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 ப ப் பார்  ப்பு மதுகங்துகள் சூழ்கின்றன

By Peter Schwarz,     16 February 2018 

கறிஸ்்டஸ்டோபர் ககிள்டோர்க,  The  Sleepwalkers எனும் அவர் நூலில

எழுதுகதுகிற்டோர், “ஆயுதக கஸங்குகள் கள் தத்டோஸர்ந்து நிரம்பி வந்த்டோலும், சில
இர்டோணுவ ததலலவர்கள் மற்றும் அரச ததலலவர்களின
அணுகுமுதலதுகிறயில ்டப்டோர்குண நிதலலப்ப்டோடு அதிகரித்த்டோலும்,
ஐ்டர்டோப்ப்டோவின சர்வ்டதச அதலமப்புமுதலதுகிறபுமுறைய்டோனது கள் தறையானது நெருககட
்டமல்டோண்தலம மற்றும் சம்டோத்டோனத்திற்க்டோன ஆச்சரிபுமுறையமூட்டும் ஆற்துகிறதலல
ஒட்டுகள் தம்டோத்தம்டோக எடுத்துகக்டோட்டபுமுறையது"  எனப்டத முதல்டோம் உலக
்டப்டோருககு முந்தலதபுமுறைய கதலஸசி இரண்டு ஆண்டுகளின "மிகவும்
ஆர்வமூட்டபுமுறைய அம்சங்களில ஒனதுகிற்டோக" இருந்தது.

்டேர்மனியில இனறு கள் தத்டோஸங்கும் மூனீச் ப்டோதுக்டோப்பு ம்டோறையானது நெ்டோட்தலஸ
பரிசீலிககும் ஒருவர் இந்த வரிகதலகிள நிதலனவில கள் தக்டோள்கிள ்டவண்டும்.

இந்த வருஸ்டோந்தர கூட்ஸம் நூற்றுக கணகக்டோன உபுமுறையர்மட்ஸ அரசிபுமுறையல
மற்றும் இர்டோணுவ பிரதிநிதிகதலகிள ஒனறுகூட்டுகதுகிறது, இவர்கள் முககபுமுறைய
திட்ஸங்கள் குறித்த விவ்டோதங்களிலும்,  இதலணபுமுறைய்டோக றையானது நெஸககும் நூற்றுக
கணகக்டோன நிகழ்வுகளிலும்,  எண்ணற்துகிற இரகசிபுமுறைய கூட்ஸங்களிலும்
பங்கள் தகடுககதுகிற்டோர்கள்.  உலகன இருதரப்பிலும் பல்டவறு ்டம்டோதல
பிர்டோந்திபுமுறையங்களில இருந்து பிரதிநிதித்துவம் கள் தசய்புமுறையப்படுகதுகிறது.

ரஷ்புமுறைய கள் தவளியுதுகிறவுத்துதலதுகிற அதலமச்சர் ்டசர்ஜி ல்டோவ்்டர்டோவ் மற்றும்
உக்டரனிபுமுறைய ேன்டோதிபதி கள் தபட்்டர்டோ பூ்டர்டோகள் தோ பூரோஷென்டக்டோ இருவரும் முனீச்சில
உள்கிளனர்.  மத்திபுமுறைய கழககலிருந்து அதில கலந்து கள் தக்டோண்டருககும்
அரசு ததலலவர்களில பின்டோலி கள் தபுமுறையலட்ரிம் (துருகக),  கள் தபனேமின
கள் தறையானது நெத்தனிபுமுறைய்டோகு (இஸ்்டரல), தலைதர் அல-அப்டோதி (ஈர்டோக) மற்றும் தமிம்
பின ைம்டோத் அல த்டோனி (கட்ஸ்டோர்)  ஆக்டபுமுறைய்டோரும்,  கள் தவளியுதுகிறவு
அதலமச்சர்கள் கள் தம்டோைம்மத் ே்டோவத் ேரீப் (ஈர்டோன)  மற்றும் அப்கள் ததல
அல-ேஜூகள் தபர் (சவூதி அ்டரபிபுமுறைய்டோ) ஆக்டபுமுறைய்டோரும் உள்கிளஸங்குவர்.

