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ரஷ்யயா மீதயான ஒபயாமயாவின
விடிடைபபறும் தருணத் தயாக்குதல
By Bill Van Auken, 10 December 2016

வெள்ளளை மமாளிளிகைளையை வ மானமால்ட் ட்ரம்ப்பி ம் ஒப்பள ப்பதற்க
முந்ளதையை தனது இறுதி முன்முையைற்சிிகைளில் ஒன்்சிகளில் ஒன்றமாிகை, ஜனமாதிபதி பரமாக
ஒபமாமமா, 2016 ஜனமாதிபதித் ததர்தலில் தளல் தலையீடு வையீடு செய்ெதற்க ரஷ்ையைமா
வையீடு செய்ததமாிகைக கூ்சிகளில் ஒன்றப்பட் முையைற்சிிகைள் மீதமான ஒரு “முழுளமையைமான
தி்சிகளில் ஒன்றனமாய்ளெ” ந த்துெதற்க அவமரிகிகை உளைவு முிகைளமிகைளுகக
உத்தரவிட்டிருககி்சிகளில் ஒன்றமார்.
ஒபமாமமாவின் உையைர்நிளல் தலை பையைங்ிகைரெமாத-எதிர்ப்பு ஆதல் தலைமாையீடு செிகைரமான லிையீடு செமா
வமமானமாகதிகைமா வெள்ளிககிழளமையைன்று வையீடு செய்திையைமாளைர்ிகைளி ம் கூறினமார்:
“நமாம் ஒரு புதிையை எல்ளல் தலைககள் பிரதெசித்திருகிகைக கூடும் , என்ன
ந ந்திருககி்சிகளில் ஒன்றது என்பளதப் புரிந்து விகைமாள்ெதற்ிகைமாிகைவும் ிகைற்்சிகளில் ஒன்ற சில் தலை
பமா ங்ிகைளளை படிப்பிப்பதற்ிகைமாிகைவும் அது என்னவென்பளத அறிெதும்,
தி்சிகளில் ஒன்றனமாய்வு வையீடு செய்ெதும் சில் தலை பின்-ந ெடிகளிகைிகைளளை தமற்விகைமாள்ெதும்
எங்ிகைளைது ிகை ளமையைமாகம்.”
இந்த விையீடு செமாரளரணை “ஒரு வபரும் முன்னுரிளமயுள ையைது” என்று
பின்னர் ஒபமாமமாவின் வையீடு செய்தித் வதமா ர்பமாளைர் வெள்ளளை மமாளிளிகையில்
ந ந்த ஒரு வையீடு செய்திையைமாளைர் ையீடு செந்திப்பில் வதரிவித்தமார்.
அவமரிகிகை ஜனமாதிபதிகக இது ஒரு முககிையை முன்னுரிளம
வி ையைமமாகம்” என்்சிகளில் ஒன்றமார் துளரணை ஊ ிகைச் வையீடு செையைல் தலைரமான எரிக ஸ்ிகைல்ட்ஸ்.
”இதளன தமற்விகைமாள்ெதற்க அெர் தனது உளைவு தையீடு செளெிகைளளையும்
ததசிையை பமாதுிகைமாப்பு அதிிகைமாரிிகைளளையும் பணித்திருககி்சிகளில் ஒன்றமார். அெர்
பதவியில் இருந்து விள வபறும் நமாளுகக முன்பமாிகை அந்த
அறிகளிகை அெருககக கிள ககம் என்று அெர் எதிர்பமார்ககி்சிகளில் ஒன்றமார்.”
“

எந்த புதிையை எல்ளல் தலை” ிகை கிகைப்பட்டிருககி்சிகளில் ஒன்றது ? அவமரிகிகை ெரல் தலைமாற்றின்
மிிகைவும் ெல் தலைது-ையீடு செமாரி அரையீடு செமாங்ிகைத்தின் தளல் தலைெரமாிகை வ மானமால்ட் ட்ரம்ப்
பதவியில் அமர்ெதற்க ஆறு ெமாரங்ிகைளுகக முன்பமாிகை இந்த வி ையைம்
ஒரு “வபரும் முன்னுரிளம” வபற்்சிகளில் ஒன்ற பிரச்சிளனையைமாிகை ஆனது ஏன்?
