நாஜி வன்முுறமுறைுறறையை ட்ரம்ப் ்ப் பாது பாதுகாத்தல:
மு பாதுகமூடி நீக் பாதுகப்்ப் படுகிமுறைது
Joseph Kishore,
நாஜி
மற்றும்
் வம் வெள்ெள்ளவெள்ளையின
யின மமன மேலாதிக்லாதிக்காத
ஆர்ப்ப்பாட்டக்லாதிக்காரர்லாதிக்கெள்ளவெள்ளை ப்பாதுலாதிக்காத்து ் வதுகாத்து செவ்ம் வொயன்று ் வடானாலட்
ட்ரம்ப் ் வம் வெளியிட்ட லாதிக்கருத்துக்லாதிக்கள், அ் வமரிக்லாதிக்க முதன மேலாளித்தும் வெத்தின்
முலாதிக்கத்திலிருந்த
ஏற்லாதிக்கனயின மம் வெ
இற்றுயின மப்பான
முலாதிக்கமூடிெள்ளயக்
கிழித்் வதறிந்துள்வெள்ளைது.
துகாத்து சொர்ன மேலட்விலலில
லாதிக்கடந்த
ம் வொரயிறுதி
யின மப்பரணியில துகாத்து செம்ப்பந்தப்ப்பட்ட "மிலாதிக்க அருெள்ளமயானம் வெர்லாதிக்களுக்க"
அ் வமரிக்லாதிக்க ஜனாதிப்பதி அம் வெரது ஆதரெள்ளம் வெ ம் வெழங்லாதிக்க ஊடலாதிக்கங்லாதிக்களின்
முன்யின மனம் வெந்த
அயின மதயின மம் வெெள்ளவெள்ளையில,
"ம் வென்முெள்ளம"
இடதுதுகாத்து சொரி
யின மப்பாராட்டக்லாதிக்காரர்லாதிக்கள் என்று கூமப்ப்படுப்பம் வெர்லாதிக்கெள்ளவெள்ளை தாக்கினார்.
துகாத்து சொர்ன மேலட்வில ம் வென்முெள்ளமக்க ஜனாதிப்பதியின் விெள்ளடயிறுப்ப்பானது,
அ் வமரிக்லாதிக்காவிற்கள்ளும் துகாத்து செர்ம் வெயின மததுகாத்து செ அவெள்ளைவிலும் மிலாதிக்க நீண்டலாதிக்கான மேல
விெள்ளவெள்ளைவுலாதிக்கெள்ளவெள்ளைக்
் வலாதிக்காண்டிருக்கம்.
உன மேலலாதிக்க
முதன மேலாளித்தும் வெ
அெள்ளமப்புமுெள்ளமயின் மீது அ் வமரிக்லாதிக்க யின மமன மேலாதிக்லாதிக்கத்ெள்ளத நிறுவிய,
இரண்டாம் உன மேலலாதிக்க யின மப்பார், ப்பாசிதுகாத்து செத்திற்க எதிரான ஒரு யின மப்பாராலாதிக்க
முன்ெள்ளம் வெக்லாதிக்கப்ப்பட்டது. “ஜனநாயலாதிக்கம்" மற்றும் "மனித உரிெள்ளமலாதிக்கள்"
என்ம
ம் வொய்துகாத்து செம் வெடால
் வலாதிக்காண்டு
நியாயப்ப்படுத்தப்ப்பட்ட லாதிக்கடந்த லாதிக்கால
நூற்மாண்டின் ஒவ்் வம் வொரு யின மப்பாரும்,
ஹிட்ன மேலரின்
நவீன
அம் வெதாரமாலாதிக்க
ம் வெர்ணிக்லாதிக்கப்ப்பட்ட ஏயின மதா் வம் வொரு அரச
தெள்ளன மேலம் வெெள்ளர
ப்பதவியிலிருந்து
் வம் வெளியின மயற்றும் வெதற்லாதிக்காலாதிக்க
் வதாடுக்லாதிக்கப்ப்பட்டது.
