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By Peter Symonds, 25 January 2017

பதவியயேற்ற சில நநாட்களில,  ட்ரம்ப நிர்ிர்வநாகவாகமநானத இரநாணுிர்வ
யவாகமநாதலகள வாகமற்றம் யபநாருக்க அச்சுறத்தகின்ற ிர்வவககயில ததன் சீனக்
கடல விிர்வகநாரத்தில சீனநாவுடனநான ஒரு யவாகமநாதலுக்க பநாவகத
அவகவாகமத்திருக்கிறத.

திர்வளியுறவுச் த் செயேலர் பதவிக்க நிர்ிர்வநாகத்தநால பரிந்தவகரக்கபபட்டிருக்கம்
எக்்ஸநான் தவாகமநாபில முன்னநாள தவகலவகவாகம நிர்ிர்வநாக அதிகநாரியேநான தறக்ஸ
ரிலலர்் சென்,  ததன் சீனக் கடலில சீனநாிர்வநால கட்டபபட்ட ிர்வருகின்ற
கறந்தீவுகளுக்க, சீனநாவின் அணுகவகல அதவாகமரிக்கநா தவகட த் செய்யும் என
முன்னர் விடத்திருந்த திட்டிர்வட்டங்கவகட,  த் செவ்ிர்வநாயேன்ற ஜனநாதிபதி
தடநானநாலட் ட்ரம்பபின் ஊடகச் த் செயேலரநான சீன் ஸவகப் செர் ஆதரித்தப
யபசினநார்.

தனத முதல முழு ஊடகச் ் செந்திபபில,  ஸவகப் செர் இவ்ிர்வநாறநாய்
திர்வளிபபவகடயேநாய் அறிவித்தநார்:  “நவாகமத நலன்கள அங்யக
பநாதகநாக்கபபடிர்வவகத அதவாகமரிக்கநா உறதி த் செய்யேவிருக்கிறத.”
் செர்ச்வக் செக்கரியே கடல பகதியில சீனக் கட்டபபநாட்டில இருக்கம்
தீவுகவகடக் கறிபபிட்ட அிர்வர் ததநாடர்ந்த கூறினநார்:  “அத்தீவுகள
முவகறயேநாக சீனநாவின் பகதியேநா உண்வகவாகமயில ் செர்ிர்வயத் செ நீர்பபரபபின்
பகதியேநா என்பத கறித்த யகளவி அத,  அவ்ிர்வநாறநாயின்,  ் செர்ிர்வயத் செப
பிரநாந்தியேங்கள ஒரு நநாட்டினநால வககபபற்றபபடிர்வதில இருந்த
பநாதகநாக்கபபடிர்வவகத நநாம் உறதி த் செய்யேவிருக்கியறநாம்.”

ட்ரம்ப நிர்ிர்வநாகத்தின் அச்சுறத்தலகடத தபநாறபபற்ற தன்வகவாகமயேநானத
ிர்வநாஷிங்டன் யபநாஸடின் த் செய்தித்தவகலபபின் மூலம் அடிக்யகநாடிட்டக்
கநாட்டபபட்டதநாக இருந்தத:  “ட்ரம்ப ததன் சீனக் கடலில யபநாருக்க
தயேநாரநாய் இருக்கிறநாரநா,  அலலத அிர்வரத அணி ததளிிர்வற்றப
யபசுகிறதநா?”  ததளிிர்வற்ற அலலத திர்வறநாகக் கூறியே கருத்தகள தநான்
பிரச்சிவகன என்பதநாக ிர்வநாஷிங்டன் யபநாஸட் கூறியே யிர்வவகடயில,
ஸவகப் செரின் கருத்தகள இரண்ட ிர்வநாரங்களுக்கம் கவகறிர்வநான கநாலத்திற்க
முன்பநாக ரிலலர்் சென் கூறியே கருத்தக்களுடன் முழுவகவாகமயேநாக
ஒயரிர்வரிவக் செயில இருந்தன.

