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குளிர்ீரல ஒலிம்பிக்ஸ
நடத்தப்ோடுகிறத
Will Morrow, 13 February 2018

மெழுவர்த்தி

ஒளியில் ஒரு மவண்புு வெண்புறரு வெண்புறா ெண்புறா பவரு வெண்புறான்று நடன அ்று நடன அசன்று நடன அசைவ
அ்று நடன அசெக்கப்வட்ட, ெண்புறா பஜரு வெண்புறான் மலெனனின் (John Lennon) "கற்வ்று நடன அசன"
என்ு வெண்புற வரு வெண்புறாடலுக்கு அர்வணித்திருந்த ஒரு மதரு வெண்புறாடக்க விு தொடக்க விழரு வெண்புறா உட்வட,
உத்திெண்புறா பதரு வெண்புறாகபூர்வ கருத்துரு "ன்று நடன அசைெரு வெண்புறாதரு வெண்புறானம" என்வதன் கீழ் மதன்
மகரு வெண்புறாரிதரு வெண்புறாவில் கடந்த மவள்ளிதன்று 2018 குளிர்கரு வெண்புறாலெ ஒலிமபிக்ஸ
வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்டக்கள் மதரு வெண்புறாடங்கின. ன்று நடன அசைர்வெண்புறா பதன்று நடன அசை ஒலிமபிக்ஸ குழு
த்று நடன அசலெவர் ெண்புறா பதரு வெண்புறாெஸ வரு வெண்புறாஹ் (Thomas Bach), இது "உலெகிற்கு
வலெெரு வெண்புறான ன்று நடன அசைெரு வெண்புறாதரு வெண்புறான ெண்புறா பன்று நடன அசைதி்று நடன அசத" அனுப்பும என்று அறிவித்தரு வெண்புறார்.
மவளிப்வ்று நடன அசடதரு வெண்புறாக எந்தவிதெரு வெண்புறான ததக்க உணர்வம இல்லெரு வெண்புறாெல்
வரு வெண்புறாஹ், 2016 ஒலிமபிக்ஸ அகதிகளுக்கு உத்திெண்புறா பதரு வெண்புறாகபூர்வெரு வெண்புறாக
"நமபிக்்று நடன அசகக்கரு வெண்புறான ெண்புறா பன்று நடன அசைதி்று நடன அசத" அனுப்பிதது என அறிவித்தரு வெண்புறார்.
ஆனரு வெண்புறால் அவ்வருடம முடிவ்று நடன அசட்று நடன அசகயில் ெத்தித த்று நடன அச மத்திய தரைக்கட்று நடன அசலெக்
கடக்கும முதற்சியில் 5,000 க்கும அதிகெரு வெண்புறான அகதிகள் மூழ்கி
இு வெண்புறந்தரு வெண்புறார்கள்,
அதற்கு
பின்னர்
இன்றுவ்று நடன அச மத்திய தரை
ஆயி மத்திய தரைக்
கணக்கரு வெண்புறானவர்கள் உயிரிு தொடக்க விழந்துள்விளைரு வெண்புறார்கள்.
இந்தரு வெண்புறாண்டின் கடிந்து்று நடன அச மத்திய தரைத்த கூற்்று நடன அசு வெண்புற முக்கிதெரு வெண்புறானதரு வெண்புறாக எடத்துக்
மகரு வெண்புறாள்விளை முடிதரு வெண்புறாது. ஹிட்லெரின் ெண்புறா பஜர்ெனியில் நடந்த 1936
ஒலிமபிக்ஸ க்கு பின்னர், இந்தவிளைவக்கு ஓர் உடனடி ெண்புறா பவரு வெண்புறார்
அச்சுறுத்தலின்
கீழ்
எந்த
வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்டக்களும
நடத்தப்வட்டிருக்கவில்்று நடன அசலெ
என்வெண்புறா பத
ததரு வெண்புறார்த்தம.
இந்த
வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்டக்களுக்குப் பின்னர் உடனடிதரு வெண்புறாக வட மகரு வெண்புறாரித
இ மத்திய தரைரு வெண்புறாணுவ தவிளைங்கள் மீது அமெரிக்கரு வெண்புறா ஓர் "இ மத்திய தரைத்தந்ெண்புறா பதரு வெண்புறாய்ந்த
கூரித"
தரு வெண்புறாக்குத்று நடன அசலெத்
மதரு வெண்புறாடங்குவதற்கரு வெண்புறான
நிஜெரு வெண்புறான
ன்று நடன அசைரு வெண்புறாத்திதக்கூறு,
இந்த
மதன்
மகரு வெண்புறாரித
நிகழ்வக்று நடன அசவிளைச்
சூழ்ந்துள்விளைது. அத்த்று நடன அசகத ஒரு தரு வெண்புறாக்குதல் ஓர் அணுஆயுத
ெண்புறா பெரு வெண்புறாத்று நடன அசலெத் தூண்டக்கூடம என்வெண்புறா பதரு வெண்புறாட, மகரு வெண்புறாரித தீவகற்வத்தில்
வத்து
மில்லிதன்
கணக்கரு வெண்புறானவர்கள்
இல்்று நடன அசலெமதன்ு வெண்புறரு வெண்புறாலும,
நூு வெண்புறரு வெண்புறாயி மத்திய தரைக்
கணக்கரு வெண்புறானவர்கள் மகரு வெண்புறால்லெப்வடவதற்கு இட்டச்
மன்று நடன அசைல்லும.
