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ஜேர்மன் கடற்படைட கடந்த வார்த வாரம் அதன் புதிய நீர்மூழ்க
கப்பல் U35 ஐ ஜேடைவாரயில் கக்த வாண்டு வாரந்தத.  500
மில்லியன் யூஜர்த வா மதிப்பிலான அது்த வான அத ஜேர்மன்
கடற்படைடக்கு கே்த வாந்தம்த வான மிக நவீன, அணுஆயுதஜமந்த்த வா
நீர்மூழ்க கப்பல்களில் ஒன்றாகும். அத்த வாகும்.  அத ஜேர்மன்
இர்த வாணுவாரத்த்த வால் ஜகட்ப்த வாடைேட்பாணை வாரழங்கப்பட்டிருக்கும் 212A
ரக வாரரிடைேயின் ஆறு நீர்மூழ்க கப்பல்களில்
ஐந்த்த வாவாரத்த வாகும்.

ThyssenKrupp  Marine  Systems  நிறுவாரனத்த்த வால்
உருவார்த வாக்கப்பட்ட அந்த நீர்மூழ்க கப்பல் நவாரம்பர் 2011
இல் கஜயலில் (Kiel) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டத.  அத
"நவீனப்படுத்தல் மற்றும் நடவாரடிக்டைக திட்டமிடலில் ஒரு
முன்ஜன்த வாக்கய படிடையக்"  குறிப்பத்த வாக அப்ஜப்த வாத
கடற்படைடயின் வாரடைலான அதுத் தளம் குறிப்பிட்டத.  ந்த வான்கு
ஆண்டுகளுக்கு பின்னர்,  ஜேர்மன் இர்த வாணுவாரம் அதன்
உள்ஜந்த வாக்கத்தில் முன்பினும் அதிகம்த வாக மிக
கவாரளிப்படைடய்த வாக உள்ளத.

திங்களன்று கஜயலில் (Kiel) நடந்த இடைேட்பாணைப்புவிழ்த வாவில்,
U35 ஜேடைவாரயில் கக்த வாண்டு வாரரப்பட்டடைதச் சுற்றிய அவாரரத
ஜபச்சில்,  கடற்படைடயின் அதிரடிப்படைட பிரிவின்
கேயல்தடைறாகும். அத தடைலான அதுவாரர் முதன்டைம கடற்படைட தளபதி
ஹன்ஸ-கறிஸடிய்த வான் லூதர் கூறுடைகயில்,
இஃப்ஜள்த வாடில்லான அது்த வா 1  (flotilla  1)  நடவாரடிக்டைகயின் இந்த
புதிய "ப்த வாதக்த வாவாரலான அதுர்",  ஜேர்மன் கடற்படைடயின்
தடைகடைமகடைள ஜமற்கக்த வாண்டு அதிகரிக்கன்றாகும். அத "தடைகடைம
கட்டடைமப்ப்த வாளர்த வாவார்த வார்"  (capacity  builder)  என்று
வாரர்ணித்த்த வார்.  பின்னர் அவாரர் ஜநரடிய்த வாக கடற்படைடயின்
மீள்ஆயுதமயம்த வாக்கடைலான அது ஜேர்மனியின்
மீள்இர்த வாணுவாரமயம்த வாக்கலின் உள்ளடக்கத்தில் நிடைலான அதுநிறுத்தி,
ஜேர்மன் இர்த வாணுவாரத்தின் மூன்று உட்கூறுகளில் இந்த
சிறியகவார்த வான்டைறாகும். அத ப்த வார்த வாட்டின்த வார்.

