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சிரிய த தாக்குதுதலகுதலைத் த் தத தாடர்ந்த, ஐஐர  தாப்பிய ஒன்றிய
த் த வெளியுறவுத்துதலற அுதலதுறை அமைச்சர்கள் டதுறை அமை தாஸ்கஸில
ஆட்சி துறை அமை தாற்றத்திற்கு அழுத்ததுறை அமைளிக்கின்றனர் 

By Peter Schwarz,       17 April 2018 

சரியியா மீீதியான அஅம அமெரிக்ிக்கியா,  பிிரியான்ஸ்  அமெற்றும் பிரிட்டனின்

வி அமெியானத் ீதியாக்குீதல்ிக்ககுதல்கள்குதல்களைத் அமீதியாடர்ந்த,  ஐஐரிரியாப்பிய ஒன்றிய
அம வெளியுறவுத்தகுதல்களற அகுதல்கள அமெச்சர்ிக்கள் திங்ிக்க்குதல்களைன்று ஓர் "அிரசயல்
தீர்வுக்கு"  அகுதல்கள அழைப்புவிட்டனர்.  இப்ஐரபியாத அமபரிதம்
ஐரீதியாற்ிக்கடிக்ிக்கப்பட்டுவிட்ட இஸ்ஸ்லியாமிய ஐரபியாிரியாளிிக்கள் குழுக்ிக்களின்
உீதவிஐரயியாடு அ வெர்ிக்க்குதல்களைியால் எட்ட முடியியாீதகுதல்களீத,  அீதியா வெத
ட அமெியாஸ்ிக்கஸில் ஆட்ச  அமெியாற்றத்குதல்களீத,  ிரஷ்யியாவிற்கும் ஈிரியானுக்கும்
அழுத்ீத அமெளிப்பீதன் மூஸ்ல அமெியாிக்க அமசய்ய ிக்கருதகின்றனர்.

சரியியா மீீதியான ீதியாக்குீதல் அமீதளி வெியாிக்க சர் வெஐரீதச சட்டத்குதல்களீத
மீறியிருந்ீதத என்றஐரபியாதம், லுக்சம்ஐரபர்க்கில் நடந்ீத ஐஐரிரியாப்பிய
ஒன்றிய அம வெளியுறவுத்தகுதல்களற அகுதல்கள அமெச்சர்ிக்களின் அக்கூட்டம்
அம வெளிப்பகுதல்களடயியாிக்கஐர வெ அகுதல்களீத ஆஐர அமெியாதித்ீதத.  “சரியியாவில்
இிரசியாயன ஆயுீத ஆகுதல்களஸ்லிக்கள் மீத அஅம அமெரிக்ிக்கியா, பிஅமிரஞ்சு  அமெற்றும்
பிரிட்டனின் இஸ்லக்கு குதல்கள வெக்ிக்கப்பட்ட வி அமெியானத்
ீதியாக்குீதல்ிக்க்குதல்களைியானத,  சரியியாவின் ஆட்ச இிரசியாயன ஆயுீதங்ிக்கள்
 அமெற்றும் இிரசியாயன அமபியாருட்ிக்ககுதல்கள்குதல்களை அீதன் அமசியாந்ீத  அமெக்ிக்ககுதல்கள்குதல்களைக்
அமிக்கியால் வெீதற்ிக்கியான ஆயுீதங்ிக்க்குதல்களைியாிக்க ஐர அமெற்அமிக்கியாண்டு
பயன்படுத்த வெகுதல்களீதத் ீதடுப்பகுதல்களீத  அமெட்டுஐர அமெ ஐரநியாக்ிக்க அமெியாிக்க அமிக்கியாண்ட
பிிரத்ஐரயிக்க நட வெடிக்குதல்களிக்கிக்க்குதல்களைியாிக்க இருந்ீதன,”  என்று ஒரு அமெனீதியாிக்க
ஏற்றுக் அமிக்கியாள்்குதல்களைப்பட்ட ஒரு தீர் அமெியானம் அறிவித்ீதத. “இிரசியாயன
ஆயுீதங்ிக்கள் பயன்படுத்த வெகுதல்களீதத் ீதடுப்பகுதல்களீத ஐரநியாக்ிக்க அமெியாிக்க
அமிக்கியாண்ட அகுதல்களனத்த முயற்சிக்களுக்கும் இக்குழு
ஆீதிர வெளிக்கிறத.”

