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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம,  ஜனவரி 3  அன்று  பசக்தசத் ோர்வசதோ

விமசன நிலலயத்தில் தள பதி கசசம சுலலமசனி  படு படுககசலல
 படுகோய்யப் பட்டலதத் திட்டவட்டமசக எதிர்க்கிறத.

சுலலமசனி மற்றும ஏலனய ஒன் பத ந பர்கள்  படுககசல்லப் பட்ட அந்த டிசபசன்
ஏவுகலகணை தசக்குதல்,  ோர்வசதோ ோட்டம மற்றும அ படுகமரிக்க ோட்டம
இபண்டினத கீழும —குற்றவியல் ோட்ட ோசோனம அமல் படுத்தப் பட்டசல்—

தண்டிக்கத்தக்க ஓர் அப் பட்டமசன  படு படுககசலல நடவடிக்லகயசகும.

ஈபசனின் இஸ்லசமிய புபட்கப  பசதகசப்பு  பலடகளின் கூத்ஸ்
 பலடப்பிரிவின் தலலவரும,  ஈபசனிய அபோசங்கத்தில் இபண்டசவத மிக
முக்கிய பிபமுகபசக  பபவலசக கருத்தப் பட்டவருமசன சுலலமசனியின்
 படு படுககசலல, ஈபசக் மற்றும ஈபசன் இபண்டிலும  பசரிய ஆர்ப் பசட்டங்கலளச
ோந்தித்தள்ளதடன், மத்திய கிழக்கில் அந்த ஒட்டு படுகமசத்த பிபசந்தியத்திற்கும
எதிபசக ஓர் அ படுகமரிக்க ச பசர் பிபகடனமசக  பபவலசக  பசர்க்கப் படுகிறத.

ஈபசனிய அபோசங்கம  பழிவசங்க சூளுலபத்தள்ளத.  ஈபசனிய அதியுயர்
தலலவர் அ படுகயத்தல்லச அலி கச படுகமனி கூறுலகயில்,  நசடு " பலமசக
 பழிவசங்கும"  என்றசர்.  மக்கள் சகச பத்தின் அளலவக்  படுககசண்டு
 பசர்க்லகயில்,  குலறவசக  படுகோயல் படுவத ஈபசனுக்கு உள்சளசய
கட்டுப் பசட்லட இழக்க சநரிடும அ பசயத்லத ஏற் படுத்தலசம.

சுலலமசனி மற்றும அத்தசக்குதலில்  படுககசல்லப் பட்ட ஏலனயவர்களுக்கும —
 படுகமசத்தத்தில்,  அந்த டிசபசன் ஏவுகலகணை தசக்குதலில் ஐந்த ஈபசனியர்கள்
மற்றும ஐந்த ஈபசக்கியர்கள்  படுககசல்லப் பட்டனர்— ஈபசனில் மரியசலத
 படுகோலுத்த மில்லியன் ககணைக்கசனவர்கள் ஒன்று கூடியதசக
மதிப்பிடப் படுகிறத,  அசதசவலளயில் இறுதி ஊர்வலம அஹ்வசசல்
இருந்த மஸ்மஸ்ஹசத் மற்றும இறுதியில்  படுகதஹ்பசன் வலபயில் நீண்டிருந்தத.

 பசக்தசத்தில்,  100,000  க்கும அதிகமசனவர்கள் “அ படுகமரிக்கச
மபணிக்கட்டும!”  என்று சகசஷமிட்டவசறு அந்த  படு படுககசலலக்கு எதிபசன
ச பசபசட்டத்தில் அணிவகுத்தனர்,  அத 1958  இல் முடியசட்ச
தூக்கி படுகயறியப் பட்டதற்குப் பின்னர் ஈபசக்கின் மிகப்  படுக பரிய  படுக பசத
ஆர்ப் பசட்டமசக வர்ணிக்கப் படுகிறத.

