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ட்ரம்ப் அகற்றப்படுவதற்க
ச செனட்டர் சர் மெக்சகயின் ஆஸ்தி் ஆஸ்திரரலிஸ்திரேலியஆஸ்திரேலியாவில

ஆதரவு ் ஆஸ்திரதடுகிறஆஸ்திரேலியார்
Andre Damon and David North, 1 June 2017
“கடல் விளிம்பில், அரசியல் நின்றுவிடுகிறத” [அதாவத வவளியுறவு விவகாரங்களில்
கட்சி்சிபட்சிபேதமின்றி ஐக்கியப்ட்சிபேட்சிபவண்டும்] என்ட்சிபேத அவது அமெரிக்க வவளியுறவுக் வகாள்வுக் கொள்ககயின்
மிக அடிப்ட்சிபேவுக் கொள்கடயான விதிக்கான ஒரு வாால்வழக்காக இருக்கிறத.
1947 இல் ட்சிபேனிப் ்சிபட்சிபோரின் வதாடக்கத்தில் குடியரசுக் கட்சியின்
வானட்டரான
ஆர்தர்
எச.வாண்டன்்சிபட்சிபேர்க்
மூலம்
உருவாக்கப்ட்சிபேட்டதான இந்த வாாற்பிர்சிபயாகம், வவளியுறவுக்
வகாள்வுக் கொள்கக குறித்த உள்்நாட்டில் என்ன பிரசசிவுக் கொள்கனகள்
இருந்தாலும், அவது அமெரிக்க அரசியல் ஆளும் ஸ்தாட்சிபேகம்
உலகத்திற்கு முன்னால் வுக் கொள்கவக்கின்ற ஐக்கிய முன்னணிக்கு
அவுக் கொள்கவ
கீழ்ப்ட்சிபேடியச வாய்யப்ட்சிபேட்டாக ்சிபவண்டும் என்ற
கருத்தாக்கத்வுக் கொள்கத வவளிப்ட்சிபேடுத்தகிறத. அவது அமெரிக்காவின்
எந்த
ஒரு
அரசியல்
தவுக் கொள்கலவரும்
எந்த
சூழ்நிவுக் கொள்கலயிலும் வவளி்நாட்டுப் ட்சிபேயணத்தின்
்சிபட்சிபோத அரசின் தவுக் கொள்கலவவுக் கொள்கரக் கண்டனம்
வாய்ய்சிபவ கூடாத.
இந்த
்சிபகாட்ட்சிபோட்வுக் கொள்கட
வாவ்வாய்கிழவுக் கொள்கது அமெயன்று
அரி்சிபாானா வானட்டர் ்சிபரான்
வது அமெக்வகயின் உவுக் கொள்கடத்வதறிந்தார்.
ஆஸ்தி்சிபரலியாவில்
இரண்டு
முன்னாள் பிரதது அமெர்கள் உள்ளிட
உயர்நிவுக் கொள்கல
அரசு
து அமெற்றும்
இராணுவ
அதிகாரிகள்
முன்னிவுக் கொள்கலயில்
்சிபட்சிபேசிய
வது அமெக்வகயின் வடானால்ட் ட்ரம்ப் மீத
ஒரு உலுக்கும் குற்றப்ட்சிபேத்திரிவுக் கொள்ககவுக் கொள்கய
வாசித்த்சிபதாடு
அவரத
நிர்வாகத்வுக் கொள்கத
து அமெறுதலிக்க ஆஸ்தி்சிபரலிய அராாங்கத்திற்கு
அவுக் கொள்கழப்பும் கூட விடுத்தார்.
“ரனாதிட்சிபேதி ட்ரம்ப்பின் ்நடவடிக்வுக் கொள்கககளும் அறிக்வுக் கொள்கககளும்
அவது அமெரிக்காவின்
்நண்ட்சிபேர்கவுக் கொள்கநண்பர்களை
அவுக் கொள்கது அமெதியிழக்கச
வாய்திருக்கின்றன என்ட்சிபேவுக் கொள்கத ்நான் உணர்கி்சிபறன்” என்றார்
அவர்.