இப்யின மப்பாது,
“சதந்திர உன மேலகின்" தெள்ளன மேலம் வெர் என்று
கூமப்ப்படுப்பம் வெர் அம் வெரது ப்பாசிதுகாத்து செம் வொத
அனுதாப்பங்லாதிக்கெள்ளவெள்ளை
் வம் வெளிப்ப்படுத்தி
உள்வெள்ளைார்.
ட்ரம்பின்
லாதிக்கருத்துக்லாதிக்கள்
அ் வமரிக்லாதிக்காவிற்கள்
அதிலாதிக்கரித்து
ம் வெரும் துகாத்து செமூலாதிக்க மற்றும் அரசியல
யின மலாதிக்காப்பத்திற்க எரியூட்டும். ஏற்லாதிக்கனயின மம் வெ
மிலலியன் லாதிக்கணக்லாதிக்கானம் வெர்லாதிக்கள் அரெள்ளதுகாத்து செயும் மற்றும் அதன்
அெள்ளமப்புலாதிக்கெள்ளவெள்ளையும்
யின மலாதிக்காப்பத்துடன்
மற்றும்
அம் வெமதிப்புடன்
ப்பார்க்கின்மனர். ட்ரம்பும் ஸ்டீப்பன் ப்பானன் யின மப்பான்ம அம் வெரது நாஜிதுகாத்து சொர்பு
ஆயின மன மேலாதுகாத்து செலாதிக்கர்லாதிக்களும்
நாடாளுமன்மத்திற்க-் வம் வெளியின மய
அதிம் வென மேலது இயக்லாதிக்கத்ெள்ளத அபிவிருத்தி ் வதுகாத்து செய்ம் வெதற்லாதிக்காலாதிக்க அரசியல
கழப்ப்பத்ெள்ளத மற்றும் அன்னியப்ப்படெள்ளன மேலச் சரண்ட முயன்மாலும்,
இன்னும் அங்யின மலாதிக்க ப்பாசிதுகாத்து செம் வொதத்திற்க மிலாதிக்கப் ் வப்பரிய ் வதுகாத்து செலம் வொக்க
ஒன்றும்
இலெள்ளன மேல.
ட்ரம்ப்
ப்பதவியின மயற்புக்க
எதிரான
யின மப்பாராட்டத்திற்க ம் வெந்திருந்த நூமாயிரக் லாதிக்கணக்லாதிக்கானம் வெர்லாதிக்கயின மவெள்ளைாடு
ஒப்பிடுெள்ளலாதிக்கயில, நா் வடங்கிலும் இருந்து துகாத்து சொர்ன மேலட்விலலுக்க நம் வெநாஜிக்லாதிக்களின் அணிதிரட்டல ் வம் வெறும் ஒருசின மேல நூறு யின மப்பெள்ளரயின மய
ஈர்த்திருந்தது.
இருந்தயின மப்பாதினும், துகாத்து சொர்ன மேலட்வில துகாத்து செம்ப்பம் வெங்லாதிக்களும் அதற்க ் வம் வெள்ெள்ளவெள்ளை
மாளிெள்ளலாதிக்கயின்
விெள்ளடயிறுப்பும்,
அ் வமரிக்லாதிக்காவிலும்
மற்றும்
துகாத்து செர்ம் வெயின மததுகாத்து செ அவெள்ளைவிலும் உள்வெள்ளை ் வதாழின மேலாவெள்ளை ம் வெர்க்லாதிக்கத்தால ஒரு
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கூர்ெள்ளமயான எச்துகாத்து செரிக்ெள்ளலாதிக்கயாலாதிக்க எடுத்துக்் வலாதிக்காள்வெள்ளைப்ப்பட யின மம் வெண்டும்.
