உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

www.wsws.org

வட கொரரியரவவ நிர்மூலலமரக்கும் ட்ரம்ப
அச்சுறுத்தல்ொளுக்கு பின்னர், அணுஆயுத
ப ரர் அச்சங்ொள் அதிொரிக்கின்றன
By Alex Lantier,
செவ்வவாயன்று நியூ யூ யயவார்க் ஐக்கிய க்கிய நவாடுகள் ச வாது ெ் பொது சப யில, "வட
சகவாரியவா் பொது சபவ முற்றிலுிலுமவாக அழிக்க" வவாஷிங்டன் "தயவாரவாக
இருப் தவாக, விரும்புவதவாக ிலுமற்றும் வலல் பொது சபிலும சகவாண்டிருப் தவாக "
அறிவித்து, அசிலுமரிக்க ஜக ஜனவாதி தி சடவாக ஜனவாலட் ட்ரம்ப் வழங்கிய
வாசிெவவாத சவறிப்யூ ய ச்ச, யூ யக்கிய நற்று உலசகங்கிலுிலுமவாக ஜன ிலுமக்களுக்க
அதிர்ச்சியூ யயவாடு பீதியூட்டியது.
வட சகவாரிய ஆட்சியின் சகவாரிய ிலுமத்திய செய்தி நிறுவக ஜனம் (KCNA)
அறிவிக்் பொது சபகயில, அ் பொது சபத அழிக்க அசிலுமரிக்க ் பொது சபடகள் தயவாரவாகி
வருகின்றக ஜன என் ் பொது சபத கண்டவால, அது அசிலுமரிக்க இலக்கக் பொது சபல
இப்யூ ய வாயூ யத
தவாக்கசிலுமக ஜன
எச்ெரித்தது.
“அவர்கள்
ஆத்திரமூட்டுவதற்கவாக ஜன ஏயூ யதனும் சிறிய அறிகறி கவாட்டிக ஜனவாலும் "
பிசயவாங்யவாங் ஒரு "உறுதியவாக ஜன முன்கூட்டிய தவாக்கதலுக்க தயவாரிப்பு
செய்யும். அசிலுமரிக்கவா முடிவவாக யூ யிலுமவாதல ிலுமற்றும் யூ ய வா் பொது சபரத்
யூ யதர்ந்சதடுக்கம் ட்ெத்தில...
அது
சகவாடூரிலுமவாக ஜன
அணுஆயுத
தவாக்கத் பொது சபலயும், துயர்மிகந்த இறுதி சீரழி் பொது சபவச் ெந்திக்கம்,” என்று
KCNA அறிவித்தது.
ஐ.க்கிய நவா. அதிகவாரிகளும் உலகின் ஏ் பொது சபக ஜனய பிரதவாக ஜன ெக்திகளும் ட்ரம்ப்
உ் பொது சபரக்க எதிர்வி் பொது சபக ஜனக்கவாட்டி வந்தவாலும், வவாஷிங்டன் ஓர் அணுஆயுத
யூ ய வா் பொது சபரத் சதவாடங்கம் அலலது தூண்டிவிடும் என்ற அ வாயத்திற்க
முன்க ஜனவால, ெர்வயூ யதெ அலவில அரசியலரீதியில திவவாலவாகியுள்ல
ஆளும் உயரடுக்க, பீதியுற்று கழப் த்துடன் ிலுமறுப்பு் பொது சபர வழங்கம்
நி் பொது சபலயில தவான் உள்லது என் து முன்பினும் சதளிவவாகிறது . உலக
முதலவாளித்துவ அ் பொது சபிலுமப்புமு் பொது சபறயின் ் பொது சபிலுமயத்தில உள்ல இந்த
த் பொது சபலயவாய
ஏகவாதி த்திய
ஆதிக்க
ெக்தியின்
இரவாணுவ
தீவிரப் டுத்த் பொது சபல நிறுத்துவதற்க அவர்களில எவரிடமும் எந்த
வழியும் இல் பொது சபல. ட்ரம்ப் கருத்துக்களின் கவாட்டுமிரவாண்டித்தக ஜனிலுமவாக ஜன
இயலபின் மீதும், ிலுமனிதயிக ஜனத்் பொது சபதயூ யய அழிக்கவலல ஓர் அணுஆயுத
யூ ய வார் அ வாயம் கறித்தும் அவர்கள் ிலுமவுக ஜனிலுமவாக உள்லக ஜனர்.
