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ஜனனாதிபதிியனாக  டகனானனால்ட் ட்ரம்ப் பதவி் பதவியியற்கவிருக்கும்
நிகழ்வு
அ டவு அமெரிக்க
வர்க வரலனாற்றின்
மிகவும்
 டவட்கக்் பதவியககனான
நிகழ்வுகளில் ஒன்் ஒன்றனாகும். புதிிய ஜனனாதிபதியின் பதவி் பதவியியற்புக்
 டகனாண்கனாட்கங்களுக்கனாக 100 மில்லிியன் கனா்க வரலருக்கும் அதிகவு அமெனாய
 ட செ்க வரலவிகப்படுகி் ஒன்றது. அத்தனனயும் வீண்! எத்தனன பணம்
 ட செ்க வரலவழித்தனாலும் இந்த பதவி் பதவியியற்பின் ஒவ் டவனாரு அம் செத்திலும்
விரவியிருக்கும் குவு அமெட்க்க வரலனான ுமட்டலான நனாற்் ஒன்றத்னத அது அகற்றி விக
முடிியனாது. அனதப் ் பதவியபனா்க வரல் பதவியவ,  டபனாதுக்  டகனாண்கனாட்கங்களுக்கு
் பதவியவு அமெனா செடிியனான விதத்தின் மூ்க வரலவு அமெனாக ஏற்பனாடு  ட செயவதன் மூ்க வரலவு அமெனாக, ுமட்டலான நனாடு
புதிிய நிர்வனாகம் அவு அமெர்த்தப்பட்க  டுமட்டலான நனாடி  டதனாகங்கி கற்பனன
 ட செயியமுடிியனாத பரிவு அமெனாணங்கள்  டகனாண்க ஒரு ் பதவியபரழிவுக்கு இட்டுச
 ட செல்்க வரலக் கூடிிய ஒரு பனானதயில் ுமட்டலான நகக்கத்  டதனாகங்கியிருக்கி் ஒன்றது என்் ஒன்ற
ஒரு பரவ்க வரலனான உணர்னவ வு அமென் ஒன்றத்து விகவும் முடிியனாது.
அ டவு அமெரிக்க முத்க வரலனாளித்துவத்னத வர்க வரலனாறு சின் ஒன்ற  ட செயதிருக்கி் ஒன்றது.
 டபனாருளனாதனார வு அமெற்றும்  செமூகச சினதவின் நீண்க நிகழ்வுப்் பதவியபனாக்கனானது
உத்தி் பதவியியனாகபூர்வ அரசிியல்
கட்டுக்கனதகளுக்கும் கீழனவு அமெந்த
ியதனார்த்தத்திற்கும் இனகயி்க வரலனான இனக டவளினிய வு அமென் ஒன்றப்பதற்கு
் பதவிய செனவ  ட செயத ஜனுமட்டலான நனாியக வனார்த்னதஜனா்க வரலங்கனள  டகனாண்டு ப்க வரல
த செனாப்தங்களனாக மூடிவு அமென் ஒன்றக்கப்பட்டு வந்திருந்தது. ஆனனால் இப்் பதவியபனாது
அந்த முகமூடி கழன்று விட்கது. அ டவு அமெரிக்கனானவ கட்டுப்பனாட்டில்
 டகனாண்டிருக்கக் கூடிிய முத்க வரலனாளித்துவ  டவகுசி்க வரலரணியின் ஊழல்,
வு அமெனச செனாட்சியின்னவு அமெ, ஒட்டுண்ணித்தனம், வு அமெற்றும் அத்திியனாவசிியவு அமெனாய
பனாசி செ வு அமெனப்் பதவியபனாக்கு ஆகிியவற்றுக்கு  டகனானனால்ட் ட்ரம்ப் உருவடிவம்
 டகனாடுத்திருக்கி் ஒன்றனார்.
