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ஆயத்தப்படத்தலுக்கு உடன்படகிறத

By Johannes Stern,   24 June 2017 

கடந்த வவார ததவாடக்கத்தில் பிரிட்டன் தவளின் வெளியடன் வெளியேறுவதற்கவான
ன் வெளியபேச்சுவவார்த்்த்ததகள் ஆரம்பித்த்த்ததத் ததவாடர்ந்த,  ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே
ஒன்றிடன் வெளியேத்தின் அங்கத்தவ கத்துவ நவாடுகள் ஒன்றிடன் வெளியேத்்த்தத ஓர் இரவாணுவ
மற்றும் பேவாதகவாப்பு ஒன்றிடன் வெளியேமவாக மவாற்றுவதற்கு ன் வெளியவகமவாக கத்துவ நகர்ந்த
வருகின்றன.  புரூதுரூசெல்ஸில் விடன் வெளியேவாழன் மற்றும் தவள்ளிடன் வெளியேன்று
கத்துவ நடந்த ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே ஒன்றிடன் வெளியே உச்சிமவாகத்துவ நவாட்டில்,  உள்கத்துவ நவாட்டிலும்
தவளிகத்துவ நவாடுகளிலும் இரவாணுவமடன் வெளியேமவாக்க்த்தவமயமாக்கலை ன் வெளியகத்துவ நவாக்கமவாக தகவாண்ட
நீண்டகவாவமயமாக்கலை கத்துவ நடவடிக்்த்தககள் ்த்தமடன் வெளியேமவாக இடம் தபேற்றிருந்தன.

ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே கவுன்சிலின் உத்தின் வெளியடன் வெளியேவாகபூர்வ வ்த்தவமயமாக்கலைத் தள
தகவல்களின்பேடி, ஏ்த்தனடன் வெளியே விடடன் வெளியேங்கன் வெளியளவாடு ன் வெளியுரூசெர்ந்த, “ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே
பேவாதகவாப்பு மற்றும் கண்கவாணிப்்த்தபே பேவமயமாக்கலைப்பேடுத்தவதற்கு பேரந்த
மற்றும் இவமயமாக்கலைட்சிடன் வெளியேவார்த்த நிரந்தர பேவாதகவாப்பு கூட்டுறவு அ்த்தமப்்த்தபே
(PESCO)  ஸ்தவாபிக்க"  உடன்பேவாடு எட்டப்பேட்டத.  மூன்று
மவாதங்களுக்குள்,  அருரூசெவாங்கங்கள் "உறுதிடன் வெளியேவான ுரூசெவாத்திடன் வெளியேத்திறன்
தகவாண்ட திட்டங்களுடன் ன் வெளியுரூசெர்ந்த,  தகுதிவ்த்தககள் மற்றும்
கட்த்தமப்பேவாடுகளுடன் கூடிடன் வெளியே ஒரு கூட்டு பேட்டிடன் வெளியே்த்தவமயமாக்கலை உறுதிச்
துரூசெய்யும்.”  “உடன் வெளியேர்மட்ட ன் வெளியத்த்தவகளுக்ன் வெளியகற்ற கத்துவ நடவடிக்்த்தககளும்"
இதில் உள்ளடங்கி இருக்கும்,  ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே "ன் வெளியபேவார்ப்பே்த்தட
பிரிவுக்த்தள"  தகவாண்டு இரவாணுவ த்த்தவமயமாக்கலையீடுகள் என்பேன் வெளியத இதன்
அர்த்தமவாகும்.

ஏற்கனன் வெளியவ இம்மவாத ததவாடக்கத்தில்,  ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே ஒன்றிடன் வெளியேம்
பே்த்தடத்த்த்தறுரூசெவாரவா மற்றும் இரவாணுவ கத்துவ நடவடிக்்த்தககளுக்கவான ஒரு
கூட்டு கட்ட்த்தள ்த்தமடன் வெளியேத்்த்தத நிறுவவும்,  ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே
ஆ்த்தணைக்குழுவிற்கு பேவமயமாக்கலை பில்லிடன் வெளியேன் யூன் வெளியரவா பேவாதகவாப்பு நிதி
வழங்கவும் உடன்பேட்டத. “பேவாதகவாப்பு மற்றும் கண்கவாணிப்பு மீத
ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே கவுன்சிலின் தீர்மவானங்கள்"  என்று த்த்தவமயமாக்கலைப்பிட்ட
உச்சிமவாகத்துவ நவாட்டு ஆவணைம் ஒன்று இந்த கத்துவ நகர்்த்தவ வரன் வெளியவற்றதடன்,
“அதன் வி்த்தரவவான பேடன் வெளியேன்பேவாட்்த்தடயும் எதிர்பேவார்க்கிறத.”
“ன் வெளியபேவாட்டித்தன்்த்தம தகவாண்ட,  புதிடன் வெளியே ததவாழில்நுட்பேங்களுடன் […]
ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே பேவாதகவாப்பு ததவாழில்த்த்தற்த்தடன் வெளியே" கட்ட்த்தமப்பேன் வெளியத இதன்
ன் வெளியகத்துவ நவாக்கமவாகும்.

