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உலக சோசோலிோ வலலத் தள ோர்வசதோ ஆசிரியர் குழுவின
தலலவரசன ச டேவிட் சடசர்த் இலங்லக வசை வானனசலியின
ஆங்கில

ை வானலசழி

நிகழ்ச்சியசன

“Coffee

with

Dan”

இல

அக்ச டேசபர் லசதம 8 ஆம திகதி 30 நிமி டேங்கள் ஒர
சடர்கசணல நிகழ்ச்சியில கலந்துை வானகசண் டேசர். இந்த வசை வானனசலி
சோலவயசனது அரோசங்கத்தசல நிதியளிக்கப்படும இலங்லக
ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தசபனத்தின சோலவகளில ஒனேவைகளில் ஒன்றசகும.
with
Dan”
நிகழ்ச்சியசனது
பிரபல
ோட் டே
ஆசலசோகரம ோட் டேத்தரணியுலசன  டேசக் டேர்.  டேசன லசலிக்க
குணசோகரவசல
ட டேசத்தப்படுவதசகும.
குணசோகரவின
ஆர்வலசன
சகள்விகள்
உலக
முதலசளித்துவத்தின
ை வானடரக்கட,
அை வானலரிக்கசவின
ட்ரமப்
நிர்வசகத்தின
குணசமோம,
சீனசவின
ை வானபசரளசதசர
எழுச்சியின
முக்கியத்துவம, ஏகசதிபத்திய சபசரின அபசயம லற்றும
பல ை வானதசழிலசளர்களும லசணவர்களும சோசோலிோத்தில
ஆர்வமுற்று டசனகசம அகிலத்தின வரலசற்லேவைகளில் ஒன்ற கற்க
முனவரவது
சபசனேவைகளில் ஒன்ற
சகள்விகள்
ை வானதச டேர்பசன
கலந்துலரயசடுவதற்கசன
ோந்தர்ப்பத்லத
உரவசக்கி
ை வானகசடுத்தது.
“Coffee

“Coffee with Dan” நிகழ்ச்சியில ச டேவிட் சடசர்த்

நிகழ்ச்சிலய ஒவ்ை வானவசர வசரடசளும
கசலல 8 லணி முதலசக இலங்லக வசை வானனசலியில தீவ
முழுவதிலும
97.4
லற்றும
97.6
அலலவரிலோயில
“Coffee

with

Dan”

சகட்கலசம. நீங்கள் சகட்டுக் ை வானகசண்டரப்பது சரடசயச
ஸ்ரீலங்கசவின “Coffee with Dan” சடரம,  டேசன இனி உங்கள்
வோம.
கசலல வணக்கம, “Coffee with Dan” நிகழ்ச்சிக்கு
உங்கலள வரசவற்கிசேவைகளில் ஒன்றன. இந்த கசலல சவலளயில
எனனு டேன இரப்பது திர.ச டேவிட் சடசர்த். உலக சோசோலிோ
Dan:

வலலத் தளத்தின ோர்வசதோ ஆசிரியர் குழுவின தலலவர்.
இனனும விரிவசக அவலரப் பற்றி கூறுவதற்கு முனபசக,
திர. ச டேவிட் சடசர்த் அவர்கலள வரசவற்று அவரக்கு
கசலல வணக்கத்லத ை வானதரிவிக்கிசேவைகளில் ஒன்றன.
இங்கு வந்திரப்பதில மிக்க லகிழ்ச்சி  டேசன. எனலன
அலழைத்ததற்கு டனறி.
DN:

ச டேவிட் அை வானலரிக்கசவில இரந்து வந்திரக்கிேவைகளில் ஒன்றசர், டசன
குறிப்பிட் டேலதப் சபசல அவர் உலக சோசோலிோ வலலத்
தளத்தின ோர்வசதோ ஆசிரியர் குழுவின தலலவரசவசர்.
இலங்லகயில சில முக்கியலசன நிகழ்வகளில கலந்து
ை வானகசள்வதற்கசக அவர் வந்திரக்கிேவைகளில் ஒன்றசர், அக்ச டேசபர் 1 அனறு
ஒர ை வானோய்தியசளர் ோந்திப்பில டசனகசம அகிலத்தின 80 வது
ஆண்டு லற்றும இலங்லகயில SEP எனறு அலழைக்கப்படும
சோசோலிோ ோலத்துவக் கட்சியின 50 வது ஆண்டலன
ை வானகசண் டேசடும
விதலசய்
டல டேை வானபேவைகளில் ஒன்றவிரந்த
ை வானபசதுக்
கூட் டேங்கள் குறித்து சபசினசர்; ை வானோனேவைகளில் ஒன்ற வசர இறுதியில
சபரசதலன பலகலலக்கழைகத்திலும அக்ச டேசபர் 7 அனறு
புதிய டகர லண் டேபத்திலும அவர் உலரயசற்றினசர். ச டேவிட்,
முதலில, இந்த உலக சோசோலிோ வலலத் தளம பற்றி சிறிது
கூறுங்கசளன.
Dan:

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம டசனகசம அகிலத்தின
அலனத்துலகக் குழுவின இலணயப் பத்திரிலக ஆகும.
இது உலகளசவிய விதத்தில சுலசர் 15 ை வானலசழிகளில
ை வானவளியி டேப்படும ஒர வலலத் தளலசகும. உலகிசலசய
மிகப் பரவலசக வசசிக்கப்படுகினேவைகளில் ஒன்ற லசர்க்சிோ சோசோலிோ
வலலத் தளம இதுதசன. வசரத்தில ஆறு டசட்கள்
பதிவி டேப்படுகினேவைகளில் ஒன்றன,
இந்த
ஆண்டு
ை வானதச டேர்ச்சியசன
ை வானவளியீட்டன
இரபதசவது
ஆண்டலன
டசங்கள்
ை வானகசண் டேசடசனசம. பல தரப்பட் டே அரசியல, ோமூக,
ை வானபசரளசதசர,
வரலசற்று,
தத்துவசர்த்த,
கலசச்ோசர
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வி டேயங்கலள பற்றி பிரசுரிக்கினேவைகளில் ஒன்றது. உலகளசவிய அளவில
கணிோலசன வசோகர்கலள அது ை வானபற்றுள்ளது எனசேவைகளில் ஒன்ற டசன
கரதுகிசேவைகளில் ஒன்றன.
Dan: நீங்கள்
எனன?

இலங்லகக்கு

விஜயம

ை வானோய்ய

கசரணம

DN: டசனகசம அகிலத்தின அலனத்துலகக் குழுவின
இலங்லக பிரிவசன இலங்லக சோசோலிோ ோலத்துவக் கட்சி
எனலன இலங்லகக்கு அலழைத்திரந்தது. இலங்லகயில
இரக்கும சோசோலிோ ோலத்துவக் கட்சி அதன ஸ்தசபகத்தின
ஐமபதசவது
ஆண்டு
நிலேவைகளில் ஒன்றலவ
ை வானகசண் டேசடுகிேவைகளில் ஒன்றது.
இலங்லகயில
லசர்க்சிோத்தின
ஒர
நீண் டே
லற்றும
ை வானபரமிதத்துக்குரிய வரலசறு இரப்பலத ட்ை வானரசட்ஸ்கிஸ் டேசக
இரக்கும
எவை வானரசரவரம
அறிவசர்.
1968
இல
ஸ்தசபிக்கப்பட் டே புரட்சிக் கமயூனிஸ்ட் கழைகம அதனபின
1990 களில சோசோலிோ ோலத்துவக் கட்சியசக லசற்ேவைகளில் ஒன்றலல டேந்தது.
சோசோலிோ ோலத்துவக் கட்சியும அதன ை வானபசதுச் ை வானோயலரசன
விசஜ  டேயஸஸும, டசனகசம அகிலம ஸ்தசபிக்கப்பட் டேதன 80
ஆண்டு
வரலசற்றுப்
படப்பிலனகள்
குறித்து
விரிவலரயசற்றுவதற்கு இலங்லக வர எனக்கு அலழைப்பு
விடுத்தனர்.
Dan: டசனகசம அகிலத்தின லற்றும டசனகசம அகிலத்தின
அலனத்துலகக்
குழுவின
வரலசற்றிலனக்
கற்பது
ை வானதசழிலசள வர்க்கத்திற்கு அவசியம எனறு சோசோலிோ
ோலத்துவக் கட்சி அலலது நீங்கள் அலழைப்பலதப் சபசனறு
SEP
வலியுறுத்துகிேவைகளில் ஒன்றது.
உங்களது
விரிவலரகளிலும
இதலன ஆழ்ந்த முக்கியத்துவலசன ஒனேவைகளில் ஒன்றசக நீங்கள்
அடக்சகசடட்டுக் கசட்டயிரக்கிறீர்கள். உலக ஒழுங்லக
புரட்சிகரலசக லசற்ேவைகளில் ஒன்றம ை வானோய்வதற்கு உங்களது இயக்கத்தின
வரலசறு ஏன மிக முக்கியலசனதசக இரக்கிேவைகளில் ஒன்றது எனறு
விளக்க முடயுலச?
DN:
ஆலசம,
முதலில
க டேந்த
கசலத்லத
புரிந்து
ை வானகசள்வதற்கு டலக்கு ஒர வரலசற்றுரீதியசன சலற்சகசள்
புள்ளி இரக்க சவண்டயிரக்கிேவைகளில் ஒன்றது; டசம எப்பட இங்சக
வந்துசோர்ந்சதசம எனறு புரிந்துை வானகசள்ள முடயசலல, டலது
கசலத்தின பல சிக்கலசன பிரச்சிலனகலள டமலசல எப்பட
புரிந்து ை வானகசள்ள முடயும? இரபதசம நூற்ேவைகளில் ஒன்றசண்டல
சோசோலிோத்திற்கசன சபசரசட் டேம லகத்தசன பரிலசணங்கலள
ை வானகசண் டேது. 1917 ரஷ்யப் புரட்சி, வரலசற்றில முதல
ை வானதசழிலசளர் அரசு ஸ்தசபிக்கப்படுவலத கண் டேது. ஆனசல
சோசவியத்
ஒனறியத்லத
ஸ்தசபித்த
அந்த
புரட்சி,
ஸ்ரசலினின கீழ் ஒர பயங்கரலசன சீரழிலவக் கண் டேது.
புரட்சி தனக்கு அடத்தளலசகக் ை வானகசண்டரந்த அத்தலன
அடப்பல டேக்
சகசட்பசடுகள்,
எலலசவற்றுக்கும
சலல
ை வானதசழிலசள வர்க்கத்தின ோர்வசதோ ஐக்கியம, உண்லலயசன
சோசோலிோ
ஜனடசயகத்திற்கும
ோலத்துவத்திற்குலசன
சபசரசட் டேம,
இந்த
அத்தலனயுசல
ஸ்ரசலினசல
கசட்டக்ை வானகசடுக்கப்பட் டேன.
சபரழிவகரலசன
பினவிலளவகலளக்
ை வானகசண்டரந்த
இது
இறுதியில
சோசவியத் ஒனறியசல கலலக்கப்படுவதில உச்ோலல டேந்தது.
அதனபின சோசவியத் ஒனறியம கலலக்கப்பட் டேதன பினனர்
வரலசற்றின முடவிற்கு டசம வந்துசோர்ந்து விட்ச டேசம

