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அமெரிக்க துுணதுணை ஜஜன ஜனாதிபதி ஆசி ஆசிய ஜனாவில
பப ஜனார் முரசு மக ஜனாட்டுகிுகிற ஜனார்

Peter Symonds,     20 November 2018 

அமெரிக்க துுணதுணை ஜஜன ஜனாதிபதி ுணெக் மபன்ஸ,  பப ஜனார
முுணஜனுணைத் தீவிரப்படுத்தும் சீஜன ஜனாவுக்கு எதிர ஜனாஜன ஓர இறுதி
எச்சரிக்ுணக ைழங்க கடந்த ை ஜனார ஆசிய ெ ஜனாிய மாந ஜனாடடு சந்திப்புகுணப
பயன்படுத்திஜன ஜனார.  அமெரிக்க ஏக ஜனாதிபத்தியத்தின்
பக ஜனாரிக்ுணககளுக்கு சீஜன ஜனா துண சீனா தலைைதுணைங்கி ெண்டியிடடு
பசுணைய ஜனாற்றும் ஓர அுணர-க ஜனா சீனா தலைனித்துை அந்தஸுணத ஏற்றுக்
மக ஜனாள்ப பைண்டும், அல் சீனா தலைது அது அமெரிக்க ஜனாவின் இர ஜனாஜ ஜனாங்க,
மப ஜனாருப ஜனாத ஜனார ெற்றும் இறுதியில் இர ஜனாணுை ப சீனா தலைத்தின் முழ
ைலிுணெுணய எதிரமக ஜனாள்ப பைண்டியிருக்கும்.

மபன்ஸ,  ஆசிய பசிபிக் மப ஜனாருப ஜனாத ஜனார கூடடுறவு (APEC)

ெ ஜனாிய மாந ஜனாடடில் உுணரய ஜனாற்றுுணகயில்,  “ப சீனா தலை ப சீனா தலை ஆண்டுகப ஜனாக
அமெரிக்க ஜனாவிடமிருந்து ஆத ஜனாயங்குணப"  மபற்றிருப்பத ஜனாக
சீஜன ஜனாுணைக் குற்றஞ்ச ஜனாடடியதுடன்,  “அந்த ிய மாந ஜனாடகள் எல் சீனா தலை ஜனாம்
முடிந்துவிடடஜன,”  என்று அறிவித்த ஜனார.  “சீஜன ஜனா அதன் ைழிுணய
ெ ஜனாற்றிக் மக ஜனாள்ளும் ைுணரயில் அமெரிக்க ஜனா ெ ஜனாற ஜனாது,” என்றைர
அப்படடெ ஜனாக எச்சரித்த ஜனார,  சீஜனப் பண்டங்கள் மீத ஜனாஜன
இப்பப ஜனாுணதய ப ஜனாரிய இறக்குெதி தீருணைகுணப அமெரிக்க ஜனா
"இன்னும் இருெடங்ுணக விட அதிகெ ஜனாக்கும்"  என்றும்
எச்சரித்த ஜனார.

இம்ெ ஜனாத இறுதியில் ஆரமஜன்டிஜன ஜனாவில் ிய மாநடக்கவிருக்கும் ஜ20
ெ ஜனாிய மாந ஜனாடடில் டரம்ப் ெற்றும் சீஜன ஜஜன ஜனாதிபதி ஜ ஜன்பிங்கிற்கு
இுணடபய ஏபதனும் உடன்படிக்ுணக ஏற்படுைுணத மபன்ஸ
திடடைடடெ ஜனாக நிர ஜனாகரித்த ஜனார.  சிங்கப்பூர மசல்லும் ைழியில்
அைர ை ஜனாஷிங்டன் பப ஜனாஸடிற்குக் கூறுுணகயில், மைறுெபஜன சீஜன ஜனா
உடஜன ஜனாஜன அமெரிக்க ஜனாவின் ைரத்தக பற்ற ஜனாக்குுணற மீது
ெடடுெல் சீனா தலை,  ெ ஜனாற ஜனாக பரந்த ப சீனா தலை பிரச்சிுணஜனகள்—அரசியல்
ெற்றும் இர ஜனாணுைம் அத்துடன் மப ஜனாருப ஜனாத ஜனார பிரச்சிுணஜனகள்
மீதும், ஜ "உறுதிய ஜனாஜன முன்மெ ஜனாழிவுகபப ஜனாடு" அந்த ெ ஜனாிய மாந ஜனாடுக்கு
ைர பைண்டியிருக்கும் என்ற ஜனார.

