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Joseph Kishore,
திங்களன்று
ு மறு மாமால மாலை
ை தலை தேசியளவில்
வில் தலை தேறு மாமால மாலைக்கறு மாட்சியில்
ஒளிபரப்பப்பட்ட ஓர் உமாலரயில் ட்ரம்ப் வில் தல் ட்ரம்ப் வெளியிட்ட ஆப்கறு மானிஸ்லை தேறு மான்
குறித்லை தே புதிய வில் தகறு மாள்மாலக, பதினறு மாறு ஆண்டுகள் வில் தலை தேறு மாடர்ச்சியறு மான
அவில் து மரிக்க ஆக்கிரமிப்பில் பறு மாதிக்கப்பட்ட ஒரு ்கப்பட்ட ஒரு நறு மாட்டிற்கு எதிரறு மாக
பகிரங்கு மறு மான ு மற்றும் கட்டுப்பறு மாடற்ற இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெ ல் ட்ரம்ப் வென்முமாலறயின் ஒரு
பிரகடனு மறு மாகும்.
புஷ் நிர்ல் ட்ரம்ப் வெறு மாகம் அக்ை தடறு மாபர் 2001 இல் ஆப்கறு மானிஸ்லை தேறு மான் மீலை தேறு மான
அவில் து மரிக்க பமாலடவில் தயடுப்மாலப வில் தலை தேறு மாடங்கியதில் இருந்த, மிலை தேு மறு மான
ு மதிப்பீடுகளின்படி, 175,000 ை தபர் வில் தகறு மால் மாலைப்பட்டுள்ளனர், மில்லியன்
கணக்கறு மானல் ட்ரம்ப் வெர்கள் அல் ட்ரம்ப் வெர்களின் வீடுகளில் இருந்த வில் தல் ட்ரம்ப் வெளிை தயற
லை தேள்ளப்பட்டுள்ளனர். புஷ், ஒபறு மாு மறு மா ு மற்றும் இப்ை தபறு மாத ட்ரம்பின் கீழ,
அவில் து மரிக்க இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெம்—ு மஜர்-ஐ-ஷரீப் இல் 800 லை தேறு மாலிபறு மான்
மாலகதிகளின் ்கப்பட்ட ஒரு நல் ட்ரம்ப் வெம்பர் 2001 படுவில் தகறு மாமால மாலையில் இருந்த, கறு மாக்கறு மாவில் தரக்
இல் திருு மண விருந்தில் 48 ்கப்பட்ட ஒரு நபர்களின் 2002 படுவில் தகறு மாமால மாலை, 2015
இல் குண்டூஸில் எல்மால மாலைகளற்ற ு மருத்தல் ட்ரம்ப் வெர்கள் அமாலு மப்பு
மாலு மயத்தில் 42 ு மருத்தல் ட்ரம்ப் வெ உலை தேவியறு மாளர்கள் ு மற்றும் ை த்கப்பட்ட ஒரு நறு மாயறு மாளிகளின்
படுவில் தகறு மாமால மாலை, ு மற்றும் இந்லை தே கடந்லை தே ஏப்ரலில் ்கப்பட்ட ஒரு நன்கர்் நன்கர்ஹறு மார்
ு மறு மாகறு மாணத்தில் அவில் து மரிக்க குண்டுகளிை த மாலைை தய மிகப்வில் தபரிய அணுசக்திஅல் மாலைறு மாலை தே ஆயுலை தேு மறு மான மிகப்வில் தபரிய இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெ ல் ட்ரம்ப் வெறு மான்வில் தல் ட்ரம்ப் வெடி குண்டு
(MOAB) வீசியத ல் ட்ரம்ப் வெமாலரயில்—எண்ணற்ற அட்டூழியங்கள் ு மற்றும்
ை தபறு மார் குற்றங்கமாலள ்கப்பட்ட ஒரு நடத்தியுள்ளத.
அவில் து மரிக்க இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெ கட்டமாலளயகம் அல் ட்ரம்ப் வெசியவில் து மன ை தகறு மாரும்
எந்லை தேளவி மாலைறு மான தருப்புகள் ு மற்றும் ஆலை தேறு மாரல் ட்ரம்ப் வெளங்கமாலளயும் ல் ட்ரம்ப் வெழங்க
ட்ரம்ப் ல் ட்ரம்ப் வெரம்பில் மாலைறு மா அதிகறு மாரம் வில் தபற்றிருப்பலை தேறு மால், இந்லை தே ல் ட்ரம்ப் வென்முமாலற
இன்னும்
அதிவிமாலரல் ட்ரம்ப் வெறு மாக
தீவிரப்படுத்லை தேப்படும்.
