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அதிநவீன ஆயுத தளவாதளவாடங்களுக்கதளவாக பில்லியன் கணக்கதளவான

டதளவாலருடன் உக்ரேனஉக்ரேனிய வாலதுசாரி தளவாரி ஆட்சியை ஆயுதபய ஆயுதபாணியாக்கதளவாணியதளவாக்க

ஒபாணியாக்கதளவாமதளவா நிர்வாதளவாகத்ததளவால் செய்யசாரி ய்யப்பாணியாக்கட்டுவாரும் திட்டங்கயை ஆயுதபள உலக
ரேனசாரி தளவாசாரி லிசாரி  வாயை ஆயுதபலத் தளம் சாரி ந்ரேனதகத்திற்கிடமின்றி கண்டிக்கிறது.

இத்யை ஆயுதபதகய நடவாடிக்யை ஆயுதபககள,  இஉக்ரேண்டு அணுஆயுதரேனமந்திய
சாரி க்திகளதளவான அசெய்யமரிக்கதளவா மற்றும் உக்ரேஷ்யதளவாவிற்கு இயை ஆயுதபடரேனய ஒரு ரேனநஉக்ரேடி

ரேனமதளவாதயை ஆயுதபலத் தூண்டிவிட மற்றும் ஒரு மூன்றதளவாம் உலக ரேனபாணியாக்கதளவாருக்கு
எரியூட்ட அச்சுறுத்துகின்றன.

கிரேனயவில் ரேனமற்கத்திய ஆதஉக்ரேவிலதளவான அஉக்ரேசாரி தளவாங்கத்யை ஆயுதபத

ஆயுதபாணியாக்கதளவாணியதளவாக்குவாது மீததளவான விவாதளவாதங்கள,  கடந்த மதளவாதம்
உக்ரேனஉக்ரேனிய ஜனதளவாதிபாணியாக்கதி செய்யபாணியாக்கட்ரேனஉக்ரேதளவா செய்யபாணியாக்கதளவாரேனறதளவாசெய்யறோஷென்ரேனகதளவாவாதளவால்

செய்யததளவாடங்கப்பாணியாக்கட்ட கிழக்கு உக்ரேனஉக்ரேனுக்கு எதிஉக்ரேதளவான ததளவாக்குதலில் ஏற்பாணியாக்கட்ட
பின்னயை ஆயுதபடவுகளுக்கு இயை ஆயுதபடரேனய வாருகின்றன.  திங்கட்கிழயை ஆயுதபம நியூ
ரேனயதளவார்க் யை ஆயுதபடம்ஸின் செய்யசாரி ய்திப்பாணியாக்கடி, “உக்ரேனஉக்ரேனிய பாணியாக்கயை ஆயுதபடகள சாரி மீபாணியாக்கத்திய
வாதளவாஉக்ரேங்களில் செய்யததளவாடர்ச்சியதளவான அதிர்ச்சியூட்டும் பின்னயை ஆயுதபடவுகளதளவால்

பாணியாக்கதளவாதிக்கப்பாணியாக்கட்டதும்,  ஒபாணியாக்கதளவாமதளவா நிர்வாதளவாகம் இஉக்ரேதளவாணுவா உதவி பாணியாக்கற்றிய
பிஉக்ரேச்சியை ஆயுதபனயில் ஒரு புதிய பாணியாக்கதளவார்யை ஆயுதபவாயை ஆயுதபய எடுத்து வாருகிறது.”

உக்ரேனஉக்ரேனுக்கு ஏற்கனரேனவா இஉக்ரேதளவாணுவா பாணியாக்கயிற்சியதளவாளர்கயை ஆயுதபள அனுப்பி

உளள வாதளவாஷிங்டன்,  “உயிர்பாணியாக்கறிக்கதளவாத"  இஉக்ரேதளவாணுவா
தளவாதளவாடங்களுக்கதளவாக கிரேனயவிற்கு 350  மில்லியன் டதளவாலர் நிதியுதவி

வாழங்க உறுதியளித்தது.  உக்ரேனஉக்ரேனுக்கு அசெய்யமரிக்கதளவா 3  பில்லியன்
டதளவாலர் மதிப்பிலதளவான பாணியாக்கதளவாதுகதளவாப்பு ஆயுதங்கள மற்றும் சாரி தளவாதனங்கயை ஆயுதபள

அனுப்பாணியாக்க வாலியுறுத்தி வாருகின்ற "எட்டு மூத்த முன்னதளவாள அசெய்யமரிக்க
அதிகதளவாரிகளின் … ஒரு சுதந்திஉக்ரேமதளவான அறிக்யை ஆயுதபக"  மீது,  உயர்மட்ட

