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கொரரிய தீபொற்பத்தில,  அதுவும் அப்பி அப்பிரரந்தியத்ராந்தியத்திராந்தியத்தை மற்றும்

உலராந்தியத்தொையய ையே வேொமரொ சூழக்கூடிய,  ஒரு ையபரர் அபரயத்ராந்தியத்திராந்தியத்தை
மிொப்கபரியளவில அதிொரித்து,  அகமரிக்ொ ஜக ஜனரதிபதி
க ரக ஜனரலடு ட் அப்பிரம்ப் ையம்ப் நேற்று ே வே  கொரரியரவிற்கு எதி அப்பிரரொ
இ அப்பிரத்ிராந்தியத்தைம் உராந்தியத்த உறைய ராந்தியத்தே வேக்கும் ஓர் அச்சுறுத்ிராந்தியத்தைல விடுத்ிராந்தியத்தைரர்.
“அகமரிக்ொரவிற்கு இனியும் அச்சுறுத்ிராந்தியத்தைல விடுக்ொரமல
இருப்பையிராந்தியத்தை ே வே  கொரரியரவுக்கு ம்ப் நேலலது,”  என் உறைே வேர்
எச்சரித்ிராந்தியத்தைரர்.  “குண்டுொள,  சீற் உறைம் மற்றும்,  கே வேளிப்பராந்தியத்த யரொ,
பலம்,  இே வேற்ராந்தியத்த உறைக் கொரண்டு இிராந்தியத்தைற்கு முன்க ஜனர் இந்ிராந்தியத்தை உலொம்
ஒருையபரதும் ொண்டி அப்பிரரிராந்தியத்தைே வேற்ராந்தியத்த உறை அே வேர்ொள சந்திக்ொ
ையே வேண்டியிருக்கும்,” என் உறைரர்.

ொ ந்ிராந்தியத்தை மரிராந்தியத்தைம் ே வே  கொரரியர இ அப்பிரண்டு
கிராந்தியத்தைரராந்தியத்தலதூ அப்பிர ஏவுொராந்தியத்துகணை பரிையசரிராந்தியத்தைராந்தியத்தக ஜனொராந்தியத்தள
ம்ப் நே த்தியராந்தியத்திராந்தியத்தைத் கிராந்தியத்தைர ர்ந்து,  ே வே 
கொரரியர கபரருளரிராந்தியத்தைர அப்பிரத்ராந்தியத்திராந்தியத்தை
மு க்ொ அச்சுறுத்தும் விிராந்தியத்தைத்தில
ஐ.ம்ப் நேர.  பரதுொரப்பு அராந்தியத்தே வே
ிராந்தியத்தைண்டிக்கும் ே வேராந்தியத்தொயிலரக ஜன
ிராந்தியத்தைராந்தியத்த யரராந்தியத்துகணைொராந்தியத்தள
திணித்ிராந்தியத்தைிராந்தியத்தைற்குப் பின்க ஜனர்
ே வேந்துளள ட் அப்பிரம்பின் இந்ிராந்தியத்தை
ொருத்துக்ொள,  ஒரு
கூர்ராந்தியத்தமயரக ஜன பிராந்தியத்தைட் 
நிராந்தியத்தலராந்தியத்தமராந்தியத்தய எரியூட் 
மட்டுையம கசய்யும்.  ஒரு
சிறிய மற்றும் ே வேறிய ம்ப் நேரட்ராந்தியத்த 
சரம்பலரக்ொ ட் அப்பிரம்ப்
அச்சுறுத்துே வேது,
அ ரே வேடித்ிராந்தியத்தைக ஜனத்தின் உச்சக்ொட் மரொ
உளளது.

