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பொயய்கள் அடிப்ொபட்படையியிலயன ன பொயரில
மிலலியன் கணக்கயனவர்கபடா
அபமெரிக்கய பகயன்றறதயக
ட்ரம்ப் ஒப்புக்பகயள்கிறயர்
Bill Van Auken,

சரியியாவிலிருந்து அ்து அமந்து அமெரிக்க துருப்புகக துருப்புகள்க துருப்புகளைத் திரும்ப ்து அமபறும் அவரது
முடிவின் மீது —வலதுசியாரி குடியரசுக் கட்சயினரில் இருந்து ஜன் இருந்து ஜனநியாயகக்
கட்ச, நிய யயியார்க் க துருப்புகள டைம்ஸ ந்து அமெற்றும் யபியாலி-இ டைது ஜியாக்யகியாபின்
பத்திரிக துருப்புகளக வக துருப்புகளரயில் நீண்டு ்து அமசல்லும்— கண் டைனங்களின் புயலுக்கு
ந்து அமெத்தியில், ஜனியாதிபதி ்து அம டைியானியால்ட் ட்ரம்ப் அவரின் ்து அமகியாள்க துருப்புகளகக துருப்புகளயப்
பியாதுகியாத்து புதனன்று ஓர் அசியாதியாரண ட்வீட் ்து அமசய்திக துருப்புகளய ்து அமவளியிட் டைியார்:
“ந்து அமெத்திய கிழக்கில் சண்க துருப்புகள டையிடுவதற்கும் ்து அமபியாலிஸ யவக துருப்புகளல ்து அமசய்வதற்கும்
அ்து அமந்து அமெரிக்கியா எட்டு ட்ரில்லியன்  டைியாலர்கக துருப்புகள்க துருப்புகளை ்து அமசலவிட்டுள்்க துருப்புகளைது. ் இருந்து ஜனநம்முக துருப்புகள டைய
ஆயிரக் கணக்கியான தக துருப்புகளலச்சறந்த சப்பியாய்கள் உயிரிழந்துள்்க துருப்புகளைனர் அல்லது
படுயந்து அமெியாசந்து அமெியாக கியாயந்து அமெக துருப்புகள டைந்துள்்க துருப்புகளைனர். ந்து அமெறுபுறம் மில்லியன் கணக்கியான
ந்து அமெக்கள் ்து அமகியால்லப்பட்டுள்்க துருப்புகளைனர். எந்து அமெது ் இருந்து ஜனநியாட்டின் வரலியாற்றியலயய … ந்து அமெத்திய
கிழக்கினுள் ்து அமசல்வதற்கியான முடிவு ஒருயபியாதும் இல்லியாத படுயந்து அமெியாசந்து அமெியான
முடிவியாகும்! ் இருந்து ஜனநியாம் பியாரிய யபரழிவுகரந்து அமெியான ஆயுதங்கள், என்ற ஒரு
்து அமபியாய்யியான ந்து அமெற்றும் இப்யபியாது தவறு என்று நிரூபிக்கப்பட் டை ஆதியாரத்தின்
அடிப்பக துருப்புகள டையில் யபியாருக்குச் ்து அமசன்யறியாம்.”
ட்ரம்பின்
ட்வீட் டைர்
கணக்கு,
அவர்
பதவியயற்றதிலிருந்து,
முன்்து அமனியாருயபியாதும் இல்லியாத்க துருப்புகளைவில் அ்து அமந்து அமெரிக்க ்து அமசய்தி சுழற்சயில்
ஆதிக்கம் ்து அமசலுத்தியது. ட்வீட் ்து அமசய்திகள் புலம்்து அமபயர்ந்யதியார் மீதியான புதிய
பியாசசவியாத ்து அமகியாள்க துருப்புகளககக துருப்புகள்க துருப்புகளை அறிமுகப்படுத்தி உள்்க துருப்புகளைது, ்து அமவள்க துருப்புகள்க துருப்புகளை
ந்து அமெியாளிக துருப்புகளக உயரதிகியாரிகள் ந்து அமெற்றும் ந்து அமெந்திரிசக துருப்புகளப உறுப்பினர்களின்
அவ்வப்யபியாக துருப்புகளதய நீக்கங்கக துருப்புகள்க துருப்புகளை அறிவித்துள்்க துருப்புகளைது, அ்து அமந்து அமெரிக்க ்து அமவளியுறவு
்து அமகியாள்க துருப்புகளக ந்து அமெியாற்றங்கக துருப்புகள்க துருப்புகளைச் சமிக்க துருப்புகளிக்ஞை ்து அமசய்துள்்க துருப்புகளைது.
