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ஐக்கிய ந நாடுகள் ச சப் சபையில் ட்ரம்பின் "Mein Kampf"

வெறிப் ப் சபைச்ச
Bill Van Auken,        20 September 2017 

நியூ ய யோர்க்கில் ஐக்கி  ்கிய நயோடுகள் ாடுகள் பநயோதுச்ச பொதுச்சபநயின் ாடுகள் புயோடக்க அமர்வில்
ாடுகள் பசவ்வ்வயோ ன்று ாடுகள் படயோ டொனயோல்ட் ட்ரம்ப் வ்வழங்கி  உ பொதுச்சபர,  ஐக்கி  ்கிய நயோடுகள் ச பொதுச்சபநயிலும்
சரி அல்லது அாடுகள் பமரிக்க ஜ டொனயோதிநதி நுவியிலிருந்ுவ்வர்களது உ பொதுச்சபரயிலும் சரி,

வ்வரலயோற்றிலும் முன்னுுயோரணம் அற்ற ஒன்றயோகும்.

மனிுயி டொனத் பொதுச்சபு "யநயோர் இடர்களிலிருந்து"  விடுவிப்நுற்கயோக உருவ்வயோக்கப்நட்டுயோக
நயோசயோங்குத்ு டொனமயோக கூறப்நடுவ்வதும்,  ்கிய நயோஜி ு பொதுச்சபலவ்வர்களின் நூாடுகள் பரம்யநர்க்
வ்வழக்குகளில் வ்வ பொதுச்சபர றுக்கப்நட்ட யகயோட்நயோடுகளின் மீது நிறுவ்வப்நட்டதுமயோ டொன அந்ு
ஓர் உலக அ பொதுச்சபமப்பின் முன் யநசு பொதுச்சபகயில்,  அாடுகள் பமரிக்க ஜ டொனயோதிநதி,

மனிுயி டொனப்நடுாடுகள் பகயோ பொதுச்சபல ாடுகள் பகயோள் பொதுச்சபக ஒன் பொதுச்சபற நகிரங்கமயோக ஏற்றிருந்ுயோர்.  வ்வட
ாடுகள் பகயோரி யோ பொதுச்சபவ்வயும் அுன் 25  மில்லி ன் மக்க பொதுச்சபளயும் "முற்றிலுமயோக அழிக்க"  அவ்வர்
"ு யோரயோக இருப்நுயோக,  விரும்புவ்வுயோக,  ாடுகள் பச ல்நடுத்தும் வ்வல்ல பொதுச்சபமயுள்ளுயோக"
அறிவித்ுயோர்.

அச்ச பொதுச்சபநயில் ட்ரம் பொதுச்சபந ஒரு யநயோர் குற்றவ்வயோளி யோக  பொதுச்சபகது ாடுகள் பசய்யுமயோறு யகயோரயவ்வயோ,
அல்லது அந்ு நயோசிசவ்வயோு மிரட்டல்வ்வயோதி பொதுச்சப  வ்வயோ பொதுச்சப  மூடி உட்கயோர ாடுகள் பசயோல்லவும்
கூட எவ்வரும் முன்வ்வரவில் பொதுச்சபல என்ற உண் பொதுச்சபம யோ டொனது,  ஐக்கி  ்கிய நயோடுகள் ச பொதுச்சபநயின்
திவ்வயோல்நி பொதுச்சபல பொதுச்சபமக்யக ஒரு அளவுயகயோலயோக உள்ளது.

“அாடுகள் பமரிக்கயோவிடம் மிகப்ாடுகள் பநரும் நலமும்,  ாடுகள் பநயோறு பொதுச்சபமயும் இருந்ுயோலும்,  அது
ுன் பொதுச்சப டொனய யோ அல்லது அுன் கூட்டயோளிக பொதுச்சபளய யோ நயோதுகயோக்க நிர்நந்திக்கப்நட்டயோல்,

வ்வட ாடுகள் பகயோரி யோ பொதுச்சபவ்வ முழு பொதுச்சபம யோக அழிப்நுல்லயோமல் எங்களுக்கு யவ்வறு
யுர்வில் பொதுச்சபல,”  என்று ட்ரம்ப் அக்கூட்டத்தில் அறிவித்ுயோர். “ரயோக்ாடுகள் பகட் மனிுர் [இது
வ்வட ாடுகள் பகயோரி  ு பொதுச்சபலவ்வர் கிம் ாடுகள் பஜயோங்-யுன் க்கு ட்ரம்ப்  பொதுச்சபவ்வத்ு முட்டயோள்ு டொனமயோ டொன
பு பொதுச்சப டொனாடுகள் பந ர்]  ுன் பொதுச்சப டொனத்ுயோனும் மற்றும் அவ்வர் ஆட்சி பொதுச்சப யும் அழித்துக் ாடுகள் பகயோள்ளும்
ஒரு ுற்ாடுகள் பகயோ பொதுச்சபல திட்டத்தில் உள்ளயோர்.  அாடுகள் பமரிக்கயோ ு யோரயோக உள்ளது,

விரும்புகிறது, அு டொனயோல் அ பொதுச்சபு ாடுகள் பசய்  முடியும்...” என்றயோர்.

