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பனாமாவில் கூட்ட-அமெமரிக்க உச்சி மாநாட்டிாட்டில், அமெமரிக்க
ஜனாதிபதி பராகாக் ஒபாமாவுக்கும் மற்றும் அவராகத
சமதராகப்பினராகான கியூபாவின் ராகாவுல் காஸ்ட்ரோவுக்குமராகாவுக்கும்
இடஇடைரோவுக்குமையே ரோவுக்குமநாட்டிருக்கு ரோவுக்குமநாட்டிர் சந்திப்ப, ஏறத்தாழ உலமெகங்கிலும்
மெவகுஜன ஊஇடைகங்களில் "வராகலாற்று"  சம்பவமாக
வர்ணிக்கப்பட்இடைத.

எவ்வாறிருந்த ரோவுக்குமபாதினும்,  அந்த வாராகயிறுதி சம்பவம் மீத
மெவளிையோன திராகளான ான ஊஇடைக மெசய்திகளுக்கு இடஇடைரோவுக்குமையே,
அங்ரோவுக்குமக அவ்விரு நாட்டிாட்ட தடலவர்களுக்கு இடஇடையிலான
சந்திப்பின் உண்டமையோன முக்கிையேத்தவம் குறித்தம் சிறித
விவாதங்கள் இருந்தன.  உண்டமயில் அண்மித்த ஆறு
தசாப்தங்களில் இதரோவுக்குமபான்ற முதல் ரோவுக்குமநாட்டிருக்குரோவுக்குமநாட்டிராகான
சந்திப்பானத,  அமெமரிக்க ஏகாதிபத்திையே மெசல்வாக்கு
மண்இடைலத்திற்குள் கியூபா திரும்பவதன் ஒரு பிராகதான
அடிடையேக் குறித்தத,  இந்தமெவாரு நிகழ்வுரோவுக்குமபாக்கு
காஸ்ட்ரோவுக்குமராகாயிச ஆட்சிையோரோவுக்குமலரோவுக்குமையே முழுடமையோக
ஆரோவுக்குமமாதிக்கப்படகிறத.

அமெமரிக்க ஏகாதிபத்திையேத்டத ரோவுக்குமநாட்டிாக்கிையே கியூபா
அராகசாங்கத்தின் அடிபணிந்த மரோவுக்குமனாபாவம்,  அந்த
உச்சிமாநாட்டிாட்டில் ராகாவுல் காஸ்ட்ரோவுக்குமராகாவின் உடராகயில் மிகத்
மெதளிவாக மெவளிப்பட்இடைத.  அவராகத "அஇடைக்கமான
மெதாஇடைக்கத்தால்"  உண்இடைான மரோவுக்குமனாபாவங்கடளான க்
மெகாண்டள்ளான  ஒரு "ரோவுக்குமநாட்டிர்டமையோன மனிதராகாக"  ஒபாமாடவ
வர்ணித்த,  ராகாவுல் காஸ்ட்ரோவுக்குமராகா மிகப்பணிவுஇடைன் அந்த
அமெமரிக்க அராகசு தடலவர் மீத பாராகாட்டகடளான  அள்ளிக்
குவித்தார்.  இந்த கருத்டத மெவளிப்படத்தவதற்கு
முன்னதாக அவர் அந்த விஇடைையேத்டத ஆழமாக
பரிசீலித்திருந்ததாகவும் அவர் மெதரிவித்தார்.  அவராகத 49
நிமிஇடை உடராகயில் ஒபாமாவின் மெபையேடராக அவர் பத்த முடற
குறிப்பிட்இடைார்.

கியூபாவிற்கு எதிராகான அமெமரிக்ககாவின் ஆக்ரோவுக்குமராகாஷமான
தசாப்தங்கடளான  மீளான ாய்வு மெசய்டகயில்,  ஒபாமாவின்
"மன்னிப்டப" ையோசித்த காஸ்ட்ரோவுக்குமராகா, “இதில் எதற்கும் அவர்
[ஒபாமா] மெபாறுப்பில்டல,” என்று அறிவித்தார்.

