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ஒரு நிரிராயுதபாிராணியானிரான ஆபிரிக்க அமெரிக்ிக்க அமெரிக்க இளைஞர் மைெரிக்க இளைஞர
ளைஞர் மைிக்க அமெக்ககல பிமெரிக்ரரௌன் மெரிக்பாிராலிஸிரால மெரிக்கிராலலப்பாட்டதற்க
எதிரிராக மெரிக்திராடரந்துவரும் கபாிராரிராட்டங்களுக்க,  மிக ிராரி
ிக்க அமெிராநில அரசு ஒபாிராிக்க அமெிரா நிரவிராகத்தின் முழு ஆதரகவிராட,
மெரிக்பாரிதும் மெரிக்திராழிலிராெரிக்க இளை வரக்கம் நிளைஞர் மைகம் நிறைந்த ஃகபாரகஷன்
நகரில நளைஞர் மைடமுளைஞர் மைகம் நிறையில இரிராணுவச் ட்டத்ளைஞர் மைத திணிப்பாதன்
மூலிக்க அமெிராக விளைஞர் மைடயிறுப்பு கிராட்டியுள்ெரிக்க இளைது.
அரசியானலளைஞர் மைிக்க அமெப்புரீதியானிராக உத்தரவிராதிக்க அமெளிக்கப்பாட்டிருக்கம்
ஒன்றுகூடவதற்கிரான உரிளைஞர் மைிக்க அமெ அந்நகரவிராசிகளிடமிருந்து
பாறிக்கப்பாட்டிருக்கிகம் நிறைது.  மெரிக் ய்தியானிராெரிக்க இளைரகள் ளைஞர் மைகது
மெரிக் ய்யானப்பாட்டிருக்கிகம் நிறைிராரகள் அலலது பாத்திரிளைஞர் மைக
சுதந்திரத்ளைஞர் மைத மீறி தளைஞர் மைட மெரிக் ய்யானப்பாட்டிருக்கிகம் நிறைிராரகள்.
பிரதிரான  ிராளைஞர் மைலச்  ந்திகளில எலலிராம் மெரிக்பாிராலிஸ
க ிராதளைஞர் மைன ிராவடிகள் அளைஞர் மைிக்க அமெக்கப்பாட்டிருக்கின்கம் நிறைன.
இரிராணுவ விராகனங்களில ஒரு பாிராரியான பாளைஞர் மைடயும்,
மெரிக் ஹெலிகிராப்டரகள்,  ஒலிமெரிக்யானழுப்பி விரட்டம் பீரங்கிரக
வண்டிகள்,  பிரகிரா ிக்க அமெிராக மெரிக்வளிச் மூட்டம் ளைஞர் மைகமெரிக்யானறி
கண்டகள்,  கண்ணீர புளைஞர் மைக கண்டகளும்,  கதசியான
பாிராதுகிராப்பு துருப்புகளின் உதவிகயானிராட கூடியான திராக்கம்
ஆயுதங்கள் திராங்கியான SWAT  கழுக்களும் ிக்க அமெற்றும்
உள்ளூர கிராவலரகளும் என  மூக எதிரப்ளைஞர் மைபா
அச்சுறுத்துவதற்கிராக,  பீதியானளைஞர் மைடயான மெரிக் ய்யான ிக்க அமெற்றும்
நசுக்கவதற்கிராக அங்கக நிறுத்தப்பாட்டிருக்கின்கம் நிறைன.
திங்கெரிக்க இளைன்று இரவ,  பிமெரிக்ரரௌன் பாடமெரிக்கிராளைஞர் மைல
மெரிக் ய்யானப்பாட்டதற்க நீதிககிராரியான மெரிக்பாரிதும் அளைஞர் மைிக்க அமெதியானிரான
ஆரப்பாிராட்டகிராரரகள் மீது ஒடக்கமுளைஞர் மைகம் நிறை
அதிகரிக்கப்பாட்டது.  களைஞர் மைலந்து மெரிக் லல உத்தரவிட்ட
மெரிக்பாிராலிஸின் கட்டளைஞர் மைெரிக்க இளைளைஞர் மையான ிக்க அமெதிக்க தவறியானதற்கிராக, அங்கக
 ட்டரீதியிகலிரா அலலது அரசியானளைஞர் மைலப்புரீதியிகலிரா
எந்தமெரிக்விராரு கிராரணமும் இலளைஞர் மைல என்கம் நிறைகபாிராதினும்,
எழுபாத்தி எட்ட கபார மெரிக்வளிப்பாளைஞர் மைடயானிராக ளைஞர் மைகது
மெரிக் ய்யானப்பாட்டிருந்திராரகள்.
