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ஃபிளின் இஇர இராஜிஜின இரானாம இராவிற்குப் பின்ஜின இரால
இருப்பதும, ட்இரமப் ் நப் நெருக்கடியும: ஏக இராதிபத்திய
் நக இராள்கக மீத இராஜின ஒரு கடுகனாமய இராஜின ன மனாம இராதல

Patrick Martin, 15 February 2017 

தங்களன்று ு மறு மாமால மாலை ை தலை தேசிய ிய பறு மாதுகறு மாப்புத்துமாலாப்புத்துறை ஆை த மாலைறு மாசகர

மாலு மக்ை தகல் ஃபிளின் இன் இன் இரறு மாஜிஇராஜினறு மாு மறு மாவிற்குப் பின்இராஜினர, ட்ன் இரம்ப்
நிரிர்வறு மாகம் ஒரு தீவின் இர அன் இரசியல்  அரசியல் நர அரசியல் நெருக்கடிமாலய முகங் அரசியல் நகறு மாடுத்து
ிர்வருகிாப்புத்துறைது.  ட்ன் இரம்ப் ிய பலை தேவிை தயற்ிய பலை தேற்கு முன்இராஜினை தன் இர ன் இரஷ்யறு மா
உடஇராஜினறு மாஇராஜின ஃபிளினின்  அரசியல் நலை தேறு மாடரபுகள் குறித்து கறு மாங்கின் இரஸ
விசறு மாரிக்க ை திர்வண்டு அரசியல் நு மஇராஜின ஊடகங்களும் அன் இரசியல்
ஸலை தேறு மாிய பகத்தன் பிரிவுகளும் அதகரித்லை தேளவில் முமாலாப்புத்துறையிட்டு
ிர்வருகின்ாப்புத்துறைஇராஜின என்ிய பை தலை தேறு மாடு,  அந்லை தே  அரசியல் நலை தேறு மாடரபுகள் குறித்து ட்ன் இரம்ப்
என்இராஜின அறிந்தருந்லை தேறு மார என்ிய பமாலலை தேயும்,  அிர்வருக்கு  அரசியல் நலை தேரிந்தும்
ு மற்றும் அிர்வன் இரது ஒப்புலை தேலுடனும் லை தேறு மான் ஃபிளின் அவ்ிர்வறு மாறு
 அரசியல் நசயல்ிய பட்டிருந்லை தேறு மான் இரறு மா என்ிய பமாலலை தே ட்ன் இரம்ப் விளக்க
ை திர்வண்டு அரசியல் நு மன்றும் அமாலிர்வ ை தகறு மாருகின்ாப்புத்துறைஇராஜின.

ிர்வறு மாஷிங்டனுக்கறு மாஇராஜின ன் இரஷ்ய தூலை தேர ை தசரஜி கிஸலியறு மாக் (Sergey

Kislyak) உடன் டிசம்ிய பர 29,  2016  இல் ஃபிளின்
 அரசியல் நலை தேறு மாமால மாலைை திய பசியில் உமாலன் இரயறு மாடியது குறித்து ட்ன் இரம்ப்
ிய பலை தேவிை தயற்ாப்புத்துறைலை தேற்கு பின்இராஜினர உடஇராஜினடியறு மாக FBI ஃபிளிமாலஇராஜின
விசறு மாரித்லை தேலை தேறு மாகவும்,  அந்லை தே உமாலன் இரயறு மாடமால மாலை NSA இன் இரகசியு மறு மாக
கண்கறு மாணித்து,  ிய பதவு  அரசியல் நசய்லை தேலை தேறு மாகவும்  அரசியல் நசவ்ிர்வறு மாயன்று ு மதயம்
 அரசியல் நசய்தகள்  அரசியல் நிர்வளியறு மாயிஇராஜின. 

ன் இரஷ்யறு மா மீலை தேறு மாஇராஜின அ அரசியல் நு மரிக்க லை தேமாலடயறு மாமாலையாணைகள் குறித்து ஃபிளின்
அத்தூலை தேருடன் விிர்வறு மாதத்தருந்லை தேலை தேறு மாகவும்,  அந்லை தே உண்மாலு மமாலய
அிர்வர  அரசியல் நலை தேறு மாடரந்து ு மறுத்து ிர்வருிர்வது  அரசியல் நிய பறு மாய்யறு மாஇராஜினது என்றும்
நீதத்துமாலாப்புத்துறை அதகறு மாரிகள் ிய ப மாலை ிர்வறு மான் இரங்களுக்கு முன்இராஜினை தன் இர
 அரசியல் நிர்வள்மாலள ு மறு மாளிமாலகக்கு லை தேகிர்வல் அளித்தருந்லை தேமாலலை தே ிர்வறு மாஷிங்டன்
ை திய பறு மாஸட்  அரசியல் நிர்வளியிட்டது.  ஃபிளின்-  கிஸலியறு மாக் உமாலன் இரயறு மாடலின்
எழுத்துப் பின் இரத ிர்வறு மாஷிங்டனின் உயரு மட்ட அதகறு மாரிகளிமாலடை தய
சுற்றுக்கு விடப்ிய பட்டுள்ளலை தேறு மாக  அரசியல் நசய்தகள்  அரசியல் நலை தேரிவிக்கின்ாப்புத்துறைஇராஜின.