அகள் தமரிகக்டோவின ச்டோர்பில ப்டோதுக்டோப்புத்துதலதுகிற கள் தசபுமுறையலர் கள் தேனரல ்டேம்ஸ்
ம்டோட்டீஸ்,  ்டதசிபுமுறைய ப்டோதுக்டோப்புத்துதலதுகிற ஆ்டல்டோசகர் எச்.  ஆர்.
கள் தமகம்டோஸ்ஸர்,  சிஐஏ ததலலவர் தலமக கள் தப்டோம்பி்டபுமுறைய்டோ மற்றும் ்டதசிபுமுறைய
ப்டோதுக்டோப்பு முகதலமயின ததலலவர் ஸ்டோன ்டக்டோட்ஸ் ஆக்டபுமுறைய்டோர்
பிரதிநிதித்துவம் கள் தசய்கனதுகிறனர். ்டேர்மனி தற்்டப்டோது தற்க்டோலிக நிர்வ்டோக
அரச்டோங்கத்தலத மட்டு்டம கள் தக்டோண்டுள்கிளது எனதுகிற்டோலும்,  அது றையானது நெ்டோனகு
அதலமச்சர்கதலகிளப் பிரதிநிதித்துவம் கள் தசய்துள்கிளது:  ஊர்சுல்டோ கள் தவ்டோன
கள் தஸர் கள் தலகள் தபுமுறையன (ப்டோதுக்டோப்புத்துதலதுகிற),  சிகம்டோர் க்டோப்ரி்டபுமுறையல
(கள் தவளியுதுகிறவுத்துதலதுகிற), ்டத்டோமஸ் ட மஸிபுமுறையர் (உள்துதலதுகிற) மற்றும் கள் தகர்ட்
முலலர் (வகிளர்ச்சித்துதலதுகிற).

பிரதம மந்திரி கள் தத்டரச்டோ ்டம மற்றும் உகிளவுத்துதலதுகிற ததலலவர் அகள் தலகஸ்
புமுறையங்கர் ஆக்டபுமுறைய்டோர்டோல பிரிட்ஸனும்,  பிரதம மந்திரி ம்டோட்டயூஸ்
்டம்டோர்டோவ்விசி மற்றும் ப்டோதுக்டோப்புத்துதலதுகிற அதலமச்சர் ம்டோரியூஸ்
பிகிள்டோசிபுமுறைய்டோக ஆக்டபுமுறைய்டோர்டோல ்டப்டோல்டோந்து,  ஐ்டர்டோப்பிபுமுறைய ஒனறிபுமுறைய
ஆதலணககுழு ததலலவர் ்டே்டோன-கு்டகிள்டோட் ேஜூங்கர் மற்றும் கள் தவளியுதுகிறவு
கள் தக்டோள்தலக உபுமுறையர்மட்ஸ பிரதிநிதி ஃகள் தபகள் தஸரிக்டோ கள் தம்டோ்டை்டரனி
ஆக்டபுமுறைய்டோர்டோல மற்துகிற ஐ்டர்டோப்பிபுமுறைய றையானது நெ்டோடுகளும் அதலமப்புகளும் பலம்டோக
பிரதிநிதித்துவம் கள் தசய்புமுறையப்பட்டுள்கிளன.

ஐ.றையானது நெ்டோ.  ப்டோதுக்டோப்புத்துதலதுகிற கள் தசபுமுறையலர் அன்டஸ்டோனி்டபுமுறைய்டோ குட்கள் தஸகள் தரஸ்,
்டறையானது நெட்்டஸ்டோ கள் தப்டோது கள் தசபுமுறையலர் கள் தேனரல கள் தேனஸ் ஸ்கள் தஸ்டோலகள் தஸன்டபர்க