ஒடக்கமுளைஞர் மைகம் நிறையின் அெரிக்க இளைவக்கம், அதிகிராரிகள் "கற்கம் நிறைம்மிக்க
பிரிவினர"  என எளைஞர் மைத அளைஞர் மைழைக்கப்பாடகவிராரிடம் இருந்து
வரும் அச்சுறுத்தல என்று கூகம் நிறைப்பாடவதற்கம் இளைஞர் மைடயில
மிகவம் மெரிக்பாிராருத்திக்க அமெற்கம் நிறைவிகிதத்தில உள்ெரிக்க இளைது.
மெரிக் வ்விராயானன்று அதிகிராளைஞர் மைல 2:20 க்க பாத்திரிளைஞர் மைகயானிராெரிக்க இளைர
கூட்டத்தில கபாசுளைஞர் மைகயில மிசூரி மெரிக்நடஞ் ிராளைஞர் மைலத்துளைஞர் மைகம் நிறை
கரிராந்துப்பாளைஞர் மைட ககப்டன் கரிரான் கோிரான் னிரால (இவர
கடந்த விராரம் ோனநிராயானகக் கட்சியின் ஆளுனர கோ.
நிக் னிரால பாிராதுகிராப்பு நடவடிக்ளைஞர் மைககளுக்கிரான மெரிக்பாிராறுப்பில
இருத்தப்பாட்டிருந்திரார),  அந்த இரவகநர கடம்
ஒடக்கமுளைஞர் மைகம் நிறைளைஞர் மையானயும் பாிராரியான ளைஞர் மைகது நடவடிக்ளைஞர் மைகளைஞர் மையானயும்
நியானிராயானப்பாடத்த,  மெரிக்பாிராலிஸிரால ளைஞர் மைகப்பாற்கம் நிறைப்பாட்ட
கற்கம் நிறைத்திற்கரியான ஒரு மெரிக்ிக்க அமெிராமெரிக்லிராகடிராவ் கபாிராத்தில ிக்க அமெற்றும்
இன்னும் சில தண்ணீர கபாிராத்திலகளைஞர் மைெரிக்க இளையும்,  இரண்ட
ளைஞர் மைகத்துப்பாிராக்கிகளைஞர் மைெரிக்க இளையும் ிக்க அமெட்டகிக்க அமெ கறிப்பிட்டக் கிராட்ட

முடிந்தது.  மெரிக் வ்விராயானன்று வீடகளில இருந்து மெரிக்வளிகயான வர
கவண்டிராமெரிக்ிக்க அமென்றும் அதன் மூலிக்க அமெிராக வீதியில இருப்பாவரகளைஞர் மைெரிக்க இளை
"மெரிக்வளியிலிருந்து வந்த கிெரிக்க இளைரச்சியானிராெரிக்க இளைரகெரிக்க இளைிராக"  அளைஞர் மைடயானிராெரிக்க இளைம்
கண்ட அவரகளைஞர் மைெரிக்க இளைப் மெரிக்பாிராலிஸிரால ளைஞர் மைகது மெரிக் ய்யான
முடியுமெரிக்ிக்க அமென்றும் அவர "அளைஞர் மைிக்க அமெதியானிரான
கபாிராரிராட்டக்கிராரரகளுக்க" அறிவறுத்தி இருந்திரார.
அந்த ஏகதச் திகிரார ிக்க அமெற்றும் மெரிக்பாிராருத்திக்க அமெற்கம் நிறை விகிதத்திலிரான
பாளைஞர் மைடயினரின் பாயானன்பாடத்தல ஒட்டமெரிக்ிக்க அமெிராத்த மெரிக்நருக்கடியானிராலும்
கணிராம் ப்பாடத்தப்பாட்டள்ெரிக்க இளைது. ஆயுதம் ஏந்தியிரிராத பிமெரிக்ரரௌன்,
மெரிக்வக அருகிராளைஞர் மைிக்க அமெயிலிருந்து ஆறு முளைஞர் மைகம் நிறை சுடப்பாட்டிருந்திரார.