“அறிவுச ஜனார மச ஜனாத்து திருடடு,  ப சீனா தலைைந்தெ ஜனாக மத ஜனாழில்நுடப
பரிைரத்துணஜன,  சீஜன சந்ுணதகுணப அணுகுைதன் மீத ஜனாஜன
கடடுப்ப ஜனாடுகள்,  சரைபதச விதிகள் ெற்றும் மிய மாநறிமுுணறகுணப
அைெதிப்பது, சரைபதச கடல்ைழி பப ஜனாக்குைரத்து சுதந்திரத்ுணதத்
தடுக்கும் முயற்சிகள் ெற்றும் பெற்கத்திய ிய மாந ஜனாடுகபது அரசியலில்
சீஜனக் கம்யூனிஸட கடசியின் குறுக்கீடு,”  ஆகிய
குற்றஞ்ச ஜனாடடப்படும் விடயங்கள் மீது சீஜன ஜனா "அதன் பப ஜனாக்ுணக
ெ ஜனாற்றி" மக ஜனாள்ப பைண்டும் என்று மபன்ஸ ைலியுறுத்திஜன ஜனார.

சீஜன ஜனாவுடன் டரம்ப் நிரை ஜனாகத்தின் தீவிரப்படுத்தப்படடு ைரும்
பெ ஜனாதலின் மத ஜனானிுணய அுணெத்த அைரது ஆக்பர ஜனாஷெ ஜனாஜன
அக்பட ஜனாபர ெ ஜனாத சீஜன-விபர ஜனாத உுணருணயபய துுணதுணை
ஜஜன ஜனாதிபதியின் கருத்துக்கள் மீண்டும் எதிமர ஜனாலிக்கின்றஜன.
அமெரிக்க நிறுைஜனங்களுடன் பப ஜனாடடியிடக் கூடிய உயர-
மத ஜனாழில்நுடப நிறுைஜனங்குணப அபிவிருத்தி மசய்யும்
திடடங்குணப மபய்ஜங் ுணகவிட பைண்டும்,  சீஜன ஜனாுணை
பெற்மக ஜனாண்டும் அமெரிக்க மபருநிறுைஜன சுரண்டலுக்குத் திறந்து
விட பைண்டும்,  அமெரிக்க ஜனா தீரெ ஜனானிக்கும் "சரைபதச

விதிமுுணற-அடிப்புணடயி சீனா தலை ஜனாஜன அுணெப்புக்கு"  துண சீனா தலை ைதுணைங்க
பைண்டும்,  ெற்றும் அதிகரித்தபவில் ஆக்பர ஜனாஷெ ஜனாஜன சீஜன-
விபர ஜனாத பிரச்ச ஜனாரத்ுணத எதிரமக ஜனாள்ைதற்க ஜனாஜன எந்தமை ஜனாரு
முயற்சிகுணபயும் நிறுத்தி மக ஜனாள்ப பைண்டும் என்று
ிய மாநுணடமுுணறயபவில் ை ஜனாஷிங்டன் ைலியுறுத்தி ைருகிறது.