ு மத்தய பு மாலைஇராஜினறு மாய்வு முகமாலு ம (CIA) ு மற்றும் ை தலை தேசிய ிய பறு மாதுகறு மாப்பு
முகமாலு ம (NSA)  ிர்வழங்கிய ஆையாணைிர்வங்களுக்கு ிர்வடிகறு மா மாலைறு மாக
 அரசியல் நிய பருநிறுிர்வஇராஜின-கட்டுப்ிய பறு மாட்டி மாலைறு மாஇராஜின ஊடகங்களில் ை தசமாலிர்வயறு மாற்றும்
ிய ப மாலை விு மரசகரகள்,  ிய பலை தேவி நீக்க குற்ாப்புத்துறைவிசறு மான் இரமாலையாணை எனும்
ஆிய பத்மாலலை தேை தயறு மா அல் மாலைது நிக்சன்-ிய பறு மாணியில் ிய ப மாலைிர்வந்லை தேு மறு மாஇராஜின
இன் இரறு மாஜிஇராஜினறு மாு மறு மாமாலிர்வை தயறு மா ை து மலுயரத்லை தே  அரசியல் நலை தேறு மாடங்கி உள்ளஇராஜினர.

அ அரசியல் நு மரிக்க ஆளும் உயன் இரடுக்கிற்குள் சீறிக்  அரசியல் நகறு மாண்டிருக்கும்
ை து மறு மாலை தேல், அ அரசியல் நு மரிக்க அன் இரசியல் ிர்வறு மாழ்வின் ை து மற்புாப்புத்துறைத்தற்கு ிர்வன் இரத்
 அரசியல் நலை தேறு மாடங்கியுள்ளது.  இந்லை தே சண்மாலடயில்,   அரசியல் நிர்வள்மாலள ு மறு மாளிமாலக,
ு மத்தய பு மாலைஇராஜினறு மாய்வு அமாலு மப்பு (CIA), ை தலை தேசிய ிய பறு மாதுகறு மாப்பு
ஆமாலையாணையம் (NSA) கூட்டன் இரசு பு மாலைஇராஜினறு மாய்வு அமாலு மப்பு (FBI) ு மற்றும்
 அரசியல் நிய பன்டகன் எஇராஜின முலை தே மாலைறு மாளித்துிர்வ அன் இரசின் பின் இரலை தேறு மாஇராஜின
அமாலு மப்புகளும்,  அத்துடன் ஜஇராஜினர அரசியல் நெறு மாயகக் கட்சி ு மற்றும்
குடியன் இரசுக் கட்சி எஇராஜின இன் இரண்டு கட்சிகளது லை தேமால மாலைமாலு மகளும்
சம்ிய பந்லை தேப்ிய பட்டுள்ளஇராஜின.   அரசியல் நிர்வளியுாப்புத்துறைவு  அரசியல் நகறு மாள்மாலக மீலை தேறு மாஇராஜின
பிளவுகளும் ு மற்றும் ன் இரஷ்யறு மாவிற்கு எதன் இரறு மாக ட்ன் இரம்ப் நிரிர்வறு மாகம்
ை திய பறு மாதுு மறு மாஇராஜினளவிற்கு ஆக்ை தன் இரறு மாஷு மறு மாஇராஜின ை திய பறு மாக்மாலக எடுக்கவில்மால மாலை

என்ாப்புத்துறை இன் இரறு மாணுிர்வ-உளவுத்துமாலாப்புத்துறை எந்தன் இரத்தற்குள் நி மாலைவும்
கிர்வமால மாலைகளுை து ம இந்லை தே ை து மறு மாலை தேலின் மாலு மயத்தல் உள்ளஇராஜின. 

