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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

சிங்கப்பூர் உச்சிஉச்சிம உச்சிமா்சிமாந உச்சிமாடும் நாடும் பாநாடும் பெருகும்
பாநாடும் பெ உச்சிமார் அச்சுறுத்தலும்
Bill Van Auken,
அமெரிக்க ஜனஜனாதிபதி மதஜனானஜனாலட டரம்ப்புக்கும் வத மகஜனாரி கொரியஜனா
தலைவர் கிம்  ஜஜஜனாங-உன்னுக்கும் இலதயிைஜனான சந்திப்பு சமீபத்தி கொரிய
வரைஜனாற்றில மிகவும் ஊதகமவளிச்சம் மபற்ற நிகழ்வுகளில ஒன்றஜனாக
இருக்கிறத, உைமகஙகிலும் இதலன  ஜதனை நேரலை மசய்தியில ஒளிபரப்பும்
மபஜனாருடடு
சிஙகப்பரின்
தனை நேகருக்கு
ஆயிரக்கணக்கஜனான
பத்திரிலக கொரியஜனாளர்கலள இத ஈர்த்திருந்தத.
வரைஜனாற்றில பதவியில இருக்கும் ஒரு அமெரிக்க ஜனஜனாதிபதிக்கும் ஒரு
வத மகஜனாரி கொரியத் தலைவருக்கும் இலதயிைஜனான முதன்முதல  ஜதனை நேருக்கு
 ஜதனை நேரஜனான
சந்திப்பஜனாக
அலெந்த
இந்த
உச்சிெஜனாதனை நேஜனாடு
“வரைஜனாற்றுசிறப்புமிக்கத”
என்று
மதஜனாதர்ந்த
சித்தரிக்கப்படடு
வந்திருக்கிறத.
மூன்று மிலலி கொரியனுக்கும் அதிகெஜனான உயிர்கலளக் கஜனாவுமகஜனாண்த ஜதஜனாடு
வத மகஜனாரி கொரியஜனாலவ சின்னஜனாபின்னெஜனான ஒரு நிலையில விடத ஒரு
 ஜெஜனாதலில அமெரிக்க, வத மகஜனாரி கொரிய ெற்றும் சீன இரஜனாணுவஙகள் ஒரு
சண்லத நிறுத்தத்திற்கு உதன்படத 65 ஆண்டுகளின் பின்னர்,
உத்தி ஜ கொரியஜனாகபர்வெஜனாக இன்னும்  ஜபஜனாரின் ஒரு நிலையி ஜை ஜ கொரிய இருந்த
வருகின்ற இரண்டு தனை நேஜனாடுகளின் தலைவர்களுக்கு இலதயிைஜனான இந்த
சுருக்கெஜனான சந்திப்பின் இறுதி விலளவு என்னவஜனாக இருக்கப்
 ஜபஜனாகிறத என்பத இன்னும் மதளிவஜனாகி விடடிருக்கவிலலை.
டரம்ப்பும் கிம்மும் லகம கொரியழுத்திடடிருந்த ஒரு சுருக்கெஜனான 400
வஜனார்த்லதகளிைஜனான கூடடு அறிக்லக கொரியஜனானத இரண்டு தனை நேஜனாடுகளுக்கும்
இலதயில “புதி கொரிய உறவுகலள” எதிர் ஜதனை நேஜனாக்குவதற்கும் “மகஜனாரி கொரிய
தீபகற்பத்தில ஒரு நீடித்த ெற்றும் மச கொரியலூக்கெஜனான அலெதி
ஆடசில கொரிய” கடடிம கொரியழுப்புவதற்குெஜனான ஒரு பரஸ்பர உதன்பஜனாடலத
அறிவிக்கிறத. டரம்ப் “மகஜனாரி கொரிய ஜனதனை நேஜனா கொரியக ெக்கள் குடி கொரியரசுக்கு
[DPRK]
பஜனாதகஜனாப்பு
உத்தரவஜனாதஙகலள
வழஙகுவதற்கு
உறுதிப்பஜனாலத” மவளிப்படுத்தி கொரிய அ ஜத ஜதனை நேரத்தில கிம், “மகஜனாரி கொரிய
தீபகற்பத்லத முழுலெ கொரியஜனாக அணுெ கொரியெற்றதஜனாக்குவதற்கு அவரத
உறுதி கொரியஜனான ெற்றும் சஞ்சைெற்ற உறுதிப்பஜனாடலத ெறுஉறுதி மசய்தஜனார்.”