மபன்ஸ, சீஜன ஜனாவின் ஒபர ப ஜனாுணத ஒபர இுணதுணைப்பு திடடத்திற்கும்
சை ஜனால் விடுத்த ஜனார—இத்திடடம்,  அமெரிக்க ஜனா ெற்றும் அதன்
கூடட ஜனாளிகப ஜனால் சுற்றி ைுணபக்கப்படுைுணதத் தடுக்கும் ஒரு
முயற்சியில் யுபரஷிய மபருநி சீனா தலைத்ுணத இன்னும் மிய மாநருக்கெ ஜனாக
சீஜன ஜனாவுடன் ஒருங்கிுணதுணைப்புணத பிய மாந ஜனாக்கெ ஜனாக மக ஜனாண்ட ஒரு
ப ஜனாரிய உள்கடடுணெப்பு மூப சீனா தலை ஜனாப ஜனாயெ ஜனாகும்.  சீஜன ஜனா மீத ஜனாஜன ஒரு
த ஜனாக்குதலில்,  மபன்ஸ பப ஜனாலித்தஜனெ ஜனாக APEC கூடடத்தில்
மதரிவித்த ஜனார: “அமெரிக்க ஜனா ஒரு சிறந்த ை ஜனாய்ப்ுணப ைழங்குகிறது
என்புணத மதரிந்து மக ஜனாள்ப பைண்டும்.  ிய மாந ஜனாங்கள் எங்களின்
பங்க ஜனாளிகுணபக் கடன் கடலில் மூழ்கடிக்க ெ ஜனாடபட ஜனாம்,  ிய மாந ஜனாங்கள்
ைற்புறுத்தபை ஜனா,  அல் சீனா தலைது உங்கள் சுதந்திரத்ுணத விடடுக்
மக ஜனாடுக்குெ ஜனாபற ஜனா மசய்ய ெ ஜனாடபட ஜனாம் ...  ிய மாந ஜனாங்கள் குறுகிய
கண்பதுணை ஜனாடடத்தில் ஒரு இுணதுணைப்பு ப ஜனாுணதுணயபய ஜனா அல் சீனா தலைது
ஒரு-ைழி ச ஜனாுண சீனா தலைுணயபய ஜனா ைழங்க ெ ஜனாடபட ஜனாம்.”

மபன்ஸ ிய மாநுணடமுுணறயபவில் APEC ெ ஜனாிய மாந ஜனாடுணட
பசதப்படுத்திஜன ஜனார,  சீஜன ஜனாுணை குுணறெதிப்பிற்கு உடபடுத்தும்
விதத்தில் உ சீனா தலைக ைரத்தக அுணெப்பில் உள்ப ஜனாரந்த ெ ஜனாற்றங்கள்
குறித்த ை ஜனாரத்ுணதகுணப அந்த ெ ஜனாிய மாந ஜனாடடின் இறுதி அறிக்ுணகயில்
அமெரிக்க ஜனா ைலியுறுத்தியதும்,  அம்ெ ஜனாிய மாந ஜனாடு அதன் 29
ஆண்டுக ஜனா சீனா தலைத்தில் முதல்முுணறய ஜனாக ஓர இறுதி அறிக்ுணகுணய
மைளியிடவில்ுண சீனா தலை.

மதன் சீஜனக் கடலில் ஒருமுுணஜனப்படடுள்ப அமெரிக்க இர ஜனாணுை
ிய மாநடைடிக்ுணககள் குறித்து கைுண சீனா தலை மைளியிடடுணெ த ஜனான் மபன்ஸ
கருத்துக்களின் மிகவும் கபடத்தஜனெ ஜனாஜன அம்செ ஜனாக உள்பது,
அங்பக டரம்ப் நிரை ஜனாகம் ஆத்திரமூடடும் ைுணகயில் சீஜன ஜனா
உரிுணெ பக ஜனாரும் கடல் எல்ுண சீனா தலைகள் ெற்றும் ை ஜனான்
பிரபதசங்களுக்குள் ஊடுருை,  பப ஜனாரக்கப்பல்கள் ெற்றும்
அணுஆயுதபெந்தும் துணகுணெ மக ஜனாண்ட குண்டுவீசிகுணப
அனுப்பி "சுதந்திர கடற்பப ஜனாக்குைரத்து"  ிய மாநடைடிக்ுணககள்
என்றுணழக்கப்படுைுணத அதிகரித்துள்பது.

