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ஜூலை 4 இல் அமமெரிக்்கக: த கமெஸ் மஜபர்சனில்
இருந்து மநக டொனகல்ட் ட்ரம்ப் வலரயில்
Patrick Martin,
ஜூலை 4 ஆம் ததேத, 242 ஆண்டுகளுக்கு முன்ு முன்பகு முன்பாக, வட
அமெரிக்க
கண்டத்தன்
கிழக்குக்
கலழக்குக் கரையில்
இருந்தே
ு முன்பதன்மூன்று
ககு முன்பாைனிகல காலனிகளைப்
பிழக்குக் கரைதநிதத்துவம்
மரதிநிதித்துவம் செய்தே
நகு முன்பாடகு முன்பாளுென்றம் மு முன்பரிய பிரித்தேகு முன்பானியகு முன்பாவிடம் இருந்தும் பிரிட்டிஷ
முடியகு முன்பாட்சியில்
இருந்தும்
சுதேந்தழக்குக் கரைத்லதே
அறிவிப்ு முன்பதேற்கு
ஒருெனதேகு முன்பாக வகு முன்பாக்களித்தே நகு முன்பால காலனிகளைக் குறிக்கின்ற தனெகு முன்பாகும்.
தேகு முன்பாெஸ் மஜு முன்பர்ரதிநிதித்துவம் செனகு முன்பால் எழுதேப்ு முன்பட்ட சுதேந்தழக்குக் கரைப் பிழக்குக் கரைகடனெகு முன்பானது
ெகு முன்பாமு முன்பரும் புழக்குக் கரைட்சிகழக்குக் கரை ஆவணங்களில் ஒன்றகு முன்பாக இப்து முன்பகு முன்பாதும்
தகழ்கிறது.
ஸ்தேகு முன்பாு முன்பகத் தேந்லதேகள் எந்தே வழக்குக் கரைைகு முன்பாற்று வழக்குக் கரைம்புகளுக்குள்
இயங்கினர் என்ு முன்பலதே ெகு முன்பார்க்சிஸ்டுகள் நன்கு அறிவர். ு முன்பை
நூற்றகு முன்பாண்டுக காலனிகளைது நிைப்பிழக்குக் கரைபுத்துவ மககு முன்பாடுங்தககு முன்பான்லெ ெற்றும்
ெதேரீதயகு முன்பான அறிவுப்ு முன்பழக்குக் கரைவலுக்குள் இருந்து அப்து முன்பகு முன்பாது தேகு முன்பான்
விடுு முன்பட்டு வந்தே புதய முதேைகு முன்பாளித்துவ உைகின் பிழக்குக் கரைதநிதக காலனிகளைகு முன்பாக
அவர்கள் இருந்தேனர். ஆயினும், “ெனிதேர்கள் அலனவரும்
ரதிநிதித்துவம் செெெகு முன்பாகதவ ு முன்பலடக்கப்ு முன்பட்டிருக்கின்றனர், அவர்கள் தேங்கல காலனிகளைப்
ு முன்பலடத்தேவரிடம்
இருந்து
குறிப்பிட்ட
பிரிக்கவியைகு முன்பாதே
உரிலெகல காலனிகளை உடனளிக்கப் மு முன்பற்றுள் காலனிகளைனர், இவற்றில் வகு முன்பாழ்வு,
சுதேந்தழக்குக் கரைம் ெற்றும் ெகிழ்ச்சிக்ககு முன்பான ததேடல் ஆகியலவயும்
உண்டு” என்ற பிழக்குக் கரைகடனத்தல் சுருங்கக் கூறப்ு முன்பட்டிருந்தே
அறிமவகு முன்பாளிக் கருத்தேகு முன்பாக்கங்கல காலனிகளை ெறுதேலிப்பின் மீததே தேனது
அடித்தே காலனிகளைத்லதே அலெத்துக் மககு முன்பாண்டிருக்கும் ரதிநிதித்துவம் செெககு முன்பாை நடுத்தேழக்குக் கரை வர்க்க அலடயகு முன்பா காலனிகளை அழக்குக் கரைசியைகு முன்பால் வழக்குக் கரைைகு முன்பாறு பின்நவீனத்துவ
உருக்குலைப்பு
மரதிநிதித்துவம் செய்யப்ு முன்படுவலதேக்
ககு முன்பாட்டிலும்
மவறுப்புக்குரியது தவமறதுவுமில்லை.