இலதத்
தஜனாண்டி,
இந்த
அறிவிக்கப்படத
இைடசி கொரியஙகளும்
உறுதிப்பஜனாடுகளும் எவ்வஜனாறு பர்த்தி மசய் கொரியப்பதவிருக்கின்றன என்பத
மதஜனாதர்பஜனாக எந்த ஸ்தூைெஜனான ஒன்லறயும் இந்த சிஙகப்பர் பிரகதனம்
வழஙகவிலலை.
கிம் ஒரு “மிகத் திறலெ கொரியஜனான” ெற்றும் “மிக சஜனாெர்த்தி கொரியெஜனான” ெனிதர்
என்றும் அவர் “தனத தனை நேஜனாடலத மிகவும்  ஜதனை நேசிக்கிறஜனார்” என்றும் டரம்ப்
புகழ, இந்த சந்திப்பின் மதஜனானி கொரியஜனானத, மசன்ற ஆண்டில டரம்ப் இ ஜத
வத மகஜனாரி கொரியத் தலைவலர “சின்ன ரஜனாக்மகட ெனிதர்” என்று  ஜகலி
மசய்த ஜதஜனாடு அவரத வறுலெப்படத ெற்றும் ஒடுக்கப்படத  ஜதசத்லத
“உைகம் இதற்கு முன் ஒரு ஜபஜனாதம் கண்டிரஜனாத விதெஜனாக.. மதனை நேருப்பு
ெற்றும் ஆ ஜவசத்ததன்” ”முழுலெ கொரியஜனாக அழித்த விடுவதற்கு”
அச்சுறுத்தி கொரியதில இருந்த ஒரு
ெலைப்படடும் ெஜனாற்றத்லதக்
குறித்ததஜனாக இருந்தத.

13 June 2018
இந்த உச்சிெஜனாதனை நேஜனாடடிற்குப் பிந்லத கொரிய ஒரு மசய்தி கொரியஜனாளர் சந்திப்பில,
டரம்ப், வத மகஜனாரி கொரியஜனாலவ  ஜதனை நேஜனாக்கி கொரிய அவரத இரஜனாணுவவஜனாதக்
மகஜனாள்லகயின்
தஜனாக்கஙகலள
ஒரு
அைடடிக்மகஜனாள்ளஜனாத
வக்கிரபுத்தி கொரியஜனாளரின்
சகஜதன்லெயுதன்
குறிப்பிடதஜனார்.
“உண்லெ கொரியஜனாக ஜவ இலதச் மசய்வத எனக்குக் கவுரவெளிக்கும்
வித கொரியம், ஏமனன்றஜனால, நீஙகள் 30,40,50 மிலலி கொரியன் ெக்கலள
இழந்திருக்கக் கூடும்” என்றஜனார் அவர்.
