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அமெரிக்க்கா ஏவுககணுகணை உடன்படிக்கணகயிலிருந்த
விலகுதல: "அணுஆயுத த பப்காருக்கு தகு தய்காரிப்ப"

Andre Damon,      24 October 2018 

கறுகிய-தூர மற்றும் மத்திய-தூர ஏவுகுகணவுகணைகுகணணைகளை அபிவிருத்தி

ச செய்வதிலிருந்து வருந்து வாஷிங்டுகணு வாஷிங்டனையும் மருந்து வாஸ்னையும் மாஸ்ககருந்து வாுகணவயும் தடுத்து
ுகணவத்திருந்த மத்திய-தூர அணுஆயுத  செக்தி (INF)

உடன்படிக்ுகணகயிலிருந்து அசமரிக்கருந்து வா விலகவதருந்து வாக அசமரிக்க
ஜு வாஷிங்டனைருந்து வாதிபதி சடருந்து வாு வாஷிங்டனைருந்து வாலட் ட்ரம்ப்  செனிக்கிழுகணம அறிவித்தருந்து வார.

இந்த நடவடிக்ுகணகயின் கற்றகரத்தன்ுகணம மற்றும்
சபருந்து வாறுப்பற்றதன்ுகணமுகணய மிுகணகப்படுத்தி கூறுவது சிரமம்.  ஐனையும் மாஸ்கரருந்து வாப்பருந்து வா
மற்றும் கிழக்க ஆசியருந்து வாவில பிலலியன் கவுகணைக்கருந்து வாு வாஷிங்டனை மக்களின்
வருந்து வாழ்க்ுகணக,  னையும் மாஸ்கவண்டுசமன்னையும் மாஸ்கற சபய்ஜிங் மற்றும் மருந்து வாஸ்னையும் மாஸ்ககருந்து வாவுக்க
எதிரருந்து வாு வாஷிங்டனை வருந்து வாஷிங்டனின் அணுஆயுத கட்டிசயழுப்பும் னையும் மாஸ்கமருந்து வாதலகளுக்க
இுகணடனையும் மாஸ்கய நிறுத்தப்பட்டுள்ணைகளைது.

அசமரிக்க இரருந்து வாணுவ திட்டவகப்பருந்து வாணைகளைரகள் அணுஆயுதங்குகணணைகளை
ஆயத்தப்படுத்தி ுகணவப்பதற்க மட்டுமலல,  மருந்து வாறருந்து வாக னையும் மாஸ்கமருந்து வாதலின் னையும் மாஸ்கபருந்து வாது
பயன்படுத்தவும் உத்னையும் மாஸ்கதசித்துள்ணைகளைு வாஷிங்டனைர.  அவரகளுக்க எந்த
மனிதருந்து வாபிமருந்து வாு வாஷிங்டனை அலலது தருந்து வாரமீக கட்டுப்பருந்து வாடுகளும் கிுகணடயருந்து வாது
என்புகணதயும்,  வருந்து வாஷிங்டன் ஆயுதங்களில மட்டுமலல,  மருந்து வாறருந்து வாக
இரத்தனையும் மாஸ்கவட்ுகணகயிலும் அதன் னையும் மாஸ்கபருந்து வாட்டியருந்து வாணைகளைரகளுக்க குகணறந்ததிலுகணல
என்புகணதயும் அவரகளின் வினையும் மாஸ்கரருந்து வாதிகணைகளைருந்து வாக இருக்கக்கூடியவரகளுக்க
எடுத்துக் கருந்து வாட்டுவனையும் மாஸ்கத அவரகளின் னையும் மாஸ்கநருந்து வாக்கமருந்து வாக உள்ணைகளைது. 

இந்த திட்டங்கள் இரகசியமருந்து வாக ுகணவக்கப்பட்டுள்ணைகளைு வாஷிங்டனை.  நியூ னையும் மாஸ்கயருந்து வாரக்
ுகணடம்ஸ் பத்திரிுகணக உடன்படிக்ுகணகயிலிருந்து அசமரிக்கருந்து வா விலகியுகணத
ஒரு பிரச்சிுகணு வாஷிங்டனைனையும் மாஸ்கய இலுகணல என்புகணதப் னையும் மாஸ்கபருந்து வால ுகணகயருந்து வாள்கிறது.  அந்த
விடயம் அதன் முதல பக்க ச செய்திகளில கூட இடம் சபறவிலுகணல,
அப்பத்திரிுகணக அது கறித்து எந்த துகணலயங்கனையும் மாஸ்கமருந்து வா அலலது
கட்டுுகணரகுகணணைகளைனையும் மாஸ்கயருந்து வா பிரசுரிக்கவிலுகணல.  ஞருந்து வாயிறன்று உுகணரயருந்து வாடல
நிகழ்ச்சிகளிலும் அது விவருந்து வாதிக்கப்படவிலுகணல. 

