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புதனன்று  ஜு ஜேர்மன் உள்துஉள்துற உள்துறை மந்திரி  ஜதமந்திரி தோமஸ் டி மஸியர்
உத்தி ஜயமந்திரி தோகபூர்வமமந்திரி தோக முன்உள்துறவத்த "குடிமக்கள் ் பமந்திரி தோதுகமந்திரி தோப்பு திட்டத்திற்கு"
(Konzept  Zivile  Verteidigung  -  KZV) ் பலர் ஆச்சரியம,  அதிர்ச்சி மற்றும
் பயத்துடன் தமது பிரதி் பலிப்உள்துற் ப கமந்திரி தோட்டியுள்ளனர்.  69  ் பக்கங்களுக்கும
அதிகமமந்திரி தோக நீண்ட அந்த திட்ட அறிக்உள்துறக  ஜ் பமந்திரி தோருக்கு மக்கஉள்துறள
தயமந்திரி தோர்ப்் படுத்தும வழிவஉள்துறககஉள்துறள விவரிக்கி உள்துறைது.

“இந்த 69  ் பக்கங்கஉள்துறள வமந்திரி தோசித்த பின்னர் ஒருவர் நீண்ட வர் நீண்ட ப் பருமூச்ச
விடுவமந்திரி தோர்"  என்று அந்த ஆவணம மீதமந்திரி தோன ஒரு ஆரம் ப அறிக்உள்துறகஉள்துறய
திங்களன்று Frankfurter Allgemeine Zeitung எழுதியது, அது ஒருவர் மஉள்துற உள்துறைக்க
விருமபும பிரச்சிஉள்துறனகஉள்துறள ் பற்றி அணுகுவதமந்திரி தோக அப்் பத்திரிஉள்துறக
குறிப்பிட்டது.

“நுண்ணுயிரிகள் சமந்திரி தோர்ந்த அல்லது இரசமந்திரி தோயன ஆயுதங்கஉள்துறள ் பயன்் படுத்தும
தமந்திரி தோக்குதல்களிலிருந்து எவ்வமந்திரி தோறு ் பமந்திரி தோதுகமந்திரி தோப்் பது?   ஜரடி ஜயமந்திரி தோ-கதிரியக்க அஉள்துறல
் பரவினமந்திரி தோல் மக்கஉள்துறள எவ்வமந்திரி தோறு ் பமந்திரி தோதுகமந்திரி தோப்் பது? ஒரு தமந்திரி தோக்குதல் அச்சறுத்தலமந்திரி தோக
இருந்தமந்திரி தோல் மத்திய அரசமந்திரி தோங்கம எங் ஜக மஉள்துற உள்துறைந்திருக்கும?   ஜ் பமந்திரி தோர் சமயத்தில்
கலமந்திரி தோச்சமந்திரி தோர வர் நீண்ட ப் பமந்திரி தோக்கிஷங்கஉள்துறள எங் ஜக ் பமந்திரி தோதுகமந்திரி தோப்் பது?  'வமந்திரி தோழ்க்உள்துறக மற்றும
் பமந்திரி தோதுகமந்திரி தோப்பிற்கமந்திரி தோன அத்தியமந்திரி தோவசிய துஉள்துற உள்துறைகளில்' ் பணியமந்திரி தோற்றுவதற்கு ஆண்கள்
மற்றும வர் நீண்ட ப் பண்கஉள்துறள எவ்வமந்திரி தோறு வரவஉள்துறாறு வரவழைப்் பது?” “் படு ஜமமந்திரி தோசமமந்திரி தோன நிஉள்துறலஉள்துறம
ஒன்றுக்குத் தயமந்திரி தோரமந்திரி தோக இருக்க"   ஜவண்டியிருப்் பதமந்திரி தோல் இத்தஉள்துறகய
 ஜகள்விகளுக்கு ் பதிலளித்தமந்திரி தோக  ஜவண்டும என்று அப்் பத்திரிஉள்துறக
குறிப்பிட்டது.

“் பமந்திரி தோதுகமந்திரி தோப்பு வர் நீண்ட பகமந்திரி தோள்உள்துறக மற்றும  ஜு ஜேர்மன் இரமந்திரி தோணுவத்தின் எதிர்கமந்திரி தோலம மீதமந்திரி தோன
வர் நீண்ட பவள்உள்துறளயறிக்உள்துறக 2016”  எனும இரமந்திரி தோணுவத்உள்துறத மிகப்வர் நீண்ட ப் பரியளவில்
் பலப்் படுத்த முன்வர் நீண்ட பமமந்திரி தோழியும ஆவணத்திற்கு சமமந்திரி தோந்தரமமந்திரி தோக இந்த "குடிமக்கள்
் பமந்திரி தோதுகமந்திரி தோப்பு திட்டம"  வர் நீண்ட பவளியமந்திரி தோகியுள்ளது.  இது வர் நீண்ட பவளிிநமந்திரி தோடுகளில்தமந்திரி தோன்
இரமந்திரி தோணுவ ிநடவடிக்உள்துறககள் விரிவமந்திரி தோக்கப்் படும என்று நிஉள்துறனத்தவர்கள்
இப் ஜ் பமந்திரி தோது,   ஜு ஜேர்மன் அரசமந்திரி தோங்கம  ஜ் பமந்திரி தோர்களுக்குத் தயமந்திரி தோரிப்பு வர் நீண்ட பசய்து
வருகி உள்துறைது என்் பஉள்துறதயும மற்றும ஊகிக்கக்கூடியளவிற்கு அது எதிர்கமந்திரி தோலத்தில்
 ஜு ஜேர்மனி மற்றும ஐ ஜரமந்திரி தோப்் பமந்திரி தோஉள்துறவ ஒரு  ஜ் பமந்திரி தோர்க்களமமந்திரி தோக மமந்திரி தோற்றும என்் பஉள்துறதயும
வர் நீண்ட பதளிவமந்திரி தோக கமந்திரி தோணலமந்திரி தோம.