ன் வெளியகத்துவ நட்ன் வெளியடவா மற்றும் அதமரிக்கவாவிலிருந்த சுதந்திரமவாக,
அவசிப்பேடும் ன் வெளியபேவாத,  இரவாணுவரீதியில் த்த்தவமயமாக்கலையீடு துரூசெய்வதற்கும்
மற்றும் ன் வெளியபேவார் ததவாடுப்பேதற்கும் த்த்தக்த்தம தகவாண்ட ஒரு பேவமயமாக்கலைமவான
வல்வமயமாக்கலைருரூசெவாக ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே ஒன்றிடன் வெளியேத்்த்தத அபிவிருத்தி துரூசெய்வன் வெளியத
இந்கத்துவ நடவடிக்்த்தககளின் இவமயமாக்கலைக்கவாக உள்ளத.

ஜூன் 7  அன்று ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே ஆ்த்தணைக்குழு தவளியிட்ட
"ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே பேவாதகவாப்பின் எதிர்கவாவமயமாக்கலைம் மீதவான பிரதிபேலிப்பு
ஆவணைம்"  என்ற ஒன்று குறிப்பிடுகிறத,  “ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே
கண்கவாணிப்்த்தபே ன் வெளியமம்பேடுத்தவதற்கு எல்வமயமாக்கலைவாவற்றிற்கும் ன் வெளியமவமயமாக்கலைவாக

ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியேர்கன் வெளியள தபேவாறுப்பேவாகிறவார்கள்.  துரூசெவால்வமயமாக்கலைப்ன் வெளியபேவானவால்
ஆதவாரவளங்கள் இருக்கின்றன:  ஒட்டுதமவாத்தமவாக
எடுத்தப்பேவார்த்தவால், ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே ுரூசெக்திகளின் இரவாணுவ துரூசெவமயமாக்கலைவுகள்
உவமயமாக்கலைகின் வெளியவமயமாக்கலைன் வெளியடன் வெளியே இரண்டவாவத அதிகபேட்ுரூசெமவாகும் […]  கத்துவ நமத
பேங்கவாளிகளுடன் கூட்டுறவும் மற்றும் ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே ஒன்றிடன் வெளியேத்திற்கு
ுரூசெவாதகமவான தீர்வுகளும் வழக்கம் ன் வெளியபேவால் இருக்கும் என்றவாலும்,
அவசிடன் வெளியேப்பேடும் ன் வெளியபேவாத கத்துவ நவாம் தனித்த துரூசெடன் வெளியேல்பேட
கூடிடன் வெளியேவர்களவாகவும் இருக்க ன் வெளியவண்டும்,” என்று குறிப்பிட்டத.

