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போலல்டனின் நியமனம: புதிய அமமரிக்க
போலர்களுக்கலன மற்ம லரு எச்சரிக்்சரிக்கக

By Peter Symonds,      24 March 2018 

இழிபபெயபரெடுத்த  பபெ போர்பர்வெறியர்  பய போன்  பபெ போல்டன்
விய போழனன்று ட்ரெம்பின்  பதசிய பெ போதுசிய பாதுக போப்பு ஆ பா போசசிய பாதுகரெ போசிய பாதுக
நியமிக்சிய பாதுகப்பெட்ட்டமட,  பர்வெள்்டம்ளை ட போளி்டமசிய பாதுக ஒரு  பபெ போருக்க
அடி ்டமர்வெத்து ர்வெருர்வெதற்சிய பாதுக போன ஒரு பதளிர்வெ போசிய பாதுக சமிக்்டமவாக சமிக்ஞைய போசிய பாதுக
உள்்ளைது.  பபெ போல்டன் சட்டவி பரெ போத ஆக் பரெ போஷ  பபெ போர்சிய பாதுகளுக்க,
கறிப்பெ போசிய பாதுக ர்வெட பசிய பாதுக போரிய போ டற்றும் ஈரெ போனுக்க எதிரெ போன
 பபெ போர்சிய பாதுகளுக்க ர்வெக்சிய பாதுக போாத்துர்வெ போங்கபெர்வெர் என்பெதும்,  ஐ.ந போ.
டற்றும் சர்ர்வெ பதச சட்டத்்டமத டதிய போதர்வெர் என்பெதும்,  சீன போ
டற்றும் ரெஷ்ய போ  பபெ போன்ற அபடரிக்சிய பாதுக  பபெ போட்டிய போ்ளைர்சிய பாதுக்டம்ளை
 பந போக்கி ஆக் பரெ போஷ நி்டமாப்பெ போடு பசிய பாதுக போண்டர்வெர் என்பெதும்
நன்சிய பாதுகறியப்பெட்டத போகம். 

ர்வெட பசிய பாதுக போரிய போ ட்ரெம்பின் உடனடிய போன முக்கிய சிய பாதுகர்வெனிப்பில்
்டமர்வெக்சிய பாதுகப்பெட்டுள்்ளைது.  இந்த யன போதிபெதி இம்ட போத
பத போடக்சிய பாதுகத்தில் கறிப்பிடு்டமசிய பாதுகயில்,  அர்வெர்  பட ட போதம் ர்வெட
பசிய பாதுக போரிய த்டமார்வெர் கிம் பய போங்-யுன்்டமனச் சந்திக்சிய பாதுக
இருப்பெத போசிய பாதுக பதரிவித்திருந்த போர்.  ஆன போல்,  எச்.  ஆர்.
படக்ட போஸ்டரின் பெதவியில்  பபெ போல்ட்டமன நியமித்திருப்பெதும்
டற்றும் இரெண்டு ர்வெ போரெங்சிய பாதுகளுக்க முன்னர் பறக்ஸ்
ரில்ார்சனின் பெதவியில் அபடரிக்சிய பாதுக பர்வெளியுறவுத்து்டமற
பசயாரெ போசிய பாதுக  பபெ போர்பர்வெறியர் ்டமடக் பபெ போம்பி பய போ்டமர்வெ
நியமித்திருப்பெதும்,  எந்தபர்வெ போரு சந்திப்பின்  பந போக்சிய பாதுகமும்
 பபெச்சுர்வெ போர்த்்டமதக்சிய பாதுக போசிய பாதுக இருக்சிய பாதுகப் பபெ போர்வெதில்்டமா,  ட போற போசிய பாதுக
அபடரிக்சிய பாதுக போ இறுதி எச்சரிக்்டமசிய பாதுக விடுப்பெதற்சிய பாதுக போசிய பாதுக அல்ாது ஓர்
ஆத்திரெமூட்ட்டமா நடத்துர்வெதற்சிய பாதுக போசிய பாதுக இருக்கபடன்பெ்டமத பய
சிய பாதுக போட்டுகின்றன.

