
உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்                                                                        www.wsws.orwww.wsws.orgg

சிரிய த தாக்குதல் ல் நதல் நேட்ல் ந  தாவுக்குள் ல் நு தாதல்க மோதல்கள்
ஆழப்படுத்து மோதல்களகயில், ல் நுர்க்க்ககலும் ுக்ல் நம தானும்

ல் நபர்லினில் சந்திக்கின்றனர்
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ஏப்ரல் 14 இல் சிரிியரியா மீமீதரியான அ அமன அமெரிக்க-பிரிட்டன-பி அமரஞ்ச
மீதரியாக்குமீதல்களுக்குப் பினனர,  அடுத்மீத  வரியாரம் திட்டமிடப்பட்டுள்ள
 மன அமெரக் அமகல் ன அமெற்றும் ன அமெக் மரரியானின  வரியாஷிங்டன பியணங்களுக்கு
முனனமீதரியாக,   மநேற்று பி அமரஞ்ச ஜனரியாதிபதி இன அமெரியானு வல் ன அமெக் மரரியான
 மஜரன அமென  சரியானசிலர அங் மகலரியா  மன அமெரக்கல் உடனரியான ஒர
 சந்திப்புக்கரியாக  மபரலின பியணித்மீதரியார.  ஒர சிறிிய கூட்டு
பத்திரிதிரிககியரியாளர கூட்டத்தில்,  அ வரகள் சிரிியரியாவுக்கு எதிரரியான அந்மீத
தூண்டுமீதலற்ற  சட்டவி மரரியாமீத மீதரியாக்குமீததிரிகல ஆ மன அமெரியாதித்மீததுடன, அ வரகள்
பிரிட்டனுடன  ம சரந்து,  ஈரரியானிிய அணு சக்தி உடனபடிக்திரிககதிரிகியப்
 மபணு வதிரிகமீத ஆமீதரிப்பமீதரியாகவும்  வலியுறுத்தினர.

ஆனரியால் நிரந்மீதரன அமெரியாக  மபரியாரில் மீதங்கியுள்ள  மநேட் மடரியா கூட்டணிக்குள்
அங்கத்து வ நேரியாடுகளுக்கு இதிரிகட மிய  மபரியாட்டிகள் தீவிரன அமெதிரிகடந்து
 வர வமீதரியால்,  அந்மீத கூட்டதிரிகன அமெப்பில் விரி சல்கள் கண்டு  வரகினறன.
ஈரரியானிிய உடனபடிக்திரிககதிரிகிய  மபரலின ன அமெற்றும் பரியாரீஸ் ஆமீதரிப்பமீதரியானது
அதிரிகமீத இரத்து  அம சய்ிய அச்சறுத்தி உள்ள ட்ரம்ப் நிர வரியாகத்துடன
அ வற்திரிகற ஒர  மன அமெரியாமீதலில்  அமகரியாண்டு  வரகிறது எனபது ன அமெட்டுன அமெல்ல,
ஆனரியால் அந்மீத இரண்டு முனனணி ஐ மரரியாப்பிிய ஒனறிிய  சக்திகளு மன அமெ
அதிகரித்மீதளவில் முரண்பட்டுள்ளன.   மபரலினும் பரியாரீ பாரீஸ் பாரீஸூம் நிதியிியல்
 அமகரியாள்திரிகக மீதும் ஏப்ரல் 14  சிரிியரியா மீதரியாக்குமீதல்  அமமீதரியாடரபரியாகவும்
 மன அமெரியாதிக்  அமகரியாள்கினறன எனற  அம சய்திகளுக்கு இதிரிகட மிய,  யூ மரரியா
ன அமெண்டலத்தில் ஒர புதிிய நிதியிியல் கட்டதிரிகன அமெப்புக்கரியான ன அமெக் மரரியானின
அதிரிகைப்பு பற்றி  மன அமெரக் அமகல் ன அமெவுனன அமெரியாக உள்ளரியார.

