
Alex Lantier, 7 February 2015 
கழக்க உக்ரேனஉக்ரேனில உக்ரேஷ்ய-ஆதஉக்ரேவிலாவிலான
பிரிவினைவனவாதவிலாதிகனைவா தவிலாக்கவாததற்கவிலாக,  வாதவிலாஷிங்டன
ரேன் மேற்கத்திய ஆதஉக்ரேவிலாவிலான கரேனயவ ஆட்சிக்க ஆயுதங்கள
வாதழங்க பரிசீலித்த வாதருகறத எனற ச செய்திகள, உலாக ரேனபவிலார
அபவிலாயத்னைவத ஐரேனஉக்ரேவிலாப்பிய அஉக்ரேசியல வாதவிலாழ்வின னைவ் மேயத்திற்க
சகவிலாண்ட வாதந்தளாத.

இவவாதவிலாஉக்ரே சதவிலாடக்கத்தில,  ரேன, ஜேர் மேன  செவிலானசிலார அங்ரேனகலாவிலா
ரேன் மேரக்சகல ் மேற்றும் உக்ரேஷ்ய , ஜேனவிலாதிபதி விாவிலாடிமீர புட்டினடன
பிசஉக்ரேஞ்சு , ஜேனவிலாதிபதி பிஉக்ரேவிலானசுவாதவிலா ரேனிவிலாலாவிலாண்ட்
ரேனபச்சுவாதவிலாரத்னைவதகளுக்கவிலாக ் மேவிலாஸ்ரேனகவிலா புறப்படவாததற்க
முனனதவிலாக "முழு ரேனபவிலார"  அபவிலாயம் கறித்த எச் செரித்தவிலார.
இரேனத கருத்தக்கள ஸ்வீடனின முனனவிலாள பிஉக்ரேத் மே ் மேந்திரி
கவிலாரல பிலட்டவிலால சவாதளளியனறு எதிசஉக்ரேவிலாலிக்கப்பட்டன.

“தஉக்ரேதிருஷ்டவாத செ் மேவிலாக,  உக்ரேஷ்யவிலாவுடனவிலான ரேனபவிலார எண்ணிப்
பவிலாரக்கக்கூடியதவிலாக உளாத,” முனீச் பவிலாதகவிலாப்பு ் மேவிலாநாட்டவிலாட்டின
ஒரு ரேனநாட்டரகவிலாணலில பிலட் Frankfurter Allgemeine Zeitung
க்க சதரிவித்தவிலார.  “நாட்டவிலாம் நிச் செய் மேவிலாக மிகவும் ஆபத்தவிலான
ஒரு வாதஉக்ரேலாவிலாற்று கவிலாலாகட்டத்தினூடவிலாக வாதவிலாழ்ந்த
சகவிலாண்டிருக்கரேனறவிலாம்,”  எனறு சதரிவித்த பிலட், “கறிப்பவிலாக
ஒரு ஐரேனஉக்ரேவிலாப்பிய முனரேனனவிலாக்கலிருந்த நீங்கள இந்த
நினைவலானைவ் மேனைவய பவிலாருங்கள. அங்ரேனக கழக்கல  செண்னைவட நாட்டடந்த
வாதருகறத,  அங்ரேனக சதற்கல  செண்னைவட நாட்டடந்த வாதருகறத.
தீப்பிாம்புகள நாட்ட் மேக்க மிக சநாட்டருக்க் மேவிலாக வாதந்த
சகவிலாண்டிருக்கனறன.  வாதலலாஉக்ரேசுகளுக்க இனைவடயிலாவிலான
உறவுகளில அங்ரேனக சபரியாவில நிச் செய் மேற்றத்தனனைவ் மே
நிலாவுகறத எனபததவிலான நினைவலானைவ் மேனைவய இனனம்
சவாதடிப்பவிலாரந்ததவிலாக ் மேவிலாற்றுகறத,” எனறவிலார. 

