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அஅனனத்து
முதலலுமாளித்துவ
அர்துவ அரசலுமாங்ெங்ெளும
அெதிெஅனதிகளைத் திட்டமிட்டு முஅனடமிட்டு முறைட்டு முறைகெடலுமாெ அனெைகேடாக கையலுமாள்வதன் மீதும ுமற்றும
மூர்க்ெத்தனுமலுமாெ நடந்து கெலுமாள்வதன் மீதும எழுந்த ீதும் எழுந்த பலுமாரிைகேடாக கைய சீற்டமிட்டு முறைத்அனத,
ெடந்த
இரண்டு
வலுமாரெலுமால
கதலுமாடர்ச்சிைகேடாக கையலுமான
்துவ அரசமீதும் எழுந்த பவங்ெள்
எடுத்துக்ெலுமாட்டியுள்திகளைன.

நன்றி இத்தலுமாலிைகேடாக கைய ெடற்ீதும் எழுந்த பஅனட
அெதிெள் மீட்பு ெப்ீதும் எழுந்த பல் Sea Watch 3 இன் 31 வைகேடாக கையதலுமான ட்டு முறைகஜேர்ுமன் ெடல்
ுமலுமாலுமி ெட்டு முறைகரலுமாலலுமா ரலுமாக்ட்டு முறைகெற்டமிட்டு முறை (Carola Rackete) ஐ இத்தலுமாலிைகேடாக கைய அர்துவ அரசலுமாங்ெமும
ுமற்றும அதன் ீதும் எழுந்த பலுமாசி்துவ அரசவலுமாத உள்துஅனடமிட்டு முறை அஅனுமச்்துவ அரசர் ுமத்ட்டு முறைகதட்டு முறைகைகேடாக கையலுமா ்துவ அரசல்வீனியும
்துவ அரசனிக்கிழஅனும அனெது க்துவ அரசய்ததன் மீது நூடமிட்டு முறைலுமாயிரக் ெணக்ெலுமானவர்ெள்
அவர்ெளின் எதிர்ப்அனீதும் எழுந்த ப கவளிப்ீதும் எழுந்த படுத்தி உள்திகளைனர். ஜே ஜூன் 12 இல் ுமத்திைகேடாக கைய
தஅனரக்ெடலில் தவித்துக் கெலுமாண்டிருந்த ெர்ப்பண கீதும் எழுந்த பண்ெள் ுமற்றும
குழந்அனதெள் உட்ீதும் எழுந்த பட 52 ஆபரிக்ெ அெதிெஅனதிகளை மீட்டு, அவர்ெஅனதிகளை
இத்தலுமாலிைகேடாக கைய எல்அனலயில் லலுமாமகீதும் எழுந்த படு்துவ அரசலுமாவுக்கு ீதும் எழுந்த பலுமாதுெலுமாப்ீதும் எழுந்த பலுமாெ கெலுமாண்டு
ட்டு முறைக்துவ அரசர்த்தட்டு முறைகத ரலுமாக்ட்டு முறைகெற்டமிட்டு முறை மீது கூடமிட்டு முறைப்ீதும் எழுந்த படும "குற்டமிட்டு முறைுமலுமாெ" இருந்தது.
இரண்டு வலுமாரங்ெதிகளைலுமாெ, Sea Watch ெப்ீதும் எழுந்த பல் ஐட்டு முறைகரலுமாப்பைகேடாக கைய ஒன்றிைகேடாக கையத்தில் தஅனர
ஒதுங்ெ ஒரு துஅனடமிட்டு முறைமுெத்அனதத் ட்டு முறைகதடி ுமத்திைகேடாக கைய தஅனரக்ெடல் கநடுகிலும
ீதும் எழுந்த பைகேடாக கையணம க்துவ அரசய்திருந்தது. பரலுமான்ஸ, ட்டு முறைகஜேர்ுமனி ுமற்றும ஸகீதும் எழுந்த பயின் உட்ீதும் எழுந்த பட
எந்த ஐட்டு முறைகரலுமாப்பைகேடாக கைய ஒன்றிைகேடாக கைய அர்துவ அரசலுமாங்ெமும அந்த ஒருசில டஜேன் அெதிெஅனதிகளை
ஏற்ெவில்அனல — இதனலுமால் தஞ்்துவ அரசம ட்டு முறைகெலுமாரி வருீதும் எழுந்த பவர்ெளின் அஅனனத்து
ெப்ீதும் எழுந்த பல்ெள் மீதும விதிக்ெப்ீதும் எழுந்த பட்டுள்திகளை இத்தலுமாலிைகேடாக கைய அர்துவ அரசலுமாங்ெத்தின்
்துவ அரசட்டவிட்டு முறைகரலுமாத தஅனடஅனைகேடாக கைய மீறி, லலுமாமகீதும் எழுந்த படு்துவ அரசலுமாவில் தஅனர ஒதுங்குவஅனதத் தவிர
அந்த ெப்ீதும் எழுந்த பல் சிப்ீதும் எழுந்த பந்திெள் ட்டு முறைகவறு வழியின்றி விடப்ீதும் எழுந்த பட்டனர்.