அவ்வரது ஒவ்ாடுகள் பவ்வயோரு ாடுகள் பநயோது நிகழ்விலும் ாடுகள் பசய்வ்வ பொதுச்சபுப்யநயோல்,  ட்ரம்பின்
 பொதுச்சபநத்தி க்கயோரத்ு டொனமயோ டொன கருத்துக்கள் கடந்ு ்கிய நவ்வம்நரில் அவ்வர்
யுர்ந்ாடுகள் புடுக்கப்நட்டுற்குப் பின் டொனர் அாடுகள் பமரிக்கயோவின் ாடுகள் பசல்வ்வாடுகள் பசழிப் பொதுச்சபந
மீட்ட பொதுச்சபமப்நுற்கயோக என்று கூறப்நடுந பொதுச்சபவ்வகளுடன் ாடுகள் புயோடங்கி டொன, அவ்வர் வ்வயோுத்தின்நடி
நயோர்த்ுயோல், அது யவ்வயோல் ஸ்ட்ரீட் நங்குச்சந் பொதுச்சபுக் குமிழியிலும், 700 பில்லி ன் டயோலர்
இரயோணுவ்வ வ்வரவு-ாடுகள் பசலவு திட்டத் பொதுச்சபு நி பொதுச்சபறயவ்வற்றி திலும் ுயோன் ாடுகள் பவ்வளிப்நயோட் பொதுச்சபட
கண்ட டொன.

அவ்வரது "அாடுகள் பமரிக்கயோ முுலில்"  சித்ுயோந்ுத் பொதுச்சபு ஊக்குவிப்நயு ட்ரம்ப் உ பொதுச்சபரயின்
 பொதுச்சபம த்தில் இருந்ுது.  அாடுகள் பமரிக்க ஜ டொனயோதிநதி யுசி வ்வயோு ஊக்குவிப் பொதுச்சபந
இப்புவியின் எல்லயோ பிரச்சி பொதுச்சப டொனகளுக்குமயோ டொன தீர்வ்வயோக முன் பொதுச்சபவ்வத்ுயோர்.  “மனிுயி டொன
நி பொதுச்சபல பொதுச்சபமக பொதுச்சபள உ ர்த்துவ்வுற்கு யுசி -அரசு சிறந்ு வ்வயோக டொனமயோக திகழ்கிறது,”

என்றவ்வர் ஓர் உ பொதுச்சபரயில் பிரகட டொனப்நடுத்தி டொனயோர்,  அதில் "இ பொதுச்சபற யோண் பொதுச்சபம அரசு"
அல்லது "இ பொதுச்சபற யோண் பொதுச்சபம"  என்ற வ்வயோர்த் பொதுச்சபுகள் 21  மு பொதுச்சபற திரும்ந திரும்ந
கூறப்நட்ட டொன.

ஒவ்ாடுகள் பவ்வயோரு ்கிய நயோட்டு இ பொதுச்சபற யோண் பொதுச்சபமக்கும் அவ்வர் ஆுரவு இருப்நுயோக அறிவித்ு
அயுயவ்வ பொதுச்சபளயில்,  வ்வயோஷிங்டனின் கட்ட பொதுச்சபளக்கு அடிநணி  மறுக்கும் எந்ுாடுகள் பவ்வயோரு
்கிய நயோட்டுக்கு எதிரயோகவும் அவ்வர் நிர்வ்வயோகம் யநயோர் ாடுகள் புயோடுக்க ு யோரயோக இருப்ந பொதுச்சபுயும்
ட்ரம்ப் ாடுகள் புளிவுநடுத்தி டொனயோர்.

ாடுகள் ப்கிய நடுந்ாடுகள் புயோ பொதுச்சபலவுக்கு நயோயும் ஏவுக பொதுச்சபணகள் மற்றும் அணுஆயுு
யசயோு பொதுச்சப டொனகளுக்கயோக வ்வட ாடுகள் பகயோரி யோ பொதுச்சபவ்வ எரித்து சயோம்நலயோக்க அச்சுறுத்தி ுற்கு

யமலயோக,  ஈரயோனுட டொனயோ டொன 2015  அணுசக்தி ஒப்நந்ுத் பொதுச்சபு "மரி யோ பொதுச்சபுக்கு பொதுச்சபறவ்வயோ டொனது"

என்று விவ்வரித்து,  அ பொதுச்சபு விட்ாடுகள் படயோழிக்கவும் அச்சுறுத்தி டொனயோர்.  இவ்விுத்தில் அவ்வர்
அாடுகள் பமரிக்கயோ பொதுச்சபவ்வ ஈரயோனுக்கு எதிரயோ டொன யநயோர் நயோ பொதுச்சபுயில் நிறுத்தி டொனயோர்,  ஈரயோன்
அரசயோங்கத் பொதுச்சபு ஒரு "ஊழல் சர்வ்வயோதிகயோரம்” என்றும்,  ஒரு "ுயோன்யுயோன்றித்ு டொனமயோ டொன
அரசு", ஒரு "ாடுகள் பகயோ பொதுச்சபலகயோர ஆட்சி" என்றும் அவ்வர் விவ்வரித்ுயோர்.

