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சரியியா ப ியாரில்  ங்கு ற்றுவதென்ற பற்றுவதென்ற பவதென்ற ஜேர்மன் அரசாங்கத்திியாங்கத்தின் முடிவ,
பவதென்ற ஜேர்மன் இரியாணுவவியாபற்றுவதெத்தின் மீள்எழுச்சயில் ஒரு புதிய கட்டத்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெக
குறிககிறத. மககளின் முதகுககுப் பின்னால் ஒரு இரியால் ஒரு இரத்பற்றுவதெந்பபற்றுவதெியாய்ந்பற்றுவதெ
அ ியாயகரமியானால் ஒரு இர நடவடிகதைக் குறிக்கிறது. மககககு பற்றுவதெயியாரிப்பு நடந்த வருகிறத.

வியியாழனால் ஒரு இரன்று மத்திய அரசாங்கத்திியாங்கம,  ஆறு படியார்னால் ஒரு இரியாதென்ற டியா
ப ியார்விமியானால் ஒரு இரங்கள்,  எரிதென்ற  ியாருள் நிரப்பும குதைக் குறிக்கிறது. மகறந்பற்றுவதெ ட்சாங்கத்திம ஒரு
ப ியார்விமியானால் ஒரு இரம,  ஒரு ப ியார்ககப் ல் மற்றும தென்ற சாங்கத்தியற்தைக் குறிக்கிறது. மகககபகியாள்
உளவபவதைக் குறிக்கிறது. மகலை ஆகியவற்றுடன் ISIS இன் (ஈரியாக மற்றும சரியியாவின்
இஸ்லைியாமிக அரச)  சரிய நிதைக் குறிக்கிறது. மகலைகள் மீத குண்டுவீச வரும
அதென்ற மரிகக பற்றுவதெதைக் குறிக்கிறது. மகலைதைக் குறிக்கிறது. மகமயிலைியானால் ஒரு இர சாங்கத்திர்வபபற்றுவதெசாங்கத்தி இரியாணுவ கூட்டணியில்
 ங்கு ற்றுவபற்றுவதெற்கு உடன் ட்டத.  கிறிஸ்தவ வதென்ற ஜேனால் ஒரு இரநியாயக
ஒன்றியம/கிறிஸ்தவ சாங்கத்திமூக ஒன்றியம (CDU/CSU) இரண்டும,
அத்தடன் சாங்கத்திமூக வதென்ற ஜேனால் ஒரு இரநியாயக கட்சயும (SPD) இரியாணுவ
நடவடிகதைக் குறிக்கிறது. மககதைக் குறிக்கிறது. மகய ஆபற்றுவதெரிப் பற்றுவதெியால்,  அந்நகர்வ பவதென்ற ஜேர்மன்
நியாடியாளுமன்றத்தின் (Bundestag) ஒப்புபற்றுவதெதைக் குறிக்கிறது. மகலைப் தென்ற  றும என் தில் எந்பற்றுவதெ
சாங்கத்திந்பபற்றுவதெகமும இல்தைக் குறிக்கிறது. மகலை.

படியார்னால் ஒரு இரியாதென்ற டியா ப ியார்விமியானால் ஒரு இரங்கள் குண்டுகதைக் குறிக்கிறது. மகளக கியாவிச் தென்ற சாங்கத்தில்லைியாமல்
உளவ பவதைக் குறிக்கிறது. மகலைகளுககியாக  யன் டுத்பற்றுவதெப் டும என்றியாலும கூட,
தென்ற பற்றுவதெளிவியாக அததென்ற வியாரு ப ியார் நடவடிகதைக் குறிக்கிறது. மககபய ஆகும.
யூபகியாஸ்லைியாவியியா ப ியார் (1999)  மற்றும (2001  இல் இருந்த
இன்றுவதைக் குறிக்கிறது. மகர நடந்த வருகின்ற)  ஆப்கியானிஸ்பற்றுவதெியான் ப ியாதைக் குறிக்கிறது. மகர அடுத்த,
இரண்டியாம உலைக ப ியாருககுப் பிந்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெய பவதென்ற ஜேர்மன் இரியாணுவ  தைக் குறிக்கிறது. மகட
வரலைியாற்றில் இத மூன்றியாவத ப ியார் நடவடிகதைக் குறிக்கிறது. மககயியாக உள்ளத.