இத்தலுமாலிைகேடாக கைய
நீதிீதும் எழுந்த பதிெள்
ட்டு முறைகநற்றிரவு
ரலுமாக்ட்டு முறைகெற்டமிட்டு முறைஅனவ
விடுவிக்ெ
உத்தரவிட்டஅனும, கதலுமாழிலலுமாதிகளை வர்க்ெத்தில் அப்கீதும் எழுந்த பண்ுமணக்கு இருந்த
அதிகளைப்ீதும் எழுந்த பரிைகேடாக கைய மிதமிஞ்சிைகேடாக கைய ுமக்ெள் ஆதரவுக்கு ஒரு விஅனடயிறுப்ீதும் எழுந்த பலுமாெ
இருந்தது. ட்டு முறைகநற்அனடமிட்டு முறைைகேடாக கைய தினட்டு முறைகும, Sea Watch இன் ்துவ அரசட்டபூர்வ
அீதும் எழுந்த பரலுமாதங்ெளுக்கு உதவ ஒரு ட்டு முறைகஜேர்ுமன் நஅனெச்சுஅனவைகேடாக கையலுமாதிகளைர் ஏற்ீதும் எழுந்த படுத்திைகேடாக கைய
ஒரு நிதிைகேடாக கையம 800,000 யூட்டு முறைகரலுமாக்ெளுக்கும அதிெுமலுமாெ நிதி திரட்டிைகேடாக கையதுடன்,
ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பஸபுக் மூலுமலுமாெ 25,000 இக்கும அதிெுமலுமான நன்கெலுமாஅனடைகேடாக கையலுமாதிகளைர்ெளிடம
இருந்து ுமற்கடமிட்டு முறைலுமாரு 400,000 க்கும அதிெுமலுமான யூட்டு முறைகரலுமாக்ெள் திரட்டப்ீதும் எழுந்த பட்டன.
ரலுமாக்ட்டு முறைகெற்டமிட்டு முறைஅனவ உடட்டு முறைகன விடுவிக்ெ ட்டு முறைகவண்டுகுமன ட்டு முறைகெலுமாரி 330,000 க்கும
அதிெுமலுமானவர்ெள் ஒரு ுமனுவில் அனெகைகேடாக கையழுத்திட்டனர்.
ஆெட்டு முறைகவ அந்த இத்தலுமாலிைகேடாக கைய தீர்ப்ீதும் எழுந்த பலுமானது அெதிெஅனதிகளைக் ெலுமாப்ீதும் எழுந்த பலுமாற்டமிட்டு முறை
முைகேடாக கையல்ீதும் எழுந்த பவர்ெள் அஅனனவஅனரயும இலக்கு அனவத்த ஒடுக்குமுஅனடமிட்டு முறையிலிருந்து
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எந்த வழியுமின்றி ஒரு பன்வலுமாங்ெலலுமாகும. ரலுமாக்ட்டு முறைகெற்டமிட்டு முறை இத்தலுமாலியில்
இருந்து கவளிட்டு முறைகைகேடாக கையற்டமிட்டு முறைப்ீதும் எழுந்த பட உள்திகளைலுமார் என்ீதும் எழுந்த பட்டு முறைகதலுமாடு , ்துவ அரசட்ட அச்சுறுத்தலின் கீழ
உள்திகளைலுமார். இத்தலுமாலி, 14,000 ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பஅனர ெலுமாப்ீதும் எழுந்த பலுமாற்றிைகேடாக கைய லூகவமீதும் எழுந்த பலுமா (Luvempa)
ெப்ீதும் எழுந்த பல் ுமலுமாலுமி பைகேடாக கையலுமா கிகதிகளைமப் (Pia Klemp) மீது, “்துவ அரசட்டவிட்டு முறைகரலுமாத
குடிட்டு முறைகைகேடாக கையற்டமிட்டு முறைத்திற்கு உதவிைகேடாக கையதற்ெலுமாெ ுமற்றும துஅனண ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பலுமானதற்ெலுமாெ " என்று
குற்டமிட்டு முறைஞ்சுுமத்தி உள்திகளைது, இவர் 2017 இல் அனெது க்துவ அரசய்ைகேடாக கையப்ீதும் எழுந்த பட்டலுமார்.
இப்கீதும் எழுந்த பண்ீதும் எழுந்த பண 20 ஆண்டுெள் சிஅனடமிட்டு முறை தண்டஅனனஅனைகேடாக கைய முெங்கெலுமாடுக்கிடமிட்டு முறைலுமார் .