அிர்வரத நநாடநாளுவாகமன்ற ஊர்ஜிதபபடத்தல அவாகமர்வின் யபநாத,  ரிலலர்் சென்,
சீனநாவின் மீத கடவகவாகமயேநாக தநாக்கினநார், ததன் சீனக் கடலில அதன் நில
வாகமறஉரிவகவாகம நடிர்வடிக்வகககள “ரஷ்யேநா கிரீமியேநாவகிர்வ எடத்தக்
தகநாண்டவகதப யபநான்றத”  என்ற அறிவித்தநார்.  சீனநாவின் தீவுக்
கட்டவாகமநானங்கள நிறத்தபபட யிர்வண்டம் என்ற எச்் செரித்த அிர்வர், “அந்தத்
தீவுகளுக்கநான அணுகல அனுவாகமதிக்கபபடப யபநாிர்வதிலவகல” என்ற யவாகமலும்
ய் செர்த்தக் தகநாண்டநார்.

ஓரடவுக்க கவகறந்தபட்் செம், பிரநாந்தியே உரிவகவாகமயகநாரல யவாகமநாதலகளில எந்த
நிவகலபபநாடம் எடக்கநாவாகமல,  ஆனநால ததன் சீனக் கடலில “தவகடயேற்ற
கபபல யபநாக்கிர்வரத்த சுதந்திர”த்வகத உறதி த் செய்ிர்வதில தனத “யதசியே

நலன்”  இருந்ததநாக அறிவித்திருந்த,  ிர்வநாஷிங்டனின் முந்வகதயே
நிவகலபபநாட்டில இருந்த ஒரு தீர்வாகமநானகரவாகமநான வாகமநாற்றத்வகதக் கறிபபதநாக
இந்த கருத்தக்கள இருக்கின்றன.  ஒபநாவாகமநா நிர்ிர்வநாகத்தின் கீழ,  மூன்ற
் செந்தர்பபங்களின் யபநாத,  சீனத் தீவுகவகடச் சுற்றி 12  கடல வகவாகமல
பிரநாந்தியே சுற்றிர்வரம்புகளுக்களடநாக ஆத்திரமூட்டம் ிர்வவககயில ஏவுகவகர
அழிபபுக் கபபலகவகட அதவாகமரிக்க கடற்பவகட அனுபபியிருந்தத.

இத்தீவுகள மீதநான சீனநாவின் கட்டபபநாட்வகட ட்ரம்பபின் நிர்ிர்வநாகம்
யநரடியேநாக ் செிர்வநால த் செய்கிறத.  அதவாகமரிக்கநா சீன அணுகவகல தவகட
த் செய்யும் அதன் அச்சுறத்தவகல எவ்ிர்வநாற முன்தனடக்க இருக்கிறத என்ற
யகட்டயபநாத,  சூழநிவகல அபிவிருத்தி கநாணும்யபநாத “அத விடயேவாகமநான
கூடதல தகிர்வலகள எங்களிடம் இருக்கம்” என்ற ஸவகப் செர் ததரிவித்தநார்.

பலயிர்வற ஆய்ிர்வநாடர்களும் சுட்டிக்கநாட்டியிருபபவகதப யபநால, ததன் சீனக்
கடலில கடல ிர்வழி வாகமற்றம் ிர்வநான்ிர்வழித் தவகடகவகட ஏற்படத்திர்வத தநான்
சீனநாவகிர்வத் தவகட த் செய்ிர்வதற்கநான ஒயர ிர்வழியேநாக இருக்க முடியும்.
் செர்ிர்வயத் செ ் செட்டத்தின் ஒரு ததளிந்த மீறலநாக இருக்கக் கூடியே
அத்தவககயேததநாரு நடிர்வடிக்வகக,  ஒரு யபநார் நடிர்வடிக்வககயேநாகயிர்வ
கருதபபடம்.

