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வட

கொரரியர
மீது
ஓர்
இஇரரணுவ
வ தரக்குவ த்குதலக்குதலைத
கவ தரடுப்பவ தற்ொரன
அவ தன்
அச்சுறுதவ தல்ொள்
மற்றும
வ தயரரிப்புொளில் இருந்து பின்வரங்குமரறு ட்இரமப் நிர்வரொத்குதலவ த
சீன கவளியுறவுதது்குதலற அ்குதலமச்சர் வரங் யி (Wang Yi) நேற்று
நொட்டுக் கொரண்டரர். அவ தன் வடக்கு எல்்குதலக்குதலையில் ஒரு
நபஇரழிவுொஇரமரன
நபரர்
குறிதது
சீன
ஆளும
உயஇரடுக்குொளுக்குள் நிக்குதலைவும ொடு்குதலமயரன மனக்ொவ்குதலக்குதலை்குதலய
பிஇரதிபலிக்கும வ்குதலொயில், அவர் அறிவிக்்குதலொயில், “எந்வ த
வ தருணததிலும ஒரு நமரவ தல் கவடிக்ொக்குதலைரகமன ஒருவருக்கு
உணர்வு ஏற்படுகிறது,” என்றரர்.
யி கவ தரடர்ந்து கூறு்குதலொயில், “வரர்த்குதலவ தொளில் ஆொட்டும
அல்க்குதலைது ேடவடிக்்குதலொொளில் ஆொட்டும, ஒருவ்குதலஇரகயரருவர்
தூண்டுவிடுவ்குதலவ த மற்றும அச்சுறுததுவ்குதலவ த நிறுததுமரறும,
நி்குதலக்குதலை்குதலம்குதலய திருமப கபற முடியரவ த மற்றும நிர்வகிக்ொ
முடியரவ த ொட்டததிற்கு கசல்க்குதலை விட நவண்டரகமன்றும
ேரங்ொள் எல்க்குதலைர வ தஇரப்பின்குதலஇரயும நொட்டுக் கொரள்கிநறரம,”
என்றரர்.
இரஷ்ய அஇரசரங்ொமும அவ தன் எச்சரிக்்குதலொொ்குதலரிக்கைகளைச் நசர்ததுக்
கொரண்டது. கசய்தி கவ தரடர்பரரிக்கைகளைர் டிமிட்ரி கபஸ்நொரவ் நேற்று
அறிவிக்்குதலொயில்,
“கொரரிய
தீபொற்பததில்
பவ தட்டங்ொள்
தீவிஇரம்குதலடவ்குதலவ த மரஸ்நொர கபரும ொவ்குதலக்குதலைநயரடு ொவனிதது
வருகிறது. எல்க்குதலைர ேரடுொளும ொட்டுப்பரட்டுடன் இருக்ொ
ேரங்ொள்
அ்குதல் அழைப்புவிடுக்கிநறரம,
நமலும
எந்வ தகவரரு
ஆததிஇரமூட்டும ேடவடிக்்குதலொொளிலும ஈடுபட நவண்டரகமன
ேரடுொ்குதலரிக்கைகளை ேரங்ொள் எச்சரிக்கிநறரம,” என்றரர்.
வியர் அழைனன்று கபயர் கவளியிடரவ த "அகமரிக்ொ உரிக்கைகளைவுதது்குதலற
அதிொரரிொள்" NBC கசய்திொளுக்குக் கூறு்குதலொயில், கவள்்குதலரிக்கைகளை
மரளி்குதலொயும கபன்டொனும வட கொரரியர மற்கறரரு
அணுஆயுவ த பரிநசரவ த்குதலன ேடதவ த இருப்பவ தரொ ொருதினரல்
அகமரிக்ொர ஒரு "முன்கூட்டிய வ தரக்குவ த்குதலக்குதலை" ேடததும என்று
கவ தரிவிதவ தனர்.