படியார்னால் ஒரு இரியாதென்ற டியாககளியால் பசாங்கத்திகரிககப் டும அதி-தல்லிய புள்ளிவி ரங்கள்
பநரடியியாக கூட்டணியின் ஏதைக் குறிக்கிறது. மகனால் ஒரு இரய அங்கத்பற்றுவதெவர்களுககு
அனுப் ப் ட்டு,  இலைககுகதைக் குறிக்கிறது. மகள பபற்றுவதெர்ந்தென்ற பற்றுவதெடுககவம மற்றும பற்றுவதெியாககவம
பிரபயியாகிககப் டும.  SPD இன்  ியாதகியாப்புத்ததைக் குறிக்கிறது. மகற வல்லுனால் ஒரு இரர்
தைக் குறிக்கிறது. மகரய்னால் ஒரு இரர் ஆர்பனால் ஒரு இரியால்ட் அந்நடவடிகதைக் குறிக்கிறது. மககயின் பற்றுவதென்தைக் குறிக்கிறது. மகம குறித்த எவ்விபற்றுவதெ
சாங்கத்திந்பபற்றுவதெகத்திற்கும இடமளிககியாமல்,  அந்பற்றுவதெ உளவ விமியானால் ஒரு இரங்கள்
"நடந்தவரும சாங்கத்திண்தைக் குறிக்கிறது. மகடககு ஒரு  ங்களிப் ியாகும,  இதைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெக குறித்த
நியாம எதைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெயும மூடி மதைக் குறிக்கிறது. மகறகக பவண்டியதில்தைக் குறிக்கிறது. மகலை,”  என்றவர்
தென்ற பற்றுவதெரிவித்பற்றுவதெியார்.  “இலைககுகதைக் குறிக்கிறது. மகள பபற்றுவதெர்ந்தென்ற பற்றுவதெடுககிபறியாமியா அல்லைத
இலைககுகதைக் குறிக்கிறது. மகள பற்றுவதெியாககுகிபறியாமியா என் தில் பற்றுவதெியார்மீக அடிப் தைக் குறிக்கிறது. மகடயில்
எந்பற்றுவதெ வித்தியியாசாங்கத்திமும இல்தைக் குறிக்கிறது. மகலை" என்றியார்.

உளவ விமியானால் ஒரு இரங்கதைக் குறிக்கிறது. மகள அனுப்பியதைக் குறிக்கிறது. மகம தென்ற வறும தென்ற பற்றுவதெியாடககபமயியாகும.
பவதென்ற ஜேர்மன் இரியாணுவம (Bundeswehr) மீண்டுதென்ற மியாருமுதைக் குறிக்கிறது. மகற ப ியாரில்
இறங்குகிறத என் பற்றுவதெியால்,  பற்றுவதெதைக் குறிக்கிறது. மகரப் தைக் குறிக்கிறது. மகட தருப்புகளின் பிரபயியாகம
உட் ட அதிகளவில் ஈடு டுவபற்றுவதெற்கியானால் ஒரு இர பகியாரிகதைக் குறிக்கிறது. மகககள் விதைக் குறிக்கிறது. மகரவிபலைபய
பின்தென்ற பற்றுவதெியாடரும.

சாங்கத்திமரசாங்கத்திமற்ற சாங்கத்திர்வபபற்றுவதெசாங்கத்தி பமியாபற்றுவதெல்களின் குவிதைக் குறிக்கிறது. மகமயமியாக மியாறியுள்ளதம,
முபற்றுவதெலைியாம உலைக ப ியாருககு முந்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெய  ியால்கன் பமியாபற்றுவதெல்கதைக் குறிக்கிறது. மகளப்
ப ியான்றதமியானால் ஒரு இர ஒரு ப ியாரில் பவதென்ற ஜேர்மன் பற்றுவதெதைக் குறிக்கிறது. மகலையிடுகிறத.
மூன்றியாண்டுகளுககும பமலைியாக சரியியாவில் நடத்பற்றுவதெப் ட்டு வரும ஒரு
"பினால் ஒரு இரியாமி ப ியார்", "ரஷ்யியா மற்றும அதென்ற மரிககியாவிற்கு இதைக் குறிக்கிறது. மகடபய ஓர்
ஆகபரியாஷ ப ியாரியாக மியாறககூடும,”  என்று அகபடியா ர் 18  இல்
 ழதைக் குறிக்கிறது. மகமவியாபற்றுவதெ நியாளிபற்றுவதெழ் Frankfurter  Allgemeine  Sonntags

zeitung எழுதியத.

தருககிய ப ியார்விமியானால் ஒரு இரங்களியால் ஒரு ரஷ்ய ப ியார்விமியானால் ஒரு இரம
சட்டுவீழ்த்பற்றுவதெப் ட்டதைக் குறிக்கிறது. மகம,  அதவம வதென்ற ஜேனால் ஒரு இரியாதி தி ஒ ியாமியாவினால் ஒரு இரியால் அத
 கிரங்கமியாக  ியாதகியாககப் ட்டதைக் குறிக்கிறது. மகம,  இந்பற்றுவதெ அ ியாயத்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெ
உறுதிப் டுத்தகிறத.  அதென்ற மரிககியா மற்றும ரஷ்யியாவிற்கு இதைக் குறிக்கிறது. மகடபய
 பற்றுவதெட்டங்கள் தென்ற பற்றுவதெியாடர்ந்த தீவிரமதைக் குறிக்கிறது. மகடயககூடும.  இந்நிதைக் குறிக்கிறது. மகலையில் பற்றுவதெியான்,
அல்லைத அபனால் ஒரு இரகமியாக தல்லியமியாக இபற்றுவதெனால் ஒரு இரியால் பற்றுவதெியாபனால் ஒரு இரியா என்னால் ஒரு இரபவியா,
பவதென்ற ஜேர்மன் அரசாங்கத்திியாங்கம ப ியாரில்  ங்கு ற்ற முடிதென்ற வடுத்தள்ளத.