ததன் சீனக் கடலில இருக்கம் தீவுகள “் செர்ிர்வயத் செப பிரநாந்தியேங்கள”
அலல,  வாகமநாறநாக பலயிர்வற நநாடகளினநால ஆக்கிரமிக்கபபட்ட
நீண்டகநாலவாகமநாக உரிவகவாகமயகநாரல ் செண்வகடகளுக்க ஆட்பட்ட ிர்வந்திருபபவகிர்வ
ஆகம்.  ிர்வநாஷிங்டனின் சிடமூஞ்சித்தனமும் கபடயிர்வடமும்
திவககபபூட்டகின்றன.  பிலிபவகபன்ஸ,  வியேட்நநாம்,  வாகமயலசியேநா வாகமற்றம்
தநாய்ிர்வநான் யபநான்ற உரிவகவாகமயகநாரும் யபநாட்டி நநாடகடநால
ஆக்கிரமிக்கபபட்டிருக்கம் தீவுகளுக்க எதிரநாக நடிர்வடிக்வகக எடக்க அத
எந்த ஆயலநா் செவகனயும் முன்வகிர்வக்கவிலவகல.

இத்தீவுகள விடயேத்தில சீனநா “் செிர்வநால த் செய்யே முடியேநாத இவகறயேநாண்வகவாகம”
தகநாண்டிருபபதநாக சீனநாவின் திர்வளியுறவு அவகவாகமச்் செகம் யநற்ற மீண்டம்
உறதிபடத் ததரிவித்தத,  அத்தடன் “எவாகமத உரிவகவாகமகள வாகமற்றம்
நலன்கவகடப பநாதகநாபபதில நநாங்கள உறதியேநாக இருக்கியறநாம்” என்றம்
எச்் செரித்தத.  ததன் சீனக் கடலில அதவாகமரிக்கநாவுக்க எந்த யநரடியேநான
உரிவகவாகமயகநாரலும் இலவகல என்பவகத சுட்டிக் கநாட்டியே
த் செய்தித்ததநாடர்பநாடர் ளர் ஹாளர் ஹூிர்வநா சுன்யிங் “இந்தப பிரநாந்தியேத்தில
அவகவாகமதிக்கம் ஸதிரத்தன்வகவாகமக்கம் ய் செதம் ஏற்படத்திர்வவகத தடக்க,
எச்் செரிக்வககயுடன் யப் செவும் த் செயேலபடவும் யிர்வண்டம்”  என்ற
அதவாகமரிக்கநாவகிர்வ ிர்வலியுறத்தினநார். 

முன்னதநாக சீன அரசுக்க த் செநாந்தவாகமநான கயடநாபல வகடம்ஸ பத்திரிவககயில
ிர்வந்த ஒரு தவகலயேங்கம்,  சீனநாவகிர்வ அதன் தீவுகவகட அணுக விடநாவாகமல
தடக்கம் எந்த முயேற்சியும் “தபரியே அடவிலநான யபநார்”
் செம்பந்தபபட்டதநாய் இருக்கம் என்ற அறிவித்தயதநாட,  ரிலலர்் சென் “ஒரு



தபரும் அணு ஆயுத ் செக்திவகயே அதன் த் செநாந்த பிரநாந்தியேங்களில இருந்த
பின்ிர்வநாங்க வகிர்வக்க விரும்புகிறநாரநாயின்,  அிர்வர் அணு் செக்தி
மூயலநாபநாயேங்கள கறித்த விடயேத் யதர்ச்சி தபறட்டம்”  என்றம்
ஆயலநா் செவகன கூறியேத.