ஒபாணியாக்கதளவாமதளவா நிர்வாதளவாக அதிகதளவாரிகள தற்ரேனபாணியாக்கதளவாது அதிகளவில்
ஒன்றுபாணியாக்கட்டிருப்பாணியாக்கததளவாக யை ஆயுதபடம்ஸ எழுதுகிறது. இத்தயை ஆயுதபகய நிதியுதவிகள,

"திறந்தசெய்யவாளி குண்டுவீசிகள,  உளவுபாணியாக்கதளவார்க்கும் டிரேனஉக்ரேதளவான்கள,  குண்டு-
துயை ஆயுதபளக்கதளவாத இஉக்ரேதளவாணுவா வாதளவாகனங்கள,  மற்றும் உக்ரேதளவாக்செய்யகட்கள,  பீஉக்ரேங்கி

குண்டுகள வீசும் எதிரிகளது இடங்கயை ஆயுதபளக் கண்டறியக்கூடிய
உக்ரேதளவாடதளவார்கள" ஆகியவாற்யை ஆயுதபற கிரேனயவ் ஆட்சிக்கு வாழங்கும்.

இந்த செய்யபாணியாக்கதளவாறுப்பாணியாக்கற்ற தீவிஉக்ரேப்பாணியாக்கடுத்தலதளவானது,  அஉக்ரேசாரி தளவாங்க அதிகதளவாரிகள,

இஉக்ரேதளவாணுவா மற்றும் உளவுத்துயை ஆயுதபற நடவாடிக்யை ஆயுதபகயினர் மற்றும்
புரூகிங்க்ஸ பாணியாக்கயிலகம் உட்பாணியாக்கட அவார்களுடன் செய்யததளவாடர்புபாணியாக்கட்ட சிந்தயை ஆயுதபன

குழதளவாம்களின் ஒரு குற்றகஉக்ரேமதளவான சாரி திக்கூட்டத்ததளவால் திட்டமிடப்பாணியாக்கட்டு
வாருகிறது.  அது செய்யபாணியாக்கருநிறுவான மற்றும் நிதியியல் செய்யசாரி ல்வாந்த

ரேனமற்தட்டின் நலன்களுக்கதளவாகவும்,  அதன் உலகளதளவாவிய
ரேனமலதளவாதிக்கத்திற்கதளவாகவும் கட்டயை ஆயுதபளயிடப்பாணியாக்கடுகின்றன என்பாணியாக்கதுடன், அது

மனிதகுல நதளவாகரீகத்தின் எதிர்கதளவாலத்யை ஆயுதபதரேனய அச்சுறுத்துகின்றது.

நயை ஆயுதபடமுயை ஆயுதபறயில் செய்யகதளவாண்டு வாஉக்ரேப்பாணியாக்கட்டு வாருகின்ற இத்திட்டங்களின்
ததளவாக்கங்கள,  அசெய்யமரிக்க மற்றும் உலசெய்யகங்கிலும் உளள

மக்களிடமிருந்து மூடிமயை ஆயுதபறக்கப்பாணியாக்கட்டுளளன.  ரேனஜர்மனியின்

Sueddeutsche Zeitung இருந்து மிதமதளவான சில சுயஆய்வுகளில் ஒன்று
செய்யவாளியதளவானது,  திங்களன்று பிஉக்ரேசுரிக்கப்பாணியாக்கட்ட அக்கட்டுயை ஆயுதபஉக்ரேயில்
அப்பாணியாக்கத்திரியை ஆயுதபக எச்சாரி ரித்தது:  “உக்ரேனஉக்ரேனுக்கு அசெய்யமரிக்கதளவா ஆயுதங்கள
வினிரேனயதளவாகிப்பாணியாக்கசெய்யதன்பாணியாக்கது மதளவாஸரேனகதளவாவிற்கு எதிஉக்ரேதளவான ஒரு ரேனபாணியாக்கதளவார்
பிஉக்ரேகடனமதளவாக அயை ஆயுதபமயும் — அதன் அர்த்தத்தில் ஏறத்ததளவாழ அவ்வாதளவாறு
ததளவான் எடுத்துக் செய்யகதளவாளள முடியும்.”