எதிர்க்த வாலான அதுத்திற்க்த வான தடைகடைமகளுடன் த்த வாக்கும் படைடயின்
ஒரு நவீன அம்ேம்த வாக,  கடற்படைட 21ஆம் நூற்றாகும். அத்த வாண்டின்
ேவார்த வால்களுக்கு விடைடயிறுக்க தய்த வார்த வாக இருப்பத்த வாக லூதர்
கதரிவித்த்த வார். “ஆயுத படைடகளுக்கு பல்ஜவாரறு வாரடைகய்த வான
பன்முக கேயல்ப்த வாட்டு அணுகுமுடைறாகும். அதகள்
அவாரசியப்படுகன்றாகும். அதன என்படைத,  கடந்த ஆண்டின்
அபிவிருத்திகள் தல்லியம்த வாக மீண்டுகம்த வாரு முடைறாகும். அத நமக்கு
எடுத்தக்க்த வாட்டி உள்ளன.  இந்த ஜதடைவாரடையப் பூர்த்தி
கேய்வாரதற்கு நீர்மூழ்க கப்பல்கள் தல்லியம்த வானடைவார
ஆகும்,” என்றாகும். அத்த வார்.

அணுஆயுதஜமந்த்த வா நீர்மூழ்க கப்பல்கடைள கட்டுவாரதில்
ஜேர்மனி முன்னணியில் இருந்தள்ளத என்று லூதர்
கதரிவித்த்த வார்.  212A  ரக நீர்மூழ்க கப்பல்கள்

"அணுஆயுதஜமந்த்த வா நீர்மூழ்க கப்பல்களிஜலான அதுஜய உலான அதுகன் மிக
நவீன தடைகடைமகடைள"  கக்த வாண்டத்த வாகும்.  கூட்டு ஒத்திடைககள்
மற்றும் நடவாரடிக்டைககளில்,  நமத பங்க்த வாளிகளும்
கூட்ட்த வாளிகளும்,  அந்த கப்பல்கள் மீத எப்ஜப்த வாதஜம
அவாரர்களத அங்கீகரிப்டைபக் க்த வாட்டவும் மற்றும் அவாரற்றின்
தடைகடைமகளுக்கு மதிப்பளிக்கவும்
நிர்பந்திக்கப்பட்டுள்ள்த வார்கள்,” என்றாகும். அத்த வார்.

ஜேர்மன் கடற்படைடயின் புதிய ரக 212A  நீர்மூழ்க கப்பல்கள்
நீரில் மூழ்க புதிய ே்த வாதடைனகடைளப் படைடத்திருப்பத்த வாகவும்,
கூட்டு ஒத்திடைககளின் ஜப்த வாத பலான அது ேந்தர்ப்பங்களில்
கண்டுபிடிக்க இயலான அது்த வாதபடிக்கு ஜப்த வார்க்கப்பல்களுக்க்த வான
அகமரிக்க ப்த வாதக்த வாப்பு அடைமப்புமுடைறாகும். அதகடைளஜய ஏம்த வாற்றி
உள்ளத்த வாகவும் ேமீபத்திய ஆண்டுகளில் ஜேர்மன் கடற்படைட
மீண்டும் மீண்டும் கபருடைமயடித்தக் கக்த வாண்டுள்ளத.
“ஜேர்மன் நீர்மூழ்கக் கப்பல் பிரிவின் ே்த வாதடைனகள்"  என்று
தடைலான அதுப்பிட்டு Die  Welt  இல் கவாரளிய்த வான ஒரு கட்டுடைர,
“முதலான அது்த வாம் உலான அதுக ஜப்த வாரில் அடைவார ஒரு ஜபரழிடைவார
உண்ட்த வாக்கன.  இரண்ட்த வாம் உலான அதுக ஜப்த வாரில் அடைவார கபரும்
இழப்டைப ேந்தித்தன,  இன்ஜறாகும். அத்த வா ஜேர்மனியின் நீர்மூழ்கக்
கப்பல்கள் தீர்ம்த வானிக்கவியலான அது்த வா ஆயுதங்கள் எனும் அளவிற்கு
அடைவார அகமரிக்க விம்த வானந்த்த வாங்க கப்பல்கஜள அச்ேப்பட
கற்றுத்தருகன்றாகும். அதன,” என்று குறிப்பிட்டத.