ர்வெட பசிய பாதுக போரிய போவின் அணுஆயுத த்ளைர்வெ போடங்சிய பாதுகள்
நி்டமாநிறுத்தும் இரெ போணுர்வெ அச்சுறுத்தல் எனப்பெடுர்வெ்டமத
முடிவுக்கக் பசிய பாதுக போண்டு ர்வெரும் ச போக்க பபெ போக்கில் ர்வெட பசிய பாதுக போரிய போ
மீது முன்கூட்டி பய தற்சிய பாதுக போப்பு இரெ போணுர்வெ த போக்கதல்சிய பாதுகள்
நடத்துர்வெதற்க  பபெ போல்டன் பெகிரெங்சிய பாதுகட போசிய பாதுக ர்வெக்சிய பாதுக போாத்து
ர்வெ போங்கபெர்வெர் ஆர்வெ போர்.  அர்வெர் பசன்ற ட போதம் த போன்,  ர்வெட
பசிய பாதுக போரிய போ "விரெல்விட்டு எண்ணக்கூடிய ட போதங்சிய பாதுகளில்"
அபடரிக்சிய பாதுக போ்டமர்வெ எட்டும் த்டமசிய பாதுக்டமட பசிய பாதுக போண்ட ஓர்
அணுஆயுத ஏவுசிய பாதுக்டமண்டமயப் பபெறும் என்ற
பபெ போம்பி பய போவின் சிய பாதுகருத்துக்சிய பாதுக்டம்ளைச் ச போதசிய பாதுகட போக்கி,  ர்வெட
பசிய பாதுக போரிய போ்டமர்வெத் த போக்கர்வெதற்சிய பாதுக போசிய பாதுக  பர்வெ போல் ஸ்ட்ரீட்  பயர்னலில்
ஒரு பர்வெட்சிய பாதுகக் பசிய பாதுகட போன சட்ட ர்வெழக்்டமசிய பாதுகத் பத போடுத்த போர். “ந போம்
சிய பாதுக்டமடசி நிமிடம் ர்வெ்டமரெயில் சிய பாதுக போத்திருக்சிய பாதுகக்கூட போது,”  என்றர்வெர்
ர்வெலியுறுத்தின போர்.

 பபெ போல்டன் சிய பாதுகடந்த ஆசிய பாதுகஸ்ட்  பர்வெ போல் ஸ்ட்ரீட்  பயர்னல் க்க
சிய பாதுகருத்து்டமரெயில்,  ர்வெட பசிய பாதுக போரிய போ உடன் ஏ பதனும்
உடன்பெடிக்்டமசிய பாதுக ச போத்தியட போர்வெ்டமதக் சிய பாதுகடு்டமடய போசிய பாதுக
நிரெ போசிய பாதுகரித்ததுடன்,  “பிபய போங்ய போங்கில் ஆட்சி ட போற்றத்திற்க

சீன போ உடன்பெட போவிட்ட போல்,  ஏ பதனும் ஒரு ர்வெ்டமசிய பாதுக த போக்கதல்
தவிர்க்சிய பாதுகப்பெட முடிய போடல்  பபெ போசிய பாதுகா போம்,”  என்றர்வெர்
அறிவித்த போர்.  அது பபெ போன்றபர்வெ போரு  பபெ போர் பதன் பசிய பாதுக போரிய போ
டற்றும் யப்பெ போனுக்க மிசிய பாதுகப்பபெரிய்ளைவில் பெ போதிப்புசிய பாதுக்டம்ளைக்
பசிய பாதுக போண்டு ர்வெரும் என்பெ்டமத நன்சிய பாதுகறிந்துள்்ளை  பபெ போதும்,  அர்வெர்
ர்வெலியுறுத்து்டமசிய பாதுகயில்,  ர்வெட பசிய பாதுக போரிய போ மீது முன்கூட்டிய
தற்சிய பாதுக போப்பு த போக்கதல்சிய பாதுக்டம்ளைத் பத போடுப்பெ்டமதத் தவிரெ
அபடரிக்சிய பாதுக போவிற்க  பர்வெறு விருப்பெத்பதரிவு இல்்டமா
என்பெ பத போடு, இதுர்வெ்டமரெயில் பொ உத்திசிய பாதுக்டம்ளை ர்வெகத்துள்்ளைது,
அதில் முழு அ்ளைவிா போன ர்வெ போன்ர்வெழி  பபெ போர் டற்றும்
பெ்டமடபயடுப்பும் உள்்ளைடங்கம் என்ற போர்.