அந்த பாணியாக்கத்திரியை ஆயுதபக ஒரு உக்ரேஷ்ய இஉக்ரேதளவாணுவா வால்லுனர் எவ்ரேனகனி
புசின்ஸகியின் (Yevgeny  Buchinsky)  கருத்யை ஆயுதபத ரேனமற்ரேனகதளவாளிட்டுக்

கதளவாட்டியது. அவார் டதளவான்பாணியாக்கதளவாஸிற்கு எதிஉக்ரேதளவான கிரேனயவின் ஒரு ததளவாக்குதலுக்கு
வாரும் வியை ஆயுதபடயிறுப்யை ஆயுதபபாணியாக்கக் குறித்து எச்சாரி ரித்ததளவார். “உக்ரேஷ்யதளவா தயை ஆயுதபலயீடு செய்யசாரி ய்ய

ரேனவாண்டியதிருக்கும்,  அப்பாணியாக்கட்டமதளவாக கூறுவாததளவானதளவால்,  கிரேனயயை ஆயுதபவா அது
யை ஆயுதபகப்பாணியாக்கற்றும்.  பின்னர் ரேனநட்ரேனடதளவா ஒரு சிக்கலதளவான சூழ்நியை ஆயுதபலயில் இருக்க

ரேனவாண்டியதிருக்கும்.  பின்னர்,  யதளவாரும் விரும்பாணியாக்கதளவாத மூன்றதளவாம் உலகப்
ரேனபாணியாக்கதளவாயை ஆயுதபஉக்ரே, நீங்கள செய்யததளவாடங்க ரேனவாண்டியதிருக்கும்,” என்றதளவார்.

இத்தயை ஆயுதபகய அறிக்யை ஆயுதபககள,  ரேனசாரி தளவாவியத் ஒன்றியத்தின் கயை ஆயுதபடசி

ஜனதளவாதிபாணியாக்கதியதளவான மிக்யை ஆயுதபகல் ரேனகதளவார்பாணியாக்கச்ரேனசாரி வ்விடமிருந்து வாந்த
எச்சாரி ரிக்யை ஆயுதபககயை ஆயுதபள பின்செய்யததளவாடர்ந்து வாந்தன. அவார் உக்ரேனஉக்ரேன் விவாகதளவாஉக்ரேத்தில்

ஒரு ஐரேனஉக்ரேதளவாப்பிய ரேனபாணியாக்கதளவார் என்பாணியாக்கது "தவிர்க்கவியலதளவாமல் ஓர் அணுஆயுத
ரேனபாணியாக்கதளவாருக்கு இட்டுச் செய்யசாரி ல்லக்கூடுசெய்யமன" சாரி மீபாணியாக்கத்தில் செய்யதரிவித்ததளவார்.

எப்ரேனபாணியாக்கதளவாயை ஆயுதபதயும் ரேனபாணியாக்கதளவால,  அசெய்யமரிக்க மற்றும் ஏகதளவாதிபாணியாக்கத்திய சாரி க்திகளின்

ரேனபாணியாக்கதளவார் திட்டங்கள தற்பாணியாக்கதளவாதுகதளவாப்பு செய்யததளவானியில் — இவ்விடயத்தில், “உக்ரேஷ்ய
ஆக்கிஉக்ரேமிப்யை ஆயுதபபாணியாக்க எதிர்ப்பாணியாக்கதற்கதளவாக"  என்றரீதியில் —  கூறப்பாணியாக்கடுகின்றன.

உண்யை ஆயுதபமயில் உக்ரேனஉக்ரேன் விவாகதளவாஉக்ரேத்தில் தீவிஉக்ரேமயை ஆயுதபடந்துவாரும் ரேனமதளவாதலதளவானது,
கிரேனயயை ஆயுதபவாக் யை ஆயுதபகப்பாணியாக்கற்றவும் மற்றும் ஐரேனஉக்ரேதளவாப்பிய உக்ரேஷ்யதளவாவின்

இதயததளவானத்யை ஆயுதபதக் குறி யை ஆயுதபவாக்கும் ரேனநட்ரேனடதளவா கூட்டதளவாளிகளின் ஓர் இஉக்ரேதளவாணுவா
புறச்சாரி தளவாவாடியதளவாக உக்ரேனஉக்ரேயை ஆயுதபன மதளவாற்றவும் அசெய்யமரிக்கதளவா,  ரேனஜர்மனி மற்றும்

ஐரேனஉக்ரேதளவாப்பிய ஒன்றியத்தினது நடவாடிக்யை ஆயுதபககளின் வியை ஆயுதபளசெய்யபாணியாக்கதளவாருளதளவாகும்.