அக்கூட்டத்தின் ஐரபியாத ஐரபோது ஜேர் அமென் அம வெளியுறவுத்தகுதல்களற  அமெந்திரி
அமி ஹெய்ஐரிக்கியா  அமெியாஸ் கூறுகுதல்களிக்கயில்,  சரிய அிரசியாங்ிக்கம் ீதவிிர,
அப்பிிரியாந்தியத்தில் அமசல் வெியாக்கு அமிக்கியாண்டுள்்குதல்களை ஒவ்அம வெியாரு நியாடும்
அிரசயல் தீர்வில் ஈடுபட ஐர வெண்டும். ஆனியால் ீதங்ிக்களின் அமசியாந்ீத
 அமெக்ிக்களுக்கு எதிிரியாிக்க இிரசியாயன ஆயுீதங்ிக்ககுதல்கள்குதல்களைப் பயன்படுத்தம்
எ வெஅமிரியாரு வெரும் இத்தீர்வின் பியாிக்க அமெியாிக்க இருக்ிக்க முடியியாத
என்ற வெர் அறிவித்ீதியார்.

ிரஷ்யியாவுக்கு ீதடுப்பதிிக்கியாிரம் (வீட்ஐரடியா அதிிக்கியாிரம்)  இருப்பீதன்
ிக்கியாிரண அமெியாிக்க ஐக்கிய நியாடுிக்கள் சகுதல்களப சியாசனங்ிக்களுக்கு உட்பட்ட
ஒரு தீர் அமெியானம் சியாத்தியமில்குதல்களஸ்ல,  ஆிக்கஐர வெ இப்ஐரபியாத ஐர வெறு
 வெழிகுதல்களயப் பியார்க்ிக்க ஐர வெண்டியுள்்குதல்களைத என்று கூறு அமெ்குதல்களைவுக்கு
அமசன்றியார்,   அமெியாஸ்.  ஆனியால்  அமெியாஸ்ஐரிக்கியா இல்ஸ்லியா அமெல் சரியியாவில்
அகுதல்கள அமெதிகுதல்களயக் அமிக்கியாண்டு  வெரு வெத சியாத்தியமில்குதல்களஸ்ல என்பகுதல்களீதயும்
அ வெர் ஐரசர்த்தக் அமிக்கியாண்டியார்.

ஐரபோது ஜேர் அமென் அிரசியாங்ிக்க அமசய்தி அமீதியாடர்பியா்குதல்களைர் ஸ்அமிரபன் குதல்களசய்ஐரபர்ட்
ஐரபர்லினில் இஐரீத அமீதியானியில் ஐரபசனியார். அ வெர் ஓர் இகுதல்களட அமெருவு
ிக்கியாஸ்லிக்கட்டத்தின் சியாத்தியக்கூறு குறித்த ஒன்றும்
குறிப்பிடவில்குதல்களஸ்ல என்றியாலும்,  “ஆிக்கஐர வெ எங்ிக்களின் பியார்குதல்கள வெயில்

அசியாத் இல்ஸ்லியா அமெல் இருந்ீதியால்  அமெட்டுஐர அமெ ஒரு நீண்டிக்கியாஸ்ல தீர்வு
ஏற்படும்,” என்ற வெர்  வெலியுறுத்தினியார்.