கிம கயரங்-உன் வ த்குதலக்குதலை்குதலமயிக்குதலைரன பிகயரங்யரங் சீனர
மற்றும இரஷ்யர்குதலவ ஒட்டிய வட கொரரிய எல்்குதலக்குதலையரன
Punggye-ri
வ தரிக்கைகளைததில், அதுநபரன்றகவரரு நசரவ த்குதலனயின்
இறுதிக்ொட்ட வ தயரரிப்பில் இருப்பவ தரொ ொரட்டும கசய்திொளும,
கசயற்்குதலொநொரள் படங்ொளும அகமரிக்ொ மற்றும சர்வநவ தச
ஊடொங்ொளில் நிஇரமபி வழிகின்றன. இன்று வட கொரரியரவில்
"சூரிய தினம" ஆகும—அவ தரவது அந்வ த ஆட்சியின் முவ தல்
சர்வரதிொரரி
Kim
Il-sung
இன்
பிறந்வ த
தினததின்
உததிநயரொபூர்வ கொரண்டரட்டமரகும. அதுநபரன்ற ொடந்வ த

ொரக்குதலை நவ தசியவரவ த நிொழ்வுொளில் ஏவுொ்குதலணொள் மற்றும
அணுசக்தி ொருவிொளின் நசரவ த்குதலனொள் ேடதவ தப்பட்டிருந்வ தன.
அகமரிக்ொ இஇரரணுவம, வட கி் அழைக்கு ஆசியரவில் கவ தரடர்ந்து
அவ தன்
முடிவுொளுக்நொற்ப
ஆததிஇரமூட்டும
விவ தததில்
அதிொரஇரத்குதலவ தக் ொரட்டி வருகிறது. ொரர்ல் வின்சன் எனும
விமரனந்வ தரங்கி நபரர்க்ொப்பலும மற்றும அவ தன் நபரர்ப்ப்குதலட
குழுவும
கொரரிய
ொடல்
எல்்குதலக்குதலைொளுக்குள்
அனுப்பப்பட்டிருப்பவ தரொ அறிவிதவ த பின்னர், 18 வது
அகமரிக்ொ விமரனப்ப்குதலட பிரிவு அவ தன் ஒகினரவர விமரனத
வ தரிக்கைகளைததின்
ஓடுபர்குதலவ தயில்
டஜன்
ொணக்ொரன
நபரர்
விமரனங்ொள், குண்டுவீசிொள் மற்றும க் மற்றும் ஹெலிொரப்டர்ொ்குதலரிக்கைகளை
அணிவகுதது நிறுததியநவ தரடு, F-15 நபரர் விமரனங்ொ்குதலரிக்கைகளையும,
ஏவுொ்குதலணொள் மற்றும குண்டுொள் வ தரங்கிய ஏ்குதலனய நபரர்
விமரனங்ொ்குதலரிக்கைகளையும
ொரட்டும
பு்குதலொப்படங்ொ்குதலரிக்கைகளையும
கவளியிட்டது.
நீர்மூழ்கி ொப்பல்ொள்,
திட்டமிட்டு வ தரக்கும
B-1
இரொ
குண்டுவீசிொள், துப்பரக்கி வ தரங்கிய க் மற்றும் ஹெலிொரப்டர்ொள் மற்றும
ேன்கு ஆயுவ தம வ தரிதவ த 625,000 பக்குதலைமரன கவ தன் கொரரிய
இஇரரணுவததிற்கு ஆவ தஇரவரொ 37,000 என்று மதிப்பிடதவ தக்ொ
அகமரிக்ொ வ த்குதலஇரப்ப்குதலட துருப்புொள் உட்பட பஇரந்வ தரிக்கைகளைவிக்குதலைரன
ஏ்குதலனய இஇரரணுவ ஆயுவ தப்ப்குதலடொளும அப்பிஇரரந்தியததில்
நி்குதலக்குதலைநிறுதவ தப்பட்டுள்ரிக்கைகளைன.