 ட செல்வந்தர்களுக்கனாக  ட செல்வந்தர்கனளக்  டகனாண்டு ுமட்டலான நகத்தப்படுகின்் ஒன்ற
ஒரு
 ட செல்வந்தர்களின் அர செனாங்கத்திற்கு
ட்ரம்ப்
தன்க வரலனவு அமெ
 டகனாடுக்கவிருக்கி் ஒன்றனார். அனவு அமெச செரனவ வு அமெற்றும்  டவள்னள வு அமெனாளினகப்
பணிியனாளர்களனாக
அவு அமெர்த்தப்பட்டிருக்கும்
பில்லிியனர்களுகன்,
முக்கிியவு அமெனான
் பதவியதசிிய
பனாதுகனாப்பு
பதவிகளுக்கனாக
் பதவியதர்வு
 ட செயியப்பட்டிருக்கும் ஓயவு டபற்் ஒன்ற இரனாணுவத் தளபதிகளும், எந்த
் பதவியவன்க வரலத்திட்கங்கனளயும்  செமூக உதவிகனளயும் அழிப்பதற்கு தங்கள்
அரசிியல்
முியற்சிகனள
அர்ப்பணித்திருந்தன் பதவியரனா
அவற்ன் ஒன்ற
் பதவியவு அமெற்பனார்னவ  ட செயவதற்கனாய அதி-வ்க வரலது சித்தனாந்தவனாதிகளும்
அவு அமெர்த்தப்பட்டிருக்கின்் ஒன்றனர்.  டபரும்- ட செல்வந்தர்களுக்கு மிகப் டபரும்
வரி டவட்டுகளுக்கனாகவும்
ஒரு
பனாரிிய
இரனாணுவப்
 டபருக்கத்திற்கனாகவும்  டபனாதுக் கல்வி, வு அமெருத்துவ உதவி, வு அமெருத்துவ
பரனாவு அமெரிப்பு வு அமெற்றும்  செமூகப் பனாதுகனாப்பு திட்கங்கள் ் பதவியபனான்் ஒன்ற  செமூக
் பதவியவன்க வரலத்திட்கங்கள்  டவட்கப்படுவதன் மூ்க வரலமும், ் பதவியவன்க வரலகளின்
மீதனான மிருகத்தனவு அமெனான சுரண்கலின் மூ்க வரலமும், அடிப்பனக ஜனுமட்டலான நனாியக
உரினவு அமெகளில் எஞ்சியிருக்கும் எதுவும் அரிக்கப்படுவதன் மூ்க வரலமும்
 டதனாழி்க வரலனாள வர்க்கம் வின்க வரல ட செலுத்த இருக்கி் ஒன்றது.

 செர்வ் பதவியத செ அளவில், ட்ரம்ப்பின் “முதலில் அ டவு அமெரிக்கனா” என்் ஒன்ற
் பதவியபரினவனாதவு அமெனானது  டபனாருளனாதனார வு அமெற்றும் புவிியரசிியல் ் பதவியவு அமெனாதல்களின்
அதிகரிப்புக்கு ் பதவியவு அமெனகியனவு அமெக்கி் ஒன்றது. ் பதவியபனார்கள் நின் ஒன்றந்த ககந்த கனால்
நூற்் ஒன்றனாண்டு கனா்க வரலவு அமெனானது —1991 இல் ஈரனாக் பனக டியடுப்பு  டதனாகங்கி
முடிவில்்க வரலனாத “பியங்கரவனாதத்தின் மீதனான ் பதவியபனாரனாக”  டதனாகர்ந்து
ுமட்டலான நனக டபற்றுச  ட செல்வது— அதனினும் குருதி டகனாட்டும் இரனாணுவ
ுமட்டலான நகவடிக்னககளுக்கனான ஒரு முகவுனர வு அமெட்டு் பதவியவு அமெ என்பதனாக
நிரூபணவு அமெனாகவிருக்கி் ஒன்றது. அ டவு அமெரிக்கனா தனது நீண்ககனா்க வரல ஐ் பதவியரனாப்பிிய
கூட்கனாளிகனளக் கூக ் பதவியபனாட்டிியனாளர்களனாக் பதவியவ கருதுகி் ஒன்றது, அ டவு அமெரிக்க
ுமட்டலான ந்க வரலன்களுக்கு
குறுக்் பதவியக
வருகின்் ஒன்ற
வு அமெட்கத்திற்கு
அனவ
எதிரிகளனாக் பதவியவ கருதப்படும் என்பனத பதவிக்கு வரும் முன்னதனாக் பதவியவ
ட்ரம்ப்  டதளிவனாக்கி விட்டிருக்கி் ஒன்றனார்.