ஜு வாஷிங்டனைநருந்து வாயகக் கட்சியிு வாஷிங்டனைர இந்த பருந்து வாதிப்புகள் கறித்து ஏறத்தருந்து வாழ முற்றிலும்
மவுு வாஷிங்டனைமருந்து வாக உள்ணைகளைு வாஷிங்டனைர,  னையும் மாஸ்கமலும் 2018  இுகணடக்கருந்து வாலனையும் மாஸ்கதரதலகளுக்க
இன்னும் சவறும் இரண்னையும் மாஸ்கட வருந்து வாரங்கள் இருக்ுகணகயில,  உலகணைகளைருந்து வாவிய
னையும் மாஸ்கபருந்து வார அபருந்து வாயம் அலலது எந்தசவருந்து வாரு னையும் மாஸ்கபருந்து வார எதிரப்பும் கூட ஒரு
பிரச்சிுகணு வாஷிங்டனை என்பதிலிருந்னையும் மாஸ்கத தவிரக்கப்பட்டுள்ணைகளைது.

ஆு வாஷிங்டனைருந்து வால சவளியுறவுக் சகருந்து வாள்ுகணக பத்திரிுகணககளும் மற்றும் சிந்துகணு வாஷிங்டனை
கழருந்து வாம் பிரசுரங்களிலும் அணுஆயுத னையும் மாஸ்கபருந்து வார ஓர முக்கிய பிரச்சிுகணு வாஷிங்டனையருந்து வாக
உள்ணைகளைது.  சவள்ுகணணைகளை மருந்து வாளிுகணகயின் அறிவிப்புக்க முன்ு வாஷிங்டனைனையும் மாஸ்கர கூட,
Foreign Affairs பத்திரிுகணக அதன் தற்னையும் மாஸ்கபருந்து வாுகணதய பதிப்ுகணப ஓர ஏவுகுகணவுகணை
ஏவப்படுவுகணதக் கருந்து வாட்டும் முதலபக்க படத்துடன் அணுஆயுத
விவருந்து வாதத்திற்கருந்து வாக அரபணித்திருந்தது. 

“பயங்கரவருந்து வாதத்திற்க எதிரருந்து வாு வாஷிங்டனை னையும் மாஸ்கபருந்து வார"  நுகணடமுுகணறயணைகளைவில
முடிந்துவிட்டதருந்து வாகவும்,  “வலலரசு னையும் மாஸ்கபருந்து வாட்டி"  சதருந்து வாடங்கியிருப்பதருந்து வாகவும்
பிரகடு வாஷிங்டனைப்படுத்திய,  ஜு வாஷிங்டனைவரி மருந்து வாதம் பிரசுரிக்கப்பட்ட சபன்டகனின்
னையும் மாஸ்கதசிய பருந்து வாதுகருந்து வாப்பு மூனையும் மாஸ்கலருந்து வாபருந்து வாயத்தின் பிரதருந்து வாு வாஷிங்டனை எழுத்தருந்து வாணைகளைரகளில
ஒருவரருந்து வாு வாஷிங்டனை எலபிரிட்ஜ் எ.  னையும் மாஸ்ககருந்து வாலபி (Elbridge  A.  Colby) இன் ஒரு
கட்டுுகணர Foreign Affairs இன் இந்த பதிப்பில இடம் சபற்றிருந்தது. 

