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நேட்நடோ அச்சுறுத்தல்களின் மத்தியில், ரஷ்ஷ்யோ
இரண்டோம் உலகப் நபோருக்குப் பிந்திஷ்ய மிகப்்திய மிகப்பபரும்
நபோர் ஒத்திிகககிகைகளை ்திய மிகப்பதோடக்குகிறத
By Alex Lantier, 1 September 2018

இந்த

சசெப்டம்பரில, யூரயூ-ஆசியூ எங்கிலும் நூ நூறூயியக்கணக்கி்கணக்கிலூன யஷ்ய,

ூரநேட்ூரடூ மற்றும் சீனத் துருப்புகள் ூரபூர் ஒத்தி போர் ஒத்திகககளில அணிதியட்டப்பட
இருக்கின் நூறன. இயண்டூம் உ்கணக்கிலகப் ூரபூர் முடிந்ததற்குப் பிந்திய கூ்கணக்கிலத்தின்
மிகப்சபரிய போர் ஒத்திகபெரியவையூக இருக்கும் இந்த ஒத்தி போர் ஒத்திகககள், அணு ஆயுத
செக்திகளி போர் ஒத்திகடூரயயூன ஒரு ூரமூதலின் அபூயத் போர் ஒத்திகத ூரநேயடியூக முன்நிறுத்துகின் நூற
இயூணுபெரியவை ூரமூதலகள் மற்றும் பதட்டங்களின் ஒரு அதிகரிப்புக்கு மத்தியில
பெரியவைருகின் நூறன.
யஷ்ய கடற்ப போர் ஒத்திகட மத்திய த போர் ஒத்திகயக்கடலில ப்கணக்கில தசெூப்தங்களில அதன் மிகப்சபரும்
நி போர் ஒத்திக்கணக்கிலநிறுத்தத் போர் ஒத்திகத இன்று அ போர் ஒத்திகமக்கின் நூற நி போர் ஒத்திக்கணக்கிலயில, அந்தப் பியூந்தியத்தி்கணக்கிலூன எட்டநேூட்கள் கடல-பெரியவைூன்பெரியவைழி ஒத்தி போர் ஒத்திககக போர் ஒத்திகதிகைகளை மூஸ்ூரகூ சதூடக்குகி நூறது. இந்த
ஒத்தி போர் ஒத்திககயில 25 கப்பலகளும் கண்டம்விட்ட கண்டம் பூய்ந்து அணுத்தூக்குதல
நேடத்தும் தி நூறன் சகூண்ட

Tu-160

மூூர்கணக்கிலூபூய குண்டவீச்சு விமூனங்கள் உள்ளிட்ட

30 விமூனங்களும் இடம்சபறுகின் நூறன. இந்த ஒத்தி போர் ஒத்திகக சதூடக்கூடிய பகுதிகளில
நேடமூட்டம்

நிறுத்தப்படபெரியவைதற்கும்

அத்துடன்

“கடலபெரியவைூகனங்கள்

மற்றும்

விமூனங்களுக்கு ஆபத்தூனதூக அறிவிக்கப்படபெரியவைதற்கு”ம் யஷ்ய பூதுகூப்புத்
து போர் ஒத்திக நூற அறிவுறுத்தியது.
சசெப்டம்பர் 11 அன்று, யஷ்யூவும் சீனூவும் கிழக்கு-யஷ்யூவின்

Vostok-18

Zapad-81

ஐ அதிகைகளைவில விஞ்சுபெரியவைதூக

துருப்புகள், 1,000 விமூனங்கள், மற்றும் 36,000 கனயக பெரியவைூகனங்களும் சீனூவின்
தயப்பில இருந்து 3,200 துருப்புகள், 30 விமூனங்கள் மற்றும் 900 கனயக
இடம்சப நூறவிருக்கின் நூறன.

மங்ூரகூலிய

துருப்புகளும்

சசெப்டம்பர் 3 அன்று, உக்ூரயனில, யஷ்ய எல போர் ஒத்திக்கணக்கிலயில நே போர் ஒத்திகடசப நூறவிருக்கும்
Rapid Trident

ஆயினும்

Exercise

2018 ஒத்தி போர் ஒத்திககயில 2,270 ூரநேட்ூரடூ துருப்புகள் பங்குசப நூறவிருக்கின் நூறன.

