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கடந்த பத்து நாு நாட்களாகு நாக மிசூரியின் ஃபேர்க்குபர்க்குஷன் நாகர
சம்பவங்கள் ஒட்டுமொத்தஒு நாத்த நாு நாட்டிலும் ஓர் அரசியல
திருப்புமுனையைக்ப்புமுனைனையைக்யக் குறிக்கின்றப்புமுனை.  மிகப்மொத்தபரியளாகவிலான சு நாப்புமுனை
சமூக சஒத்துவமின்னையைக்ஒ,  நிதியியல பிரபுத்துவத்தின்
இரக்கஒற்றத்தன்னையைக்ஒ,  அமொத்தஒரிக்க ஜப்புமுனைநாு நாயகத்தின் சினையைக்தவ
ஆகிய அனையைக்ப்புமுனைத்தும் நிரு நாயுதபு நாணியு நாக நின்ற பதிமொத்தப்புமுனைட்டு
வயது நிரம்பிய னையைக்ஒக்பேர்க்குகல பிமொத்தரேல் பிரௌனையைக்ப்புமுனை மொத்தபு நாலிஸ
ஒரணதண்டனையைக்ப்புமுனை-வழங்கும் வனையைக்கயில மொத்தகு நான்றதிலும் ஒற்றும்
அதற்கு பிரதிபலிப்பு நாக எழுந்த பேர்க்குபு நாரு நாட்டங்களின் மீது
வக்கிரஒு நாப்புமுனை ஒடுக்குமுனையைக்ற நாடத்தியதிலும் அம்பலான சஒு நாகி
உள்ளாகப்புமுனை.

ஃபேர்க்குபர்க்குஷனில எழுந்துள்ளாக சமூக ஒற்றும் ஜப்புமுனைநாு நாயக
பிரச்சினையைக்ப்புமுனைகளின் ஒத்தியில இருப்பது முதலான சு நாளித்துவ
அனையைக்ஒப்புமுனையைக்றயின் உள்ளாகு நார்ந்த தன்னையைக்ஒயு நாகும்.
அமொத்தஒரிக்கு நாவில சஒத்துவமின்னையைக்ஒ ஒற்றும் மொத்தபு நாலிஸ அரச
எந்திரத்திற்கு எதிரு நாப்புமுனை எந்தமொத்தவு நாரு பேர்க்குபு நாரு நாட்டமும் அது
ஒட்டுமொத்தஒு நாத்த சமூக ஒற்றும் மொத்தபு நாருளாகு நாது நார அனையைக்ஒப்புமுனையைக்றக்கு
எதிரு நாப்புமுனை ஒரு பேர்க்குபு நாரு நாட்டம் என்பனையைக்த புரிந்துமொத்தகு நாள்வனையைக்த
அடிப்பனையைக்டயு நாக மொத்தகு நாள்ளாகு நாஒல  மொத்தவற்றிமொத்தபற முடியு நாது.

சமீபத்திய நாு நாட்களில என்ப்புமுனை நாடந்துள்ளாகபேர்க்குது நா அது,
மொத்தது நாழிலான சு நாளாக வர்க்கத்திற்கு எதிரு நாக அரசியல ஆளும்தட்டின்
அனையைக்ப்புமுனைத்து பிரிவகளும் அரசியலரீதியு நாக அணிதிரண்டுள்ளாகப்புமுனை
என்பனையைக்த அம்பலான சப்படுத்துகிறது. ஃபேர்க்குபர்க்குஷன் வீதிகளில
பேர்க்குபு நாரு நாட்டக்கு நாரர்கனையைக்ளாக ஒடுக்க து நானியங்கி துப்பு நாக்கிகனையைக்ளாக
ஏந்தி,  கண்ணீர் புனையைக்ககுண்டுகனையைக்ளாகப் பயன்படுத்திய,
இரு நாணுவ உனையைக்டதரித்த கலான சகம்-ஒடுக்கும் மொத்தபு நாலிஸின் ஒற்றும்
டு நாங்கிகளின் படங்கனையைக்ளாகப் பு நார்த்து,  கடந்த வு நாரம்,
அமொத்தஒரிக்கு நா ஒற்றும் உலான சமொத்தகங்கிலும் உள்ளாக மிலலியன்
கணக்கு நாப்புமுனை ஒக்கள் அதிர்ந்து பேர்க்குபு நாயிருந்து நார்கள்.  ஒபு நாஒு நா
நிர்வு நாகமும் ஜப்புமுனைநாு நாயகக் கட்சி ஆளுநார் பேர்க்குஜ நிக்சனும்
கூடுதல அவகு நாசத்னையைக்தப் மொத்தபறுவதற்கு நாக ஒற்றும் ஒக்களின்
எதிர்ப்னையைக்பத் தணிக்கும் பேர்க்குநாு நாக்கங்மொத்தகு நாண்ட ஒரு உபு நாயத்பேர்க்குது நாடு
தனையைக்லான சயீடு மொத்தசய்து நார்கள்.