ாடுகள் பவ்வனிசூலயோ பொதுச்சபவ்வயும் அவ்வர் பிரத்ய கமயோக சுட்டிக்கயோட்டி டொனயோர்,  அுன் உள்்கிய நயோட்டு
நி பொதுச்சபல பொதுச்சபம "முற்றிலுமயோக ஏற்கத்ுக்குல்ல,  ்கிய நயோம் ஒதுங்கி நின்று யவ்வடிக் பொதுச்சபக
நயோர்த்துக் ாடுகள் பகயோண்டிருக்க முடி யோது,” என்றயோர். அவ்வர் ாடுகள் புயோடர்ந்து கூறு பொதுச்சபகயில், “அந்ு
ஆட்சி பொதுச்சப  ாடுகள் பநயோறுப்புணர்வுடன் ாடுகள் பகயோண்டு வ்வர,  அாடுகள் பமரிக்கயோ முக்கி 
்கிய நடவ்வடிக் பொதுச்சபகக பொதுச்சபள எடுத்துள்ளது.  ாடுகள் பவ்வனிசூலயோ மக்கள் மீது எயுச்சதிகயோர
ஆட்சி பொதுச்சப த் திணிக்க ாடுகள் பவ்வனிசூலயோ அரசயோங்கம் அுன் நயோ பொதுச்சபுயியலய  ந ணித்துக்
ாடுகள் பகயோண்டிருந்ுயோல்,  யமற்ாடுகள் பகயோண்டு ்கிய நடவ்வடிக் பொதுச்சபக எடுக்க ்கிய நயோங்கள் ு யோரயோக
உள்யளயோம்,” என்றயோர்.

ஈரயோனி  ாடுகள் பவ்வளியுறவுத்து பொதுச்சபற அ பொதுச்சபமச்சர் ாடுகள் பமயோஹம்மத் ஜயோவ்வத் ஜரீஃப் ட்வீட்
ாடுகள் பசய்தியில் வி பொதுச்சபடயிறுத்து கூறு பொதுச்சபகயில்,  “ட்ரம்பின் அர்த்ுமற்ற ாடுகள் பவ்வறுப்பு உ பொதுச்சபர
ஐ.்கிய நயோ.  ச பொதுச்சபநக்குரி ுல்ல மயோறயோக மத்தி க்கயோலத்திற்குரி து.  ஒரு நதிலளிக்கும்
அளவுக்கு கூட மதிப்பு பொதுச்சபட ுல்ல,” என்றயோர்.

ாடுகள் பவ்வனிசூலயோ ாடுகள் பவ்வளியுறவுத்து பொதுச்சபற அ பொதுச்சபமச்சர் Jorge  Arreaza,  “நலவ்வந்ு ஆட்சி
மயோற்றத்திற்கு"  மு ல்வ்வுயோக ட்ரம் பொதுச்சபநக் குற்றஞ்சயோட்டி டொனயோர்,  அவ்வர் "அவ்வரது ாடுகள் பசயோந்ு
்கிய நயோட் பொதுச்சபடய  ஆள முடி யோு யநயோது,  உல பொதுச்சபக ஆள விரும்புகிறயோர்"  என்ந பொதுச்சபுயும்
அவ்வர் யசர்த்துக் ாடுகள் பகயோண்டயோர்.

எல்லயோ ்கிய நயோடுகளது யுசி  இ பொதுச்சபற யோண் பொதுச்சபம பொதுச்சப  அவ்வர்  பொதுச்சபகயிாடுகள் பலடுப்நுற்கும்,

எந்ுாடுகள் பவ்வயோரு ்கிய நயோட்டுக்கு எதிரயோகவும் அாடுகள் பமரிக்க ஏகயோதிநத்தி ம் ாடுகள் பநயோருத்ுமயோக
உணர்ந்ுயோல்,  குண்டு வீசவும்,  ந பொதுச்சபடாடுகள் ப டுக்கவும் அல்லது ஆட்சி மயோற்றத் பொதுச்சபு
்கிய நடத்ுவும் அுற்கு "உரி பொதுச்சபம" இருப்நுயோக அவ்வர் வ்வலியுறுத்துவ்வுற்கும் இ பொதுச்சபடயிலயோ டொன
ாடுகள் பவ்வளிப்ந பொதுச்சபட யோ டொன முரண்நயோட் பொதுச்சபடக் குறித்து விவ்வரிக்க ட்ரம்ப் எந்ு மு ற்சியும்
எடுக்கவில் பொதுச்சபல.

