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கடந்த மமாதம் ட்ரம்ப் நிர் நிர்வமாகம் வாகம் வ நிர்வளியிட்ட ெளியிட்ட ததசிய ட்ட தேசிய பமாதுகமாப்ப

மூெளியிட்ட தூமாட்ட தேசிய பமாயம், சீனமா மற்றும் ரஷ்யமாயாவ நிர்வ அவாகம் வமரிக்க ஏகமாதிட்ட தேசிய பத்தியம்

எதிர்வாகம் வகமாண்டிருக்கும் தயாவூயமாய "மூெளியிட்ட தூமாட்ட தேசிய பமாய

ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாட்டியமாளர்களமாக"   நிர்வயாவரயறுத்தது.  அவ்விரு அணுஆயுத

நமாடுகயாவளயும்,  உூகளமாவிய அவாகம் வமரிக்க ெளியிட்ட தமூமாதிக்கத்யாவதப்

ட்ட தேசிய பூவீனப்ட்ட தேசிய படுத்து நிர்வதில் இருந்து தடுக்கப்ட்ட தேசிய பட ெளியிட்ட த நிர்வண்டிய

"திரித்தல் நிர்வமாத நமாடுகளமாக" அது முத்தியாவர குத்தியது. அவாகம் வமரிக்கமா

"ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாருக்கமான தயமார் நியாவூயாவய முன்னுரியாவமப்ட்ட தேசிய படுத்த"

ெளியிட்ட த நிர்வண்டியிருப்ட்ட தேசிய பதமாக அந்த ஆ நிர்வணம் அறிவித்தது.

ஒட்ட தேசிய பமாமமா நிர் நிர்வமாகம் ந நிர்வம்ட்ட தேசிய பர் 2011  இல் அப்பிரமாந்தியத்தில் அதன்
ஆத்திரமூட்டும் "முன்வாகம் வனடுப்யாவட்ட தேசிய ப"  அறிவித்ததில் இருந்து,  கடந்த
ஆறு ஆண்டுகளமாக அவாகம் வமரிக்க இரமாணு நிர்வம் இயாவத தமான்
ஆசியமாவில் வாகம் வல் செய்து வாகம் வகமாண்டிருக்கிறது.  அது சீனமாவுக்கு எதிரமாக
பிரமாந்தியந்தழுவிய ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமார் வாகம் வதமாடுக்க ட்ட தேசிய பல்ெளியிட்ட த நிர்வறு ெளியிட்ட தமற்ட்ட தேசிய பரப்ப
கப்ட்ட தேசிய பல்கள, நீர்மூழ்கிக் கப்ட்ட தேசிய பல்கள, குண்டுவீசிகள, அதிெளியிட்ட த நிர்வக ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமார்-
விமமானங்கள, தயாவரப்ட்ட தேசிய பயாவட பிரிவுகள மற்றும் கடற்ட்ட தேசிய பயாவட பிரிவுகயாவள
நியாவூநிறுத்தி தயமாரிப்ப வாகம் வல் செய்துளளது.  ஆஸ்திெளியிட்ட தரலியமா மற்றும்
சிங்கப்பூரில் அவாகம் வமரிக்க ட்ட தேசிய பயாவடகளின் பதிய தளங்கள
ஸ்தமாபிக்கப்ட்ட தேசிய பட்டுளளதுடன்,  பிலிப்யாவட்ட தேசிய பன்ஸ் மற்றும் தமாய்ூமாந்தில்
மீளஸ்தமாபிதம் வாகம் வல் செய்யப்ட்ட தேசிய பட்டுளளன.  சீனமாவுக்கு எதிரமாக ஒரு
"மூெளியிட்ட தூமாட்ட தேசிய பமாய ட்ட தேசிய பங்கமாளியமாக"  அூங்கரிக்கப்ட்ட தேசிய பட்டுளள இந்தியமா,
இப்ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாது அவாகம் வமரிக்க இரமாணு நிர்வத்திற்கு இடமளிப்ட்ட தேசிய பதுடன்,
ட்ட தேசிய பரமாமரிப்ப மற்றும் வினிெளியிட்ட தயமாக ஏற்ட்ட தேசிய பமாடுகயாவளயும்  நிர்வழங்குகிறது. 

