உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

www.wsws.org
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அமமெரிக்்காவின் ன் பிார் மிரட்டல
By Bill Van Auken, 3 February 2017

ஜனாதிபதி

ட ானால்ட் ட்ரம்ப் ”முதலில் அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்கா” என்ற தனத

ட் அமெரிக்காள்க் அமெரிக்ககை
பிர் அமெரிக்க னம்
ட செய்தம்
“ஏகனை
ைய நாடு் அமெரிக்காடுகளால்
ஏற்படுத்தப்படும்
ைய நா செங்் அமெரிக்களுக்க”
எதிரா் அமெரிக்க
அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்காகி
பாத் அமெரிக்காப்பதற்க சூளுகரத்துதலில் அமொன ஒரு பதவிஒரு பதவியைற்பு உகரகை
நி் அமெரிக்கழ்த்தி பதவியில் அுதலில் அமெர்ந்த டிறும் இரண்டு ிாரங்் அமெரிக்கள் தான்
ஆகியிருக்கின்றன.
் அமெரிக்க ந்த ் அமெரிக்கால் நூற்றாண்டு ் அமெரிக்காலத்தில் அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்கா ைய ந த்தி ிந்திருந்த
முடிவில்லாத ஒரு பதவியபார்் அமெரிக்களில் இருந்த விலகி, தனிகுதலில் அமெப்படுதலுக்கரிை
விதத்தில் ைய ந் அமெரிக்கர்ந்தகத இந்த ட் அமெரிக்காள்க் அமெரிக்க கறித்ததா் அமெரிக்க இருந்த
அத்தகன
பிரகுதலில் அமெ் அமெரிக்களும்
தரிதுதலில் அமொ் அமெரிக்க
அ் அமெரிக்கற்றப்பட்டிருக்கின்றன.
அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்க
ஏ் அமெரிக்காதிபத்திைத்தின்
நீண் ் அமெரிக்கால
இராணுிிாதக்
ட் அமெரிக்காள்க் அமெரிக்கயிலான ஒரு கூர்குதலில் அமெைான தீவிரப்ப லாய், ஒன்றுக்் அமெரிக்கடுத்த
ஒன்றாய் ிம்பிழுப்பதான ஆத்திரமூட் ல்் அமெரிக்ககாடுகள ட்ரம்ப்பும் அிரத
ஆஒரு பதவியலா செ் அமெரிக்கர்் அமெரிக்களும் அரங்ஒரு பதவிய் அமெரிக்கற்றி ிருகின்றனர்.
ட்ரம்ப்பின் ஒரு பதவியதசிை பாத் அமெரிக்காப்பு ஆஒரு பதவியலா செ் அமெரிக்கரான டஜனரல் குதலில் அமெக்் அமெரிக்கல்
ஃபிளின் புதனன்று விடுத்த ் அமெரிக்காலக்ட் அமெரிக்கடுவில், இத அதன்
மி் அமெரிக்கத்டதளிந்த ிடிித்கத எடுத்திருக்கிறத. இராணுி உாடுகளவுப்
பிரிவின் முன்னாள் தகலிரான இிர், டிள்காடுகள ுதலில் அமொளிக் அமெரிக்கயின்
ட செய்திைாாடுகளர்  செந்திப்பு ஒன்றில் ஒரு முன்னறிவிப்புமின்றி ிந்த
பிர் அமெரிக்க னப்படுத்தினார்: ட சென்ற  செனிக்கிழகுதலில் அமெைன்று ைய நக டபற்ற
ஈரானின் டிடிப்பு ஏவு் அமெரிக்ககு ஏவுகணை பரிஒரு பதவிய சொதகன டதா ர்பா் அமெரிக்கவும்,
அதன்பின் மூன்று ைய நாட்் அமெரிக்கள் ் அமெரிக்கழித்த டைுதலில் அமெனில் ஹவுதியின்
கிாடுகளர்ச்சிைாாடுகளர்் அமெரிக்கள்  செவுதி அஒரு பதவியரபிை ஒரு பதவியபார்க்் அமெரிக்கப்பல் ஒன்றின் மீத
ைய ந த்திை
தாக்கதலுக்க
ஈரானும்
ஏஒரு பதவியதாடிாரு
ிக் அமெரிக்கயில்
டபாறுப்பா் அமெரிக்க இருந்ததாய் ஒரு ஆதாருதலில் அமெற்ற கற்றச் சொட்டின் ஒரு பதவியபரிலும்,
“... ைய நாங்் அமெரிக்கள் ஈராகன உத்திஒரு பதவியைா் அமெரிக்கபூர்ிுதலில் அமொய் எச் செரிக்க் அமெரிக்கயில்
கிக்கிஒரு பதவியறாம்”.
