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ட்ரம்ப் ஜஜன ஜனாதிபதி தி க ஜனாலமும்,
ஐரர ஜனாப்ப ஜனாவிற்கும் அ் அமம் அமெரிக்தி க ஜனாவிற்கும்
இடஇடைரையே வரவிருக்கின்ற ரம் அமெ ஜனாதலும்
Chris Marsden,19 January 2017
அமெரிக்க
ஜனஜனாதிபதிதியஜனாக
மாஜனானஜனாலட்
ட்ரம்ப்
பதவிவியதியற்பத,
அமெரிக்கஜனாவுக்கும் ஐவியரஜனாப்பஜனாவிற்கும் இிற்கும் இடாவியதிய, அிற்கும் இடனத்திற்கும் வியெ மேலஜனாக
அமெரிக்கஜனாவிற்கும் வியஜர்ெனிக்கும் இிற்கும் இடாவியதிய வியபஜனாருக்குப் பிந்ிற்கும் இடததிய உறவுகளில
முன்மனஜனாருவியபஜனாதம் இல மேலஜனாத சீரழிவுக்கஜனான முன்னறிவிப்பஜனாகும்.
ஜனவரி 20 பதவிவியதியற்பு வி விழஜனா முன்னதஜனாக பிரிட்ானின் சண்வியா ிற்கும் இடாம்ஸ ெற்றும்
வியஜர்ெனியின் பிலட் (Bild) பத்திரிிற்கும் இடககளில ட்ரம்ப் உானஜனான ஒரு வியபட்ட
வந்தத. அவரத கருத்தக்கள, இரண்ாஜனாம் உ மேலக வியபஜனாருக்குப் பிந்ிற்கும் இடததிய
ஐவியரஜனாப்பிதிய ஒழுங்கிற்கும் இடெப்பிற்கஜனான அடத்தளெஜனாக இருந்த அிற்கும் இடெப்புகளுக்கு
எதிரஜனான தஜனாக்குத மேலஜனாக இருந்தன.
ஐவியரஜனாப்பிதிய ஒன்றிதியம், வியஜர்ென் வியெ மேலஜனாதிக்கத்திற்கஜனான ஒரு வஜனாகனம் என்று
வர்ணித்தம், அத்வியதஜனாடு "ஏிற்கும் இடனதியவர்களும் மவளிவியதியறுவஜனார்கள" என்ற
அனுெஜனானிப்ிற்கும் இடப மவளிப்படுத்தியும், ஐவியரஜனாப்பிதிய ஒன்றிதியத்திலிருந்த பிரிட்ானின்
மவளிவியதியற்றத்ிற்கும் இடத ட்ரம்ப் புகழ்ந்திற்கும் இடரத்தஜனார். “பஜனாருங்கள, வர்த்தகத்தில
அமெரிக்கஜனாிற்கும் இடவ, பகுதிதியஜனாகவஜனாவத, வியதஜனாற்கடக்கவியவ ஐவியரஜனாப்பிதிய ஒன்றிதியம்
உருவஜனாக்கப்பட்ாத, சரிதியஜனா? ஆகவியவ அத பிரிந்திருக்கிறதஜனா அல மேலத
ஒன்றுவியசர்ந்திருக்கிறதஜனா என்பமதல மேலஜனாம் உண்ிற்கும் இடெயில எனக்கு அக்கிற்கும் இடற
இலிற்கும் இட மேல, எனக்கு அத எவ்வஜனாறு இருந்தஜனாலும் அிற்கும் இடதப்பற்றி அக்கிற்கும் இடறயிலிற்கும் இட மேல,”
என்பிற்கும் இடதயும் வியசர்த்தக் மகஜனாண்ாஜனார்.
வியஜர்ெனியின் வஜனாகன மதஜனாழிலதிற்கும் இடறிற்கும் இடதிய திற்கும் இடாதியஜனாிற்கும் இடதடையாணைகிற்கும் இடளக் மகஜனாண்டு
அச்சுறுத்திதிய ட்ரம்ப், சஜனான்சி மேலர் அங்வியக மேலஜனா வியெர்க்மகலின் அகதிகள
மகஜனாளிற்கும் இடகவியதிய ஐவியரஜனாப்பஜனாிற்கும் இடவ நிிற்கும் இட மேலகுிற்கும் இட மேலத்ததஜனாக குற்றஞ்சஜனாட்ட, அவிற்கும் இடர
தஜனாக்கினஜனார்.