நிக்சன், நாகர கண்கு நாணிப்னையைக்ப மிசூரி மொத்தநாடுஞ்சு நானையைக்லான ச
பேர்க்குரு நாந்துபணிப்பிரிவின் கரங்களில ஒப்பனையைக்டத்து நார்.  அல
ஷு நார்ப்டன் பேர்க்குபு நான்ற ஜப்புமுனைநாு நாயகக் கட்சியின் னையைக்கயு நாட்கள்,
ஞு நாயிறன்று ஒரு பிரு நார்த்தனையைக்ப்புமுனை கூட்டத்னையைக்தத் மொத்தது நாடர்ந்து
மொத்தபு நாலிஸூலிஸூடன் "ஒன்றினையைக்ணந்திருக்க" அனையைக்ழப்பு விடுத்து நார்கள்.

இத்தனையைக்கய ஆத்திரமூட்டும் னையைக்சனையைக்ககள்,  ஆளுநாரின்
"அவசரகு நாலான ச நினையைக்லான ச"  பிரகடப்புமுனைம் ஒற்றும் பேர்க்குதசிய
பு நாதுகு நாப்புப்பனையைக்டனையைக்ய நிறுத்தியனையைக்ஒ உட்பட இன்னும்
பேர்க்குஒலான சதிகஒு நாப்புமுனை ஆக்பேர்க்குரு நாஷ ஒடுக்குமுனையைக்றக்கு நாப்புமுனை
நினையைக்லான சனையைக்ஒகனையைக்ளாக உருவு நாக்க பேர்க்குநாு நாக்கம் மொத்தகு நாண்டிருந்தப்புமுனை.
இதுவனையைக்ரயிபேர்க்குலான சபேர்க்குய மிகப் மொத்தபரிய மொத்தபு நாலிஸ நாடவடிக்னையைக்கயு நாக,
ஞு நாயிறன்று ஒற்றும் திங்களாகன்று இரவ நாடந்த அனையைக்ஒதியு நாப்புமுனை
பேர்க்குபு நாரு நாட்டங்களில கு நாவற்பனையைக்டயிப்புமுனைர் கண்ணீர்
புனையைக்ககுண்டுகனையைக்ளாகயும், ரப்பர் குண்டுகனையைக்ளாகயும் வீசிப்புமுனைு நார்கள். 

நாகமொத்தரங்கிலும் பேர்க்குசு நாதனையைக்ப்புமுனைச்சு நாவடிகள்
அனையைக்ஒக்கப்பட்டுள்ளாகபேர்க்குது நாடு,  அதன் வழிபேர்க்குய கடந்து
மொத்தசலபேர்க்குவு நாரிடம்  அனையைக்டயு நாளாக ஆவணங்கனையைக்ளாகக் மொத்தபு நாலிஸ
பேர்க்குகு நாரி வருகிறது.  மொத்தபு நாலிஸ, மொத்தசய்தியு நாளாகர்கனையைக்ளாக னையைக்கது
மொத்தசய்துள்ளாகபேர்க்குது நாடு,  அச்சறுத்தியும் உள்ளாகது ஒற்றும்
நாகரவு நாசிகள் "ஒன்றுகூடிவனையைக்த"  குற்றஒு நாக கருதி

ஏபேர்க்குதச்சதிகு நாரஒு நாக அவர்கனையைக்ளாகக் னையைக்கது மொத்தசய்தது.

ஃபேர்க்குபர்க்குஷன் மொத்தபயர் குறிப்பிடப்படு நாஒல எலலான சு நா விதத்திலும்
இரு நாணுவ சட்டத்தின் கீழ் மொத்தகு நாண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது.

