள வர்த்தகப் ம ம் இரண்டார் வடிவில் பவடித்துள்ளது.

லிமயம் இரண்டான் ட்பரம் இரண்டாட்ஸ்கி முதலம் இரண்டாம் உலக ம ம் இரண்டார் குறித்த அவரின்
 குப் ம் இரண்டாய்வில்,  உலக ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டாரத்திற்கும் மதசிய-அரசு
அனாவுக்கு இடமப்புமுனாவுக்கு இடைப்புமுறைக்கும் இனாவுக்கு இட் இரண்டயிலம் இரண்டான முரண் ம் இரண்டாட ஒவ்பவம் இரண்டாரு முதலம் இரண்டாளித்துவ
வல்லரசும் தன்னாவுக்கு இடன உலக மமலம் இரண்டாதிக்க சக்தியம் இரண்டாக மம் இரண்டாற்றிக் பகம் இரண்டாள்வதற்கம் இரண்டான
ம ம் இரண்டாரம் இரண்டாட்் இரண்டத்தில் பவளிப் டம் — இது ஒன்மைப்புமுறைம் இரண்டாப் இரண்டம் இரண்டான்றும் ஒவ்பவம் இரண்டான்றுக்கு
எதிரம் இரண்டாகவும் இரம் இரண்டாணுவ மமம் இரண்டாதலில் இைப்புமுறைங்குவதில் ம ம் இரண்டாய் முடியும் என்று
விவரித்தம் இரண்டார்.

இரண்ட உலகப் ம ம் இரண்டார்கள்,  ப ருமந்தநினாவுக்கு இடலயின் ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டார சீரழிவு
மற்றும் நம் இரண்டாஜசத்தின் பகம் இரண்டாடனாவுக்கு இடமகள் என இவற்னாவுக்கு இடைப்புமுறை உருவம் இரண்டாக்கிய இரத்தத்தில்
ஊறிய மூன்று தசம் இரண்டாப்தங்களுக்குப் பின்னர்,  அபமரிக்கம் இரண்டா ஏகம் இரண்டாதி த்திய
மமலம் இரண்டாதிக்க சக்தியம் இரண்டாக மமபலழுந்தது.  அது ஒரு புதிய ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டார
மற்றும் அரசியல் ஒழுங்னாவுக்கு இடக ஏற் டத்த அதன் ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டார  லத்னாவுக்கு இடதயும்
அதன் எதிர்விமரம் இரண்டாதிகள் மீதம் இரண்டான பசல்வம் இரண்டாக்னாவுக்கு இடகயும்  யன் டத்தியது.
ஆரம் த்தில் மமற்புைப்புமுறைத்தில் பவடித்திருந்த முரண் ம் இரண்டாடகள் மனாவுக்கு இடைப்புமுறைக்கப் ட்் இரண்டன
என்ைப்புமுறைம் இரண்டாலும், அனாவுக்கு இடவ ஒரும ம் இரண்டாதும் தீர்க்கப் ட்டிருக்கவில்னாவுக்கு இடல.