வட கொரரியரவிற்கு எதிஇரரொ அகமரிக்ொ வ தரிக்கைகளைபதிொரிக்கைகளைது
தீர்மரனங்ொளுக்கு இணங்ொ கசலுதவ தக்கூடிய்குதலவ என்று
ொருவ ததவ தக்ொ படுபயங்ொஇர பரரிய நபஇரழிவு ஆயுவ தங்ொளில்,
ஆப்ொரனிஸ்வ தரனின்
வியர் அழைனன்று
முவ தல்மு்குதலறயரொ
வ த்குதலக்குதலைம்குதலறவு வ்குதலக்குதலைய்குதலமப்பு என்று கூறப்பட்டவ தன் மீது
கசலுதவ தப்பட்ட Massive Ordnance Air Blast (MOAB) எனும
அணுஆயுவ தமல்க்குதலைரவ த
குண்டும
உள்ரிக்கைகளைடங்கி
உள்ரிக்கைகளைது .
(பரர்க்ொவும:
“ஆப்ொரனிஸ்வ தரன்
மீது
அணு-சரஇரரவ த
மிொப்கபரும
குண்்குதலட
அகமரிக்ொர
நபரடுகிறது:
மனிவ தகுக்குதலைததிற்கு எதிஇரரன ஒரு குற்றம”)
அகமரிக்ொ ஊடொங்ொளும மற்றும அவ தன் கூட்டு ஊடங்ொளும
அகமரிக்ொ வ தரக்குவ தல்ொள் எப்நபரதும நவண்டுமரனரலும
நிொ் அழைக்கூடிய்குதலவ என்ற உணர்்குதலவ கபரிதுபடுததி ொரட்டும
ஒவ்கவரரு முயற்சிொளில் மட்டும ஈடுபட்டு வஇரவில்்குதலக்குதலை,
மரறரொ
அவற்்குதலற
நியரயப்படுததுவதிலும
ஈடுபட்டு
வருகின்றன.
வட கொரரிய ஆட்சியின் "முட்டரள்வ தனம" குறிதது பிஇரச்சரஇரம
கசய்வவ தற்கும, கவறும 25 மில்லியன் மக்ொள்கவ தர்குதலொ
கொரண்டதும கொரண்ட கவறுமநன 25 பில்லியன் டரக்குதலைர்

கமரதவ த உள்ேரட்டு உற்பததி மதிப்பு கொரண்டதுமரன ஒரு
வ தனி்குதலமப்படுதவ தப்பட்ட மற்றும பின்வ தங்கிய அந்ே ேரடு
அபரயத்குதலவ த
முன்னிறுததுவவ தரொ
ொரட்டுவவ தற்கும,
NBC
கசய்திக்கு வி்குதலடயிறுப்பரொ கவளியரன வட கொரரிய
இஇரரணுவ ொட்ட்குதலரிக்கைகளையொததின் நபரர்கவறியூட்டும வரய்சவடரல்
பற்றிக் கொரள்ரிக்கைகளைப்பட்டுள்ரிக்கைகளைது. ஏ்குதலனய அறிவிப்புொநரிக்கைகளைரடு
நசர்தது, பிகயரங்யரங் அறிவிக்்குதலொயில், எந்வ த வ தரக்குவ தல்
சமபவததிலும, கவ தன் கொரரியர மற்றும ஜப்பரனில் உள்ரிக்கைகளை
அகமரிக்ொ வ தரிக்கைகளைங்ொளும, அததுடன் சிநயரலில் உள்ரிக்கைகளை கவ தன்
கொரரிய ஜனரதிபதி மரளி்குதலொயும "சின்னரபின்னமரக்ொப்படும"
என்று அறிவிதவ தது.