இத்தனையைக்கய நினையைக்லான சனையைக்ஒகளின் கீழ்,  ஜப்புமுனைு நாதிபதி ஒபு நாஒு நா
மீண்டுமொத்தஒு நாருமுனையைக்ற திங்களாகன்று ஒதியம் ஒரு பத்திரினையைக்கயு நாளாகர்
கூட்டத்தில அவரது கருத்துக்கபேர்க்குளாகு நாடு உள்பேர்க்குளாக நுனையைக்ழந்திருந்து நார்.
ஃபேர்க்குபர்க்குஷன் வன்முனையைக்றக்கு முக்கிய மொத்தபு நாறுப்னையைக்ப
பேர்க்குபு நாரு நாட்டக்கு நாரர்கள் மீது சஒத்தியதுடன்,  அவர் தன்னையைக்ப்புமுனை
பக்கச்சு நார்பற்றவரு நாகவம்,  பு நாரபட்சஒற்றவரு நாகவம் சித்தரிக்க
முயன்று நார். மொத்தபு நாலிஸ-அரச முனையைக்றனையைக்ஒகனையைக்ளாக அவர் நியு நாயப்படுத்த
முயன்றபேர்க்குது நாடு,  "துப்பு நாக்கிகனையைக்ளாகக் மொத்தகு நாள்னையைக்ளாகயடிப்பது அலலான சது
துப்பு நாக்கிகனையைக்ளாகக் மொத்தகு நாண்டு வருவது ஒற்றும் மொத்தபு நாலினையைக்ஸூத்
து நாக்குவதன்"  மூலான சஒு நாகவம் கூட “குற்ற நாடவடிக்னையைக்ககளில
ஈடுபடுவதற்கு ஒரு சு நாக்குப்பேர்க்குபு நாக்கு நாக அந்த துயரகரஒு நாப்புமுனை
ஒரணத்னையைக்த சிலான சர் பயன்படுத்தி வருகிறு நார்கள்"  என்று அவர்
குறிப்பிட்டு நார்.

இனையைக்வ மொத்தபு நாய்களாகு நாகும்.  னையைக்ஒக்பேர்க்குகல பிமொத்தரேல் பிரௌன் மொத்தகு நாலலான சப்பட்டபேர்க்குத
பிரது நாப்புமுனை "குற்ற நாடவடிக்னையைக்கயு நாகும்"  ஒற்றும் அனையைக்தத் மொத்தது நாடர்ந்த
மொத்தபு நாலிஸின் நாடவடிக்னையைக்க சட்டவிபேர்க்குரு நாதஒு நாப்புமுனைதும்
அரசியலான சனையைக்ஒப்புக்கு விபேர்க்குரு நாதஒு நாப்புமுனைதும் ஆகும்.  திங்களாகன்று,
பிமொத்தரேல் பிரௌன் மீது நாப்புமுனை ஒரணத்னையைக்த ஏற்படுத்திய துப்பு நாக்கிசூட்டில
அவரது தனையைக்லான சயில சடப்பட்டிருந்தனையைக்த ஒரு சயு நாதீப்புமுனைஒு நாப்புமுனை
பிபேர்க்குரதபரிபேர்க்குசு நாதனையைக்ப்புமுனை அறிக்னையைக்க எடுத்துக்கு நாட்டியது,  மொத்தபு நாலிஸ
அதிகு நாரி டு நார்மொத்தரன் விலசப்புமுனைு நால அவர் மொத்தகு நாலலான சப்பட்டபேர்க்குபு நாது அந்த
இனையைக்ளாகஞர் தனையைக்ரயில நின்றிருந்தனையைக்தயும் சரணனையைக்டய
முயன்றனையைக்தயும்,  அனையைக்த பேர்க்குநாரில பு நார்த்தவர்களின் வு நாதங்கபேர்க்குளாகு நாடு,
அந்த அறிக்னையைக்க குறிப்பிட்டு கு நாட்டியிருந்தது.  ஒரு
நிரு நாயுதபு நாணியு நாப்புமுனை இனையைக்ளாகஞரின் அந்த படுமொத்தகு நானையைக்லான சக்கு
மொத்ததளிவு நாப்புமுனை ஆது நாரங்கள் இருக்கின்ற பேர்க்குபு நாதினும்,  விலசன்
சதந்திரஒு நாக விடப்பட்டிருக்கிறு நார்.