இகி இரண்டும், “ஒட்டுடுதலில் அமொத்த ுதலில் அமெத்திை கிழக்க எங்கிலும் ஈரானின்
ஸ்திரம்ககலக்கம் ைய ந த்கத”க்கம், அஒரு பதவியதஒரு பதவியபால “ஈரானின் தஷ்
ைய ந ிடிக்க் அமெரிக்க் அமெரிக்களுக்க ஒரு பதவியபாதிை பதிலளிக்் அமெரிக்க” ஒபாுதலில் அமொ நிர்ிா் அமெரிக்கம்
திறியிருந்ததற்கம் எடுத்தக்் அமெரிக்காட்டு் அமெரிக்காடுகளாய் இருப்பதா் அமெரிக்க, ஃபிளின்
அறிவித்தார்.
இந்த ் அமெரிக்காலக்ட் அமெரிக்கடுகி ட் அமெரிக்காடுத்த பின்னர், ஃபிளின் ஒஒரு பதவியரடைாரு
ஒரு பதவிய் அமெரிக்கள்விக்கம் கூ மு் அமெரிக்கம்் அமெரிக்காட் ாுதலில் அமெல் ட செய்திைாாடுகளர்  செந்திப்பில் இருந்த
அ் அமெரிக்கன்று விட் ார்.
விைாழனன்றான டிள்காடுகள ுதலில் அமொளிக் அமெரிக்க ட செய்திைாாடுகளர்  செந்திப்பில்,
ஈராகன
“எச் செரிக்க் அமெரிக்கயில்
கிப்பத”
என்பதில்
இராணுி
ைய ந ிடிக்க் அமெரிக்க அச்சுறுத்தலும் இ ம்டபறுுதலில் அமொ என்று ஒஒரு பதவியரடைாரு
ட செய்திைாாடுகளர்
ுதலில் அமெட்டுஒரு பதவியுதலில் அமெ
வினவினார்.
ஈரானின்
ஏவு் அமெரிக்ககு ஏவுகணை
பரிஒரு பதவிய சொதகன ஐ.ைய நா தீர்ுதலில் அமொனத்கத மீறிை ஒன்றாகம் என்று

ஒரு பதவியுதலில் அமொ செடிைா் அமெரிக்க கற்றம் சொட்டியும், “ைய நுதலில் அமெத ் அமெரிக்க ற்பக ் அமெரிக்கப்பலுக்க எதிராய்
ஈரான் எடுத்த கஒரு பதவியராத ைய ந ிடிக்க் அமெரிக்க் அமெரிக்ககாடுகள” —இங்ஒரு பதவிய் அமெரிக்க அிர்
கறிப்பிடுித ஒரு  செவுதி ் அமெரிக்கப்பல் மீத ைய ந ந்த ஹவுத்தி தாக்கதகல
என்பத டிளிப்பக — ஒரு பதவியுதலில் அமெற்ஒரு பதவிய் அமெரிக்காள் ் அமெரிக்காட்டியும் டிள்காடுகள ுதலில் அமொளிக் அமெரிக்க
ட செய்தித்டதா ர்பாாடுகளரான சீன் ஸ்கப செர் இதற்க பதிலிறுத்தார். இந்த
ைய ந ிடிக்க் அமெரிக்க் அமெரிக்ககாடுகள அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்கா “உட்் அமெரிக்கார்ந்த ஒரு பதவியிடிக்க் அமெரிக்க பார்க்் அமெரிக்க
முடிைாத” என்றும் அகி “பதிலிறுப்பு அளிக்் அமெரிக்கப்ப ாதகிைா் அமெரிக்க”
வி ப்ப ஒரு பதவியபாிதில்கல என்றும் அிர் கூறினார்.