ஐ மரரியாப்பரியாதிரிக வச் சற்றி அதிகரித்து  வரம்  மநேட் மடரியா  மபரியாரகளின
 மபரதிரிகலதிரிகியக் குறிப்பிட்டும் ன அமெற்றும் ஓர எச் சரிக்திரிகக ஒலி எழுப்பியும்,
 மஜரன அமென  சரியானசிலர ஒர பலன அமெரியான ஐ மரரியாப்பிிய ஒனறிிய
இரரியாணு வத்திரிகமீத  மகரியாரி ஆரம்பித்மீதரியார.  “ஐ மரரியாப்பரியா ம வ
 சன அமெரியாமீதரியானத்திற்கரியான ஒர திட்டம்மீதரியான எனற உண்திரிகன அமெக்கு இதிரிகட மிய,
உல அமகங்கிலும் நேரியாம் நேன அமெது நேலனகதிரிகளப் பரியாதுகரியாக்க
 ம வண்டியுள்ளது,”  எனறு  அமமீதரிவித்மீத  மன அமெரக் அமகல், “ஒர  அமபரியாது வரியான
 அம வளியுறவு  அமகரியாள்திரிககக்கரியான திட்டங்களுக்கு"  அதிரிகைப்புவிடுத்து
எச் சரிக்திரிககயில்,  “நேரியாம்  மபரழிவுகரன அமெரியான  மபரியாரகளரியால்
சூைப்பட்டுள் மளரியாம்,” எனறரியார.

பி அமரஞ்ச ஜனரியாதிபதி அ வர பங்கிற்கு கூறுதிரிககயில்,  ஐ மரரியாப்பிிய
நேரியாடுகளின " அமபரியாது வரியான இதிரிகறியரியாண்திரிகன அமெ" அச்சறுத்மீதலில் இரப்பமீதரியாக
கூறிியதுடன,  ஒர  அமபரியாது வரியான  அமபரியாரளரியாமீதரியார ன அமெற்றும் நிதிிய
 அமகரியாள்திரிககதிரிகியயும்,  அத்துடன ஐ மரரியாப்பிிய ஒனறிியத்திற்குள்
பரியாதுகரியாப்பு ன அமெற்றும்  அம வளியுறவு  அமகரியாள்திரிகக மீது கண்கரியாணிப்பு
நேட வடிக்திரிகககதிரிகளயும் திரிககியரியாளும்  வதிரிககயில்,   வரவிரக்கும் ஜ் பாரீஸூனில்
பிரரியாங் மகரியா- மஜரன அமென அதிரிகன அமெச் சரகள் ன அமெட்டத்திலரியான உச்சின அமெரியாநேரியாட்டுக்கு
அதிரிகைப்புவிடுத்மீதரியார.

சிரிியரியா,  ஈரரியான ன அமெற்றும் உலக  வரத்மீதகம்  அமமீதரியாடரபரியாக  அமடரியானரியால்ட்
ட்ரம்புக்கு அ வரகள் எனன  ம சதிகதிரிகளக்  அமகரியாண்டு  அம சல் வரியாரக அமளன
வினவிிய  மபரியாது,   மன அமெரக் அமகல் பதிலளித்மீதரியார: “கரத்து  ம வறுபரியாடுகள்

இரந்மீதரியாலும்,  வி வரியாதிப்பது முக்கிியன அமெரியானது எனபதிரிகமீத நேரியான
அ அமன அமெரிக்கரியாவுக்கு எடுத்துக்கரியாட்ட விரம்பு ம வன.”  ன அமெக் மரரியான அ வர
பங்கிற்கு, 2015 அணு சக்தி உடனபடிக்திரிககதிரிகிய ன அமெதிக்க  ம வண்டிியமீதன
அ வசிியம்,  சிரிியரியா மீமீதரியான ஏப்ரல் 14  மீதரியாக்குமீதலின
" சட்டபூர வத்மீதனதிரிகன அமெ",  உரக்கு ன அமெற்றும் அலுமினிியம் மீமீதரியான சீன
ஏற்றுன அமெதிகளுக்கு எதிரரியான ஒர  அமபரியாது வரியான  மபரியாரரியாட்டத்தில் ட்ரம்ப்
 வரத்மீதக  வரி அச்சறுத்மீதல்கதிரிகளப் பியனபடுத்மீத  ம வண்டிியமீதன  மமீததிரிக வ
ஆகிிய வற்திரிகற  மன அமெற் மகரியாளிட்டு,  அ வரம்  மன அமெரக் அமகலும் ட்ரம்புக்கு
"ஒர  அமபரியாது வரியான  ம சதிதிரிகியக்"   அமகரியாண்டு  அம சல்ல இரப்பமீதரியாக
 அமமீதரிவித்மீதரியார.