அமெமரிக்காவின் 44 வத ஜனாதிபதிடையேக் குறித்த அவராகத
லிங்கனிக் சித்தரிப்டபச் (Lincolnesque  portrayal)
மெசவியுறும் எவமெராகாருவராகாலும்,  சட்இடைவிரோவுக்குமராகாத ரோவுக்குமபார்கள்,
டிரோவுக்குமராகான் ஏவுகடகணை படமெகாடலகள்,  உள்நாட்டிாட்டிலும்
மெவளிநாட்டிாட்டிலும் பாரிையே உளான வுபார்ப்ப ரோவுக்குமவடலகள்,
அத்தஇடைன் ரோவுக்கும்ாண்டராகாஸ் மற்றும் மெவனிசூலாவிலிருந்த
உக்ரோவுக்குமராகன் வடராகயில் ஆட்சிக்கவிழ்ப்ப சதிகள் மற்றும் ஆட்சி
மாற்ற நாட்டிஇடைவடிக்டககடளான  நாட்டிஇடைத்தவதற்குரிையே சூழ்ச்சிகள் என
இவற்டற தடலடமதாங்கிையே ஒரு மனிதடராக காஸ்ட்ரோவுக்குமராகா

வர்ணித்தக் மெகாண்டிருந்தார் என்படத அனுமானிக்க முடிையோத.
ஒபாமா,  அமெமரிக்க இராகாணுவ-உளான வுத்தடற பிடகணைப்பின்
அடசக்க முடிையோத ஊதகுழலாக தன்டனத்தாரோவுக்குமன
அடஇடைையோளான ப்படத்திக் மெகாண்டள்ளான ார்.

கியூபா உஇடைன் "இையேல்பாக்குவடத" ரோவுக்குமநாட்டிாக்கிையே அவராகத திருப்பம்
வாஷிங்இடைன் ஸ்தாபகத்தின் ரோவுக்குமமரோவுக்குமலாங்கிையே பிரிவுகளான த
தீர்மானத்டதப் பிராகதிபலிக்கிறத.  அமெமரிக்க ஏகாதிபத்திையேம்
அதன் நீண்இடைகால தடஇடைகடளான  அகற்றுவதன் மூலமாக
அப்பிராகாந்திையேத்தில் அதன் நாட்டிலன்கடளான ச் சிறப்பாக முன்மெனடக்க
முடியுமெமன்றும்,  மற்றும் கியூபாடவ அமெமரிக்க அடராக-
காலனித்தவ அந்தஸ்திற்கு திரும்ப மெகாண்ட வரும்
நிடலடமகடளான  உருவாக்க,  அமெமரிக்க மூலதனத்தால் அத்தீவு
நாட்டிாட்டிற்குள் ஊடருவுவடத வாஷிங்இடைன் ஸ்தாபகம்
ககணைக்கிடகிறத.

ஒபாமாவுஇடைன் அவராகத சந்திப்பிற்கு கூடதலாக,  காஸ்ட்ரோவுக்குமராகா
அமெமரிக்க வர்த்தக சடபயின் தடலவர் ரோவுக்குமதாமஸ் ரோவுக்குமஇடைானஹ
உஇடைனும் பனாமாவில் ரோவுக்குமபச்சுவார்த்டதகள் நாட்டிஇடைத்தினார்.
கியூபாவின் மக்கடளான  மற்றும் ஆதாராகவளான ங்கடளான ச் சுராகண்டம்
ரோவுக்குமநாட்டிாக்கில், கியூபாவிற்குள் மீண்டம் நுடழவதற்கு உள்ரோவுக்குமநாட்டிாக்கம்
மெகாண்இடை அமெமரிக்க முதலாளித்தவ நாட்டிலன்களுக்கான ஒரு
முன்னணி மத்திையேஸ்த பிராகதிநிதிையோக ரோவுக்குமஇடைானஹ நீண்இடைகாலமாக
இருந்தள்ளான ார்.

அமெமரிக்க ஏகாதிபத்திையேத்தினத பராகந்த நாட்டிலன்களின்
வடராகையேடறகளில் பார்த்தால்,  ஒரு காலத்தில் அதன் மெசாந்த
"மெகால்டலப்பறமாக"  கூறப்பட்இடை ஒரு மண்இடைலத்தின் ஏடனையே
நாட்டிாடகளுக்கும் வாஷிங்இடைனுக்கும் இடஇடையிலான உறவுகளில் ஓர்
இஇடைர்பாஇடைாக ரோவுக்குமசடவ மெசய்தள்ளான  ஒரு மெகாள்டகடையே முடிவுக்குக்
மெகாண்ட வரும் விருப்பத்தால்,  கியூபா உஇடைனான சமராகசம்
மெபரிதம் உந்தப்பட்டள்ளான த.