கடந்த நூற்றவிலாண்டில 1914 ் மேற்றும் 1939 இல இஉக்ரேண்ட முனைவற
் மேனிதகலாம் உலாக ரேனபவிலாருக்கள மூழ்கடிக்கப்பட்டரேனபவிலாத,
உலாக முதலாவிலாளித்தவாத சநாட்டருக்கடி எந்தாவிற்க ஆழ் மேவிலாக
இருந்தரேனதவிலா அனைவத விட ஆழ் மேவிலான ஒரு சநாட்டருக்கடினைவய
முகங்சகவிலாடக்கறத.  அந்த ஏகவிலாதிபத்திய ரேனபவிலாரகளின
ரேனபவிலாக்கல பத்த மிலலியன கணக்கவிலானவாதரகள
சகவிலாலலாப்பட்டனர,  ஆனவிலால அணுஆயுத  செக்திகாவிலால
நாட்டடத்தப்படம் மூனறவிலாம் உலாக ரேனபவிலாஉக்ரேவிலால உண்டவிலாக்கப்படம்
ரேனபஉக்ரேழிவுகரேனாவிலாட ஒப்பிடனைவகயில அனைவவாதசயலலாவிலாம்
ஒனறுமிலலாவிலா் மேல ரேனபவிலாகக்கூடம்.

ஊடகங்கள ச் மேமௌன் மேவிலாக உடந்னைவதயவிலாய் இருப்பதற்க
இனைவடரேனய, சபரிதம் உலாக ் மேக்களின முதகக்கப் பினனவிலால
ஓர அணுஆயுத ரேனபஉக்ரேழிவுவின அபவிலாயம் எழுந்தளாத.
தற்ரேனபவிலாத அணுஆயுதரேன் மேந்திய உக்ரேஷ்யவிலாவுடன ஸ்வீடிஸ்
அஉக்ரே செவிலாங்கம் ரேனபவிலானைவஉக்ரேப் பரிசீலிக்கறத எனறவிலால,  அதன
சகவிலாளனைவகனைவய அத சநாட்டறிப்படத்தி வாதருகனற நினைவலாயில,

அணுஆயுதரேன் மேந்திய ஏவுகனைவணகள ஸ்டவிலாக்ரேனிவிலானைவ் மே சிதறடிக்கம்
அபவிலாயத்னைவதக் கறித்த அத பரிசீலிக்கறதவிலா?  கரேனயவின
வாதலாத செவிலாரி ஆட்சினைவயப் பவிலாதகவிலாப்பதற்கவிலாக ஸ்வீடனைவன
நிரமூலா் மேவிலாக்கம் ஆபத்னைவத ஏற்பத ் மேதிப்புனைவடயசதனறு அத
கருதகறதவிலா?  புவி செவிலார அஉக்ரேசியல அபிலாவிலானைவஅபிலாஷையின சகவிலாடூஉக்ரே் மேவிலான
கணக்கற்க எத்தனைவன மிலலியன ் மேக்களின வாதவிலாழ்னைவவாத
பலிசகவிலாடக்க ஏகவிலாதிபத்திய  செக்திகள தயவிலாஉக்ரேவிலாக உளான?  எனற
இந்த சவாதளிப்பனைவடயவிலான ரேனகளவிகனைவா Frankfurter Allgemeine
Zeitung பிலடிடம் ரேனகட்கவிலனைவலா. 