சிரிிய மீதரியாக்குமீதல் குறித்து ன அமெக் மரரியான  வரியாதிடுதிரிககயில்,   மஜரன அமெனி
அந்நேட வடிக்திரிககயில்  ம சரவில்திரிகல ஏ அமனனறரியால்  மஜரன அமென
அரசிியலதிரிகன அமெப்பு ஒர நேரியாடரியாளுன அமெனற வி வரியாமீதம் இல்லரியான அமெல் ஒர
மீதரியாக்குமீததிரிகல அனுன அமெதிக்கரியாது எனறரியார.  அ அமன அமெரிக்கரியா,  பிரிட்டன ன அமெற்றும்
பிரரியானசின அத்மீதரியாக்குமீதல் மீது, ன அமெக்களிதிரிகட மிய நிலவும் எதிரப்திரிகப
அலட்சிியப்படுத்தும் ஓர அப்பட்டன அமெரியான ஜனநேரியாியக-வி மரரியாமீத
அறிக்திரிககயில்,  அ வர கூறுதிரிககயில்,  விதிரிகர வரியாகவும் திடீ அமரனறும்
நேட வடிக்திரிகக எடுக்க  ம வண்டியிரந்மீதமீதரியால்,  அத்மீதரியாக்குமீதல்  அமமீதரியாடரபரியாக
நேரியாடரியாளுன அமெனறத்தில் கலந்மீதரியா மலரியாசிக்க முடிியரியான அமெல்  மபரியாய்விட்டது
எனறரியார.

ஐ மரரியாப்பிிய ஒனறிியம் ன அமெற்றும் யூ மரரியா ன அமெண்டலத்தின நிதியிியல்
கட்டதிரிகன அமெப்பு மீமீதரியான சீரதிரத்மீதங்கள் குறித்து வினவிிய  மபரியாது,
 மன அமெரக் அமகலும் ன அமெக் மரரியானும் யூ மரரியா ன அமெண்டல பிதிரிகண அமியடுப்புகள்
ன அமெற்றும் முமீதலீட்டு  அமகரியாள்திரிககயில் ஒர பரந்மீத ன அமெரியாற்றத்திரிகமீத ஏற்பமீதற்கு,
ன அமெக் மரரியான கடந்மீத இதிரிகலயுதிர கரியாலத்தில்,  ம சரியார மபரியான
பல்கதிரிகலக்கைகத்தில் இரந்து  மபரலினுக்கு அதிரிகைப்பு விடுத்மீததிரிகமீதக்
குறித்து எதிரிகமீதயு மன அமெ  அம வளிப்பதிரிகடியரியாக கூறவில்திரிகல.  ஆனரியால்
அ வரகளின கரத்துக்கள்,  ன அமெக் மரரியானின முன அமன அமெரியாழிவுகள் மீது
அதிகரித்து  வரம் பகிரங்கன அமெரியான கரத்து  ம வறுபரியாடுகதிரிகளக் கடந்து
 அம சல்ல முடிியவில்திரிகல.

அந்மீத உச்சி ன அமெரியாநேரியாட்டுக்கு முனனமீதரியாக,   மன அமெரக் அமகலின கிறிஸ்து வ
ஜனநேரியாியக ஒனறிியத்தின (CDU)  அம சியலரியாளர,  யூ மரரியா ன அமெண்டல
 அமபரியாரளரியாமீதரியாரங்களில் பரியாரிியளவிலரியான  அமபரியாது முமீதலீடுகள்
 அம சய் வமீதற்கு ன அமெக் மரரியான விடுத்மீத அதிரிகைப்புகள் மீது பர வலரியாக
க வனிக்கப்பட்ட ஒர மீதரியாக்கதிரிகலத்  அமமீதரியாடுத்மீதரியார.  “இது அம வரியார நேல்ல
 மியரியா சதிரிகனியரியாக நேரியான கரமீதவில்திரிகல,”  எனறு அனனகி மர கிரரியாம்ப்
கரியாரனப வர  அமமீதரிவித்மீதரியார,  இதிரிகமீத ன அமெக் மரரியானின முன அமன அமெரியாழிவுகள்
 வர வமீதற்கு முனன மர ன அமெரணித்து விட்டமீதற்கரியான ஓர அறிகுறிியரியாக
பி அமரஞ்ச ஊடகங்களில் பர வலரியாக எடுத்துக்  அமகரியாள்ளப்பட்டன.
இந்நிதிரிகலயில்,  மன அமெரக் அமகலின  மநேற்திரிகறிய கரத்துக்கள் ஏ மமீதரியாவிமீதத்தில்
கிரரியாம்ப் கரியாரனப வர கண் மணரியாட்டத்தின  அமன அமெனதிரிகன அமெியரியான பதிப்பரியாக
ன அமெட்டு மன அமெ இரந்மீதன.