ஜேர்மன் ஆளும் ஜமற்தட்டு உலான அதுககங்கலும்த வான அவாரர்களின்
கப்த வாருள்த வாத்த வார மற்றும் மூஜலான அது்த வாப்த வாய நலான அதுன்கடைளப்
ப்த வாதக்த வாப்பதற்க்த வாக இத்தடைகய ஆயுதங்கடைளப் பிரஜய்த வாகக்க
ஜந்த வாக்கம் கக்த வாண்டுள்ளத.  ஓர் உத்திஜய்த வாகபூர்வார கடற்படைட
அறிக்டைகயின்படி,  ப்த வாதக்த வாப்பு மந்திரி ஊர்சுலான அது்த வா கவார்த வான் கடர்
கலான அதுகயனின் (கறிஸதவார ேனந்த வாயக யூனியன்,  CDU)
வார்த வாழ்த்தக்கடைள பகர்ந்த கக்த வாண்ட ந்த வாட்த வாளுமன்றாகும். அத
கவாரளியுறாகும். அதவுத்தடைறாகும். அத கேயலான அதுர் ம்த வார்கஸ க்ரூகபல் கூறுடைகயில்,
“தருப்புகளுக்குள் நவீன ஆயுதங்களும் உபகரேட்பாணை
அடைமப்புமுடைறாகும். அதகளும் அறிமுகப்படுத்தவாரத இன்டைறாகும். அதய
க்த வாலான அதுக்கட்டத்தில் மிகவும் முக்கயம்த வானத,” என்றாகும். அத்த வார்.

NDR  அறிக்டைகயின்படி, U35  அதற்கு முந்டைதயவாரற்டைறாகும். அத விட
மிகவும் திறாகும். அதன் வார்த வாய்ந்தத்த வாகும்,  ஜமலும் அத உலான அதுகந்தழுவிய
நடவாரடிக்டைககளுக்க்த வாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளத.  அத "கவாரப்ப
மண்டலான அது பிரஜதேங்களுக்ஜகற்ப கேய்யப்பட்டஜத்த வாடு",  நீண்ட
பயேட்பாணைத்திற்ஜகற்ப நிடைறாகும். அதய எரிகப்த வாருள்கடைளச் ஜேமிக்க
கூடியத,  அத்தடன் கடலில் மூழ்ககேல்லும்
இர்த வாணுவாரத்தினருக்கும் மற்றும் சிறாகும். அதப்பு படைடகளுக்கும் கூடுதல்
தளவார்த வாடங்கடைளயும் வாரழங்கக்கூடியத்த வாகும்.  ஒரு புதிய ரக
ஜரடிஜய்த வா சிஸடம் கடலுக்கடியில் இருந்த கக்த வாண்ஜட உலான அதுகல்
எங்ஜகயும் தகவாரல் கத்த வாடர்புகக்த வாள்ள அந்த நீர்மூழ்க
கப்படைலான அதுச் ே்த வாத்தியம்த வாக்குகறாகும். அதத.
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ஜேர்மன இரஇராணுவம அதன நீர்மூழ்க
கப்பற்படைபற்படைப் பிரிடைபவ விரிவஇராக்குகறத