ரேனநாட்டட்ரேனடவிலா அஉக்ரே செவிலாங்கங்கள,  அனைவவாத எதிரசகவிலாண்டளா
சநாட்டருக்கடியின வாதஉக்ரேலாவிலாற்று கணவிலாம் செத்னைவத சுட்டிக்கவிலாட்டி உளா
ரேனபவிலாதினம்,  அனைவத எவவாதவிலாறு தீரப்பத எனபதற்க எந்தவித
ரேனயவிலா செனைவனனைவயயும் அவாதற்றில எதனிடமும் இலனைவலா.  அதற்க
் மேவிலாறவிலாக, அனைவவாத எரியும் தீயில எண்சணய் வாதவிலாரத்த வாதருகனறன.
ஏகவிலாதிபத்திய  செக்திகள கருங்கடலுக்க ரேனபவிலார கப்பலகனைவா
அனப்பி வாதருகனற அரேனதரேனவாதனைவாயில,  உக்ரேஷ்யவிலாவினத
எலனைவலாசயவிலாட்டிய கழக்க ஐரேனஉக்ரேவிலாப்பிய நாட்டவிலாடகளுக்க பத்தவிலாயிஉக்ரேக்
கணக்கவிலான ரேனநாட்டட்ரேனடவிலா தரித எதிரநாட்டடவாதடிக்னைவக தருப்புகனைவா
அனப்ப அனைவவாத தயவிலாரிப்பு ச செய்த வாதருகனறன. 

கரேனயவிற்க அச் மேரிக்கவிலா ஆயுதங்கள வினிரேனயவிலாகப்பதன
தவிலாக்கங்கள கறித்த கவாதனைவலாயவிலால உந்தப்பட்டதவிலாக
சவாதளிப்பவிலாரனைவவாதக்க கவிலாட்டிக் சகவிலாண்ட,  ரேன் மேரக்சகலும்
ரேனிவிலாலாவிலாண்டம் ் மேவிலாஸ்ரேனகவிலாவில  செ் மேவிலாதவிலான
ரேனபச்சுவாதவிலாரத்னைவதகளுக்கவிலாக  செந்தித்ததவிலாலும் கூட,  ரேன, ஜேர் மேன
பவிலாதகவிலாப்பு ் மேந்திரி ஊரசுலாவிலா சவாதவிலான சடர சலாயன உக்ரேஷ்யவிலானைவவாத
இலாக்கல சகவிலாண்ட தரித எதிரநாட்டடவாதடிக்னைவக பனைவடகளில ரேன, ஜேர் மேன
பங்க வாதகப்பனைவத ஊக்கவித்தவிலார.

"ரேன, ஜேர் மேனி ஒரு கட்டனைவ் மேப்பு சகவிலாண்ட ரேனத செம் ் மேட்ட் மேலலா, புதிய
ரேனநாட்டட்ரேனடவிலா தவிலாக்கமுகப்பு பனைவடயின முக்கய ஆதஉக்ரேவாதவிலாாரும் கூட,"
எனறு சதரிவித்த அப்சபண்் மேணி,  "வாதடகழக்க பனனவிலாட்ட
பனைவடகனைவா (Multinational  Corps  Northeast)
ஆயத்தப்படத்தவாததிலும்,  அத்தடன கழக்க ் மேற்றும் சதற்கல
உளா ரேனநாட்டட்ரேனடவிலா அங்கத்தவாத நாட்டவிலாடகளில அத ஸ்தவிலாபித்த வாதரும்
இஉக்ரேவிலாணுவாதத் தாங்கனைவாக் கட்டனைவ் மேப்பதிலும் கூட நாட்டவிலாங்கள உதவி
வாதருகரேனறவிலாம்," எனறவிலார. "OSCE [ஐரேனஉக்ரேவிலாப்பிய பவிலாதகவிலாப்பு ் மேற்றும்
ஒத்தனைவழப்பிற்கவிலான அனைவ் மேப்பு]  வாதகக்கம் பவிலாத்திஉக்ரேத்னைவத
பலாப்படத்தவும் ் மேற்றும் உக்ரேஷ்யவிலானைவவாத சபவிலாறுத்த வாதனைவஉக்ரேயில
ஐரேனஉக்ரேவிலாப்பிய ஒனறியம் ஒரு சபவிலாதவாதவிலான நினைவலாப்பவிலாட்னைவட
சகவிலாண்டிருக்க உறுதிப்படத்தவும் [ரேன, ஜேர் மேன]  ் மேத்திய
அஉக்ரே செவிலாங்கத்தின அயஉக்ரேவிலாத சபவிலாறுப்புணரனைவவாத" அவாதர பவிலாஉக்ரேவிலாட்டினவிலார.