அவ்வர் உ பொதுச்சபரக்கு முன் டொனுயோக,  ாடுகள் பவ்வள் பொதுச்சபள மயோளி பொதுச்சபகயின் ஒரு மூத்ு அதிகயோரி
ாடுகள் பசய்தி யோளர்களுக்கு ாடுகள் புரிவிக் பொதுச்சபகயில் அாடுகள் பமரிக்க ஜ டொனயோதிநதி அவ்வர் உ பொதுச்சபரயின்
"ஆழ்ந்ு ாடுகள் பமய்யி ல்" குணயோம்சத் பொதுச்சபு சிந்திக்க நி பொதுச்சபற  ய்கிய நராடுகள் பமடுத்துக் ாடுகள் பகயோண்டுயோக
ாடுகள் புரிவித்திருந்ுயோர்.

என் டொனாடுகள் பவ்வயோரு பிுற்றல்கள்!  அவ்வு பொதுச்சபரயின் "ாடுகள் பமய்யி ல்,”  உள்ளவ்வயோயற,  நயோசிச
சித்ுயோந்ுத்திலிருந்து ுருவிக்கப்நட்டுள்ளது.  உண் பொதுச்சபமயில் வ்வட ாடுகள் பகயோரி யோவுக்கு
எதிரயோக ட்ரம்ப் உச்சரித்ு இந்ு விுமயோ டொன அச்சுறுத்ுல் யநச் பொதுச்சபச, அயடயோல்ப் ஹிட்லர்
1939  இல் ்கிய நயோடயோளுமன்ற ஆட்சிபீடம் ஏறி ஐயரயோப்பி  யூுர்க பொதுச்சபள நிர்மூலமயோக்க
எச்சரித்ுுற்குப் பின் டொனர், எந்ுாடுகள் பவ்வயோரு உலக ு பொதுச்சபலவ்வரும் யநசி தில் பொதுச்சபல.

ஐக்கி  ்கிய நயோடுகள் ச பொதுச்சபநயில் ட்ரம்ப் முன் பொதுச்சபவ்வத்ு ஒருவிுமயோ டொன யுசி வ்வயோு
யகயோட்நயோடு,  1930  களில் ஹிட்லர் மற்றும் முயசயோலினியின் நி பொதுச்சபலப்நயோடுக பொதுச்சபள
ுனித்துவ்வமயோக எதிாடுகள் பரயோலிக்கின்ற டொன.  லிய யோன் ட்ாடுகள் பரயோட்ஸ்கி,  "யுசி வ்வயோுமும்
ாடுகள் பநயோருளயோுயோர வ்வயோழ்வும்" என்ற அவ்வரது 1934 கட்டு பொதுச்சபரயில் எழுதி டொனயோர்: 

“இத்ுயோலி  நயோசிசவ்வயோும் யுசி  'நரிசுத்ுமயோ டொன ுன் டொனலத் பொதுச்சபு' அுன் ுனித்துவ்வமயோ டொன
ஆக்கக்கூறயோக பிரகட டொனப்நடுத்துகிறது. யஜர்மன் நயோசிசம், மனிுயி டொனத்தின் வ்வரலயோ பொதுச்சபற
யுசி  வ்வரலயோறயோக கு பொதுச்சபறத்ு பின் டொனர்,  யுசத் பொதுச்சபு இ டொனமயோகவும்,  இ டொனத் பொதுச்சபு
இரத்ுமயோகவும் கு பொதுச்சபறக்க முன்்கிய நகர்ந்ுது...  முயசயோலினி மற்றும் ஹிட்லரயோல்



கண்டுபிடிக்கப்நட்ட,  யுசத்தின் நீடித்ுமதிப்நயோ டொனது 19 ஆம் நூற்றயோண்டின் ுவ்வறயோ டொன
மதிப்நயோக எடுத்துக்கயோட்டப்நட்ட ஜ டொன்கிய நயோ கம் மற்றும் யசயோசலிசத்திற்கு எதிரயோக
முன் பொதுச்சபவ்வக்கப்நடுகின்றது.”

இந்ு சமயோந்ுரங்கள் ுற்ாடுகள் பச லயோ டொன பொதுச்சபவ்வ அல்ல.  ட்ரம்ப் உ பொதுச்சபரயின் எழுத்துக்கள்
கண்கூடயோக ட்ரம்பின் நயோசிசவ்வயோு மூத்ு ாடுகள் பகயோள் பொதுச்சபக ஆயலயோசகரும்
உ பொதுச்சபர யோசிரி ருமயோ டொன ஸ்டீநன் மில்லரின்  பொதுச்சபகயர பொதுச்சபகக பொதுச்சபளத் ுயோங்கியுள்ளது,

வ்வரவிருக்கும் ்கிய நயோட்களில் இவ்வர் ஹிட்லரின் எ டொனது யநயோரயோட்டத்தின் (Mein Kampf) ஒரு
ாடுகள் புயோகுதி பொதுச்சப ச் சிறப்நயோக எழுதுவ்வயோாடுகள் பர டொன ாடுகள் புரிகிறயோர். 

