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வாஷிங்டனில் உள்ள அரசியல் ியல் நசியல் நெருக்கடியில்
ியல் ந்ாழிிலாள வர்க்கம் அ்ன் ியல் ந ாந்்

வேவலைிலத்திட்டத்துடன் கட்டாயம் ்லைிலயிட
வேவண்டும்

Joseph Kishore,  17 May 2017 

கடந்து ச செல்லும் ஒவ்ச் ஒவ்வொரு ொரு ந ஒவ்வொளும்,  ் ஒவ்வொஷிங்ட்டனங்டனை அச்சுறுத்தும் அரசியல்

சொரு நருக்கடிய ஒவ்வொங்டனைது ஆளும் ்ர்க்கத்தின் இரண்டு பிற்ின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொக்குப் பிரிவுகளுக்கும்
அர செ அ்டனஅமைப்பிற்கும் இ்டனடயி இடையில ஒவ்வொங்டனை ஒரு ின் இரண்டு பிற்பஅமை ஒவ்வொத்டன இடையில உள்ளடக்கியது என்த்டனத
அதிகரித்த அளவில் சதளி் ஒவ்வொக்குகிறது.

ட்ரம்ப் நிர்் ஒவ்வொகம் சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொள ்ர்க்கத்தின் ஜங்டனைொரு ந ஒவ்வொயக அமைற்றும்  செமூக
உரி்டனஅமைகளுக்கு ஒரு சதரும் ஆதத்்டனத முன்்டன்க்கிறது.  ச செல்்த்தட்டிங்டனைர்
அமைற்றும் த்டனடத்தளததிகள் சக ஒவ்வொண்ட அ்ரது நிர்் ஒவ்வொகம்,  ்்டனரயற்ற
அதிக ஒவ்வொரங்களுடங்டனை ஒவ்வொங்டனை ஒரு ஜங்டனை ஒவ்வொதிததி அடிப்த்டனடயி இடையில ஒவ்வொங்டனை அரசியல்
 செர்் ஒவ்வொதிக ஒவ்வொரத்தின் ஒரு ்டி்த்்டனத நிறு் எத்தனிக்கின்றது.  அதன்  செமூக
உடற்கூற்றியல் அர்த்தத்தில், ட்ரம்ப் நிர்் ஒவ்வொகஅமை ஒவ்வொங்டனைது ின் இரண்டு பிற்பொரு நரடிய ஒவ்வொக அசஅமைரிக்க ஒவ்வொ்டன்
ஆளும் சதருநிறு்ங்டனை/  நிதிய பிரபுத்து்த்்டனத குவத்தை குண ஒவ்வொதி செயப்தடுத்திக்க ஒவ்வொட்டும்
சக ஒவ்வொள்்டனளக்கூட்ட குண்டர்் ஒவ்வொதத்்டனத ின் இரண்டு பிற்பொரு நரடிய ஒவ்வொகின் இரண்டு பிற்ப் சத ஒவ்வொதிந்துள்ளது.

ஜங்டனைொரு ந ஒவ்வொயகக் கட்சிய ஒவ்வொல் த்டன இடையில்டனஅமை த ஒவ்வொங்கப்தடும் ஊடகம் அமைற்றும் அரசியல்
ஸ்த ஒவ்வொதகத்தில் உள்ள ட்ரம்ப்பின் எதிர ஒவ்வொளிகள்,  ஆளும் ச செல்்ந்தத்தட்டின்
இன்சங்டனை ஒவ்வொரு கன்்டனங்டனை்டனயப் பிரதிநிதித்து்ம் ச செய்கின்றங்டனைர். ட்ரம்ப்பிற்கு எதிர ஒவ்வொங்டனை
அ்ர்களின் பிரச் செ ஒவ்வொரத்தில் அ்ர்கள் ஒரு முற்ின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொக்க ஒவ்வொங்டனை அல் இடையிலது
ஜங்டனைொரு ந ஒவ்வொயகபூர்்அமை ஒவ்வொங்டனை விஷயத்்டனத எழுப்தவில்்டன இடையில.  அ்ர்களின் ின் இரண்டு பிற்ப்ண்டுின் இரண்டு பிற்பக ஒவ்வொள்
சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொள ்ர்க்கத்திற்கும் அல் இடையில,  அமை ஒவ்வொற ஒவ்வொக இர ஒவ்வொணு் உளவு
நிறு்ங்டனைங்களுக்கு,  குறிப்த ஒவ்வொக FBI,  NSA  அமைற்றும் CIA  க்கு ின் இரண்டு பிற்ப்ண்டுின் இரண்டு பிற்பக ஒவ்வொள்
விடுக்கின்றங்டனைர்.  அது அமை்டனறமுகஅமை ஒவ்வொக அபிவிருத்தி ச செய்யப்தட்ட,
ச்ளிின் இரண்டு பிற்பயகூறப்தட ஒவ்வொத நிகழ்ச்சிநிர்டன இடையிலக் சக ஒவ்வொண்டுள்ளது,  அமைற்றும் அது
சதரும்த ஒவ்வொலும் ச்ளிவி்க ஒவ்வொரக் சக ஒவ்வொள்்டனக மீது ்டனஅமையப்தடுத்தி இருந்தது.