Trident Juncture

பெரியவைட சகூரியூவுடன் -இது கிழக்கு யஷ்யூவின் எல போர் ஒத்திக்கணக்கிலயில அ போர் ஒத்திகமந்துள்திகைகளைது,
அத்துடன் இந்த நேூட் போர் ஒத்திகட ட்யம்ப் சசென் நூற பெரியவைருடத்தில, “உ்கணக்கிலகம் ஒருூரபூதும்
கண்டியூத ஆூரபெரியவைசெத் போர் ஒத்திகத”, அதூபெரியவைது அணுஆயுதப் ூரபூ போர் ஒத்திகய, சகூண்ட மியட்டினூர்அசமரிக்கூவின் ூரபச்சுபெரியவைூர்த் போர் ஒத்திகதகள் முறிவு. இப்ூரபூது சதன்சகூரியூவில
இயூணுபெரியவை ஒத்தி போர் ஒத்திககக போர் ஒத்திகதிகைகளை மீண்டம் சதூடர்பெரியவைதற்கு பெரியவைூஷிங்டன் எச்செரித்துக்
சகூண்டிருக்கி நூறது, சசென் நூற ஆண்டில நேடந்த இந்த ஒத்தி போர் ஒத்திககயில பெரியவைடசகூரியூ போர் ஒத்திகபெரியவை
குறி போர் ஒத்திகபெரியவைத்தூன “முன்கூட்டித்தூக்கும்” தூக்குதலகளுக்கூன பயிற்சியில 23,000
அசமரிக்கத் துருப்புகளும் 300,000 சதன்சகூரியத் துருப்புகளும் பங்குசபற் நூறன.

இருக்கும். ம போர் ஒத்திக்கணக்கிலப்பூட்டம் விதத்தில யஷ்யூவின் தயப்பில இருந்து 300,000

பெரியவைூகனங்களும் இதில
பங்குசப நூறவிருக்கின் நூறன.

இந்த சபெரியவைடிப்புப் புள்ளிகளில பின்பெரியவைருபெரியவைன அடங்கும்:

trans-Baikal

பியூந்தியத்தில Vostok-18 (“கிழக்கு-18”) சதூடங்கவிருக்கின் நூறன. ூரசெூவியத்
ஒன்றியத்தின் இயண்டூம் உ்கணக்கிலகப் ூரபூருக்குப் பிந்திய மிகப் சபரும் ூரபூர்
ஒத்தி போர் ஒத்திககயூக இருந்த 1981 ஆம் ஆண்டின்

மக்களின் முதுகுகளின் பின்னூல, அயசு மற்றும் இயூணுபெரியவை அதிகூரிகதிகைகளைது
செதிக்குழுக்கள் பூமிக்ூரகூதிகைகளைத் போர் ஒத்திகத நேூசெம்சசெய்து பிலலியன் கணக்கூன உயிர்க போர் ஒத்திகதிகைகளை
கூவு பெரியவைூங்கக் கூடிய ூரபூர்களுக்கு திட்டமிட்டக் சகூண்டிருக்கின் நூறன. அசமரிக்கூத போர் ஒத்திக்கணக்கில போர் ஒத்திகமயி்கணக்கிலூன ப்கணக்கில தசெூப்த கூ்கணக்கில ூரநேட்ூரடூ ூரபூர்கதிகைகளைூல உருபெரியவைூக்கப்பட்டிருக்கும்
பலூரபெரியவைறு சபெரியவைடிப்புப் புள்ளிகளிலும் பதட்டங்கள் புதிய உச்செங்க போர் ஒத்திகதிகைகளை எட்டியிருக்கும்
நி போர் ஒத்திக்கணக்கிலயிலும், ூரநேட்ூரடூவுக்கும் யஷ்யூ மற்றும் சீனூவுக்கும் இ போர் ஒத்திகடயி்கணக்கிலூன
ூரநேயடியூன ூரமூதலின் அபூயம் குறித்து பகியங்கமூக விபெரியவைூதிக்கப்படபெரியவைதன்
மத்தியிலும் இந்த ஒத்தி போர் ஒத்திகககள் பெரியவைருகின் நூறன.