அப்பிராகாந்திையேம் எங்கிலும் பிராகதான வர்த்தக பங்காளிையோக
மற்றும் முதலீட்இடைாளான ராகாக சீனா அமெமரிக்காடவ ஓராகங்கட்டிவரும்
நிடலடமகளின் கீழ், இலத்தீன் அமெமரிக்காவுஇடைனான அமெமரிக்க
உறவுகள் ஆளும் வர்க்கத்திற்கு கவடலகடளான 
அதிகரித்திருந்தன.  பிரோவுக்குமராகசில்,  சிலி,  அர்மெஜன்டினா,  மெவனிசூலா
மற்றும் மெபருவில் ஏற்கனரோவுக்குமவ சீனா முதலிஇடைத்தில் உள்ளான த,
அத்தஇடைன் அடத்த தசாப்தத்திற்குள் அப்பிராகாந்திையேத்தில்
கூடதலாக 250 பில்லிையேன் இடைாலர் முதலீட மெசய்ையேவும் மெபய்ஜிங்
உறுதி அளித்தள்ளான த.

அப்பிராகாந்திையேத்தில் அமெமரிக்க முதலாளித்தவத்தின்
ஒப்பீட்இடைளான விலான பலத்தில் ஏற்பட்இடை இந்த வீழ்ச்சிையோனத, இந்த
கூட்ட-அமெமரிக்க உச்சிமாநாட்டிாட்டஇடை ஏற்பாட மெசய்தள்ளான தம்,
வாஷிங்இடைடன டமையேமாக மெகாண்இடைதமான அமெமரிக்க
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மாநிலங்களான த அடமப்பின் (Organization  of  American
States)  நாட்டிலிந்தவரும் அராகசிையேல் முக்கிையேத்தவத்தில்
மெவளிப்பாட்டஇடைக் கண்டள்ளான த.  மெகாலம்பிையோவின்
கார்இடைமெஜனாவில் மூன்றாண்டகளுக்கு முன்னர் நாட்டிஇடைந்த கஇடைந்த
உச்சி மாநாட்டிாட்டிற்குப் பின்னர்,  வாஷிங்இடைனின் மிக
மெநாட்டிருக்கமான கூட்இடைாளிையோன மெகாலம்பிையோ உட்பஇடை பல்ரோவுக்குமவறு
நாட்டிாடகள்,  அடத்த அமர்வில் கியூபா கலந்த
மெகாள்ளான வில்டல என்றால் அடவயும் கலந்த மெகாள்ளான ப்
ரோவுக்குமபாவதில்டலமெையேன எச்சரித்திருந்தன.

பனாமா உச்சி மாநாட்டிாட்டில் காஸ்ட்ரோவுக்குமராகாவின் பிராகசன்னமும்
மற்றும் ஒபாமாடவ அவர் அராகவடகணைத்தடமயும்,  அவராகத
சரோவுக்குமகாதராகர் பிஇடைலால் மெவறும் ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன்னர்
"இலத்தீன் அமெமரிக்க நாட்டிாடகளின் மெகுகளின் கௌராகவத்திற்கு
அவமதிப்டப மட்டரோவுக்குமம மெசய்தள்ளான "  “ஒரு ரோவுக்குமமாசடிையோன,
மட்இடைராககமான, மெவறுக்கத்தக்க அடமப்பாக" கண்டிக்கப்பட்இடை
ஒரு அடமப்பிற்கு மறுவாழ்வளித்தள்ளான த.

கியூபாவிற்குள் இருக்கும் ஆளும் அடக்குகளான த தீர்க்கமான
சஇடைரீதியிலான நாட்டிலன்களும் இந்த திருப்பத்திற்கு
அடியிலுள்ளான ன.  ரோவுக்குமபச்சுவார்த்டதயில் ஒரு கூட்இடைாளிையோக
மற்றும் அன்னிையே மூலதனத்திற்கான ஒரு மலிவு உடழப்ப
ஒப்பந்ததாராகராகாக அந்நாட்டிாட்டஇடை ரோவுக்குமபகணை முடியுமெமன்ற
நாட்டிம்பிக்டகயில்,  அந்த அடக்குகள் அதன் தனிச்சலுடககள்
மற்றும் அதிகாராகத்டதத் தக்கடவக்க தீர்மானகராகமாக
உள்ளான ன.

ஏகாதிபத்திையேத்தஇடைன் கியூபா அராகசாங்கத்தின் சமராகசம் அந்த
ஆட்சியின் இையேல்டபக் குறித்தம் மற்றும் 1959 இல் அடத
அதிகாராகத்திற்குக் மெகாண்ட வந்த பராகட்சிடையேக் குறித்தம்
ஒரு மெபரும் விஇடைையேத்டத எடத்தடராகக்கிறத.  பல
தசாப்தங்களான ாக,  இலத்தீன் அமெமரிக்க இஇடைத
ரோவுக்குமதசிையேவாதிகளும், ஐரோவுக்குமராகாப்பா மற்றும் வஇடை அமெமரிக்காவில்
உள்ளான  குட்டி-முதலாளித்தவ தீவிராக மெகாள்டகயினரும்,
பிஇடைல் காஸ்ட்ரோவுக்குமராகா தடலடமயிலான ரோவுக்குமதசிையேவாத பராகட்சி
கியூபாவில் மெதாழிலாளான ர்களின் அராகடச உருவாக்கி
விட்இடைதாக அறிவித்த, அடத ரோவுக்குமசாசலிசத்திற்கான ஒரு பதிையே
பாடதையோக தூக்கி பிடித்திருந்தனர்.