ட்ரம்ப்்டனத ஒரு ்ழிக்குக் சக ஒவ்வொண்டு ்ரு்தில் அல் இடையிலது ததவியில் இருந்து,
அகற்று்தில் அ்ர்களது முயற்சிகள் ச்ற்றிசதற்ற ஒவ்வொல்,  அது சதருநிறு்ங்டனை –
நிதியத் தட்டு அமைற்றும் உளவுத்து்டனற அதிக ஒவ்வொரிகள் அமைற்றும் த்டனடத் தளததிகளின்
“உள்-அரசு”  ஐ த இடையிலப்தடுத்து்த ஒவ்வொக அமைட்டுின் இரண்டு பிற்பஅமை இருக்கும்.  இதன் பிரத ஒவ்வொங்டனை
வி்டனளவு ரஷ்ய ஒவ்வொவிற்கு எதிர ஒவ்வொங்டனை ஆக்கிரின் இரண்டு பிற்பர ஒவ்வொஷ ச்ளியுறவுக் சக ஒவ்வொள்்டனகயில்
உடங்டனைடி அமை ஒவ்வொற்றஅமை ஒவ்வொக,  உ இடையிலகப் ின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொருக்கு உந்தும் ச்டிப்த ஒவ்வொக அமைற்றும்  செமூக
எதிர்ப்புரட்சியும் அத்துடன் பி்டனவத்தை குணந்தத ஒவ்வொக இருக்கும்.

இந்த ின் இரண்டு பிற்பஅமை ஒவ்வொதல் ் ஒவ்வொஷிங்டனில் விரிந்து ்ரும் அின் இரண்டு பிற்பதின் இரண்டு பிற்ப்்டனள,  ் ஒவ்வொஷிங்டனில்
க செப்த ஒவ்வொங்டனை ின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொர ஒவ்வொட்டத்திற்கு எதிர்ப்த ஒவ்வொக,  அதிலிருந்து தனிய ஒவ்வொக ொரு ந ஒவ்வொடுமுழுதும்
ின் இரண்டு பிற்ப்சற ஒவ்வொன்றும் இடம்சதற்றுக்சக ஒவ்வொண்டிருந்தது.  ரஷ்ய ஒவ்வொவுடங்டனை ஒவ்வொங்டனை ஒரு
ின் இரண்டு பிற்பஅமை ஒவ்வொதலுக்க ஒவ்வொங்டனை விருப்தத்்டனத தகிர்ந்துசக ஒவ்வொள்்திலிருந்து வி இடையிலகி அமைக்கட்திரளிங்டனைர்
ின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொருக்கு எதிர ஒவ்வொக இருந்தங்டனைர்.  அ்ர்கள் எண்வத்தை குணத்தில் இருந்தது “ரஷ்ய
இ்டனவத்தை குணய ஊடுரு்ல்”  தற்றியதல் இடையில,  ின் இரண்டு பிற்ப்்டன இடையிலயின்்டனஅமை,   செஅமைத்து்மின்்டனஅமை,
உடல்ொரு ந இடையிலப் தர ஒவ்வொஅமைரிப்பு,  ஓய்வூதிய அழிப்பு,  கடன் அமைற்றும் ஆழஅமை்டனடந்து்ரும்
 செமூக சொரு நருக்கடியின் பிற ச்ளிப்த ஒவ்வொடுகள ஒவ்வொகும்.

அசஅமைரிக்க ஒவ்வொவில் அமைக்களில் மிகப் சதரும்த ஒவ்வொன்்டனஅமையிங்டனைர் உண்்டனஅமைய ஒவ்வொங்டனை நி்டன இடையில
என்ங்டனை?

ஜங்டனைொரு ந ஒவ்வொயகக் கட்சியிங்டனைரின் கூற்றுகள் இருந்தின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொதிலும்,  சத ஒவ்வொருள ஒவ்வொத ஒவ்வொரம்
ஒருின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொதும் சிறப்த ஒவ்வொக இருக்கவில்்டன இடையில அமைற்றும் “அசஅமைரிக்க ஒவ்வொ்டன் மீண்டும்

அமைின் இரண்டு பிற்பக ஒவ்வொன்ங்டனைதம் ஆக்கல்”  தற்றிய ட்ரம்ப்பின் ச்றித்தங்டனைஅமை ஒவ்வொங்டனை ின் இரண்டு பிற்பதச்சுக்கள்
இருப்பினும்,  சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொளர்கள் கு்டனறந்த ஊதியங்கள்,  வீழ்ச்சிய்டனடந்து்ரும்
் ஒவ்வொழ்க்்டனகத்தரம் அமைற்றும் நீண்டக ஒவ்வொ இடையில ின் இரண்டு பிற்ப்்டன இடையிலயின்்டனஅமை ஆகிய்ற்்டனறின் இரண்டு பிற்பய
எதிர்சக ஒவ்வொள்கின்றங்டனைர். 2008 சத ஒவ்வொருள ஒவ்வொத ஒவ்வொர உருகுதல் ொரு நடந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்தது
ஆண்டுகளுக்குப் பின்ங்டனைர்,  ின் இரண்டு பிற்ப்்டன இடையில ின் இரண்டு பிற்பதடு்்டனத நிறுத்தி விட்ட்்டனரயும் தகுதி
ின் இரண்டு பிற்பொரு நர ின் இரண்டு பிற்ப்்டன இடையிலக்கு நிர்தந்திக்கப்தடுத்்டனரயும் கவத்தை குணக்கில் எடுத்துக் சக ஒவ்வொண்ட ஒவ்வொல்
உண்்டனஅமைய ஒவ்வொங்டனை 8.6   செதவீத ின் இரண்டு பிற்ப்்டன இடையிலயின்்டனஅமை வீதஅமை ஒவ்வொங்டனைது,  ின் இரண்டு பிற்ப்்டன இடையில ச்ட்டுக்கள்
சில் இடையில்டனறத் து்டனற அமைற்றும் உற்தத்தித்து்டனற இரண்டிலும் (ட்ரம்ப்
ின் இரண்டு பிற்பதர்ந்சதடுக்கப்தட்ட பின்ங்டனைர் இருந்து 81,000) அழிவுகரஅமை ஒவ்வொங்டனைத ஒவ்வொக இருக்கின்றது.
GM  இல் ஆயிரக் கவத்தை குணக்க ஒவ்வொின் இரண்டு பிற்பங்டனை ஒவ்வொ்டனர ின் இரண்டு பிற்ப்்டன இடையிலநீக்கிய்டனத அடுத்து,  ச செவ்் ஒவ்வொய்க்
கிழ்டனஅமை அன்று ஃின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொர்ட் தங்டனைது உ இடையிலக தணிய ஒவ்வொட்களில் தத்து  செதவீதத்்டனத
ச்ட்டியத ஒவ்வொக அறிவித்தது.