மூனையும் மாஸ்கலருந்து வாபருந்து வாயம் மற்றும் புகணடகளின் அபிவிருத்திக்கருந்து வாு வாஷிங்டனை முன்ு வாஷிங்டனைருந்து வாள்
துுகணவுகணை உதவி ச செயலரருந்து வாு வாஷிங்டனை னையும் மாஸ்ககருந்து வாலபி,  “ செமருந்து வாதருந்து வாு வாஷிங்டனைம் னையும் மாஸ்கவண்டுமருந்து வாு வாஷிங்டனைருந்து வால,
அணுஆயுத னையும் மாஸ்கபருந்து வாருக்கத் தயருந்து வாரிப்பு ச செய்யுங்கள்,”  என்று அவர
கட்டுுகணரக்க துகணலப்பிட்டிருந்தருந்து வார.  அவர எழுதுகிறருந்து வார:  “அணுஆயுத
இரருந்து வாஜருந்து வாங்க நுகணடமுுகணறகளின் அபருந்து வாயகரமருந்து வாு வாஷிங்டனை ஆபத்துக்கள்
மிகப்சபரியணைகளைவில இருக்கலருந்து வாம்,  ஆு வாஷிங்டனைருந்து வால ஒரு எதிரருந்து வாளி மீது
அணுஆயுதங்குகணணைகளைக் சகருந்து வாண்டு ஆதருந்து வாயங்குகணணைகளைப் சபறுவதற்க
அுகணதத்தருந்து வான் விுகணல ச செலுத்தலருந்து வாக சகருந்து வாடுக்க னையும் மாஸ்கவண்டியுள்ணைகளைது,”
என்றருந்து வார. 

“ரஷ்யருந்து வா அலலது சீு வாஷிங்டனைருந்து வாவுடு வாஷிங்டனைருந்து வாு வாஷிங்டனை எந்தசவருந்து வாரு எதிரகருந்து வால னையும் மாஸ்கமருந்து வாதலும்
அணுஆயுத னையும் மாஸ்கமருந்து வாதலருந்து வாக ச செலல முடியும்,” என்று னையும் மாஸ்ககருந்து வாலபி
எச் செரிக்கிறருந்து வார.  “ஒரு கடுுகணமயருந்து வாு வாஷிங்டனை னையும் மாஸ்கமருந்து வாதலில,  அதிக நிச் செயமற்ற
னையும் மாஸ்கபருந்து வாரருந்து வாட்டத்தில,  செண்ுகணடயிடும் ஒவ்சவருந்து வாரு சிப்பருந்து வாயும் முந்திக் சகருந்து வாண்டு
எதிர தரப்பிு வாஷிங்டனைர உறுதியருந்து வாக இருப்புகணத பரீட்சித்துப் பருந்து வாரக்க,  அலலது
சதருந்து வாடரந்து  செண்ுகணடயிட்டு சகருந்து வாண்டிருக்க அணுஆயுத னையும் மாஸ்கபருந்து வாரமுருகண செ
எட்டுவதற்க முுகணு வாஷிங்டனையலருந்து வாம்.” 

அறிவுள்ணைகளை ஒருவர இுகணத அணுஆயுத அழித்தலுக்கருந்து வாு வாஷிங்டனை ஓர வருந்து வாதமருந்து வாக
தருந்து வான் பருந்து வாரப்பருந்து வார.  ஆு வாஷிங்டனைருந்து வால சபன்டகனின் சதருந்து வாழிலமுுகணற செருந்து வார
சகருந்து வாுகணலயருந்து வாளிகளின் மு வாஷிங்டனைதில,  இது அதுனையும் மாஸ்கபருந்து வான்ற ஆயுதங்குகணணைகளைக்
கட்டுகணமக்கவும் பயன்படுத்தவும் னையும் மாஸ்கதுகணவயருந்து வாு வாஷிங்டனை அவ செரத்ுகணதப்
னையும் மாஸ்கபசுகிறது. 

“ஓர அணுஆயுத னையும் மாஸ்கபருந்து வாுகணரத் தவிரப்பதற்கருந்து வாு வாஷிங்டனை சிறந்த வழி,” னையும் மாஸ்ககருந்து வாலபி
எழுதுகிறருந்து வார,  “மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒன்ுகணற சகருந்து வாண்டு  செண்ுகணடயிட
தயருந்து வாரருந்து வாக இருக்க னையும் மாஸ்கவண்டும் என்பது தருந்து வான்.”  இந்த அபருந்து வாயகரமருந்து வாு வாஷிங்டனை
உலகில,  “அசமரிக்கருந்து வா மட்டுப்படுத்தப்பட்ட,  நுகணடமுுகணறயணைகளைவிலருந்து வாு வாஷிங்டனை
அணுஆயுத நடவடிக்ுகணககுகணணைகளை நடத்த தயருந்து வாரருந்து வாக உள்ணைகளைது,” என்புகணத
“அசமரிக்க அதிகருந்து வாரிகள்"  எடுத்துக்கருந்து வாட்ட னையும் மாஸ்கவண்டும் என்று னையும் மாஸ்ககருந்து வாலபி
எழுதுகிறருந்து வார.

