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வேர்ஜினிியனியாவின் ன் சனியார்லட்வில்லில் ேனியாரயிறுதியில் வாரயிறுதியில் வேடித்த ுதியில் வெடித்த நனியாஜி

ேன்முறு,  அவாரயிறுதியில் வஅமெரிக்க்கனியாவிலும் உலவாரயிறுதியில் வக்கங்கிலும் மில்லிியன் க்கணக்க்கனியான
அமெக்க்கறகளை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்களைத.  ுதியில் வெடித்த நனியாஜி-ன் சனியார்பு வாரயிறுதியில் வேள்றகளையின
வ பேரினேனியாதிக்கள்,  எதிர்-வ பேனியாரனியாட்டக்க்கனியாரர்க்கறகளைத் தனியாக்கி, 32  ேியதனியான ஹீத்தர்
வாரயிறுதியில் வ் ஹெியறரக் க்கனியாட்டுமிரனியாண்டித்தனஅமெனியாக்க  பேடுவாரயிறுதியில் வக்கனியாறல வாரயிறுதியில் வன் சய்த புறக்கப் பேடங்க்கள்,
ன் சமூக்கரீதியிலும் அரசிியல்ரீதியிலும் அவாரயிறுதியில் வஅமெரிக்க்க ன் சமூக்கத்தின் அழுகிிய
நிறலறிய அம் பேலப் பேடுத்தகிுத.  ுதியில் வெடித்த நனியாஜி குண்டர்க்கள் ஒரு  பேல்க்கறலக்க்கழக்க
ுதியில் வெடித்த நக்கரம் முழுேதம் அட்டூழிியத்தில் ஈடு பேட்டு,  அமெனியாணேர்க்கள் அமெற்றும் ஏறனிய
குடியிருப்வ பேனியாறரப் பீதியூட்டினர்,  அவதவேறகளையில் வாரயிறுதியில் வ பேனியாலிஸ் ஏகளைனச்
சிரிப்வ பேனியாடு ஒதங்கி நின்று தனியாக்குதல்தனியாரிக்களுக்கு ஊக்க்கமூட்டிியத.
உலகிற்கு தனியார்மீக்க வாரயிறுதியில் வ பேனியாறுப்புக்கறகளை உ பேவதசிக்க்க விரும்புகின்ுதம்,  ன் சட்டம்
அமெற்றும் ஜனுதியில் வெடித்த நனியாியக்க ஸ்திரப் பேனியாட்டின் க்கலங்க்கறர விகளைக்க்கஅமெனியாக்க தன்றன க்கனியாட்டிக்
வாரயிறுதியில் வக்கனியாள்ளுகின்ுதஅமெனியான ஒரு ுதியில் வெடித்த நனியாடு, அடிஅமெட்டத்திவலவிய சுக்குநூுனியாக்க உறடந்த
வாரயிறுதியில் வக்கனியாண்டிருக்கிுத.

ன் சனியார்லட்வில் ன் சம் பேேங்க்கள் மீத ஜனுதியில் வெடித்த நனியாியக்கக் க்கட்சி அமெற்றும் குடிியரசுக்
க்கட்சிக்களின் அரசிியல்ேனியாதிக்கள் அமெற்றும்
வாரயிறுதியில் வ பேருநிறுேன ஊடக்கங்க்கள் அந்த ேன்முறு
மீத உத்திவியனியாக்கபூர்ேஅமெனியாக்க றக்கக்கறகளைப்
பிறன் சந்த வாரயிறுதியில் வக்கனியாண்டு வாரயிறுதியில் வேளிவேஷ
க்கண்டனங்க்கறகளை வாரயிறுதியில் வேளியிட்டு ேருேதற்கும்
அமெற்றும் மில்லிியன் க்கணக்க்கனியான ன் சஅமெனியானிிய
அமெக்க்களின் ஆழ்ந்த வக்கனியா பேத்திற்கும் இறடவிய
 பேரந்த இறடவாரயிறுதியில் வேளி உள்களைத.  அேர்க்ககளைத
அறிக்றக்கக்களில் க்க பேடத்தனத்தின் தர்ுதியில் வெடித்த நனியாற்ும்
வீசுகிுத.  ன் சனியார்லட்வில் ேன்முறு
எதிலிருந்த எழுந்தவதனியா,  அடியிலிருக்கும்
அந்த ன் சமூக்க அமெற்றும் அரசிியல்
நிறலறஅமெக்கறகளைக் குறித்த எந்தவித ஆழ்ந்த
ஆய்வும் அேர்க்ககளைத ன் சம்பிரதனியாியஅமெனியான
க்கண்டனங்க்களில் கிறடியனியாத.