கவறுப்பூட்டும ீதும் எழுந்த பலுமா்துவ அரசலுமாங்குத்தனத்துடன், ட்டு முறைகஜேர்ுமன் ்துவ அரசமூெ ஜேனநலுமாைகேடாக கையெ ெட்சி
தஅனலவர் பரலுமாங்க் வலுமால்டர்-ஸஅனரன்அனுமைகேடாக கையர் ுமற்றும பகரஞ்சு உள்துஅனடமிட்டு முறை
அஅனுமச்்துவ அரசர் கிறிஸட்டு முறைகதலுமாப் ெலுமாஸட்டனர் உள்திகளைடங்ெலலுமாெ ஐட்டு முறைகரலுமாப்பைகேடாக கைய
அதிெலுமாரிெள் குமன்அனுமைகேடாக கையலுமாெ ்துவ அரசல்வீனிஅனைகேடாக கைய விுமர்சித்ததுடன், அெதிெளுக்ெலுமாெ
முதஅனல ெண்ணீர் வடித்தனர். ஆனலுமால் பரலுமான்ஸ ுமற்றும ட்டு முறைகஜேர்ுமனி
முன்னணயில் நிற்ெ, ஐட்டு முறைகரலுமாப்பைகேடாக கைய ஒன்றிைகேடாக கையம தலுமான் முள்ெமப சுருள் வடம
ுமற்றும எந்திர துப்ீதும் எழுந்த பலுமாக்கிெளுடன் "ஐட்டு முறைகரலுமாப்ீதும் எழுந்த பலுமாஅனவ சுற்றிைகேடாக கைய ட்டு முறைகெலுமாட்அனட" ஐ
எழுப்பைகேடாக கையது என்ீதும் எழுந்த பதும, ுமத்திைகேடாக கைய தஅனரக்ெடலில் மீட்பு நடவடிக்அனெெஅனதிகளை
நிறுத்திைகேடாக கையது என்ீதும் எழுந்த பதும, ஐட்டு முறைகரலுமாப்ீதும் எழுந்த பலுமாவின் கதற்கு ெடற்ீதும் எழுந்த பகுதிஅனைகேடாக கைய ஒரு ீதும் எழுந்த பரந்த
ெல்லஅனடமிட்டு முறைைகேடாக கையலுமாெ ுமலுமாற்றிைகேடாக கையது என்ீதும் எழுந்த பதும ஒவ்கவலுமாருவருக்கும கதரியும.
்துவ அரசல்வீனி, ஒட்டுகுமலுமாத்த ஐட்டு முறைகரலுமாப்பைகேடாக கைய ஒன்றிைகேடாக கையத்தின் மிெவும அப்ீதும் எழுந்த பட்டுமலுமான
ுமற்றும குரூருமலுமான கெலுமாள்அனெஅனைகேடாக கைய ுமட்டுட்டு முறைகும கவளிப்ீதும் எழுந்த படுத்துகிடமிட்டு முறைலுமார்.
2015 இல், ஐட்டு முறைகரலுமாப்பைகேடாக கைய ஒன்றிைகேடாக கையம "ட்ரிட்கரலுமான் நடவடிக்அனெ" என்ீதும் எழுந்த பஅனத
அறிவித்தது, அட்டு முறைகதட்டு முறைகவஅனதிகளையில் அது ஐட்டு முறைகரலுமாப்ீதும் எழுந்த பலுமாவுக்குத் தப்ப வரும
அெதிெஅனதிகளைப்
படித்து
அவர்ெஅனதிகளை
லிபைகேடாக கையலுமாவின்
சித்திரவஅனத
முெலுமாமெளுக்கு திருமீதும் எழுந்த ப அனுப்ீதும் எழுந்த ப லிபைகேடாக கைய ஆயுதக் குழுக்ெஅனதிகளை ெடற்ீதும் எழுந்த பஅனட
ட்டு முறைகரலுமாந்துப்ீதும் எழுந்த பஅனடைகேடாக கையலுமாெ ீதும் எழுந்த பயிற்சி அளித்தது. அத்தஅனெைகேடாக கைய முெலுமாமெளில்
சித்திரவஅனத, ெற்ீதும் எழுந்த பழிப்பு, ீதும் எழுந்த படுகெலுமாஅனல ுமற்றும அெதிெள் அடிஅனுமெதிகளைலுமாெ
விற்ெப்ீதும் எழுந்த பட்டதற்ெலுமான ஆதலுமாரங்ெள் ஆவணப்ீதும் எழுந்த படுத்தப்ீதும் எழுந்த பட்டுள்திகளைன. ஐட்டு முறைகரலுமாப்பைகேடாக கைய
ஒன்றிைகேடாக கையம அதன் மீட்பு நடவடிக்அனெெஅனதிகளை நிறுத்திக் கெலுமாண்ட
அட்டு முறைகதட்டு முறைகவஅனதிகளையில், ுமனிதலுமாபுமலுமான அரசு-்துவ அரசலுமாரலுமா அஅனுமப்புெஅனதிகளைச் ட்டு முறைக்துவ அரசர்ந்த
ெப்ீதும் எழுந்த பல் சிப்ீதும் எழுந்த பந்திெளும ெப்ீதும் எழுந்த பல் ுமலுமாலுமிெளும வழக்கில் இழுக்ெப்ீதும் எழுந்த பட்டு,
அவர்ெளின் ெப்ீதும் எழுந்த பல் ஓட்டும உரிஅனுமெள் ீதும் எழுந்த பறிக்ெப்ீதும் எழுந்த பட்டன.