சாங்கத்திகலை ப ியார்கதைக் குறிக்கிறது. மகளப் ப ியாலைபவ,  கூறப் டும கியாரணங்களுககும நிவதென்ற ஜேமியானால் ஒரு இர
கியாரணங்களுககும இதைக் குறிக்கிறது. மகடயிலைியானால் ஒரு இர பவறு ியாட்தைக் குறிக்கிறது. மகட ஒருவர் பவறு டுத்தி
 ியார்கக பவண்டும.

இந்பற்றுவதெ இரியாணுவ பற்றுவதெதைக் குறிக்கிறது. மகலையீடியானால் ஒரு இரத,  உத்திபயியாகபூர்வமியாக,   ியாரிஸ்
பற்றுவதெியாககுபற்றுவதெல்கதைக் குறிக்கிறது. மகள அடுத்த பிதென்ற ரஞ்ச வதென்ற ஜேனால் ஒரு இரியாதி தி பிரியான்சவியா பபியாலைியாண்ட்
இன் முதைக் குறிக்கிறது. மகறயீட்டின் ப ரில் நியியாயப் டுத்பற்றுவதெப் ட்டு வருகிறத.  பவதென்ற ஜேர்மன்
பற்றுவதெதைக் குறிக்கிறது. மகலையீட்டின் பநியாககம சாங்கத்திர்வபபற்றுவதெசாங்கத்தி  யங்கரவியாபற்றுவதெத்திற்கு எதிரியாக
சாங்கத்திண்தைக் குறிக்கிறது. மகடயிடுவதம மற்றும  யங்கரவியாபற்றுவதெ ப ியாரியாளிகள் குழுவியானால் ஒரு இர ISIS ஐ
பபற்றுவதெியாற்கடிப் தமியாகும என் பபற்றுவதெ உத்திபயியாகபூர்வ நியியாயப் டுத்பற்றுவதெலைியாக
உள்ளத. ஆனால் ஒரு இரியால் யபற்றுவதெியார்த்பற்றுவதெத்தில், மத்திய கிழககில் பவதென்ற ஜேர்மன் இரியாணுவ
பற்றுவதெதைக் குறிக்கிறது. மகலையீட்டுககு  லை ஆண்டுகளியாக பற்றுவதெயியாரிப்பு தென்ற சாங்கத்திய்யப் ட்டுள்ளனால் ஒரு இர.  ியாரிஸ்
பற்றுவதெியாககுபற்றுவதெல்கள் தைக் குறிக்கிறது. மககவசாங்கத்திமிருந்பற்றுவதெ திட்டங்கதைக் குறிக்கிறது. மகள நதைக் குறிக்கிறது. மகடமுதைக் குறிக்கிறது. மகறககுக தென்ற கியாண்டு
வர ப ியாலிககியாரணத்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெ மட்டுபம வழங்கி உள்ளனால் ஒரு இர.

நியான்கதைக் குறிக்கிறது. மகர ஆண்டுகளுககு முன்னால் ஒரு இரர் லிபிய ப ியாருககுப் பின்னால் ஒரு இரரில்
இருந்த, ஊடக மற்றும அரசயல் ஸ்பற்றுவதெியா கத்தின் முன்னால் ஒரு இரணி பிர லைங்கள்
ப ியாரில்  ங்கு ற்றியாமல் இருககும பவதென்ற ஜேர்மனியின் முடிதைக் குறிக்கிறது. மகவ ஒரு
பிதைக் குறிக்கிறது. மகழயியாக வியாதிட்டு வந்பற்றுவதெனால் ஒரு இரர்.  சாங்கத்திகலை கட்சகளிலிருந்தம 50 ககும
அதிகமியானால் ஒரு இர முன்னால் ஒரு இரணி அரசயல்வியாதிகளும,  இபற்றுவதெழியாளர்கள்,
கல்வித்ததைக் குறிக்கிறது. மகறயினால் ஒரு இரர்,  இரியாணுவ மற்றும வணிக பற்றுவதெதைக் குறிக்கிறது. மகலைவர்களும அரச-
ஆபற்றுவதெரவ சந்பற்றுவதெதைக் குறிக்கிறது. மகனால் ஒரு இர குழியாம Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) இன்
குதைக் குறிக்கிறது. மகடயின் கீழ் ஒரு புதிய தென்ற வளியுறவ தென்ற கியாள்தைக் குறிக்கிறது. மககதைக் குறிக்கிறது. மகய விவரித்பற்றுவதெனால் ஒரு இரர். இத,
ஒரு "வர்த்பற்றுவதெக மற்றும ஏற்றுமதி நியாடியாக" விளங்கும பவதென்ற ஜேர்மனி, ஏறத்பற்றுவதெியாழ
ஏதைக் குறிக்கிறது. மகனால் ஒரு இரய பவதென்ற றந்பற்றுவதெ நியாட்தைக் குறிக்கிறது. மகடயும விட அதிகமியாக “ஏதைக் குறிக்கிறது. மகனால் ஒரு இரய சாங்கத்திந்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெகள்
மற்றும சாங்கத்திர்வபபற்றுவதெசாங்கத்தி வர்த்பற்றுவதெக  ியாதைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெகள் மற்றும மூலைப்தென்ற  ியாருட்களின்
பபற்றுவதெதைக் குறிக்கிறது. மகவதைக் குறிக்கிறது. மகயச்"  சாங்கத்திியார்ந்திருப் பற்றுவதெியால்,  அத அரசயல்ரீதியியாகவம மற்றும
இரியாணுவரீதியிலும மீண்டுதென்ற மியாருமுதைக் குறிக்கிறது. மகற சாங்கத்திர்வபபற்றுவதெசாங்கத்தி "பற்றுவதெதைக் குறிக்கிறது. மகலைதைக் குறிக்கிறது. மகமதைக் குறிக்கிறது. மகய" எடுகக
பவண்டுதென்ற மன்ற முதைக் குறிக்கிறது. மகறயீட்தைக் குறிக்கிறது. மகடக தென்ற கியாண்டு வந்பற்றுவதெத.