“குடிமக்கள் ் பமந்திரி தோதுகமந்திரி தோப்பு திட்டம"  ஆனது,  ் பத்து ிநமந்திரி தோட்களுக்கமந்திரி தோன குடிநீர்
மற்றும உணஉள்துறவத் தனிப்் பட்டரீதியில்  ஜசமித்து உள்துறவக்க மக்களுக்கு
அஉள்துறாறு வரவழைப்புவிடுக்கி உள்துறைது.  முதலுதவி வர் நீண்ட ப் பட்டி,   ஜ் பமந்திரி தோர்உள்துறவகள்,  நிலக்கரி,  மரம,
வர் நீண்ட பமழுகுவர்த்திகள்,  டமந்திரி தோர்ச் உள்துறலட்கள்,  ் பமந்திரி தோட்டரிகள்,  தீப்வர் நீண்ட ப் பட்டிகள்,
மின் ஜனற் உள்துறைம வர் நீண்ட பசய்யப்் பட்ட  ஜ் பட்டரிகள் மற்றும ் பண உள்துறகயிருப்புகஉள்துறள
தயமந்திரி தோரமந்திரி தோக உள்துறவத்திருக்க அது ் பரிந்துஉள்துறரக்கி உள்துறைது.

வர் நீண்ட ப் பமந்திரி தோதுத்துஉள்துற உள்துறை மற்றும தனியமந்திரி தோர் கட்டிடங்களின் கட்டிடவர் நீண்ட ப் பமந்திரி தோருட்கஉள்துறள
“் பலப்் படுத்துதல்”,  வமந்திரி தோவர் நீண்ட பனமந்திரி தோலி,  வர் நீண்ட பதமந்திரி தோஉள்துறலக்கமந்திரி தோட்சி,  உள்துறசரன்கள்,
ஒலிவர் நீண்ட ப் பருக்கிகள்,   ஜசதி அனுப்பும முஉள்துற உள்துறைகள் மற்றும இஉள்துறணயம மூலமமந்திரி தோக

"ிநம் பகமமந்திரி தோன எச்சரிக்உள்துறக அஉள்துறமப்உள்துற் ப"  ஸ்தமந்திரி தோபித்தல்;  அணு,  நுண்ணுயிரி
அல்லது இரசமந்திரி தோயன தமந்திரி தோக்குதலின் ஜ் பமந்திரி தோது "வர் நீண்ட பதமந்திரி தோற்றுநீக்கும மருத்துவ
உள்துறமயங்கஉள்துறள" உருவமந்திரி தோக்குதல் ஆகியஉள்துறவ "் பமந்திரி தோதுகமந்திரி தோப்பு நிஉள்துறலஉள்துறமக்கு" தயமந்திரி தோர்
வர் நீண்ட பசய்வதற்கமந்திரி தோன  ஜமலதிக ிநடவடிக்உள்துறககளமந்திரி தோகும.

அந்த ஆவணம,  கட்டமந்திரி தோய இரமந்திரி தோணுவ  ஜசஉள்துறவஉள்துறய மறுஅறிமுகம
வர் நீண்ட பசய்வஉள்துறதயும மற்றும இரமந்திரி தோணுவத்தினருக்கு அஉள்துறாறு வரவழைப்புவிடுத்து
அணிதிரட்டுவதற்கமந்திரி தோன ஒரு ் பமந்திரி தோதுகமந்திரி தோப்பு அஉள்துறமப்உள்துற் ப
ிநஉள்துறடமுஉள்துற உள்துறைப்் படுத்துவஉள்துறதயும ் பரிசீலிப்் பது அவசியவர் நீண்ட பமன அறிவிக்கி உள்துறைது.
"வமந்திரி தோழ்க்உள்துறக மற்றும ் பமந்திரி தோதுகமந்திரி தோப்பிற்கமந்திரி தோன அத்தியமந்திரி தோவசிய துஉள்துற உள்துறைகளில்"  ஜவஉள்துறல
வர் நீண்ட பசய்ய ஆண்கள் மற்றும வர் நீண்ட ப் பண்கஉள்துறள நிர்் பந்திக்கும அதிகமந்திரி தோரம மத்திய
வர் நீண்ட பதமந்திரி தோழில் அஉள்துறமப்புக்கு (Bundesagentur f r Arbeit)  ü இருக்க  ஜவண்டும என்று
அது வமந்திரி தோதிடுகி உள்துறைது.