புதய நிரிர்வறு மாகத்மாலலை தே விட,  ட்ன் இரம்ப் க்கு எதன் இரறு மாஇராஜின பின் இரச்சறு மான் இரம்,
பிற்ை திய பறு மாக்குத்லை தேஇராஜினத்தலும் இன் இரறு மாணுிர்விர்வறு மாலை தேத்தலும் குமாலாப்புத்துறைந்லை தேலை தேல் மாலை.
ஒரு தீரக்கு மறு மாஇராஜின லை தேரக்கத்மாலலை தே  அரசியல் நகறு மாண்டுள்ள இது, ஒட்டு அரசியல் நு மறு மாத்லை தே
உ மாலைகிற்கும் சறு மாத்தயு மறு மாஇராஜினளவிற்கு ை திய பன் இரழிவுகன் இரு மறு மாஇராஜின
விமாலளவுகை தளறு மாடு, ன் இரஷ்யறு மாவுடஇராஜினறு மாஇராஜின அன் இரசியல் ு மற்றும் இன் இரறு மாணுிர்வ
ை து மறு மாலை தேலின் ஒரு தீவின் இரப்ிய பறு மாட்டுக்கு இட்டுச்  அரசியல் நசல்கிாப்புத்துறைது.

இந்லை தே பின் இரச்சறு மான் இரம் லை தேறு மான் ஜஇராஜினர அரசியல் நெறு மாயகக் கட்சியிஇராஜினது
முன்னீடுிய பறு மாட்டின் மாலு மயத்தல் மாலிர்வக்கப்ிய பட்டுள்ளது.  2016
ை தலை தேரலை தேலின் இறுத ு மறு மாலை தேங்கள் முழுிர்வதும்,  ஹி மாலைறு மாரி கிளிண்டன்
மீண்டும் மீண்டும் ட்ன் இரம்மாலிய ப ன் இரஷ்ய ஜஇராஜினறு மாதிய பத விளறு மாடிமீர
புட்டினின் ஓர அன் இரசியல் மாலகயறு மாள் என்று லை தேறு மாக்கிஇராஜினறு மார,
அை தலை தேை திர்வமாலளயில் அிர்வர லை தேன்மாலஇராஜினத்லை தேறு மாை தஇராஜின அ அரசியல் நு மரிக்க
ஏகறு மாதிய பத்தயத்தன் மிகவும் ர அரசியல் நெம்ிய பகு மறு மாஇராஜின ிய பறு மாதுகறு மாிர்வ மாலைறு மாக
சித்லை தேரித்து  அரசியல் நகறு மாண்டறு மார.

இந்லை தே பின் இரச்சிமாலஇராஜின பின்இராஜினர மீண்டும் ை தலை தேரலை தேலுக்குப் பிந்மாலலை தேய
இமாலடு மருவு கறு மா மாலைத்தல்,  ட்ன் இரம்பின் ஆச்சரியு மறு மாஇராஜின  அரசியல் நிர்வற்றிக்கு
"ன் இரஷ்ய இமாலையாணைய ஊடுருிர்வல்"  லை தேறு மான் கறு மான் இரையாணைம் என்ாப்புத்துறை
ிர்வறு மாலை தேங்களுடன்,  உயரத்லை தேப்ிய பட்டது.  ட்ன் இரம்ப் ிய பலை தேவிை தயற்ாப்புத்துறைலை தேற்குப்
பின்இராஜினர,  கறு மாங்கின் இரஸில் உள்ள ஜஇராஜினர அரசியல் நெறு மாயகக் கட்சியிஇராஜினர ு மற்றும்
 அரசியல் நசஇராஜினட் குடியன் இரசு கட்சியிஇராஜினன் இரது ஒரு பிரிவிஇராஜினர சிஐஏ ு மற்றும்
 அரசியல் நிய பன்டகனின் அன் இரசியல் லை தேறு மாக்குமுகப்ிய பறு மாக  அரசியல் நசயல்ிய பட்ட
நிமால மாலையில்,  இந்லை தே கருத்துரு மீண்டும்
முன் அரசியல் நஇராஜினடுக்கப்ிய பட்டுள்ளது.