ஜப்ட்ட தேசிய பமானின் ஒக்கினமா நிர்வமா மற்றும் ஏயாவனய இடங்களிலும்,
அவாகம் வமரிக்கமா, 18,000  கப்ட்ட தேசிய பற்ட்ட தேசிய பயாவட துருப்பகள,  ஒரு விமமானந்தமாங்கி
ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமார்க்கப்ட்ட தேசிய பல் ட்ட தேசிய பயாவடப்பிரிவு மற்றும் விமமானப்ட்ட தேசிய பயாவட அதிெளியிட்ட த நிர்வக
ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமார்விமமானங்களின் ட்ட தேசிய பயாவடப்பிரிவுகள உளளடங்கூமாக,  சுமமார்
50,000  இரமாணு நிர்வப் ட்ட தேசிய பயாவடயினயாவரக் வாகம் வகமாண்டுளளது.   நிர்வட வாகம் வகமாரியமா
உடனமான எந்தவாகம் வ நிர்வமாரு ெளியிட்ட தமமாதலுக்கும் தமாக்குமுகப்ட்ட தேசிய பமாக,  அது வாகம் வதன்
வாகம் வகமாரியமாவில் சுமமார் 29,500  ட்ட தேசிய பயாவடயினயாவரக் வாகம் வகமாண்டுளளது.
கு நிர்வமாமில் 7,000  இரமாணு நிர்வத்தினர் நிறுத்தப்ட்ட தேசிய பட்டுளளனர்,  அத்துடன்
அணுஆயுதங்கள தமாங்கிச் வாகம் வல் செல்ூக்கூடிய B-52 மற்றும் B2 ரக
மூெளியிட்ட தூமாட்ட தேசிய பமாய குண்டுவீசிகளும் நிறுத்தப்ட்ட தேசிய பட்டுளளன.

ஆசியமாவில் அவாகம் வமரிக்க ட்ட தேசிய பூத்யாவதத் திரட்டு நிர்வதற்கமான அடுத்த
கட்டத்யாவதக் குறித்து வாகம் வட்ட தேசிய பப்ர நிர்வரி 9  இல் ெளியிட்ட த நிர்வமால் ஸ்ட்ரீட் ெளியிட்ட தஜர்னல்
அறிவித்தது.  வாகம் வட்ட தேசிய பன்டகன்,  கடந்த தல் செமாப்தத்திலும் அதற்கு முன்னர்

இருந்தும் ஈரமாக் மற்றும் மத்திய கிழக்கில் பிரதமானமமாக
ட்ட தேசிய பயன்ட்ட தேசிய படுத்திய ெளியிட்ட தமற்கு கடற்ட்ட தேசிய பயாவடயாவய யாவமயமமாக வாகம் வகமாண்ட மூன்று
ல் செமாகல் செ கடற்ட்ட தேசிய பயாவட பிரிவுகயாவள (Marine  Expeditionary  Units  -  MEUs)

அப்பிரமாந்தியத்தில் நியாவூநிறுத்த ட்ட தேசிய பரிசீலித்து  நிர்வருகிறது. 