ெடந்த மூன்டமிட்டு முறைலுமாண்டுெளில், குஅனடமிட்டு முறைந்தீதும் எழுந்த பட்்துவ அரசம 14,000 ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பர் ஐட்டு முறைகரலுமாப்ீதும் எழுந்த பலுமா
வந்தஅனடயும முைகேடாக கையற்சியில் ுமத்திைகேடாக கைய தஅனரக்ெடலில் மூழகி இடமிட்டு முறைந்துள்திகளைனர்.
அெதிெள்-்துவ அரசலுமார்ீதும் எழுந்த பலுமான ஸீதும் எழுந்த பலுமானிைகேடாக கைய அஅனுமப்பு Caminando Fronteras ெடந்த வலுமாரம
கவளியிட்ட ஓர் அறிக்அனெ, ஜேனவரி 2018 இல் இருந்து ஜே ஜூன் 2019
வஅனரயில் குமலுமாட்டு முறைகரலுமாக்ட்டு முறைகெலுமா ுமற்றும ஸகீதும் எழுந்த பயினுக்கு இஅனடட்டு முறைகைகேடாக கைய ஜிப்ரல்தர்
ஜேல்துவ அரசந்தியில் ுமட்டும 70 ெப்ீதும் எழுந்த பல் ெவிழவுெளில் குஅனடமிட்டு முறைந்தீதும் எழுந்த பட்்துவ அரசம 1,020 ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பர்
மூழகி உயிரிழந்திருப்ீதும் எழுந்த பதலுமாெ ெண்டறிந்தது.
1930 ெளின் ஐட்டு முறைகரலுமாப்ீதும் எழுந்த பலுமாவில் நலுமாஜி ஆட்சியின் அண்மித்து-நிச்்துவ அரசைகேடாக கையுமலுமான
ுமரணத்திலிருந்து தப்ப வந்த யூதர்ெளுக்கு ்துவ அரசர்வட்டு முறைகத்துவ அரச அதிகளைவில்
அர்துவ அரசலுமாங்ெம முெம திருப்ப எண்ீதும் எழுந்த பது ஆண்டுெளுக்குப் பன்னர்,
ஐட்டு முறைகரலுமாப்பைகேடாக கைய ஒன்றிைகேடாக கையம அெதிெளுக்கு ஒரு ட்டு முறைக்துவ அரசதிஅனைகேடாக கைய அனுப்ீதும் எழுந்த ப ீதும் எழுந்த பலுமாரிைகேடாக கைய
ீதும் எழுந்த படுகெலுமாஅனல கெலுமாள்அனெ ஒன்அனடமிட்டு முறை ஏற்று வருகிடமிட்டு முறைது : அதலுமாவது,
ஐட்டு முறைகரலுமாப்ீதும் எழுந்த பலுமாவில் தஞ்்துவ அரசுமஅனடவதற்ெலுமான அவர்ெளின் ்துவ அரசட்டபூர்வ ஜேனநலுமாைகேடாக கையெ
உரிஅனுமஅனைகேடாக கையப் கீதும் எழுந்த பறுவதற்கு முைகேடாக கையல்வது, ெடலில் மூழகி உயிரிழப்ீதும் எழுந்த பதற்கு
இட்டுச் க்துவ அரசல்லக்கூடும.
அகுமரிக்ெலுமாவில், ட்ரமப் நிர்வலுமாெம அந்நலுமாட்டிற்கு உள்ட்டு முறைகதிகளையும ுமற்றும
அகுமரிக்ெ-குமக்சிட்டு முறைகெலுமா எல்அனலஅனைகேடாக கைய ஒட்டியும புலமகீதும் எழுந்த பைகேடாக கையர்ந்ட்டு முறைகதலுமார் அஅனடப்பு

முெலுமாமெளின் ஒரு வஅனலைகேடாக கையஅனுமப்அனீதும் எழுந்த ப உருவலுமாக்கி உள்திகளைது, ெடந்த வலுமாரம
கடக்்துவ அரசலுமாஸில் குழந்அனதெள் அஅனடத்து அனவக்ெப்ீதும் எழுந்த பட்டுள்திகளை அனுமைகேடாக கையங்ெளுக்கு
விஜேைகேடாக கையம க்துவ அரசய்த ஒரு குழந்அனதெளுக்ெலுமான ுமருத்துவர் டலுமாக்டர் லூசிட்டு முறைகைகேடாக கையலுமா
ட்டு முறைக்துவ அரசவிைகேடாக கையர் அஅனவ கீதும் எழுந்த பரிதும "சித்திரவஅனத அனுமைகேடாக கையங்ெளுக்கு" ஒத்திருப்ீதும் எழுந்த பதலுமாெ
கூறினலுமார், அந்ததிகளைவுக்கு அங்ட்டு முறைகெ நிஅனலஅனுமெள் மிெவும ட்டு முறைகுமலுமா்துவ அரசுமலுமாெ
உள்திகளைன.