இந்த மதளவாதத்திலிருந்து ஓஉக்ரேதளவாண்டுக்கு முன்னர்,  வாதளவாஷிங்டன் மற்றும்
ரேனபாணியாக்கர்லினதளவால் ஆதரிக்கப்பாணியாக்கட்ட பாணியாக்கதளவாசிசாரி  Right  Sector  ரேனபாணியாக்கதளவாஉக்ரேதளவாளிகள குழு

தயை ஆயுதபலயை ஆயுதபமயிலதளவான ஒரு ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சாரி தி,  உக்ரேஷ்யதளவாயை ஆயுதபவா ஆதரித்த
உக்ரேனஉக்ரேனிய ஜனதளவாதிபாணியாக்கதி விக்செய்யடதளவார் யதளவானுரேனகதளவாவிச்யை ஆயுதபசாரி  பாணியாக்கதவியிலிருந்து

செய்யவாளிரேனயற்றியது. உக்ரேஷ்யதளவாவிற்கு எதிஉக்ரேதளவாக அவார்களின் வான்முயை ஆயுதபறரீதியிலதளவான
விரேனஉக்ரேதளவாதத்யை ஆயுதபத ஒளிவுமயை ஆயுதபறவின்றி செய்யவாளிப்பாணியாக்கடுத்தி உளள வாலதுசாரி தளவாரி

கட்சிகளினது ஒரு ஸதிஉக்ரேமற்ற,  மக்களியை ஆயுதபடரேனய மதிப்பிழந்த ஒரு
கூட்டணியை ஆயுதபயக் செய்யகதளவாண்டு அவார் பிஉக்ரேதியீடு செய்யசாரி ய்யப்பாணியாக்கட்டதளவார்.

ரேனம 2014  ஒசெய்யடசாரி தளவா பாணியாக்கடுசெய்யகதளவாயை ஆயுதபல ரேனபாணியாக்கதளவான்று,  உக்ரேஷ்யதளவாயை ஆயுதபவா ஆதரிக்கும்

ரேனபாணியாக்கதளவாஉக்ரேதளவாட்டக்கதளவாஉக்ரேர்கயை ஆயுதபள பாணியாக்கதளவாரியளவில் பாணியாக்கடுசெய்யகதளவாயை ஆயுதபல செய்யசாரி ய்தயை ஆயுதபம உட்பாணியாக்கட,
புதிய அஉக்ரேசாரி தளவாங்கத்தின் நடவாடிக்யை ஆயுதபககள, இனரீதியில் செய்யபாணியாக்கருமளவில் உக்ரேஷ்ய

மக்கயை ஆயுதபளக் செய்யகதளவாண்ட கிழக்கு உக்ரேனஉக்ரேன் பாணியாக்ககுதிகளில் ஆயுதரேனமந்திய
எதிர்ப்யை ஆயுதபபாணியாக்கத் தூண்டிவிட்டது.  செய்யடதளவாசெய்யனட்ஸக்,  லூஹன்ஸக், மரிரேனயதளவாரேனபாணியாக்கதளவால்

மற்றும் ஸலவ்யதளவான்ஸக் ரேனபாணியாக்கதளவான்ற நகஉக்ரேங்களுக்கு எதிஉக்ரேதளவாக பாணியாக்கதளவாசிசாரி 

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்     www.wsws.org

உக்ரரேனனை அமமெரிக்காக்கா ஆயுதபாணக்காணியாக்க்காக்குவதும,

மூன்றாமக்காம உலகா ரபாணக்காருக்காக்கானை  அபாணக்காயாக்மும



ரேனபாணியாக்கதளவாஉக்ரேதளவாளிகள குழுக்களது இஉக்ரேத்தந்ரேனததளவாய்ந்த ததளவாக்குதல்கயை ஆயுதபளக்
செய்யகதளவாண்டு அந்த ஆட்சி அதற்கு வியை ஆயுதபடயிறுப்பு கதளவாட்டியது.  சிஐஏ

உடன் ஒருங்கியை ஆயுதபணந்து நடத்தப்பாணியாக்கட்ட கடந்த ஆண்டு ததளவாக்குதல்களில்
ஆயிஉக்ரேக் கணக்கதளவானவார்கள செய்யகதளவால்லப்பாணியாக்கட்டனர்.  சிஐஏ இயக்குனர்

ரேனஜதளவான் பிசெய்யஉக்ரேன்னர் உக்ரேனஉக்ரேனுக்கு இஉக்ரேகசியமதளவாக விஜயம்
செய்யசாரி ய்திருந்ததளவார்.