உக்ரேனஉக்ரேனக்க ரேனநாட்டஉக்ரேடியவிலாக ஆயுதம் வாதழங்கம் அச் மேரிக்க
பரிந்தனைவஉக்ரேகளுக்க ஒரு  செவிலாத்திய் மேவிலான ் மேவிலாற்றீடவிலாக,  SWIFT
 செரவாதரேனத செ பரிவாதரத்தனைவன அனைவ் மேப்புமுனைவறயில இருந்த உக்ரேஷ்யவிலானைவவாத
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நீக்கவாதத உட்பட,  இதரேனவாத ஒரு ரேனபவிலார நாட்டடவாதடிக்னைவக
எனறாவிற்க ஒரு சபவிலாருாவிலாதவிலாஉக்ரே அடியவிலாக பவிலாரக்கப்படகனற
நினைவலாயில,  அதனமீத கூடதல சபவிலாருாவிலாதவிலாஉக்ரே தனைவடகளுக்க
ஐரேனஉக்ரேவிலாப்பிய கஉக்ரேலகள அழுத்தம் அளித்த வாதருகனறன.

இதற்கனைவடரேனய ஐரேனஉக்ரேவிலாப்பிய ஊடகங்கரேனாவிலா கசஉக்ரேம்ளினைவன
ஆக்ரேனஉக்ரேவிலாஅபிலாஷைத்தடன வாதம்பு செண்னைவடக்க வாதரும் நாட்டவிலாடவிலாக
கண்டித்தம்,  உக்ரேனஉக்ரேன கறித்த சநாட்டருக்கடிக்க அனைவத
கற்றஞ் செவிலாட்டியும், சபவிலாத் மேக்களின கண்ரேனணவிலாட்டத்னைவத ் மேவிலாற்ற
 செனைவாக்கவிலாத ரேனவாதனைவலா ச செய்த வாதருகனறன.

"பிஉக்ரேவிலாந்திய் மேயப்படத்தப்பட்ட ஒரு ் மேஉக்ரேணகதியிலாவிலான
ரேன் மேவிலாதலுக்கம்,  மிகப்சபரிய படரேன் மேவிலா செ் மேவிலான ரேன் மேவிலாதலுக்கம்
இனைவடரேனய வாதஉக்ரேலாவிலாறு தளாவிலாடிக்சகவிலாண்டிருக்கறத...  அதன
சதவிலாடரச்சியவிலான பினவினைவாவுகளில ஒனறு ஐரேனஉக்ரேவிலாப்பவிலாவுக்க
மிக நாட்டனறவிலாகரேனவாத சதரியும்,"  எனறு Le  Monde
சவாதளளியனறு பிஉக்ரேசுரித்த ஒரு தனைவலாயங்கத்தில எச் செரித்தத.
அந்த பத்திரினைவக,  இந்த சநாட்டருக்கடிக்கவிலான பழினைவய
சவாதளிப்பனைவடயவிலாக புட்டின மீத சு் மேத்த ரேன் மேற்ச செனறத.
"முக்கய் மேவிலாக,  எலலாவிலாரேன் மே விாவிலாடிமீர புட்டின எனம்
ஒரேனஉக்ரேசயவிலாரு ் மேனிதனைவஉக்ரேச்  செவிலாரந்தளாத.  ஐரேனஉக்ரேவிலாப்பிய
ஒனறியத்தடன கூட்டணி ரேன செஉக்ரே முயனறதற்கவிலாக கரேனயனைவவாத
அவாதர ரேனபவிலாத் மேவிலான அாவிற்க தண்டித்தளாவிலார எனபனைவத
உக்ரேஷ்ய , ஜேனவிலாதிபதி நினைவனத்தப் பவிலாரக்கறவிலாஉக்ரேவிலா?  அவாதர
பதட்டங்கனைவாக் கனைவறக்க விரும்புகறவிலாஉக்ரேவிலா, அலலாத ரேனபவிலானைவஉக்ரேத்
தூண்டிவிட விரும்புகறவிலாஉக்ரேவிலா?" எனறு அத எழுதியத. 