சிஙகப்பர் உச்சிெஜனாதனை நேஜனாடு, வதமகஜனாரி கொரியஜனாவுக்கு எதிரஜனான அமெரிக்க  ஜபஜனார்
மிரடதலகளின்
ஒரு
புதப்பிப்பு
ெற்றும்
தீவிரப்பதலுக்கஜனான
முகவுலர கொரியஜனாக
நிரூபணெஜனாகஜனாத
என்பதற்கு
அங ஜக
எந்த
உத்தரவஜனாதஙகளும் இலலை என்பத மதளிவு. டரம்ப் கிம்முதன்
 ஜசர்ந்த
லகம கொரியழுத்திடடிருந்த
ஒரு
 ஜெமைழுந்தவஜனாரி கொரியஜனான
உதன்பஜனாடலத ஸ்தூைெஜனாக்குவதற்கஜனான  ஜபச்சுவஜனார்த்லதகலள தனத
மவளியுறவுச் மச கொரியைரஜனான லெக் மபஜனாம்பி ஜ கொரியஜனாவிதமும்,  ஜதசி கொரியப்
பஜனாதகஜனாப்பு ஆ ஜைஜனாசகரஜனான  ஜஜஜனான்  ஜபஜனாலதனிதமும் விடடுவித
இருப்பதஜனாக டரம்ப் அறிவித்தஜனார் என்பத குறிப்பிதத்தகுந்ததஜனாகும்.
மபஜனாம்பி ஜ கொரியஜனா, சிஐஏ இ கொரியக்குதனை நேரஜனாக இருந்த ஜபஜனாத, வதமகஜனாரி கொரியஜனாலவ
அணுஆயுதஙகலள கீ ஜழ  ஜபஜனாதச் மசய்வதற்கஜனான பஜனாலத கிம்  ஜஜஜனாஙஉன்லன படுமகஜனாலை மசய்வதன் வழி கொரியஜனாக ஜவ மசலைக் கூடி கொரியதஜனாகும்
என்று சூசகம் மசய்தவரஜனாவர்;  ஜபஜனாலதன், மிக சமீபத்தில மசன்ற
பிப்ரவரியில, இந்த தனை நேஜனாடடிற்கு எதிரஜனாக ஆத்திரமூடதைற்ற ஒரு
குண்டுவீச்சுப் பிரச்சஜனாரத்லத தனை நேதத்தவதற்கு  ஜவஜனால ஸ்டரீட  ஜஜர்னலில
வஜனாதிடடிருந்தஜனார்.
மிக சமீபத்தில  ஜபஜனாலதன், வத மகஜனாரி கொரியஜனாவுதனஜனான அமெரிக்க
 ஜபச்சுவஜனார்த்லதகள் “லிபி கொரிய ெஜனாதிரி”ல கொரிய -மும்ெஜனார் கதஜனாபி அவரத
 ஜபரழிவு ஆயுதஙகலள அகற்றுவதற்கு உதன்படதததன் மதஜனாதஙகி
அமெரிக்க ஆதரவு மபற்ற இஸ்ைஜனாமி கொரியப்  ஜபஜனாரஜனாளிகளின் கரஙகளஜனால
கதஜனாபி அடித்தக் மகஜனாலைமசய் கொரியப்படுவததன் இத முடிவலதந்ததபின்பற்ற  ஜவண்டும் என்று கூறியிருந்தஜனார்.
அமெரிக்க
இரஜனாணுவ
மூர்க்கத்தனத்தின்
மிரடதலின்
கீழும்
மபஜனாருளஜனாதஜனாரத் தலதகளுக்கு முகம் மகஜனாடுக்கும் நிலையிலும்
ஆயுதஒழிப்புத் திடதஙகலள முன்மனடுத்திருக்கின்ற தனை நேஜனாடுகளிதம்
தனை நேதந்த மகஜனாள்ளும் விதத்திைஜனான வஜனாஷிஙதனின் வரைஜனாறு அதிகம்
உறுதிமசஜனாலை முடி கொரியஜனாததஜனாக ஜவ இருந்த வந்திருக்கிறத. “லிபி கொரிய
ெஜனாதிரி” விதி கொரியஜனாக இருக்கிற ஜத அன்றி, விதிவிைக்கஜனானதஜனாக இலலை.