உண்னாவுக்கு இடமயில் இந்த முதலம் இரண்டாளித்துவ அனாவுக்கு இடமப்புமுனாவுக்கு இடைப்புமுறைக்கம் இரண்டான புத்துயிரூட்் இரண்டலும்
அது உருவம் இரண்டாக்கிய ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டார வளர்ச்சியும்,  ம ம் இரண்டாருக்குப் பின்னர் எந்த
ஒழுங்கின் மீது அடித்தளமிட்ட அபமரிக்கம் இரண்டாவின் ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டார மமலம் இரண்டாதிக்கம்
அனாவுக்கு இடமக்கப் ட்் இரண்டமதம் இரண்டா அதற்மக குழி றிக்க பதம் இரண்டா் இரண்டங்கியது.  அபமரிக்க
வீழ்ச்சியின்  ட்் இரண்டவர்த்தனமம் இரண்டான முதல் அறிகுறி ஆகஸ்ட் 1971 இல் வந்தது
அப்ம ம் இரண்டாது அபமரிக்க ஜனம் இரண்டாதி தி நிக்சன், தங்கத்தின் னாவுக்கு இடகயிருப்பில் இழப்பு
ஏற் ட்் இரண்டம ம் இரண்டாது,  அபமரிக்க ் இரண்டம் இரண்டாலருக்கும் தங்கத்திற்கும் இனாவுக்கு இட் இரண்டயிலம் இரண்டான
இனாவுக்கு இடுசரணைப்னாவுக்கு இட  நீக்கியதன் மூலம்,  ம ம் இரண்டாருக்குப் பிந்னாவுக்கு இடதய நம் இரண்டாுசரணைய
அனாவுக்கு இடமப்புமுனாவுக்கு இடைப்புமுறைக்கு அடிப் னாவுக்கு இட் இரண்டயம் இரண்டாக இருந்த பிபரட்ப் இரண்டன் வட்ஸ்
உ் இரண்டன் டிக்னாவுக்கு இடகனாவுக்கு இடய 1944 இல் கனாவுக்கு இடலத்தம் இரண்டார்.

அதற்கு 20  ஆண்டகளுக்குப் பின்னர் 1991  இன் முடிவில் மற்பைப்புமுறைம் இரண்டாரு
முக்கிய திருப்புமுனாவுக்கு இடன வந்தது,  அப்ம ம் இரண்டாது ஸ்ரம் இரண்டாலினிச அதிகம் இரண்டாரத்துவம்
மசம் இரண்டாவியத் ஒன்றியத்தின் கனாவுக்கு இடலப்னாவுக்கு இட  ந் இரண்டத்தியது.  அது முதலம் இரண்டாளித்துவத்தின்
பவற்றியம் இரண்டாக புகழப் ட்் இரண்ட அமதமவனாவுக்கு இடளயில், ம ம் இரண்டாருக்குப் பிந்னாவுக்கு இடதய ஒழுங்கின்
உருக்குனாவுக்கு இடலவில் அது மற்பைப்புமுறைம் இரண்டாரு கட்் இரண்டத்னாவுக்கு இடதப் பிரதிநிதித்துவப் டத்தியது.

இரண்ட உலக ம ம் இரண்டார்களில் அபமரிக்கம் இரண்டா யம் இரண்டாருக்கு எதிரம் இரண்டாக ம ம் இரண்டாரிட்் இரண்டமதம் இரண்டா
அந்த ஏகம் இரண்டாதி த்திய எதிர்ம ம் இரண்டாட்டியம் இரண்டாளர்களின் அபிலம் இரண்டானாவுக்கு இடஷகனாவுக்கு இடளயும்
முனாவுக்கு இடனவுகனாவுக்கு இடளயும்,  மசம் இரண்டாவியத் ஒன்றியம் இருந்தம ம் இரண்டாது,   னிப்ம ம் இரண்டாரின்
முகமூடியின் கீழ்,  கட்டப் டத்தி னாவுக்கு இடவக்க முடிந்திருந்தது.  இப்ம ம் இரண்டாது
ஸ்திரப் டத்தி வந்த அந்தக் கம் இரண்டாரணி நீக்கப் ட்டிருந்தது. இந்த உண்னாவுக்கு இடமனாவுக்கு இடய
உ் இரண்டனடியம் இரண்டாக புரிந்து பகம் இரண்டாண்் இரண்ட ப ன்் இரண்டகன்,  மசம் இரண்டாவியத்திற்குப் பிந்னாவுக்கு இடதய
அபமரிக்கம் இரண்டாவின் பகம் இரண்டாள்னாவுக்கு இடகயம் இரண்டானது உலக அளவில் அல்லது உலகின்
எந்தபவம் இரண்டாரு பிரம் இரண்டாந்தியத்திலும் அதன் மமலம் இரண்டாதிக்கத்னாவுக்கு இடதச் சவம் இரண்டால்விடப் தில்
இருந்து எந்தபவம் இரண்டாரு சக்தினாவுக்கு இடயமயம் இரண்டா அல்லது சக்திகளின் குழுனாவுக்கு இடவமயம் இரண்டா
தடப் தம் இரண்டாக இருக்கும் என்று அறிவித்து,  1992  இன் பதம் இரண்டா் இரண்டக்கத்தில் ஒரு
மூமலம் இரண்டா ம் இரண்டாய ஆவுசரணைத்னாவுக்கு இடதப் பிரசுரித்தது.