பிமதரு வெண்புறாங்தரு வெண்புறாங் நிவந்த்று நடன அசனயின்றி அதன் அணுஆயுத திட்டங்க்று நடன அசவிளை
நிறுத்திக் மகரு வெண்புறாள்விளை ெண்புறா பவண்டமென்ு வெண்புற அமெரிக்க ெண்புறா பகரு வெண்புறாரிக்்று நடன அசககளுக்கு
அடிவணித ெண்புறா பவண்டம அல்லெது இ மத்திய தரைரு வெண்புறாணுவ நடவடிக்்று நடன அசக்று நடன அசத
எதிர்மகரு வெண்புறாள்விளை ெண்புறா பவண்டியிருக்கும என்ு வெண்புற வலியுறுத்த்று நடன அசலெ அது
்று நடன அசகவிடவில்்று நடன அசலெ என்வ்று நடன அசத ட் மத்திய தரைமப் நிர்வரு வெண்புறாகம மதளிவவடத்தி
உள்விளைது.
ஒெண்புறா ப மத்திய தரை
வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்ட
குழுவரு வெண்புறாக
ஒலிமபிக்கில்
ெண்புறா பவரு வெண்புறாட்டியிடவமதன்ு வெண்புற வட மகரு வெண்புறாரிதரு வெண்புறா ெற்றும மதன் மகரு வெண்புறாரிதரு வெண்புறாவின்
முடிவ, வதட்டங்க்று நடன அசவிளைக் கு்று நடன அசு வெண்புறக்க அறிகுறிதரு வெண்புறாக இருக்குமென்ு வெண்புற
நமபிக்்று நடன அசகயில் அது அப்பி மத்திய தரைரு வெண்புறாந்திதம எங்கிலும மில்லிதன்
கணக்கரு வெண்புறானவர்கவிளைரு வெண்புறால் வ மத்திய தரைெண்புறா பவற்கப்வட்ட ெண்புறா பவரு வெண்புறாதினும, அது ட் மத்திய தரைமப்
நிர்வரு வெண்புறாகத்தின் மூடிெ்று நடன அசு வெண்புறப்வற்ு வெண்புற விெண்புறா ப மத்திய தரைரு வெண்புறாதத்்று நடன அசதெண்புறா பத ன்று நடன அசைந்தித்தது.

இது மதரு வெண்புறாடக்கவிு தொடக்க விழரு வெண்புறா நிகழ்வின் ெண்புறா பவரு வெண்புறாது து்று நடன அசண ஜனரு வெண்புறாதிவதி ்று நடன அசெக்
மவன்சின்
பிடிவரு வெண்புறாதெரு வெண்புறான
நடவடிக்்று நடன அசககளில்
எடத்துக்கரு வெண்புறாட்டப்வட்டது, அங்ெண்புறா பக மகரு வெண்புறாரிதரு வெண்புறாவின் ஒருங்கி்று நடன அசணந்த
வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்டக் குழு ்று நடன அசெதரு வெண்புறானத்திற்குள் நு்று நடன அசு தொடக்க விழ்று நடன அசகயில் எழுந்து
நின்று க மத்திய தரைமவரு வெண்புறாலி மன்று நடன அசைய்த ெண்புறா பவண்டியிருந்த ெண்புறா பவரு வெண்புறாது அவர் இறுகித
முகத்துடன் மதரு வெண்புறாடர்ந்து அெர்ந்ெண்புறா பத இருந்தரு வெண்புறார். சுெரு வெண்புறார் 35,000
அமெரிக்க துருப்புகள் ஆக்கி மத்திய தரைமித்துள்விளை மதன் மகரு வெண்புறாரிதரு வெண்புறா்று நடன அசவ,
அதன் நி்று நடன அசலெ்று நடன அசத உணர்ந்த ஓர் அ்று நடன அச மத்திய தரை-கரு வெண்புறாலெனிதரு வெண்புறாக வரு வெண்புறாஷிங்டன்
கருதுகிு வெண்புறது என்வதில் அமெரிக்க து்று நடன அசண ஜனரு வெண்புறாதிவதி எந்த
ன்று நடன அசைந்ெண்புறா பதகத்்று நடன அசதயும விட்ட்று நடன அசவக்கவில்்று நடன அசலெ.
