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 ட்ரம்ப்பின் ஒரு இரஒரு இராணுவ
ஆட்சிக்குழ?

By Bill Van Auken, 9 December 2016

அமெரிக்க ம தெற்கு கட்டட்டளகட்டளையகத்தின் முன்ின் முன்னதின் முன்னாள்  தெட்டளமுன்னாள் தலைவனாள் தலைவரதின் முன்னாின் முன்ன

ெட்டளனாள் தலைவரன் மஜெின் முன்னனாள் தலைவரல் ஜஜெதின் முன்னான் மகல்லி உள்உள்நதின் முன்னாட்டு ட்டு பதின் முன்னாதுகதின் முன்னாப்புத்
துட்டளதுறைக்கதின் முன்னாின் முன்ன  தெட்டளமுன்னாள் தலைவனாள் தலைவரதின் முன்னாக பு தெின் முன்னன்ற
ஜ தெர்ந்ம தெடுக்கப்ட்டு பட்டிருப்ட்டு பட்டள தெ அடுத்து,  ஜெின் முன்னதின் முன்னாதிட்டு பதியதின் முன்னாக
ஜ தெர்வதின் முன்னாகியிருக்கும் மடதின் முன்னாின் முன்னதின் முன்னால்ட் ட்னாள் தலைவரம்ப் வனாள் தலைவரவிருக்கும்  தெின் முன்னது
அட்டளெச்சனாள் தலைவரட்டளவக்கு ட்டு பயன்ட்டு படுத்திக் மகதின் முன்னாள்கட்டளைவிருக்கும் சமீட்டு பத்தில்
ஓய்வுமட்டு பற்துறை மஜெின் முன்னனாள் தலைவரல்களின் எண்ணிக்ட்டளக மூன்துறைதின் முன்னாகியிருக்கிதுறைது .

மகல்லி ட்டு பரிந்துட்டளனாள் தலைவரக்கப்ட்டு படும் முன்ட்டு பதின் முன்னாக,  ட்டு பதின் முன்னாதுகதின் முன்னாப்பு உகட்டளைவு
முகட்டளெயின் ஓய்வுமட்டு பற்துறை முன்ின் முன்னதின் முன்னாள்  தெட்டளமுன்னாள் தலைவரும் மவறிபிடித் தெ
முஸ்லீம்-விஜனாள் தலைவரதின் முன்னா தெ மமுன்னாள் தலைப்டிமின் முன்னண்ட் மஜெின் முன்னனாள் தலைவரலுெதின் முன்னாின் முன்ன ட்டளெக்
ஃபிளின்ட்டளின் முன்ன  தெின் முன்னது ஜ தெசியப் ட்டு பதின் முன்னாதுகதின் முன்னாப்பு ஆஜமுன்னாள் தலைதின் முன்னாசகனாள் தலைவரதின் முன்னாக ட்னாள் தலைவரம்ப்
அறிவித்திருந் தெதின் முன்னார்.

மகதின் முன்னாட்டளமுன்னாள் தலை மசய்வ தென் மீது  தெின் முன்னக்குள்கட்டளை ஒரு கதின் முன்னா தெட்டளமுன்னாள் தலை
மவளிப்ட்டு படுத்தும் அவனாள் தலைவரது ம தெதின் முன்னாடர்ந் தெ ஜட்டு பச்சுக்களுக்கதின் முன்னாக “Mad

Dog” என்ற ட்டு பட்டப்மட்டு பயர் மகதின் முன்னாண்ட அமெரிக்க ெத்திய
கட்டட்டளகட்டளையகத்தின் முன்ின் முன்னதின் முன்னாள்  தெட்டளமுன்னாள் தலைவனாள் தலைவரதின் முன்னாின் முன்ன ஓய்வுமட்டு பற்துறை ெட்டளனாள் தலைவரன்
மஜெின் முன்னனாள் தலைவரல் ஜஜெம்ஸ் ெதின் முன்னாட்டிட்டளாட்டிஸை ட்டு பதின் முன்னாதுகதின் முன்னாப்புத் துட்டளதுறைக்குத்
 தெட்டளமுன்னாள் தலைட்டளெ மகதின் முன்னாடுப்ட்டு ப தெற்கதின் முன்னாின் முன்ன ம தெரிவதின் முன்னாகவும் அவர்
அறிவித்திருந் தெதின் முன்னார்.  ெதின் முன்னாட்டிஸ் ட்டு பதின் முன்னாதுகதின் முன்னாப்புச் மசயமுன்னாள் தலைனாள் தலைவரதின் முன்னாக
நியமிக்கப்ட்டு பட,  முந்ட்டள தெய ஏழு வருடங்களில்
இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவச்சீருட்டளடயில் ஜசட்டளவமசய்திருக்கக் கூடிய இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவ
அதிகதின் முன்னாரிகள் இந் தெப் ட்டு ப தெவியில் அெர்வ தெற்கு  தெடுக்கும் ஒரு
சட்டத்தில் இருந்து அவருக்கு விதிவிமுன்னாள் தலைக்கு அளிக்கும்
வட்டளகயில்,  உள்நதின் முன்னாடதின் முன்னாளுென்துறை ஒப்பு தெல் அவசியெதின் முன்னாக இருக்கிதுறைது.  2013

இல் ஓய்வுமட்டு பற்துறை ெதின் முன்னாட்டிஸ் முக்கிய இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவ ஒப்ட்டு பந் தெ
நிறவின் முன்னெதின் முன்னாின் முன்ன General  Dynamics இன் இயக்குஉள்நர் குழுவில்
இடம்பிடித் தெதின் முன்னார்.