ஒரு அணு ஆயுத ் செக்திவகயே அச்சுறத்திர்வதற்கம் ஒரு அணு ஆயுத
யவாகமநாதல பற்றவகிர்வபபு அபநாயேத்தில இறங்கிர்வதற்கம் அதவாகமரிக்க
ஏகநாதிபத்தியேம் விருபபத்தடன் இருபபதற்க திர்வறவாகமயன ிர்வலத-் செநாரி
ிர்வநாய்வீச்் செநாடர் தடநானநாலட் ட்ரம்ப அலலத அிர்வரத நிர்ிர்வநாகத்தில
இருக்கம் இரநாணுிர்விர்வநாத வாகமற்றம் பநாசி் செ தனிநபர்களின் கண்யரநாட்டம்
அலலத உடவியேலநிவகல தநான் கநாரரம் என்ற கூறிவிட முடியேநாத.
ட்ரம்ப அதிகநாரத்திற்க எழுந்தவகவாகமயேநானத உலக அரசியேலில
பண்புரீதியேநான ஒரு வாகமநாற்றத்வகதக் கறித்த நிற்கிறத என்ற
அயதயிர்வவகடயில,  சீனநாவுடன் விஸிர்வரூபதவாகமடக்கம் யவாகமநாதலுக்கநான
அடிபபவகடவகயே ஒபநாவாகமநா நிர்ிர்வநாகத்தின் மூர்க்கவாகமநான “ஆசியேநாவகிர்வ யநநாக்கியே
முன்னிவகல”யயே அவகவாகமத்தத் தந்திருந்தத.  இந்த “முன்னிவகல”
மூயலநாபநாயேத்தின் தவகலவகவாகம ிர்வடிிர்வவகவாகமபபநாடர்களில ஒருிர்வரநான ஹிலநாரி
கிளிண்டன்,  திர்வற்றி தபற்ற அதிகநாரத்திற்க ிர்வந்திருபபநாயரயேநானநால,
அிர்வரத நிர்ிர்வநாகமும்,  பநாணியிலும் கநாலத்திலும் வாகமற்றம்
தந்தியரநாபநாயேத்திலும் என்ன வித்தியேநா் செங்கள இருக்கின்ற யபநாதிலும்,
அயத யபநார்க் கூச்் செல பநாவகதவகயேயயே அடிபபவகடயேநாகப
பின்பற்றியிருக்கம்.

அதவாகமரிக்க ஏகநாதிபத்தியேத்தின் ிர்வரலநாற்ற வீழச்சிவகயேத் தடத்த
நிறத்திர்வதம் அதவாகமரிக்கநாிர்வநால யவாகமலநாதிக்கம் த் செலுத்தபபடகின்ற
“் செர்ிர்வயத் செ விதிகளின் அடிபபவகடயிலநான முவகற”க்க சீனநாவகிர்வ
கீழபபடியேச் த் செய்யே வகிர்வபபதம் தநான் ஒபநாவாகமநாவின் “ஆசியேநாவகிர்வ யநநாக்கியே
முன்னிவகல”யின் யநநாக்கவாகமநாக இருந்தத. ட்ரம்பபின் ஆயலநா் செகர்கள இந்த
யநநாக்கத்தில உடன்பநாடின்வகவாகமவகயே திர்வளிபபடத்தவிலவகல,  வாகமநாறநாக அந்த
யநநாக்கங்கவகட ் செநாதிபபதில “முன்னிவகல”  மூயலநாபநாயேம் யதநாலவி
கண்டவகதயயே கடவகவாகமயேநாக கண்டனம் த் செய்த ிர்வந்திருக்கின்றனர்.

ிர்வர்த்தக வாகமற்றம் நநாரயேவாகமதிபபு பிரச்சிவகனகள,  இவகரயே-யிர்வவு
நடிர்வடிக்வகககடநாக த் செநாலலபபடபவகிர்வ,  வாகமற்றம் ிர்வடதகநாரியேநா வாகமற்றம்
தநாய்ிர்வநான் ஆகியே உலகின் மிக ஆபத்தநான தீபபற்றம் புளளிகளில சில
வாகமற்றம் ததன் சீனக் கடல ஆகியே ் செகல விிர்வகநாரங்கள ததநாடர்பநாகவும்
சீனநாவுடன் யவாகமநாதம் யநநாக்கம் தகநாண்டிருபபவகத ட்ரம்ப தனத யதர்தல
பிரச்் செநாரத்தின் யபநாயத ததளிிர்வநாக்கியிருந்தநார்.  யபநார் அச்சுறத்தலுடனநான
தனத யகநாரிக்வகககளுக்க ஆதரிர்வநாக அதவாகமரிக்க இரநாணுிர்வத்வகத,  அதன்
அணு் செக்தித் திறன் உளளிட,  பரந்த அடவில விரிிர்வநாக்கிர்வதற்க அிர்வர்
ிர்வநாக்கறதியேளித்திருக்கிறநார்.