எனறும முதலசளித்துவம இறுதிை வானவற்றி ை வானபற்றுவிட்டரந்தது
எனறும தசரசளவசத ஜனடசயகம தசன லனித வரலசற்றில
இறுதியசன கட் டேம எனறும கூேவைகளில் ஒன்றப்பட் டேது. பிரசனசிஸ்
புகுயசலச எழுதிய வரலசற்றின முடவ எனேவைகளில் ஒன்ற அந்த புத்தகம
மிகப்
பிரசித்தலசனது.
அலலதி,
ை வானோழுலல
லற்றும
ோலத்துவத்தின ஒர புதிய ோகசப்தத்தில டசம நுலழைந்து
ை வானகசண்டரந்ததசக டம அலனவரி டேமும கூேவைகளில் ஒன்றப்பட் டேது. டசம
கசண்கினேவைகளில் ஒன்றவசேவைகளில் ஒன்றசக க டேந்த 30 ஆண்டுகளில உலகம
கண்டரக்கும
அபிவிரத்திக்கும
அதற்கும
ோற்றும
ை வானதச டேர்பிலலல. ோலத்துவமினலல, ை வானபசரளசதசர ை வானடரக்கட,
பசசிோ அபசயத்தின வளர்ச்சி லற்றும சபசரின உ டேனட
அச்சுறுத்தல
ஆகியவற்றின
ஒர
உலகத்தில
டசம
வசழ்கிசேவைகளில் ஒன்றசம. அை வானலரிக்கச, சீனச லற்றும ரஷ்யசவக்கு
இல டேயிலசன சலசதலும, அத்து டேன உலை வானகங்கிலுலசன
டசடுகளில டசம கசண்கினேவைகளில் ஒன்ற இரசணுவலயலசக்கத்தின
வளர்ச்சியும மிகத் துயரகரலசன லற்றும சபரழிவை வானகசண் டே
ஒர திலோயில ை வானோனறு ை வானகசண்டரக்கினேவைகளில் ஒன்றன எனபதில
உலக
அரசியலல
உனனிப்பசய்
கவனிக்கும
எவை வானரசரவரக்கும ோந்சதகம இரக்க முடயசது. இப்சபசது
இலளஞர்களின பரந்த பிரிவினர் லத்தியிலும ை வானபரகும
எண்ணிக்லகயிலசன
ை வானதசழிலசளர்கள்
லத்தியிலும
சோசோலிோத்தின
மீது
ஆர்வம
புதுப்பிக்கப்பட்டுக்
ை வானகசண்டரக்கிேவைகளில் ஒன்றது. குறிப்பசக அை வானலரிக்கசவிலும கூ டே இது
ட டேந்து
வரகிேவைகளில் ஒன்றது
எனபது
முதலசளித்துவத்தின
சகசட்ல டேயசக லட்டுசல அை வானலரிக்கசலவ அறிந்தவர்களுக்கு
ஒர ஆச்ோரியலசக இரக்கலசம.
ஒர லசற்ேவைகளில் ஒன்றத்திற்கசன உண்லலயசன விரப்பம அங்சக
இரக்கினேவைகளில் ஒன்ற லட் டேத்திற்கு நிலலலலகள் இரக்கினேவைகளில் ஒன்றன,
முதலசளித்துவம
மீண்டும
அசிங்கலசனை வானதசர
வசர்த்லதயசக ஆகிக் ை வானகசண்டரக்கிேவைகளில் ஒன்றது. ஆகசவ ஒர
லசற்றீடு ை வானதச டேர்பசக மிகப்ை வானபரம ஆர்வம இரக்கிேவைகளில் ஒன்றது.
ஆனசல
உ டேனடயசக
எழுகினேவைகளில் ஒன்ற
பிரச்சிலன
எனனை வானவனேவைகளில் ஒன்றசல, இலளய தலலமுலேவைகளில் ஒன்றக்கு, கூேவைகளில் ஒன்றப் சபசனசல
இனறு அசடகம சபரக்கு, சோசோலிோ இயக்கத்தின வரலசறு
குறித்து, சோசோலிோத்தின தலலவிதிலய தீர்லசனிக்கினேவைகளில் ஒன்ற
லசை வானபரம சபசரசட் டேங்கலளக் குறித்து, மிகக் குலேவைகளில் ஒன்றந்த
அறிசவ இரக்கிேவைகளில் ஒன்றது. சோசோலிோம குறித்த ை வானதளிவ மிக
சலசலசட் டேலசனதசக இரக்கிேவைகளில் ஒன்றது. ை வானதசழிலசள வர்க்கம
க டேந்து ை வானோனேவைகளில் ஒன்ற லசை வானபரம சபசரசட் டேங்கள் லற்றும சோசோலிோ
இயக்கத்லத
உரவலலக்கினேவைகளில் ஒன்ற
இமலசை வானபரம
சபசரசட் டேங்கள் குறித்து கற்பிப்பதற்கும விளக்குவதற்கும
உண்லலயிசலசய
அவசியலசய்
இரக்கிேவைகளில் ஒன்றது.
ஸ்ரசலினிோத்திற்கும
லசசவசயிோம
உள்ளிட் டே
அதன
அத்தலன வலகயேவைகளில் ஒன்றசக்களுக்கும எதிரசக ட்ை வானரசட்ஸ்கிோ
இயக்கத்தசல ட டேத்தப்பட் டே சபசரசட் டேத்லதக் கசட்டலும மிக
முக்கியலசனை வானதசர சபசரசட் டேம சவறு ஏதுமிலலல. ஆகசவ
நீங்கள்
இனலேவைகளில் ஒன்றய
உலலகப்
புரிந்து
ை வானகசள்ள
விரமபினசல,
இந்த
பிரமலசண் டே
அனுபவங்களின
முப்பட் டேகம
வழியசகசவ
நீங்கள்
அதலனக்
கற்க
சவண்டும. அத்து டேன இரபதசம நூற்ேவைகளில் ஒன்றசண்டன லசை வானபரம
அரசியல
சிந்தலனயசளரசக
இரந்தவர்
லிசயசன
ட்ை வானரசட்ஸ்கி.
அத்தலன
ஆளுலலகளிலும
அதிகலசக
அவதூறு ை வானோய்யப்பட் டேவர் எனபசதசடு மிகவம ை வானபசய்ப்
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பிரச்ோசரங்களுக்கு ஆளசனவரசகவம அவர் இரந்தசர்.
எனினும இந்த வரலசறு மிகப்ை வானபரம முக்கியத்துவம
ை வானகசண் டேதசகும.
ஆகசவதசன
ை வானோனேவைகளில் ஒன்ற
நூற்ேவைகளில் ஒன்றசண்டன
முக்கிய
அனுபவங்கலள
திேவைகளில் ஒன்றனசய்வ
ை வானோய்வதற்கும
இனலேவைகளில் ஒன்றய
கசலகட் டேத்திற்கு
அதன
ை வானபசரத்தத்லத
விளக்குவதற்கும டசன இலங்லகக்கு அலழைக்கப்பட்ச டேன.
Dan: ஆக, 1960 களில உலகப் சபசரக்குப் பிந்லதய
எழுச்சிக் கசலகட் டேம முடந்து சபசனதற்குப் பினனும
உற்பத்தி
அதிகலசன
அளவில
உலகலயலசக்கப்பட்டு
விட் டேதசலும ை வானதசழிற்ோங்கங்கள் ஒர பிற்சபசக்குத்தனலசன
பசத்திரத்லத வகித்ததசக சோசோலிோ ோலத்துவக் கட்சியும
உங்கள் உலகக் கட்சியசன அலனத்துலகக் குழுவம,
வரிலோயசன ஆவணங்களில
குணசமோப்படுத்தியுள்ளன.
உலக அளவில, குறிப்பசக அை வானலரிக்கச லற்றும ஐக்கிய
இரசச்சியத்தில, ை வானதசழிற்ோங்கங்கள் தலது அங்கத்தவர்கலள
இழைந்து வந்திரக்கினேவைகளில் ஒன்றன எனறும ை வானோய்திகள் இரக்கினேவைகளில் ஒன்றன .
அசதோலயத்தில
ை வானதசழிலசள
வர்க்கம
அவர்களது
பசரமபரியலசன பிரதிநிதிகளி டேம இரந்து விலகி புதிய
எதிர்ப்பு வடவங்கலள உரவசக்குகினேவைகளில் ஒன்றன,
அத்து டேன
இலங்லகயிலும டசம பசர்க்கிசேவைகளில் ஒன்றசம, சில ோலயங்களில
ை வானதசழிற்ோங்க ட டேவடக்லககள் ை வானபசது லக்களுக்கு ை வானபரம
ை வானதசந்தரவசக ஆகி வந்திரக்கினேவைகளில் ஒன்றன. ஆனசல இப்சபசது
ஃபுக்குயசலச, லற்றும சீனப் பிரச்சிலன இவற்லேவைகளில் ஒன்றை வானயலலசம
கரத்தில ை வானகசண்டு பசர்க்கிசேவைகளில் ஒன்றசம. இந்த ஆர்ப்பசட் டே
அரசியலில சபசலி இ டேது எனறு கூேவைகளில் ஒன்றப்படுகினேவைகளில் ஒன்ற ஒனறு
முனனணியில
இரக்கினேவைகளில் ஒன்றது
எனறு
WSWS
சுட்டக்கசட்டயிரக்கிேவைகளில் ஒன்றது.
டசன
உங்களி டேம
லவக்க
விரமபும சகள்வி எனனை வானவனேவைகளில் ஒன்றசல இந்த அரசியல
வடவங்கலள
ை வானதசழிலசள
வர்க்கத்திற்கசன
அரசியல
ை வானபசறிகள்
எனறு
நீங்களும
ICFI ம
குணசமோப்படுத்தியதற்கசன கசரணம எனன?
DN: உங்கள் சகள்வியில பல சவறு பிரச்சிலனகள்
எழுப்பப்பட்டரக்கினேவைகளில் ஒன்றன. அவற்றில சிலவற்லேவைகளில் ஒன்ற பற்றி
குறிப்பி டே முயற்சிக்கிசேவைகளில் ஒன்றன. முதலில ை வானதசழிற்ோங்கங்களது
பிரச்சிலனக்கு வரசவசம. இந்த அலலப்புகள் க டேந்த அலர
நூற்ேவைகளில் ஒன்றசண்டு கசலத்தில ஒர திலகப்பூட்டும சீரழிவக்குள்
ை வானோனறிரக்கினேவைகளில் ஒன்றன.
ஊதியங்கலள
அதிகரிக்கச்
ை வானோய்வதற்கசன
முயற்சி,
சவலல
நிலலலலகலள
சலமபடுத்துவதற்கசன
முயற்சி,
சவலலகளில
ை வானதசழிலசளர்கலளப் பசதுகசப்பதற்கசன முயற்சி எனறு
ை வானதசழிற்ோங்கங்கள்
பசரமபரியலசக
எந்ை வானதந்த
ை வானோயலபசடுகளில ை வானதச டேர்புபடுத்தப்பட்டு வந்தனசவச, அந்த
அடப்பல டேயசன
ை வானோயலபசடுகளும
கூ டே
இனறு
ை வானதசழிற்ோங்கங்களசல முனை வானனடுக்கப்படுவதிலலல. அலவ
முற்றுமுழுதசக
ை வானபரநிறுவன
ஆதிக்கத்தின
கட் டேலலப்புக்குள்ளசக
ஒரங்கிலணக்கப்பட்டு
விட்டரக்கினேவைகளில் ஒன்றன.
இதற்கசன
அடப்பல டேக்
கசரணம
ை வானவறுலசன அதற்குத் தலலலல ை வானகசடுப்சபசரின சலசோலசன
குணங்களில கசணக்கூடயதலல, லசேவைகளில் ஒன்றசக இறுதி ஆய்வில
இந்த அலலப்புகள் தலக்கு அடப்பல டேயசக ஒர சதசிய
சவலலத்திட் டேத்லத,
ஒர
சதசிய
மூசலசபசயத்லதக்
ை வானகசண்டரக்கினேவைகளில் ஒன்றன
எனேவைகளில் ஒன்ற
உண்லலயிசலசய
கசணக்கூடயதசக உள்ளது.