அதற்கு ன் சரிியனியான உதனியாரணம் திங்க்ககளைன்று
(“அேருக்கு வ பேன் ச விரும் பேனியாத,  அந்த வாரயிறுதியில் வேறுப்பு” என்ு தறலப்பில்)  நியூ
வியனியார்க் றடம்ஸில் வாரயிறுதியில் வேளிியனியான தறலியங்க்கஅமெனியாகும்,  இத ஜனுதியில் வெடித்த நனியாியக்கக்
க்கட்சிக்க்கனியாக்க வ பேசுகிுத.  இதன் ஆசிரிியர்க்கள்,  அந்த ேன்முறுக்கு
வாரயிறுதியில் வ பேனியாறுப் பேனியான வாரயிறுதியில் வேள்றகளையின வ பேரினேனியாத குழுக்க்கறகளைக் க்கண்டிக்க்கனியாததற்க்கனியாக்க
ட்ரம்ற பே விஅமெர்சித்தனர். ட்ரம்ப், “ுதியில் வெடித்த நவீன ஜனனியாதி பேதி  பேதவிக்க்கனியால ேரலனியாற்றில்,
அேருக்கு வன் சறேியனியாற்றுகின்ு வாரயிறுதியில் வேறித்தனம் அமெற்றும் ன் சகிப்புத்தன்றஅமெியற்ு
அரக்க்கர்க்களுக்கு க்கட்டறகளையிட விருப் பேமில்லனியாத ஒருேரனியாக்க உள்களைனியார்,”
என்ுேர்க்கள் அறிவித்தனர்.  ஜனனியாதி பேதி, “அேரின் வதனியால்விியறடந்த ேரும்
ஜனனியாதி பேதி  பேதவிக்கனியாலத்றத மீட்டறஅமெக்கும் வாரயிறுதியில் வ பேரும்பிரியத்தன முியற்சியில்"
வாரயிறுதியில் வேள்றகளையின வஅமெலனியாதிக்க்கேனியாதிக்கறகளை அரேறணத்தள்களைனியார் என் பேறதயும்
அந்த ஆசிரிியர்க்கள் வன் சர்த்தக் வாரயிறுதியில் வக்கனியாண்டனர்.

ட்ரம்ப்  பேதவியில் இல்லனியாத இருந்திருந்தனியால்,  அவாரயிறுதியில் வஅமெரிக்க்க வீதிக்கள்
ன் சவக்கனியாதரத்தே வுதியில் வெடித்த நன் சத்தின்  பேண்  பேனியாடியிருக்கும் என்று றடம்ஸ் அமெறுமுக்கஅமெனியாக்க

குறிப்பிடுகிுத. ஆனனியால் "தீிய ட்ரம்ப்" குறித்த ேரலனியாற்று வாரயிறுதியில் வ பேனியாருள்விகளைக்க்கம்
எறதயும் விகளைங்க்கப் பேடுத்தவில்றல.  வாரயிறுதியில் வேள்றகளை அமெனியாளிறக்கயில் வீரனியாப்பு
வ பேசுகின்ு இந்த குண்டர்,  ன் சனியார்லட்வில் ேன்முறு வ பேனியாலவே,  ஓர் ஆழ்ந்த
அமெற்றும் றக்கியனியாகளைவிியலனியாத வாரயிறுதியில் வுதியில் வெடித்த நருக்க்கடியின் ஓர் அறிகுறிியனியாேனியார்.