யூ மரரியா ன அமெண்டல  வங்கி பிதிரிகண அமியடுப்புகதிரிகள  மன அமெற்பரியாரதிரிக வ  அம சய்ிய,
 சர வ மமீத ச நேரியாணிய நிதிியத்தின ஐ மரரியாப்பிிய பதிப்திரிகபக்
கட்டதிரிகன அமெப்பமீதற்கரியான ன அமெக் மரரியானின அதிரிகைப்திரிகப  அம வளிப்பதிரிகடியரியாக ம வ
குறிதிரிக வத்து,  மன அமெரக் அமகல் அறிவித்மீதரியார, “எங்களரியால் IMF ஐ  அமபரிதும்
 சரியாரந்திரக்க முடிியரியாது.  ஆனரியால் IMF  க்கு எதிரரியாகவும்  அம சியல்பட
முடிியரியாது,”  எனறரியார.  “ஒர  அமநேரக்கடிதிரிகியத் மீதரியாங்கு வமீதற்கு”  யூ மரரியா
ன அமெண்டலம் “ மபரியாதுன அமெரியானளவுக்கு உறுதிியரியாக இல்திரிகல” எனறு எச் சரித்மீத
அ வர,  ஐ மரரியாப்பிிய ஒனறிியத்மீதரியால் ஸ் அமபயின,  கிரீஸ் ன அமெற்றும்
அியரலரியாந்துக்கு கட்டதிரிகளயிடப்பட்ட சிக்கன  அமபரியாதிகதிரிகள
நேதிரிகடமுதிரிகறப்படுத்து வதில் " அமபரியாறுப்பரியாக"  இரக்க  ம வண்டு அமன அமென
அதிரிகைப்பு விடுத்மீதரியார.  “சினனஞ்சிறிிய கரத்துக் கூட நிஜன அமெரியான
பிரச்சிதிரிகனகதிரிகள உர வரியாக்கி விடும்,”  எனபதிரிகமீதயும் அ வர  ம சரத்துக்
 அமகரியாண்டரியார.

“ஒர வர முன அமன அமெரியாழிந்மீத நேட வடிக்திரிகக மீது கரத்துதிரிகரக்கரியான அமெல்
இரப்பதும், ஆனரியால் ஒ மர இலக்குகதிரிகள நேரியாம்  அமகரியாண்டிரக்கி மறரியான அமெரியா
எனபதிரிகமீத ஆரரியாய் வதும் மிகவும் முக்கிியம்,”  எனறு ன அமெக் மரரியான
பதிலுதிரிகரத்மீதரியார.  பலன அமெரியான  மஜரன அமென  அமபரியாரளரியாமீதரியாரத்திலும் ஏற்றுக்
 அமகரியாள்ளப்பட்ட ஐ மரரியாப்பிிய  அமபரியாரளரியாமீதரியார நிதிரிகலதிரிகன அமெகளுக்கும் ன அமெற்றும்
ஓர ஐ மரரியாப்பிிய  வங்கியிியல் ஒனறிியத்திற்கும் அதிரிகைப்பு விடுத்மீத
ன அமெக் மரரியான,  “ஒரமித்மீத அம் சங்கள் இல்லரியான அமெல் எந்மீத அம வரியார நிதிிய
ஒனறிியமும் உயிரபிதிரிகைக்கரியாது.  நேரியாம் ன அமெற்ற அங்கத்து வ நேரியாடுகளுடன
ஒரமித்து  அம சியலரியாற்ற  ம வண்டும்,” எனறரியார.