ஆனம் இரண்டால் 1990  கள் பநடகிலும் மற்றும் இந்த புதிய நூற்ைப்புமுறைம் இரண்டாண்டிலும்,
அபமரிக்கம் இரண்டாவின் ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டார வீழ்ச்சி மவகமம் இரண்டாக பதம் இரண்டா் இரண்டர்ந்தது,  இது
ம ம் இரண்டாருக்குப் பிந்னாவுக்கு இடதய உ் இரண்டனடி கம் இரண்டாலகட்் இரண்டத்தில் அது பகம் இரண்டாண்டிருந்த
பதம் இரண்டாழில்துனாவுக்கு இடைப்புமுறை மமலம் இரண்டாதிக்க இ் இரண்டத்தில் இருந்து நிதியியல் ஒட்டண்ணித்தனம்
மற்றும் ஊகவணிகத்னாவுக்கு இடத அதன் ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டாரம் அதிகரித்தளவில்



சம் இரண்டார்ந்திருப் தில் குுசரணைம் இரண்டாம்சப் டத்தப் ட்் இரண்டது — இந்த நிகழ்ச்சிப்ம ம் இரண்டாக்குத்தம் இரண்டான்
2008 நிதியியல் உருகுதலுக்கு இட்டச் பசன்ைப்புமுறைது.

அதன் ஒப்பீட்் இரண்டளவிலம் இரண்டான ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டார மமலம் இரண்டாதிக்கத்னாவுக்கு இடத இழந்து வருகின்ைப்புமுறை
நினாவுக்கு இடலயில்,  அபமரிக்கம் இரண்டா அதன் உலகளம் இரண்டாவிய மமலம் இரண்டாதிக்கத்னாவுக்கு இடதப்
ம ணுவதற்கு இரம் இரண்டாணுவ வழிவனாவுக்கு இடகச் சம் இரண்டார்ந்துள்ளதம் இரண்டால்,  இது க் இரண்டந்த கம் இரண்டால்
நூற்ைப்புமுறைம் இரண்டாண்டக்கும் அதிகமம் இரண்டான கம் இரண்டாலத்தில் பதம் இரண்டா் இரண்டர்ச்சியம் இரண்டான ம ம் இரண்டார்களுக்கு
இட்டச் பசன்றுள்ளது.