ஜப்பரனிய பிஇரவ தம மந்திரி ஷின்நஜர அநப இன் அஇரசரங்ொம
மீள்ஆயுவ தமயமரவவ தற்ொரன அவ தன் மு்குதலன்குதலவ அதிொரிக்ொவும
மற்றும இஇரண்டரம உக்குதலைொ நபரருக்குப் பிந்்குதலவ தய அந்ேரட்டின்
கபயஇரரிக்கைகளைவிக்குதலைரன "அ்குதலமதிவரவ த" கவளியுறவு கொரள்்குதலொ்குதலய
்குதலொவிடவும இந்நி்குதலக்குதலை்குதலம்குதலய சுஇரண்டி வருகிறது. அது,
ொரர்ல்
வின்சன்
நபரர்ப்ப்குதலட
குழுவுடன்
இ்குதலணய,
நபரர்க்ொப்பல்ொ்குதலரிக்கைகளை
அனுப்பி
இருப்பவ தரொ
கசய்திொள்
அறிவிக்கின்றன.
சரததியமரனரிக்கைகளைவிற்கு விஷமப் பிஇரச்சரஇரத்குதலவ த உருவரக்ொ,
அநப இன் நவ தசிய பரதுொரப்பு ொவுன்சில், நபரர் சமபவததில்
கவ தன் கொரரியரவிலிருந்து சுமரர் 60,000 ஜப்பரனியர்ொ்குதலரிக்கைகளை
கவளிநயற்றி அ்குதல் அழைதது வரும பக்குதலை திட்டங்ொ்குதலரிக்கைகளை அது
கபப்இரவரியில் விவரதிததிருந்வ தவ தரொவும, படகுொள் மூக்குதலைமரொ
கவள்ரிக்கைகளைகமன ஜப்பரனுக்குள் நு்குதல் அழைய முயலும வட கொரரிய
அொதிொளுக்கு எவ்வரறு வி்குதலடயிறுப்பகவ தன பரிசீலிதவ தவ தரொவும
ஊடொங்ொளுக்கு கசய்தி ொசியவிட்டது. அச்சுறுததும ரீதியில்
அச்கசய்திொள்
குறிப்பிடு்குதலொயில்,
அதுநபரன்ற
நிஇரரயுவ தபரணியரனவர்ொநரிக்கைகளைரடு வட கொரரிய "உரிக்கைகளைவரளிொளும
முொவர்ொளும"
இருப்பரர்ொகரிக்கைகளைன
பரதுொரப்பு
ொவுன்சில்
ொருதுவவ தரல், “ொடு்குதலமயரன பரதுொரப்பு" அவசியப்படுவவ தரொ
குறிப்பிட்டன.
அகமரிக்ொ
அஇரசியல்
மற்றும
ஊடொ
ஸ்வ தரபொததின்
பிஇரமுொர்ொள் கொரரிய தீபொற்ப நபரரின் வி்குதலரிக்கைகளைவுொ்குதலரிக்கைகளைக்
குறிதது ொவ்குதலக்குதலை கவளியிட்டுள்ரிக்கைகளைனர். நக்குதலைரஸ் ஏஞ்சல்ஸ்
்குதலடமஸ் 1994 இல் முன்கனடுக்ொப்பட்ட முன்மரதிரி்குதலய
நி்குதலனவூட்டியது—அப்நபரது கிளிண்டன் கவள்்குதலரிக்கைகளை மரளி்குதலொ,
வட கொரரியர மீது வ தரக்குவ தல்ொளுக்கு உதவ தஇரவிடும விளிமபில்
இருந்வ தது. வட கொரரிய இஇரரணுவததின் பதிக்குதலைடியில்
சிநயரலில் மட்டுநம ஒரு மில்லியன் ப்குதலடதது்குதலறசரஇரர மக்ொள்
கொரல்க்குதலைப்படுவரர்ொள்
என்று
ொணினி
பரவ்குதலனொள்
மதிப்பிட்டவ தரொ அது குறிப்பிட்டது. சுமரர் 23 ஆண்டுொள்
ொழிதது, வட கொரரியர கு்குதலறந்வ தபட்சம ஒருசிக்குதலை அணுஆயுவ த
ொருவிொ்குதலரிக்கைகளைக் கொரண்டிருக்கும நி்குதலக்குதலையில், நபரருக்ொரன
சரததியமரன வி்குதலக்குதலை அரிக்கைகளைவிட முடியரவ தவரறு இன்னும
அதிொமரொ இருக்கும.