இந்பற்றுவதெ ஆவணத்தின் டி,  வதென்ற ஜேனால் ஒரு இரியாதி தி பவதென்ற ஜேியாபியாயிம தென்ற க் கௌவ்க,  தென்ற வளியுறவ
மந்திரி பிரியாங்க-வியால்டர் ஸ்தைக் குறிக்கிறது. மகரன்தைக் குறிக்கிறது. மகமயர் மற்றும  ியாதகியாப்பு மந்திரி
ஊர்சலைியா தென்ற வியான் தென்ற டர் தென்ற லையன் ஆகிபயியார் 2014  இன் தென்ற பற்றுவதெியாடககத்தில்
"இரியாணுவ பற்றுவதெதைக் குறிக்கிறது. மகடகதைக் குறிக்கிறது. மகள முடிவககுக தென்ற கியாண்டு வர"  பகியாரினால் ஒரு இரர்.  பவதென்ற ஜேர்மனி
"உலைக அரசயலில் தென்ற வறுமபனால் ஒரு இர ஒதங்கியிருந்த கருத்த
தென்ற பற்றுவதெரிவிப் தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெயும விட மிக முககியமியானால் ஒரு இரத”,  “தென்ற வளியுறவ மற்றும
 ியாதகியாப்பு தென்ற கியாள்தைக் குறிக்கிறது. மகக பிரச்சதைக் குறிக்கிறது. மகனால் ஒரு இரகளில் உடனால் ஒரு இரடியியாகவம மற்றும
கணிசாங்கத்திமியானால் ஒரு இரளவிற்கு அதிகமியாகவம ஈடு ட பற்றுவதெயியாரிப்பு தென்ற சாங்கத்திய்த தென்ற கியாள்ள
பவண்டும,” என்று அவர்கள் அறிவித்பற்றுவதெனால் ஒரு இரர்.

இப்ப ியாத, வணிக நியாளிபற்றுவதெழ் Handelsblatt ககு வழங்கிய ஒரு ப ட்டியில்,
தென்ற வியான் தென்ற டர் தென்ற லையன் கடந்பற்றுவதெ ஆண்டு அவர் அபிவிருத்தி தென்ற சாங்கத்திய்பற்றுவதெ
கருத்தருககளின் அடித்பற்றுவதெளத்தில் சரியியாவில் இரியாணுவ பற்றுவதெதைக் குறிக்கிறது. மகலையீட்தைக் குறிக்கிறது. மகட
நியியாயப் டுத்தினால் ஒரு இரியார். “2014  இளபவனிலில்,  பற்றுவதெற்ப ியாதைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெய நிதைக் குறிக்கிறது. மகலைதைக் குறிக்கிறது. மகமதைக் குறிக்கிறது. மகய
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யியாரியாலும முன்ஊகித்திருகக முடியியாத,”  என்றவர் அறிவித்பற்றுவதெியார்.
“இருப்பினும, வதென்ற ஜேனால் ஒரு இரியாதி தியும, தென்ற வளியுறவத்ததைக் குறிக்கிறது. மகற மந்திரியும, நியானும
ஏறத்பற்றுவதெியாழ ஒபர பநரத்தில் இந்பற்றுவதெ விவியாபற்றுவதெத்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெத் தென்ற பற்றுவதெியாடங்கி தைக் குறிக்கிறது. மகவத்பற்றுவதெத
நல்லைபற்றுவதெியாய் ப ியாய்விட்டத:  நியாங்கள் அங்பக பிரச்சதைக் குறிக்கிறது. மகனால் ஒரு இரகதைக் குறிக்கிறது. மகள
விவியாதித்த கண்பணியாட்ட புள்ளிகதைக் குறிக்கிறது. மகள அபிவிருத்தி தென்ற சாங்கத்திய்பபற்றுவதெியாம, ஒரு
சலை மியாபற்றுவதெங்களுககுப் பின்னால் ஒரு இரர் எங்களியால் நிவதென்ற ஜேமியானால் ஒரு இர தென்ற நருககடிதைக் குறிக்கிறது. மகயக
கருதிப்  ியார்கக முடிந்பற்றுவதெத.”