மற்றும் உபுமுறையர்மட்ஸ இர்டோணுவ பிரமுகர்களும்,  சர்வ்டதச றையானது நெ்டோணபுமுறைய
நிதிபுமுறையம், ஐ்டர்டோப்ப்டோவின ப்டோதுக்டோப்பு மற்றும் கூட்டுதுகிறவுகக்டோன அதலமப்பு,
சர்வ்டதச குற்துகிறவிபுமுறையல நீதிமனதுகிறம்,  ஆபிரிகக ஒனறிபுமுறையம்,  கள் தசஞ்சிலுதலவ
சங்கம், மற்றும் ஒரு மதலதுகிறப்புகக்டோக, மனித உரிதலமகள் கண்க்டோணிப்பு
அதலமப்பு (Human  Rights  Watch) ஆகபுமுறையவற்றின முனனணி
பிரதிநிதிகளும் இதில கலந்து கள் தக்டோள்கனதுகிறனர்.

இம்ம்டோறையானது நெ்டோடு,  அதிகரித்து வரும் சர்வ்டதச ்டம்டோதலகளுகக்டோன
அறிகுறிகளுககும் ஒரு கூர்தலமபுமுறைய்டோன ்டப்டோர் அப்டோபுமுறையத்திற்கும் இதலஸ்டபுமுறைய
றையானது நெஸககதுகிறது.  முனீச் ப்டோதுக்டோப்பு ம்டோறையானது நெ்டோட்டு ததலலவர்,  ்டேர்மன தூதர்
கள் தவ்டோலஃப்க்டோங் இஷிங்கர்,  இம்ம்டோறையானது நெ்டோட்டுககு அடத்தகிளம்டோக
்டசதலவபுமுறைய்டோற்றும் முனீச் ப்டோதுக்டோப்பு ம்டோறையானது நெ்டோட்டு அறிகதலகயின
முனனுதலரயில,  “கஸந்த ஆண்டல,  உலகம் கள் தபரும் ்டம்டோதலின
விளிம்புககு கள் தறையானது நெருககம்டோக —மிக மிக கள் தறையானது நெருககம்டோக!—  வந்திருந்தது,”
எனறு எழுதின்டோர்.

வஸ கள் தக்டோரிபுமுறைய்டோ மற்றும் அகள் தமரிகக்டோவுககு இதலஸயில்டோன பதட்ஸங்கள்,
சவூதி அ்டரபிபுமுறைய்டோ மற்றும் ஈர்டோனுககு இதலஸயில்டோன உதுகிறவுகள், ்டறையானது நெட்்டஸ்டோ
மற்றும் ரஷ்புமுறைய்டோவுககு இதலஸயில்டோன பதட்ஸங்கள்,  மத்திபுமுறைய ரக
அணுஆயுத பதலஸ ஒப்பந்தம் ்டப்டோனதுகிற குறிப்பிஸத்தகக ஆயுத
கட்டுப்ப்டோட்டு உஸனபடகதலககள் சிதலதந்து வருவது,  ்டதசிபுமுறையவ்டோதம்
மற்றும் சிதலதந்த த்டோர்டோகிளவ்டோதம் ஆகபுமுறையதலவ இஷிங்கர் குறிப்பிட்ஸ
எடுத்துகக்டோட்டுகளில உள்கிளஸங்க இருந்தன.

ஆன்டோல இந்த உபுமுறையர்மட்ஸ ம்டோறையானது நெ்டோடு பதட்ஸங்கதலகிளத் தணிககவும்,
நிதலலதலமயின தீவிரத்தலதக குதலதுகிறககவும் கடுமுபுமுறையற்சி எடுககுகள் தமன
புமுறைய்டோகள் தர்டோருவர் எதிர்ப்டோர்த்த்டோலும் அவர் ஏம்டோதுகிற ்டவண்டயிருககும். அதற்கு
ம்டோதுகிற்டோக, ஒனறு கூடயிருககும் வலலரசுகள், குறிப்ப்டோக ஐ்டர்டோப்பிபுமுறையர்கள்,
எவ்வ்டோறு எதிர்வரவிருககும் ்டப்டோர்களுககு தபுமுறைய்டோர்டோக
மீள்ஆயுத்டமந்துவது எனப்டத இந்த விவ்டோதங்களின இதபுமுறையத்டோனத்தில
இருககும் ்டகள்விபுமுறைய்டோக உள்கிளது.