“

அவமரிகிகைத் ததர்தலில் வையீடு செல்ெமாகக வையீடு செலுத்த ரஷ்ையைமா முளனந்ததமான
கற்்சிகளில் ஒன்றச்ையீடு செமாட்டு அவமரிகிகை அரையீடு செமாங்ிகைத்தினமால் அகத மாபர் மமாதத்தில்
தமற்திகைமாள்ளைப்பட் து, ஆயினும் ரஷ்ையை கறுககீடு கறித்த தனது
கூற்றுிகைளுகிகைமான
பின்புல் தலைமமாிகை
முற்றிலும்
எந்தவிதமமான
ஆதமாரத்ளதயும் அது ெழங்கியிருகிகைவில்ளல் தலை.
அப்படிதையை அது உண்ளமையைமாிகை இருந்தமாலும் கூ , வெளிநமாட்டுத்
ததர்தல்ிகைளில் தளல் தலையீடு வையீடு செய்ெதற்ிகைமான “எல்ளல் தலை” அவமரிகிகைமாெமால்
மிிகை வநடுங்ிகைமால் தலைத்திற்க முன்னதரதையை தமாண் ப்பட்டு விட் து.
ததர்தல்ிகைளில்
முள்சிகளில் ஒன்றதிகைடு
வையீடு செய்ெதற்திகைமா
அல்ல் தலைது
ததர்ந்வதடுகிகைப்பட் தளல் தலைெர்ிகைளளை அவமரிகிகை ஏிகைமாதிபத்திையைத்தின்
நல் தலைன்ிகைளுகக
தபமாதுமமான
விசுெமாையீடு செமமாிகை
இல்ல் தலைமாதிருப்பதமாய்
ிகைண் மால் தூககிவையைறிெதற்ிகைமாிகைதெமா, ிகை ந்த ஏழு தையீடு செமாப்தங்ிகைளில்
சிஐஏ எண்ரணைற்்சிகளில் ஒன்ற ையீடு செந்தர்ப்பங்ிகைளில் தளல் தலையீடு வையீடு செய்திருககி்சிகளில் ஒன்றது.
ஜனநமாையைிகைத்திற்ிகைமான ததசிையை அ்சிகளில் ஒன்றகிகைட் ளளை (National Endowment for

என்்சிகளில் ஒன்ற அதன் வபமாதுவெளி அங்ிகைம், தஜமார்ஜிையைமா மற்றும்
உகதரன் வதமா ங்கி வெனிசூல் தலைமா, த மாண்டுரமாஸ் மற்றும் ள த்தி
ெளரயிலும் இதுதபமான்்சிகளில் ஒன்ற ந ெடிகளிகைிகைளளை வதமா ர்ந்து ந த்தி
ெந்திருககி்சிகளில் ஒன்றது.
Democracy)

அவமரிகிகைமாதமான் உல் தலைகின் தெவ்சிகளில் ஒன்றந்த நமாட்ள வி வும் மிிகைப் வபரும்
இளரணைையைப் தபமார் தி்சிகளில் ஒன்றன்ிகைளளைக விகைமாண்டிருப்பதமாிகை ஒபமாமமாதெ
வபருளமையைடித்திருககி்சிகளில் ஒன்றமார் ; அத்து ன் அது ரஷ்ையைமா, சீனமா மற்றும்
ஈரமானின் கடிளம உள்ிகைட் ளமப்புிகைளுகக எதிரமான மு ககம்
தமாககதல்ிகைளுகிகைமான
திட் ங்ிகைளளை
அபிவிருத்தி
வையீடு செய்து
ெந்திருப்பததமாடு அெற்ள்சிகளில் ஒன்றத் வதமா ர்ச்சிையைமாிகை பிரதையைமாிகைம் வையீடு செய்தும்
ெந்திருககி்சிகளில் ஒன்றது. தஜர்மன் ையீடு செமான்ையீடு செல் தலைர் அங்திகைல் தலைமா தமர்விகைல் வதமா ங்கி
பிதரசிலின் முன்னமாள் ஜனமாதிபதி தில்மமா ரூசுப் ெளரயிலுமமான
உல் தலைிகைத் தளல் தலைெர்ிகைளின் வதமாளல் தலைதபசிிகைளளையும் மின்னஞ்ையீடு செல்ிகைளளையும்
கூ அவமரிகிகைமா ஊடுருவி ிகைளைெமாடியிருககி்சிகளில் ஒன்றது.