2018 என் நூற, அக்ூரடூபர் 25 முதல நேபெரியவைம்பர் 7 பெரியவை போர் ஒத்திகய

ூரநேூர்ூரபெரியவையில, இதுவும் யஷ்யூவின் எல போர் ஒத்திக்கணக்கிலயில, நே போர் ஒத்திகடசப நூறவிருக்கின் நூற, பனிப்
ூரபூரின் முடிவுக்குப் பின்னர் ஐூரயூப்பூவில நேடக்கவிருக்கும் மிகப்சபரும் ூரநேட்ூரடூ
ூரபூர் ஒத்தி போர் ஒத்திககக்கூன ஒரு முன்னு போர் ஒத்திகயயூக மட்டூரம அது இருக்கும். அந்த
மிகப்சபரும் ஒத்தி போர் ஒத்திககயில 40,000 ூரநேட்ூரடூ துருப்புகளும், அபெரியவைற்றுடன் 130
விமூனங்களும் மற்றும் 70 ூரபூர்க்கப்பலகளும் பங்குசப நூறவிருக்கின் நூறன. 8,000
துருப்புகள், 100 டூங்கிகள் மற்றும் 2,000 ூரபூர் பெரியவைூகனங்களுடனூன முன்கண்டியூத
ூர ஜேர்மன் பங்களிப்பு இபெரியவைற்றில முன்னி போர் ஒத்திக்கணக்கிலயில நிற்கவிருக்கி நூறது.
இந்த ஒத்தி போர் ஒத்திகககளின் மிகப்சபரும் வீச்சு எங்சகங்கிலும் இருக்கின் நூற உ போர் ஒத்திகழக்கும்
மக்களுக்கு ஒரு எச்செரிக் போர் ஒத்திககயூகும். பியதூன செக்திகதிகைகளைது த போர் ஒத்திக்கணக்கிலநேகயங்களில,

சிரியூ மீது இன்னுசமூரு ஆத்தியமூட்டலில்கணக்கிலூத நி போர் ஒத்திக்கணக்கிலயி்கணக்கிலூன குண்டவீச்சுக்கு
பெரியவைூஷிங்டன், இ்கணக்கிலண்டன் மற்றும் பூரி பாரிஸ் பாரிஸுக்கு கூயணமளிப்பதற்கூன ஒரு
ஆத்தியமூட்ட்கணக்கிலூக, ூரநேட்ூரடூ-ஆதயவுடனூன இஸ்்கணக்கிலூமிய கிதிகைகளைர்ச்சியூதிகைகளைர்களின்
க போர் ஒத்திகடசிப் பிடியூக இருக்கின் நூற சிரியூவின் இட்லிப் பியூந்தியத்தில ஒரு இயசெூயனத்
தூக்குதலுக்கு ஐக்கிய இயூச்சியத்தின் உதிகைகளைவுத்து போர் ஒத்திக நூற தயூரிப்பு சசெய்து
சகூண்டிருப்பதூக யஷ்யூ சகூடக்கும் எச்செரிக் போர் ஒத்திகககள் சதரிவிக்கின் நூறன. யஷ்ய
கப்பல பெரியவைரி போர் ஒத்திகசெ போர் ஒத்திகய எதிர்த்து நிற்பதற்கூக அசமரிக்க பெரியவைழிநேடத்து ஏவுக போர் ஒத்திகண
அழிப்பூன் USS Ross மத்திய த போர் ஒத்திகயக்கடலுக்கு பெரியவைந்து ூரசெர்ந்திருக்கும் நி போர் ஒத்திக்கணக்கிலயில,
“சநேருப்புடன் வி போர் ஒத்திகதிகைகளையூட ூரபெரியவைண்டூம் என்று எங்கதிகைகளைது ூரமற்குக் கூட்டூளிகளுக்கு
பெரியவைலுபெரியவைூன ஒரு எச்செரிக் போர் ஒத்திகக போர் ஒத்திகய அனுப்பியிருக்கிூர நூறூம்”