“ட்சிபேல
அவது அமெரிக்கர்கவுக் கொள்கநண்பர்களையும்
கூட
இவுக் கொள்கவ
அவுக் கொள்கது அமெதியிழக்கச வாய்திருக்கின்றன. உலகில் அவது அமெரிக்கா
என்ன து அமொதிரியான ஒரு ட்சிபோத்திரத்வுக் கொள்கத ஆற்ற ்சிபவண்டும்
என்ட்சிபேத குறித்த எனத ்நாட்டில் உண்வுக் கொள்கது அமெயானவதாரு
விவாதம்
்நவுக் கொள்கடவட்சிபேற்றுக்
வகாண்டிருக்கிறத.
வவளிப்ட்சிபேவுக் கொள்கடயாகச வாான்னால், இந்த விவாதம் எத்தவுக் கொள்ககய
வடிவத்வுக் கொள்கத எடுக்கும் என்ட்சிபேத எனக்குத் வதரியாத."

“்நான் என்ன ்நம்புகி்சிபறன் என்றால், ்நான் மிவுக் கொள்ககப்ட்சிபேடுத்திக்
கூறுவதாக ்நான் நிவுக் கொள்கனக்கவில்வுக் கொள்கல, உலகத்தின் எதிர்காலம்
ஒரு ட்சிபோரிய அநண்பர்களைவிற்கு, அவது அமெரிக்காவில் இந்த விவாதம்
எவ்வாறு தீர்க்கப்ட்சிபேடுகிறத என்ட்சிபேவுக் கொள்கதப் வட்சிபோறுத்்சிபத அவுக் கொள்கது அமெயும்.”
ஒருகணம் இதில் கலந்தவகாண்டவர்கவுக் கொள்கநண்பர்களை தவுக் கொள்கலகீழாய்
து அமொற்றி வுக் கொள்கவக்கப்ட்சிபேடுவதாய் கற்ட்சிபேவுக் கொள்கன வாய்த ட்சிபோருங்கள்.
ஆஸ்தி்சிபரலியா அராாங்கத்தின் ஒரு உயர்நிவுக் கொள்கல அதிகாரி
அவது அமெரிக்காவுக்கு வந்த அவது அமெரிக்க அதிகாரிகள் முன்ட்சிபோக
ஆஸ்தி்சிபரலிய பிரதது அமெவுக் கொள்கர கண்டனம் வாய்கிறார் என்றால்,
அவர்
தனத
வாாந்த
அராாங்கத்தின்
தவுக் கொள்கலவவுக் கொள்கர
அகற்றுவதற்கு ஆதரவு ்சிபதடுவதாகத் தா்சிபன முவுக் கொள்கறயாய்
வட்சிபோருள்வகாள்நண்பர்களைப்ட்சிபேடும்.
ஒரு மூத்த வானட்டராய், குடியரசுக்
கட்சியின்
முன்னாள்
ரனாதிட்சிபேதி
்சிபவட்ட்சிபோநண்பர்களைராய், ாக்திவாய்ந்த வானட்
இராணுவப்
ட்சிபேவுக் கொள்கட
குழுவின்
தவுக் கொள்கலவராய், ஒரு அட்மிரலின்
து அமெகனாய்
அத்தடன்
அவ்சிபர
முன்னாள்
இராணுவ
அதிகாரியாக இராணுவத்தடன்
எண்ணற்ற
தனிப்ட்சிபேட்ட
வதாடர்புகள்
வகாண்டவராய்,
வது அமெக்வகயின்
அவது அமெரிக்க
அரசியலின் மிகவும் ாக்திவாய்ந்த
து அமெனிதர்களில்
ஒருவராய்
்சிபட்சிபேசிக்
வகாண்டிருக்கிறார்.
அவர் வதாடர்ந்தார்: “ரனாதிட்சிபேதி ட்ரம்ப்பின்
கீழ்
அவது அமெரிக்கா
எங்்சிபக
வான்று
வகாண்டிருக்கிறத என்ட்சிபேத குறித்த உங்களில் ட்சிபேலருக்கும்
நிவுக் கொள்கறய ்சிபகள்விகள் இருக்கும் என்ட்சிபேவுக் கொள்கத ்நான் அறி்சிபவன்.