டபருநிறுின ஊ ் அமெரிக்கங்் அமெரிக்கள் ஏகனை பிரச்சிகன் அமெரிக்கள் டதா ர்பா் அமெரிக்க
ட்ரம்ப்கப விுதலில் அமெர் செனம் ட செய்திருக்கம் அஒரு பதவியதஒரு பதவியிகாடுகளயில், ஈரானுக்க
எதிரான ஒரு பதவியபார் மிரட் ல் டதா ர்பான அிற்றின் பதிலிறுப்பு
கறிப்பி த்தக்் அமெரிக்க ிக் அமெரிக்கயில் தணித்த ஒலிக்கிறத. இத தற்ட செைலான
வி ைம் அல்ல. ட்ரம்ப்பின் கீழ் அத மி் அமெரிக்கவும் அதீதுதலில் அமொன ஒரு
ிடிித்கத எடுக்கின்ற அஒரு பதவியதஒரு பதவியைய நரத்தில், ஈரானுக்க ஏதிரான ஒரு பதவியபார்
மிரட் ல் என்பத புதிை ஜனாதிபதியின் ஒரு ் அமெரிக்கண்டுபிடிப்பா் அமெரிக்க
பார்க்் அமெரிக்கப்ப
முடிித அரிதானதாகம். 1979 இல் ஷாவின்
அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்க-ஆதரவு  செர்ிாதி் அமெரிக்காரம் தூக்கிவீ செப்பட்
் அமெரிக்காலம் ிகர
இத்தக் அமெரிக்கை மிரட் ல்் அமெரிக்கள் பின்ஒரு பதவியைய நாக்கி ட செல்லக் கூடிைகி, அதன்பின்
ஒரு பதவியஜார்ஜ் பிள்ய. புஷ்ஷின் “தீகுதலில் அமெயின் அச்சு” மூலுதலில் அமொ் அமெரிக்க, அதன்பின்
ஒபாுதலில் அமொவின் கீழ் ிான் தாக்கதல்் அமெரிக்களுக்் அமெரிக்கான டதா ர்ச்சிைான
அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்க-இஸ்ஒரு பதவியரலிை மிரட் ல்் அமெரிக்கள் ஆகிைகி பின்டதா ர்கின்றன.
இத்தக் அமெரிக்கை ஒரு மூர்க்் அமெரிக்கத்தனுதலில் அமொன ஒரு பதவியபாருக்க திட் மி ல் என்பத
நீண் ் அமெரிக்கால இரு் அமெரிக்கட்சி பாரம்பரிைத்கதக் ட் அமெரிக்காண்டிருக்கிறத.
இந்த அ சொதாரு ஏவுகணைுதலில் அமொன ி செனங்் அமெரிக்களில் இருந்த ஈரான் என்ன புரிந்த
ட் அமெரிக்காள்ாடுகள முடியும்? இராணுி ைய ந ிடிக்க் அமெரிக்க டதா ங்் அமெரிக்கப்படும்
முன்னதா் அமெரிக்க அத கறித்த எந்த ஒரு பதவியபச்சுிார்த்கதயும் இருக்் அமெரிக்கக் கூ ாத
என்று ட்ரம்ப் திரும்பத் திரும்ப ட சொல்லி ிந்திருப்பகதக் ட் அமெரிக்காண்டு
பார்த்தால், ஒரு சில தினங்் அமெரிக்களுக்கள் ஒரு பதவிய ாுதலில் அமொஹாக் கரூஸ்
ஏவு் அமெரிக்ககு ஏவுகணை் அமெரிக்கள் டதஹ்ராகன ஒரு பதவியைய நாக்கி பறந்த ிரக் கூடும் என்று
ஈரான்
ைய நம்புிதற்க
அகனத்த
் அமெரிக்காரு ஏவுகணைங்் அமெரிக்களும்
உள்ாடுகளன.