 பேனியாசின் சேனியாதஅமெனியானத,  ஓர் அரசிியல் அமெற்றும் ன் சமூக்க நிக்கழ்வுப்வ பேனியாக்க்கனியாக்க,
முதலனியாளித்தே அதீத வாரயிறுதியில் வுதியில் வெடித்த நருக்க்கடியின் விறகளைவாரயிறுதியில் வ பேனியாருகளைனியாகும்.  1932  இல்
வஜர்அமெனியில் ுதியில் வெடித்த நனியாஜி இியக்க்க ேகளைர்ச்சிறிய  பேகுத்தனியாரனியாய்ந்த,  ட்வாரயிறுதியில் வரனியாட்ஸ்கி
விேரிக்றக்கயில், “முதலனியாளித்தே ன் சர்ேனியாதிக்கனியாரத்தின் 'ேழறஅமெியனியான' வாரயிறுதியில் வ பேனியாலிஸ்
அமெற்றும் இரனியாணுே ேழிமுறுக்ககளைனியால்,  அேற்றின் ுதியில் வெடித்த நனியாடனியாளுஅமென்ு
மூடுதிறரக்களுடன் வன் சர்ந்த, இனியும் ன் சஅமெநிறலயில் ன் சமூக்கத்றத தக்க்க றேக்க்க
முடிியனியாவாரயிறுதியில் வதன ஆகும்வ பேனியாத, அத்தருணத்தில்" ஆளும் ேர்க்க்கம்  பேனியாசின் சத்திற்கு
திரும்புகிுத, “...   பேனியாசின் சேனியாத முக்கறஅமெறியக் வாரயிறுதியில் வக்கனியாண்டு,  வாரயிறுதியில் வேறிபிடித்த குட்டி
முதலனியாளித்தேத்தினத அமெற்றும் ேர்க்க்க நிறல பிுழ்ந்த அமெற்றும் வாரயிறுதியில் வுதியில் வெடித்த நறிபிுழ்ந்த
உதிரிப்  பேனியாட்டனியாளி ேர்க்க்கத்தின் பிரிவுக்ககளைத வாரயிறுதியில் வ பேருந்திரகளைனியானேர்க்கறகளை
முதலனியாளித்தேம் இியக்க்கத்திற்கு வாரயிறுதியில் வக்கனியாண்டு ேருகிுத.  எண்ணற்ு இந்த

அமெனித உயிர்க்கள் அறனத்திறனயும் இவத
நிதி மூலதனவஅமெ கூட விரக்திக்கும் அமெற்றும்
ஏழ்றஅமெக்கும் இட்டுவாரயிறுதியில் வன் சன்றுள்களைத,” என்ுனியார்.
(“அடுத்தத என்ன?  வஜர்அமென்  பேனியாட்டனியாளி
ேர்க்க்கத்திற்க்கனியான அத்திியனியாேசிிய வக்கள்வி")

 பேனியாசின் சம் இதேறரயில் அவாரயிறுதியில் வஅமெரிக்க்கனியாவில் ஒரு
 பேனியாரிிய இியக்க்கஅமெனியாக்க இருந்ததில்றல.
கூட்டரசின் தகளை பேதி Robert  E.  Lee  இன்
சிறல நீக்க்கப் பேடுேறத எதிர்க்க்க,  அதிேலத
அறஅமெப்புக்களின் வதசிியகளைவிலனியான
அணிதிரட்டல்,  வாரயிறுதியில் வேகுசில நூறு அமெக்க்கறகளை
அமெட்டுவஅமெ ஈர்த்திருந்தத.

எவ்ேனியாறிருப்பினும் அமெக்க்களின்  பேரந்த
பிரிவினரிறடவிய அேர்க்களுக்கு
அமெட்டுப் பேடுத்தப் பேட்ட ஆதரவே
இருந்தவ பேனியாதினும்,  இந்த