் பசஉள்துறமக் கட்சியினரும மற்றும இடது கட்சியும கூறுவஉள்துறதப்  ஜ் பமந்திரி தோல இந்த
ிநடவடிக்உள்துறககள் கிறிஸ்துவ ு ஜேனிநமந்திரி தோயக யூனியன்/கிறிஸ்துவ சமூக
யூனியனின் (CDU/CSU) " ஜதர்தஉள்துறல  ஜிநமந்திரி தோக்கமமந்திரி தோக வர் நீண்ட பகமந்திரி தோண்ட ஜதமந்திரி தோ"  அல்லது
"அச்சத்உள்துறத ் பரப்புவதற்கமந்திரி தோன"  ஒரு முயற்சி ஜயமந்திரி தோ கிஉள்துறடயமந்திரி தோது.  அல்லது சில
ஊடக நிறுவனங்கள் அதன் முக்கியத்துவத்உள்துறதக் குஉள்துற உள்துறைத்துக் கமந்திரி தோட்டும ஒரு
முயற்சியில் வமந்திரி தோதிடுவஉள்துறதப்  ஜ் பமந்திரி தோல, "குடிமக்கள் ் பமந்திரி தோதுகமந்திரி தோப்பு திட்டம" என்் பது
வர் நீண்ட பவறும ஜன  ஜ் பரிடர் நிஉள்துறலஉள்துறமகளுக்குரிய வாறு வரவழைஉள்துறமயமந்திரி தோன அறிக்உள்துறககஉள்துறள
மறுவஉள்துறரமுஉள்துற உள்துறை வர் நீண்ட பசய்திருக்கவில்உள்துறல.  மமந்திரி தோ உள்துறைமந்திரி தோக இந்த ஆவணம,  இரசமந்திரி தோயன
மற்றும அணு ஆயுத தமந்திரி தோக்குதல்கள் மற்றும  ஜ் பமந்திரி தோஉள்துறர மீண்டும
வர் நீண்ட பவளிப்் பஉள்துறடயமந்திரி தோக  ஜமற் ஜகமந்திரி தோளிட்டு கமந்திரி தோட்டுகி உள்துறைது.

 ஜசமந்திரி தோவியத் ஒன்றியம கஉள்துறலக்கப்் பட்டு இரு் பத்உள்துறதந்து ஆண்டுகளுக்குப்
பின்னர்,  ஐ ஜரமந்திரி தோப்பிய மண்ணில் அணுஆயுத  ஜ் பமந்திரி தோர் ஒரு நிு ஜேமமந்திரி தோன
அ் பமந்திரி தோயமமந்திரி தோக மமந்திரி தோறியுள்ளது.   ஜிநட் ஜடமந்திரி தோ திட்டமிட்ட வஉள்துறகயில் ரஷ்யமந்திரி தோஉள்துறவ
இரமந்திரி தோணுவரீதியில் சற்றி வஉள்துறளத்து அச்சறுத்துகி உள்துறைது.   ஜமற்கத்திய
கூட்டமந்திரி தோளிகள் மிக ் பகிரங்கமமந்திரி தோக  ஜ் பமந்திரி தோருக்கு தயமந்திரி தோரிப்பு வர் நீண்ட பசய்து வருகின் உள்துறைனர்.
 ஜடனிஷ்  ஜிநட் ஜடமந்திரி தோ அதிகமந்திரி தோரி ு ஜேமந்திரி தோ ஜகமந்திரி தோப் லமந்திரி தோர்வர் நீண்ட பசன்,  “ஒரு முழுஉள்துறமயமந்திரி தோன
 ஜ் பமந்திரி தோரில் எவ்வமந்திரி தோறு  ஜ் பமந்திரி தோரமந்திரி தோடுவவர் நீண்ட பதன ிநமந்திரி தோம மீண்டுவர் நீண்ட பமமந்திரி தோருமுஉள்துற உள்துறை ் பயில
 ஜவண்டும"  என்று கூறியஉள்துறத கடந்த ு ஜே கடந்த ஜூஉள்துறலயில் Der  Spiegel

 ஜமற் ஜகமந்திரி தோளிட்டது. 

