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அமெரிக்க

ஜனஜனாதிபதி ம ஜனானஜனாலட் ட்ரம்ப்பின முதல
ஐரரஜனாப்பிய சுற்றுப்பயணம் அட்்லஜனாண்டிக்க ந்த ர நேட்ர ஜனா
கூட் ணியில
ஆழெஜனான
பிளவ
நி்லவவுவதத
அம்ப்லப்படுத்தியிருக்கிறத.
உத்திரயஜனாகபூர்வரீதியஜனாய,
அத்துவதன
அங்கத்தவர்களும்
பஜனாதகஜனாப்பு மப்பு செ்லவினத்ுவதத மெஜனாத்த உள் நேஜனாட்டு உற்பத்தியின
2 ப்பு செதவீதெஜனாக உயர்த்தவதற்கும் IS க்கு (இஸ்்லஜனாமிக் ஸ்ர ட்)
எதிரஜனான அமெரிக்க துவத்லுவதெயி்லஜனான கூட் ணியில இந்த
கூட் ணி
இுவதணவதற்கும்
ர நேற்ுவதறய
ர நேட்ர ஜனா
உச்சிெஜனா நேஜனாட்டில
உ னபஜனாடு
எட் ப்பட் த.
ஆயினும்,
ஏகஜனாதிபத்தியங்களுக்கு இுவத யி்லஜனான ரெஜனாதலகள், அதிலும்
குறிப்பஜனாக அமெரிக்கஜனாவக்கும் ரஜர்ெனிக்கும் இுவத யி்லஜனான
ரெஜனாதலகள், ெுவதறப்பதற்கு ரெலும் ரெலும் கடினெஜனாகி
வருகினற அளவக்கு மிகவம் கூரியுவதவயஜனாக இருக்கினறன.
அந்த
ெஜனாுவத்லயின
“ரவுவத்ல
விருந்த”க்கு
முனபஜனாக,
மவளிப்ப
கவுவத்ல
மதஜனானிக்க
இருந்த
ஐரரஜனாப்பிய
துவத்லவர்குவதள ட்ரம்ப் கடுுவதெயஜனாக ப்பு செஜனாடினஜனார். “28 உறுப்பு
 நேஜனாடுகளில இருபத்தி மூனறு இப்ரபஜனாதவுவதர அுவதவ எனன
மதஜனாுவதக மப்பு செலுத்த ரவண்டுரெஜனா அுவதத மப்பு செலுத்தவதிலுவத்ல”
எனறு
மபஜனாரிந்தஜனார்
அமெரிக்க
ஜனஜனாதிபதி.
இத
“அமெரிக்கஜனாவின ெக்களுக்கும் வரிமப்பு செலுத்தரவஜனாருக்கும்”
அநீதி இுவதழப்பதஜனாகும் எனறஜனார். பின ட்ரம்ப், உறுப்பு
 நேஜனாடுகளில ப்லவம் முந்ுவததய ஆண்டுகளின “பஜனாரிய மபரும்
மதஜனாுவதகுவதய” கூட் ணிக்கு க னபட்டிருக்கிறத எனற தனத
திட் வட் த்ுவதத மீண்டும் வலியுறுத்தினஜனார்.
ர நேட்ர ஜனா அரசுகள் பயங்கரவஜனாதத்திற்கு எதிரஜனான தங்களத
கூட்டுப்
ரபஜனாரஜனாட் த்ுவதத
தீவிரப்படுத்தவதற்கும்
அவர்
அுவதழப்பு
விடுத்தஜனார்.
பயங்கரவஜனாதம்
ஒட்டுமெஜனாத்த
ெனிதகு்லத்ுவததயும் அச்சுறுத்தகிறத எனறு அறிவித்த ட்ரம்ப்
“ நேஜனாம் கடுுவதெயஜனாக இருக்க ரவண்டும், வலிுவதெயஜனாக இருக்க
ரவண்டும், விழிப்பு ன இருக்க ரவண்டும்” எனறஜனார்.
“வருங்கஜனா்லத்தின ர நேட்ர ஜனாவஜனானத பயங்கரவஜனாதம் ெற்றும்
பு்லம்மபயர்வ,
அத்த ன
ரஷ்யஜனாவி ம்
இருந்தம்
ர நேட்ர ஜனாவின கிழக்கு ெற்றும் மதற்கு எலுவத்லகளிலுெஜனான
அச்சுறுத்தலகள் ஆகியவற்றின மீதஜனான ஒரு மபரும் கவனக்
குவிப்ுவதபயும் உள்ள க்கியதஜனாக இருந்தஜனாக ரவண்டும்.”
