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இன்ற,  ச செப்டம்பர் 1, 2014,  இரண்டடாம் உலக பபடார் ச வெடித்த
75ஆம் ஆண்டுதினத்தைக் கதக் குறிக்கிறத.  பபடாலடாந்த மீதடான
பேர்மன் பதைக் கடசையெடுப்புக்கு இரண்டு நாட்களுகடாட்களுக்குப் பின்னர், அந்த
மூன்றடாம் குடிையெரசுக்கு எதிரடாக பிரிட்டிஷூம் பிரெஞ்சராக பிரிட்டிஷூம் பிசரஞ்சும் யுத்த
பிரகடனங்கதைக் க்களை அறிவித்தன.

 வெடார்ப செடா மீதடான நாட்களுகடாஜி குண்டுவீச்சுடன் சதடாடங்கிையெ அந்த மனித
மற்றம்  செமூக பபரழிவு ஆற ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்
ஹிபரடாஷிமடா மற்றம் நாட்களுகடாக செடாகி மீத அசமரிக்கடாவின்
அணுகுண்டுவீச்சுடன் முடிவுக்கு  வெந்தத. இந்த இதைக் கடப்பட்ட ஆற
ஆண்டுகளில,  80 இல இருந்த 90  மிலலிையென் மக்கள
சகடாலலப்பட்டிருந்தடார்கள,  அதற்கு கூடுதலடாக நூற மிலலிையென்
கணக்கடான மக்கள உடலரீதிையெடாகவும்,  உணர்வுரீதிையெடாகவும்
படாதிக்கப்பட்டடார்கள.

5 மிலலிையென் பபடார் தைக் ககதிகளின் மரணங்கள உட்பட சமடாத்தமடாக
22 மிலலிையெனில இருந்த 25 மிலலிையெனுக்கு இதைக் கடபையெ இரடாணு வெ
மரணங்கள ஏற்பட்டிருந்தன.

முதலடாம் உலக யுத்தத்தைக் கத விட இரண்டடாம் உலக யுத்தத்தில
மிக அதிகமடாக மனித விதைக் கல சகடாடுக்கப்பட்டிருந்தத,
முந்தைக் கதையெதில 9இல இருந்த 16  மிலலிையெனுக்கு இதைக் கடபையெ
உயிர்கள பறிக்கப்பட்டிருந்தன.  முதலடா வெத உலக்களைடாவிையெ
இரத்தக்களைரியின் முடிவுக்கும் இரண்டடா வெத ஒன்ற
சதடாடங்கிையெதற்கும் இதைக் கடபையெ ச வெறம் 21  ஆண்டுகள தடான்
இதைக் கடச வெளி இருந்தத.

முதலடாம் உலக யுத்தம் ச வெடிக்க கடாரணமடான உலக
முதலடாளித்த வெ முரண்படாடுகளிலிருந்த 1917  ரஷ்ையெ புரட்ச
எழுந்தத,  பமலும் அந்த யுத்தபம கூட முக்கிையெமடாக ரஷ்ையெ
ப செடா செலி செ புரட்சயின் ஒரு விதைக் க்களை வெடாக முடிவுக்குக் சகடாண்டு
 வெரப்பட்டிருந்ததத.

அதற்கடுத்த  வெந்த இரண்டு த செடாப்தங்களில,  ப செடாவிையெத்
ஒன்றிையெத்திற்குள எழுந்த ஸ்ரடாலினி செ அதிகடாரத்த வெத்தின்
கடாட்டிக்சகடாடுப்புகள மற்றம்  செமூக ேனநாட்களுகடாையெக கட்சகளின்
தபரடாகங்க்களைடால  செர் வெபத செ சதடாழிலடா்களைர்  வெர்க்கம் ஒரு
சதடாடர்ச்சையெடான பதடாலவிகளில படாதிக்கப்பட்டத.  இத்தடாலி,
பேர்மனி மற்றம் ஸ்சபயினில படாச செம் ச வெற்றி சபற்றத.