இந்த ல் செமாகல் செ கடற்ட்ட தேசிய பயாவட பிரிவுகளில்,  2,200  கடற்ட்ட தேசிய பயாவடயினரும்,
அதிவியாவரவு ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமார்விமமானங்களும் மற்றும் நீரிலும் நிூத்திலும்
தமாக்கும் ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமார்க்கப்ட்ட தேசிய பல்களில் நிறுத்தப்ட்ட தேசிய பட்டுளள வாகம் வறுத்தப்பட்டுள்ள ஹெலிகமாப்டர்களும்
உளளன,  அத்துடன் ெளியிட்ட தல் செர்ந்து  நிர்வழிநடத்தத்தக்க ஏவுகயாவணகள
தமாங்கிய வியாவரவு ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமார்க்கப்ட்ட தேசிய பல்கள மற்றும் அழிக்கும் நடுத்தர
ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமார்க்கப்ட்ட தேசிய பல்கள, ஒத்துயாவழப்ப  நிர்வமாகனங்கள மற்றும் வாகம் வட்ட தேசிய பரும்ட்ட தேசிய பமாலும்
ஒரு தமாக்கும் நீர்மூழ்கிக்கப்ட்ட தேசிய பல் ஆகியயாவ நிர்வயும் உளளன. துப்ட்ட தேசிய பமாக்கி
தமாங்கிய கப்ட்ட தேசிய பல் இரமாஜதந்திரத்தின் இருட்ட தேசிய பத்ெளியிட்ட ததமாரமாம் நூற்றமாண்டு
ட்ட தேசிய பதிப்பில், இந்த ல் செமாகல் செ கடற்ட்ட தேசிய பயாவட பிரிவுகள நியாவூநிறுத்தப்ட்ட தேசிய பட்டமால்,
அயாவ நிர்வ சீனமாவுக்கு எதிரமாக "அவாகம் வமரிக்கமாவுடன் நியாவூநிற்குமமாறு
ட்ட தேசிய பசிபிக் நமாடுகயாவள இணங்குவிக்க"  அப்பிரமாந்தியம் முழு நிர்வதிலும்
ஒெளியிட்ட தரெளியிட்ட தநரத்தில் ஏழு மமாதங்களுக்கு ெளியிட்ட தரமாந்து ெளியிட்ட தமற்வாகம் வகமாளளும்.

இந்த ல் செமாகல் செ கடற்ட்ட தேசிய பயாவட பிரிவுகள (MEUs)  “ெளியிட்ட தரமாந்து
நட நிர்வடிக்யாவககள ெளியிட்ட தமற்வாகம் வகமாளளும்"  மற்றும் "கூட்டமாளிகளுக்கு
ட்ட தேசிய பயிற்சியளிக்கும்"  என்றும்,  “ஒரு ெளியிட்ட தமமாதல் வாகம் வ நிர்வடித்தமால்
வியாவடயிறுக்கும்"  என்றும் வாகம் வட்ட தேசிய பன்டகன் அதிகமாரிகள ெளியிட்ட தஜர்னல்
ட்ட தேசிய பத்திரியாவகக்கு வாகம் வதரிவித்தனர்.  ெளியிட்ட தமலும் குறிப்பிடப்ட்ட தேசிய படவில்யாவூ
என்றமாலும்,  அவாகம் வமரிக்க கடற்ட்ட தேசிய பயாவடக்கு எதிரமாக சீன இரமாணு நிர்வம்
அபிவிருத்தி வாகம் வல் செய்து  நிர்வரும் முன்ெளியிட்ட தனமாக்கிய தளங்கள அயாவமந்துளள
வாகம் வதன் சீன கடலில்,  சீன  நிர்வல் செமிருக்கும் தீவுதிட்டுக்கள மற்றும்
கடல்குன்றுகயாவளத் தமாக்கு நிர்வதிலும் யாவகப்ட்ட தேசிய பற்று நிர்வதிலும் இந்த
நிூத்திலும் நீரிலுமமான தமாக்கும் ட்ட தேசிய பயாவடகள ட்ட தேசிய பமாத்திரம்  நிர்வகிக்கும்.