னையும் மாஸ்கவறு வருந்து வாரத்ுகணதகளில கூறுவதருந்து வாு வாஷிங்டனைருந்து வால,  திரு.  னையும் மாஸ்ககருந்து வாலபி  செண்ுகணடயில
அணுஆயுதங்குகணணைகளை,  ஓர இறுதியருந்து வாு வாஷிங்டனை அணுவருந்து வாயுத னையும் மாஸ்கபருந்து வார சூழலில
அலல,  மருந்து வாறருந்து வாக,  ரஷ்யருந்து வாவுக்க எதிரருந்து வாக பருந்து வாலடிக்கினையும் மாஸ்கலருந்து வா அலலது
சீு வாஷிங்டனைருந்து வாவுக்க எதிரருந்து வாக கிழக்க பசிபிக்கினையும் மாஸ்கலருந்து வா,  மரபருந்து வாரந்த இரருந்து வாணுவ
னையும் மாஸ்கமருந்து வாதலின் ஒரு விரிவருந்து வாக்கத்தினையும் மாஸ்கலனையும் மாஸ்கய பயன்படுத்துவதற்க
அறிவுறுத்துகிறருந்து வார. 

இதுனையும் மாஸ்கபருந்து வான்ற வருந்து வாதங்கள் ுகணபத்தியக்கருந்து வாரத்து வாஷிங்டனைமருந்து வாு வாஷிங்டனைுகணவ என்றருந்து வாலும்,
இந்த ுகணபத்தியக்கருந்து வாரத்து வாஷிங்டனைம் ஒரு புறநிுகணல அடித்தணைகளைத்ுகணதக்
சகருந்து வாண்டுள்ணைகளைது.  னையும் மாஸ்கதசிய-அரசுக்கம் உலகணைகளைருந்து வாவிய
சபருந்து வாருணைகளைருந்து வாதருந்து வாரத்திற்கம் இுகணடயிலருந்து வாு வாஷிங்டனை தீரக்கவியலருந்து வாத னையும் மாஸ்கமருந்து வாதலில
சிக்கியுள்ணைகளை முதலருந்து வாளித்துவ உலக ஒழுங்க,  மனிதயிு வாஷிங்டனைத்ுகணத ஒரு
னையும் மாஸ்கபரழிுகணவ னையும் மாஸ்கநருந்து வாக்கி இட்டுச் ச சென்று சகருந்து வாண்டிருக்கிறது. 

INF உடன்படிக்ுகணக ரஷ்யருந்து வாவுடன் ச செய்யப்பட்டது என்றருந்து வாலும்,
அதிலிருந்து விலகவசதன்ற ட்ரம்ப் நிரவருந்து வாகத்தின் முடிவுக்கப்
பின்ு வாஷிங்டனைருந்து வால இருக்கம் பிரதருந்து வாு வாஷிங்டனை கவுகணைக்கீடு சீு வாஷிங்டனைருந்து வாவுடன் அதிகரித்து வரும்
னையும் மாஸ்கமருந்து வாதலுடன்  செம்பந்தப்பட்டுள்ணைகளைது.  இந்த முடிுகணவப் பருந்து வாரருந்து வாட்டும் ஒரு



கட்டுுகணரயில,  National  Interest அந்த நகருகணவ "சீு வாஷிங்டனைருந்து வாவின் புதிய
தீயகு வாஷிங்டனைவு"  என்று கறிப்பிட்டது.  அந்த  செஞ்சிுகணக எழுதியது,
வருந்து வாஷிங்டன், "னையும் மாஸ்கமற்கத்திய பசிபிக்கில அனுகூலமற்ற கடலகள் மற்றும்
வருந்து வான்வழிகுகணணைகளைப் பருந்து வாதுகருந்து வாப்பருந்து வாக கட்டுப்படுத்துவதற்கருந்து வாக
வடிவுகணமக்கப்பட்ட இரருந்து வாணுவ அுகணமப்புமுுகணறகளுக்க இுகணடனையும் மாஸ்கய
நடந்து வரும் 'பரந்த னையும் மாஸ்கபருந்து வார'  அபருந்து வாயங்களில கறிப்பிடத்தக்கணைகளைவில
'நின்றுபிடிக்க முடியருந்து வாததருந்து வாக' மருந்து வாறி வருகிறது.”