ப செடா செலி செமடா அலலத கடாட்டுமிரடாண்டித்தனமடா என்ற இந்த
மடாற்றீடுகதைக் க்களைத் தடான் மனிதகுலம் முகங்சகடாடுத்த  வெருகிறசதன
லிபையெடான் ட்சரடாட்ஸ்கி ததைக் கலதைக் கமயிலடான நாட்களுகடான்கடாம் அகிலம்
எச் செரித்தத.  ஒரு புதிையெ உலக யுத்தத்தைக் கத தடுக்கக்கூடிையெ ஒபர
 செக்திையெடாக படாட்டடாளி  வெர்க்க புரட்ச இருந்தத.  ஐபரடாப்படாவில
சதடாழிலடா்களை  வெர்க்கத்தின் பதடாலவிகள அதபபடான்றச வெடாரு
யுத்தத்தைக் கத தவிர்க்கவிையெலடாததடாக மடாற்றியிருந்தசதன ட்சரடாட்ஸ்கி
எழுதினடார்.

இரண்டடாம் உலக யுத்தம் ச வெடிப்பதற்கு ஓரடாண்டிற்கு முன்னதடாக,
ட்சரடாட்ஸ்கி,  நாட்களுகடான்கடாம் அகிலத்தின் ஸ்தடாபக ப வெதைக் கலத்திட்டத்தில
 வெரவிருந்த பிர்களைையெத்தைக் கதக் குறித்த எச் செரித்திருந்தடார்.
முதலடாளித்த வெம் "ஒரு சபடாரு்களைடாதடார மற்றம் இரடாணு வெ
பபரழிதைக் க வெ பநாட்களுகடாக்கி கண்கதைக் க்களை மூடி  செறக்கி ச செல வெதடாக"  அ வெர்
எழுதினடார்.

அசமரிக்க மற்றம் பிரிட்டிஷ் ஏகடாதிபத்திையெத்தின் பிரச் செடாரகர்கள
 வெடாதிட்டதைக் கதப் பபடால இரண்டடாம் உலக யுத்தம்,  படாச செத்திற்கு
எதிரடாக ஒரு "ேனநாட்களுகடாையெகத்திற்கடான யுத்தமடாக"  இருக்கவிலதைக் கல.
அத முதலடால உலக யுத்தம் எதிலிருந்த ச வெடித்திருந்தபதடா,
அதடா வெத,  உலக சபடாரு்களைடாதடாரத்திற்கும் எதிர்விபரடாத பதசையெ

அரசுகளுக்கும் இதைக் கடபையெ இருந்த அதன் பிரிவுகளுக்கும்
இதைக் கடயிலடான,  மற்றம்  செமூகமையெப்பட்ட உற்பத்திக்கும்,  உற்பத்தி
கருவிகளின் தனியுதைக் கடதைக் கமக்கும் இதைக் கடயிலடான,  முதலடாளித்த வெத்தின்
தீர்க்கவிையெலடாத அடிப்பதைக் கட முரண்படாட்டிலிருந்த எழுந்திருந்தத.

ஹிட்லரத ஆட்ச ஐபரடாப்படாவில யுத்தத்தைக் கத தூண்டிவிட்டத. ஆனடால
அந்த நாட்களுகடாஜி குடிையெரசு,  ஏகடாதிபத்திையெத்தின் பபரழிவுகரமடான மற்றம்
குற்றகரமடான இையெலபின் மிகவும் உச் செக்கட்ட ச வெளிப்படாடு மட்டுபம
ஆகும். அசமரிக்கடா, பிரிட்டன், பிரடான்ஸ், ேப்படான், இத்தடாலி, கனடடா
மற்றம் ஆஸ்திபரலிையெடா உட்பட,  சபரிையெ மற்றம் சறிையெ,  அதைக் கனத்த
ஏகடாதிபத்திையெ  செக்திகளின் ஆளும்  வெர்க்கங்களும் தங்கள
பபடாட்டிையெடா்களைர்களின் இழப்பில உலதைக் கக மறபங்கீடு ச செய்ையெவும் மற்றம்
மூலப்சபடாருட்கள,   செந்தைக் கதகள மற்றம் மலிவு உதைக் கழப்பு ஆதடாரங்கள
மீத அ வெற்றின் கட்டுப்படாட்தைக் கட அதிகரிக்கவும் பபடாரில ஈடுபட்டிருந்தன.