ட்ரம்ப் எச்ப்பு செரிப்பதற்கு ப்பு செற்று முனபஜனாக, ரஜர்ென ப்பு செஜனானப்பு செ்லரஜனான
அங்ரக்லஜனா ரெர்க்மகல இரஜனாணுவ மப்பு செ்லவினங்களில ரஜர்ெனி
திட் மிட்டிருக்கும்
அதிகரிப்பு
ரபஜனாதெஜனானத
எனறு
விவரித்தஜனார். பஜனாதகஜனாப்புச் மப்பு செ்லவினத்ுவதத உயர்த்தவதற்கு
2014 இல ர நேட்ர ஜனா உ னபட் ுவதத உறுதிமப்பு செயவுவதத ெட்டுரெ
அத ரெற்மகஜனாண்டிருக்கிறத எனறு அவர் ரெலும் ரப்பு செர்த்தக்
மகஜனாண் ஜனார்.
“உறுதிமப்பு செயயப்பட் த
எனபதன
அர்த்தம்
அதற்கு
அதிகெஜனாக
ஏதமிருக்கவிலுவத்ல
குுவதறவஜனாகவம்
ஏதமிருக்கவிலுவத்ல” எனறஜனார் அவர்.

ட்ரம்ப்பின கூற்றுகள், எல்லஜனாவற்றுக்கும் ரெல ரஜர்ெனிுவதயக்
குறிுவதவத்ரத
மப்பு செஜனால்லப்பட் ன
எனபதில
ப்பு செந்ரதகம்
ஏதமிலுவத்ல. ஐரரஜனாப்பிய ஆுவதணயத்தின துவத்லவரஜனான ரஜஜனான
குரளஜனாட் ஜுங்கர் ெற்றும் கவனசில துவத்லவரஜனான ம ஜனானஜனாலட்
டுஸ்க் ஆகிரயஜனாரு னஜனான ஒரு ப்பு செந்திப்பின ரபஜனாத ட்ரம்ப்
“ரஜர்ெனியர்கள் ரெஜனாப்பு செெஜனானவர்கள், படுரெஜனாப்பு செெஜனானவர்கள்”
எனறு கூறியதஜனாக ரஜர்ெனியின மப்பு செயதி நிறுவனெஜனான Der
Spiegel கூறியத. “அவர்கள் அமெரிக்கஜனாவில மிலலியன
கணக்கில விற்றுக் மகஜனாண்டிருக்கும் கஜனார்குவதள பஜனாருங்கள்.
ரெஜனாப்பு செெஜனானத.  நேஜனாங்கள் அுவதத தடுத்தநிறுத்தப் ரபஜனாகிரறஜனாம்.”
ெஜனார்ச்சில ரெர்க்மகல வஜனாஷிங் ன பயணம் மப்பு செனறுவந்த ப்பு செற்று
கஜனா்லத்திற்குப் பின ட்ரம்ப் ட்விட் ரில எழுதினஜனார்: “ரஜர்ெனி
ர நேட்ர ஜனாவக்கு மிகப்மபரும் மதஜனாுவதககுவதள க னபட்டிருக்கிறத
அத்த ன அமெரிக்கஜனா ரஜர்ெனிக்கு வழங்கியிருக்கக் கூடிய
ப்பு செக்திவஜனாயந்த,
மிக
மப்பு செ்லவமிகுந்த
பஜனாதகஜனாப்புக்கஜனாக
அமெரிக்கஜனாவக்கு
இனனும்
நிுவதறய
மப்பு செலுத்தப்ப
ரவண்டும்!.”
அத
முத்லஜனாகரவ,
அமெரிக்கஜனாவக்கும்
ரஜர்ெனிக்கும்
இுவத யி்லஜனான
மபஜனாருளஜனாதஜனார
ெற்றும்
புவிமூர்லஜனாபஜனாய
ரெஜனாதலகள் தீவிரப்பட்டிருக்கினறன. மப்பு செனற வஜனார இறுதியில
ப்பு செவதி அரரபிய துவத்ல நேகரஜனான ரியஜனாத்தில ஈரஜனாுவதன “மிக
முக்கியெஜனான பயங்கரவஜனாத ஆதரவ”  நேஜனா ஜனாக விவரித்த ட்ரம்ப்
ஆற்றிய உுவதர, ஐரரஜனாப்பஜனாவில கடுுவதெயஜனான விெர்ப்பு செனத்திற்கு
முகம்மகஜனாடுத்தத.
