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Patrick Martin, 18 November 2016 

2016  ஜனாதிபதித்  த் தேர்் தேலில் ில் டலானால்ட் ட்ரம்ப் ில் ட ட்ரம்ப் வெற்றி ில் டபற்ற் தேன
பிந்்த் தேய ஒனற்தர  ட்ரம்ப் வொர ர காலத்தில்,  ஜனனநாயர கக் ர கட்சியின

முனனி்தலப் பிரமுர கர்ர கள் ஜனாதிபதியார க
 த் தேர்ந்ில் ட் தேடுக்ர கப்பட்டிருப்ப ட்ரம்ப் வெ்தர ஏற்றுக் ில் டர காள் ட்ரம்ப் வெ் தேற்கு அகொள்வதற்கு அசா் தோரண

 த ட்ரம்ப் வெர கத்துலன இயங்கினர்.  னந ட்ரம்ப் வெம்பர் 8  க்கு முனபார க ட்ரம்ப்்தப
னநாட்டினதும் உலகினதும் இருப்புக் தர க அச்சுறுத்் தேலார க கூறி ர கண்லனம்

ில் டகொள்வதற்கு அசய்து ில் டர காண்டிருந்் தே அ த் தே மனி் தேர்ர கள் இப் தபாது அ ட்ரம்ப் வெருலன
 தகொள்வதற்கு அசர்ந்து  த ட்ரம்ப் வெ்தல ில் டகொள்வதற்கு அசய் ட்ரம்ப் வெ் தேற்கும் ஒத்து்தகும் ஒத்துழைப்ப் தேற்கும் உறுதியளித்துக்

ில் டர காண்டிருக்கிறார்ர கள்.

 த் தேர்் தேல் முடிந்் தே பத்து னநாட்ர களில் எனன னநலந்் தேது?  மு் தேலா ட்ரம்ப் வெ் தோய்
ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமாவிலம் இருந்தும்  த் தேர்் தேலில் ட்ரம்ப்பின

 தபாட்டியாளரார க இருந்் தே ஹிலாரி கிளிண்லனிலம் இருந்தும்
னநல்லிணக்ர க அறிக்்தர கர கள்  ட்ரம்ப் வெந்் தேன.  ட்ரம்ப் ”ில் ட ட்ரம்ப் வெற்றிர கரமார க”

இயங்கு ட்ரம்ப் வெ்த் தே உறுதி ில் டகொள்வதற்கு அசய் ட்ரம்ப் வெது ் தோன ் தேனது “மு் தேலில முனனுரி்தம”
எனறு ஒபாமா  ட்ரம்ப் வொக்ர களிப்பு முடிவு கிட்டிய அடுத்் தே னநாளி தல

அறிவித்் தோர்.  இ் தே்தனத் ில் ட் தோலர்ந்து,  அில் டமரிக்ர காவின முனனண
 த் தேசிய பத்திரி்தர கயும் கிளிண்லன பிரச்கொள்வதற்கு அசாரத்தில் ஆர் ட்ரம்ப் வெமுலனான ஒரு

ஊக்குவிப்பாளருமார க இருந்் தே நியூ  தயார்க் ்தலம்ஸ,   த் தேர்் தேல்
ில் டகொள்வதற்கு அசய்திர க்தள ் தோன ்தர கயாண்ல வி் தேத்திற்ர கார க மனனிப்பு  தர காரிய்தம

பினனர்  ட்ரம்ப் வெந்் தேது.

ில் டகொள்வதற்கு அசனட்லர்ர கள்  தபர்னி கொள்வதற்கு அசாண்லர்ஸ மற்றும் எலிகொள்வதற்கு அசில் டபத்  ட்ரம்ப் வொரன உட்பல
ில் டபயரளவுக்கு “இலது”  ஜனனநாயர கக் ர கட்சியினர்,  ட்ரம்ப்பின

திட்லநிரலின அடிப்ப்தலயான விலயங்ர களில் அ ட்ரம்ப் வெருலன “இ்தணந்து
ில் டகொள்வதற்கு அசயல்பல” இருப்ப் தோர கக் கூறு ட்ரம்ப் வெ் தேற்ர கார க குதித் த் தோடி  ட்ரம்ப் வெந்் தேனர்,  AFL-