எந்லை தேவில் தல் ட்ரம்ப் வெறு மாரு
எதிர்ப்மாலபயும்
ை தலை தேறு மாற்கடிக்க
இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெத்திற்கு
"அல் ட்ரம்ப் வெசியு மறு மான
கருவிகள் ு மற்றும் ஈடுபடுல் ட்ரம்ப் வெலை தேற்கறு மான விதிமுமாலறகமாலள" அல் ட்ரம்ப் வெர்
ல் ட்ரம்ப் வெழங்கவிருப்பலை தேறு மாக ட்ரம்ப் அறிவித்லை தேறு மார். “எதிரிக்கு எதிரறு மாக
தரிலை தேு மறு மாக ு மற்றும் முழுமாலு மயறு மாக ை தபறு மார் ்கப்பட்ட ஒரு நடத்தல் ட்ரம்ப் வெதிலிருந்த
பறு மாதகறு மாப்புத்தமாலற வில் தசய மாலைமாலர ு மற்றும் லை தேளபதிகமாலளக் களத்தில்
லை தேடுக்கும்" ்கப்பட்ட ஒரு நடல் ட்ரம்ப் வெடிக்மாலககள் மீலை தேறு மான சக மாலை லை தேமாலடகளும் நீக்கப்படும்.
ை தல் ட்ரம்ப் வெறு ல் ட்ரம்ப் வெறு மார்த்மாலலை தேகளில் கூறுல் ட்ரம்ப் வெலை தேறு மானறு மால், ஆப்கறு மான் ு மக்கள் மீலை தேறு மான
முந்மாலலை தேய
படுவில் தகறு மாமால மாலைகள்
ல் ட்ரம்ப் வெரவிருப்பை தலை தேறு மாடு
ஒப்பிடுமாலகயில்
ஒன்றுமில் மாலைறு மாு மல் ை தபறு மாகக்கூடும்.
எவ்ல் ட்ரம்ப் வெறு மாறிருப்பினும்
ட்ரம்பின்
உமாலர
வில் தல் ட்ரம்ப் வெறுு மை தன
ஆப்கறு மானிஸ்லை தேறு மானுடன் ு மட்டும் சம்பந்லை தேு மறு மானத அல் மாலை. அத,
்கப்பட்ட ஒரு நமாலடமுமாலறயில், உ மாலைகம் மீலை தேறு மான ஒரு ை தபறு மார் பிரகடனு மறு மாகும். ட்ரம்ப்
பறு மாகிஸ்லை தேறு மாமாலன
அச்சுறுத்தியதடன்,
இந்தியறு மா
ு மற்றும்
பறு மாகிஸ்லை தேறு மானுக்கு இமாலடை தய ு மற்றும் இந்தியறு மா ு மற்றும் சீனறு மாவுக்கு
இமாலடை தய அதிகரித்தல் ட்ரம்ப் வெரும் ை து மறு மாலை தேல்களுக்கு ு மத்தியில் பகிரங்கு மறு மாக
இந்திய பக்கம் லை தேரப்வில் தபடுத்லை தேறு மார். ஆப்கறு மான் ை தபறு மார் விரில் ட்ரம்ப் வெறு மாக்கத்திற்கு
ை த்கப்பட்ட ஒரு நட்ை தடறு மா ்கப்பட்ட ஒரு நறு மாடுகள் அதிக தருப்புகள் ு மற்றும் ஆலை தேறு மாரல் ட்ரம்ப் வெளங்கமாலள
ல் ட்ரம்ப் வெழங்க ை தல் ட்ரம்ப் வெண்டுவில் து மன்ற ட்ரம்பின் ை தகறு மாரிக்மாலகயில், அவில் து மரிக்கறு மா
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ு மற்றும்
ஐை தரறு மாப்பறு மாவில்
உள்ள
அலை தேன்
வில் தபயரளவிற்கறு மான
கூட்டறு மாளிகளுக்கு இமாலடை தய அதிகரித்த ல் ட்ரம்ப் வெரும் பலை தேட்டங்கள்
பிரதிபலித்லை தேன.