 படுக பசங்கி வழியும இந்த அளப் பரிய மக்கள் எதிர்ப்பின்  பலத்தின் கீழ,
ஈபசக்கிய நசடசளுமன்றம றம் ஞசயிறன்று ஈபசக்கில் இருந்த அ படுகமரிக்க
இபசணுவ  பலடகலள  படுகவளிசயறக் சகசரிய ஒரு தீர்மசனத்திற்குப்
 படுக பருவசரியசக வசக்களித்தத.  படுகவளிசயறுவதற்கசன எந்த படுகவசரு ஈபசக்கிய
உத்தபலவயும வசஷிங்டன் நிபசகரிக்கும என்று அ படுகமரிக்க
 படுகவளியுறவுத்தலற  படுகோயலர் லமக்  படுக பசமபிசயச சுட்டிக்கசட்டிய
அசதசவலளயில்,  ஈபசக்கிய சப் பசய்கள் அவர்களுக்குப்  பயிற்ச
அளிப் பவர்களுக்கு எதிபசகசவ தங்களின் தப் பசக்கிகலளத்
திருப்பிவிடுவசர்கள் என்று அஞ்ச,  தற்ச பசத அங்சக
நிலலநிறுத்தப் பட்டுள்ள 5,000  அ படுகமரிக்க தருப்புகள் ஈபசக்கிய  பசதகசப்பு
 பலடகளுக்குப்  பயிற்சயளிப் பதற்கசக என்ற அவற்றின்  பசோசங்குத்தனமசன
திட்டத்லத லகவிட்டுள்ளதடன்,  தசக்குதல்களுக்கு தயசரிப்பு  படுகோய்த
வருகின்றன.

ஜனசதி பதி  படுகடசனசல்ட் ட்பமப் ட்வீட் மூலமசக அதிகரித்தளவில்
 படுகதசடர்சசயசக  படுகவறித்தனமசன அசசுறுத்தல்கலள  படுகவளியிட்டு
கச படுகமனியின் அறிக்லககளுக்கு விலடயிறுத்தள்ளசர். முதலில் அவர், “ பல
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஈபசனசல் பிடித்த லவக்கப் பட்டிருந்த 52
அ படுகமரிக்க பிலகணைக்லகதிகலளப் பிபதிநிதித்தவம"   படுகோய்யும வலகயில்,
ஈபசனில் 52 இலக்குகலளத் சதர்ந் படுகதடுத்திருந்ததசக  படுகதரிவித்தசர். “ஈபசனிய
கலசசோசபத்திற்கு"  முக்கியமசன இடங்களும அதில் உள்ளடங்கி

இருந்ததசக அவர்  படுகதரிவித்தசர்.  அதச பசன்ற படுகவசரு தசக்குதலலயும
அ படுகமரிக்க அபோசங்கத்தின் ோட்டவிசபசத நடவடிக்லககளின்  பட்டியலுடன்
சோர்த்த விடலசம. 

அடுத்தடுத்த ட்வீட்  படுகோய்திகளில்,  அ படுகமரிக்க ஜனசதி பதி "அவர்கள்
முன் படுகனப்ச பசதம தசக்கியலத விட கடுலமயசக"  ஈபசலனத் தசக்க
சூளுலபத்ததடன்,  “ஈபசன் ஏசதனும அ படுகமரிக்க இலக்லகசயச அல்லத
அ படுகமரிக்க ந பலபசயச தசக்கினசல், அ படுகமரிக்கச விலபவில் முழு அளவில்
 பதில் தசக்குதல் நடத்தம, & ஒருசவலள  படுக பசருத்தமற்ற விகிதத்தில் கூட
நடத்தம என் பதற்கு அ படுகமரிக்க கசங்கிபஸிற்கசன அறிவிப் பசக"  அவர்
ட்வீட்டர் அறிவிப்புகள் சோலவயசற்றுவதசகவும,  “அதச பசன்ற ோட்டபூர்வ
அறிவிப்பு அவசயமில்லல என்றசலும,  இருப்பினும வழங்கப் படுகிறத!”
என்றும அறிவித்தசர்.