“ஆு வாஷிங்டனைருந்து வால INF இல இருந்து அசமரிக்கருந்து வா விலகியுகணம,  இந்த
இயக்கவியுகணலத் திருப்புவதற்க உதவக்கூடும்,”  என்று கறிப்பிட்ட
அது, “புதிய அசமரிக்க அணுஆயுதங்கள்  செருந்து வாரருந்து வாத தணைகளைவருந்து வாடங்குகணணைகளை...”
ஜப்பருந்து வான்,  பிலிப்ுகணபன்ஸ் மற்றும் ஆஸ்தினையும் மாஸ்கரலியருந்து வா னையும் மாஸ்கபருந்து வான்ற "மூழ்கிப்
னையும் மாஸ்கபருந்து வாய்விடருந்து வாத,  வழியிலிருந்து ஒதுங்கி இருக்கம் உள்ளூரகளில
நிுகணலநிறுத்திக் சகருந்து வாள்ணைகளைலருந்து வாம்,” என்புகணதயும் னையும் மாஸ்க செரத்துக் சகருந்து வாண்டது.

இந்த நருந்து வாடுகள் “மூழ்கி னையும் மாஸ்கபருந்து வாய்விடருந்து வாது”  என்றருந்து வாலும்,  அங்னையும் மாஸ்கக நூறு
மிலலியன் கவுகணைக்கருந்து வாு வாஷிங்டனை மக்கள் வருந்து வாழ்கிறருந்து வாரகள்.  சகருந்து வாள்ுகணக
வகப்பருந்து வாணைகளைரகள்,  இரகசிய ஆவவுகணைங்களில,  துலலியமருந்து வாக எத்துகணு வாஷிங்டனை
மிலலியன் னையும் மாஸ்கபர  செருந்து வாக னையும் மாஸ்கவண்டுசமு வாஷிங்டனை திட்டம் தீட்டுகின்ற
அனையும் மாஸ்கதனையும் மாஸ்கவுகணணைகளையில,  அதுனையும் மாஸ்கபருந்து வான்ற ஏவுகுகணவுகணை தணைகளைங்களுக்க அருகில
வசிக்கம் மக்களிடம்,  அணுஆயுத னையும் மாஸ்கபருந்து வார  செருந்து வாத்தியமிலுகணல என்று
கூறப்படலருந்து வாம்.

வருந்து வாஷிங்டனின் அபருந்து வாயகரமருந்து வாு வாஷிங்டனை அணுஆயுத இரருந்து வாஜருந்து வாங்க
நுகணடமுுகணறகளுக்க உந்து செக்தியருந்து வாக இருப்பது,  அதன்
னையும் மாஸ்கபருந்து வாட்டியருந்து வாணைகளைரகளுடன்,  பிரதருந்து வாு வாஷிங்டனைமருந்து வாக சீு வாஷிங்டனைருந்து வாவுடன் ஒப்பிடுுகணகயில
அசமரிக்கருந்து வாவிு வாஷிங்டனைது உலகணைகளைருந்து வாவிய சபருந்து வாருணைகளைருந்து வாதருந்து வார அதிகருந்து வாரத்தின் நீடித்த
வீழ்ச்சியருந்து வாகம். ஆு வாஷிங்டனைருந்து வால இந்த நிகழ்ச்சினையும் மாஸ்கபருந்து வாக்க, சீு வாஷிங்டனைருந்து வாவின் உயரமதிப்பு
உற்பத்தி மற்றும் உயரசதருந்து வாழிலநுட்ப துுகணறுகணய ஊக்கவிப்பதற்கருந்து வாக
சீு வாஷிங்டனை ஆளும் உயரடுக்கின் பருந்து வாகத்தில ச செய்யப்பட்டு வரும் ஒருமித்த
முயற்சியுடன் னையும் மாஸ்க செரந்து,   செமீபத்திய ஆண்டுகளில ஒரு துலலியமருந்து வாு வாஷிங்டனை
கட்டத்தில நுுகணழந்துள்ணைகளைது. 