நிர்ல் ட்ரம்ப் வெறு மாகம், ல் ட்ரம்ப் வெட வில் தகறு மாரியறு மாவுக்கு எதிரறு மாக ஒரு முன்கூட்டிய
லை தேறு மாக்குலை தேமால மாலை வில் தலை தேறு மாடங்குல் ட்ரம்ப் வெலை தேற்கு வில் ட்ரம்ப் வெறு மாதித்த ல் ட்ரம்ப் வெருகின்ற நிமால மாலையில்,
இந்லை தே உமாலர ல் ட்ரம்ப் வெழங்கப்பட்டத. என்ன திட்டமிடப்பட்டு ல் ட்ரம்ப் வெருகிறை தலை தேறு மா
அதகுறித்லை தே
ஓர்
அச்சுறுத்லை தே மாலைறு மான
மிரட்ட மாலைறு மாக,
ட்ரம்ப்
அறிவிக்மாலகயில், அல் ட்ரம்ப் வெர் நிர்ல் ட்ரம்ப் வெறு மாகத்தின் கீழ "்கப்பட்ட ஒரு நு மத இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெத்திற்கு
ப மாலை பில்லியன் டறு மா மாலைர்கள் கூடுலை தே மாலைறு மாக வில் தச மாலைவிடப்பட்டு ல் ட்ரம்ப் வெருகிறத,
்கப்பட்ட ஒரு நு மத
அணுஆயுலை தே
லை தேளல் ட்ரம்ப் வெறு மாடங்கள்
ு மற்றும்
லை தேற்கறு மாப்பு
ஏவுகமாலணகளுக்கறு மாக வில் தச மாலைவிடப்படும் மிகப்வில் தபரும் வில் தலை தேறு மாமாலககளும்
இதில் உள்ளடங்கும்,” என்றறு மார்.
சக மாலை
விலை தேு மறு மான
பகட்டறு மாரல் ட்ரம்ப் வெறு மார
ை தபச்சுகளுக்குப்
பின்னறு மால்,
ஒழுக்கச்சிமாலலை தேவினதம் அச்சத்தினதம் ஒரு க மாலைமாலல் ட்ரம்ப் வெ ட்ரம்ப்
உமாலரயில் ை து மை த மாலைறு மாங்கி இருந்லை தேத. அவில் து மரிக்க ஆளும் ல் ட்ரம்ப் வெர்க்கம்
ஒவ்வில் தல் ட்ரம்ப் வெறு மாரு இடத்திலும் அலை தேன் ்கப்பட்ட ஒரு நடப்பு எதிரிகமாலள அல் மாலைத
சறு மாத்தியு மறு மான எதிரிகமாலளக் கறு மாண்கிறத. அதிக குண்டுகள் வீசுல் ட்ரம்ப் வெலை தேன்
மூ மாலைு மறு மாக ு மற்றும் அதிக ு மக்கமாலளக் வில் தகறு மால்ல் ட்ரம்ப் வெலை தேன் மூ மாலைு மறு மாக
அவில் து மரிக்க
ஏகறு மாதிபத்தியத்லை தேறு மால்
அதிகரித்தல் ட்ரம்ப் வெரும்
அலை தேன்
வில் தபறு மாருளறு மாலை தேறு மார, சமூக ு மற்றும் புவிஅரசியல் வில் த்கப்பட்ட ஒரு நருக்கடிமாலயத் தீர்க்க
முடியும்
என்ற
கருத்தில்
வில் தபருங்குழப்பத்தின்
அம்சம்
நிமாலறந்தள்ளத.
