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வடகொரரியரவுக்கு எதிதிரரொ நடவடிக்டிக்கொ எடுக்ொ
அகஅமெரிக்ொர முதிரசுகொரட்டுகிறத

By Peter Symonds, 14 February 2017 

ஞாயிறன்று வடடகவாரிய ஆட்சி ஒரு புதிய மத்திய-தூர

பாலிஸ்டிக் ஏவுவ ஏவுகண் ஏவுகணை ஏவுகணய ணையை சகாதித்துப் பார்த்த ஏவுகணத அடுத்து,
ட்ரம்ப் ஜப் ஜனாதிபதி பதவிக்வாலம் டகதாடங்கி ஒரு மாத
வாலத்திற்கும் கு ஏவுகணறந்த வாலத்தில,  வட டகவாரியா ஒரு
முக்கிய ணையை சமாதல புள்ளியாவ உருடகவடுக்கிறது.
அடகமரிக்வாவுக்கும் வடடகவாரியாவின் கூட்டாளியாப் ஜன
சீப் ஜனாவுக்கும் இ ஏவுகணடயில,  வர்த்தவம் டகதாடர்பாய,  ப் ஏவுகணைமதிப்புக்
டகவாள் ஏவுகணவ டகதாடர்பாய,   ஏவுகணதவான் மற்றும் டகதன் சீப் ஜனக் வடல
மற்றும் கிழக்கு சீப் ஜனக் வடலவளிலாப் ஜன பிராந்திய ணையை சமாதலவள்
ஆகிய ஏவுகணவ டகதாடர்பாய பதட்டங்வள் டகபருகி வந்ததன்
மத்தியில இந்த ஏவுவ ஏவுகண் ஏவுகணை ணையை சகாத ஏவுகணப் ஜன நடந்திருக்கிறது.

இந்த ஏவுவ ஏவுகண் ஏவுகணை ணையை சகாத ஏவுகணப் ஜன,  ஃபுணையை சோாரிடாவில ஜப் ஜனாதிபதியின்
Mar-a-Lago மாளி ஏவுகணவயில ட்ரம் ஏவுகணப வா் ஏவுகணைச் டககன்றிருந்த
ஜப்பானிய பிரதமர் சின்ணையை சமா அணையை சபயிடம் இருந்து
உடப் ஜனடியாப் ஜன வண்டப் ஜனத் ஏவுகணதப் டகபற்றது.  ஞாயிறன்று இரவு
நடத்தப்பட்ட ஒரு இ ஏவுகண் ஏவுகணைந்த டககயதியாோர் கந்திப்பில,  அணையை சப
இந்த ஏவுவ ஏவுகண் ஏவுகணை பரிணையை சகாத ஏவுகணப் ஜன ஏவுகணய “முற்றிலும் ககித்துக்
டகவாள்ோ முடியாதது”  என்று அ ஏவுகணழத்தார்.  அடகமரிக்வா,
“ஜப்பான் என்ற அதன் மாடகபரும் கூட்டாளியின் பின்ப் ஜனால 100
கதவீதம்” நின்று டகவாண்டிருப்பதாய ட்ரம்ப் அறிவித்தார்.  வட
டகவாரியா பிரச்சி ஏவுகணப் ஜன ஏவுகணய விவாதிக்வ ஐநா பாதுவாப்பு
வவுன்சிலின் அவகரக் கூட்டத் ஏவுகணத கூட்ட அடகமரிக்வா, ஜப்பான்
மற்றும் டகதன்டகவாரியா அ ஏவுகணழப்பு விடுத்திருக்கின்றப் ஜன.