ஒலிமபிக்ஸ இல் மவன்ஸ கலெந்து மகரு வெண்புறாண்ட்று நடன அசெ, அலெரு வெண்புறாஸகரு வெண்புறாவின்
அமெரிக்க மதரு வெண்புறா்று நடன அசலெதூ மத்திய தரை ஏவக்று நடன அசண அ்று நடன அசெப்புமு்று நடன அசு வெண்புறக்று நடன அசவிளைப்
வரு வெண்புறார்்று நடன அசவயிடவது, ஜப்வரு வெண்புறான் ெற்றும மதன் மகரு வெண்புறாரிதரு வெண்புறா இ மத்திய தரைண்டிலும
உள்விளை அமெரிக்க கூட்டரு வெண்புறாளிக்று நடன அசவிளைச் ன்று நடன அசைந்திப்வது உட்வட, ெண்புறா பவரு வெண்புறாருக்கு
ததரு வெண்புறாரிப்பு மன்று நடன அசைய்வதற்கரு வெண்புறான ஒரு விஜதெரு வெண்புறாக ெரு வெண்புறாற்ு வெண்புறப்வட்டிருந்தது.
கடந்த புதனன்று ெண்புறா படரு வெண்புறாக்கிெண்புறா பதரு வெண்புறாவில் உ்று நடன அச மத்திய தரைதரு வெண்புறாற்று்று நடன அசகயில் மவன்ஸ
அறிவித்தரு வெண்புறார், “ஒலிமபிக்ஸ வதரு வெண்புறா்று நடன அசகயின் பின்னரு வெண்புறால் ஒளிந்து
மகரு வெண்புறாள்வதற்கு
வட
மகரு வெண்புறாரிதரு வெண்புறா்று நடன அசவ
நரு வெண்புறாங்கள்
அனுெதிக்க
ெரு வெண்புறாட்ெண்புறா படரு வெண்புறாம, ததரு வெண்புறார்த்தம என்னமவன்ு வெண்புறரு வெண்புறால் அவர்கள் அவர்களின்
ெக்க்று நடன அசவிளை அடி்று நடன அசெப்வடத்தி ்று நடன அசவத்துள்விளைதுடன், அப்பி மத்திய தரைரு வெண்புறாந்திதம
எங்கிலும அச்சுறுத்தலெரு வெண்புறாக உள்விளைனர்,” என்ு வெண்புறரு வெண்புறார்.
இது 1950-53 க்கு இ்று நடன அசடெண்புறா பத கு்று நடன அசு வெண்புறந்தவட்ன்று நடன அசைம சுெரு வெண்புறார் மூன்று
மில்லிதன் மகரு வெண்புறாரிதர்கள் மகரு வெண்புறால்லெப்வட்ட ஒரு ெண்புறா பவரு வெண்புறா்று நடன அச மத்திய தரை நடத்தித்று நடன அசெ
உட்வட ெண்புறா பவரு வெண்புறாருக்கரு வெண்புறான ததரு வெண்புறாரிப்பில் குவரு வெண்புறாமில் அணுஆயுதம ஏந்தும
B-2 குண்டவீசிக்று நடன அசவிளை நிறுத்தித்று நடன அசெ ெற்றும அப்பி மத்திய தரைரு வெண்புறாந்திதத்தில்
ஒரு வரு வெண்புறாரித இ மத்திய தரைரு வெண்புறாணுவ ததரு வெண்புறாரிப்்று நடன அசவ இப்ெண்புறா பவரு வெண்புறாது மன்று நடன அசைய்து வருகின்ு வெண்புற
ஓர் அ மத்திய தரைன்று நடன அசைரு வெண்புறாங்கத்தின் பி மத்திய தரைதிநிதியிடம இருந்து இக்கருத்து வருகிு வெண்புறது.