 செம்தளங்கள் ின் இரண்டு பிற்பதக்க நி்டன இடையிலயில் இருக்க,  உத்திின் இரண்டு பிற்பய ஒவ்வொகபூர்் தவத்தை குணவீக்கஅமை ஒவ்வொங்டனைது
ச்ளிப்த்டனடய ஒவ்வொகின் இரண்டு பிற்ப் ்ளர்ந்தது. சத ஒவ்வொருள ஒவ்வொத ஒவ்வொர ஆய்வின் ின் இரண்டு பிற்பதசியக் கழகத்த ஒவ்வொல்
எடுக்கப்தட்ட இந்த அமை ஒவ்வொதம் ச்ளிய ஒவ்வொங்டனை அறிக்்டனக 2013 ல் 27 ்யது அமைனிதனின்
ஆண்டு ்ருஅமை ஒவ்வொங்டனைம்,  உண்்டனஅமை அர்த்தத்தில்,  1969 ல் 27  ்யது அமைனிதன்
சதற்ற்டனதக் க ஒவ்வொட்டிலும் 31   செதவீதம் கு்டனறவு எங்டனைக் கண்டது.   செர ஒவ்வொ செரி ொரு நடுத்தர
குடும்தத்தின் ்ருஅமை ஒவ்வொங்டனைம் 1999 ல் இருந்து வீழ்ச்சி அ்டனடந்துள்ளது.

Obamacare என்ற த ஒவ்வொ்டனதயின் ஏழ ஒவ்வொண்டுகளுக்குப் பின்ங்டனைர்,  சுக ஒவ்வொத ஒவ்வொர தர ஒவ்வொஅமைரிப்பு
சொரு நருக்கடி மிகவும் ின் இரண்டு பிற்பஅமை ஒவ்வொ செஅமை ஒவ்வொங்டனைத ஒவ்வொகவும் கூட ஆகியிருக்கிறது.   செட்டத்தின்
த ஒவ்வொக்கம், “மிகத் த ஒவ்வொர ஒவ்வொளஅமை ஒவ்வொங்டனை” உடல்ொரு ந இடையில க ஒவ்வொப்பீட்டு தயன்க்டனள ச்ட்டு்தற்கு
முத இடையில ஒவ்வொளிக்டனள ஊக்கப்தடுத்தும் அின் இரண்டு பிற்பதின் இரண்டு பிற்ப்்டனள,  ச செ இடையிலவுகளின் சு்டனஅமை்டனய
சதருநிறு்ங்டனைங்கள் அமைற்றும் அரசிடமிருந்து சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொளர்களுக்கு அமை ஒவ்வொற்று்த ஒவ்வொக
இருக்கிறது,  கடந்த அமை ஒவ்வொதம் விஅமை ஒவ்வொங்டனைம் அமைற்றும் த ஒவ்வொதுக ஒவ்வொப்பு சதருநிறு்ங்டனைஅமை ஒவ்வொங்டனை
ஹனிச்ல் (Honeywell), ஓய்வுசதற்ற்ர்களுக்க ஒவ்வொங்டனை ொரு ந இடையிலப் தர ஒவ்வொஅமைரிப்பு தயன்க்டனள
அகற்றும் அண்்டனஅமைத்திய நிறு்ங்டனைஅமை ஒவ்வொக ஆங்டனைது.

ரஷ்ய ஒவ்வொவுடங்டனை ஒவ்வொங்டனை ட்ரம்ப்பின் சத ஒவ்வொடர்பு என்று கூறப்தடு்தன் ின் இரண்டு பிற்பஅமைல் ஜங்டனைொரு ந ஒவ்வொயகக்
கட்சியிங்டனைர் தங்களின் க்ங்டனைக்குவிப்்டனதச் ச செய்்டனகயில்,  ட்ரம்ப் நிர்் ஒவ்வொகமும்
குடியரசுக் கட்சியின் கட்டுப்த ஒவ்வொட்டில் உள்ள க ஒவ்வொங்கிரசும் ஏ்டனழகளுகக்க ஒவ்வொங்டனை
அர செ ஒவ்வொங்கத்திட்டஅமை ஒவ்வொங்டனை சஅமைடிக்ின் இரண்டு பிற்பகர் திட்டத்்டனத துண்ட ஒவ்வொடும் அமைற்றும் மில்லியன்
கவத்தை குணக்க ஒவ்வொங்டனை அசஅமைரிக்கர்களுக்க ஒவ்வொங்டனை அமைருத்து்ப்த ஒவ்வொதுக ஒவ்வொப்்டனத கு்டனறக்கும் அல் இடையிலது
து்டனடத்துக் கட்டும் ஒரு பிற்ின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொக்கு ொரு நட்டிக்்டனகய ஒவ்வொங்டனை அசஅமைரிக்க சுக ஒவ்வொத ஒவ்வொர
தர ஒவ்வொஅமைரிப்பு  செட்டத்தின் இந்தஅமை ஒவ்வொதத் சத ஒவ்வொடக்கத்தின் த ஒவ்வொ்டனத்டனய அடுத்து, தங்களது
த ஒவ்வொக்குதலுடன் ின் இரண்டு பிற்பஅமைலும் முன் ச செல்கிறது.