ஆளும்
உியரடுக்கிற்குள்ளனாக,
தந்தி் பதவியரனாபனாியம்
 டதனாகர்பனாக
கூர்னவு அமெியனான பிளவுகள் இருக்கின்் ஒன்றன என்பது, ் பதவியதர்தலுக்குப் பின்னர்
 டவடித்த முன்கண்டிரனாத அரசிியல் ் பதவியவு அமெனாதல்களில்  டவளிப்பட்கது.
ஆயினும், தன்க வரலனவு அமெ ஜனுமட்டலான நனாியகக் கட்சியினர் வு அமெற்றும் குடிியரசுக்
கட்சியினரிகம் இருந்து ட்ரம்ப் மீது வருகின்் ஒன்ற தனாக்குதல்கள் அவர்
அதி-வ்க வரலது  டகனாள்னகனிய முன் டனடுக்க உறுதி பூண்கனத
னவு அமெியவு அமெனாகக்  டகனாண்கனவியனாக இல்ன்க வரல, வு அமெனா் ஒன்றனாக அ டவு அமெரிக்க ் பதவியபனார்
திட்கமிகலின் தின செ குறித்ததனாக் பதவியவ இருக்கின்் ஒன்றன. கிளிண்கனன
ஆதரித்த  டபருநிறுவன உியரடுக்கு வு அமெற்றும் இரனாணுவ-உளவு
எந்திரத்தின் கன்னனகள் ரஷ்ியனானவ ் பதவியுமட்டலான நனாக்கிிய மூர்க்கவு அமெனான
நின்க வரலப்பனாட்டில் இருந்து எந்த பின்வனாங்கலும் இருக்கக் கூகனாது
என்பனத
உறுதி
 ட செயிய
விரும்பின
என்் ஒன்றனால்,
ட்ரம்ப்,
இப்் பதவியபனானதக்கு, தனது வனாயவீசசுத் தனாக்குதல்கனள சீனனாவுக்கு
எதிரனாகவும்,
மிக
 செமீபத்தில்,
் பதவியஜர்வு அமெனிக்கு
எதிரனாகவும்,
 ட செலுத்தியிருக்கி் ஒன்றனார்.
இந்த ் பதவியவு அமெனாதல்கள் எத்தனன கடுனவு அமெியனாக இருந்த் பதவியபனாதும் கூக,
ஆளும்
வர்க்கத்தின்
அத்தனன
பிரிவுகளு் பதவியவு அமெ
பின்வரும்
உறுதிப்பனாடுகளில்
ஒன்றுபட்டு
நிற்கின்் ஒன்றன:
1)
அ டவு அமெரிக்க
ஏகனாதிபத்திியம் ் பதவியபனார் அபனாியம் ஏற்படினும் கூக தனது உ்க வரலகளனாவிிய
ுமட்டலான ந்க வரலன்கனளப் பின் டதனாகர ் பதவியவண்டும்; 2)  டதனாழி்க வரலனாள வர்க்கத்தின்
 செமூக ுமட்டலான ந்க வரலன்கள் வு அமெற்றும் அரசிியல் உரினவு அமெகள் மீதனான தனாக்குதல்
தீவிரப்படுத்தப்பக ் பதவியவண்டும். ட்ரம்ப் ் பதவியபசுவதும் ட்வீட்  ட செயவதும்
தனக்கனாக வு அமெட்டுவு அமெல்்க வரல ஆளும் வர்க்கத்தின்  செனார்பனாகத்தனான் என்பது
பில்லிியனர்கனளயும் இரனாணுவத் தளபதிகனளயும்  டகனாண்க அவரது
அனவு அமெச செரனவ ் பதவியதர்வுகள்  ட செனாற்பவு அமெனான எதிர்ப்புகன்  ட செனட்
ஊர்ஜிதப்படுத்தல் ுமட்டலான நனகமுன் ஒன்றகனளக் ககந்து  ட செல்கின்் ஒன்றன என்் ஒன்ற
உண்னவு அமெயின்
மூ்க வரலவு அமெனாக
நிரூபணவு அமெனாகி் ஒன்றது.