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ஒவ்சவவான்றுக்கம் வீட்யூ யடவா அதிகவாரம் உள்லது என்ற நி் பொது சபலயில ,
இந்த உடன் டிக்் பொது சபகயின் வரு் பொது சபக உயிரற்றதவாக உள்லது . யூ யக்கிய நட்யூ யடவா
கூட்டணியும் ஓர் அறிக்் பொது சபக சவளியிட்டது , அது வட சகவாரியவாவுக்க
எதிரவாக ஜன ட்ரம்பின் அச்சறுத்தலகள் கறித்து ஒன்றும் கூறவாிலுமல ,
ஆக ஜனவால அந்த உடன் டிக்் பொது சபக "அதிகரித்து வரும் ெவவாலவாக ஜன
வாதுகவாப்பு சூழலின் யதவார்த்தங்க் பொது சபல ிலுமதிக்கவில் பொது சபல" என்று கூறி,
அ் பொது சபத கண்டக ஜனம் செய்தது.
தயவாரிக்கப் ட்டு வருகின்ற யூ ய வாரின் அல் பொது சபவக் கறிப்பிட்ட சில
கருத்து் பொது சபரகளில ஒன்றவாக, சீக ஜனவாவின் அரச த்திரி் பொது சபகயவாக ஜன கயூ யலவா ல
் பொது சபடம்ஸ இன் ஒரு கருத்து் பொது சபர, வட சகவாரியவா மீதவாக ஜன அசிலுமரிக்கவாவின்
ஆரம் நி் பொது சபல தவாக்கதயூ யல கூட வடகிழக்க ஆசியவாவின் ிலுமக்கள்
அடர்த்தி நி் பொது சபறந்த கதியில நூறு மிலலியன் கணக்கவாக ஜனவர்களின்
உயி் பொது சபரப்
றிக்கசிலுமக ஜன எச்ெரித்தது. ஆக ஜனவால அசிலுமரிக்கவாவின்
ஆரம் நி் பொது சபல தவாக்கதலுக்கப் பின்க ஜனர் என்க ஜன க்கிய நடக்கம் என் ் பொது சபத அது
கூறவில் பொது சபல என் யூ யதவாடு, அதன் க் பொது சபறகூறலக் பொது சபல ட்ரம்ப் ிலுமற்றும் வட
சகவாரியவாவுக்க இ் பொது சபடயூ யய ெிலும அலவில ங்கிட்டு, ட்ரம்ப் மீதவாக ஜன
அதன் விிலுமர்ெக ஜனங்க் பொது சபல மிருதுவவாக்க மு் பொது சபக ஜனந்தது.
அது எழுதியது, “வட சகவாரியவா் பொது சபவ முழு் பொது சபிலுமயவாக அழிப் து
வடகிழக்க ஆசியவாவுக்க ஒரு தவாங்சகவாணவா சற்றுச்சூழல யூ ய ரழி் பொது சபவ
ஏற் டுத்தும். வடகிழக்க சீக ஜனவா, ிபதி மிஷேன்சடவாங் தீ கற் ம் ிலுமற்றும் சதன்
சகவாரியவா
அ் பொது சபக ஜனத்தும்
அணுெக்தியின்
து் பொது சபணவி் பொது சபலவுகலவால
சூழப் டும். இதக ஜனவால அசிலுமரிக்க ஜக ஜனவாதி தி, இரவாணுவ லத்் பொது சபத
ச ரு் பொது சபிலும டுத்துவதற்க
திலவாக, அதுயூ ய வான்றசவவாரு யூ ய வா் பொது சபரத்
தவிர்க்க முயல யூ யவண்டும்... ஓர் அணுஆயுத யூ ய வார் மூண்டவால , அது
பிசயவாங்யவாங் ிலுமற்றும் வவாஷிங்டக ஜனவால சீக ஜனர்கள் ிலுமற்றும் சதன்
சகவாரியர்களுக்க எதிரவாக க்கிய நடத்தப் டும் ஒரு கற்றிலுமவாக இருக்கம் ,”
என்று கறிப்பிட்டது.