ஆத்திரிக்க அமெளைஞர் மைடந்த கடியிருப்கபாிராரின் அளைஞர் மைிக்க அமெதியானிரான
கபாிராரிராட்டங்ககெரிக்க இளைிரா,  ஓர இரிராணுவப்-பாிராணியிலிரான
ஒடக்கமுளைஞர் மைகம் நிறைளைஞர் மையான,  பாிராரியான ளைஞர் மைகது நடவடிக்ளைஞர் மைககள் ிக்க அமெற்றும்
அவ ரகிரால  ட்டபிரகடனத்ளைஞர் மைத கண்டிருந்தது.  அவ்விராறு
நளைஞர் மைடமுளைஞர் மைகம் நிறைப்பாடத்தப்பாட்டதிரானது இரிராணுவ  ட்டம்
அமுலிராக்கப்பாட்டளைஞர் மைதப் கபாிரான்றுள்ெரிக்க இளைது.
உலக க ிரா லி  வளைஞர் மைலத் தெரிக்க இளைத்தில பிரசுரிக்கப்பாட்ட வீடிகயானிரா
மெரிக் ய்திகள் கிராட்டவளைஞர் மைதப் கபாிரால, ஃகபாரகஷன் நகரவிராசிகள்
அந்நகரின் இரிராணுவ-மெரிக்பாிராலிஸ ஆக்கிரமிப்புக்கம்,  ஈரிராக்
ிக்க அமெற்றும் ஆப்கிரானிஸதிரானில அமெரிக்ிக்க அமெரிக்க அர ிராங்கத்திரால
பாயானன்பாடத்தப்பாட்ட அகதகபாிரான்கம் நிறை முளைஞர் மைகம் நிறைகளுக்கம் இளைஞர் மைடயில
இருக்கம் மெரிக்திராடரளைஞர் மைபாச் சுட்டிக்கிராட்டகிகம் நிறைிராரகள்.  உள்நிராட்டில
 மூக எதிரப்பின் எந்தமெரிக்விராரு அறிகறிளைஞர் மையானயும், மெரிக்வளிநிராட்ட
அர ிராங்கங்களைஞர் மைெரிக்க இளை தூக்கிமெரிக்யானறிவதற்கிரான கிராரணங்கெரிக்க இளைிராக
கிராட்டப்பாட்ட அகதிக்க அமெிராதிரியானிரான ோனநிராயானக-விகரிராத ிக்க அமெற்றும்
வன்முளைஞர் மைகம் நிறை வழிவளைஞர் மைககளைஞர் மைெரிக்க இளைப் பாயானன்பாடத்தி விளைஞர் மைடயிறுப்பு
கிராட்டகின்கம் நிறை அகதகவளைஞர் மைெரிக்க இளையில,  ிக்க அமெத்தியான கிழைக்கிலும் ிக்க அமெத்தியான
ஆசியானிராவிலும் ோனநிராயானகம் ிக்க அமெற்றும் ிக்க அமெனித உரிளைஞர் மைிக்க அமெகளைஞர் மைெரிக்க இளைப்
பாிராதுகிராப்பாதற்கிராக என்கம் நிறை விராஷிங்டனின் விராதத்தில இருக்கம்
பாிரா ிராங்கத்தனத்ளைஞர் மைதயும் அவரகள் கறிப்பிட்டக்
கிராட்டகிகம் நிறைிராரகள்.