CIO இன ் தே்தல ட்ரம்ப் வெரான ரிச்கொள்வதற்கு அசார்ட் ட்ரம்ர கா மற்றும் UAW இன
் தே்தல ட்ரம்ப் வெரான ில் டலனனிஸ வில்லியம்ஸ  தபானற ் தே்தல்தமயான

ில் ட் தோழிற்கொள்வதற்கு அசங்ர க நிர் ட்ரம்ப் வொகிர களும் அவ் ட்ரம்ப் வொ தற ில் டகொள்வதற்கு அசய்் தேனர்.  இந்் தே  ட்ரம்ப் வொரத்தில்
து்தண ஜனாதிபதி  தஜாகொள்வதற்கு அசப் ்தபலன,  து்தண ஜனாதிபதியார க

 த் தேர்ந்ில் ட் தேடுக்ர கப்பட்டிருக்கும் ்தமக் ில் டபனஸ உலனான ஒரு
கொள்வதற்கு அசந்திப்பிற்குப் பினனர் அ ட்ரம்ப் வெ்தரப் பாராட்டினார்,  புதிய நிர் ட்ரம்ப் வொர கத்தின

“மு் தேல் னநாளில்” இருந் த் தே ப் தேவி “கொள்வதற்கு அசரியான ர கரங்ர களில்” இருக்கும்
எனறு ில் ட் தேரிவித்் தோர்.

இந்் தே நிர கழ்ச்சி தபாக்கு முழு ட்ரம்ப் வெதிலு தம,   ட்ரம்ப் வெரவிருக்கும் நிர் ட்ரம்ப் வொர கத்தின

அதி- ட்ரம்ப் வெலது திட்லநிரல் -  ஒரு இன ட்ரம்ப் வொதியும் பாசிஸடுமான ஸடீபன
பான்தன ் தே்தல்தம மூ தலாபாய ஆ தலாகொள்வதற்கு அசர கராய் ட்ரம்ப்  த் தேர்வு

ில் டகொள்வதற்கு அசய்் தேதில் இது உச்கொள்வதற்கு அசம்ில் டபற்றது - உ் தோசீனப்படுத்் தேப்பட்லது, அல்லது
் தேணத்துக் ர காட்லப்பட்லது.  ட்ரம்ப் கிட்லத்் தேட்ல இரண்டு மில்லியன

 ட்ரம்ப் வொக்குர கள் அளவுக்கு மக்ர கள்  ட்ரம்ப் வொக்குர களில்  த் தோற்றுப்  தபாயிருந்் தோர்
எனற உண்்தமக்கும் இ த் தே ர கதி தய நிர கழ்ந்் தேது, புதிய அரகொள்வதற்கு அசாங்ர கத்தின

ஸதிரத்் தேன்தம்தய உறுதி ில் டகொள்வதற்கு அசய் ட்ரம்ப் வெற்ர கான முயற்சிக்கு அகொள்வதற்கு அசவுர கரியமான

ஒரு உண்்தமயார க ஜனனநாயர கக் ர கட்சியினராலும் ஊலர கங்ர களாலும்
அது ்தர கயாளப்பட்லது.

ஜனனநாயர கக் ர கட்சியின குணாம்கொள்வதற்கு அசமார க நீண்லர காலமார க இருந்து

 ட்ரம்ப் வெருகினற முதுில் டர கலும்பற்ற ் தேன்தம்தயயும் ் தேவிர,  ஒரு குறிப்பிட்ல
அரசியல் ் தேர்க்ர கமும் கூல ில் டகொள்வதற்கு அசயல்பட்டுக் ில் டர காண்டிருக்கிறது.   த் தேர்் தேல்

பிரச்கொள்வதற்கு அசாரமானது,  ஆளும்  ட்ரம்ப் வெர்க்ர கத்திற்குள்ளான ர கடு்தமயான ர கன்தன
 தமா் தேல்ர களுக்கு ில் ட ட்ரம்ப் வெளிப்பாட்்தல  ட்ரம்ப் வெகும் ஒத்துழைங்கிய அ த் தே த ட்ரம்ப் வெ்தளயில், அ் தேன

வி்தள ட்ரம்ப் வொனது  ட்ரம்ப் வெர்க்ர கக் ில் டர காள்்தர க ஒரு ஆ த ட்ரம்ப் வெகொள்வதற்கு அசமான  த் தேசிய ட்ரம்ப் வொ் தே
தி்தகொள்வதற்கு அசயில் மறு தனநாக்குநி்தல ர காண்ப் தேற்கு பா்த் தேய்தமத்து

ில் டர காடுத்திருக்கிறது.

