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வட கொரரியர போரன்றகவரரு வறிய மற்றும் ஒடுக்ொப்ோட்ட

நரட்டிற்கு எதிு எதிரரொ "உலொம் முன்குரருபோரதும்
ொண்டிு எதிரரத விதத்தில் ஆத்திு எதிரம் மற்றும் பொரோத்றும் கோபத்ததக்"

ொட்டவிழ்த்துவிட,  அகமரிக்ொ ஜுரதிோதி கடருரல்ட்
ட்ு எதிரம்பின் அச்சுறுத்தலருது,  உலகொங்கிலும் ோயங்ொு எதிர

மற்றும் ோயம் ொலந்த அதிர்ச்சியறும் கோபத்தலொறும் கோபத்தலைகளை ஏற்ோடுத்தி
உள்லைகளைது.

அண்மித்து ஒரு ொரல் மில்லியன் ஜப்ோரனிய ஆண்ொள்,
கோண்ொள் மற்றும் குழந்றும் கோபத்ததொள் கொரல்லப்ோட்ட அகமரிக்ொ

அணுகுண்டு தரக்குதலின் 72  ஆம் நிறும் கோபத்துவரண்றும் கோபத்தட,
ஹிபு எதிரரஷிமர மற்றும் நரொநாகசரகியில் உயிர்பிறும் கோபத்தழத்தவர்ொள்

நிறும் கோபத்துவுகூர்ந்த அபத வரு எதிரத்தில் தரன்,  அகமரிக்ொ
ஜுரதிோதி அவு எதிரது பொரல்ஃப் விடுமுறும் கோபத்தறக்கு இறும் கோபத்தடபய

ஒட்டுகமரத்த மனிதயிுத்திற்கும்
ொணக்கிடவியலர விறும் கோபத்தலைகளைவுொளுடன் கூடிய

ஓர் அணுஆயுத போரருக்கு
அச்சுறுத்தல் விடுத்தரர்.

ஜுரதிோதியின் ொருத்து
"திட்டமிட்டதல்ல,

தன்னியல்ோரொ"
கூறப்ோட்டகது

ஊடொங்ொளுக்குக்
கதரிவித்து,  கவள்றும் கோபத்தலைகளை

மரளிறும் கோபத்தொயின் மூத்த
உதவியரலைகளைர் ஒருவர்

ட்ு எதிரம்ப் அறிக்றும் கோபத்தொயின்
உறும் கோபத்தறய றும் கோபத்தவக்கும்

விறும் கோபத்தலைகளைவுொறும் கோபத்தலைகளைக் குறும் கோபத்தறத்துக்
ொரட்ட முயன்றரர்,

அபதபவறும் கோபத்தலைகளையில் அகமரிக்ொ
கவளியுறவுத்துறும் கோபத்தற கநாகசயலர்

கறக்ஸ் ரில்லர்நாகசன் கூறுறும் கோபத்தொயில்,
அகமரிக்ொர்ொள் "ொடந்த சில நரட்ொளின் இந்த

குறிப்பிட்ட ொடும் போச்சுக்ொள் குறித்து ொவறும் கோபத்தலயின்றி,
இு எதிரவில் நிம்மதியரொ உறங்ொலரம்,” என்று கதரிவித்தரர்.

நாகசமரதருப்ோடுத்தும் மறுஉத்து எதிரவரதங்ொள் என்ோதற்கும்
குறும் கோபத்தறவரு இதுபோரன்ற ொருத்துக்ொள் கூறப்ோட்டரலும்,

ட்ு எதிரம்பின் ோரதுொரப்புத்துறும் கோபத்தற கநாகசயலரும் முன்ுரள்
ொடற்ோறும் கோபத்தட தலைகளைோதியும்,  நிதருமரு நாகசக்திறும் கோபத்தயச் பநாகசர்ந்த

"அறிவரர்ந்த முடிவுொறும் கோபத்தலைகளை எடுக்கும் அனுோவஸ்தர்" என்று
வழறும் கோபத்தமயரொ ஊடொங்ொலைகளைரல் குறிப்பிடப்ோடுோவருமரு