இதில்,  உலஉள்துறக ஏற்கன ஜவ இரண்டு முஉள்துற உள்துறை ் படுகுழிக்குள் மூழ்கடித்துள்ள
 ஜு ஜேர்மன் ஏகமந்திரி தோதி் பத்தியம ஒரு முக்கிய ் பமந்திரி தோத்திரம வகிக்கி உள்துறைது.  2014
ஆரம் பத்தில் "இரமந்திரி தோணுவ கட்டுப்் பமந்திரி தோடுகள் முடிவுக்கு வருவதமந்திரி தோக"   ஜு ஜேர்மன்
அரசமந்திரி தோங்கம அறிவித்ததில் இருந்து,   ஜு ஜேர்மன் வர் நீண்ட பவளியு உள்துறைவு வர் நீண்ட பகமந்திரி தோள்உள்துறக
முதலமந்திரி தோம உலக  ஜ் பமந்திரி தோர் மற்றும இரண்டமந்திரி தோம உலக  ஜ் பமந்திரி தோருக்கு முன்னர்
இருந்தஉள்துறதப்  ஜ் பமந்திரி தோன் உள்துறை ஓர் ஆக் ஜரமந்திரி தோஷமமந்திரி தோன ் பமந்திரி தோஉள்துறதஉள்துறய பின்வர் நீண்ட பதமந்திரி தோடர்ந்து
வர் நீண்ட பகமந்திரி தோண்டிருக்கி உள்துறைது.



 ஜதர்ந்வர் நீண்ட பதடுக்கப்் பட்ட உக் ஜரனிய ு ஜேனமந்திரி தோதி் பதி விக்வர் நீண்ட படமந்திரி தோர் யமந்திரி தோனு ஜகமந்திரி தோவிச் ஐ
2014  இன் ஆரம் பத்தில் ் பதவியிலிருந்து தூக்கிவர் நீண்ட பயறிந்து,   ஜமற்கத்திய
ஆதரவிலமந்திரி தோன வர் நீண்ட பசல்வந்தர் வர் நீண்ட ப் பட் ஜரமந்திரி தோ வர் நீண்ட ப் பமந்திரி தோ ஜ உள்துறைமந்திரி தோவர் நீண்ட பஷன் ஜகமந்திரி தோ தஉள்துறலஉள்துறமயிலமந்திரி தோனதும
 ஜிநரடியமந்திரி தோக ் பமந்திரி தோசிசவமந்திரி தோத  ஜ் பமந்திரி தோரமந்திரி தோளிகள் குழுக்களின் அடிப்் பஉள்துறடயில்
அஉள்துறமந்ததுமமந்திரி தோன ஓர் ஆட்சிஉள்துறயக் வர் நீண்ட பகமந்திரி தோண்டு,  அவஉள்துறர பிரதியீடு வர் நீண்ட பசய்த
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சதியில் வமந்திரி தோஷிங்டனுடன்  ஜசர்ந்து  ஜ் பர்லினும ஒரு
முன்னணி ் பமந்திரி தோத்திரம வகித்தது.  அப் ஜ் பமந்திரி தோதிருந்து அதிதீவிர  ஜதசியவமந்திரி தோத,
ரஷ்ய-வி ஜரமந்திரி தோத அரசமந்திரி தோங்கங்களமந்திரி தோன  ஜ் பமந்திரி தோலமந்திரி தோந்து,  ் பமந்திரி தோல்டிக் ிநமந்திரி தோடுகள் மற்றும
உக் ஜரனுடன்  ஜசர்ந்து  ஜிநட் ஜடமந்திரி தோ வர் நீண்ட பிநருக்கமமந்திரி தோக  ஜவஉள்துறல வர் நீண்ட பசய்து,  ரஷ்ய
எல்உள்துறலகளில் அதன் இரமந்திரி தோணுவ ் பஉள்துறடகஉள்துறளப் ் பலப்் படுத்தி உள்ளது. 

இந்த  ஜகமந்திரி தோஉள்துறடகமந்திரி தோல ஆரம் பத்தில் கிாறு வரவழைக்கு ஐ ஜரமந்திரி தோப்் பமந்திரி தோவில் முன்பில்லமந்திரி தோதளவில்
மிகப்வர் நீண்ட ப் பரிய  ஜிநட் ஜடமந்திரி தோ ஒத்திஉள்துறக ிநடந்தது.  31,000  சிப்் பமந்திரி தோய்கள்,  3,000
வமந்திரி தோகனங்கள்,  105   ஜ் பமந்திரி தோர்விமமந்திரி தோனங்கள் மற்றும 12   ஜ் பமந்திரி தோர்க்கப்் பல்கஉள்துறள
உள்ளடக்கிய அனவர் நீண்ட பகமந்திரி தோண்டமந்திரி தோ ிநடவடிக்உள்துறக (Operation Anaconda) என் உள்துறை அது,
ரஷ்யமந்திரி தோவுடனமந்திரி தோன ஒரு  ஜ் பமந்திரி தோஉள்துறர அனுமமந்திரி தோனமமந்திரி தோக வர் நீண்ட பகமந்திரி தோண்ட ஒத்திஉள்துறகயமந்திரி தோகும.
அதற்கு ஒரு மமந்திரி தோதத்திற்குப் பின்னர்,  வமந்திரி தோர் ஜசமந்திரி தோவில் ிநடந்த  ஜிநட் ஜடமந்திரி தோ உச்சி
மமந்திரி தோிநமந்திரி தோடு,  ரு ஜமனியமந்திரி தோ மற்றும ் பமந்திரி தோல்டிக் ிநமந்திரி தோடுகளில் ் பல ் பஉள்துறடப்பிரிவுகஉள்துறள
நிஉள்துறலநிறுத்தவும மற்றும ஏவுகஉள்துறண தகர்ப்பு முஉள்துற உள்துறைஉள்துறய உருவமந்திரி தோக்கவும
ஒப்புக் வர் நீண்ட பகமந்திரி தோண்டது.