இம்மருந்து வாத ஆரம்பத்தில சீு வாஷிங்டனைருந்து வாவுக்க எதிரருந்து வாு வாஷிங்டனை ஒரு புதிய இரருந்து வாணுவ
மற்றும் சபருந்து வாருணைகளைருந்து வாதருந்து வார தீவிரப்பருந்து வாட்ுகணட அறிவிக்கம் ஓர உுகணரயில,
அசமரிக்க துுகணவுகணை ஜு வாஷிங்டனைருந்து வாதிபதி ுகணமக் சபன்ஸ்,  “னையும் மாஸ்கரருந்து வானையும் மாஸ்கபருந்து வாடிக்ஸ்,
உயிரிசதருந்து வாழிலநுட்பம்,  மற்றும் ச செயற்ுகணக நுண்வுகணைறிவு,”  உட்பட "21
ஆம் நூற்றருந்து வாண்டு சபருந்து வாருணைகளைருந்து வாதருந்து வாரத்தின் கட்டுப்படுத்தும் உயரங்கள்"
என்றவர கறிப்பிட்டுகணதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கருந்து வாு வாஷிங்டனை முயற்சிகுகணணைகளை சீு வாஷிங்டனைருந்து வா
ுகணகவிட னையும் மாஸ்கவண்டுசமு வாஷிங்டனை னையும் மாஸ்ககருந்து வாரிு வாஷிங்டனைருந்து வார, இதன் மூலம் ட்ரம்ப் நிரவருந்து வாகத்தின்
கீழ் அசமரிக்கருந்து வா "புதுப்பிக்கப்பட்ட அசமரிக்க பலத்துடன் எங்களின்
நலன்குகணணைகளைப் பருந்து வாதுகருந்து வாத்து" வருகிறது என்புகணதத் சதளிவுபடுத்திு வாஷிங்டனைருந்து வார.

“நருந்து வாங்கள் எங்களின் அணுஆயுத தணைகளைவருந்து வாடங்குகணணைகளை நவீு வாஷிங்டனைப்படுத்தி
வருகினையும் மாஸ்கறருந்து வாம்,”  என்று சபன்ஸ் அச்சுறுத்திு வாஷிங்டனைருந்து வார.  “நருந்து வாங்கள் புதிய
அதிநவீு வாஷிங்டனை னையும் மாஸ்கபருந்து வாரவிமருந்து வாு வாஷிங்டனைங்கள் மற்றும் கண்டுவீசிகுகணணைகளை அபிவிருத்தி
ச செய்து நிுகணலநிறுத்தி வருகினையும் மாஸ்கறருந்து வாம்.  நருந்து வாங்கள் புதிய துகணலமுுகணற
னையும் மாஸ்கபருந்து வாரவிமருந்து வாு வாஷிங்டனை தருந்து வாங்கி கப்பலகள் மற்றும் னையும் மாஸ்கபருந்து வார கப்பலகுகணணைகளைக்
கட்டுகணமத்து வருகினையும் மாஸ்கறருந்து வாம்.  எங்களின் ஆயுதப்புகணடகளில இதற்க
முன்ு வாஷிங்டனைர ஒருனையும் மாஸ்கபருந்து வாதும் ச செய்யப்படருந்து வாத அணைகளைவுக்க நருந்து வாங்கள் முதலீடு
ச செய்து வருகினையும் மாஸ்கறருந்து வாம்,” என்றருந்து வார.

அுகணு வாஷிங்டனைத்து அரசியல எதிரப்பின் மீதும் ஒரு சபருந்து வாலிஸ்-அரசு
ஒடுக்கமுுகணறனையும் மாஸ்கயருந்து வாடு னையும் மாஸ்க செரந்து,  ஒரு முழுுகணமயருந்து வாு வாஷிங்டனை னையும் மாஸ்கபருந்து வாரருந்து வாக
இருக்கக்கூடிய அணுஆயுத னையும் மாஸ்கபருந்து வாருக்கருந்து வாு வாஷிங்டனை ச செயலூக்கமருந்து வாு வாஷிங்டனை
தயருந்து வாரிப்புகுகணணைகளைப் சபரும்பருந்து வான்ுகணமயருந்து வாு வாஷிங்டனை மக்கள் எதிரப்பதருந்து வால,
அவரகளின் முதுகக்கப் பின்ு வாஷிங்டனைருந்து வால தயருந்து வாரிப்பு ச செய்யப்பட்டு வருகிறது.