1930  களில் இயுயநயோன்ற பிற்யநயோக்கு யுசி வ்வயோுத்தின் ஊக்குவிப்புத்ுயோன் உலக
முுலயோளித்துவ்வத்தின் சித்ுயோந்ு ாடுகள் பவ்வளிப்நயோடயோக இருந்து,  உலகப் யநயோருக்குள்
இறங்க ாடுகள் பசய்ுது, இன்றும் அவ்வ்வயோயற உள்ளது.

பிாடுகள் ப யோங் யோங் உடன் வ்வர்த்ுகம் ாடுகள் பசய்வ்வுற்கயோக சீ டொனயோ மற்றும் ரஷ் யோ மீுயோ டொன
ட்ரம்பின் சுற்றி வ்வ பொதுச்சபளத்ு கண்ட டொனங்களில் அவ்வர் சுட்டிக்கயோட்டி உள்ளவ்வயோறும், ாடுகள் புன்
சீ டொனக் கடல் மற்றும் உக்யரன் குறித்ு அவ்வர் கருத்துக்களில் அவ்வர்
குறிப்பிட்டுள்ளவ்வயோறும்,  வ்வட ாடுகள் பகயோரி யோ மற்றும் ஈரயோனுக்கு எதிரயோ டொன அச்சுறுத்ுல்கள்
அாடுகள் பமரிக்க ஏகயோதிநத்தி த்தின் மிகப் நரந்ு புவிசயோர்மூயலயோநயோ  ய்கிய நயோக்கங்களுடன்
பி பொதுச்சபணந்துள்ள டொன.  அ பொதுச்சப டொனத்திற்கும் யமலயோக,  ஈரயோன் மீுயோ டொன ுயோக்குுல்களும் 2015

அணுசக்தி ஒப்நந்ுத் பொதுச்சபு கிழித்ாடுகள் புறிவ்வாடுகள் புன்ற அச்சுறுத்ுல்களும் ாடுகள் புஹ்ரயோன்
அரசுக்கு எதிரயோ டொனது மட்டுமல்ல,  மயோறயோக ஈரயோனுடன் வ்வர்த்ுகம் மற்றும் முுலீட்டு
உடன்நடிக் பொதுச்சபககள் மீது ஏற்க டொனயவ்வ இலயோநத்திற்கயோ டொன புதி  ஆுயோரவ்வளங்க பொதுச்சபளப்
ாடுகள் பநற மு ன்று வ்வருகின்ற யமற்கு ஐயரயோப்நயோவில் உள்ள உள்ள அண் பொதுச்சபமக்கயோலம்
வ்வ பொதுச்சபரயில் வ்வயோஷிங்டனின் கூட்டயோளிகளயோக இருந்ு ்கிய நயோடுக பொதுச்சபள ய்கிய நயோக்கமயோக
ாடுகள் பகயோண்டதும் ஆகும்.

ஐக்கி  ்கிய நயோடுகள் ச பொதுச்சபநயின் ாடுகள் புயோடக்க அமர்வில் ரஷ்  ஜ டொனயோதிநதி விளயோடிமீர்
புட்டின்,  சீ டொன ஜ டொனயோதிநதி ஜி ஜின்பிங் மற்றும் யஜர்மன் சயோன்சிலர் அங்யகலயோ
யமர்க்ாடுகள் பகல் ஆகிய யோர் கலந்து ாடுகள் பகயோள்ளயோுதும் குறிப்பிடத்ுக்குயோகும்.

வ்வரவிருப்ந பொதுச்சபு அவ்வர்கள் உணர்ந்திருந்ு டொனர் என்நயுயோடு,  அவ்வர்கள் அரங்கில்
அமர்ந்திருப்நது ட்ரம்பின் நழியு பொதுச்சபரக்கு ஒப்புுல் வ்வழங்குவ்வுயோக நயோர்க்கப்நட்டு
அு டொனயோல் ஏற்நடும் உள்்கிய நயோட்டு அரசி ல் வி பொதுச்சபளவுக பொதுச்சபளக் குறித்து அவ்வர்கள்
அஞ்சி டொனயோர் என்நதிலும் எந்ு சந்யுகமும் இல் பொதுச்சபல.

