
By Alex Lantier, 17 March 2015 
ரஷ்ய அரசு த தொலலைக்கதொட்சியில் ஞாயிறதொயிறன்ற
ஒளிபரப்பதொன ரஷ்ய ஜனதொதிபதி விளாடிமீர்தொடிமீர் புட்டின்
உடனதொன ந நேர்கதொணல்கலளாடிமீர் தகதொண்ட ஓர்
ஆவணப்படத்தின்படி, கடந்  ஆண்டு தபப்ரவரி 21-
22  இல் உக்நரனிய  லலை நேகர் கிநயவில்  நேடந் 
நேற்க-ஆ ரவிலைதொன ஆட்சிக்கவிழ்ப்புக்கப் பின்னர்,
ரஷ்யதொ அணுஆயு  நபதொருக்க  யதொரிப்பு
த செய்திருந் த.

ரஷ்ய பதொதகதொப்பு அதிகதொரிகள் உடனதொன முழ-இரவ
நபச்சுவதொர்த்ல களுக்கப் பின்னர்,  புட்டின்
தபப்ரவரி 23  அன்ற அதிகதொலலை ரஷ்யதொவிடம
கிரிமியதொ திருமப வருவ ற்க  யதொரிப்புகலளாடிமீர்ச்
த செய்ய முடிதவடுத் தொர்.  கிரிமியதொவின் தபரிதம
இனரீதியிலைதொன ரஷ்ய ேக்கலளாடிமீர்யும,
த செவஸ்நடதொநபதொலில் உள்ளாடிமீர் மூநலைதொபதொய ரஷ்ய
கடற்பலட  ளாடிமீர்த்ல யும தீவிர வலைத உக்நரனிய
ந சியவதொ  நபதொரதொளிகள் கழக்கள்  தொக்கக்கூடும
என்ற அஞ்சி,  த செவஸ்நடதொநபதொல்  ளாடிமீர்த்தின் மீத
த செய்யப்பட்டிருந்  ரஷ்ய ஒப்பந்  விதிமுலறகளின்
கீழ் கிரிமியதொவில் நிலலைநிறத்தி இருந்  பலடகலளாடிமீர்
ரஷ்யதொ ஆயத் ப்படுத்தியத.

இறதியில் கிரிமியதொ ேக்கள் ரஷ்யதொவடன் மீண்டும
இலணய வதொக்களித் னர்,  கிரிமியதொவில் இருந் 
கிநயவ-ஆ ரவ பலடகநளாடிமீர்தொ எதிர்ப்பு கதொட்டவில்லலை
என்பந தொடு, கிரிமியதொ பதொதிப்பில்லைதொேல் த செல்வ ற்க
அனுேதிக்கப்பட்டத.  “ நேதொங்கள் நிலலைலேலயக்
கண்கதொணித்ந தொம,  எங்களாடிமீர்த  ளாடிமீர்வதொடங்கலளாடிமீர்க்
உள்நளாடிமீர் தகதொண்டு வர நவண்டியிருந் த,”  புட்டின்
த ரிவித் தொர்.  “மு ல்  தொக்க லிநலைநய அவர்கள்
தலடத் ழிக்கப்பட்டிருப்பதொர்கள்.”

எவவதொறிருந்  நபதொதினும புட்டினின் கருத்தப்படி,
கிதரமளினும ரஷ்ய இரதொணுவமும அவர்களாடிமீர்த
திட்டங்கலளாடிமீர் த தொடங்கியநபதொத,  ந நேட்நடதொ
நபதொருக்கள் இறங்கவ ன் மூலைேதொக விலடயிறப்பு
கதொட்டுேதொ என்பத அவர்களுக்கத் த ரியதொத:
“இல  உடனடியதொக புரிந்த தகதொள்ளாடிமீர் முடியதொத.
ஆகநவ அந்  நவலலையின் மு ல் கட்டத்தில்,
சூழ்நிலலைக்நகற்ப  நேதொன் எங்களாடிமீர்த ஆயு 
பலடகளுக்க வழிகதொட்ட நிர்பந்திக்கப்பட்நடன்.
நேலும தவறேநன வழிகதொட்டுவத ேட்டுேல்லை,
ேதொறதொக  செமபவங்களின் எந் தவதொரு
அபிவிருத்திக்கம ஏற்ப ரஷ்யதொவின்  செதொத்தியேதொன

 நேடவடிக்லக கறித்தம ேற்றம எேத ஆயு ப்
பலடகலளாடிமீர்க் கறித்தம ந நேரடியதொன கட்டலளாடிமீர்கள்
ேற்றம கறிப்புகலளாடிமீர்யும கூடத்  தொன்.”