வட டகவாரியாவுக்கு எதிராவ கூடுதல மூர்க்வமாப் ஜன நடவடிக் ஏவுகணவ
எடுப்பதற்கு அடகமரிக்வ ஊடவங்வள் மற்றும் அரசியல
ஸ்தாபவத்தின் பிரிவுவளிடம் இருந்து ட்ரம்புக்கு அழுத்தம்
வந்து ணையை சகர்ந்திருக்கிறது. “ட்ரம்புக்கு கவால விடும் விதமாவ,
வட டகவாரியா முதல பாலிஸ்டிக் ஏவுவ ஏவுகண் ஏவுகணை ணையை சகாத ஏவுகணப் ஜன” (நிய
ணையை சயார்க்  ஏவுகணடம்ஸ்), “வட டகவாரியா ஏவுவ ஏவுகண் ஏவுகணை ணையை சகாத ஏவுகணப் ஜன
ட்ரம்புக்வாப் ஜன பரிணையை சகாத ஏவுகணப் ஜனயாவ அ ஏவுகணமகிறது”  (ணையை சவால ஸ்ட்ரீட்
ணையை சஜர்ப் ஜனல), மற்றும் “வடடகவாரியாவின் அணுஆயுத
அபிலா ஏவுகணகவள் ட்ரம்புக்கு தீர்மாப் ஜனவரமாப் ஜன பிரச்சி ஏவுகணப் ஜனயாவ
ஆவவிருக்கின்றப் ஜன”  (புளூம்ணையை சபர்க்) ஆகிய த ஏவுகணலப்புச்
டககயதிவளில சுட்டிக்வாட்டப்பட்டவாறாய,  ஊடவங்வள்
டகபரும்பாலும் இந்த ஏவுவ ஏவுகண் ஏவுகணை ணையை சகாத ஏவுகணப் ஜன ஏவுகணய புதிய
நிர்வாவத்திற்வாப் ஜன ஒரு முக்கிய ணையை சகாத ஏவுகணப் ஜனயாய
சித்தரிக்கின்றப் ஜன.

வடந்த ஆண்டில 24  ஏவுவ ஏவுகண் ஏவுகணை ணையை சகாத ஏவுகணப் ஜனவ ஏவுகணோயும் இரண்டு
அணுஆயுத ணையை சகாத ஏவுகணப் ஜனவ ஏவுகணோயும் நடத்தியிருக்வக் கூடிய
வடடகவாரியாவின் மீதாப் ஜன வவப் ஜனக்குவிப்பாப் ஜனது வடந்த
ஆறுமாத வாலத்தில அடகமரிக்வ டகவளியுறவுக் டகவாள் ஏவுகணவ
மற்றும் இராணுவ ஸ்தாபவத்திற்குள்ோாவ ந ஏவுகணடடகபற்று
வந்திருக்வக் கூடிய தீவிரமாப் ஜன விவாதங்வள் மற்றும்
ணையை சமாதலவ ஏவுகணோப் பிரதிபலிக்கிறது.  அடகமரிக்வக் வண்டத்திற்கு
எதிராய ஒரு அணுஆயுத தாக்குத ஏவுகணல டகதாடுக்கும்
திறனு ஏவுகணடய வண்டம்விட்டுக் வண்டம் தாவும் பாலிஸ்டிக்
ஏவுவ ஏவுகண் ஏவுகணை ஒன் ஏவுகணற (ICBM) வட்டிடகயழுப்பும் தூரத் ஏவுகணத

வடடகவாரியா டகநருங்கி விட்டிருக்கிறது என்பது அங்ணையை சவ ஒரு
முக்கிய வவ ஏவுகணலயாவ உள்ோது. 