மூத் தெ அதிகதின் முன்னாரிககட்டளைதின் முன்னாகக் கூதுறைப்ட்டு படும் இன்னும் ட்டு பமுன்னாள் தலைரும்
வரிட்டளசயில் இருக்கின்துறைின் முன்னர்.  அமெரிக்க ெத்திய
கட்டட்டளகட்டளையகத்தின் முன்ின் முன்னதின் முன்னாள்  தெட்டளமுன்னாள் தலைவரும் ெத்திய உகட்டளைவு
முகட்டளெயின் இயக்குஉள்நனாள் தலைவரதின் முன்னாக சிறிதுகதின் முன்னாமுன்னாள் தலைம் ஜசட்டளவ மசய் தெவருெதின் முன்னாின் முன்ன
ஜடவிட் மட்டு பட்ஜனாள் தலைவரயஸ்,  மவளியுதுறைவுத் துட்டளதுறை மசயமுன்னாள் தலைர் ட்டு ப தெவிக்கு
ட்டு பரிசீமுன்னாள் தலைட்டளின் முன்னயில் இருப்ட்டு ப தெதின் முன்னாகக் கூதுறைப்ட்டு படுகிதுறைது,  அவருக்கும்
விதிவிமுன்னாள் தலைக்கு அவசியெதின் முன்னாக இருக்கும்,  ஏமின் முன்னன்துறைதின் முன்னால் அவரும்
கடந் தெ ஏழு வருடங்களுக்குள் இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவச் சீருட்டளட
அணியதின் முன்னா தெவனாள் தலைவரதின் முன்னாக இல்ட்டளமுன்னாள் தலை.  அத்துடன் அவர் வதின் முன்னாஷிங்டனில்
ஜவட்டளமுன்னாள் தலைமசய்வ தெற்கு அல்முன்னாள் தலைது அமெரிக்கதின் முன்னாவுக்கு மவளியில்
ட்டு பயணம் மசய்வ தெற்கு  தெின் முன்னது ஜெற்ட்டு பதின் முன்னார்ட்டளவ அதிகதின் முன்னாரியின்
அனுெதிட்டளயயும் மட்டு பதுறைஜவண்டிய தெதின் முன்னாய் இருக்கும்.  உயர் இனாள் தலைவரகசிய
உகட்டளைவு ஆவணங்கட்டளகட்டளை  தெின் முன்னது துட்டளணவியிடம் ஒப்ட்டு பட்டளடத் தெட்டள தெ
அவர் ஒப்புக்மகதின் முன்னாண்ட தென் பின்ின் முன்னர் மசன்துறை வருடத்தில் இனாள் தலைவரண்டு

ஆண்டு ஜெற்ட்டு பதின் முன்னார்ட்டளவக்குட்ட்டு பட்ட ட்டு பணிக்கு அவர்
ட்டு பணிக்கப்ட்டு பட்டதின் முன்னார்.

ஜஉள்நட்ஜடதின் முன்னாவின் முன்ின் முன்னதின் முன்னாள் உச்ச கூட்டுத் தெகட்டளைட்டு பதியதின் முன்னாக இருந் தெ
ஓய்வுமட்டு பற்துறை அட்மினாள் தலைவரல் ஜஜெம்ஸ் ஸ்டதின் முன்னாவ்ரிடிஸ் வியதின் முன்னாழக்கிழட்டளெ
அன்ற ட்னாள் தலைவரம்ப்ட்டளட்டு ப நியூ ஜயதின் முன்னார்க்கில் சந்தித் தெதின் முன்னார் ,  மவளியுதுறைவுச்
மசயமுன்னாள் தலைர் ட்டு ப தெவிக்கு இவரும் ட்டு பரிசீலிக்கப்ட்டு படுவ தெதின் முன்னாய்
கூதுறைப்ட்டு படுகிதுறைது.  முன்ின் முன்ன தெதின் முன்னாக,  அவர் ஜெின் முன்னஉள்நதின் முன்னாயகக் கட்சியின்
ஜெின் முன்னதின் முன்னாதிட்டு பதி ஜவட்ட்டு பதின் முன்னாகட்டளைர் ஹிமுன்னாள் தலைதின் முன்னாரி கிளிண்டனின் துட்டளண
ஜெின் முன்னதின் முன்னாதிட்டு பதியதின் முன்னாக ஜட்டு பதின் முன்னாட்டியிடும் சதின் முன்னாத்தியெதின் முன்னாக
ட்டு பரிசீலிக்கப்ட்டு பட்டவனாள் தலைவரதின் முன்னாவதின் முன்னார்.  அத்துடன்,  இப்ஜட்டு பதின் முன்னாது ஜ தெசியப்
ட்டு பதின் முன்னாதுகதின் முன்னாப்பு முகட்டளெயின்  தெட்டளமுன்னாள் தலைவனாள் தலைவரதின் முன்னாக இருக்கும் அட்மினாள் தலைவரல்
ட்டளெக்கல் ஜனாள் தலைவரதின் முன்னாஜெர்ஸ்,  ஜ தெசிய உகட்டளைவு முகட்டளெயின் இயக்குஉள்நர்
ட்டு ப தெவிக்கதின் முன்னாின் முன்ன ட்டு பரிசீலிப்புகளில் ஒருவனாள் தலைவரதின் முன்னாக இருப்ட்டு ப தெதின் முன்னாய்
கூதுறைப்ட்டு படுகிதுறைது.