இதில்தம் இரண்டான் சீனம் இரண்டாவு் இரண்டன் ஆழமனாவுக்கு இட் இரண்டந்து வரும் மமம் இரண்டாதலுக்கம் இரண்டான மூலகம் இரண்டாருசரணைம்
அனாவுக்கு இடமந்துள்ளது.  இது வர்த்தகம் சம் ந்தமம் இரண்டான ஒரு மமம் இரண்டாதல் வடிவத்னாவுக்கு இடத
எடக்கின்ைப்புமுறை ம ம் இரண்டாதும்,  அதன் மவர்கள் இன்னும் அதிக ஆழமம் இரண்டாக
பசல்கின்ைப்புமுறைன.  அதன்  னாவுக்கு இடழய எதிர்விமரம் இரண்டாதிகள் உ் இரண்டனம் இரண்டான மநருக்கு மநரம் இரண்டான
சந்திப்புகளில் ஏற்கனமவ அதன் அந்தஸ்து  லவீனமம் இரண்டாக இருக்கின்ைப்புமுறை
நினாவுக்கு இடலயில்,  எந்தபவம் இரண்டாரு நம் இரண்டாடம் மமபலழுந்து வருவனாவுக்கு இடத அனுமதிக்க
அபமரிக்கம் இரண்டா தயம் இரண்டாரம் இரண்டாக இல்னாவுக்கு இடல.  இதனம் இரண்டால் தம் இரண்டான் ப ய்ஜங் மீதம் இரண்டான அதன்
மகம் இரண்டாரிக்னாவுக்கு இடககள் வர்த்தகத்னாவுக்கு இடத மீளச்சம் டத்துவனாவுக்கு இடதயும் க் இரண்டந்து பசல்கின்ைப்புமுறைன.
அனாவுக்கு இடவ சீனம் இரண்டாவின் ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டார முன்மனற்ைப்புமுறைத்னாவுக்கு இடத,  அனாவுக்கு இடனத்திற்கும் மமலம் இரண்டாக
உயர் பதம் இரண்டாழில்நுட்  மற்றும் பதம் இரண்டாழில்துனாவுக்கு இடைப்புமுறை அபிவிருத்தி துனாவுக்கு இடைப்புமுறைகளில்
முன்மனற்ைப்புமுறைத்னாவுக்கு இடதத் தடப் னாவுக்கு இடத மநம் இரண்டாக்கி உள்ளன,  இத்துனாவுக்கு இடைப்புமுறைகனாவுக்கு இடள அதன்
ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டார மற்றும் இரம் இரண்டாணுவ நினாவுக்கு இடலப் ம் இரண்டாட்டிற்கு ஓர் இருத்தலியல்
அச்சுறுத்தலம் இரண்டாக அபமரிக்கம் இரண்டா கருதுகிைப்புமுறைது.

இது பவறுமமன ட்ரம்ப் மற்றும் அவரின் நிர்வம் இரண்டாகத்தில் குவிந்துள்ள சீன-
விமரம் இரண்டாத ம ம் இரண்டார்பவறியர்களின் நினாவுக்கு இடலப் ம் இரண்டாட மட்டமல்ல.  இதுதம் இரண்டான்
ஒட்டபமம் இரண்டாத்த அபமரிக்க உளவுத்துனாவுக்கு இடைப்புமுறை மற்றும் இரம் இரண்டாணுவ எந்திரத்தினதும்
அத்து் இரண்டன் ப ருநிறுவன மற்றும் அரசியல் ஸ்தம் இரண்டா கத்தின் முக்கிய
பிரிவுகளினதும் நினாவுக்கு இடலப் ம் இரண்டா் இரண்டம் இரண்டாக உள்ளது, இது பசனட்டின் ஜனநம் இரண்டாயகக் கட்சி
தனாவுக்கு இடலவர் சம் இரண்டார்லஸ் சூமர் சீனம் இரண்டாவுக்கு எதிரம் இரண்டாக பதம் இரண்டா் இரண்டர்ந்து "வனாவுக்கு இடளந்து
பகம் இரண்டாடக்கம் இரண்டாமல் கடனாவுக்கு இடமயம் இரண்டாக"  (“hang tough”) இருக்குமம் இரண்டாறு ட்ரம்புக்கு உரக்க
அனாவுக்கு இடழப்புவிடப் தில் இருந்தும் மற்றும் ம ர்ணி சம் இரண்டாண்் இரண்டர்ஸ் ம ம் இரண்டான்ைப்புமுறை
ஜனநம் இரண்டாயகக் கட்சிக்குள் உள்ள "இ் இரண்டதுகள்"  என்ைப்புமுறைனாவுக்கு இடழக்கப் டவர்கள்
ட்ரம்பின் ந் இரண்டவடிக்னாவுக்கு இடககளுக்கு ஆதரவளிப் தில் இருந்தும்
எடத்துக்கம் இரண்டாட்் இரண்டப் டகிைப்புமுறைது.

அபமரிக்கம் இரண்டா சீனம் இரண்டாவுக்கு பகம் இரண்டாடக்கத் தயம் இரண்டாரம் இரண்டாக இருக்கும் ஒமர ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டார
 ம் இரண்டாத்திரம்,  நனாவுக்கு இட் இரண்டமுனாவுக்கு இடைப்புமுறையளவில் அபமரிக்கம் இரண்டாவின் அனாவுக்கு இடர-கம் இரண்டாலனித்துவ நம் இரண்டா் இரண்டம் இரண்டாக
சீனம் இரண்டா பசயல் டவது மட்டமம.