மில்லிைகேடாக கையனலுமாெ இருந்ததில் இருந்து 2018 இல் 70.8 மில்லிைகேடாக கையனலுமாெ
இரட்டிப்ீதும் எழுந்த பலுமாகி இருப்ீதும் எழுந்த பதலுமாெ குறிப்பட்டது. 2018 இல் ஒவ்கவலுமாரு நிமிடமும,
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ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பர்
அவர்ெளின்
வீடுெஅனதிகளை
விட்டு
தப்ப
க்துவ அரசல்ல
நிர்ீதும் எழுந்த பந்திக்ெப்ீதும் எழுந்த பட்டிருந்தனர். ுமனிதகுலத்தில் 1 ்துவ அரசதவீதத்தினருக்கும ்துவ அரசற்று
குஅனடமிட்டு முறைவலுமானவர்ெள், ஒவ்கவலுமாரு 108 ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பருக்கு ஒருவர், அெதிெதிகளைலுமாெ
உள்திகளைனர்.

ட்டு முறைகநற்று, ஜேனநலுமாைகேடாக கையெக் ெட்சி க்துவ அரசனட்டர் அகலக்லெக்ஸலுமாண்ட்ரிைகேடாக கையலுமா-ஒெலுமாசிட்டு முறைகைகேடாக கையலுமா
ட்டு முறைகெலுமார்ட்கடஸ கடக்்துவ அரசலுமாஸின் ஒரு தடுப்புக்ெலுமாவல் அனுமைகேடாக கையத்திற்கு க்துவ அரசய்த
விஜேைகேடாக கையம குறித்து கதரிவித்தலுமார், அங்ட்டு முறைகெ சிஅனடமிட்டு முறை அஅனடமிட்டு முறைெளில் கீதும் எழுந்த பண்ெள்
நீரின்றி அஅனடத்து அனவக்ெப்ீதும் எழுந்த பட்டு இருப்ீதும் எழுந்த பதலுமாெவும, ெழிவஅனடமிட்டு முறைெளில் இருந்து
நீர் எடுத்து குடிக்குுமலுமாறு எல்அனல ீதும் எழுந்த பலுமாதுெலுமாவலர்ெள் கூறுவதலுமாெவும
கதரிவித்தலுமார். அதற்கு ஒரு நலுமாள் முன்னதலுமாெ, ProPublica ஒரு இரெசிைகேடாக கைய
ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பஸபுக் குழுஅனவ கவளிப்ீதும் எழுந்த படுத்திைகேடாக கையது, அதில் ீதும் எழுந்த பலுமாசி்துவ அரசவலுமாத எல்அனல
ீதும் எழுந்த பலுமாதுெலுமாவலர்ெள்
புலமகீதும் எழுந்த பைகேடாக கையர்ந்தவர்ெள்
குறித்து
வன்ுமுமலுமான
ஏதிகளைனங்ெஅனதிகளையும, ட்டு முறைகெலுமார்ட்கடஸ விஜேைகேடாக கையத்திற்கு முன்னதலுமாெ அவருக்கு
எதிரலுமாெ ீதும் எழுந்த பலுமாலிைகேடாக கையல் அச்சுறுத்தல்ெஅனதிகளையும ீதும் எழுந்த பதிவிட்டிருந்தனர்.

1940 இல், ஐட்டு முறைகரலுமாப்ீதும் எழுந்த பலுமாவின் ீதும் எழுந்த பலுமாசி்துவ அரசவலுமாத ஆட்சிெள் யூதர்ெள் மீது "இறுதி
தீர்வு" இனப்ீதும் எழுந்த படுகெலுமாஅனல கதலுமாடங்குவதற்கு இரண்டு ஆண்டுெளுக்கு
முன்னர், தஅனலசிடமிட்டு முறைந்த ரஷ்ைகேடாக கைய புரட்சிைகேடாக கையலுமாதிகளைர் லிட்டு முறைகைகேடாக கையலுமான் ட்கரலுமாட்ஸகி
பன்வருுமலுமாறு எச்்துவ அரசரித்தலுமார்: “இன்று வீழச்சிைகேடாக கையஅனடந்து வரும முதலலுமாளித்துவ
்துவ அரசமூெம அதன் எல்லலுமா துவலுமாரங்ெளிலும யூதர்ெஅனதிகளை நசுக்கித் தள்திகளை
ட்டு முறைகவட்அனெ கெலுமாண்டிருந்தது; இரண்டு பல்லிைகேடாக கையன் உலெ ுமக்ெள்
கதலுமாஅனெயில் ீதும் எழுந்த பதிட்டு முறைகனழு மில்லிைகேடாக கையன் ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பருக்கு, அதலுமாவது ஒரு
்துவ அரசதவீதத்திற்கும குஅனடமிட்டு முறைவலுமானட்டு முறைகீதும் எழுந்த பருக்கு, இந்தப் பூமியில் இடம ெலுமாண
இைகேடாக கையலவில்அனல!
ீதும் எழுந்த பரந்து
விரிந்திருக்கும
நிலப்ீதும் எழுந்த பகுதிெளுக்கும,
ுமனிதனுக்ெலுமாெ பூமிஅனைகேடாக கையயும வலுமானத்அனதயும கூட கவன்றுவிட்டிருக்ெக்
கூடிைகேடாக கைய கதலுமாழில்நுட்ீதும் எழுந்த ப அற்புதங்ெளுக்கும இஅனடட்டு முறைகைகேடாக கைய , முதலலுமாளித்துவ
வர்க்ெம நுமது கிரெத்அனத ஓர் துர்நலுமாற்டமிட்டு முறைகுமடுக்கும சிஅனடமிட்டு முறைச்்துவ அரசலுமாஅனலைகேடாக கையலுமாெ
ுமலுமாற்றிவிட்டிருக்கிடமிட்டு முறைது ” என்டமிட்டு முறைலுமார்.