க டைந்த ந்து அமெியாதம், பதவிநீக்க குற்றவிசியாரக துருப்புகளண முன்வந்து ்து அமகியாண்டிருந்ததற்கு
ந்து அமெத்தியில், இக துருப்புகளத ஜன் இருந்து ஜனநியாயகக் கட்ச தக துருப்புகளலக துருப்புகளந்து அமெ முழு மூச்சியாக உக்யரனிய
ஜனியாதிபதி ்து அமவியாயலியாடிமிர் ்து அமஜ்து அமலன்ஸகி உ டைனியான ட்ரம்பின் ஜ் ஜூக துருப்புகளல 25
ஆம் யததி ்து அமதியாக துருப்புகளலயபச அக துருப்புகளழப்பில் யவரூன்றிய "யதசய பியாதுகியாப்பு"
அக்கக துருப்புகளறகள் மீது ஒருங்குவித்துள்்க துருப்புகளை நிக துருப்புகளலயில், அ்து அமந்து அமெரிக்க ஜனியாதிபதி
800 முக துருப்புகளற ட்வீட் ்து அமசய்து ஒரு புதிய தனிப்பட் டை சியாதக துருப்புகளனக துருப்புகளய நிகழ்த்தி
உள்்க துருப்புகளைியார்.
இருப்பினும் ்து அமபருநிறுவன ஊ டைகங்கய்க துருப்புகளைியா, ந்து அமெத்திய கிழக்கில் நீடித்த
அ்து அமந்து அமெரிக்க இரியாணுவ தக துருப்புகளலயீடு சம்பந்தப்பட் டை ட்ரம்பின் ட்வீட்
்து அமசய்திகக துருப்புகள்க துருப்புகளைப் புறக்கணிப்ப்து அமதன முடிவு ்து அமசய்துள்்க துருப்புகளைன.
அ்து அமந்து அமெரிக்க முதலியாளித்துவ அரசுக்குள் கட் டைவிழ்ந்து வரும் கடுக துருப்புகளந்து அமெயியான
உள்சண்க துருப்புகள டையினது நிக துருப்புகளலப்பியாட்டில் இருந்து பியார்க்க துருப்புகளகயில், அந்த ட்வீட்
்து அமசய்திகள் அ்து அமந்து அமெரிக்கியாவின் உலக்க துருப்புகளைியாவிய மூயலியாபியாயம் மீதியான
கூர்க துருப்புகளந்து அமெயியான பி்க துருப்புகளைவுகக துருப்புகள்க துருப்புகளை ்து அமவளிப்படுத்துகின்றன. ட்ரம்க துருப்புகளபச் சுற்றி
இருப்பவர்கள் முழுக துருப்புகளந்து அமெயியாக சீனியாவு டைனியான யந்து அமெியாதலுக்குத் தயியாரிப்பு
்து அமசய்வதன் மீது ஒருமுகப்படுகின்ற அயதயவக துருப்புகள்க துருப்புகளையில், அரசயல் ஸதியாபகம்
ந்து அமெற்றும் இரியாணுவ ந்து அமெற்றும் உ்க துருப்புகளைவுத்துக துருப்புகளற எந்திரத்தின் அடுக்குகள் ந்து அமெத்திய
கிழக்கின் மீது அதன் யந்து அமெலியாதிக்கத்க துருப்புகளத பலப்படுத்த அங்யக அ்து அமந்து அமெரிக்க
தக துருப்புகளலயீட்க துருப்புகள டைத் ்து அமதியா டைரவும் ந்து அமெற்றும் யுயரஷியியா ்து அமபருநிலப் பகுதி மீது
அதன்
யந்து அமெலியாதிக்கத்க துருப்புகளதக்
்து அமகியாண்டு
வருவதற்கியான
அ்து அமந்து அமெரிக்க
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ஏகியாதிபத்தியத்தின் முக துருப்புகளனவு அதிமுக்கியம்
எதிர்க்கவும் யவண்டு்து அமந்து அமென பியார்க்கின்றன.