ட்பமபின் முபட்டுத்தனமசன அசசுறுத்தல்கள்,  நிலலலமலயக்  படுககசளுந்த
விட் படுகடரிய  படுகோய்யவும,  அளப் பரிய மக்கள் அழுத்தத்தின் கீழ இருக்கும
ஈபசனிய அபோசங்கம வன்முலறயசன  பதிலடி நடவடிக்லககலள
எடுப் பலதத் தவிப அலத சவறு வழியில்லசதவசறு  படுகோய்வதற்கும
ககணைக்கிடுகின்றன.  ஈபசனுடனசன ஒரு ச பசரின் விலளவுகலளப்
 பசர்க்லகயில்,  இத அர்த்தமற்ற முட்டசள்தனமசக சதசன்றலசம.  ஆனசல்
சுலலமசனி மீதசன தசக்குதல், ட்பமபின் தனிப் பட்ட சகச பத்தசல்
உத்தபவிடப் பட்டத என்று நமபுவத அபசயல் முதிர்சசயின்லமயின்
உசோக்கட்டமசகசவ இருக்கும.

சவண்டு படுகமன்சற ச பசலபத் தூண்டுவதற்கசன உத்சதோத்தடசன அந்த
உத்தபவு ட்பம பசல் வழங்கப் பட்டத.  இந்த முட்டசள்தனம ஓர்
அணுகுமுலறயசகும.  அத,  மிதமிஞ்சய வன்முலற நடவடிக்லககள்
மூலமசக —ோர்வசதோ அளவிலும உள்நசட்டிலும— அ படுகமரிக்க
முதலசளித்தவத்திற்கு அதிகரித்த வரும  படுக பரும  படுகநருக்கடியிலிருந்த
 படுகவளிசய வருவதற்கு வழி கசணும ஒரு முயற்சயசகும.

சுலலமசனி  படு படுககசலல ஒரு தனித்த ோம பவம அல்ல,  மசறசக அத ஒரு
புதிய ச பசரின்  படுகதசடக்கமசகும.  இத,  மத்திய கிழக்கில் மட்டுமல்ல,
மசறசக ோர்வசதோ அளவில் இதற்கு "முன்னரும"  மற்றும இதற்கு
"பின்னரும"  என்று ஒரு பிரிக்கும சகசட்லடக் குறிக்கிறத.  எதிர்கசல
வபலசற்றசளர்கள்,  1914  இல் ோசபசயசவசவில் ஆர்சட்யூக் பிபசங்க்
 படுக பர்டினசன்ட்  படு படுககசலலலயப் ச பசலசவ அசத முக்கியத்தவத்தடன்
இந்த அபசு குற்றத்லதயும லகயசள்வசர்கள்.

ஈபசனுடனசன ச பசர் விலளவுகலளக் குலறத்த மதிப்பிடும தவலற யசரும
 படுகோய்தவிட கூடசத.  இந்த சமசதலின் அபிவிருத்தி சவகசக உலகளசவிய
 பரிமசகணைத்லத எடுக்கும.   பபந்த யுசபஷிய  படுக பருநிலத்தின் மீத எண்கணைற்ற
அபசுகளின் இன்றியலமயச நலன்கலளப்  பசதிக்கக்கூடிய இந்த சமசதலின்
தர்க்கம, எண்கணைற்ற நசடுகள் ச பசர் சுழலுக்குள் இழுக்கப் படுவ படுகதன் பத
 படுகவறும சநபம ோசர்ந்த ஒரு விடயம மட்டுசம ஆகும.  ஈபசன் மீத
அ படுகமரிக்க கட்டுப் பசட்லட,  பஷ்ய அபோசங்கசமச அல்லத சீன
அபோசங்கசமச ஏற்க ச பசவதில்லல.  அ படுகமரிக்க-ஈபசனிய சமசதலசல்
 பசகிஸ்தசன் முற்றிலுமசக ஸ்திபமின்லமக்கு உள்ளசகுமச பசத இந்திய
அபோசங்கத்தசல்  பக்கவசட்டில் நின்று  பசர்த்தக்  படுககசண்டிருக்க முடியசத.