ட்னாள் தலைவரம்ப்பின் அட்டளெச்சனாள் தலைவரட்டளவயில் ஏனாள் தலைவரதின் முன்னாகட்டளைெதின் முன்னாின் முன்ன மூத் தெ இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவ
அதிகதின் முன்னாரிகள் ஒன்றதினாள் தலைவரட்டப்ட்டு படுவ தெதின் முன்னாின் முன்னது வனாள் தலைவரவிருக்கும்
நிர்வதின் முன்னாகத்ட்டள தெ ஜெலும் ஜெலும் ஒரு இமுன்னாள் தலைத்தீன் அமெரிக்க
இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவ ஆட்சிக்குழுட்டளவ ஒத் தெ தெதின் முன்னாய் ஆக்குகிதுறைது .  ட்டு பதின் முன்னாரிய
அமெரிக்க ஜட்டு பதின் முன்னார் எந்தினாள் தலைவரத்ட்டள தெ ஜெற்ட்டு பதின் முன்னார்ட்டளவ மசய்யும்
ட்டு பதின் முன்னாதுகதின் முன்னாப்புத் துட்டளதுறை ெற்றம் விரிந்து மசல்லும் ஜட்டு பதின் முன்னாலிஸ்-அனாள் தலைவரசு
எந்தினாள் தலைவரத்ட்டள தெ ஒருங்கிட்டளணக்கக் கூடிய உள்உள்நதின் முன்னாட்டு ட்டு பதின் முன்னாதுகதின் முன்னாப்புத்
துட்டளதுறை இனாள் தலைவரண்ட்டளடயுஜெ இனாள் தலைவரண்டு சமீட்டு பத்தில் ஓய்வுமட்டு பற்துறை ெட்டளனாள் தலைவரன்
கதின் முன்னார்ப்ஸ் மஜெின் முன்னனாள் தலைவரல்களின் கனாள் தலைவரங்களில் ஒப்ட்டு பட்டளடப்ட்டு பது குறிப்ட்டு பதின் முன்னாக
திகிலூட்டக்கூடிய தெதின் முன்னாகும்;  ஒரு இனாள் தலைவரகசியெதின் முன்னாின் முன்ன இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவ
ஆஜமுன்னாள் தலைதின் முன்னாசட்டளின் முன்னக் குழுவின் இறக்கெதின் முன்னாின் முன்ன கட்டுப்ட்டு பதின் முன்னாட்டின் கீழ
மவளிஉள்நதின் முன்னாடுகளில் ஜட்டு பதின் முன்னாட்டளனாள் தலைவரயும் மசதின் முன்னாந் தெ உள்நதின் முன்னாட்டில்
ஒடுக்குமுட்டளதுறைட்டளயயும் பிசிறின்றி ஒருங்கிட்டளணப்ட்டு ப தெற்கு
அனாள் தலைவரசதின் முன்னாங்கம் ஜஉள்நதின் முன்னாக்கம் மகதின் முன்னாண்டிருப்ட்டு ப தெதின் முன்னாகஜவ இது
சமிக்ட்டளகயளிக்கிதுறைது.