இந்லை தே பிரமாலு மயறு மானத அவில் து மரிக்க ஆளும் ல் ட்ரம்ப் வெர்க்கத்திற்கு, ை தசறு மாவியத்
ஒன்றியம் கமால மாலைக்கப்பட்ட பின்னர் இருந்த ு மத்திய கிழக்கு
எங்கிலும், ல் ட்ரம்ப் வெட ஆபிரிக்கறு மாவில் ு மற்றும் அலை தேற்கு அப்பறு மாலும் 25
ஆண்டுகறு மா மாலை முடிவில் மாலைறு மா ை தபறு மார்களில் ஒரு ை தலை தேறு மால்வி ு மறு மாற்றி ஒரு
ை தலை தேறு மால்விமாலயை தய உருல் ட்ரம்ப் வெறு மாக்கி உள்ளத. அடுத்லை தேடுத்த ல் ட்ரம்ப் வெந்லை தே
அவில் து மரிக்க அரசறு மாங்கங்கள் இரத்லை தேந்ை தலை தேறு மாய்ந்லை தே ல் ட்ரம்ப் வென்முமாலற மூ மாலைு மறு மாக
ஆப்கறு மானிஸ்லை தேறு மானில்
கட்டுப்பறு மாட்மாலட
ஸ்லை தேறு மாபிப்பதில்
ை தலை தேறு மால்வியமாலடந்தள்ளன என்பதம் இதில் உள்ளடங்கும். அவில் து மரிக்க
ஏகறு மாதிபத்தியம், அதிகரித்லை தேளவில், ரஷ்யறு மா, சீனறு மா ு மற்றும் ை தஜர்ு மனி
ை தபறு மான்ற அலை தேன் மிகப்வில் தபரிய ை தபறு மாட்டியறு மாளர்கள் மீத அலை தேன்
ஒருமுமாலனப்மாலபத் திருப்பி ல் ட்ரம்ப் வெருகிறத.
அவில் து மரிக்க
வில் தலை தேறு மாழி மாலைறு மாள
ல் ட்ரம்ப் வெர்க்கத்தின்
ல் ட்ரம்ப் வெடில் ட்ரம்ப் வெத்தில்,
அவில் து மரிக்கறு மாவிற்குள்ை தளை தய அத அலை தேன் மிகப்வில் தபரிய எதிரிமாலய
எதிர்வில் தகறு மாண்டுள்ளத
என்பத
குறித்தம்
ஆளும்
ல் ட்ரம்ப் வெர்க்கம்
்கப்பட்ட ஒரு நன்குணர்ந்தள்ளத.
ட்ரம்பின் உமாலர மிகவும் குறிப்பிடத்லை தேக்க ல் ட்ரம்ப் வெமாலகயில் ஒரு ஜனறு மாதிபதிஇரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெ சர்ல் ட்ரம்ப் வெறு மாதிகறு மாரத்திற்கு ஒத்லை தே அலை தேன் ல் ட்ரம்ப் வெலியுறுத்லை தே மாலைறு மாக
இருந்லை தேத. என்ன திட்டமிடப்பட்டு ல் ட்ரம்ப் வெருகிறத, எத்லை தேமாலன தருப்புகள்
அனுப்பப்படுல் ட்ரம்ப் வெறு மார்கள் அல் மாலைத எத்லை தேமாலன கறு மா மாலைத்திற்கு அல் ட்ரம்ப் வெர்கள்
அங்ை தக இருப்பறு மார்கள் என்பத குறித்த எதவும் அவில் து மரிக்க

ு மக்களுக்குத்
வில் தலை தேரியப்படுத்லை தே
ை தல் ட்ரம்ப் வெண்டியதில்மால மாலை
என்ற
நிமால மாலைப்பறு மாட்மாலட
ஜனறு மாதிபதி
ஒரு
வில் தகறு மாள்மாலகயறு மாகை தல் ட்ரம்ப் வெ
லை தேறு மாங்கிப்பிடித்திருந்லை தேறு மார். வில் தல் ட்ரம்ப் வெளிை தல் ட்ரம்ப் வெஷத்திற்கு கூட கறு மாங்கிரஸின்
ை து மற்பறு மார்மாலல் ட்ரம்ப் வெை தயறு மா அல் மாலைத ஒப்புலை தேை த மாலைறு மா இல் மாலைறு மாு மல், எல் மாலைறு மா
முடிவுகளும் இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெத்லை தேறு மால் எடுக்கப்பட உள்ளன. ட்ரம்ப் அல் ட்ரம்ப் வெர்
உமாலரமாலய அவில் து மரிக்க ு மக்களுக்கு ல் ட்ரம்ப் வெழங்கவில்மால மாலை, ு மறு மாறறு மாக பமாலட
சீருமாலட
அணிந்லை தே
சிப்பறு மாய்களுக்கும்
ு மற்றும்
இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெ
ஒழுக்கசீ மாலைர்களுக்குை து ம ல் ட்ரம்ப் வெழங்கினறு மார்.
ட்ரம்ப் உமாலரயின் மிக குறிப்பிடத்லை தேக்க ல் ட்ரம்ப் வெசனங்கள் ஆரம்பத்திை த மாலைை தய
இடம்வில் தபற்றிருந்லை தேன.