ரஜர்ெனி
ஈரஜனானு ன
ரபஜனாுவதர
எதிர்பஜனார்க்கவிலுவத்ல,
ெஜனாறஜனாக
புதிய
எரிப்பு செக்தி
விநிரயஜனாகத்திற்கும்
ரஜர்ென
ஏற்றுெதிகளுக்கஜனான
ப்பு செந்ுவததகளுக்கும் அந்த  நேஜனாட்ுவத
திறந்த விடுவதற்ரக
எதிர்பஜனார்க்கிறத.
சீனஜனாவ னஜனான
அமெரிக்கஜனாவின
ரெஜனாதுவத்லயும்
-ஒபஜனாெஜனா
நிர்வஜனாகத்தின கீழ் ஏற்கனரவ முடுக்கிவி ப்பட்டிருந்த இத
ட்ரம்ப்பின கீழ் மூர்க்கத்த ன தீவிரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதரஜர்ெனி எதிர்க்கிறத. சீனஜனா ரஜர்ென வஜனாகன உற்பத்தித்
துவதறயின
இ்லஜனாபங்களுக்கஜனான
ஒரு
முக்கியெஜனான
மூ்லவளெஜனாக இருக்கிறத எனபரதஜனாடு, ஐரரஜனாப்பஜனாவ ன
வர்த்தக உறவகுவதள விருத்தி மப்பு செயவதற்கு வுவதளகு ஜனா
பகுதிுவதயயும் ரஷ்யஜனாுவதவயும் ஒருங்கிுவதணக்க ர நேஜனாக்கம்
மகஜனாண்டிருக்கும்
சீனஜனாவின
புதிய
“பட்டுப்
பஜனாுவதத”
திட் த்திலும் ரஜர்ெனி ஆர்வம் மகஜனாண்டிருக்கிறத.
ரஜர்ென மவளியுறவ அுவதெச்ப்பு செரஜனான சிக்ெஜனார் கஜனாப்ரியல தனத
சீன பயணத்ுவதத பஜனாதியில முடித்தக் மகஜனாண்டு தஜனான ர நேட்ர ஜனா
கூட் த்திற்கு வந்திருந்தஜனார் எனபத குறிப்பி த்தக்கதஜனாகும்.
ட்ரம்ப் பதவிரயற்று ஒரு வஜனார கஜனா்லத்திற்குப் பினனர்
மவளியுறவ அுவதெச்ப்பு செரஜனாக நியமிக்கப்பட்டிருந்த கஜனாப்ரியல
அதன
ப்பு செற்று
கஜனா்லத்திர்லரய
“அமெரிக்கஜனாவஜனால
கஜனாலிமப்பு செயயப்பட்டிருக்கும் மவற்றி ங்குவதள பயனபடுத்திக்

மகஜனாள்வதற்கஜனான”
ஒரு
ஆசிய
உருவஜனாக்கப்படுவுவதத அறிவித்தஜனார்.

மூர்லஜனாபஜனாயம்

புரூமப்பு செலஸ் கூட் த்திற்கு முனபஜனாக, கஜனாப்ரியல SPD யின
(ரஜர்ெனியின ப்பு செமூக ஜன நேஜனாயகக் கட்சி) ப்பு செஜனானப்பு செ்லர் ரவட்பஜனாளர்
ெஜனார்டின ன் ஷின் ஷூலஸ் உ ன ரப்பு செர்ந்த அமெரிக்க மவளியுறவக்
மகஜனாள்ுவதகக்கு எதிரஜனாய ஒரு ஒருங்கிுவதணந்த தஜனாக்குதுவத்லத்
மதஜனா க்கினஜனார். 2024 க்குள்ளஜனாக ரஜர்ெனியின பஜனாதகஜனாப்புச்
மப்பு செ்லவினம் மெஜனாத்த உள் நேஜனாட்டு உற்பத்தியின 2 ப்பு செதவீதத்திற்கு
அதிகரிக்கப்ப
ரவண்டும்
எனற
அமெரிக்கஜனாவின
ரகஜனாரிக்ுவதகுவதய
இருவரும்
விெர்ப்பு செனம்
மப்பு செயதனர்.