"போரர் கவறியர்"  பஜம்ஸ் மரட்டீஸ்,  ஜுரதிோதியின்
அச்சுறுத்தறும் கோபத்தலபய எதிகு எதிரரலித்தரர்.  வட கொரரியர "அதன்

ஆட்சி முடிவறும் கோபத்தடவதற்கும் மற்றும் அதன் மக்ொள்

அழிக்ொப்ோடுவதற்கும் இட்டுச் கநாகசல்லும் எந்தகவரரு
நடவடிக்றும் கோபத்தொொறும் கோபத்தலைகளையும் ோரிசீலிப்ோறும் கோபத்தத நிறுத்தி"  கொரள்லைகளை

பவண்டுகமு அவர் புதுன்று பொரரிுரர். வரஷிங்டனின்
பொரரிக்றும் கோபத்தொொளுக்கு அடிோணியுங்ொள் அல்லது அணுஆயுத

நிர்மூலமரக்ொறும் கோபத்தல முொங்கொரடுங்ொள் என்ோபத இதன்
தவறுக்கிடமற்ற அர்த்தமரகும்.

ட்ு எதிரம்ப் அவபு எதிர கூட புதுன்று ஒரு அணுஆயுத போரர்
நடத்துவதற்ொரு வரஷிங்டன் தறும் கோபத்தொறும் கோபத்தமறும் கோபத்தய

கோருறும் கோபத்தமப்பீற்றும் ஒரு ட்வீட் மூலமரொ அவு எதிரது முந்றும் கோபத்ததய
அச்சுறுத்தறும் கோபத்தலப் பின்கதரடர்ந்தரர். “ஜுரதிோதியரொ எுது

முதல் உத்து எதிரபவ,  நமது அணுஆயுத தலைகளைவரடங்ொறும் கோபத்தலைகளைப்
புதுப்பிப்ோதற்ொரொ மற்றும் நவீுப்ோடுத்துவதற்ொரொ

இருந்தது,”  என்றவர் அறிவித்தரர்.  “இப்போரது
அது முன்பினும் அதிொ ோலத்பதரடும்,

நாகசக்தி வரய்ந்தும் உள்லைகளைது.  இந்த
ோலத்றும் கோபத்தத நரம் ஒருபோரதும்

ோயன்ோடுத்தரமல்
இருப்போரகமன்று

நம்புபவரமரொ,  ஆுரல்
உலகிபலபய நரம் மிொவும்

நாகசக்திவரய்ந்த நரடு
கிறும் கோபத்தடயரது என்றகவரரு

ொரலம் ஒருபோரதும்
வு எதிரரமபலபய

இருக்ொட்டும்!” என்றரர்.

இதுபோரன்ற கோரறுப்ோற்ற

அச்சுறுத்தல்ொளும்
கிலியூட்டும்

வரய்நாகசவடரல்ொளும்
மறும் கோபத்தலப்பூட்டுகின்று.  உலகிபலபய

மிொ நாகசக்தி வரய்ந்த அணுஆயுத நாகசக்தி,
“ஆத்திு எதிரம் மற்றும் பொரோத்துடன்"  (fire  and

fury)  அவர்ொறும் கோபத்தலைகளைத் தரக்கி,  அவர்ொளின் ஒட்டுகமரத்த
மக்ொறும் கோபத்தலைகளையும் நிர்மூலமரக்ொ மீண்டும் மீண்டும்

அச்சுறுத்துகின்ற போரது வட கொரரிய தறும் கோபத்தலவர்ொளுக்கு
என்ு நிறும் கோபத்துக்ொ பதரன்றும்?

கொரரிய ொடற்ொறும் கோபத்து எதிரறும் கோபத்தய ஒட்டி விமருந்தரங்கி
போரர்க்ொப்ோல் USS ொரர்ல் வின்நாகசன் தறும் கோபத்தலறும் கோபத்தமயில் ஒரு

ோறும் கோபத்தடக்குழுறும் கோபத்தவ அகமரிக்ொர நிறுத்தியுள்லைகளைது மற்றும் வட
கொரரிய எல்றும் கோபத்தலக்ொருகில் அச்சுறுத்தும் விதத்தில் B-1

லரன்நாகசர் குண்டுவீசிொள் ோறக்ொ விடப்ோட்டுள்லைகளைு என்கின்ற



நிறும் கோபத்தலறும் கோபத்தமொளின் கீழ்,  இத்தறும் கோபத்தொய அச்சுறுத்தல்
விடுக்ொப்ோடுகின்று.