ஒலிமபிக்ஸ "ன்று நடன அசைர்வெண்புறா பதசிதத்திற்கரு வெண்புறான முன்ெரு வெண்புறாதிரி"
என்வதற்கு
மு மத்திய தரைண்வட்ட,
அந்த
வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்டக்க்று நடன அசவிளை
ஆரித
ெண்புறா பெலெரு வெண்புறாதிக்கத்திற்கு ஓர் எடத்துக்கரு வெண்புறாட்டரு வெண்புறாக ஊக்குவிப்வதற்கரு வெண்புறான
ஹிட்லெரின் முதற்சிகளில் இருந்து, வனிப்ெண்புறா பவரு வெண்புறார் மநடகிலும
ெண்புறா பன்று நடன அசைரு வெண்புறாவிதத்
ஒன்றிதத்தின்
மீது
அதன்
ெண்புறா பெலெரு வெண்புறாளு்று நடன அசெ்று நடன அசத
கரு வெண்புறாட்டவதற்கரு வெண்புறான
அமெரிக்கரு வெண்புறாவின்
உறுதிப்வரு வெண்புறாட
வ்று நடன அச மத்திய தரையில்,
உலெகின் முதலெரு வெண்புறாளித்துவ ன்று நடன அசைக்திகவிளைரு வெண்புறால், எப்ெண்புறா பவரு வெண்புறாதுெண்புறா பெ அது,
ெண்புறா பதசிதவரு வெண்புறாதம
ெற்றும
புவின்று நடன அசைரு வெண்புறார்
அ மத்திய தரைசிதல்
நலென்க்று நடன அசவிளை
ஆக்ெண்புறா ப மத்திய தரைரு வெண்புறாஷெரு வெண்புறாக ஊக்குவிப்வதற்கரு வெண்புறான ஒரு கவிளைெரு வெண்புறாக இருந்து
வந்துள்விளைது.
இந்த
ஒலிமபிக்ஸ
வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்டகளும,
இதற்கு
முந்தித்று நடன அசவக்று நடன அசவிளைப் ெண்புறா பவரு வெண்புறாலெெண்புறா பவ, குறிப்வரு வெண்புறாக அமெரிக்கரு வெண்புறாவினது,
ெண்புறா பதசிதவரு வெண்புறாதம
ெற்றும
ெண்புறா பவரினவரு வெண்புறாதத்தின்
மிக
அதீத
மவளிப்வரு வெண்புறாடகவிளைரு வெண்புறால் நி்று நடன அசு வெண்புறந்துள்விளைன, “அமெரிக்கரு வெண்புறா, அமெரிக்கரு வெண்புறா!”

என்ு வெண்புற மவறி பிடித்த ெண்புறா பகரு வெண்புறாஷத்தில் அது மதரு வெண்புறாகுத்தளிக்கப்வட்டது,
அமெரிக்கரு வெண்புறா்று நடன அசவ ெண்புறா பவரு வெண்புறான்ு வெண்புற மன்று நடன அசைல்வ வவிளைமும இ மத்திய தரைரு வெண்புறாணுவ வலெமும
மகரு வெண்புறாண்டிருக்கும ஒரு நரு வெண்புறாட, ெண்புறா பதன்று நடன அசைமவறியுடன் மிதமிஞ்சித
இ மத்திய தரைரு வெண்புறாணுவவரு வெண்புறாத குணரு வெண்புறாமன்று நடன அசைத்்று நடன அசத ஏற்று முடிவில்லெரு வெண்புறா தற்மவரு்று நடன அசெ
ெண்புறா பவரு வெண்புறான்ு வெண்புறதில்
ஈடவட
ெண்புறா பவண்டிததில்்று நடன அசலெ
என்மு வெண்புறரு வெண்புறாருவர்
நி்று நடன அசனக்கலெரு வெண்புறாம. இ்று நடன அசத, அமெரிக்க முதலெரு வெண்புறாளித்துவத்்று நடன அசத அரித்து
வரும மநருக்கடி ெற்றும உலெகவிளைரு வெண்புறாவித ெண்புறா பெலெரு வெண்புறாதிக்கத்திற்கரு வெண்புறான
வரு வெண்புறாஷிங்டனின் ெண்புறா பவட்்று நடன அசககளுக்கு அதிகரித்து வரும ன்று நடன அசைவரு வெண்புறால்கள்
ஆகிதவற்்று நடன அசு வெண்புறக் மகரு வெண்புறாண்ட ெட்டெண்புறா பெ விவரிக்க முடியும.