ஆகன் வெளியவ ஐன் வெளியரவாப்பேவாவின் இரவாணுவ ஆடன் வெளியேத்தப்பேடுத்தல்
அதமரிக்கவாவின் ன் வெளியபேவாரிடும் த்த்தக்த்தமகளுக்கு எதிரவாக
அளவிடப்பேட்டு வருகிறத.  ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே ஒன்றிடன் வெளியே ஆ்த்தணைக்குழு
த்த்தவமயமாக்கலைவர் ன் வெளியஜவான்-குன் வெளியளவாட் ஜூங்கர் ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே கவுன்சில்
த்த்தவமயமாக்கலைவர் தடவானவால்ட் டஸ்க் உடன் ஒரு கூட்டு பேத்திரி்த்தகடன் வெளியேவாளர்
ுரூசெந்திப்பில் கூறு்த்தகயில்,  “பேவாதகவாப்பு நிதிடன் வெளியேம் அவசிடன் வெளியேம்.
ஐன் வெளியரவாப்பேவாவில் கத்துவ நம்மிடம் 130  விதமவான ஆயுத அ்த்தமப்புகள்
உள்ளன,  அன் வெளியதன் வெளியவ்த்தளயில் அதமரிக்கவாவிடம் 30  மட்டுன் வெளியம
உள்ளத.  ஐன் வெளியரவாப்பேவாவில் கத்துவ நம்மிடம் 17  விதமவான டவாங்கிகள்
உள்ளன,  அதமரிக்கவாவிடம் 1  ரகம் தவான் உள்ளத.  கத்துவ நவாம்
அதமரிக்கவாவின் இரவாணுவ வரவு-துரூசெவமயமாக்கலைவு கணைக்கில் பேவாதி்த்தடன் வெளியேத்
தவான் துரூசெவமயமாக்கலைவிட்டு வருகின் வெளியறவாம் என்றவாலும்,  கத்துவ நமத திறன் 15
ுரூசெதவீதமவாக உள்ளத…  ஆகன் வெளியவ அ்த்தத அபிவிருத்தி
துரூசெய்வதற்கவான இடம் உள்ளத,  அ்த்ததத்தவான் இன்று கத்துவ நவாம்
முடிதவடுத்தள்ன் வெளியளவாம்,” என்றவார்.

அ்த்தனத்திற்கும் ன் வெளியமவமயமாக்கலைவாக ஐன் வெளியரவாப்பேவாவின் ன் வெளியவகமவான
இரவாணுவமடன் வெளியேமவாக்கத்திற்கு ன் வெளியஜர்மன் மற்றும் பிதரஞ்சு
அருரூசெவாங்கங்களவால் அழுத்தமளிக்கப்பேட்டு வருகின்றன. “இததவான்
கத்துவ நவாம் உடன்பேட்டுள்ள நிஜமவான கூடுதல் மதிப்பு,”  என்று
புரூதுரூசெல்ஸில் எட்டப்பேட்ட பேவாதகவாப்பு திட்டத்திற்கு
வி்த்தடயிறுப்பேவாக ன் வெளியஜர்மன் ுரூசெவான்சிவமயமாக்கலைர் அங்ன் வெளியகவமயமாக்கலைவா ன் வெளியமர்க்தகல்
உணைர்ச்சி தபேவாங்கி ததரிவித்தவார்.  “ஏதனன்றவால் ுரூசெவான்றவாக,
இரவாணுவ தரப்பில் இருந்த மட்டுமல்வமயமாக்கலை,  மவாறவாக அரசிடன் வெளியேல்
தீர்வுகள் மற்றும் அபிவிருத்தி கூட்டுறவுகளுக்கவான
ுரூசெவாத்திடன் வெளியேக்கூறுக்த்தளயும் கத்துவ நவாம் உள்ளடக்கி உள்ள ஆபிரிக்கவாவில்,
கத்துவ நமத கத்துவ நடவடிக்்த்தகக்த்தள ன் வெளியமற்தகவாள்வதற்ன் வெளியகற்பே இத கத்துவ நம்்த்தம
நி்த்தவமயமாக்கலைநிறுத்தகிறத,” என்றவார்.

புதிதவாக ன் வெளியதர்ந்ததடுக்கப்பேட்டுள்ள பிதரஞ்சு ஜனவாதிபேதி
இமவானுவல் மக்ன் வெளியரவான் அத்தீர்மவானங்க்த்தள "வரவமயமாக்கலைவாற்று
முக்கிடன் வெளியேத்தவம் மிக்கதவாக"  அறிவித்தவார்.  “பேவமயமாக்கலை ஆண்டுகளவாக
அங்ன் வெளியக பேவாதகவாப்புத்த்த்தறயில் எந்த முன்ன் வெளியனற்றமும் இல்்த்தவமயமாக்கலை,
இன்று அத ஏற்பேட்டுள்ளத,”  என்றவர் துரூசெய்திடன் வெளியேவாளர்களுக்கு
ததரிவித்தவார்.  அன் வெளியதன் வெளியகத்துவ நரத்தில் அவர்,  ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே ஒன்றிடன் வெளியேத்தின்



மறுஒழுங்க்த்தமப்பிற்கவான பேவாரீஸ்-ன் வெளியபேர்லினின்
முக்கிடன் வெளியேத்தவத்்த்ததயும் குறிப்பிட்டவார்.  “கத்துவ நவாங்கள் ன் வெளியஜர்மனியுடன்
்த்தகன் வெளியகவார்த்த துரூசெடன் வெளியேல்பேடுன் வெளியவவாம்,” என்றவார்.