இத்தடகையே தத்தவங்களில் மிகவும் அழிவுண்இடைாக்க
கூடிையேத,  1950 களில் நாட்டிான்காம் அகிலத்தஇடைன் உடஇடைத்தக்
மெகாண்இடை ஒரு திரித்தல்வாத ரோவுக்குமபாக்கான பப்ரோவுக்குமலாயிசத்தால்
அபிவிருத்தி மெசய்ையேப்பட்இடைத.  அத ரோவுக்குமசாசலிச பராகட்சிக்கு,
ட்மெராகாட்ஸ்கிச கட்சி தடலடமயில் மெதாழிலாளான  வர்க்கத்தின்
மெசையேலூக்கமான மற்றும் நாட்டினவுபூர்வமான தடலயீட இனியும்
அவசிையேமில்டலமெையேன வலியுறுத்திையேத.  மெதாழிலாளான ர்கடளான 
மெசையேலூக்கமற்ற மெவறும் பார்டவையோளான ர்களினும் சற்று
ரோவுக்குமமலதிகமான நிடலக்கு குடறத்தவிட்ட,  அராகசுக்கு எதிராகாக
ஓர் ஆயுதரோவுக்குமமந்திையே ரோவுக்குமபாராகாட்இடைத்டத நாட்டிஇடைத்தம் சிறிையே
மெகரில்லா படஇடைகள் உள்ளான இடைங்கிையே "முடனமழுங்கிையே
ஆயுதங்களின்" வழிவடககடளான க் மெகாண்ட அடத அடஇடைையே
முடியுமெமன அவர்கள் ரோவுக்குமபணிவந்தனர்.

காஸ்ட்ரோவுக்குமராகாயிசம் மற்றும் மெகரில்லாயிசத்தின் ஊக்குவிப்ப
இலத்தீன் அமெமரிக்காவில் ஒரு ரோவுக்குமபராகழிவுகராகமான அராகசிையேல்
தாக்கத்டதக் மெகாண்டிருந்தத.  அத மெதாழிலாளான 
வர்க்கத்திற்குள் ஒரு பராகட்சிகராக கட்சிடையே அபிவிருத்தி

மெசய்வதற்குரிையே ரோவுக்குமபாராகாட்இடைத்திலிருந்த இடளான ஞர்களின் பராகட்சிகராக
பிரிவுகடளான த் திடசதிருப்பவும் மற்றும் அராகசுஇடைன் ஆயுதரோவுக்குமமந்திையே
தற்மெகாடல தாக்குதலுக்குள் அவர்கடளான த் திருப்பிவிஇடைவும்
ரோவுக்குமசடவ மெசய்தத.  அதரோவுக்குமபான்ற நாட்டிம்பிக்டகையேற்ற
நாட்டிஇடைவடிக்டககளில் ஆயிராகக் ககணைக்கானவர்கள் மெகால்லப்பட்இடைனர்,
அத ஒரு மெதாஇடைர்ச்சிையோன மூர்க்கமான இராகாணுவ சர்வாதிகாராகம்
அதிகாராகத்டத ஏற்பதற்கு பாடதடையேத் திறந்தவிட்இடைத.

நாட்டிான்காம் அகிலத்தின் அடனத்தலகக் குழு இந்த
பிற்ரோவுக்குமபாக்குத்தனமான முன்ரோவுக்குமனாக்கிற்கு எதிராகாக ஒரு சமராகசமற்ற
ரோவுக்குமபாராகாட்இடைத்டத நாட்டிஇடைத்திையேத.  காஸ்ட்ரோவுக்குமராகா ஆட்சியின்
ரோவுக்குமதசிையேமையேமாக்கல்களும் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தங்களும்
அடதமெையோரு மெதாழிலாளான ர்களான த அராகசாக ஆக்கிையேத அல்லத
ரோவுக்குமசாசலிசத்திற்கான ஒரு பதிையே பாடதக்கு சமிக்டஞ காட்டிையேத
என்ற வாதங்கடளான  அத நிராகாகரித்தத.  அதற்கு மாறாக,
இராகண்இடைாம் உலக ரோவுக்குமபாருக்குப் பிந்டதையே சகாப்தத்தின் ரோவுக்குமபாத
பல முன்னாள் காலனித்தவ நாட்டிாடகளில் அதிகாராகத்திற்கு வந்த
முதலாளித்தவ ரோவுக்குமதசிையேவாத ஆட்சிகளின் மிக தீவிராகமையேப்பட்இடை
உருவடிவங்களில் ஒன்றாக கியூபா ஆட்சிடையே அத
எடத்தக்காட்டிையேத.