ொரு ந ஒவ்வொடு முழு்திலும் க ஒவ்வொங்கிரஸ் உறுப்பிங்டனைர்களுடங்டனை ஒவ்வொங்டனை ொரு நகர செ்டனத கூட்டங்களில்
அமைக்களின் ின் இரண்டு பிற்பக ஒவ்வொதம் ச்டித்திருக்கிறது.  உறுதிய ஒவ்வொங்டனை ின் இரண்டு பிற்ப்்டன இடையில் ஒவ்வொய்ப்புடன்
உள்ள்ர்கள் உட்தட,  மில்லியன் கவத்தை குணக்க ஒவ்வொங்டனை அமைக்கள்,  அடிப்த்டனடப்
தர ஒவ்வொஅமைரிப்பிற்க ஒவ்வொக சத ஒவ்வொண்டுநிறு்ங்டனைங்க்டனள அல் இடையிலது அ் செர ்ழிக்டனள
ொரு நம்பியிருக்கின்றங்டனைர்.  அமை ஒவ்வொர்ச்சில் ஆயிரக்கவத்தை குணக்க ஒவ்வொின் இரண்டு பிற்பங்டனை ஒவ்வொர் ின் இரண்டு பிற்பஅமைரி இடையில ஒவ்வொந்து என்ற
இடத்தில் இ இடையில் செ தல் ்டன்த்தியத்திற்க ஒவ்வொக, குளிர்ின் இரண்டு பிற்பொரு நரத்தில் சூரிய உதயத்திற்கு
முன்ங்டனைின் இரண்டு பிற்பர அமைருத்து்அமை்டனங்டனையின் ் ஒவ்வொ செலில் ்ரி்டன செயில் நின்றங்டனைர்.  இந்த  செம்த்ம்
மீத ஒவ்வொங்டனை ் ஒவ்வொஷிங்டன் ின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொஸ்ட் கட்டு்டனர,  கிட்டத்தட்ட 65  ்யதுக்கு ின் இரண்டு பிற்பஅமைற்தட்ட



அசஅமைரிக்கரில் ஐந்தில் ஒரு தங்கிங்டனைருக்கு தங்கள் ் ஒவ்வொயில் ஒற்்டனற
உண்்டனஅமைய ஒவ்வொங்டனை தல் கூட கி்டனடய ஒவ்வொது எங்டனை எழுதியது.

ஓய்வூதியங்கள் சத ஒவ்வொடர்ந்த த ஒவ்வொக்குதலின் கீழ் உள்ளங்டனை.  ்யத ஒவ்வொங்டனை
சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொளர்கள் 1962  ல் இருந்து அதிக விகிதத்தில் ின் இரண்டு பிற்ப்்டன இடையில ச செய்கின்றங்டனைர்,
பிரத ஒவ்வொங்டனைஅமை ஒவ்வொக ஏசங்டனைனில் அ்ர்கள ஒவ்வொல் ஓய்வு ஊதியத்துடன் ் ஒவ்வொழ
முடிய ஒவ்வொதிருக்கிறது. 55 ்யதிற்கு ின் இரண்டு பிற்பஅமை இடையில ஒவ்வொங்டனை சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொளர்களில் க ஒவ்வொல் தங்கிற்கும்
அதிகஅமை ஒவ்வொின் இரண்டு பிற்பங்டனை ஒவ்வொர் 10,000 ட ஒவ்வொ இடையிலருக்கும் கு்டனற் ஒவ்வொகின் இரண்டு பிற்ப் ின் இரண்டு பிற்ப செமிப்பில் சக ஒவ்வொண்டுள்ளங்டனைர்.
டிரக் ஓட்டுொரு நர்கள்,  நி இடையிலக்கரி சுரங்கத் சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொளர்கள் அமைற்றும் ஏ்டனங்டனைய
சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொளர்களுக்க ஒவ்வொங்டனை சதரிய தன்முக சத ஒவ்வொழில்்ழங்குங்டனைர் ஓய்வுஊதியத்
திட்ட நிறு்ங்டனைம் தி் ஒவ்வொலின் விளிம்பில் உள்ளது.