“ செமபவங்களின் மிக நேதொ செேதொன அபிவிருத்திக்கம"
அவர்  யதொரதொக இருந்  தொக புட்டின் த ரிவித் தொர்.
அந்  ந நேர்கதொணல் த ளிவபடுத்தவல ப் நபதொலை,  இத
ந நேட்நடதொவடன் ஒநரயடியதொன அணுஆயு  நபதொலர
கறிப்பிடுவ தொக இருந் த.  கிதரமளின் அ ன்
அணுஆயு  பலடகலளாடிமீர் ஆயு நேந்  த செய்ய  யதொரிப்பு
த செய்திருந் த,  புட்டின் கூறினதொர்:  “ நேதொங்கள் இல 
த செய்ய  யதொரிப்பு த செய்திருந்ந தொம.   நேதொன் நேற்கத்திய
 செக அதிகதொரிகநளாடிமீர்தொடு நபசி வந்ந ன்.  [கிரிமியதொ]
வரலைதொற்றரீதியில் எங்களாடிமீர்த பிரதொந்தியம, அங்நக ரஷ்ய
ேக்கள் வதொழ்கிறதொர்கள்,  அவர்கள் ஆபத்தில்
இருந் தொர்கள்,  அவர்கலளாடிமீர் எங்களாடிமீர்தொல் லகவிட
முடியதொத என்பல   நேதொன் அவர்களுக்க கூறி
வந்ந ன்,” என்றதொர்.

அவர் பின்னர் த தொடர்ந்த கூறலகயில்,  “எங்களாடிமீர்த
அணுஆயு  பலடகலளாடிமீர்ப் தபதொறத்  வலரயில்,
எப்நபதொதம நபதொலைநவ, அவர்கள் முழ  தொக்க லுக்கத்
 யதொர் நிலலையில் உள்ளாடிமீர்னர்,” என்றதொர்.

எந் வி   செதொத்தியேதொன அபிவிருத்திக்கம ரஷ்ய
இரதொணுவத்ல  அவர்  யதொர் த செய்திருந்  தொக கூறம
புட்டினின் அறிக்லகயின் உள்ந நேதொக்கங்கள்
நிலலைகலலைய லவக்கின்றன.  வதொஷிங்டநனதொ,  மு லில்
அணுஆயு   தொக்க லலைத்  நேடத்  ேதொட்நடதொம
என்ப ற்க "மு ல் பிரநயதொகம இல்லலை"  என்ற
உறதிதேதொழிலய அத ஒருநபதொதம வழங்கி
இருக்கவில்லலை.  ரஷ்யதொ மீத அதேரிக்க-
 லலைலேயிலைதொன ந நேட்நடதொ ஆணுஆயு 
 தொக்க லுக்கரிய  செமிக்லஞாயிறகளுக்நக ஒரு முழ
அளாடிமீர்விலைதொன விலடயிறப்பு அளிக்க  யதொரதொக,
ரஷ்யதொவின் அணுஆயு  பலடகள் ஒரு ேயிரிலழயில்
சுண்டிவிட நிறத் ப்பட்டிருந்  தொக  தொன் இல  கரு 
நவண்டும.