ஜனனநாயர கக் ர கட்சியின னநாலாளுமனற அங்ர கத்் தே ட்ரம்ப் வெர்ர கள்,  ட்ரம்ப் வொஷிங்லனின
புதிய அதிர காரத்திற்கு அளித்திருக்கும் பதிலிறுப்பு மிர கவும்

ில் ட ட்ரம்ப் வெளிப்பட்டு நிற்கிறது.  இந்் தே மாற்றத்திற்கு ில் டகொள்வதற்கு அசனட்டின ஜனனநாயர கக்
ர கட்சி அங்ர கத்் தே ட்ரம்ப் வெர்ர கள் முனனி்தலயில் நிற்கினறனர்,  அ ட்ரம்ப் வெர்ர கள்

பு் தேனனறு,  ஓய்வு ில் டபறும் ில் டனநில் ட ட்ரம்ப் வெலா மாநிலத்தின லத்தின் ஹாரி ரீட்டின
இலத்திற்கு கொள்வதற்கு அசார்ல்ஸ சூமர் எனற ஒரு புதிய ் தே்தல ட்ரம்ப் வெ்தர

 த் தேர்ந்ில் ட் தேடுத்் தேனர்.

நியூ  தயார்க் மாநிலத்தின ில் டகொள்வதற்கு அசனட்லரான சூமர்,   த ட்ரம்ப் வொல் ஸட்ரீட்டின
னநலனர க்தள ஆர் ட்ரம்ப் வெத்துலன பாதுர காப்ப ட்ரம்ப் வெரா ட்ரம்ப் வொர். அ த் தே தனநரத்தில் அ ட்ரம்ப் வெர்

ில் டபாருளா் தோர மற்றும்  ட்ரம்ப் வெர்த்் தேர கக் ில் டர காள்்தர கயில் ஒரு கூடு் தேல்
மூர்க்ர கமான சீன-எதிர்ப்புக் ில் டர காள்்தர கயுலன

அ்தலயாளப்படுத்் தேப்படுப ட்ரம்ப் வெரும் ஆ ட்ரம்ப் வொர்.  சீன இறக்குமதிர கள் மீது
் தேண்ல  ட்ரம்ப் வெரிர களுக்ர கான அச்சுறுத்் தே்தலக் ில் டர காண்டு ட்ரம்ப் வெரு ட்ரம்ப் வெ் தேற்ர கார க

அில் டமரிக்ர க அரகொள்வதற்கு அசாங்ர கம் சீனா்த ட்ரம்ப் வெ அ் தேன னநாணயமதிப்்தப
மறுமதிப்பீடு ில் டகொள்வதற்கு அசய்ய நிர்ப்பந்திக்ர க  த ட்ரம்ப் வெண்டும் எனறு  தர காருகினற ஒரு

தீர்மானத்்த் தே குடியரசுக் ர கட்சியின  தபார் ில் ட ட்ரம்ப் வெறியரான ில் ட் தேற்கு
ர க தராலினாவின லிண்ட் தகொள்வதற்கு அச கிரலத்தின் ஹாம் உலன  தகொள்வதற்கு அசர்ந்து  ட்ரம்ப் வெருலம்

் தே ட்ரம்ப் வெறாமல் இ ட்ரம்ப் வெர் ில் டர காண்டு  ட்ரம்ப் வெந்திருந்் தோர்.