ஈரஜனாக்கும்
லிபி கொரியஜனாவும்
ஆடசி
ெஜனாற்றத்திற்கஜனான
அமெரிக்கப்
 ஜபஜனார்களுக்கு
இைக்கஜனாக்கப்படடு,
அவற்றின்
தலைவர்கள்
மகஜனாலைப்படுவததன் முடிவலதந்தன. மபரும் சக்திகளுதன் ஈரஜனான்
மசய்த மகஜனாண்த அணு ஒப்பந்தத்லத டரம்ப் நிர்வஜனாகம் ஒருதரப்பஜனாக
லகவிடததற்குப் பின்னர் தண்டிப்பஜனான தலதகள் புதப்பிக்கப்படுகின்ற
நிலைக்கு
முகம்மகஜனாடுத்தக்
மகஜனாண்டிருக்கின்ற
ஈரஜனான்,
மசவ்வஜனாய்கிழலெ கொரியன்று, டரம்ப் இந்த சிஙகப்பர் உதன்படிக்லகல கொரிய

“வீடு திரும்பும் முன்ன ஜர இரத்த மசய்த விதக் கூடும்” என்று
வதமகஜனாரி கொரியஜனாலவ எச்சரித்தத.
கிம்  ஜஜஜனாங-உன் உதனஜனான லக கொரியஜனாளலகளில வஜனாஷிஙதலன உந்தித்
தள்ளுவத, அவரிதம் இருக்கும் அற்ப எண்ணிக்லகயிைஜனான அணு
ஆயுத வலைலெ குறித்த ப கொரியமுெலை, அலைத வதகிழக்கு
ஆசி கொரியஜனாவில அலெதிக்கஜனான எந்த தஜனாகமுெலை. ெஜனாறஜனாக, அமெரிக்க
ஏகஜனாதிபத்தி கொரியத்தின்
தனை நேைன்கலள
முன்மனடுப்பதற்கும்,
அப்பிரஜனாந்தி கொரியத்தில, ரஷ் கொரியஜனா ெற்றும் சீனஜனா ஆகி கொரிய அதன் பிரதஜனான
எதிரிகள், அத்ததன் ஜப்பஜனான்  ஜபஜனான்ற  ஜபஜனாடடி கொரியஜனாளரஜனாகும் சஜனாத்தி கொரியம்
மகஜனாண்த தனை நேஜனாடுகளத தனை நேைன்கலளப் பலிமகஜனாடுத்த அதன் நிலைல கொரிய
வலுப்படுத்திக் மகஜனாள்வதற்கு ஜெ அத முலனந்த மகஜனாண்டிருக்கிறத.
ரஷ் கொரியஜனா ெற்றும் சீனஜனா ஆகி கொரிய இரண்டு தனை நேஜனாடுகளுதனு ஜெ எலலைகலளப்
பகிர்ந்த மகஜனாள்கின்ற வத மகஜனாரி கொரியஜனாலவ அமெரிக்கஜனாவின் எதிரி தனை நேஜனாதஜனாக
இருப்பதில இருந்த ஒரு ஏவல அரசஜனாக ெஜனாற்றுவத என்பத
மபன்தகனும் மவள்லள ெஜனாளிலகயும் மதஜனாடுஎலலையில இருப்பதஜனாக
அறிவித்திருக்கக்
கூடி கொரிய
“மபரும்
சக்திகளிலதயிைஜனான”
 ஜெஜனாதலகளுக்கஜனான
த கொரியஜனாரிப்பில
ஒரு
முக்கி கொரியெஜனானமதஜனாரு
அடிம கொரியடுப்லபக் குறிப்பதஜனாக இருக்கும்.