ஒரு தற்மசய சீனா தலை ஜனாஜன சம்பைெ ஜனாஜனது பகிரங்கெ ஜனாஜன பெ ஜனாதலுக்கு
இடடுச் மசல்லும் அப ஜனாயம் இருக்கின்ற பப ஜனாதும்,  இதுபப ஜனான்ற
இர ஜனாணுை ஆத்திரமூடடல்கள் மத ஜனாடருமெஜன மபன்ஸ
ைலியுறுத்திஜன ஜனார.  அமெரிக்க ஜனாவின் ஒரு ெத்திய ரக
பப ஜனாரக்கப்பலுக்கும் ெற்றும் ஒரு சீஜன கப்பலுக்கும் இுணடபய
கடந்த மசப்டம்பரில் பெ ஜனாதலுக்கு மிய மாநருக்கெ ஜனாஜன ஒரு சம்பைம்
நிகழ்ந்தது,  இதற்க ஜனாக ை ஜனாஷிங்டன் சீஜனக் கடற்புணட மீது பழி
சுெத்தியது.  யத ஜனாரத்தத்தில்,  அமெரிக்க எல்ுண சீனா தலையிலிருந்து
ஆயிரக் கதுணைக்க ஜனாஜன கிப சீனா தலை ஜனாமீடடர மத ஜனாுண சீனா தலைவில்,  ஆஜன ஜனால்
முக்கிய சீஜன இர ஜனாணுை தபங்களுக்கு மிய மாநருக்கெ ஜனாஜன அந்த கடல்



எல்ுண சீனா தலைகளில்,  மப ஜனாறுப்பற்ற ிய மாநடைடிக்ுணககளுக்கு அமெரிக்க ஜனா
த ஜனான் மப ஜனாறுப்ப ஜனாகிறது.

ஊடகங்களுக்கு உுணரய ஜனாற்றுுணகயில்,  மபன்ஸ அறிவித்த ஜனார:
“எங்குணபப் பயமுறுத்த முடிய ஜனாது.  ிய மாந ஜனாங்கள் பின்ை ஜனாங்க
ெ ஜனாடபட ஜனாம்.”  அமெரிக்க ஜனாவுடன் ஒரு "பனிப்பப ஜனாுணர"  தவிரக்கும்
ைழியில் ிய மாநடக்க மபய்ஜங் உடன்படவில்ுண சீனா தலை என்ற ஜனால்
என்ஜனை ஜனாகும் என்று பகடகப்படட பப ஜனாது, “அப்படிய ஜனா அப்படிபய
இருக்கடடும். ிய மாந ஜனாங்கள் இங்பகபய இருப்பப ஜனாம்,” என்ற ஜனார.

யத ஜனாரத்தத்தில்,  என்ஜன உருை ஜனாகி ைருகிறபத ஜனா அது
அமெரிக்க ஜனாவுக்கும் முன்ஜன ஜனாள் பச ஜனாவியத் ஒன்றியத்திற்கும்
இுணடயி சீனா தலை ஜனாஜன பனிப்பப ஜனாரின் ஒரு புதிய பதிப்பு அல் சீனா தலை, ெ ஜனாற ஜனாக
1930  கள் திரும்ப ைருகின்றஜன,  அப்பப ஜனாது ைரத்தக பப ஜனார,
இர ஜனாணுை ஆத்திரமூடடல்கள் ெற்றும் பெ ஜனாதல்கள் பத்து
மில்லியன் கதுணைக்க ஜனாஜனைரகள் மக ஜனால் சீனா தலைப்படட ஓர உ சீனா தலைகப் பப ஜனார
மைடிப்பதற்கு பைகெ ஜனாக இடடுச் மசன்றஜன. பச ஜனாவியத் ஒன்றியம்
எந்த மப ஜனாருப ஜனாத ஜனார சை ஜனாலும் முன்னிறுத்த ஜனாதது இருந்த ெற்றும்
உ சீனா தலைகபவில் அமெரிக்க ஜனா மப ஜனாருப ஜனாத ஜனாரரீதியில் மசல்ை ஜனாக்க ஜனாக
இருந்த 1950  கள் ெற்றும் 1960  குணபப் பப ஜனா சீனா தலைன்றி, இப்பப ஜனாது
அமெரிக்க ஏக ஜனாதிபத்தியம் ைர சீனா தலை ஜனாற்று வீழ்ச்சியில் இருப்பதுடன்,
உ சீனா தலைகின் இரண்ட ஜனாைது மிகப்மபரிய மப ஜனாருப ஜனாத ஜனாரெ ஜனாஜன சீஜன ஜனாுணை
அதன் உ சீனா தலைக பெ சீனா தலை ஜனாதிக்கத்திற்க ஜனாஜன ஒரு பிரத ஜனாஜன அச்சுறுத்த சீனா தலை ஜனாக
கருதுகிறது.