இரு
லாதிக்கட்சிலாதிக்களுக்கம்
மற்றும்
ஒட்டு் வமாத்த
அரசியல
ஸ்தாப்பலாதிக்கத்திற்கம் எதிராலாதிக்க ் வதாழின மேலாவெள்ளை ம் வெர்க்லாதிக்கத்தின் ஒரு ப்பாரிய
சயாதீனமான
இயக்லாதிக்கம்
இலன மேலாமல
இருப்ப்பது
தான்,
அ் வமரிக்லாதிக்காவில ப்பாசிதுகாத்து செம் வொதம் ம் வெவெள்ளைர்ம் வெதற்லாதிக்கான ஒரு நிஜமான
அப்பாயமாலாதிக்க உள்வெள்ளைது.
ட்ரம்பின் ஏயின மதச்துகாத்து செதிலாதிக்கார லாதிக்கண்யின மணாட்டம் மட்டுமலன மேல, மாமாலாதிக்க அம் வெர்
ஆளுரும் வொலாதிக்க விவெள்ளைங்கம் நிதியியல தன்னன மேலக் கழுக்லாதிக்களும்
ஆதரிக்கம்
லாதிக்கண்யின மணாட்டமும்
் வம் வெளிப்ப்படும் வெது,
ஆளும்
ம் வெர்க்லாதிக்கத்தின் ெள்ளமயத்தில நின மேலவும் அரசியல ் வநருக்லாதிக்கடியிலிருந்து
ம் வெருகிமது. ட்ரம்பின் மூயின மன மேலாப்பாய மற்றும் ் வலாதிக்காள்ெள்ளலாதிக்க லாதிக்கன மேலந்தாய்வு
கழுவிலிருந்தும் (Strategic and Policy Forum) மற்றும் அம் வெரது
Manufacturing Council இல இருந்தும் இராஜினாமா ் வதுகாத்து செய்யும்
தெள்ளன மேலெள்ளம ் வதுகாத்து செயன மேலதிலாதிக்காரிலாதிக்களின் ப்பட்டியல அதிலாதிக்கரித்து ம் வெந்தெள்ளம,
அவ்விரு கழுக்லாதிக்கெள்ளவெள்ளையும் ஜனாதிப்பதி யின மநற்று மதியம் லாதிக்கெள்ளன மேலக்லாதிக்க
இட்டுச் ் வதுகாத்து சென்மது. ஜனநாயலாதிக்கக் லாதிக்கட்சி
மற்றும் கடியரசக் லாதிக்கட்சிெள்ளயச் யின மதுகாத்து செர்ந்த
முன்னணி லாதிக்காங்கிரஸ் உறுப்பினர்லாதிக்கள்,
ஜனாதிப்பதிெள்ளய
மற்றும்
அம் வெர்
லாதிக்கருத்துக்லாதிக்கெள்ளவெள்ளைக்
லாதிக்கண்டித்துள்வெள்ளைனர்.
முன்னாள் ஜனாதிப்பதிலாதிக்கள் யின மஜார்ஜ
டபிள்யூ. புஷ் மற்றும் யின மஜார்ஜ எச்.
டபிள்யூ. புஷ், அத்துடன் இராணும் வெ
தெள்ளன மேலெள்ளம தவெள்ளைப்பதி அலும் வென மேலலாதிக்கத்தின்
நான்க
உறுப்பினர்லாதிக்களும்
இனம் வொதத்ெள்ளத எதிர்த்து அறிக்ெள்ளலாதிக்கலாதிக்கள்
் வம் வெளியிட்டனர்.
சித்திரம் வெெள்ளத
திட்டங்லாதிக்கள்
மற்றும்
யின மதசிய
ப்பாதுலாதிக்காப்பு
அெள்ளமப்பின்
உவெள்ளைவுயின மம் வெெள்ளன மேலலாதிக்கெள்ளவெள்ளை
நெள்ளடமுெள்ளமப்ப்படுத்த உதவிய முன்னாள்
சிஐஏ இயக்கனர் யின மஜான் பி் வரன்் வனன், ட்ரம்பின் லாதிக்கருத்துக்லாதிக்கெள்ளவெள்ளை
ஒரு "யின மதசிய அம் வெமதிப்ப்பாலாதிக்கவும்", அது "நமது யின மதசிய
ப்பாதுலாதிக்காப்ெள்ளப்பயும் நமது கூட்டு முன்யின மப்பர உடன்ப்படிக்ெள்ளலாதிக்கலாதிக்கெள்ளவெள்ளையும்
ப்படுயின மமாதுகாத்து செமான ஆப்பத்திற்க" உட்ப்படுத்தும் என்றும் கறிப்பிட்டார்.