“ரஜர்ெனியில இரஜனாணுவச் மப்பு செ்லவினத்ுவதத இரட்டிப்பஜனாக்கி
மகஜனாள்ள முற்றிலும் எந்த வழியும் இலுவத்ல” எனறு ஒரு
ர நேர்கஜனாணலில மதரிவித்த கஜனாப்ரியல, “ நேஜனாங்கள் எதில
பணத்ுவதத மப்பு செ்லவிடுரவஜனாம் எனபமதல்லஜனாம் மதரியஜனாத” எனறு
ரெலும் ரப்பு செர்த்தக் மகஜனாண் ஜனார்.

“அுவதெதியில முதலீடு மப்பு செயயுங்கள்-ஆயுதங்களில அல்ல”
எனற துவத்லப்பில Der Spiegel இல மவளியஜனான ஒரு
துவத்லயங்கப் பக்க கட்டுுவதரயில ன் ஷின் ஷூலஸ், “ர நேட்ர ஜனாவின 2
ப்பு செதவீத இ்லக்கஜனாக மப்பு செஜனால்லப்படுவத குறித்த விவஜனாதெஜனானத”
ஒரு
”அபஜனாயகரெஜனான
ரபஜனாக்ுவதக”
மவளிப்படுத்தியதஜனாக
எச்ப்பு செரித்தஜனார். இத ”ரஜர்ெனியின வரு ஜனாந்திர பஜனாதகஜனாப்புச்
மப்பு செ்லவினத்ுவதத 70 பிலலியன யூரரஜனா எனும் பிரம்ெஜனாண் ெஜனான
அளவிற்கு இரட்டிப்பஜனாக்குவத எனறு அர்த்தெளிக்கும்”.
அதனபின பஜனாப்பு செஜனாங்குத்தனத்த ன அவர் ரகட் ஜனார், “1949 இல
ரஜர்ெனியின ஸ்தஜனாபகத் தந்ுவததகள் இந்த சித்திரத்ுவததயஜனா
தங்கள்
முன
மகஜனாண்டிருந்தனர்?
ஐக்கியப்பட் தஜனாக,
ஐரரஜனாப்பஜனாவில
முழுுவதெயஜனாக
ஒருங்கிுவதணந்ததஜனாக,
 நேண்பர்களஜனாலும் கூட் ஜனாளிகளஜனாலும் சூழப்பட் தஜனாக- ெஜனாறஜனாக
உ ல முழுக்க ஆயுதம் தரித்ததஜனாகவஜனா?”.
உண்ுவதெயில, ன் ஷின் ஷூலஸின கருத்தக்கும் ப்பு செெஜனாதஜனானவஜனாதத்திற்கும்
ப்பு செம்பந்தம்
ஏதமிலுவத்ல.
இரஜனாணுவச்
மப்பு செ்லவினத்ுவததக்
குுவதறப்பதல்ல அவரத கவுவத்ல, ெஜனாறஜனாக அமெரிக்கஜனாவில
இருந்த
ரஜர்ெனி
சுயஜனாதீனெஜனாக
இருப்புவதத
உறுதிப்படுத்தவரத அவரத அக்குவதறயஜனாகும். இரஜனாணுவக்
மகஜனாள்ுவதக, மவள்ுவதள ெஜனாளிுவதகயஜனால உத்தரவி ப்படுவுவதத
அவர் விரும்பவிலுவத்ல, ெஜனாறஜனாக ரஜர்ெனி ெற்றும் ஐரரஜனாப்பிய
இரஜனாணுவங்கள் அமெரிக்கஜனாவில இருந்த சுயஜனாதீனப்பட்டும்,
அதற்கு எதிரஜனாகவம் கூ , மப்பு செயலபடுெளவக்கு அவற்ுவதற
வலுப்படுத்த ரவண்டும் எனபரத அவரின எண்ணெஜனாய
இருக்கிறத.