ஒபு நாஒு நா பின்ப்புமுனைர்,  சிறிது விருப்பஒற்ற விதத்தில,  "சதந்திரஒு நாக
பேர்க்குபசவதற்கு நாப்புமுனை உரினையைக்ஒ,  ஒன்றுகூடுவதற்கு நாப்புமுனை உரினையைக்ஒ ஒற்றும்
பத்திரிக்னையைக்கயில கருத்துனையைக்ரப்பதற்கு நாப்புமுனை உரினையைக்ஒ"  உட்பட,
ஒக்களுக்கு குறிப்பிட்ட அரசியலான சனையைக்ஒப்பு உரினையைக்ஒகள்
இருக்கின்றப்புமுனை என்பனையைக்த ஒப்புக்மொத்தகு நாண்டு நார்.  இத்தனையைக்கய
உரினையைக்ஒகள் "கவப்புமுனைஒு நாக பு நாதுகு நாக்கப்பட பேர்க்குவண்டும்" என்று அவர்
கூறிப்புமுனைு நார்.  “நாம்முனையைக்டய பேர்க்குதசம்,  சட்டங்களின் கீழ் வு நாழும்
குடிஒக்களுக்கு நாப்புமுனை ஒற்றும் அவற்னையைக்ற நானையைக்டமுனையைக்றப்படுத்தும்
குடிஒக்களுக்கு நாப்புமுனை,  சட்டஉரினையைக்ஒகளுள்ளாக ஒரு பேர்க்குதசஒு நாகும்,"
என்று நார்.

என்ப்புமுனைமொத்தவு நாரு ஏஒு நாற்று! ஒபு நாஒு நாவின் ஆதரபேர்க்குவு நாடு, அரசியலான சனையைக்ஒப்பு
உரினையைக்ஒகள் ஃபேர்க்குபர்க்குஷன் நாகர வீதிகளில ஒரு எவ்வித
அர்த்தமுஒற்ற ஆவணஒு நாக ஒு நாற்றப்பட்டிருக்கிறது.  ஒபு நாஒு நா
உனையைக்ரயு நாற்றுவதற்கு சற்று முன்ப்புமுனைது நாக,  அப்பகுதியில
ஒன்றுகூடுவதற்கு யு நாருக்கும் அனுஒதி வழங்கு நாஒல ஆளுநார்
நிக்சனின் உத்தரவகனையைக்ளாகத் மொத்தது நாடர்ந்து,  மொத்தபு நாலிஸ அந்நாகரின்
னையைக்ஒயப்பகுதிகளில இருந்து பேர்க்குபு நாரு நாட்டக்கு நாரர்கனையைக்ளாக அகற்றத்
மொத்தது நாடங்கியது. இதுபேர்க்குவ முதலான சு நாவது அரசியலான சனையைக்ஒப்பு உபபிரிவில
உறுதிமொத்தசய்துள்ளாக சதந்திரஒு நாக ஒன்றுகூடுதவற்கு நாப்புமுனை உரினையைக்ஒனையைக்ய
மீறுகிறது.