 மத்திய தரைஷ்த வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்ட வீ மத்திய தரைர்க்று நடன அசவிளைத் தண்டிப்வதரு வெண்புறானது, நீண்ட
கரு வெண்புறாலெத்திற்கு
முன்னெண்புறா ப மத்திய தரை
முடிவில்லெரு வெண்புறா
ஊு தொடக்க விழல்
ெண்புறா பெரு வெண்புறான்று நடன அசைடிகள்,
வகட்டரு வெண்புறா மத்திய தரைவரு வெண்புறா மத்திய தரைங்கள் ெற்றும மவருநிறுவனங்கவிளைது வணத்தரு வெண்புறால்
சீ மத்திய தரைழிக்கப்வட்டவிட்ட ஒலிமபிக் வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்டின் ெண்புறா பநர்்று நடன அசெ என்று
கூு வெண்புறப்வடவ்று நடன அசத எந்தவிதத்திலும வரு வெண்புறாதுகரு வெண்புறாப்வதற்கரு வெண்புறாக இல்்று நடன அசலெ ,
ெரு வெண்புறாு வெண்புறரு வெண்புறாக
ெண்புறா பவரு வெண்புறாருக்கு
ெக்க்று நடன அசவிளைத்
ததரு வெண்புறார்வடத்த
 மத்திய தரைஷ்தரு வெண்புறா்று நடன அசவ
பூதரு வெண்புறாக மத்திய தரைெரு வெண்புறாக கரு வெண்புறாட்டம ஒரு மூர்க்கெரு வெண்புறான பி மத்திய தரைச்ன்று நடன அசைரு வெண்புறா மத்திய தரைத்தின் வரு வெண்புறாகெரு வெண்புறாக
உள்விளைது என்ு வெண்புற உண்்று நடன அசெ்று நடன அசத ெட்டெண்புறா பெ இந்த வரு வெண்புறா மத்திய தரைவட்ன்று நடன அசைெரு வெண்புறான
நடவடிக்்று நடன அசக எடத்துக்கரு வெண்புறாட்டகிு வெண்புறது.

வட
மகரு வெண்புறாரிதரு வெண்புறாவக்கு
எதி மத்திய தரைரு வெண்புறான
அமெரிக்க
இ மத்திய தரைரு வெண்புறாணுவ
ஆதத்தப்வடத்தலுக்கு கூடதலெரு வெண்புறாக, அமெரிக்கரு வெண்புறாவிடமிருந்து வந்த
அழுத்தத்தின் கீழ் 2018 ஒலிமபிக்ஸ வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்டக்களில் கலெந்து
மகரு வெண்புறாள்விளை கடந்த டின்று நடன அசைமவரில் IOC நிர்வரு வெண்புறாக குழுவரு வெண்புறால்  மத்திய தரைஷ்தரு வெண்புறாவக்கு
த்று நடன அசட விதிக்கப்வட்டிருந்தது.  மத்திய தரைஷ்தரு வெண்புறா திட்டமிட்ட ஊக்கெருந்து
வதன்வடத்திதது குறித்த குற்ு வெண்புறச்ன்று நடன அசைரு வெண்புறாட்டக்கள், 2016 இல் அமெரிக்க
அ மத்திய தரைன்று நடன அசைரு வெண்புறாங்கத்தின்
வரு வெண்புறாதுகரு வெண்புறாப்பு
வ்று நடன அசவிளைதத்திற்குள்
நகர்வதற்கு
முன்னதரு வெண்புறாக,  மத்திய தரைஷ்தரு வெண்புறாவில் ஊக்கெருந்து வதன்வரு வெண்புறாட்்று நடன அசட தடக்கும
ஆய்வகத்்று நடன அசத
நடத்தி
வந்த
Grigory
Rodchenkov
இன்
ன்று நடன அசைரு வெண்புறாட்சிதத்தின் அடிப்வ்று நடன அசடயில் உள்விளைன.

தற்ெண்புறா பவரு வெண்புறா்று நடன அசதத
ஒலிமபிக்ஸ
இல்
"ன்று நடன அசைெரு வெண்புறாதரு வெண்புறானத்திற்கரு வெண்புறான"
உத்திெண்புறா பதரு வெண்புறாகபூர்வ துதிப்வரு வெண்புறாடல்கள் என்னவரு வெண்புறாக இருந்தரு வெண்புறாலும,
உலெகின் பி மத்திய தரைதரு வெண்புறான முதலெரு வெண்புறாளித்துவ ன்று நடன அசைக்திகெண்புறா பவிளைரு வெண்புறா, "திரித்தல்வரு வெண்புறாத
நரு வெண்புறாடகளுடன்",
பி மத்திய தரைதரு வெண்புறானெரு வெண்புறாக  மத்திய தரைஷ்தரு வெண்புறா
ெற்றும
சீனரு வெண்புறாவடன்,
அமெரிக்கரு வெண்புறா “வல்லெ மத்திய தரைசு" ெண்புறா பெரு வெண்புறாதலுக்கு ததரு வெண்புறாரிப்பு மன்று நடன அசைய்து வருகிு வெண்புறது
என்ு வெண்புற ன்று நடன அசைமீவத்தித அமெரிக்க ெண்புறா பதசித வரு வெண்புறாதுகரு வெண்புறாப்பு மூெண்புறா பலெரு வெண்புறாவரு வெண்புறாத
ஆவணத்தில்
(US
National
Defense
Strategy
document)
அறிவிக்கப்வட்டதற்கு
அவற்றின்
மன்று நடன அசைரு வெண்புறாந்த
இ மத்திய தரைரு வெண்புறாணுவ
ஆதத்தப்வடத்தலுடன்
வி்று நடன அசடயிறுத்து
வருகின்ு வெண்புறன.