எவ்விதமமந்திரி தோன ஒரு  ஜிநமந்திரி தோக்கத்உள்துறத வர் நீண்ட பகமந்திரி தோண்டிருந்தமந்திரி தோலும அல்லது
வர் நீண்ட பகமந்திரி தோண்டிருக்கமந்திரி தோவிட்டமந்திரி தோலும,  கட்டுப்் பமந்திரி தோடற் உள்துறை சங்கிலித் வர் நீண்ட பதமந்திரி தோடர்  ஜ் பமந்திரி தோன் உள்துறை
எதிர்விஉள்துறளவுகஉள்துறள தூண்டும என் உள்துறைளவிற்கு இப் ஜ் பமந்திரி தோது இரமந்திரி தோணுவ சூழ்நிஉள்துறல
் பதட்டமஉள்துறடந்துள்ளது.

ரஷ்யமந்திரி தோவுடன் ஓர் இரமந்திரி தோணுவ  ஜமமந்திரி தோதலுக்கு அழுத்தமளித்து வரும அவர் நீண்ட பமரிக்க
ஆளும உயரடுக்கின் பிரிவுகள் ் பலமஉள்துறடந்து வருகின் உள்துறைன.  அந்த
 ஜ் பமந்திரி தோர்வர் நீண்ட பவறியர்கள் வர் நீண்ட ப் பரும் பமந்திரி தோலும அஉள்துறர-் பமந்திரி தோசிசவமந்திரி தோதியமந்திரி தோன குடியரசக் கட்சி
 ஜவட்் பமந்திரி தோளர்  ஜடமந்திரி தோனமந்திரி தோல்ட் ட்ரமப் இன் முகமந்திரி தோமிற்கு ஆதரவமந்திரி தோனவர்களமந்திரி தோக
இல்லமந்திரி தோது,  ஜு ஜேர்மனியின் ஆளும உயரடுக்கு ஆதரிக்கும ு ஜேனிநமந்திரி தோயகக் கட்சி
ஹிலமந்திரி தோரி கிளிண்டனின் பின்னமந்திரி தோல் அணிதிரண்டுள்ளனர்.

ரஷ்யமந்திரி தோவிற்கு எதிரமந்திரி தோன தூண்டுதல்  ஜு ஜேர்மனியில் மிரட்சியூட்டும
் பரிமமந்திரி தோணங்கஉள்துறள எடுத்து வருகி உள்துறைது.   ஜு ஜேர்மன் இரமந்திரி தோணுவவமந்திரி தோதத்தின்
மீள்வருஉள்துறகக்கு ் பமந்திரி தோஉள்துறத அஉள்துறமத்தவரும உக் ஜரனிய ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சதியில்
ஒரு முன்னணி ் பமந்திரி தோத்திரம வகித்தவருமமந்திரி தோன வர் நீண்ட பவளியு உள்துறைவு அஉள்துறமச்சர் பிரமந்திரி தோங்க்-
வமந்திரி தோல்டர் ஸ்உள்துறரன்உள்துறமயர் கூட வர் நீண்ட ப் பரும் பமந்திரி தோலமந்திரி தோன ஊடங்களுக்கு ஒரு இளகிய
 ஜ் பமந்திரி தோக்குஉள்துறடயவரமந்திரி தோக வர் நீண்ட பதரிகி உள்துறைமந்திரி தோர்.