என்று சபெரியவைளியு நூறவு

அ போர் ஒத்திகமச்செயூன ூரசெர்ஜி ்கணக்கிலூவ்ூரயூவ் சதரிவித்தூர்.
கிழக்கு உக்ூரயனில உள்திகைகளை யஷ்ய-ஆதயவுடனூன பிரிவி போர் ஒத்திகனபெரியவைூத ூரடூனிட்ஸ்க்
மக்கள் குடியயசின் த போர் ஒத்திக்கணக்கிலபெரியவையூன அச்கணக்கிலக்செூண்டர் செகூர்சசெங்ூரகூ ூரநேற்று ஒரு
பயங்கயபெரியவைூத குண்டவீச்சுத் தூக்குதலில சகூல்கணக்கிலப்பட்டள்திகைகளைூர். இந்தப்
படசகூ போர் ஒத்திக்கணக்கில போர் ஒத்திகய கிூரயவில இருக்கும் ூரநேட்ூரடூ-ஆதயவுடனூன உக்ூரயனிய
ஆட்சியூல நேடத்தப்பட்ட ஒரு படசகூ போர் ஒத்திக்கணக்கிலயூகப் பூர்ப்பதூக யஷ்ய சபெரியவைளியு நூறவு
அ போர் ஒத்திகமச்செகம் கூறியது.
ூரபூர் அபூயத்திற்கூன பியதூன சபூறுப்பு ஏகூதிபத்திய செக்திகளிடம்,
எல்கணக்கிலூபெரியவைற் போர் ஒத்திக நூறயும் விட அசமரிக்கூ மற்றும் முக்கிய ூரமற்கு ஐூரயூப்பிய
செக்திகளிடூரம உள்திகைகளைது. 1991 இல ூரசெூவியத் ஒன்றியம் ஸ்யூலினிசெத்தூல
க போர் ஒத்திக்கணக்கிலக்கப்பட்டதற்குப் பிந் போர் ஒத்திகதய கூல நூற் நூறூண்டக்கும் அதிகமூனசதூரு
கூ்கணக்கிலத்தில, இ போர் ஒத்திகபெரியவை, யூரகூஸ்்கணக்கிலூவியூ சதூடங்கி ஈயூக் மற்றும் சிரியூ பெரியவை போர் ஒத்திகயயிலும்,

மற்றும் ஆப்கூனிஸ்தூன் மற்றும் அத போர் ஒத்திகனக் கடந்து பெரியவை போர் ஒத்திகயயிலும் யூரயூ-ஆசியூ
எங்கிலும் மூர்க்கமூன இயூணுபெரியவைத் த போர் ஒத்திக்கணக்கிலயீடக போர் ஒத்திகதிகைகளை தீவியப்படத்தி பெரியவைந்திருக்கின் நூறன.
பெரியவைூஷிங்டன் தனது வீழ்ச்சி கூணும் உ்கணக்கிலக ூரம்கணக்கிலூதிக்கத் போர் ஒத்திகத கூப்பூற்றிக்
சகூள்பெரியவைதற்கு வி போர் ஒத்திகழந்த நி போர் ஒத்திக்கணக்கிலயில, இந்தப் ூரபூர்கள் மிலலியன் கணக்கூன
உயிர்க போர் ஒத்திகதிகைகளைக் கூவு பெரியவைூங்கியிருக்கின் நூறன, ஒட்டசமூத்த நேூடக போர் ஒத்திகதிகைகளையும் சீயழித்து
விட்டிருக்கின் நூறன.

செதவீதத் போர் ஒத்திகத இது ஈடபடத்துபெரியவைூரதூட, யஷ்யூவின் பூதுகூப்புத் து போர் ஒத்திக நூற நிதி
ஒதுக்கீடூனது அழுத்தத்தின் கீழிருக்கும் ஒரு செமயத்தில இது மிகஅதிக
சசெ்கணக்கிலவுபிடிப்பதூகூரபெரியவை இருந்தூக ூரபெரியவைண்டம். சபரும்-வீச்சுடனூன ூரபூர் மிக அதிக
உடனடி எதிர்கூ்கணக்கில செூத்தியம் சகூண்டதூக பூர்க்கப்படகின் நூற ூரபூது மட்டூரம இது
புரிந்து சகூள்திகைகளைக் கூடியதூகும்.”