அப்படி
என்னதமான்
கற்்சிகளில் ஒன்றம்ையீடு செமாட் ப்படுகி்சிகளில் ஒன்றது ?

ரஷ்ையைமா

வையீடு செய்திருப்பதமாிகைக

ததர்தல் “இளரணைையைப் பமாதுிகைமாப்பு திகைமாரணைத்தில் சுதந்திரமமாிகைவும்
நிையைமாையைமமாிகைவும் ந ந்திருந்தது” என்று வையீடு சென்்சிகளில் ஒன்ற மமாதத்தில் வெள்ளளை
மமாளிளிகை அதிிகைமாரி ஒருெர் அறிகளிகை விடுத்திருந்தமார். தெறு
ெமார்த்ளதிகைளில் வையீடு செமால்ெதமானமால், ெமாகிகைளிப்பில் ரஷ்ையை கறுககீடு
எதுவும் இருகிகைவில்ளல் தலை. ததர்தல் முடிவுிகைள் “அவமரிகிகை மகிகைளின்
விருப்பத்ளதத் துல்லிையைமமாிகை பிரதிபலிப்பதமாிகை”வும் அெர் தையீடு செர்த்துக
விகைமாண்டிருந்தமார், இது ஒரு விகைமாடூரமமான வபமாய் , ஏவனன்்சிகளில் ஒன்றமால்
கிட் த்தட்
3
மில்லிையைன்
ெமாககவித்திையைமாையீடு செத்தில்
மகிகைள்
ெமாகிகைளிப்பில் ததமாற்றுத்தமான் வ மானமால்ட் ட்ரம்ப் பதவியில்
அமரவிருககி்சிகளில் ஒன்றமார். விஸ்ிகைமான்சின், மிச்சிிகைன் மற்றும் வபன்சில்தெனிையைமா
ஆகிையை
முககிையைமமான
வதமாழிற்துள்சிகளில் ஒன்ற
மமாநில் தலைங்ிகைளில்
ஒரு
மறுெமாககஎண்ணிகளிகைளையை நிர்ப்பந்தம் வையீடு செய்ெதற்ிகைமாிகை பசுளமக
ிகைட்சியின் ஜனமாதிபதி தெட்பமாளைரமான ஜில் ஸ்ளரன் முன்வனடுத்த
முையைற்சிிகைளுகக எதிரமாிகைதெ இந்த அறிகளிகை விடுகிகைப்பட் து .
ஆிகை ரஷ்ையை கறுககீடு கறித்த கற்்சிகளில் ஒன்றச்ையீடு செமாட்டுிகைளில் எஞ்சியிருப்பது
என்னவென்்சிகளில் ஒன்றமால், ஜனநமாையைிகைக ிகைட்சி அதன் வையீடு செமாந்த ெமாகிகைமாளைர்ிகைளி ம்
கூ்சிகளில் ஒன்றமாமல் ிகைமாப்பமாற்றி ெந்திருந்த இரிகைசிையைங்ிகைளளை -கறிப்பமாிகை, தபர்னி
ையீடு செமாண் ர்ஸின் பிரச்ையீடு செமாரத்திற்கக கழிபறித்து ஹில் தலைமாரி கிளிண் ன்
ஜனமாதிபதி
தெட்பமாளைரமாெளத
உத்தரெமாதம்
வையீடு செய்ெதற்க
ஜனநமாையைிகைக ிகைட்சியின் ததசிையைக கழு தமற்விகைமாண் தமமாையீடு செடிையைமான
முையைற்சிிகைளளை- அம்பல் தலைப்படுத்த ரஷ்ையை ஜனமாதிபதி விளைமாடிமிர்
புட்டினின் அரையீடு செமாங்ிகைம் உதவிையைது என்பது மட்டும் தமான் . தெமால்
ஸ்டிரீட்டின் ெங்கிையைமாளைர்ிகைளுகக விசுெமாையீடு செத்ளத உறுதிையைளிககம்
கிளிண் னின் உளரிகைள் மற்றும் ஜனநமாையைிகைக ிகைட்சி மற்றும்
கிளிண் ன் அ்சிகளில் ஒன்றகிகைட் ளளை இரண்டின் ஊழல் தலைள ந்த வையீடு செையைல்பமாடுிகைள்

ஆகிையைெற்ள்சிகளில் ஒன்ற பகிரங்ிகைமமாககெதற்ிகைமாிகை , கிளிண் னது பிரச்ையீடு செமார
தமல் தலைமாளைரமான
தஜமான்
தபமா ஸ் மாவின்
மின்னஞ்ையீடு செல்ிகைளளைத்
திருடிையைதமாிகைவும் மமாஸ்திகைமா மீது கற்்சிகளில் ஒன்றச்ையீடு செமாட்டு ளெகிகைப்படுகி்சிகளில் ஒன்றது .
