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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

ஜி ஜின்பிங்கின் அதின் அதிகின் அதிகாரப் பிட:
சீன இயல்பிபிலின் அதிகான ன பாின் அதிகானாின் அதிகார்ட்டசம
Peter Symonds,

சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (CCP) ஆட்சி, ஜனஜனாதிபதி பதவ
இரண்டு மு முறு முறை மட்டுமட்டுமம வகிக்க வகிக்கலஜனாம் என்ப முறத முடிவுக்குக்
ககஜனாண்டு வர நகர்ந்ததன் மூ வகிக்கலமஜனாக, கடந்த மூன்று து தசஜனாப்த
கஜனா வகிக்கல வழ முறம முறயைக் கூர் முறமயைஜனாக முறித்துக் ககஜனாண்டுள்ளது.
இதன் வ முறளவஜனாக, இரஜனாணுவம் மற்றும் அரசு எந்திரத்தின்
மீது தனது கட்டுப்பஜனாட் முறடக் ககஜனாண்டுள்ளவரும் மற்றும்
கடந்த
ஐந்தஜனாண்டுகளில்
முக்கியை
அரசியைல்
மட்டுமபஜனாட்டியைஜனாளர்க முறளக்
க முறளகயைடுத்துள்ளவருமஜனான
ஜ
ஜன்பிங, கஜனா வகிக்கலவரம்பின்றி பதவயில் இருக்க முடியும்.
சீனஜனாவன் அரசியைல் இரும்பு மனிதரஜனாக ஜ இன் வளர்ச்சி
அவரது தனிப்பட்ட குட்ட குணஜனாம்ு தசத்தின் கு தசயைல்பஜனாடல் வகிக்கல, மஜனாு முறைஜனாக
அ முறனத்துக்கும் மட்டுமம வகிக்கலஜனாக அது அந்நஜனாட் முறட அ முற வகிக்கலக்கழித்துக்
ககஜனாண்டிருக்கும்
அதீத
ு தசமூக
பதட்டஙகளின்
ஒரு
பிரதிபலிப்பஜனாகும். ஒரு சீரழிந்து வரும் கபஜனாருளஜனாதஜனாரத் முறதயும்
மற்றும்
ு தசமூக
மட்டுமமக வகிக்கலழுச்சியின்
ு தசஜனாத்தியைக்கூ முறு முறையும்
எதிர்ககஜனாண்டுள்ள
சீன
அதிகஜனாரத்துவம்,
கபரும்
பிரயைத்தனத்துடன் ஜ இன் உரு முறவச் சுற்றியுள்ள அதன்
ு தசக்திக முறள ஒன்று திரட்டுவதற்கு முயைன்று வருகிு முறைது . மிகச்
ு தசரியைஜனாக இந்த ஆட்சி வடிவத் முறத தஜனான் மஜனார்க்சிஸ்டுகள்
பஜனாரம்பரியைமஜனாக மட்டுமபஜனானபஜனார்ட்டிு தச ஆட்சி (Bonapartist) என்று
வ முறரயைறுத்தனர்.
1932 இல் லிமட்டுமயைஜனான் ட்கரஜனாட்ஸ்கி மட்டுமஜர்மனியின் கூர் முறமயைஜனான
அரசியைல்
கநருக்கடி
குறித்து
எழுது முறகயில்,
மட்டுமபஜனானபஜனார்ட்டிு தசத்தின்
குறிப்பிட்ட
இயைல்புக முறள
வவரித்திருந்தஜனார்:
“உ முறட முறமயைஜனாளர்களுக்கும்
உ முறட முறமயைற்ு முறைவர்களுக்கும்,
சுரண்டுமட்டுமவஜனாருக்கும்
சுரண்டப்படுமட்டுமவஜனாருக்கும் இ முறடயி வகிக்கலஜனான
இரண்டு ு தசமூக
அடுக்குகளின் மட்டுமபஜனாரஜனாட்டம் அதன் உச்ு தசக்கட்ட பதட்டத் முறத
எட்டியை உடமட்டுமனமட்டுமயை, அதிகஜனாரத்துவம், கபஜனாலிஸ் மற்றும்
ப முறடகளின்
மட்டுமம வகிக்கலஜனாதிக்கத்திற்கஜனான
நி முற வகிக்கல முறமகள்
நிறுவப்படுகின்ு முறைன.