அந்தே ஆவணம் எந்தே வலகயிலும் அமெரிக்க ரதிநிதித்துவம் செமூகத்தற்கு
தேலைலெயில் இருக்கும் ஆளும் வர்க்கத்தன் மீதேகு முன்பான ஒரு
கண்டனெகு முன்பாக
இன்று
இருக்கிறது.
அதல்
ு முன்பட்டியலிடப்ு முன்பட்டிருக்கின்ற ஒவ்மவகு முன்பாரு அடிப்ு முன்பலட உரிலெயும்
இன்று மவளிப்ு முன்பலடயகு முன்பாக உதேகு முன்பாசீனம் மரதிநிதித்துவம் செய்யப்ு முன்படுகின்றது.
முலறயகு முன்பான மரதிநிதித்துவம் செயல்முலற என்ற மூைக் தககு முன்பாட்ு முன்பகு முன்பாடு முகவரியற்ற
கடிதேெகு முன்பாக இருக்கிறது. புைம்மு முன்பயர்ந்தேவர்கள் மீதேகு முன்பான ு முன்பகு முன்பாரிய
சுற்றிவல காலனிகளைப்பு,
ஜனகு முன்பாது முன்பத
ட்ழக்குக் கரைம்ப்பிடம்
இருந்தேகு முன்பான
மவளிப்ு முன்பலடயகு முன்பான ு முன்பகு முன்பாசிரதிநிதித்துவம் செ அறிவிப்புகள், ெற்றும் நவீன-ககு முன்பாை
சித்தழக்குக் கரைவலதேமுககு முன்பாம்க காலனிகளைது கட்டுெகு முன்பானம் ஆகிய நிலைலெகளின்
கீழ் ஜூலை 4 தனம் அனுரதிநிதித்துவம் செரிக்கப்ு முன்பட்டுக் மககு முன்பாண்டிருக்கிறது.
புைம்மு முன்பயர்ந்தேவர்கள் மீதேகு முன்பான ட்ழக்குக் கரைம்ப்பின் துன்புறுத்தேலுக்கு
எதழக்குக் கரைகு முன்பாக
ஜூன்
30
அன்று
ஆர்ப்ு முன்பகு முன்பாட்டங்கள்
நலடமு முன்பற்றிருப்ு முன்பதேற்குப் பிந்லதேய இச்ரதிநிதித்துவம் செெயத்தல், சுதேந்தழக்குக் கரைப்
பிழக்குக் கரைகடனத்தல் தஜகு முன்பார்ஜ் ென்னருக்கு எதழக்குக் கரைகு முன்பாக கூறப்ு முன்பட்ட
குற்றங்களில்
ஒன்றகு முன்பாக,
”மவளிநகு முன்பாட்டினரின்
குடியுரிலெ
ரதிநிதித்துவம் செட்டங்கல காலனிகளை தேடுப்ு முன்பது” மூைெகு முன்பாகவும் “இங்தக அவர்க காலனிகளைது
குடிதயற்றங்கல காலனிகளை ஊக்குவிப்ு முன்பதேற்கு ெற்றவர்கல காலனிகளை மரதிநிதித்துவம் செல்ைவிட
ெறுப்ு முன்பது” மூைெகு முன்பாகவும் 13 ககு முன்பாைனிகளுக்கும் குடிதயற்றத்லதேத்
தேடுக்கின்ற அவழக்குக் கரைது முயற்சி குறிப்பிடப்ு முன்பட்டிருந்தேது என்ு முன்பலதேக்
கூறுவது மு முன்பகு முன்பாருத்தேெகு முன்பானதேகு முன்பாகும்.