ஆயினும இதற்கு, ை வானதசழிலசளர்கள் தங்கலள தலது
ை வானோசந்த
ஆளும
உயரடுக்கின
ை வானகசள்லககளுக்கு
கீழ்ப்படயச்
ை வானோய்துை வானகசள்வலத
அவசியலசக்குகிேவைகளில் ஒன்றது.
நீங்கள்
ஒர
மிக
அனுபவமிக்க
ை வானபசரளசதசர
அறிஞை வானரனறு, முனனர் எனனி டேம ை வானதரிவித்திரந்தீர்கள்.
இனறு
உலகின
சலலசதிக்கலசன
கசரணிகள்
ோர்வசதோரீதியசனலவ எனறு உங்களுக்குத் ை வானதரியும. டசம
உலகளசவிய
ஒரங்கிலணப்பு
ை வானகசண் டே
ஒர
ை வானபசரளசதசரத்தில
வசழ்கிசேவைகளில் ஒன்றசம.
ஒவ்ை வானவசர
முதலசளித்துவ வர்க்கமும அரசும சலலசதிக்கத்திற்கசன
ஆக்சரசஷலசன சபசட்டயில ஈடுபட்டுள்ளன. அவற்றில
மிகவம ஈவிரக்கலற்று ை வானோயலபடுவது அை வானலரிக்கச. ஆகசவ
இந்த கட் டேலலப்புக்குள்ளசக ஒர சதசியக் ை வானகசள்லக
எனபது முற்றிலும ை வானபசரத்தலற்ேவைகளில் ஒன்றதசகசவ உள்ளது. ஆளும
உயரடுக்குகள் அவர்கள் ட டேத்துகினேவைகளில் ஒன்ற வர்த்தகப் சபசர்களின
சதலவகளுக்கு ஏற்ப ை வானதசழிலசளர்கள் சலலும சலலும
அதிகலசய் தமலல உட்படுத்திக்ை வானகசள்ள சவண்டும எனறு
சகசரகினேவைகளில் ஒன்றனர்.
அவர்கள் தலது உற்பத்திப்ை வானபசரட்கள் சபசட்டத்திேவைகளில் ஒன்றனு டேன
இரப்பதற்கசக லலிவகூலி உலழைப்லப வழைங்குகினேவைகளில் ஒன்றனர்.
ஆகசவ

இந்த

ை வானதசழிற்ோங்கங்கள்,

லற்றும

முனனர்

சீர்திரத்தக் கட்சிகளசக இரந்த அலனத்துக்கும இந்த
ோர்வசதோ ை வானடரக்கடக்கு ஒர சதசியக் ை வானகசள்லகயினசல
அவர்களி டேம எந்த பதிலும இலலல எனபது அவர்களின
அடப்பல டேத் சதசலவியசக இரக்கிேவைகளில் ஒன்றது. முதலசளித்துவம
இந்த பிரச்சிலனலய சபசரின மூலலசக, வர்த்தகப் சபசரின
மூலலசக, ை வானபசரளசதசரப் சபசரின மூலலசக, இறுதியில
ஒர இரசணுவ சலசதலின மூலலசக, தீர்க்க முயற்சி
ை வானோய்கினேவைகளில் ஒன்றனர். ை வானதசழிலசள வர்க்கம சதசிய அரலோ
தசண்டய
ஒர
மிக
லசறுபட் டே
அணுகுமுலேவைகளில் ஒன்றலய
முனலவக்க சவண்டும. அடுத்து சபசலி இ டேது ை வானதச டேர்பசன
பிரச்சிலனலய எடுத்துக் ை வானகசண்ச டேசை வானலனேவைகளில் ஒன்றசல, டசங்கள்
சபசலி இ டேது எனேவைகளில் ஒன்ற வசர்த்லதலய ஒர மிலகப்படுத்தலசக
பயனபடுத்தவிலலல, லசேவைகளில் ஒன்றசக இ டேது எனறு தங்கலள
அலழைத்துக் ை வானகசள்ளும இந்த அலலப்புகள் லசர்க்சிோத்து டேன
ை வானதச டேர்புல டேய
எதலனயும
எவ்விதத்திலும
ை வானகசண்டரக்கவிலலல
எனேவைகளில் ஒன்ற
உண்லலயின
அடப்பல டேயிலசன ஒர ை வானோசலலசகசவ பயனபடுத்துகிசேவைகளில் ஒன்றசம.
ஒசரை வானயசர
அடப்பல டே
பிரச்சிலனயில
லட்டும
கவனமகுவித்து ை வானோசலகிசேவைகளில் ஒன்றன. ை வானதசழிலசள வர்க்கத்தின
புரட்சிகரப்
பசத்திரத்லத,
ை வானதசழிலசள
வர்க்கத்தின
ோர்வசதோத்
தனலலலய
அங்கீகரிப்பது
எனபது
லசர்க்சிோத்தின லலயலசன மூசலசபசய அடத்தளலசகும.
லசர்க்ஸ்
ஏங்ை வானகலஸின
அத்தலன
லகத்தசன
பல டேப்புகளுசல இதலன நிலலடசட்டுவதற்கசகவம வர்க்கப்
சபசரசட் டேசல
வரலசற்றின
அடத்தளம
எனபலத
விளங்கப்படுத்துவதற்கசகவசல அர்ப்பணிக்கப்பட்டரந்தன.
அவ்வசறிரந்தும சபசலி இ டேது அலலப்புகள் அல டேயசள
அரசியல எனறு ை வானோசலலப்படுகினேவைகளில் ஒன்ற ஒனலேவைகளில் ஒன்றக் ை வானகசண்டு
வர்க்கப் சபசரசட் டேத்லத பிரதியிடுவசதசடு அடப்பல டே
பிரிவசக வர்க்கம இரப்பலத நிரசகரித்து பசலினம,
பசலியல வலக, இனம, நிேவைகளில் ஒன்றம எனறு இரண் டேசம நிலல
பிரச்சிலனகளது
அத்தலன
வலககலளயும
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ஊக்குவிக்கினேவைகளில் ஒன்றன.
ை வானதசழிலசள
வர்க்கத்தின
ஐக்கியத்திற்கசன
லசற்றீ டேசக
இலவ
அத்தலனயும
முனதள்ளப்படுகினேவைகளில் ஒன்றன, மிகவம அழிவகரலசன லற்றும,
ை வானவளிப்பல டேயசக கூறுவதசனசல, ை வானதசழிலசள வர்க்கத்தின
டலனகலள அலலசலல, ோமூகத்தின உச்ோத்திலசன ை வானோலவப்
பகிர்வில, தனது பங்லக அதிகரிக்கக் சகசரவதற்கசக
அல டேயசளம
குறித்த
ோண்ல டேகலளப்
பயனபடுத்திக்
ை வானகசள்கினேவைகளில் ஒன்ற உயர் டடுத்தர வர்க்கத்தின ஒர குறிப்பிட் டே
அடுக்கின டலனகலளசய பிரதிபலிக்கினேவைகளில் ஒன்றதசன விதத்தில
இது ை வானோய்யப்படுகிேவைகளில் ஒன்றது.
அதசவது,
டசன
ஒர
குறிப்பிட் டே
அல டேயசளத்லத
ை வானகசண் டேவனசக இரந்தசல, ஒர ோலுலகமிக்க இ டேத்திற்கு
டசன உரிலல சகசரலசம. சோசோலிோம எவை வானரசரவரக்கும
முனனுரிலலகளுக்கு
முற்படுவதிலலல.
சோசோலிோம
ோலத்துவத்திற்கு விலழைகிேவைகளில் ஒன்றது, அது உலழைக்கும லக்கள்
அலனவரது
ோலத்துவத்லத
எதிர்சடசக்குகிேவைகளில் ஒன்றது.
அது
ை வானதசழிலசள வர்க்கத்தின ஐக்கியத்லத எதிர்சடசக்குகிேவைகளில் ஒன்றது,
ஆகசவ தசன டசங்கள் சபசலி இ டேது வலகயசன
அரசியலல எதிர்க்கிசேவைகளில் ஒன்றசம. பலகலலக்கழைகங்களிலும, டசம
அை வானலரிக்கசவில
கசண்பலதப்
சபசல
முதலசளித்துவ
அரசின பிரிவகள் லத்தியிலுசல கூ டே அதிகலசன அளவில
மிகவம வலுவசக ஊக்குவிக்கப்படுகினேவைகளில் ஒன்ற சபசலி இ டேது
அரசியலசனது லக்கலள ோற்று வலது-ோசரி அடப்பல டேயில
ஒழுங்கலலப்பதற்கசன
ஒர
ை வானபசறிமுலேவைகளில் ஒன்றயசக
ஆகிவிட்டரக்கிேவைகளில் ஒன்றது.
Dan:
லனனிக்க
சவண்டும.
முனனதசய்
நீங்கள்
ை வானோசனனீர்கள்,
முதலசளித்துவத்தின
லரண
ஓலமும
டசனகசம அகிலத்தின பணிகளும எனேவைகளில் ஒன்ற தலலப்பிலசன
லிசயசன ட்ை வானரசட்ஸ்கியின
1938
ஆவணம
இனறும
ை வானபசரத்தலசய் இரப்பதசக. அதலன ோற்று விளக்கிச்
ை வானோசலல முடயுலச?
DN: ட்ை வானரசட்ஸ்கி முதலசளித்துவத்தின லரண ஓலம எனேவைகளில் ஒன்ற
ை வானோசற்ை வானேவைகளில் ஒன்றச டேலரப் பயனபடுத்தியசபசது, அவர் சபசியது 24
லணி சடர லவரஸ் குறித்தலல, லசேவைகளில் ஒன்றசக ோமூக ஒழுங்கின
ஒர ஆழைலசன லற்றும லரணகரலசன சடசலயக் குறித்து
அவர் சபசினசர். அவர் அந்த ஆவணத்லத இரண் டேசம
உலகப் சபசலர ஒட்டய கசலத்தில, பசசிோம பினபுலத்தில
நினறு ை வானகசண்டரக்லகயில, உலை வானகங்கிலும முதலசளித்துவ
ஜனடசயகம
ை வானடசரங்கிக்
ை வானகசண்டரந்த
நிலலயில,
ை வானகசந்தளிப்பசன ை வானபசரளசதசர ை வானடரக்கட நிலலலலகளின
ோலயத்தில
எழுதினசர்.
டசனகசம
அகிலம
ஸ்தசபிக்கப்பட் டேலத
அடுத்து
உ டேனடயசகப்
பினை வானதச டேர்ந்தது எனனை வானவனில: இரண் டேசம உலகப் சபசரின
ை வானவடப்பசகும, அலத ை வானதச டேர்ந்த ஒர வர டேத்திற்குப்
பினனரசன
படுபயங்கரலசன
லனிதப்
படுை வானகசலலகள்
நிச்ோயலசக
உலக
நிலல
குறித்த
ட்ை வானரசட்ஸ்கியின
பகுப்பசய்லவ ஊர்ஜிதம ை வானோய்தன.
சபசரக்குப்
பினனரசன
கசலத்தில,
டசம
சபசிக்
ை வானகசண்டரப்பது, ஸ்ரசலினிோத்தின உதவியு டேனும சோசவியத்
அதிகசரத்துவத்தின
துசரசகத்தனலசன
ை வானகசள்லககளது
உதவியு டேனும முதலசளித்துவம எவ்வசறு தனலன ஸ்திரம
ை வானோய்து
ை வானகசள்ள
முடந்தது
எனேவைகளில் ஒன்ற
ஒர
ை வானடடய