ஒரு
பிளவுபட்ட
ை தலை தேசத்மாலலை தேக்
கட்டுப்படுத்தல் ட்ரம்ப் வெலை தேற்கறு மான இன்றியமாலு மயறு மா சக்தியறு மாக இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெத்தின்
மீத ததிப்பறு மாடமால மாலை ல் ட்ரம்ப் வெழங்கினறு மார். இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெம், “முற்றிலும்
வில் தசம்மாலு மயறு மான ்கப்பட்ட ஒரு நல்லிணக்கத்திற்கு" ஒரு கருவியறு மாகும் என்றல் ட்ரம்ப் வெர்
அறிவித்லை தேறு மார். “ஒரு ை தலை தேசு மறு மாக எமாலலை தே ்கப்பட்ட ஒரு நறு மாம் அடிக்கடி ு மறக்கிை தறறு மாம்
என்பத சிப்பறு மாய்களுக்குப் புரியும்,” என்றறு மார். “்கப்பட்ட ஒரு நு மத வில் தல் ட்ரம்ப் வெளி்கப்பட்ட ஒரு நறு மாட்டு
ை தபறு மார்களில் சண்மாலடயிட ்கப்பட்ட ஒரு நறு மாம் அனுப்பும் இமாலளஞர்களும்
வில் தபண்களும், ்கப்பட்ட ஒரு நறு மாட்டுக்குள்ை தளை தய சண்மாலடயில் மாலைறு மா ஒரு ்கப்பட்ட ஒரு நறு மாட்டிற்குத்
திரும்ப ை தல் ட்ரம்ப் வெண்டியல் ட்ரம்ப் வெர்கள்,” என்றறு மார்.
சறு மார் மாலைட்வில்
சம்பல் ட்ரம்ப் வெங்கள்
இக்கருத்தக்களின்
உடனடி
உள்ளடக்கு மறு மாக இருந்லை தேன. இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெம் "இனம், பறு மாரம்பரிய
பழக்கல் ட்ரம்ப் வெழக்கம், அறிவில் த்கப்பட்ட ஒரு நறிகள் ு மற்றும் நிறம் என ஒவ்வில் தல் ட்ரம்ப் வெறு மாரு
ை தபறு மாக்மாலகயும் கடந்த நிற்கிறத" என்ற ட்ரம்பின் பிரகடனம்,
சறு மார் மாலைட்வில் பறு மாசிச அட்டூழியம் குறித்த உயர்ு மட்ட லை தேளபதிகளின்
ை தபறு மாலி-ஜன்கப்பட்ட ஒரு நறு மாயக கருத்தக்கமாலள ஏற்றிருந்லை தேத. ்கப்பட்ட ஒரு நல் ட்ரம்ப் வெ-்கப்பட்ட ஒரு நறு மாஜிக்களுக்கு
ட்ரம்பின் பகிரங்க அனுலை தேறு மாபங்கள் மீத ஏற்படும் விமாலளவுகள்
குறித்த கல் ட்ரம்ப் வெமால மாலை வில் தகறு மாண்டுள்ள இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெ உயரதிகறு மாரிகள்,
ஒவ்வில் தல் ட்ரம்ப் வெறு மாரு
சந்லை தேர்ப்பத்திலும்
“ஜன்கப்பட்ட ஒரு நறு மாயகம்"
ு மற்றும்
"சுலை தேந்திரத்திற்கறு மான" ை தபறு மார்களறு மாக முன்னிறுத்லை தேப்படும் அவில் து மரிக்க
வில் தபருநிறுல் ட்ரம்ப் வென உயரடுக்கின் சறு மார்பறு மாக சிறந்லை தே முமாலறயில் ஆக்கிரமிப்பு
ை தபறு மார்கமாலள ்கப்பட்ட ஒரு நடத்தல் ட்ரம்ப் வெலை தேற்கறு மாக, லை தேங்கமாலள அக்கருத்தக்களில் இருந்த
தூர நிறுத்திக் வில் தகறு மாள்ள கடமாலு மப்பட்டல் ட்ரம்ப் வெர்களறு மாக உணர்ந்லை தேனர்.