ஒபெ போட போ நிர்ர்வெ போசிய பாதுகத்தின் கீழ் பசய்து பசிய பாதுக போள்்ளைப்பெட்ட 2015
அணுசக்தி உடன்பெடிக்்டமசிய பாதுக ஈரெ போனின் அணுசக்தி திட்டங்சிய பாதுகள்
மீது சிய பாதுகடு்டமடய போன சிய பாதுகட்டுப்பெ போடுசிய பாதுக்டம்ளை விதித்திருந்த  பபெ போதும்
அ்டமத  பபெ போல்டன் சிய பாதுகடு்டமடய போசிய பாதுக விடர்சித்துள்்ளைதுடன்,
அவ்விதத்தில் அதில் அதிரெடி ட போற்றங்சிய பாதுகள்
பசய்யப்பெட போவிட்ட போல்  பட ட போதம் அந்த உடன்பெடிக்்டமசிய பாதுகயில்
இருந்து விாகர்வெது என்ற ட்ரெம்பின் அச்சுறுத்தலுடன்
இ்டமணந்துள்்ளை போர்.  “ஈரெ போனினின் கண்்டமட நிறுத்த,  ஈரெ போன்
மீது கண்டுவீசுங்சிய பாதுகள்,” என்று த்டமாப்பிட்டு 2015 இல் நிய
 பய போர்க் ்டமடம்ஸில் எழுதிய ஒரு  பபெ போர் ந போடும்
சிய பாதுகருத்து்டமரெயில், அர்வெர் பதஹ்ரெ போனில் ஆட்சி ட போற்றத்திற்சிய பாதுக போன
ஓர் ஒருமித்த முயற்சி பய போடு  பசர்ந்து அபடரிக்சிய பாதுக இரெ போணுர்வெ
த போக்கதல்சிய பாதுகளுக்கம் ஆ பா போச்டமன ர்வெழங்கின போர்.

அ பத பபெ போா பதன் சீனக் சிய பாதுகடல் டற்றும் கிழக்க சீனக்
சிய பாதுகடல்சிய பாதுகளில் சீன சிய பாதுகப்பெற்பெ்டமட உரி்டமட பசிய பாதுக போரெல்சிய பாதுகளுக்க
சர்வெ போல்விடுக்சிய பாதுக இன்னும் பொட போன நடர்வெடிக்்டமசிய பாதுகக்க
அழுத்தடளித்து,   பபெ போல்டன் சீன போ்டமர்வெ  பந போக்கிய ஒரு
 பட போதல் அணுகமு்டமறயின் மூர்க்சிய பாதுகட போன ஆ பா போசசிய பாதுகரெ போசிய பாதுக
உள்்ளை போர்.  த போய்ர்வெ போன் பத போடர்பெ போன அர்வெர்
சிய பாதுகண் பண போட்டங்சிய பாதுகள்,  ட்ரெம்ப் நிர்ர்வெ போசிய பாதுகம்  பசிய பாதுகள்விபயழுப்பிய
“ஒ பரெ சீன போ பசிய பாதுக போள்்டமசிய பாதுக"  டற்றும் த போய்ர்வெ போனுடன்
பநருக்சிய பாதுகட போன உறவுசிய பாதுக்டம்ளை  பய போடிப்பெ்டமத  பந போக்கிய அதன்
நடர்வெடிக்்டமசிய பாதுகசிய பாதுகளுடன் ஒத்து பபெ போகின்றன—இந்த
நடர்வெடிக்்டமசிய பாதுகசிய பாதுகள் அபடரிக்சிய பாதுக போ டற்றும் சீன போவுக்க
இ்டமடயிா போன உறவுசிய பாதுக்டம்ளை அடிஆழத்திற்க பொவீனப்பெடுத்தி,
 பட போதல் அபெ போயத்்டமத பபெரிதும் உயர்த்தக்கூடிய்டமர்வெய போகம்.