பிற்வ பேனியாக்குத்தனஅமெனியான கூறு பேனியாடுக்கள் வாரயிறுதியில் வேள்றகளை அமெனியாளிறக்க உட் பேட அரசின்
ன் சக்திேனியாய்ந்த பிரிவுக்களின் ஆதரறே அனு பேவித்த ேருகின்ுன.
இேர்க்களுக்கு பில்லிியனர்க்ககளைனியான ஆதேனியாகளைர்க்களின் நிதி உதவிக்கள்
கிறடக்கின்ுன, (ட்ரம்பின்  பேனியாசின் சேனியாத தறலறஅமெ மூவலனியா பேனியாியேனியாதி ஸ்டீ பேன்
 பேனியானன்,  தனிியனியார் முதலீட்டு நிறுேன வாரயிறுதியில் வன் சியலதிக்கனியாரி வரனியா பேர்ட் வாரயிறுதியில் வஅமெர்ன் சருடன்
வாரயிறுதியில் வுதியில் வெடித்த நருக்க்கஅமெனியான உுவுக்கறகளைக் வாரயிறுதியில் வக்கனியாண்டுள்களைனியார்).  வஅமெலும் வாரயிறுதியில் வ பேனியாலிஸ் அமெற்றும்
இரனியாணுே எந்திரத்தின் குறிப்பிடத்தக்க்க பிரிவுக்ககளைத ஊக்க்கஅமெனியான
அனுதனியா பேமும் இேர்க்களுக்கு உள்களைத.

ட்ரம்ப் அேரத பிரச்ன் சனியாரம் முழுேதிலும் அமெற்றும் அேர்  பேதவியில் உள்களை
இந்த முதல் ஏழு அமெனியாதங்க்களிலும்,  அேரும் அேரத  பேனியாசின் சேனியாத
ஆவலனியான் சக்கர்க்களும்,  அதீத இரனியாணுேேனியாதம் அமெற்றும் ன் சமூக்க பிற்வ பேனியாக்குத்தன
வாரயிறுதியில் வக்கனியாள்றக்கக்கு எதிரனியான எந்தவாரயிறுதியில் வேனியாரு அமெக்க்கள் எதிர்ப்ற பேயும்
ேன்முறுியனியானரீதியில் ஒடுக்குேதற்க்கனியாக்க, ுதியில் வெடித்த நனியாடனியாளுஅமென்ுத்திற்கு-வாரயிறுதியில் வேளிவிய ஒரு



இியக்க்கத்றத அபிவிருத்தி வாரயிறுதியில் வன் சய்யும் வாரயிறுதியில் வ பேனியாருட்டு,  பேரந்த ன் சமூக்க வக்கனியா பேம் அமெற்றும்
அரசிியல் வுதியில் வெடித்த நனியாக்குநிறல பிுழ்ச்சிறிய தங்க்களுக்கு ன் சனியாதக்கஅமெனியாக்கிக் வாரயிறுதியில் வக்கனியாள்களை
முடியும் என்ு ுதியில் வெடித்த நம்பிக்றக்கயின் அடிப் பேறடயில் ஒரு தீர்க்க்கஅமெனியான அரசிியல்
மூவலனியா பேனியாியத்றதப் பின் பேற்றியுள்களைனர்.

ஆனனியால் நீடித்த வாரயிறுதியில் வ பேனியாருகளைனியாதனியார,  ன் சமூக்க அமெற்றும் அரசிியல் நிக்கழ்வுப்வ பேனியாக்கின்
விறகளைவுக்கவகளைனியாடு ஒப்பிடுறக்கயில் ட்ர்ம்ப் மிக்கச்சிறிிய க்கனியாரிியக்கர்த்தனியா தனியான்.
வாரயிறுதியில் வன் சல்ேந்த தட்டுக்க்கள் அமெற்றும் தகளை பேதிக்களின் க்கலறேியனியாக்க,  அேரத
நிர்ேனியாக்கம்,  ஒரு க்கனியால் நூற்ுனியாண்டு முடிவில்லனியா வ பேனியார்க்கள்,  ுதியில் வெடித்த நனியான்கு
தன் சனியாப்தக்கனியால ன் சமூக்க எதிர்புரட்சி அமெற்றும் அவாரயிறுதியில் வஅமெரிக்க்க அரசிியலில் அதிக்கரித்த
ேரும் ஏவதச்ன் சதிக்கனியார குணனியாம்ன் சத்திலிருந்த எழுந்தள்களைத.  ஜனுதியில் வெடித்த நனியாியக்கக்
க்கட்சியினர் அமெற்றும் குடிியரசுக் க்கட்சியினர் இருதரப்பினரத வஅமெற் பேனியார்றேயில்
—சித்திரேறத, டிவரனியான்  பேடுவாரயிறுதியில் வக்கனியாறலக்கள், ஆக்கிரமிப்பு வ பேனியார்க்கள், வாரயிறுதியில் வ பேனியாலிஸ்
 பேடுவாரயிறுதியில் வக்கனியாறல—  இறேதனியான் ன் சனியார்லட்வில் ன் சம் பேேங்க்களுக்கு பின்புலத்றத
உருேனியாக்குகின்ுன.