முப்ட்ட தேசிய பயாவட தளட்ட தேசிய பதிகளின் தயாவூ நிர்வர் வாகம் வஜனரல் ெளியிட்ட தஜமால் செப் டன்ஃெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமார்ட்,
கடந்த  நிர்வமாரம்  நிர்வட ஆஸ்திெளியிட்ட தரலிய நகரமமான டமார்வினில் உளள
அவாகம் வமரிக்க தளங்களுக்கு சுற்று ட்ட தேசிய பயணம் ெளியிட்ட தமற்வாகம் வகமாண்ட ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாது,
ட்ட தேசிய பத்திரியாவகயமாளர்களுக்கு கூறுயாவகயில்,  “நமாங்கள இங்ெளியிட்ட தக
நீண்டகமாூ நூன்கயாவளக் வாகம் வகமாண்டுளெளியிட்ட தளமாம்,  ெளியிட்ட தமலும் நமாங்கள
நீண்டகமாூ வாகம் வட்ட தேசிய பமாறுப்பறுதி ஏற்றுளெளியிட்ட தளமாம்,  நமாங்கள இங்ெளியிட்ட தக
நீண்டகமாூமமாக இருந்து  நிர்வருகிெளியிட்ட தறமாம்,”  என்றமார்.  இந்தமாண்டின்
ஆறு மமாதங்களுக்கு டமார்வினில் இருந்து வாகம் வல் செயல்ட்ட தேசிய படு நிர்வதற்கமாக
ஒக்கினமா நிர்வமாவிலிருந்து அனுப்ட்ட தேசிய பப்ட்ட தேசிய படும் கடற்ட்ட தேசிய பயாவடயினரின்
எண்ணிக்யாவக,  இந்த மமார்ச் மற்றும்  நிர்வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில்



இருந்து கணில் செமமாக அதிகரிக்கப்ட்ட தேசிய படும் என்ட்ட தேசிய பயாவத வாகம் வட்ட தேசிய பன்டகன்
அதிகமாரிகள முன்னறிவிப்ட்ட தேசிய பமாக வாகம் வதரிவித்தனர்.

அவாகம் வமரிக்க இரமாணு நிர்வம்,  குறுகிய-கமாூ ஓட்டத்தில்,   நிர்வட
வாகம் வகமாரியமாவுக்கு எதிரமான ஒரு ட்ட தேசிய பமாரிய தமாக்குதலுக்கும்,  அயாவதத்
வாகம் வதமாடர்ந்து அதன் ஆட்சியாவய தூக்கிவாகம் வயறி நிர்வதற்கமான ஒரு
ட்ட தேசிய பயாவடவாகம் வயடுப்ப மற்றும்  நிர்வட கிழக்கு ஆசியமாவில் அதிகமார
ல் செமநியாவூயாவய வியாவர நிர்வமாக மமாற்று நிர்வதற்கும் தயமாரிப்ப வாகம் வல் செய்து
 நிர்வருகிறது.  இது,  வாகம் வ நிர்வறும் 25  மில்லியன் மக்களுடன்
வாகம் வட்ட தேசிய பமாருளமாதமாரரீதியில் ஆதர நிர்வற்ற அந்நமாட்டின் எல்யாவூயில்
அயாவமந்துளள சீனமா மற்றும் ரஷ்யமாவின் மூெளியிட்ட தூமாட்ட தேசிய பமாயத்திற்கு
ெளியிட்ட தநரடியமாக ெளியிட்ட தகடு வியாவளவிக்கும்.

வாகம் வதன் வாகம் வகமாரியமாவில் குளிர்கமாூ ஒலிம்பிக்ஸ் வாகம் வதமாடங்கிய நமாட்களின்
ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாது,  அவாகம் வமரிக்க துயாவண ஜனமாதிட்ட தேசிய பதி யாவமக்கல் வாகம் வட்ட தேசிய பன்ஸ் இன்
 நிர்வமாரயிறுதி நட நிர்வடிக்யாவக, மிகவும் அச்சுறுத்தூமாக இருந்தது. 