அந்த உச்சிமவாகத்துவ நவாட்டின் முடிவில், ன் வெளியமர்க்தகலும் மக்ன் வெளியரவானும் ஒரு
கூட்டு பேத்திரி்த்தகடன் வெளியேவாளர் ுரூசெந்திப்்த்தபே ஏற்பேவாடு துரூசெய்ததன் மூவமயமாக்கலைமவாக
ஊடகங்களுக்கு முன்னவால் ஓர் ஐக்கிடன் வெளியே முன்னணி்த்தடன் வெளியேக்
கவாட்டினவார்கள்.  ன் வெளியமர்க்தகல் அந்த உச்சிமவாகத்துவ நவாட்்த்தட "உறுதிப்பேவாடு
மற்றும் வலி்த்தமயின் கூட்டமவாக"  வர்ணித்தவார்.  மக்ன் வெளியரவான்
அறிவிக்்த்தகயில்,  “உவமயமாக்கலைகளவாவிடன் வெளியே ுரூசெவவால்களுக்கு இ்த்தடன் வெளியடன் வெளியே,
ஐன் வெளியரவாப்பேவா எங்களின் சிறந்த பேவாதகவாப்பேவாக உள்ளத,”  என்றவார்.
பிதரஞ்சு ஜனவாதிபேதி இதன் மூவமயமாக்கலைம் நிச்ுரூசெடன் வெளியேமவாக ரஷ்டன் வெளியேவா்த்தவ
குறிப்பிடவில்்த்தவமயமாக்கலை,  ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே ஒன்றிடன் வெளியேம் ஆறு மவாதங்களவாக
ரஷ்டன் வெளியேவாவிற்கு எதிரவாக அதன் த்த்தடடன் வெளியேவா்த்தணைக்த்தள நீடித்தள்ளத,
மவாறவாக அதமரிக்கவா்த்தவ குறிப்பிட்டவார்.  கவாவமயமாக்கலைநி்த்தவமயமாக்கலை மவாற்ற பேவாரீஸ்
உடன்பேடிக்்த்தகயில் இருந்த அதமரிக்கவா விவமயமாக்கலைகுவதவாக தடவானவால்ட்
ட்ரம்ப் அறிவித்ததன் மீத ஒரு கண் ்த்தவத்த,  மக்ன் வெளியரவான்
குறிப்பிடு்த்தகயில் அந்த உடன்பேடிக்்த்தகக்கு பேவமயமாக்கலைமவான
ஆதரவிருப்பேதவாக ததரிவித்தவார்.

அந்த உச்சிமவாகத்துவ நவாட்டின் ஒரு பேகுதியில் பேங்கு வகித்திருந்த
பிரிட்டிஷ் பிரதம மந்திரி ததன் வெளியருரூசெவா ன் வெளியம ஐ ுரூசெவாடுவதற்கு
ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே ஒன்றிடன் வெளியே பிரதிநிதிகள் தடன் வெளியேங்கப் ன் வெளியபேவாவதில்்த்தவமயமாக்கலை.
பிரிட்டன் தவளின் வெளியடன் வெளியேறிடன் வெளியேதற்குப் பின்னர் ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே ஒன்றிடன் வெளியே
குடிமக்களின் உரி்த்தமகள் ுரூசெம்பேந்தமவாக ன் வெளியம முன்தமவாழிந்த கருத்த
குறித்த டஸ்க் கூறு்த்தகயில், “ஐக்கிடன் வெளியே இரவாஜ்ஜிடன் வெளியேத்திடம் இருந்த
வந்தள்ள முதல் முன்தமவாழிவு கத்துவ நமத எதிர்பேவார்ப்புகளுக்கு
ன் வெளியபேவாதமவானதவாக இல்்த்தவமயமாக்கலை என்பேன் வெளியத எனத முதல் கருத்த,”
என்றவார்.