அரசு
என்பது
ு தசமூகத்திடமிருந்து
'சுதந்திரமஜனாகின்ு முறைது'. மீண்டுகமஜனாருமு முறு முறை நி முறனவுபடுத்திக்
ககஜனாள்மட்டுமவஜனாம்: இரண்டு முள்கரண்டிக முறள ு தசமச்சீரஜனாக ஒரு
தக் முறகயில் குத்தினஜனால், அத்தக் முறகயைஜனானது ஒரு ஊசியின்
த முற வகிக்கலயில்
கூட
நிற்கும்.
இது
தஜனான்
துல்லியைமஜனாக
மட்டுமபஜனானபஜனார்ட்டிு தசம்,” [மட்டுமஜர்மனி: ஒமட்டுமர பஜனா முறத]
முத வகிக்கலஜனாளித்துவம்
மீள முறமக்கப்பட்டு
மூன்று
து தசஜனாப்தஙகளுக்குப் பின்னர், சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
சீனஜனா முறவ உ வகிக்கலகின் மிகவும் ு தசமத்துவமற்ு முறை நஜனாடுகளில் ஒன்ு முறைஜனாக
மஜனாற்றியுள்ளது.
ு தசமூகத்தின்
ஒரு
துருவத்தில்,
அகமரிக்கஜனாவுக்கு அடுத்து மட்டுமவகு முறைந்த நஜனாட் முறடயும் வட
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அதிகமஜனாக, 300 க்கும் அதிகமஜனான டஜனா வகிக்கலர் பில்லியைனர்கள்
மிகப்கபரியைளவல் இ வகிக்கலஜனாபஙக முறளக் குவத்துக் ககஜனாண்டு,
ஊதஜனாரித்தனமஜனான
வஜனாழ்க் முறக
வஜனாழ்கின்ு முறைனர்.
அடுத்த
மு முறனயில், நூறு மில்லியைன் கட்ட குணக்கஜனான கதஜனாழி வகிக்கலஜனாளர்களும்
வவு தசஜனாயிகளும் அவர்களின் அன்ு முறைஜனாட மட்டுமத முறவக முறளப் பூர்த்தி
கு தசய்யைமட்டுமவ
மட்டுமபஜனாரஜனாடுகின்ு முறைனர்,
ப வகிக்கலர்
இன்னமும்
மஜனானக்மட்டுமகடஜனான வறு முறமயில் வஜனாழ்கின்ு முறைனர்.
கடந்த
கஜனா வகிக்கலத்தில்,
சீனக்
கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி
மட்டுமவ முற வகிக்கலயின் முறமக்கு
கடிவஜனாளமிடவும்
மற்றும்
ு தசமூக
அ முறமதியின் முறம முறயை தவர்க்கவும் அதிகரித்த வளர்ச்சி முறயைச்
ு தசஜனார்ந்திருந்தது.
ஆனஜனால்
2008/09
உ வகிக்கலகளஜனாவயை
நிதி
கநருக்கடிக்குப்
பின்னர்,
ு தசமூக
ஸ்திரப்பஜனாட் முறடப்
மட்டுமபணுவதற்கு நீண்ட கஜனா வகிக்கலமஜனாக ஒரு முக்கியை வரம்பஜனாக
கருதப்பட்ட 8 ு தசதவீத வளர்ச்சிக்கும் கு முறு முறைந்த மட்டஙகளுக்கு
சீனப்
கபஜனாருளஜனாதஜனாரம்
கதஜனாடர்ந்து
கமதுவஜனாகியுள்ளது.
அ முறனத்திற்கும் மட்டுமம வகிக்கலஜனாக, வளர்ச்சி முறயை ஊக்குவக்க பஜனாரியை
ஊக்கப்கபஜனாதிக முறளப் பயைன்படுத்தும் இயைஙகுமு முறு முறைகள், ஒரு
நிதியியைல்
உருகுத முற வகிக்கலத்
தூண்டுவதற்கு
அச்சுறுத்தும்
அளவுக்கு மிகப்கபரியை கடன் மட்டஙக முறள உருவஜனாக்கி
உள்ளது.