வாகம் வதன் வாகம் வகமாரிய அரல் செமாங்கம்  நிர்வட வாகம் வகமாரிய வியாவளயமாட்டுக் குழு
ட்ட தேசிய பங்வாகம் வகடுப்ட்ட தேசிய பயாவத அதன்  நிர்வழியில்  நிர்வரெளியிட்ட த நிர்வற்க வாகம் வல் சென்றதுடன்,   நிர்வட
வாகம் வகமாரிய தயாவூ நிர்வர் தயாவூ நிர்வர் கிம் ெளியிட்ட தஜமாங்-யுன் இன் ல் செெளியிட்ட தகமாதரி கிம்
வாகம் வயமா-வாகம் வஜமாங்கிற்கும் மற்றும் அந்த தனியாவமப்ட்ட தேசிய பட்ட நமாட்டின்
வாகம் வட்ட தேசிய பயரளவிற்கமான அரசு தயாவூ நிர்வர் கிம் வாகம் வயமாங்-நம்மிற்கும்
இரமாஜமாங்க மரியமாயாவத அளிக்குமளவுக்கு வாகம் வல் சென்றது.  இப்ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாயாவதய
ட்ட தேசிய பதட்ட நியாவூ ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாரமாக வியாவளந்தமால்,  தீட்ட தேசிய பகற்ட்ட தேசிய பத்தின் இரண்டு
தரப்பிலும் நூறமாயிரக் கணக்கமான நிர்வர்கள கமாயப்ட்ட தேசிய படு நிர்வமார்கள
என்ட்ட தேசிய பதுடன்,  வாகம் வட்ட தேசிய பமாருளமாதமார மற்றும் ல் செமூக சீரழிவு ஏற்ட்ட தேசிய படும் என்ற
நியாவூயில்,  அத்தயாவகய ட்ட தேசிய பதட்ட நியாவூயாவயத் தணிப்ட்ட தேசிய பதற்கமாக
இரண்டு தரப்ப வாகம் வகமாரியர்களுக்கும் இயாவடெளியிட்ட தய ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பச்சு நிர்வமார்த்யாவதகயாவள
ெளியிட்ட தநமாக்கி தற்கமாலிக நட நிர்வடிக்யாவககள எடுக்கப்ட்ட தேசிய பட்டிருந்தன.

வாகம் வதன் வாகம் வகமாரியமா மற்றும்  நிர்வட வாகம் வகமாரியமா இரண்யாவடயும் அ நிர்வமதித்து
ஒரு கணக்கிட்ட ஏகமாதிட்ட தேசிய பத்திய இறுமமாப்படன்,  அவாகம் வமரிக்கமாவுக்கு
ஒரு ல் செமமாதமானமமான தீர்வு கமாணும் ஆர் நிர்வமில்யாவூ என்ட்ட தேசிய பயாவத வாகம் வட்ட தேசிய பன்ஸ்
வாகம் வதளிவுட்ட தேசிய படுத்தினமார். அ நிர்வர்  நிர்வட வாகம் வகமாரிய தயாவூ நிர்வர்களுடன் ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பல் செவும்
கூட மறுத்து,  அரசின் இரவு உணவு விருந்தில் இருந்து
வாகம் வ நிர்வளிெளியிட்ட தயறினமார்,  பின்னர் வாகம் வதமாடக்க விழமாவின் ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாது இரண்டு
தரப்ப வாகம் வகமாரியர்களின் ஒருங்கியாவணந்த குழு அணி நிர்வகுத்த ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாது
எழுந்திரமாமல் வாகம் வதமாடர்ந்து அமர்ந்திருந்தமார். 