நிகழ்சிப்சபசக்லக குறித்தசகும. முதலசளித்துவம குறித்த
ட்ை வானரசட்ஸ்கியின
லதிப்பீடு
ஏசதசை வானவசர
விதத்தில
மிலகப்படுத்தப்பட் டேது எனபதசய் பலரம டமபுவதற்கு இது
இட்டுச்ை வானோனேவைகளில் ஒன்றது. ஆனசல ட்ை வானரசட்ஸ்கி எழுதியலத நீங்கள்
ஆய்வை வானோய்தசல, அவர் சபசிக் ை வானகசண்டரந்த ை வானடரக்கட
ஒர ோகசப்தத்தின தனலலபற்றியதசகும எனேவைகளில் ஒன்ற புள்ளிலய
அவர்
கவனத்து டேன
குறிப்பிட்டரந்தசர்.
மீட்சிக்
கசலகட் டேங்கள் இரக்கக் கூடும, ஓரளவக்கசன அலலதிக்
கசலகட் டேங்கள்
இரக்கக்
கூடும.
ஆயினும,
அலவை வானயலலசம
தற்கசலிகலசனலவசய
எனேவைகளில் ஒன்றசர்.
புற்றுசடசய்
இரக்கிேவைகளில் ஒன்ற
ஒரவர்
அவ்வப்சபசது
சில
ோலயங்களில சடசய் ஓய்ந்தது சபசல உணரலசம, ஆனசலும
அவரக்கு சடசய் இரந்து ை வானகசண்டுதசன இரக்கிேவைகளில் ஒன்றது
எனபது அவரது மூலளயில ஒர ஓரத்தில இரந்து
ை வானகசண்டு தசன இரக்கும. சடசய் மீண்டும திரமபும, டசம
இனறு முகமை வானகசடுக்கினேவைகளில் ஒன்ற நிலல இதுசவ. சதசிய அரசு
லற்றும உலகப் ை வானபசரளசதசரத்தின பிரச்சிலன, உற்பத்தி
ோக்திகளின வளர்ச்சி தனியசர் உல டேலலக்கு எதிரசய்
நிற்கினேவைகளில் ஒன்ற பிரச்சிலன ஆகிய இரபதசம நூற்ேவைகளில் ஒன்றசண்டல
தீர்க்கப்பட்டரசத
அடப்பல டேயசன
முரண்பசடுகள்
அலனத்திலும எதுை வானவசனறும தீர்க்கப்பட்டரக்கவிலலல,
அலவ
இப்சபசது
உண்லலயசகசவ
ை வானகசடூரலசன
வடவத்தில
லறுஎழுச்சி
கண்டு
ை வானகசண்டரக்கினேவைகளில் ஒன்றன.
ஆகசவ லரண ஓலலசக ட்ை வானரசட்ஸ்கி உரவகம ை வானோய்தது
டலது கசலத்தில ஆழ்ந்த ை வானபசரத்தமுல டேயதசகத் ை வானதனப டேக்
கூடும. ோமீபத்தில சஜர்லனி ை வானோனறிரந்சதன. உலக
ஊ டேகங்களில
சபசதுலசன
அளவ
எனன
சபோப்பட்டரக்கவிலலல
எனேவைகளில் ஒன்றசல
அங்கு
டவ-டசஜி
அரசியல கவனிக்கத்தக்க அளவக்கு மிக ஆபத்தசன
லட் டேத்திற்கு
மீை வானளழுச்சி
கண்டரக்கிேவைகளில் ஒன்றது
ஏை வானனனேவைகளில் ஒன்றசல
சஜர்லன அரசில டசஜிக்கள் கணிோலசன ை வானோலவசக்லகக்
ை வானகசண்டரக்கினேவைகளில் ஒன்றனர்.
இது
இறுதியசக
உலக
ஊ டேகங்களில
ஒப்புக்ை வானகசள்ளப்பட்டரக்கிேவைகளில் ஒன்றது.
இது
க டேந்த
ஐந்து
வர டேங்களசக டசங்கள் சுட்டக்கசட்ட வரகினேவைகளில் ஒன்றை வானதசர
வி டேயலசகும, ஹிட்லரிோத்திற்கு வக்கசலத்து வசங்குவதற்கும
அதலன நியசயப்படுத்துவதற்கும ை வானோலலுகினேவைகளில் ஒன்ற அளவக்கு
சஜர்லன கலவித்துலேவைகளில் ஒன்ற ோமூகத்தில வரலசறு பற்றி ஒர
திரித்தல இரந்து வரகிேவைகளில் ஒன்றது.
இப்சபசது டவ-டசஜி ஆர்ப்பசட் டேங்களின மீை வானளழுச்சிலய
கசண்கிறீர்கள். இப்சபசது இரண் டேசம உலகப் சபசர்
முடந்து 72 ஆண்டுகள், 73 ஆண்டுகள் ஆகினேவைகளில் ஒன்றன.
சஜர்லனியில
ஒர
அச்சுறுத்தலசக
டசஜிோத்தின
யதசர்த்தத்லத சபசுகிேவைகளில் ஒன்றனசபசது, இதலன ஒரவர் எவ்வசறு
விளக்குவது? புலதக்கப்பட்டு விட் டேதசக எவரம கரதிய
பூதங்கள் உண்லலயில மிகவம உயிர டேன இரக்கினேவைகளில் ஒன்றன
எனபசத அதன அர்த்தலசகும. அலவ மீண்டும எழுந்து
வந்து
ை வானகசண்டரக்கினேவைகளில் ஒன்றன.
ஆகசவ
அரசியலல
ை வானவறுலசன அனேவைகளில் ஒன்றச டே நிகழ்வகளது கண்சணசட் டேத்தில
இரந்து லட்டும பசர்க்கசலல வரலசற்றில டசம வசழுகினேவைகளில் ஒன்ற
ஒர பரந்த ோகசப்தத்தில நிறுத்திக் ை வானகசண்டு பசர்க்கினேவைகளில் ஒன்ற
ஒர கூடுதல கவனத்து டேனசன லதிப்பீட்ல டே சடசக்கி டசங்கள்
திரமப சவண்டயதிரக்கிேவைகளில் ஒன்றது. டசங்கள் வழைங்குகினேவைகளில் ஒன்ற பதில
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டசம முதலசளித்துவ அலலப்புமுலேவைகளில் ஒன்றயின லரண ஓலத்தினது
ஒர மிக முனசனறிய கட் டேத்தில இரக்கிசேவைகளில் ஒன்றசம எனேவைகளில் ஒன்ற
வரலசற்றில சவரூனறியை வானதசர பதிலசகும. ை வானதசழிலசள
வர்க்கம இந்த ை வானடரக்கடக்கு ஒர சோசோலிோத் தீர்லவ
கண்டுபிடக்கத் தவறுலசனசல, ோர்வசதிகசரமும சபசரம
தசன முதலசளித்துவம வழைங்குகினேவைகளில் ஒன்ற தீர்வசக இரக்கும.
ஆக இதுதசன பிரதசன அமோம, இதில ை வானபரம ஆர்வம
இரக்கிேவைகளில் ஒன்றது
எனறு
நிலனக்கிசேவைகளில் ஒன்றன.
லறுபடயும
ை வானோசலகிசேவைகளில் ஒன்றன, சோசோலிோத்தில ஆர்வமினறி இரப்பதலல
இனலேவைகளில் ஒன்றய
பிரச்சிலன.
அதிலிரந்து
மிகவம
லசறுபட் டேதசகும. அதிலும, கமயூனிோ-விசரசதமும சோசோலிோவிசரசதமும அரோ லதம சபசனேவைகளில் ஒன்ற ஒர வலகயசக
ஆகியிரந்த
அை வானலரிக்கசவில,
அதன
டமபகத்தனலல
ை வானடசரங்கிக் ை வானகசண்டரக்கிேவைகளில் ஒன்றது.
யதசர்த்தம மிகவம ை வானதளிவசக இலத கசட்டுகினேவைகளில் ஒன்றது.
இலளஞர்கள் சவலலவசய்ப்பினலலலய, ஒர குடுமபத்லத
ை வானதச டேக்குவதில சிரலங்கலள, லசணவர்கள் க டேனகலள
அனுபவிக்கினேவைகளில் ஒன்றனர். யதசர்த்தத்தில ை வான டேசனசலட் ட்ரமப்
சபசனேவைகளில் ஒன்றை வானதசர
ஆளுலல
ஜனசதிபதி
பதவிக்கு
உயரந்துள்ளசர்,
எதிர்க்கட்சிகள் எனக்கூேவைகளில் ஒன்றப்படுபவற்ேவைகளில் ஒன்றசல
எந்த
முற்சபசக்கசன
லசற்லேவைகளில் ஒன்றயும
முனலவக்க
இயலசதிரக்கினேவைகளில் ஒன்றது.
ோற்று
அை வானலரிக்க
அரசியல
விவகசரத்லதப் சபசுவதசக இரந்தசல இவற்லேவைகளில் ஒன்றை வானயலலசம
கூேவைகளில் ஒன்றலசம. அை வானலரிக்கசவில எனன ட டேக்கிேவைகளில் ஒன்றது எனறு லக்கள்
அடக்கட
எனனி டேம
சகட்கிேவைகளில் ஒன்றசர்கள்,
ட்ரமப்
அல டேயசளப்படுத்தும ஒவ்ை வானவசனலேவைகளில் ஒன்றயும லக்கள் ை வானவறுப்பது
நியசயசல, உலை வானகங்குசல இது ை வானதரிகிேவைகளில் ஒன்றது. டசடுகள் லற்றும
லக்களுக்கு எதிரசக ை வானபசறுப்பற்று மிரட் டேலகள் விடுக்கினேவைகளில் ஒன்ற
அவர் ஒர உண்லலயசன அரக்கத்தனலசன ஆளுலலயசக
பசர்க்கப்படுகிேவைகளில் ஒன்றசர். ஆனசல டசன அவர்களுக்கு ை வானோசலவது,
ட்ரமப் ஒர ஆழைலசன சடசயின அறிகுறி லட்டுசலயசவசர்,
ஜனடசயகக் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்திரந்தசல வி டேயங்கள்
அடப்பல டேயில சவறுலசதிரியசனலவயசக இரந்திரக்கும
எனறு அவர்கள் டமபினசல, அவர்கள் ஒர பசரிய பிலழை
ை வானோய்கிேவைகளில் ஒன்றசர்கள். அை வானலரிக்க அரசியல வசழ்விலசன ஆழைலசன
சபசக்குகளின ஒர அதீத ை வானகசடூரலசன ை வானவளிப்பச டேசக
லட்டுசல ட்ரமப் இரக்கிேவைகளில் ஒன்றசர். துரதிர்ஷ் டேவோலசக அரசியலில
லக்கள் விலரவில லேவைகளில் ஒன்றந்து விடுவது வழைக்கலசயிரக்கிேவைகளில் ஒன்றது.
டசம நிலனவில லவத்துக் ை வானகசள்ள சவண்டும அை வானலரிக்கச
1990 இல ஈரசக் மீது அது முதனமுதலசக பல டேை வானயடுத்தது
முதலசக கிட் டேத்தட் டே ை வானதச டேர்ச்சியசக சபசரில ஈடுபட்டு
வந்திரக்கிேவைகளில் ஒன்றது, அதனபின பயங்கரவசதத்தின மீதசன சபசர்
இப்சபசது
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ஆண்டுகளசக
டல டேை வானபற்று
வந்து
ை வானகசண்டரக்கிேவைகளில் ஒன்றது,
இந்த
பயங்கரவசதத்தின
மீதசன
சபசரின சடசக்கம அை வானலரிக்க புவியரசியல சலலசதிக்கத்லத
பசதுகசத்துக் ை வானகசள்வதுதசன எனபலத இப்சபசதும கூ டே
இரசணுவம ஒப்புக்ை வானகசள்கிேவைகளில் ஒன்றது, அது சீனசவக்கு எதிரசக
ரஷ்யசவக்கு
எதிரசகசவ
ை வானோலுத்தப்பட்டுக்
ை வானகசண்டரக்கிேவைகளில் ஒன்றது.
அத்து டேன
அை வானலரிக்க
அரசியலில
ஜனடசயகக் கட்சிக்கும குடயரசுக் கட்சிக்கும இல டேயில
ை வானவளிப்பசட்ல டேக் கசண்கினேவைகளில் ஒன்ற சலசதலகள் இறுதி ஆய்வில
தந்திசரசபசய பிரச்சிலனகள் ை வானதச டேர்பசனலவசய. ட்ரமப்
அவரது சீன விசரசத அரசியலல மிக ஆக்சரசஷத்து டேன