பிஅமிரஞ்சு போது ஜேனியாதிபதி இ அமெியானு வெல்  அமெக்ஐரிரியான்,  பஸ்ல பிஅமிரஞ்சு
ஊடிக்க அகுதல்கள அமெப்புிக்களில்,  ிரஷ்யியா  அமெற்றும் தருக்கிகுதல்களய ஐரநியாக்கிய
ஒரு புதிய இிரியாபோது ஜேியாங்ிக்க நட வெடிக்குதல்களிக்கயின்  அமெத்தியஸ்ீதிரியாிக்க அ வெர்
ஐரசகுதல்கள வெிக்ககுதல்கள்குதல்களை  வெ அழைங்கினியார்.  “ஒவ்அம வெியாரு வெரிடமும் ஐரபசும்"
பணிகுதல்களய பிிரியான்ஸ் ஐர அமெற்அமிக்கியாண்டுள்்குதல்களைத என்ற வெர் அமீதரிவித்ீதியார்.

“தல்லிய அமெியாிக்க நடத்ீதப்பட்ட" அந்ீத வி அமெியானத் ீதியாக்குீதல்ிக்கள் ஒரு
முழுகுதல்கள அமெயியான அம வெற்றி என்று  அமெக்ஐரிரியான் அமபருகுதல்கள அமெபீற்றினியார்.
சரியியாவிலிருந்த அஅம அமெரிக்ிக்க தருப்புிக்ககுதல்கள்குதல்களைத் திரும்ப அமபற
ஐர வெண்டியாஅம அமென்றும்,  ீதியாக்குீதல்ிக்ககுதல்கள்குதல்களை இிரசியாயன ஆயுீத
ீத்குதல்களைங்ிக்கஐர்குதல்களைியாடு  அமெட்டுப்படுத்திக் அமிக்கியாள்ளு அமெியாறும் அஅம அமெரிக்ிக்க
போது ஜேனியாதிபதி அமடியானியால்ட் ட்ிரம்குதல்களப நம்பச்அமசய்ீதீதியாிக்க அ வெர்
அமீதரிவித்ீதியார்.

ஐரபர்லின்  அமெற்றும் பியாரீஸின் ிக்கணக்கீடுிக்கள் அமீதளி வெியாிக்க உள்்குதல்களைன.
ஒரு ச அமெிரசத்குதல்களீத எட்டு வெீதற்கு பஸ்ல சந்ீதர்ப்பங்ிக்களில் ீதனத
விருப்பத்குதல்களீதச் சுட்டிக்ிக்கியாட்டியுள்்குதல்களை வெரும்,  அஅம அமெரிக்ிக்க
ீதகுதல்களடயியாகுதல்களணிக்க்குதல்களைியால் ஏற்படுத்ீதப்பட்ட அமபியாரு்குதல்களைியாீதியாிர சிர அமெங்ிக்களின்
ிக்கியாிரண அமெியாிக்க அதிிக்கரித்ீத அழுத்ீதத்தின் கீழ் இருப்ப வெரு அமெியான
ிரஷ்ய போது ஜேனியாதிபதி வி்குதல்களைியாடிமீர் புட்டின் பின்னுக்கு  வெகுதல்கள்குதல்களைந்த
அமிக்கியாடுப்பியாஅமிரன அகுதல்கள வெ எதிர்பியார்க்கின்றன.

ஆனியால்  அமெியாஸ்ஐரிக்கியா எவ் வெியாறு விகுதல்களடயிறுக்கிறத என்பத
ஒருபுறம் இருந்ீதியாலும், இதவும் சரிய ஐர அமெியாீதகுதல்களஸ்ல ஐர அமெற்அமிக்கியாண்டு
தீவிிரப்படுத்ீத  அமெட்டுஐர அமெ ஐரசகுதல்கள வெயியாற்றும்.  ட்ிரம்பின்
எதிர்ப்பியா்குதல்களைர்ிக்கள் உட்பட,  அஅம அமெரிக்ிக்க ஆளும் உயிரடுக்கின்
முன்னணி பிிரதிநிதிிக்கள், ிக்கடந்ீத 25 ஆண்டுிக்க்குதல்களைியாிக்க ஐரபியார் நடத்தி
 வெந்தள்்குதல்களை  அமெத்திய கி அழைக்கில்  வெியாஷிங்டன் அீதன்
ச வெியாலுக்கிட அமெற்ற ஐர அமெஸ்லியாளுகுதல்கள அமெகுதல்களய மீண்டும் ஸ்ீதியாபிக்கும்
 வெகுதல்களிரயில் அ வெர்ிக்கள் ஓயப்ஐரபியா வெதில்குதல்களஸ்ல என்பகுதல்களீத
அமீதரியப்படுத்தி உள்்குதல்களைனர்.