 ஜு ஜேர்மன் சமந்திரி தோன்சிலர் அங் ஜகலமந்திரி தோ  ஜமர்க்வர் நீண்ட பகஉள்துறல விட "மமந்திரி தோஸ் ஜகமந்திரி தோ இன்
 ஜிநமந்திரி தோக்கங்கஉள்துறள அடிப்் பஉள்துறடயி ஜல ஜய  ஜவறுவிதமமந்திரி தோக"  ் பமந்திரி தோர்ப்் பதமந்திரி தோக கடந்த
வமந்திரி தோரம Frankfurter  Allgemeine  Zeitung அவஉள்துறரக் குற் உள்துறைஞ்சமந்திரி தோட்டியது.
“ ஜமர்க்வர் நீண்ட பகல் மமந்திரி தோஸ் ஜகமந்திரி தோவின் ிநடவடிக்உள்துறககஉள்துறள ஆத்திரமூட்டுவதமந்திரி தோக குறிப்பிட
அனுமதிக்கின் உள்துறை நிஉள்துறலயில், ஸ்உள்துறரன்உள்துறமய ஜரமந்திரி தோ ஓர் உஉள்துறர ் பற்றி கனவுகமந்திரி தோண
ரஷ்யமந்திரி தோவின் ிநமந்திரி தோன்கமந்திரி தோவது வர் நீண்ட ப் பருிநகரமமந்திரி தோன Ekaterinburg க்கு ் பயணித்தமந்திரி தோர்,”
என்று அப்் பத்திரிஉள்துறக குறிப்பிடுகி உள்துறைது. “ரஷ்யமந்திரி தோ மீதமந்திரி தோன புரிதலும அவர் நீண்ட பமரிக்கமந்திரி தோ
மீது மனமமந்திரி தோர்ந்த அவிநமபிக்உள்துறகயும எப் ஜ் பமந்திரி தோது ஜம ஒ ஜர ிநமந்திரி தோணயத்தின்
இரண்டு ் பக்கங்கள் என்று கருது் பவர்கஉள்துறள"  ஜிநமந்திரி தோக்கி திருமபியதற்கமந்திரி தோக அது
ஸ்உள்துறரன்உள்துறமயஉள்துறர குற் உள்துறைஞ்சமந்திரி தோட்டுமளவிற்குச் வர் நீண்ட பசன் உள்துறைது.

வர் நீண்ட பவளியு உள்துறைவு வர் நீண்ட பகமந்திரி தோள்உள்துறககளுக்கமந்திரி தோன  ஜு ஜேர்மன் குழு (DGAP) மற்றும அரசியல்
விஞ்ஞ்ஞமந்திரி தோனத்தின் அஉள்துறமப்பு (SWP) ஆகிய இரண்டு முக்கிய  ஜு ஜேர்மன்
வர் நீண்ட பவளியு உள்துறைவு வர் நீண்ட பகமந்திரி தோள்உள்துறக சிந்தஉள்துறனக் குாறு வரவழைமந்திரி தோமகளும ரஷ்யமந்திரி தோஉள்துறவ வலிந்து
சண்உள்துறடக்கு வரும ிநமந்திரி தோடமந்திரி தோக,  சர்வ ஜதச  ஜதச விதிகஉள்துறள மீறும மற்றும
ஐ ஜரமந்திரி தோப்் பமந்திரி தோஉள்துறவ ஸ்திரமின்உள்துறமக்கு உட்் படுத்தும ிநமந்திரி தோடமந்திரி தோக குற் உள்துறைஞ்சமந்திரி தோட்டும
ஆவணங்கஉள்துறள வர் நீண்ட பவள்ளவர் நீண்ட பமன வர் நீண்ட பதமந்திரி தோடர்ந்து வர் நீண்ட பவளியிடுகின் உள்துறைன.

் பசஉள்துறமக் கட்சிக்கு ஆதரவமந்திரி தோன Heinrich  B llö  அஉள்துறமப்பிலிருந்து ு ஜேமந்திரி தோனமந்திரி தோ
புக்லீரின் என்் பவர் DGAP  இற்கு எழுதிய ஆவணம ஒன்று,   ஜிநட் ஜடமந்திரி தோ,

ரஷ்யமந்திரி தோஉள்துறவ  ஜிநமந்திரி தோக்கி "அதன் உறுதிப்் பமந்திரி தோட்உள்துறட எடுத்துக்கமந்திரி தோட்ட"   ஜவண்டும
என் உள்துறை மற்றும "் பலமமந்திரி தோன நிஉள்துறலப்் பமந்திரி தோட்டிலிருந்து ிநடவடிக்உள்துறக"  எடுக்க
 ஜவண்டுவர் நீண்ட பமன் உள்துறை  ஜகமந்திரி தோரிக்உள்துறகயுடன் நிஉள்துற உள்துறைவஉள்துறடந்திருந்தது.  அது
விளக்கமளிக்உள்துறகயில்,  இதன் அர்த்தம,  “'கட்டுப்் படுத்துவதன்'  மூலம
 ஜமமந்திரி தோதஉள்துறல மட்டுப்் படுத்துவதமந்திரி தோகும"  மற்றும இரமந்திரி தோணுவத்உள்துறத  ஜிநமந்திரி தோக்கி
திருமபுதல் என் உள்துறைமந்திரி தோல் “வர் நீண்ட ப் பமந்திரி தோருளமந்திரி தோதமந்திரி தோர மற்றும அரசியல் தஉள்துறடயமந்திரி தோஉள்துறணகஉள்துறள
 ஜ் பணுவதுடன்”  ஜசர்ந்து "ரஷ்யமந்திரி தோஉள்துறவ உறுதியமந்திரி தோக மண்டியிடச் வர் நீண்ட பசய்யக்கூடிய
் பலமமந்திரி தோன  ஜிநட் ஜடமந்திரி தோஉள்துறவ" ் பயன்் படுத்துவதமந்திரி தோகும என் உள்துறைது.