ஜு வாஷிங்டனைநருந்து வாயகக் கட்சியிு வாஷிங்டனைர கடந்த இரண்டு ஆண்டுகணைகளைருந்து வாக இரருந்து வாணுவ
ஆயத்தப்படுத்துகணல எதிரக்கருந்து வாமல,  ட்ரம்ப் னையும் மாஸ்கபருந்து வாதுமருந்து வாு வாஷிங்டனைணைகளைவுக்க
ரஷ்யருந்து வாவுக்க எதிரருந்து வாக ஆக்னையும் மாஸ்கரருந்து வாஷமருந்து வாக இலுகணல என்ற வருந்து வாதங்களின் மீது
ட்ரம்ப் மீதருந்து வாு வாஷிங்டனை அவரகளின் விமர செு வாஷிங்டனைங்களில ஒருங்கவிந்துள்ணைகளைு வாஷிங்டனைர,
இது உள்நருந்து வாட்டு எதிரப்ுகணப மவுு வாஷிங்டனைமருந்து வாக்கம் னையும் மாஸ்கநருந்து வாக்கில இுகணவுகணைய
தணிக்ுகணக ஆட்சிுகணயத் திணிப்பதற்கருந்து வாு வாஷிங்டனை  செருந்து வாக்கனையும் மாஸ்கபருந்து வாக்கருந்து வாக
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ணைகளைது.

இந்த ுகணபத்தியக்கருந்து வாரத்து வாஷிங்டனைமருந்து வாு வாஷிங்டனை சகருந்து வாள்ுகணகுகணயத் சதருந்து வாழிலருந்து வாணைகளை
வரக்கத்தருந்து வால மட்டுனையும் மாஸ்கம நிறுத்த முடியும்.  நருந்து வான்கருந்து வாம் அகிலத்தின்
அுகணு வாஷிங்டனைத்துலகக் கழு அதன் சபப்ரவரி 2016  அறிக்ுகணகயருந்து வாு வாஷிங்டனை
"னையும் மாஸ்க செருந்து வா செலி செமும் னையும் மாஸ்கபருந்து வாருக்க எதிரருந்து வாு வாஷிங்டனை னையும் மாஸ்கபருந்து வாரருந்து வாட்டமும்"  என்பதில
முன்சு வாஷிங்டனைடுத்த முக்கிய னையும் மாஸ்ககருந்து வாட்பருந்து வாடுகுகணணைகளை மீணைகளைவலியுறுத்துகிறது: 

·  னையும் மாஸ்கபருந்து வாருக்க எதிரருந்து வாு வாஷிங்டனை னையும் மாஸ்கபருந்து வாரருந்து வாட்டமருந்து வாு வாஷிங்டனைது,  மக்களின்
அுகணு வாஷிங்டனைத்து முற்னையும் மாஸ்கபருந்து வாக்கருந்து வாு வாஷிங்டனை கூறுபருந்து வாடுகுகணணைகளையும் தன்
பின்ு வாஷிங்டனைருந்து வால அணிதிரட்டிய,   செமூகத்தின் துகணலச்சிறந்த
புரட்சிகர  செக்தியருந்து வாு வாஷிங்டனை சதருந்து வாழிலருந்து வாணைகளை வரக்கத்ுகணத
அடிப்புகணடயருந்து வாக சகருந்து வாண்டிருக்க னையும் மாஸ்கவண்டும்.

·   புதிய னையும் மாஸ்கபருந்து வார-எதிரப்பு இயக்கம் முதலருந்து வாளித்துவ-எதிரப்பு
மற்றும் னையும் மாஸ்க செருந்து வா செலி செத்ுகணத அடிப்புகணடயருந்து வாக சகருந்து வாண்டிருக்க
னையும் மாஸ்கவண்டும்,  ஏசு வாஷிங்டனைன்றருந்து வால நிதி மூலது வாஷிங்டனைத்தின்
 செரவருந்து வாதிகருந்து வாரத்ுகணத முடிவுக்கக் சகருந்து வாண்டு வருவதற்கம்,
இரருந்து வாணுவவருந்து வாதம் மற்றும் னையும் மாஸ்கபருந்து வாருக்க அடிப்புகணட
கருந்து வாரவுகணைமருந்து வாு வாஷிங்டனை இந்த சபருந்து வாருணைகளைருந்து வாதருந்து வார அுகணமப்புமுுகணறுகணய
முடிவுக்கக் சகருந்து வாண்டு வருவதற்கமருந்து வாு வாஷிங்டனை னையும் மாஸ்கபருந்து வாரருந்து வாட்டம்
இலலருந்து வாமல னையும் மாஸ்கபருந்து வாருக்க எதிரருந்து வாு வாஷிங்டனை எந்த தீவிர
னையும் மாஸ்கபருந்து வாரருந்து வாட்டமும் இருக்க முடியருந்து வாது.