வார்த வான்வாரழியில் இருக்கும் இலான அதுக்குகடைள மற்றும் அண்மித்த
கடற்கடைரஜய்த வாரங்களில் உள்ள இலான அதுக்குகடைள அழிப்படைதச்
ே்த வாத்தியம்த வாக்கும் வாரடைகயில்,  ஓர் ஏவுகடைேட்பாணை
அடைமப்புமுடைறாகும். அதயும் எதிர்க்த வாலான அதுத்தில் அதில் அடைமக்க
முடியும். அதற்கும் கூடுதலான அது்த வாக, கண்டுபிடிக்க சிக்கலுடைடய
நீர்மூழ்கக்கப்பல் குண்டுகடைள (torpedoes),  அதன்
ஆயுதங்கள்த வாக்கும் ஜந்த வாக்கமும் உள்ளத.  U35  இன்
ேஜக்த வாதர கப்பலான அது்த வான U36,  வாரரவிருக்கும் ம்த வாதங்களில்
ஆய்வார்த வாளர்கள்த வால் ஜேடைவாரக்கு தய்த வார்த வாக இருப்பத்த வாக
அறிவிக்கப்பட உள்ளத. இத நீர்மூழ்க கப்பல் படைடடைய,
ஜேர்மன் இர்த வாணுவாரத்திற்க்த வான ஒரு இரகசியம்த வான மற்றும்
மூஜலான அது்த வாப்த வாயரீதியில் முக்கய ஆயுதம்த வாக,
முழுடைமப்படுத்தம்.

எவ்வார்த வாறிருந்தஜப்த வாதினும்,  ஜேர்மன் இர்த வாணுவாரத்டைத
ஆயத்தப்படுத்தவாரதற்க்த வான கப்த வாதவார்த வான திட்டத்தடன்
இடைேட்பாணைந்த கடற்படைட ஜமற்கக்த வாண்டும்
விரிவார்த வாக்கப்படுகமன எதிர்ப்த வார்க்கப்படுகறாகும். அதத.  அடுத்த
ந்த வான்கு ஆண்டுகளில் குடைறாகும். அதந்தபட்ேம் 8 பில்லியன் யூஜர்த வா
அளவில் ப்த வாதக்த வாப்பு வாரரவு-கேலான அதுவு திட்டத்டைத அதிகரிக்க
ேமீபத்திய வார்த வாரங்களில் ஜேர்மன் மந்திரிகள்ேடைப ஒப்புக்
கக்த வாண்டத.  ஓர் உத்திஜய்த வாகபூர்வார மூஜலான அது்த வாப்த வாய
ஆய்வாரறிக்டைகயின்படி, “ஜநட்ஜட்த வாவில் விரிவார்த வார்ந்த ஈடுப்த வாடு
கக்த வாள்ளவும்"  மற்றும் “உலான அதுககங்கலும் ஜமலான அதுதிகம்த வாக
முன்ஜனறாகும். அதவும்"  நிடைறாகும். அதய கேலான அதுவிட ஜவாரண்டியுள்ளத.
இவ்விரு பிரிவுகளிலுஜம கடற்படைட முக்கய ப்த வாத்திரம்
வாரகக்கும் என்பதடன்,  அவாரற்றின் முன்னணி இர்த வாணுவார
பிரமுகர்கஜள்த வா ஏற்கனஜவார அவாரர்களத புதிய
கப்த வாறுப்புக்கடைளயும் மற்றும் கடந்தக்த வாலான அது கபருமிதத்டைதயும்
குறித்த கற்படைன கேய்த கக்த வாண்டிருக்கறாகும். அத்த வார்கள்.