இல்கலஒரு பதவியைல், ஆத்திரமூட் லின் மூலுதலில் அமொ் அமெரிக்க ஈராகன அணு செக்தி
உ ன்பாட்க கிழித்தப் ஒரு பதவியபாட்டுவிட்டு தனத அணு செக்தி திட் த்கத
மீண்டும் டதா ர்ிதற்க தள்ளி, அதன்மூலம் அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்கா-இஸ்ஒரு பதவியரல்
தாக்கதலுக்க பாகத திறக்் அமெரிக்க ட்ரம்ப் நிர்ிா் அமெரிக்கம் முைற்சி ட செய்த
ட் அமெரிக்காண்டிருக்கிறத.
இத்தக் அமெரிக்கைடதாரு
ஒரு பதவியபாருக்் அமெரிக்கான
ஒரு பதவியைய நாக்் அமெரிக்கங்் அமெரிக்கள்
டதளிிாய்
இருக்கின்றன, டிடி ஏவு் அமெரிக்ககு ஏவுகணை ஒரு பதவிய சொதகன் அமெரிக்களுக்ஒரு பதவிய் அமெரிக்கா அல்லத
 செவுதியின் ஒரு பதவியபார்க்் அமெரிக்கப்பல்் அமெரிக்கள் மீதான தாக்கதல்் அமெரிக்களுக்ஒரு பதவிய் அமெரிக்கா அதில்
எந்தடிாரு  செம்பந்தமும் இல்கல. ஈராக் மீதான தனத ஏ் அமெரிக்காதிபத்திை
மூர்க்் அமெரிக்கத்தன ஒரு பதவியபாகரயும், அதகனத் டதா ர்ந்த லிபிைா ுதலில் அமெற்றும்
சிரிைாவில் ஒபாுதலில் அமொ நிர்ிா் அமெரிக்கத்தினால் டதா க்கி கிக்் அமெரிக்கப்பட் ஆட்சி-

ுதலில் அமொற்றத்திற்் அமெரிக்கான ஒரு பதவியபார்் அமெரிக்ககாடுகளயும் அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்க ஏ் அமெரிக்காதிபத்திைம் டதா க்கி
கிட் த்தட்
ஒன்றகர த சொப்த ் அமெரிக்காலத்திற்க பின்னர், இந்தப்
பிராந்திைம் முழுிதிலுஒரு பதவியுதலில் அமெ அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்கக் ட் அமெரிக்காள்க் அமெரிக்க சுக்கநூறாகிக்
கி க்கிறத. ஈரானுக்க எதிரான ஒரு பதவியபாருக்க தைாரிப்பு ட செய்கின்ற
விதத்தில்
ஒரு
க் அமெரிக்கப்பாகி
ஆட்சிகை
அதி் அமெரிக்காரத்தில்
அுதலில் அமெர்த்திதற்க அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்கா முைற்சி ட செய்த ஈராக் ுதலில் அமெற்றும் சிரிைா
ஆகிை இரண்டு ைய நாடு் அமெரிக்களிலுஒரு பதவியுதலில் அமெ, ஈரான் தனத ட செல்ிாக்க் அமெரிக்கயும் ஒரு
பிராந்திை  செக்திைா் அமெரிக்க தனத அந்தஸ்கதயும் ் அமெரிக்கணி செுதலில் அமொ் அமெரிக்க அதி் அமெரிக்கரித்த
விட்டிருப்பஒரு பதவியதாடு
எண்டு ஏவுகணைய்-ிாடுகளமிக்் அமெரிக்க
இப்பிராந்திைத்தில்
ஒரு பதவியுதலில் அமெலாதிக்் அமெரிக்கத்திற்் அமெரிக்கான
அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்காவின்
முகனப்பிற்க
ஒரு
முட்டுக்் அமெரிக்கட்க ைா் அமெரிக்க நின்று ட் அமெரிக்காண்டிருக்கிறத.