ஒபனாவு அமெனானவ
 டபனாறுத்தவனர, உள்வரும் நிர்வனாகத்தின் அரசிியல் அங்கீகனாரத்னத
திட்கவட்கம்  ட செயவதற் டகன்் பதவிய் ஒன்ற புதனன்று ுமட்டலான நகந்த தனது இறுதி

பத்திரினகியனாளர்
 செந்திப்னப
அர்ப்பணித்திருந்தனார்,
 டவற்றி
 டபற்றிருக்கும் நின்க வரலயில், “அவரது சிந்தனனகனளயும் அவரது
விழுமிியங்கனளயும்
 டகனாண்டு
முன் ட செல்வ் பதவியத
[ட்ரம்புக்கு]
முன் ஒன்றியனானதனாயிருக்கும்” என்று அறிவித்தனார்.
ட்ரம்ப் பதவிக்கு அவு அமெர்த்தப்பட்கதன் மூ்க வரலம், ஆளும் வர்க்கவு அமெனானது
ஒரு கட்டுக்கனதவு அமெியவு அமெனான அ டவு அமெரிக்க ககந்த கனா்க வரலத்தின் —
அந்நி்க வரலத்தில் முத்க வரலனாளித்துவ  டவகுசி்க வரலரனாட்சி வு அமெக்கனளச சுரண்டும்
சுதந்திரம்  டகனாண்டிருக்கும் அத்துகன் வு அமெனம் விரும்பும் வு அமெட்கத்திற்கு
சூழன்க வரல அசுத்தப்படுத்த முடியும்; அங்கு  டதனாழி்க வரலனாள வர்க்கம் அரசுக்
கல்வி, வு அமெருத்துவப் பரனாவு அமெரிப்பு வு அமெற்றும் ஓயவுக்கனா்க வரல பனாதுகனாப்பு
ஆகிியவற்றுக்கனான உரினவு அமெ உள்ளிக எந்த முக்கிியவு அமெனான  செமூக
உரினவு அமெகளும் அற்் ஒன்றதனாய இருக்கும்; அங்கு ் பதவியபனாலிஸ் ் பதவியகள்வி
் பதவியகட்பனாரின்றி வு அமெனிதர்கனள முகவு அமெனாக்க்க வரலனாம்  டகனால்்க வரல்க வரலனாம்; அங்் பதவியக
 டபருநிறுவனங்கள்
 டதனாழி்க வரலனாளர்களுக்கு
அடிவு அமெனாட்டுஊதிியம்
வழங்க்க வரலனாம், விருப்பம்் பதவியபனால் அவர்கனள ் பதவியவன்க வரலனிய விட்டு
நீக்க்க வரலனாம், குழந்னதத்  டதனாழி்க வரலனாளர்கனளயும் கூக பியன்படுத்த்க வரலனாம்;
அங்் பதவியக
அடிவு அமெட்க
தப் டபண்ணங்கள்
சிடுமூஞ்சித்தனத்துகன்
ஊக்குவிக்கப்படும் அத்துகன் அத்திியனாவசிியவு அமெனான ஜனுமட்டலான நனாியக
உரினவு அமெகள் கழுத்து  டுமட்டலான நரிக்கப்படும்— புத்துயிர்ப்னப எதிர்பனார்க்கி் ஒன்றது.
ஆனனால், 1930 களின் வு அமெனா டபரும்  டதனாழிற்துன் ஒன்றப் ் பதவியபனாரனாட்கங்கனள
சிறிதனாக்கும் அளவுக்கனான ஒரு வீசசில்  செமூக ் பதவியவு அமெனாதல் கட்கவிழ்த்து
விகப்பகனாவு அமெல் ஒரு முத்க வரலனாளித்துவ ுமட்டலான நரகம் பற்றிிய இந்த
 டகனாடுங்கனவனான வு அமெற்றும் திகிலூட்டும் சிந்தனனியனானது அனகியப்பக
முடிியனாது. வரவிருக்கும் அரசிியல் வு அமெற்றும்  செமூக அதிர்சசிகள்
அ டவு அமெரிக்க  டதனாழி்க வரலனாள வர்க்கத்னத ுமட்டலான நகவடிக்னகக்குள் தள்ளும்.