அப்பிிரியாந்தியத்தின் முன்னியாள் ிக்கியாஸ்லத்த வெ சக்தியியான
பிிரியான்ன்ஸான்ஸூம்,  அமெற்றும் ஐரபோது ஜேர் அமெனியும் திட்ட வெட்ட அமெியான ஏிக்கியாதிபத்திய
நஸ்லன்ிக்ககுதல்கள்குதல்களை முன்அமனடுத்த  வெருகின்றன.  ட அமெியா விஷ வெியாயு
ீதியாக்குீதல் குறித்த கூறப்படு வெீதற்கு எந்ீத நம்பிக்க அமெியான
ஆீதியாிரமும் முன்குதல்கள வெக்ிக்கப்படவில்குதல்களஸ்ல என்ற நிகுதல்களஸ்லயிலும்,  அத
ஐரபியாகுதல்களிரத் தீவிிரப்படுத்த வெீதற்கு ஐர வெண்டுஅம அமென்ஐரற ஓர்
ஆத்திிரமூட்டஸ்லியாிக்க பயன்படுத்திக் அமிக்கியாள்்குதல்களைப்பட்டத.

முன்னியாள் அம வெளியுறவுத்தகுதல்களற அகுதல்கள அமெச்சர் சக் அமெியார் ிக்கியாப்ரிஐரயகுதல்களஸ்ல
அடுத்த  வெந்ீத  அமெியாஸ் ஐ விட அஅம அமெரிக்ிக்கியாவுக்கு அதிிக்க
விஐரிரியாீத அமெியான வெிரியாிக்கவும் அதிிக்க ிரஷ்ய-நட்புற வெியா்குதல்களைிரியாிக்கவும்
பியார்க்ிக்கப்படும் ிக்கியாப்ரிஐரயஐரஸ்ல கூட சமீபத்திய நியாட்ிக்களில்



ிக்கட்டுகுதல்களிரிக்களிலும் அமபியாத நிிக்கழ்ச்சிக்களிலும் சரியியா ஐர அமெியாீதலில் ஒரு
ிக்கடுகுதல்கள அமெயியான ஐரபியாக்குதல்களிக்க எடுக்ிக்க அகுதல்கள அழைப்பு விடுத்தள்்குதல்களைியார்.

நியாளிீதழ் Tagesspiegel இன் ஒரு ிக்கருத்தகுதல்களிர ிக்கட்டுகுதல்களிரயில், சமூிக்க
போது ஜேனநியாயிக்க ிக்கட்சயின் அந்ீத அிரசயல் வெியாதி சமீபத்திய
ீதியாக்குீதல்ிக்ககுதல்கள்குதல்களை மிிக்கவும் உ வெப்ஐரபியாடு புிக்கழ்ந்த ீதள்ளினியார்.
“அசியாத் ஆட்சக்கும்  அமெற்றும் அவ்விீதத்தில் அதஐரபியான்ற
அதிிக்கியாிர  அமெற்றும் இிரியாணு வெ ிக்கட்டகுதல்கள அமெப்பு முகுதல்களறிக்ககுதல்கள்குதல்களைக் அமிக்கியாண்ட
 அமெற்ற வெர்ிக்களுக்கும்,  நியாங்ிக்கள் ிக்கண்டுஅமிக்கியாள்்குதல்களைியா அமெல் விஸ்லகி நிற்ிக்க
 அமெியாட்ஐரடியாம்,  உன்னிப்பியாிக்க ிக்க வெனித்தக் அமிக்கியாண்டிருக்கிஐரறியாம்
என்பகுதல்களீத எடுத்தக்ிக்கியாட்ட,” அத "சரியியானதம், அ வெசய அமெியானதம்"
ஆகும் என்ற வெர் எழுதினியார்.