என்பதியால்

ரஷ்யியாக துருப்புகளவ

ஆனியால் புவிசியார் மூயலியாபியாய ்து அமகியாள்க துருப்புகளக மீதியான இந்த சச்சரவுகள்
ஒருபுறம் இருக்க, பதவியிலிருக்கும் ஓர் அ்து அமந்து அமெரிக்க ஜனியாதிபதி, "்து அமபியாய்"
ந்து அமெற்றும் "தவறு என்று நிரூபிக்கப்பட் டை" ஆதியாரத்தின் அடிப்பக துருப்புகள டையில்
வியாஷிங் டைன்
யபியார்
்து அமதியாடுத்தது
என்றும்,
அது
"மில்லியன்"
கணக்கியானவர்கக துருப்புகள்க துருப்புகளைக் ்து அமகியால்வதில் யபியாய் முடிந்தது என்றும் ஒப்புக்
்து அமகியாள்வதியானது, ட்ரம்பின் ய் இருந்து ஜனநியாக்கங்கள் என்னவியாக இருந்தியாலும் சரி, அது
ய் இருந்து ஜனநரடியியான அரசயல் தியாக்கங்கக துருப்புகள்க துருப்புகளைக் ்து அமகியாண்டுள்்க துருப்புகளைது.
இது,
்து அமபருந்திர்க துருப்புகளைியான ந்து அமெக்கக துருப்புகள்க துருப்புகளைப் படு்து அமகியாக துருப்புகளல ்து அமசய்த யபியார்
குற்றங்களுக்கு
அடுத்தடுத்து
வந்த
அ்து அமந்து அமெரிக்க
நிர்வியாகங்கள்
்து அமபியாறுப்பியாவக துருப்புகளத
அ்து அமந்து அமெரிக்க
அரயச
உத்தியயியாகபூர்வந்து அமெியாக
ஒப்புக்்து அமகியாள்வதற்கு நிகரியாக உள்்க துருப்புகளைது.
வியாஷிங் டைன் 2003 ஈரியாக் பக துருப்புகள டை்து அமயடுப்க துருப்புகளப "யபரழிவுகரந்து அமெியான ஆயுதங்கள்"
என்ற "்து அமபியாய்யியான ஆதியாரத்தின்" அடிப்பக துருப்புகள டையில் ் இருந்து ஜனந டைத்தி இருந்தக துருப்புகளத
ட்ரம்ப் ஒப்புக் ்து அமகியாள்கிறியார். யவறு வியார்த்க துருப்புகளதகளில் கூறுவதியானியால்,
யஜியார்ஜ  டைபிள்யு. புஷ் நிர்வியாகம், ஆக்கிரமிப்பு யபியாக துருப்புகளர ் இருந்து ஜனந டைத்துவதற்கு
அ்து அமந்து அமெரிக்க ந்து அமெக்களுக்கும் புவியின் ஒட்டு்து அமந்து அமெியாத்த ந்து அமெக்களுக்கும் ்து அமபியாய்
கூறியுள்்க துருப்புகளைது.
சர்வயதச சட் டைத்தின் கீழ், இந்த யபியாரியானது ஒரு குற்ற ் இருந்து ஜனந டைவடிக்க துருப்புகளக
என்பது டைன் ஈரியாக் இக துருப்புகளறயியாண்க துருப்புகளந்து அமெ மீது நியியாயப்படுத்த முடியியாத
அப்பட் டைந்து அமெியான மீறலியாகும். இரண் டைியாம் உலக யபியாருக்குப் பின்னர்
அக துருப்புகளந்து அமெக்கப்பட் டை நூ்து அமரம்யபர்க் தீர்ப்பியாயம், ஒரு யபியார் ஆக்கிரமிப்க துருப்புகளபத்
திட் டைமிட் டைதும் ்து அமதியா டைங்கியதும் ் இருந்து ஜனநியாஜிக்களின் மிகப்்து அமபரும் குற்றங்கள்
என்றும், இவற்றில் இருந்து தியான் யத இனப்படு்து அமகியாக துருப்புகளல உட்ப டை
அவர்களின் ்து அமகியாடூரந்து அமெியான அட்டூழியங்கள் ்து அமபருக்்து அமகடுத்தன என்றும்
அறிவித்தது. இந்த சட் டை யகியாட்பியாட்டின் அடிப்பக துருப்புகள டையில், புஷ், துக துருப்புகளண
ஜனியாதிபதி ்து அம ஷென்னி ந்து அமெற்றும் ஏக துருப்புகளனய உயர்ந்து அமெட் டை அ்து அமந்து அமெரிக்க
அதிகியாரிகளும், அத்து டைன் ந்து அமெத்திய கிழக்கில் அ்து அமந்து அமெரிக்க தக துருப்புகளலயீட்க துருப்புகள டைத்
்து அமதியா டைர்ந்த
—சரியியா
ந்து அமெற்றும்
லிபியியாவில் அக துருப்புகளத
விரிவியாக்கி,
அயதயவக துருப்புகள்க துருப்புகளையில் ஈரியானுக்கு எதிரியாக ஒரு புதிய யபியார் ்து அமகியாண்டு
அச்சுறுத்திய— அவர்களுக்கு அடுத்து பதவிக்கு வந்த ஒபியாந்து அமெியா ந்து அமெற்றும்
 டைரம்ப் நிர்வியாகத்தில் இருந்தவர்கள் அக துருப்புகளனவருயந்து அமெ யபியார் குற்றவியாளிக்க துருப்புகளைியாக
வழக்க துருப்புகளக முகங்்து அமகியாடுக்க யவண்டும்.