ரஷ்தியஜனாவிற்கு
எதிரஜனான
திற்கும் இடாதியஜனாிற்கும் இடதடையாணைகிற்கும் இடள
எதிர்த்த
அவியதவியவிற்கும் இடளயில, அவர், வியநேட்வியாஜனா கூட்ாணி "பதியனற்று வியபஜனாய்விட்ாதஜனாக" அவர்
நேம்புவதஜனாக அறிவித்தஜனார்.
இதற்குமுன்னர் ஒருவியபஜனாதம் ஒரு அமெரிக்க ஜனஜனாதிபதி ஐவியரஜனாப்பிதிய
ஒன்றிதியத்தின் உிற்கும் இடாிற்கும் இடவ தனத மவளிப்பிற்கும் இடாதியஜனான இ மேலக்கஜனாக அிற்கும் இடெத்தக்
மகஜனாண்ாதிலிற்கும் இட மேல. அவர் இங்கி மேலஜனாந்ிற்கும் இடத வியஜர்ெனிக்கு எதிரஜனாக நிறுத்த
விரும்புவிற்கும் இடதயும், அவர் இங்கி மேலஜனாந்தின் சுதந்திர கட்சியுானும் ஏிற்கும் இடனதிய
ஐவியரஜனாப்பிதிய ஒன்றிதிய விவியரஜனாத வ மேலதசஜனாரி கட்சிகளுானனும் தன்ிற்கும் இடனத்தஜனாவியன
ஒன்றிிற்கும் இடதடையாணைத்தக் மகஜனாண்டருப்பிற்கும் இடதயும் ட்ரம்ப் வியநேர்கஜனாதடையாணைலில மதளிவுபடுத்தினஜனார்.
ஐவியரஜனாப்பஜனாவின் அரசிதியல உதியரடுக்கின் விிற்கும் இடாயிறுப்பும் அவியததியளவிற்கு
விவியரஜனாதெஜனாக இருந்தத. வியஜர்ெனியில, வியெர்க்மகல பதி மேலளிக்ிற்கும் இடகயில,
“ஐவியரஜனாப்பிதியர்களஜனாகிதிய நேெத திற்கும் இட மேலவிதி நேம் கரங்களில இருப்பதஜனாகவியவ நேஜனான்
நிிற்கும் இடனக்கிவியறன்,” என்றஜனார். வியெர்க்மகலின் கூட்ாணி கட்சிதியஜனான சமூக ஜனநேஜனாதியகக்
கட்சியின் சிக்ெஜனார் கஜனாப்ரிவியதியல வலியுறுத்திற்கும் இடகயில, “நேஜனாம் இப்வியபஜனாத ஒரு
அடிற்கும் இடெத்தனெஜனான ெவியனஜனாபஜனாவத்ிற்கும் இடத ஏற்க வியவண்டதியதிலிற்கும் இட மேல… ட்ரம்ப் ஐ
ிற்கும் இடகதியஜனாளவதில, நேெக்கு வியஜர்ென் தன்னம்பிக்ிற்கும் இடக ெற்றும் ஒரு மதளிவஜனான
நிிற்கும் இட மேலப்பஜனாடு அவசிதியப்படுகிறத,” என்றஜனார்.
பிமரஞ்சு ஜனஜனாதிபதி பிரஜனான்சுவஜனா வியனஜனா மேலஜனாண்ட் கூறுிற்கும் இடகயில, “அட் மேலஜனாண்டக்
இிற்கும் இடாயி மேலஜனான கூட்டுறவு" இப்வியபஜனாதிருந்த ஐவியரஜனாப்பஜனாவின் மசஜனாந்த "நே மேலன்கள
ெற்றும் ெதிப்புகளின்" அடப்பிற்கும் இடாயில இருக்கும் என்றஜனார்.

ஐவியரஜனாப்பிதிய சிந்திற்கும் இடனக் கு விழஜனாம்கள ெற்றும் ஊாகங்கள இரஜனாணுவவஜனாதம்
தீவிரெிற்கும் இடாவிற்கும் இடதயும் ெற்றும் வியதசிதிய பதட்ாங்களின் ஒரு மவடப்பிற்கும் இடாயும்
அனுெஜனானித்தன. “ஐவியரஜனாப்பிதிய ஒன்றிதிய அங்கத்தவ நேஜனாடுகள ஐவியரஜனாப்பிதிய
ஒன்றிதியத்திற்குள கூட்டு பஜனாதகஜனாப்ிற்கும் இடப ப மேலப்படுத்தவதன் மூ மேலெஜனாக அதிகரித்த
மூவிய மேலஜனாபஜனாதிய தன்னஜனாட்சிிற்கும் இடதிய மபற ஆவிய மேலஜனாசிக்க வியவண்டயிருக்கும்,” என்று
ெஜனாட்ரிட் இல Elcano Royal அிற்கும் இடெப்பின் பீலிக்ஸ அர்வியாகஜனா மதரிவித்தஜனார்.