ை ஜனாஷிங்டனின் மூப சீனா தலை ஜனாப ஜனாயம் "பனிப்பப ஜனார"  க ஜனா சீனா தலைத்து
கடடுப்படுத்தி ுணைக்கும் மக ஜனாள்ுணகயல் சீனா தலை,  ெ ஜனாற ஜனாக “ஆளும்
ஆடசிுணய ெ ஜனாற்றும்” மக ஜனாள்ுணகய ஜனாகும்,  இக்மக ஜனாள்ுணக
ுணகவிடப்படுைதற்கு முன்ஜனர,  இது மக ஜனாரியப் பப ஜனாரின் பப ஜனாது
சீஜன ஜனா ெற்றும் பச ஜனாவியத் ஒன்றியத்துடன் அமெரிக்க ஜனாுணை
முற்றுமுத சீனா தலை ஜனாஜன பெ ஜனாதலின் விளிம்புக்குக் மக ஜனாண்டு ைந்திருந்தது.
ஒப ஜனாெ ஜனா நிரை ஜனாகத்தின் "ஆசிய ஜனாுணை பிய மாந ஜனாக்கிய முன்மஜனடுப்பின்"
கீழ் மத ஜனாடங்கப்படடு,  அது டரம்பின் கீழ் தீவிரப்படுத்தப்படடு,
மபன்டகன் ஒரு ப ஜனாரிய இர ஜனாணுை கடடுணெப்பில்
ஈடுபடடுள்பதுடன் இந்பத ஜனா-பசிபிக் பிரபதசம் முழைதும்
கூடடணிகள் ெற்றும் மூப சீனா தலை ஜனாப ஜனாய பங்க ஜனாண்ுணெுணயப்
ப சீனா தலைப்படுத்துைதில் அது ஈடுபடடுள்பது.

ப ஜனாப்புை ஜனா நியூ கினியின் ெ ஜனாஜனஸ தீவில் ஒரு மிகப்மபரிய புதிய
கூடடு இர ஜனாணுைத் தபத்ுணத ஸத ஜனாபிப்பதில் ஆஸதிபரலிய ஜனா
ெற்றும் ப ஜனாப்புை ஜனா நியூ கினிக்கு மபன்ஸ அமெரிக்க ஜனாவின்
ஆதருணை அறிவித்துணெ தற்மசய சீனா தலை ஜனாஜனது அல் சீனா தலை.
மூப சீனா தலை ஜனாப ஜனாயரீதியில் அுணெந்த இத்தீவு பசிபிக் பப ஜனாரின் பப ஜனாது
அமெரிக்க இர ஜனாணுைப் புணடகப ஜனால் ஜப்ப ஜனானுக்கு எதிர ஜனாக
பயன்படுத்தப்படடது.  ஜப்ப ஜனான்,  மதன் மக ஜனாரிய ஜனா ெற்றும்
குை ஜனாமில் இருந்து,  ைடக்கு ஆஸதிபரலிய ஜனா ெற்றும் சிங்கப்பூர
ைுணரயில்,  பின்ஜனர இந்திய ஜனா ைுணரயில் சீஜன ஜனாுணைச் சுற்றி
ைுணபப்பதற்க ஜனாஜன இர ஜனாணுைத் தபங்களுக்க ஜனாஜன புதிய
உடன்படிக்ுணககளுடன் பசரந்து,  இந்த புதிய ெ ஜனாஜனஸ தபமும்,
ஆசிய ஜனாவில் அமெரிக்க இர ஜனாணுைத் தபங்குணபப் மபன்டகன்
விரிை ஜனாக சீருணெத்து ைருைதன் ப ஜனாகெ ஜனாக உள்பது.