 மன அமெரக் அமகல் ன அமெற்றும் ன அமெக் மரரியான இர வரது ஆக் மரரியாஷன அமெரியான
கரத்துக்களும் திரிகரன ஆற்றின இரமீதரப்பிலும் உள்ள ஆட்சிகளது
பிற் மபரியாக்குத்மீதனன அமெரியான குணரியாம் சத்திரிகமீதப் பிரதிபலிக்கினறன. இரண்டரியாம்
உலகப்  மபரியார முடிந்மீதமீதற்கு பினனர இரந்தும் ன அமெற்றும் 1945  இல்
பரியாசி ச ஆட்சி  மமீதரியால்விியதிரிகடந்மீதமீதற்கு பினனர இரந்தும் மீதத்மீதன அமெது
நேரியாடுகளில் மிகவும்  வலது சரியாரி ஆட்சிகளுக்கு இவ்விர
அரசிியல் வரியாதிகளும் மீததிரிகலதிரிகன அமெ மீதரியாங்கி  வரகினறனர,   மன அமெரக் அமகல்,
 மஜரன அமென  அம வளியுறவுக்  அமகரியாள்திரிககதிரிகிய மீளஇரரியாணு வன அமெியப்படுத்மீத
அழுத்மீதன அமெளித்து  வரகினற நிதிரிகலயில்,  ன அமெக் மரரியான நேரியாஜ
ஆக்கிரமிப்பிலிரந்து விடுமீததிரிகல அதிரிகடந்மீததும் பிரரியானசில்  அமமீதரியாழிலரியாள
 வரக்கத்திற்கு  வைங்கப்பட்ட  சமூக விட்டுக் அமகரியாடுப்புகதிரிகளத் திரம்பப்
 அமபற நேகரந்து  வரகினறரியார.

பத்திரிதிரிககியரியாளர கூட்டத்தில்  மன அமெரக் அமகல் ன அமெற்றும் ன அமெக் மரரியான இர வரது
கரத்துக்களும் ஓர எச் சரிக்திரிககதிரிகிய உள்ளடக்கி உள்ளன,  அமீதரியா வது
ஐ மரரியாப்பிிய ஒனறிியம் இம்மிியளவுக்கு கூட  அமபரியாதுன அமெக்களரியால்
 அம வறுக்கப்பட்ட இரரியாணு வ வரியாமீதம் ன அமெற்றும்  சமூக  அம சலவின  அம வட்டு
 அமகரியாள்திரிகககளில் இரந்து பின வரியாங்கப்  மபரியா வதில்திரிகல. அதிரிக வ ன அமெத்திிய
கிைக்கில் பல பத்மீதரியாண்டு கரியாலப்  மபரியார முதிரிகனவில் அமீதன
இரரியாணு வத்திரிகமீதத் தீவிரன அமெரியாக ஈடுபடுத்மீத முழுதிரிகன அமெியரியாக
 அமபரியாறுப் மபற்கினறன.  ஐ மரரியாப்பிிய ஒனறிியத்திலிரந்து பிரிட்டன
 அம வளி மியறு வமீதற்கரியான 2016   வரியாக் அமகடுப்புடன ன அமெற்றும் இத்மீதரியாலியின
 சமீபத்திிய  மமீதரமீதலில்  வலது சரியாரி,  ஐ மரரியாப்பிிய ஒனறிிய வி மரரியாமீத
கட்சிகள் முனனணி பமீதவிகதிரிகள  அம வனறுள்ள நிதிரிகலயில்,  அதிகரித்து
 வரம்  சமூக அதிரப்திக்கு இதிரிகட மிய,  ஐ மரரியாப்பிிய ஒனறிியம்
நிதிரிகலகுதிரிகலந்து  வரகினற  மபரியாதும் கூட,  மபரலின ன அமெற்றும் பரியாரீசிடம்
புதிமீதரியாக முன அமன அமெரியாழி வமீதற்கு ஒனறுமில்திரிகல.

 மநேட் மடரியா ஏகரியாதிபத்திிய  சக்திகளுக்கு இதிரிகடயி மல மிய கூட  மன அமெரியாமீதல்கள்
அதிகரித்து  வரகினறன, ஐ மரரியாப்பிிய பண்டங்கள் மீது  வரத்மீதக மீததிரிகட
விதிப்பமீதற்கும் ன அமெற்றும் ஈரரியான உடனரியான அணு சக்தி
உடனபடிக்திரிககதிரிகிய இரத்து  அம சய்து அந்நேரியாட்டுடன  மபரியாரக்கு
மீதியரியாரிப்பு  அம சய் வமீதற்குன அமெரியான ட்ரம்பின அச்சறுத்மீதல்களுக்கு  மபரலினும்
பரியாரீசம் கரியாட்டும் எதிரப்பில் அது மிகவும்  அம வளிப்பதிரிகடியரியாக உள்ளது.
அதிரிகனத்திற்கும்  மன அமெலரியாக, இந்மீத  மன அமெரியாமீதல்கள் ஐ மரரியாப்பிிய ஒனறிியத்தில்
எனன எஞ்சியுள்ள மமீதரியா அ வற்திரிகற  வழிநேடத்மீத வமீதரியாக கூறப்படும்