கறு மாங்கின் இரஸில் உள்ள ஜஇராஜினர அரசியல் நெறு மாயகக் கட்சியிஇராஜினர,  ிர்வறு மாட்டரை தகட்
சகறு மாப்லை தே ை தகள்வியறு மாஇராஜின,  “ஜஇராஜினறு மாதிய பதக்கு அது குறித்து என்இராஜின
 அரசியல் நலை தேரியும்,  அிர்வருக்கு எப்ை திய பறு மாது  அரசியல் நலை தேரிய ிர்வந்லை தேது?”  என்ிய பமாலலை தே
உயரத்துிர்வலை தேற்கு ஃபிளினின் இன் இரறு மாஜிஇராஜினறு மாு மறு மாமாலிர்வ ிய பற்றிக்
 அரசியல் நகறு மாண்டஇராஜினர.  டிசம்ிய பர 29  இல் கிஸலியறு மாக்கிற்கு ஃபிளின்
 அரசியல் நலை தேறு மாமால மாலைை திய பசியில் அமாலழத்லை தே அன்மாலாப்புத்துறைய தஇராஜினம்லை தேறு மான் ஜஇராஜினறு மாதிய பத
ஒிய பறு மாு மறு மா ன் இரஷ்யறு மா மீது புதய லை தேமாலடயறு மாமாலையாணைகமாலள விதத்லை தேறு மார
என்ாப்புத்துறை நிமால மாலையில், ட்ன் இரம்ப்  அரசியல் நிர்வள்மாலள ு மறு மாளிமாலகயில் நுமாலழந்லை தேதும்
அந்லை தே லை தேமாலடயறு மாமாலையாணைகள் லை தேளரத்லை தேப்ிய படும் அல் மாலைது முற்றிலுு மறு மாக
நீக்கப்ிய படும் என்ிய பலை தேற்கு ஃபிளின் அப்ை திய பறு மாது உத்லை தேன் இரிர்வறு மாலை தேங்கள்
ிர்வழங்கிஇராஜினறு மார என்ிய பை தலை தே அிர்வரகளின் ிர்வறு மாலை தேு மறு மாகும்.

மிகவும் கடுமாலு மயறு மாஇராஜின கருத்துக்கள்,  பின் இரதநிதகள் சமாலிய பயின்
உளவுத்துமாலாப்புத்துறைக்கறு மாஇராஜின ை தலை தேரவு கமிட்டியின் ஓர அங்கத்லை தேிர்வன் இரறு மாஇராஜின
கலிை திய பறு மாரனியறு மாவின் எரிக் ஸிர்வல் அரசியல் நிர்வல்லிடம் (Eric  Swalwell)

இருந்து ிர்வந்லை தேஇராஜின.  ட்ன் இரம்ப் ஆலை தேன் இரிர்வறு மாளரகள் "ன் இரஷ்யறு மாவுடன்
முமாலாப்புத்துறையற்ாப்புத்துறை உாப்புத்துறைவுகமாலளக்  அரசியல் நகறு மாண்டுள்ளஇராஜினர"  ு மற்றும் இலை தேற்கு
ட்ன் இரம்ை திய ப கூட உடந்மாலலை தேயறு மாய் இருக்கிாப்புத்துறைறு மார என்று அிர்வர
அறிவித்லை தேறு மார.  “கறு மாங்கின் இரஸில் குடியன் இரசுக் கட்சியிஇராஜினருக்கு
 அரசியல் நிய பரும்ிய பறு மான்மாலு மகள் இருக்க மாலைறு மாம் ு மற்றும் அிர்வரகளது



ை திர்வட்ிய பறு மாளரகள்  அரசியல் நிர்வள்மாலள ு மறு மாளிமாலகயில்  அரசியல் நஜயித்து
ிர்வந்தருக்க மாலைறு மாம்,  ஆஇராஜினறு மால் [ஜஇராஜினர அரசியல் நெறு மாயகக் கட்சியிஇராஜினர]  ஒன்றும்
நின் இரறு மாலை தேன் இரிர்வறு மாஇராஜினிர்வரகள் கிமாலடயறு மாது,”  என்ாப்புத்துறைறு மார.  “எங்கை தளறு மாடும்
அ அரசியல் நு மரிக்க ு மக்கள் இருக்கிாப்புத்துறைறு மாரகள்,  ஜஇராஜினறு மாதிய பத ர அரசியல் நெம்ை து மறு மாடு
இருக்கிாப்புத்துறைறு மான் இரறு மா இல்மால மாலை ன் இரஷ்யரகை தளறு மாடு இருக்கிாப்புத்துறைறு மான் இரறு மா என்ிய பமாலலை தே
அிர்வரகள்  அரசியல் நலை தேரிந்து  அரசியல் நகறு மாள்ளும் ிர்வமாலன் இரயில் அ அரசியல் நு மரிக்க ு மக்கள்
தருப்த அமாலடயப் ை திய பறு மாிர்வதல்மால மாலை,” என்ாப்புத்துறைறு மார. 