சர்வ்டதச ஒழுங்கதலமப்பு ்டத்டோலவிபுமுறையதலஸயும் ஒரு சூழதலல விவரிககும்
இந்த மூனீச் ப்டோதுக்டோப்பு அறிகதலக, “அழிவின விளிம்தலப ்டறையானது நெ்டோககயும்
திரும்புதலும்?”  எனதுகிற அழிவுகரம்டோன ததலலப்தலபக கள் தக்டோண்டுள்கிளது.
இந்த ்டகள்விகக்டோன பதிலில,  அம்ம்டோறையானது நெ்டோடு விளிம்பிலிருந்து
பின்டன்டோகக இழுககவிலதலல,  ம்டோதுகிற்டோக படுப்டோத்டோகிளத்திற்குள் த்டோவ
தபுமுறைய்டோரிப்பு கள் தசய்கதுகிறது.  அந்த 90-பகக ப்டோதுக்டோப்பு ம்டோறையானது நெ்டோட்டு
அறிகதலக்டபுமுறைய்டோடு ்டசர்ந்து,  இஷிங்கர்,  "அதிக ஐ்டர்டோப்பிபுமுறையம்,  அதிக
இதலணப்புஸன,  அதிக ஆற்துகிறலுஸன.  எதிர்க்டோலத்திற்க்டோன ஐ்டர்டோப்பிபுமுறைய
ஆயுதப்பதலஸகதலகிளக கட்ஸதலமத்தல"  எனறு ததலலப்பிட்ஸ 50-பகக
ஐ்டர்டோப்பிபுமுறைய ப்டோதுக்டோப்புத்துதலதுகிற அறிகதலக ஒனதலதுகிறயும் முனதலவத்த்டோர்.
ஐ்டர்டோப்ப்டோவுகக்டோன ஒரு பித்துப்பிடத்த மீள்ஆயுதமபுமுறையப்படுத்தும்
திட்ஸத்தலதக கள் தக்டோண்டருந்த இது்டப்டோனதுகிறகள் தவ்டோனதலதுகிற,  பதலஸகளின
முனகள் தன்டோரு்டப்டோதும் இலல்டோத தபுமுறைய்டோரிப்தலப,  இரண்ஸ்டோம் உலக
்டப்டோருககு ்டேர்மன இர்டோணுவத்தலத ஹிட்லர் தபுமுறைய்டோர் கள் தசய்ததற்குப்
பினனர் ப்டோர்த்திருகக முடபுமுறைய்டோது.

எனகள் தனனன ஆயுத அதலமப்புகள் வ்டோங்கப்பஸ ்டவண்டும்,  ஐ்டர்டோப்பிபுமுறைய
சகதிகள் அவற்றின இர்டோணுவ கள் தசலவுகதலகிள கள் தம்டோத்த உள்றையானது நெ்டோட்டு
உற்பத்தியில 2  சதவீதம்டோக உபுமுறையர்த்தின்டோல எந்கள் ததந்த ்டப்டோர்கள்



சண்தலஸயிஸப்பஸ ்டவண்டும் எனபது குறித்து விபரம்டோக விவரிப்பதற்கு,
இஷிங்கர்,  கள் தபருநிறுவன ஆ்டல்டோசதலன நிறுவனம் கள் தமககனகள் தச இன
ஆ்டல்டோசகர்கதலகிள ஈடுபடுத்தி இருந்த்டோர்.