இத்தயாவகய இரமாஜமாங்கரீதியிூமான அ நிர்வமதிப்பகள ஒெளியிட்ட தரவாகம் வயமாரு
ெளியிட்ட தநமாக்கத்திற்ெளியிட்ட தக ெளியிட்ட தல் செயாவ நிர்வயமாற்றுகின்றன:  அதமா நிர்வது,   நிர்வட
வாகம் வகமாரியமாயாவ நிர்வ அவாகம் வமரிக்கமாவின் ஒரு  நிர்வமாடிக்யாவகயமாளர் அரல் செமாக
மமாற்றும் ஒரு வியாவளயாவ நிர்வ மட்டுெளியிட்ட தம ட்ரம்ப் நிர் நிர்வமாகம் ஏற்கும் என்ற
த நிர்வறுக்கிடமற்ற ெளியிட்ட தல் செதியாவய அனுப்ப நிர்வதற்ெளியிட்ட தக ெளியிட்ட தல் செயாவ நிர்வயமாற்றுகின்றன.
 நிர்வமாஷிங்டன்,  கிம் ெளியிட்ட தஜமாங்-யுன்னின் ஆட்சியின் முழுயாவமயமான
அடிட்ட தேசிய பணியாவ நிர்வக் ெளியிட்ட தகமாரி  நிர்வருகிறது.  இதற்கு மமாற்றீடு திட்டங்கள
ஏற்கனெளியிட்ட த நிர்வ நடந்து  நிர்வருகின்ற நியாவூயில்,"வாகம் வநருப்ப கக்கும்
சீற்றத்துடன்"   நிர்வட வாகம் வகமாரியமாயாவ நிர்வ "முழுயாவமயமாக அழிப்ட்ட தேசிய பவாகம் வதன்ற"
ட்ரம்பின் அச்சுறுத்தயாவூ நயாவடமுயாவறப்ட்ட தேசிய படுத்து நிர்வதமாகும்.

டமார்வினில் அவாகம் வமரிக்க கடற்ட்ட தேசிய பயாவடயினர் இயாவடெளியிட்ட தய கூறிய உயாவறய
யாவ நிர்வக்கும் கருத்துக்களில், தளட்ட தேசிய பதி டன்ஃெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமார்ட் கூறினமார்: “[இ]தன்
இறுதியில்,  வாகம் வகமாரிய தீட்ட தேசிய பகற்ட்ட தேசிய பத்தில் நமாம் ல் செண்யாவடயிட்டமால் அது
மிகவும் ெளியிட்ட தமமால் செமமான ஒரு ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாரமாக இருக்கும்.  அதில்,  நிச்ல் செயமமாக
நமது கூட்டமாளிகள மற்றும் ட்ட தேசிய பங்கமாளிகளுடன் ெளியிட்ட தல் செர்ந்து,
அம்மண்ணில் கடற்ட்ட தேசிய பயாவடயினர் மற்றும் சிப்ட்ட தேசிய பமாய்கள
களமிறங்கு நிர்வமார்கள.  நீங்கள ஒரு கடற்ட்ட தேசிய பயாவடயினரமாக இருந்தமால்,
வாகம் வ நிர்வளிப்ட்ட தேசிய பயாவடயமாக கூறு நிர்வதமானமால் நீங்கள சீருயாவடயில் இருந்தமால்,

எப்ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாதும் கமாயாவூயில் இதுெளியிட்ட த நிர்வ ல் செமமாதமானத்தின் எனது கயாவடசி
நமாள என்று நம்பிய நிர்வமாறு எழுகிறீர் என்றமால்,  நீங்கள ல் செரியமான
இடத்தில் நிறுத்தப்ட்ட தேசிய படுவீர்கள,” என்றமார்.

அவாகம் வமரிக்கமா,  வாகம் வதன் வாகம் வகமாரியமா,  ஜப்ட்ட தேசிய பமான்,  ஆஸ்திெளியிட்ட தரலியமா மற்றும்
பிற அவாகம் வமரிக்க "கூட்டமாளிகளும் ட்ட தேசிய பங்கமாளிகளும்"  குளிர்கமாூ
ஒலிம்பிக்ஸ் வியாவளயமாட்டுக்கயாவள அடுத்து ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாருக்கு தயமாரமாகி
 நிர்வருகின்றனர் என்ட்ட தேசிய பயாவதத் தவிர,  இதுெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமான்ற நட நிர்வடிக்யாவககள
மற்றும் அறிக்யாவககளில் இருந்து  நிர்வட வாகம் வகமாரியமா ெளியிட்ட த நிர்வவாகம் வறன்ன
முடிவுக்கு  நிர்வர முடியும்?

