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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

ஸ்கிரிிபரிபால் விவவிவகரிபாரத்தில் ஏவிவகரிபாதிிபத்திய
சக்திவிவகளின் ன் பிபரிபாய்விவகள் விவகட்டவிழ்கின்றன
Robert Stevens,
1939 செப்டம்பர் 1 அன்ற, ஜ ஜேர்மன் ் வன் வாச ன் வாலி ி நன் வாடன் வாளுமன்றத்தில
அஜடன் வாலஃப் ஹிட்லர் ் வழங்கிய உங்கிய உரழங்கிய உரைங்கிய உரயக் கூறி இழங்கிய உரைண்டன் வாம் உலகப்
ஜபன் வார் ச் வடித்திருந்தங்கிய உரத அறிவித்தத, அந்த உங்கிய உரழங்கிய உரையில அந்த
ெர்் வன் வாதிகன் வாரி
சதரிவித்திருந்தன் வார்,
“இன்றிழங்கிய உரைவு
முதன்முங்கிய உரறயன் வாக
ஜபன் வாலந்தின்
் வழங்கிய உரமயன் வா
பங்கிய உரடவீழங்கிய உரைர்கள்
ி நமத
சென் வாந்த
பிழங்கிய உரைன் வாந்தியத்தின் மீத சுட்டுள்ள ர். கன் வாங்கிய உரல ஏழு மணி முதலன் வாக ி நன் வாமும்
பதிலுக்கு சுட்டு ் வருகிஜறன் வாம். இன, குண்டுகள் குண்டுகளன் வால
எதிர்சகன் வாள்ளப்படும்.”
பிழங்கிய உரைச்ென் வாழங்கிய உரை அங்கிய உரமச்ெழங்கிய உரைன் வா ஜ ஜேன் வாெப் ஜகன் வாயபலஸின் ் வழிகன் வாட்டலின் கீழ,
ஜபன் வாலந்தின் மீதன் வா பங்கிய உரடசயடுப்பு ஒரு தற்கன் வாப்பு ி நட் வடிக்ங்கிய உரகயன் வாக
சித்தரிக்கப்பட்டத.
ஒரு
முன்கூட்டித்
திட்டமிடப்பட்ட
ஜபன் வார்த்
திட்டத்ங்கிய உரத
நியன் வாயப்படுத்த் வதற்கன் வாக சபன் வாய்களிலும் பூதன் வாகழங்கிய உரைப்படுத்த் வதிலும்
குற்றவியலத மன் வாக
இறங்கு் வசதன்பத
இன்ற
பிரிட்டிஷ
அழங்கிய உரைென் வாங்கத்தன் வாலும்
அதன்
அசமரிக்க
மற்றம்
ஐஜழங்கிய உரைன் வாப்பிய
உடந்ங்கிய உரதயன் வாளர்களன் வாலும்
முன்ச டுத்தச்
செலலப்படுகிறத.
இங்கிலன் வாந்தின் ென் வாலிஸ்பரியில மன் வார்ச் 4 அன்ற முன் ன் வாள் ழங்கிய உரைஷய
இழங்கிய உரைட்ங்கிய உரட முக் வழங்கிய உரைன் வா
ஜெர்ஜி ஸ்கிரிபன் வால மற்றம் அ் வழங்கிய உரைத மகள்
யூலியன் வாவுக்கு
ி நஞ்சூட்டப்பட்ட
வி் வகன் வாழங்கிய உரைத்தில
புங்கிய உர யப்பட்ட
ஆத்திழங்கிய உரைமூட்டலின் அளவுக்கு, ெம்ப் வங்கங்கிய உரள இத்தங்கிய உரகய ச் வட்கமற்ற
மற்றம் பகிழங்கிய உரைங்கமன் வாய் சபன் வாய்ங்கிய உரமப்படுத்தியத ி நன் வாஜி ஜ ஜேர்மனயின்
கன் வாலத்திற்குப் பிந்ங்கிய உரதய உலகம் இத் வங்கிய உரழங்கிய உரை கண்டிழங்கிய உரைன் வாததன் வாக இருந்தத.