ஒபு நாஒு நாவின் இப்பேர்க்குபு நானையைக்தய சம்பிரது நாயஒு நாக ஒு நாறியுள்ளாக
கருத்துக்கள்,  திங்களாகன்று மீண்டும் கூறப்பட்டது.  “மொத்தபு நாதுவு நாப்புமுனை
ஒனிததன்னையைக்ஒபேர்க்குயு நாடு" “ஒபேர்க்குர அமொத்தஒரிக்க கூட்டு குடும்பஒு நாக" என்ற
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அவரின் கருத்துக்கள் அமொத்தஒரிக்கு நாவின் வு நாழ்க்னையைக்க
யது நார்த்தத்னையைக்த ஒனையைக்றத்துவிட முடியு நாது.  வரலான சு நாற்றில
முன்மொத்தப்புமுனைு நாருபேர்க்குபு நாதும் இலலான சு நாதளாகவிற்கு கீபேர்க்குழ இருந்து பேர்க்குஒபேர்க்குலான ச
மொத்தசலவ வளாகத்னையைக்த ஒறுவினிபேர்க்குயு நாகம் மொத்தசய்ததன் மூலான சஒு நாக
மொத்தபருநிறுவப்புமுனை ஒற்றும் நிதியியல பிரபுத்துவத்னையைக்த இன்னும்
பேர்க்குஒலான சதிகஒு நாக மொத்தசலவ மொத்தசழிப்பு நாக்க தப்புமுனைது பணினையைக்ய
மொத்தசய்திருந்த ஒரு ஜப்புமுனைு நாதிபதியு நால இத்தனையைக்கய மொத்தவற்றுனையைக்ரகள்
கூறப்படுகின்றப்புமுனை.  அவரின் “ஒனிததன்னையைக்ஒனையைக்யப்"  மொத்தபு நாறுத்த
வனையைக்ரயில,  அந்த சித்திரவனையைக்தக்கு உத்தரவிட்டவர்கனையைக்ளாகபேர்க்குயு நா
அலலான சது அனையைக்த நாடத்தியவர்கனையைக்ளாகபேர்க்குயு நா மொத்தபு நாறுப்பு நாக்க
ஒன்றுபேர்க்குஒ மொத்தசய்ய முடியு நாமொத்ததன்பனையைக்தத் மொத்ததளிவபடுத்திய
அபேர்க்குதபேர்க்குவனையைக்ளாகயில,  இந்த ஒு நாதத்தின் மொத்தது நாடக்கத்தில ஒரு
பத்திரினையைக்கயு நாளாகர் கூட்டத்தில "நாு நாம் சிலான சனையைக்ர சித்திரவனையைக்த
மொத்தசய்திருக்கிபேர்க்குறு நாம்"  என்ற அழியு நா வு நாசகங்கனையைக்ளாக ஒபு நாஒு நா
து நான் கூறியிருந்து நார்.

ஒபு நாஒு நாவின் வு நாய்வீச்சக்கள் ஒற்றும் மொத்தபு நாய்களுக்கு
அப்பு நாற்பட்டு, சமூக ஒற்றும் அரசியல யது நார்த்தபேர்க்குஒு நா ஒக்கள்
நாப்புமுனைவில பிரதிபலிப்னையைக்ப கு நாண்கிறது. ஃபேர்க்குபர்க்குஷன் வீதிகளில
இருந்த பேர்க்குகு நாபம் அந்நாு நாடு முழுவதிலும் ஆழஒு நாக
உணரப்பட்ட உணர்வகளின் ஒரு மொத்தவளிப்பு நாடு நாகும்.  அது
மொத்தபு நாலிஸ வன்முனையைக்ற மீதிருந்த பேர்க்குகு நாபம் ஒட்டுஒலலான ச,  ஒு நாறு நாக
பேர்க்குவனையைக்லான சவு நாய்ப்பின்னையைக்ஒ,  வறுனையைக்ஒ,  சஒத்துவமின்னையைக்ஒ ஒற்றும்
ஒட்டுமொத்தஒு நாத்த மொத்தது நாழிலான சு நாளாக வர்க்கத்தின் சமூக நினையைக்லான சனையைக்ஒகளின்
மீது நாப்புமுனை இரக்கஒற்ற து நாக்குதல மீது நாப்புமுனை பேர்க்குகு நாபஒு நாகும்.