ஃ்டனதங்டனை ஒவ்வொன்சியல் ்டனடம்ஸில் உள்ள ஒரு கட்டு்டனரயின்தடி,  ொரு ந ஒவ்வொடு முழு்தும்,
சத ஒவ்வொது ஓய்வூதிய நிதிக்க ஒவ்வொங்டனை ஒட்டுசஅமை ஒவ்வொத்த நிதியிடல் தற்ற ஒவ்வொக்கு்டனறய ஒவ்வொங்டனைது,
கடந்த ஆண்டில் 434  பில்லியன் ட ஒவ்வொ இடையிலர்களிலிருந்து 3.85  டிரில்லியன்
ட ஒவ்வொ இடையிலர்கள ஒவ்வொக உயர்ந்துள்ளது.  அசஅமைரிக்க எல்்டன இடையிலப்புற ின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொர்ட்ின் இரண்டு பிற்பட ஒவ்வொரிின் இரண்டு பிற்பக ஒவ்வொ
தி் ஒவ்வொ இடையில ஒவ்வொங்டனைது,  ஆயிரக்கவத்தை குணக்க ஒவ்வொங்டனை ஆசிரியர்கள் அமைற்றும் சத ஒவ்வொதுத்து்டனற
தணிய ஒவ்வொளர்கள் ின் இரண்டு பிற்ப்்டன இடையிலக் கு்டனறப்புடன் ஓய்வூதியத்தில் 10   செதவீதம் ச்ட்டு
ச செய்்தற்க ஒவ்வொங்டனை  செ ஒவ்வொக்குப்ின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொக்க ஒவ்வொக தயன்தடுத்தப்தடுகிறது. ஆளும் ்ர்க்கத்த ஒவ்வொல்
டிட்ர ஒவ்வொயிட் த ஒவ்வொணியி இடையில ஒவ்வொங்டனை ்ரி்டன செக்கிரஅமைஅமை ஒவ்வொங்டனை ொரு ந இடையிலன்க்டனளத் துண்டுதுண்ட ஒவ்வொக
ச்ட்டல் அமைற்றும்  செமூக ின் இரண்டு பிற்ப செ்டன்க்டனள ச்ட்டிக்கு்டனறத்தல் என்ததற்க ஒவ்வொங்டனை ஒரு
முன்னுத ஒவ்வொரவத்தை குணஅமை ஒவ்வொக த ஒவ்வொர்க்கப்தடுகிறது.

ின் இரண்டு பிற்பஅமைலும் அங்கு அடிப்த்டனட  செமூகக் கட்ட்டனஅமைப்பின் அழிவு ொரு நடந்து
சக ஒவ்வொண்டிருக்கிறது.  ஃபிளிண்ட்டில்,  8000  குடியிருப்ின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொர்,  இரு கட்சிகளின்
உள்ளூர் அமைற்றும் ின் இரண்டு பிற்பதசிய அலு் இடையிலர்களின் குற்றகரஅமை ஒவ்வொங்டனை ொரு நட்டிக்்டனககளின்
மூ இடையிலம் ொரு நகரம் ொரு நச்சுத்தன்்டனஅமைய ஒவ்வொங்டனைது அம்த இடையிலஅமை ஒவ்வொங்டனை மூன்ற ஒவ்வொண்டுகளுக்கும் பின்ங்டனைர்
ஈயம் ின் இரண்டு பிற்ப செர்ந்த நீருக்கு தவத்தை குணம் ச செலுத்தத் த்றியதற்க ஒவ்வொக முன்கூட்டிய மூட்டன இடையில
எதிர்சக ஒவ்வொண்டுள்ளங்டனைர்.  உண்்டனஅமையில் நீர் விநிின் இரண்டு பிற்பய ஒவ்வொகத்தில் ஈயம் க இடையிலக்கும்
தழ்டனஅமைய ஒவ்வொங்டனை குழ ஒவ்வொய் அ்டனஅமைப்்டனத அமை ஒவ்வொற்று்தற்கு அ்ர்கள் ஒன்றுின் இரண்டு பிற்பஅமை
ச செய்யவில்்டன இடையில.  ொரு ந ஒவ்வொடுமுழுதும் உள்ள ொரு நகரங்களில் அின் இரண்டு பிற்பதின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொன்ற சீரழிந்த
நீர்டனஅமைப்பு மு்டனறத ஒவ்வொன் நி இடையிலவுகிறது.

இ்டனளஞர்கள் கு்டனறந்த  செம்தள ின் இரண்டு பிற்ப்்டன இடையில அமைற்றும் நி்டன இடையிலய ஒவ்வொங்டனை கடன்தட்டன இடையில
எதிர்சக ஒவ்வொள்கின்றங்டனைர்.  தரஅமை ஒவ்வொங்டனை ின் இரண்டு பிற்ப்்டன இடையில் ஒவ்வொய்ப்புக்க ஒவ்வொங்டனை எந்த முன்ின் இரண்டு பிற்பங்டனைற்றத்திற்கும்
ின் இரண்டு பிற்பத்டன்ய ஒவ்வொங்டனை – கல்லூரி அமைற்றும் தல்க்டன இடையிலக் கழகங்களுக்க ஒவ்வொங்டனை கல்விப்தயிற்சி
ச செ இடையிலவு சத ஒவ்வொடர்ந்து ர ஒவ்வொக்சகட்ின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொ இடையில,  1985 க்குப் பின்ங்டனைர் இருந்து 500
 செதவீதத்திற்கும் அதிகஅமை ஒவ்வொக உயர்ந்து விட்டது.  புதிய அமைத்திய அரசின்
கல்விக்கட்டவத்தை குண கடனுக்க ஒவ்வொங்டனை ்ட்டிவீதம் அடுத்த ஆண்டு உயருசஅமைங்டனை
தட்டியலிடப்தட்டுள்ளது.  சஅமை ஒவ்வொத்த அமை ஒவ்வொவத்தை குண்ர் கல்விக் கடன் இப்சத ஒவ்வொழுது 1.4
டிரில்லியன் ட ஒவ்வொ இடையிலர்களுக்கும் அதிகஅமை ஒவ்வொகி உள்ளது,   செர ஒவ்வொ செரிய ஒவ்வொக இளம்
தட்டத ஒவ்வொரிகள் கல்லூரி்டனய விட்டு கடன் சு்டனஅமைின் இரண்டு பிற்பய ஒவ்வொடு நீங்கு்து 37,000
ட ஒவ்வொ இடையிலர்களுக்கும் அதிகஅமை ஒவ்வொக உள்ளது.