அத்் தே்தர கயில் ட் தோரு ில் டர காள்்தர கயின மிர க ஆ த ட்ரம்ப் வெகொள்வதற்கு அசமார க
 ட்ரம்ப் வெலியுறுத்துப ட்ரம்ப் வெரார க இருந்து  ட்ரம்ப் வெருப ட்ரம்ப் வெர் ஜனாதிபதியார க

 த் தேர் ட்ரம்ப் வொகியிருக்கும் திரு.ட்ரம்ப் ஆ ட்ரம்ப் வொர்,  இ ட்ரம்ப் வெர் சீனா்த ட்ரம்ப் வெ னநாணய
மதிப்்தபக் ்தர கப்புரட்டு ில் டகொள்வதற்கு அசய்யும் னநாலார க முத்தி்தர குத்தும் ஒரு

நிர் ட்ரம்ப் வொர க உத்் தேர்த ட்ரம்ப் வெ பிறப்பிப் தபன எனறும்,  பீஜிங்்தர க ் தேனது
னநாணயமதிப்்தப மறுமதிப்பீடு ில் டகொள்வதற்கு அசய்ய நிர்ப்பந்திக்கும் ில் டபாருட்டு 45

கொள்வதற்கு அச் தேவீ் தேம்  ட்ரம்ப் வெ்தரயான  ட்ரம்ப் வெரிர க்தள விதிப் தபன எனறும் அறிவித்து
 ட்ரம்ப் வெந்திருக்கிறார்.  ட்ரம்ப்,  சூமர் இரு ட்ரம்ப் வெரு தம ஒரு ட்ரம்ப் வெ்தரில் டயாரு ட்ரம்ப் வெர் பல

் தேகொள்வதற்கு அசாப்் தேங்ர களார க அறிந்் தே ட்ரம்ப் வெர்ர களாய் இருந்திருக்கினறனர்,  சூமரின
பிரதிநிதிர கள் கொள்வதற்கு அச்தப மற்றும் ில் டகொள்வதற்கு அசனட் பிரச்கொள்வதற்கு அசாரங்ர களுக்கு ட்ரம்ப்

நிதிப்பங்ர களிப்பு ில் டகொள்வதற்கு அசய்திருக்கிறார்.



ஜனனநாயர கக் ர கட்சியினரின ட்ரம்ப்-ஆ் தேரவு பிரச்கொள்வதற்கு அசாரத்்த் தே ில் டபரும்பாலும்
ஆ் தேரித்து எழுதும் நியூ  தயார்க் ்தலம்ஸ,  ் தேனது வியாகும் ஒத்துழைக்கிகும் ஒத்துழை்தம

மு் தேன்தமச் ில் டகொள்வதற்கு அசய்திக்கு “ில் டகொள்வதற்கு அசனட் ஜனனநாயர கக் ர கட்சியினரின
ஆச்கொள்வதற்கு அசரியமான மூ தலாபாயம்:  ட்ரம்ப்பின பினனால் நிற்ர க முயற்சி

ில் டகொள்வதற்கு அசய்கினறனர்”  எனறு ் தே்தலப்பிட்டிருந்் தேது.  னநாலாளுமனறத்தின
ஜனனநாயர கக் ர கட்சியினர் “ஜனாதிபதியார க  த் தேர் ட்ரம்ப் வொகியிருக்கும்

ில் டலானால்ட்  தஜ. ட்ரம்ப்்தப அ ட்ரம்ப் வெரது ில் டகொள்வதற்கு அசாந்் தேக் ர கட்சிக்கு சிக்ர கலாக்கும்
 ட்ரம்ப் வெண்ணம் அ ட்ரம்ப் வெரின பல ஆ தலாகொள்வதற்கு அச்தனர களின பினனால் நிற்கும் ஒரு

திட்லநிர்தல ர கட்ல்தமத்துக் ில் டர காண்டிருக்கினறனர்”  எனறு அந்் தேச்
ில் டகொள்வதற்கு அசய்திக் ர கட்டு்தர ில் ட் தேரிவித்் தேது.

ஜனனநாயர கக் ர கட்சியினர்,  ட்ரம்புக்கு குடியரசுக் ர கட்சியின

னநாலாளுமனற ் தே்தல்தமயுலன உறவுர கள் இல்லா் தே்த் தே மனதில்
ில் டர காண்டு,  அ ட்ரம்ப் வெர்ர கள் ில் டபருமளவில் உலனபலக் கூடிய அ ட்ரம்ப் வெரது

 ட்ரம்ப் வெர்த்் தேர கப்  தபார்  த ட்ரம்ப் வெ்தலத்திட்லத்்த் தே ஏற்றுக் ில் டர காண்லால் சில
குறிப்பிட்ல பிரச்சி்தனர களில் அ ட்ரம்ப் வெ்தர ் தேங்ர களின பக்ர கம் ில் ட ட்ரம்ப் வெனில் டறடுத்து