ஆளும் ேர்க்க்கத்தினுள் உள்களை அேரத அரசிியல் எதிர்ப் பேனியாகளைர்க்ககளைத
குணனியாம்ன் சமும் வுதியில் வெடித்த நனியாக்குநிறலயும்தனியான் ட்ரம்பின் மிக்கப்வாரயிறுதியில் வ பேரிிய வாரயிறுதியில் வன் சனியாத்தனியாக்க
உள்களைன.  ஜனுதியில் வெடித்த நனியாியக்க க்கட்சியினர்,  அமெனநிறுவு அமெற்றும் சுியதிருப்தியின்
உருேடிேஅமெனியாக்க, இருக்கும் ுதியில் வெடித்த நறடமுறுறிய அவ்ேனியாவு  பேனியாதக்கனியாக்கும்
க்கட்சிியனியாக்க வாரயிறுதியில் வன் சியல் பேட்டதனியால் தனியான்,  2016  வதர்தலில் ட்ரம்ப் ஹிலனியாரி
கிளிண்டறன வதனியாற்க்கடித்தனியார். வதர்தலுக்குப் பின்னர் இருந்த,  ட்ரம்புக்கு
அேர்க்களின் எதிர்ப் பேனியானத முற்றிலுஅமெனியாக்க,  ரஷ்ியனியாவுக்கு எதிரனியாக்க இன்னும்
அதிக்க ஆக்வரனியாஷ வாரயிறுதியில் வக்கனியாள்றக்கக்க்கனியான முறுயீடுக்களின் அடிப் பேறடயில்,  பேனியாசின் ச
கூறு பேனியாடுக்கள் தறழத்வதனியாங்கியுள்களை,  இரனியாணுேம் அமெற்றும் உகளைவுத்தறு
முக்கறஅமெக்கறகளை வுதியில் வெடித்த நனியாக்கி வுதியில் வெடித்த நனியாக்குநிறல வாரயிறுதியில் வக்கனியாண்டுள்களைத.  அேர்க்கள்
தனிச்ன் சலுறக்க வாரயிறுதியில் வக்கனியாண்ட உியர்அமெட்ட ுதியில் வெடித்த நடுத்தர ேர்க்க்க அடுக்குக்கள் அமெற்றும்
வேனியால் ஸ்ட்ரீட் இன் ஒரு கூட்டணிறிய பிரதிநிதித்தேம் வாரயிறுதியில் வன் சய்ேதனியால்,
எந்தவாரயிறுதியில் வேனியாரு குறிப்பிடத்தக்க்க அமெக்க்கள் ஆதரறேப் வாரயிறுதியில் வ பேுக்கூடிிய ஒரு
வேறலத்திட்டத்றதயும் அேர்க்ககளைனியால் முன்வாரயிறுதியில் வனடுக்க்க முடிியவில்றல,
அவ்ேனியாறு முன்வாரயிறுதியில் வனடுக்க்க அேர்க்கள் விரும் பேவும் இல்றல.