இந்த ஜனாண்டின் மத ஜனாடக்கத்தில்,  அமெரிக்க பசிபிக்
கடடுணபயகத்தின் துண சீனா தலைைர ஜனாக ஆைதற்கு முன்ஜனத ஜனாக, அடமிரல்
பிலிப் படவிடசன் மசஜனட குழவுக்குக் கூறுுணகயில்,  அைர
மபன்டகனின் புதிய பதசிய ப ஜனாதுக ஜனாப்பு மூப சீனா தலை ஜனாப ஜனாயத்திற்கு ஏற்ப
PACOM இன் 375,000  இர ஜனாணுைச் சிப்ப ஜனாய்கள் ெற்றும்
புணடத்துுணறச ஜனார ஜனா அதிக ஜனாரிகுணபயும்,  200  பப ஜனாரக்கப்பல்கள்
ெற்றும் அண்மித்து 1,100  விெ ஜனாஜனங்குணபயும் "ெறுசீருணெப்பு"
மசய்ய இருப்பத ஜனாக மதரிவித்த ஜனார.  ஜஜனைரியில் மைளியிடப்படட

அந்த மூப சீனா தலை ஜனாப ஜனாய ஆைதுணைத்தின் பிரத ஜனாஜன ஒருங்குவிப்பு
பயங்கரை ஜனாதத்தின் மீதல் சீனா தலை,  ைல் சீனா தலைரசு பப ஜனாடடியின்
மீதிருந்ததுடன்,  ரஷ்ய ஜனாவுடன் பசரத்து சீஜன ஜனாுணையும்,  எதிரத்து
சண்ுணடயிட பைண்டிய "திருத்தல்ை ஜனாத சக்திகப ஜனாக"  குறிப்பிடடு
அது முத்திுணர குத்தியது.

PACOM க்க ஜனாஜன அைர திடடங்குணப விைரித்து படவிடசன்
அறிவித்த ஜனார:  “பெற்கு பசிபிக்கில் ஒதுக்கப்படட புணடகள்
மத ஜனாடரந்து சண்ுணடக்குத் தய ஜனார ஜனாக இருப்புணத
உறுதிப்படுத்துைது, சீஜன ஜனாவின் துரிதெ ஜனாஜன ிய மாநவீஜனெயப்படுத்தலுக்கு
ஏற்ப பெம்படுத்தப்படட முன்ிய மாநகருணை அபிவிருத்தி மசய்ைது,
அைசியப்படும் பப ஜனாது அமெரிக்க ஜனா அதன் ப சீனா தலைத்ுணதக்
க ஜனாடடுைதற்கு அனுெதிக்கும் ைுணகயில் ஆதரவு ிய மாந ஜனாடுகளுடன்
உடன்படிக்ுணககுணப பெற்மக ஜனாள்ைது ஆகியைற்ுணற அந்த
முயற்சிகள் உள்படக்கி இருக்கும்.”  சீஜன ஜனாவுடன் பப ஜனாருக்க ஜனாஜன
தய ஜனாரிப்பில் அபிவிருத்தி மசய்யப்படடு ைருகின்ற
துணகுணெகப ஜனாக,  “ுணைபரபச ஜனானிக் முுணறயில் இ சீனா தலைக்ுணக
குறிுணைத்து த ஜனாக்கும் ைலிுணெய ஜனாஜன ஆயுதங்கள்,  விண்மைளி,
இுணதுணையைழி ெற்றும் ைுண சீனா தலையுணெப்புகுணப எதிரக்கும்
துணகுணெகள்" உள்படங்க சீனா தலை ஜனாக புதிய ஆயுத ைுணககுணப அைர
சுடடிக்க ஜனாடடிஜன ஜனார.

முன்ஜன ஜனாள் பச ஜனாவியத் ஒன்றியத்துடன் 1987  இல் மசய்யப்படட
ெத்திய-தூர அணுஆயுத தபை ஜனாடங்கள் மீத ஜனாஜன
உடன்படிக்ுணகயில் (INF) இருந்து வி சீனா தலைகுைமதன்ற சமீபத்திய
முடிவு த ஜனான் அமெரிக்க ஜனாவிஜனது மிகவும் அச்சுறுத்த சீனா தலை ஜனாஜன
ிய மாநகரை ஜனாக உள்பது,  இது பிரத ஜனாஜனெ ஜனாக சீஜன ஜனாுணை இ சீனா தலைக்கில்
ுணைக்கும் விதத்தில் குறுகிய-தூர ெற்றும் ெத்திய-தூர
அணுஆயுத ஏவுகுணதுணைகளின் புதிய தபை ஜனாடங்குணபத் தய ஜனாரிக்க
மபன்டகனுக்குச் சுதந்திரம் அளிக்கிறது.  சீஜன மபருநி சீனா தலைத்திற்கு
அருகிலுள்ப இர ஜனாணுைத் தபங்களில் இருந்து ப ஜனாரியபவில்
அணுஆயுதெல் சீனா தலை ஜனாத ை ஜனான்ைழி ஏவுகுணதுணை த ஜனாக்குதுண சீனா தலைக்
மக ஜனாண்டு சீஜன ஜனாவுடஜன ஜனாஜன பப ஜனாருக்கு அறிவுறுத்திய மபன்டகனின்
முந்ுணதய ை ஜனான்ைழி-கடல்ைழி பப ஜனார மூப சீனா தலை ஜனாப ஜனாயத்துடன்,
இப்பப ஜனாது ஒரு பபரழிவுகரெ ஜனாஜன அணுஆயுத த ஜனாக்குதலுக்க ஜனாஜன
திடடங்கள் இுணதுணைக்கப்படடு ைருகின்றஜன அல் சீனா தலைது அது
பிரதியீடு மசய்யப்படடு ைருகின்றஜன.