“ஐர அமெற்கிடம் சரியியாவுக்ிக்கியான ஒரு மூஐரஸ்லியாபியாயம் இல்குதல்களஸ்ல"  என்று
குகுதல்களறகூறிய ிக்கியாப்ரிஐரயல், இகுதல்களீத அமிக்கியாண்டு அ வெர் ஒரு பஸ்ல அமெியான
இிரியாணு வெ ீதகுதல்களஸ்லயீட்குதல்களட அர்த்ீதப்படுத்தகிறியார் என்பகுதல்களீத
அமீதளி வெியாக்கினியார். “ஏற்ிக்கனஐர வெ இந்ீத ஐர அமெியாீதலின் அமீதியாடக்ிக்கத்தில்,”
“ஒட்டுஅம அமெியாத்ீத ஐர அமெற்கும் —ஐரபோது ஜேர் அமெனி  அமெற்றும் ஐஐரிரியாப்பியா உட்பட
—  சரிய இிரியாணு வெத்தின் மீத வி அமெியானங்ிக்கள் பறக்ிக்க
ீதகுதல்களடவிதிக்ிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதிகுதல்களயக் அமிக்கியாண்டு  வெிர கூட
ீதயியாரிப்பு அமசய்த அமிக்கியாள்்குதல்களைவில்குதல்களஸ்ல,” என்று சியாடினியார்.

2011  இல்,  வி அமெியானங்ிக்கள் பறக்ிக்க ீதகுதல்களடவிதிக்ிக்கப்பட்ட பகுதிகுதல்களய
ஏற்படுத்த வெத என்பதீதியான் ஒரு மூர்க்ிக்க அமெியான அஅம அமெரிக்ிக்க-
ஐரநட்ஐரடியா  வெியான் வெழி ஐரபியாருக்ிக்கியான மூடு அமெகுதல்களறப்பியாிக்க இருந்ீதத,
அப்ஐரபியார் லிபியியாவில் ிக்கடியாபி ஆட்சகுதல்களயத் தூக்கிவீச,
அந்நியாட்குதல்களட உள்நியாட்டு ஐரபியாருக்குள் மூழ்ிக்கடித்த,  முற்றிலு அமெியாிக்க
அகுதல்களீத ஏிக்கியாதிபத்திய சக்திிக்களுக்கு அடிபணிய அமசய்ீதத.

அமசயற்படியா அமெல் இருந்ீதன் விகுதல்கள்குதல்களைவுிக்ககுதல்கள்குதல்களை இப்ஐரபியாத ஐஐரிரியாப்பியா
எதிர்அமிக்கியாள்்குதல்களை ஐர வெண்டியிருப்பீதியாிக்க ிக்கியாப்ரிஐரயல் அமீதியாடர்ந்த
குறிப்பிட்டியார். “நியாம் எப்ஐரபியாத ஐரீதகுதல்கள வெப்பட்ஐரடியாஐர அமெியா,  அப்ஐரபியாத
நியாம் அங்ஐரிக்க இல்குதல்களஸ்ல. இன்று,  அமெியாமிச அம வெறியர்ிக்களின் உஸ்லகில்,
குதல்களச வெ உணவினிரியான நம்குதல்கள அமெப் பற்றி ஒரு வெரும்
அக்ிக்ககுதல்களறப்படவில்குதல்களஸ்ல.  நியாம் ஐர அமெியாீதலின் பக்ிக்க வெியாட்டில் ஒதங்கி
நிற்கிஐரறியாம் ஏஅமனன்றியால் 'உஸ்லகுதல்களிக்க தூய்குதல்கள அமெப்படுத்த,  ஆனியால்
நகுதல்களனயியா அமெல் தூய்குதல்கள அமெப்படுத்த' என்ற மூஐரஸ்லியாபியாயம், உள்நியாட்டு
ஐரபியாரின் பின்னிரியான விகுதல்கள்குதல்களைவுிக்ககுதல்கள்குதல்களைக் குதல்களிக்கயியாளும் அமபியாறுப்பு
ஐஐரிரியாப்பியர்ிக்க்குதல்களைியாகிய நம் மீத ீதியான் விழுந்ீதத...  ஆனியால்
ஐர அமெியாீதலின் ஐரபியாக்கில் நம் அமசல் வெியாக்கு ஒன்றுஐர அமெ இல்குதல்களஸ்ல.
என்ன அமசய் வெஅமீதன்று தருக்கி  அமெற்றும் பிிரியான்சன்
போது ஜேனியாதிபதிிக்களுடனும்  அமெற்றும் பிரிட்டிஷ் பிிரீத அமெ  அமெந்திரியுடனும்
அமடியானியால்ட் ட்ிரம்ப் ிக்கஸ்லந்ீதியாஐரஸ்லியாசத்ீத அஐரீதஐர வெகுதல்கள்குதல்களையில்,
எல்ஐரஸ்லியாருக்கும் ிக்ககுதல்களடசயியாிக்க கூட ஐரபோது ஜேர் அமென் அிரசியாங்ிக்கத்தடன்
அ வெர் ிக்கஸ்லந்ீதியாஐரஸ்லியாசக்ிக்கவில்குதல்களஸ்ல.”