விலலாம் எனறு னநம்புகினறனர்.  ்தலம்ஸ ில் டகொள்வதற்கு அசய்தி ில் ட் தோலர்ந்து
எழுதுகிறது: “ஜனனநாயர கக் ர கட்சியின புதிய சிறுபான்தமத் ் தே்தல ட்ரம்ப் வெரார க

பு் தேனனறு  த் தேர்ந்ில் ட் தேடுக்ர கப்பட்டிருக்கும் நியூ  தயார்க்கின ில் டகொள்வதற்கு அசனட்லரான
கொள்வதற்கு அசக். சூமர் திரு.ட்ரம்ப் உலன பல மு்தற  தபசியிருக்கிறார், அத்துலன

 ட்ரம்ப் வெரவிருக்கும்  ட்ரம்ப் வொரங்ர களில் திரு.ட்ரம்ப்புக்கு பிடித்் தேமான  ட்ரம்ப் வெ்தர கயான
ஜனரஞ்கொள்வதற்கு அசர க ில் டபாருளா் தோர மற்றும் அறில் டனநறி முனமுயற்சிர க்தள

அறிவிப்ப் தேற்கும் ஜனனநாயர கக் ர கட்சியினர் திட்லமிடுகினறனர்.”

ட்ரம்ப்புலன ஜனனநாயர கக் ர கட்சியினரின கூட்லண்தய,  “ில் ட ட்ரம்ப் வெள்்தள
ில் ட் தோழிலாள  ட்ரம்ப் வெர்க்ர கத்்த் தே”  தனநாக்கிய ஒரு ஜனரஞ்கொள்வதற்கு அசர கமான திருப்பம்

எனப் தோர க முன்த ட்ரம்ப் வெப்ப் தேற்ர கான முயற்சி ஒரு  தமாகொள்வதற்கு அசடியாகும்.
 த் தேசிய ட்ரம்ப் வொ் தே திட்லநிரலானது அில் டமரிக்ர கப் ில் டபருநிறு ட்ரம்ப் வெனங்ர கள்

அ ட்ரம்ப் வெற்றின  தபாட்டியாளர்ர களுக்கு எதிரார க ் தேங்ர களது னநலனர க்தள
மூர்க்ர கமார க திட்ல ட்ரம்ப் வெட்லம் ில் டகொள்வதற்கு அசய் ட்ரம்ப் வெ்த் தே தய  தனநாக்ர கம் ில் டர காண்ல் தோகும்.

உலில் டர கங்கிலும் இனனும் கூடு் தேல்  ட்ரம்ப் வெனமு்தறயுலன இராணு ட்ரம்ப் வெத்
் தே்தலயீடு ில் டகொள்வதற்கு அசய் ட்ரம்ப் வெது இந்் தேக் ில் டர காள்்தர கயின து்தணக்கூறு ஆகும்.

ஜனனநாயர கக் ர கட்சியில் கொள்வதற்கு அசாண்லர்ஸின புதிய உயர்த்் தேப்பட்ல

பாத்திரமானது (அ ட்ரம்ப் வெர் இந்் தே  ட்ரம்ப் வொரத்தில் ில் டகொள்வதற்கு அசனட்டின ் தே்தல்தமக்கு
நியமனம் ில் டகொள்வதற்கு அசய்யப்பட்லார்) குறிப்பார க முக்கியத்து ட்ரம்ப் வெம்  ட்ரம்ப் வொய்ந்் தே் தோகும்.

ஜனனநாயர கக் ர கட்சியின ஜனாதிபதி  த ட்ரம்ப் வெட்பாளருக்ர கான
 தபாட்டியின தபாது  ட்ரம்ப் வெர்த்் தேர க உலனபடிக்்தர கர களுக்ர கான எதிர்ப்பின

மீ த் தே ் தேனது பிரச்கொள்வதற்கு அசாரத்தின ில் டபரும்பகுதி்தய கொள்வதற்கு அசாண்லர்ஸ அ்தமத்துக்
ில் டர காண்டிருந்் தோர்.  ர கடு்தமயான பாதுர காப்பு  ட்ரம்ப் வொ் தேம்  தபகொள்வதற்கு அசக்