வியட்உள்நதின் முன்னாம் ஜட்டு பதின் முன்னாரின் ஜட்டு பதின் முன்னாது கட்டதின் முன்னாய இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவ ஜசட்டளவயில்
இருந்து ஐந்து முட்டளதுறை  தெப்பித் தெ இந் தெ ஏெதின் முன்னாற்றக்கதின் முன்னானாள் தலைவரனாள் தலைவரதின் முன்னாின் முன்ன
பில்லியின் முன்னர் ட்னாள் தலைவரம்ப்,   தென்ட்டளின் முன்னச் சுற்றி இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவப்
மட்டு பருந் தெட்டளமுன்னாள் தலைகட்டளகட்டளை நிறத்திக் மகதின் முன்னாள்வதிலும்,  ஜட்டு பனாள் தலைவரணிகளில் “Mad

Dog”  ெதின் முன்னாட்டிஸ் என்ற —ஃட்டு பலூஜெதின் முன்னா ட்டு படுமகதின் முன்னாட்டளமுன்னாள் தலைகளின் இந் தெ
வடிவட்டளெப்ட்டு பதின் முன்னாகட்டளைருடின் முன்னதின் முன்னாின் முன்ன மஉள்நருக்கம்  தெின் முன்னது பிம்ட்டு பத்ட்டள தெ
ஏம தெதின் முன்னாமவதின் முன்னாரு வட்டளகயில் வலுப்ட்டு படுத்தும் என்ட்டு பட்டள தெப் ஜட்டு பதின் முன்னாமுன்னாள் தலை—
முட்டதின் முன்னாள் தெின் முன்னெதின் முன்னாகக் கூக்குனாள் தலைவரலிடுவதிலும் குதூகமுன்னாள் தலைெட்டளடவ தெதின் முன்னாகத்
ம தென்ட்டு படுகிதுறைது.  ஆயினும்,  அனாள் தலைவரசதின் முன்னாங்கத்தின் உயர் ட்டு ப தெவிகளில்
இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவத்தின் எழுச்சிக்கு ஒரு புதுறைநிட்டளமுன்னாள் தலையதின் முன்னாின் முன்ன மூமுன்னாள் தலைமும்
அங்ஜக இருக்கிதுறைது.



இனாள் தலைவரண்டதின் முன்னாம் உமுன்னாள் தலைகப் ஜட்டு பதின் முன்னாரில் மூத் தெ கூட்டணித்  தெகட்டளைட்டு பதியதின் முன்னாக
இருந்திருந் தெ,  ஜெின் முன்னதின் முன்னாதிட்டு பதி ட்ட்டளவட் டி.ஐஸ்ஜின் முன்னதின் முன்னாவர்,  ”ஒவ்மவதின் முன்னாரு
உள்நகனாள் தலைவரத்திலும்,  ஒவ்மவதின் முன்னாரு ெதின் முன்னாநிமுன்னாள் தலைத்  தெட்டளமுன்னாள் தலைட்டளெச் மசயமுன்னாள் தலைகத்திலும்,

கூட்டனாள் தலைவரசதின் முன்னாங்கத்தின் ஒவ்மவதின் முன்னாரு அலுவமுன்னாள் தலைகத்திலும்,  மட்டு பதின் முன்னாருகட்டளைதின் முன்னா தெதின் முன்னானாள் தலைவர,

அனாள் தலைவரசியல் ெற்றம் இன்னும்  தெதின் முன்னார்மீகப் ட்டு பதின் முன்னாதிப்ட்டளட்டு பயும்”  கூட
மகதின் முன்னாண்டிருக்கக் கூடிய தெதின் முன்னாின் முன்ன “தீவினாள் தலைவரெதின் முன்னாின் முன்ன இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவ ஸ் தெதின் முன்னாட்டு பகம்
ெற்றம் மிகப்மட்டு பரும் ஆயு தெத் துட்டளதுறை ஆகியவற்றின்
மஉள்நருக்கத்திற்கு”  எதினாள் தலைவரதின் முன்னாக எச்சரிக்ட்டளக விடுக்கும்  தெின் முன்னது
ட்டு ப தெவியில் இருந்து விட்டளடமட்டு பறம் உட்டளனாள் தலைவரட்டளய நிகழத்தி இப்ஜட்டு பதின் முன்னாது
55 ஆண்டுகளுக்கும் சற்ற அதிகெதின் முன்னாய் ஆகிதுறைது.

ஐசஜின் முன்னதின் முன்னாவர் எச்சரித் தெதின் முன்னார்:  “எதிர்ட்டு பதின் முன்னார்த்ஜ தெதின் முன்னா அல்முன்னாள் தலைது
எதிர்ட்டு பதின் முன்னானாள் தலைவரதின் முன்னாெஜமுன்னாள் தலைதின் முன்னா,  இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவத்-துட்டளதுறை வகட்டளைதின் முன்னாகத்தில் இருந்து
முகதின் முன்னாந்தினாள் தலைவரெற்துறை ட்டு பதின் முன்னாதிப்ட்டளட்டு பப் மட்டு பற்ற விடுவதில் இருந்து உள்நதின் முன்னாம்
 தெடுத்துக் மகதின் முன்னாள்கட்டளை ஜவண்டும்.  அழிவுகனாள் தலைவரெதின் முன்னாின் முன்ன வட்டளகயில்
அதிகதின் முன்னானாள் தலைவரம் இடம்ெதின் முன்னாறி அெரும் ஆட்டு பத்துக்கதின் முன்னாின் முன்ன சதின் முன்னாத்தியம்
இருக்கிதுறைது; ம தெதின் முன்னாடர்ந்தும் இருக்கும்.”