ஆனம் இரண்டால் ஜ ஜன்பிங் தனாவுக்கு இடலனாவுக்கு இடமயிலம் இரண்டான முதலம் இரண்டாளித்துவ பசல்வந்த
தட்டக்களின் சீன ஆட்சி இதும ம் இரண்டான்ைப்புமுறை கீழ் டிதனாவுக்கு இடல ஏற்க முடியம் இரண்டாது.
முதலம் இரண்டாளித்துவ பசம் இரண்டாத்துனாவுக்கு இட் இரண்டனாவுக்கு இடமயின் மீட்சி மற்றும் உலக சந்னாவுக்கு இடதக்குள்
சீனம் இரண்டானாவுக்கு இடவ ஒருங்கினாவுக்கு இடுசரணைத்ததன் மூலமம் இரண்டாக 400 மில்லியன்  லமம் இரண்டான பதம் இரண்டாழிலம் இரண்டாள
வர்க்கத்னாவுக்கு இடத உருவம் இரண்டாக்கி விட்டள்ள அது,  ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டார வளர்ச்சினாவுக்கு இடய
பதம் இரண்டா் இரண்டர்ந்து உருவம் இரண்டாக்கும் வனாவுக்கு இடரயில் அரசியல் சட்் இரண்டபூர்வமம் இரண்டான தன்னாவுக்கு இடமனாவுக்கு இடய
ம ுசரணை முடியும். 

இந்த முரண் ம் இரண்டாட்டின் கட்டப் டத்தவியலம் இரண்டாத புைப்புமுறைநினாவுக்கு இடல தர்க்கம்,  ம ம் இரண்டார்
ஆகும். 

இந்த மமம் இரண்டாதல் பவறுமமன சீனம் இரண்டாவு் இரண்டன் மட்டமல்ல.  முன்னதம் இரண்டாக அபமரிக்க
முதலம் இரண்டாளித்துவத்திற்கு ஆதம் இரண்டாயமம் இரண்டாக இருந்த சுதந்திர வர்த்தகத்தின்
அடித்தளத்திலம் இரண்டான ம ம் இரண்டாருக்குப் பிந்னாவுக்கு இடதய ஒழுங்கு, இப்ம ம் இரண்டாது அதன் பசம் இரண்டாந்த
நலன்களுக்மக எதிரம் இரண்டாக பசயல் டகிைப்புமுறைது என் னாவுக்கு இடத அபமரிக்க ஆளும்
வட்் இரண்டம் இரண்டாரங்களுக்குள் உுசரணைரப் ட்டிருப் தில் இருந்து இது எழுகிைப்புமுறைது.

பவள்னாவுக்கு இடள மம் இரண்டாளினாவுக்கு இடகயில் ட்ரம்ப் வருவதற்கு முன்னமர,  ஒ ம் இரண்டாமம் இரண்டா
நிர்வம் இரண்டாகத்தின் தனாவுக்கு இடலனாவுக்கு இடம வர்த்தக ம ச்சுவம் இரண்டார்த்னாவுக்கு இடதயம் இரண்டாளர் னாவுக்கு இடமக்பகல்
ஃப்பரம் இரண்டாமன் Foreign Affairs சஞ்சினாவுக்கு இடகயின் டிசம் ர் 2014   திப்பில் பிரசுரித்த
ஒரு கட்டனாவுக்கு இடரயில் குறிப்பிடனாவுக்கு இடகயில், ம ம் இரண்டாருக்குப் பின்னர் வடிவனாவுக்கு இடமக்கப் ட்் இரண்ட
உலகளம் இரண்டாவிய வர்த்தக முனாவுக்கு இடைப்புமுறையில் அங்மக "கட்டமம் இரண்டானரீதியம் இரண்டான மம் இரண்டாற்ைப்புமுறைங்கள்"
ந் இரண்டந்திருப் தம் இரண்டாக குறிப்பிட்் இரண்டம் இரண்டார்.  அவர்கள் உலக வர்த்தக "கட்் இரண்டனாவுக்கு இடமப்பில்"
ஒரு மம் இரண்டாற்ைப்புமுறைத்னாவுக்கு இடதக் மகம் இரண்டாரியதம் இரண்டாக அவர் வலியுறுத்தினம் இரண்டார்.  இது ஏபனன்ைப்புமுறைம் இரண்டால்