கூடிய ட்ரம்ப் வெரும்,  குடியரசுக் ர கட்சிக்கு ் தோவு ட்ரம்ப் வெ்த் தேக் குறித்து வி ட்ரம்ப் வொதித்து
 ட்ரம்ப் வெந்திருந்் தே ட்ரம்ப் வெருமான  தமற்கு ில் ட ட்ரம்ப் வெர்ஜினியாவின ில் டகொள்வதற்கு அசனட்லர்  தஜா

மானசின ில் டகொள்வதற்கு அசனட் ் தே்தல்தமக்கு உயர்த்் தேப்பட்டுள்ள இனில் டனாரு ட்ரம்ப் வெர்
ஆ ட்ரம்ப் வொர்.

ஜனனநாயர கக் ர கட்சியினர் ட்ரம்ப்புலன குறிப்பிட்ல பிரச்சி்தனர களில்
“ தகொள்வதற்கு அசர்ந்து  த ட்ரம்ப் வெ்தல ில் டகொள்வதற்கு அசய் ட்ரம்ப் வொர்ர கள்” எனறும் மற்ற ட்ரம்ப் வெற்றில் எதிர்ப்பார்ர கள்

எனறும் கூறு ட்ரம்ப் வெது ஒரு அரசியல் ர கற்ப்தனக்ர க்த் தே ஆகும்.  ஒரு
 த் தேசிய ட்ரம்ப் வொ் தே ில் டபாருளா் தோரக் ில் டர காள்்தர கயுலன ில் ட ட்ரம்ப் வெளினநாடுர களில்

இராணு ட்ரம்ப் வெ  ட்ரம்ப் வெலி்தம்தய மூர்க்ர கமார கப் பயனபடுத்து ட்ரம்ப் வெதும்
் தேவிர்க்ர கவியலாமல் உலன ட்ரம்ப் வெந் த் தே தீரும்.  ஒரு ஊரறிந்் தே

 தபார்ில் ட ட்ரம்ப் வெறியரான ஓய்வுில் டபற்ற ் தேளபதி ்தமக் தர கல் ஃபிளின்தன
் தேனது  த் தேசிய பாதுர காப்பு ஆ தலாகொள்வதற்கு அசர கரார க ட்ரம்ப் நியமிக்ர க இருக்கிறார்

எனறு வியாகும் ஒத்துழைனனறு இரவு  ட்ரம்ப் வெந்் தே அறிவிப்பில் இ் தேன கொள்வதற்கு அசமிக்்தர க
ில் ட ட்ரம்ப் வெளிப்பட்லது.

 தமலும்,   த் தேசிய ட்ரம்ப் வொ் தே னநல ட்ரம்ப் வெடிக்்தர கர களின மூலமார க ில் டபாருளா் தோர

 ட்ரம்ப் வெளர்ச்சி்தய தூண்டு ட்ரம்ப் வெ் தேற்கு ஆளும்  ட்ரம்ப் வெர்க்ர கம் முயற்சி ில் டகொள்வதற்கு அசய்யக்
கூடிய மட்லத்திற்கு,  அது அில் டமரிக்ர காவிற்குள்ளார க ில் ட் தோழிலாள

 ட்ரம்ப் வெர்க்ர கத்தின சுரண்ல்தல தீவிரப்படுத்து ட்ரம்ப் வெ்த் தே தய அடிப்ப்தலயார கக்
ில் டர காள்ள முடியும்.  ஆளும்  ட்ரம்ப் வெர்க்ர கம் ட்ரம்ப்்தப  தனநாக்கி

திரும்பு ட்ரம்ப் வெ் தோனது,  கொள்வதற்கு அசமூர க எதிர்ப்பின  ட்ரம்ப் வெளர்ச்சி்தயக் ்தர கயாளு ட்ரம்ப் வெ் தேற்கு
கூடு் தேல் எ த் தேச்கொள்வதற்கு அசாதிர காரமான ஆட்சி  ட்ரம்ப் வெடி ட்ரம்ப் வெங்ர க்தளயும்  தபாலிஸ-அரசு

 ட்ரம்ப் வெனமு்தற்தயயும் பயனபடுத்து ட்ரம்ப் வெ் தேற்கு அது ் தேயாரிப்பு ில் டகொள்வதற்கு அசய்து
ில் டர காண்டிருக்கிறது எனப் தேன அறிகுறி ஆகும்.