செய்யசாரி ல்வாந்த ரேனமற்தட்டுக்கள மற்றும் பாணியாக்கதளவாசிசாரி  குண்டர்களின் ஒரு சிறிய

அடுக்கிற்கு அப்பாணியாக்கதளவாற்பாணியாக்கட்டு எந்த சாரி மூக அடித்தளமும் இல்லதளவாதததளவால்,
கிரேனயவ் ஆட்சி,  மதளவாஸரேனகதளவாவ் ஆயுத உதவி வாழங்கி ஆதரித்துளள

கிழக்கு உக்ரேனஉக்ரேனிய பிரிவியை ஆயுதபனவாதளவாதிகயை ஆயுதபளத் ரேனததளவாற்கடிப்பாணியாக்கதில் ரேனததளவால்வி
அயை ஆயுதபடந்துளளது.  கிழக்கு உக்ரேனஉக்ரேனிய மக்களுக்கு எதிஉக்ரேதளவாக இன்னும்

செய்யபாணியாக்கரியளவிலதளவான இஉக்ரேத்த ஆயை ஆயுதபற உருவாதளவாக்குவாதற்கு தயதளவாரிப்பு
செய்யசாரி ய்வாதன் மூலமதளவாக வாதளவாஷிங்டன் வியை ஆயுதபடயிறுப்பு கதளவாட்டி வாருகிறது,

இது ரேனநஉக்ரேடியதளவாக உக்ரேஷ்யதளவாவுடன் ஒரு முழு அளவிலதளவான ரேனபாணியாக்கதளவார்
அபாணியாக்கதளவாயத்யை ஆயுதபத முன்னிறுத்துகிறது.

1991 இல் ஸஉக்ரேதளவாலினிசாரி  அதிகதளவாஉக்ரேத்துவாத்தின் ரேனசாரி தளவாவியத் ஒன்றிய

கயை ஆயுதபலப்பு மற்றும் முதலதளவாளித்துவா மீட்சியின் ரேனபாணியாக்கஉக்ரேழிவுகஉக்ரேமதளவான
புவிசாரி தளவார்-மூரேனலதளவாபாணியாக்கதளவாய வியை ஆயுதபளவுகயை ஆயுதபளச் சாரி ர்வாரேனதசாரி  செய்யததளவாழிலதளவாள வார்க்கம்

முகங்செய்யகதளவாடுத்து வாருகிறது.  ஸஉக்ரேதளவாலினிஸடுகளின் இந்த இறுதி
கதளவாட்டிக்செய்யகதளவாடுப்பு,  முன்னதளவாள ரேனசாரி தளவாவியத் ஒன்றியத்திற்குள

இனரீதியிலதளவான பாணியாக்கதட்டங்களுக்கு எரியூட்டவும் மற்றும் சூழ்ச்சிகள
செய்யசாரி ய்யவும் அசெய்யமரிக்க ஏகதளவாதிபாணியாக்கத்தியத்திற்கு உதவியுளளது.

உக்ரேஷ்யதளவாயை ஆயுதபவா ஒரு வாறிய மற்றும் அயை ஆயுதபஉக்ரே-கதளவாலனித்துவா அந்தஸதிற்கு

சிறுயை ஆயுதபமப்பாணியாக்கடுத்துவாரேனத அசெய்யமரிக்கதளவா மற்றும் அதன் கூட்டதளவாளிகளது
இறுதி ரேனநதளவாக்கமதளவாகும். அதுரேனபாணியாக்கதளவான்றசெய்யவாதளவாரு மூரேனலதளவாபாணியாக்கதளவாயத்யை ஆயுதபதத் ததளவான்,

கதளவாட்டர் நிர்வாதளவாகத்தின் ரேனதசிய பாணியாக்கதளவாதுகதளவாப்பு ஆரேனலதளவாசாரி கர் ஜ்பிக்னீவ்
பிரிரேனஜசெய்யஜன்ஸகி (Zbigniew  Brzezinski),  மீண்டும் பாணியாக்ககிஉக்ரேங்கமதளவாக

ஊக்குவித்து வாருகிறதளவார்.

கடந்த ஆண்டு வில்சாரி ன் யை ஆயுதபமயத்தில் அளித்த உயை ஆயுதபஉக்ரேயில்
பிரிரேனஜசெய்யஜன்ஸகி,  “குறிப்பாணியாக்கதளவாக உக்ரேனஉக்ரேனியர்கள நகர்புற எதிர்ப்பு

ரேனபாணியாக்கதளவார்முயை ஆயுதபறயில் திறயை ஆயுதபமயதளவாக ஈடுபாணியாக்கடுவாதற்கு உதவும் வாயை ஆயுதபகயிலதளவான
ஆயுதங்கயை ஆயுதபளக்"  கிரேனயவிற்கு வாழங்குமதளவாறு வாதளவாஷிங்டனுக்கு