இம்மியளவு ஆதன் வாழங்கிய உரைமும் இலலன் வாமல, பிரிட்டிஷ அழங்கிய உரைென் வாங்கம் ழங்கிய உரைஷயன் வா
தன் வான் சபன் வாறப்பு எ
குற்றம் ென் வாட்டி ் வந்திருக்கிறத. முன்பு ஈழங்கிய உரைன் வாக்
விடயத்தில செய்தங்கிய உரதப் ஜபன் வால ழங்கிய உரைஷயன் வாங்கிய உர் வ ஒரு “ழங்கிய உரைவுடி அழங்கிய உரைசு” எ
கண்ட ம் செய்த ஐக்கிய இஇழங்கிய உரைன் வாஜ்ஜியம் மற்றம் அசமரிக்க
இழங்கிய உரைன் வாணு் வ/உளவு எந்திழங்கிய உரைம் மறபடியும் சபன் வாய்ங்கிய உரமப்படுத்தலகங்கிய உரளயும்
அப்பட்டமன் வா
சபன் வாய்கங்கிய உரளயும் பழங்கிய உரை் வச் செய்த சகன் வாண்டிருக்கிறத,
இந்த முங்கிய உரற ஒரு அணு ஆயுத ெக்திக்கு எதிழங்கிய உரைன் வாக.
பிரிட்டிஷ மற்றம் அசமரிக்க முதலன் வாளித்த் வத்தின் ஒரு கணிெமன் வா
பகுதியும், அ் வற்றடன் ஐஜழங்கிய உரைன் வாப்பன் வாவிலிருக்கின்ற அ் வற்றின் ் வலத-ென் வாரி
சுற்றக்ஜகன் வாள்களும்,
மனதகுலத்திற்கு
மிக
மழங்கிய உரைணகழங்கிய உரைமன் வா
பின்விங்கிய உரளவுகங்கிய உரளக்
சகன் வாண்ட
ஒரு
ஜபன் வாரின்
பன் வாங்கிய உரதயில
ி நங்கிய உரடஜபன் வாட்டுக் சகன் வாண்டிருக்கின்ற என்பத சதளிவு.
ஸ்கிரிபன் வாலகளுக்கு ி நஞ்சூட்டியதற்கு ழங்கிய உரைஷயன் வா மீத சபன் வாறப்பு சுமத்திய
சதழங்கிய உரைென் வா ஜமயின் ச் வறக்கப்படுகின்ற மற்றம் சி நருக்கடியன் வால-நிழங்கிய உரைம்பிய
பழங்கிய உரம் வன் வாத அழங்கிய உரைென் வாங்கத்தின் கூற்றக்கள் இட்டுக்கட்டலகள் என்பத
இப்ஜபன் வாத ெந்ஜதகத்திற்கிடமின்றி சதளி் வன் வாகியிருக்கிறத.
செவ்் வன் வாய்கிழங்கிய உரமயன்ற,
ஐக்கிய
இழங்கிய உரைன் வாஜ்ஜியத்தின்
இழங்கிய உரைென் வாய
ஆயுதங்கள் ங்கிய உரமயமன் வா , ஜபன் வார்ட்டன் டவுன் பன் வாதகன் வாப்பு விஞ்்ஞன் வா
மற்றம் சதன் வாழிலநுட்ப ஆய்் வகத்தின் தங்கிய உரலங்கிய உரம நிர்் வன் வாகியன் வா
கன் வாரி
ஏய்ற்சகன்சென்ஹெட் (Gary Aitkenhead), மன் வார்ச் 4 அன்ற ென் வாலிஸ்பரியில
ி நடந்த தன் வாக்குதலில பயன்படுத்தப்பட்ட இழங்கிய உரைென் வாய ப் சபன் வாருளின்
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“தலலிய மூலத்ங்கிய உரத” விஞ்்ஞன் வானகள் ெரிபன் வார்த்திருக்கவிலங்கிய உரல என்ற
ஸ்ங்கிய உரக நியூஸ் இடம் சதரிவித்தன் வார்.