அமட்டுமதமட்டுமநரத்தில்,
சீனஜனா
அதீத
புவு தசஜனார்
அரசியைல்
பதட்டஙக முறளயும், அ முறனத்திற்கும் மட்டுமம வகிக்கலஜனாக அகமரிக்கஜனாவடம்
இருந்து அதிகரித்து வரும் மட்டுமமஜனாதல் அச்சுறுத்த முற வகிக்கலயும்
எதிர்ககஜனாண்டுள்ளதுடன், ஒபஜனாமஜனா மற்றும் ட்ரம்பின் கீழ்
குறிப்பஜனாக
ஆசியை
பசிபிக்கில்
கபஜனாருளஜனாதஜனாரரீதியிலும்
இரஜனாஜஜனாஙகரீதியிலும் சீனஜனா முறவப் ப வகிக்கலவீனப்படுத்த அகமரிக்கஜனா
ஆக்மட்டுமரஜனாஷமஜனாக
மு முறனந்துள்ளது,
அமட்டுமதமட்டுமவ முறளயில்
மட்டுமபஜனாருக்கஜனான தயைஜனாரிப்பில் ஆசியைஜனாவல் அதன் இரஜனாணுவப்
ப முறடக முறளயும் கட்ட முறமத்து வருகிு முறைது. வட ககஜனாரியைஜனாவுக்கு
எதிரஜனான ட்ரம்பின் ஆக்மட்டுமரஜனாஷமஜனான மட்டுமபஜனார் அச்சுறுத்தல்கள்
மற்றும் கதன் சீனக் கடலில் இரஜனாணுவ மட்டுமமஜனாதல் ஆகியை முறவ
சீனஜனா முறவ இ வகிக்கலக்கில்  முறவத்துள்ளன என்பமட்டுமதஜனாடு, அகமரிக்க
ஏகஜனாதிபத்தியைம்
சீனஜனா முறவ
அதன்
உ வகிக்கலகளஜனாவயை
மட்டுமம வகிக்கலஜனாதிக்கத்திற்கு பிரதஜனான த முறடயைஜனாக கருதுகிு முறைது.
ஜ ஜன்பிஙகஜனால் வஜனாஷிஙட முறன எதிர்ககஜனாள்ள முடியும்
மற்றும் இப்மட்டுமபஜனாது 400 மில்லியைன் எண்ணிக் முறகயில் உள்ள
பஜனாரியை
சீனத்
கதஜனாழி வகிக்கலஜனாள
வர்க்கத்தின்
எந்தகவஜனாரு
இயைக்கத் முறதயும்
அவரஜனால்
ஒடுக்க
முடியுகமன்ு முறை
நம்பிக் முறகயில்,
உள்நஜனாட்டிலும்
கவளிநஜனாட்டிலும்
அபஜனாயைஙக முறள எதிர்ககஜனாண்டிருக்கும் சீனக் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி எந்திரம், அவரின் கரஙக முறளப் ப வகிக்கலப்படுத்தி உள்ளது.

ஆனஜனால், லிமட்டுமயைஜனான் ட்கரஜனாட்ஸ்கி வவரித்த முறதப் மட்டுமபஜனா வகிக்கல,
மட்டுமபஜனானபஜனார்ட்டிு தசம் வர்க்க ு தசக்திகளின் தற்கஜனாலிக ு தசமநி முற வகிக்கல
மற்றும் உள்ளஜனார்ந்த நி முற வகிக்கலயைற்ு முறை தன் முறமயில் தஙகியுள்ளது—
முத வகிக்கலஜனாளித்துவத்தஜனால்
அதன்
கநருக்கடியில்
இருந்து
கவளிமட்டுமயைறுவதற்கு எந்த வழியும் கஜனாட்ட குண முடியைஜனாதுள்ள
அமட்டுமதமட்டுமவ முறளயில்,
கதஜனாழி வகிக்கலஜனாள
வர்க்கமட்டுமமஜனா
இப்மட்டுமபஜனாது
அதிகஜனாரத் முறத அ முறடவதற்கஜனான பஜனா முறத முறயைக் கஜனாட்ட குண இயை வகிக்கலஜனாது
உள்ளது.
இரண்டு பதவகஜனா வகிக்கலத்திற்கு அதிகமஜனாக சீன ஜனஜனாதிபதியைஜனாக
இருப்ப முறத தடுக்கும் த முறட முறயைச் சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
 முறகவடுகிு முறைது
என்ு முறை
அறிவப்பஜனானது,
அதிர்ச்சி,
கண்டனஙகள், கவ முற வகிக்கல முறயையும் மற்றும் மட்டுமமற்கு ஊடஙகளில்
இருந்து
நடவடிக் முறகக்கஜனான
அ முறழப்புக முறளயும்
தூண்டியுள்ளது.