அயை ஆயுதபழப்புவிடுத்ததளவார்.  கிரேனயவ் ஆட்சிக்கு அசெய்யமரிக்க ஆயுதங்கள
வாழங்க அயை ஆயுதபழப்புவிடுத்து புருகிங்க்ஸ பாணியாக்கயிலகத்ததளவால் மற்றும்

ஏயை ஆயுதபனய சிந்தயை ஆயுதபன குழதளவாம்களதளவால் தற்ரேனபாணியாக்கதளவாது செய்யவாளியிடப்பாணியாக்கட்ட
அறிக்யை ஆயுதபகயில் பாணியாக்கரிந்துயை ஆயுதபஉக்ரேக்கப்பாணியாக்கட்ட செய்யகதளவாளயை ஆயுதபககளுக்குப் செய்யபாணியாக்கதளவாருந்திய

விதத்தில்,  பிரிரேனஜசெய்யஜன்ஸகி "டதளவாங்கி-தகர்ப்பு ஆயுதங்கள…
நகர்புறங்களில் குறுகிய தூஉக்ரே சாரி ண்யை ஆயுதபடகளில் பாணியாக்கயன்பாணியாக்கடுத்துவாதற்கு

உரிய ஆயுதங்கள" ஆகியவாற்யை ஆயுதபற வாழங்க அயை ஆயுதபழப்புவிடுத்ததளவார்.

பில்லியன் கணக்கதளவான மக்கள இல்யை ஆயுதபலசெய்யயன்றதளவாலும் உக்ரேனஉக்ரேனில்
மில்லியன் கணக்கதளவானவார்கள செய்யகதளவால்லப்பாணியாக்கடுவாயை ஆயுதபத அச்சுறுத்தும் ஒரு

இனரீதியிலதளவான நகர்புற ரேனபாணியாக்கதளவார்முயை ஆயுதபறயில் உக்ரேஷ்யதளவாயை ஆயுதபவா
உளளிழுக்கக்கூடிய,  பிரிரேனஜசெய்யஜன்ஸகியதளவால் வாயை ஆயுதபஉக்ரேந்து கதளவாட்டப்பாணியாக்கட்ட

மூரேனலதளவாபாணியாக்கதளவாயம்,  அஉக்ரேசியல்ரீதியில் குற்றகஉக்ரேமதளவானது என்றரேனபாணியாக்கதளவாதினும்,
அது பாணியாக்கல தசாரி தளவாப்தங்களதளவாக உக்ரேஷ்யதளவாவிற்கு எதிஉக்ரேதளவாக அவார் ஊக்குவித்து

வாந்துளள செய்யகதளவாளயை ஆயுதபககளுக்கு முற்றிலும் செய்யபாணியாக்கதளவாருந்திய விதத்தில்
உளளது.

ரேனசாரி தளவாவியத் ஒன்றியம் கயை ஆயுதபலக்கப்பாணியாக்கட்டயை ஆயுதபத செய்யததளவாடர்ந்து,  ரேனஜதளவார்ஜியதளவா,

உக்ரேனஉக்ரேன் மற்றும் செய்யபாணியாக்கலதளவாஉக்ரேஸ உட்பாணியாக்கட முன்னதளவாள-ரேனசாரி தளவாவியத்

குடியஉக்ரேசுகளில் உக்ரேஷ்ய-விரேனஉக்ரேதளவாத,  அசெய்யமரிக்க-ஆதஉக்ரேவிலதளவான ஆட்சிகயை ஆயுதபள
நிறுவா "வாண்ணப் புஉக்ரேட்சிகயை ஆயுதபள" ஒழுங்கயை ஆயுதபமத்ததன் மூலமதளவாக, வாதளவாஷிங்டன்

இந்த மூரேனலதளவாபாணியாக்கதளவாயத்யை ஆயுதபதப் பின்பாணியாக்கற்றியது.

ஒரு தசாரி தளவாப்தத்திற்குப் பின்னர், உலகளதளவாவிய முதலதளவாளித்துவாத்தின் மிகவும்
ஆழமயை ஆயுதபடந்துளள செய்யபாணியாக்கதளவாருளதளவாததளவாஉக்ரே மற்றும் புவிசாரி தளவார் மூரேனலதளவாபாணியாக்கதளவாய

செய்யநருக்கடிக்கு இயை ஆயுதபடரேனய,  வாதளவாஷிங்டன் இன்னும் கூடுதலதளவாக
செய்யபாணியாக்கதளவாறுப்பாணியாக்கற்றதன்யை ஆயுதபமரேனயதளவாடு நகர்ந்து வாருகிறது.  புதிய அச்சுறுத்தல்கள

மற்றும் இறுதி எச்சாரி ரிக்யை ஆயுதபககளுடன் ரேனசாரி ர்ந்து,  கிழக்கு ஐரேனஉக்ரேதளவாப்பாணியாக்கதளவா
முழுவாதிலும் அசெய்யமரிக்க மற்றும் ரேனநட்ரேனடதளவா பாணியாக்கயை ஆயுதபடகயை ஆயுதபளப் பாணியாக்கதளவாரியளவில்

விரிவாதளவாக்குவாதற்கு, உக்ரேனஉக்ரேனிய செய்யநருக்கடி பாணியாக்கயன்பாணியாக்கடுத்தப்பாணியாக்கட்டுளளது.

