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ന ോർത്ത് അറ്റ്ലോ ്റിക് ട്രീറ്റി ഓർഗന നേഷൻ 
(NATO) 

ന ോർത്ത ്അറ്്റലോ റ്ിക് ട്രീറ്റി ഓർഗന നേഷന  ന ോർത്ത ്അറ്്റലോ റ്ിക് അലയൻേ ്

എന്നും വിളിക്കനന്ന. രണ്ോും നലോകമഹോയനദ്ധത്തി  ് നേഷും യൂനറോപ്പിൽ േമോധോ ും 

ഉറപ്പോക്കനക, അുംഗങ്ങൾക്കിരയിൽ േഹകരണും നട്രോത്സോഹിപ്പിക്കനക, അവരനനര 

േവോതട്്യും േുംരക്ഷിക്കനക എന്ീ ലക്ഷയങ്ങനളോനരയോണ് ഇത് സ്ഥോരിതമോയത.് 

നേോവിയറ്റ ് യൂണിയൻ ഉയർത്തനന് ഭീഷണിനയ നെറനക്കനന്തി ന്റ 

രശ്ചോത്തലത്തിലോയിരനന്ന ഇനതല്ോും. 

 

1949-ൽ, അലയൻേ് സ്ഥോരക ഉരമ്പരി വോഷിുംഗ്ടണിൽ രട്്ണ് ് യൂനറോരയൻ, 

വരനക്ക അനമരിക്കൻ രോജ്യങ്ങൾ ഒപ്പനവച്ചന. ജ് ോധിരതയും, വയക്തിേവോതട്്യും, 

 ിയമവോഴ്ച, തർക്കങ്ങൾ േമോധോ രരമോയി രരിഹരിക്കൽ എന്ിവ രോലിക്കോൻ 

േഖ്യകക്ഷികനള  ോനറ്റോ െനമതലനപ്പരനത്തനന്ന. ഉരമ്പരി ട്രകോരും ജ് ോധിരതയ 

മൂലയങ്ങളിൽ ട്രവർത്തിക്കനകയനും കൂട്ടോയ ട്രതിനരോധും എന് ആേയും 

അവതരിപ്പിക്കനകയനും നെയ്യനന്ന. 

ന ോർത്ത് അറ്റ്ലോ റ്ിക് ട്രീറ്റി ഓർഗന നേഷൻ - അനല്ങ്കിൽ  ോനറ്റോ- അതി ്നറ 

യൂനറോരയൻ അുംഗരോജ്യങ്ങളനനര േനരക്ഷ അതി ന്റ വരനക്ക അനമരിക്കൻ 

അുംഗരോജ്യങ്ങളനമോയി അനഭദ്യമോയി ബന്ധനപ്പട്ടിരിക്കനന്നനവന്് ഉറപ്പോക്കനന്ന. 
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ട്രധോ  നൈനലറ്റുകൾ 

 ോനറ്റോ അംഗരോജ്യങ്ങൾ 

 ിലവിൽ  ോനറ്റോയിൽ 30 അുംഗരോജ്യങ്ങളനണ്്. 
Albania (2009) Belgium (1949) Bulgaria (2004) 
Canada (1949) Croatia (2009) Czech Republic (1999) 
Denmark (1949) Estonia (2004) France (1949) 
Germany (1955) Greece (1952) Hungary (1999) 
Iceland (1949) Italy (1949) Latvia (2004 
Lithuania (2004) Luxembourg (1949) Montenegro (2017) 
Netherlands (1949) North Macedonia (2020) Norway (1949) 
Poland (1999) Portugal (1949) Romania (2004) 
Slovakia (2004) Slovenia (2004) Spain (1982) 
Turkey (1952) The United Kingdom (1949) The United States (1949) 

 

ആസ്ഥോ ം: ട്ബസ്സൽേ്, നബൽജ്ിയും 

ഔന്യോഗിക ഭോഷ: ഇുംഗ്ലീഷ്, ട്രഞ്ച് 

സേട്കട്ടറി ജ് റൽ: നജ്ൻേ് നറോൾട്ടൻനബർഗ് 

ഏസ ോസെ രോജ്യങ്ങൾെ്  ോനറ്റോയിൽ നേരോം? 