அம வெளியுறவுத்தகுதல்களற அகுதல்கள அமெச்சிரியாிக்க இருந்ீத ஐரபியாத ஐரபோது ஜேர் அமெனியின்
 வெல்ஸ்லிரசு அபிஸ்லியாகுதல்களஷிக்ககுதல்கள்குதல்களை மிிக்கவும் ஆக்ஐரிரியாஷ அமெியாிக்க
பின்அமீதியாடர் வெீதற்கு அறிவுறுத்திய ிக்கியாப்ரிஐரயலுக்கு,  அ வெர் என்ன
ஐரபசுகிறியார் என்பத நன்றியாிக்கஐர வெ அமீதரியும்.  “அபியாயத்திலிருந்த
அம வெளி  வெரு வெீதற்கு,  அமபியாத வெியான பகுத்ீதறிகுதல்கள வெப் பயன்படுத்தி,
புதிய  வெழிிக்ககுதல்கள்குதல்களைத் ஐரீதடு வெீதற்கு"  “இந்ீத உஸ்லகின் சக்தி
 வெியாய்ந்ீத வெிரியாிக்க" ஆிக்க ஐர வெண்டுஅம அமென முகுதல்களறயிட்ட Carl-Friedrich von
Weizs ckerä  அகுதல்கள அமெப்பின் அறிக்குதல்களிக்கயில் முீதன்முீதலில்
குதல்களிக்கஅமயழுத்திட்ட வெர்ிக்களில் அ வெரும் ஒரு வெிரியாிக்க இருந்ீதியார்.

இந்ீத அறிக்குதல்களிக்க பட்ட வெர்த்ீதன அமெியாிக்க ஓர் அணுஆயுீத உஸ்லிக்க ஐரபியார்
அபியாயத்குதல்களீத எச்சரிக்கிறத.  “ஆயுீதப்ஐரபியாட்டியின்
மீள் வெருகுதல்களிக்கயுடன் ஐரசர்ந்த,  பிிரீதியான சக்திிக்களுக்கு இகுதல்களடஐரய

அதிிக்கரித்த  வெரும் அிரசயல் பீதட்டங்ிக்கள்  அமெற்றும் இிரியாணு வெ
ஐர அமெியாீதல்ிக்களின் ஒரு சிக்கியாப்ீதம் அமீதியாடங்கி [ வெருகிறத],” என்றத
குறிப்பிடுகிறத.   அமெிரபியார்ந்ீத ஆயுீத ீத்குதல்களை வெியாடங்ிக்கள்  அமெற்றும்
அணுஆயுீத அமீதியாழில்நுட்பத்குதல்களீதப் பயன்படுத்த வெீதன் மூஸ்லம்,
இந்ீத ஆயுீத அமெய அமெியாக்ிக்கலின் உள்்குதல்களைியார்ந்ீத இயக்ிக்கவியல்
"முன்பினும் அமநருக்ிக்க அமெியாிக்க 'திரும்பவியஸ்லியாீத புள்ளிக்கு' அமநருங்கி
அமசன்று அமிக்கியாண்டிருக்கிறத, உண்குதல்கள அமெயிஐரஸ்லஐரய அீதற்கு அப்பியால்
யியாரும் தணிய முடியியாத அல்ஸ்லத அீதற்கு அப்பியால் அமசல்ஸ்ல
விரும்ப  அமெியாட்டியார்ிக்கள்,” என்றத குறிப்பிடுகிறத.