கடந்த
வரு வெண்புறா மத்திய தரைத்தில், பி மத்திய தரைரு வெண்புறான்ஸ, ெண்புறா பஜர்ெனி, ஸமவயின் ெற்றும அமெரிக்கரு வெண்புறா
அ்று நடன அசனத்தும இ மத்திய தரைரு வெண்புறாணுவ மன்று நடன அசைலெவகளில் வரு வெண்புறாரித அதிகரிப்்று நடன அசவ
அறிவித்தன.

இருப்பினும இப்ெண்புறா பவரு வெண்புறாட்டிகளில் 168  மத்திய தரைஷ்த வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்ட வீ மத்திய தரைர்கள்
ெண்புறா பவரு வெண்புறாட்டியிடகிு வெண்புறரு வெண்புறார்கள்,
இவர்கள்
ஊக்கெருந்து
எடத்து
மகரு வெண்புறாண்டிருக்கிு வெண்புறரு வெண்புறார்கவிளைரு வெண்புறா
என்வதற்கரு வெண்புறான
கூடதல்
வரிெண்புறா பன்று நடன அசைரு வெண்புறாத்று நடன அசனகளுக்கு உள்விளைரு வெண்புறாக்கப்வட்டள்விளைனர், அெண்புறா பதெண்புறா பவ்று நடன அசவிளையில்
 மத்திய தரைஷ்த ெண்புறா பதசித மகரு வெண்புறாடிகளுக்கும த்று நடன அசடவிதிக்கப்வட்டள்விளைது, மவற்றி
மவறும  மத்திய தரைஷ்தர்களுக்கு விருது வு தொடக்க விழங்கும நிகழ்வில்  மத்திய தரைஷ்த
ெண்புறா பதசிதகீதத்திற்கு வதிலெரு வெண்புறாக ஒலிமபிக் கீதம ஒலிக்கப்வட உள்விளைது.
ஊக்கெருந்து
எடத்துக்
மகரு வெண்புறாண்டதரு வெண்புறாக
குற்ு வெண்புறஞ்ன்று நடன அசைரு வெண்புறாட்டப்வட்ட
அவர்களின் ஆயுள்கரு வெண்புறாலெத்திற்கும த்று நடன அசடவிதிக்கப்வட்டள்விளை  மத்திய தரைஷ்த
வீ மத்திய தரைர்கள் ெற்றும வயிற்சிதரு வெண்புறாவிளைர்கள் இதில் கலெந்து மகரு வெண்புறாள்விளை
அ்று நடன அசு தொடக்க விழக்கப்வடவில்்று நடன அசலெ என்று IOC இமெரு வெண்புறாதம அறிவித்தது. 2016
இல், வரு வெண்புறா மத்திய தரைரு வெண்புறா-ஒலிமபிக்ஸ வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்டக்களில்  மத்திய தரைஷ்த வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்ட
வீ மத்திய தரைர்களும, அவர்களுடன் வந்த கவிளைக் குழுக்களும ரிெண்புறா பதரு வெண்புறா
ஒலிமபிக்ஸ இல் வங்மகடப்வதற்குத் த்று நடன அசட விதிக்கப்வட்டிருந்தது.
இந்த நடவடிக்்று நடன அசககள், அப்வட்டெரு வெண்புறாக  மத்திய தரைஷ்தரு வெண்புறா்று நடன அசவ ன்று நடன அசைர்வெண்புறா பதன்று நடன அசை
அவிளைவில் விலெக்கப்வட்ட ஒரு நரு வெண்புறாடரு வெண்புறாக கரு வெண்புறாட்ட ெண்புறா பநரு வெண்புறாக்கம
மகரு வெண்புறாண்டள்விளைன.  மத்திய தரைஷ்தரு வெண்புறா ஊக்கெருந்து வதன்வடத்தித அட்டூழிதம
எனப்வடம குற்ு வெண்புறச்ன்று நடன அசைரு வெண்புறாட்டக்களின் வரு வெண்புறான்று நடன அசைரு வெண்புறாங்குத்தனம, ஜிமனரு வெண்புறாஸடிக்
வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்டக்கரு வெண்புறான அமெரிக்க த்று நடன அசலெ்று நடன அசெ ெருத்துவர் ெண்புறா பலெரி நரு வெண்புறான்று நடன அசைர்
திட்டமிட்ட இவிளைம ஜிமனரு வெண்புறாஸடிக் வீ மத்திய தரைரு வெண்புறாங்க்று நடன அசனகளிடம வரு வெண்புறாலிதல்
துஷ்பி மத்திய தரைெண்புறா பதரு வெண்புறாகத்தில்
ஈடவட்ட
விவகரு வெண்புறா மத்திய தரைம
மவளிதரு வெண்புறானெண்புறா பவரு வெண்புறாது
மதளிவவட்டது. அமெரிக்க ஊடகங்களில் இந்த துஷ்பி மத்திய தரைெண்புறா பதரு வெண்புறாகம
குறித்த மன்று நடன அசைய்திகள் வலெ ெரு வெண்புறாதங்கள் நி மத்திய தரைமபி வழிந்தன, இது மவளி
வருவதற்கு ஓ மத்திய தரைரு வெண்புறாண்டக்கும அதிகெரு வெண்புறான கரு வெண்புறாலெத்திற்கு முன்னெண்புறா ப மத்திய தரை
அந்த ெண்புறா பெரு வெண்புறான்று நடன அசைடி குறித்து அறிந்திருந்த ெண்புறா பவரு வெண்புறாதும, அதற்கரு வெண்புறாக ஒன்றும
மன்று நடன அசைய்தரு வெண்புறாதிருந்த அமெரிக்க ஒலிமபிக் கமிட்டி அதிகரு வெண்புறாரிகவிளைரு வெண்புறால் அது
திட்டமிட்ட மூடிெ்று நடன அசு வெண்புறக்கப்வட்டது.