அலனத்திற்கும சமலசக,  ஆயுதத் தளவசடங்களுக்கசக ட்ரில்லியன்
ககணைக்கசன டசலர்கள் வசரியிலறக்கப் பட்டுள்ள ச பசதினும,  அ படுகமரிக்க
இபசணுவம அத எதிர் படுககசள்ளக்கூடிய  பசரிய  படுகவகுஜன எதிர்ப்புக்குத்
தயசபசக இல்லல.  தோசப்த கசல ச பசருக்குப் பின்னரும கூட,  ஈபசக்
மற்றும ஆப்கசனிஸ்தசன் மீத அதன் விருப் பத்லதத் திணிக்க முடியசத



நிலலயில்,  அ படுகமரிக்கச,  ஈபசன் உடனசன ச பசபசனத இபசணுவ மற்றும
அபசயல் ச பபழிவுக்கு இட்டுச  படுகோல்லும என் பலதசய கசணும.

பின்னர் ஏன் ட்பமப் நிர்வசகம இந்த நசோகபமசன நிலலப் பசட்லட
எடுத்தள்ளத?

முதலசவதசக,  ஈபசனுக்கு எதிபசக ஒரு ச பசலபத்  படுகதசடங்குவதற்கசன
முடிவசனத,  " பயங்கபவசதத்திற்கு எதிபசன ச பசர்"  என் பதில் இருந்த
"வல்லபசு ச பசட்டியில்"  இருந்த எழும ச பசர்களுக்கசன தயசரிப்புக்கு
மசறியதன் அடிப் பலடயில் இருந்த ஒரு புதிய 2018  மூசலச பசய
சகசட் பசட்லட  படுகவளியிட்டதடன் பிலகணைந்தள்ளத.   படுகதஹ்பசனில்
கசலனித்தவ- பசணியில் ஒரு லகப் பசலவ ஆட்சலயக்  படுககசண்டு வருவதம
மற்றும  பசபசீக வலளகுடசவின் எரிோக்தி வினிசயசகங்கள் மீத
கட்டுப் பசட்லட எடுப் பதம,  பஷ்யச மற்றும சீனச உடனசன ச பசருக்கு ஓர்
இன்றியலமயச தயசரிப் பசக வசஷிங்டனசல்  பசர்க்கப் படுகின்றன.  மிக
முக்கியமசக,  ோமீ பத்தில் நிலறசவற்றப் பட்ட ட்ரில்லியன் டசலர் இபசணுவ
வபவு- படுகோலவு திட்டக்ககணைக்கில்,  உலகப் ச பசருக்கசன ஒரு வபவு- படுகோலவு
திட்டக்ககணைக்கு,  ஜனநசயகக் கட்சயினரும குடியபசுக் கட்சயினரும ஈபசன்
மீதசன ஓர் இபசணுவ தசக்குதலலத்  படுகதசடங்குவதற்கு முன்னர் அ படுகமரிக்க
ஜனசதி பதி கசங்கிபஸ் ோல பயின் ஒப்புதல்  படுக பறுவலத அவசயப் படுத்தம
 படுகமசழிகலள நீக்கியிருந்தனர்.