ஐக்கிய இழங்கிய உரைன் வாஜ்ஜிய அழங்கிய உரைென் வாங்கத்தின் தழங்கிய உரைப்ங்கிய உரப அம்பலப்படுத்தியிருக்கக்
கூடிய விதத்தில மன் வாஸ்ஜகன் வாவின் ஜ் வண்டுஜகன் வாளின் ஜபரில தி ஜென்ஹெக்
ி நகரில இழங்கிய உரைென் வாய ஆயுதங்கள் தடுப்பு அங்கிய உரமப்பின் (OPCW) கூட்டம்
கூட்டப்படவிருந்தங்கிய உரத ஒட்டி ஏய்ட்சகன்சென்ஹெட்டின் ் வெ ம் ் வந்த
ஜெர்ந்திருக்கிறத.
ஆ ன் வால
இந்த
ஜெதக்
கட்டுப்பன் வாட்டு
ி நட் வடிக்ங்கிய உரகயன் வா த பிரிட்டிஷ மற்றம் அசமரிக்க முதலன் வாளித்த் வ
் வர்க்கமும் அதன் ஐஜழங்கிய உரைன் வாப்பிய ஆதழங்கிய உரை் வன் வாளர்களும் எத்தங்கிய உர
பிழங்கிய உரைம்மன் வாண்டமன் வா
புழங்கிய உரைளிங்கிய உரய
உண்டன் வாக்கி ர்
என்பங்கிய உரதஜய
அடிக்ஜகன் வாடிட்டுக் கன் வாட்டுகிறத.
மன் வார்ச் 12 அன்ற ி நன் வாடன் வாளுமன்றத்தில ஜபசுங்கிய உரகயில ஜம, ஸ்கிரிபன் வாலகள்
மீத பயன்படுத்தப்பட்ட “ி நழங்கிய உரைம்பு ் வன் வாயு” ழங்கிய உரைஷயன் வாவில இருந்ததன் வான்
் வந்திருந்தத
என்பதில
ஜபன் வார்ட்டன் வான்
டவுன்
“முற்றிலும்
திட்ட் வட்டமன் வாக” இருந்தத என்ற கூறி ன் வார். “ஜபன் வார்ட்டன் டவுன் இல
இருக்கும் உலகின் முன்னங்கிய உரல நிபுணர்களன் வால இந்த இழங்கிய உரைென் வாய
சபன் வாருள் ென் வாதகமன் வாக அங்கிய உரடயன் வாளம்கன் வாணப்பட்டதன் அடிப்பங்கிய உரடயில”
பிரிட்டிஷ மண்ணில ஒரு “சகன் வாங்கிய உரலமுயற்சி”க்கு “ழங்கிய உரைஷயன் வா சபன் வாறப்பன் வாக
இருப்பதற்ஜக அஜி நக ் வன் வாய்ப்பிருப்பதன் வா
முடிவுக்கு அழங்கிய உரைென் வாங்கம்
் வந்திருக்கிறத” என்ற அ் வர் சதரித்தன் வார்.
மன் வார்ச் 20 அன்ற ஜ ஜேர்மன் ஒளிபழங்கிய உரைப்பு நிற் வ மன் வா Deutsche Welle
இடம் ஜபசிய ச் வளியுறவுச் செயலர் ஜபன் வாரிஸ் ஜ ஜேன் வான்ென்,
ஸ்கிரிபன் வாலகளுக்கு எதிழங்கிய உரைன் வாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட ி நழங்கிய உரைம்பு ் வன் வாயு, ழங்கிய உரைஷய
மூலம் சகன் வாண்டத என்பதில “ஜபன் வார்ட்டன் டவுன் மனதர்கள்”
“முற்றிலும் திட்ட் வட்டமன் வாய்” இருக்கிறன் வார்கள் என்றன் வார். “ி நன் வாஜ அந்த
மனதங்கிய உரழங்கிய உரை ஜி நழங்கிய உரைன் வாகக் ஜகட்ஜடன், அ் வர் அதில ெந்ஜதகஜமயிலங்கிய உரல
என்றன் வார்” என்றன் வார் அ் வர்.