 பபெ போல்டன் 2016   பர்வெ போல் ஸ்ட்ரீட்  பயர்னலில் எழுது்டமசிய பாதுகயில்,
சீன போ அதன் எல்்டமாப்பெகதியின் ஒரு உள்்ளை போர்ந்த பெ போசிய பாதுகட போசிய பாதுக
சிய பாதுகருதும் த போய்ர்வெ போனுடன் உத்தி பய போசிய பாதுகபூர்ர்வெ உறவுசிய பாதுக்டம்ளை
 படம்பெடுத்திக் பசிய பாதுக போண்டு,  அபடரிக்சிய பாதுக போ "த போய்ர்வெ போன் சீட்்டமட"
நசிய பாதுகர்த்த  பர்வெண்டுபடன அ்டமழப்புவிடுத்த போர்.  “ஒரு புதிய
அபடரிக்சிய பாதுக யன போதிபெதி ்டமதரியட போசிய பாதுக நடந்து சிய பாதுக போட்ட



விரும்புர்வெ போ பரெய போன போல்,  கிழக்க ஆசிய போவில்
 படா போதிக்சிய பாதுகத்்டமத  பந போக்கி சீன போ சிய பாதுகண்கூட போசிய பாதுக
சிய பாதுகட்டுக்சிய பாதுகடங்சிய பாதுக போடல் ந்டமட பபெ போடுர்வெ்டமத நிறுத்தி பின்னர்
த்டமாகீழ போசிய பாதுக ஆக்கர்வெதற்க ர்வெ போய்ப்புசிய பாதுகள் உள்்ளைன,”  என்று
எழுதின போர்.

 பபெ போல்டனின் நியடனம் அபடரிக்சிய பாதுக அரெசியல் ஸ்த போபெசிய பாதுகம்
டற்றும் ஊடசிய பாதுகங்சிய பாதுகளின் பிரிவுசிய பாதுகளில் எச்சரிக்்டமசிய பாதுக டண
ஒலிக்சிய பாதுக பசய்துள்்ளைது.  ட்ரெம்ப்  பபெ போல்ட்டமன ஒரு துதிபெ போடும்
அனுத போபிய போசிய பாதுக பெ போர்க்சிய பாதுகா போம்,  அ பத பர்வெ்டம்ளையில் " பபெ போல்டன்
எந்தபர்வெ போரு அரெசியல் சிய பாதுகட்சிக்கம் பர்வெக பர்வெளியிலிருந் பத,
அபடரிக்சிய பாதுகர்சிய பாதுகளின் பெ போதுசிய பாதுக போப்பு டற்றும் சிய பாதுகண்சிய பாதுக போணப்்டமபெ
முன்பனடுப்பெதற்க ஓர் ஈவிரெக்சிய பாதுகடற்ற அணுகமு்டமற
பசிய பாதுக போண்டர்வெர் என்பெ்டமத ந போன் நி்டமனவூட்ட விரும்புகி பறன்,”
என்று யனந போயசிய பாதுகக் சிய பாதுகட்சி பசனட்டர் Bob  Menendez

அறிவித்த போர்.

யன போதிபெதி  பய போர்ஜ் புஷ்ஷின் கீழ் பர்வெள்்டம்ளை ட போளி்டமசிய பாதுகயின்
முன்ன போள் ர்வெழக்சிய பாதுகறிவாக சமிக்ஞைரெ போன ரிச்ச போர்ட் பபெயிண்டர்,
 பபெ போல்ட்டமன அந்நிர்ர்வெ போசிய பாதுகத்தின் "மிசிய பாதுக மிசிய பாதுக அபெ போயசிய பாதுகரெட போன
டனிதர்"  என்று விர்வெரித்த போர்.  “அர்வெ்டமரெ யன போதிபெதியின்
உயர்டட்ட  பதசிய பெ போதுசிய பாதுக போப்பு ஆ பா போசசிய பாதுகரெ போசிய பாதுக நியமிப்பெது
 பபெ போ்டமரெ,  அ பனசிய பாதுகட போசிய பாதுக அணுஆயுதப்  பபெ போ்டமரெ,
ர்வெரெ பர்வெற்பெத போகம்.  இது என்ன வி்டமா பசிய பாதுக போடுத்த போர்வெது
நிறுத்தப்பெட  பர்வெண்டும்,”  என்றர்வெர் சிய பாதுக போர்டியனுக்க
பதரிவித்த போர்.