ட்ரம்ப்க்குப் பின் டொனர் சிறிது ய்கிய நரத்தில் உ பொதுச்சபர யோற்றி  பிரயோன்ஸ் ஜ டொனயோதிநதி
இமயோனுவ்வல் மக்யரயோன்,  “ந ங்கரவ்வயோுத்திற்கு எதிரயோ டொன யநயோ பொதுச்சபர"  ஊக்குவித்து
வ்வலதுசயோரி உ பொதுச்சபராடுகள் ப யோன்று வ்வழங்கி டொனயோர்,  ஆ டொனயோல் இரயோணுவ்வத் தீவிரப்நடுத்ுலுக்கு
எதிரயோக எச்சரித்தும் யநச்சுவ்வயோர்த் பொதுச்சபுகளுக்கு அ பொதுச்சபழப்புவிடுத்தும் வ்வட ாடுகள் பகயோரி யோ
மீுயோ டொன அாடுகள் பமரிக்க நி பொதுச்சபலப்நயோட் பொதுச்சபட ய்கிய நரடி யோக எதிர்க்க அவ்வர் நிர்நந்திக்கப்நட்டயோர்.
ஈரயோன் சம்நந்ுமயோக,  அணுசக்தி உடன்நடிக் பொதுச்சபக பொதுச்சப  எந்ுவிுத்திலும்
இல்ாடுகள் பலயோழிப்ந பொதுச்சபு அவ்வர் எதிர்த்ுயோர்.  பிாடுகள் பரஞ்சு ஊடகங்கள் இந்ு பிள பொதுச்சபவ்வ புஷ்
நிர்வ்வயோகத்தின் ஈரயோக்கிற்கு எதிரயோ டொன யநயோர் மு பொதுச்சப டொனவின் யநயோது எழுந்ு
நுட்டங்களுடன் ஒப்பிட்ட டொன.

ஆ டொனயோல் இன்றிருக்கும் அச்சுறுத்ுல்கள்,  அுனினும் மிகப் ாடுகள் பநரி து.  ட்ரம்ப்
ு பொதுச்சபல பொதுச்சபம ாடுகள் பகயோடுத்து வ்வரும் அரசயோங்கம் குற்றவ்வயோளிக பொதுச்சபள (criminals)  உள்ளடக்கி
உள்ளது என்ந பொதுச்சபு ட்ரம்பின் உ பொதுச்சபர ுவ்வறுக்கிடமின்றி உலகிற்கு ாடுகள் புளிவ்வயோக
எடுத்துக்கயோட்டுகிறது. மண்ணில் வ்வ பொதுச்சபர ப்நட்டுள்ள நல யகயோடுகளின் அடிப்ந பொதுச்சபடயில்,

்கிய ந பொதுச்சபடமு பொதுச்சபற ளவில் ஒவ்ாடுகள் பவ்வயோரு கண்டத்திலும் யநயோர் அச்சுறுத்ுல்களுடன், ட்ரம்பின்
ாடுகள் பசயோந்ு வீரயோயவ்வசம், ஏறத்ுயோழ ுவிர்க்க முடி யோுவ்வயோறு இரயோணுவ்வ தீவிரப்நயோட்டிற்கும்
இரயோணுவ்வ ்கிய நடவ்வடிக் பொதுச்சபகக்கும் இட்டுச் ாடுகள் பசல்கிறது.

அாடுகள் பமரிக்க இரயோணுவ்வம் இனியும் இனியும் கயோங்கிரஸின் கட்டுப்நயோட்டுக்கு
அடிநணிந்து இருக்கயோது என்று உலகிற்கயோ டொன ஓர் எச்சரிக் பொதுச்சபக வ்வரி பொதுச்சப யும் அவ்வு பொதுச்சபர
உள்ளடக்கி இருந்ுது.  ட்ரம்ப் அறிவித்ுயோர்,  “இப்யநயோதிருந்து,  அரசி ல்வ்வயோதிகள்
அ பொதுச்சபமத்துள்ள நி யோ மற்ற வ்வரம்புகளும் கயோல அட்டவ்வ பொதுச்சபணகளும் அல்ல,  ்கிய நமது
நயோதுகயோப்பு ்கிய நலன்கயள,  இரயோணுவ்வ ்கிய நடவ்வடிக் பொதுச்சபககளின் கயோலவ்வ பொதுச்சபர  பொதுச்சபறக பொதுச்சபளயும்
திட்டங்க பொதுச்சபளயும் கட்ட பொதுச்சபளயிடும்.”