உலக அரசியேல வாகமற்றம் தபநாருடநாதநாரத்தில ஒரு அடிபபவகடயேநான முக்கியே
வாகமநாற்றம் நிகழந்த தகநாண்டிருக்கிறத.  ட்ரம்பபின் யதர்ிர்வநானத இரண்டநாம்
உலகப யபநாருக்கப பிந்வகதயே ஒழுங்க இறதியேநாக முறிந்திருபபவகத
வாகமற்றம் தபநாறிந்திருபபவகதக் கறிக்கிறத.  ஒபநாவாகமநாவின் “முன்னிவகல”யின்
தபநாருடநாதநார மூலபநாகவாகமநாய் இருந்த பசிபிக் கடந்த கூட்வகட (TPP)

கிழித்ததறியும் ட்ரம்பபின் முடிிர்வநானத,  ”சுதந்திர ிர்வர்த்தகம்”  வாகமற்றம்
பன்முகத்தன்வகவாகமயின் ் செகநாபதத்தின் முடிவகிர்வ அறிவிக்கிறத.  ட்ரம்பின்
“முதலில அதவாகமரிக்கநா”  தகநாளவககயின் அர்த்தம்,  தண்டவகன ிர்வர்த்தக
நடிர்வடிக்வகககளுக்க, முதல யநர்ிர்வநாய் சீனநாவுக்க எதிரநாக, திரும்புிர்வதம்,
இரண்டநாம் உலகப யபநாருக்க இட்டச் த் சென்ற 1930 களின் “உனத-
அண்வகடநநாட்வகட-பிச்வக் செக்கநாரனநாக்க”  தகநாளவகககளுக்க திரும்புிர்வதம்
ஆகம்.

ட்ரம்ப பதவியில அவாகமர்ந்த விட்ட பின்னர் அிர்வரத கண்யரநாட்டங்களில
கண்ணியேம் யதநான்றி விடம் என்பதநாக உலதகங்கிலும் ஊடகங்கடநாலும்
அர் செநாங்கங்கடநாலும் கருதபபட்ட ிர்வந்த ஊகம் திவககபபநாகவும்
அச்் செவாகமநாகவும் தரிதகதியில வாகமநாறிக் தகநாண்டிருக்கிறத.  முக்கியே
தவகலநகரங்களில,  யதசியே நலவகன சிறந்த ிர்வவககயில எவ்ிர்வநாற
பநாதகநாக்கலநாம் என்ற கரக்ககள யபநாடபபட்டக் தகநாண்டிருக்கின்றன.

ஐயரநாபபநா அதன் த் செநாந்த நலன்கவகட ிர்வவகரயேவகற த் செய்யே யிர்வண்டம் என
யஜர்வாகமனியின் தபநாருடநாதநார விிர்வகநாரங்களுக்கநான அவகவாகமச்் செரநான சிக்வாகமநார்

கநாபரியேல அறிவித்தநார்,  அதவாகமரிக்கநா சீனநாவுடன் ஒரு ிர்வர்த்தகப யபநாவகர
ததநாடங்கவாகமநாயின் ஐயரநாபபநா சீனநாவகிர்வ யநநாக்கித் திரும்ப யிர்வண்டம் என்ற
அிர்வர் சூ் செகம் த் செய்தநார். சீனநாவகிர்வ யநநாக்கியே எந்த திருபபமும், கறிபபநாக
ஐயரநாபபியே ் செக்திகடத எந்த திருபபமும்,  அதவாகமரிக்கநாவின்
முரட்டத்தனவாகமநான ிர்வநார்த்வகதகள வாகமற்றம் நடிர்வடிக்வகககவகட இன்னும்
தீவிரபபடத்தம்,  அத தன் புவி-அரசியேல ிர்வலுநிவகல நழுவிக்
தகநாண்டிருபபதநாக உரர்ந்த எண்ணியேவகத விடவும் விவகரிர்வநாக த் செயேலில
இறங்க யிர்வண்டம் என்ற முடிவுக்க ிர்வரும்.