நி் அமெரிக்கழ்வு் அமெரிக்கள் இந்தப் பாகதயில் ட சென்றத டதா ர்பா் அமெரிக்க அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்க
ஆளும் ஸ்தாப் அமெரிக்கம் ட் அமெரிக்காண்டிருக்கம் டிறுப்புமிக்் அமெரிக்க ஒரு பதவிய் அமெரிக்காபத்திற்க,
ட்ரம்ப் புதன்கிழகுதலில் அமெைன்று பதிவிட் தனத ஒரு முரட்டுத்தனமிக்் அமெரிக்க
ட்வீட்டில் டிளிப்பாட்க ட் அமெரிக்காடுத்திருந்தார்: ”அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்கா மூன்று
ட்ரில்லிைன் ாலர்் அமெரிக்ககாடுகள அங்க ட் அமெரிக்காட்டியிருந்ததற்கப் பின்னரும்
கூ ஈராக்கில் ஒரு பதவியுதலில் அமெலும் ஒரு பதவியுதலில் அமெலும் அதி் அமெரிக்குதலில் அமொன பகதி் அமெரிக்ககாடுகள ஈரான்
தரிதுதலில் அமொ் அமெரிக்க க் அமெரிக்கை் அமெரிக்கப்படுத்திக் ட் அமெரிக்காண்டிருக்கிறத. நீண் ் அமெரிக்காலுதலில் அமொ் அமெரிக்க
டிளிப்பக ைாய் இருக்கிறத!”
ட சென்ற ிாரத்தில் சிஐஏ தகலகுதலில் அமெை் அமெரிக்கத்தில் ஒரு பதவியபசிை ட்ரம்ப், 2003
ஆக்கிரமிப்பிற்க பின்னர் அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்கா “ஈராக்கின் எண்டு ஏவுகணைகை
எடுத்திருக்் அமெரிக்க ஒரு பதவியிண்டும்” என்ற தனத அஒரு பதவியைாக்கிைத்தனுதலில் அமொன
ிலியுறுத்தகல மீண்டும் ஒரு பதவியபசிைஒரு பதவியதாடு, “உங்் அமெரிக்களுக்க இன்னுடுதலில் அமொரு
ிாய்ப்பு கிட் லாம்” என்றும் அலட்சிைுதலில் அமொ் அமெரிக்கக் கூறினார். ஒட்டுடுதலில் அமொத்த
ுதலில் அமெத்திை கிழக்க் அமெரிக்கயும் அதகனக் ் அமெரிக்க ந்தம் இன்னும் விரிந்த இன்னும்
இரத்தக்் அமெரிக்காடுகளரிைான ஒரு ஒரு பதவியபாரின் ஒரு பதவியைய நரடிைான அச்சுறுத்தகலஒரு பதவியை
இந்த
் அமெரிக்கருத்தக்் அமெரிக்கள்
ஒரு பதவியுதலில் அமெலும்
ஒரு பதவியுதலில் அமெலும்
கறித்த
நிற்பதா் அமெரிக்க
டதன்படுகின்றன. ஈரானு னான ஒரு ஒரு பதவியபாரின் பின்விகாடுகளவு் அமெரிக்கள்
அப்பிராந்திைத்தில் ுதலில் அமெட்டுுதலில் அமெல்லாத,  செர்ிஒரு பதவியத செ அாடுகளவிலும் ுதலில் அமெற்றும்
அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்காவிலும் கூ ஒரு பதவியபரழிவு் அமெரிக்கருதலில் அமொனதா் அமெரிக்க இருக்் அமெரிக்கக் கூடும்.