அகமரிக்ொர ஆட்சி மரற் உறைத்ராந்தியத்திராந்தியத்தைையயர அலலது
ஓர் இ அப்பிரரணுே வே ிராந்தியத்தைரக்குிராந்தியத்தைல கிராந்தியத்தைர ங்குே வேிராந்தியத்தைற்ொரக ஜன ஒரு
சரக்குையபரக்ராந்தியத்தொையயர ையிராந்தியத்தை விலராந்தியத்தல என்று ே வே  கொரரியரவுக்கு
மறுஉத்ிராந்தியத்தை அப்பிரே வேரிராந்தியத்தைம் ே வேழங்கியிராந்தியத்தைன் மூலமரொ,  ொ ந்ிராந்தியத்தை ே வேர அப்பிரம்
ையபச்சுே வேரர்த்ராந்தியத்திராந்தியத்தைொளுக்கு அடித்ிராந்தியத்தைளம் அராந்தியத்தமக்ொ முயன் உறை
அகமரிக்ொ கே வேளியு உறைவுத்துராந்தியத்த உறை கசயலர் க உறைக்ஸ் ரிலலர்சனின்
முயற்சிொளுக்கு ட் அப்பிரம்ப் ையே வேண்டுகமன்ைய உறை திட் மிட்டு
குழிபறித்துளளரர்.  ே வே அப்பிரவிருக்கும் ம்ப் நேரட்ொளில
அகமரிக்ொரவி மிருந்து ஒரு பரரிய ிராந்தியத்தைரக்குிராந்தியத்தைராந்தியத்தல அது
முொங்கொரடுக்கி உறைது என்று மட்டுையம பிகயரங்யரங்கில உளள
அந்ிராந்தியத்தை ஸ்தி அப்பிரமற் உறை,  கம்ப் நேருக்ொடி-நிராந்தியத்த உறைந்ிராந்தியத்தை ஆட்சி அனுமரனிக்ொ
முடியும்.  அது ஆத்தி அப்பிரமூட்டும் அிராந்தியத்தைன் கசரந்ிராந்தியத்தை
ே வேரய்சே வே ரலொராந்தியத்தளக் கொரண்டு விராந்தியத்த யிறுத்து ே வேருகி உறைது.

ையம்ப் நேற்று ஒரு அறிக்ராந்தியத்தொயில ே வே  கொரரியர அறிவிக்ராந்தியத்தொயில,
மத்திய தூ அப்பிர ஏவுொராந்தியத்துகணைொள மற்றும் கிராந்தியத்தைரராந்தியத்தலதூ அப்பிர

ஏவுொராந்தியத்துகணைொளு ன் குே வேரமில உளள அகமரிக்ொ இ அப்பிரரணுே வே
ிராந்தியத்தைளங்ொராந்தியத்தளத் ிராந்தியத்தைரக்ொ அது "கசயல திட் த்ராந்தியத்திராந்தியத்தை ஆ அப்பிரரய்ந்து
ே வேருே வேிராந்தியத்தைரொ"  அறிவித்ிராந்தியத்தைது.  இதுையபரன் உறை அச்சுறுத்ிராந்தியத்தைலொள,
அகமரிக்ொர ே வே  கொரரியரவுக்கு எதி அப்பிரரொ முன்கூட்டிய
ிராந்தியத்தைரக்குிராந்தியத்தைலொராந்தியத்தள ம்ப் நே த்ிராந்தியத்தை அிராந்தியத்தைற்கு ையே வேண்டிய ொர அப்பிருகணைங்ொராந்தியத்தள
ே வேழங்குே வேையிராந்தியத்தைரடு,  ட் அப்பிரம்ப் நிர்ே வேரொத்தின் ொ அப்பிரங்ொளில ையம்ப் நே அப்பிரடியரொ
சரிராந்தியத்தைொமரக்கிக் கொரளளப்படும்.

1962  கியூப ஏவுொராந்தியத்துகணை கம்ப் நேருக்ொடிக்குப் பின்க ஜனர்,  உலொம்
இந்ிராந்தியத்தைளவுக்கு அணுஆயுிராந்தியத்தை ையபரர் விளிம்பின் கம்ப் நேருக்ொத்தில
இருந்ிராந்தியத்தைதிலராந்தியத்தல.  ஒரு சம்பே வேையமர அலலது ிராந்தியத்தைற்கசயலரக ஜன
விபத்ையிராந்தியத்தைர,  அது சிறியையிராந்தியத்தைர கபரியையிராந்தியத்தைர,  அது,  சீக ஜனர மற்றும்

 அப்பிரஷ்யர ையபரன் உறை ஏராந்தியத்தக ஜனய அணுஆயுிராந்தியத்தை சக்திொராந்தியத்தளயும்
ையே வேொமரொ அிராந்தியத்தைற்குள இழுத்து,

ொுகணைக்கி வியலர விராந்தியத்தளவுொளு ன் ஒரு
ையமரிராந்தியத்தைல தூண் ப்ப லரம்.