இவமயமாக்கலைண்டனுக்கவான விட்டுக்தகவாடுப்புக்த்தள ன் வெளியபேர்லின் மற்றும்
புரூதுரூசெல்ஸ் ஏற்றுக்தகவாள்ளவாத ஏதனன்றவால் அக்கண்டத்தில்
அரசிடன் வெளியேல் மற்றும் தபேவாருளவாதவார முரண்பேவாடுகள் ஆழம்த்தடந்த
வரும் நி்த்தவமயமாக்கலை்த்தமகளின் கீழ் அ்த்தவ ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே ஒன்றிடன் வெளியேத்தின்
உ்த்தட்த்தவ மட்டுன் வெளியம தீவிரப்பேடுத்தம்.  “ன் வெளியஜர்மன்-பிதரஞ்சு இன்
இரட்்த்தட த்த்தவமயமாக்கலை்த்தம மீத எல்ன் வெளியவமயமாக்கலைவாரும் திருப்தி
அ்த்தடந்தவிடவில்்த்தவமயமாக்கலை,”  என்று S ddeutsche  Zeitungü  எழுதிடன் வெளியேத.
கிழக்கு ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே ன் வெளியகவாட்்த்தட (Vy ehrad)š  கத்துவ நவாடுகள்
மீண்டுதமவாருமு்த்தற எந்ததவவாரு அகதிக்த்தளயும் ஏற்க மறுத்தன,
ன் வெளியமலும் அங்ன் வெளியக வர்த்தக தகவாள்்த்தக மீத "அதிருப்திகரமவான"
குற்றச்ுரூசெவாட்டுக்களும் உள்ளத. தகத்துவ நதர்வமயமாக்கலைவாந்த, அடன் வெளியேர்வமயமாக்கலைவாந்த மற்றும்
ஏ்த்தனடன் வெளியே கத்துவ நவாடுகள் சுதந்திர வர்த்தகத்்த்தத ஆதரிக்கின்ற
அன் வெளியதன் வெளியவ்த்தளயில்,  மக்ன் வெளியரவான் பேவாதகவாப்புவவாத
கத்துவ நடவடிக்்த்தககளுக்கும்,  “பேவாதகவாக்கும் ஐன் வெளியரவாப்பேவாவிற்கும்"
அ்த்தழப்புவிடுத்த வருகிறவார்.

ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே ஒன்றிடன் வெளியேத்தின் பிற்ன் வெளியபேவாக்குத்தன்்த்தம முன்பினும்
ததளிவவாக தவளிப்பேட்டு வரும் நி்த்தவமயமாக்கலையில்,  அதற்கு ஆதரவு
திரட்டுவதற்கவான ஆளும் வர்க்கத்தின் பிரச்ுரூசெவாரம் மிகவும்
அர்த்தமற்றதவாக மவாறி வருகிறத.  அந்த உச்சிமவாகத்துவ நவாட்டிற்கு
முன்னதவாக பேவமயமாக்கலை முன்னணி ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே பேத்திரி்த்தககளில்
பிரசுரிக்கப்பேட்ட ன் வெளியபேட்டி ஒன்றில்,  மக்ன் வெளியரவான் குறிப்பிடு்த்தகயில்
"சுதந்திரம்"  மற்றும் "ஜனகத்துவ நவாடன் வெளியேகத்்த்ததப்"  பேவாதகவாப்பேதில்
ஐன் வெளியரவாப்பேவாவிற்கு ஒரு "சிறப்பு பேவாத்திரம்"  உண்டு என்றவார்.
“ஜனகத்துவ நவாடன் வெளியேகம் கத்துவ நமத கண்டத்தில் தவான் உருவவானத,”  மக்ன் வெளியரவான்
ததரிவித்தவார். “கத்துவ நம்்த்தமப் ன் வெளியபேவாவமயமாக்கலைன் வெளியவ, அதமரிக்கவாவும் சுதந்திரத்்த்தத
விரும்புகிறத—ஆனவால் அத கத்துவ நமத நிடன் வெளியேவாடன் வெளியேமவான உணைர்்த்தவ
பேகிர்ந்த தகவாள்வதில்்த்தவமயமாக்கலை,” என்றவார்.