ஊக்குவிப்பதசகத் ை வானதரிகிேவைகளில் ஒன்றசர். ஜனடசயகக் கட்சி ரஷ்ய
விசரசத அரசியலில கூடுதல கவனக்குவிப்பு ை வானகசடுக்கிேவைகளில் ஒன்றது.
புட்டனும ஃசபஸ்புக்கில ை வானோலவி டேப்பட் டே ை வானலசத்தலசய்
100,000  டேசலர்களுலசய் சோர்ந்து அை வானலரிக்க சதர்தலின
முடலவத் தீர்லசனித்துவி டே முடயும எனறு அவர்கள்
எலசலசலரயும டமப லவக்கப் பசர்க்கிேவைகளில் ஒன்றசர்கள். அதசவது
அது ை வானவளிப்பல டேயசக அத்தலன அபத்தலசனது. ஆனசல
அவர்களுக்கு இல டேயில இரக்கும சபதங்கள் சபசர்
பிரச்சிலன
ை வானதச டேர்பசனலவயலல
அை வானலரிக்கசவின
சலலசதிக்கம குறித்த பிரச்சிலன ை வானதச டேர்பசனலவயலல;
அலலது அை வானலரிக்கசவிற்குள் முதலசளித்துவ வர்க்கத்தின
டலனகலளப்
பினபற்றுகினேவைகளில் ஒன்ற
பிரச்சிலனலயக்
கூ டே
விடுசவசம அதன மூர்க்கலசன உலகக் ை வானகசள்லககள்
குறித்த
பிரச்சிலன
ை வானதச டேர்பசனலவயலல.
அவர்களில டேசயயசன சபதங்கள் இந்தப் பிரச்சிலனகளில
முற்றிலும தந்திசரசபசய ரீதியசனலவயசகும. புவியரசியல
மூசலசபசயம ை வானதச டேர்பசக அவர்கள் நிச்ோயலசக முரட்பட்டுக்
ை வானகசண்டுதசன இரக்கிேவைகளில் ஒன்றசர்கள். எதற்கு எதிரசக, யசரக்கு
எதிரசக முதலில சபசரக்கு ை வானோலல சவண்டும எனபதுதசன
அவர்களது
பிரச்சிலனயசக
இரக்கிேவைகளில் ஒன்றது.
ை வானதசழிலசள
வர்க்கத்திற்கு இந்த அப்பட் டேலசன பிற்சபசக்குத்தனலசன
லற்றும இனனும உண்லலயிசலசய குற்ேவைகளில் ஒன்றவியலதனலசன
இலட்சியங்கலள
பினபற்றிச்
ை வானோலவதில
ோற்றும
ஆர்வமிலலல. எந்த டசடும சவை வானேவைகளில் ஒன்றந்த ஒர டசட்டன மீதும
சலலசதிக்கம
ை வானோலுத்தக்கூ டேசது.
இதற்கசன
பதில
பயங்கரவசதத்திற்கு எதிரசன சபசர்களசகச் ை வானோசலலப்படும
புலனவகளில
கசண
சவண்டயதலல,
லசேவைகளில் ஒன்றசக
உலை வானகங்கிலும இரசணுவவசதத்திற்கு எதிரசக ை வானதசழிலசள
வர்க்கத்தின
புரட்சிகரப்
சபசரசட் டேத்லத
அபிவிரத்தி
ை வானோய்வதில கசண சவண்டயதசகும.
Dan: இந்த கசலல சவலளயில “Coffee with Dan”
நிகழ்ச்சியில, இனறு டமமு டேன உலக சோசோலிோ வலலத்
தளத்தின ோர்வசதோ ஆசிரியர் குழுவின தலலவரசன திர.
ச டேவிட் சடசர்த் சபசிக் ை வானகசண்டரக்கிேவைகளில் ஒன்றசர். சோசோலிோ
ோலத்துவக் கட்சி குறித்து சோசோலிோ இயக்கத்தின இந்த
குறிப்பசன
வடவத்திற்கு
தலலலல
ை வானகசடுத்துக்
ை வானகசண்டரக்கும உலகக் கட்சி குறித்து டசம சபசிக்
ை வானகசண்டரக்கிசேவைகளில் ஒன்றசம.
இப்சபசது
மீண்டும
கலந்துலரயச டேலுக்குள்
ை வானோலசவசம.
ச டேவிட்,
சீனச,
உங்களுக்குத்
ை வானதரியும,
இரண் டேசவது
ை வானபரம
ை வானபசரளசதசரலசக இரக்கிேவைகளில் ஒன்றது. அது ஆசிய லற்றும
ஆபிரிக்க பிரசந்தியத்தில தன ை வானோலவசக்லக துரிதலசக
அபிவிரத்தி ை வானோய்து ை வானகசண்டரக்கிேவைகளில் ஒன்றது. வளர்ச்சிகுலேவைகளில் ஒன்றந்த
டசடுகளுக்கு மிகப்ை வானபரம அபிவிரத்திக் க டேனகலளயும
கூ டே அளிக்கிேவைகளில் ஒன்றது, இலங்லக ோமூகத்திற்கும இங்சக சீனச
குறித்து நிலேவைகளில் ஒன்றய கவலல இரக்கிேவைகளில் ஒன்றது. சீனச இந்த
டசடுகளில
ஆழைலசன
ை வானபசறிகலள
அலலப்பதசகவம
அதனபின அந்த அரோசங்கங்கலள கட்டுப்பசட்டல எடுத்துக்
ை வானகசள்வதசகவம குற்ேவைகளில் ஒன்றமோசட் டேப்படுகிேவைகளில் ஒன்றது. ஆகஸ்ட் 27 எனறு
நிலனக்கிசேவைகளில் ஒன்றன,
வசஷிங் டேன
சீனசவின க டேன ை வானபசறி மீது
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சபசஸ்ட்,
உலை வானகங்கும
குற்ேவைகளில் ஒன்றமோசட்டயது, அதன