பிரிட்டனன் சபன் வாய்கள் அம்பலமன் வா த அழங்கிய உரைசியலரீதியன் வாக எந்த
அளவுக்கு ி நன் வாெகழங்கிய உரைமன் வாய் இருக்கிறசதன்றன் வால, ச் வளியுறவுத் தங்கிய உரற
அலு் வலகம் “ஜபன் வார்ட்டன் டவுனல இருக்கும் பன் வாதகன் வாப்பு விஞ்்ஞன் வா
மற்றம் சதன் வாழிலநுட்ப ஆய்் வகத்தில இருக்கும் உலகின் தங்கிய உரலசிறந்த
நிபுணர்களன் வால ஜமற்சகன் வாள்ளப்பட்ட ஆய்் வன் வா த, இத ழங்கிய உரைஷயன் வாவில
உரு் வன் வாக்கப்பட்ட இழங்கிய உரைன் வாணு் வ-தழங்கிய உரை ஜி நன் வாவிஜென் வாக் என்னும் ி நழங்கிய உரைம்பு
இழங்கிய உரைென் வாய ம் என்பங்கிய உரதத் சதளி் வன் வாக்கியிருக்கிறத” என்ற அறிவித்த
மன் வார்ச் 22 அன்ற அத அனுப்பியிருந்த ஒரு செய்திங்கிய உரய ஜி நற்ற
அழித்த விட்டத.
இந்தப் சபன் வாய்யின் அடிப்பங்கிய உரடயில, ஜம மற்றம் ஜ ஜேன் வான்ெனன்
் வன் வார்த்ங்கிய உரதங்கிய உரயத் தன் வாண்டி ஜ் வசறந்த ஆதன் வாழங்கிய உரைமும் ஜகட்கன் வாமல,
அசமரிக்கன் வா, 14 ஐஜழங்கிய உரைன் வாப்பிய ஒன்றிய உறப்பு ி நன் வாடுகள், உக்ஜழங்கிய உரைன்,
க டன் வா, ஆஸ்திஜழங்கிய உரைலியன் வா மற்றம் மூன்ற பிற கூட்டன் வாளி ி நன் வாடுகள்
ஜெர்ந்த 100 க்கும் அதிகமன் வா ழங்கிய உரைஷய தூதழங்கிய உரைக அதிகன் வாரிகங்கிய உரள தமத
ி நன் வாடுகளில
இருந்த
ச் வளிஜயற்றி .
ஜி நட்ஜடன் வா
இழங்கிய உரைன் வாணு் வக்
கூட்டணியும் அதங்கிய உர ப் பின்பற்றி “ழங்கிய உரைஷயன் வாவின் சபன் வாறப்பற்ற
ி நட் வடிக்ங்கிய உரககளுக்கு நிச்ெயமன் வாக அத விங்கிய உரல சகன் வாடுக்க ஜ் வண்டும்

என்ற ஒரு சதளி் வன் வா
மற்றம் மிக ் வலிங்கிய உரமயன் வா
செய்திங்கிய உரய”
அனுப்பு் வதற்கன் வாக ஏழு ழங்கிய உரைஷய அலு் வலர்கங்கிய உரள ச் வளிஜயற்றியத.
ழங்கிய உரைஷயன் வாவுக்கு
எதிழங்கிய உரைன் வா
குற்றச்ென் வாட்டுகள்
ஜபன் வாங்கிய உரழங்கிய உரை
நியன் வாயப்படுத்த் வதற்கன் வா
ஒரு ஜமன் வாெடி என்பத இந்த அழங்கிய உரைசுகள்
அத்தங்கிய உர க்குஜம ஆழங்கிய உரைம்பத்தில இருந்ஜத ி நன்கு சதரியும்.