ு மத்தய பு மாலைஇராஜினறு மாய்வு முகமாலு மயும் (CIA), ை தலை தேசிய ிய பறு மாதுகறு மாப்பு
முகமாலு மயும் (NSA) ு மற்றும்  அரசியல் நிய பன்டகனின்
 அரசியல் நிய பரும்ிய பறு மான்மாலு மயிஇராஜினரும்,  ன் இரஷ்யறு மாவுடஇராஜினறு மாஇராஜின ை திய பறு மார
லை தேயறு மாரிப்புகளில் ிய பறு மாரியளவில் மூை த மாலைறு மாிய பறு மாய முலை தேலீடுகமாலளச்
 அரசியல் நசய்துள்ள அன் இரசு எந்தன் இரத்தன் சக்த ிர்வறு மாய்ந்லை தே பிரிவுகளும்,
ஜஇராஜினர அரசியல் நெறு மாயகக் கட்சியிஇராஜினருக்கு பின்இராஜினறு மால் இருப்ிய பலை தேறு மால் அிர்வரகள்
ஒன்றும் "நின் இரறு மாலை தேன் இரிர்வறு மாஇராஜினிர்வரகள் இல்மால மாலை"  என்று அிர்வர
கூறியிருந்லை தேறு மால்,  ஸிர்வல் அரசியல் நிர்வல் இன்னும் உண்மாலு மயறு மாஇராஜினிர்வன் இரறு மாக
இருந்தருப்ிய பறு மார.

ட்ன் இரம்பின் ு மந்தரிசமாலிய ப நியு மஇராஜினங்கள் குறித்தும், அிர்வர ிர்வழங்கிய
ஜஇராஜினர அரசியல் நெறு மாயக விை தன் இரறு மாலை தே ு மற்றும் அன் இரசிய மாலைமாலு மப்பு விை தன் இரறு மாலை தே
உத்லை தேன் இரிர்வறு மாமாலையாணைகமாலள குறித்தும்,  ஜஇராஜினர அரசியல் நெறு மாயக கட்சி
சுயதருப்தை தயறு மாடு முடங்கி  அரசியல் நகறு மாள்கிாப்புத்துறைது.  இது ஏ அரசியல் நஇராஜினன்ாப்புத்துறைறு மால்,
ட்ன் இரம்ப்  அரசியல் நகறு மாள்மாலகயின் இத்லை தேமாலகய கூறுிய பறு மாடுகள் மீலை தேறு மாஇராஜின
அிர்வரகளது லை தேந்தை தன் இரறு மாிய பறு மாய விு மரசஇராஜினங்கள் என்இராஜினிர்வறு மாக
இருந்லை தேறு மாலும்,  இவ்விரு கட்சிகளும் பின் இரதநிதத்துிர்வம்  அரசியல் நசய்யும்
 அரசியல் நிய பருநிறுிர்வஇராஜின ு மற்றும் நிதயியல்  அரசியல் நசல்ிர்வந்லை தே அதகறு மான் இர அடுக்கின்
ர அரசியல் நெ மாலைன்களுடன் அமாலிர்வ  அரசியல் நிய பறு மாருந்துகின்ாப்புத்துறைஇராஜின. ஆஇராஜினறு மால் ட்ன் இரம்ப் ஒரு
ன் இரஷ்ய மாலகயறு மாள் என்று ிர்வறு மாதட்டு ஒரு  அரசியல் நு மக்கறு மாரத்தய
ிய பறு மாணியி மாலைறு மாஇராஜின பின் இரச்சறு மான் இரத்மாலலை தே ர அரசியல் நெடத்லை தே ிர்வறு மாய்ப்பு கிமாலடக்மாலகயில்,
அிர்வரகள் ிர்வறு மாயில் ிர்வந்லை தேமாலலை தேப் ை திய பசி சண்மாலடயில்
இாப்புத்துறைங்குகிாப்புத்துறைறு மாரகள்.

கறு மாங்கின் இரஸில் உள்ள குடியன் இரசுக் கட்சியிஇராஜினரின் பிரிவுகளும்,
அத்துடன் ஜஇராஜினர அரசியல் நெறு மாயகக் கட்சியிஇராஜினரும்,  இந்லை தே பின் இரச்சிமாலஇராஜினயில்
ட்ன் இரம்பிடம் இருந்து லை தேங்கமாலளத்லை தேறு மாங்கை தள வி மாலைக்கி
 அரசியல் நகறு மாள்கிாப்புத்துறைறு மாரகள் என்ிய பது குறிப்பிடத்லை தேக்கலை தேறு மாகும்.   அரசியல் நிர்வறுு மை தஇராஜின
ை தஜறு மான்  அரசியல் நு மக் அரசியல் நகயின் ு மற்றும் லிண்ட் அரசியல் நச கின் இர்ட்செ கிரஹறு மாம்
ை திய பறு மான்ாப்புத்துறைிர்வரகள் ு மட்டுு மல் மாலை.  அ அரசியல் நு மரிக்க ை தலை தேரலை தேல்களில் ன் இரஷ்ய
லை தேமால மாலையீடு குறித்லை தே குற்ாப்புத்துறைச்சறு மாட்டுக்கமாலள விசறு மாரிக்கவும் ு மற்றும்
அந்லை தே விசறு மான் இரமாலையாணை ிர்வன் இரம்பிற்குள் ன் இரஷ்யறு மாவுடஇராஜினறு மாஇராஜின ஃபிளினின்
 அரசியல் நலை தேறு மாடரபுகமாலள உள்ளடக்கவும்,   அரசியல் நசஇராஜினட் குடியன் இரசு கட்சி
லை தேமால மாலைமாலு ம உடன்ிய பட்டுள்ளது.