ஏகசதிபத்திய இலட்சியத்திற்கசன அல டேயசளச்சினனலசகவம
அதலனக் கூறியது. சீனச ஒர ஏகசதிபத்திய அரோச?
DN:
டலலது,
அந்தக்
சகள்விக்கு
ோற்றுசடரத்தில
வரகிசேவைகளில் ஒன்றன, ஒர அை வானலரிக்கனசக டசன சபசினசலும கூ டே,
எவை வானரசரவலரயும
ஏகசதிபத்திய
இலட்சியங்கலளக்
ை வானகசண்டரப்பதசக அை வானலரிக்கச குற்ேவைகளில் ஒன்றமோசட்டுவை வானதனபலத,
ஒரசவலள
அபத்தலசனதிலலல
எனேவைகளில் ஒன்றசல,
இரட்ல டேசவ டேலசகக் கசண்கிசேவைகளில் ஒன்றன எனபலத டசன கூறியசக
சவண்டும.
அதசவது “மூனேவைகளில் ஒன்றசம உலகம” எனபதசக ை வானோசலலப்படும
டசடுகளிலசன
அை வானலரிக்கசவின
ை வானபசரளசதசரக்
ை வானகசள்லகலயக் குறித்து பரிச்ோயமுள்ள எவை வானரசரவரம
அை வானலரிக்கச
ஒர
ை வானபசதுடல
திட் டேத்லத
பினபற்றி
வந்திரப்பதசக கூறுவசர்கள் எனறு டசன கரதவிலலல.
அை வானலரிக்கச எப்சபசது பணம ை வானகசடுத்தசலும அது தனது
சடசக்கங்கலள
ோசதித்துக்
ை வானகசள்கினேவைகளில் ஒன்ற
எண்ணத்தில
இரந்துதசன அதலனச் ை வானோய்திரக்கிேவைகளில் ஒன்றது. உலை வானகங்குலசன
சதர்தலகளில அது தலலயிடுகிேவைகளில் ஒன்றது. அரோசங்கங்களின மீது
ை வானோலவசக்கு
ை வானோலுத்துவது டேன
லட்டுலலல,
அலவ
பினபற்றுகினேவைகளில் ஒன்ற ை வானகசள்லககள் மீது திரப்தியிலலல எனேவைகளில் ஒன்றசல
அவற்லேவைகளில் ஒன்ற
தூக்கிை வானயறியவம
ை வானோய்கிேவைகளில் ஒன்றது;
ோமீபத்தில
அறிவிக்கப்பட் டே க டேனுதவி ோமபந்தலசக சீனசவக்கு எதிரசக
அை வானலரிக்கசவின சகசபமும கூ டே அை வானலரிக்கச இலங்லக
லக்களின தலலவிதி பற்றி கவலலப்படுவதசல அலல, அது
இலங்லக மீதசன ஏகசதிபத்திய ை வானோலவசக்கின மீதசன
தசக்கத்தின ோசத்தியத்திற்கு அஞ்சுவதனசசலசய எனறு
டசன ோந்சதகிக்கிசேவைகளில் ஒன்றன.
இலங்லக புவிமூசலசபசயரீதியசக மிக மிக முக்கியலசன
டச டேசக
பசர்க்கப்படுகிேவைகளில் ஒன்றது
எனேவைகளில் ஒன்ற
உண்லலயிசலசய
அவர்கள் உண்லலயில கவலல ை வானகசண்டுள்ளனர். ஆசிய
பசிபிக்
பிரசந்தியத்தில
சீனச
அதன
வர்த்தகப்
பசலதகளுக்கு அணுகல ை வானபேவைகளில் ஒன்றசலல தடுக்க அை வானலரிக்கச
முடை வானவடுக்குமபட்ோத்தில,
கூடய
பரந்த
இரசணுவ
முக்கியத்துவ ோசத்தியம ை வானகசண் டேதசக ஆகும. அத்து டேன
ை வானதற்கு இந்தியப் ை வானபரங்க டேல இனறு வர்த்தகத்திற்கசன
ஒர
இனறியலலயசத
ோந்திப்பசக
இரக்கிேவைகளில் ஒன்றது.
இலங்லகயில சீனச ை வானோலவசக்கு ை வானோலுத்துவது அந்த
மூசலசபசயத்திற்கு
தீங்கிலழைக்கும
ோசத்தியம
ை வானகசண்டரப்பதசக
பசர்க்கப்படுகிேவைகளில் ஒன்றது.
அவ்வசறு
ை வானோசலகினேவைகளில் ஒன்ற சபசதிலும, சீனசவினசல பினபற்ேவைகளில் ஒன்றப்படுகினேவைகளில் ஒன்ற
ை வானகசள்லககள்
அவர்களது
சதசிய
டலனகளசக
கரதப்படுவனவற்ேவைகளில் ஒன்றசல
முனை வானோலுத்தப்படுவதசக
இரக்கினேவைகளில் ஒன்றன, அலவ ை வானவறுலசன சதசிய டலனகளசல
லட்டுலலல
ஆளும
உயரடுக்கின
டலனகளுலசகும.
சீனசவின வி டேயத்திலசன துயரம எனனை வானவனேவைகளில் ஒன்றசல அது
மிகப்ை வானபரம
ை வானபசரளசதசர
முனசனற்ேவைகளில் ஒன்றத்லத
எட்டயிரக்கிேவைகளில் ஒன்றது, அதில யசரக்கும ோந்சதகம இரக்க
முடயசது,
இந்த
உலகளசவிய
புவியரசியலின
வட் டேத்திற்குள் அவர்கள் தசலதலசக நுலழைந்திரக்கிேவைகளில் ஒன்றசர்கள்
எனேவைகளில் ஒன்ற
உண்லலக்கு
அவர்கள்
இப்சபசது
முகமை வானகசடுத்திரக்கினேவைகளில் ஒன்றனர்.
அவர்களது
வளர்ச்சிலயத்
தடுப்பதற்கு
அை வானலரிக்கச
அதன
அத்தலன

ஆதசரவளங்கலளயும பயனபடுத்தும. டசன ஏரசளலசன
ஆய்வறிக்லககளில
படத்திரக்கிசேவைகளில் ஒன்றன,
அவற்றில
சிலவற்லேவைகளில் ஒன்ற நீங்களும கூ டே படத்திரக்கலசம, அதில
அை வானலரிக்கச எனன ை வானோசலகிேவைகளில் ஒன்றது எனேவைகளில் ஒன்றசல, க டேந்த 10,15,20
ஆண்டுகளின நிலல ை வானதச டேரலசனசல சீனச சலலசதிக்கலசன
ோக்தியசக லசறும, அலதத் தடுத்து நிறுத்த அை வானலரிக்கச
தீர்லசனத்து டேன இரக்கிேவைகளில் ஒன்றது எனகிேவைகளில் ஒன்றது. இது சபசரக்கு
இட்டுச் ை வானோலகிேவைகளில் ஒன்றது. சீனச ஒர சோசோலிோ சடசக்குநிலலலயக்
லகவிட்டு
முதலசளித்துவக்
ை வானகசள்லககலள
ஏற்றுக்ை வானகசண் டேதன
பினனர்
அதன
ை வானகசள்லகயும
அவ்வசசேவைகளில் ஒன்றயிரக்கிேவைகளில் ஒன்றது.
சீனச
இப்சபசது
ஒர
மிக
ஆபத்தசன
நிலலலலயில
தனலனக்
கசண்கிேவைகளில் ஒன்றது.
ோந்சதகத்திற்கி டேலற்ேவைகளில் ஒன்ற அதன ை வானபசரளசதசர வளர்ச்சிகள்
இரந்தசபசதிலும,
முதலசளித்துவ
வளர்ச்சியின
அடப்பல டேயில அதனசல ஒர ோசத்தியலசன தீர்லவக் கசண
இயலசது, ஏை வானனனேவைகளில் ஒன்றசல சபசர் தசன முதலசளித்துவ
பசலதகளின வழியசன தீர்வ, ஆகசவ முதலசளித்துவ
ை வானகசள்லககளுக்கு எதிரசன ஒர சபசரசட் டேசல சீனசவின
பரந்த லக்களுக்கு முனனிரக்கினேவைகளில் ஒன்ற சகள்வியசகும.
மிக
உண்லலயசன
அபசயலசக
நிற்கினேவைகளில் ஒன்ற
ஏகசதிபத்தியத்திற்கு எதிரசக சீனசலவ அது பசதுகசத்தசக
சவண்டயிரக்கிேவைகளில் ஒன்றது. உதசரணலசக ஏகசதிபத்தியவசதிகள்
உலை வானகங்கிலும
அவர்கள்
ை வானோய்வலதப்
சபசலசவ
சீனசவிற்குள்ளும இன லற்றும ை வானலசழி சபதங்கலளக் கிளறி
வி டே
முயற்சிக்கினேவைகளில் ஒன்றனர்.
ஒர
புரட்சிகர
சோசோலிோக்
ை வானகசள்லகயின மூலலசக லட்டுசல இது எதிர்ை வானகசள்ளப்ப டே
முடயும. ஆகசவ சீனச ஒர ஏகசதிபத்திய டசடு எனேவைகளில் ஒன்ற
வலரயலேவைகளில் ஒன்றலய டசன ஏற்றுக் ை வானகசள்ளவிலலல. இவ்வசறு
கூறுவது
ஒர
மிக
மிக
சிக்கலசன
வரலசற்று
நிகழ்சிப்சபசக்லக எளிலலப்படுத்தி ை வானோசலவதசக அதலன
டசன கரதுகிசேவைகளில் ஒன்றன. சீனச நிச்ோயலசக ஒர முதலசளித்துவ
டச டேசக ஆகியிரக்கிேவைகளில் ஒன்றது எனசேவைகளில் ஒன்ற நிலனக்கிசேவைகளில் ஒன்றன. ஆனசல
அது உலகளசவிய ஏகசதிபத்தியக் ை வானகசள்லககளின ஒர
வலகயசன கட் டேலலப்புக்குள்ளசக தனலனக் கசண்கிேவைகளில் ஒன்றது,
அந்தக் ை வானகசள்லககலள
அந்த
கட் டேலலப்புக்குள்ளசக
ை வானவலல முடயசது. சவறு வசர்த்லதகளில ை வானோசனனசல,
சீனசவின ை வானதசழிலசள வர்க்கம மீண்டும அதன சோசோலிோப்
பசலதக்குத் திரமப சவண்டும.
ஆனசல லசசவசயிோ ஆட்சி எனனவசக இரந்தது லசசவச
எனனவசக இரந்தசர் எனபது குறித்த ஒர தசட்ோண்யலற்ேவைகளில் ஒன்ற
விலர்ோனத்தின மூலலசக லட்டுசல அது ை வானோய்யப்ப டே
முடயும, அது ஸ்ரசலினிோத்தின ஒர வடவலசக இரந்தது.
அத்து டேன சீனசவில முதலசளித்துவத்தின மீட்சி ஒர
அதிகசரத்துவத்தினசல சலற்ை வானகசள்ளப்பட் டேது. ை வானதசழிலசள
வர்க்கத்தின
லற்றும
லசணவர்களின
எதிர்ப்லப
தியசை வானனனை வானலன ோதுக்கத்தில ஒடுக்கியதற்குப் பினனர்தசன
அது ட டேந்தது-துரிதப்பட் டேது எனபது சுட்டக்கசட் டேப்ப டே
சவண்டும எனறு டசன கரதுகிசேவைகளில் ஒன்றன. ஆகசவ இந்தப்
பிரச்சிலனக்கு, ஏகசதிபத்தியத்திலிரந்து சுயசதீனப்பட்டும
அதற்கு எதிரசகவம தன லக்கலள ஐக்கியப்படுத்துவது
எனேவைகளில் ஒன்ற சீனப் புரட்சியின சகள்விகளுக்கு ஒர குறுகிய கசல
பத்திரிலகயசளர் அணுகுமுலேவைகளில் ஒன்றயசக அலலசலல லசேவைகளில் ஒன்றசக
ஒர அதிகலசன வரலசற்றுரீதியசன அணுகுமுலேவைகளில் ஒன்றலய
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டசங்கள்
எடுக்கிசேவைகளில் ஒன்றசம,
எடுப்பதற்கு
விலழைகிசேவைகளில் ஒன்றசம.
இப்பிரச்சிலன இனறு ஆசிய லற்றும உலக பரந்த
லக்களது ஐக்கியப்படுத்தல எனேவைகளில் ஒன்ற மிக முனசனறியை வானதசர
விதத்தில முனநிற்கிேவைகளில் ஒன்றது. இங்சக அங்சக எங்ை வானகங்கும என
கூட் டேசளிகலள விலலக்கு வசங்குவதன மூலம, இரக்கினேவைகளில் ஒன்ற
கட் டேலலப்புக்குள்ளசக இதற்கு சீனச ை வானோய்கினேவைகளில் ஒன்ற முயற்சி
அதன வரலசற்றுப் பிரச்சிலனலயத் தீர்க்கப் சபசவது
கில டேயசது.
Dan: டலக்குத் ை வானதரியும
இரக்கிேவைகளில் ஒன்றது எனறு……