முதூமாளித்து நிர்வத்தின் முரண்ட்ட தேசிய பமாடுகள,  உூயாவக இரண்டமாம் உூக
ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாருக்குப் பின்னர் அெளியிட்ட தனகமமாக மிகவும் வாகம் வகமாடூரமமாக வியாவூ
வாகம் வகமாடுக்க வாகம் வல் செய்யக்கூடிய ெளியிட்ட தமமாதலின் விளிம்பிற்கு வாகம் வகமாண்டு
 நிர்வந்துளளது.  அவாகம் வமரிக்க ஆளும்  நிர்வர்க்கம்,  அதன்
உளவாகம் வநருக்கடிகளமாலும் மற்றும் ஒரு கமாூத்தில் அது வாகம் வல் செய்தயாவதப்
ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாூ உூகிற்கு கட்டயாவளயிட தயாவகயாவமயற்றும்,  அதன்
 நிர்வல் செப்ட்ட தேசிய படுத்த முடியமாத வீழ்ச்சியாவயத் தடுக்க 25  ஆண்டு கமாூ
இரமாணு நிர்வ நிர்வமாத  நிர்வன்முயாவறயாவயத் தீவிரப்ட்ட தேசிய படுத்து நிர்வது மட்டுெளியிட்ட தம ஒெளியிட்ட தர
 நிர்வழிவாகம் வயன்ற முடிவுக்கு  நிர்வந்துளளது.

வாகம் வகமாரிய தீட்ட தேசிய பகற்ட்ட தேசிய பம் மீதமான ஒரு ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாரில் இருந்து சீனமாவும்
ரஷ்யமாவும் விூகி நின்றமாலும் கூட,  அதுெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமான்றவாகம் வ நிர்வமாரு ெளியிட்ட தமமாதல்
அணுஆயுதங்களுடன் ல் செண்யாவடயிடப்ட்ட தேசிய படும் " நிர்வல்ூரசு"  ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமார்களின்
அட்ட தேசிய பமாயத்யாவதெளியிட்ட தய உயர்த்தும்.  அயாவதப் ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாூெளியிட்ட த நிர்வ,  வாகம் வநருக்கடியில்
சிக்கிய முதூமாளித்து நிர்வ வாகம் வல் செல் நிர்வந்த குழுக்கயாவளப்
பிரதிநிதித்து நிர்வப்ட்ட தேசிய படுத்தும் வாகம் வட்ட தேசிய பய்ஜிங் மற்றும் மமாஸ்ெளியிட்ட தகமா ஆட்சிகளும்,
அவாகம் வமரிக்கமாவுடன் தவிர்க்கவியூமாத ஓர் இரமாணு நிர்வ ெளியிட்ட தமமாதலுக்கு
வாகம் வல் செயலூக்கத்துடன் தயமாரிப்ப வாகம் வல் செய்து  நிர்வருகின்றன.  ஐெளியிட்ட தரமாப்பிய
ஏகமாதிட்ட தேசிய பத்திய ல் செக்திகளின் சிந்தயாவன குழமாம்கள மற்றும்
இரமாணு நிர்வங்களிலும்,   நிர்வமாஷிங்டன் உடனமான ெளியிட்ட தமமாதல் இறுதியில்
தவிர்க்கவியூமாதது என்ற கணக்கீடுகள வாகம் வல் செய்யப்ட்ட தேசிய பட்டு  நிர்வருகின்றன.