· ஆகனையும் மாஸ்கவ புதிய னையும் மாஸ்கபருந்து வார-எதிரப்பு இயக்கமருந்து வாு வாஷிங்டனைது,
அவசியமருந்து வாு வாஷிங்டனைரீதியில,  முதலருந்து வாளித்துவ வரக்கத்தின்
அுகணு வாஷிங்டனைத்து அரசியல கட்சிகள் மற்றும்
அுகணமப்புகளுக்க வினையும் மாஸ்கரருந்து வாதமருந்து வாகவும்,  அவற்றிலிருந்து
முற்றிலுமருந்து வாக தயவுதருந்து வாட் செண்யமின்றி சுயருந்து வாதீு வாஷிங்டனைமருந்து வாகவும்
இருக்க னையும் மாஸ்கவண்டும். 

· அுகணு வாஷிங்டனைத்திற்கம் னையும் மாஸ்கமலருந்து வாக,  புதிய னையும் மாஸ்கபருந்து வார-எதிரப்பு
இயக்கமருந்து வாு வாஷிங்டனைது,  ஏகருந்து வாதிபத்தியத்திற்க எதிரருந்து வாு வாஷிங்டனை ஓர
ஒருங்கிுகணவுகணைந்த உலகணைகளைருந்து வாவிய னையும் மாஸ்கபருந்து வாரருந்து வாட்டத்தில
சதருந்து வாழிலருந்து வாணைகளை வரக்கத்தின் பரந்த  செக்திுகணய
அணிதிரட்டி,   செரவனையும் மாஸ்கத செ தன்ுகணம சகருந்து வாண்டிருக்க
னையும் மாஸ்கவண்டும்.  முதலருந்து வாளித்துவத்தின் நிரந்தர னையும் மாஸ்கபருந்து வாரருந்து வாு வாஷிங்டனைது,
னையும் மாஸ்கதசிய-அரசு அுகணமப்புமுுகணறுகணய குகணலத்து ஓர உலக
னையும் மாஸ்க செருந்து வா செலி செ கூட்டுகணமப்ுகணப ஸ்தருந்து வாபிக்கம் மூனையும் மாஸ்கலருந்து வாபருந்து வாய
இலட்சியமருந்து வாு வாஷிங்டனை சதருந்து வாழிலருந்து வாணைகளை வரக்கத்திு வாஷிங்டனைது நிரந்தர
புரட்சி முன்னையும் மாஸ்கு வாஷிங்டனைருந்து வாக்ுகணகக் சகருந்து வாண்டு பதிலளிக்கப்பட
னையும் மாஸ்கவண்டும்.  இது உலகணைகளைருந்து வாவிய ஆதருந்து வார வணைகளைங்களின்
பகத்தறிவருந்து வாரந்த திட்டமிட்ட அபிவிருத்திுகணயச்
 செருந்து வாத்தியமருந்து வாக்கி,  அந்த அடிப்புகணடயில,  வறுுகணமுகணய
ஒழித்து, மனித கலருந்து வாச் செருந்து வாரத்ுகணத புதிய உயரங்களுக்க
உயரத்தும். 

இந்த னையும் மாஸ்ககருந்து வாட்பருந்து வாட்டின் அடிப்புகணடயில ஏகருந்து வாதிபத்தியத்திற்க எதிரருந்து வாு வாஷிங்டனை ஒரு
னையும் மாஸ்கபருந்து வாரருந்து வாட்டத்ுகணத முன்சு வாஷிங்டனைடுக்க தீரமருந்து வாு வாஷிங்டனைகரமருந்து வாக உள்ணைகளைவரகள்,  நருந்து வான்கருந்து வாம்
அகிலத்தின் அுகணு வாஷிங்டனைத்துலக கழுுகணவத் சதருந்து வாடரபு சகருந்து வாள்ளுமருந்து வாறும்,
னையும் மாஸ்க செருந்து வா செலி செத்திற்கருந்து வாு வாஷிங்டனை னையும் மாஸ்கபருந்து வாரருந்து வாட்டத்தில இுகணவுகணையுமருந்து வாறும் நருந்து வாங்கள்
உலசகங்கிலுமருந்து வாு வாஷிங்டனை அுகணு வாஷிங்டனைத்து சதருந்து வாழிலருந்து வாணைகளைரகள் மற்றும்
இுகணணைகளைஞரகளுக்கம் அுகணழப்பு விடுக்கினையும் மாஸ்கறருந்து வாம்.
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