டஜன் கணக்கவாக ஜன க்கிய நவாடுகள் அணுஆயுத த் பொது சபட ஒப் ந்தத்தில
் பொது சபகசயழுத்திடுவதற்க ஒருக்கிய நவாள் முன்க ஜனர் தவான், நியூ யூ யயவார்க்கின்
ஐ.க்கிய நவா. ச வாதுச்ெ் பொது சப யில, ட்ரம்ப், வட சகவாரிய ிலுமக்களுக்க எதிரவாக
அவரது
ிலுமனிதயிக ஜன
டுசகவா் பொது சபல
அச்சறுத்தலகள்
விடுத்து
உ் பொது சபரயவாற்றி இருந்தவார். பியூ யரசிலிய ஜக ஜனவாதி தி மியூ யிபதி மிஷேல திசிலுமர் அந்த
உடன் டிக்் பொது சபகயில ் பொது சபகசயழுத்திட்ட முதல அரச த் பொது சபலவரவாவவார் .
ஐ.க்கிய நவா.
ச வாது
செயலவாலர்
அன்யூ யடவானியூ யயவா
கட்சடசரஸ,
"அணுஆயுதமிலலவா
உல் பொது சபக
அ் பொது சபடவதற்கவாக ஜன
உலகலவாவிய
கறிக்யூ யகவா் பொது சபல யூ யக்கிய நவாக்கிய ஒரு முக்கிய
டி" என்று அ் பொது சபத
வாரவாட்டிக ஜனவார்.

அதுயூ ய வான்றசவவாரு
தவாக்கதலுக்க
சீக ஜன
ஆட்சி
எவ்வவாறு
வி் பொது சபடயிறுக்கம் என் ் பொது சபத கயூ யலவா ல ் பொது சபடம்ஸ கறிப்பிடவில் பொது சபல
என்றவாலும், அதன் அணுஆயுத ஏவுக் பொது சபணகள் அசிலுமரிக்க கண்டம்
முழுவதும் எட்டக்கூடியது என் து அதற்க க்கிய நன்றவாக சதரியும்.
சீக ஜனவாவும் ரஷ்யவாவும் Vladivostok க்கம் சகவாரிய தீ கற் த்தின் வடக்யூ யக
Okhotsk கடலுக்கம் இ் பொது சபடயூ யய ஒரு கூட்டு கடற் ் பொது சபட ஒத்தி் பொது சபக
க்கிய நடத்திக ஜன என் தவால, ச ய்ஜிங்கம் ிலுமவாஸயூ யகவாவும்
ழிவவாங்கம்
க்கிய நடவடிக்் பொது சபகக்க
தயவாரிப்பு
செய்து
வருகின்றக ஜன
என் து
சதளிவவாகிறது, இது ஆசியவா, ஐயூ யரவாப் வா, ிலுமத்தியக் கிழக்க ிலுமற்றும்
உலசகங்கிலும் உள்ல அசிலுமரிக்க
் பொது சபடகளுடன் துரிதிலுமவாக ஓர்
உலகலவாவிய யூ ய வாரவாக வடிசவடுக்கலவாம்.

உண்் பொது சபிலுமயில, அந்த உடன் டிக்் பொது சபக ஒரு
லவீக ஜனிலுமவாக ஜன தந்திர
க்கிய நவாடகிலுமவாகம். அணுஆயுதங்கள் ் பொது சபவத்திருக்கம் அசிலுமரிக்கவா, பிரிட்டன்
ிலுமற்றும் பிரவான்பிரான்ஸ பிரான்ஸூம் அ் பொது சபத நிரவாகரித்தக ஜன. ஐ.க்கிய நவா. வாதுகவாப்பு அ் பொது சபவயில
அந்த உடன் டிக்் பொது சபக் பொது சபய நி் பொது சபறயூ யவற்றுவ் பொது சபத தடுக்க இந்த ெக்திகள்

ரஷ்யவா தற்யூ ய வாது அதன் Zapad இரவாணுவ யிற்சி் பொது சபய யூ யிலுமற்சகவாண்டு
வருகிறது, யூ யக்கிய நற்று TASS செய்தி ஸதவா க ஜனம் அறிவிக்் பொது சபகயில ரஷ்ய
் பொது சபடகள்
சவற்றிகரிலுமவாக
RS-24
மூயூ யலவா வாய
அணுெக்தி
ஏவுக் பொது சபணக் பொது சபலப்
ரியூ யெவாதித்திருப் தவாக
அறிவித்தது, இ் பொது சபவ

ரஷ்யவாவின் Kamchatka தீ கற் த்தில
ெரியவாக சென்று தவாக்கிக ஜன.