அ அரசியல் நு மரிக்க ஏகறு மாதிய பத்தயம்,  அலை தேன் சிர்வறு மாலுக்கிடு மற்ாப்புத்துறை
உ மாலைகளறு மாவிய இன் இரறு மாணுிர்வ ை து ம மாலைறு மாதக்கத்மாலலை தே மாலகயி அரசியல் ந மாலைடுப்ிய பன்
மூ மாலைு மறு மாக,  அலை தேன் வீழ்ச்சியமாலடந்துிர்வரும் உ மாலைக  அரசியல் நிய பறு மாருளறு மாலை தேறு மான் இர
இடத்மாலலை தே எதர அரசியல் நகறு மாள்ளள முமாலஇராஜினகிாப்புத்துறைது. உ மாலைகின் இன் இரண்டறு மாிர்வது
மிகப்  அரசியல் நிய பரிய அணுஆயுலை தே லை தேளிர்வறு மாடங்கமாலளக்  அரசியல் நகறு மாண்டுள்ளதும்,
எண் அரசியல் நையாணைய் ு மற்றும் எரிிர்வறு மாயுவின் மிகப்  அரசியல் நிய பரிய ிர்வளங்கமாலளக்
 அரசியல் நகறு மாண்டுள்ளதும், புவியியல்ரீதயில் யுை தன் இரஷியறு மா  அரசியல் நிய பருநி மாலைத்தன்
மாலு மயத்தல் ஒரு முக்கிய இடத்தல் அமாலு மந்துள்ளதுு மறு மாஇராஜின
ன் இரஷ்யறு மாவிஇராஜினது இப்ை திய பறு மாதும் குறிப்பிடத்லை தேக்க ிய ப மாலைத்மாலலை தேயும்,
ு மற்றும் சீஇராஜினறு மாவின் ிர்வளரந்து ிர்வரும்  அரசியல் நிய பறு மாருளறு மாலை தேறு மான் இர ு மற்றும்
இன் இரறு மாணுிர்வ ிய ப மாலைத்மாலலை தேயும்,  அ அரசியல் நு மரிக்க ஏகறு மாதிய பத்தயம் அலை தேன்
ை து ம மாலைறு மாதக்க ை தர அரசியல் நெறு மாக்கிற்கறு மாஇராஜின ிய பறு மாமாலலை தேயில் உள்ள பின் இரலை தேறு மாஇராஜின
லை தேமாலடகளறு மாக கறு மாண்கிாப்புத்துறைது.

ஆளும் ிர்வரக்கத்தனுள் உள்ள ட்ன் இரம்ப் எதரப்ிய பறு மாளரகள், புட்டின்
ஆட்சிமாலயப் ிய ப மாலைவீஇராஜினப்ிய படுத்தும் அல் மாலைது அமாலலை தே தூக்கிவீசும்
ை தர அரசியல் நெறு மாக்கில்,  அ அரசியல் நு மரிக்க  அரசியல் நிர்வளியுாப்புத்துறைவு  அரசியல் நகறு மாள்மாலகமாலய ன் இரஷ்யறு மாமாலிர்வ

ை தர அரசியல் நெறு மாக்கி இ மாலைக்கில் மாலிர்வக்க ை திர்வண்டு அரசியல் நு மஇராஜின
ிர்வலியுறுத்துகிாப்புத்துறைறு மாரகள். இது, சீஇராஜினறு மா முன்னிறுத்துகின்ாப்புத்துறை சிர்வறு மாமால மாலை
எதர அரசியல் நகறு மாள்ிர்வலை தேற்கு ஒரு முன்நிிய பந்லை தேமாலஇராஜினயறு மாக கருலை தேப்ிய படுகிாப்புத்துறைது.