”டிளியுறவுக் ட் அமெரிக்காள்க் அமெரிக்கயில் ஒரு புதிை  செ் அமெரிக்காப்தம்” என்ற
தகலப்பிலான ஒரு ் அமெரிக்கிகல டதானிக்கம் ் அமெரிக்கட்டுகரயில் ிாஷிங் ன்
ஒரு பதவியபாஸ்ட்
விைாழனன்று
பின்ிருுதலில் அமொறு
் அமெரிக்கருத்தகரத்திருந்தத:
“பாரம்பரிைுதலில் அமொன இராஜதந்திரத்கத ஓரங்் அமெரிக்கட்டி கித்த விட்டு
உலகிற்க துதலில் அமெத ‘முதலில் அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்கா’ அணுகமுகறகை தரிதுதலில் அமொ் அமெரிக்க
நீட்டிக்
ட் அமெரிக்காண்டிருக்கின்ற
ஆஒரு பதவியலா செ் அமெரிக்கர்் அமெரிக்களின்
ஒரு
சிறிை
கழுவிக ஒரு பதவியைைான முடிடிடுத்தலின் மீத ் அமெரிக்கினம் கவிப்பதா் அமெரிக்க
டதன்படுகின்ற
ஒரு
ுதலில் அமெல்லுக்் அமெரிக்கட் ான
ுதலில் அமெற்றும்
ுதலில் அமெரபு் அமெரிக்ககாடுகள
உக க்கின்றதான டிளியுறவுக் ட் அமெரிக்காள்க் அமெரிக்ககை ஜனாதிபதி ட்ரம்ப்
முன்டனடுத்தக் ட் அமெரிக்காண்டிருக்கிறார்.”
ஆயினும் ட்ரம்ப்பின் ைய ந ிடிக்க் அமெரிக்க் அமெரிக்ககாடுகள தன்னிச்க செைானத அல்லத
உந்ததலின் விகாடுகளவு என ைய நம்புித ஒரு அபாை் அமெரிக்கருதலில் அமொன திறாகி
விடும். ுதலில் அமொறா் அமெரிக்க, அகி ஒரு டதளிிான திட் த்தின் பகதிைாகம்.
ட்ரம்ப்பின் உதவிைாாடுகளர்் அமெரிக்கள் துதலில் அமெத ட் அமெரிக்காள்க் அமெரிக்ககை, இந்தமுகற
ஈராக்க் அமெரிக்க
ுதலில் அமெட்டும்
சுக்கநூறாக்கிதா் அமெரிக்க
ுதலில் அமெற்றும்
அடிகுதலில் அமெப்படுத்திதா் அமெரிக்க
இல்லாுதலில் அமெல்,
ுதலில் அமொறா் அமெரிக்க
அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்காவிற்கள்ாடுகளான
டதாழிலாாடுகள
ிர்க்் அமெரிக்கம்
உள்ளி ,
ஒட்டுடுதலில் அமொத்த
ஒரு பதவிய் அமெரிக்காாடுகளத்கதயுஒரு பதவியுதலில் அமெ
அடிகுதலில் அமெப்படுத்திதற்் அமெரிக்கான,
“அதிர்ச்சியும் பிரமிக்் அமெரிக்க கிப்பதுதலில் அமொன” ஒன்றா் அமெரிக்க , கறிப்பிடுிதாய்
ஒரு பதவியிால் ஸ்ட்ரீட் ஒரு பதவியஜர்னல் டதரிவிக்கிறத.