அவற்றின்

இலக்கக் பொது சபலச்

ட்ரம்பின்
அச்சறுத்தலகள்
அசிலுமரிக்கவாவுக்கம்
ஐயூ யரவாப்பிய
ெக்திகளுக்கம், கறிப் வாக
யூ யஜர்ிலுமனி
ிலுமற்றும்
பிரவான்சக்கம்
இ் பொது சபடயிலவாக ஜன ஆழ்ந்த பில் பொது சபவயும் சவளிப் டுத்தி உள்லக ஜன .
ஐயூ யரவாப்பிய அதிகவாரிகளும் ஊடகங்களும், வட சகவாரியவா மீதவாக ஜன
இக ஜனப் டுசகவா் பொது சபல தவாக்கதல கறித்த ட்ரம்பின் அச்சறுத்த் பொது சபலக்
கண்டிக்கவாிலுமல அலலது அ் பொது சபதக் கறித்து எதுவும் கூறவாிலுமல ,
உலகந்தழுவிய இரவாணுவ யூ யிலுமவாதலகள் ிலுமற்றும் ல பிரச்சி் பொது சபக ஜனகளில
அசிலுமரிக்க சவளியுறவு சகவாள்் பொது சபகக்க எதிரவாக அவர்களின் கிரங்க
எதிர்ப்் பொது சப க்
கவாட்டுவதற்க
க்கிய நகர்ந்து வருகின்றக ஜனர்
என் ் பொது சபத
சதளிவு டுத்திக ஜனர்.
பிசரஞ்ச க்கிய நவாளிதழ் Le Monde, “எஞ்சிய ெர்வயூ யதெ ெமூகத்் பொது சபதப்
ச வாறுத்த வ் பொது சபரயில, [ட்ரம்பின்] உ் பொது சபர ஒரு கடு் பொது சபிலுமயவாக ஜன ெவவாலவாகம்.
கறிப் வாக அசிலுமரிக்கவாவின் கூட்டவாளியும் தனிெலு் பொது சபக சகவாண்ட
ங்கவாளியவாக இருந்ததுிலுமவாக ஜன, இப்யூ ய வாது கவாலநி் பொது சபல, ஈரவான்,
ன்முகத்தன்் பொது சபிலும யூ ய வான்ற
ல பிரச்சி் பொது சபக ஜனகளில வவாஷிங்ட் பொது சபக ஜன
எதிர்த்து வருவதுிலுமவாக ஜன, ஐயூ யரவாப் வா் பொது சபவ ச வாறுத்த வ் பொது சபரயில இப் டி
தவான் உள்லது. இரண்டு ிலுமணி யூ யக்கிய நரத்திற்கப் பின்க ஜனர் ஜக ஜனவாதி தி
இிலுமவானுவல ிலுமக்யூ யரவானின் உ் பொது சபர, வியத்தகவ் பொது சபகயில ட்ரம்புக்க
முரண் ட்டு இருந்தது. அட்லவாண்டிக் கூட்டணி அதன் அர்த்தத்் பொது சபத
இழந்து வருகிறது,” என்று கருத்து் பொது சபரத்தது.
யூ யஜர்ிலுமன் ெவான்சிலர் அங்யூ யகலவா யூ யிலுமர்க்சகல கூறு் பொது சபகயில , வட
சகவாரியவாவில
"இந்த
யூ யிலுமவாதலுக்க
ஒரு
ெிலுமவாதவாக ஜனிலுமவாக ஜன ,
இரவாஜவாங்கரீதியிலவாக ஜன தீர்வு ிலுமட்டுயூ யிலும ெவாத்தியம். யூ யவறு எதுசவவான்றும்
யூ ய ரழிவுக்யூ யக இட்டுச் செலலும், அ் பொது சபத க்கிய நவான் வலுவவாக க்கிய நம்புகியூ யறன்,”
என்று எச்ெரித்தவார். ஒரு ெிலுமவாதவாக ஜன தீர்வுக்கவாக "எக ஜனது முழு
லத்துடன்" யூ ய வாரவாட இருப் தவாக அவர் சதவாடர்ந்து சதரிவித்தவார் .