இந்த புள்ளிளைஞர் மையானத் திரான் WSWS,  பிமெரிக்ரரௌன் மெரிக்பாிராலிஸிரால
பாடமெரிக்கிராளைஞர் மைல மெரிக் ய்யானப்பாடவதற்க சில நிராட்களுக்க முன்னர
கறிப்பிட்ட கிராட்டியிருந்தது.  ஆகஸட் 4 இல "கிரா ிரா
பாடமெரிக்கிராளைஞர் மைல  :     ரவகத  மெரிக்திராழிலிராெரிக்க இளைர வரக்கத்திற்க ஓர
எச் ரிக்ளைஞர் மைக"  என்கம் நிறை தளைஞர் மைலப்பில அது எழுதியானது:  “யுத்தம்,
இரிராணுவவிராதம் ிக்க அமெற்றும் சிக்கன நிகழ்ச்சிநிரலுக்க எதிரிரான
மெரிக்திராழிலிராெரிக்க இளை வரக்கத்தினது எதிரப்பிற்க எதிரிராக ஒவ்மெரிக்விராரு
நிராட்டிலும் பாயானன்பாடத்தப்பாட உள்ெரிக்க இளை நடவடிக்ளைஞர் மைககளுக்க,
இஸகரலின் கிரா ிரா பாடமெரிக்கிராளைஞர் மைலகள் ஒரு முன்மெரிக்னச் ரிக்ளைஞர் மைக
ஆகம்.  விகரிராதம் கிராட்டம் ிக்க அமெக்களைஞர் மைெரிக்க இளை பாயானமுறுத்த
ஆப்கிரானிஸதிரான் ிக்க அமெற்றும் ஈரிராக்கில அமெரிக்ிக்க அமெரிக்க
தளைஞர் மைலளைஞர் மைிக்க அமெயிலிரான ஒரு த ிராப்தகிரால யுத்தங்களின் கபாிராக்கில
அபிவிருத்தி மெரிக் ய்யானப்பாட்ட முளைஞர் மைகம் நிறைகள்,  மெரிக்திராழிலிராெரிக்க இளைரகள்
தங்களின் கவளைஞர் மைலகள்,  விராழ்க்ளைஞர் மைக தரங்கள் ிக்க அமெற்றும்
அடிப்பாளைஞர் மைட ோனநிராயானக உரிளைஞர் மைிக்க அமெகளைஞர் மைெரிக்க இளைப் பாிராதுகிராக்க கபாிராரிராடம்
கபாிராரிராட்டத்திற்க எதிரிராகவம் பாயானன்பாடத்தப்பாடம்.”
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ஃகபாரகஷனில மெரிக்பாிராலிஸ அர  வழிமுளைஞர் மைகம் நிறைகளில
தங்கியிருப்பாதிரானது அமெரிக்ிக்க அமெரிக்க ோனநிராயானகத்தின்
நீண்டகிரால சீரழிவின் விளைஞர் மைெரிக்க இளைமெரிக்பாிராருெரிக்க இளைிராகம்.  இந்த
நிகழ்வகபாிராக்க 2000ஆம் ஆண்ட ோனிராதிபாதி கதரதல
கெரிக்க இளைவிராடப்பாட்டகதிராட ஒரு புதியான கட்டத்திற்கள்
நுளைஞர் மைழைந்திருந்தது.  அது 9/11   ம்பாவத்திற்க பின்னரும்
ிக்க அமெற்றும் "பாயானங்கரவிராதத்திற்க எதிரிரான யுத்தம்"
என்கம் நிறைளைஞர் மைழைக்கப்பாட்டதன் அறிவிப்புக்க பின்னரும்
தீவிரப்பாடத்தப்பாட்ட இருந்தது.  ஆரம்பாத்திலிருந்கத அந்த
கபாிராலி யுத்திக்க அமெிரானது, மெரிக்வளிநிராடகளில ஏகிராதிபாத்தியான கபாிரார
மெரிக்திராடங்கவளைஞர் மைதயும்,  அமெரிக்ிக்க அமெரிக்கிராவிற்கள் ோனநிராயானக
உரிளைஞர் மைிக்க அமெகள் மீதிரான ஈவிரக்கிக்க அமெற்கம் நிறை திராக்கதளைஞர் மைலயும்
நியானிராயானப்பாடத்துவதற்க பாயானன்பாடத்தப்பாட்டது.