இந்த இலககு 2024  ககுள் 28  ஐ்டர்டோப்பிபுமுறைய ஒனறிபுமுறைய உறுப்பு றையானது நெ்டோடுகள்
மற்றும் ்டறையானது நெ்டோர்்டவ ஆல எட்ஸப்பட்ஸ்டோல,  அந்த ஆவண தகவலினபட,
“ப்டோதுக்டோப்புத் துதலதுகிறககு ஒவ்கள் தவ்டோரு ஆண்டும் சும்டோர் 114  பிலலிபுமுறையன
அகள் தமரிகக ஸ்டோலர் கூடுதல நிதி கதலஸககும், இது இங்கல்டோந்தின 2017
ப்டோதுக்டோப்புத் துதலதுகிற வரவுகள் தசலவு திட்ஸககணகதலக விஸ இரண்டு
மஸங்குககு சமம்டோகும்.”  பின கள் தம்டோத்த ஐ்டர்டோப்பிபுமுறைய இர்டோணுவ கள் தசலவு
378  பிலலிபுமுறையன ஸ்டோலர்டோக,  50  சதவீத உபுமுறையர்வ்டோக இருககும்.  இந்த
அதிகரிப்பில ப்டோதி, “்டேர்மனி, இத்த்டோலி மற்றும் ஸ்கள் தபயினில இருந்து
வருவத்டோக இருககும்—ஏகள் தனனில இந்றையானது நெ்டோடுகளின கள் தம்டோத்த உள்றையானது நெ்டோட்டு
உற்பத்தி அதிகம் எனப்டத்டோடு,  கள் தம்டோத்த உள்றையானது நெ்டோட்டு உற்பத்தியின
சதவீத வதலரபுமுறையதலதுகிறகளில இதலவ ஒப்பீட்ஸகிளவில குதலதுகிறவ்டோன
ப்டோதுக்டோப்புத்துதலதுகிற வரவுகள் தசலவு திட்ஸககணகதலக கள் தக்டோண்டுள்கிளன.”

இஷிங்கர் மற்றும் கள் தமககனகள் தச தமது விருப்பத்தலத மூடமதலதுகிறகக்டோமல,
எத்ததலன ஸ்டோங்ககள்,  ஏவுகதலணகள் மற்றும் ஆயுத அதலமப்புகதலகிள
ஐ்டர்டோப்ப்டோ இந்த கள் தத்டோதலகயில வ்டோங்க முடயும் எனபதலதக
கணககட்டருந்தனர்.  “அதிகரிககும் ப்டோதுக்டோப்புத்துதலதுகிற வரவுகள் தசலவு
திட்ஸககணககுகள் எதிர்வரவிருககும் க்டோலத்தில ஐ்டர்டோப்பிபுமுறைய
ஆயுதப்பதலஸகதலகிள வடவதலமகக ஒரு பிரத்்டபுமுறையக வ்டோய்ப்தலபத் திதுகிறந்து
விடும்,”  எனதுகிறவர்கள் எழுதுகனதுகிறனர்.  “9/11  த்டோககுதலுககு
விதலஸயிறுப்ப்டோக அகள் தமரிகக்டோ அதன கள் தசலவுகளில இதற்கு ஒத்த
அதிகரிப்தலப கள் தத்டோஸங்க இருந்தது.”

ஒரு புள்ளியில,  அவர்கள் ஐ்டர்டோப்ப்டோவில ஸ்டோங்ககள்
்டப்டோதும்டோனகிளவுககு இலதலல எனபதலத ஒப்புக கள் தக்டோண்ஸனர்: “ச்டோனதுகிற்டோக,
அகள் தமரிகக்டோ 2,800  ககும் அதிகம்டோன மிகப்கள் தபரிபுமுறைய ்டப்டோர்கககிள
ஸ்டோங்ககதலகிளக கள் தக்டோண்டுள்கிளது, அ்டத்டவதலகிளயில ஐககபுமுறைய இர்டோஜ்ஜிபுமுறையம்,
பிர்டோனஸ்,  ்டேர்மனி,  ஸ்கள் தபயின மற்றும் இத்த்டோலி ஆகபுமுறையவற்றின
இர்டோணுவங்கள் ஒவ்கள் தவ்டோனறிஸமும் சும்டோர் 200 இல இருந்து 350 ககுள்
மட்டு்டம உள்கிளன.”