அந்த ஆற ஆண்டுகடால யுத்தத்தின் பபடாக்கில,
பதடாற்றப்படாட்ட்களைவிற்கு ஒட்டுசமடாத்தமடாக ஐபரடாப்பிையெ யூதர்களும்
இலலடாசதடாழிக்கப்பட்டதைக் கம உள்களைடங்கிையெ சகடாடூரங்கள ப செடாவிையெத்
ஒன்றிையெத்திற்கு எதிரடாக ஹிட்லரின் நிர்மூலமடாக்கும் யுத்தத்தின்
படாகமடாகப வெ இருந்தத.  பபடாலடாந்த அதன் மக்களசதடாதைக் ககயில 16
 செதவீதத்திற்கும் அதிகமடாக 5.8  மிலலிையென் மக்கதைக் க்களை இழந்தத.
அ வெற்றின் மக்களசதடாதைக் ககயில குதைக் கறந்தபட் செம் 10   செதவீத மக்கதைக் க்களை
இழந்த நாட்களுகடாடுகளில கிரீஸ், லிதப வெனிையெடா மற்றம் லடாட்விையெடா ஆகிையெதைக் க வெ
உள்களைடங்கும்.

பபடாலடாந்த,  படாலடிக் நாட்களுகடாடுகள மற்றம் பேர்மனியில இருந்த
யூதர்களில 90  செதவீதத்தினர் உட்பட, 1939 மற்றம் 1945 க்கு இதைக் கடபையெ
சுமடார் 6 மிலலிையென் யூதர்கள சகடாலலப்பட்டடார்கள.

ஆசையெடாவில,  ேப்படானிையெ ஏகடாதிபத்திையெம் பசபிக்தைக் கக கட்டுப்படாட்டில
சபற மற்றம் சீனடாதைக் க வெ கடாலனிமையெமடாக்க படுபையெங்கர
நாட்களுகட வெடிக்தைக் கககதைக் க்களை பமற்சகடாண்டத.  ஆனடால ஆகஸ்ட் 1945 இல
ேப்படாதைக் கன அடிபணிையெச செய்ையெ அசமரிக்க ஏகடாதிபத்திையெத்தடால
பையென்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுதைக் கறகள முற்றிலுமடாக ஒரு
கடாட்டுமிரடாண்டித்தனமடான குணடாம் செத்தைக் கத சகடாண்டிருந்தத.  மூன்ற
நாட்களுகடாட்களின் பபடாக்கில,  அசமரிக்கடா நிரடாயுதபடாணிையெடான மற்றம்
இரடாணு வெரீதியில முக்கிையெத்த வெமற்ற நாட்களுககரங்க்களைடான ஹிபரடாஷிமடா
மற்றம் நாட்களுகடாக செடாகியின் மீத அணுகுண்டுகதைக் க்களை வீசையெத. அந்த இரண்டு
குண்டுகளினத மரண எண்ணிக்தைக் ககபையெ 150,000 பபர்கள ஆகும்.

இருபதடாம் நூற்றடாண்டு ஐபரடாப்படாவில நாட்களுகடாகரீகமும்,
கடாட்டுமிரடாண்டித்தனமும் என்ற அ வெரத நூலில அசமரிக்க
 வெரலடாற்றடா்களைர் கப்ரிையெல ேடாக் சென் எழுதினடார்:  “ஆகஸ்ட் 1945 இன்
அந்த குறிப்பிட்ட சூழலில,  அணு குண்டு பையென்படுத்திையெதைக் கம
உ்களைவிையெலரீதிையெடாக மிகவும்  செடாதடாரணமடாக இருந்ததைக் கதயும்,  நாட்களுகடாஜி
 செர் வெடாதிகடாரி அதைக் கத பையென்படுத்தி இருக்கக்கூடிையெ அபதவிதத்தில
ேனநாட்களுகடாையெகரீதியில பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ததைக் கலதைக் கம நிர் வெடாகி அந்த
ஆயுதத்தைக் கதப் பையென்படுத்தி இருந்தடார் என்பதைக் கதயும் எடுத்தக்கடாட்டிையெத.
இவ்விதத்தில,  அசமரிக்கடா —ச வெவ்ப வெற  வெதைக் ககையெடான
அர செடாங்கங்களின் நாட்களுகடத்தைக் கதயில இருக்கும் அறசநாட்களுகறிரீதியிலடான
ப வெறபடாடுகள குறித்த க வெதைக் கலப்படுப வெர்கள எ வெருக்கும்—
படாச செத்திற்கும் ேனநாட்களுகடாையெகத்திற்கும் இதைக் கடயிலடான வித்திையெடா செத்தைக் கத
தகர்த்திருந்தத."