 ஜேனபெரியவைரியில, “பயங்கயபெரியவைூதத்தின் மீதூன ூரபூர்” நேடத்துபெரியவைதூன நேடிப் போர் ஒத்திகபக்  போர் ஒத்திககவிட்ட
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யஷ்யூ போர் ஒத்திகபெரியவையும் சீனூ போர் ஒத்திகபெரியவையும் அதன் இ்கணக்கிலக்குகதிகைகளைூக அறிவித்த ஒரு புதிய ூரதசிய
பூதுகூப்பு மூூர்கணக்கிலூபூயத் போர் ஒத்திகத சபெரியவைளியிட்டூரபூது, யஷ்யூ மற்றும் சீனூவுக்கு எதியூன
பெரியவைூஷிங்டனின் அச்சுறுத்தலகள் பகியங்கமூயின. அந்த ஆபெரியவைணத் போர் ஒத்திகத பெரியவைழங்கிய
அசமரிக்கூவின் பூதுகூப்புச் சசெய்கணக்கிலயூன ூர ஜேம்ஸ் மூட்டிஸ் யஷ்யூ போர் ஒத்திகபெரியவையும்

தயங்க  போர் ஒத்திகபெரியவைப்பதற்கூன செமிக் போர் ஒத்திகக” என்று கூறியூரதூட அபெரியவைர் ூரமலும் ூரசெர்த்துக்

புரசசெலஸின் சுதந்திய பலக போர் ஒத்திக்கணக்கிலக்கழகத் போர் ஒத்திகத ூரசெர்ந்த ூர ஜேூனூதன் ூரஹூலஸ்்கணக்கிலூக்
இடம் கூறு போர் ஒத்திககயில இந்த ஒத்தி போர் ஒத்திகககள் “தூக்குதலுக்கு

பெரியவைல்கணக்கிலயசுப் ூரபூட்டி தூன் இப்ூரபூது அசமரிக்க ூரதசிய பூதுகூப்பின் பியதூன

சகூண்டூர்: “மூஸ்ூரகூவுக்கும் சபய்ஜிங்கும் இ போர் ஒத்திகடயில இன்னும் நி போர் ஒத்திக நூறய
அபெரியவைநேம்பிக் போர் ஒத்திகககள் இருக்கின் நூறன என் நூறூரபூதிலும், குறிப்பூக அசமரிக்கூவுடனூன
உ நூறவுகள் ஸ்தியமற் நூறதூகூரபெரியவை சதூடரும் நி போர் ஒத்திக்கணக்கிலயில, சீனூவுடன் இ போர் ஒத்திகணந்து ூரபெரியவை போர் ஒத்திக்கணக்கில
சசெய்பெரியவை போர் ஒத்திகதத் தவிர்த்து, ூரமற்கின் த போர் ஒத்திகடகதிகைகளைது பின்வி போர் ஒத்திகதிகைகளைவுக போர் ஒத்திகதிகைகளைக் கு போர் ஒத்திக நூறப்பதற்கு
சீனூவின் நிதி உதவி அபெரியவைசியமூயிருக்கும் சூழலில, மூஸ்ூரகூவுக்கு ூரபெரியவைறுூரதர்வு
சதரியவில போர் ஒத்திக்கணக்கில என்ப போர் ஒத்திகதூரய இது கூட்டகி நூறது.”

கபெரியவைனக்குவிப்பூகும்” என் நூறூர்.

மூஸ்ூரகூ மற்றும் சபய்ஜிங்கின் சகூள் போர் ஒத்திககயூனது -இது இயண்ட நேூடகளிலும்

அசமரிக்க ூரதசியப் பூதுகூப்பு மூூர்கணக்கிலூபூயத்திற்கும் உ்கணக்கிலசகங்கிலும் அசமரிக்க
இயூணுபெரியவை நேடபெரியவைடிக் போர் ஒத்திகக தீவியப்படத்தப்பட்டிருப்பதற்குமூன பதிலிறுப்ூரப தங்கள்
ஒத்தி போர் ஒத்திகக என்று மூஸ்ூரகூவும் சபய்ஜிங்கும் அறிவிக்கின் நூறன. இந்த ஒத்தி போர் ஒத்திகககள்