அத்பற்றுவதெதைக் குறிக்கிறது. மககய "கண்பணியாட்ட புள்ளிகள்"  முபற்றுவதெலில் உகபரனில்
நதைக் குறிக்கிறது. மகடமுதைக் குறிக்கிறது. மகறககுக தென்ற கியாண்டு வரப் ட்டனால் ஒரு இர,  அங்பக பவதென்ற ஜேர்மனி,
அதென்ற மரிககியாவடன் பசாங்கத்திர்ந்த,  ஒரு பமற்கு-ஆபற்றுவதெரவிலைியானால் ஒரு இர ஆட்சதைக் குறிக்கிறது. மகய
அதிகியாரத்திற்குக தென்ற கியாண்டு வந்பற்றுவதெ வலைதசாங்கத்திியாரி ஆட்சக கவிழ்ப்பு
சாங்கத்திதிதைக் குறிக்கிறது. மகய ஆபற்றுவதெரித்பற்றுவதெத. பநட்படியா மற்றும ரஷ்யியாவிற்கு இதைக் குறிக்கிறது. மகடபய ஒரு
கூர்தைக் குறிக்கிறது. மகமயியானால் ஒரு இர பமியாபற்றுவதெதைக் குறிக்கிறது. மகலைத் தூண்டிவிட்ட அத,  இன்று வதைக் குறிக்கிறது. மகரயில்
தென்ற பற்றுவதெியாடர்ந்த தென்ற கியாண்டிருககிறத.

உகபரனிய தென்ற நருககடிககு இதைக் குறிக்கிறது. மகடபய, பவதென்ற ஜேர்மன் பசாங்கத்திியாசாங்கத்திலிசாங்கத்தி சாங்கத்திமத்தவக
கட்ச (PSG) மத்திய கிழககு பமியாபற்றுவதெல் தீவிரமதைக் குறிக்கிறது. மகடவதைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெக குறித்த
எச்சாங்கத்திரித்பற்றுவதெத.  தென்ற சாங்கத்திப்டம ர் 2014  இல் ப ியாருககு எதிரியாக பசாங்கத்திியாசாங்கத்திலிசாங்கத்தி
சாங்கத்திமத்தவக கட்சயின் ஒரு சறப்பு மியாநியாட்டில் ஏற்றுகதென்ற கியாள்ளப் ட்ட
ஒரு தீர்மியானால் ஒரு இரம, பின்வருமியாறு குறிப்பிடுகிறத: “அதென்ற மரிககியா, கட்டியார்,
சாங்கத்திவூதி அபரபியியா மற்றும தருககியியால் ஆபற்றுவதெரிககப் ட்டு
உருவியாககப் ட்ட  யங்கரவியாபற்றுவதெ ப ியாரியாளிகள் குழு இஸ்லைியாமிய
அரசககு (IS) எதிரியாக ப ியாரியாடுவத என்ற சாங்கத்திியாககில்,  அந்பற்றுவதெ
மூலைப்தென்ற  ியாருள் வளம நிதைக் குறிக்கிறது. மகறந்பற்றுவதெ அப்பிரியாந்தியத்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெக கூடுபற்றுவதெலைியாக
வன்முதைக் குறிக்கிறது. மகறரீதியில்  ங்கீடு தென்ற சாங்கத்திய்ய தென்ற பற்றுவதெியாடங்கியுள்ளதைக் குறிக்கிறது. மகம,  ஈரியாக,
லிபியியா மற்றும சரியியாவின் முந்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெய ப ியார்கதைக் குறிக்கிறது. மகள விட இன்னும
அதிக இரத்பற்றுவதெந்பபற்றுவதெியாய்ந்பற்றுவதெ ப ியார்களுககு அச்சறுத்தகிறத.”

இபற்றுவதெற்கிதைக் குறிக்கிறது. மகடபய,  சரியியா,  ஈரியாக மற்றும ஆப்கியானிஸ்பற்றுவதெியானின் தென்ற  ரும
 குதிகள் அழிககப் ட்டுள்ளனால் ஒரு இர.  மில்லியன் கணககியானால் ஒரு இர மககள்
அண்தைக் குறிக்கிறது. மகடநியாடுகளுககும மற்றும ஐபரியாப் ியாவிற்கும
பற்றுவதெப்பிபயியாடியுள்ளனால் ஒரு இரர்.  ஒட்டுதென்ற மியாத்பற்றுவதெ  குதியும மிகப் தென்ற  ரிய
தென்ற வடிப் ியார்ந்பற்றுவதெ தென்ற வடிஉதைக் குறிக்கிறது. மகலையியாக மியாறியுள்ளத,  இதில் சாங்கத்திர்வபபற்றுவதெசாங்கத்தி
மற்றும பிரியாந்திய சாங்கத்திகதிகள் ஒன்றுகதென்ற கியான்று முரண் ியாடியானால் ஒரு இர
நலைன்கதைக் குறிக்கிறது. மகளப் பின்தென்ற பற்றுவதெியாடர்கின்றனால் ஒரு இர.  அதென்ற மரிககியா,  ரஷ்யியா,  தருககி,
பிரியான்ஸ்,   லை அபரபிய நியாடுகளும மற்றும விதைக் குறிக்கிறது. மகரவிபலைபய
இங்கிலைியாந்தம சரியியா மற்றும ஈரியாககின் இலைககுகள் மீத
குண்டுவீசகின்றனால் ஒரு இர மற்றும உள்நியாட்டு ப ியாரியாளிகள் குழுககதைக் குறிக்கிறது. மகள
ஆயுபற்றுவதெபமந்பற்றுவதெ தென்ற சாங்கத்திய்கின்றனால் ஒரு இர.