அகமரிக்ொ அணுஆயுத நீர்மூழ்கிக் ொப்ோல்ொள் மற்றும்
மூபலரோரய குண்டுவீசிொள் நிறுத்தி றும் கோபத்தவக்ொப்ோட்டுள்லைகளை

தலைகளைங்ொறும் கோபத்தலைகளைக் கொரண்ட அகமரிக்ொ ோசிபிக் ோகுதியரு
குவரம் மீது ஓர் ஏவுொறும் கோபத்தண தரக்குதல் நடத்துவதற்ொரு

அதன் கநாகசரந்த அச்சுறுத்தலுடன் வட கொரரியர
அகமரிக்ொர போரர் அச்சுறுத்தல்ொளுக்கு

விறும் கோபத்தடயிறுத்துள்லைகளைது.  அபதபவறும் கோபத்தலைகளையில் இந்த
அச்சுறுத்தறும் கோபத்தல பிகயரங்யரங்கில் இருந்து வரும் கவறும்

வரய்நாகசவடரல் என்று ஒதுக்கிவிடலரம் என்கின்ற
அலைகளைவிற்கு,  அது எவ்வறும் கோபத்தொயிலும் நிச்நாகசயமருதல்ல.

அகமரிக்ொ அச்சுறுத்தல்ொள் நிஜமருது என்றும்,  போரர்
உடுடியரொ நிொழக்கூடும் என்றும் வட கொரரியர்ொள்

ொணக்கிட்டரல் என்ுரவது? அகமரிக்ொ குண்டுொள் மற்றும்
ஏவுொறும் கோபத்தணொளுக்கு தங்ொளின் இு எதிரரணுவத்றும் கோபத்தத இழப்ோதற்கு

ோதிலரொ அவர்ொள் தங்ொளின் கநாகசரந்த முன்கூட்டிய
தரக்குதறும் கோபத்தல நடத்தி,  அவர்ொள் உலைகளைறிக்

கொரண்டிருக்ொவில்றும் கோபத்தல என்று வரஷிங்டனுக்குக்
ொரட்டுவதற்கும் கூட அவர்ொள் முடிகவடுக்ொலரம்.

வட கொரரியரவின் பிற்போரக்குத்துமரு மு எதிரபுவழி
ஆட்சிறும் கோபத்தயபயர மற்றும் அதன் கநாகசரந்த ஆத்திு எதிரமூட்டும்

நடவடிக்றும் கோபத்தொொறும் கோபத்தலைகளைபயர உலொ பநாகசரநாகசலிநாகச வறும் கோபத்தலத் தலைகளைம்
சிறிதும் ஆதரிக்ொவில்றும் கோபத்தல,  ஆுரல் அபதபவறும் கோபத்தலைகளையில்

இதுபோரன்ற ொணக்கீடுொள் ோகுத்தறிவற்றறும் கோபத்தவ கிறும் கோபத்தடயரது.

வட கொரரியரவின் நிறும் கோபத்தலப்ோரடு அலைகளைப்ோரிய வு எதிரலரற்று

சுறும் கோபத்தமறும் கோபத்தய சுமந்து கொரண்டிருக்கிறது. 65  ஆண்டுொளுக்கு
முன்ுர் கொரரியரவிற்கு எதிு எதிரரு அகமரிக்ொ போரரில்

குறும் கோபத்தறந்தோட்நாகசம் மூன்று மில்லியன் மக்ொள்
கொரல்லப்ோட்டுர்,  அவர்ொளில் இு எதிரண்டு மில்லியன் போர்

வடக்கில் இருந்தவர்ொள்.  அகமரிக்ொ விமருப் ோறும் கோபத்தடயின்
கநாகசரந்த மதிப்பீட்டின்ோடி,  “வட கொரரியரவின்

இருோத்திகு எதிரண்டு பிு எதிரதரு நொு எதிரங்ொளில் ோதிகுட்டு
குறும் கோபத்தறந்தோட்நாகசம் அறும் கோபத்து எதிரவரசியரவது