வனாள் தலைவரவிருக்கும் ட்னாள் தலைவரம்ப் நிர்வதின் முன்னாகத்தில் மவளிப்ட்டு படுத் தெப்ட்டு படுகிதுறைவதின் முன்னாற
“அழிவுகனாள் தலைவரெதின் முன்னாின் முன்ன வட்டளகயில் அதிகதின் முன்னானாள் தலைவரம் இடம்ெதின் முன்னாறியிருக்கும்”
இந் தெெட்ட அகட்டளைட்டளவஜயதின் முன்னா அல்முன்னாள் தலைது அமெரிக்க இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவ
எந்தினாள் தலைவரத்தின் மிகப்ட்டு பனாள் தலைவரந் தெ மட்டு பருக்கத்ட்டள தெஜயதின் முன்னா ஐசஜின் முன்னதின் முன்னாவர்  தெின் முன்னது
மிகக்மகதின் முன்னாடும் கின் முன்னவுகளிலும் கூட அஜஉள்நகெதின் முன்னாக கற்ட்டு பட்டளின் முன்ன மசய்து
ட்டு பதின் முன்னார்த்திருக்க ெதின் முன்னாட்டதின் முன்னார்.

580 பில்லியன் டதின் முன்னாமுன்னாள் தலைனாள் தலைவரதின் முன்னாக,  மட்டு பன்டகனின் வனாள் தலைவரவு-மசமுன்னாள் தலைவு திட்டம்
ஒவ்மவதின் முன்னாரு ஆண்டும் கூட்டனாள் தலைவரசதின் முன்னாங்கத்தின் ஒதுக்கீட்டு
மசமுன்னாள் தலைவிின் முன்னத்தில் ட்டு பதின் முன்னாதிக்கும் ஜெமுன்னாள் தலைதின் முன்னாய் முழுங்கி விடுகிதுறைது.

முடிவில்முன்னாள் தலைதின் முன்னா தெ மவளிஉள்நதின் முன்னாட்டுப் ஜட்டு பதின் முன்னார்களுக்கு அளிக்கப்ட்டு படும்
நிதியுடன் ஜசர்த்து,  அணுஆயு தெப் ஜட்டு பதின் முன்னார்த்  தெயதின் முன்னாரிப்பு ெற்றம் பிதுறை
இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவச் மசமுன்னாள் தலைவிின் முன்னங்களுெதின் முன்னாய் ஜசர்த்து, அமெரிக்கதின் முன்னாவின் ஜட்டு பதின் முன்னார்
எந்தினாள் தலைவரத்தின் உண்ட்டளெயதின் முன்னாின் முன்ன மசமுன்னாள் தலைவு ஆண்டுக்கு 1 டிரில்லியன்
டதின் முன்னாமுன்னாள் தலைர்கட்டளகட்டளை ம தெதின் முன்னாடுகிதுறைது.

குறிப்ட்டு பதின் முன்னாக கடந் தெ கதின் முன்னாமுன்னாள் தலைதின் முன்னாண்டு கதின் முன்னாமுன்னாள் தலை முடிவற்துறை ஜட்டு பதின் முன்னார்களின்
செயத்தில்,  மட்டு பன்டகன் வனாள் தலைவரவு-மசமுன்னாள் தலைவு திட்டத்துடன் ஜசர்த்து,

இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவப் மட்டு பருந் தெட்டளமுன்னாள் தலைகளின் அதிகதின் முன்னானாள் தலைவரமும் இட்டளடவிடதின் முன்னாது
வகட்டளைர்ச்சி கண்டு மசன்றிருக்கிதுறைது.  ஒரு ம தெதின் முன்னாழில்முட்டளதுறை “முழுத்
 தென்ின் முன்னதின் முன்னார்வமுன்னாள் தலைர்”  இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவப் ட்டு பட்டளடகளின் உருவதின் முன்னாக்கெதின் முன்னாின் முன்னது
மட்டு பருெகட்டளைவில் இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவத்ட்டள தெ குடிட்டளெ சமூகத்தில் இருந்து
 தெனிட்டளெப்ட்டு படுத்தி,  அனாள் தலைவரசின் விவகதின் முன்னானாள் தலைவரங்களில்  தெின் முன்னது சுயதின் முன்னாதீின் முன்னெதின் முன்னாின் முன்ன
அனாள் தலைவரசியல் உள்நமுன்னாள் தலைன்கட்டளகட்டளை முன்னினும் மூர்க்கெதின் முன்னாக திட்டவட்டம்
மசய்யக் கூடிய ஒரு  தெனித்துவெதின் முன்னாின் முன்ன சமூக சதின் முன்னாதிட்டளய
உருவதின் முன்னாக்கியிருக்கிதுறைது.  ெதின் முன்னாட்டிஸ்,  மகல்லி,  மட்டு பட்ஜனாள் தலைவரயஸ் ெற்றம்
ஸ்ட்னாள் தலைவரதின் முன்னாவிடிஸ் ஜட்டு பதின் முன்னான்ற “ஒன்றிட்டளணக்கப்ட்டு பட்ட ஜட்டு பதின் முன்னார்த்
 தெகட்டளைட்டு பதிகள்”  என்ற அட்டளழக்கப்ட்டு படுஜவதின் முன்னார்,  அமெரிக்க
அனாள் தலைவரசதின் முன்னாங்கத்தின் எந் தெத் தூ தெட்டளனாள் தலைவரஜயதின் முன்னா அல்முன்னாள் தலைது ெற்துறை குடிப்
பினாள் தலைவரதிநிதிட்டளயஜயதின் முன்னா விஞ்சும் வட்டளகயில்,  உமுன்னாள் தலைகின் ஒட்டுமெதின் முன்னாத் தெப்
பினாள் தலைவரதின் முன்னாந்தியங்களின் மீதும் ட்டு பனாள் தலைவரந் தெ அதிகதின் முன்னானாள் தலைவரத்ட்டள தெச்
மசலுத்துகின்துறைின் முன்னர். 

அமெரிக்க இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவத்தின் சதின் முன்னாெதின் முன்னானிய துருப்புகள் ஜ தெர் தெலில்
மட்டு பரிதும் ட்னாள் தலைவரம்ப்புக்கு சதின் முன்னா தெகெதின் முன்னாகஜவ இருந் தெ தெதின் முன்னாக ம தெரிகிதுறைது —
ஆப்கதின் முன்னானிஸ் தெதின் முன்னானிலும் ெத்திய கிழக்கிலுெதின் முன்னாின் முன்ன முடிவில்முன்னாள் தலைதின் முன்னா தெ
ஜட்டு பதின் முன்னார்கட்டளகட்டளை அவர் வந்து நிறத்துவதின் முன்னார் என்ற  தெவதுறைதின் முன்னாக
வழிஉள்நடத் தெப்ட்டு பட்ட உள்நம்பிக்ட்டளகயும் இதில் ட்டு பதின் முன்னாதிக் கதின் முன்னானாள் தலைவரணம்— என்துறை
நிட்டளமுன்னாள் தலையில்,  அமெரிக்க இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவத்தின்  தெட்டளமுன்னாள் தலைட்டளெகளிடத்தில்
ஜெின் முன்னஉள்நதின் முன்னாயகக் கட்சிட்டளயச் ஜசர்ந் தெ ஹிமுன்னாள் தலைதின் முன்னாரி கிளிண்டஜின் முன்ன
ஆ தெனாள் தலைவரட்டளவப் மட்டு பற்துறைவனாள் தலைவரதின் முன்னாய் இருந் தெதின் முன்னார்,  அவட்டளனாள் தலைவர

இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவவதின் முன்னா தெத்தின் ஒரு நீண்டஉள்நதின் முன்னாள் ஆ தெனாள் தலைவரவதின் முன்னாகட்டளைனாள் தலைவரதின் முன்னாகவும்
னாள் தலைவரஷ்யதின் முன்னாவுக்கு எதினாள் தலைவரதின் முன்னாின் முன்ன ஜட்டு பதின் முன்னாருக்கதின் முன்னாின் முன்ன  தெங்களின் மூஜமுன்னாள் தலைதின் முன்னாட்டு பதின் முன்னாயத்
 தெயதின் முன்னாரிப்புகளுக்கு உள்நம்ட்டு பத் தெகுந் தெ ஒரு ஆ தெனாள் தலைவரவதின் முன்னாகட்டளைர் என்றம்
அட்டளவ கருதிின் முன்ன. 

ஃபிளின்ட்டளின் முன்ன  தெதின் முன்னாண்டி,  உயர் ட்டு ப தெவிகளுக்கு
ட்டு பரிந்துட்டளனாள் தலைவரக்கப்ட்டு பட்டிருக்கின்துறை அல்முன்னாள் தலைது ட்டு பரிசீலிக்கப்ட்டு படுகின்துறை
முன்ின் முன்னதின் முன்னாள்-இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவத்  தெகட்டளைட்டு பதிகளில் எவரும் ட்னாள் தலைவரம்ட்டளட்டு ப
வழிமெதின் முன்னாழிந்திருக்கவில்ட்டளமுன்னாள் தலை.  இவர்களில் சிமுன்னாள் தலைர் ஒட்டு பதின் முன்னாெதின் முன்னா
நிர்வதின் முன்னாகத்துடன் ஜெதின் முன்னாதியிருந் தெின் முன்னர்,  உ தெதின் முன்னானாள் தலைவரணெதின் முன்னாக ெதின் முன்னாட்டிஸ் ஈனாள் தலைவரதின் முன்னான்
விவகதின் முன்னானாள் தலைவரத்திலும்,  மகல்லி குவதின் முன்னாண்டின் முன்னதின் முன்னாஜெதின் முன்னா விவகதின் முன்னானாள் தலைவரத்திலும்
ஜெதின் முன்னாதியிருந் தெின் முன்னர்.