  ോനറ്റോ അുംഗതവും തനറന്തനും സ്ഥോ മനള്ള മനറ്റനതോരന യൂനറോരയൻ 

രോജ്യത്തി നും അ നവദ് ീയവനമോണ ്

-ഈ ഉരമ്പരിയനനര തതവങ്ങളനും രോലിക്കനക  

- വരക്കൻ അറ്റ്ലോ ്റിക് ട്രനദ്േത്തി ്നറ േനരക്ഷയ്ക്്ക േുംഭോവ  നെയ്യനക 

 നമമ്പർഷിപ്പ് ആക്ഷൻ പ്ലോ ി  ്കീഴിൽ, ട്രോനയോഗിക ഉരനദ്േങ്ങളനും 

രോർനഗറ്റനനെയ്ത േഹോയവനും  ൽകിനക്കോണ്് അുംഗതവത്തി ോയി 

തയ്യോനറരനക്കോ നും ട്രധോ  ആവേയകതകൾ  ിറനവറ്റോ നും ആട്ഗഹിക്കനന് 

അുംഗങ്ങനള  ോനറ്റോ േഹോയിക്കനന്ന. 

 ോനറ്റോ എങ്ങസ യോണ് ട്രവർത്തിെുന്ന ്? 

 ·അറ്റ്ലോ ്റിക്കിലനര ീളും േമവോയത്തി നും േഹകരണത്തി നും 

 ോനറ്റോ ഒരന േവിനേഷ നരോറും  ൽകനന്ന. തനരക്കത്തിൽ, 1949-ൽ 12 

അുംഗരോജ്യങ്ങളനമോയി േഖ്യും ആരുംഭിച്ചന. എന്ിരനന്ോലനും, 

 ിലവിലനള്ള േഖ്യകക്ഷികൾ അുംഗീകരിക്കനന്ിരനത്തോളും കോലും മറ്റ് 

യൂനറോരയൻ രോജ്യങ്ങനള േഖ്യത്തിൽ നെരോൻ സ്ഥോരക ഉരമ്പരി 

അ നവദ്ിക്കനന്ന. 

 ·വരോൻ നരോകനന് ഏനതോരന അുംഗവനും  ോനറ്റോയനനര ട്രധോ  മൂലയങ്ങൾ 

രങ്കിരണും. യൂനറോ-അറ്റ്ലോ ്റിക ്നമഖ്ലയിനല േനരക്ഷയ്ക്്ക േുംഭോവ  

 ൽകോ നള്ള നേഷിയനും േന്ദ്ധതയനും അതി  ്ഉണ്ോയിരിക്കണും. 

 ·    ിലവിൽ,  ോനറ്റോയ്ക്്ക 30 അുംഗങ്ങളനണ്്, അവർ ഒരനമിച്്ച േക്തരനും 

േനരക്ഷിതരനമോണ്. ഏകനദ്േും ഏഴ ്രതിറ്റോണ്നകളോയി,  ോനറ്റോ 

അതി ്നറ ട്രനദ്േത്ത് േമോധോ ും ഉറപ്പോക്കിയിട്ടനണ്്. ഭീഷണികളനും 

 ോനറ്റോ അവ നകകോരയും നെയ്യനന് രീതിയനും കോലട്കനമണ 

വികേിനച്ചങ്കിലനും, േഖ്യത്തി ്നറ ലക്ഷയവനും മൂലയങ്ങളനും സ്ഥോരക 

തതവങ്ങളനും അനതരരി തനരരനന്ന. 
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 േീതയനദ്ധും േമയത്തന, അതി ്നറ കൂട്ടോയ ട്രതിനരോധത്തിൽ  

 ോനറ്റോയനനര ട്രധോ  രങ്ക ്ആയിരനന്ന. 1989-ൽ, നേോവിയറ്റ് 

യൂണിയ ്നറ തകർച്ചനയോനര ആ ഏറ്റനമനട്ടൽ അവേോ ിച്ചനപ്പോൾ, 

 ോനറ്റോ അതി ്നറ ഉനേേയും  ിറനവറ്റി, അത് ഇ ി ആവേയമിനല്ന്് 

െിലർ രറഞ്ഞന.  