ட்ரமபன் ீதும் எழுந்த பலுமாசி்துவ அரசவலுமாத குடிட்டு முறைகைகேடாக கையற்டமிட்டு முறை கெலுமாள்அனெெள் மீது ுமக்ெளின்
ுமனக்குமுடமிட்டு முறைலும எதிர்ப்பும,  ஞலுமாயிடமிட்டு முறைன்று நியூ கஜேர்சியின் ICE
தடுப்புக்ெலுமாவல் அனுமைகேடாக கையத்திற்கு கவளிட்டு முறைகைகேடாக கைய 200 இக்கும அதிெுமலுமான
அகுமரிக்ெ யூதர்ெள் "மீண்டும ஒருட்டு முறைகீதும் எழுந்த பலுமாதும ட்டு முறைகவண்டலுமாம என்டமிட்டு முறைலுமால்
இப்ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பலுமாட்டு முறைகத ட்டு முறைகவண்டலுமாம என்று அர்த்தம!” என்று ட்டு முறைகெலுமாஷமிட்டவலுமாறு
நடத்திைகேடாக கைய ஓர் ஆர்ப்ீதும் எழுந்த பலுமாட்டத்தில் எடுத்துக்ெலுமாட்டப்ீதும் எழுந்த பட்டது. முப்ீதும் எழுந்த பத்தி ஆறு
ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பர் அனெது க்துவ அரசய்ைகேடாக கையப்ீதும் எழுந்த பட்டனர், அதில் அனெது க்துவ அரசய்ைகேடாக கையப்ீதும் எழுந்த பட்ட ஒரு இதிகளைம
கீதும் எழுந்த பண் ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பலுமாரலுமாட்டக்ெலுமாரர் அவர் "நல்லதலுமாெ" உணர்வதலுமாெ கதரிவித்தலுமார்,
ஏகனன்டமிட்டு முறைலுமால் நலுமாஜிக்ெளுக்கு எதிரலுமாெ ்துவ அரசண்அனடயிட்ட அவரின் ீதும் எழுந்த பலுமாட்டனலுமார்ெள்
"சித்திரவஅனத முெலுமாமெளுக்கு எதிரலுமாெ நலுமான் எதிர்த்து நிற்ீதும் எழுந்த பஅனத விருமப
இருப்ீதும் எழுந்த பலுமார்ெள்,” என்டமிட்டு முறைலுமார்.
அெதிெள் மீதலுமான உலெதிகளைலுமாவிைகேடாக கைய தலுமாக்குதல் ஐட்டு முறைகரலுமாப்ீதும் எழுந்த பலுமா ுமற்றும
அகுமரிக்ெலுமாஅனவக் ெடந்தும கதலுமாஅனலதூரத்திற்கு விரிகிடமிட்டு முறைது. ஜே ஜூன் 27 இல்,
அகுமரிக்ெ ஜேனலுமாதிீதும் எழுந்த பதி ட்ரமப் ஆஸதிட்டு முறைகரலிைகேடாக கைய தலுமாரலுமாதிகளைவலுமாத/ட்டு முறைகதசிைகேடாக கைய கூட்டண
அர்துவ அரசலுமாங்ெம ுமற்றும எதிர் ெட்சிைகேடாக கையலுமான கதலுமாழிற் ெட்சியின் புலமகீதும் எழுந்த பைகேடாக கையர்ட்டு முறைகவலுமார் விட்டு முறைகரலுமாத கெலுமாள்அனெெஅனதிகளைப் ீதும் எழுந்த பலுமாரலுமாட்டினலுமார் . இருெட்சிெதிகளைது ஆதரவுடன்
கூடிைகேடாக கைய ஆஸதிட்டு முறைகரலிைகேடாக கையலுமாவின் இஅனடமிட்டு முறைைகேடாக கையலுமாண்அனும எல்அனலெள் நடவடிக்அனெ
கெலுமாள்அனெயில் இருந்து "நிஅனடமிட்டு முறைைகேடாக கைய ெற்றுக் கெலுமாள்திகளை முடியும" என்று ட்ரமப்
அறிவித்தலுமார், அக்கெலுமாள்அனெ ஆஸதிட்டு முறைகரலிைகேடாக கையலுமாவுக்குள் நுஅனழைகேடாக கைய முைகேடாக கையலும
அெதிெள் அஅனனவஅனரயும ்துவ அரசர்வட்டு முறைகத்துவ அரச ்துவ அரசட்டத்அனத மீறி தடுப்ீதும் எழுந்த பதற்கும ுமற்றும
இஅனடுமறிப்ீதும் எழுந்த பதற்கும இரலுமாணுவத்அனதப் ீதும் எழுந்த பைகேடாக கையன்ீதும் எழுந்த படுத்துகிடமிட்டு முறைது .