ட்ரம்ப்பின் கல்விச் ச செய இடையிலர் Betsy  DeVos  க்கு அமை ஒவ்வொவத்தை குண்ர்கள் ச்றுப்சத ஒவ்வொலி
க ஒவ்வொட்டும் கடந்த் ஒவ்வொர தல்க்டன இடையிலக் கழக நிகழ்ச்சி ஒன்றின்சத ஒவ்வொழுது, சத ஒவ்வொதுக் கல்வி
மீத ஒவ்வொங்டனை த ஒவ்வொக்குதலுக்கு எதிர ஒவ்வொங்டனை தரந்த அமைக்களின் குின் இரண்டு பிற்பர ஒவ்வொதம்
எடுத்துக்க ஒவ்வொட்டப்தட்டது,  குழந்்டனத சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொளர் உ்டனழப்புக்கு ஆதர்ளித்த
அ்டனஅமைப்சத ஒவ்வொன்்டனற ஒருமு்டனற ்ழிொரு நடத்திய, ின் இரண்டு பிற்பக ஒவ்வொடீசு்ர ் ஒவ்வொரி செ ஒவ்வொங்டனை இ்ர் கல்விச்
ச செய இடையிலர ஒவ்வொக இருப்தது,  ின் இரண்டு பிற்பஜ ஒவ்வொர்ஜ் புஷ் அமைற்றும் த ஒவ்வொர ஒவ்வொக் ஒத ஒவ்வொஅமை ஒவ்வொ ஆகிின் இரண்டு பிற்பய ஒவ்வொர ஒவ்வொல்
முன்சங்டனைடுக்கப்தட்ட சத ஒவ்வொதுக் கல்வி மீத ஒவ்வொங்டனை த ஒவ்வொக்குத்டன இடையில தீவிரப்தடுத்து்த ஒவ்வொக
இருக்கிறது.

இதற்கி்டனடின் இரண்டு பிற்பய,  ட்ரம்ப் நிர்்கஅமை ஒவ்வொங்டனைது பு இடையிலம்சதயர்ந்த சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொளர்க்டனள சுற்றி
்்டனளத்து ொரு ந ஒவ்வொடுகடத்தும் ின் இரண்டு பிற்ப்்டன இடையில்டனய முன்சங்டனைடுத்து ்ருகிறது. ின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொ்டனத அமைருந்து
சத ஒவ்வொற்றுின் இரண்டு பிற்பொரு ந ஒவ்வொய் ின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொல் சதருகு்து கட்டுப்த ஒவ்வொட்டுக்கு அப்த ஒவ்வொற் ின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொய்விட்டது,
அட்டர்னி சஜங்டனைரல் சஜஃப் ச செச சென்ஸ் ின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொ்டனதப்சத ஒவ்வொருள் சத ஒவ்வொடர்த ஒவ்வொங்டனை குற்ற
்ழக்குக்டனள மிக சஅமைன்்டனஅமைய ஒவ்வொக ொரு நடத்து்தற்க ஒவ்வொங்டனை ்ழிக ஒவ்வொட்டல்க்டனள ் ஒவ்வொதஸ்
சதறு்தற்கு திட்டமிட்டுள்ள ஒவ்வொர்.  சக ஒவ்வொடூரஅமை ஒவ்வொங்டனை சத ஒவ்வொலீஸ் ்ன்மு்டனறகள் அன்ற ஒவ்வொட
அடிப்த்டனடயில் சத ஒவ்வொடர்கிறது,  உண்்டனஅமையில் இ்டன் ஊடகங்களில்

அறிவிக்கப்தடு்தில்்டன இடையில.  இந்த ஆண்டு இது்்டனரக்கும் இதங்டனை ஒவ்வொல் 445  ின் இரண்டு பிற்பதர்
சக ஒவ்வொல் இடையிலப்தட்டுள்ளங்டனைர்.

் ஒவ்வொஷிங்டனில் உள்ள அரசியல் சொரு நருக்கடிய ஒவ்வொங்டனைது,  முழு உ இடையிலகிற்கும்
ச்டிப்புமிக்க வி்டனளவுக்டனள ஏற்தடுத்தும் ஒரு ்ர இடையில ஒவ்வொற்றுத் தன்்டனஅமை சக ஒவ்வொண்டது.
உ இடையிலக முத இடையில ஒவ்வொளித்து் ்டனஅமையத்தில் அரசியற்  செட்ட ்டிவி இடையில ஒவ்வொங்டனை ஆட்சி
முறி்்டனடந்து ்ரு்த ஒவ்வொங்டனைது,  முடி்ற்ற யுத்தம் அமைற்றும்  செமூக
 செஅமைத்து்மின்்டனஅமையின் ்ர இடையில ஒவ்வொற்று அமைட்டங்களின் அரசியல் வி்டனள் ஒவ்வொகும்.