துறும் கோபத்தடத்தழிக்ொப்ோட்டிருந்து.”  விமருப்ோறும் கோபத்தட தலைகளைோதி
ொர்டிஸ் கலகம பின்ுர் நிறும் கோபத்துவுகூர்றும் கோபத்தொயில்,  “நரங்ொள்

வட கொரரியர மற்றும் கதன் கொரரியர இு எதிரண்டிுது
ஒவ்கவரரு நொறும் கோபத்து எதிரயும் எரித்து தறும் கோபத்து எதிரமட்டமரக்கிபுரம்,”

என்றரர்.

அவ்விதத்தில் வட கொரரியர குறித்து,  அகமரிக்ொரவின்

“ஆத்திு எதிரம் மற்றும் பொரோமரு”  போச்சும் மற்றும்
ஒட்டுகமரத்த மக்ொறும் கோபத்தலைகளையும் பூண்படரகடரழிப்ோதற்ொரு

அச்சுறுத்தல்ொளும் தற்கோருறும் கோபத்தம கொரண்ட வரய்வீச்சு
என்ோதல்லரமல் பவகறரன்றுமில்றும் கோபத்தல.

வட கொரரியர அதன் அணுஆயுத மற்றும் கதரறும் கோபத்தலதூு எதிர
ஏவுொறும் கோபத்தண ோரிபநாகசரதறும் கோபத்துொறும் கோபத்தலைகளை நிறுத்தி,  அதன்

ஒட்டுகமரத்த அணுநாகசக்தி ஆற்றறும் கோபத்தலயும் ஒப்ோறும் கோபத்தடக்ொ
பவண்டுகமன்ற வரஷிங்டனின் பொரரிக்றும் கோபத்தொபய

தற்போரறும் கோபத்ததய பமரதலின் ஒட்டுகமரத்த அடித்தலைகளைமரகும்.
ஆுரல் அதுபோரன்ற பொரரிக்றும் கோபத்தொொளுக்கு அடிோணிந்த

ஏறும் கோபத்துய ஆட்சிொளின் ொதிறும் கோபத்தயக் குறித்து வட

கொரரியரவின் கிம் கஜரங்-யுன் அு எதிரநாகசரங்ொத்திற்கு நன்கு
கதரியும்.

வட கொரரியரறும் கோபத்தவப் போரலபவ, "தீய அச்சின்"  ோரொமரொ
பஜரர்ஜ் டபிள்யு. புஷ்ுஷ்ஷரல் பிு எதிரொடுப்ோடுத்தப்ோட்ட ஈு எதிரரக்,

அதன் ஆயுத திட்டங்ொறும் கோபத்தலைகளைக் றும் கோபத்தொவிட ஒப்புக் கொரண்டது,
இருப்பினும் "ோரரிய போு எதிரழிவு ஆயுதங்ொறும் கோபத்தலைகளைக்"

கொரண்டுள்லைகளைது என்ற கோரய் நாகசரக்குபோரக்கின் கீழ்
அதன்மீது 2003  இல் ோறும் கோபத்தடகயடுக்ொப்ோட்டது.  அந்த

அகமரிக்ொ போரரில் சுமரர் ஒரு மில்லியன் ஈு எதிரரக்கியர்ொள்
கொரல்லப்ோட்டு,  அந்நரட்டின் அு எதிரசு தறும் கோபத்தலவர் நாகசதரம்

ஹூறும் கோபத்தநாகசனும் தரன்பதரன்றித்துமரொ கொரல்லப்ோடுவதில்
போரய் முடிந்தது.  அபதபோரல,  ஈு எதிரரக் ோறும் கோபத்தடகயடுப்புக்குப்

பின்ுர் லிபியரவின் கமயாவின் மௌம்மர் ொடரபி அவர் ஆயுத
திட்டங்ொறும் கோபத்தலைகளைக் றும் கோபத்தொவிட உடன்ோட்டரர்,  ோரர்க்ொப்போருரல்

அகமரிக்ொர மற்றும் பநட்படர 2011 இல் அவர் நரட்டிற்கு
எதிு எதிரரொ ஒரு போரர் கதரடுத்து,  அதில் ோத்தரயிு எதிரக்

ொணக்ொரு லிபியர்ொள் கொரல்லப்ோட்டு,  அந்த நாகசமூொம்
ஒன்றுமில்லரமல் விடப்ோட்டு,  அவு எதிரது கநாகசரந்த

அடரவடித்துமரு-குண்டர்ொலைகளைரபலபய அவர் ோடுகொரறும் கோபத்தல
கநாகசய்வதில் போரய் முடிந்தது.