அெதிெள் மீதலுமான தலுமாக்குதல் ஓர் உலெதிகளைலுமாவிைகேடாக கைய நிெழவுப்ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பலுமாக்ெலுமாெ
உள்திகளைது என்டமிட்டு முறை உண்அனும, அது ட்ரமப் ுமற்றும ்துவ அரசல்வீனி ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பலுமான்டமிட்டு முறை
தனிப்ீதும் எழுந்த பட்ட அரசிைகேடாக கையல்வலுமாதிெளின் ீதும் எழுந்த பலுமாசி்துவ அரசவலுமாத தனிுமனிதயிைகேடாக கையல்புெளின்
ெலுமாரணுமலுமாெ அல்ல என்ீதும் எழுந்த பஅனத எடுத்துக்ெலுமாட்டுகிடமிட்டு முறைது . அது குறிப்ீதும் எழுந்த பலுமாெ
முதலலுமாளித்துவ
ட்டு முறைகதசிைகேடாக கைய-அரசு
அஅனுமப்புமுஅனடமிட்டு முறையின்
ஒரு
புதிைகேடாக கைய,
வரலலுமாற்றுரீதியிலலுமான முறிவின் ீதும் எழுந்த படுட்டு முறைகுமலுமா்துவ அரசுமலுமான ஒரு கவளிப்ீதும் எழுந்த பலுமாடலுமாகும.
அகுமரிக்ெலுமா ுமற்றும அதன் ஐட்டு முறைகரலுமாப்பைகேடாக கைய ஒன்றிைகேடாக கைய ஏெலுமாதிீதும் எழுந்த பத்திைகேடாக கைய
கூட்டலுமாளிெள் ுமத்திைகேடாக கைய கிழக்கிலும ஆபரிக்ெலுமாவிலும கதலுமாடுத்த ஒரு ெலுமால்
நூற்டமிட்டு முறைலுமாண்டுெலுமால ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பலுமாரலுமால் ட்டு முறைகதலுமாற்றுவிக்ெப்ீதும் எழுந்த பட்ட ்துவ அரசமூெ முறிவு ுமற்றும
ீதும் எழுந்த பலுமாரிைகேடாக கைய ீதும் எழுந்த படுகெலுமாஅனலெளில் இருந்து ீதும் எழுந்த பத்து மில்லிைகேடாக கையன் ெணக்ெலுமான
ஆண்ெளும, கீதும் எழுந்த பண்ெளும, குழந்அனதெளும தப்பக்ெ முைகேடாக கையல்கின்டமிட்டு முறைனர்.
இரண்டலுமாம உலெ ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பலுமாருக்குப் பன்னர் ட்டு முறைகவகடமிட்டு முறைந்த ெலுமாலத்திலும
இல்லலுமாததிகளைவில் இன்று அதிெ அெதிெள் உள்திகளைனர். ெடந்த வலுமாரம
பரசுரிக்ெப்ீதும் எழுந்த பட்ட ஐ.நலுமா. அறிக்அனெ ஒன்று உலகெங்கிலும ீதும் எழுந்த பலவந்துமலுமாெ
இடம கீதும் எழுந்த பைகேடாக கையர்த்தப்ீதும் எழுந்த படும ுமக்ெளின் எண்ணக்அனெ 2009 இல் 43.3

இன்று முதலலுமாளித்துவ அரசுெள், ஆழுமஅனடந்து வரும உலெதிகளைலுமாவிைகேடாக கைய
ஒழுங்ெஅனுமப்பு கநருக்ெடிஅனைகேடாக கையயும அதிெரித்து வரும உள்நலுமாட்டு அரசிைகேடாக கையல்
எதிர்ப்அனீதும் எழுந்த பயும முெங்கெலுமாடுத்து, 1930 ெளில் ீதும் எழுந்த பலுமாசி்துவ அரசவலுமாத வலஅனதக்
குணலுமாம்துவ அரசப்ீதும் எழுந்த படுத்திைகேடாக கைய ட்டு முறைகதசிைகேடாக கையவலுமாதம ுமற்றும கவளிநலுமாட்டவர் விட்டு முறைகரலுமாத
ுமட்டு முறைகனலுமாீதும் எழுந்த பலுமாவத்தின் வஅனெெஅனதிகளை ஊக்குவித்து வருகின்டமிட்டு முறைன . உலெதிகளைவில்
மிெக் ெடுஅனுமைகேடாக கையலுமான அெதிெள்-விட்டு முறைகரலுமாத கெலுமாள்அனெெள் ஏற்ீதும் எழுந்த படுவது என்ீதும் எழுந்த பது
வழிவஅனெைகேடாக கையலுமாெ உள்திகளைது, அஅனதக் கெலுமாண்டு உலகெங்கிலும உள்திகளை
ஆளும உைகேடாக கையரடுக்ெள் அதிதீவிர வலஅனதப் புத்துயிரூட்டி வருகின்டமிட்டு முறைன .