அபமரிக்கம் இரண்டா ம ம் இரண்டாரின் இறுதியில் பசய்தனாவுக்கு இடதப் ம ம் இரண்டால,  அது "உலகளம் இரண்டாவிய
ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டாரத்தில் ஒரு மமமலம் இரண்டாங்கிய அந்தஸ்னாவுக்கு இடத இப்ம ம் இரண்டாது
பகம் இரண்டாண்டிருக்கவில்னாவுக்கு இடல"  என் து் இரண்டன்,  “வர்த்தக பகம் இரண்டாள்னாவுக்கு இடகனாவுக்கு இடய
வடிவனாவுக்கு இடமப் தில் முன்பனம் இரண்டாரும ம் இரண்டாதும் இல்லம் இரண்டாதளவில் கட்டப் ம் இரண்டாடகனாவுக்கு இடள"
முகங்பகம் இரண்டாடக்கிைப்புமுறைது.

தற்ம ம் இரண்டானாவுக்கு இடதய உலக வர்த்தக முனாவுக்கு இடைப்புமுறைக்கு எதிரம் இரண்டாகவும் மற்றும் நூறு பில்லியன்
குசரணைக்கம் இரண்டான ் இரண்டம் இரண்டாலர்களுக்கு ஏற்  அபமரிக்கம் இரண்டானாவுக்கு இடவ "முதிரச் பசய்வது"
குறித்துமம் இரண்டான அவரின் பிதற்ைப்புமுறைல்களில்,  ட்ரம்ப் அபமரிக்க ஆளும்
வட்் இரண்டம் இரண்டாரங்களில்  ரவலம் இரண்டாக உள்ள நினாவுக்கு இடலப் ம் இரண்டாட்னாவுக்கு இட் இரண்ட இன்னும் அதிக
 கிரங்கமம் இரண்டாகவும் இன்னும் அதிக குரூரமம் இரண்டாகவும் மட்டமம பவளிப் டத்தி
வருகிைப்புமுறைம் இரண்டார்.

தற்ம ம் இரண்டாது சீனம் இரண்டா மமம் இரண்டாதல் தம் இரண்டான் அரங்கின் மத்திய இ் இரண்டத்தில் இருக்கிைப்புமுறைது
என்ைப்புமுறைம் இரண்டாலும்,  ஏனாவுக்கு இடனய அபமரிக்க ம ம் இரண்டாட்டியம் இரண்டாளர்களுக்கு எதிரம் இரண்டாகவும்
ந் இரண்டவடிக்னாவுக்கு இடககள் தயம் இரண்டாரிக்கப் ட்ட வருகின்ைப்புமுறைன.  இவ்வம் இரண்டாரம்
வர்த்தகத்துனாவுக்கு இடைப்புமுறையில் இருந்து அந்த நிர்வம் இரண்டாகம் அறிக்னாவுக்கு இடக ஒன்னாவுக்கு இடைப்புமுறைப்
ப ைப்புமுறைவிருக்கிைப்புமுறைது.  ஜப் ம் இரண்டான்,  பதன் பகம் இரண்டாரியம் இரண்டா மற்றும்,  அனாவுக்கு இடனத்திற்கும்
மமலம் இரண்டாக,  மஜர்மனிக்கு எதிரம் இரண்டாக வம் இரண்டாகனத்துனாவுக்கு இடைப்புமுறை இைப்புமுறைக்குமதியில் 25  சதவீத
வரிவிதிப்புகனாவுக்கு இடளத் திணிப் தற்கம் இரண்டான ட்ரம்பின் அச்சுறுத்தலுக்கு சட்் இரண்டபூர்வ
அடித்தளத்னாவுக்கு இடத வழங்கும் வனாவுக்கு இடகயில்,  அந்த அறிக்னாவுக்கு இடக வம் இரண்டாகனத்துனாவுக்கு இடைப்புமுறை
இைப்புமுறைக்குமதி அபமரிக்கம் இரண்டாவின் "மதசிய  ம் இரண்டாதுகம் இரண்டாப்புக்கு"  ஓர் அச்சுறுத்தனாவுக்கு இடலக்
பகம் இரண்டாண்டிருப் தம் இரண்டாக குறிப்பிடபமன எதிர் ம் இரண்டார்க்கப் டகிைப்புமுறைது.