ஒபமாமமா உத்தரவிட்டிருககம் தி்சிகளில் ஒன்றனமாய்வு கறித்து வெள்ளிையைன்று நிய
தையைமார்க ள ம்ஸ் நமாசூகிகைமாிகை வதரிவித்தளதப் தபமால் தலை, “இந்த
தி்சிகளில் ஒன்றனமாய்வின்
உள்ளை கிகைம்
பகிரங்ிகைப்படுத்தப்படுமமா
என்பது
வதரிையைவில்ளல் தலை.” ஆதமாரம் ஏதும் அவமரிகிகை மகிகைள் முன்னமால்
ளெகிகைப்ப ப் தபமாெதில்ளல் தலை, ஏவனன்்சிகளில் ஒன்றமால் ஆதமாரதம அங்க இல்ளல் தலை.
இறுதியில், ஒபமாமமா, ஹில் தலைமாரி கிளிண் ன் மற்றும் ஜனநமாையைிகைக
ிகைட்சியினர்
அவமரிகிகை
மகிகைளி ம்
மள்சிகளில் ஒன்றத்துப்
பமாதுிகைமாகிகை
விரும்பியிருந்த
அையீடு செவுிகைரிையைமமான
அரசிையைல்
உண்ளமிகைளளை
வெளிகவிகைமாண்டு
ெந்ததற்ிகைமாிகைதமான்
ரஷ்ையைமா
மீது
கற்்சிகளில் ஒன்றம்ையீடு செமாட் ப்படுகி்சிகளில் ஒன்றது .
இளத ஒரு “வபரும் முன்னுரிளம”ையைமாிகைக விகைமாள்ெது என்பது ஒபமாமமா
நிர்ெமாிகைத்தின் அரசிையைல் கறித்து வபருமளைவில் விளைககெதமாிகை
இருககி்சிகளில் ஒன்றது. ஒபமாமமா பதவியில் அமர்ந்த முதல் ெரு த்திதல் தலைதையை தமான்
வையீடு செய்ெதமாிகை
ெமாகிகைளித்த
ஒன்்சிகளில் ஒன்றமான
கியபமாவில்
உள்ளை
கெமாண் மாதனமாதமமா சிள்சிகளில் ஒன்ற முிகைமாளம மூடுெது என்்சிகளில் ஒன்ற ஒன்ள்சிகளில் ஒன்ற
நிள்சிகளில் ஒன்றதெற்றும் எண்ரணைம் அெருகக விகைமாஞ்ையீடு செமும் இல்ளல் தலை
என்பளதயும் இந்த விையீடு செமாரளரணைளையை அறிவித்த அதத உளரயில்
பையைங்ிகைரெமாதத்தடுப்பு
ஆதல் தலைமாையீடு செிகைர்
வதளிெமாககி
விட் மார்.
அெப்வபையைர்வபற்்சிகளில் ஒன்ற இந்த சிள்சிகளில் ஒன்றளையை இெர், அதளன நிரப்புெதற்கம்
சித்திரெளதளையை வதமா ர்ெதற்கம் ையீடு செபதவமடுத்திருககம் ட்ரம்ப்பி ம்
ஒப்பள கிகைவிருககி்சிகளில் ஒன்றமார்.