இப்நபரது மூநக்குதலைரபரய மற்றும சர்வநவ தச ஆய்வுொளுக்ொரன
்குதலமயததில் உள்ரிக்கைகளை ஒரு முன்னரள் இஇரரணுவ அதிொரரியரன
ொரர்ல் நபக்ொர் LA Times க்கு கூறு்குதலொயில், “எல்க்குதலைர
வரய்ப்புொளும 'நம்குதலசயின்' மீதுள்ரிக்கைகளைன என்ப்குதலவ த ட்இரமப்
புரிந்து கொரள்ரிக்கைகளை நவண்டும,” என்றரர்.

எவ்வரறிருப்பினும
வரஷிங்டனில்
ஆொட்டும
அல்க்குதலைது
நவகறந்வ த இடததில் ஆொட்டும ஏொரதிபததிய அதிொரஇர
வரிக்கைகளைரொததில் பகுதவ தறிவு நமநக்குதலைரங்கும என்ற ேமபிக்்குதலொயில்,
நபரர்
வ தடுக்ொப்பட
நபரவதில்்குதலக்குதலை.
அது
அஇரசியல்
வ த்குதலக்குதலைவர்ொளின் விருப்பு கவறுப்புொரிக்கைகளைரல் உந்வ தப்படவில்்குதலக்குதலை,
மரறரொ உக்குதலைொ முவ தக்குதலைரளிததுவததின் கவ தரடர்ந்து அதிொரிதது
வரும கபரருரிக்கைகளைரவ தரஇர கேருக்ொடி மற்றும ஆவ தரயமுள்ரிக்கைகளை
சந்்குதலவ தொள் மற்றும இக்குதலைரபததிற்ொரன ஆவ தரஇரவரிக்கைகளைங்ொள் மீது
நமக்குதலைரதிக்ொம
கொரள்வவ தற்ொரன
தீவிஇரம்குதலடந்து
வரும
நபரட்டியரல் உந்வ தப்படுகிறது.
ஆசிய-பசிபிக் பிஇரரந்தியததில் அகமரிக்ொ நமக்குதலைரதிக்ொததிற்கு
கபய்ஜிங்்குதலொக்
கீழ்படிய
கசய்யும
வரஷிங்டனின்
ொட்ட்குதலரிக்கைகளைொளுக்கு கபய்ஜிங்்குதலொ அடிபணிய கசய்வவ தற்ொரொ,
அவ தன் மீது முன்கனரருநபரதும இல்க்குதலைரவ தரிக்கைகளைவில் அழுதவ தத்குதலவ த
பிஇரநயரகிப்பநவ த, வட கொரரியரவிற்கு எதிஇரரன நபர்குதலஇர
நேரக்கிய
அகமரிக்ொ
ஆயதவ தப்பரட்டின்
பிஇரவ தரன
நேரக்ொமரகும. அகமரிக்ொ அஇரசியல் மற்றும இஇரரணுவ
ஸ்வ தரபொததின்
அனுகூக்குதலைமரன
கபரறுப்பற்ற
நி்குதலக்குதலைப்பரட்டிலிருந்து, சீனர்குதலவ பயமுறுதவ த வட கொரரியர
மீது ஒரு ேரசொஇரமரன வ தரக்குவ தல் குறிதவ த அச்சுறுதவ தல்
பயன்படுதவ தப்படுகிறது என்றரல், வர்தவ தொ உறவுொள் மற்றும
கவ தன் சீனக் ொடலில் சீன ொடல்எல்்குதலக்குதலை உரி்குதலமக்நொரஇரல்ொள்
நபரன்ற பக்குதலை வ்குதலொப்பட்ட பிஇரச்சி்குதலனொள் மீதும அதுநபரன்ற
நமரவ தல் அச்சுறுதவ தல்ொ்குதலரிக்கைகளை கவ தரடுக்ொ முடியும.