ட்ரம்பின் அறிக்மாலககள் ஆழந்லை தே ல் ட்ரம்ப் வெஞ்சக உள்ை த்கப்பட்ட ஒரு நறு மாக்கங்கமாலளக்
வில் தகறு மாண்டுள்ளன. அமாலல் ட்ரம்ப் வெ இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெத்மாலலை தே, ஓர் உமாலடந்லை தே ்கப்பட்ட ஒரு நறு மாட்மாலட
ஒன்றிமாலணப்பல் ட்ரம்ப் வெரறு மாக, கட்டமாலு மப்பு ு மற்றும் ஒழுக்கத்திற்கறு மான—
ஒடுக்குமுமாலறக்கறு மான
ஒரு
சக்தியறு மாக
சித்லை தேரிக்கிறத.
அவில் து மரிக்கறு மாவிற்குள் அதிகரித்த ல் ட்ரம்ப் வெரும் சமூக ு மற்றும் அரசியல்
ை து மறு மாலை தேல் நிமால மாலைமாலு மகளின் கீழ, அல் ட்ரம்ப் வெர் உமாலரயறு மானத, வில் தல் ட்ரம்ப் வெளி்கப்பட்ட ஒரு நறு மாடுகளில்
ை தபறு மார் வில் தலை தேறு மாடுப்பதில் இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெத்தின் ு மத்திய பறு மாத்திரம் குறித்லை தே ஒரு
பிரகடனம் ு மட்டுு மல் மாலை, ு மறு மாறறு மாக உள்்கப்பட்ட ஒரு நறு மாட்டினுள் ஒழுங்மாலகப்
ை தபணுல் ட்ரம்ப் வெலை தேற்குு மறு மான அறிவிப்பும் ஆகும்.
பறு மாதகறு மாப்புத்தமாலற வில் தசய மாலைரறு மாக ஓய்வூ வில் தபற்ற லை தேளபதி ை தஜம்ஸ்
ு மறு மாட்டிஸ், ை தலை தேசிய பறு மாதகறு மாப்பு ஆை த மாலைறு மாசகரறு மாக பணியில் இருக்கும்
லை தேளபதி எச். ஆர். வில் து மக்ு மறு மாஸ்டர், ு மற்றும் முலை தேலில் உள்்கப்பட்ட ஒரு நறு மாட்டு
பறு மாதகறு மாப்பு வில் தசய மாலைரறு மாகவும் இப்ை தபறு மாத வில் தல் ட்ரம்ப் வெள்மாலள ு மறு மாளிமாலக
லை தேமால மாலைமாலு ம லை தேளபதியறு மாகவும் ஓய்வூ வில் தபற்ற லை தேளபதி ை தஜறு மான் வில் தகல்லி
ஆகிை தயறு மாரின் ல் ட்ரம்ப் வெடிவில், இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெம், ட்ரம்ப் நிர்ல் ட்ரம்ப் வெறு மாகத்தின்
வில் தலை தேறு மாடக்கத்தில் இருந்ை தலை தே வில் தபரும்பறு மா மாலைறு மான அரசு எந்திரத்தின்
கட்டுப்பறு மாட்மாலட ை த்கப்பட்ட ஒரு நரடியறு மாக வில் தகறு மாண்டுள்ளத.
எவ்ல் ட்ரம்ப் வெறு மாறிருப்பினும் அடியிலிருக்கும் ை த்கப்பட்ட ஒரு நறு மாய்க்கு ட்ரம்ப் நிர்ல் ட்ரம்ப் வெறு மாகம் ஒரு
கறு மாரணு மல் மாலை, ு மறு மாறறு மாக ஓர் அறிகுறியறு மாகும். முடிவில் மாலைறு மா ை தபறு மாரும்

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம

ு மற்றும்
்கப்பட்ட ஒரு நறு மான்கு
லை தேசறு மாப்லை தேங்களறு மாக
சமூக
எதிர்புரட்சியும்
அவில் து மரிக்கறு மாவில் ஜன்கப்பட்ட ஒரு நறு மாயக ஆட்சி ல் ட்ரம்ப் வெடில் ட்ரம்ப் வெங்களின் அடித்லை தேளங்கமாலள
அடிை தயறு மாடு அரித்தள்ளன. உயர்ு மட்ட லை தேளபதிகள் அரசியல்
வில் தகறு மாள்மாலக ல் ட்ரம்ப் வெகுப்பறு மாளர்களறு மாக வில் தசயல்படுகின்றனர். நிதியியல்
வில் தசல்ல் ட்ரம்ப் வெந்லை தே லை தேட்டுக்களுடன் வில் த்கப்பட்ட ஒரு நருக்கு மறு மான உறவுகமாலள அபிவிருத்தி
வில் தசய்தள்ள அல் ட்ரம்ப் வெர்கள், ஊடக ு மற்றும் அரசியல் ஸ்லை தேறு மாபகத்தில்
அமாலனல் ட்ரம்ப் வெரறு மாலும் புகழப்படுகின்றனர். சமூக அமாலு மதியின்மாலு மக்கு
பீதியுற்று,
ஆளும்
ல் ட்ரம்ப் வெர்க்கம்
உளவுத்தமாலற
முகமாலு மகளின்
உலை தேவிை தயறு மாடு, ஆயுலை தேை து மந்தியல் ட்ரம்ப் வெர்களின் அலை தேன் அமாலு மப்புகமாலள —
இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெம் ு மற்றும் வில் தபறு மாலிமாலப— ை த்கப்பட்ட ஒரு நறு மாக்கி திரும்புகின்றத.
இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெத்தின் வில் தசல்ல் ட்ரம்ப் வெறு மாக்மாலக எதிர்ப்பலை தேற்குப் பதி மாலைறு மாக, ஜன்கப்பட்ட ஒரு நறு மாயகக்
கட்சியில் உள்ள ட்ரம்ப் விு மர்சகர்கள் அல் ட்ரம்ப் வெர்களறு மால் ட்ரம்ப்
நிர்ல் ட்ரம்ப் வெறு மாகத்மாலலை தே
ஸ்திரப்படுத்தி,
அமாலலை தே
நிர்பந்தித்த
ஒபறு மாு மறு மா
நிர்ல் ட்ரம்ப் வெறு மாகத்தின் ரஷ்யறு மாமாலல் ட்ரம்ப் வெ ை த்கப்பட்ட ஒரு நறு மாக்கிய ை து மறு மாலை தேல் வில் தகறு மாள்மாலகமாலய
வில் தலை தேறு மாடரவும் ு மற்றும் தீவிரப்படுத்லை தேவும் வில் தசய்ய முடியும் என்ற
்கப்பட்ட ஒரு நம்பிக்மாலகயில் வில் தகல்லி, ு மறு மாட்டிஸ் ு மற்றும் வில் து மக்ு மறு மாஸ்டர் பக்கம்
திரும்பி உள்ளனர். ு மறு மாட்டிஸ் ு மற்றும் வில் தகல்லி இரறு மாஜினறு மாு மறு மா வில் தசய்ய
ை தல் ட்ரம்ப் வெண்டுு மறு மா என்று ல் ட்ரம்ப் வெறு மாரயிறுதியில் ை தகட்கப்பட்ட ை தபறு மாத , ஒபறு மாு மறு மாவின்
உள்்கப்பட்ட ஒரு நறு மாட்டு பறு மாதகறு மாப்பு வில் தசய மாலைர் வில் தஜஹ் ை தஜறு மான்சன், பரஸ்பர
்கப்பட்ட ஒரு நல்லுணர்மாலல் ட்ரம்ப் வெ வில் தல் ட்ரம்ப் வெளிப்படுத்தினறு மார். “நிச்சயு மறு மாக இல்மால மாலை… கப்பமால மாலை
சரியறு மாக திமாலசதிருப்ப ்கப்பட்ட ஒரு நு மக்கு ை தஜறு மான் வில் தகல்லி, ஜிம் ு மறு மாட்டிஸ், எச்.
ஆர். வில் து மக்ு மறு மாஸ்டர் ை தபறு மான்றல் ட்ரம்ப் வெர்கள் அல் ட்ரம்ப் வெசியப்படுகிறறு மார்கள்,” என்றறு மார்.