ஆளும் ம் வெர்க்லாதிக்கத்தின் இந்த பிரதிநிதிலாதிக்கவெள்ளைது நடம் வெடிக்ெள்ளலாதிக்கலாதிக்களும்
அறிக்ெள்ளலாதிக்கலாதிக்களும், ட்ரம்பின் ப்பாசிதுகாத்து செம் வொத சிந்தெள்ளன யின மப்பாக்க ஏயின மதா
் வதளிம் வொலாதிக்க ஸ்தாபிக்லாதிக்கப்ப்படாதெள்ளதப் யின மப்பான மேல! ப்பாதுகாத்து சொங்கத்தனம்
மற்றும் மூடிமெள்ளமப்பின் ஒரு நெள்ளடமுெள்ளமெள்ளய உள்வெள்ளைடக்கி
உள்வெள்ளைன. ப்பன மேல ் வதுகாத்து செய்திலாதிக்களின்ப்படி, ட்ரம்ப் அம் வெரது ப்பாசிதுகாத்து செம் வொத-துகாத்து சொர்பு
லாதிக்கண்யின மணாட்டங்லாதிக்கெள்ளவெள்ளைப் ப்பன மேல துகாத்து செந்தர்ப்ப்பங்லாதிக்களில அம் வெரின் உயர்மட்ட
ஆயின மன மேலாதுகாத்து செலாதிக்கர்லாதிக்களிடம் ் வம் வெளிப்ப்படுத்தி இருந்தார். இதன் அர்த்தம்,
ம் வொஷிங்டன் முழும் வெதிலும் மற்றும் ஊடலாதிக்கங்லாதிக்களிலும் அெள்ளம் வெ
கறித்து நன்க ் வதரியும், ஆனால அம் வெர்லாதிக்கள் ் வப்பாதுமக்லாதிக்களிடம்
இருந்து அம் வெற்ெள்ளம மெள்ளமக்லாதிக்க முயன்மனர்.

புதனன்று நியூ யின மயார்க் ெள்ளடம்ஸ் ம் வெெள்ளன மேலத் தவெள்ளைத்தில, ("ட்ரம்ப்
ப்பாரம்ப்பரியத்ெள்ளத ெள்ளலாதிக்கவிட்டு, ஒரு தார்மீலாதிக்க தரமுெள்ளமலாதிக்கெள்ளவெள்ளை
அெள்ளமக்லாதிக்க மறுக்கிமார்” என்று தெள்ளன மேலப்பிட்டு) பிரசரிக்லாதிக்கப்ப்பட்ட
மார்க் ன மேலான்டரின் ஒரு லாதிக்கட்டுெள்ளர, ஆளும் ம் வெர்க்லாதிக்கத்ெள்ளத உந்திக்
் வலாதிக்காண்டிருக்கம் நிஜமான லாதிக்கம் வெெள்ளன மேலலாதிக்கெள்ளவெள்ளை ம் வெெள்ளரயறுக்கிமது.
“ரூஸ்் வம் வெலட் இல இருந்து ரீலாதிக்கன் ம் வெெள்ளரயில ஜனாதிப்பதிலாதிக்கள் எெள்ளத
அம் வெர்லாதிக்கள்
யின மம் வெெள்ளன மேலயின்
ஒரு
முக்கிய
லாதிக்கடெள்ளமயாலாதிக்க
லாதிக்கருதினார்லாதிக்கயின மவெள்ளைா, அதாம் வெது யின மததுகாத்து செத்திற்லாதிக்கான ஒரு தார்மீலாதிக்க யின மப்பாக்ெள்ளலாதிக்க
அெள்ளமப்ப்பெள்ளத" ட்ரம்ப் "அெள்ளத ெள்ளலாதிக்கவிட்டுள்வெள்ளைதாலாதிக்க" ன மேலான்டர்
கெள்ளமகூறுகிமார்.