ஈரியாக்க துருப்புகளக இரியாணுவரீதியில் க துருப்புகளகப்பற்றுவதன் மூலம் ந்து அமெத்திய கிழக்கின்
பரந்த எரிசக்தி வ்க துருப்புகளைங்கக துருப்புகள்க துருப்புகளை வியாஷிங் டைன் க துருப்புகளகப்பற்ற முடியும் —இது
ஆசயியா ந்து அமெற்றும் ஐயரியாப்பியாவில் அதன் பிரதியான யபியாட்டியியா்க துருப்புகளைர்களின்
எண்்து அமணய்க்கியான அணுகல் மீது அதன் பிடிக துருப்புகளயக் க துருப்புகளவத்திருக்க
அனுந்து அமெதிக்கும்—
அவ்விதத்தில்
அ்து அமந்து அமெரிக்க
ஏகியாதிபத்தியத்தின்
உலக்க துருப்புகளைியாவிய யந்து அமெலியாதிக்கத்தின் வீழ்ச்ச ஈடு்து அமசய்யப்படும் என்ற நீண் டைகியால
்து அமகியாள்க துருப்புகள்க துருப்புகளையடிக்கும் கருத்துருயவ யபியாருக்கியான நிஜந்து அமெியான அடித்த்க துருப்புகளைந்து அமெியாக
இருந்தது.

ஈரியாக் ந்து அமெற்றும் அதன் ந்து அமெக்கள் மீதியான அ்து அமந்து அமெரிக்க தியாக்குதலின்
விக துருப்புகள்க துருப்புகளைவுகக துருப்புகள்க துருப்புகளை உலக யசியாசலிச வக துருப்புகளலத் த்க துருப்புகளைம் "சமூகப் படு்து அமகியாக துருப்புகளல"
(Sociocide) என்று விவரித்தது, அதியாவது கல்வி, ந்து அமெருத்துவ வசதி ந்து அமெற்றும்
உள்கட் டைக துருப்புகளந்து அமெப்பு ஆகியவற்றின் அர்த்தத்தில், ந்து அமெத்திய கிழக்கியலயய
மிகவும் முன்யனறிய சமூகங்களில் ஒன்றியாக இருந்ததன் திட் டைமிட் டை
அழிப்பியாக அக துருப்புகளத குறிப்பிட் டைது. (பியார்க்கவும்: “The US war and occupation of
Iraq—the murder of a society”).

ஈரியாக், சரியியா ந்து அமெற்றும் ந்து அமெத்திய கிழக்கின் ஏக துருப்புகளனய இ டைங்களில் அ்து அமந்து அமெரிக்க
ஏகியாதிபத்தியம் ் இருந்து ஜனந டைத்திய யபியார் குற்றங்கக துருப்புகள்க துருப்புகளை ட்ரம்ப் ஒப்புக் ்து அமகியாள்வதன்
மீது ஊ டைகங்கள் ந்து அமெவுனந்து அமெியாக இருப்ப்து அமதன்பது அதில் அவற்றின் ்து அமசியாந்த
பங்க துருப்புகளக எடுத்துக்கியாட்டுகிறது. இது இந்த குற்றங்களில் ்து அமபருநிறுவன
ஊ டைகங்கள் உ டைந்க துருப்புகளதயியாய் இருந்தக துருப்புகளத பிரதிபலிக்கிறது, ஈரியாக்கிற்கு
எதிரியான ஆக்யரியா ஷெத்க துருப்புகளத ஊக்குவிக்க பயன்படுத்தப்பட் டை ்து அமபியாய்கக துருப்புகள்க துருப்புகளை
அக துருப்புகளவ பரப்பியது டைன், யபியார் எதிர்ப்புணர்க துருப்புகளவ அக துருப்புகளவ ஒடுக்க முயன்றன.