இந்த அச்சுறுத்தல் ஏற்கனமவ ஜப் ம் இரண்டான் மற்றும் ஐமரம் இரண்டாப்பிய ஒன்றியத்னாவுக்கு இடத
அபமரிக்கம் இரண்டாவு் இரண்டன்  ன்முக வர்த்தக ம ச்சுவம் இரண்டார்த்னாவுக்கு இடதகளுக்குப்  திலம் இரண்டாக
இருதரப்பு ம ச்சுவம் இரண்டார்த்னாவுக்கு இடதகளுக்கு அழுத்தமளிக்க  யன் டத்தப் ட்டள்ளது,
இது இப்ம ம் இரண்டாது சீனம் இரண்டாவுக்கு எதிரம் இரண்டாக திருப் ப் ட்டிருக்கும் அமதம ம் இரண்டான்ைப்புமுறை
ந் இரண்டவடிக்னாவுக்கு இடககளுக்கு அவற்னாவுக்கு இடைப்புமுறை உள்ளம் இரண்டாக்கும் என்று அஞ்சி அனாவுக்கு இடவ அனாவுக்கு இடத
எதிர்த்திருந்தன.

அபமரிக்க-சீன வர்த்தக ம ம் இரண்டாரின் ஆழ்ந்த முக்கியத்துவத்னாவுக்கு இடத அதன்  ரந்த
அரசியல் உள்ள் இரண்டக்கத்தில் னாவுக்கு இடவத்து  ம் இரண்டார்த்தம் இரண்டால் மட்டமம புரிந்து பகம் இரண்டாள்ள
முடியும்.  அது ஏமதம் இரண்டா க் இரண்டந்து பசன்றுவி் இரண்டக்கூடிய பூசல் கினாவுக்கு இட் இரண்டயம் இரண்டாது. 1930
களின் ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டார ந் இரண்டவடிக்னாவுக்கு இடககனாவுக்கு இடளப் ம ம் இரண்டான்ைப்புமுறை அமத மம் இரண்டாதிரியம் இரண்டானனாவுக்கு இடவ
மீட்டயிர்ப்பிக்கப் ட்ட வருகின்ைப்புமுறைன, ஆகமவ அந்த கம் இரண்டாட்டமிரம் இரண்டாண்டித்தனமம் இரண்டான
தசம் இரண்டாப்தத்தின் அனாவுக்கு இடனத்து அரசியல் நிகழ்வுப்ம ம் இரண்டாக்குகளும்
மீண்டபமம் இரண்டாருமுனாவுக்கு இடைப்புமுறை மமற் ரப்புக்கு வந்து பகம் இரண்டாண்டிருக்கின்ைப்புமுறைன.