ஒரேனஉக்ரேசயவிலாரு ் மேனிதரின சதவிலாடரச்சியவிலான பினவினைவாவுகள
 செம்பந்தப்பட்ட Le  Monde  இன கட்டக்கனைவதயவிலானத,
அப்பட்ட் மேவிலான சபவிலாய்களின அடிப்பனைவடயில உக்ரேஷ்யவிலானைவவாத
அஉக்ரேக்கத்தன் மேவிலாக சித்தரிப்பதன பவிலாக் மேவிலாக உளாத.
ஏகவிலாதிபத்திய  செக்திகளின ரேன் மேலாவிலாதிக்க அபிலாவிலானைவஅபிலாஷைகள
் மேற்றும் முதலாவிலாளித்தவாத அனைவ் மேப்புமுனைவறயின தீரக்கவியலாவிலாத
சநாட்டருக்கடியவிலால தூண்டிவிடப்பட்ட ரேனபவிலார அபவிலாயத்னைவத உந்திச்
ச செலவாதத,  ஏகவிலாதிபத்திய  செக்திகளின சபவிலாறுப்பற்ற
நாட்டடவாதடிக்னைவககாவிலாகம். 

உலாகப் சபவிலாருாவிலாதவிலாஉக்ரேத்தின மீத அவாதற்றின பலாம்
் மேங்கப்ரேனபவிலாய் சகவிலாண்டிருப்பதடன,  சதவிலாழிலாவிலாா
வாதரக்கத்திற்கள சிக்கன நாட்டடவாதடிக்னைவகக்க எதிஉக்ரேவிலான எதிரப்பு
அதிகரித்த வாதருவாதரேனதவிலாட,  உலாகாவிலாவிய சபவிலாருாவிலாதவிலாஉக்ரே
சநாட்டருக்கடியவிலால வாதவிலாஷிங்டன ் மேற்றும் ஐரேனஉக்ரேவிலாப்பிய  செக்திகள
ஆட்டம் கண்ட ரேனபவிலாயுளான.  "வாதலலாஉக்ரேசுகளுக்க
இனைவடயிலாவிலான உறவுகளில நிலாவும் நிச் செய் மேற்றத்தனனைவ் மே"
எனறு பிலட் எனைவத அனைவழக்கறவிலாரேனஉக்ரேவிலா அதனவிலால பீதியுற்ற
அனைவவாத,  பவிலாசி செவாதவிலாத தனைவணஇஉக்ரேவிலாணுவாதப் பனைவடகாவிலால
முனசனடக்கப்பட்ட ஒரு ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு வாதழிவாதனைவக
மூலா் மேவிலாக உக்ரேனஉக்ரேனைவன னைவகப்பற்றியும்,  அதன அண்னைவட
நாட்டவிலாடவிலான உக்ரேஷ்யவிலானைவவாத ஒரு அனைவஉக்ரே-கவிலாலானித்தவாத நாட்டவிலாடவிலாக
் மேவிலாற்றும் ரேனநாட்டவிலாக்கத்தடன அதற்க ஒரு ரேனபஉக்ரேழிவுகஉக்ரே் மேவிலான
அடினைவயக் சகவிலாடக்கம் விதத்தில அவாதற்றின புவி செவிலார
அஉக்ரேசியல நினைவலாப்பவிலாட்னைவட பலாப்படத்த முனைவனந்தளான. 