இந்த யபியாரியால் ஏற்பட் டை உயிரிழப்புகய்க துருப்புகளைியா அதிர்ச்சகரந்து அமெியானக துருப்புகளவ. ்து அமபியாது
சுகியாதியாரத்திற்கியான யஜியான்ஸ யஹியாப்கின்ஸ புளூம்யபர்க் அக துருப்புகளந்து அமெப்பு
் இருந்து ஜனந டைத்திய ந்து அமெற்றும் ந்து அமெதிப்பியார்ந்த ந்து அமெருத்துவ ஆய்விதழ் The Lancet இல்
்து அமவளியியான ஒரு விரிவியான 2006 ஆய்வின்படி, அ்து அமந்து அமெரிக்க பக துருப்புகள டை்து அமயடுப்பின்
விக துருப்புகள்க துருப்புகளைவியாக ஏற்பட் டை ந்து அமெரண எண்ணிக்க துருப்புகளக அ்து அமந்து அமெரிக்க யபியாரின் முதல் 40
ந்து அமெியாதங்களில் ந்து அமெட்டுயந்து அமெ 655,000 ஐ க டைந்து அதிகரித்திருந்தது.

இந்த யபியார் பிரச்சியாரம் நிய யயியார்க் க துருப்புகள டைம்க துருப்புகள் வி டை யவ்து அமறங்கும் மிகவும்
உணர்வுபூர்வந்து அமெியாக யவண்டு்து அமந்து அமென்யற உருவியாக்கப்ப டைவில்க துருப்புகளல, அது ஜ் ஜூடித்
முல்லக துருப்புகளரக் ்து அமகியாண்டு "யபரழிவு ஆயுதங்கள்" குறித்த ்து அமபியாய்
்து அமசய்திகக துருப்புகள்க துருப்புகளையும் ந்து அமெற்றும் "எண்்து அமணய்க்கியான ஒரு யபியார் குறித்து எனக்கு
எந்த பிரச்சக துருப்புகளனயும் இல்க துருப்புகளல,” என்ற ்து அமவளியுறவு விவகியாரங்களுக்கியான
தக துருப்புகளலக துருப்புகளந்து அமெ கருத்துக துருப்புகளர எழுத்தியா்க துருப்புகளைர் யதியாந்து அமெஸ ஃபி்து அமரட்ந்து அமெக துருப்புகளனக் ்து அமகியாண்டு
எழுதிய யகடு்து அமகட் டை கருத்துக துருப்புகளரகக துருப்புகள்க துருப்புகளையும் அ்து அமந்து அமெரிக்க ந்து அமெக்கள் மீது
்து அமவள்்க துருப்புகளை்து அமந்து அமென ்து அமபியாழிந்தது.

அ்து அமந்து அமெரிக்க
ஆக்கிரமிப்பினியால்
விக துருப்புகள்க துருப்புகளைந்த
்து அமதியா டைர்ச்சயியான
படு்து அமகியாக துருப்புகளலகளும் ந்து அமெற்றும் வியாஷிங் டைனின் பிரித்தியாளும் தந்திரம்
ஏற்படுத்திய இரத்தந்யதியாய்ந்த குறுங்குழுவியாத உள்் இருந்து ஜனநியாட்டு யுத்தங்களும்
ய் இருந்து ஜனநரடியியாகயவ இன்னும் நிக துருப்புகளறய உயிர்ப்பலிகக துருப்புகள்க துருப்புகளைக் ்து அமகியாண் டைது,
அயதயவக துருப்புகள்க துருப்புகளை அடிப்பக துருப்புகள டை நீரியாதியாரம், மின்சியாரம், ந்து அமெருத்துவ உள்கட் டைக துருப்புகளந்து அமெப்பு
ந்து அமெற்றும் கழிவுநீர் ்து அமவளியயறும் உள்கட் டைக துருப்புகளந்து அமெப்பு ஆகியவற்றின் சீரழிவியால்
இன்னும் அதிகந்து அமெியானவர்கள் உயிரிழந்தியார்கள். 2014 இல் ்து அமதியா டைங்கப்பட்டு
ஒபியாந்து அமெியா நிர்வியாகத்தின் கீழ் ்து அமதியா டைர்ந்து ் இருந்து ஜனந டைந்த பியாரிய படு்து அமகியாக துருப்புகளலகள் ISIS
க்கு எதிரியான அ்து அமந்து அமெரிக்க யபியார் என்ற கணக்கில் ் இருந்து ஜனந டைத்தப்பட் டைன. வியட்் இருந்து ஜனநியாம்
யபியாருக்குப் பின்னர் மிகவும் தீவிரந்து அமெியாக குண்டுவீச்சு ் இருந்து ஜனந டைத்தப்பட்டு,
்து அமந்து அமெியாசூல், ரந்து அமெியாடி, ஃபல்லூஜியா ந்து அமெற்றும் இதர ஈரியாக்கிய ் இருந்து ஜனநகரங்களும்
இடுபியாடுக்க துருப்புகளைியாக ந்து அமெியாற்றப்பட் டை அந்த யபியாரில், நூறியாயிரக் கணக்கியானவர்கள்
இல்க துருப்புகளல்து அமயன்றியாலும்
பத்தியாயிரக்
கணக்கியானவர்கள்
கூடுதலியாக
்து அமகியால்லப்பட் டைியார்கள்.