இந்த வாகமநாதத்தில சுவிட்் செர்லநாந்தின் டநாயிர்வநாஸில நடந்த உலகப
தபநாருடநாதநார வாகமன்றக் கூட்டத்தில,  சீன ஜனநாதிபதி ஸி ஜின்பிங்,
அதவாகமரிக்கநாவின் பநாரம்பரியேவாகமநான கூட்டநாளிகளிவகடயயே சீனநாவின்
த் செலிர்வநாக்வகக அதிகரிக்கம் ஒரு முயேற்சியில,  அதவாகமரிக்கநாவிற்க
யநர்வாகமநாறநாய் “தநாரநாடிர்வநாத” முதலநாளித்திர்வ ிர்வர்த்தக வாகமற்றம் தபநாருடநாதநார
ஒழுங்கின் பநாதகநாிர்வலரநாக தனத ஆட்சிவகயே முன்வகிர்வத்தநார்.

அதவாகமரிக்கநாவகிர்வ வகவாகமயேவாகமநாகக் தகநாண்ட இயேங்கம் CSBA (மூயலநாபநாயே
வாகமற்றம் நிதிநிவகல வாகமதிபபீடகளுக்கநான வகவாகமயேம்)  த் சென்ற ிர்வநாரத்தில
“் செவாகமநிவகலவகயேப பநாதகநாத்தல:  அதவாகமரிக்கநாவின் ஒரு யூயரநாஆசியே
பநாதகநாபபு மூயலநாபநாயேம்”  என்ற தவகலபபில ஒரு அறிக்வககவகயே
திர்வளியிட்டத.  யூயரநாஆசியே நிலபபரபபு ஒரு யபநாட்டி ் செக்தி அலலத
் செக்திகடநால யவாகமலநாதிக்கம் த் செய்ய்யேபபடிர்வவகத அதவாகமரிக்கநா தடத்தநாக
யிர்வண்டம் என்ற அத அறிவிக்கிறத.  “ஐயரநாபபநாவகிர்வ அலலத
ஆசியேநாவகிர்வ ஒரு ஒற்வகற ் செக்தி யவாகமலநாதிக்கம் த் செய்யும் நிவகலக்க
ிர்வருவாகமநானநால,  அத அதவாகமரிக்கநாவகிர்வ விடவும் கணி் செவாகமநான அடவில
அதிகவாகமநான வாகமனிதிர்வடத்வகதயும்,  தபநாருடநாதநார வாகமற்றம் ததநாழிலநுட்ப
த் செயேலதிறவகனயும் -  ஆகயிர்வ அதிகவாகமநான இரநாணுிர்வ த் செயேலதிறவகனயும் -
தகநாண்டதநாக ஆகிவிடம்.  ஆகயிர்வ,  ் செநாத்தியேவாகமநானநால,  அத்தவககயேததநாரு
் செக்தி எழுிர்வத தடக்கபபட்டநாக யிர்வண்டம்” என்ற அத ததரிவிக்கிறத.