இந்பற்றுவதெ ஒன்றுகதென்ற கியான்று முரண் ியாடியானால் ஒரு இர நலைன்கள் ஆழமியாக
சககலைியாகவம மற்றும முரண் ட்டும உள்ளனால் ஒரு இர.  உண்தைக் குறிக்கிறது. மகமயில்,
ஒவ்தென்ற வியாரு நியாட்டிற்குள்ளும அங்பக சாங்கத்திர்வபபற்றுவதெசாங்கத்தி தென்ற கியாள்தைக் குறிக்கிறது. மகக
விவகியாரத்தில் கசாங்கத்திப் ியானால் ஒரு இர கருத்தபவறு ியாடுகள் உள்ளனால் ஒரு இர.  ஆனால் ஒரு இரியால்
சரியியா மீபற்றுவதெியானால் ஒரு இர பமியாபற்றுவதெலின் பிரபற்றுவதெியானால் ஒரு இர ப ியாககு பின்வருமியாறு உள்ளத:
அசாங்கத்திியாத் ஆட்ச அபற்றுவதென் தென்ற சாங்கத்திியாந்பற்றுவதெ இரியாணுவத்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெச் சாங்கத்திியார்ந்த மட்டுமின்றி,
மியாறியாக ஈரியானிய ப ியாரியாளிகள் குழுககள் மற்றும தென்ற லை னிய
தென்ற பஸ்புல்லைியாதைக் குறிக்கிறது. மகவயும சாங்கத்திியார்ந்தள்ள நிதைக் குறிக்கிறது. மகலையில்,  அதைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெ அதென்ற மரிககியா
தூககிதென்ற யறிய விருமபுகிறத.  ரஷ்யியாபவியா,  அசாங்கத்திியாத் ஆட்சதைக் குறிக்கிறது. மகயப்
 ியாதகியாப் தடன்,  அதென்ற மரிககியா மற்றும அபற்றுவதென் கூட்டியாளிகளியால்
ஆபற்றுவதெரிககப் டும அல்-நுஸ்ரியா முன்னால் ஒரு இரணி,  சரியியா பிரிவியானால் ஒரு இர அல்-
தென்ற கியாய்பற்றுவதெியா உட் ட அசாங்கத்திியாத் எதிர்ப் ியாளர்கள் மீத குண்டுவீசகிறத.

பவதென்ற ஜேர்மனியும பிரியான்சம அதென்ற மரிககியா மற்றும ரஷ்யியாதைக் குறிக்கிறது. மகவ, மற்றும சலை
உள்நியாட்டு விபரியாதிகதைக் குறிக்கிறது. மகளயும,  விவியாபற்றுவதெ பமதைக் குறிக்கிறது. மகடககுக தென்ற கியாண்டு வர
முயன்று வருகின்றனால் ஒரு இர,  ஏதென்ற னால் ஒரு இரன்றியால் அசாங்கத்திியாத் ஆட்ச கட்டுப் ியாடின்றி
தென்ற  ியாறிந்பற்றுவதெியால் அத இன்னும மில்லியன் கணககியானால் ஒரு இர அகதிகதைக் குறிக்கிறது. மகள
ஐபரியாப் ியாவிற்குக தென்ற கியாண்டு வரும என் தடன்,  சரியியாதைக் குறிக்கிறது. மகவ ஒரு
நிரந்பற்றுவதெர உள்நியாட்டு ப ியாருககுள் மூழ்கடிககுதென்ற மனால் ஒரு இர அஞ்சகின்றனால் ஒரு இர.
இருந்பற்றுவதெியாலும கூட அவர்கள் அப்ப ியாதைக் குறிக்கிறது. மகரத் தீவிரப் டுத்தவபற்றுவதென்
மூலைமியாக இன்னும நிதைக் குறிக்கிறது. மகலைதைக் குறிக்கிறது. மகமதைக் குறிக்கிறது. மகய பமியாசாங்கத்திமியாககுகின்றனால் ஒரு இர.  ரஷ்ய

ப ியார்விமியானால் ஒரு இரத்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெ தருககி சட்டுவீழ்த்தியதைக் குறிக்கிறது. மகம பிரியான்பகியா-பவதென்ற ஜேர்மனியின்
இந்பற்றுவதெ திட்டங்களுககு முட்டுககட்தைக் குறிக்கிறது. மகடயியாக பசாங்கத்திதைக் குறிக்கிறது. மகவயியாற்றியத.

அதென்ற மரிககியாதைக் குறிக்கிறது. மகவ ப ியாலைபவ,  தருககியும அசாங்கத்திியாத் ஆட்சதைக் குறிக்கிறது. மகயத்
தூககிதென்ற யறிய விருமபுகிறத,  ஆனால் ஒரு இரியால் அத அபபற்றுவதெபநரத்தில், அதென்ற மரிககியா
மற்றும பவதென்ற ஜேர்மனி இரண்டும  யிற்சயளித்த,  ஆயுபற்றுவதெமளித்தவரும
தருககியர்கள்  லைப் டுவதைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெத் பற்றுவதெடுககவம விருமபுகிறத.  பவதென்ற ஜேர்மனி,
இபற்றுவதெற்கு  திலைியாக,  ஐபரியாப்பிய ஒன்றியத்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெபய உதைக் குறிக்கிறது. மகடகக அச்சறுத்தம
வதைக் குறிக்கிறது. மககயில் ஐபரியாப் ியாவிற்குள் அகதிகள் தென்ற  ருகதென்ற கடுத்த வருவதைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெத்
பற்றுவதெடுகக தருககியின் ஆபற்றுவதெரதைக் குறிக்கிறது. மகவ நியாடுகிறத.