4 July 2018
அந்தேப் பிழக்குக் கரைகடனத்தல் இருக்கின்ற இன்னும் ு முன்பை ு முன்பத்தகளும்
2018
ஆம்
ஆண்டுக்கு
அததே
அ காலனிகளைவுக்குப்
மு முன்பகு முன்பாருத்தேெகு முன்பானலவதய:
"இழக்குக் கரைகு முன்பாணுவத்லதே
ெக்கள்
ரதிநிதித்துவம் செக்தயில்
இருந்து
சுயகு முன்பாதீனப்ு முன்பட்டதேகு முன்பாகவும்
அதேற்கு
தெதையகு முன்பானதுெகு முன்பாக
ஆக்குவதேற்கு அவர் தேலையிட்டிருக்கிறகு முன்பார்.”
ட்ழக்குக் கரைம்ப் தேனது நிர்வகு முன்பாகத்தன் உயர் ு முன்பதேவிகளில் இழக்குக் கரைகு முன்பாணுவ
அதககு முன்பாரிகல காலனிகளை அெர்த்தயிருக்கிறகு முன்பார், ரதிநிதித்துவம் செமூக தரதிநிதித்துவம் செலவகல காலனிகளைப்
ு முன்பலிமககு முன்பாடுத்து
முன்மனப்து முன்பகு முன்பாதனும்
மு முன்பரிய
இழக்குக் கரைகு முன்பாணுவ
நிதஒதுக்கீட்லட
நிலறதவற்றியிருக்கிறகு முன்பார்
(ஜனநகு முன்பாயகக்
கட்சியின் ஆதேழக்குக் கரைவுடன்), அத்துடன் வகு முன்பாஷிங்டன் டிசி வழியகு முன்பாக
முன்கண்டிழக்குக் கரைகு முன்பாதே விதேத்தல் இழக்குக் கரைகு முன்பாணுவ அணிவகுப்புக்ககு முன்பான
தட்டங்கல காலனிகளையும் அறிவித்தருக்கிறகு முன்பார். ட்ழக்குக் கரைம்ப் தேனது ு முன்பகு முன்பாசிரதிநிதித்துவம் செ
அழக்குக் கரைசியலை அபிவிருத்த மரதிநிதித்துவம் செய்துமககு முன்பாண்டிருக்கும் தநழக்குக் கரைத்தல்,
ஜனநகு முன்பாயகக்
கட்சியினர்
இழக்குக் கரைகு முன்பாணுவ-உ காலனிகளைவு
எந்தழக்குக் கரைத்தல்
இருக்கின்ற குற்றவகு முன்பாளிகல காலனிகளை ஜனநகு முன்பாயகத்தன் ெகு முன்பாமு முன்பரும்
பிழக்குக் கரைதநிதக காலனிகளைகு முன்பாக தூக்கிப்பிடிக்கின்றனர்.
“இந்தே ெகு முன்பாநிைங்களில் வகு முன்பாழ்தவகு முன்பார் மீது அவர்கள் [பிரிட்டிஷ
துருப்புகள்] நடத்தேக் கூடிய எந்தேக் மககு முன்பாலைகளுக்ககு முன்பான
தேண்டலனயில் இருந்தும் அவர்கல காலனிகளைக் ககு முன்பாப்ு முன்பகு முன்பாற்றும் மு முன்பகு முன்பாருட்டு
ஒரு
து முன்பகு முன்பாலியகு முன்பான
விரதிநிதித்துவம் செகு முன்பாழக்குக் கரைலண
மூைெகு முன்பாக
அவர்கல காலனிகளைப்
ு முன்பகு முன்பாதுககு முன்பாப்ு முன்பதேற்ககு முன்பாக”.
அப்ு முன்பகு முன்பாவி ெக்கள் மீது சுட்ட பிரிட்டிஷ துருப்புகளுக்கு தஜகு முன்பார்ஜ்
ென்னர் தேண்டலனயிலிருந்து விைக்கு வழங்கினகு முன்பார் என்றகு முன்பால்,
இப்து முன்பகு முன்பாது அமெரிக்ககு முன்பாவில் ஆண்டு ஒன்றுக்கு 1,000 க்கும்
அதகெகு முன்பான
ரதிநிதித்துவம் செகு முன்பாதேகு முன்பாழக்குக் கரைண
ெக்கல காலனிகளை
மககு முன்பான்று
வருகின்ற
சீருலடயணிந்தே
து முன்பகு முன்பாலிசுக்கு
ஒட்டுமெகு முன்பாத்தே
அழக்குக் கரைசியல்
ஸ்தேகு முன்பாு முன்பகமும் அலதேத் தேகு முன்பான் மரதிநிதித்துவம் செய்து மககு முன்பாண்டிருக்கிறது.