 ോനറ്റോ എങ്ങസ യോണ ്കോലത്തി ്സറ ഒപ്പം  ിന്ന ് ? 

 · േീതയനദ്ധും അവേോ ിച്ചനതോനര രനനരോഗതിക്കനും േമോധോ ത്തി നും 

ട്രതീക്ഷ  ൽകി. എന്ോൽ ഇത് അസ്ഥിരതയനനര ഒരന രനതിയ 

യനഗത്തി ് തനരക്കമിട്ടന, കൂരോനത േനരക്ഷോ രരിതസ്ഥിതിയിനല 

മോറ്റങ്ങനളോര്  ോനറ്റോ ട്രതികരിച്ചന, അതി ്നറ ട്േദ്ധ മോറ്റി രനതിയ 

െനമതലകൾ ഏനറ്റരനക്കനകയനും നെയ്തന. 

 ·  ോനറ്റോ അതി ്നറ അുംഗങ്ങളനനര കൂട്ടോയ ട്രതിനരോധും 

ഉറപ്പോക്കനന്തി നമപ്പനറും രങ്കോളിത്തത്തിലൂനരയനും 

േഹകരണത്തിലൂനരയനും േനരക്ഷ നട്രോത്സോഹിപ്പിക്കനന്തി ് 

ലക്ഷയമിരനന്ന. 1990-കളനനര ആരുംഭും മനതൽ, േഖ്യും അുംഗമല്ോത്ത 

രോജ്യങ്ങളനമോയനും മനൻ 'ഈനറൺ നലോക്കി ്നറ' മനൻ േീതയനദ്ധ 

എതിരോളികളനമോയനും ബന്ധും വികേിപ്പിനച്ചരനത്തിട്ടനണ്്. ഈ 

രങ്കോളികളിൽ െിലർ രിന്ീര ്േഖ്യത്തിൽ അുംഗങ്ങളോയി. 

 

  ിലവിൽ, ഇത് അുംഗമല്ോത്ത രോജ്യങ്ങളനമോയനും മറ്റ് 

ഓർഗന നേഷ നകളനമോയനും നെർന്് ട്രവർത്തിക്കനന്ന, ഇത ്

 ോനറ്റോയനനര അരിസ്ഥോ  കരമകളിനലോന്ോയി കണക്കോക്കനപ്പരനന്ന. 

യൂനറോരയൻ യൂണിയൻ, യനനണറ്റഡ് ന ഷൻേ് തനരങ്ങിയ മറ്റ് 

അ്ോരോഷ്ട്ര േുംഘര കളനമോയി ഇത് 40 രങ്കോളി രോജ്യങ്ങളനമോയി 

ട്രവർത്തിക്കനന്ന. 

 േീതയനദ്ധത്തി ്നറ അവേോ ും മനതൽ അ്ോരോഷ്ട്ര ട്രതിേന്ധി 

നകകോരയും നെയ്യനന്തിൽ  ോനറ്റോ  ിർണോയക രങ്കനവഹിച്ചന, രങ്കോളി 

രോജ്യങ്ങളനമോയി അരനത്ത് ട്രവർത്തിച്ചനനകോണ്്, യനദ്ധും 

അവേോ ിപ്പിക്കോ നും ബോൽക്കണിൽ േനസ്ഥിര േമോധോ ും 

നകട്ടിപ്പരനക്കോ നും േഖ്യും േഹോയിച്ചന. 

 അനമരിക്കയിൽ 9/11 ഭീകരോട്കമണ േമയത്ത്, േഖ്യകക്ഷികളനും 

രങ്കോളികളനും അഫ്ഗോ ിസ്ഥോ ിനലക്്ക സ്ഥിരത നകോണ്നവരോൻ 

േഹോയിക്കനന്തി ് നേ നയ വി യേിച്ചന. അറബ് വേ്കോലത്ത,് 

ഖ്ദ്ോരി നേവച്ഛോധിരതയും ലക്ഷയമിരനന് േോധോരണക്കോനര 

േുംരക്ഷിക്കനന്തി ോയി ലിബിയയിൽ  ോനറ്റോയനനര ന തൃതവത്തിൽ 

ഒരന നവയോമോട്കമണും  രത്തി. 
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കരൽ ട്രവർത്ത ങ്ങളിൽ  ോനറ്റോയുസര  ിരീക്ഷണം 