வவளிப்ட்சிபேவுக் கொள்கடயாக வாான்னால், ட்சிபேல அவது அமெரிக்கர்களுக்கும்
அந்த ்சிபகள்விகள் இருக்கின்றன... ஆயினும் ஜிம் து அமொட்டிஸ்,
எச.ஆர்.வது அமெக்து அமொஸ்டர், ்சிபரான் வகல்லி, வுக் கொள்கது அமெக் ்சிபட்சிபோம்பி்சிபயா,
டான் ்சிபகாட்ஸ், வரக்ஸ் டில்லர்ான் என ட்சிபேல கண்ணியது அமொன,
தகவுக் கொள்கது அமெவாய்ந்த து அமெனிதர்கவுக் கொள்கநண்பர்களை அத வட்சிபேற்றிருக்கிறத, அவர்கள்
உங்கள்
ஆதரவுக்கு
தகுதியானவர்கள்,
அத
்சிபதவுக் கொள்கவப்ட்சிபேடுட்சிபேவர்கள்.”
்சிபரான் வது அமெக்வகயின் குறிப்பிட்ட இந்த து அமெனிதர்களில் சிஐஏ
இயக்கு்நர் வுக் கொள்கது அமெக் ்சிபட்சிபோம்பி்சிபயா, ்சிபதசிய உநண்பர்களைவு முகவுக் கொள்கது அமெ

இயக்கு்நர் டான் ்சிபகாட்ஸ் து அமெற்றும் எக்ும் எக்ஸான் வது அமொபில்
தவுக் கொள்கலவுக் கொள்கது அமெ நிர்வாக இயக்கு்நரும் இப்்சிபட்சிபோத வவளியுறவுச
வாயலருது அமொன வரக்ஸ் டிலர்ான் ஆகி்சிபயாருடன் ட்சிபோதகாப்புச
வாயலர் ்சிபரம்ஸ் து அமொட்டிஸ், ்சிபதசிய ட்சிபோதகாப்பு ஆ்சிபலாாகரான
எச.ஆர்.து அமெக்து அமொஸ்டர் து அமெற்றும் தாயகப் ட்சிபோதகாப்பு வாயலர்
ரான்
வகல்லி
ஆகிய
மூன்று
வரனரல்களும்
இடம்வட்சிபேற்றுள்நண்பர்களைனர். உதவி ரனாதிட்சிபேதி வுக் கொள்கது அமெக் வட்சிபேன்ஸ் இவுக் கொள்கன
வது அமெக்வகயின் இதில் ்சிபார்த்தக்வகாள்நண்பர்களைவில்வுக் கொள்கல.
அவது அமெரிக்க ரனாதிட்சிபேதி து அமெற்றும் அவரத வாாந்தக் கட்சியின்
தவுக் கொள்கலவவுக் கொள்கர குறித்த வது அமெக்வகயின் வவளிப்ட்சிபேவுக் கொள்கடயாக கூறுவ்சிபத
இதவவன்றால், தனிப்ட்சிபேட்ட முவுக் கொள்கறயில் அவர் எவ்வநண்பர்களைவு கூறிக்
வகாண்டிருப்ட்சிபோர்? அவர் ்சிபட்சிபேசவுக் கொள்கா ஆரம்பிக்வுக் கொள்ககயில், முந்வுக் கொள்கதய
ட்சிபேல ்நாட்களின் ாது அமெயத்தில் “பிரதது அமெர் டர்ன்புல் து அமெற்றும் அவரத
குழுவினர் அத்தடன் எதிர்க்கட்சி தவுக் கொள்கலவர்கள்” து அமெற்றும்
“ஆஸ்தி்சிபரலிய தூதரக அதிகாரிகள், ்நாடாளுது அமென்றவாதிகள்
து அமெற்றும்
இராணுவ
அதிகாரிகள்”
ஆகி்சிபயாவுக் கொள்கர
அவர்
ாந்தித்ததாக குறிப்பிட்டார். அவது அமெரிக்க கடற்ட்சிபேவுக் கொள்கட து அமெற்றும்
து அமெவுக் கொள்கரன் ட்சிபேவுக் கொள்கடயின் அட்மிரல்கள் து அமெற்றும் தநண்பர்களைட்சிபேதிகளுடனும்
அவர்
்சிபட்சிபேசியிருந்தார்
என்ட்சிபேதில்
எந்த
ாந்்சிபதகமும்
இருக்கமுடியாத.