து முன்பகு முன்பாலிஸ்
மககு முன்பாலைகளுக்கு
இப்து முன்பகு முன்பாதருக்கும்
ு முன்பல்ைற்ற
கண்ககு முன்பாணிப்லு முன்பயும்
கூட
ட்ழக்குக் கரைம்ப்
நிர்வகு முன்பாகம்
மூடிவிட்டிருப்ு முன்பததேகு முன்பாடு, இத்தேலகய குற்றங்களுக்கு து முன்பகு முன்பாலிலரதிநிதித்துவம் செ
மு முன்பகு முன்பாறுப்பு கூறுவதேற்ககு முன்பான எந்தே முயற்சிகல காலனிகளையும் கண்டனம்
மரதிநிதித்துவம் செய்து வருகிறது.
“ு முன்பை வழக்குகளில் நெக்கு நீது முன்பதகள் குழு மூைெகு முன்பான
விரதிநிதித்துவம் செகு முன்பாழக்குக் கரைலணயின் அனுகூைத்லதே இல்ைகு முன்பாது மரதிநிதித்துவம் செய்வதேற்ககு முன்பாக.”
(குடிதயற்றம் ெற்றும் சுங்க அெைகு முன்பாக்கம்) அல்ைது எல்லை
தழக்குக் கரைகு முன்பாந்து
ு முன்பலடயினழக்குக் கரைகு முன்பால்
லகது
மரதிநிதித்துவம் செய்யப்ு முன்படுகின்ற
புைம்மு முன்பயர்ந்தேவர்களுக்கு
நீதமுலறக்ககு முன்பான
எந்தே
அணுகலையும்
அகற்றுவதேற்கு
ட்ழக்குக் கரைம்ப்
அலழப்பு
விடுத்தருக்கிறகு முன்பார், அவர்கள் நீது முன்பதகள் குழு கூட தவண்டகு முன்பாம்,
எந்தே நீது முன்பதயின் முன்பும் கூட நிறுத்தேப்ு முன்படகு முன்பாெதைதய நகு முன்பாட்லட
விட்டு மவளிதய தூக்கிமயறியப்ு முன்பட தவண்டும் என்று
அறிவிக்கிறகு முன்பார். ட்ழக்குக் கரைம்புக்கு முன் ு முன்பதேவியில் இருந்தே ு முன்பழக்குக் கரைகு முன்பாக்
ஒு முன்பகு முன்பாெகு முன்பாவின் கீழ், ரதிநிதித்துவம் செர்வததேரதிநிதித்துவம் செ ரதிநிதித்துவம் செட்டம் அல்ைது உரிய நிகழ்முலற
ICE

எலதேப்ு முன்பற்றிய குறிப்பும் இன்றி, இந்தே பூதககு முன்பா காலனிகளைத்தல் இருக்கும்
எந்தே ஒரு தேனிெனிதேலனயும் ஆளில்ைகு முன்பா விெகு முன்பானங்கள் மூைம்
ஏவப்ு முன்படுகின்ற ஏவுகலணகல காலனிகளைக் மககு முன்பாண்டு மககு முன்பால்வதேற்கு,
தேகு முன்பான் உரிலெ மககு முன்பாண்டுள் காலனிகளைதேகு முன்பாக, அமெரிக்க ஜனகு முன்பாது முன்பத
அறிவித்தேகு முன்பார்.
“இந்தே
ஒடுக்குமுலறக காலனிகளைது
ஒவ்மவகு முன்பாரு
கட்டத்தலும்
நிவர்த்தக்ககு முன்பாக நகு முன்பாங்கள் மிகவும் ு முன்பணிவகு முன்பான விதேங்களில் ெனுக்
மககு முன்பாடுத்தருக்கிதறகு முன்பாம்:
நெது
மதேகு முன்பாடர்ச்சியகு முன்பான
ெனுக்கள்
மதேகு முன்பாடர்ச்சியகு முன்பான ககு முன்பாயங்களின் மூைதெ
ு முன்பதைளிக்கப்ு முன்பட்டு
வந்தருக்கின்றன.”