1915  இல்,  ரஷ்ய பரட்சியமாளர் தயாவூ நிர்வர் விளமாடிமீர் வாகம் வூனின்,
சுவிஸ் கிரமாமம் சிம்மர் நிர்வமால்டில் நடந்த ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமார்-எதிர்ப்ப மமாநமாட்டில்
முன்வாகம் வமமாழிந்த தீர்மமானத்தில் எழுதினமார்:

“ல் செமீட்ட தேசிய பத்திய கமாூத்தின் அயாவனத்து பறநியாவூயாவமகளும்,  ட்ட தேசிய பமாட்டமாளி
 நிர்வர்க்கத்தின் பரட்சிகர வாகம் வ நிர்வகுஜன ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாரமாட்டங்கயாவள நமாளின்
நடப்ட்ட தேசிய பமாக ஆக்கியுளளன.  வாகம் வதமாழிூமாள  நிர்வர்க்கத்தின் ல் செட்டபூர் நிர்வ
ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாரமாட்டத்தின் ஒவ்வாகம் வ நிர்வமாரு  நிர்வழி நிர்வயாவககயாவளயும் ட்ட தேசிய பயன்ட்ட தேசிய படுத்தி,
அெளியிட்ட ததெளியிட்ட த நிர்வயாவளயில் இந்த உடனடியமான மற்றும் மிகவும் முக்கியமமான
ட்ட தேசிய பணிக்கு அந்த ஒவ்வாகம் வ நிர்வமாரு  நிர்வழி நிர்வயாவககயாவளயும் அடிட்ட தேசிய பணிய வாகம் வல் செய்து,
வாகம் வதமாழிூமாளர்களின் பரட்சிகர நனயாவ நிர்வ அபிவிருத்தி வாகம் வல் செய்யவும்,
அ நிர்வர்கயாவள ல் செர் நிர்வெளியிட்ட ததல் செ பரட்சிகர ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாரமாட்டத்தில் அணிதிரட்டவும்,
எந்தவாகம் வ நிர்வமாரு பரட்சிகர நட நிர்வடிக்யாவகயாவயயும் ஊக்குவிக்கவும்
முன்வாகம் வனடுக்கவும், ஏகமாதிட்ட தேசிய பத்திய ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாயாவர ஒடுக்குெளியிட்ட த நிர்வமாருக்கு எதிரமாக
ஒடுக்கப்ட்ட தேசிய படும்  நிர்வர்க்கத்தின் ஒரு உளநமாட்டு ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாருக்குள,
முதூமாளித்து நிர்வ நிர்வமாதிகளின்  நிர்வர்க்கத்யாவதப் ட்ட தேசிய பறிமுதல் வாகம் வல் செய் நிர்வதற்கமான
ஒரு ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாருக்குள,  ட்ட தேசிய பமாட்டமாளி  நிர்வர்க்கம் அரசியல் அதிகமாரத்யாவதக்
யாவகப்ட்ட தேசிய பற்றப்ட்ட தேசிய படு நிர்வதற்கும் மற்றும் ெளியிட்ட தல் செமால் செலில் செத்யாவத அயாவட நிர்வதற்குமமான
ஒரு ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாருக்குள மக்கயாவள திருப்ப நிர்வதற்கும்,  ல் செமாத்தியமமான
ஒவ்வாகம் வ நிர்வமான்யாவறயும் வாகம் வல் செய் நிர்வெளியிட்ட தத, ெளியிட்ட தல் செமால் செலிஸ்டுகளின் கடயாவமயமாகும்.”

இன்று,  நமான்கமாம் அகிூத்தின் அயாவனத்துூகக் குழு அெளியிட்ட தத
முன்ெளியிட்ட தனமாக்கிற்கமாக ெளியிட்ட தட்ட தேசிய பமாரமாடுகிறது,  அயாவத ல் செர் நிர்வெளியிட்ட ததல் செ வாகம் வதமாழிூமாள
 நிர்வர்க்கத்தின் தயாவூயாவமயமாக கட்டயாவமக்க ெளியிட்ட த நிர்வண்டும்.