ஆஸ்தி்சிபரலியாவுக் கொள்கவ
வது அமெக்வகயின்
்சிபதர்ந்வதடுத்தத
ஒரு
தற்வாயலான விடயம் அல்ல. அவது அமெரிக்கா சீனாவுடன் தனத
்சிபது அமொதவுக் கொள்கல
தீவிரப்ட்சிபேடுத்திக்
வகாண்டிருப்ட்சிபே்சிபதாடு
வட
வகாரியாவுடன் ்சிபட்சிபோரின் விளிம்பில் நின்று வகாண்டிருக்கிறத.
ஆசிய/ட்சிபேசிபிக்
அரங்கில்
கட்டவிழும்
்சிபது அமொதலில்
ஒரு
முக்கியது அமொன
மூ்சிபலாட்சிபோய
கூட்டாளியாக
அத
ஆஸ்தி்சிபரலியாவுக் கொள்கவ ட்சிபோர்க்கிறத. 1975 இல் பிரதது அமெர் கஃப்
விட்லம் (Gough Whitlam) அகற்றப்ட்சிபேட்டத 2010 இல் வகவின்
ரூட் அகற்றப்ட்சிபேட்டத உள்ளிட ஆஸ்தி்சிபரலிய அரசியலின்
ஒவ்வவாரு
அம்ாத்திலு்சிபது அமெ
அவது அமெரிக்கா
ஆழது அமொக
வதாடர்புட்சிபேட்டுள்நண்பர்களைத.
“ஆக்சிபவ, அவது அமெரிக்காவின் தீர்ப்பு என்ன என்ட்சிபேததான்
உண்வுக் கொள்கது அமெயில் ்சிபகள்வியாக நிற்கிறத” என்று ஒப்புக் வகாண்ட
வது அமெக்வகயின், “விது அமெர்சிக்க நிவுக் கொள்கறய இருக்கிறத என்ட்சிபேவுக் கொள்கத ்நான்
உணர்கி்சிபறன்” என்று ஒப்புக்வகாண்டார். அதன்பின் அவர்
அவது அமெரிக்காவின் வகாள்வுக் கொள்கககளுக்கு எதிராக ஆஸ்தி்சிபரலிய
அராாங்கத்தின் ட்சிபேக்கது அமொய் நின்று வகாண்டார்.
“அவது அமெரிக்கா பின்வாங்கிக் வகாண்டாலும் கூட ட்சிபேசிபிக் கடந்த
கூட்டு
[TPP]
விடயத்தில்
முன்வால்வத
வதாடர்ட்சிபோக
ஆஸ்தி்சிபரலியா
இப்்சிபட்சிபோத
ரப்ட்சிபோன்
து அமெற்றும்
து அமெற்ற
்நாடுகளுடன் ்சிபட்சிபேசிக் வகாண்டிருக்கிறத என்ட்சிபேவுக் கொள்கத ்நான்
அறி்சிபவன்.
அவுக் கொள்கத
்நான்
உறுதியாக
ஆதரிக்கவும்
வாய்கி்சிபறன்” என்றார் அவர். “ஆக்சிபவ அவுக் கொள்கதத் வதாடர்ந்த
வாய்யுங்கள் என்று ்நான் உங்கவுக் கொள்கநண்பர்களை வலியுறுத்த்சிபவன்.
வருங்காலத்தில்
ஏ்சிபதாவவாரு
்நாள்,
து அமொறுட்சிபேட்ட
சூழ்நிவுக் கொள்கலகளின் கீழ், அவது அமெரிக்கா உங்களுடன் இவுக் கொள்கணவதற்கு
தீர்து அமொனிக்கும் என்று ்நான் ்நம்புகி்சிபறன்.”