இந்த ரேனபாணியாக்கஉக்ரேழிவுக்கு ஒரேனஉக்ரே மதளவாற்றீடு,  ஏகதளவாதிபாணியாக்கத்தியத்திற்கு எதிஉக்ரேதளவான
ரேனபாணியாக்கதளவாஉக்ரேதளவாட்டத்தில் ஒரு ரேனசாரி தளவாசாரி லிசாரி  அடித்தளத்தில் சாரி ர்வாரேனதசாரி  செய்யததளவாழிலதளவாள

வார்க்கத்யை ஆயுதபத ஒன்றுதிஉக்ரேட்டுவாததளவாகும்.  ரேனசாரி தளவாவியத் ஒன்றியம்
கயை ஆயுதபலக்கப்பாணியாக்கட்டதிலிருந்து எழுச்சிசெய்யபாணியாக்கற்ற முதலதளவாளித்துவா செய்யசாரி ல்வாந்த

ரேனமற்தட்யை ஆயுதபடப் பிஉக்ரேதிநிதித்துவாம் செய்யசாரி ய்யும் புட்டின் ஆட்சியின்
பிற்ரேனபாணியாக்கதளவாக்குத்தனமதளவான உக்ரேஷ்ய ரேனதசியவாதளவாதம்,  திவாதளவாலதளவாகிவிட்டது.  ரேனபாணியாக்கதளவார்

எதிர்ப்பிற்கதளவாக சாரி ர்வாரேனதசாரி  செய்யததளவாழிலதளவாள வார்க்கத்தியை ஆயுதபடரேனய எவ்வித
முயை ஆயுதபறயிடும் செய்யசாரி ய்ய தயை ஆயுதபகயை ஆயுதபமயற்றுளள,  புட்டின் அஉக்ரேசாரி தளவாங்கம் முன்னதளவாள

ரேனசாரி தளவாவியத் ஒன்றியத்திற்குள இனரீதியிலதளவான பாணியாக்கதட்டங்கயை ஆயுதபளத்
தூண்டிவிடுகிறது.  ரேனநட்ரேனடதளவா ஆக்கிஉக்ரேமிப்யை ஆயுதபபாணியாக்க எதிர்க்க எந்தளவிற்கு அது

உக்ரேஷ்ய ரேனதசியவாதளவாதத்தின் அடிப்பாணியாக்கயை ஆயுதபடயில் முயற்சிக்கிறரேனததளவா,  அந்தளவிற்கு
அது அணுஆயுத ரேனபாணியாக்கதளவாருக்கு மட்டுரேனம வாழிரேனகதளவாலுகிறது.

உக்ரேஷ்யதளவாவிற்கு எதிஉக்ரேதளவாக தீவிஉக்ரேமயை ஆயுதபடந்துவாரும் ஆக்கிஉக்ரேமிப்பு குறித்து கடந்த

ஜூயை ஆயுதபலயிரேனலரேனய WSWS  எழுதியது: “அசெய்யமரிக்கதளவா மற்றும் ஐரேனஉக்ரேதளவாப்பிய
ஏகதளவாதிபாணியாக்கத்திய சாரி க்திகளதளவால் பின்செய்யததளவாடஉக்ரேப்பாணியாக்கட்டு வாருகின்ற நிகழ்ச்சி நிஉக்ரேலின்

குறுகிய கதளவால வியை ஆயுதபளவு என்னவாதளவாக இருந்ததளவாலும், இந்த நிகழ்ச்சி நிஉக்ரேலின்
நீண்டகதளவால ததளவாக்கம், தவிர்க்கவியலதளவாமல் பிஉக்ரேளயகஉக்ரேமதளவான வியை ஆயுதபளவுகரேனளதளவாடு