ஈரியாக் மீதியான 16 ஆண்டுகியால அ்து அமந்து அமெரிக்க இரியாணுவ தக துருப்புகளலயீட்டின்
விக துருப்புகள்க துருப்புகளைவியாக ஏற்பட் டை ந்து அமெரண எண்ணிக்க துருப்புகளக பற்றிய சமீபத்திய ந்து அமெதிப்பீடுகள்
ஏறக்குக துருப்புகளறய அதிகபட்சந்து அமெியாக 2.4 மில்லியன் (2,400,000) வக துருப்புகளர நீள்கிறது.
ஈரியாக் யபியார் அ்து அமந்து அமெரிக்க சமூகத்திற்கும் கூ டை அதன் ்து அமசியாந்த ் இருந்து ஜனநியாசகரந்து அமெியான
விக துருப்புகள்க துருப்புகளைவுகக துருப்புகள்க துருப்புகளைக் ்து அமகியாண்டிருந்தது. 4,500 க்கும் அதிகந்து அமெியான அ்து அமந்து அமெரிக்க
துருப்புகள் ந்து அமெற்றும் அண்மித்து 4,000 அ்து அமந்து அமெரிக்க ஒப்பந்ததியாரர்களின்
உயிர்கக துருப்புகள்க துருப்புகளைப் பறித்ததற்குக் கூடுதலியாக, அந்த யபியாரில் பத்தியாயிரக்
கணக்கியான அ்து அமந்து அமெரிக்க துருப்புகள் கியாயந்து அமெக துருப்புகள டைந்தனர் ந்து அமெற்றும் நூறியாயிரக்
கணக்கியானவர்கள் புற அதிர்ச்சக்குப் பிந்க துருப்புகளதய ந்து அமென அழுத்த ய் இருந்து ஜனநியாய்
ந்து அமெற்றும் புற அதிர்ச்ச சியார்ந்த மூக துருப்புகள்க துருப்புகளை பியாதிப்புக்க துருப்புகளைியால் பியாதிக்கப்பட் டைனர்.
்து அமபியாய்களின் அடிப்பக துருப்புகள டையில் ் இருந்து ஜனந டைத்தப்பட் டைதியாக ட்ரம்ப் இப்யபியாது
ஒப்புக்்து அமகியாண் டை ஒரு யபியாரில் பிள்க துருப்புகள்க துருப்புகளைகள், உறவினர்கள் அல்லது
்து அமபற்யறியார்கக துருப்புகள்க துருப்புகளை இழந்த அ்து அமந்து அமெரிக்க குடும்பங்கள் எல்லியாம் என்னவியாவது?
இந்த யபியாரின் கியாயங்க்க துருப்புகளைியால் துன்புறும் சப்பியாய்களு டைன் யசர்ந்து, இந்த
குற்ற ் இருந்து ஜனந டைவடிக்க துருப்புகளகயின் விக துருப்புகள்க துருப்புகளைவுகளுக்கியாக அ்து அமந்து அமெரிக்க அரக துருப்புகளச குற்றவியல்
சட் டை ் இருந்து ஜனநக துருப்புகள டைமுக துருப்புகளறக்கு இழுக்க அவர்களுக்கு உரிக துருப்புகளந்து அமெ உள்்க துருப்புகளைது.
2001 இல் இருந்து ்து அமதியா டைங்கப்பட் டை அ்து அமந்து அமெரிக்க யபியார்களின் ்து அமசலவுகள்
அண்மித்து 6 ட்ரில்லியன் (6,000,000,000,000)  டைியாலரியாக உயர்ந்துள்்க துருப்புகளைது,
இதில் ்து அமபரும்பியான்க துருப்புகளந்து அமெ ஈரியாக்கில் ஏற்பட்டிருந்தது, அயதயவக துருப்புகள்க துருப்புகளையில் இந்த
யபியார்களுக்குச் ்து அமசலவிடுவதற்கியாக க டைன் வியாங்கப்பட் டை பணத்தின்
வட்டித்்து அமதியாக துருப்புகளகக துருப்புகளய கணக்கில் எடுத்துக் ்து அமகியாண் டைியால் இறுதியில் 8
ட்ரில்லியனுக்கு நிகரியாக இருக்கும்.