இருக்கும் ூரசெூவியத்துக்குப் பிந் போர் ஒத்திகதய முத்கணக்கிலூளித்துபெரியவை சி்கணக்கிலபெரியவையூட்சிகதிகைகளைது திபெரியவைூ்கணக்கிலூன
ூரதசியபெரியவைூதத்தில ூரபெரியவைரன்றியிருக்கி நூறது- ஏகூதிபத்திய ூரபூர் மு போர் ஒத்திகனப் போர் ஒத்திகப
எதிர்ப்பதில எந்த முன்ூரனூக்கிய பெரியவைழி போர் ஒத்திகயயும் பெரியவைழங்கவில போர் ஒத்திக்கணக்கில. இந்த ஆட்சிகள்
செர்பெரியவைூரதசெத் சதூழி்கணக்கிலூதிகைகளை பெரியவைர்க்கத்தில நி்கணக்கிலவும் ூரபூர்-எதிர்ப்பு மூரனூநி போர் ஒத்திக்கணக்கிலக்கு
விண்ணப்பம் சசெய்யத் தி நூறனற் நூற போர் ஒத்திகபெரியவையூக இருக்கின் நூறன. மூ நூறூக, பிலலியன்
கணக்கூன உயிர்க போர் ஒத்திகதிகைகளைப் பலிூரகட்கக் கூடிய ஏகூதிபத்திய செக்திகளுடனூன ஒரு
முழு-வீச்சி்கணக்கிலூன ூரபூர் என் நூற ஆபத்தில இ நூறங்குபெரியவைதற்கும் அசமரிக்கூவிடமும்

சீனூ போர் ஒத்திகபெரியவையும், அசமரிக்க-த போர் ஒத்திக்கணக்கில போர் ஒத்திகமயி்கணக்கிலூன உ்கணக்கிலக ஒழுங்கிற்கு அச்சுறுத்த்கணக்கிலூன
“திருத்தலபெரியவைூத செக்திகள்” என்று முத்தி போர் ஒத்திகய குத்தியூரதூட, “பயங்கயபெரியவைூதம் அல்கணக்கில,

பெரியவைூஷிங்டனுக்கு ஒரு செமிக் போர் ஒத்திககயூகவும் அத்துடன் “அதன் ூரதசியப் பூதுகூப்பு
மூூர்கணக்கிலூபூயத்திற்கூன ஒரு பதிலிறுப்பூகவும், அத்துடன் சதன் சீனக் கடல,
 போர் ஒத்திகதபெரியவைூன் நீரி போர் ஒத்திகண பகுதியிலுமூன அசமரிக்க மற்றும் ூரநேட்ூரடூவின்
நேடபெரியவைடிக் போர் ஒத்திகககள், அத்துடன் யஷ்யூவின் ூரமற்கு எல போர் ஒத்திக்கணக்கிலயில நேூம் கூணுகின் நூற
நியந்தயத் துருப்புகதிகைகளைது நி போர் ஒத்திக்கணக்கிலநிறுத்தம் ஆகியபெரியவைற்றுக்கூன பதிலிறுப்பூகவும்
இருக்கின் நூறன”
ஸ்ச்கணக்கிலூரபூடூ

என்று

சபெரியவைளியு நூறவுக் சகூள் போர் ஒத்திகக

(Mark Sleboda)

குறித்து

எழுதும்

மூர்க்

கூறியதூக யஷ்ய அயசு ஊடகம் ூரமற்ூரகூளிட்டது.”

மூஸ்ூரகூ அதன் “ூரமற்குக் கூட்டூளிகள்” என்று பெரியவைர்ணிக்கின் நூற அசமரிக்கூவின்
கூட்டூளிகளிடமும் ஒரு உடன்பூட்டிற்கூக சகஞ்சுபெரியவைதற்கும் இ போர் ஒத்திகடயில அ போர் ஒத்திகபெரியவை
ஊசெ்கணக்கிலூடகின் நூறன.

மூஸ்ூரகூவும் சபய்ஜிங்கும் உ்கணக்கிலகதிகைகளைூவிய அணு ஆயுதப் ூரபூரின் செூத்தியத்திற்கு
தயூரித்துக் சகூள்ளும் சபூருட்ட கூட்டூன ஏவுக போர் ஒத்திகண பூதுகூப்பு

ட்யம்ப் ஐூரயூப்பூ போர் ஒத்திகபெரியவை பெரியவைர்த்தகப் ூரபூர் சகூண்ட மியட்டகின் நூற நி போர் ஒத்திக்கணக்கிலயில,
ூரநேட்ூரடூ போர் ஒத்திகபெரியவை உ போர் ஒத்திகடத்து ஐூரயூப்பிய ஏகூதிபத்திய செக்திக போர் ஒத்திகதிகைகளை பெரியவைூஷிங்டனுக்கு
எதியூகக் சகூண்டபெரியவைருகின் நூற நேம்பிக் போர் ஒத்திகக மூஸ்ூரகூவுக்கு சகூஞ்செம் இருக்கி நூறது.