முந்லதேய 30 ஆண்டுகளில் வீதகளில் இறங்கியிருந்தேவர்கல காலனிகளை
விடவும் அதகெகு முன்பான எண்ணிக்லகயில் கடந்தே 18 ெகு முன்பாதேங்களில்
ெக்கள் ட்ழக்குக் கரைம்ப் நிர்வகு முன்பாகத்தன் மககு முன்பாள்லககளுக்கு எதழக்குக் கரைகு முன்பாக
ஆர்ப்ு முன்பகு முன்பாட்டம் மரதிநிதித்துவம் செய்தருக்கின்றனர். மவள்ல காலனிகளை ெகு முன்பாளிலக இந்தே
ஆர்ப்ு முன்பகு முன்பாட்டங்கல காலனிகளை அைட்சியம் மரதிநிதித்துவம் செய்து விட்டு அதேன் வைதுரதிநிதித்துவம் செகு முன்பாரி அட்டூழியத்லதே முன்தேள்ளுகிறது, ஜனநகு முன்பாயகக் கட்சியினர்
இதுவிடயத்தல் எலதேயும் மரதிநிதித்துவம் செய்யப் து முன்பகு முன்பாவதல்லை என்ு முன்பலதே
அது நன்கு அறிந்து லவத்தருக்கிறது.
அமெரிக்க முதேைகு முன்பாளித்துவம், அதேன் புழக்குக் கரைட்சிகழக்குக் கரை மரதிநிதித்துவம் செழுலெ
நகு முன்பாட்களில், ததேகு முன்பாெஸ் மஜு முன்பர்ரதிநிதித்துவம் சென் மதேகு முன்பாடங்கி ஆபிழக்குக் கரைககு முன்பாம் லிங்கன்
வலழக்குக் கரையிலும் மிகப்மு முன்பரும் தறன், தீழக்குக் கரைம் ெற்றும் அழக்குக் கரைசியல்
மதேகு முன்பாலைதநகு முன்பாக்கு
மககு முன்பாண்ட
அழக்குக் கரைசியல்
தேலைவர்கல காலனிகளை
முன்நிறுத்தும்
இயலுலெலய
மககு முன்பாண்டிருந்தேது.
ஆளும்
உயழக்குக் கரைடுக்கு அதேன் தேலைலெ ெனிதேழக்குக் கரைகு முன்பாக ததேர்வு மரதிநிதித்துவம் செய்கின்ற
ஆளுலெக காலனிகளைது
கீழ்தநகு முன்பாக்கிய
வல காலனிகளைவு,
—பில்லியனர்
ஏெகு முன்பாற்றுக்ககு முன்பாழக்குக் கரைர், ரியல் எஸ்தடட் சுருட்டல் ெனிதேர் ெற்றும்
“ரியகு முன்பாலிட்டி மடலிவிஷனின்” நட்ரதிநிதித்துவம் செத்தழக்குக் கரைெகு முன்பான மடகு முன்பானகு முன்பால்ட் ட்ழக்குக் கரைம்ப்
என்ற அவைட்ரதிநிதித்துவம் செணெகு முன்பான ஆளுலெயில் இது உச்ரதிநிதித்துவம் செெலடந்தேது—
அமெரிக்க முதேைகு முன்பாளித்துவத்தன் வழக்குக் கரைைகு முன்பாற்றுச் சிலதேவின் ஒரு
முத்தலழக்குக் கரையகு முன்பாகும்.
நகு முன்பாஜிரதிநிதித்துவம் செம், அழக்குக் கரைசியல் சிந்தேலனலய “நகு முன்பாயின் குலைப்பு ெற்றும்
ு முன்பன்றியின்
உறுெல்”
ெட்டத்தற்கு
தேழக்குக் கரைக்குலறவகு முன்பாக்கி
விட்டிருந்தேதேகு முன்பாக லிதயகு முன்பான் ட்மழக்குக் கரைகு முன்பாட்ஸ்கி ஒருமுலற குறிப்பிட்டகு முன்பார்.