நியூ
மட்டுமயைஜனார்க்
 முறடம்ஸ்
அதன்
த முற வகிக்கலயைஙகத்தில் குறிப்பிட்டவஜனாறு, 1970 களின் இறுதியில்
சீனஜனா உ வகிக்கலகச்ு தசந் முறதக்கு திு முறைந்துவட்ட முறம இரண்டஜனாம் உ வகிக்கலக
மட்டுமபஜனாருக்குப்
பிந் முறதயை
கட்ட முறமப்புக்குள்
அது
ஒருஙகி முறட்ட குணவதற்கு இட்டுச் கு தசல்லும் மற்றும் "கபஜனாருளஜனாதஜனார
வளர்ச்சி
தவர்க்கவயை வகிக்கலஜனாமல்
அரசியைல்
தஜனாரஜனாளமயைமஜனாக்கலுக்கு இட்டுச் கு தசல்லும்" என்று அகமரிக்கஜனா
மற்றும் அதன் கூட்டஜனாளிகள் எதிர்பஜனார்த்தன.
சீன நடுத்தர வர்க்கத் முறத —கதஜனாழி வகிக்கலஜனாள வர்க்கத் முறத அல் வகிக்கல
—
வரிவஜனாக்கும்
"அரசியைல்
தஜனாரஜனாளமயைமஜனாக்க முற வகிக்கல",
வஜனாஷிஙடனுடன் இன்னும் கநருக்கமஜனாக அணி மட்டுமு தசரும் ஓர்
ஆட்சி முறயை
வடிவ முறமப்பதற்கஜனாக
பயைன்படுத்திக்
ககஜனாள்ள வகிக்கலஜனாகமன யைதஜனார்த்தத்தில் அகமரிக்க நம்பி வந்தது.
இந்த ு தசஜனாத்தியைக்கூு முறைஜனானது, அகமரிக்க மட்டுமகஜனாரிக் முறககளுடன்
உடனடியைஜனாக
பி முறட்ட குணக்க
வருப்பமற்ு முறைவரஜனாக
நிரூபட்ட குணமஜனானவரும்
மற்றும்
வஜனாஷிஙடனின்
மட்டுமபஜனார்
ஆக்மட்டுமரஜனாஷத் முறத எதிர் ககஜனாள்ள வரும்புகின்ு முறைவருமஜனான ஒரு
சீனத் த முற வகிக்கலவர், கஜனா வகிக்கலவ முறரயின்றி எதிர்கஜனா வகிக்கலத்திற்கு, பதவயில்
இருக்க முடியும் என்பதஜனால் இப்மட்டுமபஜனாது முறிந்து மட்டுமபஜனாயுள்ளது.
அதிர்ச்சியூட்டும் பஜனாு தசஜனாஙகுத்தனத்துடன் நியூ மட்டுமயைஜனார்க்  முறடம்ஸ்
த முற வகிக்கலயைஙகம் அறிவக்கிு முறைது, "ு தசட்டத்தின் ஆட்சி, மனித
உரி முறமகள், கவளிப்ப முறடயைஜனான வவஜனாதம், சுதந்திர-ு தசந் முறத
கபஜனாருளஜனாதஜனாரம் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட கஜனா வகிக்கலத்திற்கு பின்னர்
அ முறமதியைஜனாக பதவயிலிருந்து வ வகிக்கலகும் வ முறகயில் மக்களஜனால்
மட்டுமதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட த முற வகிக்கலவர்களுக்கு முன்னுரி முறம என
இவற்றின்
அடிப்ப முறடயில்
அ முறமந்த
தஜனாரஜனாளவஜனாத
ஒழுஙக முறமப்பிற்கு [சீனஜனா] ு தசவஜனால்வடுத்து" வருகிு முறைது என்ு முறைது.
அப்பத்திரி முறக எச்ு தசரிக்கிு முறைது: “சீனஜனாவன் பரிமஜனாட்ட குணம் குறித்து
அதிகரித்து வரும் கவ முற வகிக்கலகளுக்கு இ முறடமட்டுமயை, மட்டுமமற்கு இந்த
அச்சுறுத்தல்க முறள மட்டுமபஜனாதியைளவற்கு தனது கட்டுப்பஜனாட்டினுள்
ககஜனாண்டுவரவல் முற வகிக்கல.”