உனையைக்ழக்கும் ஒக்கள் முகங்மொத்தகு நாடுக்கும் பிரச்சினையைக்ப்புமுனைகள்
அனையைக்ஒப்புமுனையைக்றயின் பிரச்சனையைக்ப்புமுனைகள் என்ற புரிதல மொத்தது நாழிலான சு நாளாக
வர்க்கத்திற்குள் அதிகரித்து வருகிறது.  WSWSஇல
பிரசரிக்கப்பட்ட ஒளிப்பதிவ பேர்க்குநார்கு நாணலகளில, ஃபேர்க்குபர்க்குஷன்
மொத்தது நாழிலான சு நாளாகர்களும் இனையைக்ளாகஞர்களும் முதலான சு நாளித்துவத்தின்
தன்னையைக்ஒ குறித்து பேர்க்குபசகிறு நார்கள்,  அத்பேர்க்குது நாடு கலவிக்பேர்க்குகு நா
அலலான சது பேர்க்குவனையைக்லான சகளுக்பேர்க்குகு நா பணமிலனையைக்லான ச என்று ஆளும்
வர்க்கம் கூறுகின்ற அபேர்க்குதபேர்க்குவனையைக்ளாகயில இரு நாணுவ ஒற்றும்
மொத்தபு நாலிஸூலிஸூக்கு பரந்த வளாகங்கனையைக்ளாக அர்ப்பணித்துள்ளாகனையைக்தயும்
குறிப்பிட்டுக்கு நாட்டுகிறு நார்கள்.  உள்நாு நாட்டில அமொத்தஒரிக்க
நாகரங்களுக்கு எதிரு நாக அமொத்தஒரிக்க ஏகு நாதிபத்தியம்
டு நாங்கிகனையைக்ளாக அனுப்புவபேர்க்குது நாடு,  மொத்தவளிநாு நாடுகளில
"ஜப்புமுனைநாு நாயகத்திற்கு நாப்புமுனை"  யுத்தங்கனையைக்ளாக நாடத்துகிபேர்க்குறு நாம் என்ற
அதன் பு நாசு நாங்குத்தப்புமுனைத்னையைக்தயும் அவர்கள்
கண்டுமொத்தகு நாள்கின்று நார்கள்.

மொத்தது நாழிலான சு நாளாக வர்க்கத்திற்குள் அபிவிருத்தி அனையைக்டந்துவரும்
இந்த நாப்புமுனைவ,  எந்த அடிப்பனையைக்டயில ஒரு மொத்தவற்றிகரஒு நாப்புமுனை
பேர்க்குபு நாரு நாட்டத்னையைக்த நாடத்த முடியுபேர்க்குஒு நா அந்த ஒரு மொத்ததளிவு நாப்புமுனை
அரசியல பேர்க்குவனையைக்லான சத்திட்டத்தின் மீது நாங்கூரமிடப்பட
பேர்க்குவண்டும். அதுபேர்க்குபு நான்றமொத்தவு நாரு பேர்க்குசு நாசலிச பேர்க்குவனையைக்லான சத்திட்டத்தில
மொத்தது நாழிலான சு நாளாக வர்க்கத்னையைக்த ஆயுதபு நாணியு நாக்க அவசியப்படும்
புரட்சிகர தனையைக்லான சனையைக்ஒனையைக்ய மொத்தசயிண்ட் லூயிஸிலும்,  அந்நாு நாடு
முழுவதிலும் ஒற்றும் சர்வபேர்க்குதச அளாகவிலும் கட்டியனையைக்ஒப்பபேர்க்குத
அமொத்தஒரிக்கு நாவில உள்ளாக பேர்க்குசு நாசலிச சஒத்துவக் கட்சி ஒற்றும்
உலான சமொத்தகங்கிலும் உள்ளாக அதன் சபேர்க்குகு நாதர கட்சிகளின் ஒத்திய
பேர்க்குநாு நாக்கஒு நாகும்.

மிபேர்க்குசு நாரி ஃபேர்க்குபர்குகுஷனின் மொத்தது நாழிலான சு நாளாகர்கள் ஒற்றும்
இனையைக்ளாகஞர்களுக்கு பின்ப்புமுனைு நால ஒட்டுமொத்தஒு நாத்த மொத்தது நாழிலான சு நாளாக
வர்க்கமும் ஒன்றுதிரளாக பேர்க்குவண்டுமொத்தஒப்புமுனை பேர்க்குசு நாசலிச சஒத்துவக்
கட்சி அனையைக்ழப்புவிடுக்கிறது.  னையைக்ஒக்பேர்க்குகல பிமொத்தரேல் பிரௌனையைக்ப்புமுனைக்
மொத்தகு நான்றவனையைக்ர னையைக்கது மொத்தசய்து விசு நாரனையைக்ண நாடத்த,  பேர்க்குதசிய