அத்த்டனகய சொரு நருக்கடிய ஒவ்வொங்டனைது, ஒரு புரட்சிகர சூழலுக்கு முந்்டனதய நி்டன இடையிலக்க ஒவ்வொங்டனை
அ்டனடய ஒவ்வொளக் குறிகள ஒவ்வொகும்,  ஆங்டனை ஒவ்வொல் புரட்சிகர இயக்கம்,  ின் இரண்டு பிற்பஅமை ஒவ்வொதிக்சக ஒவ்வொள்ளும்
ஆளும் ்ர்க்க கன்்டனங்டனைகளுக்குள் ்ளர்ச்சிய்டனட்தில்்டன இடையில.  ின் இரண்டு பிற்பஅமை ஒவ்வொத இடையில ஒவ்வொங்டனைது மிக
ின் இரண்டு பிற்ப்றுதட்ட அம் செத்தில் அசஅமைரிக்க ஒவ்வொவில் அவிழ்ந்து ்ருகிறது.  அது மிக
அதிகஅமை ஒவ்வொங்டனை பூின் இரண்டு பிற்பக ஒவ்வொளரீதிய ஒவ்வொங்டனை பின்த ஒவ்வொக்கங்க்டனளக் சக ஒவ்வொண்டு சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொள
்ர்க்கத்திற்கும் முத இடையில ஒவ்வொளித்து ்ர்க்கத்திற்கும் இ்டனடயி இடையில ஒவ்வொங்டனை ஒரு ின் இரண்டு பிற்பஅமை ஒவ்வொத இடையில ஒவ்வொகிறது.

இந்த மு்டனற சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொள ்ர்க்கத்திற்குரியத ஒவ்வொக இருக்க ின் இரண்டு பிற்ப்ண்டும். சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொள
்ர்க்கம் அதன் ச செ ஒவ்வொந்த உண்்டனஅமைய ஒவ்வொங்டனை ின் இரண்டு பிற்பத்டன்க்டனளக் க்னிக்கும்,  அதன்
ச செ ஒவ்வொந்த தீர்வுடன் இந்த சொரு நருக்கடியில் கட்ட ஒவ்வொயம் த்டன இடையிலயிட ின் இரண்டு பிற்ப்ண்டும்,
ின் இரண்டு பிற்ப செ ஒவ்வொ செலி செ  செஅமைத்து்க் கட்சிய ஒவ்வொங்டனைது,  ச்ள்்டனள,  கறுப்பு அமைற்றும் இ இடையிலத்திின் இரண்டு பிற்பங்டனை ஒவ்வொ,
பு இடையிலம்சதயர்ந்த அமைற்றும் ச செ ஒவ்வொந்தஅமை ஒவ்வொய் பிறப்பிடம் சக ஒவ்வொண்ட, ஆண்கள், சதண்கள்
எங்டனை அ்டனங்டனைத்துத் சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொளர் தகுதிகளின் ்ளர்ந்து ்ரும் ின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொர ஒவ்வொட்டங்க்டனள
ஒரு ின் இரண்டு பிற்ப செ ஒவ்வொ செலி செ அமைற்றும் புரட்சிகர ின் இரண்டு பிற்ப்்டன இடையிலத்திட்டத்தின் மீத ஒவ்வொக ஐக்கியப்தடுத்தும்,
ஒரு அரசியல் த்டன இடையில்டனஅமை்டனய சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொள ்ர்க்கத்தில் கட்டி எழுப்பிக்
சக ஒவ்வொண்டிருக்கிறது.

ின் இரண்டு பிற்ப செ ஒவ்வொ செலி செ  செஅமைத்து்க் கட்சி சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொளர்களுக்கு அடிப்த்டனட உரி்டனஅமைகள் —
ொரு நல் இடையில  செம்தளத்துடங்டனை ஒவ்வொங்டனை ஒரு த ஒவ்வொதுக ஒவ்வொப்த ஒவ்வொங்டனை ின் இரண்டு பிற்ப்்டன இடையிலக்குரிய உரி்டனஅமை,  சுக ஒவ்வொத ஒவ்வொர
தர ஒவ்வொஅமைரிப்பு அமைற்றும் ் செதிய ஒவ்வொக ஓய்வு சதறு்தற்குஅமை ஒவ்வொங்டனை உரி்டனஅமை,  இ இடையில் செ
சத ஒவ்வொதுக் கல்வி சதறு்தற்க ஒவ்வொங்டனை உரி்டனஅமை,  ச செ இடையிலவுக்டனளத் த ஒவ்வொங்கக்கூடிய
வீட்டனஅமைப்பு ் செதி அமைற்றும் சத ஒவ்வொழுதுின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொக்கும் உரி்டனஅமை,  தயன்த ஒவ்வொடுக்டனளப்
சதறு்தற்கும் ஒரு ஆின் இரண்டு பிற்பர ஒவ்வொக்கிய சூழலுக்குஅமை ஒவ்வொங்டனை உரி்டனஅமை,  க்டன இடையில்டனயயும்
தண்த ஒவ்வொட்்டனடயும் துய்க்கும் உரி்டனஅமைகள் உள்ள்டனத ்லியுறுத்துகிறது.
இவ்வுரி்டனஅமைக்டனள சதருநிறு்ங்டனைங்கள் அமைற்றும் ச செல்்ந்தர்களது சிறப்புரி்டனஅமை
மீத ஒவ்வொங்டனை முன்த ஒவ்வொக்குதல் மூ இடையிலம் அல் இடையில ஒவ்வொது த ஒவ்வொதுக ஒவ்வொக்கப்தட முடிய ஒவ்வொது.  ஊக
்ணிகம் மூ இடையிலஅமை ஒவ்வொகவும் ின் இரண்டு பிற்பஅமை ஒவ்வொ செடி மூ இடையிலஅமை ஒவ்வொகவும் திரட்டப்தட்ட மு்டனறயற்ற ்ழிகளில்
சதறப்தட்ட இ இடையில ஒவ்வொதங்கள் உள்தட அ்டனங்டனைத்்டனதயும் ்டனகப்தற்றி,  ச செல்்அமை ஒவ்வொங்டனைது
தரந்த அளவில் அமைறு தங்கீடு ச செய்யப்தட ின் இரண்டு பிற்ப்ண்டும்.  பிரத ஒவ்வொங்டனை ்ங்கிகளும்
சதருநிறு்ங்டனைங்களும், சத ஒவ்வொது ச செ ஒவ்வொத்து்டனட்டனஅமையின் கீழ், சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொள ்ர்க்கத்தின்
ஜங்டனைொரு ந ஒவ்வொயகக் கட்டுப்த ஒவ்வொட்டின் கீழ்,  சத ஒவ்வொதுப் தயன்த ஒவ்வொடுகளுக்க ஒவ்வொங்டனைத ஒவ்வொக கட்ட ஒவ்வொயம்
அமை ஒவ்வொற்றப்தட்ட ஒவ்வொக ின் இரண்டு பிற்ப்ண்டும்.