"வியஜர்ெனிக்கு எதிரஜனான குழுவஜனாக்கத்ிற்கும் இடத" ஊக்குவிப்பதன் மூ மேலெஜனாக, ட்ரம்ப்,
“வியஜர்ென் சுற்றி விற்கும் இடளப்பின் பிற்கும் இட விழதிய அச்சங்களுக்கு மநேருப்பூட்ாக்கூடும்" என்று
Carnegie Europe அிற்கும் இடெப்பின் யூட மாம்வியச எழுதினஜனார். “அதமவஜனாரு புதிதிய
அரசிதியல கண்வியதடையாணைஜனாட்ாம் என்றஜனாலும் கூா, ஐவியரஜனாப்பஜனாவும் வியஜர்ெனியும் அதற்கு
விிற்கும் இடாயிறுக்க வியவண்டயிருக்கும்,” என்பிற்கும் இடதயும் அவர் வியசர்த்தக் மகஜனாண்ாஜனார்.

கஜனார்டதியனில, நேத்தலி மநேஜனாவ்கவியரவியா அறிவுறுத்திற்கும் இடகயில, “மசலவஜனாக்கின்
பரப்மபலிற்கும் இட மேலயின் ஒரு திருப்பத்ிற்கும் இடத ஐவியரஜனாப்பஜனா கஜனாதடையாணைக்கூடும்… அத்தான்
அரசஜனாங்கங்கள அவற்றின் அண்ிற்கும் இடாநேஜனாடுகிற்கும் இடள ெற்றும் அக்கண்ாத்தின்
எதிர்கஜனா மேலத்ிற்கும் இடத விிற்கும் இட மேலதியஜனாக மகஜனாடுத்த தங்களின் மசஜனாந்த நே மேலன்கிற்கும் இடளப்
பஜனாதகஜனாக்க முதியற்சிக்க விிற்கும் இடரதியக்கூடும்,” என்றஜனார்.
ட்ரம்பின் "முதலிாத்தில அமெரிக்கஜனா" நிிற்கும் இட மேலப்பஜனாடுகள, ஐவியரஜனாப்பஜனா உானஜனான
அமெரிக்க அரசிதியல உறவுகளில ஒரு மிரட்சியூட்டும் ெஜனாற்றத்ிற்கும் இடதப்
பிரதிநிதித்தவம் மசய்கிறத. Christian Science Monitor, அட் மேலஜனாண்டக்
இிற்கும் இடாயி மேலஜனான விவகஜனாரங்களுக்கஜனான நிபுதடையாணைர் வியஜஜனான் னலஸென் கூறிதியிற்கும் இடத
வியெற்வியகஜனாளிட்டு, “வியபஜனாருக்குப் பிந்ிற்கும் இடததிய சர்வவியதச அிற்கும் இடெப்புமுிற்கும் இடறயில
அமெரிக்கஜனாவின் திற்கும் இட மேலிற்கும் இடெிற்கும் இடதிய விட்டுக்மகஜனாடுத்த 'விலசனிதிய' அமெரிக்க
திற்கும் இட மேலவர்களுக்கு இிற்கும் இடதியந்தவியபஜனாகும்விற்கும் இடகயில வளர்ந்தளளதற்கஜனாகவும்" ெற்றும்
"ஒரு 'ஜஜனாக்சனிதியவஜனாத' ெற்றும் ட்ரம்ப் ஆல ஊக்குவிக்கப்பட்ா இன்னும் அதிக
வியதசிதியவஜனாத அமெரிக்க உ மேலக கண்வியதடையாணைஜனாட்ாத்திற்கு மிக விிற்கும் இடரவிவிய மேலவியதிய
வியபஜனாதெஜனானளவிற்கு ஒத்தப்வியபஜனாக முடதியஜனாத நிிற்கும் இட மேலயிலுளள “ஐவியரஜனாப்பிதிய
உதியரடுக்குகிற்கும் இடளக்" கண்டத்தஜனார்.