அந்  விபரங்கள் இயல்பதொகநவ இரகசியேதொனலவ
என்றநபதொதினும,  உள்வரும ந நேட்நடதொ ஏவகலணகள்
அ ன்  லரலயத் த தொட்டு நிர்மூலைேதொக்கவ ற்க
முன்ன தொக,  அதநபதொன்றதவதொரு விலடயிறப்பு
நிமிடங்களில் பதொரியளாடிமீர்வில் ரஷ்ய ஏவகலணகள்
ஏவப்படுவல  உள்ளாடிமீர்டக்கி இருக்கம.  ஆயிரக்
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கணக்கதொன ஏவகலணகள் —  1945இல்,  நூற
ஆயிரக் கணக்கதொனவர்கலளாடிமீர்ப் படுதகதொலலை த செய் 
ஹிநரதொஷிேதொ ேற்றம  நேதொக செதொகிலய அழித் 
அதேரிக்க கண்டுகலளாடிமீர் விட  செக்தி வதொய்ந்  அலவ
ஒவதவதொன்றம —  வட அதேரிக்கதொ ேற்றம
ஐநரதொப்பதொ எங்கிலும இரதொணுவ  ளாடிமீர்ங்கள் மீதம,
த தொழில்தலற உள்கட்டலேப்பு மீதம,   கவல்
த தொடர்புகள் ேற்றம கட்டுப்பதொட்டு லேயங்கள்
மீதம ேலழதயன தபதொழியும.

உக்நரன் த நேருக்கடி முழவதிலும உலைக ந செதொ செலி செ
வலலைத்  ளாடிமீர்த் தொல் த செய்யப்பட்ட எச் செரிக்லககலளாடிமீர்ப்
புட்டினின் கருத்தக்கள் உறதிப்படுத்தகின்றன.
ேநலைசிய ஏர்லலைன்ஸ் விேதொனம MH17
 கர்க்கப்பட்ட ற்கப் பிந்ல ய அதேரிக்க
ஆத்திரமூட்டல்களுக்க இலடநய,  WSWS
எழதலகயில்,  “அதேரிக்கதொ,  ஐநரதொப்பதொ ேற்றம
ரஷ்யதொவிற்க இலடநய—அணுஆயு  நபதொரின்
 செதொத்தியக்கூற உட்பட—நபதொருக்க நீங்கள்  யதொரதொ?
இந்  நகள்விலயத்  தொன் ஒவதவதொருவரும நகட்டுக்
தகதொள்ளாடிமீர் நவண்டும...” என்ற எழதியத.

ரஷ்ய-ஆ ரவிலைதொன ஜனதொதிபதி விக்தடதொர்
யதொனுநகதொவிச்சிற்க எதிரதொன ஒரு ஆட்சிக்கவிழ்ப்லப
ஆ ரிப்பதிலும ேற்றம கிநயவில் ஒரு தீவிர வலைத
ஆட்சிலய நிறவவதிலும வதொஷிங்டன் ேற்றம
நபர்லினின்  லலையீநட,  ஆரமபத்திலிருந்த
உக்நரனிய த நேருக்கடியின் உந்த செக்தியதொக
இருந்தள்ளாடிமீர்த.  இத ேனி யினத்தின்
உயிர்வதொழ்லவநய அச்சுறத்தம ஒரு அணுஆயு 
நேதொ ல் அபதொயத்ல  முன்னிறத்தம வலகயில்,
யுநரஷியதொ முழவதம அதேரிக்கதொ நேலைதொதிக்கத்ல 
ஸ்திரப்படுத்தவ ற்கதொன ஒரு பரந் ,
ஆக்நரதொஷேதொன நிகழ்ச்சி நிரலின் பதொகேதொக
இருந்தள்ளாடிமீர்த.

மு லைதொளித்தவ த செதொத்தலடலேலய பதொதகதொப்ப ன்
அடிப்பலடயிலும ேற்றம ந சியவதொ த்தின்
அடிப்பலடயிலும,  ஏகதொதிபத்திய  தொக்க லுக்க
புட்டின் ஆட்சியின் விலடயிறப்பதொனத,
பிற்நபதொக்கத் னேதொனதம ேற்றம அரசியல்ரீதியில்
திவதொலைதொனதேதொகம.  1991இல் ந செதொவியத்
ஒன்றியத்தில் மு லைதொளித்தவ மீட்சியிலிருந்த எழந் 
ஊழல்பீடித்  ரஷ்ய வணிக த செல்வந்  அடுக்க,
 செர்வந  செ அளாடிமீர்வில் நிலைவம பதொரிய நபதொர்
எதிர்ப்புக்க முலறயீடு த செய்ய  லகலேயற்றள்ளாடிமீர்த.
அத அச்சுறத்திவரும அணுஆயு ப் நபதொருக்கம
ேற்றம ஏகதொதிபத்தியத்தடன் ஒரு  செேர செத்ல 
எட்டுவ ற்கம இலடநய ஊ செலைதொடிக்
தகதொண்டிருக்கிறத.