இந்த உரி்டனஅமைக்டனள க ஒவ்வொப்ததற்க ஒவ்வொக சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொள ்ர்க்கத்்டனத அணிதிரட்டுதல்
என்தது, ஆளும் ச செல்்ந்தத் தட்டின் ச்ளிவி்க ஒவ்வொரக் சக ஒவ்வொள்்டனகயின் அச் செ ஒவ்வொக
இருக்கும், முழு புவி்டனயயும் அச்சுறுத்தும், ஏக ஒவ்வொதிதத்திய யுத்தத்திற்கு எதிர ஒவ்வொங்டனை
ின் இரண்டு பிற்பத ஒவ்வொர ஒவ்வொட்டத்திலிருந்து பிரிக்கப்தட முடிய ஒவ்வொதது.  அது,  இின் இரண்டு பிற்பத நி்டன இடையில்டனஅமைக்டனள
அமைற்றும் இின் இரண்டு பிற்பத தி் ஒவ்வொ இடையில ஒவ்வொங்டனை  செமூகப் சத ஒவ்வொருள ஒவ்வொத ஒவ்வொர அ்டனஅமைப்்டனத எதிர் சக ஒவ்வொள்ளும்,
ஒவ்ச் ஒவ்வொரு ொரு ந ஒவ்வொட்டிலுமுள்ள சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொளர்க்டனள ஐக்கியப்தடுத்து்தில்த ஒவ்வொன் தங்கி
இருக்கிறது.

முத இடையில ஒவ்வொளித்து்த்தின் இறுதி சொரு நருக்கடிக்க ஒவ்வொங்டனை தீர்் ஒவ்வொங்டனைது,  சதருநிறு்ங்டனை
கட்டுப்த ஒவ்வொட்டிலுள்ள அரசியல் கட்சிகளுக்கும் முழு முத இடையில ஒவ்வொளித்து் அரசுக்கும்
எதிர ஒவ்வொங்டனை எதிர்ப்பில் சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொளர்க்டனள சுய ஒவ்வொதீங்டனைஅமை ஒவ்வொக அணிதிரட்டு்தன் மூ இடையிலின் இரண்டு பிற்பஅமை
க ஒவ்வொவத்தை குணப்தட முடியும். குறிக்ின் இரண்டு பிற்பக ஒவ்வொள் தனிய ஒவ்வொர் இ இடையில ஒவ்வொதத்திற்க ஒவ்வொக அல் இடையில ஒவ்வொஅமைல்,  செமூகத்
ின் இரண்டு பிற்பத்டன்்டனய நி்டனறின் இரண்டு பிற்ப்ற்ற சத ஒவ்வொருள ஒவ்வொத ஒவ்வொர ் ஒவ்வொழ்்டன் அமைறுஒழுங்க்டனஅமைப்ததற்கு, ஒரு
சத ஒவ்வொழி இடையில ஒவ்வொளர் அர செ ஒவ்வொங்கத்்டனத நிறுவு்த ஒவ்வொக இருக்க ின் இரண்டு பிற்ப்ண்டும்.

ரஷ்யப் புரட்சியின் நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பின்ங்டனைர்,  அமைனித கு இடையிலத்்டனத
முன்ின் இரண்டு பிற்பங்டனைற்று்தற்க ஒவ்வொங்டனை ஒின் இரண்டு பிற்பர ்ழி உ இடையிலக ின் இரண்டு பிற்ப செ ஒவ்வொ செலி செப் புரட்சி முன்ின் இரண்டு பிற்பங்டனை ஒவ்வொக்கு ஆகும்.
இந்த இயக்கத்்டனத ்ளர்த்சதடுக்க ஒரு த்டன இடையில்டனஅமை்டனயக் கட்டு்துத ஒவ்வொன் மிக
அ் செரஅமை ஒவ்வொங்டனை அரசியற் ின் இரண்டு பிற்பத்டன்ய ஒவ்வொக உள்ளது.