எவ்வஜனாறிருப்பினும்
இப்வியபஜனாத
விற்கும் இடரயில, மபஜனாதவஜனாக
அதவியபஜனான்ற
ஒருதிற்கும் இட மேலபட்செஜனான வியபஜனாக்குகள தடுக்கப்பட்டருந்தத. அமெரிக்க ஆளும்
வர்க்கம்,
நேிற்கும் இடாமுிற்கும் இடறதியளவில
உ மேலகளஜனாவிதிய
வியெ மேலஜனாதிக்கத்ிற்கும் இடதச்
மசதியலபடுத்தவதற்கஜனான அதன் திற்கும் இடகிற்கும் இடெிற்கும் இடதிய, அதன் திற்கும் இடாதியற்ற வியகஜனாரிக்ிற்கும் இடக
ப மேலவீனப்படுத்தம் என்பிற்கும் இடத அத ஒப்புக் மகஜனாளகிறத. ரஷ்திய ஜனஜனாதிபதி
விளஜனாடமீர் புட்டன் உானஜனான அவரத உறவுகள சம்பந்தெஜனாக அமெரிக்க
உளவுத்திற்கும் இடற முகிற்கும் இடெகளுக்குள ட்ரம்ிற்கும் இடப வியநேஜனாக்கிதிய விவியரஜனாதத்ிற்கும் இடத உயிரூட்ட
வரும் பிரச்சிிற்கும் இடனகளில ஒன்று என்னமவன்றஜனால, வியநேட்வியாஜனா ெற்றும் ஐவியரஜனாப்பிதிய
ஒன்றிதியத்தின் மூ மேலெஜனாக நீண்ாகஜனா மேலெஜனாக ஐவியரஜனாப்பஜனாவிற்குள அமெரிக்கஜனா அதன்
வியெ மேலஜனாதிக்கத்ிற்கும் இடத
ஏற்படுத்திக் மகஜனாளவதற்கு உகந்த
கட்ாிற்கும் இடெப்ிற்கும் இடப
வியபணுவதற்கு ஒரு ரஷ்திய "அரக்கன்" இன்றிதியிற்கும் இடெதியஜனாத விதத்தில
அவசிதியப்படுகிறத என்பத அவர்கள நேம்பிக்ிற்கும் இடகதியஜனாகும்.
காந்த முிற்கும் இடற, 2003 இல, ஈரஜனாக் வியபஜனாருக்கு முன்னதஜனாக அமெரிக்கஜனாவுக்கும்
ஐவியரஜனாப்பஜனாவுக்கும் இிற்கும் இடாவியதிய கூர்ிற்கும் இடெதியஜனாக பதட்ாங்கள எழுந்தன. அப்வியபஜனாத

அமெரிக்க பஜனாதகஜனாப்புத்திற்கும் இடற மசதிய மேலர் மாஜனானஜனாலட் ரம்ஸஃமபலட் ஈரஜனாக்கில
அமெரிக்கஜனாவிற்கு ஆதரவளிக்க ெறுப்பதற்கஜனாக பிரஜனான்ஸ ெற்றும் வியஜர்ெனிிற்கும் இடதியக்
கண்டத்தஜனார். ரம்ஸஃமபலட் அவ்விரு நேஜனாடுகிற்கும் இடளயும் "பிற்கும் இட விழதிய ஐவியரஜனாப்பஜனா” என்று
குறிப்பிட்ாவியதஜனாடு, அவற்ிற்கும் இடற கி விழக்கு ஐவியரஜனாப்பிதிய நேஜனாடுகளுக்கு எதிரஜனாக
நிறுத்தினஜனார்.
அவியத ஆண்டு ஜனவரி 26 இல, உ மேலக வியசஜனாசலிச விற்கும் இட மேலத் தளம்
"அமெரிக்கஜனாிற்கும் இடவ எப்பட செஜனாளிப்பத? ஐவியரஜனாப்பஜனாவின் தர்ெசங்கா நிிற்கும் இட மேல" என்று
திற்கும் இட மேலப்பிட்டு வியாவிட் வியநேஜனார்த் ஒரு முன்வியனஜனாக்கு கருத்ிற்கும் இடத பிரசுரித்தஜனார், அத
அந்த வியெஜனாதலின் வர மேலஜனாற்று முக்கிதியத்தவத்ிற்கும் இடத விவரித்தத.