வவறுது அமெ்சிபன ஒரு தற்வாயலாக நிராகரிக்கப்ட்சிபேட முடியாத
விதது அமொய், அடுத்த்நா்சிபநண்பர்களை நியூ்சிபயார்க் வுக் கொள்கடம்ஸில் வவளியான
ஒரு தவுக் கொள்கலயங்கம் கிட்டத்தட்ட இ்சிபத்சிபட்சிபோன்றவதாரு வது அமொழிவுக் கொள்கய
ட்சிபேயன்ட்சிபேடுத்தியிருந்தத.
அவது அமெரிக்க
வவளியுறவுக்

வகாள்வுக் கொள்ககயின் வட்சிபோறிவு குறித்த புலம்பியிருந்த வுக் கொள்கடம்ஸ்,
்சிபரர்து அமென்
ாான்ாலர்
அங்்சிபகலா
்சிபது அமெர்வகலும்
பிரான்ஸ்
ரனாதிட்சிபேதி இது அமொனுவல் து அமெக்்சிபரானும் ட்ரம்ப் நிர்வாகத்திற்கு
எதிரான அரசியல் ட்சிபேரந்ததரப்வுக் கொள்கட்சிபே வதாடக்கி சில ்நாட்க்சிபநண்பர்களை
ஆகியிருந்த நிவுக் கொள்கலயில் அவர்கவுக் கொள்கநண்பர்களை ட்சிபோராட்டியத.

வுக் கொள்கடம்ஸ்
திகிலூட்டும்
விதது அமொக
நிவுக் கொள்கறவுவாய்தத,
“குவுக் கொள்கறந்தட்சிபேட்ாம் அவது அமெரிக்கத் தவுக் கொள்கலவுக் கொள்கது அமெயின் ்சிபதவுக் கொள்கவக்கு
திருவாநண்பர்களைர் ட்ரம்ப் விழித்தக் வகாள்ளும் வவுக் கொள்கர்சிபயா அல்லத
இன்வனாரு
புத்திாாலித்தனது அமொன
ரனாதிட்சிபேதியால்
அவர்
பிரதியீடு
வாய்யப்ட்சிபேடும்
வவுக் கொள்கர்சிபயா
்சிப்நட்்சிபடாவுக் கொள்கவ
உயிர்ப்புடனும்
வட்சிபோருத்தது அமொனதாகவும்
ட்சிபேராது அமெரிப்ட்சிபேத
திருது அமெதி.்சிபது அமெர்க்வகல் து அமெற்றும் திரு. து அமெக்்சிபரானின் வுக் கொள்கககளில்
வான்று விட்டதாக இப்்சிபட்சிபோவுக் கொள்கதக்கு வதரிகிறத.”
வது அமெக்வகயினும்
வுக் கொள்கடம்ும் எக்ஸடைம்ஸும்
யாருக்கு
அவுக் கொள்கழப்புவிடுகின்றார்க்சிபநண்பர்களைா அவர்களுக்கு இந்த வது அமொழியின்
அர்த்தம் ்நன்கு வதரியும்: அவது அமெரிக்க அரசின் மிக உயர்
து அமெட்டத்தில் கத்திகள் வதாங்கிக் வகாண்டிருக்கின்றன.
இந்த து அமெட்டத்திற்கான அரசியல் பிரிவிவுக் கொள்கன மிகக் கூர்வுக் கொள்கது அமெயான
ாமூக வ்நருக்கடி நிவுக் கொள்கலவுக் கொள்கது அமெகளின் கீழ் தான் எழ முடியும்.
ட்ரம்ப்
நிர்வாகத்தின்
வகாள்வுக் கொள்கககள்
அவது அமெரிக்காவின்
உலகநண்பர்களைாவிய அதிகாரம் து அமெற்றும் ்சிபது அமெலாதிக்க ்நலன்களில்
இருந்தான ஒரு முழுவுக் கொள்கது அமெயான முறிவுக்கு அசசுறுத்தகின்றன
என்று அவது அமெரிக்க அரசில் இருக்கும் ாக்திவாய்ந்த கன்வுக் கொள்கனகள்
்நம்புகின்றன.