ரதிநிதித்துவம் செமூக ஊடகங்க காலனிகளைது ரதிநிதித்துவம் செககு முன்பாப்தேத்தல் ட்ழக்குக் கரைம்ப்பின் ட்விட்டர்
மு முன்பருலெயடிப்புகளும் அவெதப்புகளும் கூட அலதேதய தேகு முன்பான்
மரதிநிதித்துவம் செய்கின்றன.
ஆயினும் ட்ழக்குக் கரைம்ப் நிர்வகு முன்பாகம், ஒரு ரதிநிதித்துவம் செமூக தநகு முன்பாயின் கீழலெந்தே
மவளிப்ு முன்பகு முன்பாடகு முன்பாகும், ஆளும் வர்க்கத்தற்குள் இருக்கும் அவழக்குக் கரைது
எதரிகள் அததே வியகு முன்பாதயின் தவமறகு முன்பாரு மவளிப்ு முன்பகு முன்பாடகு முன்பாகும்.
அவழக்குக் கரைது
ஜனநகு முன்பாயகக்
கட்சி
எதரிகள்
அமெரிக்க
முதேைகு முன்பாளித்துவத்தற்கு மு முன்பருகிச் மரதிநிதித்துவம் செல்கின்ற ரதிநிதித்துவம் செமூக எதர்ப்லு முன்ப
“பி காலனிகளைவுகல காலனிகளை
விலதேப்ு முன்பதேற்ககு முன்பான”
ழக்குக் கரைஷய
முயற்சிக காலனிகளைது
வில காலனிகளைமு முன்பகு முன்பாரு காலனிகளைகு முன்பாக சித்தேரிப்ு முன்பதுடன் தேங்கல காலனிகளை ெட்டுப்ு முன்படுத்தக்
மககு முன்பாள்கின்றனர். ெகு முன்பாஸ்தககு முன்பாவின் தேலையீடகு முன்பாக மரதிநிதித்துவம் செகு முன்பால்ைப்ு முன்படுவது
இல்ைகு முன்பாதருந்தேகு முன்பால் அமெரிக்க ரதிநிதித்துவம் செமூகம் ஈடன் பூங்ககு முன்பாவகு முன்பாக (Garden
of Eden) இருக்கும் என்ு முன்பலதேப் து முன்பகு முன்பாை!
அமெரிக்க ட்மழக்குக் கரைகு முன்பாட்ஸ்கிரதிநிதித்துவம் செ இயக்கத்தன் ஸ்தேகு முன்பாு முன்பகழக்குக் கரைகு முன்பான தஜம்ஸ்
பி.கனன், ஒருமுலற எழுதுலகயில் தரதிநிதித்துவம் செகு முன்பாரதிநிதித்துவம் செலிஸ்டுகள் ஜூலை 4
ஐ
மககு முன்பாண்டகு முன்பாட
தவண்டும்
ஏமனன்றகு முன்பால்
அமெரிக்க
புழக்குக் கரைட்சியகு முன்பா காலனிகளைர்கள்
“ெனிதேகுைம்
அலனத்துக்குெகு முன்பான
வகு முன்பாக்குறுதக காலனிகளைது ஒரு புதய ரதிநிதித்துவம் செககு முன்பாப்தேத்தலனத் தறந்து லவத்தே
ஒன்லற மதேகு முன்பாடக்கினர்... ஆனகு முன்பால் மதேகு முன்பாடக்கத்லதே நிலறவு

மரதிநிதித்துவம் செய்யும்
என்றும்
வகு முன்பாக்குறுதலய
பிழக்குக் கரைதநிதத்துவம்
மரதிநிதித்துவம் செய்யும்
என்றும்
உலழக்குக் கரைகல காலனிகளை யகு முன்பாரும் எனக்கு விற்க
எழுதனகு முன்பார்.