“ஆம்,   பய போன்  பபெ போல்டன் உண்்டமடயி பா பய
அபெ போயசிய பாதுகரெட போனர்வெர்,”  என்ற அதன்  பநற்்டமறய அதன்
த்டமாயங்சிய பாதுகத்தில் நிய  பய போர்க் ்டமடம்ஸ் எச்சரித்தது: “திரு
 பபெ போல்டன் அ்ளைவுக்க ந போட்்டமட  பபெ போருக்க இட்டுச்
பசல்ாக்கூடியர்வெர்சிய பாதுகள் ஒரு சிா பரெ இருக்சிய பாதுகக்கூடும் … சிய பாதுகடும்
 பபெ போக்்டமசிய பாதுகப் பின்பெற்றிய சிஐஏ இயக்கனர் ்டமடக்
பபெ போம்பி பய போ்டமர்வெ பர்வெளியுறவுத்து்டமற பசயாரெ போசிய பாதுக
நியமித்ததுடன்  பசர்ந்து, திரு ட்ரெம்ப் அர்வெரெது பெடு பட போசட போன
 பதசியர்வெ போத உணர்வில் திருப்தி அ்டமடகிற போர்.  கறிப்பெ போசிய பாதுக,
சர்ர்வெ பதச சட்டம்,  உடன்பெடிக்்டமசிய பாதுகசிய பாதுகள் அல்ாது முந்்டமதய
நிர்ர்வெ போசிய பாதுகங்சிய பாதுகளின் அரெசியல் சிய பாதுகட்டமடப்பெ போடுசிய பாதுகள் எ்டமதயும்
சிய பாதுகருத்தில் பசிய பாதுக போள்்ளை போடல்,  அபடரிக்சிய பாதுக போ என்ன பசய்ய
விரும்புகிற பத போ அ்டமத பசய்யா போபடன திரு  பபெ போல்டன்
நம்புகிற போர்.”

 பபெ போல்டன் கற்றசிய பாதுகரெட போன  பபெ போர்சிய பாதுகளுக்க இழிர்வெ போர்ந்த
ஆ பா போசசிய பாதுகர் என்பெது நிச்சயட போசிய பாதுக உண்்டமடத போன் என்ற போலும்,
இது பபெ போன்ற விடர்சனங்சிய பாதுகளும் எச்சரிக்்டமசிய பாதுகசிய பாதுகளும் முற்றிலும்
பர்வெற்றுத்தனட போசிய பாதுக ஒலிக்கின்றன.  சிய பாதுகடந்த சிய பாதுக போல் நூற்ற போண்டு
சிய பாதுக போா அபடரிக்சிய பாதுக பெ்டமடபயடுப்புசிய பாதுகள் டற்றும் த்டமாயீடுசிய பாதுகள்
எடுத்துக்சிய பாதுக போட்டுர்வெ்டமதப்  பபெ போா,  அபடரிக்சிய பாதுக ஆளும்
ர்வெர்க்சிய பாதுகத்தில் எந்த  பபெ போர்-எதிர்ப்பு பிரிவும் இல்்டமா. அதற்க
பெதிா போசிய பாதுக ர்வெ போஷிங்டனில் நடக்கம் சிய பாதுகடு்டமடய போன அரெசியல்
உள்பூசல்சிய பாதுகள் டற்றும் பநருக்சிய பாதுகடிய போனது,  புவிஅரெசியல்
ஒழுங்சிய பாதுக்டமடப்பில் அதன் இடத்்டமத உயர்த்துர்வெதற்கம், எந்த
 பபெ போட்டிய போ்ளை்டமரெ அல்ாது  பபெ போட்டிய போ்ளைர்சிய பாதுக்டம்ளை முதலில்
த போக்கர்வெதற்சிய பாதுக போசிய பாதுக எவ்ர்வெ போறு அபடரிக்சிய பாதுக இரெ போணுர்வெ பொத்்டமத
சிறப்பெ போசிய பாதுக பெயன்பெடுத்துர்வெது என்பெ்டமதச் சுற்றி சுழல்கிறது.