இரமாணுெத்தின் மீதமான கடிமகிகைள் ிகைட்டுப்பமாட்ள பரமாமரிககம்
வபமாருட்டு
ையீடு செமீபத்தில்
இரமாணுெ
சீருள
அணிந்து
பணிையைமாற்றிையைெர்ிகைள் அமர முடிையைமாத ெண்ரணைம் இருககின்்சிகளில் ஒன்ற ஒரு
ையீடு செட் த்தள ளையை மீறி முன்னமாள் மளரன் வஜனரல் தலைமான “Mad dog” என
அளழகிகைப்படும்
மமாட்டிஸ்
பமாதுிகைமாப்புச்
வையீடு செையைல் தலைரமாிகை
நிையைமிகிகைப்ப விருககி்சிகளில் ஒன்றமார் என்்சிகளில் ஒன்ற நிளல் தலையிலும் கூ , அதளன எதிர்கிகைப்
தபமாெதில்ளல் தலை
என்பளத
ஒபமாமமா
நிர்ெமாிகைம்
வதளிெமாககி
விட்டிருககி்சிகளில் ஒன்றது.
வதமாழில் தலைமாளை ெர்கிகைத்திற்க எதிரமாிகைவும் ஜனநமாையைிகை உரிளமிகைளுகக
எதிரமாிகைவும் ஒரு தபமாளரத் வதமாடுகிகை ெரிந்துிகைட்டி நிற்ிகைககூடிையை
ெல் தலைது-ையீடு செமாரி பில்லிையைனர்ிகைள் மற்றும் அளர-பமாசிஸ்டுிகைளின் ஒரு
கூட் த்ளத விகைமாண்டு ட்ரம்ப் தனது அளமச்ையீடு செரளெளையை நிரப்புெளதக
கறித்து ஒபமாமமா எதுவுதம கூ்சிகளில் ஒன்றவில்ளல் தலை. அதற்க மமா்சிகளில் ஒன்றமாய், ட்ரம்ப்
“தனது அணிளையை ஒன்றுதிரட்டுெதற்க தபமாதுமமான விரிந்த ையீடு செவுிகைரிையைம்
அளிகிகைப்ப
தெண்டும்” என்று வெள்ளளை மமாளிளிகை ஊ ிகைச்
வையீடு செையைல் தலைர் அறிவித்திருககி்சிகளில் ஒன்றமார்.
ஒபமாமமா உத்தரவிட்டிருககம் உளைவுத்துள்சிகளில் ஒன்ற விையீடு செமாரளரணைையைமானது
“ததர்தல் முடிளெ ையீடு செெமால் வையீடு செய்யும் ஒரு முையைற்சி அல்ல் தலை” என்று
கூறி நிர்ெமாிகைம் ததர்தல் முடிவின் மீது திகைள்வி எழுப்பவில்ளல் தலை
என்பளத வெள்ளிககிழளம துளரணை ஊ ிகைச் வையீடு செையைல் தலைர் ஷல்ட்ஸ்
மீண்டும் ெலியுறுத்தியிருககி்சிகளில் ஒன்றமார். ”உண்ளமயில் ஒபமாமமா, ட்ரம்ப்புகக
அதிிகைமாரத்ளத சுமூிகைமமான ெளிகையில் நமாங்ிகைள் ளிகைமமாற்றுெளத
உறுதிவையீடு செய்ெதற்ிகைமாிகை
தனது
ெழகிகைத்திற்கம்
அதிிகைமமாிகைதெ
முன்வையீடு சென்றிருககி்சிகளில் ஒன்றமார்” என்று அெர் தமலும் தையீடு செர்த்துக விகைமாண் மார்.
அப்படிையைமானமால் இந்த விையீடு செமாரளரணை என்ன வையீடு செய்ையைப் தபமாகி்சிகளில் ஒன்றது ?