1962  இல அகமரிக்ொ ஜக ஜனரதிபதி
ையஜரன் கொன்க ஜனடி அந்ிராந்தியத்தை
கம்ப் நேருக்ொடிராந்தியத்தய ிராந்தியத்தைணிக்ொ
முராந்தியத்தக ஜனந்து,  கியூபரவில
இருந்ிராந்தியத்தை  அப்பிரஷ்ய ஏவுொராந்தியத்துகணை
ிராந்தியத்தைளங்ொள மீது குண்டு வீச
ையே வேண்டுகமன் உறை அே வே அப்பிரது
பரசிசே வேரிராந்தியத்தை விமரக ஜனப்பராந்தியத்த 
ிராந்தியத்தைராந்தியத்தலராந்தியத்தம ிராந்தியத்தைளபதி கஜக ஜன அப்பிரல
குர்டிஸ் லீையம இன்
ையொரரிக்ராந்தியத்தொொராந்தியத்தள நி அப்பிரரொரித்து
ையபரலிலலரமல, இப்ையபரது

ட் அப்பிரம்ப் ையே வேண்டுகமன்ைய உறை ே வே 
கொரரியர கம்ப் நேருக்ொடிராந்தியத்தய

தீவி அப்பிரப்படுத்தி ே வேருகி உறைரர்.  அே வேரின்
அச்சுறுத்ிராந்தியத்தைலொள ஒரு அகமரிக்ொ

ஜக ஜனரதிபதியி ம் இருந்து முன்கக ஜனரருையபரதும்
ே வேந்தி அப்பிரரிராந்தியத்தை ே வேராந்தியத்தொயில உளளது.  ஏையிராந்தியத்தைனும் சமரந்ிராந்தியத்தை அப்பிரத்ராந்தியத்திராந்தியத்தை
ொருகணைையே வேண்டின்,  ஒருே வேர் ஹிட்லரின் பரசிசே வேரிராந்தியத்தை
ையொரபங்ொராந்தியத்தளத் ிராந்தியத்தைரன் திரும்பி பரர்க்ொ ையே வேண்டியிருக்கும்.

ட் அப்பிரம்பின் அறிக்ராந்தியத்தொொராந்தியத்தள ஏையிராந்தியத்தைர கே வேற்று ே வேரய்சே வே ரல என்று
எே வேரும் ஒதுக்கிவி க்கூ ரது.  ையமற்கொரண்டு ே வே  கொரரியர
பரிையசரிராந்தியத்தைராந்தியத்தக ஜனொள ம்ப் நே த்திக ஜனரல,  அராந்தியத்திராந்தியத்தை நிர்மூலமரக்ொராந்தியத்தலக்
கொரண்டு அச்சுறுத்தி இருப்பிராந்தியத்தைன் மூலம்,  ட் அப்பிரம்ப் அே வேர்
பின்ே வேரங்ொ முடியரிராந்தியத்தை ஒரு நிராந்தியத்தலராந்தியத்தமராந்தியத்தய உருே வேரக்கியுளளரர்.
அராந்தியத்தக ஜனத்திற்கும் ையமலரொ,  உளம்ப் நேரட்டு அ அப்பிரசியல
கொரந்ிராந்தியத்தைளிப்பிலிருந்து ொே வேக ஜனத்ராந்தியத்திராந்தியத்தை திராந்தியத்தசதிருப்புே வேிராந்தியத்தைற்கு ஒரு
ே வேழிே வேராந்தியத்தொயரொ,  ே வே  கொரரியர மீது ட் அப்பிரம்ப் ஒரு ஈவி அப்பிரக்ொமற் உறை
ிராந்தியத்தைரக்குிராந்தியத்தைராந்தியத்தல கிராந்தியத்தைரடுக்ொ முராந்தியத்தக ஜனயலரம் எனும் அளவிற்கு



அகமரிக்ொ ஆளும் ே வேட் ர அப்பிரங்ொளில ஆழ்ந்ிராந்தியத்தை கம்ப் நேருக்ொடியும்,
உட்பூசலொளும் நிலவுகின் உறைக ஜன.