குங்கிய உரறந்தபட்ெம் “இந்த முங்கிய உரறயன் வா் வத”, இத்தங்கிய உரகய அழங்கிய உரைக்கத்த ங்கள்
ஆயுத விஜழங்கிய உரைன் வாதங்களில முடிந்திருக்கவிலங்கிய உரல என்ற எண்ணி
சதன் வாழிலன் வாளர்களும்
இங்கிய உரள்ஞர்களும்
முட்டன் வாள்களன் வாக்கப்பட்டு
விடக்கூடன் வாத. ழங்கிய உரைஷயன் வாவுக்கு எதிழங்கிய உரைன் வாய் பிரிட்டன் முன்ச டுத்த
புழங்கிய உரைட்டு் வழக்கு சி நன் வாருங்கிப் ஜபன் வா ஜபன் வாதம் கூட, அத அதன்
ஏகன் வாதிபத்தியக் கூட்டன் வாளிகளிடம் இருந்த சபற்றிருக்கின்ற ஆதழங்கிய உரைவில
எந்த பன் வாதிப்ங்கிய உரபயும் சகன் வாடுத்திருக்கவிலங்கிய உரல.
ழங்கிய உரைஷயன் வாவின் ஜ் வண்டுஜகன் வாளின் ஜபரில அங்கிய உரழக்கப்பட்ட OPCW இன்
அ் வெழங்கிய உரைகன் வால அமர்வில பிரிட்டன் பதிலளிக்க ஜ் வண்டி மன் வாஸ்ஜகன் வா
் வலியுறத்திய முக்கிய ஜகள்விகள் எதற்கும் எந்த பதிலும்
கிட்டவிலங்கிய உரல.
அதற்கு
பதிலன் வாக,
ஸ்கிரிபன் வால வி் வகன் வாழங்கிய உரைத்தில
பிரிட்டனுட ன் வா
ஒரு கூட்டு விென் வாழங்கிய உரைங்கிய உரணயில ழங்கிய உரைஷயன் வா பங்சகடுக்க
முடியன் வாத, ஏச ன்றன் வால அதஜ் வ “அஜி நகமன் வா
குற்ற் வன் வாளி”யன் வாக
இருக்கிறத என்ற ஐக்கிய இழங்கிய உரைன் வாஜ்ஜியத்தின் பிழங்கிய உரைதிநிதி சதரிவித்தன் வார்.
இதற்கு ஐஜழங்கிய உரைன் வாப்பிய ஒன்றிய செய்தித்சதன் வாடர்பன் வாளரின் ி நன் வாணயமற்ற
ஆதழங்கிய உரைவும் கிட்டியத, ழங்கிய உரைஷயன் வா ஜி நன் வாவிஜென் வாக் உற்பத்திங்கிய உரய அத
சதன் வாடர்ந்ததன் வாக
குற்றம்ென் வாட்டப்படு் வத
குறித்த
ஐக்கிய
இழங்கிய உரைன் வாஜ்ஜியத்தின் “முங்கிய உரறயன் வா
ஜகள்விகளுக்கு” ழங்கிய உரைஷயன் வா பதிலளிக்க
ஜ் வண்டும் என்ற அ் வர் ஜகன் வாரி ன் வார்.
இந்த குற்றவியல வி் வகன் வாழங்கிய உரைத்தில, ஊடகங்களின், எலலன் வா் வற்ங்கிய உரறயும்
விட நியூ ஜயன் வார்க் ங்கிய உரடம்ஸ் மற்றம் கன் வார்டினயனன் ெம்பந்தம்
சகன் வாஞ்ெி நஞ்ெமலல, இங்கிய உர் வ கடந்த மன் வாதத்ங்கிய உரத இலண்டன் மற்றம்
் வன் வாஷிங்ட ன் வால
விடுக்கப்பட்ட
அப்பட்டமன் வா
பிழங்கிய உரைச்ென் வாழங்கிய உரைத்ங்கிய உரதப்
பழங்கிய உரைப்பு் வதில
செலவிட்ட
என்பதடன்
மன் வாஸ்ஜகன் வா
தண்டிக்கப்படு் வதற்கும் கூச்ெலிட்டு ் வந்த . இப்ஜபன் வாத அங்கிய உர் வ
ஏய்ட்சகன்சென்ஹெட்டின் கூற்ற சபன் வாருத்தமற்றத என்றம், பிரிட்டனன்
இழங்கிய உரைென் வாய ஆயுத ங்கிய உரமயமன் வா ஜபன் வார்ட்டன் டவுன் குற்றம்ென் வாட்டப்பட்ட
ி நழங்கிய உரைம்பு இழங்கிய உரைென் வாய த்தின் மூலங்களில தீர்ப்பளிக்க முடியும் என்ற
ஒருஜபன் வாதம்
சென் வாலலப்படவிலங்கிய உரல
என்றம்
ஒஜழங்கிய உரைகுழங்கிய உரைலில
ஒப்பிக்கின்ற .