“முீதஸ்லியாம் உஸ்லிக்கப் ஐரபியாருக்கு இட்டுச் அமசன்ற
ிக்கட்டகுதல்கள அமெப்புரீதியியான ிக்கியாிரணங்ிக்களில் எதவுஐர அமெ உண்குதல்கள அமெயில்
தீர்க்ிக்கப்படவில்குதல்களஸ்ல,”  என்று அந்ீத அறிக்குதல்களிக்க அமீதியாடர்கிறத.
இதஅம வெியாரு குறிப்பிடத்ீதக்ிக்க ஒப்புீதஸ்லியாகும்.

தல்லிய அமெியாிக்க இந்ீத ிக்கட்டகுதல்கள அமெப்புரீதியியான ிக்கியாிரணங்ிக்கள் என்பகுதல்கள வெ
எகுதல்கள வெ?  முீதஸ்லியாளித்த வெம் அீதன் ஏிக்கியாதிபத்திய ிக்கட்டத்திற்கு
 அமெியாறு வெத,  ஏிக்கஐரபியாிக்க அமெய அமெியாக்ிக்கல்ிக்களின் எழுச்ச,  அமீதியாழில்தகுதல்களற
மூஸ்லீதனம் மீத நிதி மூஸ்லீதனத்தின் ஐர அமெஸ்லியாதிக்ிக்கம்,
இ வெற்றிலிருந்த விகுதல்கள்குதல்களையும் உஸ்லிக்க  அமெறுபங்கீட்டிற்கு பிிரீதியான
சக்திிக்களுக்கு இகுதல்களடஐரய ஐரபியாிரியாட்டம் ஆகியகுதல்கள வெயியாகும்.

முீதஸ்லியாம் உஸ்லிக்க ஐரபியார்  அமெற்றும் இிரண்டியாம் உஸ்லிக்க ஐரபியாரில்
எடுத்தக்ிக்கியாட்டப்பட்டகுதல்களீதப் ஐரபியாஸ்ல,  “அமபியாத வெியாிக்க பகுத்ீதறிகுதல்கள வெப்
பயன்படுத்த வெீதன்" மூஸ்லம் ஐரபியார் அபியாயத்குதல்களீதத் ீதடுத்தவிடஸ்லியாம்
என்ற கூற்று அர்த்ீத அமெற்றீதியாகும்.  இத இந்ீத அறிக்குதல்களிக்கயில்
முீதலில் குதல்களிக்கஅமயழுத்திட்ட வெர்ிக்ககுதல்கள்குதல்களைக் ிக்கியாண்குதல்களிக்கயிலும்
 அமெறுத்ீதளிக்ிக்கப்படுகிறத,  இ வெர்ிக்களில் சஸ்ல ிக்ககுதல்களஸ்லஞர்ிக்கள்  அமெற்றும்
ிக்கல்வியியா்குதல்களைர்ிக்களுடன் ஐரசர்ந்த,  இிரியாணு வெ  அமெற்றும் அிரசயல்
ஸ்ீதியாபிக்கத்தின் முன்னணி நபர்ிக்கள் உள்்குதல்களைடங்கி உள்்குதல்களைனர்.