ஒரு மிகவம ஆக்நரதொஷேதொன  நேடவடிக்லக
நபதொக்லக எடுப்ப ற்க,  ரஷ்ய
இரதொணுவத்திடமிருந்த ஆரமபத்தில் புட்டின்
அழத் த்ல  முகங்தகதொடுத் ல  அந் 
த தொலலைக்கதொட்சி ந நேர்கதொணல் எடுத்தக்கதொட்டியத.
 ன்லனத் தொநன பதொதகதொத்தக் தகதொள்வ ற்க ரஷ்யதொ

 யதொரதொக இருப்பல  எடுத்தக்கதொட்ட, "இருக்கம எல்லைதொ
வழிவலககலளாடிமீர்யும"  பிரநயதொகிக்கேதொற "இரதொணுவ
வல்லுனர்கள்"  பரிந்தலரத்  ரஷ்ய பதொதகதொப்பு
அலேச் செக அறிக்லககலளாடிமீர் அந்  ஒளிபரப்பு
நேற்நகதொளிட்டத.

எவவதொறிருந்  நபதொதினும அந்  ந நேர்கதொணலில், புட்டின்
அந்த நேருக்கடிலயக் கலறத்தக் கதொட்டினதொர்.
“சூழ்நிலலையின் சிக்கலைதொன ன்லே ேற்றம நவகேதொன
இயல்பு இருந் தொலும கூட, பனிப்நபதொர் முடிந்தவிட்டத,
நேலும கரீபியனில் ஏற்பட்ட ஒன்லறப் நபதொலை [1962
கியூபதொ ஏவகலண த நேருக்கடி]   நேேக்க  செர்வந  செ
த நேருக்கடிகள் நவண்டியதில்லலை.  அலனத்திற்கம
நேலைதொக அ ற்கப் பிந்ல ய இப்நபதொல ய த நேருக்கடி
அதநபதொன்ற  நேடவடிக்லககளுக்கதொன அவசியத்ல 
தகதொண்டு வந்திருக்கவில்லலை,  நேலும அத  நேேத
த செதொந்   நேலைன்கநளாடிமீர்தொடு முரண்படக்கூடும,” என்றதொர்.

கிநயவ ஆட்சிக்கவிழ்ப்பிற்க  செதித்திட்டம தீட்டிய தொக
வதொஷிங்டலன புட்டின் கற்றஞ் செதொட்டிய நபதொதினும,
ந நேட்நடதொவின் கரங்களில் அணுஆயு  நிர்மூலைேதொக்கல்
கறித்  ரஷ்யதொவின் அச் செங்கலளாடிமீர் விவரித்திருந் 
நபதொதம கூட,  அதேரிக்க அதிகதொரிகலளாடிமீர் அவர் " நேேத
அதேரிக்க  நேண்பர்களும பங்கதொளிகளும"  என்ற
தபதொருந் தொ  வலகயில் கறிப்பிட்டதொர்.