ஒத்தி போர் ஒத்திகககளுக்குத் திட்டமிடகின் நூறன, ஏசனன் நூறூல “இருபெரியவைரில ஒருபெரியவை போர் ஒத்திகயச் சூழ்கின் நூற

சசெூல்கணக்கிலப் ூரபூனூல, சிரியூ விபெரியவைகூயத்தில துருக்கி மற்றும் பியூன்ஸ் -ஐூரயூப்பிய

எந்தசபெரியவைூரு மூூர்கணக்கிலூபூய அணு ூரமூதலும் இயலபூகூரபெரியவை இருபெரியவை போர் ஒத்திகயயும் ஈடபடத்தக்
கூடியதூக ஆகும் என்ப போர் ஒத்திகத அ போர் ஒத்திகபெரியவை முன்கூண்கின் நூறன” என்று ஸ்ச்கணக்கிலூரபூடூ
பட்டபெரியவைர்த்தனமூய் சதரிவித்தூர்.
இந்த ஒத்தி போர் ஒத்திகககள் “இயண்ட நேூடகளுக்கு இ போர் ஒத்திகடயி்கணக்கிலூன மூூர்கணக்கிலூபூய இயூணுபெரியவைக்
கூட் போர் ஒத்திகட பெரியவைலுப்படத்துபெரியவைதற்கும், இயண்ட இயூணுபெரியவைங்களுக்கும் இ போர் ஒத்திகடயி்கணக்கிலூன
நேட் போர் ஒத்திகபயும் ஒத்து போர் ஒத்திகழப் போர் ஒத்திகபயும் ஆழப்படத்துபெரியவைதற்கும், பூதுகூப்பு அச்சுறுத்தலக போர் ஒத்திகதிகைகளைக்
 போர் ஒத்திககயூளுபெரியவைதற்கு இயண்ட நேூடகளும் சகூண்டள்திகைகளை கூட்டூன தி நூற போர் ஒத்திகன ூரமலும்
ஊக்குவிப்பதற்கும்”

ூரநேூக்கம்

சகூண்ட போர் ஒத்திகபெரியவை

என்று

சீனூவின்

பூதுகூப்பு

அ போர் ஒத்திகமச்செகம் சதரிவித்திருக்கி நூறது.
யஷ்ய-சீன ஒத்தி போர் ஒத்திகககதிகைகளைது வீச்செூனது, மூஸ்ூரகூவும் சபய்ஜிங்கும் அ போர் ஒத்திகபெரியவை ஒரு
முழுவீச்சி்கணக்கிலூன அணு ஆயுதப் ூரபூரின் விளிம்புக்கு தள்திகைகளைப்படக் கூடம் என்று
முழுமனதூய் நேம்புகின் நூறன என்று, ஏகூதிபத்திய நேூடகதிகைகளைது இயூணுபெரியவை
மூூர்கணக்கிலூபூயபெரியவைூதிகள் மற்றும் ஆளும் உயயடக்கின போர் ஒத்திகய ூரநேூக்கி கூ நூறப்பட்ட ஒரு
எச்செரிக் போர் ஒத்திககயூகத் சதன்படகி நூறது.
இ்கணக்கிலண்டனின் மூூர்கணக்கிலூபூய ஆய்வுகளுக்கூன செர்பெரியவைூரதசெ நிறுபெரியவைனத்திலும் பூரிஸில
உள்திகைகளை Fondation de recherche stratégique இலும் நேன்கறிந்த மூூர்கணக்கிலூபூயபெரியவைூதியூக
இருக்கின் நூற பியூன்சுபெரியவைூ  போர் ஒத்திகஹய்ஸ்பூர்க் இவ்பெரியவைூறு ட்வீட் சசெய்தூர்: “இந்த புதிய
ஒத்தி போர் ஒத்திககயூனது சகௌயபெரியவை ூரநேூக்கங்களுக்கூக பயன்படக் கூடிய போர் ஒத்திகதக் கூட்டிலும்
தூண்டிச் சசெலகி நூறது. யஷ்யூவின் சசெயலூக்கமூன பணிநி போர் ஒத்திக்கணக்கில இயூணுபெரியவைத்தின் 30