வாரயிறுதியில் வ பேருநிறுேனங்க்களின் வக்கனியாரிக்றக்கக்களுக்கு எந்தவாரயிறுதியில் வேனியாரு எதிர்ப்ற பேயும்
நீண்டக்கனியாலத்திற்கு முன்னவர றக்கவிட்டு விட்ட,  அதற்கு  பேதிலனியாக்க ுதியில் வெடித்த நச்ன் சனியார்ந்த
வாரயிறுதியில் வ பேனியாருகளைனியாதனியார வதசிியேனியாத சித்தனியாந்தத்றத ஊக்குவித்த ேரும்
வாரயிறுதியில் வதனியாழிற்ன் சங்க்கங்க்களின் பிற்வ பேனியாக்குத்தனஅமெனியான  பேனியாத்திரத்தில் இருந்த
இலனியா பேஅமெறடந்த ட்ரம்ப் ஆல்,  ுதியில் வெடித்த நனியாட்டின் வாரயிறுதியில் வதனியாழில்தறு அழிப் பேனியால்
ுதியில் வெடித்த நனியான் சஅமெனியாக்க்கப் பேட்ட பிரனியாந்திியங்க்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட அடித்தகளைத்றத
வாரயிறுதியில் வேன்வாரயிறுதியில் வுடுக்க்க முடிந்தத.  ட்ரம்ப் நிர்ேனியாக்கத்தின் "அவாரயிறுதியில் வஅமெரிக்க்கனியா முதலில்"
திட்டநிரல் தனிச்ன் சலுறக்க வாரயிறுதியில் வக்கனியாண்டேர்க்களிறடவியயும் அமெற்றும் ஊழல்நிறுந்த
வாரயிறுதியில் வதனியாழிற்ன் சங்க்க வாரயிறுதியில் வன் சியலதிக்கனியாரிக்கள் அமெத்தியிலும் ேகளைஅமெனியான அடித்தகளைத்றதக்
க்கண்டுள்களைத.

வாரயிறுதியில் வேள்றகளையின வதசிியேனியாத அறஅமெப்புக்களின் ேகளைர்ச்சிக்கு இன்னுவாரயிறுதியில் வஅமெனியாரு
சித்தனியாந்த க்கனியாரணியும் எண்வாரயிறுதியில் வணய் ேனியார்த்தள்களைத:  அதனியாேத,  ஜனுதியில் வெடித்த நனியாியக்கக்
க்கட்சிியனியால் வாரயிறுதியில் வேளிப் பேறடியனியாக்க இனேனியாத அரசிியல் நிியனியாியப் பேடுத்தப் பேட்டறஅமெ.
ஜனுதியில் வெடித்த நனியாியக்கக் க்கட்சியினரும் அேர்க்களின் ஊடக்க எடுபிடுக்களும் ன் சனியார்லட்வில்லில்
ுதியில் வெடித்த நே-ுதியில் வெடித்த நனியாஜிக்க்ககளைத  பேகிரங்க்கஅமெனியான இனேனியாத ுதியில் வெடித்த நடேடிக்றக்கக்கறகளை
க்கண்டித்தள்களைனர் என்ுனியாலும்,  ன் சமூக்க அமெற்றும் அரசிியல்  பேகுப் பேனியாய்வின்
பிரதனியான ேறக்கப் பேனியாடனியாக்க ஜனுதியில் வெடித்த நனியாியக்கக் க்கட்சிியனியால் அமெற்றும் அதன்
கூட்டனியாளிக்ககளைனியால் வாரயிறுதியில் வேள்றகளையின வதசிியேனியாதிக்கள் ஓியனியாத ஊக்க்கப் பேடுத்தப் பேட்டு
உதவி வாரயிறுதியில் வ பேற்றுள்களைனர் அமெற்றும் தறணவ பேனியாய் உள்களைனர் என்ு உண்றஅமெ
உள்களைத.

“வாரயிறுதியில் வேள்றகளையினத்தன்றஅமெ"  அமெற்றும் "வாரயிறுதியில் வேள்றகளையின தனிச்ன் சலுறக்க"  மீதனியான
க்கருத்தருறே ஊக்குவித்த,  நியூ வியனியார்க் றடம்ஸ் அமெற்றும் ஏறனிய