உண்லேயில்,  நிலலைலே என்னதவன்றதொல்,
தபருமபதொன்லே பனிப்நபதொர் கதொலைத்தில் இருந் ல 
விடவம நிலலைலே இப்நபதொத மிகவம ஆபத் தொக
உள்ளாடிமீர்த.  கிநயவ ஆட்சிக்கவிழ்ப்புக்கப் பின்னர்
கிழக்க ஐநரதொப்பதொவில் ந நேட்நடதொ இரதொணுவ
கட்டலேப்புக்க இலடநய,   நேதொற்பத "மிக அருகில்
 வறிய"   செமபவங்கள் ந நேட்நடதொ ேற்றம ரஷ்ய
விேதொனங்கலளாடிமீர் ந நேரடியதொன நேதொ லுக்க மிக
த நேருக்கேதொக தகதொண்டு வந்திருந்  தொக கடந்  ஆண்டு
இலைண்டலன லேயேதொக தகதொண்ட ஒரு சிந் லன
கழதொமின் அறிக்லக ஒன்ற கறிப்பிட்டத.  நஜர்ேன்
த செய்தி இ ழ் Der  Spiegel ேற்றம முன்னதொள்
ந செதொவியத் பிர ேர் மிக்தகல் நகதொர்பந செவவம உலைக
நபதொர் அபதொயம கறித்த எச் செரித்தள்ளாடிமீர்னர்.

ஏகதொதிபத்தியத்தின் ஆக்நரதொஷேதொன பதொத்திரம,
ஆக்நரதொஷேதொன அணுஆயு ப் நபதொர் தகதொள்லக ஏற்பத
கறித்த அதேரிக்க ஆளும வட்டதொரங்களில் நிலைவம
விவதொ ங்களாடிமீர்தொல் நேலுயர்த்திக் கதொட்டப்படுகிறத.  இத
கீர் லீபர் ேற்றம டதொர்ல் பிரஸ் ஆகிய இரண்டு
நபரதொசிரியர்களாடிமீர்தொல்,  2006இல்,  அதேரிக்க அரசியல்
ஸ் தொபகத்தின் முன்னணி தவளியுறவ தகதொள்லக
ஆய்வி ழதொன Foreign  Affairs இன் கட்டுலரயில்
த தொகத் ளிக்கப்பட்டிருந் த.

“ரஷ்யதொ ேற்றம சீனதொவின் நீண்டதூர
அணுஆயு ங்கலளாடிமீர் அநனகேதொக அதேரிக்கதொ
விலரவிநலைநய ஒநர  தொக்க லில் அழிக்க
நவண்டியதிருக்கம,”  என்ற அவர்கள் எழதினர்.
மு லைதொளித்தவ மீட்சிக்கப் பின்னர் ரஷ்ய
உள்கட்டலேப்பு நிலலைகலலைந்  ன் கதொரணேதொக, ரஷ்யதொ
ஒருசிலை அணுஆயு  ஏவ ளாடிமீர்ங்கலளாடிமீர்நயதொ அல்லைத
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இடமவிட்டு இடம  நேகர்த் க்கூடிய ஏவகலண
ஏவகளாடிமீர்ங்கலளாடிமீர்நயதொ  தொன் தகதொண்டிருக்கிறத; அ ன்
தபருந்த தொலலைவக்கப் பதொயும ஏவகலணகலளாடிமீர்
ஏவம நீர்மூழ்கி கப்பல்கநளாடிமீர்தொ,  தபருமபதொலைதொன
அவற்றின் ந நேரத்ல  இயக்கமின்றி
தலறமுகங்களிநலை  தொன் த செலைவிட்டன.  இலவ
அலனத்தம ஒரு பதொரிய,  முன்கூட்டிய அதேரிக்க
அணுஆயு   தொக்க லைதொல் அழித்தவிட முடியும.

லீபர் ேற்றம பிரஸின் கருத்தப்படி, ரஷ்யதொ ேற்றம
சீனதொலவ நிரதொயு பதொணியதொக்க ஒரு முன்கூட்டிய
அணுஆயு   தொக்க லலை வதொஷிங்டன் இப்நபதொத
சிந்தித்த வரக்கூடும.  அணுஆயு  நபதொரின்
கணினிேயப்பட்ட ேதொதிரிகலளாடிமீர் எடுத்தக்கதொட்டி
அவர்கள் எழதலகயில்,  “ரஷ்யதொவின் ஒவதவதொரு
கண்டுவீச்சு  ளாடிமீர்த்ல யும,  நீர்மூழ்கி கப்பல் ேற்றம
ICBMஐ அழிப்ப ற்க திடீர் [அணுஆயு ]
 தொக்க ல் ஒரு  நேல்லை வதொய்ப்லபக்
தகதொண்டிருக்கம,”  என்றனர்.  இடமவிட்டு இடம
 நேகர்த் க்கூடிய  லரவழி அணுஆயு 
ஏவகலணகநளாடிமீர்தொ அல்லைத ஆற்றல்மிக்க
தபருந்த தொலலைவ பதொயும ஏவகலண நீர்மூழ்கி
கப்பல்கநளாடிமீர்தொ இல்லைதொேல்,  சீனதொவின் அணுஆயு 
 ளாடிமீர்வதொடங்கள் "ஓர் அதேரிக்க  தொக்க லுக்க
இன்னும அதிக பலைவீனத்தடன் இருப்பல யும"
அவர்கள் ந செர்த்தக் தகதொண்டனர்.