வல்லைரசகளின் மிக ஆகபரியாஷமியானால் ஒரு இர மூர்ககத்பற்றுவதெனால் ஒரு இரம,  மிகவம சககலைியானால் ஒரு இர
மற்றும அ ியாயகரமியானால் ஒரு இர நிதைக் குறிக்கிறது. மகலைதைக் குறிக்கிறது. மகமயியாகும.  தென்ற நப்ப ியாலியன் ஒருசாங்கத்திமயம
அறிவிகதைக் குறிக்கிறது. மககயில்,  “சாங்கத்திண்தைக் குறிக்கிறது. மகடயில் இறங்குபவியாம,  பின்னால் ஒரு இரர் என்னால் ஒரு இர
நடககுதென்ற பற்றுவதெனால் ஒரு இர  ியார்ப்ப ியாம” (On s’engage et puis on voit) என்றியார். இத,
மத்திய கிழககில்,  "ஒவ்தென்ற வியான்தைக் குறிக்கிறது. மகறயும தூள்தூளியாகக குண்டுவீசய
பின்னால் ஒரு இரர்,  என்னால் ஒரு இர தென்ற வளிப் டுகின்றத எனால் ஒரு இர  ியார்ககலைியாம,”  என் பபற்றுவதெ
குறிகபகியாளியாக இருப் பற்றுவதெியாக தென்ற பற்றுவதெரிகிறத.

அதிகரித்பற்றுவதெளவில் பிரமியாண்ட இரியாணுவ பற்றுவதெளவியாடங்கள் நிதைக் குறிக்கிறது. மகலைநிறுத்பற்றுவதெப் ட்டு
வருகின்ற அபபற்றுவதெபவதைக் குறிக்கிறது. மகளயில்,  அந்பற்றுவதெ ப ியார்தென்ற வறியர்களில் எவருககுபம
அமபமியாபற்றுவதெதைக் குறிக்கிறது. மகலை எவ்வியாறு முடிவககுக தென்ற கியாண்டு வருவத என் தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெக
குறித்த எந்பற்றுவதெ பயியாசாங்கத்திதைக் குறிக்கிறது. மகனால் ஒரு இரயும இல்தைக் குறிக்கிறது. மகலை.  இத ஊடகங்களின்  லை
விமர்சாங்கத்திகர்களுககுத் தென்ற பற்றுவதெளிவியாக தென்ற பற்றுவதெரிகிறத.  சாங்கத்திியான்றியாக,  Frankfurter
Allgemeine  Zeitung வியியாழனால் ஒரு இரன்று கருத்ததைக் குறிக்கிறது. மகரகதைக் குறிக்கிறது. மககயில்,  ISIS  ஐ
கடுதைக் குறிக்கிறது. மகமயியாக பற்றுவதெியாகக சரியியாதைக் குறிக்கிறது. மகவச் சற்றி ப ியாதமியானால் ஒரு இரளவிற்கு இரியாணுவ
பற்றுவதெளவியாடங்கள் இருககுமியாறு தென்ற சாங்கத்திய்யப் டும என்று கருத்ததைக் குறிக்கிறது. மகரத்பற்றுவதெத.
“ஆனால் ஒரு இரியால் ஒன்றுதிரட்டிய இரியாணுவ  லைத்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெ எந்பற்றுவதெ பநியாககத்திற்கியாக
 யன் டுத்தவத என் தில் அங்பக உள்ள  லை ப ியார்தென்ற வறியர்களிதைக் குறிக்கிறது. மகடபய
ஒற்றுதைக் குறிக்கிறது. மகம இல்தைக் குறிக்கிறது. மகலை. ISIS மீபற்றுவதெியானால் ஒரு இர 'தென்ற வற்றிககுப்' பின்னால் ஒரு இரர் என்னால் ஒரு இர நடககும?”