அதவாகமரிக்க யநநாக்கங்கவகட ் செநாதிபபதற்க அணு ஆயுதங்கவகடப
பயேன்படத்திர்வத உளளிட்ட எததிர்வநான்வகறயும் அந்த அறிக்வகக
நிரநாகரிக்கவிலவகல. ”ிர்வரம்புபட்ட அணு ஆயுதப யபநார் பிரச்சிவகன கறித்த
வாகமறசிந்தவகனக்க அிர்வசியேம் இருக்கிறத”  என்ற அறிவித்த பின் அத
ததநாடர்ந்த கூறகிறத: “யூயரநாஆசியே சுற்றிர்வட்டதவாகமங்கிலும் பலவிதவாகமநான
மூயலநாபநாயேப யபநார் அிர்வ் செரங்களுக்கம் பதிலிறபபு த் செய்யேத்தக்க
ிர்வண்ரம் அதவாகமரிக்கப பவகடகள தயேநாரிபபுடன் இருந்தநாக யிர்வண்டம்.
அத்தவககயேததநாரு யவாகமநாதவகல உடனடியேநாகவும் ் செநாதகவாகமநான விதத்திலும்
அத்தடன் ிர்வருங்கநாலத்தில அணு ஆயுதப பயேன்பநாட்வகட ஊக்கம்கன்றச்
த் செய்யும் ிர்வவககயிலும் முடிவுக்கக் தகநாண்ட ிர்வர நடிர்வடிக்வகககள
எடபபதற்க அதவாகமரிக்க இரநாணுிர்வம் திறம் பவகடத்ததநாயிருபபத
அதவாகமரிக்கநாவின் நீண்ட-கநாலப பநாதகநாபபிற்க மிக இன்றியேவகவாகமயேநாததநாக
இருக்கக் கூடம்.”

ததன் சீனக் கடல ததநாடர்பநான ட்ரம்ப நிர்ிர்வநாகத்தின் அச்சுறத்தலநான
மிரட்டலகள,  உலகம் ஒரு அணுப யபரழிவகிர்வ யநநாக்கி யிர்வகதவாகமடத்தச்
த் சென்ற தகநாண்டிருக்கிறத என்பதன் கூரியே எச்் செரிக்வகககள ஆகம்.
ஆயினும் உலக முதலநாளித்திர்வத்வகத உலகப யபநாரின் பநாவகதயில
த் செலுத்தகின்ற அயத தநருக்கடி தநான் ் செர்ிர்வயத் செத் ததநாழிலநாட
ிர்வர்க்கத்வகத ய் செநா் செலி் செப புரட்சிக்கநான பநாவகதயில த் செலுத்திர்வதநாகவும்
இருக்கிறத.

இறதியில இந்தப பிரச்சிவகன, அரசியேல நனவு, ததநாழிலநாட ிர்வர்க்கத்தின்
ஐக்கியேம் வாகமற்றம் ஒழுங்கவகவாகமபபு ஆகியேிர்வற்றின் வாகமட்டத்தினநாயலயயே
தீர்வாகமநானிக்கபபடிர்வதநாக இருக்கம், இவகிர்வ ததநாழிலநாட ிர்வர்க்கத்தில புதியே
அரசியேல தவகலவகவாகமவகயேக் கட்டிதயேழுபபுிர்வவகத ் செநார்ந்தவகிர்வயேநாகம்.
நநான்கநாம் அகிலத்தின் அவகனத்தலகக் கழுயிர்வ அந்தத் தவகலவகவாகமயேநாகம்,
அத வாகமட்டயவாகம ஏகநாதிபத்தியேப யபநாரின் மூலவாகமநான முதநாலநாளித்திர்வத்திற்க
எதிரநாக ததநாழிலநாட ிர்வர்க்கத்தின் ஒரு ஐக்கியேபபட்ட யபநாரநாட்டத்தின்
அடிபபவகடயில யபநாருக்க எதிரநான ஒர் ் செர்ிர்வயத் செ இயேக்கத்திவகனக்
கட்டிதயேழுபப யபநாரநாடிக் தகநாண்டிருக்கிறத. ICFI வாகமற்றம் அதன் யதசியேப
பிரிவுகளில இவகரந்த அிர்வற்வகறக் கட்டிதயேழுபப உதவுிர்வயத
அிர்வ் செரஅிர்வசியேவாகமநான பணியேநாகம்.