இபண்டசவதம,  முக்கியத்தவத்தில் குலறவற்றதமசனத,  ச பசருக்கசன
 படுக பசறுப் பற்ற முடிவசனத அ படுகமரிக்கசவுக்கு உள்சளசய வர்க்க சமசதல்
அதிகரிப்பின் மீத அ படுகமரிக்க ஆளும வர்க்கத்தின்  படுகவறுப்ல பப்
பிபதி பலிக்கிறத.  ோமூக சகச பம தீவிபப் படுவதன் மீதம மற்றும
முதலசளித்தவ-எதிர்ப்புகணைர்வு அதிகரிப் பதன் மீதம அதன்  பயமசனத,
நிதியியல் ோந்லதகளின் ஒரு  படுக பசதவசன  படுக பசறிலவத் தடுப் பதற்கசக
நடத்தப் பட்ட,  “ பகணைத்லத அசசட்டுப் புழக்கத்தில் விடுதல்"  (quantitative
easing) என்றறியப் படும,  கட்டுப் பசடின்றி  பகணைம அசோடிப் பலதசய
ஒட்டு படுகமசத்த அ படுகமரிக்க  படுக பசருளசதசபமும ோசர்ந்தள்ளத என்ற
உண்லமயுடன் கலந்தள்ளத.

இந்த  படுகநருக்கடியின் புபட்சகப தசக்கங்கள் குறித்த அ படுகமரிக்க ஆளும
வர்க்கத்திற்கு நன்கு  படுகதரியும,  இந்த இறுதி அ பசய உகணைர்வுதசன் அதன்
 படுக பசறுப் பற்ற நடவடிக்லககளின் அடியிலுள்ளத.  எளிதில் லகயசள
முடியசத ஒன் படுகறச படுகடசன்று  படுகதசடர்பு பட்ட  படுக பசருளசதசப,  ோமூக மற்றும
அபசயல்  படுகநருக்கடிகள் ஒன்றுதிபள்வலத முகங் படுககசடுத்த,  ட்பமப்
நிர்வசகம  படுக பசதமக்கலளத் திலோதிருப் பவும கவனத்லதச சதறடிப் பதற்கும
மட்டுமல்ல,  மசறசக அபசு ஒடுக்குமுலறலயத் தீவிபப் படுத்தவத மற்றும
அதிமுக்கிய ஜனநசயக உரிலமகள் மீதசன தசக்குதல்கலள
ோட்டபூர்வமசக்குவதற்கும ச பசலபக்  படுககசண்டு சூதசட்டம ஆடுகிறத.

சுலலமசனி  படு படுககசலல  படுகோய்யப் பட்டு ஒரு சல மணி சநபத்திற்குள்,
இபசணுவமயப் பட்ட  படுக பசலிஸின்  பலமசக ஆயுதசமந்திய  பலடப்பிரிவுகள்
பிபதசன அ படுகமரிக்க நகபங்களின் வீதிகளில் சபசந்தில் ஈடு பட்டிருந்தன
என் பத தற் படுகோயலசனதல்ல.

அ படுகமரிக்கசவில் தற்ச பசத சமசலசங்கியுள்ள நிலலலம —அசத ச பசல,
சமற்கு ஐசபசப் பசவின் அலனத்த பிபதசன முதலசளித்தவ நசடுகளிலும—

இபண்டசம உலக ச பசருக்கு முன்னர் நசஜி சஜர்மனியில் நிலவிய
நிலலலமக்கு ஒத்திருக்கின்றன.  1938  வசக்கில்,  ஹிட்லரின் ஆட்ச,
 படுக பசருளசதசபம மூழகிவிடசமல் லவத்திருக்கவும மற்றும இபசணுவக்
கட்டலமப்புக்கு நிதி வழங்கவும,   பசரியளவில் தசங் படுககசகணைச கடன்கலளக்
குவித்த லவத்திருந்த நிலலயில்,  அத வபவிருந்த ச பபழிவில் இருந்த
 படுகவளிசய வருவதற்கு ச பசர் ஒன்லறசய ஒசப வழியசக கண்டத. ஹிட்லர்
எதிர் படுககசண்டிருந்த நிலலலமலய ஒரு வபலசற்றசளர் பின்வருமசறு
விவரித்தசர்:

ோர்வசதிகசபம மற்றும மீள்ஆயுதமயமசக்கலசல் உண்டசன
கட்டலமப்புரீதியிலசன  பதட்டங்கள் மற்றும  படுகநருக்கடிகளின் அந்த
ஆட்சக்கு திறந்திருந்த ஒசப “தீர்வு”,  இன்னும அதிக ோர்வசதிகசபமும
மற்றும இன்னும அதிக மீள்ஆயுதமயமசக்கலும,  பின்னர் விரிவசக்கமும,
பின்னர் ச பசர் மற்றும  பயங்கபங்களும,  பின்னர் சூலறயசடலும

அடிலமப் படுத்தலும மட்டுசம ஆகும. உருக்குலலப் பதம குழப் பங்களுசம
முன் படுகனசருச பசதம இல்லசத உறுதியசன மசற்றீடசக இருந்தத,  ஆகசவ
அலனத்த தீர்வுகளும தற்கசலிகமசக,  அவோபகதியில்,  உடனடித்
சதலவகலள  படுககசண்டு முடி படுகவடுக்கும விவகசபங்களசக, ஒரு மூர்க்கமசன
கருத்தருலவக்  படுககசண்டு அதிகரித்தளவில் கசட்டுமிபசண்டித்தனமசக
முன்சனற் பசடின்றி திடீ படுகபன நடவடிக்லகயில் இறங்குவதசக இருந்தன.
[நசஜிோம,  பசசோம மற்றும  படுகதசழிலசள வர்க்கம, டிம மசோன் (சகமப்ரிட்ஜ,
1995),  பக்கம 51]

அ படுகமரிக்க அடசவடித்தனம ஐசபசப் பசவில் பிளலவயும கலக்கத்லதயும
உருவசக்கி உள்ளத.  அபசு தலலவர்கள் மற்றும  படுகவளியுறவுத்தலற
அலமசோர்கள் அலனவரும "தீவிபப் பசட்லடக் குலறக்க"  ச பசுகின்றனர்,
ஆனசல் அவர்களின்  படுகோசந்த அபோசங்கங்கசள கூட மிதமிஞ்ச அவற்றின்
ஆயுதப்  பலடகலளக் கட்டலமத்த வருகின்றன.  அடசவடித்தனமசன
அ படுகமரிக்க  படுகவளியுறவுத்தலற  படுகோயலர் லமக்  படுக பசமபிசயச "அவர்கள்
நசன் விருமபிய அளவுக்கு உதவியசக"  இல்லசததற்கசக
ஐசபசப்பியர்களுக்குக் கண்டனம  படுகதரிவித்தசர்.  “பிரிட்டிஷ்,  பி படுகபஞ்சு,
சஜர்மசனியர் அலனவரும,  நசங்கள் என்ன  படுகோய்சதசம என் பலத,
அ படுகமரிக்கர்கள் என்ன  படுகோய்சதசம என் பலத,  அத்தடன் ஐசபசப் பசவில்
உயிர்கலளக் கசப் பசற்றிசனசம என் பலதயும புரிந்தக்  படுககசள்ள சவண்டும,”
என் பலதச சோர்த்தக்  படுககசண்டசர்.  படுகோசல்லப் ச பசனசல் இத படுகவசரு  படுக பசய்
என் பதம, இத்தசக்குதல் ஒரு புதிய இபத்த ஆலற மட்டுசம உருவசக்கும
என் பதம ஒவ் படுகவசருவருக்கும  படுகதரியும.  இருப்பினும,  அவற்றின்
மனக்கோப்புகளுக்கு மத்தியிலும,   படுகநருக்கடியில் சக்கியுள்ள ஐசபசப்பிய
அபோசங்கங்கள், ட்பமப் நிர்வசகத்திற்குப் பின்னசல் அணிதிபள்கின்றன. 