எண்ையாணைற்ாப்புத்துறை ிர்வறு மாஷிங்டன் சிந்லை தேமாலஇராஜின குழறு மாம்கள்,  ு மத்தய
கிழக்கிலும்,  உக்ை தன் இரனிலும்,  ிய பறு மால்டிக் ர அரசியல் நெறு மாடுகளிலும் ு மற்றும்
இமாலையாணையிர்வழியிலும் ன் இரஷ்ய ிய பமாலடகளுடஇராஜினறு மாஇராஜின இன் இரறு மாணுிர்வ
ை து மறு மாலை தேல்களுக்குரிய சூழல்கமாலள அபிவிருத்த  அரசியல் நசய்துள்ளஇராஜின.
முலை தேலில் சீஇராஜினறு மா மீது ஒருங்குவிிர்வலை தேற்கறு மாக,  லை தேற்ை திய பறு மாமாலலை தேக்கு
ன் இரஷ்யறு மாவுடஇராஜினறு மாஇராஜின ிய பலை தேட்டங்கமாலள குமாலாப்புத்துறைக்கும் ை தர அரசியல் நெறு மாக்கில் ட்ன் இரம்ப்
முன் அரசியல் நு மறு மாழியும் ை திய பறு மாக்குகமாலள ஒட்டி,  ன் இரஷ்யறு மாவுடஇராஜினறு மாஇராஜின ை தர அரசியல் நென் இரடி
ை து மறு மாலை தேல்  அரசியல் நகறு மாள்மாலகயிலிருந்து ை தர அரசியல் நெறு மாக்குநிமால மாலைமாலய வி மாலைக்கிக்
 அரசியல் நகறு மாள்ளும் ு மறு மாற்மாலாப்புத்துறைத்மாலலை தே ஏற்ிய பலை தேற்கு ை தலை தேசிய ிய பறு மாதுகறு மாப்பு
உயன் இரடுக்கு லை தேயறு மான் இரறு மாக இல்மால மாலை.

ஆளும் ிர்வரக்கத்தற்குள் ு மற்றும் முலை தே மாலைறு மாளித்துிர்வ அன் இரசுக்குள்
ை து மறு மாலை தேல்  அரசியல் நகறு மாந்லை தேளிப்ிய பறு மாக இருக்கின்ாப்புத்துறை அை தலை தேை திர்வமாலளயில்,
ஜஇராஜினர அரசியல் நெறு மாயக உரிமாலு மகள் மீலை தேறு மாஇராஜின ட்ன் இரம்ப் நிரிர்வறு மாகத்தன்
லை தேறு மாக்குலை தேல்கள் முன்பில் மாலைறு மாலை தே அளவிற்கு ு மக்கள் எதரப்மாலிய ப
 அரசியல் நிர்வளிக் அரசியல் நகறு மாையாணைன் இர தூண்டுலை தே மாலைறு மாக உள்ளது.  மில்லியன்
கையாணைக்கறு மாஇராஜின உமாலழக்கும் ு மக்களும் இமாலளஞரகளும், உள்ளூரில்
பிாப்புத்துறைந்லை தேிர்வரகளும் பு மாலைம் அரசியல் நிய பயரந்லை தேிர்வரகளும்,  புதய
அன் இரசறு மாங்கத்தற்கு எதன் இரறு மாக ை திய பறு மான் இரறு மாட்டங்களில் ிய பங்குிய பற்றி
ிர்வருகின்ாப்புத்துறைஇராஜினர.  ஆஇராஜினறு மால் இந்லை தே ிய பன் இரந்லை தே சமூக இயக்கு மறு மாஇராஜினது,
இன்இராஜினமும்,  அரசியல் நலை தேறு மாழி மாலைறு மாள ிர்வரக்கத்தன் சுயறு மாதீஇராஜினு மறு மாஇராஜின ர அரசியல் நெ மாலைன்கமாலள
ிர்வமாலன் இரயறுக்கும் ஒரு  அரசியல் நலை தேளிிர்வறு மாஇராஜின அன் இரசியல்
ை திர்வமால மாலைத்தட்டத்மாலலை தேை தயறு மா அல் மாலைது ஒரு புன் இரட்சிகன் இர ை தசறு மாசலிச
லை தேமால மாலைமாலு மமாலயை தயறு மா எடுக்கவில்மால மாலை.