ட்ரம்பின்
இக ஜனப் டுசகவா் பொது சபல
அச்சறுத்தலக் பொது சபல
யூ யஜர்ிலுமன்
சவளியுறவுத்து் பொது சபற அ் பொது சபிலுமச்ெர் சிக்ிலுமவார் கவாப்ரியூ யயல ெவாந்திலுமவாக ஜன
சதவானியில "ச வாருத்திலுமற்றது" என்றவார். “இதுயூ ய வான்ற யூ ய வாருக்க ஒத்த
வீரவாயூ யவெ யூ ய ச்சக்க் பொது சபலக் சகவாண்டு க்கிய நவாம் ஒரு டி கூட முன்க்கிய நகர
முடியவாது,” என் ் பொது சபதயும் யூ யெர்த்துக் சகவாண்டவார்.
ஐ.க்கிய நவா.வில ட்ரம்ப் உ் பொது சபரயின் யூ ய வாது யூ யவண்டுசிலுமன்யூ யற கலந்து
சகவாள்லவாத பிசரஞ்ச ஜக ஜனவாதி தி இிலுமவானுவல ிலுமக்யூ யரவான், ஏற்கக ஜனயூ யவ,
ட்ரம்ப் உ் பொது சபரக்கப் பின்க ஜனர் உடக ஜனடியவாக ஐ .க்கிய நவா.வில யூ ய சியிருந்தவார்.
சகவாரியவாவிலும், அத்துடன் ட்ரம்ப் அச்சறுத்திய உலகின் யூ யவசறந்த
ஆட்சிக்க எதிரவாகவும் "எந்தசவவாரு தீவிரப் வாட்் பொது சபடயும் [பிரவான்ஸ]
எதிர்க்கம்" என்றவர் சதரிவித்தவார். ட்ரம்ப் அச்சறுத்துவ் பொது சபதப் யூ ய வால,
2015 ஈரவான் அணுெக்தி ஒப் ந்தத்் பொது சபத
யக ஜனற்றதவாக ஆக்கம் ஒரு
ஒருத் பொது சபல ட்ெிலுமவாக ஜன முயற்சி "ச வாறுப் ற்றதவாக" இருக்கம் என்று
கூறிய ிலுமக்யூ யரவான், “ிலுமரணகதியிலவாக ஜன" யூ ய வார் "சழலுக்கள்" இறங்கவது
ெவாத்தியிலுமவாகிவிடுசிலுமக ஜன சதஹ்ரவான் ிலுமற்றும் வவாஷிங்ட் பொது சபக ஜன அவர்
எச்ெரித்திருப் தவாகவும் யூ யெர்த்துக் சகவாண்டவார்.
அதன்
சவளியுறவு
சகவாள்் பொது சபக் பொது சபய
மீள்இரவாணுவிலுமயப்
டுத்துவதற்கவாக ஜன மூன்றவாண்டு கவால ் பொது சபழய அதன் இப்யூ ய வா் பொது சபதய
பிரச்ெவாரத்துடன் யூ யெர்ந்து, யூ யஜர்ிலுமனியின் வழிகவாட்டுதலில, ஐயூ யரவாப்பிய
அரெவாங்கங்கள் அவற்றின்
ல பிலலியன் யூயூ யரவா இரவாணுவ
செலவிக ஜன அதிகரிப்புக் பொது சபல தீவிரப் டுத்துவதன் மூலிலுமவாக அதிகரித்து
வரும் யூ ய வார் அச்சறுத்தலுக்க வி் பொது சபடயிறுக்கம் என் தில எந்த
ெந்யூ யதகமும் இல் பொது சபல.
ட்ரம்பின் ஐ.க்கிய நவா. உ் பொது சபர் பொது சபய யூ ய வாலயூ யவ, ஐயூ யரவாப்பிய ிலுமற்றும் ெர்வயூ யதெ
ெக்திகளின் எதிர்வி் பொது சபக ஜனயும் ஒரு நீண்ட ரிணவாிலுமத்தின் வி் பொது சபலவவாகம் .