நிய  பய போர்க் ்டமடம்ஸ் த்டமாயங்சிய பாதுகம், ரெஷ்ய போ்டமர்வெ  பந போக்கிய
 பபெ போல்டனின் அணுகமு்டமற்டமய அர்வெரின் சிய பாதுக போப்பெ போற்றும்

சிய பாதுகரு்டமணய போசிய பாதுக  படற் பசிய பாதுக போளிட்டிருந்தது கறிப்பிடத்தக்சிய பாதுகத போகம்.
அது அறிவிக்கிறது,  “பிரிட்டனில் முன்ன போள் ரெஷ்ய
உ்ளைர்வெ போளிக்க நஞ்சூட்டியதில் ரெஷ்ய போ
பத போடர்புபெட்டிருந்ததற்க  பநட் பட போ ஒரு பொட போன
வி்டமடயிறுப்பு பசிய பாதுக போடுக்சிய பாதுக  பர்வெண்டும்,"  என்ற “ரெஷ்ய போ்டமர்வெ
 பந போக்கிய திரு  பபெ போல்டனின் நி்டமாப்பெ போடு,” "திரு ட்ரெம்பின்
வி்டமடயிறுப்்டமபெ விட ஏ பத போவிதத்தில் சிறந்தது.”  இந்த
சிய பாதுகருத்து,  2016  யன போதிபெதி  பதர்தல் பிரெச்ச போரெத்தின்  பபெ போது
ரெஷ்ய அதிசிய பாதுக போரிசிய பாதுகளுடன் ட்ரெம்ப் நயர்வெஞ்சசிய பாதுக கூட்டு
்டமர்வெத்திருந்த போர் என்ற கற்றச்ச போட்டுக்சிய பாதுக போசிய பாதுக அர்வெ்டமரெப்
பெதவியிலிருந்து நீக்சிய பாதுக  பர்வெண்டுபடன்ற யனந போயசிய பாதுகக்
சிய பாதுகட்சியினர் டற்றும் இரெ போணுர்வெ-உ்ளைவுத்து்டமற எந்திரெத்தின்
பிரிவுசிய பாதுகளுடன் இணக்சிய பாதுகட போசிய பாதுக,  அப்பெத்திரி்டமசிய பாதுகய போல்
பத போடுக்சிய பாதுகப்பெட்ட ர்வொதுச போரி பிரெச்ச போரெத்்டமதப் பிரெதிபெலிக்கிறது.
இது ரெஷ்ய போவுடன் ஒரு  பட போதல் டற்றும்  பபெ போருக்க
அழுத்தடளிப்பெது என்பெதற்க க்டமறவின்றி
 பர்வெபற போன்றுமில்்டமா.

உண்்டமடயில் அபடரிக்சிய பாதுக ஏசிய பாதுக போதிபெத்திய நான்சிய பாதுகளுக்க
முன்நிற்கம் எந்தபர்வெ போரு சர்வெ போலுக்க,  சீன போ டற்றும்
ரெஷ்ய போவுக்க ஒன்று பபெ போா,  ஓர் இரெ போணுர்வெ வி்டமடயிறுப்பு
பசிய பாதுக போண்டுள்்ளை போர்.  சிய பாதுகடந்த ட போதத்தின் பத போடர்ச்சிய போன ட்வீட்
பசய்திசிய பாதுகளில்,  அர்வெர் ரெஷ்ய இ்டமணய  பபெ போர்மு்டமற என்று
கற்றஞ்ச போட்டப்பெடுர்வெதற்க எதிரெ போசிய பாதுக டத்திய டற்றும் கிழக்க
ஐ பரெ போப்பெ போவில் உள்்ளை அதன் கூட்ட போளிசிய பாதுக்டம்ளைப் பொப்பெடுத்த
அபடரிக்சிய பாதுக போவிற்க அ்டமழப்புவிடுத்துள்்ளை போர்;  “அபடரிக்சிய பாதுக போ
டற்றும் அதன் கூட்ட போளிசிய பாதுக்டம்ளைச் சுற்றி ரெஷ்ய போ
அழுத்தடளிக்சிய பாதுக ந போங்சிய பாதுகள் விட ட போட் பட போம்;”  என்பெ்டமதயும்,
டற்றும் "ரெஷ்ய போ,  சீன போ  பபெ போன்ற ந போடுசிய பாதுக்டம்ளைக் ்டமசிய பாதுகய போ்ளை
நீண்டசிய பாதுக போா ஆட்சிய போ்ளைர்சிய பாதுகளுடன் ஒரு நீண்டசிய பாதுக போா
மூ பா போபெ போயத்்டமதயும்,”  எடுத்துக்சிய பாதுக போட்ட புதிய ரெஷ்ய
அணுஆயுத ஏவுசிய பாதுக்டமணசிய பாதுகளுக்க ஒரு மூ பா போபெ போய
வி்டமடயிறுப்்டமபெயும் சிய பாதுக போட்ட அர்வெர் அ்டமழப்புவிடுத்துள்்ளை போர்.