அபமரிக்கம் இரண்டா அதன் நலன்கனாவுக்கு இடள  ம் இரண்டாதுகம் இரண்டாக்க —பவனிசுமவலம் இரண்டாவில் இருந்து
 ம் இரண்டாரசீக வனாவுக்கு இடளகு் இரண்டம் இரண்டா மற்றும் பதன் சீனக் க் இரண்டல் வனாவுக்கு இடரயில்—  உலகம்
எங்கிலும் அதன்  னாவுக்கு இட் இரண்டகனாவுக்கு இடள நினாவுக்கு இடலநிறுத்துகின்ைப்புமுறை நினாவுக்கு இடலயில் உலக ம ம் இரண்டார்
அ ம் இரண்டாயம் தினசரி அதிகரித்து வருகிைப்புமுறைது.  முன்பினும் அதிக எமதச்சதிகம் இரண்டார
ஆட்சி வடிவங்கள் அபிவிருத்தி பசய்யப் டவதற்கு மத்தியில்,  பதம் இரண்டாழிலம் இரண்டாள
வர்க்கத்திற்கு எதிரம் இரண்டாக நினாவுக்கு இடலநிறுத்தப் ் இரண்டவிருக்கும்  ம் இரண்டாசிசவம் இரண்டாத சக்திகள்
அபமரிக்கம் இரண்டாவில் ட்ரம்பினம் இரண்டாலும் மற்றும் உலபகங்கிலுமம் இரண்டான முதலம் இரண்டாளித்துவ
அரசுகளம் இரண்டாலும் பசயலூக்கத்து் இரண்டன் ஊக்கப் டத்தப் ட்ட வருகின்ைப்புமுறைன.
அமதமநரத்தில்,   ங்குச் சந்னாவுக்கு இடதகளின் ஏற்ைப்புமுறை இைப்புமுறைக்கங்கமளம் இரண்டா, 2008  ஐ வி் இரண்ட
அதிக தீவிரமம் இரண்டான மற்பைப்புமுறைம் இரண்டாரு நிதியியல் பநருக்கடி அபிவிருத்தி ஆகி
வருவனாவுக்கு இடதச் சுட்டிக்கம் இரண்டாட்டகின்ைப்புமுறைன.

வர்க்க ம ம் இரண்டாரம் இரண்டாட்் இரண்டத்தின் அதிகரிப்புக்கும்,  முதலம் இரண்டாளித்துவ-எதிர்ப்பு மற்றும்
மசம் இரண்டாசலிச மம் இரண்டாற்றீடக்குத் பதம் இரண்டாழிலம் இரண்டாளர்கள் அதிகரித்தளவில் திரும்புவதற்கும்,
முதலம் இரண்டாளித்துவ ஆளும் வர்க்கத்தின் வினாவுக்கு இட் இரண்டயிறுப் ம் இரண்டானது ம ம் இரண்டார்,
சர்வம் இரண்டாதிகம் இரண்டாரம் மற்றும்  ம் இரண்டாசிசமம் இரண்டாக உள்ளது.

கம் இரண்டாட்டமிரம் இரண்டாண்டித்தனத்திற்குள் வீழ்ச்சி தீவிரப் டவனாவுக்கு இடத பதம் இரண்டாழிலம் இரண்டாள
வர்க்கத்தின் தனாவுக்கு இடலயீட மட்டமம தடக்க முடியும். முதலம் இரண்டாம் உலகப் ம ம் இரண்டாரின்
பதம் இரண்டா் இரண்டக்கத்தில் லிமயம் இரண்டான் ட்பரம் இரண்டாட்ஸ்கியின் வம் இரண்டார்த்னாவுக்கு இடதகளில் கூறுவதம் இரண்டானம் இரண்டால்:
“உலகப் ப ம் இரண்டாருளம் இரண்டாதம் இரண்டாரத்னாவுக்கு இடத மசம் இரண்டாசலிசரீதியில் ஒழுங்கனாவுக்கு இடமப் னாவுக்கு இடத நம் இரண்டாளம் இரண்டாந்த
நனாவுக்கு இட் இரண்டமுனாவுக்கு இடைப்புமுறை மவனாவுக்கு இடலத்திட்் இரண்டமம் இரண்டாக பகம் இரண்டாண்ட முதலம் இரண்டாளித்துவத்தின் ஏகம் இரண்டாதி த்திய
குழப் ங்கனாவுக்கு இடள எதிர்ப் மத,  அவற்னாவுக்கு இடைப்புமுறை  ம் இரண்டாட்் இரண்டம் இரண்டாளி வர்க்கம்
எதிர்பகம் இரண்டாள்வதற்கம் இரண்டான ஒமர வழியம் இரண்டாகும்.”