வட கொரரியரவின் அணுஆயுத திட்டம் ஒன்று மட்டுந்தரன்
அந்நரட்றும் கோபத்தடயும் அதன் அு எதிரநாகசரங்ொத்றும் கோபத்ததயும் அதுபோரன்ற

ொதியில் ோரதிக்ொப்ோடுவதில் இருந்து தடுத்து
றும் கோபத்தவத்துள்லைகளைது.

றும் கோபத்தோத்தியக்ொரு எதிரத்துமரொ கதரியும் ட்ு எதிரம்பின் இந்த
அச்சுறுத்தல்ொள்,  அகமரிக்ொ ஏொரதிோத்தியத்தின்

ஆக்பு எதிரருஷ்ஷமரு போரர் திட்டங்ொளுக்கு ஓர் அணுஆயுத
பமரதல் அோரயம் ஒரு தீர்க்ொ முடியரத தறும் கோபத்தடயரொ

இருப்ோறும் கோபத்தத இனியும் அது ஏற்ொ விரும்ோவில்றும் கோபத்தல
என்ோதற்கு ஓர் நாகசமிக்றும் கோபத்த் சமிக்ஞையரொ உள்லைகளைு.

அகமரிக்ொரவிலும் மற்றும் இந்த பூமியின் ஒவ்கவரரு
ோரொத்திலும் கோரருலைகளைரதரு எதிர நிறும் கோபத்தலறும் கோபத்தமொள்,  ஜுநரயொ

உரிறும் கோபத்தமொள் மீதும் மற்றும் உறும் கோபத்தழக்கும் மக்ொளின்
உயிர்வரழ்க்றும் கோபத்தொ மீதும் போு எதிரழிவுொு எதிரமரு விறும் கோபத்தலைகளைவுொளுடன்,

ஏறத்தரழ நிச்நாகசயமரொ எது ஒரு உலொ போு எதிரழிவு போரு எதிரரொ
மரறக்கூடுபமர அதற்கு மக்ொறும் கோபத்தலைகளைத் தயரர் கநாகசய்ய

அகமரிக்ொ நிர்வரொம் முயன்று வருகிறது.  அகமரிக்ொ
ஏொரதிோத்திய கொரள்றும் கோபத்தொறும் கோபத்தய விரிவரக்கி வரும் கவள்றும் கோபத்தலைகளை

மரளிறும் கோபத்தொ,  கோன்டொன் மற்றும் ோல்பவறு சிந்தறும் கோபத்து
குழரம்ொள் அறும் கோபத்துத்தும்,  பிகயரங்யரங் ஓர் அணுஆயுத

நாகசக்தியரொ மரறுவதற்ொரு வு எதிரம்றும் கோபத்தோ எட்டிவிட்டதரொவும்,
ஒரு அகமரிக்ொ நொருக்கு எதிு எதிரரொ அவற்றும் கோபத்தற பிு எதிரபயரகிக்ொ

தறும் கோபத்தொறும் கோபத்தம கொரண்ட சிறிய குண்டுொள் மற்றும் ொண்டம்
விட்டு ொண்டம் ோரயும் கதரறும் கோபத்தலதூு எதிர ஏவுொறும் கோபத்தணொறும் கோபத்தலைகளை

அபிவிருத்தி கநாகசய்திருப்ோதரொவும் குற்றஞ்நாகசரட்டி
வரதிடுகின்று.