ரஷ்யமந்திரி தோ உடனமந்திரி தோன  ஜமமந்திரி தோதல் மட்டு ஜம  ஜ் பமந்திரி தோருக்கு அச்சறுத்துகின் உள்துறை ஒரு
மூலகமந்திரி தோரணம அல்ல.   ஜ் பமந்திரி தோர்முஉள்துறனகஉள்துறள அஉள்துறடயமந்திரி தோளம கமந்திரி தோண்் ப ஜத
அதிகரித்தளவில் சிக்கலமந்திரி தோக உள்ள சிரியப்  ஜ் பமந்திரி தோரில், அவர் நீண்ட பமரிக்கமந்திரி தோவும அதன்
கூட்டமந்திரி தோளிகளும,  அணுஆயுத சக்தியமந்திரி தோன ரஷ்யமந்திரி தோவுடனமந்திரி தோன  ஜமமந்திரி தோதலமந்திரி தோக
விரிவஉள்துறடயக்கூடியளவிற்கு இரமந்திரி தோணுவ தீவிரப்் பமந்திரி தோட்டிற்கு தயமந்திரி தோரிப்பு வர் நீண்ட பசய்து
வருகின் உள்துறைனர்.  ஜு ஜேர்மனியும இங் ஜக  ஜ் பமந்திரி தோர்முஉள்துறனயில் உள்ளது. இது, மத்திய
கிாறு வரவழைக்கின் ஏஉள்துறனய ் பமந்திரி தோகங்கள் மற்றும ஆபிரிக்கமந்திரி தோவில் ிநடக்கும ஏகமந்திரி தோதி் பத்திய
 ஜ் பமந்திரி தோர்களுக்கும வர் நீண்ட ப் பமந்திரி தோருந்தும.

ஐ ஜரமந்திரி தோப்பிய ஒன்றிய வர் நீண்ட பிநருக்கடி ஜயமந்திரி தோடு,  மீண்டுவர் நீண்ட பமமந்திரி தோருமுஉள்துற உள்துறை ஐ ஜரமந்திரி தோப்் பமந்திரி தோவில்
 ஜதசிய வி ஜரமந்திரி தோதங்கள் கட்டவிழ்ந்து வருகின் உள்துறைன.  ஐ ஜரமந்திரி தோப்பிய ஒன்றியத்தில்
"ஆதிக்க சக்தியமந்திரி தோக" மற்றும "முன்னணி சக்தியமந்திரி தோக"  ஜு ஜேர்மன் திமிர்த்தனமமந்திரி தோக
உரிஉள்துறம ஜகமந்திரி தோருகின் உள்துறை நிஉள்துறலயில்,  ஏஉள்துறனய ஐ ஜரமந்திரி தோப்பிய சக்திகளும
மீள்ஆயுத ஜமந்திவருவதுடன்  ஜதசியவமந்திரி தோதத்உள்துறத தூண்டிவிட்டு வருகின் உள்துறைன.

அரசமந்திரி தோங்கத்தின்  ஜ் பமந்திரி தோர் உந்துதலுக்கு,  ஸ்தமந்திரி தோ் பக கட்சிகளிஉள்துறட ஜய எந்த
எதிர்ப்பும கிஉள்துறடயமந்திரி தோது.  அதற்கு எதிர்விதமமந்திரி தோக,   ஜு ஜேர்மன் ிநமந்திரி தோடமந்திரி தோளுமன் உள்துறைத்தில்
(Bundestag) உள்ள இரண்டு எதிர்கட்சிகளமந்திரி தோன இடது கட்சி மற்றும ் பசஉள்துறம
கட்சியினர் அஉள்துறத  ஜமலும கிளறி விட்டு வருகின் உள்துறைன.

இடது கட்சியின் ிநமந்திரி தோடமந்திரி தோளுமன் உள்துறை குழு வர் நீண்ட ப் பண்தஉள்துறலவர் சமந்திரி தோரமந்திரி தோ வமந்திரி தோகன்கிவர் நீண்ட பனக்ட்
(Sahra  Wagenknecht), சிரியமந்திரி தோவில் அவர் நீண்ட பமரிக்க தஉள்துறலஉள்துறமயிலமந்திரி தோன
கூட்டணியிலிருந்து வர் நீண்ட பவளி ஜயற் உள்துறைப்் பட அச்சறுத்தப்் பட்டிருக்கும துருக்கிய
ு ஜேனமந்திரி தோதி் பதி “் பயங்கரவமந்திரி தோதத்உள்துறத ் பமந்திரி தோதுகமந்திரி தோக்கும எர் ஜடமந்திரி தோகனுக்கு"  விட்டு
வர் நீண்ட பகமந்திரி தோடுப்் பதற்கமந்திரி தோகவும மற்றும அவரது "வர் நீண்ட பவளியில் கூ உள்துறைமந்திரி தோத வர் நீண்ட பகமந்திரி தோள்உள்துறககஉள்துறள"
ஆதரிப்் பதற்கமந்திரி தோகவும வர் நீண்ட பசவ்வமந்திரி தோயன்று அரசமந்திரி தோங்கத்உள்துறத குற் உள்துறைஞ்சமந்திரி தோட்டினமந்திரி தோர்.
ிநமந்திரி தோடமந்திரி தோளுமன் உள்துறை குழுவிற்கமந்திரி தோன ் பசஉள்துறம கட்சியின் வர் நீண்ட பவளியு உள்துறைவு
விவகமந்திரி தோரங்களுக்கமந்திரி தோன வர் நீண்ட பசய்தி வர் நீண்ட பதமந்திரி தோடர்் பமந்திரி தோளர் ஒமிட் வர் நீண்ட பிநமந்திரி தோறிபுவர் (Omid