ஸரவாலினிெ அதிகவாரத்துவத்தவால யூ யெவாவியத் ஒன்றியம் க் பொது சபலக்கப் ட்டு,
வவாஷிங்டனுக்க இரவாணுவ எதிர் லம் இலலவாிலுமல யூ ய வாக ஜன ஒரு கவால
நூற்றவாண்டில, அசிலுமரிக்க ஏகவாதி த்தியம் ிலுமத்திய கிழக்கிலும்
உலசகங்கிலும் தீவிர ஆக்கிரமிப்பு யூ ய வார்களில தஞ்ெிலும் பொது சபடந்ததன்
மூலிலுமவாக அதன் அதிகரித்து வந்த ச வாருலவாதவார லவீக ஜனத்திற்க
எதிர்க்கிய நடவடிக்் பொது சபக
எடுக்க
மு் பொது சபக ஜனந்தது.
அது
உலக
முதலவாளித்துவத்தின் நிதியியல ிலுமற்றும் இரவாணுவ அச்ெவாணியவாக
சதவாடர்ந்து
செயற் ட்டதுடன்,
அதுயூ யவ
அதன்
ஐயூ யரவாப்பிய
யூ ய வாட்டியவாலர்களுக்க அதிகரித்தலவில இரவாணுவவவாத ிலுமற்றும்
சிக்கக ஜன சகவாள்் பொது சபககளுக்கவாக ஜன ஒரு முன்ிலுமவாதிரியவாகவும் ஆக ஜனது.
வட சகவாரியவாவில 25 மிலலியன் ிலுமக்க் பொது சபலக் சகவாலலும் ட்ரம்ப்
அச்சறுத்தலகளுக்க
எந்தசவவாரு
ெர்வயூ யதெ
கண்டக ஜனமும்
இலலவாதிருப் தவாக ஜனது, உலசகங்கிலும் ஆளும் வர்க்கத்தின் அரசியல
சீரழிவுக்க ஓர் அலவீடவாகம். அவர்கள் ஒன்றும் கூறவில் பொது சபல
ஏசக ஜனன்றவால —ஆப்கவானிஸதவான் ிலுமற்றும் ஈரவாக், அலலது லிபியவா,
சிரியவா, ிலுமற்றும் உக்யூ யரனில அசிலுமரிக்க த் பொது சபல் பொது சபிலுமயிலவாக ஜன யூ ய வார்களில
ஐயூ யரவாப்பிய ெக்திகளும் அசிலுமரிக்கவாவின் ஏ் பொது சபக ஜனய கூட்டவாளிகளும்
இ் பொது சபணந்த ஒரு கவால நூற்றவாண்டுக்கப் பின்க ஜனர்— அவர்களும் யூ ய வார்
ிலுமற்றும் வன்மு் பொது சபறயின் சகவாடூர ிலுமட்டங்களுக்கள் தஞ்ெிலும் பொது சபடய
தயவாரிப்பு செய்து வருகின்றக ஜனர்.
ஒரு புரட்சிகர யூ யெவாெலிெ யூ யவ் பொது சபலத்திட்டத்தின் மீது செயல ட்டு , யூ ய வார்
மு் பொது சபக ஜன் பொது சபவ எதிர்க்கக்கூடிய ஒயூ யர ெக்தி ெர்வயூ யதெ சதவாழிலவால வர்க்கம்
ிலுமட்டுயூ யிலும என் ் பொது சபதயூ யய ஆளும் உயரடுக்கின் திவவாலநி் பொது சபல் பொது சபிலும
எடுத்து் பொது சபரக்கிறது. ஐ.க்கிய நவா. ெ் பொது சப க்கவாக ஜன அவரது உ் பொது சபரயில ட்ரம்ப்
சவறித்தக ஜனிலுமவாக யூ யெவாெலிெத்் பொது சபதக் கண்டித்ததன் முக்கியத்துவத்் பொது சபத
இது சட்டிக்கவாட்டுகிறது, இது கறித்து அரசியலவவாதிகளும்
ஊடகங்களும்
க்கிய ந் பொது சபடமு் பொது சபறயலவில
முற்றிலும்
ிலுமவுக ஜனிலுமவாகி
விடுகின்றக ஜனர். அவர்கள் ஒரு சகவாடூரிலுமவாக ஜன அணுஆயுத யூ யிலுமவாதலின்
விளிம்பில இருக்கிறவார்கள் என் து ஊழலபீடித்த ச ரும் ணக்கவார
ஆளும் வர்க்கத்தின் அரசியல பிரதிநிதிகளுக்க க்கிய நன்க சதரியும் , ஒரு
யூ ய வார் சக்கிய நருக்கடியவாக ஜனது, உலக முதலவாளித்துவத்தின் மீது முற்றிலும்
ிலுமதிப்பிழந்துள்ல ிலுமக்களி் பொது சபடயூ யய யூ யவகிலுமவாக ஒரு அரசியல ிலுமவாற்றத்் பொது சபத
தூண்டுசிலுமக ஜன அவர்கள் அஞ்சகிறவார்கள்.