1945 ெற்றும் 1991 க்கு இிற்கும் இடாவியதிய ஐவியரஜனாப்பஜனா உானஜனான அமெரிக்கஜனாவின்
வியபஜனாருக்குப் பிந்ிற்கும் இடததிய உறவு, "அடப்பிற்கும் இடாயில பனிப்வியபஜனாரின் குறிப்பிட்ா
சூ விழலுக்குள அதன் மசஜனாந்த இன்றிதியிற்கும் இடெதியஜனாத மபஜனாருளஜனாதஜனார ெற்றும் புவிசஜனார்
அரசிதியல நே மேலன்கிற்கும் இடளக் குறித்த அதன் ெதிப்பீட்ாஜனால தீர்ெஜனானிக்கப்பட்ாத"
என்பிற்கும் இடத
வியநேஜனார்த்
விளங்கப்படுத்தினஜனார்.
“ஐவியரஜனாப்பஜனாிற்கும் இடவ
வியநேஜனாக்கிதிய
அமெரிக்கஜனாவின்
ெவியனஜனாபஜனாவெஜனானத,
(1)
வியசஜனாவிதியத்
ஒன்றிதியத்தின்
தனிிற்கும் இடெப்படுத்திற்கும் இட மேல வலுப்படுத்தவத ெற்றும் வியெற்கு ஐவியரஜனாப்பஜனாவில அதன்
மசலவஜனாக்ிற்கும் இடகக் குிற்கும் இடறப்பத (“கட்டுப்படுத்தவத”) ெற்றும் (2) ஐவியரஜனாப்பிதிய
மதஜனாழி மேலஜனாள வர்க்கம் தீவிரெஜனான வியபஜனார்குதடையாணைத்வியதஜனாடு ெற்றும் உதியர்ந்தெட்ாத்தில
அரசிதியலெதியப்பட்டருந்த அந்வியநேரத்தில சமூகப் புரட்சிிற்கும் இடதிய தடுப்பத ஆகிதிய
வியெஜனாவிய மேலஜனாங்கிதிய இந்த வியதிற்கும் இடவகளஜனால தீர்ெஜனானிக்கப்பட்டருந்தத,” என்று அவர்
மதஜனாார்ந்த விளங்கப்படுத்தினஜனார்.
“வியெற்கு ஐவியரஜனாப்பஜனாவுானஜனான அதன் கூட்ாணி இருந்த அந்த கஜனா மேலகட்ாத்தில
அமெரிக்கஜனாவின் வலியுறுத்த மேலஜனானத, உண்ிற்கும் இடெயில, வர மேலஜனாற்று விதிமுிற்கும் இடறகளில
இருந்த வி மேலகுவதஜனாக இருந்தத. ஏவியதஜனாவிதத்தில ஒரு பிரதஜனான ஏகஜனாதிபத்திதிய
சக்திதியஜனாக
கஜனா மேலங்காந்த
எழுந்திருந்ததில
வியவரூன்றிதிய
அமெரிக்க
ஏகஜனாதிபத்திதியத்தின் மிக அடப்பிற்கும் இடாதியஜனான வியபஜனாக்கு, ஐவியரஜனாப்பஜனாிற்கும் இடவ விிற்கும் இட மேலதியஜனாக
மகஜனாடுத்த உ மேலகில அதன் இாத்ிற்கும் இடத ிற்கும் இடவத்தக் மகஜனாளவதஜனாக இருந்தத.”
பின்னர் வியநேஜனார்த் எழுதினஜனார்: “வியசஜனாவிதியத் ஒன்றிதியத்தின் மபஜனாறிவஜனானத,
வியபஜனாருக்குப் பிந்ிற்கும் இடததிய இரஜனாஜஜனாங்க உறவுகள அடப்பிற்கும் இடாதியஜனாக மகஜனாண்டருந்த
சர்வவியதச கட்ாிற்கும் இடெப்ிற்கும் இடப ெஜனாற்றியிருக்கிறத. வியசஜனாவிதியத் ஒன்றிதியத்திற்கு எதிரஜனாக
ஒரு பஜனாதகஜனாப்பு வியகஜனாாஜனாக வியெற்கு ஐவியரஜனாப்பிதிய முத மேலஜனாளித்தவ வர்க்கத்ிற்கும் இடத
முன்னிறுத்ததற்கஜனான எவ்வித வியதிற்கும் இடவயும் இனிவியெல அமெரிக்கஜனாவுக்கு இலிற்கும் இட மேல.