ஈு எதிரரக்கிய ோரரிய போு எதிரழிவுொு எதிரமரு ஆயுதங்ொள் (WMD)
குறித்த புஷ் நிர்வரொத்தின் கோரய்ொறும் கோபத்தலைகளை ஜீு எதிரணித்து

கொரள்லைகளை பவண்டியிருந்தது,  அறும் கோபத்தத விட இந்த
குற்றச்நாகசரட்டுக்ொள் நியரயமரொ இருக்கின்று

என்ோதற்கொல்லரம் அங்பொ எந்த ொரு எதிரணமும் இல்றும் கோபத்தல. வட



கொரரியரவின் அணுகுண்டுொள் உயிர்வரழ்வு மீதரு ஓர்
அச்சுறுத்தல் என்று வரஷிங்டன் பிு எதிரொடுப்ோடுத்துகின்ற

அபதபவறும் கோபத்தலைகளையில்,  இஸ்பு எதிரல்,  இந்தியர மற்றும்
ோரகிஸ்தரனின் நாகசமஅலைகளைவில் ஸ்திு எதிரமற்ற மற்றும்

ஆக்பு எதிரருஷ்ஷமரு ஆட்சிொள் அவற்றின் கநாகசரந்த அணுஆயுத
குண்டுொறும் கோபத்தலைகளை அபிவிருத்தி கநாகசய்வதற்கு அது

ஒத்துறும் கோபத்தழத்துள்லைகளைது.

Economist இதழின் நாகசமீோத்திய பிு எதிரசுு எதிரத்தில்,  வட

கொரரியரவுக்கு எதிு எதிரரு போரர் தயரரிப்பில் முதலரளித்துவ
ஆளும் வர்க்ொத்தின் ொணக்கீடுொள் கொரடூு எதிரமரு

வரர்த்றும் கோபத்ததொளில் உச்நாகசரிக்ொப்ோட்டுள்லைகளைு,  அகமரிக்ொரவிற்கு
ஒரு நீண்டொரல கவற்றியில் முடியும் ஒரு போரர்

கவடிப்ோதற்குரிய அனுமரு சூழறும் கோபத்தல அது விலைகளைக்குகிறது.
300,000  ோறும் கோபத்தடத்துறும் கோபத்தறநாகசரு எதிரர மக்ொள் ஆு எதிரம்ோத்திபலபய

கொரல்லப்ோடுவரர்ொள் என்றும்,  அவற்றுடன் இன்னும்
நிறும் கோபத்தறய போர் ொதிர்வீச்சு நச்நாகசரல் உயிரிழப்ோரர்ொள் என்றும்

அது மதிப்பிடுகிறது.  ட்ு எதிரம்பிடம் இருந்து வரும் ட்வீட்
கநாகசய்திறும் கோபத்தய அனுமரனித்து அது நிறும் கோபத்தறவு கநாகசய்கிறது:

“சிபயரல் மீது தீய நாகசக்தியரு கிம் வீசிய அணுகுண்டு
தரக்குதல் மிொவும் பமரநாகசமருது!  அவறும் கோபத்து எதிர திரும்ோ

அணுகுண்டு கொரண்டு தரக்குவறும் கோபத்ததத் தவிு எதிர பவறு
இருக்ொவில்றும் கோபத்தல.  ஆுரல் அகமரிக்ொ மீண்டும்

ோரதுொரப்ோரொ இருப்ோதற்கு எுது நடவடிக்றும் கோபத்தொொளுக்கு
தரன் நன்றி கூற பவண்டும்!”

இந்த கொரடூு எதிரமரு அனுமரனிப்பு ஏபதரகவரரு விதத்தில்
சிறந்த நாகசம்ோவ சூழல் விவரிப்ோரொ உள்லைகளைது,  ஏகுனில்

அதுபோரன்றகவரரு போரர் ஒட்டுகமரத்த வட கொரரிய
மக்ொறும் கோபத்தலைகளை மட்டுமின்றி,  ஆுரல் நாகசரத்தியமரு அலைகளைவிற்கு

சிபயரலில் உள்லைகளை 10  மில்லியன் ொணக்ொருவர்ொறும் கோபத்தலைகளையும்
மற்றும் ோு எதிரந்த படரக்கிபயரவில் 38  மில்லியன் போறும் கோபத்து எதிரயும்

ோரதிக்கும்,  கதன் கொரரியரவில் நிறுத்தப்ோட்டுள்லைகளை
ோத்தரயிு எதிரக் ொணக்ொரு அகமரிக்ொ துருப்புொறும் கோபத்தலைகளை