யவ்வறு வ்வயோர்த் பொதுச்சபுகளில் கூறுவ்வுயோ டொனயோல்,  மக்களயோல் யுர்ந்ாடுகள் புடுக்கப்நட்ட பிரதிநிதிகள்
அல்ல,  இரயோணுவ்வயம தீர்மயோனிக்கும்—இதுுயோன் இரயோணுவ்வ சர்வ்வயோதிகயோரத்தின்
அடிப்ந பொதுச்சபட குணயோம்சமயோகும்.  இந்ு "யகயோட்நயோடு"  அாடுகள் பமரிக்க கயோங்கிர்கிரஸயோல் ஏற்றுக்
ாடுகள் பகயோள்ளப்நடுகிறது,  அது 700  பில்லி ன் டயோலர் ாடுகள் பநன்டகன் வ்வரவு-ாடுகள் பசலவு
திட்டத்திற்கு ஒப்புுல் வ்வழங்கி  அயுயவ்வ பொதுச்சபளயில், யநயோர் பிரகட டொனத்திற்கயோ டொன அுன்
அரசி ல பொதுச்சபமப்பு அதிகயோரம் மீது மறுஉரி பொதுச்சபமயகயோருவ்வுற்கயோக சட்டமன்றத்தில்
ாடுகள் பகயோண்டு வ்வரப்நட்ட ஒரு சட்டதிருத்ுத் பொதுச்சபு வ்வயோக்ாடுகள் பகடுப்பில் நிரயோகரித்ுது என்நது
அாடுகள் பமரிக்க ஜ டொன்கிய நயோ கத்தில் துர்்கிய நயோற்றம் வீசும் ஒரு ்கிய நடவ்வடிக் பொதுச்சபக யோகும்.

அுன் ு பொதுச்சபல பொதுச்சபமயில் ாடுகள் படயோ டொனயோல்ட் ட்ரம்ப் யநயோன்ற அருவ்வருக்கத்ுக்க ்கிய நந பொதுச்சபரக்
ாடுகள் பகயோண்ட இதுயநயோன்றாடுகள் பவ்வயோரு அரசயோங்கம் ஸ்திரப்நடுவ்வுயோ டொனது,  அாடுகள் பமரிக்க
முுலயோளித்துவ்வத்தின் உலகளயோவி  யமலயோதிக்கம் சரிவ்வ பொதுச்சபு மயோற்றும் ய்கிய நயோக்கில்
ாடுகள் புயோடுக்கப்நட்ட முடிவில்லயோ யநயோர்கள் மற்றும் இரயோணுவ்வ ு பொதுச்சபலயீடுகளுடன்
யசர்ந்து,  ஒருகயோல் நூற்றயோண்டு ாடுகள் பநயோருளயோுயோர மற்றும் அரசி ல் சீரழிவின்
வி பொதுச்சபளவ்வயோகும்.

யுசி வ்வயோுத்திற்கு ஹிட்லரிச வ்வசந்ுகயோலத் பொதுச்சபு வ்வழங்க ட்ரம்ப் உ பொதுச்சபரயில்
முன் பொதுச்சபவ்வக்கப்நட்ட கண்யணயோட்டத்திற்கு முரண்நட்ட விுத்தில்,  ஐ.்கிய நயோ.  ாடுகள் பநயோதுச்
ாடுகள் பச லர் அன்யடயோனிய யோ குட்ாடுகள் படாடுகள் பரஸ் ாடுகள் பநயோதுச்ச பொதுச்சபநக்கயோ டொன அவ்வரது உ பொதுச்சபரயில்
"சுக்குநூறயோக்கிடக்கும் ஓர் உலகம்"  என்று விவ்வரித்து,  அாடுகள் பமரிக்க ஜ டொனயோதிநதி பொதுச்சப 
முந்திச் ாடுகள் பசன்றயோர்.

“மக்கள் யவ்வு பொதுச்சப டொனயிலும் யகயோநத்திலும் உள்ள டொனர்,”  என்று அவ்வர் எச்சரித்ுயோர்.
“அவ்வர்கள் நயோதுகயோப்பின் பொதுச்சபம அதிகரிப்ந பொதுச்சபு,  சமத்துவ்வமின் பொதுச்சபம வ்வளர்ந்து வ்வருவ்வ பொதுச்சபு,
யமயோுல் நரவி வ்வருவ்வ பொதுச்சபு,  கயோலநி பொதுச்சபல மயோறி வ்வருவ்வ பொதுச்சபு நயோர்க்கிறயோர்கள்.”  அவ்வர்
ாடுகள் புயோடர்ந்து கூறு பொதுச்சபகயில்,  “அணுஆயுுங்கள் மீுயோ டொன உலகளயோவி  கவ்வ பொதுச்சபலகள்,

நனிப்யநயோர் முடிவுக்குப் பின் டொனர் அுன் மிக உ ர்ந்ு மட்டத்தில் உள்ள டொன,” என்றயோர்.

இந்ு மறுக்கவி லயோு  ுயோர்த்ும்,  மூன்று ுசயோப்ுங்களுக்கு முன் டொனர் இருந்ு பொதுச்சபு
விட நிதி மூலு டொன யமலயோளு பொதுச்சபம இன்று மிகப்ாடுகள் பநரி ளவில் ாடுகள் பகயோண்டுள்ள ஒரு
்கிய நயோடயோ டொன ாடுகள் பவ்வனிசூலயோவின் ாடுகள் ப்கிய நருக்கடி பொதுச்சப ,  அவ்வரது உ பொதுச்சபரயில் யசயோசலிசத் பொதுச்சபு
கண்ட டொனம் ாடுகள் பசய்வ்வுற்கயோக சுரண்ட மு ன்ற அவ்வர் மு ற்சியில் ம பொதுச்சபறமுகமயோ டொன
ாடுகள் பவ்வளிப்நயோட் பொதுச்சபட கண்டது.