அசமரிக்க ஆளும்  வெர்க்கம் அந்த யுத்தத்தில அதன் ச வெற்றிதைக் கையெ,
உலகில அசமரிக்க ஏகடாதிபத்திையெ பமலடாதிக்கத்திற்கு படாதைக் கததைக் கையெத்
திறந்தவிட்டதடாக படார்த்தத.  ஆனடால அதன் அபிலடாதைக் கஷூம் பிரெஞ்சகள
ப செடாவிையெத் ஒன்றிையெத்தின் இருப்பினடாலும்,  அத்தடன் சீனடா மற்றம்
இந்திையெடாவில இருந்த புரட்சகள உட்பட ஆசையெடா,  ஆபிரிக்கடா மற்றம்
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இலத்தீன் அசமரிக்கடாச வெங்கிலும் பரவியிருந்த கடாலனித்த வெ-
எதிர்ப்பு பபடாரடாட்டங்க்களைடாலும் ச செையெலகுதைக் கலந்திருந்தத.

அதைக் கதத் சதடாடர்ந்த  வெந்த யுத்தங்களில —சகடாரிையெடா,  விையெட்நாட்களுகடாம்
மற்றம் பனிப்பபடாருடன்  செம்பந்தப்பட்ட பல சறிையெ பபடார்களில—
சுமடார் 20  மிலலிையென் மக்கள சகடாலலப்பட்டதடாக
மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறத.

ஸ்ரடாலினி செ அதிகடாரத்த வெத்தடால தூண்டிவிடப்பட்டு 1991 இல
ப செடாவிையெத் ஒன்றிையெம் கதைக் கலக்கப்பட்டதடன், பனிப்பபடார் முடிவுக்கு
 வெந்ததைக் கதயும் மற்றம் முதலடாளித்த வெத்தின் ச வெற்றிதைக் கையெயும் மட்டும்
அசமரிக்கடா பிரகடனப்படுத்தவிலதைக் கல,  அத ஒரு " செமடாதடான
ச வெகுமதிக்கும்"  உறதிையெளித்தத.  ஆனடால அதபபடான்ற எதவும்
நாட்களுகடக்கவிலதைக் கல.

அசமரிக்க ஆளும்  வெர்க்கம் உத்திபையெடாகபூர் வெமடாக உலக்களைடாவிையெ
பமலடாதிக்கத்திற்கடான ஒரு சகடாளதைக் ககதைக் கையெ ஏற்றத.
அதன் வெடாயிலடாக அதன் சபடாரு்களைடாதடார வீழ்ச்சதைக் கையெ  செரிக்கட்ட
முடியுசமன்ற நாட்களுகம்பிக்தைக் ககயில,  அத அதன் இரடாணு வெ பலத்தின்
பிரபையெடாகத்தைக் கத தீவிரப்படுத்த, "ஒற்தைக் கறதரு வெச் சூழல" (unipolar
moment)  என்ற அத எதைக் கத அதைக் கழத்தபதடா அதைக் கதக்
தைக் ககப்பற்றிையெத.  பபர்லின் சு வெர் இடிக்கப்பட்டதில இருந்த
1990 களின் இறதி  வெதைக் கரயில,  பனடாமடா,  ப செடாமடாலிையெடா,  ஈரடாக்,
தைக் கஹைட்டி,  சூடடான்,  ஆப்கடானிஸ்தடான் மற்றம் யூபகடாஸ்லடாவிையெடா
உட்பட பல நாட்களுகடாடுகளின் மீத அசமரிக்கடா பதைக் கடசையெடுத்தத;
குண்டுவீசையெத அலலத ஆக்கிரமிப்பு ச செய்தத.