அிற்கும் இடனத்திற்கும் வியெ மேலஜனாக, வியசஜனாவிதியத் வியசஜனாசலிசக் குடதியரசுகளின் ஒன்றிதியம்
இல மேலஜனாிற்கும் இடெ உருவஜனாக்கிதிய அதிகஜனார மவற்றிாத்ிற்கும் இடத ஐக்கிதிய அமெரிக்க அரசுகள
தனத மசஜனாந்த வசதிவஜனாய்ப்புக்கஜனாக சுரண்டக் மகஜனாளள உறுதிதியஜனாக இருந்தத.”
இந்த உளளாக்கத்தில, அவர் 1928 இல லிவியதியஜனான் ட்மரஜனாட்ஸகி முன்ிற்கும் இடவத்த
தீர்க்கதரிசனெஜனான எச்சரிக்ிற்கும் இடகிற்கும் இடதிய வியெற்வியகஜனாளிட்ாஜனார்:
“வளர்ச்சிக் கஜனா மேலகட்ாத்திிற்கும் இடன விாவும் மநேருக்கட கஜனா மேலகட்ாத்திலதஜனான்
அமெரிக்கஜனாவின் வியெ மேலஜனாதிக்கெஜனானத இன்னும் முழுிற்கும் இடெதியஜனாகவும், இன்னும்
பகிரங்கெஜனாகவும், இன்னும் மூர்க்கத்தனெஜனாகவும் மசதியலபடும். ஆசிதியஜனா, கனாஜனா,
மதன் அமெரிக்கஜனா, ஆஸதிவியரலிதியஜனா அல மேலத ஐவியரஜனாப்பஜனாவிவிய மேலவியதிய கூா
நோக்க மேலஜனாம், அவியதவியபஜனா மேல அிற்கும் இடெதிதியஜனான முிற்கும் இடறயிவிய மேலஜனா அல மேலத வியபஜனார்
மூ மேலெஜனாகவியவஜனா நோக்க மேலஜனாம், எப்படதியஜனாயினும் பிரதஜனானெஜனாக ஐவியரஜனாப்பஜனாவின்
நே மேலன்கிற்கும் இடள பலியிட்வியா அமெரிக்கஜனா தனத சிக்கலகளில இருந்தம் சீரழிவில
இருந்தம் தன்ிற்கும் இடன விடுவித்தக் மகஜனாளள முிற்கும் இடனயும்.”
2003 இல எதிர்வியநேஜனாக்கப்பட்ா இந்த கு விழப்பநிிற்கும் இட மேல இப்வியபஜனாத அதன் முழு
முக்கிதியத்தவத்ிற்கும் இடத மபறுகிறத. மவளிவியதியறவிருக்கும் மவளியுறவுத்திற்கும் இடற
மசதிய மேலர் வியஜஜனான் மகர்ரி, வியெர்க்மகிற்கும் இட மேல "ிற்கும் இடதரிதியெஜனானவர்" என்றும், ட்ரம்பின்
கருத்தக்கள "மபஜனாருத்தெற்றிற்கும் இடவ" என்றும் வர்ணிக்கின்ற நிிற்கும் இட மேலயில, அமெரிக்க
முத மேலஜனாளித்தவ வர்க்கத்தின் பிரிவுகள ஐவியரஜனாப்பிதிய ஒன்றிதியம் ெற்றும் வியஜர்ெனி
மீதஜனான ட்ரம்பின் தஜனாக்குதலகளுக்கு மதஜனாார்ந்த ஆழ்ந்த விவியரஜனாதெஜனாக உளளன.
ஆனஜனால இதவியபஜனான்ற உான்பஜனாடன்ிற்கும் இடெகளுக்கு அப்பஜனாற்பட்டு, அமெரிக்கஜனா

அதன் மபஜனாருளஜனாதஜனார வீழ்ச்சி, சீனஜனா ெற்றும் ஏிற்கும் இடனதிய எதிர்விவியரஜனாத சக்திகளின்
வளர்ச்சிதியஜனால முன்வரும் சவஜனால, ெற்றும் 2003 இல இருந்த ஏற்பட்ா
மதஜனாார்ச்சிதியஜனான ப மேல இரஜனாணுவ வியதஜனாலவிகளின் கஜனாரதடையாணைெஜனாக, அதன் உ மேலகளஜனாவிதிய
வியெ மேலஜனாதிக்கத்திற்கஜனான அச்சுறுத்திற்கும் இட மேல எதிர்மகஜனாளள அத புறநிிற்கும் இட மேலரீதியில
வர்த்தக வியபஜனார் ெற்றும் பஜனாதகஜனாப்புவஜனாதத்ிற்கும் இடத வியநேஜனாக்கிதிய ஒரு கூர்ிற்கும் இடெதியஜனான
வியபஜனாக்கில மசன்று மகஜனாண்டருக்கிறத. இத தவிர்க்கவிதிய மேலஜனாெல ஐவியரஜனாப்பஜனாவுான்
வியெஜனாதிற்கும் இட மேலத் தூண்டும்.