 
 േമനട്ദ് േനരക്ഷോ ട്രവർത്ത ങ്ങളിൽ,  ോനറ്റോയനും അതി ്നറ രങ്കോളികളനും 

ആട്രിക്കയിനല കരൽനക്കോള്ള തരയോ നും നമഡിറ്റനറ ിയൻ കരലിനല 

ഭീകരതയന്ക്കതിനര േഹകരിക്കോ നും േഹോയിച്ചിട്ടനണ്്, കൂരോനത 

ഈജ്ിയൻ കരലിനല അ ധികൃത കനരിനയറ്റവനും മ നഷയക്കരത്തനും 

തരയനന്തി നള്ള അ്ോരോഷ്ട്ര ട്േമങ്ങനള രി്നണച്ചിട്ടനണ്്. 

 േോനങ്കതിക രനനരോഗതിനക്കോപ്പും, മനൻകോലങ്ങനള അനരക്ഷിച്്ച വളനര 

വിേോലമോയ ഭീഷണികൾ  ോനറ്റോക്്ക ന നരയനണ്്. ആനഗോളതലത്തിൽ, 

കിഴക്്ക, ട്കിമിയനയ  ിയമവിരനദ്ധമോയി രിരിനച്ചരനക്കലനും ഉനട്കയ്നിന  

അസ്ഥിരനപ്പരനത്തലനും  ോനറ്റോയനനര അതിർത്തികനളോര് നെർന്നള്ള 

നേ ിക നേഖ്രണവനും നകോണ്് റഷയ കൂരനതൽ ഉറച്ചന ിൽക്കനകയോണ്. 

നതക്്ക, മിഡിൽ ഈറ ്ആട്രിക്കയിനല േനരക്ഷോ സ്ഥിതി വഷളോയി, വലിയ 

നതോതിലനള്ള കനരിനയറ്റ ട്രവോഹങ്ങൾക്്ക ഇന്ധ ും  ൽകനകയനും തീട്വവോദ് 

ആട്കമണങ്ങൾക്്ക ട്രനെോദ് ും  ൽകനകയനും ജ്ീവൻ  ഷ്ടനപ്പരനകയനും നെയ്തന. 

  ോനറ്റോ അതി ്നറ ട്രതിനരോധവനും ട്രതിനരോധ  ിലയനും 

േക്തിനപ്പരനത്തനന്തിലൂനരയനും  ോനറ്റോ ട്രനദ്േത്തി  ്രനറത്തനള്ള േനരക്ഷ 

േനസ്ഥിരമോക്കനന്തി നും േക്തിനപ്പരനത്തനന്തി നമനള്ള അ്ോരോഷ്ട്ര 

ട്േമങ്ങനള രി്നണച്ചനനകോണ്ോണ് ട്രതികരിക്കനന്ത്. 

 ഇന്നത്ത കോലത്ത,്  ിര്രമോയ ഭീഷണിയനും വൻ  േീകരണ 

ആയനധങ്ങളനനര വയോര വനും, ഊർജ്ജ വിതരണത്തി നള്ള ഭീഷണികളനും, 

നേബർ ആട്കമണങ്ങളനും, േനരക്ഷോ ട്രതയോഘോതങ്ങളനള്ള രോരിസ്ഥിതിക 

നവല്നവിളികളനും ന രിരനന്ന. 

 ഈ നവല്നവിളികൾ ഏനതങ്കിലനും ഒരന രോജ്യത്തിന ോ ഒനരോറ്റ 

സ്ഥോര ത്തിന ോ േവ്മോയി നകകോരയും നെയ്യോൻ കഴിയോത്തട്ത 

വലനതോണ,് അതി ോൽ അവനയ ന രിരോൻ േഹോയിക്കനന്തി ്  ോനറ്റോ 

അതി ്നറ രങ്കോളികളനനര േൃുംഖ്ലയനമോയി നെർന്് ട്രവർത്തിക്കനന്ന. 