அ்து அமந்து அமெரிக்க சமூகத்தின் மீதியான இத்தக துருப்புகளகய ்து அமபியாறுக்கவியலியாத ்து அமசலவுகள்,
ஒரு சட் டைவியரியாத யபியார் ்து அமதியாடுத்ததன் சமூக ந்து அமெற்றும் அரசயல்
பியாதிப்புகளு டைன் யசர்ந்து, ஜன் இருந்து ஜனநியாயக உரிக துருப்புகளந்து அமெகளின் அழிப்பு டைன், இரியாணுவ
ந்து அமெற்றும் உ்க துருப்புகளைவுத்துக துருப்புகளற எந்திரம் முன்பினும் அதிக ஆதிக்கம் ்து அமசலுத்தும்
அரசயல் அக துருப்புகளந்து அமெப்புமுக துருப்புகளறயின் ஒட்டு்து அமந்து அமெியாத்த ஊழலுந்து அமெியாக விக துருப்புகள்க துருப்புகளைந்துள்்க துருப்புகளைது.

ய் இருந்து ஜனநர்க துருப்புகளந்து அமெயியாக பியார்த்தியால், அந்த யபியாக துருப்புகளரத் ்து அமதியா டைங்கிய யபியார்
குற்றவியாளிகளு டைன் யசர்த்து ஒரு குற்றவியல் தனந்து அமெியான ஆக்கிரமிப்பு
யபியாக துருப்புகளர ஊக்குவித்ததற்குப் ்து அமபியாறுப்பியான ஊ டைக பதிப்பியாசரியர்கள் ந்து அமெற்றும்
பண்டிதர்கக துருப்புகள்க துருப்புகளையும் நீதிந்து அமென்ற கூண்டில் ஏற்ற யவண்டியவர்க்க துருப்புகளைியாக
இருக்கிறியார்கள்.
ந்து அமெத்திய கிழக்கில் அ்து அமந்து அமெரிக்கப் யபியார்கள் குறித்த ட்ரம்பின் குற்றச்சியாட்க துருப்புகள டை
முன்னணி ஊ டைகங்களும் புறக்கணித்துள்்க துருப்புகளைன, ஏ்து அமனனில் யபியார்கக துருப்புகள்க துருப்புகளைத்
்து அமதியா டைர
விரும்பும்
அ்து அமந்து அமெரிக்க
ஆளும்
ஸதியாபகத்தின்
அந்த
பகுதிகளுக்கியாக அவர்கள் யபசுகிறியார்கள்.
ந்து அமெத்திய கிழக்கில் அ்து அமந்து அமெரிக்க யபியார்கக துருப்புகள்க துருப்புகளை முடிவுக்குக் ்து அமகியாண்டு வருவது
பற்றிய ட்ரம்பின் எரிச்சலூட்டும் யதசயவியாத ந்து அமெற்றும் ஜனரஞ்சக
வியாய்சவ டைியால், இத்தக துருப்புகளகய யபியார்களுக்கு அதிகரித்த்க துருப்புகளைவில் யகியாபந்து அமெியாக
உள்்க துருப்புகளை அ்து அமந்து அமெரிக்க ந்து அமெக்களி டைமிருந்து ஆதரக துருப்புகளவப் ்து அமபறுவக துருப்புகளத ய் இருந்து ஜனநியாக்கந்து அமெியாகக்
்து அமகியாண்டுள்்க துருப்புகளைது. அயத ய் இருந்து ஜனநரத்தில், அவரது நிர்வியாகம் அணுஆயுதயந்து அமெந்திய
சீனியா ந்து அமெற்றும் ரஷ்யியாவுக்கு எதிரியாக உட்ப டை இன்னும் அதிக
யபரழிவுகரந்து அமெியான யபியார்களுக்குத் தயியாரிப்பு ்து அமசய்வதில் ஜன் இருந்து ஜனநியாயக
கட்சயினரின் ஆதரவு டைன் சியாதக துருப்புகளனய்க துருப்புகளைவுக்கு 738 பில்லியன்  டைியாலர்
இரியாணுவ வரவு-்து அமசலவு திட் டைக்கணக்கிற்கு ஒப்புதல் ்து அமபற்றுள்்க துருப்புகளைது.