மத்திய கிழககு ப ியாதைக் குறிக்கிறது. மகரத் தீவிரப் டுத்தவபற்றுவதென் மூலைமியாக,  அதென்ற மரிககியா,
பவதென்ற ஜேர்மனி மற்றும ஏதைக் குறிக்கிறது. மகனால் ஒரு இரய பிரபற்றுவதெியானால் ஒரு இர சாங்கத்திகதிகள் முபற்றுவதெலைியாளித்தவ
அதைக் குறிக்கிறது. மகமப்புமுதைக் குறிக்கிறது. மகறயின் ஆழ்ந்பற்றுவதெ தென்ற நருககடிககுப் பிரதி லிப்பு கியாட்டி
வருகின்றனால் ஒரு இர. “தென்ற வடிப் ியார்ந்பற்றுவதெ சாங்கத்திமூக  பற்றுவதெட்டங்கள்,  ஆழ்ந்பற்றுவதெ தென்ற  ியாருளியாபற்றுவதெியார
தென்ற நருககடி மற்றும ஐபரியாப்பிய அதிகியாரங்களுககு இதைக் குறிக்கிறது. மகடபய
அதிகரித்தவரும பமியாபற்றுவதெல்களுககு இரியாணுவவியாபற்றுவதெத்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெப் புதப்பிப் பபற்றுவதெ
ஆளும வர்ககத்தின் விதைக் குறிக்கிறது. மகடயிறுப் ியாக உள்ளத,”  இதைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெ பமபலை
குறிப்பிட்ட தீர்மியானால் ஒரு இரத்தில் நியாம எழுதிபனால் ஒரு இரியாம. “பவதென்ற ஜேர்மன் தென்ற  ியாருளியாபற்றுவதெியாரம
ஏற்றுமதிககியாக சாங்கத்திியார்ந்தள்ள புதிய அதிகியார எல்தைக் குறிக்கிறது. மகலைகதைக் குறிக்கிறது. மகள,  சாங்கத்திந்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெகதைக் குறிக்கிறது. மகள
மற்றும மூலைப்தென்ற  ியாருட்கதைக் குறிக்கிறது. மகள அடிதைக் குறிக்கிறது. மகமப் டுத்தவதம …  மற்றும
அதைக் குறிக்கிறது. மகனால் ஒரு இரத்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெயும பற்றுவதெழுவிய பபற்றுவதெசய உளவ ியார்ப்பு எந்திரத்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெ அபிவிருத்தி
தென்ற சாங்கத்திய்வத, சாங்கத்திமூக மற்றும அரசயல் எதிர்ப்தைக் குறிக்கிறது. மக  ஒடுககுவத, ஊடகங்கதைக் குறிக்கிறது. மகள
அபற்றுவதென் வழிககுக தென்ற கியாண்டு வருவத உள்ளடங்கலைியாக ஒட்டுதென்ற மியாத்பற்றுவதெமியாக
சாங்கத்திமூகத்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெயும இரியாணுவமயப் டுத்தவத அபற்றுவதென் பநியாககமியாகும.”

ஏகியாதி த்தியத்தின் தென்ற  ியாருளியாபற்றுவதெியார மற்றும அரசயல் பற்றுவதெர்ககம முன்பினும
 ரந்பற்றுவதெ மற்றும அதிக ப ரழிவகரமியானால் ஒரு இர பமியாபற்றுவதெல்களுககு இட்டுச்
தென்ற சாங்கத்தில்கிறத.  பபற்றுவதெசய பற்றுவதெதைக் குறிக்கிறது. மகலைவர்கள் பமியாபற்றுவதெல்களின் அளதைக் குறிக்கிறது. மகவ மட்டுப் டுத்பற்றுவதெ
நிதைக் குறிக்கிறது. மகனால் ஒரு இரத்பற்றுவதெியாலும கூட,   பற்றுவதெட்டங்களின் தீவிரப் ியாடு முன்அனுமியானிகக
இயலைியாபற்றுவதெ அல்லைத கட்டுப் டுத்பற்றுவதெவியலைியாபற்றுவதெ விதைக் குறிக்கிறது. மகளவகதைக் குறிக்கிறது. மகள தென்ற கியாண்டுள்ளத.
இத்பற்றுவதெதைக் குறிக்கிறது. மககயதென்ற வியாரு சூழலில்,  தென்ற பற்றுவதெியாழிலைியாள வர்ககமும மற்றும அபற்றுவதென்
முன்னால் ஒரு இரணி  தைக் குறிக்கிறது. மகடயும, அரசயல் சயதிருப்தி—அபற்றுவதெியாவத, ஒரு  குத்பற்றுவதெறிவற்ற
அதைக் குறிக்கிறது. மகமப்புமுதைக் குறிக்கிறது. மகறயில் " குத்பற்றுவதெறிவ பமபலைியாங்கும"  என்று நமபிகதைக் குறிக்கிறது. மகக—
தைக் குறிக்கிறது. மகவகக முடியியாத.

ஒரு பசாங்கத்திியாசாங்கத்திலிசாங்கத்தி பவதைக் குறிக்கிறது. மகலைத்திட்டத்தின் அடிப் தைக் குறிக்கிறது. மகடயில் தென்ற பற்றுவதெியாழிலைியாள
வர்ககத்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெ ஒன்றுதிரட்டும ஒரு சாங்கத்திர்வபபற்றுவதெசாங்கத்தி ப ியார் எதிர்ப்பு இயககத்பற்றுவதெியால்
மட்டுபம,  இமமுதைக் குறிக்கிறது. மகற அணுஆயுபற்றுவதெங்களுடன் கூடிய,  மத்திய கிழககிலும
உலைகின் ஏதைக் குறிக்கிறது. மகனால் ஒரு இரய  குதிகளிலும வடிதென்ற வடுகக தென்ற பற்றுவதெியாடங்கியுள்ள ஒரு
மூன்றியாம உலைக ப ியாரின் அ ியாயத்தைக் குறிக்கிறது. மகபற்றுவதெத் பற்றுவதெடுகக முடியும.  ப ியாருககு
எதிரியானால் ஒரு இர ப ியாரியாட்டம மற்றும முபற்றுவதெலைியாளித்தவத்திற்கு எதிரியானால் ஒரு இர ப ியாரியாட்டம
என் த ஒன்றிலிருந்த ஒன்தைக் குறிக்கிறது. மகறப் பிரிககவியலைியாபற்றுவதெபற்றுவதெியாகும.;