சீன அஇரசரங்ொநமர ட்இரமப் நிர்வரொததுடன் அனுசரிதது கசல்க்குதலை
கபரும பிஇரயதவ தனம கசய்து வருகிறது. ொடந்வ த வரஇரம, அது
வட கொரரியரவின் நீண்டொரக்குதலை ஒரு சிக்குதலை ஏற்றுமதிொளில்
ஒன்றரன
நிக்குதலைக்ொரி்குதலய
அவ தனிடமிருந்து
கொரள்முவ தல்
கசய்வ்குதலவ த நிறுததுவவ தரொவும, மற்றும அந்ேரட்டிற்கு கசல்லும
ஒநஇர சர்வநவ தச விமரனத்குதலவ தயும இ்குதலடநிறுததுவவ தரொவும
அறிவிதவ தது.
கபரதுவரொ
சீன
ொமயூனிஸ்ட்
ொட்சி
வ த்குதலக்குதலை்குதலமயின் ொண்நணரட்டங்ொ்குதலரிக்கைகளை எதிகஇரரலிக்கும People’s
Daily
மற்றும
Global
Times
நபரன்ற
அஇரசு்குதலட்குதலம
பததிரி்குதலொொள்,
அணு
ஆயுவ த
வ தயரரிப்புொளுக்ொரன
முயற்சிொ்குதலரிக்கைகளைக்
்குதலொவிடுமரறு
வட
கொரரியர்குதலவ
எச்சரிததுள்ரிக்கைகளைதுடன்,
அவ்வரறு
கசய்வவ தன்
மூக்குதலைமரொ,
வரஷிங்டனின் நபரருக்ொரன சரக்குநபரக்குொ்குதலரிக்கைகளை இல்க்குதலைரமல்
கசய்ய வலியுறுததி உள்ரிக்கைகளைன. Global Times கு்குதலறந்வ தபட்சம
அவ தன் ஒரு வ த்குதலக்குதலையங்ொததில், மற்கறரரு வட கொரரிய
அணுஆயுவ த
நசரவ த்குதலன்குதலயத
வ தடுக்ொ
சீனரநவ
இஇரரணுவரீதியில்
வ த்குதலக்குதலையீடு
கசய்யக்குதலைரம
என்றும
அச்சுறுததியது.
“வட கொரரியர மீது கசல்வரக்கு கொரண்டுள்ரிக்கைகளை வர்தவ தொ
மற்றும இஇரரணுவ பங்ொரளியரன சீனரவின் உவ தவியுடன்
பிகயரங்யரங் மீது" அவ தன் கொரள்்குதலொ "அழுதவ தத்குதலவ த
அதிொரிதது வருவவ தரொ" ட்இரமப் நிர்வரொம ஒரு அறிக்்குதலொ
கவளியிட்டு, கவளிப்ப்குதலடயரொநவ கபய்ஜிங்கிற்ொரன ஒரு
விட்டுக்கொரடுப்புடன் நேற்று வி்குதலடயிறுதவ தது. அநவ தநேஇரததில்,
நபரர் உட்பட "சொக்குதலை வரய்ப்புொளும" “நம்குதலசயில்" உறுதியரொ
இருக்கின்றன என்ற அவ தன் வலியுறுதவ தல்ொளில் இருந்து
கவள்்குதலரிக்கைகளை மரளி்குதலொ இன்னும பின்வரங்ொவில்்குதலக்குதலை.