யதரமாஆசிையைமாவில் அவமரிகிகைமாவின் தமல் தலைமாதிகிகை முளனப்புகிகைமான
பிரதமான
முட்டுகிகைட்ள ையைமாிகை
அதனமால்
பமார்கிகைப்படுகின்்சிகளில் ஒன்ற
ரஷ்ையைமாவு ன் அவமரிகிகை ஏிகைமாதிபத்திையைம் வையீடு செய்து ெரும் இரமாணுெ

தமமாதலுகிகைமான தையைமாரிப்புிகைளளை ட்ரம்ப் வதமா ர்ந்து முன்வனடுப்பளத
உறுதிவையீடு செய்யும் வபமாருட்டு, இப்தபமாதுககம் அெர் பதவிதையைற்கின்்சிகளில் ஒன்ற
நமாளுககம்
இள யில் தலைமான
ிகைமால் தலைத்தில்,
அவமரிகிகைமாவுககம்
ரஷ்ையைமாவுககம் இள யில் தலைமான உ்சிகளில் ஒன்றவுிகைளில் முடிந்த அளைவுகக
நஞ்ளையீடு செக ிகைல் தலைப்பதத இதன் தநமாகிகைமமாய் இருககி்சிகளில் ஒன்றது.
தபமார் மற்றும் ரஷ்ையைமா ஆகிையை பிரச்சிளனிகைளில் ஜனநமாையைிகைக ிகைட்சியும்
ஹில் தலைமாரி கிளிண் னும் ததர்தல் பிரச்ையீடு செமாரத்தின்தபமாது ட்ரம்புககம்
ெல் தலைதுபகிகைத்தில் இருந்தனர், தநட்த மா ிகைமால் தலைமாெதி முள்சிகளில் ஒன்றயில் தலைமானதமாிகை
இருககி்சிகளில் ஒன்றது என்றும் சிரிையைமா வி ையைத்தில் ஒரு வபமாதுெமான விகைமாள்ளிகை
உள்ளிட் வி ையைங்ிகைளளை ரஷ்ையைமாவு ன் தமான் தபச்சுெமார்த்ளத ந த்தப்
தபமாெதமாிகைவும் ட்ரம்ப் கூறிையைளத அடுத்து ”புட்டினின் ளிகைப்பமாளெ”
ஆிகை அெர்ிகைள் ட்ரம்ளபச் சித்தரித்தனர்.
ஹில் தலைமாரி கிளிண் ன் வென்றிருந்தமால், சிரிையைமாவில் அவமரிகிகை
தளல் தலையீட்ள
தீவிரப்படுத்துெதற்கம்
கிழகக
ஐதரமாப்பமாவில்
ரஷ்ையைமாவின் எல்ளல் தலைிகைளில் தநட்த மாவின் ஆத்திரமூட்டும் இரமாணுெப்
வபருகிகைத்ளத தமலும் அதிிகைப்படுத்துெதற்கம் மகிகைள் உத்தரவு
கிட்டியிருப்பதமாிகைக கூறியிருப்பமார்.
ஹில் தலைமாரி
கிளிண் ன்
மற்றும்
ஜனநமாையைிகைக
ிகைட்சியினரின்
அறிவிகிகைப்ப மாத பிரச்ையீடு செமார அங்ிகைமமாிகை வையீடு செையைல்பட் நிய தையைமார்க
ள ம்ஸ், ததர்தல் முடிளெத் வதமா ர்ந்து ெந்த முதல் ெமாரத்தில்
“ரஷ்ையைமா வி ையைத்தில் வமன்ளமையைமாிகை ந ந்து விகைமாள்ெதின் அபமாையைம்”
என்்சிகளில் ஒன்ற தளல் தலைப்பில் ஒரு முன்னிளல் தலைத் தளல் தலைையைங்ிகைத்ளத வெளியிட் து .
ததர்தலில் வையீடு செல்ெமாகக வையீடு செலுத்த ரஷ்ையைமா தமற்விகைமாண் தமாிகை
கூ்சிகளில் ஒன்றப்படும் முையைற்சிிகைள் கறித்து நமா மாளுமன்்சிகளில் ஒன்றத்தில் ஒபமாமமா
விெரிகிகைகதிகைமாரி இந்த ெமாரத்தில், பிரதிநிதிிகைள் ையீடு செளபயின் ஜனநமாையைிகைக
ிகைட்சி தளல் தலைெர்ிகைள் அெருகக ஒரு ிகைடிதம் அனுப்பினர் .