கடந்த ஆண்ட வாதவிலாஷிங்டனம் ரேனபரலினம் கரேனயவில
பவிலாசி செவாதவிலாத Right  Sector  ரேனபவிலாஉக்ரேவிலாளிகள கழு ரேனபவிலானற
 செக்திகாவிலால தனைவலானைவ் மே சகவிலாடக்கப்பட்ட ஓர ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு
 செதினைவய ஆதரிப்பதில,  ரேனநாட்டட்ரேனடவிலா அதிகவிலாஉக்ரேங்கனைவா
தனைவலானைவ் மேரேனயற்று சகவிலாண்ட ச செனறன.  உக்ரேஷ்ய-ஆதஉக்ரேவு

, ஜேனவிலாதிபதி விக்டர யவிலானரேனகவிலாவிச்னைவ செ பதவியிலிருந்த இறக்க,
அனைவவாத ஒரு வாதலாத செவிலாரி ஆட்சினைவய நிறுவின.  அத சதவிலாழிலாவிலாா
வாதரக்கத்தின மீத மூரக்க் மேவிலான சிக்கன நாட்டடவாதடிக்னைவககனைவா
திணித்ததடன,  கழக்க உக்ரேனஉக்ரேனின உக்ரேஷ்ய-ஆதஉக்ரேவு
பிஉக்ரேவிலாந்தியங்களில எழுந்த எதிரப்னைவப இஉக்ரேத்தத்தில மூழ்கடிக்க
முனைவனந்தத.

கழக்க ஐரேனஉக்ரேவிலாப்பவிலாவில ஓர இஉக்ரேவிலாணுவாதத்னைவத கட்டிசயழுப்புவாதனைவத
நியவிலாயப்படத்த,  ரேனநாட்டட்ரேனடவிலா அதிகவிலாஉக்ரேங்கள,  கரிமியவிலா ் மேற்றும்
சடவிலானபவிலாஸ் ரேனபவிலாலா,  கழக்க உக்ரேனஉக்ரேனில கரேனயவ ஆட்சிக்க
எதிஉக்ரேவிலான ஆயுதரேன் மேந்திய எதிரப்னைவப பிடித்தக் சகவிலாண்டன.
5,000 க்கம் அதிக் மேவிலான ் மேக்கள சகவிலாலலாப்பட்டளா ் மேற்றும்
மிலலியன கணக்கவிலானவாதரகள அவாதரகளின வீடகனைவா விட்ட
சவாதளிரேனயற நிரபந்தப்படத்தி உளா,  கரேனயவ ஆட்சியின
சடவிலானபவிலாஸ் ரேனபவிலானைவஉக்ரே அனைவவாத ஆதரித்தளான.  சடவிலானபவிலாஸிற்க
எதிஉக்ரேவிலாக ஒரு பஉக்ரேந்த தவிலாக்கதனைவலாத் தடக்க அத இஉக்ரேவிலாணுவாதரீதியில
தனைவலாயீட ச செய்யுச் மேன கசஉக்ரேம்ளின இப்ரேனபவிலாத  செமிக்னைவப
கவிலாட்டியதம்,  ரேனநாட்டட்ரேனடவிலா அதிகவிலாஉக்ரேங்கரேனாவிலா முழு ரேனபவிலானைவஉக்ரேக்
சகவிலாண்ட வினைவடயிறுக்க அனைவவாத தயவிலாஉக்ரேவிலாக இருப்பதவிலாக சுட்டிக்
கவிலாட்டி வாதருகனறன. 

ஏகவிலாதிபத்திய  செக்திகளின ரேனபவிலார சவாதறிக்க ் மேவிலாற்றீடவிலாக  செரவாதரேனத செ
சதவிலாழிலாவிலாா வாதரக்கம் உலாக ரேன செவிலா செலி செ புஉக்ரேட்சியின
மூரேனலாவிலாபவிலாயத்னைவத முனனைவவாதக்க ரேனவாதண்டம்.