ஏகாதிபத்திையே ஒடக்குமுடற மற்றும் காலனித்தவத்தின் மராகபாக
இருந்த,  கியூபாவின் வராகலாற்று பிராகச்சிடனகளான ான
பின்தங்கிையேநிடலடம மற்றும் சார்ந்திருக்கும் தன்டமடையேத்
தீர்க்கவிையேலாமல்,  ்வானா அராகசாங்கம் ரோவுக்குமசாவிையேத்
மானிையேங்கடளான  மெபரிதம் சார்ந்திருந்தத.  மாஸ்ரோவுக்குமகா ஸ்ராகாலினிச
அதிகாராகத்தவத்தின் கராகங்களில் ரோவுக்குமசாவிையேத் ஒன்றிையேம்
கடலக்கப்பட்இடைதஇடைன் அதவும் வறண்ட ரோவுக்குமபானத.

அதற்கடத்த கியூபா ஆட்சி மெவனிசூலாவிஇடைமிருந்த கிடஇடைத்த
மலிவு எண்மெகணைய் வினிரோவுக்குமையோகங்கள் மற்றும் ஐரோவுக்குமராகாப்பா,  சீனா,
ராகஷ்ையோ,  கனஇடைா மற்றும் பிரோவுக்குமராகசிலிஇடைமிருந்த வந்த மூலதன
முதலீடகள் மூலமாக தன்டனத்தாரோவுக்குமன மிதக்க விட்ட
மெகாண்டிருந்தத.  இப்ரோவுக்குமபாரோவுக்குமதா,  அத இராகட்சிப்ப ரோவுக்குமகாரி
அமெமரிக்க ஏகாதிபத்திையேத்திஇடைம் திரும்பவதன் மூலம்,  முழு
வட்இடைத்திற்குள் வந்தள்ளான த.

இந்த அராகசிையேல் பரிகணைாமம்,  நாட்டிான்காம் அகிலத்தின்
அடனத்தலகக் குழுவால் பாதகாக்கப்பட்இடை ட்மெராகாட்ஸ்கியின்
நிராகந்தராக பராகட்சி தத்தவத்திற்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த நிரூபகணைமாகும்.
பராகட்சியின் தடலடமடையேத் மெதாழிலாளான  வர்க்கம் டகப்பற்றி,
அதன் மெசாந்த அராகடச ஸ்தாபித்த, சர்வரோவுக்குமதச அளான வில் ரோவுக்குமசாசலிச
பராகட்சிையோக அடத விரிவாக்குவதன் மூலமாக மட்டரோவுக்குமம
ஒடக்கப்பட்இடை காலனித்தவ மற்றும் அடராக-காலனித்தவ
நாட்டிாடகளின் சுதந்திராக ரோவுக்குமபாராகாட்இடைம் மெவற்றி அடஇடைையே
முடியுமெமன்படத அத ஸ்தாபித்த காட்டிையேத.

இந்த முன்ரோவுக்குமனாக்டகயும் மற்றும் காஸ்ட்ரோவுக்குமராகாயிசம் உஇடைனான
இந்த நீடித்த வராகலாற்று அனுபவத்தின் கசப்பான
படிப்பிடனகடளான யும் உள்ளீர்த்தக் மெகாள்வத,  இலத்தீன்
அமெமரிக்கா எங்கிலும் மற்றும் கியூபாவிரோவுக்குமலரோவுக்குமையே கூஇடை மெதாழிலாளான 
வர்க்கத்தின் பதிையே பராகட்சிகராக கட்சிகடளான க் கட்டிையேடமப்பதற்கு
தீர்க்கமானடவ ஆகும்.  அங்ரோவுக்குமக,  கியூபாவில்,  அமெமரிக்க
முதலாளித்தவத்டத ரோவுக்குமநாட்டிாக்கிையே திருப்பம் தவிர்க்கவிையேலாமல்
சமூக சமத்தவமின்டம மற்றும் வர்க்க ரோவுக்குமபாராகாட்இடைங்கடளான க்
கூர்டமப்படத்த மட்டரோவுக்குமம இட்டச் மெசல்லும்.

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