இந்நிமால மாலைமாலு ம ு மன் இரையாணைகதயி மாலைறு மாஇராஜின அிய பறு மாயங்கமாலள
முன்னிறுத்துகிாப்புத்துறைது.  பின் இரலை தேறு மாஇராஜினு மறு மாக ஜஇராஜினர அரசியல் நெறு மாயகக் கட்சி மூ மாலைு மறு மாக
 அரசியல் நசயல்ிய பட்டு ிர்வரும் உளவுத்துமாலாப்புத்துறை முகமாலு மகள்,  அதகரித்து
ிர்வரும் சமூக ு மற்றும்  அரசியல் நிய பறு மாருளறு மாலை தேறு மான் இர ு மஇராஜினக்குமுாப்புத்துறைல்களுக்கறு மாஇராஜின
எரிப்பிழம்புகளறு மாக,   அரசியல் நிர்வளி எதரிகள் என்று கூாப்புத்துறைப்ிய படுிர்வமாலலை தேப்
ிய பயன்ிய படுத்த,  ிய பறு மாரிய எதரப்மாலிய ப ட்ன் இரம்மாலிய ப ை தர அரசியல் நெறு மாக்கி  அரசியல் நகறு மாண்டு
 அரசியல் நசல் மாலைவும் ு மற்றும் ை தர அரசியல் நென் இரடியறு மாக ன் இரஷ்யறு மாவிற்கு எதன் இரறு மாகை திர்வறு மா
அல் மாலைது சீஇராஜினறு மாவிற்கு எதன் இரறு மாகை திர்வறு மா தருப்பி விடப்ிய பட்ட
அிர்வரகளது ை திய பறு மார தட்டங்களுக்குப் பின்இராஜினறு மால் தமாலசதருப்ிய பவும்
முயன்று ிர்வருகின்ாப்புத்துறைஇராஜின.

 அரசியல் நலை தேறு மாழி மாலைறு மாளரகளும் இமாலளஞரகளும் ஆளும் உயன் இரடுக்கின்
எந்லை தே அரசியல் நிர்வறு மாரு கன்மாலஇராஜினக்குப் பின்இராஜினறு மாலும் அணி ிர்வகுக்கக்கூடறு மாது.
இன் இரண்டு கட்சிகளுை து ம அ அரசியல் நு மரிக்க  அரசியல் நிய பருநிறுிர்வஇராஜினங்களின்
இ மாலைறு மாிய பங்கமாலளப் ிய பறு மாதுகறு மாப்ிய பலை தேற்கறு மாக புதய இன் இரறு மாணுிர்வ
இன் இரத்லை தேஆற்றுக்கு லை தேயறு மாரிப்பு  அரசியல் நசய்து ிர்வருகின்ாப்புத்துறைஇராஜின.  அமாலிர்வ,
லை தேந்தை தன் இரறு மாிய பறு மாயங்கள் ு மற்றும் இ மாலைக்குகமாலள
ிர்வரிமாலசப்ிய படுத்துிர்வலை தேன் மீது சண்மாலடயிட்டு  அரசியல் நகறு மாள்கின்ாப்புத்துறைஇராஜினை திர்வ
லை தேவின் இர,  ஏகறு மாதிய பத்தய ை திய பறு மாரகளில்  அரசியல் நகறு மால்ிர்வலை தேற்ை தகறு மா அல் மாலைது
 அரசியல் நகறு மால் மாலைப்ிய படுிர்வலை தேற்ை தகறு மா அ அரசியல் நு மரிக்க இமாலளஞரகமாலள
அனுப்புிர்வலை தேறு மா ை திர்வண்டறு மாு மறு மா என்ிய பதல் அிர்வற்றிற்கிமாலடை தய எந்லை தே
சண்மாலடயும் இல்மால மாலை.

ட்ன் இரம்ப் நிரிர்வறு மாகத்தற்கு எதன் இரறு மாஇராஜின ை திய பறு மான் இரறு மாட்டத்தற்கு,
 அரசியல் நிய பருிர்வணிகத்தன் இன் இரட்மாலட கட்சிகளறு மாஇராஜின ஜஇராஜினர அரசியல் நெறு மாயகக் கட்சி
ு மற்றும் குடியன் இரசுக் கட்சி ஆகிய இன் இரண்டிை தஇராஜினறு மாடும் முழுமாலு மயறு மாக
உமாலடத்துக்  அரசியல் நகறு மாண்டு, ஒரு ை தசறு மாசலிச ு மற்றும் சரிர்வை தலை தேசியிர்வறு மாலை தே
ை திர்வமால மாலைத்தட்டத்தன் அடிப்ிய பமாலடயில் உமாலழக்கும் ு மக்களின் ஒரு
ிய பறு மாரிய சுயறு மாதீஇராஜினு மறு மாஇராஜின அன் இரசியல் இயக்கத்மாலலை தேக்
கட்டி அரசியல் நயழுப்புிர்வது அிர்வசியறு மாகும்.