அகமரிக்ொ ம்ப் நேொ அப்பிரங்ொள ே வே  கொரரியரவின் ஓர் அணுஆயுிராந்தியத்தை
ிராந்தியத்தைரக்குிராந்தியத்தைலின் உ க ஜனடி ஆபத்தில இருப்பிராந்தியத்தைரொ அகமரிக்ொ
கபரது மக்ொராந்தியத்தள ம்ப் நேம்ப ராந்தியத்தே வேக்கும் ையம்ப் நேரக்கில, ட் அப்பிரம்ப் நிர்ே வேரொம்,
பணிே வே க்ொத்து ன் கூடிய ஊ ொங்ொளது உிராந்தியத்தைவிையயரடு,
ஏற்ொக ஜனையே வே ஒரு பி அப்பிரச்சர அப்பிர ம்ப் நே ே வேடிக்ராந்தியத்தொராந்தியத்தய ம்ப் நே த்திக்
கொரண்டிருக்கி உறைது.

“ே வே  கொரரியர ையே வேொமரொ ட் அப்பிரம்பின் சிே வேப்பு ையொரட்ராந்தியத்த  அணுகி
ே வேருகி உறைது,”  என்று ிராந்தியத்தைராந்தியத்தலப்பிட்டு ே வேரஷிங் ன் ையபரஸ்ட் ையம்ப் நேற்று
ஒரு ொட்டுராந்தியத்த அப்பிர கே வேளியிட் து. பிகயரங்யரங் "அது பரிையசரதித்து
ே வேரும் ொண் ம் விட்டு ொண் ம் கசன்று ிராந்தியத்தைரக்கும் கிராந்தியத்தைரராந்தியத்தலதூ அப்பிர
ஏவுொராந்தியத்துகணைொளில (ICBM)  ஒன்றின் உளையள கபரருத்ிராந்தியத்தைக்கூடிய
ஒரு சிறிய குண்ராந்தியத்த " ிராந்தியத்தையரரித்துளளிராந்தியத்தைரொ "முன்க ஜனைய அப்பிர பரதுொரப்பு
உளவுத்துராந்தியத்த உறை இ அப்பிரொசிய முொராந்தியத்தம ஆய்வில"  கூ உறைப்பட் ராந்தியத்திராந்தியத்தை
அக்ொட்டுராந்தியத்த அப்பிர விமர்சக ஜனபூர்ே வேமின்றி கே வேளியிட் து.

அந்ிராந்தியத்தை கூற்றுொள,  ஈ அப்பிரரக் மீிராந்தியத்தைரக ஜன சட் விைய அப்பிரரிராந்தியத்தை பராந்தியத்த கயடுப்ராந்தியத்தப
நியரயப்படுத்துே வேிராந்தியத்தைற்கு பயன்படுத்ிராந்தியத்தைப்பட்  ையப அப்பிரழிவு
ஆயுிராந்தியத்தைங்ொள குறித்ிராந்தியத்தை கபரய்ொராந்தியத்தள ையஜரடித்ிராந்தியத்தை அையிராந்தியத்தை அகமரிக்ொ
உளவுத்துராந்தியத்த உறை ஸ்ிராந்தியத்தைரபொத்தி ம் ே வேந்ிராந்தியத்தைிராந்தியத்தைரகும்.  அே வேற்ராந்தியத்த உறை
முொமதிப்பரொ எடுத்துக் கொரளள முடியரது. ே வே  கொரரியரவின்
ICBM  ொள என் உறைராந்தியத்தழக்ொப்படுராந்தியத்தே வே கசலலக்கூடிய தூ அப்பிரம்,
துலலியத்ிராந்தியத்தைன்ராந்தியத்தம,  சுமக்கும் குண்டுொளின் எராந்தியத்த யளவு,
பூமியின் சூழலுக்குள மீண்டும் நுராந்தியத்தழந்து ிராந்தியத்தைப்பித்திருக்ொக்கூடிய
தி உறைன் எக ஜன அராந்தியத்தே வே குறித்து கூ உறைப்படும் ஒவ்கே வேரன்றின் மீதும்
ையொளவிொள கிராந்தியத்தைரக்கி நிற்கின் உறைக ஜன.