ரேனபவிலார அச்சுறுத்தல எனபத, அஉக்ரேசியல வாதவிலாழ்வின ஒரு நினைவலாயவிலான
அம் செ் மேவிலாக ் மேவிலாறியுளாத.  ச செப்டம்பர 2013  இல அச் மேரிக்கவிலாவும்
பிஉக்ரேவிலானஸூன்ஸூம் சிரியவிலானைவவாத தவிலாக்கயரேனபவிலாதம்;  2014  இல
இதவாதனைவஉக்ரேயில தீரக்கப்படவிலாத உக்ரேனஉக்ரேன மீத MH17  வி் மேவிலானம்
சுட்டவீழ்த்தப்பட்டனைவத சதவிலாடரந்த உக்ரேஷ்யவிலாவுக்க எதிஉக்ரேவிலாக
சவாதளியிடப்பட்ட அச்சுறுத்தலகளின ரேனபவிலாதம்; இப்ரேனபவிலாத, கழக்க
உக்ரேனஉக்ரேனிய ரேனபவிலார  செம்பந்த் மேவிலாகவும் என  செமீபத்திய ஆண்டகள
பலா சதவிலாடரச்சியவிலான ரேனபவிலார பீதிகனைவாக் கண்டளான.
ஏகவிலாதிபத்தியத்திற்க எதிஉக்ரேவிலான ரேனபவிலாஉக்ரேவிலாட்டத்தில சதவிலாழிலாவிலாா
வாதரக்கத்தின ஒரு பவிலாரிய தனைவலாயீட இலலாவிலாத நினைவலாயில,
இத்தனைவகய சநாட்டருக்கடிகளில ஏரேனதவிலாசவாதவிலானறு ் மேனிதகலாத்தின
உயிரவாதவிலாழ்னைவவாதரேனய அச்சுறுத்தகனற ஒரு கட்டப்படத்தவியலாவிலா
ரேனபவிலானைவஉக்ரேத் தூண்டிவிடம். 

நாட்டவிலானகவிலாம் அகலாத்தின அனைவனத்தலாகக் கழு கடந்த ஆண்ட
"ரேன செவிலா செலி செமும் ஏகவிலாதிபத்தியப் ரேனபவிலாருக்க எதிஉக்ரேவிலான ரேனபவிலாஉக்ரேவிலாட்டமும்"
எனற அதன அறிக்னைவகயில எழுதி இருந்தத:

"உலாகாவிலாவிய ் மேட்டத்தில ஒருங்கனைவணந்த சபவிலாருாவிலாதவிலாஉக்ரேத்னைவத
பகத்தறிவுடனவிலான ஒரு அடிப்பனைவடயில ஒருங்கனைவணப்பதம்,
இவவாதவிலாறவிலாய் உற்பத்தி  செக்திகளின ஒத்தினைவ செவாதவிலான
அபிவிருத்தினைவய உறுதி ச செய்வாததம்,  முதலாவிலாளித்தவாதத்தின கீழ்
 செவிலாத்திய் மேற்றத எனபனைவதரேனய ஏகவிலாதிபத்திய ் மேற்றும் ரேனதசிய அஉக்ரேசு
நாட்டலானகளினைவடயிலாவிலான ரேன் மேவிலாதல சவாதளிப்படத்தகறத.
எப்படியிருப்பினம்,  ஏகவிலாதிபத்தியத்னைவத அதன முடிவின
எலனைவலாக்க இட்டச்ச செலலும் அரேனத முஉக்ரேண்பவிலாடகள தவிலான
ரேன செவிலா செலி செப் புஉக்ரேட்சிக்கவிலான புறநினைவலாயவிலான உத்ரேனவாதகத்னைவதயும்
வாதழங்ககனறன.  உற்பத்தியின உலாக் மேய் மேவிலாக்க் மேவிலானத
சதவிலாழிலாவிலாா வாதரக்கத்தின பவிலாரியசதவிலாரு சபருக்கத்திற்க இட்டச்
ச செனறுளாத.  எந்த ரேனத செத்திற்கம் விசுவாதவிலா செத்திற்கவிலான
கடனைவ் மேப்பவிலாடற்ற இந்த  செமூக  செக்தி ் மேட்டரேன் மே ரேனபவிலாருக்க
மூலாகவிலாஉக்ரேண் மேவிலாய் திகழும் இலாவிலாபரேனநாட்டவிலாக்க அனைவ் மேப்புமுனைவறக்க ஒரு
முடிவு கட்டத் திறனபனைவடத்ததவிலாகம்."

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்
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