முதவமயமாக்கலைவாளித்தவ ஐன் வெளியரவாப்பேவா "நீதி மற்றும் ுரூசெமவாதவானத்்த்தத"
உருவவாக்கவில்்த்தவமயமாக்கலை,  மவாறவாக,  முதவமயமாக்கலைவாளித்தவ அதமரிக்கவா்த்தவ
ன் வெளியபேவாவமயமாக்கலைன் வெளியவ,  ன் வெளியதசிடன் வெளியேவவாதம்,  ுரூசெமூக எதிர்புரட்சி,  தபேவாலிஸ் அரசு
கத்துவ நடவடிக்்த்தககள் மற்றும் ன் வெளியபேவாருக்கவான களத்்த்தத அ்த்தமத்த
வருகிறத என்பேத மக்ன் வெளியரவானுக்கு கத்துவ நன்றவாகன் வெளியவ ததரியும்.
ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே ஒன்றிடன் வெளியேம் கட்ட்த்தளயிட்ட சிக்கன கத்துவ நடவடிக்்த்தககள்
கிரீஸ் ன் வெளியபேவான்ற ஒட்டுதமவாத்த கத்துவ நவாடுக்த்தளயும் தரிுரூசெவாக்கி
உள்ளதடன்,  மில்லிடன் வெளியேன் கணைக்கவானவர்க்த்தள வறு்த்தமயில்
மூழ்கடித்தள்ளத.  புரூதுரூசெல்ஸில் பேவமயமாக்கலைப்பேடுத்தப்பேட்ட “ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே
ன் வெளியகவாட்்த்தட"  தகவாள்்த்தகடன் வெளியேவால் அகதிகள் மீதவான
கவாட்டுமிரவாண்டித்தனமவான தவாக்குதல்,  மத்திடன் வெளியே த்த்தரக்கட்த்தவமயமாக்கலை ஒரு
பேவாரிடன் வெளியே ுரூசெவக்குழிடன் வெளியேவாக மவாற்றியுள்ளத.  பிரவான்சில் விடன் வெளியேவாழனன்று
அவுரூசெரகவாவமயமாக்கலை நி்த்தவமயமாக்கலை்த்தடன் வெளியே நீடித்தள்ள மக்ன் வெளியரவானின் மந்திரிுரூசெ்த்தபே,
ததவாழிவமயமாக்கலைவாள வர்க்கம் மீதவான தபேரும் தவாக்குதல்களுக்கு தடன் வெளியேவாரிப்பு
துரூசெய்த வருகிறத.

“ுரூசெமவாதவானமவான ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே பேவமயமாக்கலைம்"  குறித்த பிரச்ுரூசெவாரமவானத,
அ்த்தனத்திற்கும் ன் வெளியமவமயமாக்கலைவாக, 20 ஆம் நூற்றவாண்டில் இரண்டு மு்த்தற
அக்கண்டத்்த்தத சீரழித்த ன் வெளியஜர்மன் இரவாணுவவவாதம்
மீண்டுதமவாருமு்த்தற வளர்ந்த வருவதடன் அதன்கீழ்
ஐன் வெளியரவாப்பேவா்த்தவ அணிதிரட்ட முடன் வெளியேன்று வருகிறத என்ற
உண்்த்தமடன் வெளியேவால் அம்பேவமயமாக்கலைப்பேட்டுள்ளத.  பிரிட்டன் தவளின் வெளியடன் வெளியேறுவத,
அதிகரித்த வரும் அட்வமயமாக்கலைவாண்டிக் கத்துவ நவாடுகளுக்கு இ்த்தடயிவமயமாக்கலைவான
பேதட்டங்கள் மற்றும் புதிடன் வெளியே பிதரஞ்சு அருரூசெவாங்கத்தடனவான
கூட்டுறவு ஆகிடன் வெளியேவற்்த்தற ன் வெளியபேர்லின் அதன் தபேவாருளவாதவார மற்றும்
அரசிடன் வெளியேல் ன் வெளியமவமயமாக்கலைவாளு்த்தம்த்தடன் வெளியே ஐன் வெளியரவாப்பேவாவில் விரிவவாக்கி,
அதிகரித்தளவில் இரவாணுவரீதியில் ன் வெளியமவமயமாக்கலைவாதிக்கம்
துரூசெலுத்தவதற்கவான ஒரு ுரூசெரிடன் வெளியேவான ுரூசெந்தர்ப்பேமவாக பேவார்க்கிறத.