Nouripour), முட்டமந்திரி தோள்தனமமந்திரி தோன வர் நீண்ட பவளியு உள்துறைவுக் வர் நீண்ட பகமந்திரி தோள்உள்துறக என்று
அரசமந்திரி தோங்கத்உள்துறதக் குற் உள்துறைஞ்சமந்திரி தோட்டினமந்திரி தோர்.  “மத்திய அரசமந்திரி தோங்கம ஒ ஜர குரலில்
 ஜ் பசவில்உள்துறல என் உள்துறைமந்திரி தோல் அது  ஜு ஜேர்மனியின்  ஜமலமந்திரி தோளுஉள்துறமஉள்துறய
் பலவீனப்் படுத்தி,  ிநடவடிக்உள்துறககளுக்கமந்திரி தோன ிநமது வமந்திரி தோய்ப்புகஉள்துறள
குஉள்துற உள்துறைத்துவிடுகி உள்துறைது,” என் உள்துறைவர் அறிவித்தமந்திரி தோர்.

 ஜசமந்திரி தோசலிச சமத்துவக் கட்சி (Partei  f r  Soziale  Gleichheit)ü  மட்டு ஜம  ஜ் பமந்திரி தோர்
ஆ் பத்உள்துறத எச்சரித்து,  அதற்வர் நீண்ட பகதிரமந்திரி தோக வர் நீண்ட பதமந்திரி தோழிலமந்திரி தோளர்கள் மற்றும
இஉள்துறளஞ்ஞர்கஉள்துறள அணிதிரட்டும ஒ ஜர கட்சியமந்திரி தோகும.  ஜசமந்திரி தோசலிச சமத்துவக் கட்சி
 ஜ் பமந்திரி தோருக்கு எதிரமந்திரி தோன  ஜ் பமந்திரி தோரமந்திரி தோட்டத்உள்துறத  ஜ் பர்லின் மமந்திரி தோநில  ஜதர்தல்களில் அதன்
 ஜதர்தல் பிரச்சமந்திரி தோரத்தின் மத்தியஸ்தமந்திரி தோனத்தில் உள்துறவத்திருப்் பதுடன்,   ஜ் பமந்திரி தோர்
அ் பமந்திரி தோயத்திற்கு கமந்திரி தோரணமமந்திரி தோன உலகளமந்திரி தோவிய முதலமந்திரி தோளித்துவ வர் நீண்ட பிநருக்கடிஉள்துறயத்
வர் நீண்ட பதளிவமந்திரி தோக அஉள்துறடயமந்திரி தோளப்் படுத்தி உள்ளது.

“ ஜு ஜேர்மன் ஆளும உயரடுக்கு உலகின் புதிய மறு் பங்கீட்டில்,
மூலப்வர் நீண்ட ப் பமந்திரி தோருட்களுக்கமந்திரி தோன மற்றும சந்உள்துறதகளுக்கமந்திரி தோன  ஜ் பமந்திரி தோரமந்திரி தோட்டத்தில்
வர் நீண்ட பவறுங்உள்துறக ஜயமந்திரி தோடு வர் நீண்ட பசல்ல விரும் பமந்திரி தோது,”  என்் பஉள்துறத PSG  அதன்  ஜதர்தல்
அறிக்உள்துறகயில் குறிப்பிட்டுள்ளது.  ஒரு "புதிய  ஜ் பமந்திரி தோர்-எதிர்ப்பு இயக்கமமந்திரி தோனது
சர்வ ஜதச ரீதியில்,  வர் நீண்ட பதமந்திரி தோழிலமந்திரி தோள வர்க்கத்உள்துறத அடிப்் பஉள்துறடயமந்திரி தோக வர் நீண்ட பகமந்திரி தோண்டு,
 ஜ் பமந்திரி தோருக்கு எதிரமந்திரி தோன  ஜ் பமந்திரி தோரமந்திரி தோட்டத்உள்துறத முதலமந்திரி தோளித்துவத்திற்கு எதிரமந்திரி தோன
 ஜ் பமந்திரி தோரமந்திரி தோட்டத்துடன் இஉள்துறணத்தமந்திரி தோல் மட்டு ஜம வர் நீண்ட பவற்றியஉள்துறடய முடியும,”
என்் பஉள்துறதயும அதன்  ஜதர்தல் அறிக்உள்துறக அறிவித்துள்ளது.
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