ஜப் ஜனாதிபதி ஒபாமா,  அச்கமயத்தில ஜப் ஜனாதிபதியாவ
ணையை சதர்வாகியிருந்த ட்ரம்ப்பிடம் பாதுவாப்புப் பிரச்சி ஏவுகணப் ஜனவள்
டகதாடர்பாவ எடுத்து ஏவுகணரத்திருந்த கமயத்தில, வடடகவாரியா புதிய
நிர்வாவத்தின் திட்டநிரலில முதலவரி ஏவுகணகயில  ஏவுகணவக்வப்பட
ணையை சவண்டும் என்று அறிவுறுத்தியிருந்ததாவக் கூறப்படுகிறது.
“மூணையை சலாபாய டகபாறு ஏவுகணம” என்று குறிப்பிடப்பட்ட,  தண்டிக்கும்
டகபாருோாதாரத் த ஏவுகணடவள் அவற்றுடன் ணையை சகர்த்து
வடடகவாரியா ஏவுகணவ சீப் ஜனா வண்டிப்பாப் ஜன மு ஏவுகணறயில
அணுஆயுதத் ஏவுகணத கீணையை சழணையை சபாடச் டககயய ஏவுகணவக்வ அதற்கு
அழுத்தமளிப்பது,  என்ற வடடகவாரியா ஏவுகணவ ணையை சநாக்கிய
ஒபாமாவின் டககாந்தக் டகவாள் ஏவுகணவணையை சய பலப் ஜனளிக்வாத ஒன்றாவ
வடு ஏவுகணமயாவ விமர்சிக்வப்பட்டு வந்திருக்கிறது. 

ட்ரம்ப் வட டகவாரியாவுக்கு மிவவும் மூர்க்வத்துடன்
எதிர்வி ஏவுகணப் ஜனயாற்றியிருக்கிறார்.  வட டகவாரிய த ஏவுகணலவராப் ஜன கிம்
ணையை சஜாங்-உன் ஆண்டின் டகதாடக்வத்தில தப் ஜனது ஆட்சி ICBM  ஐ
ணையை சகாதிக்வ தயாராகிக் டகவாண்டிருப்பதாவ அறிவித்த கமயத்தில
ட்ரம்ப் ட்வீட் டககயதார்: “அது நடக்வாது”. தப் ஜனது கூட்டாளி ஏவுகணய
வழிக்குக் டகவாண்டு வராத சீப் ஜனா ஏவுகணவயும் அவர் வடு ஏவுகணமயாவ
காடிப் ஜனார்.

ணையை சநற்று,  வப் ஜனடா பிரதமருடன் இ ஏவுகண் ஏவுகணைந்து அளித்த ஒரு ஊடவ
கந்திப்பின் ணையை சபாது,  ட்ரம்ப்,  அவர் “மிவ மிவ டகபரிய
பிரச்சி ஏவுகணப் ஜன”  என்று வருணித்த வட டகவாரியா ஏவுகணவ “மிவ
வடு ஏவுகணமயாப் ஜன விதத்தில”   ஏவுகணவயாோவிருப்பதாவ அறிவித்தார்.
அவரது நிர்வாவம் இப்ணையை சபாது அந்நாட் ஏவுகணட ணையை சநாக்கிய
அடகமரிக்வ டகவாள் ஏவுகணவ ஏவுகணய மீோாயவு டககயது
டகவாண்டிருக்கிறது,  ட்ரம்ப்பின் இராணுவவாத
ணையை சநாக்குநி ஏவுகணலக்கு தக்வவாறு,  கூடுதல டகபாறுப்பற்ற
மு ஏவுகணறயிலும் ஆத்திரமூட்டும் வ ஏவுகணவயிலும் ப ஏவுகணடவலி ஏவுகணம ஏவுகணய
பயன்படுத்துவது,  அத்துடன் பிணையை சயாங்கியாங் ஆட்சி ஏவுகணய
ஸ்திரம்கு ஏவுகணலப்பதற்வாப் ஜன முயற்சிவ ஏவுகணோயும் ணையை சமற்டகவாள்வது
ஆகியவற் ஏவுகணறக் டகவாண்ட ஒரு டகவாள் ஏவுகணவயாவ அணையை சநவமாய
அது மாறவிருக்கிறது. 