ட்ரம்ப்பின்
டிள்காடுகள
ுதலில் அமொளிக் அமெரிக்கைால்
பின்பற்றப்படுகின்ற
டிளியுறவுக் ட் அமெரிக்காள்க் அமெரிக்கயின் ிடிிம் ைய நாளுக்க ைய நாள் ஒரு பதவியுதலில் அமெலும்
டதளிிக ந்த ிருகிறத. அத இன்று ஈரான் மீத ் அமெரிக்கினம்
கவிக்கின்ற நிகலயில், சீனாவுக்க எதிராய் ஒரு பதவியுதலில் அமெலும் ஒரு பதவியுதலில் அமெலும்
அதி் அமெரிக்குதலில் அமொன ஒரு ஒரு பதவியுதலில் அமொதல் ஒரு பதவியபாக்க் அமெரிக்க ் அமெரிக்கக ப்பிடிக்கிறத. ட்ரம்ப்பின்
பாசி செ தகலகுதலில் அமெ மூஒரு பதவியலாபாைிாதிைான ஸ்டீபன் பானன், 2016
ஒரு பதவியதர்தலுக்க முந்கதை ஒரு ிாடனாலி ஒலிபரப்பின் ஒரு பதவியபாத,
அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்கா “ஐந்த முதல் 10 ிரு ங்் அமெரிக்களுக்கள் டதன் சீனக்
் அமெரிக்க லில் ஒரு பதவியபாருக்கச் ட செல்லும்” என்று ் அமெரிக்கணித்திருந்தார்.
ட்ரம்ப் நிர்ிா் அமெரிக்குதலில் அமொனத ரஷ்ைாகி ஒரு பதவியைய நாக்கி ஒரு தணிந்த
ுதலில் அமெனப்ஒரு பதவியபாக்க் அமெரிக்க ் அமெரிக்கக ப்பிடிக்கம் ுதலில் அமெட் த்திற்க —இத ஆளும்
ஸ்தாப் அமெரிக்கத்திற்கள்ாடுகளான
் அமெரிக்கடுகுதலில் அமெைான
ஒரு பதவியுதலில் அமொதல்் அமெரிக்களின்
கவிைப்புள்ளிைா் அமெரிக்க இருக்கிறத, ஒரு பதவியதர்தலிலும் பங்் அமெரிக்காற்றிைத— அத
ுதலில் அமெற்ற இ ங்் அமெரிக்களில் ஒரு பதவியபார் ட செய்ிதற்க ி செதிைான விதத்திலான ஒரு
தற்் அமெரிக்காலி் அமெரிக்க
ுதலில் அமெற்றும்
தந்திஒரு பதவியராபாைரீதிைான
தள்ளிகிப்பு
ுதலில் அமெட்டுஒரு பதவியுதலில் அமெைாகம். அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்க ைய நலன்் அமெரிக்களுக்க இு ஏவுகணைங்கிச் ட செல்ல ரஷ்ைா
திறுுதலில் அமொனால், அதன் முகறயும் டிகவிகரவிஒரு பதவியலஒரு பதவியை ிந்த ஒரு பதவிய செரும்.
ட்ரம்ப்பின் டிள்காடுகள ுதலில் அமொளிக் அமெரிக்க டிளியுறவுக் ட் அமெரிக்காள்க் அமெரிக்ககை
ைய ந த்தகின்ற விதம், ஒரு பதவியபராடுகளவிலான கூட் ாளி் அமெரிக்ககாடுகளயும் எதிரி் அமெரிக்ககாடுகளயும்
ஒன்றுஒரு பதவியபால அத மிரட் ல்விடுிதம் அிுதலில் அமெதிப்பதம், அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்க
அர சொங்் அமெரிக்கங்் அமெரிக்களின் ிரலாற்றில் உண்குதலில் அமெைா் அமெரிக்க எந்த முன்னுதாரு ஏவுகணைமும்
இல்லாத ஒன்றாகம். ுதலில் அமொறா் அமெரிக்க, டிளிைய நாட்டு அர சொங்் அமெரிக்கங்் அமெரிக்ககாடுகளயும்
அரசின் தகலிர்் அமெரிக்ககாடுகளயும் அிர் ைய ந த்தகின்ற விதுதலில் அமொனத
அஒரு பதவிய ால்ஃப் ஹிட்லர் அல்லத டபனிட்ஒரு பதவிய ா முஒரு பதவிய சொலினியின்
அ ாிடித்தனுதலில் அமொன
சீற்றங்் அமெரிக்கள்
ுதலில் அமெற்றும்
அச்சுறுத்தகலஒரு பதவியை
நிகனவுக்கக் ட் அமெரிக்காண்டுிருகிறத.