ட்னாள் தலைவரம்ப் முன்ின் முன்னதின் முன்னாள்  தெகட்டளைட்டு பதிகட்டளகட்டளை ஜ தெர்வுமசய்வட்டள தெப்
மட்டு பதின் முன்னாறத் தெவட்டளனாள் தலைவரயில்,  இத் தெகட்டளைட்டு பதிகள்,  இறதியில் மகதின் முன்னாள்ட்டளகட்டளய
உத் தெனாள் தலைவரவிடும் உள்நம்பிக்ட்டளகயில்,  அவனாள் தலைவரது நிர்வதின் முன்னாகத்தில் ஜசரும்
முடிவுக்கு  தெதின் முன்னாெதின் முன்னாகவும் வந்துஜசனாள் தலைவரமுன்னாள் தலைதின் முன்னாம்.

ஒட்டு பதின் முன்னாெதின் முன்னா நிர்வதின் முன்னாகமும், கதின் முன்னாங்கினாள் தலைவரஸின் ஜெின் முன்னஉள்நதின் முன்னாயகக் கட்சிக்கதின் முன்னானாள் தலைவரர்களும்
ெதின் முன்னாட்டிட்டளாட்டிஸை ட்டு பதின் முன்னாதுகதின் முன்னாப்புச் மசயமுன்னாள் தலைனாள் தலைவரதின் முன்னாக நியமிப்ட்டு ப தென் ட்டு பதின் முன்னாட்டள தெயில்
 தெதின் முன்னாங்கள் எந் தெ முட்டுக்கட்ட்டளடயும் இடப் ஜட்டு பதின் முன்னாவதில்ட்டளமுன்னாள் தலை என்ட்டு பட்டள தெ
வியதின் முன்னாழின் முன்னன்ற சமிக்ட்டளகயளித் தெின் முன்னர்.  கதின் முன்னாங்கினாள் தலைவரஸ் இந் தெ வதின் முன்னானாள் தலைவர
இறதியில்  தெள்ளிட்டளவக்கப்ட்டு படுவ தெற்கு முன்ட்டு பதின் முன்னாக அதில் ஒப்பு தெல்
மட்டு பறவ தெற்கதின் முன்னாக இட்டளடக்கதின் முன்னாமுன்னாள் தலை மசமுன்னாள் தலைவிின் முன்ன ெஜசதின் முன்னா தெதின் முன்னா  தெதின் முன்னாக்கல்
மசய்யப்ட்டு படவிருந் தெதுடன்,  சமீட்டு பகதின் முன்னாமுன்னாள் தலைத்தில் இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவப்ட்டு பணியில்
இருந் தெ அதிகதின் முன்னாரிகள் அனாள் தலைவரசின் ட்டு ப தெவிகளில் அெர்வ தெற்கதின் முன்னாின் முன்ன
சட்டரீதியதின் முன்னாின் முன்ன  தெட்டளடட்டளயத்  தெகட்டளைர்த்துவட்டள தெ துரி தெப்ட்டு படுத்தும் ஒரு
உள்நடவடிக்ட்டளக ஜசர்த்துக் மகதின் முன்னாள்கட்டளைப்ட்டு படவிருக்கிதுறைது .  60 ஆண்டுகளில்
இத் தெட்டளகயம தெதின் முன்னாரு விதித் தெகட்டளைர்வு இப்ஜட்டு பதின் முன்னாது தெதின் முன்னான்
மு தென்முட்டளதுறையதின் முன்னாக மகதின் முன்னாண்டுவனாள் தலைவரப்ட்டு படுகிதுறைது என்துறை ஜட்டு பதின் முன்னாதும் கூட,

மசின் முன்னட்டில் இந் தெ விதித் தெகட்டளைர்வின் மீ தெதின் முன்னாின் முன்ன விவதின் முன்னா தெம் 10 ெணி
ஜஉள்நனாள் தலைவரங்களுக்குள் ெட்டுப்ட்டு படுத் தெப்ட்டு படுவ தெதின் முன்னாக இருக்கிதுறைது.