வடடகவாரியாவுக்கு எதிராப் ஜன அடகமரிக்வாவின் எந்தடகவாரு
நடவடிக் ஏவுகணவயும் சீப் ஜனாவுக்கு எதிராவவும் குறி  ஏவுகணவப்பதாகும்.
சீப் ஜனாவுக்கு எதிராப் ஜன ணையை சமாதலணையை சபாக்கு ஏவுகணடய ஒபாமா
நிர்வாவத்தின் “ஆசியா ஏவுகணவ ணையை சநாக்கிய திருப்பத்தில”
உச்கத்திற்கு வந்திருக்கும் ட்ரம்ப் நிர்வாவம் ஆசியாவிலும்
கர்வணையை சதக அோவிலும் அடகமரிக்வ ணையை சமலாதிக்வத்திற்வாப் ஜன
த ஏவுகணல ஏவுகணம அச்சுறுத்தலாவ சீப் ஜனா ஏவுகணவணையை சய தான் வருதுவ ஏவுகணத
ஏற்வப் ஜனணையை சவ டகதளிவாக்கி விட்டிருக்கிறது.

அடகமரிக்வாவின் வரலாற்று வீழ்ச்சி ஏவுகணயயும் சீப் ஜனாவின்
எழுச்சி ஏவுகணயயும் தடுத்துநிறுத்துவதற்வாப் ஜன வாலம் வடந்து டககன்று
டகவாண்டிருக்கிறது என்பணையை சத அடகமரிக்வ ஆளும்
வட்டாரங்வளின் வவ ஏவுகணலயாய உள்ோது. ணையை சதசிய நலன் இதழின்



ஜப் ஜனவரி/பிப்ரவரி பதிப்பில எழுதிய புஷ் நிர்வாவ
அதிவாரியாப் ஜன இவான் ஃ ஏவுகணபடகவன்பவும், 1972 இல சீப் ஜனாவுடன்
நிக்கன் நலலி் ஏவுகணைக்வத் ஏவுகணத ணையை சமற்டகவாண்டதன் பின்ப் ஜனர் ட்ரம்புக்கு
முன்ப் ஜனால வந்திருக்வக் கூடிய “எட்டு ஜப் ஜனாதிபதிவ ஏவுகணோக்
வாட்டிலும் வடு ஏவுகணமயாப் ஜனடகதாரு கவா ஏவுகணல சீப் ஜனா டகதாடர்பாவ”
ட்ரம்ப் முவம்டகவாடுத்திருந்தார் என்று அறிவித்தார்.

”சீப் ஜனா இப்ணையை சபாது கூடுதல பலமாப் ஜனதாவ,  உலடகவங்கிலும்
கூடுதல டககலவாக்கு டகவாண்டதாவ,  அடகமரிக்வ அழுத்தத் ஏவுகணத
எதிர்த்து நிற்வ அலலது அதற்குப் பதிலடி டகவாடுக்வ ணையை சமம்பட்ட
திறம்டகவாண்டதாவ இருக்கிறது என்பதுடன்,
முன்டகப் ஜனப்ணையை சபாதினும் டகபரிய அோவில டகபாருோாதார
வலி ஏவுகணமயின் கூடுதலாப் ஜன வருவிவளும் இராணுவ வலி ஏவுகணமயும்
அதனிடம் இருக்கிறது.  இதன் அர்த்தம் யாடகதனின் சீப் ஜனா
மற்றும் ஆசியா இரண்டின் டகதாடர்பாப் ஜன அணுகுமு ஏவுகணறயிலும்
அடகமரிக்வா டகவறும் எதிர்வி ஏவுகணப் ஜனயாற்றுவதாவ இருக்கின்ற
நி ஏவுகணலயில இருந்து முந்திச் டககயலபடும் நி ஏவுகணலக்கு நவர
ணையை சவண்டிய ணையை சத ஏவுகணவ இருக்கிறது”  என்று ஃ ஏவுகணபடகவன்பவும்
அறிவுறுத்திப் ஜனார்.