இந்ீத அறிக்குதல்களிக்க, ஐரபோது ஜேர் அமென் இிரியாணு வெத்தின் முன்னியாள் அமபோது ஜேனிரல்
இன்ஸ்அமபக்டர்  அமெற்றும் ஐரநட்ஐரடியா இிரியாணு வெக் குழு ீதகுதல்களஸ்ல வெர்
ி ஹெிரியால்டு குபோது ஜேத் ஆகிஐரயியாிரியால் அமீதியாடங்ிக்கப்பட்டத.  முன்னியாள்
SPD  உள்தகுதல்களற அகுதல்கள அமெச்சர் ஒட்ஐரடியா ஷல்லி,  இிரியாணு வெ
சஞ்சகுதல்களிக்கயியான ஐஐரிரியாப்பிய ிக்கண்ிக்கியாணிப்பு  அமெற்றும் பியாதிக்கியாப்பு
ஆய் வெறிக்குதல்களிக்கயின் பதிப்பியாசரியர் ி ஹெியார்ட்முட் பூல்,   வெஸ்லதசியாரி
தீவிிர வெியாீத  வெிரஸ்லியாற்றியா்குதல்களைர் ஐரபோது ஜேியார்க் பியார்அமபஐரிரியாவ்ஸ்கி,   அமெற்றும்
ஐரி ஹெர்ஐரபர்ட் கு வெியாண்ட் BMW  அகுதல்கள அமெப்பின் முன்னியாள் ீதகுதல்களஸ்ல வெர்
ஜீர்ிக்கன் ஐரிக்கியாஐரிரியாஅமபியாக் உள்்குதல்களைடங்ிக்கஸ்லியாிக்க  வெணிிக்க பிிரதிநிதிிக்கள்
பஸ்லரும் இதில் குதல்களிக்கஅமயழுத்திட்டுள்்குதல்களைனர்.

ிக்கியாப்ரிஐரயல் அமபியாத நிிக்கழ்ச்சிக்களில் ஐரீதியான்றும் ஐரபியாஅமீதல்ஸ்லியாம்
மீண்டும் மீண்டும் அமீதளிவுபடுத்த வெகுதல்களீதப் ஐரபியாஸ்ல,  இ வெர்ிக்கள்
ஐரபியாகுதல்களிரத் ீதவிர்க்ிக்க அக்ிக்ககுதல்களற அமிக்கியாண்ட வெர்ிக்கள் கிகுதல்களடயியாத,
 அமெியாறியாிக்க முீதஸ்லியாம் உஸ்லிக்க ஐரபியாருக்கு முன்னர் கூறியகுதல்களீதப்
ஐரபியாஸ்லஐர வெ,  ஐரபோது ஜேர் அமெனிக்கு "சூரியனில் இடத்குதல்களீத"  அமபறு வெீதற்கும்
 அமெற்றும் அகுதல்களீத மீள்இிரியாணு வெ அமெயப்படுத்த வெீதற்கும் அக்ிக்ககுதல்களற
அமிக்கியாண்ட வெர்ிக்கள்.

ிக்கியாப்ரிஐரயல் Tagesspiegel  இல் எழுதினியார்,  “ஒரு பஸ்லவீன அமெியான
ஐஐரிரியாப்பியாகுதல்கள வெ,” “யியாரும்  அமெதிக்ிக்க  அமெியாட்டியார்ிக்கள்.  பஸ்ல அமெியான
நியாடுிக்களும் சரி —அஅம அமெரிக்ிக்கியா,  ிரஷ்யியா  அமெற்றும் சீனியா—
பஸ்லவீன அமெியான நியாடுிக்களும் சரி, சியான்றியாிக்க, பஸ்ல ஆபிரிக்ிக்க நியாடுிக்கள்.
சரியியா ஐரபியான்ற சங்ிக்கட அமெியான  அமெற்றும் உயர்-அபியாய
சூழ்நிகுதல்களஸ்லிக்களில் முன்குதல்களப விட இன்னும் அதிிக்க அமெியாிக்க நியாம்
ஒன்றிகுதல்களணந்த நின்றியால்  அமெட்டுந்ீதியான், ஐஐரிரியாப்பியாவினியால் உஸ்லகில்
அீதன் இடத்குதல்களீத,  அமெதிப்புிக்ககுதல்கள்குதல்களை  அமெற்றும் நஸ்லன்ிக்ககுதல்கள்குதல்களை மீ்குதல்களைப் அமபற
முடியும்,” என்றியார்.