ஸ்கிரிபன் வால ஆத்திழங்கிய உரைமூட்டலில ”ஆ் வண செய்தித்தன் வாள்” மற்றம்
“உலகின் முன் ணி தன் வாழங்கிய உரைன் வாள் வன் வாதக் குழங்கிய உரைல” ஆகிய் வற்றின் பன் வாத்திழங்கிய உரைம்,
அங்கிய உர் வ
முன்னங்கிய உரல சகன் வாடுத்தக் சகன் வாண்டிருக்கும்
“சபன் வாய்ச்
செய்தி”க்கு எதிழங்கிய உரைன் வா
ச் வறிக்கூச்ெல பிழங்கிய உரைச்ென் வாழங்கிய உரைத்தின் மற்றம் ெமூக
ஊடகங்கள்
சி நறிப்படுத்தப்பட
ஜ் வண்டும்,
மட்டுப்படுத்தப்பட
ஜ் வண்டும் மற்றம் கண்கன் வாணிக்கப்பட ஜ் வண்டும் என்றன் வா அ் வற்றின்
் வலியுறத்தலின் அழங்கிய உரைசியல ஜி நன் வாக்கத்ங்கிய உரத ஊர்ஜிதம் செய்கிறத.
் வறங்கிய உரம,
ஜபன் வார்
மற்றம்
ெர்் வன் வாதிகன் வாழங்கிய உரைத்திற்கன் வா
ஒரு
எதிர்கன் வாலத்திற்கன் வாய் நிதி அதிகன் வாழங்கிய உரைத்த் வம் ஜபன் வாடும் திட்டங்களுக்கு
எதிழங்கிய உரைன் வா உலசகங்குமன் வா மிலலியன் கணக்கன் வா சதன் வாழிலன் வாளர்களின்
விமர்ெ க் குழங்கிய உரைலகள் ் வன் வாய்மூடச் செய்யப்படன் வாமல ஏகன் வாதிபத்திய
ெக்திகளின் சூழச்சித் திட்டங்கள் முன்ஜ ற முடியன் வாத என்பங்கிய உரத
அங்கிய உர் வ ி நன்கு அறிந்த ங்கிய உர் வத்தள்ள .
ஊடகங்களும்
செய்திப்
பின் லகளும்
அழங்கிய உரைசின்
பிழங்கிய உரைச்ென் வாழங்கிய உரை
அங்கங்களுக்கு ஜமல எதவுமிலங்கிய உரல என்பதன் வாக உருமன் வாறி ் வரு் வங்கிய உரத
இந்த ஒட்டுசமன் வாத்த ஜமன் வாெடியன் வா
“ழங்கிய உரைஷய ஜி நன் வாவிஜென் வாக்” பிழங்கிய உரைச்ென் வாழங்கிய உரைம்
ஊர்ஜிதம் செய்கிறத. உத்திஜயன் வாகபூர்் வ ஒப்புதலுங்கிய உரடய ஊடகங்கள்
ச் வளியிடு் வத அலலத ஒளிபழங்கிய உரைப்பு் வத எதங்கிய உர யும் அ் வற்றின்
முகமதிப்பில எடுத்தக்சகன் வாள்ள முடியன் வாத என்பதற்கு ஸ்கிரிபன் வால
வி் வகன் வாழங்கிய உரைத்திற்குப் பின் ர் ஜ் வற ஆதன் வாழங்கிய உரைமும் ஜதங்கிய உர் வயன் வா என் ?