 േമവോയവനും കൂരിയോനലോെ യനും  ോനറ്റോയനനര അരിസ്ഥോ  

ട്രവർത്ത ങ്ങളനനര ഭോഗമോണ.് ന ോർത്ത് അറ്റ്ലോ ്റിക ്കൗൺേിലിൽ എല്ോ 

അുംഗരോജ്യങ്ങനളയനും ട്രതി ിധീകരിക്കനന്ന, അവിനര തീരനമോ ങ്ങൾ 

എരനക്കനന്ത് േമവോയത്തിലൂനരയോണ് - അതോയത് ഏകകണ്ഠ മോയി - എല്ോ 

രോജ്യങ്ങളനനരയനും കൂട്ടോയ ഇച്ഛോേക്തി ട്രകരിപ്പിക്കനന്ന. 
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 ോനറ്റോ നേ യം 

 
  ോനറ്റോ നേ യും എന് ഒന്്  ഇല്, അതോയത് നദ്േീയ േക്തികൾ ഏനതങ്കിലനും 

നദ്േീയ കമോൻഡി ് കീഴിലോണ.് വിളിക്കനപ്പരനനമ്പോൾ,  ോനറ്റോയനനര 

ന തൃതവത്തിലനള്ള ട്രവർത്ത ങ്ങൾക്കനും അഭയോേങ്ങൾക്കനും 

േഖ്യകക്ഷികൾ അവരനനര നേ ികനരനയോ ഉരകരണങ്ങനളനയോ 

മനറ്റനതങ്കിലനും കഴിവനകനളനയോ േന്ദ്ധരോക്കനന്ന. 

 ഓനരോ അുംഗരോജ്യവനും േവ്ും നേ യത്തി ് രണും  ൽകനകയനും നേ നയ 

വി യേിക്കോ നള്ള നെലവ ്വഹിക്കനകയനും നെയ്യനന്ന. എന്ോൽ ഒരനമിച്്ച, 

േഖ്യകക്ഷികൾക്്ക ഒറ്റയ്ക്്ക നെനയ്യണ്തിന ക്കോൾ വളനര കനറഞ്ഞ 

െിലവിൽ കൂരനതൽ േനരക്ഷ ലഭിക്കനും. 

 ഓനരോ അുംഗവനും അതി ്നറ നദ്േീയ ട്രതിനരോധ ബജ്റ്റി ്നറ ഒരന നെറിയ 

േതമോ ും  ോനറ്റോയ്ക്്ക േുംഭോവ  നെയ്യനന്ന. നബൽജ്ിയത്തിനല രോഷ്ട്രീയ, 

ട്രവർത്ത  ആസ്ഥോ വനും  ോനറ്റോ ട്രനദ്േത്തനര ീളമനള്ള േുംനയോജ്ിത 

നേ ിക കമോൻഡ് ഘര യനും  രത്തനന്തി ് നദ്േീയ േുംഭോവ കൾ 

 ൽകനന്ന. 

  ോനറ്റോ ട്രവർത്ത ങ്ങൾക്കനള്ള നലോജ്ിറിക്കൽ രി്നണയ്ക്കോയി 

ആേയവി ിമയും, കമോൻഡ,് കൺനട്രോൾ എന്ിവയ്ക്്ക ആവേയമോയ 

നേ ിക നേഷികൾ, േുംവിധോ ങ്ങൾ, േൗകരയങ്ങൾ എന്ിവയനനര െില 

നെലവനകളനും അവർ വഹിക്കനന്ന. മറ്റ് ബഹനരോഷ്ട്ര നേഷിയനള്ള 

രദ്ധതികൾക്്ക ധ േഹോയും  ൽകനന്ത് േഖ്യകക്ഷികളനനര ട്ഗൂപ്പനകളോണ്. 

 വർഷങ്ങളോയി  രത്തനന് േുംയനക്ത ആേൂട്തണത്തി നും 

അഭയോേങ്ങൾക്കനും വി യോേവനും  നകോണ്്  വിവിധ രോജ്യങ്ങളിൽ  ിന്നള്ള 

നേ ികർക്്ക ആവേയും വരനനമ്പോൾ ഒരനമിച്്ച ട്രവർത്തിക്കോൻ കഴിയനും.  

 ഒരനമിച്്ച ട്രവർത്തിക്കനനമ്പോൾ േഖ്യകക്ഷികൾ കൂരനതൽ േക്തമോണ്.        
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