வத மகஜனாரி கொரியஜனாலவ “புரடடிப்  ஜபஜனாடும்” தனத மு கொரியற்சியில டரம்ப்
சஜனாத்தி கொரியெஜனான மிகக் மகஜனாடூர விதத்தில இறஙகியிருந்தஜனார். வத
மகஜனாரி கொரியஜனாவின்
தலைவருக்கும்
அவரத
உதவி கொரியஜனாளர்களுக்கும்
ஹஜனாலிவுடடின் ஒரு த கொரியஜனாரிப்பு நிறுவனத்தஜனால ஒரு சண்லதப் பதத்தின்
டமரய்ைரின் பஜனாணியில உருவஜனாக்கப்படடிருந்த தனை நேஜனான்கு நிமித
கஜனாமணஜனாளித் தண்டு ஒன்லற அவர் கஜனாடடினஜனார், அமெரிக்க
முதைஜனாளித்தவத்தின்  ஜெைஜனாதிக்கத்தின் கீழ் வத மகஜனாரி கொரியஜனாவுக்கஜனான ஒரு
வளெஜனான
எதிர்கஜனாைத்லதக்
கஜனாடடுகின்ற
(வண்ணத்திைஜனான)
கஜனாடசிகளுதன்,
தனை நேஜனாடு
முழுலெ கொரியஜனாக
அணு
ஆயுதஙகளஜனால
அழிக்கப்படுகின்றதஜனான
கஜனாடசிகலள
(கருப்பு
மவள்லளயில)
 ஜபதப்படுத்தி அத கஜனாடடி கொரியத.
உச்சிெஜனாதனை நேஜனாடடிற்குப் பிந்லத கொரிய மசய்தி கொரியஜனாளர் சந்திப்பில, அமெரிக்க
ஜனஜனாதிபதி வத மகஜனாரி கொரியஜனா குறித்த ஏ ஜதஜனா ஒரு ரி கொரியல எஸ் ஜதட
கடடுெஜனான ஒப்பந்தம் குறித்த விவஜனாதித்தக் மகஜனாண்டிருப்பலதப்
 ஜபஜனான்று  ஜபசினஜனார். “உதஜனாரணத்திற்கு, அவர்களிதம் அருலெ கொரியஜனான
கதற்கலரகள் இருக்கின்றன” என்றஜனார் அவர். “அவர்கள் பீரஙகி
குண்டுகலள கதலில மவடிக்கும் செ கொரியத்தில நீஙகள் அலதப்
பஜனார்ப்பீர்கள் தஜனா ஜன. தனை நேஜனான் மசஜனான் ஜனன், ‘லபய் கொரியஜனா, கஜனாடசில கொரியப் பஜனார்.
பின்னஜனால வஜனானு கொரியர்ந்த கடடிதஙகளத வரிலச ஒன்லற அத
மகஜனாண்டிருக்க முடி கொரியஜனாதஜனா?’ அப்புறம் விளக்கிச் மசஜனான் ஜனன், ‘அலதச்
மசய்வதற்குப் பதிைஜனாக, உைகின் மிகச் சிறந்த  ஜஹஜனாடதலகலள
அங ஜக அலெக்கைஜனாம்.’ ஒரு ரி கொரியல எஸ் ஜதட கண் ஜணஜனாடதத்தில
இருந்த  ஜ கொரியஜனாசி. மதன் மகஜனாரி கொரியஜனா இருக்கிறத, சீனஜனா இருக்கிறத,
அவர்கமளலைஜனாம் தெத நிைத்லத தனை நேடுவில மகஜனாண்டிருக்கிறஜனார்கள்.
அத எத்தலன பரிதஜனாபம், சரி கொரியஜனா?”
நியூ ஜ கொரியஜனார்க் தனை நேகரத்தின் ரி கொரியல எஸ் ஜதட ஊக வணிகர் ஒருவரத
மகஜனாடூரெஜனான ெற்றும் பஜனாதி-குற்றவி கொரியல கண் ஜணஜனாடதத்லத பிரதிபலித்த
அ ஜத ஜதனை நேரத்தில, டரம்ப்பின் வஜனார்த்லதகள் அவர் மசஜனாலைவந்த
அடிப்பலத கொரியஜனான கருத்லத மசஜனாலலி முடித்திருந்தத.