அமெரிக்க வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்ட
வீ மத்திய தரைர்கள் மீதரு வெண்புறான துஷ்பி மத்திய தரைெண்புறா பதரு வெண்புறாகம அவர்கவிளைது  மத்திய தரைஷ்த த மத்திய தரைப்பினர்கள்
ஊக்கெருந்து வதன்வடத்தினர் என்ு வெண்புற குற்ு வெண்புறஞ்ன்று நடன அசைரு வெண்புறாட்டக்க்று நடன அசவிளைக்
கரு வெண்புறாட்டிலும வலெ
ெடங்கு
மீறிச்
மன்று நடன அசைல்கிு வெண்புறது
என்ு வெண்புறரு வெண்புறாலும,
 மத்திய தரைஷ்தரு வெண்புறாவக்குத் த்று நடன அசட விதிப்வதற்கு ஆத மத்திய தரைவரு வெண்புறாக அணிவகுத்து
ந்று நடன அசடவயின்ு வெண்புற அெண்புறா பத ெண்புறா பெற்கத்தித அ மத்திய தரைன்று நடன அசைரு வெண்புறாங்கங்களும மவருநிறுவன
ஊடகங்களும, மதன் மகரு வெண்புறாரித ஒலிமபிக்ஸ இல் இருந்து
"நட்ன்று நடன அசைத்தி மத்திய தரைங்களும வரிகளும" [அமெரிக்க ெண்புறா பதசிதக் மகரு வெண்புறாடி]
தடக்கப்வட ெண்புறா பவண்டமென்ெண்புறா பு வெண்புறரு வெண்புறா, அமெரிக்க ெண்புறா பதசித கீதம வரு வெண்புறாடவது
்று நடன அசகவிடப்வட
ெண்புறா பவண்டமென்ெண்புறா பு வெண்புறரு வெண்புறா
எந்த
அறிவறுத்தலும
்று நடன அசவக்கவில்்று நடன அசலெ.

ஒவ்மவரு வெண்புறாரு ஒலிமபிக்ஸ ெண்புறா பவரு வெண்புறாலெெண்புறா பவ, இந்த 2018 குளிர்கரு வெண்புறாலெ
வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்டக்களுக்குப் பின்னரு வெண்புறால் உள்விளை பிற்ெண்புறா பவரு வெண்புறாக்குத்தனெரு வெண்புறான
புவின்று நடன அசைரு வெண்புறார் அ மத்திய தரைசிதல் ெற்றும மவருநிறுவன நலென்கள் அந்த
வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்டக்களில் ெண்புறா பவரு வெண்புறாட்டியிடம தனிப்வட்ட வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்ட
வீ மத்திய தரைர்களின் அன்று நடன அசைரு வெண்புறாதரு வெண்புறா மத்திய தரைண உடல் துணிவ, அவிளைப்வரித திு வெண்புற்று நடன அசெ
ெற்றும நிஜெரு வெண்புறான அனுதரு வெண்புறாவ குணரு வெண்புறாமன்று நடன அசைத்துடன் மு மத்திய தரைண்வடகின்ு வெண்புறன.
இது அவர்களின் தவு வெண்புறல்லெ, ஒலிமபிக்ஸ இல் ெண்புறா பெெண்புறா பலெரு வெண்புறாங்கித
இ மத்திய தரைரு வெண்புறாணுவவரு வெண்புறாதம, வகட்டரு வெண்புறா மத்திய தரைவரு வெண்புறா மத்திய தரைங்கள் ெற்றும வர்த்தகத்தனத்தின்
நசுக்கும
சு்று நடன அசெயின்
கீழ்
அவர்
மன்று நடன அசைதல்வட
நிர்வந்திக்கப்வட்டள்விளைனர்.