கடந்த 13  ஆண்டகள், ோனநிராயானக உரிளைஞர் மைிக்க அமெகளைஞர் மைெரிக்க இளை
அழிப்பாதன் மூலம் பாிராரியானெரிக்க இளைவில அரசின் ஒடக்கமுளைஞர் மைகம் நிறை
அதிகிராரங்கள் பாரவலிராக்கப்பாட்டளைஞர் மைத கண்டள்ெரிக்க இளைன.  அது
இன்று ஒரு மெரிக்பாிராலிஸ அரசு தயானிரார நிளைஞர் மைலயில இருப்பாதில
மெரிக் ன்று முடிந்துள்ெரிக்க இளைது.  அமெரிக்ிக்க அமெரிக்க ிக்க அமெக்கள் மீதும் ிக்க அமெற்றும்
உலக ிக்க அமெக்கள் மீதும் அரசினது உெரிக்க இளைவகவளைஞர் மைல
விரிவிராக்கத்திற்க கடிவிராெரிக்க இளைமிலலிராிக்க அமெல அனுிக்க அமெதி வழைங்கியான
அமெரிக்ிக்க அமெரிக்க கதசியான பாிராதுகிராப்பு  ட்டத்ளைஞர் மைதத் மெரிக்திராடரந்து,
உள்நிராட்ட பாிராதுகிராப்புத்துளைஞர் மைகம் நிறை ஸதிராபிக்கப்பாட்டது,
அத்துளைஞர் மைகம் நிறை உள்ளூர மெரிக்பாிராலிளைஞர் மைஸ கிெரிக்க இளைரச்சி-ஒடக்கம்
துளைஞர் மைணஇரிராணுவப் பாளைஞர் மைடகெரிக்க இளைிராக ிக்க அமெிராற்றுவதற்க
மெரிக்பாண்டககனிராட க ரந்து ஒத்துளைஞர் மைழைத்தது;  நிதியுதவிகளைஞர் மைெரிக்க இளை
வழைங்கியானது.  அமெரிக்ிக்க அமெரிக்க பிரிராந்தியானம் முழுவளைஞர் மைதயும்
உள்ெரிக்க இளைடக்கியான முன்மெரிக்னிராருகபாிராதும் இலலிராத விதத்தில
முதல இரிராணுவ கட்டளைஞர் மைெரிக்க இளைப்பிரிவிராக வடக்க இரிராணுவ
வடக்க கட்டப்பாிராட்ட தளைஞர் மைலளைஞர் மைிக்க அமெயானகம் அளைஞர் மைிக்க அமெக்கப்பாட்டது. 
இத்தளைஞர் மைகயான புதியான உருவிராக்கங்கள்,  அமெரிக்ிக்க அமெரிக்கிராவிற்கள்
எழும்  மூக எதிரப்புகளைஞர் மைெரிக்க இளை நசுக்கவதற்கிராக இரிராணுவம்,
உெரிக்க இளைவத்துளைஞர் மைகம் நிறை அளைஞர் மைிக்க அமெப்புகள் ிக்க அமெற்றும் சிந்தளைஞர் மைனகூடங்கெரிக்க இளைிரால
அபிவிருத்தி மெரிக் ய்யானப்பாட்ட நகரபுகம் நிறை யுத்தமுளைஞர் மைகம் நிறை ிக்க அமெற்றும்
பாிராரியான ஒடக்கமுளைஞர் மைகம் நிறைக்கிரான எண்ணற்கம் நிறை ஆய்வகள் ிக்க அமெற்றும்
திட்டங்ககெரிக்க இளைிராட இளைஞர் மைணந்துள்ெரிக்க இளைன.  2013  கபாிராஸடன்
மெரிக்திராடரஓட்ட கண்டவீச்சு அதுகபாிரான்கம் நிறை திட்டங்களைஞர் மைெரிக்க இளைப்
பாரிக ிராதிக்க ஒரு  ந்தரப்பாிக்க அமெிராக பாற்றிக்மெரிக்கிராள்ெரிக்க இளைப்பாட்ட
இருந்தது. அமெரிக்ிக்க அமெரிக்க வரலிராற்றில முதன்முளைஞர் மைகம் நிறையானிராக, ஒரு
பிரதிரான நகரப்பாகதி இரிராணுவ-மெரிக்பாிராலிஸ கட்டப்பாிராட்டின்
கீழ் மெரிக்கிராண்ட வரப்பாட்ட இருந்தகதிராட, கடியுரிளைஞர் மைிக்க அமெகள்
முற்றிலுிக்க அமெிராக நிரிராகரிக்கப்பாட்டிருந்தன.  அரசியானல ிக்க அமெற்றும்
ஊடக ஸதிராபாகங்களின் எந்தமெரிக்விராரு பிரிவிடமிருந்தும்
எந்தமெரிக்விராரு கறிப்பிடத்தக்க எதிரப்பும் இருக்கவிலளைஞர் மைல
என்பாது,  ஆளும் வரக்கத்திற்கள் ோனநிராயானகத்திற்கிரான
அளைஞர் மைனத்து கடளைஞர் மைிக்க அமெப்பாிராடம் மெரிக்பாிராறிந்து கபாிராய்விட்டளைஞர் மைதகயான
உறுதிப்பாடத்தியானது.