்து அமவள்க துருப்புகள்க துருப்புகளை ந்து அமெியாளிக துருப்புகளகயின் இந்த பியாசசவியாத பதவியியா்க துருப்புகளைர் ஏகியாதிபத்திய
யபியாரின் ஒரு எதிர்ப்பியா்க துருப்புகளைரியாக யந்து அமெியாசடி ்து அமசய்ய முடிகிறது என்றியால், அதற்கு
முற்றிலும் ஜன் இருந்து ஜனநியாயக கட்சயினருக்குத் தியான் ் இருந்து ஜனநன்றி கூறியியாக யவண்டும்,
ட்ரம்ப் மீதியான இவர்களின் எதிர்ப்பியானது அவரின் ்து அமவளியுறவு ்து அமகியாள்க துருப்புகளக
் இருந்து ஜனந டைவடிக்க துருப்புகளக சம்பந்தந்து அமெியாக அ்து அமந்து அமெரிக்க உ்க துருப்புகளைவுத்துக துருப்புகளற முகக துருப்புகளந்து அமெகள் ந்து அமெற்றும்
்து அமபன் டைகனின் கவக துருப்புகளலகக துருப்புகள்க துருப்புகளை அடிப்பக துருப்புகள டையியாகக் ்து அமகியாண் டைது.
ஈரியாக் பக துருப்புகள டை்து அமயடுப்புக்கு அங்யக பியாரிய எதிர்ப்பு இருந்த யபியாதினும்,
அ்து அமந்து அமெரிக்கியாவில் யபியாலி-இ டைதுகள், ஊ டைகங்களு டைன் யசர்ந்து ்து அமகியாண்டு,
அக துருப்புகளத, யபியாருக்குத் தங்குதக துருப்புகள டையின்றி ஆதரவும் நிதியுதவியும் வழங்கிய
ஜன் இருந்து ஜனநியாயகக் கட்சக்குப் பின்னியால் தங்களின் முழு பலத்தினியாலும் திருப்பி
வி டை ்து அமசயலியாற்றின. இன்று, அதுதியான் மிகப்்து அமபரிய யபியார்-ஆதரவு
கட்சயியாக வி்க துருப்புகளைங்குகிறது, யஜியான் யபியால் டைன், லிண்ய டை கிரஹியாம் ந்து அமெற்றும்
புஷ் யபியான்றவர்களினது ட்ரம்ப் எதிர்ப்பு டைன் அது அணி யசர்ந்துள்்க துருப்புகளைது.
ஈரியாக் யபியாரின் குற்றவியல் தன்க துருப்புகளந்து அமெ குறித்து ட்ரம்பின் ஒப்புதல்,
ஆரம்பத்தில் இருந்யத உலக யசியாசலிச வக துருப்புகளலத் த்க துருப்புகளைம் குறிப்பிட்டு
வந்தக துருப்புகளத
ந்து அமெட்டுயந்து அமெ
உறுதிப்படுத்துகிறது.
முதலியாளித்துவ
அக துருப்புகளந்து அமெப்புமுக துருப்புகளறக்கு எதிரியாக அ்து அமந்து அமெரிக்கியா, ந்து அமெத்திய கிழக்கு ந்து அமெற்றும் இந்த
ஒட்டு்து அமந்து அமெியாத்த புவியிலும் ்து அமதியாழிலியா்க துருப்புகளைர்கக துருப்புகள்க துருப்புகளை ஒன்றிக துருப்புகளணக்க, யசியாசலிச
சர்வயதசவியாத யவக துருப்புகளலத்திட் டைத்க துருப்புகளதக் ்து அமகியாண்டு ஆயுதபியாணியியாக்கப்பட் டை
்து அமதியாழிலியா்க துருப்புகளை வர்க்கத்க துருப்புகளத அடிப்பக துருப்புகள டையியாக ்து அமகியாண் டை ஒரு பியாரிய யபியார்
எதிர்ப்பு இயக்கத்க துருப்புகளதக் கட் டைக துருப்புகளந்து அமெப்பதற்கியாக அது ் இருந்து ஜனந டைத்தி வரும்
யபியாரியாட் டைம் ந்து அமெட்டுயந்து அமெ யபியாருக்கு எதிரியான யபியாரியாட் டைத்தில் முன்யனியாக்கிய
பியாக துருப்புகளதக துருப்புகளய வழங்குகிறது.