ன் ஷின் ஷூலஸ் தனத Spiegel Online பினனூட் த்தில ரஜர்ென
இரஜனாணுவம் பஜனாரிய அளவில கட்டிமயழுப்பப்படுவதற்கும்
மவளி நேஜனாட்டில
கூடுத்லஜனான
இரஜனாணுவத்
துவத்லயீடுகளில
ஈடுபடுவதற்கும் விண்ணப்பம் ுவதவத்தஜனார். அவர் எழுதினஜனார்:
“வருங்கஜனா்லத்தில
ப்பு செர்வரதப்பு செ
ப்பு செட் த்திற்கு
இணங்கிய
துவத்லயீடுகளில இரஜனாணுவம் பங்ரகற்கும். அதற்கு  நேெத
புவத யினர்களுக்கு ஆகச் சிறந்த ப்பு செஜனாதனங்கள் ரதுவதவ.”
அரதர நேரத்தில, ஐரரஜனாப்பஜனாவின பஜனாதகஜனாப்புக் மகஜனாள்ுவதக
விரிவஜனாக்கம்
மப்பு செயயப்படுவதற்கும்
ரஜர்ெனியின
ரெ்லஜனாதிக்கத்தில
ஒரு
ஐரரஜனாப்பிய
இரஜனாணுவம்
உருவஜனாக்கப்படுவதற்கும் ன் ஷின் ஷூலஸ் ரகஜனாரினஜனார்: இறுதியில
ஐரரஜனாப்பஜனா “ஐரரஜனாப்பிய ஒனறியத்தின கூட்டு பஜனாதகஜனாப்பு
ெற்றும் தற்கஜனாப்பு மகஜனாள்ுவதக வி யத்தில முனரனற்றம்
கஜனாணரவண்டியிருக்கிறத. ஐரரஜனாப்பிய ஒனறியத்தில இரத
இ்லக்ுவதகப்
பினமதஜனா ர்ந்த
மகஜனாண்டிருக்கும்
 நேெத

கூட் ஜனாளிகளு ன இுவதணந்த, ஒரு ஐரரஜனாப்பிய பஜனாதகஜனாப்பு
ஒனறியம்
வி யத்தில
உ னபஜனாடு
கஜனாண
 நேஜனாங்கள்
விரும்புகிரறஜனாம்.”
“இத
வி யத்தில
எப்ரபஜனாதம்
முட்டுக்கட்ுவத ரபஜனாட்டு வந்திருக்கும் பிரிட் ன ஐரரஜனாப்பிய
ஒனறியத்தில இருந்த மவளிரயறி” இருப்பத இதற்கு “புதிய
ப்பு செந்தர்ப்பங்குவதள” வழங்குகிறத.
அமெரிக்கஜனாவி ம்
இருந்த
சுயஜனாதீனப்பட்டும்
அதற்கு
எதிரஜனாகவம்
உ்லமகங்கிலும்
ஏகஜனாதிபத்திய
 நே்லனகுவதள
பினபற்றிச் மப்பு செலகினற ஒரு ரஜர்ெஜனானிய ெற்றும் ஐரரஜனாப்பிய
வல்லரசுக் மகஜனாள்ுவதகக்கு ன் ஷின் ஷூலஸ் அுவதழப்பு விடுக்கிறஜனார்
எனபத ஐயத்திற்கி மில்லஜனாததஜனாகும்.
ஐரரஜனாப்பிய
ஒனறியம்
இறுதியஜனாக
“ஒதங்கியிருப்புவதத
விட்டுவிட்டு
அுவதெதிக்கஜனான
ப்பு செர்வரதப்பு செக்
மகஜனாள்ுவதகயின
அரங்கில
ஒரு
மப்பு செயலூக்கெஜனான
பஜனாத்திரத்ுவதத
ஏற்க
ரவண்டும்”
எனறு
அவர்
வலியுறுத்தினஜனார்.
இத
“அப்பு செவகரியெஜனானத” எனபத ன “நிச்ப்பு செயெஜனாக பலதரப்பட்
விவஜனாதங்களுக்கும்
வழிவகுக்கும்.”
ஆயினும்
“ஐரரஜனாப்பஜனாவக்கஜனான ஒரு கூடுதல மப்பு செயலூக்கெஜனான பஜனாத்திரம்”
எனபதற்கு “எந்த உருப்படியஜனான ெஜனாற்றும்” இலுவத்ல. அவர்
ரெலும்
ரப்பு செர்த்தக்
மகஜனாண் ஜனார்,
“ஏமனனறஜனால
 நேெத
கூட் ஜனாளிகளஜனாக இருப்பவர்களும் உள்ளி ெற்ற உ்லகளஜனாவிய
அரசியல மப்பு செயற்பஜனாட் ஜனாளர்களில ப்லருக்கும் அுவதெதிக்கஜனான
இத்துவதகயமதஜனாரு
புதிய
மகஜனாள்ுவதகயில
சுத்தெஜனாய
ஆர்வமில்லஜனாெல இருக்கிறத அல்லத மிகக் குுவதறந்த
ஆர்வம் தஜனான இருக்கிறத.”