சீப் ஜனாவுக்கு எதிராப் ஜன தாக்குதலணையை சபாக்கில ஏற்வப் ஜனணையை சவ ட்ரம்ப்
இறங்கி விட்டிருக்கிறார்,  வர்த்தவப் ணையை சபார் நடவடிக் ஏவுகணவவளில
இறங்வ எச்கரித்திருக்கிறார்,  அடகமரிக்வ சீப் ஜன இராஜதந்திர
உறவுவளின் அடித்தோமாவ இருக்கும் “ஒணையை சர சீப் ஜனா”
டகவாள் ஏவுகணவ ஏவுகணய தூக்கிப்ணையை சபாடுவதற்கு மிரட்டியிருக்கிறார்,
அத்துடன் டகதன் சீப் ஜனக் வடலில உரி ஏவுகணம
ணையை சமாதலுக்குள்ோாகியிருக்கும் தீவுத்திட்டுவள் டகதாடர்பாவ
ஜப்பான் சீப் ஜனாவுடன் ஒரு ணையை சபாரில இறங்கிப் ஜனால அத ஏவுகணப் ஜன
அடகமரிக்வா ஆதரிக்கும் என்று மறுஉறுதியளித்திருக்கிறார்.
டகவளியுறவுச் டககயலராப் ஜன டகறக்ஸ் ரிலலர்கன் டகதன் சீப் ஜனக்
வடலில இருக்கும் தீவுவளுக்வாப் ஜன சீப் ஜனாவின் அணுவ ஏவுகணல
அடகமரிக்வா  த ஏவுகணட டககயயும் என்று அறிவித்தார்,
அத்த ஏவுகணவயடகதாரு நடவடிக் ஏவுகணவ ஒரு ணையை சபார் நடவடிக் ஏவுகணவயாவ
வருதப்படக் கூடிய ஒன்றாகும்.

அடகமரிக்வ பாதுவாப்புச் டககயலராப் ஜன ணையை சஜம்ஸ் மாட்டிஸ்
பிணையை சயாங்கியாங்கிற்கு இரத்தம்உ ஏவுகணறயச் டககயயும் ஒரு
எச்கரிக் ஏவுகணவ ஏவுகணய விடுத்தார்,  அடகமரிக்வா அலலது அதன்
கூட்டாளிவளுக்கு எதிராவ வட டகவாரியா அணு ஆயுதங்வ ஏவுகணோப்
பயன்படுத்துணையை சமயாப் ஜனால அது “திறம்பட்ட மற்றும் அத ஏவுகணப் ஜன
மிதமிஞ்சும் ஒரு பதிலடி ஏவுகணய”  டகவாண்டு எதிர்டகவாள்ோப்படும்
என்று அவர் அறிவித்தார்.  இந்த வகப் ஜனமாப் ஜனது,  வடடகவாரியா
ஆட்சி ஏவுகணயயும்,  அதன் இராணுவ மற்றும் டகதாழிற்து ஏவுகணற
திற ஏவுகணப் ஜனயும் துச்கடகமப் ஜன ஆக்கிவிடத்தக்வ மிவ உயர்ந்த
அடகமரிக்வ இராணுவ வலி ஏவுகணம ஏவுகணய மட்டும்
அடிக்ணையை சவாடிடவில ஏவுகணல,  மற்ற கக்திவ ஏவுகணோயும் குறிப்பாவ
சீப் ஜனா ஏவுகணவயும் தவிர்க்வவியலாமல உள்ணையை சோ இழுக்வத்தக்வ ஒரு
ணையை சபரழிவுவரமாப் ஜன ணையை சபாரில அந்த இராணுவ வலி ஏவுகணம ஏவுகணய
பயன்படுத்துவதற்கு அடகமரிக்வா டகவாண்டிருக்கும்
விருப்பத் ஏவுகணதயும் அது அடிக்ணையை சவாடிட்டுக் வாட்டுகிறது.