அ்சிபதாது அமெயத்தில்,
அவது அமெரிக்காவிற்குள்நண்பர்களைாக
வவடிப்ட்சிபோன ாமூக நிவுக் கொள்கலகள் வட்சிபேருகிச வால்வத குறித்தம்,
இந்த முரண்ட்சிபோடுகவுக் கொள்கநண்பர்களை து அமெட்டுப்ட்சிபேடுத்தவதற்கான ஆளும்
உயரடுக்கின்
திறத்திற்கு
அவது அமெரிக்காவின்
உலகநண்பர்களைாவிய
வகௌரவம்
தவுக் கொள்கரது அமெட்டது அமொக
வீழ்சசி
காண்ட்சிபேதன்
மூலம்
து அமெரணகரது அமொக
குழிட்சிபேறிக்கப்ட்சிபேடுகிறத
என்ற
உண்வுக் கொள்கது அமெவுக் கொள்கய
குறித்தம் அந்தக் கன்வுக் கொள்கனகள் கவவுக் கொள்கல வகாண்டிருக்கின்றன.
அவது அமெரிக்க அரவுக் கொள்கா பிநண்பர்களைந்த வகாண்டிருக்கும் ்சிபது அமொதலானத,
ாதிகளில் ஈடுட்சிபேட்டுள்நண்பர்களை அத்தடன் தனத ்சிப்நாக்கங்கவுக் கொள்கநண்பர்களை
நிவுக் கொள்கற்சிபவற்றுவதற்கு அரசியல்ாட்டத்வுக் கொள்கத மீறிய வழிமுவுக் கொள்கறகவுக் கொள்கநண்பர்களை
ட்சிபேயன்ட்சிபேடுத்தவதற்கும்
தயாராய்
இருக்கின்ற
இரண்டு
பிற்்சிபட்சிபோக்கான கன்வுக் கொள்கனகளுக்கு இவுக் கொள்கடயிலானதாக இருக்கிறத.
இத்தவுக் கொள்ககயவதாரு சூழ்நிவுக் கொள்கல அரசியல் காட்சியில் வதாழிலாநண்பர்களை
வர்க்கம்
உள்்சிபநண்பர்களை
வருவதற்கான
நிவுக் கொள்கலவுக் கொள்கது அமெகவுக் கொள்கநண்பர்களை
உருவாக்குகிறத, ஆளும் உயரடுக்கின் இரண்டு ்சிபட்சிபோட்டி
வலத-ாாரி பிரிவுகளுக்கு இவுக் கொள்கடயிலான இந்தப் ்சிபட்சிபோரில் அத
்சிபவடிக்வுக் கொள்கக ட்சிபோர்ப்ட்சிபேவராக்சிபவ இருந்த வகாண்டிருக்கவும்
முடியாத, அவற்றில் ஏ்சிபதனும் ஒன்றின் ட்சிபேக்கது அமொக வால்லவும்
முடியாத. வது அமெக்வகயினும் அவருவுக் கொள்கடய ஒத்தவுக் கொள்கழப்ட்சிபோநண்பர்களைர்களும்
ஏகாதிட்சிபேத்தியவாதிகளின் ட்சிபேல்்சிபவறு குழுக்களின் து அமெத்தியில்
கூட்டணிகவுக் கொள்கநண்பர்களை
்சிபதடுவவுக் கொள்கதப்
்சிபட்சிபோல,
அவது அமெரிக்க
வதாழிலாநண்பர்களைர்கள் ார்வ்சிபதா வதாழிலாநண்பர்களை வர்க்கத்தின் து அமெத்தியில்
கூட்டாளிகவுக் கொள்கநண்பர்களை
்சிபதட
்சிபவண்டும்
என்ட்சிபே்சிபதாடு
்சிபவவுக் கொள்கலகளுக்காகவும், ்சிபட்சிபோருக்கு முடிவு கட்டுவதற்காகவும்
ரன்நாயக உரிவுக் கொள்கது அமெகவுக் கொள்கநண்பர்களை ட்சிபோதகாத்தம் தது அமெத
வாாந்த
புரட்சிகர து அமெற்றும் ்சிபாாாலிா மூ்சிபலாட்சிபோயத்வுக் கொள்கத பின்ட்சிபேற்றியாக
்சிபவண்டும்.