குறித்பதர கூற பவண்டியபத இல்றும் கோபத்தல.
அறும் கோபத்துத்திற்கும்பமலரொ,  வட கொரரியர மீதரு ஒரு

அகமரிக்ொ தரக்குதல்,  65  ஆண்டுொளுக்கு முன்ுர்
நடந்தறும் கோபத்ததப் போரலபவ,  இப்போரது ஒரு பிு எதிரதரு

அணுஆயுத நாகசக்தியரொ உள்லைகளை சீுரறும் கோபத்தவ உள்ளிழுக்கும்.

தீவிு எதிரமறும் கோபத்தடந்து வரும் போரர் அோரயமும் மற்றும்

அணுஆயுத நிர்மூலமரக்ொலின் கவறிபிடித்த
அச்சுறுத்தல்ொலைகளைரொ ொரணப்ோடுோறும் கோபத்தவயும் கவறுமபு

கடருரல்ட் ட்ு எதிரம்பின் குற்றொு எதிரமரு மற்றும் ோரசிநாகசவரத
முநிறும் கோபத்தல நாகசரர்ந்த ஒரு விடயமல்ல.  அது அபடரல்ப்

ஹிட்லரின் கமரழியில் போநாகச கதரடங்கியுள்லைகளை ஒட்டுகமரத்த
அகமரிக்ொ அு எதிரநாகசரங்ொத்தின் முநிறும் கோபத்தலயரகும்.

இது, அதன் நாகசரிந்துவரும் கோரருலைகளைரதரு எதிர பமலரதிக்ொத்றும் கோபத்தத
ஈடுொட்டுவதற்கு ஒரு வழிவறும் கோபத்தொயரொ இு எதிரரணுவவரதம்

மற்றும் ஆக்கிு எதிரமிப்பு போரறும் கோபத்து எதிரத் தழுவிய அகமரிக்ொரவில்
ஒரு முதலரளித்துவ கநாகசல்வந்த தன்ுலக் குழுக்ொலைகளைது

அச்சுறுத்தல்ொள் மற்றும் பீதியூட்டல்ொள்,  ஓயரத

ஆக்கிு எதிரமிப்பு போரர்ொளின் ொடந்த 25  ஆண்டுொரல
போரக்கில் அபிவிருத்தி ொண்டுள்லைகளை ஓர் அு எதிரசியல்

ொலரச்நாகசரு எதிரத்தின் இறுதி விறும் கோபத்தலைகளைகோரருலைகளைரொ உள்லைகளைது.

அன்னிய நரடுொள் மீதரு போரர் என்ோது உள்நரட்டில்

கதரழிலரலைகளை வர்க்ொத்தின் வரழ்க்றும் கோபத்தொ து எதிரங்ொள் மற்றும்
அடிப்ோறும் கோபத்தட உரிறும் கோபத்தமொள் மீது இறும் கோபத்தடவிடரத

தரக்குதல்ொறும் கோபத்தலைகளையும் மற்றும் கதரடர்ந்து விரிவறும் கோபத்தடயும்
நாகசமூொ நாகசமத்துவமின்றும் கோபத்தமறும் கோபத்தயயும் உடன் இறும் கோபத்தணத்துள்லைகளைது.

அகமரிக்ொ வு எதிரலரற்றில் ட்ு எதிரம்ப் மிொவும் மக்ொள்
மதிப்பிழந்த ஜுரதிோதியரொ உள்லைகளை நிறும் கோபத்தலறும் கோபத்தமொளின் கீழ்

நாகசமூொ எதிர்ப்ோருது அதிொரித்து வருகிறது.  அு எதிரசியல்
ஸ்தரோொம் உள்லைகளைரர்ந்து பிலைகளைவுோட்டுள்லைகளைது மற்றும் ட்ு எதிரம்ப்

நிர்வரொத்திற்குள்பலைகளைபய போரர் நடந்து கொரண்டிருக்கிறது.
உள்லைகளைரர்ந்த நாகசமூொ மற்றும் அு எதிரசியல் ோதட்டங்ொறும் கோபத்தலைகளை ஒரு

அன்னிய நரட்டு "எதிரிக்கு"  எதிு எதிரரொ கவளிபய
திருப்பிவிடுவதற்ொரொ கவள்றும் கோபத்தலைகளை மரளிறும் கோபத்தொ வட கொரரியர

உடுரு ஒரு போரறும் கோபத்து எதிர நாகசரதொமரக்கிக் கொரள்ளும் ஒரு
நிஜமரு அோரயமும் உள்லைகளைது.