அடகமரிக்வ அச்சுறுத்தலவளுக்கு எணையை சதச்காதிவார,  அதி-
ணையை சதசியவாத வடடகவாரிய ஆட்சியின் பதிலிறுப்பு முற்றிலும்
பிற்ணையை சபாக்குத்தப் ஜனமாப் ஜனதாய இருக்கிறது.  ஒரு பக்வத்தில,
வடடகவாரியா,  உலவப் டகபாருோாதாரத்திற்வாப் ஜன ஒரு மலிவு
உ ஏவுகணழப்புக் வோமாவ நாட் ஏவுகணட ஒருங்கி ஏவுகண் ஏவுகணைக்கும் வ ஏவுகணவயில
அதன் மீதாப் ஜன பல தகாப்த வால தனி ஏவுகணமப்படுத்த ஏவுகணலயும்
டகபாருோாதார முற்று ஏவுகணவ ஏவுகணயயும் முடிவுக்குக் டகவாண்டு வர
அடகமரிக்வ ஏவாதிபத்தியத்திடம் டகவஞ்சுகிறது.  இன்டகப் ஜனாரு
பக்வத்தில,  அதன் வம்பிழுப்பு வகப் ஜனங்வளும் அணு
ஆயுதங்வளுக்வாவ மு ஏவுகணப் ஜனவதும் ணையை சபாரின் அபாயத் ஏவுகணதணையை சய

அதிவரித்திருப்பணையை சதாடு வடடகவாரியாவில இருக்கும் டகதாழிலாோ
வர்க்வத்திற்கும் டகதன்டகவாரியா,  ஜப்பான், அடகமரிக்வா மற்றும்
உலடகவங்கிலும் இருக்கின்ற அதன் வர்க்வ கணையை சவாதர
கணையை சவாதரிவளுக்கும் இ ஏவுகணடயில பிோவுண்டாக்கும் ஒரு ஆப் ஏவுகணபச்
டககருகுவதாய இருக்கிறது.

இணையை சதணையை சபால,  சீப் ஜன வம்யனிஸ்ட் வட்சியும் ஒருபக்வத்தில
அடகமரிக்வாவுடன் ஒரு உடன்பாட்டிற்கு வி ஏவுகணழவது மற்றும்
மறுபக்வத்தில ஒரு டகபரும் இராணுவ விரிவாக்வத்திற்கும்
தப் ஜனது டககாந்த புஜபலத் ஏவுகணதக் வாட்டும் நடவடிக் ஏவுகணவவளில
ஈடுபடுவதற்கும் இ ஏவுகணடயில ஊகலாடிச் டககலகிறது.  CCP
டகதாழிலாோ வர்க்வத் ஏவுகணதப் பிரதிநிதித்துவம் டககயயவில ஏவுகணல,
மாறாவ 1978 க்கு பிந் ஏவுகணதய முதலாளித்துவ மீட்சியால
வி ஏவுகணதக்வப்பட்டிருக்கும் அதி-வலது சிலவரதிவாரத் ஏவுகணதணையை சய
பிரதிநிதித்துவம் டககயகிறது. 

ஆசியாவில அடகமரிக்வாவின் இராணுவப் டகபருக்வத்திற்வாப் ஜன
பதிலடியாவ,  சீப் ஜனா டகதன் சீப் ஜனக் வடலில இருக்கும் தப் ஜனது
தீவுவள் பலவற் ஏவுகணறயும்,  இராணுவத் தோங்வோது காத்தியம்
டகவாண்ட ஏவுகணவயாவ மாற்றியிருப்பணையை சதாடு அந்த பகுதிவளில
டகபன்டவனின் ஆத்திரமூட்டும் இராணுவ நடவடிக் ஏவுகணவவளுக்கு
நிவராய தப் ஜனது டககாந்த இராணுவ நடவடிக் ஏவுகணவவ ஏவுகணோ நடத்தத்
டகதாடங்குகிறது.  கர்ச் ஏவுகணகக்குரிய டககன்வாகு/ ஏவுகணடணையை சயாயு
தீவுவ ஏவுகணோச் சுற்றிலும் ஜப்பானிய இராணுவ மற்றும் வடணையை சலாரப்
ப ஏவுகணடயுடன் சீப் ஜனா டகதாடர்ந்து ஆபத்தாப் ஜன ணையை சமாதலணையை சபாக்குவளில
ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறது.  தவிரவும்,  அணுஆயுத வலல ஏவுகணம
டகவாண்ட வடடகவாரியா, வட கிழக்கு ஆசியாவில ஒரு ஆயுதப்
ணையை சபாட்டி ஏவுகணய தூண்டி விடக் கூடிய காத்தியத் ஏவுகணதக் குறித்து
வவ ஏவுகணல நிலவுகின்ற நி ஏவுகணலயிலும்,  சீப் ஜனா வடடகவாரியா ஏவுகணவக்
வட்டுப்படுத்துவதற்கு எதுவும் டககயயவில ஏவுகணல. 