ஒன்றியத் போர் ஒத்திகத இயூணுபெரியவைமயமூக்குபெரியவைதற்கூன திட்டங்களில ூர ஜேர்மனியின் பியதூன
கூட்டூளி- இடம்சபறுகின் நூற, பெரியவைூஷிங்டன் இடம்சப நூறூத ூரபச்சுபெரியவைூர்த் போர் ஒத்திகதகளுக்கூன
மூஸ்ூரகூவின் ஆூர்கணக்கிலூசெ போர் ஒத்திகனகளுக்கு தி நூறந்த மனதுடன் இருப்ப போர் ஒத்திகத ூரபர்லின்
சுட்டிக்கூட்டியிருக்கி நூறது. எப்படியிருப்பினும் இந்த திட்டம் திபெரியவைூ்கணக்கிலூனதூகும்:
ஐூரயூப்பிய ஒன்றிய நேூடகளின் இயூணுபெரியவை எந்தியங்கள், ூரநேட்ூரடூ ஒத்தி போர் ஒத்திகககள்
கூட்டபெரியவை போர் ஒத்திகதப் ூரபூ்கணக்கில, யஷ்யூ போர் ஒத்திகபெரியவைக் குறி போர் ஒத்திகபெரியவைத்திருக்கும் நி போர் ஒத்திக்கணக்கிலயில, அந்த
இயூணுபெரியவைங்க போர் ஒத்திகதிகைகளைக் கட்டிசயழுப்புபெரியவைதற்கு நூறு பிலலியன் கணக்கூன யூரயூக்க போர் ஒத்திகதிகைகளை
சகூட்டபெரியவைதற்கு அந்நேூடகள் ூரபூடம் திட்டங்களுக்கு ஆதயபெரியவைளிப்பதூய் இது
இருக்கி நூறது.
இருபதூம் நூற் நூறூண்டின் சதூடக்கத்தில ூரபூ்கணக்கிலூரபெரியவை, ூரபூட்டி முத்கணக்கிலூளித்துபெரியவை
அயசெூங்கங்கள்

உ்கணக்கிலகப்

ூரபூரின்

-இந்த

மு போர் ஒத்திக நூற

அணு

ஆயுதங்களும்

இடம்சபற் நூறதூக இருக்கும்- விளிம்பில தடமூறிக் சகூண்டிருக்கின் நூறன. ூரபூ போர் ஒத்திகய
ூரநேூக்கிய இந்த மு போர் ஒத்திகனப்பு சதூழி்கணக்கிலூதிகைகளை பெரியவைர்க்கத்தின் ஒரு நேனபெரியவைூன த போர் ஒத்திக்கணக்கிலயீட்டக்கு
சபெரியவைளியில தடத்து நிறுத்தப்பட முடியூது. பயந்த மக்கள் இந்த அபூயத்தின்
அபெரியவைசெயத் தன் போர் ஒத்திகம போர் ஒத்திகய உணயூமல இருக்கின் நூறனர் என்பதுதூன் முக்கியமூன
அபூயமூகும். ஆகூரபெரியவை தூன், ஒரு முத்கணக்கிலூளித்துபெரியவை-விூரயூத மற்றும் ஏகூதிபத்தியவிூரயூத முன்ூரனூக் போர் ஒத்திகக அடிப்ப போர் ஒத்திகடயூகக் சகூண்ட, சதூழி்கணக்கிலூதிகைகளை பெரியவைர்க்கத்தி்கணக்கிலூன
ஒரு செர்பெரியவைூரதசெ ூரபூர்-எதிர்ப்பு இயக்கத் போர் ஒத்திகத கட்டிசயழுப்புபெரியவைதன் அபெரியவைசெய
அபெரியவைசியத்தின் மீது

WSWS

பெரியவைலியுறுத்துகி நூறது.