வியஜர்ெனி, பிரஜனான்ஸ, இங்கி மேலஜனாந்த ெற்றும் ரஷ்தியஜனா ஆகிதியவற்றிற்கு இிற்கும் இடாவியதிய
தவிர்க்கவிதிய மேலஜனாெல என்ன ெஜனாதிரிதியஜனான கூட்ாணி ஏற்படும் என்பத உட்பா
அமெரிக்கஜனாவின் இந்த புவிசஜனார் மூவிய மேலஜனாபஜனாதிய ெஜனாற்றத்தின் விிற்கும் இடளவுகிற்கும் இடள
தியஜனாரஜனாலும் விளக்கெஜனாக அனுெஜனானிக்க முடதியஜனாத. அமெரிக்கஜனாவிற்கஜனான ஒரு
முக்கிதிய எதிர்ப மேலெஜனாக சீனஜனா வகிக்கக்கூடதிய முக்கிதிய பஜனாத்திரத்ிற்கும் இடதயும் இத்தான்
வியசர்த்தக் மகஜனாளள வியவண்டும்.
எவ்வஜனாறிருப்பினும், இதவியபஜனான்ற நிகழ்வுகளுக்கு அடவியதிய வியதசிதிய விவியரஜனாதங்கள
மவடக்கும், அதில ட்ரம்பின் "முதலிாத்தில அமெரிக்கஜனா" திட்ாநிரலின் சு விழல,
“முதலிாத்தில வியஜர்ெனி,” “முதலிாத்தில பிரிட்ான்" ெற்றும் "முதலிாத்தில
பிரஜனான்ஸ" ஆகிதியவற்ிற்கும் இடற நிிற்கும் இட மேலநிறுத்தவதற்கஜனான வியகஜனாரிக்ிற்கும் இடககிற்கும் இடளக் மகஜனாண்டு
வரும், இத வியபஜனாட்டயிடும் சக்திகளின் அணிகளஜனாக ஐவியரஜனாப்பஜனா உிற்கும் இடாவதற்கு
ெட்டுவியெ இட்டுச் மசலலும்.
முத மேலஜனாளித்தவத்தின் கீழ் ஐவியரஜனாப்பஜனாிற்கும் இடவ ஒருங்கிிற்கும் இடதடையாணைக்கும் திட்ாம் முடவுக்கு
வந்த
மகஜனாண்டருப்பதான்,
கட்டுப்படுத்தப்பட்டு
இருந்ததஜனாக
அர்த்தப்படுத்தப்பட்ா அரசிதியல பூதங்கள அிற்கும் இடனத்ிற்கும் இடதயும் கட்ாவிழ்த்தவிடும்.
மநேருக்கெஜனான அரசிதியல ஐக்கிதியம் ெற்றும் ஒவியர சந்ிற்கும் இடத ஆகிதியிற்கும் இடவ
மசலவவளத்ிற்கும் இடதயும் செஜனாதஜனானத்ிற்கும் இடதயும் மகஜனாண்டு வரும் என்ற மவறும்
வஜனாக்குறுதிிற்கும் இடதிய தவிர அங்வியக வியவமறஜனான்றுமிலிற்கும் இட மேல . அதற்கு ெஜனாறஜனாக, வ மேலதசஜனாரி
பிற்வியபஜனாக்குத்தனம் ெற்றும் பஜனாசிச கட்சிகளத வளர்ச்சி ஒவ்மவஜனாரு நேஜனாட்டலும்
நோந்வியதறி வருகிறத. வியநேட்வியாஜனா தருப்புகள மபருந்திரளஜனாக ரஷ்திய எலிற்கும் இட மேலகிற்கும் இடள
வியநேஜனாக்கி நேகர்கின்ற நிிற்கும் இட மேலயிலும் கூா, இரஜனாணுவெதியெஜனாக்குவதற்கஜனான வியதிற்கும் இடவ
குறித்த ஐவியரஜனாப்பிதிய சக்திகள நிரந்தரெஜனாக வியபசி வருகின்றன, அவியதவியவிற்கும் இடளயில
சிக்கனத் திட்ாம் ஒன்றில ெட்டும் அிற்கும் இடவ அிற்கும் இடனத்தம் உான்பட்டுளளன.