ஏகன் வாதிபத்திய வி் வரிப்ங்கிய உரப ெ் வன் வால செய்யும் எதங்கிய உர யும் “சபன் வாய்ச்
செய்தி” எ
கண்ட ம் செய்கின்ற அங்கிய உர் வ, அஜதஜி நழங்கிய உரைத்தில
சபன் வாய்யன் வா
மற்றம்
சபன் வாய்ங்கிய உரமப்படுத்தகின்ற
செய்திகங்கிய உரள
ச் வளியிடும் செயங்கிய உரல ஜமற்சகன் வாள்கின்ற . ஆயினும், அ் வற்றின்
அத்தங்கிய உர முயற்சிகங்கிய உரளயும் தன் வாண்டி, “ஜபழங்கிய உரைழிவு ஆயுதங்கள்” குறித்த
சபன் வாய்களின்
அடிப்பங்கிய உரடயில
2003
ஈழங்கிய உரைன் வாக்
பங்கிய உரடசயடுப்ங்கிய உரப
நியன் வாயப்படுத்த அங்கிய உர் வ செய்த முயற்சியின் ெமயத்தில ஜபன் வால, அங்கிய உர் வ
கழிெங்கிய உரடயன் வா “் வலத-ென் வாரி” சபன் வாய்யர்களன் வாக இருக்கின்ற என்பத
இப்ஜபன் வாத அங்கிய உர ் வருக்குஜம சதரிகிறத.
கடந்த இழங்கிய உரைண்டு ் வன் வாழங்கிய உரைங்களில மட்டும், ஏகன் வாதிபத்திய ெக்திகளின் இந்த
சபன் வாய்ங்கிய உரமப்படுத்தல
பிழங்கிய உரைச்ென் வாழங்கிய உரைத்தின்
வீச்ங்கிய உரெயும்,
அதன்
ெம்பந்தங்கங்கிய உரளயும்
ஊர்ஜிதப்படுத்தகின்றவிதமன் வா
இழங்கிய உரைண்டு
ெம்ப் வங்கள் ி நங்கிய உரடசபற்ற .
முதலன் வா் வத: ழங்கிய உரைஷய-விஜழங்கிய உரைன் வாதப் பிழங்கிய உரைச்ென் வாழங்கிய உரைத்ங்கிய உரதப் பயன்படுத்தி, ஈக்் வடன் வார்
அழங்கிய உரைென் வாங்கம், அசமரிக்கன் வா மற்றம் பிரிட்டனன் ் வலியுறத்தலின் ஜபரில,
விக்கிலீக்ஸ் ஸ்தன் வாபகழங்கிய உரைன் வா
 ஜேதாபகரான ஜூலியன் அென் வாஞ்ங்கிய உரெ ச் வளியுலகுடன்
சகன் வாண்டிருந்த தக் வலசதன் வாடர்ங்கிய உரபத் தண்டித்தத. 2012 முதலன் வாக
இலண்டனல உள்ள ஈக்் வடன் வார் தூதழங்கிய உரைகத்தில தஞ்ெம் புகத்
தள்ளப்பட்டிருக்கும்
அென் வாஞ்ச்
ஏகன் வாதிபத்தியத்தின்
ஜபன் வார்க்
குற்றங்களுக்கன் வா
உலகின் மிகவும் உயர்-நிங்கிய உரல எதிரியன் வாக
இருக்கிறன் வார்.
இழங்கிய உரைண்டன் வா் வத:
ஸ்சபயினுடன்
கூட்டுச்
ஜெர்ந்த,
ஜ ஜேர்மன்
அழங்கிய உரைென் வாங்கமும் அதன் உளவு முகங்கிய உரமகளும் கட்டஜலன் வானயன் வாவின்
 ஜே ி நன் வாயகரீதியன் வாக ஜதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட  ஜே ன் வாதிபதியன் வா
கன் வார்லஸ்
புய்க்சடஜமன் வான்ட்ங்கிய உரட ங்கிய உரகத செய்த , 30 ் வருடம் ் வங்கிய உரழங்கிய உரை சிங்கிய உரறத்
தண்டங்கிய உர
அளிக்கத்தக்க ஜபன் வாலியன் வா
கலகக் குற்றச்ென் வாட்டுகங்கிய உரள
எதிர்சகன் வாள்் வதற்கு அ் வர் ஸ்சபயினுக்கு அனுப்பப்படு் வதற்கன் வா
தயன் வாரிப்பன் வாக இத செய்யப்பட்டிருக்கிறத.