 வெடாஷிங்டன் ச செப்டம்பர் 11,  2001  தடாக்குதலகதைக் க்களை
"பையெங்கர வெடாதத்திற்கு எதிரடான யுத்தத்தைக் கதப்"  பிரகடனப்படுத்த
பற்றிக்சகடாண்டத,  அத உலசகங்கிலும் இரடாணு வெ பலத்தைக் கதப்
பையென்படுத்த வெதற்கடான ஒரு மூடிமதைக் கறப்பபையென்றி
ப வெசறடான்றமிலதைக் கல.  அத அதன் உலக்களைடாவிையெ நாட்களுகலன்களுக்கு
ஒரு ததைக் கடையெடாக இருக்கும் எந்தச வெடாரு நாட்களுகபதைக் கரபையெடா, குழுதைக் க வெபையெடா
அலலத நாட்களுகடாட்தைக் கடபையெடா தடாக்கும் உரிதைக் கமதைக் கையெ தனக்குத்தடாபன
 வெழங்கிக்சகடாண்டு,  ஒரு முன்கூட்டி தடாக்கும் யுத்தக்
சகடாளதைக் ககதைக் கையெ (policy of preventive war) ஏற்றத.

2008இல ச வெடித்த உலக முதலடாளித்த வெத்தின் உதைக் கட வெடானத,
உலகின் ஒரு புதிையெ பி்களைவுக்கு ஏகடாதிபத்திையெ  செக்திகளின்
உந்தததைக் கல தீவிரப்படுத்திையெத. ஆப்கடானிஸ்தடான் மற்றம் ஈரடாக்கின்
சகடாடூரமடான யுத்தங்கதைக் க்களை,  லிபிையெடா மற்றம் சரிையெடாவில ஆட்ச
மடாற்றத்திற்கடான யுத்தங்கள பின்சதடாடர்ந்தன.  இப்பபடாத,
அசமரிக்கடா ஈரடாக்கில ஒரு புதிையெ யுத்தத்தைக் கதத்
சதடாடங்கியுள்களைதடன்,  சரிையெடாவில குண்டுவீ செவும் தையெடாரிப்பு
ச செய்த  வெருகிறத.

அதிகரித்த வெரும்  செமூகப் பதட்டங்கள மற்றம் ஆழமதைக் கடந்த வெரும்
சபடாரு்களைடாதடார சநாட்களுகருக்கடி நிதைக் கலதைக் கமகளின் கீழ்,  ஏகடாதிபத்திையெ
ஆளும்  வெர்க்கங்கள கிபையெவில அசமரிக்கடா மற்றம் பேர்மனடால
ஒத்த ஊதப்பட்டு படாச செ-ததைக் கலதைக் கமயிலடான ஆட்சக்கவிழ்ப்பு
 செதிையெடால தூண்டிவிடப்பட்ட உக்பரனிையெ பமடாததைக் கல சபடாறப்பற்ற
விதத்தில,  மிகஅதிக்களைவில அணுஆயுத த்களை வெடாடங்கதைக் க்களைக்
சகடாண்டுள்களை உலகின் இரண்டடா வெத நாட்களுகடாடடான ரஷ்ையெடாவிற்கும்
மற்றம் பநாட்களுகட்படடாவிற்கும் இதைக் கடபையெ ஒரு பகிரங்க யுத்தத்தைக் கதக்
சகடாண்டு வெரும் ஒரு புளளிக்கு அழுத்தம் அளித்த  வெருகின்றன.

ஐபரடாப்படாவில அசமரிக்க-ததைக் கலதைக் கமயிலடான அத்தமீறல,
ரஷ்ையெடாதைக் க வெ அசமரிக்க மற்றம் பேர்மன் ஏகடாதிபத்திையெத்தின் ஒரு
அதைக் கர-கடாலனிையெடாக்கு வெதற்கடாக மற்றம் அதைக் கத சுற்றி
 வெதைக் க்களைப்பதற்கடாக,  அதற்சகதிரடான இரடாணு வெ நாட்களுகட வெடிக்தைக் கககளில
உக்பரதைக் கன ஒரு இரடாணு வெத் த்களைமடாக மடாற்ற வெதைக் கத பநாட்களுகடாக்கமடாக
சகடாண்டுள்களைத.