பிரசுரங்க்களின்  பேக்க்கங்க்களில் முடிவில்லனியா க்கட்டுறரக்களும் க்கருத்தறரக்களும்
ேந்தள்களைன.  ஜ ஜூன் 2016  இல் Free  State  of  Jones  திறரப் பேடத்றத
க்கண்டித்த க்கருத்தறரயில்,  றடம்ஸ் க்கட்டுறரியனியாகளைர் ன் சனியார்லஸ் ப்வகளைனியாவ்,
"இனம் என் பேத வாரயிறுதியில் வேறுஅமெவன ேர்க்க்கத்தின் ஒரு தறண க்கட்டறஅமெப்பு என்ு
வாரயிறுதியில் வேள்றகளையின தனியாரனியாகளைேனியாத ேலியுறுத்தறல"  தனியாக்கி இருந்தனியார்.
அந்வுதியில் வெடித்த நரத்தில் உலக்க வன் சனியான் சலின் ச ேறலத் தகளைம் குறிப்பிடுறக்கயில்,  ப்வகளைனியாவ்
"ஒரு  பேனியாசின் சேனியாதி கிறடியனியாத என்ுனியாலும்,  அேர் அேர்க்களில் ஒருேறரப்
வ பேனியால சிந்திக்கிுனியார்,” என்ுத.

ஜனுதியில் வெடித்த நனியாியக்கக் க்கட்சி அமெற்றும் அதன் சுற்றுேட்டத்தில் வாரயிறுதியில் வன் சியல் பேடும் வ பேனியாலி-இடத
ன் சவக்கனியாதரத்தே அறஅமெப்புக்ககளைத,  இனேனியாத அரசிியல் மீதனியான
வாரயிறுதியில் வக்கனியாள்றக்கப்பிடிப் பேனியான உறுதிப் பேனியாடு,  ஹிலனியாரி கிளிண்டனின் வதர்தல்
பிரச்ன் சனியாரத்தில் உச்ன் சத்றத எட்டிியத,  அத ன் சக்கல ன் சமூக்க பிரச்சிறனக்களும்
இனம் அமெற்றும் இனேனியாதஅமெனியாக்க குறுக்க்கப் பேட்டுள்களைத என்ு வக்கனியாட் பேனியாட்டின்
மீத அமெற்றும் வாரயிறுதியில் வேள்றகளையின வாரயிறுதியில் வதனியாழிலனியாகளைர்க்களின் அமெனக்குறுக்கள்
வேறலேனியாய்ப்பின்றஅமெ அமெற்றும் ேறுறஅமெயின் விறகளைேல்ல,  அமெனியாுனியாக்க
இனேனியாதம் அமெற்றும் தனிச்ன் சலுறக்கக்களின் விறகளைவு என் பேதன் மீத
ஒழுங்க்கறஅமெக்க்கப் பேட்டிருந்தத.

ட்ரம்ப் வதர்ந்வாரயிறுதியில் வதடுக்க்கப் பேட்டதற்கு முதலனியாளித்தே அறஅமெப்புமுறு அமெற்றும்
ஆளும் ேர்க்க்கத்தின் மீதல்ல,  ஜனுதியில் வெடித்த நனியாியக்கக் க்கட்சி,  வாரயிறுதியில் வேள்றகளையின
வாரயிறுதியில் வதனியாழிலனியாகளைர்க்கள் மீத  பேழிசுஅமெத்தகின்ு அவதவேறகளையில்,  அரசிியல்,
க்கலனியாச்ன் சனியாரம் அமெற்றும் ன் சமூக்கத்றதக் குறித்த அதன் இனேனியாத
வாரயிறுதியில் வ பேனியாருள்விகளைக்க்கஅமெனியானத,  ன் சமூக்க ன் சஅமெத்தேமின்றஅமெ அமெற்றும் வ பேனியார் ஆகிிய
பிரச்சிறனக்களில் இருந்த க்கேனத்றதத் திறன் சதிருப் பே உதவுகிுத என் பேதனியால்
அரசிியல்ரீதியில் அதற்கு வாரயிறுதியில் வன் ச அதற்கு சௌக்கரிியஅமெனியாக்க இருந்தத.