இருப்பினும,  அதேரிக்க தவளியுறவத்தலற
தகதொள்லகயின் சிலை வட்டதொரங்களில்
அதநபதொன்றதவதொரு தகதொள்லகலயக் கறித்த
கவலலைகள் நிலைவவல யும அவர்கள்
கறிப்பிட்டனர்:  “நிலறய ஏவகலணகள்,  நீர்மூழ்கி
கப்பல்கள்,  ேற்றம கண்டுவீசிகலளாடிமீர்  யதொரிப்ப ன்
மூலைேதொக;  ஒவதவதொரு ஆயு த்திலும நிலறய
தவடிகண்டுகலளாடிமீர் நிரப்புவ ன் மூலைேதொக;
 செேதொ தொனகதொலைங்களிலும அவற்றின் அணுஆயு 
பலடகலளாடிமீர் தபரும எச் செரிக்லக ேட்டங்களில்
லவப்ப ன் மூலைேதொக;  நேலும ேயிரிலழயில்
சுண்டிவிட எதிர் நேடவடிக்லக தகதொள்லககலளாடிமீர்க்
தகதொண்டிருப்ப ன் மூலைேதொக...  ரஷ்யதொவம சீனதொவம
அவற்றின் பதொதிப்லபக் கலறத்தக் தகதொள்ளாடிமீர்
நவகேதொக நவலலை த செய்யக்கூடும.
எதிர்பதொரதொவி ேதொக, அங்கீகரிக்கப்படதொ , அல்லைத —
கறிப்பதொக த நேருக்கடி  செந் ர்ப்பங்களின் நபதொத—
திட்டமிட்நட த செய்யப்பட்ட தொக இருந் தொலுநே கூட
அத் லகய அணுஆயு  நபதொரின் ஆபத் தொனத, பலை
  செதொப் ங்களாடிமீர்தொக பதொர்த்திரதொ  ேட்டங்களுக்க
கடுலேயதொக இருக்கம.”

உக்நரனிய த நேருக்கடி மீ தொன புட்டினின்
கருத்தக்கள்,  உண்லேயில் அதநபதொன்ற
ஆபத்தக்கள் த நேருங்கி வந்த தகதொண்டிருக்கின்றன
என்பல த் த ளிவபடுத்தகிறத.  அணுஆயு 

நபதொட்டி,  நபதொர் அபதொயத்திற்க ஒப்ப தீவிரேலடந்த
வருகிறத.

அதேரிக்கதொவம ரஷ்யதொவம அணுஆயு  கலறப்பு
மீ தொன அவர்களின் ஒத்தலழப்லப முடித்தக்
தகதொள்வத ன ஜனவரியில் அறிவித்  ற்க முன்ன தொக,
ஒபதொேதொ நிர்வதொகம அதேரிக்க அணுஆயு 
நேமபடுத் லுக்க 1  ட்ரில்லியனுக்கம அதிகேதொக
த செலைவிடும திட்டங்கலளாடிமீர்க் கடந்  ஆண்டு
தவளியிட்டத.