 மஜரன அமென-பி அமரஞ்ச கூட்டணிதிரிகிய  ம வகன அமெரியாக பலவீனப்படுத்தி
 வரகினறன.  திதிரிகரக்குப் பினனரியால்,  பமீதட்டங்கள் அதிகரித்மீதளவில்
கடுதிரிகன அமெியரியாக உள்ளன.

சிரிிய மீதரியாக்குமீதலில் பங் அமகடுப்பதில்திரிகல எனறு  மஜரன அமெனி
முடி அம வடுத்மீதமீதற்குப் பினனர பிரரியானஸ் ன அமெற்றும்  மஜரன அமெனிக்கு இதிரிகட மிய
அதிகரித்து  வரம் இரரியாணு வ பமீதட்டங்கதிரிகள Huffington  Post  இன
பி அமரஞ்ச பதிப்பில்  அம வளிியரியான ஒர கட்டுதிரிகர உியரன அமெட்ட பி அமரஞ்ச
அதிகரியாரிகதிரிகள  மன அமெற் மகரியாளிட்டு சட்டிக்கரியாட்டிியது.  “ அம சப்டம்பரில்
அ வரது  ம சரியார மபரியான உதிரிகரயின  மபரியாது இன அமெரியானு வல் ன அமெக் மரரியான
 அமநேறிப்படுத்திிய நேம்பிக்திரிகககள் படு மன அமெரியா சன அமெரியாக நீரத்து  மபரியாயிரப்பமீதரியாக
 அமமீதரிகிறது,”  எனறு குறிப்பிட்ட அது,  “சிரிியரியாவில் பி அமரஞ்ச
மீதரியாக்குமீதல்களின எதிரன அமெதிரிகற விதிரிகளவுகதிரிகளச்" சட்டிக்கரியாட்டிியது.

“சிரிிய  மன அமெரியாமீதலில், ன அமெக் மரரியான  மன அமெரக் அமகதிரிகல  மநேரியாக்கி அல்ல, ட்ரம்திரிகப
 மநேரியாக்கி திரம்புகிறரியார"  எனறு  மஜரன அமென பத்திரிதிரிகக Die  Welt  இன
குதிரிகறகூறல்கதிரிகள அது  மன அமெற் மகரியாளிட்டதுடன,   சர வ மமீத ச
உறவுகளுக்கரியான பி அமரஞ்ச பயிலகம் (IFRI)  எனற பிரபல சிந்மீததிரிகன
குைரியாமின ஓர அதிகரியாரி பரியாரபரரியா குனஸ் இன கரத்துக்கதிரிகளயும்
 மன அமெற் மகரியாளிட்டது.

அப் அமபண்ன அமெணி, குறிப்பரியாக  சவூதி அ மரபிியரியா ன அமெற்றும் ஏதிரிகனிய பரியாரசீக
 மஷக் ஆட்சிகளின  அம சல் வரியாக்கரியான  வரியாடிக்திரிககியரியாளரகளுக்கு கூட்டரியாக
அபிவிரத்தி  அம சய்மீத பிரரியாங் மகரியா- மஜரன அமென ஆயுமீதங்கதிரிகள ஏற்றுன அமெதி
 அம சய்ிய  மஜரன அமென  சட்டம் பிரரியானதிரிக ச மீதடுக்கினற நிதிரிகலதிரிகன அமெகளின கீழ,
பிரரியாங் மகரியா- மஜரன அமென இரரியாணு வ கூட்டுறவில் அதிகரித்து  வரம்
சிக்கல்கதிரிகளச் சட்டிக்கரியாட்டி இரந்மீதரியார.  “நேரியாம் கூட்டரியாக இதிரிகணந்து
ஒர  மபரியார டரியாங்கிதிரிகிய உற்பத்தி  அம சய்து,  ஆனரியால் அதிரிகமீத ஏற்றுன அமெதி
 அம சய்ிய முடிியரியான அமெல்  மபரியானரியால், அது அம வரியார பிரச்சிதிரிகன மீதரியான,” எனறு
குனஸ் குறிப்பிட்டரியார.