ட்னாள் தலைவரம்ப் “அவர்  தெின் முன்னது அணிட்டளய உருவதின் முன்னாக்குவதில் ட்டு பனாள் தலைவரந் தெ
சவுகரியம் மகதின் முன்னாடுக்கப்ட்டு பட ஜவண்டும்”  என்றம் “இது ஒரு
முக்கியெதின் முன்னாின் முன்ன ஜகதின் முன்னாட்ட்டு பதின் முன்னாடு”  என்ற ஒட்டு பதின் முன்னாெதின் முன்னா உள்நம்புகிதுறைதின் முன்னார் என்றம்
மவள்ட்டளகட்டளை ெதின் முன்னாளிட்டளகயின் மசய்தித் ம தெதின் முன்னாடர்ட்டு பதின் முன்னாகட்டளைனாள் தலைவரதின் முன்னாின் முன்ன ஜஜெதின் முன்னாஸ்
இயர்ின் முன்னஸ்ட் ம தெரிவித் தெதின் முன்னார்.

இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவத்தின் மீ தெதின் முன்னாின் முன்ன மட்டு பதின் முன்னாதுெக்களின் கட்டுப்ட்டு பதின் முன்னாட்ட்டளடக்
கதின் முன்னாட்டிலும் கூடு தெல் முக்கியத்துவெதின் முன்னாின் முன்ன ஜகதின் முன்னாட்ட்டு பதின் முன்னாடதின் முன்னாய்
ஒட்டு பதின் முன்னாெதின் முன்னாவுக்கு ம தெரிகிதுறைது ஜட்டு பதின் முன்னாலும்.  இந் தெ அடித் தெகட்டளைெதின் முன்னாின் முன்ன
அனாள் தலைவரசியல்சட்டக் ஜகதின் முன்னாட்ட்டு பதின் முன்னாடு ஒரு முகவரியற்துறை கடி தெெதின் முன்னாக,

அனாள் தலைவரசியல் ஸ் தெதின் முன்னாட்டு பகத்தின் எந் தெ முக்கியெதின் முன்னாின் முன்ன பிரிவின் ஆ தெனாள் தலைவரவும்
இன்றி அல்முன்னாள் தலைதின் முன்னாடுகிதுறைது என்ட்டு ப தெதின் முன்னாின் முன்னது,  ட்னாள் தலைவரம்ப் ஜெின் முன்னதின் முன்னாதிட்டு பதி ட்டு ப தெவியில்
அெர்வதில்  தெங்ககட்டளைது பூனாள் தலைவரணெதின் முன்னாின் முன்ன அனாள் தலைவரசியல் மவளிப்ட்டு பதின் முன்னாட்ட்டளடக்
கதின் முன்னாணக் கூடிய தெதின் முன்னாக இருக்கின்துறை அமெரிக்கதின் முன்னாவில் மு தெமுன்னாள் தலைதின் முன்னாளித்துவ
ஜெின் முன்னஉள்நதின் முன்னாயக ஸ் தெதின் முன்னாட்டு பின் முன்னங்களின் சிட்டள தெவு ெற்றம் உருக்குட்டளமுன்னாள் தலைவின்
மிகமவளிப்ட்டு பட்ட மவளிப்ட்டு பதின் முன்னாடுகளில் ஒன்துறைதின் முன்னாய் இருக்கிதுறைது .

பில்லியின் முன்னர்கட்டளகட்டளையும்  தெகட்டளைட்டு பதிகட்டளகட்டளையும் மகதின் முன்னாண்ட வர்க்கப்
ஜட்டு பதின் முன்னாரின் ஒரு அனாள் தலைவரசதின் முன்னாங்கஜெ நியூஜயதின் முன்னார்க் உள்நகரின் ட்னாள் தலைவரம்ப் டவர்ஸ்
இல் உள்நடந்து வருகின்துறை அெர்வுகளில் தினாள் தலைவரட்டப்ட்டு பட்டுக்
மகதின் முன்னாண்டிருப்ட்டு ப தெதின் முன்னாகும்.  மசதின் முன்னாந் தெஉள்நதின் முன்னாட்டில் சமூகப்
பிற்ஜட்டு பதின் முன்னாக்குத் தெின் முன்னெதின் முன்னாின் முன்ன மகதின் முன்னாள்ட்டளககட்டளகட்டளை அெல்ட்டு படுத்துவ தெற்கும்
மவளிஉள்நதின் முன்னாடுகளில் ஜட்டு பதின் முன்னாருக்கும் அது  தெயதின் முன்னாரிப்பு மசய்கின்துறை
நிட்டளமுன்னாள் தலையில்,  இந் தெ மகதின் முன்னாள்ட்டளககள் ம தெதின் முன்னாழிமுன்னாள் தலைதின் முன்னாகட்டளை வர்க்கத்திற்குள்ளும்
ெற்றம் இட்டளகட்டளைஞர்ககட்டளைதின் முன்னாலும் தூண்டக்கூடிய ட்டு பதின் முன்னாரிய ெக்கள்
எதிர்ப்புக்கு முகம்மகதின் முன்னாடுப்ட்டு ப தெற்கு அது இனாள் தலைவரதின் முன்னாணுவத்ட்டள தெ ஜஉள்நதின் முன்னாக்கித்
திரும்பிக் மகதின் முன்னாண்டிருக்கிதுறைது.