 “கஜயலும் 1865-2015  கடற்படைடயும்:  150  ஆண்டுகளின்
ஒருங்கடைேட்பாணைந்த வாரரலான அது்த வாறு"  என்று தடைலான அதுப்பில்,  ஜேர்மன்
இர்த வாணுவாரத்தின் வாரரலான அது்த வாற்று டைமயம்த வான கஜயலின் அரங்கல்
ஒரு ம்த வாந்த வாடு நடந்தத.  ஜேர்மன் இர்த வாணுவார வாரடைலான அதுத் தள
தகவாரலின்படி,  அவாரரத பிரத்த வான உடைரயில்,  கடற்படைடயின்
உதவி ஆய்வார்த வாளர்த வான தடைேட்பாணை அட்மிரல் ர்த வாய்னர்
பிரின்க்ம்த வான் உடைரய்த வாற்றுடைகயில்,  “உலான அதுகம் எங்கலும்
அதிகரித்தவாரரும் கடற்படைடயின் ஜதடைவாரகள் மற்றும்,
அதனுடன் பிடைேட்பாணைந்த,  கடற்படைடடைய ே்த வார்ந்திருக்கும்
ஜேர்மனியின் தன்டைம,”  ஆகயவாரற்டைறாகும். அதக் குறித்த
ஜபசின்த வார். “ஒரு க்த வாலான அதுத்தில் ம்த வாகபரும் ஒன்றாகும். அத்த வாக இருந்த,
ஆன்த வால் இப்ஜப்த வாத சிறியத்த வாக உள்ள கடற்படைடய்த வானத
அரசியல் ேம்பவாரங்களின் டைமயத்தில் உள்ளத,  அத
இத்தடைகய ேம்பவாரங்களில் ஒரு கருவிய்த வாகவும்
பயன்படுத்தப்படுகறாகும். அதத,” என்றாகும். அத்த வார்.

அந்த கடற்படைடயின் உத்திஜய்த வாகபூர்வார வாரடைலான அதுத் தளத்டைதப்
ப்த வார்த்த்த வால், முந்டைதய நூற்றாகும். அத்த வாண்டைடப் ஜப்த வாலான அதுஜவார, ஜேர்மன்
ஏக்த வாதிபத்தியத்தின் கப்த வாருள்த வாத்த வார மற்றும் மூஜலான அது்த வாப்த வாய

நலான அதுன்களின் ப்த வாதக்த வாவாரலான அதுன்த வாக கடற்படைட அதன் ப்த வாத்திரம்
குறித்த மிகவும் நனவுபூர்வாரம்த வாக உள்ளத கவாரளிப்படுகறாகும். அதத.
அந்த வாரடைலான அதுத் தளம் மழுப்பலான அது்த வாக அறிவிக்கறாகும். அதத:
“ஜேர்மனியின் மிகவும் முக்கய கப்த வாருள்த வாத்த வார
அடிப்படைடகளில் கடலும் ஒன்றாகும். அத்த வாகும்.  உலான அதுகன் எல்லான அது்த வா வாரணிக
ந்த வாடுகடைளப் கப்த வாறுத்த வாரடைரயிலும்,  கடல் த்த வான் பண்ட
பரிவாரர்த்தடைனக்க்த வான மிகவும் முக்கய ஜப்த வாக்குவாரரத்த
ப்த வாடைதய்த வாக உள்ளத.  கம்த வாத்த உலான அதுக வாரர்த்தகத்தில் 90
ேதவீதத்திற்கு கூடுதலான அது்த வாக,  ஐஜர்த வாப்பிய ஒன்றிய ஏற்றுமதிகளில்
95  ேதவீதத்திற்கு கநருக்கம்த வாக,  ஜேர்மனியின் இறாகும். அதக்குமதிகள்
மற்றும் ஏற்றுமதிகளில் ஏறாகும். அதத்த்த வாழ 70  ேதவீதம் கடல்
ப்த வாடைதகடைளப் பயன்படுத்தகன்றாகும். அதன.  ஜேர்மன் கபரிதம்
கத்த வாழில்மயப்பட்ட ஏற்றுமதி ந்த வாட்த வாகும்,  ஆன்த வால் அதனிடம்
மூலான அதுப்கப்த வாருட்கள் இல்டைலான அது.  கப்த வாருள்த வாத்த வாரரீதியிலும்
அரசியல்ரீதியிலும் கேயல்படுவாரதற்கு,  குறிப்ப்த வாக கபடரல்
குடியரசு அவாரசியம்த வான இறாகும். அதக்குமதி வினிஜய்த வாகத்டைதப்
ப்த வாதக்த வாப்படைதச் ே்த வார்ந்தள்ளத.”