இதற்கி் பொது சபடயூ யய, ஐயூ யரவாப்பிய ெக்திகளும் அத்துடன் சீக ஜனவாவும் ிலுமற்றும்
ரஷ்யவாவும் அசிலுமரிக்கவாவுடன் முன்பினும் கூர்் பொது சபிலுமயவாக ஜன இரவாஜவாங்க
மூயூ யலவா வாய யூ யிலுமவாதலுக்கள் க்கிய நகர்ந்து வருகின்றக ஜன. உக்யூ யரனிய
ஜக ஜனவாதி தி ச ட்யூ யரவா ச வாயூ யறவாசிபதி மிஷேன்யூ யகவா, யூ யக்கிய நற்று ஐக்கிய நவா வாதுகவாப்பு
ெ் பொது சப யில யூ ய ச் பொது சபகயில, OSCE இன் கண்கவாணிப் வாலர்க் பொது சபல
ெர்ச்் பொது சபெக்கரிய ரஷ்ய சிலுமவாழி யூ ய சம் சடவான் வாஸ
கதிக்க
அனுப்புிலுமவாறு யூ யகவாரிக்் பொது சபக விடுத்தவார், உக்யூ யரனில 2014 யூ யக்கிய நட்யூ யடவாஆதரவிலவாக ஜன
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு
ெதிக்கப்
பின்க ஜனர்
இருந்து
அப் கதியில
ரஷ்ய-ஆதரவிலவாக ஜன
யூ ய வாரவாளிகள்
கழுக்களின்
எதிர்ப்் பொது சப கியூ யயவ் முகங்சகவாடுத்துள்லது.
ிலுமவாஸயூ யகவாவுக்க எதிரவாக உக்யூ யரனிய ஆட்சி் பொது சபய ஆயுதிலுமயப் டுத்த
யூ யவண்டுசிலுமக ஜன வவாஷிங்டனில இருந்து சதவாடர்ந்து அ் பொது சபழப்புகள்
விடுக்கப் டுகின்றக ஜன
—இந்தசவவாரு
சகவாள்் பொது சபகயவாக ஜனது,
ரஷ்யவாவுடக ஜனவாக ஜன "முழு அலவிலவாக ஜன யூ ய வார்" அ வாயம் கறித்து
யூ யஜர்ிலுமனியும் பிரவான்சம் எச்ெரிக்் பொது சபக விடுப் தற்கம், 2015 இல
மின்ஸகில உக்யூ யரன் ிலுமற்றும் ரஷ்யவாவுடன் தனித்தனியவாக ெிலுமவாதவாக ஜன
உடன் டிக்் பொது சபக செய்து சகவாள்வதற்கம் அவற்றிற்க அழுத்திலுமளித்தது .
யூ யக்கிய நற்று ிலுமக்யூ யரவான் அறிவிக்் பொது சபகயில, “மின்ஸக் உடன் டிக்் பொது சபகயின்
உள்லடக்கத்தில, உக்யூ யரனில வன்மு் பொது சபறக் பொது சபலக் க் பொது சபறக்கவும் ிலுமற்றும்
சீர்திருத்தங்க் பொது சபலத்
சதவாடரவும்"
யூ யஜர்ிலுமனி,
ரஷ்யவா
ிலுமற்றும்
உக்யூ யரனுடன் பிரவான்ஸ ஒரு புதிய ெந்திப்் பொது சப க்கிய நடத்த முயலுசிலுமக ஜன
அறிவித்தவார்.