கோிராரஜ் டபிள்ய.  புஷ்ஷின் கீழ் நடந்த ோனநிராயானக
உரிளைஞர் மைிக்க அமெகள் மீதிரான திராக்கதல,  பாரிராக் ஒபாிராிக்க அமெிராவின் கீழ்
தீவிரப்பாடத்தப்பாட்டள்ெரிக்க இளைது.  இப்கபாிராளைஞர் மைதயான ோனிராதிபாதி
சித்திரவளைஞர் மைத திட்டங்களுக்கம்,  கவிராண்டனிராகிக்க அமெிரா
சிளைஞர் மைகம் நிறைகூடங்களுக்கம் மெரிக்பாிராறுப்பாிரானவரகளைஞர் மைெரிக்க இளை ிக்க அமெட்டம்

பாிராதுகிராக்கவிலளைஞர் மைல.  அவர அமெரிக்ிக்க அமெரிக்க பிரளைஞர் மைோகளைஞர் மைெரிக்க இளை
வி ிராரளைஞர் மைணயின்றி கிராலவளைஞர் மைரயின்றி கிராவலில ளைஞர் மைவக்கவம்
ிக்க அமெற்றும் பாடமெரிக்கிராளைஞர் மைல மெரிக் ய்யானவம் கூட அவருக்க
அதிகிராரமிருப்பாதிராக வலியுறுத்தி உள்ெரிக்க இளைதுடன், அவ்விராறு
மெரிக் ய்திருப்பாளைஞர் மைத அவர ஒப்புக்மெரிக்கிராண்டம் இருக்கிகம் நிறைிரார. 
 மூக  ிக்க அமெத்துவமின்ளைஞர் மைிக்க அமெயின் பாிராரியான வெரிக்க இளைரச்சிகயான,  மெரிக்பாிராலிஸ
அரசுக்கிரான இத்தளைஞர் மைகயான முன்கனற்பாிராடிரான தயானிராரிப்புகளுக்க
பின்னிரால இருக்கம் உந்து க்தியானிராக இருக்கிகம் நிறைது.
மெரிக்திராழிலதுளைஞர் மைகம் நிறை உள்கட்டளைஞர் மைிக்க அமெப்பு ிக்க அமெற்றும் கண்ணியானிக்க அமெிரான-
ஊதியானங்களைஞர் மைெரிக்க இளைக் மெரிக்கிராண்ட கவளைஞர் மைலகளைஞர் மைெரிக்க இளை அழித்துவரும்
அகதகவளைஞர் மைெரிக்க இளையில ஓர ஒட்டண்ணித்தனிக்க அமெிரான இயானலபாிராக ஊக
நடவடிக்ளைஞர் மைககளின் அடித்தெரிக்க இளைத்தில தன்ளைஞர் மைனத்திராகன
மெரிக் ழிப்பாளைஞர் மைடயானச் மெரிக் ய்கின்கம் நிறை,  திளைஞர் மைரிக்க அமெளைஞர் மைகம் நிறை-கற்கம் நிறைங்கள் புரியும்
மெரிக்பாருநிறுவன-நிதியியானல கிக்க அமெற்தட்ட, கதசியான மெரிக் லவவெரிக்க இளைத்தில
முன்மெரிக்னிராருகபாிராதும் இலலிராதெரிக்க இளைவிலிரான ஒரு பாங்ளைஞர் மைக தனக்கக
உரியான உரிளைஞர் மைிக்க அமெயானிராக மெரிக்கிராண்டிராடகிகம் நிறைது.  இந்த
கற்கம் நிறைத்தன்ளைஞர் மைிக்க அமெமிக்க வடிவிக்க அமெிரானது,  ஆக்கிரமிப்பு,  யுத்தம்
ிக்க அமெற்றும் சூளைஞர் மைகம் நிறையானிராடளைஞர் மைல அடிப்பாளைஞர் மைடயானிராக மெரிக்கிராண்ட ஒரு
கற்கம் நிறைகரிக்க அமெிரான மெரிக்வளியுகம் நிறைவக் மெரிக்கிராள்ளைஞர் மைககயானிராட
பிரிக்கவியானலிராதபாடிக்க பிளைஞர் மைணந்துள்ெரிக்க இளைது. 