“ன் வெளியஜர்மனி மட்டுமல்வமயமாக்கலை,  தகத்துவ நதர்வமயமாக்கலைவாந்த,  துரூசெக் குடிடன் வெளியேரசு அல்வமயமாக்கலைத
இத்தவாலி என கத்துவ நம்மில் டன் வெளியேவாருன் வெளியம கத்துவ நமக்தகன துரூசெவாந்த பிரத்ன் வெளியடன் வெளியேக
ன் வெளியதசிடன் வெளியே பேவா்த்தத்த்தடன் வெளியே எடுக்க விரும்பேவில்்த்தவமயமாக்கலை,”  என்று அந்த
உச்சிமவாகத்துவ நவாட்டிற்கு முன்னதவாக ஆயுதப்பே்த்தடகளுக்கவான
கத்துவ நவாடவாளுமன்ற கண்கவாணிப்புக்குழு த்த்தவமயமாக்கலைவர் ஹன்ஸ்-பீட்டர்
பேவார்தடல்ஸ் (Hans-Peter  Bartels) ததரிவித்தவார்.  சிறிடன் வெளியே இரவாணுவ
கத்துவ நவாடுகளத தகவாள்்த்தக ்த்தகவிடப்பேட்டு,  ன் வெளியகத்துவ நட்ன் வெளியடவாவின் பேவாகமவாக
ஐன் வெளியரவாப்பேவா ஒழுங்க்த்தமக்கப்பேட ன் வெளியவண்டும் என்றவர் ததவாடர்ந்த
கூறினவார்.  “இறுதியில்,  அங்ன் வெளியக ஓர் ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே இரவாணுவம்
இருக்கும்,”  என்று பேவார்தடல்ஸ் அறிவித்தவார்.  இதற்கவாக,
“ஒவ்தவவாரு அடியும் ுரூசெரிடன் வெளியேவான தி்த்துரூசெயில் இருக்க ன் வெளியவண்டிடன் வெளியேத
முக்கிடன் வெளியேமவாகும்,” என்றவார்.

ன் வெளியகத்துவ நட்ன் வெளியடவாவில் உள்ள ஐன் வெளியரவாப்பிடன் வெளியே அங்கத்தவ கத்துவ நவாடுகளத
பே்த்தடக்த்தளப் பேவமயமாக்கலைமவாக ஆயுதமடன் வெளியேப்பேடுத்தி, ன் வெளியஜர்மனியின் கட்ட்த்தள
மற்றும் கட்டுப்பேவாட்டு வடிவ்த்தமப்புகளுக்குள் ஒருங்கி்த்தணைத்த,
ன் வெளியஜர்மன் பே்த்தட்த்தடன் வெளியே அவற்றிற்கவான ஒரு "த்த்தவமயமாக்கலை்த்தம பே்த்தடடன் வெளியேவாக"
ஸ்தவாபிக்கும் உறுதிடன் வெளியேவான திட்டங்கள் மீத ன் வெளியஜர்மனியின்
பேவாதகவாப்பு அ்த்தமச்ுரூசெகம் ததவாழில்பேட்டு வருகிறத.  ன் வெளியஜர்மனி,
ருன் வெளியமனிடன் வெளியேவா மற்றும் துரூசெக் குடிடன் வெளியேரசும் தபேப்ரவரியில் அவற்றின்
இரவாணுவப் பே்த்தடகளுக்கு இ்த்தடன் வெளியடன் வெளியே தகத்துவ நருக்கமவான கூட்டுற்த்தவ
ன் வெளியபேணுவதற்கவான கூட்டுறவு உடன்பேடிக்்த்தககளில்
்த்தகதடன் வெளியேழுத்திட்டன.  ஏற்கனன் வெளியவ டச் இரவாணுவம் அதன்
பே்த்தடப்பிரிவுகளில் ஏறத்தவாழ மூன்றில் இரண்டு பேங்்த்தக ன் வெளியஜர்மன்
இரவாணுவ கட்ட்த்தள வடிவங்களுக்குள் ஒருங்கி்த்தணைத்தள்ளத.
புதிடன் வெளியே நீர்மூழ்கிக்கப்பேல்க்த்தள கட்ட்த்தமப்பேதற்கவாக புதனன்று
ன் வெளியஜர்மன் மந்திரிுரூசெ்த்தபே ன் வெளியகத்துவ நவார்ன் வெளியவ உடனவான ஓர் உடன்பேடிக்்த்தக்த்தடன் வெளியே
இறுதி துரூசெய்தத.