தனத வர்த்தகக் கூடதஜனாளிகளுக்கு எதிரஜனாக சுஙகவரிகலள விதித்தக்
மகஜனாண்டிருக்கின்ற ெற்றும், ரஷ் கொரியஜனா, சீனஜனா இரண்டிற்கு எதிரஜனாகவும்
இரஜனாணுவப்
பதடதஙகலள
தீவிரப்படுத்திக்
மகஜனாண்டிருக்கின்ற
வஜனாஷிஙதனின்
தலைலெயிைஜனான
வர்த்தகப்
 ஜபஜனாருக்கஜனான
முலனப்பினஜனாலும்
மிகப்மபரும்
சக்திகளுக்கு
இலதயிைஜனான

 ஜெஜனாதலினஜனாலும்
 ஜெைஜனாதிக்கம்
மசய் கொரியப்படுவதஜனாக
இருக்கின்ற
உைகளஜனாவி கொரிய சூழ்நிலைலெக்கு மவளியில சிஙகப்பர் உதன்பஜனாதஜனானத
புரிந்த மகஜனாள்ளப்பத முடி கொரியஜனாததஜனாகும்.
சிஙகப்பருக்கு மசலலும் வழியில, டரம்ப் கனதஜனாவில G7
உச்சிெஜனாதனை நேஜனாடடில இருந்த மவளிதனை நேதப்பு மசய்திருந்தஜனார், 1975 இல
இத்தலக கொரிய உச்சிெஜனாதனை நேஜனாடுகள் மதஜனாதஙகி கொரியத முதைஜனாக ஒரு இறுதி
அறிக்லகயில லகம கொரியழுத்தித ெறுத்த முதல அரசுத் தலைவரஜனாக அவர்
ஆனஜனார்.
அதலனத் மதஜனாதர்ந்த, அவரும் அவரத உதவி கொரியஜனாளர்களும்,
மவளிப்பலத கொரியஜனாக
அமெரிக்கஜனாவின்
மதனை நேருஙகி கொரிய
கூடதஜனாளி கொரியஜனான
கனதஜனாவின் பிரதெரஜனான ஜஸ்டின் டரு ஜதஜனாலவ, 1930 களின் பஜனாசிச
வஜனாய்வீச்லச நிலனவுக்குக் மகஜனாண்டுவருகின்ற
வஜனார்த்லதகளில
கண்தனம் மசய்தனர்; “முதகில குத்தி கொரிய”தஜனாக அவலரக் குற்றம்
சஜனாடடி கொரிய அவர்கள் அவருக்கஜனாக “தனை நேரகத்தில ஒரு தனியிதம்”
இருப்பதஜனாகவும் அறிவித்தனர்.
சிஙகப்பர் உதன்பஜனாதஜனானத,  ஜஜர்ெனியின் தனை நேஜனாஜி ஆடசி  ஜபஜனாைந்த
ெற்றும்
ரஷ் கொரியஜனாவுதன்
பரஸ்பர
வலிந்த
தஜனாக்கஜனாலெல கொரிய
வஜனாக்குறுதி கொரியளிக்கின்ற ஒப்பந்தஙகளில லகம கொரியழுத்திடத பின்னர், சிறித
கஜனாைத்தி ஜை ஜ கொரிய முழுவீச்சிைஜனான பலதம கொரியடுப்லப தனை நேதத்தி கொரிய இ ஜத ஜபஜனான்ற
உதன்படிக்லககளில
தனத
1930 களத
முன்ெஜனாதிரில கொரியக்
மகஜனாண்டிருப்பத நிரூபணெஜனாகக் கூடும்.
டரம்புக்கு ஜனதனை நேஜனா கொரியகக் கடசியிதம் இருந்த வருகின்ற எதிர்ப்பு
முழுக்கவும் வைதின் திலசயில இருந்தஜனானதஜனாக இருக்கிறத என்பத
குறிப்பிதத்தகுந்ததஜனாகும்.