முன்ன்த வாள் கடற்படைட ஆய்வார்த வாளர் கவார்த வால்ஃப்க்த வாங்
ஜந்த வால்டிங்க்த வால் எழுதப்பட்ட, “கடற்படைட குறிக்ஜக்த வாள்கள் 2025+
இன் கற்படைனயில்"  என்று தடைலான அதுப்பிட்ட கடற்படைடயின்
தற்ஜப்த வாடைதய மூஜலான அது்த வாப்த வாய ஆய்வாரறிக்டைகய்த வானத,  "ஜேர்மனி
மற்றும் ஐஜர்த வாப்பிய நலான அதுனின் அடிப்படைடயில்" இர்த வாணுவாரரீதியில்
"சுதந்திரம்த வான மற்றும் ஒளிவுமடைறாகும். அதவாரற்றாகும். அத உலான அதுக வாரர்த்தகத்டைத"
ப்த வாதக்த வாக்க கடற்படைட தய்த வாரிப்பு கேய்த வாரருவாரத்த வாக
குறிப்பிடுகறாகும். அதத.

ஏகனன்றாகும். அத்த வால் ஜேர்மனி "அச்சுறுத்தல்களும் அப்த வாயங்களும்
எழும் இடத்தில் அவாரற்டைறாகும். அத எதிர் கக்த வாள்ள ஜவாரண்டியிருக்கும்
[எதிர்கக்த வாள்ளும்]”,  கடற்படைட "பன்ன்த வாட்டு கட்டடைமப்புகளுடன்
மற்றும் எதிரி கடற்கடைரஜய்த வாரங்களில் இருக்கும்
அச்சுறுத்தல்களுடன்,  நீண்டக்த வாலான அது மற்றும் கத்த வாடைலான அதுதூர
நடவாரடிக்டைககளுக்கு தடைகடைம"  கக்த வாண்டிருக்க
ஜவாரண்டியுள்ளத.  அடைவார “ஆகஜவார ஜப்த வார் படைடகளின் கூட்டு
நடவாரடிக்டைககளில் கூடுதலான அது்த வாக ஒருமுகப்பட ஜவாரண்டியுள்ளத
மற்றும் கடலில் இருந்த தடைரப்படைடகளுக்கு ஒத்தடைழப்பு
வாரழங்க அவாரற்றின் தடைகடைமகடைள விரிவார்த வாக்க ஜவாரண்டியுள்ளத.
ஒரு ே்த வாகே கடற்படைடய்த வாக கடற்படைடயின் ஜமலான அதுதிக
அபிவிருத்தியும் இதில் முதலிடத்தில் உள்ளத.”

“ே்த வாகே கடற்படைட"  என்பத உலான அதுகளவில் கேயல்படுவாரதற்கு
தடைகடைம கக்த வாண்ட ஒரு ஜப்த வார் கடற்படைட என்பதற்கு
இடைேட்பாணைச்கே்த வால்லான அது்த வாகும்.  ஆபிரிக்க்த வாவின் ஹ்த வார்னில் மற்றும்
கலான அதுபனிய கடற்கடைரடைய ஒட்டி கடற்படைடடைய
நிடைலான அதுநிறுத்தியடைதப் ஜப்த வாலான அதுஜவார,  நீர்மூழ்க கப்பல் பிரிடைவார
மீள்ஆயுதமயப்படுத்தவாரதம் மற்றும் கருங்கடலில் ரஷ்ய்த வாடைவார
குறிடைவாரத்த ஜநட்ஜட்த வா ஒத்திடைககளில் கடற்படைடடையப்
பங்ககடுக்க கேய்வாரதம் தல்லியம்த வாக அதஜப்த வான்றாகும். அதகவார்த வாரு
படைடடைய ஸத்த வாபிப்படைத ஜந்த வாக்கம்த வாக கக்த வாண்டுள்ளன.
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