பில்லியன் கதுணைக்கில் இல்ுண சீனா தலைமயன்ற ஜனாலும்,  தவிரக்கபை
இய சீனா தலை ஜனாதை ஜனாறு ப சீனா தலை மில்லியன் கதுணைக்க ஜனாஜன ெக்களின்
உயிரிழப்புகுணப உள்படக்கிய,  சீஜன ஜனா உடஜன ஜனாஜன ஒரு பப ஜனாருக்கு
டரம்ப் நிரை ஜனாகம் ப ஜனாுணதுணய அுணெத்து ைருகிறது.  1938  இல்
ிய மாந ஜனான்க ஜனாம் அகி சீனா தலைத்ுணத ஸத ஜனாபிக்ுணகயில்,  இரண்ட ஜனாம் உ சீனா தலைக
பப ஜனாருக்கு முன்ஜனத ஜனாக, டமர ஜனாடஸகி எச்சரிக்ுணகயில், ெனிதயிஜனம்
இரண்பட இரண்டு ெ ஜனாற்றீடுகுணப,  அத ஜனாைது பச ஜனாசலிசெ ஜனா
அல் சீனா தலைது க ஜனாடடுமிர ஜனாண்டித்தஜனெ ஜனா என்புணதபய
முகங்மக ஜனாடுக்கிறது என்றும்,  எதிரவிபர ஜனாத பதசிய அரசுகப ஜனாக
உ சீனா தலைகத்ுணதக் க ஜனா சீனா தலைங்கடந்து பிபவுபடுத்தி ுணைத்திருக்கும்
முத சீனா தலை ஜனாளித்துைத்ுணத அகற்றுைதற்க ஜனாக,  உ சீனா தலைமகங்கிலுெ ஜனாஜன
மத ஜனாழி சீனா தலை ஜனாபரகுணப அணிதிரடடி ஐக்கியப்படுத்துைதற்கு,
துபர ஜனாகத்தஜனெ ஜனாஜன சமூக ஜஜனிய மாந ஜனாயக கடசி துண சீனா தலைைரகள் ெற்றும்
ஸர ஜனாலினிச துண சீனா தலைைரகப ஜனால் எதிரக்கப்படுகின்ற,  ஒரு புதிய
புரடசிகர அகி சீனா தலைம் அைசியப்படுைத ஜனாக எச்சரித்த ஜனார.

இந்த சை ஜனாுண சீனா தலைத் த ஜனான் இன்று சரைபதச மத ஜனாழி சீனா தலை ஜனாப ைரக்கம்
எதிரமக ஜனாண்டுள்பது—பச ஜனாசலிச சரைபதசை ஜனாத முன்பஜன ஜனாக்கிற்க ஜனாக
பப ஜனார ஜனாடுகின்ற ஒபர கடசிக்கப ஜனாக இருப்பது ிய மாந ஜனான்க ஜனாம்
அகி சீனா தலைத்தின் அுணஜனத்து சீனா தலைக குழ ெற்றும் அதன் பிரிவுகள்
ெடடுபெ ஆகும்.  அதில் இுணதுணைந்து அைற்ுணறக்
கடடுணெக்குெ ஜனாறு அுணழப்புவிடுக்கிபற ஜனாம்.