அகமரிக்கஜனா, ஐமட்டுமரஜனாப்பஜனா மற்றும் உ வகிக்கலககஙகிலும் அடிப்ப முறட
ஜனநஜனாயைக உரி முறமகளும் ு தசட்ட வழிமு முறு முறைகளும் தஜனாக்குதலின்
கீழ் இருக்கும் கட்டத்தில், மட்டுமபஸ்புக் மற்றும் கூகுள் மட்டுமபஜனான்ு முறை
கபருநிறுவனஙகள் வஜனாஷிஙடனுக்கு ு தசஜனார்பஜனாக இ முறட்ட குணயை
தணிக் முறக கு தசய்து ககஜனாண்டிருக் முறகயில், கபஜனாலிஸ் அரசு
நடவடிக் முறககள் கதஜனாழி வகிக்கலஜனாளர்கள் மற்றும் இ முறளஞர்களுக்கு
எதிரஜனாக திருப்பி வடப்பட்டு வருகின்ு முறை கட்டத்தில், மட்டுமமற்கு

ஜனநஜனாயைகஙகளது கநறிமு முறு முறைகள் ு தசரியைஜனாக இருப்பதஜனாக நியூ
மட்டுமயைஜனார்க்  முறடம்ஸ் வஜனாதிடுகிு முறைது.
தஙகளின் ந வகிக்கலன்க முறளப் பஜனாதுகஜனாப்பதற்கு ஓர் அரசியைல்
இரும்புமனிதர்
மட்டுமட்டுமம
ஒமட்டுமர
வழி
என்று
முடிகவடுத்திருப்பது சீனஜனா மற்றும் ரஷ்யைஜனாவன் ஆளும்
வர்க்கஙகள் மட்டுமல் வகிக்கல. அமட்டுமத அடிப்ப முறட ு தசமூக மற்றும்
கபஜனாருளஜனாதஜனார
நிகழ்ச்சிப்மட்டுமபஜனாக்குகள்
—அ முறனத்திற்கும்
மட்டுமம வகிக்கலஜனாக,
மிகப்கபரியைளவல்
மட்டுமதஜனாற்றுவக்கப்பட்ட
கூர் முறமயைஜனான ு தசமூக பதட்டஙகளும், பட்ட குணக்கஜனாரர்கள் மற்றும்
ஏ முறழகளுக்கு இ முறடமட்டுமயை வரிந்து வரும் இ முறடகவளியும்—
தஜனாரஜனாளவஜனாத ஜனநஜனாயைகஙகள் என்ு முறை முறழக்கப்படும் நஜனாடுகளது
முத வகிக்கலஜனாளித்துவ
வர்க்கத் முறதயும்,
ஏமட்டுமதச்ு தசதிகஜனார
ஆட்சி
வடிவஙகளுக்கு உந்தி வருகின்ு முறைன.
அகமரிக்கஜனாவல்,
தளபதிகள்
மற்றும்
பில்லியைனர்கள்
கு தசல்வஜனாக்கு கு தசலுத்தும் ஒரு நிர்வஜனாகத்திற்கு பஜனாசிு தசவஜனாத
ஜனஜனாதிபதி ட்ரம்ப் த முற வகிக்கல முறம தஜனாஙகி வருகின்ு முறை நி முற வகிக்கலயில்,
அவர் வர்த்தக மட்டுமபஜனார், சீனஜனாவுக்கு எதிரஜனான மட்டுமபஜனார்,
கதஜனாழி வகிக்கலஜனாள வர்க்கத்திற்கு எதிரஜனாக கபஜனாலிஸ்-இரஜனாணுவ
எந்திரத்தின் கட்ட முறமப்பு ஆகியைவற்றிற்கு தயைஜனாரிப்பு கு தசய்து
வருகிு முறைஜனார். மட்டுமஜர்மனியில், ப வகிக்கல மஜனாதஙகளஜனாக அந்நஜனாட்டில் ஓர்
அரு தசஜனாஙகம் அ முறமக்க இயை வகிக்கலஜனாதவஜனாறு ஏற்பட்டுள்ள ஒரு
கூர் முறமயைஜனான
அரசியைல்
கநருக்கடியைஜனானது,
ஸ்தஜனாபக
கட்சிகளின் ஒரு
கபரும் கூட்டணி என்ு முறை வடிவல்
ந முறடமு முறு முறையைளவல்
ஒரு
நஜனாடஜனாளுமன்ு முறை
ு தசர்வஜனாதிகஜனாரம்
என்பதன் மூ வகிக்கலமஜனாக மட்டுமட்டுமம தீர்க்கப்பட்டுள்ளது. பிரஜனான்சில்,
பஜனாரம்பரியை கட்சிகள் மட்டுமதஜனால்வ அ முறடந்ததஜனால் ஜனஜனாதிபதி
பதவக்கு மட்டுமமலுயைர்ந்த மக்மட்டுமரஜனான், மட்டுமவ முற வகிக்கலகள் மற்றும்
மட்டுமவ முற வகிக்கலயிட நி முற வகிக்கல முறமகள் சீரழிக்கப்படுவதற்கு எதிரஜனான
கதஜனாழி வகிக்கலஜனாளர்களின்
எதிர்ப் முறப
நசுக்கவும்,
தனியைஜனார்மயைமஜனாக்கலுக்கும்
மட்டுமமஜனாு தசமஜனான
கதஜனாழில்ு தசஜனார்
உத்தரவஜனா முறட்ட குணக முறளப் பயைன்படுத்தி வருகிு முறைஜனார்.