ஐரரஜனாப்பிய
ஏகஜனாதிபத்தியத்ுவதத
அமெரிக்க
இரஜனாணுவவஜனாதத்திற்கஜனான
ஒரு
ப்பு செெஜனாதஜனானவஜனாத
ெஜனாற்றஜனாக
முனுவதவப்பதற்கு ரஜர்ெனியின ப்பு செமூக ஜன நேஜனாயகக் கட்சியினர்
மப்பு செயகினற முயற்சி ஒரு ரெஜனாப்பு செடியஜனாகும். க ந்த கஜனாலநூற்றஜனாண்டு கஜனா்லத்தில, ஐரரஜனாப்பிய ப்பு செக்திகள் அமெரிக்க
ஏகஜனாதிபத்தியத்தஜனால
 நே த்தப்பட்டிருந்த
ப்பு செட் விரரஜனாதெஜனான
மூர்க்கத்தன ரபஜனார்களில பங்குமபற்றிருக்கினறன எனபத ன
ஒட்டுமெஜனாத்தெஜனாய
பஜனார்த்தஜனால
அமெரிக்க
அரசின
துவத்லுவதெயில
இருக்கும்
ெலடிபிலலியனரஜனால
முனதள்ளப்படுவனவற்ுவதற
ஒத்த
மகஜனாள்ுவதககுவதளரய
இப்ரபஜனாத பினபற்றிக் மகஜனாண்டிருக்கினறத. அுவதவ ஐரரஜனாப்பஜனா
முழுுவதெயிலும்
ப்பு செமூக நே்ல
மப்பு செ்லவகுவதள
மவட்டிக்
மகஜனாண்டிருக்கினறன,
இரஜனாணுவப்
மபருக்கத்தில
ஈடுபட்டுள்ளன,
அரசு
எந்திரத்ுவதத
வலுப்படுத்திக்
மகஜனாண்டிருக்கினறன. அவர்களின அமெரிக்க “கூட் ஜனாளி”க்கு
எதிரஜனாக  நே வடிக்ுவதககள் எடுப்பதற்கும் அுவதவ தயஜனாரிப்ுவதப
ரெலும் ரெலும் அதிகப்படுத்தி வருகினறன.
இந்த
அபஜனாயகரெஜனான
அபிவிருத்திக்கஜனான
கஜனாரணம்,
உற்பத்தியின ப்பு செர்வரதப்பு செத் தனுவதெக்கும் ரதசிய அரசு-அுவதெப்பு
முுவதறக்கும்
இுவத யி்லஜனான
முரண்பஜனாட்ுவத
மவலலும்
திறனற்றதஜனாக இருக்கும் முத்லஜனாளித்தவத்தின தீர்க்கமுடியஜனாத
ம நேருக்கடியிர்லரய கஜனாணத்தக்கதஜனாகும். முத்லஜனாம் ெற்றும்
இரண் ஜனாம் உ்லகப் ரபஜனார்குவதள ஒட்டிய கஜனா்லத்தில ரபஜனா்லரவ,
கச்ப்பு செஜனாப் மபஜனாருட்களுக்கும், ப்பு செந்ுவததகளுக்கும், மப்பு செலவஜனாக்கு
வட் ங்களுக்குெஜனாய ஏகஜனாதிபத்திய ப்பு செக்திகளுக்கு இுவத யில
நி்லவகினற ரபஜனாட்டியஜனானத, மதஜனாழி்லஜனாள வர்க்கம் தனத
மப்பு செஜனாந்த
சுயஜனாதீனெஜனான
ரப்பு செஜனாப்பு செலிப்பு செ
ரவுவத்லத்திட் த்ுவததக்
மகஜனாண்டு
துவத்லயி ஜனாத
பட்ப்பு செத்தில
தவிர்க்கவிய்லஜனாெல
மபரியமதஜனாரு ரபஜனாரில மப்பு செனறு முடியக்கூடியதஜனாக இருக்கினற
கூர்ுவதெயஜனான ரெஜனாதலகுவதள தூண்டிக் மகஜனாண்டிருக்கிறத.