இரண்டடாம் உலக யுத்தம் சதடாடங்கிையெ 75ஆம் நிதைக் கன வெடாண்டு
தினத்திற்கு முந்தைக் கதையெ நாட்களுகடாள,  ரஷ்ையெடாவிற்கு எதிரடாக

ஆத்திரமூட்டலகள மற்றம் அச்சுறத்தலகதைக் க்களை தீவிரப்படுத்த,
ஐபரடாப்பிையெ அரடா செங்க மற்றம் இரடாணு வெ ததைக் கல வெர்கள
ஒன்றகூடினடார்கள.   வெடாரயிறதியில நாட்களுகடத்தப்பட்ட ஐபரடாப்பிையெ ஒன்றிையெ
உச்சமடாநாட்களுகடாடு மடாஸ்பகடா மீதடான ததைக் கடகதைக் க்களை அதிகரிக்க உறதிபையெற்றத,
அபதப வெதைக் க்களையில பநாட்களுகட்படடா ததைக் கல வெர்கள அசமரிக்க-ததைக் கலதைக் கமயிலடான
ஏகடாதிபத்திையெ இரடாணு வெ கூட்டணிக்குள உக்பரன் இதைக் கண வெதற்கு
அதைக் கழப்புவிடுத்தடார்கள.

ஒரு பநாட்களுகட்படடா அங்கத்த வெ நாட்களுகடாடடான லித்தப வெனிையெடாவின் அசமரிக்க-
ஆதரவிலடான  வெலத செடாரி ேனடாதிபதி டடாலிையெடா கிசரசபயா கிரெபௌஸ்தைக் ககய்ட்,
ரஷ்ையெடா ஏற்கனப வெ உக்பரனுடனும்,  ஒட்டுசமடாத்த ஐபரடாப்படா உடனும்
பபடாரில ஈடுபட்டிருக்கிறத என்ற  செனிையென்ற பிரகடனம் ச செய்தடார்.

நாட்களுக வெ-பதைக் கழதைக் கம வெடாத  வெடாஷிங்டன் பபடாஸ்ட் கட்டுதைக் கரையெடா்களைரும்,
பபடாலடாந்தின் ச வெளியுறவு மந்திரியின் மதைக் கனவியுமடான ஆன்
அப்சலசபயா கிரெபௌம்,  “ஐபரடாப்படாவில யுத்தசமன்பத ஒரு மிரட்சயூட்டும்
சந்ததைக் கனையெலல"  என்ற ததைக் கலப்பிட்டு ஞாயிறடாயிறன்ற ஒரு கட்டுதைக் கர
பிரசுரித்தடார்.  “ஆகப வெ முழு யுத்தத்திற்கு தையெடாரடா வெசதன்பத
மிரட்சயூட்டு வெதடாகுமடா?  அவ் வெடாற ச செய்ையெடாமல இருப்பத
சறபிளதைக் க்களைத்தனம் ஆகடாதடா?" என்ற பகளவிபையெடாடு அந்த கட்டுதைக் கரதைக் கையெ
முடிக்கிறடார்.

இதற்கிதைக் கடபையெ,  ஒபடாமடா நிர் வெடாகத்தினத "ஆசையெடாதைக் க வெ பநாட்களுகடாக்கிையெ
முன்சனடுப்பு"  என்றதைக் கழக்கப்படு வெதன் பதடாதைக் ககயின் கீழ்,  அசமரிக்க
ஏகடாதிபத்திையெம் சீனடாதைக் க வெ ஒரு கடாலனித்த வெ அந்தஸ்திற்குக்
குதைக் கறக்கும் பநாட்களுகடாக்கில ஒரு அத்தமீறதைக் கல நாட்களுகடத்திக் சகடாண்டிருக்கிறத.
சீனடாதைக் க வெத் தனிதைக் கமப்படுத்தவும் மற்றம் அதைக் கத இரடாணு வெரீதியில சுற்றி
 வெதைக் க்களைப்பதற்குமடான உந்ததலில இருக்கும் தர்க்கம், ஒட்டுசமடாத்தமடாக
யுத்தம் என்பதடாகும்.