நிலறதவற்றுவலதே
ஜூலை
நகு முன்பான்கின்
முடியகு முன்பாது” என்று

1776 இன் ெகு முன்பாமு முன்பரும் நிகழ்வுகள் ு முன்பை விடயங்களின்
மதேகு முன்பாடக்கெகு முன்பாய் இருந்தேன. 1789 பிமழக்குக் கரைஞ்சு புழக்குக் கரைட்சிக்கும் 19 ஆம்
நூற்றகு முன்பாண்டின் ெகு முன்பாமு முன்பரும் எழுச்சிகளுக்கும் -அடிலெத்தேனத்லதே
ஒழித்து மில்லியன் கணக்ககு முன்பாதனகு முன்பாலழக்குக் கரை விடுதேலை மரதிநிதித்துவம் செய்தே
உள்நகு முன்பாட்டு து முன்பகு முன்பாரிைகு முன்பான அமெரிக்ககு முன்பாவின் “இழக்குக் கரைண்டகு முன்பாவது புழக்குக் கரைட்சி”
இதல் ரதிநிதித்துவம் செல காலனிகளைத்தேதேல்ை- அலவ ஆதேர்ரதிநிதித்துவம் செெளித்தேன. ஆயினும்
ரதிநிதித்துவம் செட்டரீதயகு முன்பாக
உத்ததயகு முன்பாகபூர்வ
ஜனநகு முன்பாயகத்லதேயும்
ரதிநிதித்துவம் செெத்துவத்லதேயும்
ஸ்தேகு முன்பாபித்து
விட்டதேகு முன்பானது,
கனனின்
வகு முன்பார்த்லதேகளில், “நிலறதவற்றத்லதே”, அதேகு முன்பாவது உண்லெயகு முன்பான
ரதிநிதித்துவம் செமூக ரதிநிதித்துவம் செெத்துவத்லதேயும் உண்லெயகு முன்பான ஜனநகு முன்பாயகத்லதேயும்
மககு முன்பாண்டுவந்து
விட்டிருக்கவில்லை.
முதேைகு முன்பாளித்துவ
மரதிநிதித்துவம் செகு முன்பாத்துறவுகளின் அடிப்ு முன்பலடயிைகு முன்பான ஒரு ரதிநிதித்துவம் செமூகத்தல் அது
ரதிநிதித்துவம் செகு முன்பாத்தயெற்றதேகு முன்பாக இருந்தேது.
அமெரிக்க புழக்குக் கரைட்சி அளித்தே ஜனநகு முன்பாயக வகு முன்பாக்குறுதக்கும் ஒரு
முன்கண்டிழக்குக் கரைகு முன்பாதே ெட்டத்தற்கு ரதிநிதித்துவம் செமூக ரதிநிதித்துவம் செெத்துவமின்லெயகு முன்பால்
பின்னப்ு முன்பட்டிருக்கின்ற
அமெரிக்க
முதேைகு முன்பாளித்துவத்தன்
யதேகு முன்பார்த்தேத்தற்கும் இலடயிைகு முன்பான முழக்குக் கரைண்ு முன்பகு முன்பாடு இன்று முறிவுப்
புள்ளிலய எட்டியிருக்கிறது. உலழக்கும் ெக்களின் ஜனநகு முன்பாயக
உரிலெகளுக்கு
ெகு முன்பாமு முன்பரும்
அச்சுறுத்தேைகு முன்பாக
வி காலனிகளைங்கும்
அசுழக்குக் கரைத்தேனெகு முன்பான ஒடுக்குமுலற எந்தழக்குக் கரைெகு முன்பாக, ஒரு இழக்குக் கரைகு முன்பாணுவஉ காலனிகளைவு எந்தழக்குக் கரைெகு முன்பாக அழக்குக் கரைரதிநிதித்துவம் செகு முன்பாங்கதெ இருக்கிறது.