ே வே  கொரரியர உ க ஜனரக ஜன ஒரு ையபரரின் விராந்தியத்தளே வேரொ
ஏற்ப க்கூடிய மிொப்கபரும் உயிரிழப்புொள குறித்து ட் அப்பிரம்ப்
முற்றிலும் அலட்சியமரொ உளளரர்.  அந்ிராந்தியத்தை ையமரிராந்தியத்தைல கொரரிய
தீபொற்பத்திற்கு உளையளையய மட்டுப்பட்டு இருந்ிராந்தியத்தைரலும் கூ ,
மிலலியன் ொுகணைக்ொரக ஜனே வேர்ொள அதில கொரலலப்படுே வேரர்ொள.
ஒரு மதிப்பீட்டின்படி,  அந்ிராந்தியத்தை சண்ராந்தியத்த யின் ஆ அப்பிரம்ப ஒருசில
மணிையம்ப் நே அப்பிரங்ொளில கிராந்தியத்தைன் கொரரிய ிராந்தியத்தைராந்தியத்தலம்ப் நேொ அப்பிரம் சிையயரல
மக்ொளகிராந்தியத்தைரராந்தியத்தொயில மட்டுையம மிலலியன் ொுகணைக்ொரக ஜனே வேர்ொள
பரதிக்ொப்படுே வேரர்ொள.

NBC  "Today" நிொழ்ச்சியில ொ ந்ிராந்தியத்தை ே வேர அப்பிரம் ையபசுராந்தியத்தொயில,
ே வேலதுசரரி குடிய அப்பிரசு ொட்சி கசக ஜனட் ர் லிண்ட்கச கி அப்பிர லிண்ட்செ கிரஹரம்
ட் அப்பிரம்ப் சிந்ிராந்தியத்தைராந்தியத்தக ஜன மீது சிலிப்பூட்டும் உட்பரர்ராந்தியத்தே வேராந்தியத்தய
ே வேழங்கிக ஜனரர்.  “[கிம் கஜரங்-யுன்]  ஐ ிராந்தியத்தைடுப்பிராந்தியத்தைற்கு ஒரு
ையபரருக்குள இ உறைங்ொ ையே வேண்டியிருந்ிராந்தியத்தைரல,  அது அங்ையொையய
முடிந்துவிடும்,”  என் உறைரர்.  “ஆயி அப்பிரக் ொுகணைக்ொரக ஜனே வேர்ொள
கொரலலப்பட் ரல, அே வேர்ொள அங்ையொையய கொரலலப்படுே வேரர்ொள.
அே வேர்ொள இங்ையொ கொரலலப்ப  ையபரே வேதிலராந்தியத்தல—இராந்தியத்திராந்தியத்தை அே வேர்
என் முொத்திற்கு ையம்ப் நே அப்பிரரொ என்னி ம் கூறிக ஜனரர்,” என் உறைரர்.

ே வே  கொரரியர அிராந்தியத்தைன் ஏவுொராந்தியத்துகணை பரிையசரிராந்தியத்தைராந்தியத்தக ஜனொராந்தியத்தள
நிறுத்ிராந்தியத்தைரவிட் ரல—ையே வேறு ே வேரர்த்ராந்தியத்திராந்தியத்தைொளில கூறுே வேிராந்தியத்தைரக ஜனரல,
அகமரிக்ொ ையொரரிக்ராந்தியத்தொொளுக்கு முழுராந்தியத்தமயரொ
அடிபணியரவிட் ரல,  ையபரர் “ிராந்தியத்தைவிர்க்ொவியலரிராந்தியத்தைது”  என்று
கி அப்பிர லிண்ட்செ கிரஹரம் அறிவித்ிராந்தியத்தைரர்.  “ஒரு ICBM  ஐ கொரண்டு அே வேர்ொள
கிராந்தியத்தைர ர்ந்து அகமரிக்ொரராந்தியத்தே வேத் ிராந்தியத்தைரக்ொ முயன் உறைரல,  அே வேர்ொள
ஏவுொராந்தியத்துகணை திட் த்தின் மீது ே வே  கொரரியரவு ன் ஒரு ையபரர்

ம்ப் நே க்கும்.  [ட் அப்பிரம்ப்]  இராந்தியத்திராந்தியத்தை என்னி ம் கிராந்தியத்தைரிவித்துளளரர்,  ம்ப் நேரன்
அே வேராந்தியத்த அப்பிர ம்ப் நேம்புகிைய உறைன்,” என் உறைரர். 