ட்ரெம்பின்  பதசிய பெ போதுசிய பாதுக போப்பு ஆ பா போசசிய பாதுகரெ போசிய பாதுக  பபெ போல்டனின்
நியடனத்திற்க சிய பாதுக போங்கிரெஸின் ஒப்புதல் அர்வெசியமில்்டமா.
அர்வெர் நியடனத்்டமதத் தடுப்பெதற்சிய பாதுக போன ஒ பரெ ர்வெழி ஒரு பெரெந்த
பிரெச்ச போரெட போகம்,  இது  பபெ போர் அபெ போயம் கறித்து
எச்சரிக்்டமசிய பாதுகயட்டுர்வெது என்பெ்டமத அர்த்தப்பெடுத்தும்
என்பெத போலும்,  வி்டமரெவி பா பய அர்வெர்சிய பாதுகளின் சிய பாதுகட்டுப்பெ போட்்டமட
மீறி அது ஒரு  பபெ போர்-எதிர்ப்பு இயக்சிய பாதுகத்்டமதத் தூண்டும்
அபெ போயமிருப்பெத போலும்,  யனந போயசிய பாதுகக் சிய பாதுகட்சியினரும் டற்ற
விடர்சசிய பாதுகர்சிய பாதுகளும் இ்டமத பத போடங்சிய பாதுக ட போட்ட போர்சிய பாதுகள்.

ஈரெ போக்கில் அபடரிக்சிய பாதுக போ த்டமா்டமடயிா போன பசிய பாதுக போடூரெட போன
பெ்டமடபயடுப்பு டற்றும் ஆக்கிரெமிப்புக்க ச போக்க பபெ போக்சிய பாதுக போசிய பாதுக
பெயன்பெடுத்தப்பெட்ட,  ஈரெ போக்கில் பெ போரிய  பபெரெழிவு ஆயுதங்சிய பாதுகள்
இருக்கின்றன என்ற பபெ போய்சிய பாதுக்டம்ளை உருர்வெ போக்கி ஊக்கவித்த
புஷ் நிர்ர்வெ போசிய பாதுகத்தின்  பபெ போர் கற்றர்வெ போளிசிய பாதுக்ளைது கம்பெலில்
 பபெ போல்டனும் ஒருர்வெரெ போர்வெ போர்.   பபெ போல்டன் மீதும் சரி  பர்வெறு
எர்வெர் மீதும் கூட ஒபெ போட போ நிர்ர்வெ போசிய பாதுகத்தின் கீழ் ர்வெழக்க
பத போடுக்சிய பாதுகப்பெடவில்்டமா, அதுவும் ரெஷ்ய போ டற்றும் சீன போவுக்க
எதிரெ போன  பபெ போர் மு்டமன்டமர்வெத் தீவிரெப்பெடுத்தியது.  இதன்
வி்டம்ளைர்வெ போசிய பாதுகத்த போன்,  முன்பினும் அதிசிய பாதுக  பபெரெழிவுசிய பாதுகரெட போன
 பபெ போர்சிய பாதுகளுக்க ட்ரெம்ப் நிர்ர்வெ போசிய பாதுகம் தய போரிப்பு பசய்து
ர்வெரு்டமசிய பாதுகயில்,  அர்வெரெ போல்  பபெ போல்ட்டமன நியமிக்சிய பாதுக
முடிந்துள்்ளைது.