உத்திெண்புறா பதரு வெண்புறாகபூர்வ ஒலிமபிக் விவிளைமவ மத்திய தரைதரு வெண்புறா மத்திய தரைர்கவிளைரு வெண்புறான ெண்புறா பகரு வெண்புறாக்கரு வெண்புறா
ெண்புறா பகரு வெண்புறாலெரு வெண்புறா, மஜன மத்திய தரைல் எமலெக்ட்ரிக், ெண்புறா படரு வெண்புறாவ் ெற்றும இன்மடல் உட்வட,
மகரு வெண்புறாரிதரு வெண்புறாவில் கவிளைமிு வெண்புறங்கி உள்விளை பி மத்திய தரைதரு வெண்புறான மவருநிறுவனங்கவிளைரு வெண்புறால்
வத்து
மில்லிதன்
கணக்கரு வெண்புறான
டரு வெண்புறாலெர்கள்
மன்று நடன அசைலெவிடப்வடம
அெண்புறா பதெண்புறா பவ்று நடன அசவிளையில் மதரு வெண்புறா்று நடன அசலெக்கரு வெண்புறாட்சி வ்று நடன அசலெத்று நடன அசெப்புகெண்புறா பவிளைரு வெண்புறா விவிளைமவ மத்திய தரை
விற்வ்று நடன அசன மூலெெரு வெண்புறாக மில்லிதன் கணக்கில் அறுவ்று நடன அசட மன்று நடன அசைய்யும.
ெண்புறா பவரு வெண்புறாட்டியிடம மவகு சிறித எண்ணிக்்று நடன அசகயிலெரு வெண்புறான வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்ட
வீ மத்திய தரைர்க்று நடன அசவிளைப் மவரு வெண்புறாறுத்த வ்று நடன அச மத்திய தரையில், மவற்றி என்வது மில்லிதன்
டரு வெண்புறாலெர் ெதிப்பில் மவரு வெண்புறாருட்க்று நடன அசவிளை ன்று நடன அசைந்்று நடன அசதப்வடத்தல் என்வ்று நடன அசத
அர்த்தப்வடத்தும,
அெண்புறா பதெண்புறா பவ்று நடன அசவிளையில்
மவற்றிதரு வெண்புறாவிளைர்களில்
குழுக்களுள் தங்க்று நடன அசவிளை நி்று நடன அசலெநிறுத்திக் மகரு வெண்புறாள்விளை தவறுவவர்கள்
மவரும எண்ணிக்்று நடன அசகயிலெரு வெண்புறான ெக்க்று நடன அசவிளை பிடித்துள்விளை ன்று நடன அசைமூக
பி மத்திய தரைச்சி்று நடன அசனகள் அ்று நடன அசனத்துக்கும முகமமகரு வெண்புறாடக்க அவர்கவிளைது
நரு வெண்புறாடகளுக்கு திருமபுவரு வெண்புறார்கள்.
என்று ன்று நடன அசைமீவத்தில் மவளிதரு வெண்புறான வடத்தில் ெண்புறா பெரு வெண்புறான்று நடன அசைடியில்
சிக்கி சின்னரு வெண்புறாபின்னெரு வெண்புறான ஒலிமபிக் ஸெண்புறா பகட்டிங் வி்று நடன அசவிளைதரு வெண்புறாட்ட
வீ மத்திய தரைரு வெண்புறாங்க்று நடன அசன
Tonya
Harding
wryly
இன்
கதரு வெண்புறாவரு வெண்புறாத்தி மத்திய தரைம
குறிப்பிடவ்று நடன அசதப் ெண்புறா பவரு வெண்புறாலெ: “ஒலிமபிக்ஸ இல் நீங்கள் நரு வெண்புறான்கரு வெண்புறாவதரு வெண்புறாக
வரு்று நடன அசகயில்,
உங்களுக்கு
ன்று நடன அசைந்்று நடன அசதப்வடத்தும
எந்த
உடன்வடிக்்று நடன அசககளும கி்று நடன அசடக்கரு வெண்புறாது. ெண்புறா பவண்டெரு வெண்புறானரு வெண்புறால் Spud நகரில்
உங்களுக்கு கரு வெண்புறா்று நடன அசலெ 6 ெணி ஷிப்ட் ெண்புறா பவ்று நடன அசலெ கி்று நடன அசடக்கலெரு வெண்புறாம,”
என்கிு வெண்புறரு வெண்புறார்.
“I, Tonya,”