மெரிக்திராழிலிராெரிக்க இளை வரக்கத்தின் ஒவ்மெரிக்விராரு ோனநிராயானக ிக்க அமெற்றும்  மூக
ககிராரிக்ளைஞர் மைகயும் இந்த புதியான பிரபுத்துவத்தின்  மூக
நலன்ககெரிக்க இளைிராட முரண்பாடகிகம் நிறைது.  அது ஒவ்மெரிக்விராரு  மூக
எதிரப்பின் மெரிக்வளிப்பாிராட்ளைஞர் மைடயும் அதன் நலன்களைஞர் மைெரிக்க இளை
முற்றிலுிக்க அமெிராக தகரத்துவிடக்கூடியான ஓர அச்சுறுத்தலிராக
கிராண்கிகம் நிறைது.
முந்ளைஞர் மைதயான ஆண்டகளில கட்டளைஞர் மைிக்க அமெக்கப்பாட்டள்ெரிக்க இளை பாரந்த ிக்க அமெற்றும்
கணக்கிலலிரா இரிராணுவ-மெரிக்பாிராலிஸ-உெரிக்க இளைவத்துளைஞர் மைகம் நிறை எந்திரம்,
இந்த கற்கம் நிறைகரிக்க அமெிரான முதலிராளித்துவ கிக்க அமெற்தட்டின் நலன்களுக்க
உத்தரவிராதிக்க அமெளிப்பாவளைஞர் மைரப் கபாிரால மெரிக் யானலபாடகின்கம் நிறைது.
ஃகபாரகஷன்  ம்பாவங்கள் கறித்த ஓர அரசியானல
பாகப்பாிராய்ளைஞர் மைவ, ஒபாிராிக்க அமெிரா ிக்க அமெற்றும் ஏளைஞர் மைனயான அரசியானலவிராதிகளின்
மெரிக்வற்றுத்தனிக்க அமெிரான ிக்க அமெற்றும் கநரளைஞர் மைிக்க அமெயானற்கம் நிறை
விராரத்ளைஞர் மைதோிராலங்களில இருந்து மெரிக்திராடங்ககூடிராது,  ிக்க அமெிராகம் நிறைிராக
அவரகள் என்ன மெரிக் ய்து மெரிக்கிராண்டிருக்கிகம் நிறைிராரகள்
என்பாதிலிருந்து மெரிக்திராடங்க கவண்டம்.  அவரகள் க ளைஞர் மைவ
மெரிக் ய்துவரும் நிதியியானல மெரிக் லவந்த கிக்க அமெற்தட்டக்களின்
நலன்களுக்கிராக,  அவரகள் ஃகபாரகஷன் மெரிக்திராழிலிராெரிக்க இளை
வரக்கத்ளைஞர் மைத மிரட்டவம் ிக்க அமெற்றும் நிராமெரிக்டங்கிலும் எலலிரா
நகரங்களிலும் பாயானன்பாடத்துவதற்க ஒரு முன்ிக்க அமெிராதிரிளைஞர் மையான
அளைஞர் மைிக்க அமெக்கவம் அர  ஒடக்கமுளைஞர் மைகம் நிறை வன்முளைஞர் மைகம் நிறைளைஞர் மையான பாலப்பாடத்தி
வருகிகம் நிறைிராரகள். 
இதுதிரான் அமெரிக்ிக்க அமெரிக்கிராவின் யானதிராரத்திக்க அமெிராகம்.   அளைஞர் மைனத்து
முன்கனறியான மெரிக்திராழிலதுளைஞர் மைகம் நிறை நிராடகளிகலகயான  மூகரீதியில
மிகவம்  ிக்க அமெத்துவமின்றி இருக்கம் ஒரு நிராட,  மிகவம்
ோனநிராயானக விகரிராதிக்க அமெிராகவம் இருப்பாது ஏகதிரா தற்மெரிக் யானலிராக
அலல.  ிக்க அமெக்கள்மெரிக்திராளைஞர் மைகயில பாிராரியான மெரிக்பாரும்பாிரான்ளைஞர் மைிக்க அமெயானிராக
உள்ெரிக்க இளை மெரிக்திராழிலிராெரிக்க இளை வரக்கத்தின் அடிப்பாளைஞர் மைட கதளைஞர் மைவகளைஞர் மைெரிக்க இளைப்
பூரத்தி மெரிக் ய்யான இலிராயானக்கற்று உள்ெரிக்க இளை முதலிராளித்துவ
அளைஞர் மைிக்க அமெப்புமுளைஞர் மைகம் நிறைகயான இதற்க மூலகிராரணிக்க அமெிராகம்.
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