அலலது அவர்கள் இந்த ்டகள்விதலபுமுறைய முனனிறுத்துகதுகிற்டோர்கள்,
“ஒருங்கதலணந்த-ப்டோதுக்டோவலர் றையானது நெஸவடகதலக ்டப்டோனதுகிறகள் தவ்டோரு திட்ஸத்திற்கு
[அத்டோவது,  2011  இல லிபிபுமுறைய்டோ மீது றையானது நெஸத்தப்பட்ஸ விம்டோனத்
த்டோககுதலுககுத்]  ்டததலவப்பட்ஸ அதலனத்து ச்டோதனங்கதலகிளயும்,
அடமட்ஸத்திலிருந்து,  கள் தக்டோள்முதல கள் தசய்வதற்கு எத்ததலன
க்டோலகள் தமடுககும்?”  இதற்க்டோன பதில,  “்டததலவப்படும் 670  ஆயுத
அதலமப்புமுதலதுகிறகதலகிளக கள் தக்டோள்முதல கள் தசய்புமுறைய உண்தலமயில (GDP

சதவீதத்தில)  அதன 2024  கக்டோன கள் தம்டோத்த தகிளவ்டோஸ கள் தசலவுகளில 1.3
ஆண்டுக்டோன கள் தசலவுகதலகிள முதலீடு கள் தசய்புமுறைய ்டவண்டயிருககும்.  இது,
ஒ்டரகள் தபுமுறைய்டோரு மிகப்கள் தபரிபுமுறைய றையானது நெஸவடகதலககக்டோக ஒட்டுகள் தம்டோத்த
தகிளவ்டோஸங்கதலகிளயும் வ்டோங்குவகள் ததனபது ்டததலவப்படும் முதலீட்டன
வதலரபுமுறையதலதுகிறகளில மிகப்கள் தபரிபுமுறைய கள் தக்டோள்முதல்டோக இருககுகள் தமனபதலத்டபுமுறைய
க்டோட்டுகதுகிறது.”

இதலவகள் தபுமுறையலல்டோம் கள் தவறும்டன ஊகம்டோன ்டகள்விகள் இலதலல எனபதலத,
மூனீச் ப்டோதுக்டோப்பு ம்டோறையானது நெ்டோடு கள் தத்டோஸங்குவதற்கு ஒரு றையானது நெ்டோள் முனனர்
புரூகள் தசலஸில றையானது நெஸந்த ்டறையானது நெட்்டஸ்டோ ப்டோதுக்டோப்பு மந்திரிம்டோர் கூட்ஸம்
எடுத்துகக்டோட்டபுமுறையது.  “சுதலமதலபுமுறையப் பகர்ந்து கள் தக்டோள்வ்டத விவ்டோதத்தின
முககபுமுறைய ததலலப்ப்டோக இருந்தது"  எனறு ்டறையானது நெட்்டஸ்டோ குறிப்பிட்ஸது.
“ப்டோதுக்டோப்பு முதலீடு மீத்டோன ்டறையானது நெட்்டஸ்டோவின வ்டோககுறுதிதலபுமுறைய
றையானது நெதலஸமுதலதுகிறப்படுத்துவதில ஏற்பட்டுள்கிள முன்டனற்துகிறங்கதலகிள
அதலமச்சர்கள் கணககள் தகடுத்தனர்.  2024  ககுள்,  15  கூட்ஸ்டோளிகள்
ப்டோதுக்டோப்புத் துதலதுகிறகக்டோக அவர்களின கள் தம்டோத்த உள்றையானது நெ்டோட்டு உற்பத்தியில
2%  அலலது அதற்கும் கூடுதல்டோக கள் தசலவிடுவ்டோர்ககள் தகிளன
எதிர்ப்டோர்ககப்படுகதுகிறது. 'றையானது நெ்டோம் சரிபுமுறைய்டோன திதலசயில றையானது நெகர்ந்து வருக்டதுகிற்டோம்,
வரவிருககும் ஆண்டுகளில இனனும் அதிக முன்டனற்துகிறம்

இருககுகள் தமன றையானது நெ்டோன எதிர்ப்டோர்கக்டதுகிறன,'  எனறு கள் தப்டோதுச் கள் தசபுமுறையல்டோகிளர்
கள் தேனஸ் ஸ்கள் தஸ்டோலகள் தஸன்டபர்க கள் ததரிவித்த்டோர்.”