பு நாதுகு நாப்பு பனையைக்டனையைக்யத் திரும்ப மொத்தபற ஒற்றும் மொத்தபு நாலினையைக்ஸூக்
கனையைக்லான சக்க,  ஒற்றும் மொத்தநாருக்கடிகு நாலான ச நினையைக்லான சனையைக்ய நீக்க பேர்க்குகு நாரிக்னையைக்க
விடுக்கும் ஆர்ப்பு நாட்டங்களும்,  கூட்டங்களும் நாு நாமொத்தடங்கிலும்
நாடத்தப்பட பேர்க்குவண்டும்.  இந்த ஜப்புமுனைநாு நாயகக் பேர்க்குகு நாரிக்னையைக்ககள்,
மொத்தது நாழிலான சு நாளாக வர்க்கத்தின் சமூக உரினையைக்ஒகளாகு நாப்புமுனை கண்ணியஒு நாப்புமுனை
சம்பளாகத்துடப்புமுனைு நாப்புமுனை பேர்க்குவனையைக்லான சகள்,  கலவி,  ஒருத்துவ பரு நாஒரிப்பு
ஒற்றும் அனையைக்ப்புமுனைவருக்கும் வீட்டுவசதினையைக்ய வழங்க நூறு பிலலியன்
கணக்கு நாப்புமுனை டு நாலான சர்கனையைக்ளாக ஒதுக்கீடு மொத்தசய்வது ஆகியவற்னையைக்ற
பு நாதுகு நாப்பபேர்க்குது நாடு இனையைக்ணக்கப்பட பேர்க்குவண்டும்.

ஃபேர்க்குபர்க்குஷனில என்ப்புமுனை நாடந்து வருகிறபேர்க்குது நா அது அனையைக்ப்புமுனைத்து
மொத்தது நாழிலான சு நாளாகர்கள் மீது நாப்புமுனை ஒரு து நாக்குதலின் பு நாகஒு நாக உள்ளாகது.
பரந்த உளாகவத்துனையைக்ற ஒற்றும் இரு நாணுவ எந்திரத்பேர்க்குது நாடு பேர்க்குசர்ந்து,
அந்நாகர வீதிகளில நானையைக்டமுனையைக்றப்படுத்தப்பட்ட மொத்தபு நாலிஸ-அரச
நாடவடிக்னையைக்ககள், மொத்தபருநிறுவப்புமுனை ஒற்றும் நிதியியல பிரபுத்துவத்தின்
மொத்தகு நாள்னையைக்ககளுக்கு எதிரு நாப்புமுனை அனையைக்ப்புமுனைத்து எதிர்ப்புகளுக்கு
எதிரு நாகவம் திருப்பிவிடப்பட்டுள்ளாகப்புமுனை.

அமொத்தஒரிக்க ஒக்களின் ஜப்புமுனைநாு நாயக ஒற்றும் சமூக உரினையைக்ஒகளின்
பு நாதுகு நாப்பு, ஏகு நாதிபத்திய யுத்தத்திற்கு எதிரு நாப்புமுனை பேர்க்குபு நாரு நாட்டத்பேர்க்குது நாடு
இனையைக்ணக்கப்பட பேர்க்குவண்டுமொத்தஒப்புமுனை SEP  வலியுறுத்துகிறது.  ஈரு நாக்
ஒற்றும் ஆப்கு நானிஸது நான் ஒக்கனையைக்ளாகக் கு நாட்டுமிரு நாண்டித்தப்புமுனைஒு நாக
ஒடுக்க அனுப்பப்பட்டிருந்த அபேர்க்குத பனையைக்டகள் து நான்,
ஃபேர்க்குபர்க்குஷனில நினையைக்லான சநிறுத்தப்பட்டுள்ளாக பேர்க்குதசிய
பு நாதுகு நாப்புப்பனையைக்ட துருப்புகளாகு நாகும்.  அமொத்தஒரிக்க யுத்த எந்திரத்னையைக்த
இலலான சு நாமொத்தது நாழிப்பதற்கு நாப்புமுனை அமொத்தஒரிக்க மொத்தது நாழிலான சு நாளாக வர்க்கத்தின்
விருப்பங்கள்,  உலான சனையைக்க ஒரு புதிய உலான சக யுத்தத்திற்குள்
மூழ்கடிக்க அச்சறுத்தி வருகின்ற அமொத்தஒரிக்க ஆளும் வர்க்கத்தின்
தந்திரங்களுக்கு எதிரு நாக உலான சமொத்தகங்கிலும் உள்ளாக
மொத்தது நாழிலான சு நாளாகர்களின் பேர்க்குபு நாரு நாட்டத்துடன் பிரிக்கவியலான சு நாதபடி
இனையைக்ணந்துள்ளாகது.