ரேனபாணியாக்கதளவாயை ஆயுதபஉக்ரே ரேனநதளவாக்கிய தியை ஆயுதபசாரி யில் இட்டுச் செய்யசாரி ல்கிறது. உலக மக்கள செய்யததளவாயை ஆயுதபக
முகங்செய்யகதளவாடுத்து வாரும் அபாணியாக்கதளவாயங்கள குறித்து செய்யபாணியாக்கரிதும் பாணியாக்கஉக்ரேந்தளவிலதளவான

மக்களுக்கு செய்யதரியதளவாமல்,  தீர்மதளவானங்கள தியை ஆயுதபஉக்ரேக்குப் பின்னதளவால்
எடுக்கப்பாணியாக்கட்டு வாருகின்றன என்பாணியாக்கரேனத செய்யததளவாழிலதளவாள வார்க்கம் முகங்செய்யகதளவாடுத்து

வாருகின்ற மிகப் செய்யபாணியாக்கரும் அபாணியாக்கதளவாயமதளவாகும் … 

“1914 இல் அதிகதளவாஉக்ரேத்தில் இருந்த அஉக்ரேசாரி தளவாங்கங்கயை ஆயுதபளப் ரேனபாணியாக்கதளவாலில்லதளவாமல்,
இன்யை ஆயுதபறய நவீன அஉக்ரேசாரி தளவாங்கங்கள ரேனபாணியாக்கஉக்ரேழிவிற்கு துணியமதளவாட்டதளவாது

என்பாணியாக்கததளவால்,  ஒரு அணுஆயுத ரேனபாணியாக்கதளவார் சாரி தளவாத்தியமில்யை ஆயுதபல என்று யதளவாஉக்ரேதளவாவாது
நம்பினதளவால் அவார் தன்யை ஆயுதபனத்ததளவாரேனன ஏமதளவாற்றிக் செய்யகதளவாளகின்றதளவார்.

எந்தவிடயத்திலும்,  இன்று இருக்கின்ற ஆட்சிகள முன்பிருந்தயை ஆயுதபவா விட
அதிகமதளவாக செய்யபாணியாக்கதளவாறுப்பில்லதளவாமல் இருக்கின்றன.  அதிகரித்துவாரும்

செய்யபாணியாக்கதளவாருளதளவாததளவாஉக்ரே,  சாரி மூக பிஉக்ரேச்சியை ஆயுதபனகளதளவால் சூழப்பாணியாக்கட்டு,  அந்த
பிஉக்ரேச்சியை ஆயுதபனகளுக்கு அவாற்றிடம் எந்தசெய்யவாதளவாரு முற்ரேனபாணியாக்கதளவாக்கதளவான தீர்வும்

இல்லதளவாமல், அயை ஆயுதபவா யுத்த ஆபாணியாக்கத்யை ஆயுதபத யை ஆயுதபகயிசெய்யலடுப்பாணியாக்கது பிஉக்ரேரேனயதளவாசாரி னமதளவானது
என கருதி அயை ஆயுதபதரேனநதளவாக்கி முன்செய்யனதளவாருரேனபாணியாக்கதளவாதும் இல்லதளவாதளவிற்கு

நதளவாட்டம்செய்யகதளவாண்டுளளன.”

ஏகதளவாதிபாணியாக்கத்தியம் உலயை ஆயுதபக ஓர் அணுஆயுத ரேனமதளவாதயை ஆயுதபல ரேனநதளவாக்கி உந்திச்
செய்யசாரி ன்று செய்யகதளவாண்டிருக்யை ஆயுதபகயில்,  இந்த எச்சாரி ரிக்யை ஆயுதபக உறுதிப்பாணியாக்கடுத்தப்பாணியாக்கட்டு

வாருகிறது.  செய்யததளவாழிலதளவாள வார்க்கத்தின் ஒரு பாணியாக்கதளவாரிய உலகளதளவாவிய ரேனபாணியாக்கதளவார்-
விரேனஉக்ரேதளவாத,  ஏகதளவாதிபாணியாக்கத்திய-விரேனஉக்ரேதளவாத மற்றும் முதலதளவாளித்துவா-விரேனஉக்ரேதளவாத

இயக்கத்திற்கு தயை ஆயுதபலயை ஆயுதபமயதளவாக நதளவான்கதளவாம் அகிலத்தின் அயை ஆயுதபனத்துலக
குழுயை ஆயுதபவாக் கட்டிசெய்யயழுப்புவாரேனத மிக மிக அவாசாரி உக்ரே விடயமதளவாகி உளளது.

உயை ஆயுதபழக்கும் மக்களின் ஒரேனஉக்ரே குஉக்ரேல் உலக ரேனசாரி தளவாசாரி லிசாரி  வாலைத் தளம

http://www.wsws.org/tamil/articles/2014/july/140731_are.shtml
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