ஐயு் ஒன்றவுவனாதிகள் —பல்கன்க வரலக்கழக கல்விியறிஞர்கள் வு அமெற்றும்
வ செதிியனான ுமட்டலான நடுத்தர வர்க்கத்தின் வு அமெனார்க்சி செ-வி் பதவியரனாத ் பதவியபனாலி-இகது
அரசிியல் அனவு அமெப்புகளின் வு அமெத்தியில் இவர்கனள ஏரனாளவு அமெனாகக்
கனாண்க வரலனாம்—
பரந்த
 டதனாழி்க வரலனாள
வர்க்கப்
் பதவியபனாரனாட்கத்தின்
 செனாத்திியத்னத் பதவியிய நிரனாகரிக்கின்் ஒன்றனர்.  டதனாழி்க வரலனாள வர்க்கத்திற்கு
அரசிியல் கல்வியூட்டும் அத்தனன முியற்சிகனளயும் நிரனாகரிப்பவர்கள்
 டவகுஜன புரட்சிகர ுமட்டலான நனவு இன்னவு அமெனிய சுட்டிக்கனாட்டுகின்் ஒன்றனர்.
ஆயினும் அவர்களது ஐயு் ஒன்றவுவனாதம் புரட்சிகர  டவடிப்புகளுக்கு
அடித்தளம் அனவு அமெத்துத் தருகின்் ஒன்ற வர்க வரலனாற்று நிகழ்முன் ஒன்றகள் குறித்த
அவர்களது
 ட செனாந்த
அறிியனானவு அமெனியயும்
அ்க வரலட்சிியத்னதயு் பதவியவு அமெ
 டவளிப்படுத்துகி் ஒன்றது.  ட சென்் ஒன்ற நூற்் ஒன்றனாண்டில் புரட்சிகர வர்க்கப்
் பதவியபனாரனாட்கத்தின் வு அமெகத்தனான மூ் பதவிய்க வரலனாபனாிய ் பதவியவு அமெனதியனாக இருந்த லி் பதவியியனான்
ட் டரனாட்ஸ்கி எழுதிியவனா் ஒன்றனாக:
இவ்வனா் ஒன்றனாய,
ஒரு
புரட்சிகர
 செகனாப்தத்தில்
 டவகுஜனக்
கண்் பதவியணனாட்கங்களிலும்
வு அமெ் பதவியனனாநின்க வரலகளிலும் ஏற்பகக் கூடிிய அதிவினரவனான
வு அமெனாற்் ஒன்றங்கள், வு அமெனித வு அமெனத்தின்  டுமட்டலான நகிழ்வுநின்க வரல வு அமெற்றும்
இியங்குநின்க வரலயிலிருந்து  டப் ஒன்றப்படுவதில்ன்க வரல, வு அமெனா் ஒன்றனாக
அதற்கு
் பதவியுமட்டலான ந டரதிரனாய,
அதன்
ஆழவு அமெனான
பழனவு அமெவனாதத்ததிலிருந்து  டப் ஒன்றப்படுகின்் ஒன்றது. புதிிய
பு் ஒன்றநின்க வரலனவு அமெகளுக்கு பின்் பதவியன வு அமெக்களின் மீது ஒரு
பிரளியத்தின் வடிவத்தில் வந்து ் பதவியவு அமெனாதுகின்் ஒன்ற அந்த
தருணம் வனரயிலும் அந்த நின்க வரலனவு அமெகளுக்கு
கனா்க வரலத்தனால் மிகவும் பின்தங்கிியதனாக சிந்தனனகளும்
உ் ஒன்றவுகளும் இருப்பதுதனான், ஒரு புரட்சியின்
கனா்க வரலகட்கத்தில் ் பதவியபனாலிஸ் மூனளக்கு  டவறும்
”வனாயவீச செனாளர்களின்”
ுமட்டலான நகவடிக்னககளின்
வினளவனாக  டதன்பகக் கூடிிய சிந்தனனகள் வு அமெற்றும்
உணர்சசிப் டபருக்குகளின்
அந்தப்
பனாயச செல்
இியக்கத்னத உருவனாக்குவதனாய  டதரிகி் ஒன்றது.