மசவ்வஜனாய்கிழலெ கொரியன்று,
மசனட
சிறுபஜனான்லெத் தலைவரஜனான சக் சூெர், “ஒரு மகஜனாடூரெஜனான ெற்றும்
ஒடுக்குமுலற சர்வஜனாதிகஜனாரத்திற்கு, அத நீண்தகஜனாைெஜனாக ஏஙகி
வந்திருக்கின்ற சர்வ ஜதச அஙகீரிப்லப வழஙகி கொரியதற்கஜனாக” அமெரிக்க
ஜனஜனாதிபதில கொரிய கண்தனம் மசய்தஜனார். மதன் மகஜனாரி கொரியஜனாவில அமெரிக்க
இரஜனாணுவ ஒத்திலககலள நிறுத்தி லவத்ததற்கஜனாக டரம்ப்லப கண்தனம்
மசய்யுெளவுக்கு மசன்ற அவர், அவற்லற “ஆத்திரமூடடுவன”வஜனாக
-தலலி கொரியெஜனாய்- விவரித்தஜனார். வத மகஜனாரி கொரியஜனாவுதன் ஒரு ஒப்பந்தம்
எடதப்படடிருக்குெஜனாயின், டரம்ப் ஈரஜனான் ஒப்பந்தத்தில மசய்தலதப்
 ஜபஜனாை, ஜனதனை நேஜனா கொரியகக் கடசியினர் அலத கிழித்மதறி கொரியப் பஜனார்ப்பஜனார்கள்
என்பதற்கு அத்தலன சஜனாத்தி கொரியஙகளும் இருக்கின்றன.
சிஙகப்பருக்கு விஜ கொரியம் மசய் கொரிய டரம்ப் மபற்ற உந்ததலில,
வஜனாஷிஙதனில பை ஊழலகள் ெற்றும் ரஷ் கொரியஜனாவுக்கு எதிரஜனாய் ஒரு
கடுலெ கொரியஜனான நிலைப்பஜனாடு எடுக்கத் தவறி கொரியலெக்கஜனாக அவர் மீத
மதஜனாடுக்கப்படுகின்ற இலதவிதஜனாத தஜனாக்குதலகள் ஆகி கொரியவற்றில
இருந்த கவனத்லதத் திருப்புவதற்கு அவர் விருப்பம் மகஜனாண்டிருக்கும்
பஙகும் சிறிதலை. வத மகஜனாரி கொரியஜனா மீதஜனான ஒரு அணு ஆயுதப்  ஜபஜனார்
மிரடதலில இருந்த விைகிக் மகஜனாள்வத  ஜபஜனான்ற ஒரு தனை நேடிப்பும்,
அத்ததன்
மகஜனாரி கொரிய
தீபகற்பத்தில
இருந்த
தருப்புகலள
“தஜனா கொரியக”த்திற்கு
மகஜனாண்டுவருவத
குறித்த
அவரத
மவற்று
வஜனாய்வீச்சு ஜெ கூத அமெரிக்க ெக்களத பரந்த அடுக்குகள் ெத்தியில
ஒரு இலசந்த அதிர்லவ உருவஜனாக்கி விடும் என்பத அவருக்குத்
மதரியும்.
ஆயினும்
அமெரிக்க
ெற்றும்
உைக
முதைஜனாளித்தவத்லதப்
பீடித்திருக்கும் மதனை நேருக்கடியின் தர்க்கெஜனானத உைகப்  ஜபஜனாலர  ஜதனை நேஜனாக்கித்
திரும்புகிறத. இந்த அச்சுறுத்தலுக்கு எதிரஜனான ஒரு  ஜபஜனாரஜனாடதத்திற்கு
ஒ ஜர உருப்படி கொரியஜனான அடிப்பலத சர்வ ஜதசரீதி கொரியஜனாக மதஜனாழிைஜனாள
வர்க்கத்லத முதைஜனாளித்தவத்திற்கு எதிரஜனாக அணிதிரடடுவதி ஜை ஜ கொரிய
அலெந்திருக்கிறத.