ட்ரம்ப்பின  த் தேர்வு ஆளும்  ட்ரம்ப் வெர்க்ர கத்தின அரசியல்  ட்ரம்ப் வெழிமு்தறர களில்

ஒரு முக்கியமான மாற்றத்்த் தேக் குறித்து நிற்கிறது எனற
அ த் தே தனநரத்தில்,  அ ட்ரம்ப் வெரு்தலய ில் டர காள்்தர கர கள் பல ் தேகொள்வதற்கு அசாப்் தேங்ர களார க

இருந்து  ட்ரம்ப் வெருகினற ஒரு ில் டபாது ட்ரம்ப் வொன  தர காட்டின பா்த் தேயி தல தய
பயணக்கினறன.

 ட்ரம்ப் வொஷிங்லனில்  ட்ரம்ப் வெடி ட்ரம்ப் வெம் ில் டபற்று  ட்ரம்ப் வெருகினற அதி- ட்ரம்ப் வெலது, எ த் தேச்கொள்வதற்கு அசாதிர கார,

இராணு ட்ரம்ப் வெ ட்ரம்ப் வொ் தே ஆட்சிக்கு எதிரான ஒரு உண்்தமயான
 தபாராட்லத்திற்கு என அில் டமரிக்ர க ஆளும் உயரடுக்கில தமா அல்லது

அ் தேன இரண்டு அரசியல் ர கட்சிர களில தமா எந்் தே இலமும்
இருக்ர கவில்்தல.  மக்ர கள் ில் ட் தோ்தர கயின ர கால் பகுதிக்கும் கு்தற ட்ரம்ப் வொன

 ட்ரம்ப் வொக்குர களின மூலம்  த் தேர்ந்ில் ட் தேடுக்ர கப்பட்டு,  ் தோன ர கட்லவிழ்க்ர க
இருக்கும் மூர்க்ர கமான பிற் தபாக்குத்் தேனமான ில் டர காள்்தர கர களுக்கு எந்் தே

மக்ர கள் உத்் தேரவும் ில் டர காண்டிரா் தே  ட்ரம்ப் வெரவிருக்கும் ட்ரம்ப் நிர் ட்ரம்ப் வொர கமானது,
பிரம்மாண்லமான ில் டனநருக்ர கடி ில் டர காண்ல் தோகும்.

ட்ரம்ப்புக்கு எதிரான  தபாராட்லமானது,  மதிப்பிகும் ஒத்துழைந்து  தபான

ஜனனநாயர கக் ர கட்சியின எந்் தேக் ர கன்தனயின மூலமார க த ட்ரம்ப் வொ அல்லது
மு் தேலாளித்து ட்ரம்ப் வெ அரசின எந்் தே ஸ் தோபர கங்ர களின மூலமார க த ட்ரம்ப் வொ

னநலத்் தேப்பல முடியாது.  ில் ட் தோழிலாள  ட்ரம்ப் வெர்க்ர கம் ஒரு  தகொள்வதற்கு அசாகொள்வதற்கு அசலிகொள்வதற்கு அச மற்றும்
கொள்வதற்கு அசர் ட்ரம்ப் வெ த் தேகொள்வதற்கு அச  த ட்ரம்ப் வெ்தலத்திட்லத்தின அடிப்ப்தலயில் ் தேனது ில் டகொள்வதற்கு அசாந்் தேக்

ர கட்சி்தயக் ர கட்டிில் டயழுப்பு ட்ரம்ப் வெ் தேன ஊலார க சுயாதீனமான  ட்ரம்ப் வெ்தர கயில்
அரசியல் அணதிரட்லப்படு ட்ரம்ப் வெது இ் தேற்கு அ ட்ரம்ப் வெசியமார க இருக்கிறது.

பொததுக் கூட்டம 

 இடம: உணவக மண்டொம, பொதது நூலகம, யதழ்ப்ொதணம

 கதலம : நவமொர் 20, ஞதயிற்றுக்கிழ்கிழமம

 நநரம: பிற்ொகல் 3.30 மண
 பொதடர்புகளுக்க : 011 288698239, 011 380968987