அதுபோரன்றகவரரு கொரள்றும் கோபத்தொயின் நீண்டொரல
ோரதிப்புொறும் கோபத்தலைகளை யரரும் நாகசந்பதகிக்ொ பவண்டியதில்றும் கோபத்தல.

ஆயிு எதிரக் ொணக்ொரு அகமரிக்ொ சிப்ோரய்ொளின்
உயிரிழப்புொள் உட்ோட ோரரிய மக்ொள் ோடுகொரறும் கோபத்தல

கநாகசய்யப்ோடுவறும் கோபத்தத அர்த்தப்ோடுத்துகின்ற ஒரு போரறும் கோபத்து எதிரத்
கதரடங்குவது என்ோது அகமரிக்ொரவிற்கு உள்பலைகளைபய கூட

வன்முறும் கோபத்தறயரு அு எதிரசியல் ஒடுக்குமுறும் கோபத்தறக்கு
நாகசரக்குபோரக்ொரொ ோயன்ோடுத்தப்ோடும்.

உலொ பநாகசரநாகசலிநாகச வறும் கோபத்தலத் தலைகளைத்றும் கோபத்தத ஓு எதிரங்ொட்டுவதற்ொரு
கூகுளின் முயற்சிொள்,  ஒட்டுகமரத்தமரொ கதரழிலரலைகளை

வர்க்ொத்திற்ொரொ தயரரிக்ொப்ோட்டு வருகின்ற நாகசர்வரதிொரு எதிர
முறும் கோபத்தறொளின் ஓர் எச்நாகசரிக்றும் கோபத்தொயரகும்.

ஓர் அணுஆயுத போரர் அச்சுறுத்தறும் கோபத்தல முன்னுக்கு
இட்டுச்கநாகசல்வது அகமரிக்ொ மற்றும் உலொ

முதலரளித்துவத்தின் ஆழமறும் கோபத்தடந்து வரும்
கநருக்ொடியரகும்,  இதன் றும் கோபத்தமயத்தில் இருப்ோது

பூபொரலைகளைமயமரு கோரருலைகளைரதரு எதிரத்திற்கும் மற்றும்
எதிர்விபு எதிரரத பதசிய அு எதிரசுொலைகளைரொ உலொம்

பிலைகளைவுோட்டிருப்ோதற்கும் இறும் கோபத்தடயிலரு தீர்க்ொவியலரத
முு எதிரண்ோரடரகும்.  ஆுரல் ஒரு பநாகசரநாகசலிநாகச முன்புரக்கின்

அடிப்ோறும் கோபத்தடயில் போரருக்கு எதிு எதிரரொ ஒரு நாகசர்வபதநாகச
இயக்ொத்றும் கோபத்ததக் ொட்டிகயழுப்புவதன் மூலம்,

முதலரளித்துவம் மனிதயிுத்றும் கோபத்தத
ொரட்டுமிு எதிரரண்டித்துத்திற்குள் மூழ்ொடிப்ோதற்கு முன்ுதரொ

அறும் கோபத்தத முடிவுக்கு கொரண்டு வு எதிர,  கதரழிலரலைகளை வர்க்ொம்
அதன் கநாகசரந்த புு எதிரட்சிொு எதிர தீர்வுக்கு போரு எதிரரட பவண்டியதின்

அு எதிரசியல் அவசியத்றும் கோபத்ததயும்,  அதற்ொரு
புறநிறும் கோபத்தலறும் கோபத்தமொறும் கோபத்தலைகளையும் இு எதிரண்றும் கோபத்தடயும் இந்த இலரோ

அறும் கோபத்தமப்புமுறும் கோபத்தறயின் இபத கநருக்ொடி உருவரக்கி
கொரண்டிருக்கிறது.
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