எப்ச பசலதயும ச பசலசவ அ படுகமரிக்க ஊடகங்கள் அ படுகமரிக்க மக்களிலடசய
ச பசர் மனநிலலலய உருவசக்க  படுகோயல் பட்டு வருகின்றன.  ட்பமப்
நடவடிக்லகயின் உள்சநசக்கம மீத தயக்கங்கலள  படுகவளிப் படுத்த பவர்கள்
கூட சுலலமசனிலய "சமசோமசனவர்"  என்றும,  நூற்றுக் ககணைக்கசன
அ படுகமரிக்க தருப்புகள்  படுககசல்லப் படுவதற்குப்  படுக பசறுப் பசக கருதக்கூடிய
" பயங்கபவசதி"  என்றும கூட கண்டிப் பதில்,  அவர்களின் தயக்கமசன
விமர்ோனங்கலள ஒவ் படுகவசரு ோந்தர்ப் பத்திலும மிருதவசக லவக்கிறசர்கள்.

இலவ அலனத்தசம  படுக பசய்மூட்லடயசகும.  ஈபசக்கில் வசஷிங்டனின்
பிபங்கன்ஸ்லபன் அபக்கன் ISIS உம மற்றும சரியசவில் இருந்த அல்
 படுககசய்தசவின் அ படுகமரிக்க பின்புல ஆதபவு  படுக பற்ற அலமப்புகலளயும
சதசற்கடித்த  பலடகலள சுலலமசனி வழிநடத்தினசர். மில்லியன் ககணைக்கசன
மக்கள்  படுககசல்லப் பட்டு,  ஃ பல்லூஜச மனிதப் படு படுககசலல மற்றும அபு
கிலபப்பின் சத்திபவலதக் கூடங்களில் நடந்தலதப் ச பசன்ற  படுககசடூபங்கலள
உருவசக்கிய அ படுகமரிக்கசவின் ஈபசக்கிய ச பசர் ஆக்கிபமிப்பில் விலளந்த
குற்றங்களில் அவர் உடந்லதயசய் இருக்கவில்லல.  ஈபசக்கில் உயிரிழந்த
அ படுகமரிக்க சப் பசய்கலளப்  படுக பசறுத்த வலபயில்,  அவர்களின் இபத்தம,
புஷ் நிர்வசகத்தின் கபங்களிலும மற்றும  படுக பசய்களின் அடிப் பலடயில்
"ச பசலப ஒரு விருப் பத் படுகதரிவசக"  ஏற்று அவர்கலள அனுப்புவலத
ஆதரித்த ஜனநசயகக் கட்சயினரினதம கபங்களில் ஒட்டியுள்ளத.

அதன் புத்தசண்டு அறிக்லகயில்,  உலக சோசோலிோ வலலத் தளம
எழுதியத:

மனிதகுலத்தின் உயிர்பிழப்ல பசய அசசுறுத்தக் கூடிய
மூன்றசம உலக ச பசலப சநசக்கிய ஒரு நகர்லவ,
மனிதசபிமசன முலறயீடுகலளக்  படுககசண்டு நிறுத்த
முடியசத.  ச பசர் என் பத முதலசளித்தவத்தின் அபஜசகம
மற்றும சதசய-அபசு அலமப்புமுலறயின் கசலசவதி
நிலலயில் இருந்சத எழுகிறத.  ஆகசவ அலத
சோசோலிோத்திற்கசன  படுகதசழிலசள வர்க்கத்தின் உலகளசவிய
ச பசபசட்டத்தின் மூலமசக மட்டுசம அத தடுத்த
நிறுத்தப் பட முடியும.

புதிய தோசப்தம பிறந்த இன்னும ஒரு வசபம கூட ஆகவில்லல, ஆனசல்
ஏற்கனசவ இந்த எசோரிக்லகயின் ோரியசன தன்லம
ஊர்ஜிதப் படுத்தப் பட்டுள்ளத.

https://www.wsws.org/en/articles/2020/01/03/pers-j03.html