அதிரிகனத்திற்கும்  மன அமெலரியாக  அமமீதரியாடரச்சிியரியான நிதியிியல்
 அமநேரக்கடிகளுக்கும் ஐ மரரியாப்பரியாவில் யூ மரரியா பிதிரிகண அமியடுப்புகளுக்கும்
இட்டுச்  அம சனற 2008   அமபரியாறிவுக்கு பத்மீதரியாண்டுகளுக்குப் பினனர,
 சர வ மமீத ச பமீதட்டங்களில் எதுவு மன அமெ ஐ மரரியாப்பரியாவுக்குள்
தீரக்கப்பட்டிரக்கவில்திரிகல எனபது  அமமீதளி வரியாகிறது.  இனனும்
அதிகளவில்  அமபரியாது முமீதலீட்டுக்கரியான ன அமெக் மரரியானின  மகரியாரிக்திரிகககதிரிகள
நிரரியாகரிக்குன அமெரியாறு கிறிஸ்து வ ஜனநேரியாியக ஒனறிிய கனதிரிகனகளிடம்
இரந்தும் ன அமெற்றும் அதி வலது  மஜரன அமெனிக்கரியான ன அமெரியாற்றீடு
கட்சியிடமிரந்தும்  மன அமெரக் அமகல் அதிகரித்மீத அழுத்மீதத்தின கீழ உள்ள
நிதிரிகலயில், பிரமீதரியான யூ மரரியா நேரியாடுக மளரியா இப் மபரியாது பரந்மீத  அம வவ் ம வறு
 அமபரியாரளரியாமீதரியார ன அமெற்றும் நேரியாணிய  அமகரியாள்திரிகககதிரிகள ஆ மலரியாசித்து
 வரகினறன.

Deutschlandfunk  பத்திரிதிரிககக்கு கிறிஸ்து வ ஜனநேரியாியக கட்சிதிரிகியச்
 ம சரந்மீத நேரியாடரியாளுன அமெனற வரியாதி எஹ்கரியாரட்  மற மபரக் கூறுதிரிககயில்,
“அ வரின முன அமன அமெரியாழிவுகள் மீதும் ன அமெற்றும் ஐ மரரியாப்பிிய நேரியாணிய
நிதிியத்திரிகமீத அபிவிரத்தி  அம சய் வமீதற்கரியாக கடந்மீத டி சம்பரில் ஐ மரரியாப்பிிய
ஒனறிியத்தின …  முன அமன அமெரியாழிவுகள் மீதும் நேரியாங்கள் ஐயுறவுடன
உள் மளரியாம்,”  எனறரியார.  “விதிமுதிரிகறகள் இல்லரியான அமெல்,  நிபந்மீததிரிகனகள்
இல்லரியான அமெல்,  CDU  கனதிரிகனதிரிகிய  அமபரியாறுத்மீதன அமெட்டில்  மஜரன அமென  வரி
 அம சலுத்து ம வரியாரின பணத்திரிகமீத  அம வளியில் பரியாய்ச்ச வது  சரியாத்திிய மன அமெ
இல்திரிகல,” எனறரியார.

“ன அமெக் மரரியான  மன அமெரக் அமகலுக்கு அழுத்மீதன அமெளித்து  வரகிறரியார எனபது,
 மன அமெரக் அமகல் எந்மீத விமீதத்தில் நேகர  ம வண்டு அமன அமென அ வர
நிதிரிகனக்கிறரியா மரரியா அவ் வழியில்  மன அமெரக் அமகல் நேகரவில்திரிகல எனபதும்
எனக்கு  அமமீதரியும்,” எனறு அநேரியான அமெ மமீதிய உியரன அமெட்ட பி அமரஞ்ச அதிகரியாரி
ஒர வர ரரியாய்டரஸ் க்கு  அமமீதரிவித்மீதரியார,  ன அமெக் மரரியான " மஜரன அமெனியுடன
இனனும் அதிக  மன அமெரியாமீதல்  அமமீதரியானிதிரிகிய ஏற்க"   ம வண்டியிரக்கும்
எனபதிரிகமீதயும் அ வர  ம சரத்துக்  அமகரியாண்டரியார.