அரு தசஜனாஙகஙகளஜனால் சிக்கன ககஜனாள் முறககளுக்கு எதிரஜனான
எதிர்ப் முறபக் கடந்து வர முடியைஜனாத நி முற வகிக்கலயைஜனாலும் மற்றும்
ஜனநஜனாயைக நிகழ்வுமட்டுமபஜனாக்குகளஜனாலும் உ வகிக்கலககஙகிலும் உள்ள
ஆளும் வட்டஜனாரஙகளில் உட்ட குணரப்படும் ஆழ்ந்த பதட்டம், 2016
கூட்டஜனாட்சி மட்டுமதர்தலின் மற்கு முறைஜனாரு எந்தகவஜனாரு தரப்பிற்கும்
கபரும்பஜனான் முறமயைற்ு முறை முடிவுகளுக்குப் பின்னர், ஆஸ்திமட்டுமரலியை
சில் வகிக்கல முறு முறை வயைஜனாபஜனாரத்து முறு முறை பில்லியைனர் கஜர்ரி ் ஜெர்ரி ஹஜனார்மட்டுமவயைஜனால்
கதஜனாகுத்தளிக்கப்பட்டது.
“சீனஜனா முறவப்
மட்டுமபஜனான்ு முறைகவஜனாரு
ு தசர்வஜனாதிகஜனாரி அல் வகிக்கலது அதுமட்டுமபஜனான்ு முறை ஏமட்டுமதஜனாகவஜனான் முறு முறை நஜனாம்
ககஜனாண்டிருப்பமட்டுமத ஒமட்டுமர தீர்வு. இப்மட்டுமபஜனா முறதக்கு நமது
ஜனநஜனாயைகம்
கு தசயைல்படவல் முற வகிக்கல,”
என்று
் ஜெர்ரி ஹஜனார்மட்டுமவ
அறிவத்தஜனார்.
மட்டுமபஜனானபஜனார்ட்டிு தசம்
மற்றும்
பிு முறை
எமட்டுமதச்ு தசதிகஜனார
ஆட்சி
வடிவஙக முறள மட்டுமநஜனாக்கி தீவரம முறடந்து வரும் இந்த மட்டுமபஜனாக்கில்
இருந்து, கதஜனாழி வகிக்கலஜனாளர்களும் இ முறளஞர்களும் கூர் முறமயைஜனான
எச்ு தசரிக் முறக
அ முறடந்தஜனாக
மட்டுமவண்டும்.
ு தசர்வஜனாதிகஜனாரத் முறத
மட்டுமநஜனாக்கியை தூண்டுதல்க முறள உருவஜனாக்கிக் ககஜனாண்டிருக்கும்
முத வகிக்கலஜனாளித்துவத் முறத தூக்கிகயைறிந்து, மட்டுமு தசஜனாு தசலிு தச வழியில்
ு தசமூகத் முறத
மறுவடிவ முறமக்கும்
கதஜனாழி வகிக்கலஜனாள
வர்க்க
அடிப்ப முறடயி வகிக்கலஜனான
மட்டுமபஜனாரஜனாட்டத்தின்
மூ வகிக்கலமஜனாக
மட்டுமட்டுமம
ஜனநஜனாயைக உரி முறமக முறளப் பஜனாதுகஜனாக்க முடியும்.