தமல் தலைளெளையைச் தையீடு செர்ந்த ஜனநமாையைிகைக ிகைட்சியினரும் இளரணைையை
ஊடுருெல் கறித்து ஆய்வுவையீடு செய்ையை ஒரு சுதந்திரமமான ஆளரணைையைத்ளத
உருெமாககெதற்ிகைமான ஒரு மதையீடு செமாதமாளெக விகைமாண்டுெந்தனர்.
வையீடு செனட்டின் கடிையைரசுக ிகைட்சியினர், ததர்தலில் ரஷ்ையைமா கறுககீடு
வையீடு செய்ததமாிகை
வையீடு செமால்ல் தலைப்படுெது
கறித்த
தங்ிகைளைது
வையீடு செமாந்த
விையீடு செமாரளரணைளையைத்
வதமா கககின்்சிகளில் ஒன்றனர் .
அவமரிகிகை
ஆதரவு
இஸ்ல் தலைமாமிையைப் தபமாரமாளிிகைளு னமான சிரிையை அரையீடு செமாங்ிகைத்தின் தபமாரில்
அதற்க உதவிவையீடு செய்ையைக கூடிையை எந்த நமாட்டின் மீதும் தள ிகைளளைத்
திணிப்பதற்ிகைமான -இது ரஷ்ையைமாவுகக எதிரமாிகை ஏெப்பட்
ஒரு
ந ெடிகளிகை என்பது வதளிவு- ஒரு ையீடு செட் மதையீடு செமாதமாளெ கடிையைரசுக
ிகைட்சியினரின்
ிகைட்டுப்பமாட்டில்
இருககம்
அளெ
நிள்சிகளில் ஒன்றதெற்றியிருககி்சிகளில் ஒன்றது . அத்து ன் ரஷ்ையைமாவுகக எதிரமான ஒரு
பகிரங்ிகைமமான ஆத்திரமூட் ல் ந ெடிகளிகைையைமாிகை , வபன் ிகைன் ெரவுவையீடு செல் தலைவு திட் த்தில் உகதரனுகக விகைமாளல் தலைத்தி்சிகளில் ஒன்றன்மிகிகை இரமாணுெ
உதவிகிகைமான
மில்லிையைன்
ிகைரணைகிகைமான
மால் தலைர்ிகைளும்
இ ம்வபற்றிருககி்சிகளில் ஒன்றது .
அத்து ன் ட்ரம்ப் தனது அளமச்ையீடு செரளெககள் விகைமாண்டுெந்திருககம்
ஓய்வுவபற்்சிகளில் ஒன்ற இரமாணுெ அதிிகைமாரிிகைள் -பமாதுிகைமாப்புச் வையீடு செையைல் தலைர் பதவிகக
மமாட்டிஸ் மற்றும் உள்நமாட்டு பமாதூிகைமாப்பு வையீடு செையைல் தலைர் பதவிகக தஜமான்
விகைல்லி- இருெருதம ரஷ்ையைமாவுகக ஏதிரமான அவமரிகிகை இரமாணுெப்
வபருகிகைத்திற்க ஆதரெமாிகை ெலுெமான கரல்விகைமாடுத்திருககின்்சிகளில் ஒன்றனர் .
இறுதியில், அவமரிகிகை ெரல் தலைமாற்றின் மிிகைவும் ெல் தலைது-ையீடு செமாரி அரையீடு செமாங்ிகைம்
ஆட்சியில் அமர தையைமாரிப்பு வையீடு செய்துவிகைமாண்டிருககம் நிளல் தலையில் ,
அவமரிகிகை ஆளும் ஸ்தமாபிகைத்தின் அத்தளன பிரிவுிகைளுதம உல் தலைிகைப்
தபமாருகக தையைமாரிப்பு வையீடு செய்ெதற்ிகைமான முளனப்பில் ஒன்றுபட்டு
நிற்கின்்சிகளில் ஒன்றன.