வியபர்லின்,
பஜனாரீஸ
ெற்றும்
இ மேலண்ான்
ஆகிதியிற்கும் இடவ
அவற்றின்
வியபஜனாட்டதியஜனாளர்களுக்கு எதிரஜனாக வியபஜனாட்டயிா இன்னும் அதிக "வியதசிதிய
திதியஜனாகங்கிற்கும் இடளக்" வியகஜனாரி, அக்கண்ாத்ிற்கும் இடத ெறுஆயுதபஜனாணிக்க மபரும்
மதஜனாிற்கும் இடககிற்கும் இடள மசலுத்தெஜனாறு வியகஜனாருிற்கும் இடகயில, மதஜனாழி மேலஜனாள வர்க்கத்தின் மீதஜனான
தஜனாக்குதல இன்னும் வியெஜனாசெிற்கும் இடாயும்.
உ மேலகளஜனாவிதிய மபஜனாருளஜனாதஜனாரத்தின் ஒருங்கிிற்கும் இடதடையாணைந்த குதடையாணைஜனாம்சம் ெற்றும் உற்பத்தி
கருவிகளின் தனிதியஜனார் மசஜனாத்திற்கும் இடாிற்கும் இடெயின் அடப்பிற்கும் இடாயில எதிர்விவியரஜனாத வியதசிதிய
அரசுகளஜனாக உ மேலகம் பிளவுபட்டருப்பதற்கும் இிற்கும் இடாயி மேலஜனான அடப்பிற்கும் இடா
முரண்பஜனாடுகிற்கும் இடளக் காந்த வருவதற்கு முத மேலஜனாளித்தவ வர்க்கம் இ மேலஜனாதியகற்றத
என்பிற்கும் இடத நிரூபித்தளளத.
ஐவியரஜனாப்பஜனாவின் மதஜனாழி மேலஜனாள வர்க்கம், 1945 இல இருந்த, ப மேல திற்கும் இட மேலமுிற்கும் இடறகள
தங்கள வஜனாழ்க்ிற்கும் இடகிற்கும் இடதிய வஜனாழ்ந்த வந்த வியபஜனாருக்குப் பிந்ிற்கும் இடததிய கஜனா மேலக்கட்ாம்
முடந்தவிட்ாத, ஒரு புதிதிய வியபஜனாருக்கு முந்ிற்கும் இடததிய கஜனா மேலகட்ாம் மதஜனாாங்கி
உளளத என்ற ஒரு புரிதலில இருந்த முன்நேகர வியவண்டும். அத சக மேல
ஏகஜனாதிபத்திதிய சக்திகளத சிக்கனத் திட்ாம், இரஜனாணுவவஜனாதம் ெற்றும்
வியபஜனாருக்கஜனான உந்ததிற்கும் இட மேல எதிர்க்க மபஜனாறுப்வியபற்க வியவண்டும்.
அிற்கும் இடனத்திற்கும் வியெ மேலஜனாக, அத அமெரிக்கஜனாவிலும் ெற்றும் சர்வவியதச அளவிலும்
மதஜனாழி மேலஜனாளர் வியபஜனாரஜனாட்ாங்களில நேனவூபூர்வெஜனாக ஐக்கிதியெஜனாக முிற்கும் இடனதிய
வியவண்டும். மசலவந்த தட்டுக்கள ெற்றும் வியபஜனார்மவறிதியர்களத ட்ரம்ப்
அரசஜனாங்கம் தவிர்க்கவிதிய மேலஜனாெல தூண்டவிடும் மதஜனாழி மேலஜனாள வர்க்க எதிர்ப்பின்
மவடப்பஜனானத, ஐவியரஜனாப்பிதிய மதஜனாழி மேலஜனாள வர்க்கத்தின் வியபஜனாரஜனாட்ாங்களுக்கு
மிகவும் சக்திவஜனாய்ந்த தூண்டுதிற்கும் இட மேல வ விழங்கும்.