ஆனால் அிர்் அமெரிக்ககாடுகளப் ஒரு பதவியபாலஒரு பதவியி, ட்ரம்ப்பும் ிானத்தில் இருந்த
கதித்திஒரு பதவியரா அல்லத ைய நர் அமெரிக்கத்தில் இருந்த எழுந்திஒரு பதவியரா அல்ல.
அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்காகி
ஆளுகின்ற
நிதிச்
சிலிரணியின்
கற்றவிைல்தன்குதலில் அமெயின்
உருிடிஒரு பதவியி
அிராிார்.
அிர்
பின்பற்றுகின்ற ட் அமெரிக்காள்க் அமெரிக்க் அமெரிக்கள் முன்் அமெரிக்கண்டிராததா் அமெரிக்க இருக்் அமெரிக்கலாம்,
ஆயினும் அகி பல த சொப்தங்் அமெரிக்காடுகளாய் தைாரிப்பு ட செய்ைப்பட்டு
ிந்திருப்பகிஒரு பதவியை ஆகம்.
கறிப்பா் அமெரிக்க 1991 இல் ஒரு பதவிய சொவிைத் ஒன்றிைம் ் அமெரிக்ககலக்் அமெரிக்கப்பட் தற்க
பிந்திை ் அமெரிக்காலத்தில், அடுதலில் அமெரிக்் அமெரிக்க முதலாளித்தி ிர்க்் அமெரிக்குதலில் அமொனத,
ஜனைய நாை் அமெரிக்கக் ் அமெரிக்கட்சி நிர்ிா் அமெரிக்கம் ுதலில் அமெற்றும் கடிைரசுக் ் அமெரிக்கட்சி நிர்ிா் அமெரிக்கம்
இரண்டின் மூலுதலில் அமொ் அமெரிக்கவும், தனத டைய நருக்் அமெரிக்கடி் அமெரிக்ககாடுகளயும் உல் அமெரிக்கச்
 செந்கத் அமெரிக்களிலான தனத ஒரு பதவியுதலில் அமெலாதிக்் அமெரிக்கம் ஒரு பதவியதய்ந்த ட சென்றிருந்தகதயும்
மிரட் ல்் அமெரிக்கள் மூலுதலில் அமொ் அமெரிக்கவும் இராணுி ிலிகுதலில் அமெப் பைன்பாட்டின்
மூலுதலில் அமொ் அமெரிக்கவும்  செரிக்் அமெரிக்கட்
முைற்சி ட செய்த ிந்திருக்கிறத, இந்த
முைற்சியின் டபரும்பகதி டிற்றி் அமெரிக்காு ஏவுகணை முடிந்திருக்் அமெரிக்கவில்கல
என்றஒரு பதவியபாதிலும்.
ட்ரம்ப்பின் ஜனாதிபதி பதவிக்் அமெரிக்காலம் அடிடைடுத்த கித்திருக்கம்
நிகலயில், அத்த ன் உல் அமெரிக்காடுகளாவிை இராணுிிாதத்தின் நீண் ைய நாள்
ட் அமெரிக்காள்க் அமெரிக்கயில் இருந்த விகாடுகளந்த ிரிக செைான அழிவு் அமெரிக்களுக்க
பின்னர், இந்த ட் அமெரிக்காள்க் அமெரிக்கைானத உல் அமெரிக்கப் ஒரு பதவியபாகர ஒரு பதவியைய நாக்கிை
ஒரு பதவியி் அமெரிக்குதலில் அமொன
ட செலுத்துதலில் அமொ் அமெரிக்க
இன்னும்
அதிதீவிருதலில் அமொன
ுதலில் அமெற்றும்
டபாறுப்பற்றடதாரு ிடிித்கத எடுத்திருக்கிறத.