இத்தங்கிய உரகய ஒடுக்குமுங்கிய உரற ெர்் வஜதெ அளவில ஏகன் வாதிபத்தியத்திற்கு
பிழங்கிய உரைதன் வா அச்சுறத்தலன் வாகத் திகழும் சதன் வாழிலன் வாள ் வர்க்கத்தின் மீதன் வா
மிருகத்த மன் வா ஒடுக்குமுங்கிய உரறக்கன் வா தயன் வாரிப்பில செய்யப்படுகிறத.
ஜபன் வாருக்கன் வா
த த திட்டங்களுக்கு, முதல நிபந்தங்கிய உர யன் வாக,
உங்கிய உரழக்கும்
மக்களின்
் வன் வாழ் வன் வாதன் வாழங்கிய உரைங்களுக்கும்
 ஜே ி நன் வாயக
உரிங்கிய உரமகளுக்கும்
எதிழங்கிய உரைன் வா
ஒரு
உள்ி நன் வாட்டுப்
ஜபன் வார்
அ் வசியமன் வாயிருக்கிறத என்பங்கிய உரத ஆளும் உயழங்கிய உரைடுக்கு ி நன்கு அறிந்த
ங்கிய உர் வத்திருக்கிறத.
லிஜயன் வான் ட்சழங்கிய உரைன் வாட்ஸ்கி 80 ் வருடங்களுக்கு முன்பன் வாய் எழுதியங்கிய உரதப்
ஜபன் வால, சபன் வாய் தன் வான் ெமூக மற்றம் அழங்கிய உரைசியல பிற்ஜபன் வாக்குத்த த்திற்கு
சித்தன் வாந்த சீஜமந்தன் வாக ஆக இருக்கிறத. அன்றன் வாட அடிப்பங்கிய உரடயில
உண்ங்கிய உரமங்கிய உரய ச் வளியிட்டு ் வருகின்ற உலக ஜென் வாெலிெ ் வங்கிய உரலத் தளம்,
ஏகன் வாதிபத்திய ெக்திகள் மற்றம் அ் வற்றின் அழங்கிய உரைசு-கட்டுப்பன் வாடிலன் வா
பிழங்கிய உரைச்ென் வாழங்கிய உரை எந்திழங்கிய உரைங்களத சபன் வாய்கங்கிய உரள எதிர்த்தப் ஜபன் வாழங்கிய உரைன் வாடு் வதில
சதன் வாழிலன் வாள
் வர்க்கத்திற்கு
ஒரு
தவிர்க்கமுடியன் வாத
மற்றம்
ெக்தி் வன் வாய்ந்த ென் வாத மன் வாக உள்ளத.
 ஜே ் வரி மன் வாதத்தில, உலக ஜென் வாெலிெ ் வங்கிய உரலத் தளம் விடுத்த ஒரு
பகிழங்கிய உரைங்கக் கடிதத்தில, இங்கிய உரணயத் தணிக்ங்கிய உரகங்கிய உரய எதிர்த்தப்
ஜபன் வாழங்கிய உரைன் வாடு் வதற்கு ஒரு ெர்் வஜதெக் கூட்டணிங்கிய உரய உரு் வன் வாக்க ஜென் வாெலிெ,
ஜபன் வார்-எதிர்ப்பு, இடத-ென் வாரி மற்றம் முற்ஜபன் வாக்கு ் வங்கிய உரலத் தளங்களுக்கு
அங்கிய உரழப்பு விடுத்தத. இந்த அதிமுக்கியமன் வா
முன்முயற்சியின்
முக்கியத்த் வத்திற்கு ெமீபத்திய நிகழவுகள் ென் வான்றளிக்கின்ற . இந்த
கூட்டணிங்கிய உரய ஸ்தன் வாபிப்பதில உதவு் வதற்கன் வாய் ஜபன் வாழங்கிய உரைன் வாடு் வத ஒவ்ச் வன் வாரு
் வர்க்க-ி ந வுள்ள சதன் வாழிலன் வாளியும் இங்கிய உரள்ஞரும் முகம்சகன் வாடுக்கின்ற
கடங்கிய உரமயன் வாகும்.