சீனச

ஒர

கமயூனிோ

டச டேசக

DN: ை வானபசதுவசக அவ்வசறு கூேவைகளில் ஒன்றப்படுகிேவைகளில் ஒன்றது
DN: சீனச ஒரசபசதும உண்லலயசன சோசோலிோ அலலது
ஒரசபசதும கமயூனிோ டச டேசக இரந்ததிலலல, ஸ்ரசலினிோம
தசன அங்கு இரந்தது, அது சோசோலிோக் ை வானகசள்லககளின
ஒர ஆழைலசன திரிப்பில விலளந்தது.
Dan: ஆயினும அது பினனர் ோந்லதகலளத் திேவைகளில் ஒன்றந்துவிட்டு
ஒர டவ-முதலசளித்துவ டச டேசக ஆனது. இப்சபசது நீங்கள்
ோரியசகக்
குறிப்பிட் டேலதப்
சபசல
அந்டசட்டல
உண்லலயசகசவ எந்த ஏகசதிபத்திய அணுகுமுலேவைகளில் ஒன்றயும
இலலலை வானயனபதசக சிலர் கசணலசம. ஆயினும, அதன
உலகளசவிய தனலல லற்ேவைகளில் ஒன்ற ஏகசதிபத்திய டசடுகளின
தனலலயில இரந்து எந்தவிதத்தில சவறுபடுகிேவைகளில் ஒன்றது?
DN: லறுபடயும ை வானோசலல சவண்டயிரக்கிேவைகளில் ஒன்றது, அது ஒர
மிக லசறுபட் டே வரலசற்லேவைகளில் ஒன்றக் ை வானகசண்டரக்கிேவைகளில் ஒன்றது. ஒர
டசட்டன வரலசற்று அபிவிரத்திலய ஆய்வை வானோய்யசலல
அந்டசட்டலன ஆய்வ ை வானோய்வது இயலும எனறு டசன
நிலனக்கவிலலல.
அவ்வசேவைகளில் ஒன்றசன
ஒர
வரலசற்று
அணுகுமுலேவைகளில் ஒன்ற
இலலசதசபசது
ஒரவர்
ை வானபசரத்தலற்ேவைகளில் ஒன்ற
ஒப்பீடுகலளச் ை வானோய்வதற்கு தள்ளப்படுகிேவைகளில் ஒன்றசர். அை வானலரிக்கச
ஒர ஏகசதிபத்திய டச டேசக 19 ஆம நூற்ேவைகளில் ஒன்றசண்டன
பிற்பகுதியில, 20 ஆம நூற்ேவைகளில் ஒன்றசண்டன ஆரமபத்தில
எழுந்தது, அது ஒர வலகயசன உலகளசவிய நிகழ்வசக
இரந்தது,
அந்த
ோலயத்திலசன
ஏரசளலசன
எண்ணிக்லகயிலசன ை வானபசரளசதசர அறிஞர்களசல அது
குறிப்பி டேப்பட் டேது, அது கசலனித்துவ நிகழ்ச்சிப்சபசக்கு டேன
பிலணந்ததசயிரந்தது.
ஆனசல,
பிரதசன
வங்கி
நிறுவனங்களில டேசயயசன
ோண்ல டே,
நிதி
மூலதன
ஏகசபசகத்தின ஒர
கரவியசக அரசு
என
சீனச,
ோந்சதகமிலலசலல, அதன நிதிச் ை வானோலவசக்கின நீட்சியின
சில
அமோங்கலள
ை வானவளிப்படுத்துகிேவைகளில் ஒன்றது
எனபதில
ோந்சதகமிலலல, ஆயினும ை வானவறும க டேந்த 25 ஆண்டு கசல
அனுபவத்தின
அடப்பல டேயில
நீங்கள்
இந்த
நிகழ்வப்சபசக்குகலள உண்லலயசகசவ விளக்கி வி டே
முடயசது. சீனசவக்கு எதிரசக, ஏகசதிபத்தியம எனேவைகளில் ஒன்ற
வசர்த்லத பயனபடுத்தப்படுவலத டசன சகட்கினேவைகளில் ஒன்ற சபசது
—டசன இங்சக லறுபடயும அழுத்திக் கூறியசக சவண்டும,
டசன சீனசவின ை வானவளியுேவைகளில் ஒன்றவக் ை வானகசள்லகக்கு ஆதரவசய்
சபோவிலலல, டசன சபசுவதற்கும அதற்கும துளியும
ோமபந்தமிலலல— அந்த வசர்த்லத குறிப்பசக சபசலி-இ டேது
அலலப்புகள்
லத்தியில
தசன
பயனபடுத்தப்படுகிேவைகளில் ஒன்றது,
அவர்கள்தசன
சீனச
ஒர
ஏகசதிபத்தியம
எனறு

கூறுகிேவைகளில் ஒன்றசர்கள். அவர்கள் சீனசலவ ை வானோசலவதும, ரஷ்யசலவ
ஏகசதிபத்தியம
எனபதும
அலலது
ஈரசலன
ஏகசதிபத்தியை வானலனபதும
ை வானபசதுவசக
அை வானலரிக்கசவின
ை வானவளியுேவைகளில் ஒன்றவக்
ை வானகசள்லகக்கு
அவர்கள்
அளிக்கினேவைகளில் ஒன்ற
ஆதரவ டேன
பிலணந்ததசக
இரக்கிேவைகளில் ஒன்றது.
சீனசவின
ை வானவளியுேவைகளில் ஒன்றவக் ை வானகசள்லகலய ஏற்கனசவ டசன எதிர்க்கிசேவைகளில் ஒன்றன
எனபதசல எனலன இந்த வசர்த்லத வலரயலேவைகளில் ஒன்றக்கு நீங்கள்
உ டேனப டேச் ை வானோய்கிறீர்கள் எனறு லவயுங்கள். அதன
தசக்கங்கள் எனனவசய் இரக்கும? இந்த நிலலப்பசட்ல டே
ஏற்றுக்ை வானகசள்சவசர் சீனசவில உள்ள அத்தலன வலகயசன
இன ை வானலசழி சிறுபசனலலயினரக்கு சுய-நிர்ணயத்திற்கசன
உரிலலக்கு உ டேனப டே சவண்டும அலலது ஏற்றுக் ை வானகசள்ள
சவண்டும எனறு அவர்கள் விரமபுவது தசன ை வானபசதுவசக
ட டேக்கிேவைகளில் ஒன்றது. சவறு வசர்த்லதகளில ை வானோசனனசல, சீனசலவ
உல டேப்பதற்கசன ஒர ோசதனலசக அது ஆகிேவைகளில் ஒன்றது, இது மிக
பிற்சபசக்கசன ஒர நிகழ்ச்சிப்சபசக்கசக இரக்கும.
இலதப் பற்றி சபசுமசபசது அது மிகவம சிக்கலசனதசக
ை வானதனப டேலசம எனசேவைகளில் ஒன்ற டசன நிலனக்கிசேவைகளில் ஒன்றன, ஏை வானனனேவைகளில் ஒன்றசல
ஒர
வசை வானனசலி
சடர்கசணலில
நீங்கள்
ஏரசளலசன
பிரச்சிலனகலள
மிகக்
குறுகியை வானதசர
கசலத்தில
சபசுவதற்கு முயற்சிக்கிறீர்கள். ஒர எளிலலப்படுத்தப்பட் டே
வலரயலேவைகளில் ஒன்றலய
திணிப்பது
யதசர்த்தத்திற்கு
அநீதி
இலழைப்பதசகி விடும. இவ்வசறு ை வானோசலவதனசல, டசங்கள்
சீனசவின ை வானவளியுேவைகளில் ஒன்றவக் ை வானகசள்லகயு டேன உ டேனபடுகிசேவைகளில் ஒன்றசம
அலலது அதற்கு ஆதரவளிக்கிசேவைகளில் ஒன்றசம என அர்த்தலலல.
சீனசவின ை வானவளியுேவைகளில் ஒன்றவக் ை வானகசள்லகை வானயனபது இறுதியசய்வில
ஒர எழுந்து வரகினேவைகளில் ஒன்ற முதலசளித்துவ வர்க்கத்தின
டலனகளசல உத்தரவி டேப்படுவதசக இரக்கிேவைகளில் ஒன்றது. சீனச,
பிலலியனர்கலள
அதிதுரித
சவகத்தில
உரவசக்கிக்
ை வானகசண்டரக்கிேவைகளில் ஒன்றது.
அதன
ை வானவளியுேவைகளில் ஒன்றவக்
ை வானகசள்லக
ை வானதசழிலசளர்களின
டலனகளுக்கு
சோலவ
ை வானோய்யக்
கூடயதசக இலலல. அதன ை வானவளிடசட்டு ை வானகசள்லக அதன
தர்க்கவியல
கசரணலசக
ஜப்பசனு டேன
சலசதலுக்கும,
அை வானலரிக்கசவ டேன சலசதலுக்கும, லற்றும இந்தியசவ டேன
சலசதலுக்கும இட்டுச் ை வானோலகினேவைகளில் ஒன்றது. இலவயலனத்துசல
சபரழிவகரலசன பினவிலளவகலளக் ை வானகசண் டேலவயசகும,
ஆகசவதசன சோசோலிஸ்டுகள் இந்த சதசிய அரசுப் சபசட்ட
எனேவைகளில் ஒன்ற ை வானகசடுங்கனவசன தர்க்கத்தில இரந்து ை வானவளிவரம
ஒர
வழிலயக்
கண்டுபிடப்பதற்கு
விரமபுகிேவைகளில் ஒன்றசர்கள்.
உலகளசவிய
ை வானதசழிலசள
வர்க்கத்தின
டலனகலள
அடப்பல டேயசகக்
ை வானகசண் டே
ஒர
ை வானவளியுேவைகளில் ஒன்றவக்
ை வானகசள்லகலய கட்டை வானயழுப்புவதன மூலலசன சோசோலிோ
ோர்வசதசியவசதத்தின அடப்பல டேயில லட்டுசல அந்த வழி
கண் டேறியப்ப டே முடயும. இது பல ோலயங்களில புரிந்து
ை வானகசள்வதற்கு
கடனலசக
இரக்கும,
டல டேமுலேவைகளில் ஒன்றோசத்தியலற்ேவைகளில் ஒன்றதசக சதசனறும எனபலத அறிசவன.
ஆனசல இந்த சகசளம உயிர்பிலழைப்பலதக் குறித்து டசன
சபசிக் ை வானகசண்டரக்கிசேவைகளில் ஒன்றனசயின, அது ஒனறு லட்டுசல
டல டேமுலேவைகளில் ஒன்றோசத்தியலசன ை வானவளியுேவைகளில் ஒன்றவக் ை வானகசள்லகயசகும.
Dan: நிலேவைகளில் ஒன்றவசக உங்கலளக் சகட்க விரமபுகிசேவைகளில் ஒன்றன,
சோசோலிோ ோலத்துவக் கட்சிக்கு ஒர இலளர் இயக்கமும
இரக்கிேவைகளில் ஒன்றது.
சோசோலிோ
ோலத்துவத்திற்கசன
ோர்வசதோ
இலளஞர் லற்றும லசணவர் அலலப்பு அலலது நீங்கள்
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அலழைப்பலதப் சபசனறு IYSSE, அதன சவலலத்திட் டேம
எனன. கலவி ை வானவட்டுக்கள், தனியசர்லயலசக்கம, டல உதவி
ை வானவட்டுக்கள் லற்றும சவலலவசய்ப்பினலலக்கு எதிரசக
இலளஞர்களுக்கு
உங்கள்
கட்சி
முனலவக்கினேவைகளில் ஒன்ற
சவலலத்திட் டேம
எனன?
ஏை வானனனேவைகளில் ஒன்றசல
இலங்லகயில
இதுை வானதச டேர்பசக மிக மிகப் ை வானபரம பிரச்சிலனகலள
டசங்கள் எதிர்ை வானகசள்கிசேவைகளில் ஒன்றசம, இந்த “Coffee with Dan”,
நிகழ்ச்சியின ஆரமபத்தில உங்களி டேம டசன குறிப்பிட் டேலதப்
சபசல, சிலோலயங்களில இது டசட்டற்கு ஒர ை வானபசதுவசன
ை வானதசந்தரவசகவம ஆகி விடுகிேவைகளில் ஒன்றது.
DN:
இனறு
உலை வானகங்கும
இலளஞர்கள்
முகம
ை வானகசடுக்கினேவைகளில் ஒன்ற பிரச்சிலனகள் மிகக் கடுலலயசனலவ. அது
டசம அழுத்திக் கூறியசக சவண்டய ஒர வி டேயம எனறு
டசன நிலனக்கிசேவைகளில் ஒன்றன. இலங்லகக்கு மூனறு தோசப்தங்களசக
வந்துசபசகும வசய்ப்பு எனக்கு கில டேத்திரந்தது. டசன
இலங்லகக்கு முதனமுதலில விஜயம ை வானோய்து ை வானவறும 30
ஆண்டுகளுக்கு
சலலிரக்கும.
அதற்குள்
ை வானவளிப்ப டே
மிகப்ை வானபரம
லசற்ேவைகளில் ஒன்றங்கள்
நிகழ்ந்திரக்கினேவைகளில் ஒன்றன:
ோமூக
லசற்ேவைகளில் ஒன்றங்கள், கலசச்ோசர லசற்ேவைகளில் ஒன்றங்கள்.
ஒர உள்டசட்டுப் சபசரின துயரகரலசன அனுபவத்தின
ஊ டேசகவம நீங்கள் பயணித்து வந்திரக்கிறீர்கள். சிங்கள
அலலது
தமிழ்
இனப்
சபரினவசத
வடவங்கள்
அத்தலனலயயும எதிர்த்து வந்திரக்கினேவைகளில் ஒன்ற, இலங்லகயில
உள்ள அத்தலன சதசிய லற்றும இனக் குழுவசக்கங்கள்
லற்றும லதக் குழுவசக்கங்களின ஐக்கியத்திற்கசக சபசரசட
வந்திரக்கினேவைகளில் ஒன்ற ஒர கட்சியு டேன டசன ை வானதச டேர்புபட்டரப்பது
குறித்து டசன மிகவம ை வானபரமிதம ை வானகசள்கிசேவைகளில் ஒன்றன எனபலத
டசன
சுட்டக்கசட்டயசக
சவண்டும.
டசன
உங்கள்
சகள்விக்கு பதிலசக அழுத்திச் ை வானோசலல விரமபுவது
எனனை வானவனேவைகளில் ஒன்றசல
இலளஞர்களின
பிரச்சிலனகள்
ோர்வசதசியப்
பிரச்சிலனகளசகும.
முதலசளித்துவத்தின
உலகளசவிய
ை வானடரக்கட
ோர்வசதோ
அளவிலசனது.
கலவிக்கசன அணுகல இலலசலலிரப்பது, கண்ணியலசன
சவலலகளுக்கசன அணுகல
இலலசலலிரப்பது, ஒர
வரங்கசலத்திற்கசன
அணுகல
இலலசலலிரப்பது,
சபசரக்கசன ஒர உலகளசவிய அச்சுறுத்தல ஆகிய
பிரச்சிலனகள்
உலை வானகங்கும
இலளஞர்கள்
முகமை வானகசடுக்கினேவைகளில் ஒன்ற பிரச்சிலனகளசகும. ஆகசவ சோசோலிோ
ோலத்துவக் கட்சிகளின இலளஞர் இயக்கலசன IYSSE ஒர
சோசோலிோ
சவலலத்திட் டேத்தின
அடப்பல டேயில
இலளஞர்கலள ஐக்கியப்படுத்துகினேவைகளில் ஒன்ற ஒர முனசனசக்லகக்
ை வானகசண்டரக்கிேவைகளில் ஒன்றது.
சோசோலிோத்துக்கசன
அடப்பல டேக்
சகசட்பச டேசக ோலத்துவம இரப்பதசல தசன அது சோசோலிோ
ோலத்துவத்திற்கசன ோர்வசதோ இலளஞர் லற்றும லசணவர்
அலலப்பு என ை வானபயர்ை வானகசண்டுள்ளது. நீங்கள் பிேவைகளில் ஒன்றந்த
குடுமபத்லதக்
ை வானகசண்டு
அந்தஸ்து
தீர்லசனிக்கப்படுகினேவைகளில் ஒன்றதசன ஒர உலகத்லத இலளஞர்கள்
கசண்கிேவைகளில் ஒன்றசர்கள்.
உங்களது
குடுமபம
வோதியசனதசக