“எங்ாடுகள் பகல்லயோம் உண் பொதுச்சபம யோ டொன யசயோசலிசயமயோ அல்லது கம்யூனிசயமயோ ஏற்றுக்
ாடுகள் பகயோள்ளப்நட்டுள்ளயுயோ,  அது யவ்வு பொதுச்சப டொன யோ டொன,  யநரழிவுகரமயோ டொன யுயோல்வி பொதுச்சப ய 
வ்வழங்கியுள்ளது,”  ட்ரம்ப் ாடுகள் புரிவித்ுயோர்.  “இந்ு மதிப்பிழந்ு சித்ுயோந்ுங்களின்
ஒழுக்காடுகள் ப்கிய நறிக பொதுச்சபள யநயோதிப்நவ்வர்கள்,  இத்ு பொதுச்சபக  குரூர அ பொதுச்சபமப்புகளின் கீழ் வ்வயோழும்
மக்கள் ாடுகள் புயோடர்ந்து துன்புறுவ்வுற்கு மட்டுயம நங்களிப்பு ாடுகள் பசய்கிறயோர்கள்,” என்றயோர்.

யசயோவி த் ஒன்றி ம் க பொதுச்சபலக்கப்நட்டு,  மயோர்க்சிசம் யுயோற்றுவிட்டது முுலயோளித்துவ்வம்
ாடுகள் பவ்வன்றாடுகள் பு டொன பிரகட டொனப்நடுத்ுப்நட்டு ஒரு கயோல் நூற்றயோண்டுக்குப் பின் டொனர்,  ஐக்கி 
்கிய நயோடுகள் ச பொதுச்சபநயின் முன் ஒரு பிற்யநயோக்குத்ு டொனமயோ டொன மற்றும் இரயோணுவ்வவ்வயோு
ஆயவ்வச உ பொதுச்சபர வ்வழங்கும் ஓர் அாடுகள் பமரிக்க ஜ டொனயோதிநதியின் ஒரு முக்கி 
கவ்வ டொனத்திற்குரி ுயோக யசயோசலிசத்தின் அச்சுறுத்ுல் மயோறியுள்ளது.

அாடுகள் பமரிக்க நிதியி ல் மற்றும் ாடுகள் பநருநிறுவ்வ டொன ாடுகள் பசல்வ்வந்ு அடுக்கு,  அதுயவ்வ சுற்றி
வ்வ பொதுச்சபளக்கப்நட்டுள்ளுயோக உணர்கின்ற நி பொதுச்சபலயில் ட்ரம்ப் அுற்கயோக யநசுகிறயோர். அது,

அதிகரித்து வ்வரும் மக்கள் யகயோநத் பொதுச்சபு கண்டு அஞ்சுகிறது.  அது,  ாடுகள் புயோழிலயோள
வ்வர்க்கம் மற்றும் இ பொதுச்சபளஞர்களுக்குள் ஒரு நரந்ு சமூக ஆுரவுத்ுளம் இந்ு
இலயோநகர அ பொதுச்சபமப்புமு பொதுச்சபறக்கு ஆழ்ந்ு வியரயோுமயோகவும் யசயோசலிசத்திற்கு
அனுுயோநமயோகவும் உள்ளது என்ந பொதுச்சபு 2016  யுர்ுலின் யநயோது எடுத்துக்கயோட்டி ுயோல்,

அுன்  பொதுச்சபம த்தியலய  ஆட்டம் கண்டுள்ளது.

இறுதி யோக,  உலக அரங்கில் யநயோர் மற்றும் அணுஆயுு நிர்மூலமயோக்கல் குறித்ு
ட்ரம்பின் ஆக்யரயோஷ அச்சுறுத்ுல்கள்,  உள்்கிய நயோட்டில் அாடுகள் பமரிக்க ஆளும் வ்வர்க்கம்
எவ்வ்வயோறயோ டொன வ்வர்க்க ாடுகள் பகயோள் பொதுச்சபக பொதுச்சப  பின்நற்றுகின்றது என்ந பொதுச்சபுயும் மற்றும்
அாடுகள் பமரிக்கயோவிற்குள்யளய  அரசி ல் மற்றும் சமூக நுட்டங்கள் மிகவும்
கூர் பொதுச்சபம  பொதுச்சபடந்துள்ள பொதுச்சபுயுயம ாடுகள் பவ்வளிப்நடுத்திக்கயோட்டுகின்றது. 