1930 ெளில் யூத-எதிர்ப்புவலுமாதத்தில் இருந்தஅனதப் ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பலுமாலட்டு முறைகவ , அெதிெளுக்கு
எதிரலுமாெ
திருப்ப
விடப்ீதும் எழுந்த பட்ட
எட்டு முறைகதச்்துவ அரசதிெலுமார
நடவடிக்அனெெள்
ஒட்டுகுமலுமாத்துமலுமாெ
கதலுமாழிலலுமாதிகளை
வர்க்ெத்திற்கு எதிரலுமாெ
ட்டு முறைகநலுமாக்ெம
கெலுமாண்டஅனவ ஆகும. இன்று அெதிெளுக்கு எதிரலுமாெ அஅனுமக்ெப்ீதும் எழுந்த பட்டுள்திகளை
தடுப்பு முெலுமாமெள், நலுமாஅனதிகளை கதலுமாழிலலுமாதிகளைர்ெளுக்கு எதிரலுமாெவும ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பலுமார்,
இரலுமாணுவவலுமாதம, சிக்ெனக் கெலுமாள்அனெெள் ுமற்றும ்துவ அரசமூெ ்துவ அரசுமத்துவத்திற்கு
எதிரலுமான அரசிைகேடாக கையல் எதிர்ப்ீதும் எழுந்த பலுமாதிகளைர்ெளுக்கு எதிரலுமாெவும ீதும் எழுந்த பைகேடாக கையன்ீதும் எழுந்த படுத்தப்ீதும் எழுந்த படும.
அெதிெளுக்கு கதலுமாழிலலுமாதிகளை வர்க்ெத்தில் உள்திகளை ீதும் எழுந்த பலுமலுமான ஆதரஅனவ
அணத்திரட்ட முடியும; அணத்திரட்டப்ீதும் எழுந்த பட ட்டு முறைகவண்டும. ஆனலுமால் அெதிெள்
மீதலுமான ீதும் எழுந்த பலுமாசி்துவ அரசவலுமாத தலுமாக்குதல்ெளுக்கு எதிரலுமான எதிர்ப்அனீதும் எழுந்த ப ஒரு
நனவுபூர்வுமலுமான ட்டு முறைக்துவ அரசலுமா்துவ அரசலி்துவ அரச ்துவ அரசர்வட்டு முறைகதசிைகேடாக கையவலுமாத ட்டு முறைகவஅனலத்திட்டத்அனதக் கெலுமாண்டு
ஆயுதீதும் எழுந்த பலுமாணைகேடாக கையலுமாக்குவட்டு முறைகத, ெலுமாட்டுமிரலுமாண்டித்தனம ுமற்றும ட்டு முறைகீதும் எழுந்த பலுமாருக்குள்
மீண்டும புதுப்பக்ெப்ீதும் எழுந்த பட்டு நுஅனழவதிலிருந்து தடுப்ீதும் எழுந்த பதற்ெலுமான ஒட்டு முறைகர
வழிவஅனெைகேடாக கையலுமாகும. இதன் அர்த்தம, முதலலுமாளித்துவத்தலுமால் உருவலுமாக்ெப்ீதும் எழுந்த பட்ட
்துவ அரசமூெ கநருக்ெடிக்கு புலமகீதும் எழுந்த பைகேடாக கையர்ந்தவர்ெஅனதிகளை ீதும் எழுந்த பலிக்ெடலுமா ஆக்கும
அஅனனத்து
முைகேடாக கையற்சிெஅனதிகளையும
நிரலுமாெரிப்ீதும் எழுந்த பது
ுமற்றும
ஒவ்கவலுமாரு
கதலுமாழிலலுமாளியும, ீதும் எழுந்த பைகேடாக கையணம ுமற்றும ட்டு முறைகவஅனல க்துவ அரசய்வதற்ெலுமான உரிஅனும உட்ீதும் எழுந்த பட
முழு குடியுரிஅனுமெளுடன் அவர் விருமபும இடத்தில் வலுமாழவதற்ெலுமான
அவரின் உரிஅனுமெஅனதிகளைப் ீதும் எழுந்த பலுமாதுெலுமாப்ீதும் எழுந்த பது என்ீதும் எழுந்த பதலுமாகும.
்துவ அரசர்வட்டு முறைகத்துவ அரச அதிகளைவில் கதலுமாழிலலுமாதிகளை வர்க்ெம அரசிைகேடாக கையல் அதிெலுமாரத்அனதக்
அனெப்ீதும் எழுந்த பற்றுவதன் மூலம ுமட்டுட்டு முறைகும, கீதும் எழுந்த பருவணெ க்துவ அரசல்வந்த தட்டுக்ெளின்
ெட்டுப்ீதும் எழுந்த பலுமாட்டில் இருந்து ்துவ அரசமூெத்தின் ஆதலுமாரவதிகளைங்ெஅனதிகளை விடுவித்து,
உலகில் ஒவ்கவலுமாரு நீதும் எழுந்த பரும வறுஅனும ுமற்றும ஒடுக்குமுஅனடமிட்டு முறையிலிருந்து
சுதந்திருமலுமாெவும ஓர் உைகேடாக கையர்ந்த வலுமாழக்அனெத் தரத்துடனும வலுமாழவஅனத
உத்திரவலுமாதப்ீதும் எழுந்த படுத்த முடியும.