அமெரிக்க ரதிநிதித்துவம் செமூகத்தல், அமெரிக்க புழக்குக் கரைட்சியின் ஜனநகு முன்பாயக
இைட்சியங்களில் எதேலனயும் ு முன்பகு முன்பாதுககு முன்பாக்கும் தறம்மு முன்பற்றிருக்கக்
கூடிய
ஒதழக்குக் கரைமயகு முன்பாரு
வர்க்கம்
மதேகு முன்பாழிைகு முன்பா காலனிகளை
வர்க்கம்
ெட்டுதெயகு முன்பாகும். இந்தே உரிலெகல காலனிகளைப் ு முன்பகு முன்பாதுககு முன்பாப்ு முன்பதேற்ககு முன்பான —
அத்துடன்
ரதிநிதித்துவம் செமூக
ரதிநிதித்துவம் செெத்துவமின்லெலய
எதர்ப்ு முன்பதேற்கு,
புைம்மு முன்பயர்ந்தேவர்கள்
துன்புறுத்தேப்ு முன்படுவலதே
முடிவுக்குக்
மககு முன்பாண்டுவருவதேற்கு,
அத்துடன்
உைகப்
து முன்பகு முன்பாருக்ககு முன்பான
முலனப்லு முன்பத் தேடுத்து நிறுத்துவதேற்கு ஆகியவற்றுக்குெகு முன்பான—
து முன்பகு முன்பாழக்குக் கரைகு முன்பாட்டெகு முன்பானது
மதேகு முன்பாழிைகு முன்பா காலனிகளை
வர்க்கத்லதே
நிதய
ஒருசிைழக்குக் கரைகு முன்பாட்சியின்
ரதிநிதித்துவம் செர்வகு முன்பாதககு முன்பாழக்குக் கரைத்துடனும்
ெற்றும்
அதேன்
தேலைலெயின்
கீழிருக்கின்ற
முதேைகு முன்பாளித்துவ
அலெப்புமுலறயுடனும்
தேவிர்க்கவியைகு முன்பாெல்
தெகு முன்பாதேலுக்குள்
மககு முன்பாண்டுவருகிறது.
ஊடகங்கள் ெற்றும் அழக்குக் கரைசியல் ஸ்தேகு முன்பாு முன்பகங்க காலனிகளைது ஒவ்மவகு முன்பாரு
ஜூலை நகு முன்பான்கு அனுரதிநிதித்துவம் செரிப்பின் து முன்பகு முன்பாதும், அழக்குக் கரைரதிநிதித்துவம் செகு முன்பாங்கத்தன்
ஏததேனும் வடிவம் ெக்க காலனிகளைது உரிலெகல காலனிகளை அழிக்கின்றலவயகு முன்பாக
ஆகும்து முன்பகு முன்பாது, “அதேலன ெகு முன்பாற்றுவது அல்ைது ஒழிப்ு முன்பதும்,
தேெக்கு
ு முன்பகு முன்பாதுககு முன்பாப்லு முன்பயும்
ெகிழ்ச்சிலயயும்
மககு முன்பாடுக்கக்
கூடியதேகு முன்பாக கருதுகின்ற விதேத்தைகு முன்பான தககு முன்பாட்ு முன்பகு முன்பாடுகளின் மீது ஒரு
புதய அழக்குக் கரைரதிநிதித்துவம் செகு முன்பாங்கத்லதே ஸ்தேகு முன்பாபிப்ு முன்பது ெற்றும் அவ்விதேத்தைகு முன்பான
வடிவத்தல் அதேன் அதககு முன்பாழக்குக் கரைங்கல காலனிகளை ஒழுங்குு முன்படுத்துவதும்
அம்ெக்க காலனிகளைது உரிலெயகு முன்பாகும்” என்ற சுதேந்தழக்குக் கரைப் பிழக்குக் கரைகடனத்தல்
இடம்மு முன்பற்றிருக்கிற
அடிப்ு முன்பலடயகு முன்பான
தககு முன்பாட்ு முன்பகு முன்பாடு
தேவிர்க்கவியைகு முன்பாெல் உதேகு முன்பாசீனப்ு முன்படுத்தேப்ு முன்படுகிறது.
அமெரிக்கத் மதேகு முன்பாழிைகு முன்பா காலனிகளைர்களின் இந்தேத் தேலைமுலறயும்,
அத்துடன் உைமகங்கிலுெகு முன்பான மதேகு முன்பாழிைகு முன்பா காலனிகளை வர்க்கமும், அந்தே
உரிலெலய பிழக்குக் கரைதயகு முன்பாகிக்க நிர்ப்ு முன்பந்தேம் மு முன்பறும்.

உழைக்கும் மக்களின் ஒன் ஒரின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ன் ஒரல் உலக சோலலில வழலத் தளம்