ட்ரம்ப் நிர்ேனியாக்கம் க்கடந்த சில அமெனியாதங்க்ககளைனியாக்க  பேனியாசின் சேனியாத ன் சக்திக்களின்
விறதப்ற பே தீவிரப் பேடுத்தி இருந்த நிறலயில், கூகுள் —அரசின், குறிப் பேனியாக்க
ஜனுதியில் வெடித்த நனியாியக்கக் க்கட்சியுடன் இறணந்த பிரிவுக்களுடனனியான கூட்டணியுடன்—
இடதன் சனியாரி அமெற்றும் முற்வ பேனியாக்கு ேறலத் தகளைங்க்கறகளை,  அறனத்திற்கும்
வஅமெலனியாக்க,  உலக்க வன் சனியான் சலின் ச ேறலத் தகளைத்றத இலக்கில் றேத்த ஒரு
தணிக்றக்க திட்டத்றத ுதியில் வெடித்த நறடமுறுப் பேடுத்தி ேருகிுத.  ட்ரம்ப்
உருேனியாக்கியுள்களை இந்த ன் சமூக்க அமெற்றும் அரசிியல் வாரயிறுதியில் வுதியில் வெடித்த நருக்க்கடிக்கு ஆளும்
ேர்க்க்கத்தின் ன் சக்கல க்கன்றனக்ககளைத விறடயிறுப் பேனியானத,  முதலனியாளித்தே
அறஅமெப்புமுறுக்கு எந்தவாரயிறுதியில் வேனியாரு ன் சேனியாறலயும் தடுக்க்க அமெற்றும் ஒடுக்க்க
முறனேதனியாக்க உள்களைத.

ஒரு வன் சனியான் சலின் ச அமெற்றும் புரட்சிக்கர வேறலத்திட்டத்தின் மீத வாரயிறுதியில் வதனியாழிலனியாகளை
ேர்க்க்கத்றத அணிதிரட்டுேதன் மூலஅமெனியாக்க அமெட்டுவஅமெ  பேனியாசின் சேனியாதத்றத எதிர்த்த
வ பேனியாரனியாட முடியும் என் பேறத நீண்டக்கனியால ேரலனியாற்று அனு பேேம்
எடுத்தக்க்கனியாட்டியுள்களைத.  தீவிர ேலதக்கு எதிரனியான வ பேனியாரனியாட்டம்,  எல்லனியா
இனங்க்கள்,   பேனியாலினங்க்கள் அமெற்றும் வதசிியங்க்கறகளை வன் சர்ந்த வாரயிறுதியில் வதனியாழிலனியாகளை
ேர்க்க்கத்தின் ன் சக்கல பிரிவுக்கறகளையும் ஐக்கிியப் பேடுத்தேதன் மூலஅமெனியாக்க
அபிவிருத்தி வாரயிறுதியில் வன் சய்ியப் பேட வேண்டும்.   பேனியாசின் சத்திற்கு எதிரனியான எதிர்ப் பேனியானத,
முதலனியாளித்தேம் உருேனியாக்கிிய வ பேனியார்,  ன் சமூக்க ன் சஅமெத்தேமின்றஅமெ,
வேறலேனியாய்ப்பின்றஅமெ,  குறுந்த கூலிக்கள்,  வாரயிறுதியில் வ பேனியாலிஸ் ேன்முறு அமெற்றும்
ன் சக்கல ன் சமூக்க வக்கடுக்களுக்கும் எதிரனியான வ பேனியாரனியாட்டத்தடன் இறணக்க்கப் பேட
வேண்டும்.

வாரயிறுதியில் வதனியாழிலனியாகளை ேர்க்க்கத்தின் ுதியில் வெடித்த நலன்க்கள் ஒரு சுியனியாதீனஅமெனியான அரசிியல் ேடிேத்தில்
எடுத்தக்க்கனியாட்டப் பேட்டு,  முன்வாரயிறுதியில் வனடுக்க்கப் பேடனியாத ேறரயில்,  தீவிர ேலத
ன் சக்திக்கவகளை ஆதனியாியஅமெறடயும்.  வாரயிறுதியில் வதனியாழிலனியாகளை ேர்க்க்கத்தில் ஒரு புரட்சிக்கர
தறலறஅமெறிய —வன் சனியான் சலின் ச ன் சஅமெத்தேக் க்கட்சிறிய (SEP)—  க்கட்டறஅமெக்க்க
வேண்டிியத அேன் சர  பேணிியனியாக்க உள்களைத.
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