 டகனானனால்ட் ட்ரம்ப்பின் வீர சூர ுமட்டலான நடிப்புகள்
அத்தனனயும் இருந்தனாலும், இறுதி ஆயவில்,
அவரது
நிர்வனாகவு அமெனானது,
அ டவு அமெரிக்க
முத்க வரலனாளித்துவத்னத பீடித்திருக்கும் ஆற் ட் ஒன்றனாணனா
 டுமட்டலான நருக்கடியின் வினள டபனாரு் பதவியள ஆகும். அதன்
 டபனாறுப்பற்் ஒன்ற  டகனாள்னககள் அ டவு அமெரிக்கனாவிற்குள்ளும்
வு அமெற்றும்  செர்வ் பதவியத செ அளவிலும் அதனனால் கட்டுப்படுத்த
முடிியனாத  செக்திகனள இியக்கத்தில் நிறுத்தும்.
இந்த புதிிய சூழ்நின்க வரலயில், ஜனுமட்டலான நனாியகக் கட்சி வு அமெற்றும் அ் பதவியத
அளவுக்கு குடிியரசுக் கட்சி ஆகிிய  டபரு வணிகத்தின் இரண்டு
கட்சிகளிகம் இருந்தும் சுியனாதீனவு அமெனாயும் அவற்றுக்கு எதிரனாகவும்
 டதனாழி்க வரலனாள வர்க்கத்தின் ஒரு புரட்சிகர ் பதவிய செனா செலி செ இியக்கத்னத
கட்டி டியழுப்புவ் பதவியத
மிகவும்
அவ செரஅவசிியவு அமெனான
அரசிியல்
பணிியனாகும். இந்தப் பணிக்் பதவியக அ டவு அமெரிக்கனாவில் ் பதவிய செனா செலி செ  செவு அமெத்துவக்
கட்சியும் ுமட்டலான நனான்கனாம் அகி்க வரலத்தின் அனனத்து்க வரலகக் குழுவில் உள்ள
அதன்  செக-சிந்தனனியனாளர்களும் அர்ப்பணித்துக்  டகனாண்டுள்ளனர்.
ட்ரம்ப் நிர்வனாகம் வு அமெற்றும் முத்க வரலனாளித்துவ அனவு அமெப்புமுன் ஒன்றயின்
 டுமட்டலான நருக்கடிக்கு
ஒரு
் பதவிய செனா செலி செ
வு அமெற்றும்
 செர்வ் பதவியதசிியவனாத
பதிலிறுப்புக்கனாக ் பதவிய செனா செலி செ  செவு அமெத்துவக் கட்சி ் பதவியபனாரனாடுகி் ஒன்றது.
 செமூகத்தின்  ட செல்வம் ஒருசி்க வரலவரது கட்டுப்பனாட்டில் இருப்பதற்கு
எதிரனாய, பிரம்வு அமெனாண்கவு அமெனான  டபரு-நிறுவனங்களும் வங்கிகளும்
தனிியனார் இ்க வரலனாபத்திற்கல்்க வரலனாது  செமூகத் ் பதவியதனவகளுக்கனாய ் பதவிய செனவ
 ட செயகின்் ஒன்ற விதத்தில் ஜனுமட்டலான நனாியகக் கட்டுப்பனாட்டி்க வரலனான  டபனாது
வ செதிகளனாக வு அமெனாற்் ஒன்றப்பக ் பதவியவண்டும் என்று ் பதவிய செனா செலி செ  செவு அமெத்துவக் கட்சி
் பதவியகனாருகி் ஒன்றது.