இ ஏவுகணவ அ ஏவுகணப் ஜனத்துணையை சம,  ஜப் ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் அமர்த்தப்பட்டதன்
மூலம் உலவம் முழுவதும் குறிப்பாவ ஆசியாவில
எரியட்டப்பட்டிருக்கின்ற டகபரும் ஆபத்தாப் ஜன மற்றும்
வணிக்வமுடியாத சூழ்நி ஏவுகணலக்குள் ணையை சமலும் எண்டக் ஏவுகணைய
வார்ப்பதாவ இருக்கிறது.  உள்நாட்டிலும் டகவளிநாட்டிலும்
அடகமரிக்வ அரசியல ஸ்தாபவத்தின் பரந்த டகநருக்வடி ஏவுகணய
பிரதிபலிக்கும் விதமாவ ட்ரம்ப்பின் நிர்வாவம் ஏற்வப் ஜனணையை சவ
டகவளியுறவுக் டகவாள் ஏவுகணவ விடயத்தில பிோவுபட்டுக் கிடக்கிறது.
ட்ரம்ப்பின் பிற்ணையை சபாக்குத்தப் ஜனமாப் ஜன உள்நாட்டு அரசியலுக்கு
அரசியல எதிர்ப்பு ஆழம ஏவுகணடந்து டககலவதன் மத்தியில,
அவரது “முதலில அடகமரிக்வா”  வாயவீச்காப் ஜனது கமூவப்
பதட்டங்வ ஏவுகணோ ஒரு டகவளிப்புற எதிரி ஏவுகணய ணையை சநாக்கித் திருப்பி
விடுவ ஏவுகணத இலக்வாவக் டகவாண்டுள்ோது,  இது ஒரு சிறு
கம்பவமும் கூட ஒரு டகபரும் பற்றிடகயரித ஏவுகணல தூண்டிவிடக்
கூடிய அபாயத் ஏவுகணத ணையை சமலும் தீவிரப்படுத்தும்.

உலவப் ணையை சபாரின் டகபருகும் அபாயமாப் ஜனது,  1930 வளில
ணையை சபாலணையை சவ,  ணையை சதசியரீதியாப் ஜன குணையை சராதங்வளுக்கும்
இராணுவவாதத்தின் வோர்ச்சிக்கும் எரியட்டிக் டகவாண்டிருக்கிற
முதலாளித்துவ அ ஏவுகணமப்புமு ஏவுகணறயின் தீர்க்வமுடியாத
டகநருக்வடியில தான் அது ணையை சவர்டகவாண்டிருக்கிறது என்ப ஏவுகணத
அங்கீவரிப்பதன் அடிப்ப ஏவுகணடயில மட்டுணையை சம எதிர்டகவாள்ோப்பட்ட
முடியும்.  ணையை சகாகலிகப் புரட்சி தான் முதலாளித்துவ டகநருக்வடி
மற்றும் ணையை சபாருக்வாப் ஜன பதில ஆகும்.  ஏவாதிபத்திய ஆளும்
உயரடுக்குவள் மற்றும் வட டகவாரியாவிலும் சீப் ஜனாவிலும்
உள்ோது ணையை சபான்ற பிற்ணையை சபாக்குத்தப் ஜனமாப் ஜன முதலாளித்துவ
ஆட்சிவள் இரண்டுக்குணையை சம எதிராவ அணிதிரட்டப்படுகின்ற
கர்வணையை சதக டகதாழிலாோ வர்க்வம் மட்டுணையை சம இந்தப் பணி ஏவுகணய
முன்டகப் ஜனடுத்து நடத்தும் திறம்ப ஏவுகணடத்த ஒணையை சரடகயாரு கக்தியாகும்.