்டேர்மனியில எதிர்வரவிருககும் அரச்டோங்கத்தின கள் தக்டோள்தலககளுககு
அடத்தகிளத்தலத உருவ்டோகக இருககனதுகிற,  பழதலமவ்டோத கட்சிகள் மற்றும்
சமூக ேனறையானது நெ்டோபுமுறையக கட்சிகளுககு இதலஸயில்டோன கூட்ஸணி உஸனபடகதலக
ஐ்டர்டோப்ப்டோவில ஒரு மிகப் கள் தபரிபுமுறைய இர்டோணுவ தபுமுறைய்டோரிப்தலபயும்
கள் தறையானது நெருககம்டோன ப்டோதுக்டோப்புத்துதலதுகிற கூட்டுதுகிறதலவயும் அறிவுறுத்துகதுகிறது.
ஓய்வூகள் தபற்துகிற கள் தத்டோழிலரீதிபுமுறைய்டோன இர்டோே்டோங்க அதிக்டோரி இஷிங்கர்,
்டேர்மனியின ப்டோதுக்டோப்புத்துதலதுகிற மற்றும் கள் தவளியுதுகிறவு விவக்டோர
அதலமச்சகங்களுஸன கள் தறையானது நெருககம்டோக கலந்த்டோ்டல்டோசித்திருந்த்டோர்.

இந்த தலபத்திபுமுறையகக்டோரத்தனம்டோன மீள்ஆயுதமபுமுறையப்படுத்தும் திட்ஸத்தின
இலககு புமுறைய்டோர் எனபதலத மூனீச் ப்டோதுக்டோப்பு ம்டோறையானது நெ்டோட்டு அறிகதலக
கள் ததளிவுபடுத்திபுமுறையது.  சீன்டோ மற்றும் ரஷ்புமுறைய்டோவுககு பககவ்டோட்டல,  அது
அகள் தமரிகக்டோதலவ ஒரு ச்டோத்திபுமுறையம்டோன எதிர்டோளிபுமுறைய்டோக அதலஸபுமுறைய்டோகிளம் கண்ஸது.
“இரண்ஸ்டோம் உலக ்டப்டோருககுப் பினனர் ஏற்றுக கள் தக்டோள்கிளப்பட்ஸ
த்டோர்டோகிளவ்டோத சர்வ்டதச ஒழுங்கதலமப்பு எனப்படுவதன மீதும்,  பல
அதலமப்புகள் மற்றும் வழிமுதலதுகிறகள்"  மீதும் மிகவும் குறிப்பிஸத்தகக
த்டோககுதலகள்,  ஆச்சரிபுமுறையப்படுத்தும் வதலகயில "எதிர்ப்டோர்கக்டோத
ஆத்டோரங்களிஸம் இருந்து வருகனதுகிறன,”  எனறு அந்த அறிகதலக
குறிப்பிடுகதுகிறது.  “ஜி.  ்டே்டோன இகள் தகனகள் தபர்ரி குறிப்பிடுவதலதப் ்டப்டோல,
'உலகன மிகவும் சகதி வ்டோய்ந்த அரசு,  அது உருவ்டோககபுமுறைய
ஒழுங்கதலமப்தலப அது்டவ றையானது நெ்டோசப்படுத்த கள் தத்டோஸங்க உள்கிளது.
உண்தலமயில ஒரு வி்டர்டோதம்டோன திரித்தலவ்டோத சகதி அரங்கல
நுதலழந்துள்கிளது,  ஆன்டோல அது சுதந்திர உலகன இதபுமுறையத்டோனத்தலத
துவம்சம் கள் தசய்து, ஓவல அலுவலகத்தில அமர்ந்துள்கிளது.'”

மத்திபுமுறைய மற்றும் கழககு ஐ்டர்டோப்ப்டோ,  ஆபிரிகக்டோ,  மற்றும் மத்திபுமுறைய
கழககு ஆகபுமுறையதலவ எதிர்க்டோல ்டம்டோதல பிர்டதசங்ககிள்டோக அதலஸபுமுறைய்டோகிளம்
க்டோணப்படுகனதுகிறன.  ஆன்டோல ஐ்டர்டோப்பிபுமுறைய ஒனறிபுமுறையத்தின கள் தப்டோறிவும்,
இதலணபுமுறைய வழி த்டோககுதலகள் மற்றும் உள்றையானது நெ்டோட்டு குழப்பங்களும்
்டப்டோருககு ச்டோத்திபுமுறையம்டோன க்டோரணங்ககிள்டோக கள் தபபுமுறையரிஸப்படுகனதுகிறன.