கடந்லை தே ல் ட்ரம்ப் வெறு மாரம் ட்ரம்பின் பறு மாசிசல் ட்ரம்ப் வெறு மாலை தே லை தேமால மாலைமாலு ம மூை த மாலைறு மாபறு மாயல் ட்ரம்ப் வெறு மாதி
ஸ்டீபன் பறு மானனின் பலை தேவிநீக்கத்தில் ை தபறு மாய் முடிந்லை தே, ல் ட்ரம்ப் வெறு மாஷிங்டனில்
்கப்பட்ட ஒரு நடந்த ல் ட்ரம்ப் வெரும் அரசியல் சண்மாலடயின் முடிவு, ட்ரம்ப் நிர்ல் ட்ரம்ப் வெறு மாகத்தின்
மீத
இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெம்
ு மற்றும்
ை தல் ட்ரம்ப் வெறு மால்
ஸ்ட்ரீட்டின்
ை த்கப்பட்ட ஒரு நரடி
ை து ம மாலைறு மாதிக்கத்மாலலை தேப் ப மாலைப்படுத்தல் ட்ரம்ப் வெலை தேறு மாக இருக்கும். திங்கட்கிழமாலு ம
உமாலரயறு மானத, அரசியல் சக்திகளின் இந்லை தே திருப்பத்தில் ட்ரம்பின்
பறு மாகத்தில் ல் ட்ரம்ப் வெழங்கப்பட்ட ஒப்புலை தே மாலைறு மாக இருந்லை தேத.
ட்ரம்ப் உடனறு மான அல் ட்ரம்ப் வெர்களின் ை து மறு மாலை தேலில், ஜன்கப்பட்ட ஒரு நறு மாயகக் கட்சியினரும்
அல் ட்ரம்ப் வெர்களத
அரசியல்
கூட்டறு மாளிகளும்,
மிக
முக்கிய
பிரச்சிமாலனகளறு மான சமூக சு மத்தல் ட்ரம்ப் வெமின்மாலு ம, ல் ட்ரம்ப் வெறுமாலு ம, ை தபறு மார்
ஆகியல் ட்ரம்ப் வெற்றுடன், வில் தலை தேறு மாழி மாலைறு மாள ல் ட்ரம்ப் வெர்க்கத்தின் ஜன்கப்பட்ட ஒரு நறு மாயக ு மற்றும் சமூக
உரிமாலு மகளுக்கு மிக ஆழந்லை தே அச்சுறுத்லை தேமால மாலைப் பிரதிநிதித்தல் ட்ரம்ப் வெம்
வில் தசய்கின்ற இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெ-வில் தலை தேறு மாழில்தமாலற-நிதியியல் கூட்டின் அதிகறு மாரம்
முன்பில் மாலைறு மாலை தேளவில் அதிகரிப்பு ஆகிய பிரச்சிமாலனகமாலள, முடிவின்றி
வில் தலை தேறு மாடர்ச்சியறு மாக வில் தல் ட்ரம்ப் வெவ்ை தல் ட்ரம்ப் வெறு பிரச்சிமாலனகளுக்குள் புமாலலை தேத்தவிட
வில் தசயற்பட்டு ல் ட்ரம்ப் வெருகின்றன.
முன்பினும்
அதிக
இரறு மாணுல் ட்ரம்ப் வெ
ல் ட்ரம்ப் வென்முமாலறக்கு
ட்ரம்ப்
வில் தபறு மாறுப்ை தபற்பலை தேற்கு விமாலடயிறுப்பறு மாக, ஒரு புதிய ை தபறு மார்-எதிர்ப்பு
இயக்கம் கட்டமாலு மக்கப்பட ை தல் ட்ரம்ப் வெண்டும். ஏகறு மாதிபத்திய ை தபறு மாருக்கு
எதிரறு மான ை தபறு மாரறு மாட்டு மறு மானத, ஆளும் ல் ட்ரம்ப் வெர்க்கம் பறு மாதகறு மாக்கும்
முலை தே மாலைறு மாளித்தல் ட்ரம்ப் வெ அமாலு மப்புமுமாலறமாலய ு மற்றும் அல் ட்ரம்ப் வெர்களத சக மாலை
அமாலு மப்புகள் ு மற்றும் பயி மாலைகங்களுக்கு எதிர்ப்பறு மாக சர்ல் ட்ரம்ப் வெை தலை தேச
அடிப்பமாலடயில்
அணிதிரட்டப்பட்ட
வில் தலை தேறு மாழி மாலைறு மாள
ல் ட்ரம்ப் வெர்க்கத்தில்
ை தல் ட்ரம்ப் வெரூன்றி இருக்க ை தல் ட்ரம்ப் வெண்டும்.

கட்டுமாலரயறு மாளர் பரிந்தமாலரக்கும் ஏமாலனய கட்டுமாலர:
ை தசறு மாசலிசமும்
ை தபறு மாருக்கு
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எதிரறு மான

ை தபறு மாரறு மாட்டமும்
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