அதன் ஆட்சினையைக்ய பு நாதுகு நாக்க எதற்கும் அது தயங்கு நாது என்பனையைக்த
எடுத்துக்கு நாட்டியுள்ளாக ஒரு முதலான சு நாளித்துவ வர்க்கம், சமூகத்தின்
மீது மொத்தகு நாண்டுள்ளாக ஆதிக்கத்தின் மீது ஒரு பேர்க்குநாரடித் து நாக்குல
இலலான சு நாஒல எதுவம் அனையைக்டயப்பட முடியு நாது.

யு நார் ஆட்சி மொத்தசய்வது? ஒனிதகுலான சத்னையைக்த பேர்க்குபரழிவகளுக்குள் இட்டுச்
மொத்தசலகின்ற அபேர்க்குதபேர்க்குவனையைக்ளாகயில மொத்தது நாழிலான சு நாளாக வர்க்கத்தின் சமூக
ஒற்றும் ஜப்புமுனைநாு நாயக உரினையைக்ஒகள் மீது இன்னும் பேர்க்குஒலான சதிகஒு நாக
மொத்தகு நாடூர து நாக்குதலகனையைக்ளாக ஆளும் வர்க்கமும் அதன் ஒடுக்குமுனையைக்ற
கருவிகளும் மொத்தது நாடர்ந்து திணிக்குஒு நா?  அலலான சது
ஒக்கள்மொத்தது நானையைக்கயின் பு நாரிய மொத்தபரும்பு நான்னையைக்ஒயு நாக உள்ளாக
மொத்தது நாழிலான சு நாளாக வர்க்கம் அரசியல அதிகு நாரத்னையைக்த னையைக்கயிமொத்தலான சடுத்து
சஒத்துவத்தின் அடித்தளாகத்தில சமூகத்னையைக்த ஒழுங்கனையைக்ஒக்குஒு நா,
மொத்தசலவ வளாகத்னையைக்த ஒரு தீவிரத்தன்னையைக்ஒபேர்க்குயு நாடு ஒறுபகிர்வ
மொத்தசய்யுஒு நா,  ஒற்றும் ஒனிதகுலான சத்தின் ஒு நாமொத்தபரும் உற்பத்தி
சக்திகளின் மீது ஜப்புமுனைநாு நாயகக் கட்டுப்பு நாட்னையைக்ட ஏற்குஒு நா?  என்பபேர்க்குத
முன்னையைக்வக்கப்பட்டிருக்கும் அடிப்பனையைக்ட பேர்க்குகள்விகளாகு நாகும்.  இந்த
ஒு நாற்றீடு முன்மொத்தப்புமுனைு நாருபேர்க்குபு நானையைக்தயும்விட உடப்புமுனைடியு நாகவம்,
அவசரஒு நாகவம் முன்னையைக்வக்கப்பட்டுள்ளாகது.

கட்டவிழும் சம்பவங்கனையைக்ளாக அவது நானித்துக் மொத்தகு நாண்டிருப்பது
ஒட்டும் பேர்க்குபு நாது நாது.  மொத்தது நாழிலான சு நாளாக வர்க்கத்தின் தனையைக்லான சனையைக்ஒயு நாப்புமுனை
பேர்க்குசு நாசலிச சஒத்துவக் கட்சியில இனையைக்ணவதன் மூலான சஒு நாக ஒற்றும்
கட்டிமொத்தயழுப்புவதன் மூலான சஒு நாக பேர்க்குசு நாசலிசத்திற்கு நாப்புமுனை பேர்க்குபு நாரு நாட்டத்னையைக்த
முன்மொத்தப்புமுனைடுக்க நாஒது அனையைக்ப்புமுனைத்து வு நாசகர்களும் முடிமொத்தவடுக்க
பேர்க்குவண்டுமொத்தஒப்புமுனை நாு நாம் அனையைக்ழப்புவிடுக்கிபேர்க்குறு நாம்.  SEPஇல
இனையைக்ணவது மொத்தது நாடர்பு நாப்புமுனை பேர்க்குஒலான சதிக தகவலுக்கு இங்பேர்க்குக
அழுத்தவம்.
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