ஒரு அத்திபுமுறைய்டோபுமுறையம் அணுஆயுத மீள்ஆயுதமபுமுறையம்டோககலுகக்டோக
அர்ப்பணிககப்பட்டுள்கிளது.  “அணுஆயுத சகதிகள் அவற்றின
தகிளவ்டோஸங்கதலகிள றையானது நெவீனப்படுத்தி வருகனதுகிறன,  அணுஆயுத்டமந்திபுமுறைய
சிறிபுமுறைய றையானது நெ்டோடுகள் ததலகதலமகதலகிளக கட்ஸதலமத்து வருகனதுகிறன,  ஆயுதக
கட்டுப்ப்டோட்டு உஸனபடகதலககள் கள் தறையானது நெ்டோருங்க வருகனதுகிறன,”  எனறு அது
குறிப்பிடுகனதுகிறது. “இரண்ஸ்டோவது அணுஆயுத சக்டோப்தம்,  அதிககிளவில
ப்டோத்திரம் வகப்பவர்களுஸனும் குதலதுகிறந்த ஸ்திரத்தனதலமயுஸனும்,
வடகள் தவடுத்து வருகதுகிறது.”

மூனீச் ப்டோதுக்டோப்பு ம்டோறையானது நெ்டோட்டுககு ககிளம் அதலமத்த ஆவணங்களும்
மீள்ஆயுதமபுமுறைய்டமந்தும் திட்ஸங்களும்,  ஏக்டோதிபத்திபுமுறைய சகதிககிளது ்டப்டோர்
திட்ஸங்கள் கள் தவகுவ்டோக முன்டனறி உள்கிளன எனதுகிற உண்தலமயில எந்த
சந்்டதகத்திற்கும் இஸம் தலவககவிலதலல. கள் தப்டோதுவ்டோக இனறு ம்டோரதலஸப்பு
அலலது புற்று்டறையானது நெ்டோய் ்டப்டோனதுகிற உயிர்டோபத்த்டோன க்டோரணங்ககிள்டோல
உயிரிழப்பதலத விஸ ஓர் அணுஆயுத ்டம்டோதலில உயிரிழககும் ஆபத்து
இனதலதுகிறபுமுறைய ததலலமுதலதுகிறககு மிகவும் அதிகரித்துள்கிளது.
இதற்கதலஸயிலும், எந்த ்டப்டோர்-எதிர்ப்பு இபுமுறையககமும் இலதலல.

இதற்கு க்டோரணம், முனனர் மீள்ஆயுதமபுமுறையப்படுத்தல மற்றும் ்டப்டோருககு
எதிர்டோக ்டப்டோர்டோடபுமுறைய அத்ததலன கட்சிகளும் முதல்டோளித்துவ
ஒழுங்கதலமப்புஸன சம்டோத்டோனப்பட்டுள்கிளன.  சமூக சமத்துவமினதலம,
்டதசிபுமுறைய பதட்ஸங்கள் மற்றும் நிதிபுமுறைய ஸ்திரமினதலமபுமுறைய்டோல பிகிளவுபட்டுள்கிள,
முதல்டோளித்துவ்டம,  ்டப்டோர் அப்டோபுமுறையத்திற்க்டோன அடப்பதலஸ க்டோரணம்டோகும்.
முதல்டோளித்துவத்திற்கு எதிர்டோன ்டப்டோர்டோட்ஸத்துஸன ்டப்டோருககு எதிர்டோன
்டப்டோர்டோட்ஸத்தலத இதலணத்து,  கள் தத்டோழில்டோகிள வர்ககத்தின ஒரு சர்வ்டதச
ப்டோரிபுமுறைய ்டச்டோசலிச இபுமுறையககத்த்டோல மட்டு்டம,  ்டப்டோர் அப்டோபுமுறையத்தலத
றையானது நெதலஸமுதலதுகிறரீதியில எதிர்கக முடயும்.