இரந்தசல அது உங்கள் ை வானபசரளசதசரப் பிரச்சிலனகலள
அடப்பல டேயசகத்
தீர்த்து
விடுகிேவைகளில் ஒன்றது,
அேவைகளில் ஒன்றை வானடறிப்
பிரச்சிலனகள், கலசச்ோசர பிரச்சிலனகள் சபசனேவைகளில் ஒன்ற லற்ேவைகளில் ஒன்ற
பிரச்சிலனகலள அது உரவசக்கலசம எனபது சவறு.
ஆனசல
ோசத்தியங்கலளயும
ோந்தர்ப்பங்கலளயும
ை வானகசடுப்பை வானதனபது
எலலசவற்றுக்கும
சலல
உங்கள்
குடுமபத்தின ை வானோலவத்தசல தீர்லசனிக்கப்படுகிேவைகளில் ஒன்றது, அத்து டேன
உலகின
இலளஞர்களில
மிகப்
ை வானபரமபசனலலயசன
மிகப்பரந்த எண்ணிக்லகயிலசன மிக இலளய வயதினர்
வறுலலக்கும,
வறுலலயின
அச்சுறுத்தலுக்கும
முகமை வானகசடுத்து நிற்கினேவைகளில் ஒன்றனர், வசய்ப்புகலள மிகக் குலேவைகளில் ஒன்றந்த
அளவில ை வானகசண்டுள்ளனர், இலங்லக, இந்தியச, சஜர்லனி,
அை வானலரிக்கச, இலத்தீன அை வானலரிக்கச ஆகிய டசடுகலளக்
குறித்து நீங்கள் சபசுகிறீர்களசயின, இதுசவ உண்லலநிலல.
ஆகசவ தசன டசங்கள் ஒர புரட்சிகர சவலலத்திட் டேத்லத
முனலவக்கிசேவைகளில் ஒன்றசம,
அந்தக்
கசரணத்தினசல
தசன,
முனை வானனப்சபசதினும
மிகப்ை வானபரம
எண்ணிக்லகயிலசன
இலளஞர்கள்
இப்சபசது
சோசோலிோத்தில
ஆர்வம
கசட்டுகிேவைகளில் ஒன்றசர்கள் எனறு டசன கரதுகிசேவைகளில் ஒன்றன. சோசோலிோத்
தத்துவத்தில, வரலசற்றில அவர்களுக்கு கலவியூட்டுவது
மிகவம முக்கியலசனதசக ஆகிேவைகளில் ஒன்றது. எனது ை வானபரமபகுதி
சடரம
வரலசற்று
உலரகளில
ை வானோலவசவலத
டசன
கசண்கிசேவைகளில் ஒன்றன.
இது
அரசியலில
இரந்து
கவனமதிரப்புவதசக டசன கசணவிலலல. இனறு அதுதசன
அரசியலுக்கசன
ோசரலசக
இரக்கிேவைகளில் ஒன்றது
எனறு
டசன
கரதுகிசேவைகளில் ஒன்றன. அரசியல, வரலசற்றில சவரூனறியதசக
இரப்பது அவசியம. டல டேமுலேவைகளில் ஒன்ற அரசியலில தசன
ஆர்வம, வரலசற்றில ஆர்வமிலலல எனறு ை வானோசலபவர்கள்
ை வானலசத்தலசய் உரப்படயசன அரசியலிசலசய ஈடுபசடு
ை வானகசண் டேவர்களசக இலலல எனசேவைகளில் ஒன்ற டசன ை வானோசலலுசவன.
Dan: இனலேவைகளில் ஒன்றய கசலலயின “Coffee with Dan” நிகழ்ச்சியில
ச டேவிட் சடசர்த் டமமு டேன இரக்கிேவைகளில் ஒன்றசர். அவர் உலக
சோசோலிோ வலலத் தளத்தின ோர்வசதோ ஆசிரியர் குழுவின
தலலவரசவசர். அவர் இலங்லகக்கு ஒர மிக முக்கியலசன
நிகழ்வக்கசக விஜயம ை வானோய்திரந்தசர். டசனகசம அகிலம
ஸ்தசபிக்கப்பட் டேதன 80 வது ஆண்டு லற்றும இலங்லகயின
சோசோலிோ ோலத்துவக் கட்சி அலலது SEP இன 50 வது
ஆண்டலனக்
ை வானகசண் டேசடும
விதலசக
ஏற்பசடு
ை வானோய்யப்பட்டரந்த
ை வானபசதுக்
கூட் டேங்களில
உலரயசற்றுவதற்கசக அவர் வந்திரந்தசர். இனலேவைகளில் ஒன்றய
“Coffee with Dan” நிகழ்ச்சியில சோசோலிோ ோலத்துவக் கட்சி
குறித்தும ை வானதசழிலசள வர்க்கத்தின ஒர சோசோலிோ இயக்கம
குறித்தும டசம சபசிசனசம. “Coffee with Dan” நிகழ்ச்சிக்கு
விஜயம ை வானோய்ததற்கு குறிப்பசக இலங்லகக்கு விஜயம
ை வானோய்ததற்கு மிக்க டனறி ச டேவிட்.
DN: எனலன இங்சக அலழைத்ததற்கு டனறி திர. டேசன.
மிகவம லகிழ்ச்சி.
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