 செமூக
 செவு அமெத்துவம்
என்் ஒன்ற
இ்க வரலட்சிியத்னத
முன் டனடுக்கவும், ஒரு கண்ணிியவு அமெனான ஊதிியவு அமெளிக்கும் ் பதவியவன்க வரல,
தரவு அமெனான ஆ் பதவியரனாக்கிிய பரனாவு அமெரிப்பு வு அமெற்றும் கல்வி, ஒரு பனாதுகனாப்பனான
வு அமெற்றும்  செவுகரிியவு அமெனான ் பதவியவன்க வரலஓயவு, வு அமெற்றும் ஒரு ஆ் பதவியரனாக்கிியவு அமெனான
சுற்றுசூழல் ஆகிியவற்றுக்கு  டதனாழி்க வரலனாள வர்க்கம்  டகனாண்டுள்ள
அடிப்பனகியனான உரினவு அமெகனள உறுதி ட செயவதற்கனாகவும் பனாரிிய
 ட செல்வ வு அமெறுவிநி் பதவியியனாகம் ஒன்று ் பதவியவு அமெற் டகனாள்ளப்படுவதற்கு ுமட்டலான நனாங்கள்
அனழப்பு விடுக்கின்் பதவிய் ஒன்றனாம்.
ஆளும் வர்க்கத்தின் ் பதவியதசிியவனாத ுமட்டலான நஞ்சு வு அமெற்றும் ் பதவியபனார் முனனப்பு
ஆகிியவற்றுக்கு எதிரனாக, அனனத்துத்  டதனாழி்க வரலனாளர்களின்  செர்வ் பதவியத செ
ஐக்கிியத்திற்கனாக ் பதவிய செனா செலி செ  செவு அமெத்துவக் கட்சி ் பதவியபனாரனாடுகி் ஒன்றது.
பு்க வரலம் டபியர்ந்த
வு அமெக்கனள் பதவியியனா
அல்்க வரலது
பி் ஒன்ற
ுமட்டலான நனாடுகளின்
 டதனாழி்க வரலனாளர்கனள் பதவியியனா பலிியனாடுகளனாக்குவதற்கு  ட செயியப்படுகின்் ஒன்ற
ஒவ் டவனாரு முியற்சினியயும்  டதனாழி்க வரலனாளர்கள் எதிர்த்தனாக ் பதவியவண்டும்
என்பதுகன் இனரீதிியனாக அல்்க வரலது பனால்ரீதிியனாக பிளவுகனள
வினதப்பதற்கு  ட செயியப்படும் ஒவ் டவனாரு முியற்சினியயும் நிரனாகரிக்க
் பதவியவண்டும்.
“அ டவு அமெரிக்கனானவ மீண்டும் வு அமெகத்தனானதனாக்க” ட்ரம்ப் விடுக்கும்
அனழப்பனானது உண்னவு அமெயில் வர்க்கப் ் பதவியபனார், இரனாணுவ வன்முன் ஒன்ற
வு அமெற்றும்  செர்வனாதிகனாரம் ஆகிியவற்றுக்கனான ஒரு அனழப்பனாகும். இதற்கு
பதிலிறுப்பனாய,  டதனாழி்க வரலனாளர்கள்  செர்வ் பதவியத செ ஐக்கிியம்,  செவு அமெத்துவம்
வு அமெற்றும் ் பதவிய செனா செலி செம் என்் ஒன்ற  டபருமிதமிக்க பதனானகனிய கட்கனாியம்
விரும்பி ஏந்திக்  டகனாள்ள ் பதவியவண்டும்.
உனழக்கும் வு அமெக்கனளயும் அத்துகன் ட்ரம்ப் நிர்வனாகத்திற்கு எதிரனான
ஒரு
முன்் பதவியனனாக்கிிய
பனானதனிய
எதிர்் பதவியுமட்டலான நனாக்கியிருக்கும்
அனனவனரயும் உ்க வரலக ் பதவிய செனா செலி செ வன்க வரலத் தளத்னத வனாசிப்பதற்கும்
் பதவிய செனா செலி செ  செவு அமெத்துவக் கட்சியில் இனணந்து  டதனாழி்க வரலனாள வர்க்கத்தில்
ஒரு புதிிய புரட்சிகர தன்க வரலனவு அமெனியக் கட்டி டியழுப்புவதற்கும் ுமட்டலான நனாங்கள்
வலியுறுத்துகி் பதவிய் ஒன்றனாம்.