ரஷ்யதொவம சீனதொவம அதேரிக்கதொவின் மு ல்
அணுஆயு   தொக்க லலைத்  டுக்கம ஆற்றலலை
அபிவிருத்தி த செய்யும  நேமபிக்லகயில்,  பில்லியன்
கணக்கிலைதொன டதொலைர்கலளாடிமீர் அவற்றின் அணுஆயு 
 ளாடிமீர்வதொடங்களுக்கள் பதொய்ச்சி வருகின்றன.  ரஷ்யதொ
அ ன் அணுஆயு ங்கலளாடிமீர்ப் பரந் ளாடிமீர்வில்  நேவீனப்படுத் 
த தொடங்கியுள்ளாடிமீர்த,  அத அடுத்    செதொப் த்தின்
த தொடக்கத்தில் பலைன்தகதொடுக்கத் த தொடங்கதேன
எதிர்பதொர்க்கப்படுகிறத.  இடமவிட்டு இடம
 நேகர்த் க்கூடிய ஏவகளாடிமீர்ங்கள் மீத அலேக்கப்படும
அணுஆயு  ஏவகலணகளின் விகி தொச் செதொரம 15  இல்
இருந்த 70   செ வீ த்திற்க நபதொகதேன
எதிர்பதொர்க்கப்படுகிறத.  நேலும ரஷ்யதொ அணுஆயு 
ஏவகலண தகதொண்ட புதிய Borei  ரக
நீர்மூழ்கிகப்பல்கலளாடிமீர் அறிமுகப்படுத்தி வருகிறத.

சீனதொ இடமவிட்டு இடம  நேகர்த் க்கூடிய ஏவகளாடிமீர்ங்களில்
அலேக்கப்படும DF-31  தபருந்த தொலலைவ பதொயும
ஏவகலணகலளாடிமீர் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளாடிமீர்த. அலவ திட-
எரிதபதொருள் தகதொண்டலவ என்ப தொல்,  அவற்லற
ஏவவ ற்கதொன  யதொரிப்பு ந நேரம நவகேதொக இருக்கம.
அத த ன் சீனக் கடலின் ல கடலின் ஹைனன் தீவில்,  புதிய
Type-094  எனும தபருந்த தொலலைவ பதொயும ஏவகலண
 தொங்கிய நீர்மூழ்கிகப்பல் அலேந்தள்ளாடிமீர் யூலின்
கடற்பலட  ளாடிமீர்த்ல யும கட்டியுள்ளாடிமீர்த.  அத
நீர்மூழ்கிக்கப்பலில் இருந்த தபருந்த தொலலைவ பதொயும
அணுஆயு  ஏவகலணகளின் தூரத்ல  அதிகரிக்க
நவலலை த செய்த வருகிறத.  அந்  ஏவகலணகள்
இன்னமும த ன் சீனக் கடல் ஏவ ளாடிமீர்ங்களில் இருந்த
அதேரிக்கதொவிற்க எதிரதொன எதிர் தொக்க லில்
அச்சுறத்தம தூரத்திற்க த செல்லைக்கூடிய தொக இல்லலை.

இத் லகய அபிவிருத்திகள் அதேரிக்க
ஏகதொதிபத்தியத்தின் தபதொறப்பற்ற ேற்றம பயங்கர
 நேடவடிக்லககளாடிமீர்தொல் உருவதொக்கப்பட்டு,  ஒட்டுதேதொத் 
உலைக ேக்களுக்கம ஆழ்ந்  அபதொயங்கலளாடிமீர்
அடிநகதொடிடுகின்றன.  அணுஆயு  நபதொர் பற்றிய
பிரச்சிலன தவறேநன நபச்சில் ேட்டுநே  செதொத்தியம
என்ப ல்லை,  ேதொறதொக அத அதிகரித்தவரும உடனடி
அபதொயேதொக உள்ளாடிமீர்த.  இந்  ஆபத்திற்க,   செர்வந  செ
ந செதொ செலி செ முன்நனதொக்கின் அடிப்பலடயில்  செர்வந  செ
த தொழிலைதொளாடிமீர்ர் வர்க்கத்தின் ஒரு  செக்தி வதொய்ந் 
இயக்கத்ல க் கட்டிதயழப்புவ ன் மூலைேதொக ேட்டுநே
பதிலைளிக்க முடியும.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்