ஆசியரவில இந்ிராந்தியத்தை ொடுராந்தியத்தமயரக ஜன ையபரர் அபரயம் கே வேறுமையக ஜன
பரசிசே வேரிராந்தியத்தை ட் அப்பிரம்ப் ஒருே வே அப்பிரரல ஏற்பட்  விராந்தியத்தளே வேலல,  மர உறைரொ
இது உலொளரவிய மற்றும் அகமரிக்ொ முிராந்தியத்தைலரளித்துே வேத்தின்
ஆழ்ந்ிராந்தியத்தை மற்றும் தீர்க்ொவியலரிராந்தியத்தை கம்ப் நேருக்ொடியின்
கே வேளிப்பர ரகும். ஜக ஜனம்ப் நேரயொ ொட்சி மற்றும் குடிய அப்பிரசு ொட்சியின்
அகமரிக்ொ நிர்ே வேரொங்ொள,  ஒருையபரல,  அகமரிக்ொ
முிராந்தியத்தைலரளித்துே வேத்தின் நீண் ொரல வீழ்ச்சிராந்தியத்தய மரற்றி,  அிராந்தியத்தைன்
உலொளரவிய ையமலரதிக்ொத்ராந்தியத்திராந்தியத்தை நிறுவும் கபரும்பி அப்பிரயத்ிராந்தியத்தைக ஜன
முயற்சியில இ அப்பிரரணுே வே ஆக்கி அப்பிரமிப்ராந்தியத்தபப் புொலி மரொ
ஏற்றுளளக ஜன. 

மத்திய கிழக்கு, ே வே  ஆபிரிக்ொர மற்றும் மத்திய ஆசியரவில
ம்ப் நே த்ிராந்தியத்தைப்பட்  அடுத்ிராந்தியத்தைடுத்ிராந்தியத்தை ையபரர்ொள,  இப்ையபரது உலகின்
பி அப்பிரிராந்தியத்தைரக ஜன கபரருளரிராந்தியத்தைர அப்பிர சக்திொளுக்கு இராந்தியத்த ையய ஒரு ையம்ப் நே அப்பிரடி
ையமரிராந்தியத்தைலரொ ஒன்றுதி அப்பிரண்டு ே வேருகின் உறைக ஜன.  ஒபரமர நிர்ே வேரொத்தின்
"ஆசிய முன்கக ஜனடுப்பரக ஜனது",  ே வே  கொரரியரவிற்கு எதி அப்பிரரக ஜன
அகமரிக்ொ அச்சுறுத்ிராந்தியத்தைலொளின் மத்திய இலக்கில உளள
சீக ஜனரவிற்கு எதி அப்பிரரக ஜன ையபரர் ிராந்தியத்தையரரிப்பில இந்ையிராந்தியத்தைர-பசிபிக்
எங்கிலும் ஒரு மிொப்கபரும் இ அப்பிரரணுே வே ஆயத்ிராந்தியத்தைப்படுத்ிராந்தியத்தைராந்தியத்தல
உளள க்கி இருந்ிராந்தியத்தைது.

அகமரிக்ொர  அப்பிரஷ்யரவு ன் ஒரு இ அப்பிரரணுே வே ையமரிராந்தியத்தைலுக்கு
ிராந்தியத்தையரரிப்பு கசய்து ே வேரும் நிராந்தியத்தலயில,  அது,  ஐைய அப்பிரரப்பரவில
ஒன்று மரற்றி ஒன் உறைரொ இ அப்பிரரணுே வே ஒத்திராந்தியத்தொயில ஈடுபட்டுளளது.
அையிராந்தியத்தைையே வேராந்தியத்தளயில  அப்பிரஷ்யர அிராந்தியத்தைன் கசரந்ிராந்தியத்தை ப அப்பிரந்ிராந்தியத்தை ையபரர்
பயிற்சிொளில ஈடுபட்டுளளது.  மத்திய கிழக்கில,
அகமரிக்ொரவும்  அப்பிரஷ்யரவும் இ அப்பிரரணுே வேரீதியரொ சிரிய ையமரிராந்தியத்தைலின்
எதிக அப்பிரதிர் பக்ொங்ொளில ஈடுபட்டுளளக ஜன.  இந்ிராந்தியத்தை கே வேடிப்பு-
புளளிொளில ஏையிராந்தியத்தைனும் ஒன்று,  அணுஆயுிராந்தியத்தை சக்திொளுக்கு
இராந்தியத்த யிலரக ஜன ையபரருக்கு தூண்டுிராந்தியத்தைலரொ அராந்தியத்தமந்துவிட் ரல,
அது பிலலியன் ொுகணைக்ொரக ஜன மக்ொராந்தியத்தள இலராந்தியத்தலகயன் உறைரலும்,
மிலலியன் ொுகணைக்ொரக ஜனே வேர்ொராந்தியத்தள கொரன்று,  ம்ப் நேரம் அறிந்ிராந்தியத்தை
ம்ப் நேரொரீொத்ராந்தியத்திராந்தியத்தைையய அழித்துவி க்கூடும்.