நாட்களுகடான்கடாம் அகிலத்தின் 1938 ஸ்தடாபக ப வெதைக் கலத்திட்டத்தில, ட்சரடாட்ஸ்கி
எழுதினடார்:  “அதிகரித்த வெரும் முதலடாளித்த வெ சதைக் கதவின்
பதட்டங்களின் கீழ்,  ஏகடாதிபத்திையெ குபரடாதங்கள உச் செகட்டமடாக ஒரு
முட்டுச் செந்தைக் கத அதைக் கடகின்றன,  அதில நாட்களுகடக்கும் தனித்தனிையெடான
பமடாதலகளும் மற்றம் இரத்தந்பதடாய்ந்த உளநாட்களுகடாட்டு குழப்பங்களும்
(எத்திபையெடாப்பிையெடா,  ஸ்சபயின்,  தூர கிழக்கு,  மத்திையெ ஐபரடாப்படா)
தவிர்க்கவிையெலடாமல உலக்களைவில ஒரு பமடாதலுக்குள  வெந்பத தீரும்."

எத்திபையெடாப்பிையெடா மற்றம் ஸ்சபயின் என்பதற்கு பதிலடாக ஈரடாக் மற்றம்
சரிையெடா என்ற மடாற்றிவிட்டடால, 76 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எழுதப்பட்ட
இந்த  வெரிகள இன்தைக் கறையெ உலக அரசையெல நிதைக் கலதைக் கமக்கு இரத்தினச்
சுருக்கமடாக ஒரு சுருக்கவுதைக் கரதைக் கையெ  வெழங்குகின்றன.

நாட்களுகடான்கடாம் அகிலத்தின் அதைக் கனத்தலகக் குழு, ேராக பிரிட்டிஷூன் 9இல ச வெளியிட்ட
"ப செடா செலி செமும்  ,    ஏகடாதிபத்திையெ யுத்தத்திற்கு எதிரடான பபடாரடாட்டமும்"
என்ற அதன் அறிக்தைக் ககயில அறிவித்ததைக் கதப் பபடால, “ஒரு புரட்சகர
மடார்க்ச செ ப வெதைக் கலத்திட்டத்தின் அடிப்பதைக் கடயில  செர் வெபத செ சதடாழிலடா்களை
 வெர்க்கம் ததைக் கலயிடவிலதைக் கல என்றடால,  இன்னுசமடாரு ஏகடாதிபத்திையெ
இரத்த ஆற ஓடு வெத  செடாத்திையெம் என்பத மட்டுமலல
தவிர்க்கமுடிையெடாததடாகவும் கூட இருக்கிறத.”

 வெரலடாற்றின் படிப்பிதைக் கனகதைக் க்களைப் புரிந்த சகடாள்களை ப வெண்டும்.  உலகப்
பபடாருக்கடான ஏகடாதிபத்திையெ உந்தததைக் கல ப செடா செலி செ புரட்சதைக் கையெத் தவிர
ப வெற எதனடாலும் தடுத்த நிறத்த முடிையெடாத.  இந்த ஏகடாதிபத்திையெ
அதைக் கமப்புமுதைக் கற மற்றம் முதலடாளித்த வெத்திற்கு எதிரடாக திரும்பிையெதம்,
ஒரு புரட்சகர ப வெதைக் கலத்திட்டத்தடால  வெழிநாட்களுகடத்தப்பட்டதம்,  சதடாழிலடா்களை
 வெர்க்கத்தைக் கத அடித்த்களைமடாக சகடாண்டதமடான யுத்தத்திற்கு எதிரடான ஒரு
படாரிையெ இையெக்கத்தைக் கதக் கட்டிசையெழுப்பு வெத அத்திையெடா வெசையெமடானதடாகும்.

நாட்களுகடாம் உலசகங்கிலும் உள்களை சதடாழிலடா்களைர்கள மற்றம்
இதைக் க்களைஞாயிறர்களுக்கு அதைக் கழப்புவிடுக்கிபறடாம்.  மற்சறடாரு உலக
யுத்தத்தைக் கதத் தடுப்பதற்கு அ வெசையெமடான ததைக் கலதைக் கமதைக் கையெ  வெழங்க,
நாட்களுகடான்கடாம் அகிலத்தின் அதைக் கனத்தலக குழுவில மற்றம் அதன் பதசையெ
பகுதிக்களைடான ப செடா செலி செ  செமத்த வெ கட்சகளில இதைக் கணந்த,  அ வெற்தைக் கறக்
கட்டிசையெழுப்புங்கள.

உலகப ப டார அச்சுறுத்தலுக்கு எதிரடாக
யடாழ்ப டாணத்தில் வ டாதக்கூட்டம்
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