இந்ிராந்தியத்தை அசரிராந்தியத்தைர அப்பிருகணை பிராந்தியத்தைட் மரக ஜன சூழல அதீிராந்தியத்தை ஆபத்ிராந்தியத்தைரக ஜனது.
உலகொங்கிலுமரக ஜன கிராந்தியத்தைரழிலரளர்ொள ஏிராந்தியத்தைரே வேது ஒரும்ப் நேரள
ொரராந்தியத்தலயில,  ே வே  கொரரிய இ அப்பிரரணுே வே நிராந்தியத்தலொள மற்றும்
கிராந்தியத்தைரழிலதுராந்தியத்த உறை மீது அகமரிக்ொர பரரிய ிராந்தியத்தைரக்குிராந்தியத்தைலொராந்தியத்தள
கிராந்தியத்தைர ங்கியது என்பராந்தியத்திராந்தியத்தையும், சிையயரல மற்றும் ைய ரக்கிையயரராந்தியத்தே வே
ிராந்தியத்தைரக்கி பிகயரங்யரங் பதிலடி கொரடுத்துளளது என்பராந்தியத்திராந்தியத்தையும்,
சீக ஜனரவும்  அப்பிரஷ்யரவும் மற்றும் ஏராந்தியத்தக ஜனய பி அப்பிரிராந்தியத்தைரக ஜன சக்திொளும்
அே வேற்றின் அணுஆயுிராந்தியத்தைங்ொராந்தியத்தள உயர் எச்சரிக்ராந்தியத்தொ நிராந்தியத்தலயில
நிறுத்தி அே வேற்றின் கசரந்ிராந்தியத்தை அச்சுறுத்ிராந்தியத்தைலொராந்தியத்தள அறிவித்துளளக ஜன
என்பராந்தியத்திராந்தியத்தையும் ையொட்ொ எழையே வே முடியரிராந்தியத்தை நிராந்தியத்தலயில ொரண்பர்.

ையபரருக்கு மூலக்ொர அப்பிருகணைமரக ஜன முிராந்தியத்தைலரளித்துே வேத்ராந்தியத்திராந்தியத்தை முடிவுக்குக்
கொரண்டு ே வே அப்பிர,  ஒரு ையசரசலிச ையே வேராந்தியத்தலத்திட் த்தின்
அடிப்பராந்தியத்த யில ஒரு சர்ே வேையிராந்தியத்தைச ையபரர்-எதிர்ப்பு இயக்ொத்ராந்தியத்திராந்தியத்தைக்
ொட் ராந்தியத்தமப்பையிராந்தியத்தை கிராந்தியத்தைரழிலரள ே வேர்க்ொம் முொங்கொரடுக்கும் அே வேச அப்பிர
பணியரகும்.  இந்ிராந்தியத்தை அ அப்பிரசியல முன்ையக ஜனரக்கிற்ொரொ ிராந்தியத்தைரன்,
ம்ப் நேரன்ொரம் அகிலத்தின் அராந்தியத்தக ஜனத்துலொ குழுவும் (ICFI) மற்றும்
உலொ ையசரசலிச ே வேராந்தியத்தலத் ிராந்தியத்தைளமும் (WSWS) ையபர அப்பிரரடிக்
கொரண்டிருக்கின் உறைக ஜன.
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