1989 இல ரீலாதிக்கனின் விெள்ளட் வப்பறும் உெள்ளர மற்றும் ் வதுகாத்து செப்டம்ப்பர் 11,
2001 தாக்கதலலாதிக்கெள்ளவெள்ளை ் வதாடர்ந்து யின மஜார்ஜ டபிள்யூ. புஷ்
லாதிக்காங்கிரஸிற்க ம் வெழங்கிய உெள்ளர, மற்றும் "இதயத்ெள்ளத உருக்கம்
் வப்பாலிஸ் துப்ப்பாக்கிச் சூடுலாதிக்கள் மற்றும் இனரீதியில உந்தப்ப்பட்ட
ப்படு் வலாதிக்காெள்ளன மேலலாதிக்களின் பின்னர் அ் வமரிக்லாதிக்கர்லாதிக்கள் சிமப்ப்பானெள்ளதச்
் வதுகாத்து செய்ய" ப்பராக் ஒப்பாமாவின் அெள்ளழப்பு ஆகியம் வெற்ெள்ளம, ன மேலான்டர்,
முந்ெள்ளதய
ஜனாதிப்பதிலாதிக்கவெள்ளைால
அெள்ளமக்லாதிக்கப்ப்பட்ட
"தார்மீலாதிக்க
தரமுெள்ளமலாதிக்களுக்க" எடுத்துக்லாதிக்காட்டுலாதிக்கவெள்ளைாலாதிக்க யின மமற்யின மலாதிக்காளிடுகிமார். மற்ம
ஜனாதிப்பதிலாதிக்களுக்க "தார்மீலாதிக்க கெள்ளமப்பாடுலாதிக்கள்" இருந்த யின மப்பாதும்,
“இதும் வெெள்ளரயில எந்த் வம் வொரு ஜனாதிப்பதியும் தார்மீலாதிக்க தெள்ளன மேலெள்ளமயின்
லாதிக்கருத்துருெள்ளம் வெ நிராலாதிக்கரித்ததிலெள்ளன மேல,” என்று கூறி ன மேலான்டர் நிெள்ளமவு
் வதுகாத்து செய்கிமார்.
இக்லாதிக்கருத்தின்ப்படி, அ் வமரிக்லாதிக்க துகாத்து செமூலாதிக்கத்தின் மற்றும் அரசியலின்
அெள்ளனத்து பிரச்சிெள்ளனலாதிக்களும் ட்ரம்பினது தனிப்ப்பட்ட யின மதாலவிலாதிக்களில
இருந்து ம் வெந்துள்வெள்ளைன என்மாகிமது. இெள்ளத நியூ யின மயார்க் ெள்ளடம்ஸ்
அதன் புதன்கிழெள்ளம தெள்ளன மேலயங்லாதிக்கத்தில சருக்லாதிக்கமாலாதிக்க மற்றும்
அரும் வெருக்லாதிக்கத்தக்லாதிக்க ம் வெெள்ளலாதிக்கயில முன்ெள்ளம் வெக்கிமது: “பிரச்சிெள்ளனயின்
மூன மேலயின மம் வெர், ப்பெள்ளடயினர் கிெள்ளடயாது; அது உயர்மட்டத்தில
இருக்கம் ஒரு நப்பராம் வொர்.”
ஆனால, அம் வெரது ஏமாற்றும் தனிப்ப்பட்ட துகாத்து செலாதிக்கன மேல தனிமனித
ப்பண்புலாதிக்கெள்ளவெள்ளைப் ் வப்பாறுத்த ம் வெெள்ளரயில, ட்ரம்ப், ஒரு நீண்ட அரசியல
ப்பரிணாமத்தின் விெள்ளவெள்ளைம் வொலாதிக்க உள்வெள்ளைார். லாதிக்கடந்த அெள்ளர-நூற்மாண்டு
ஒரு மெள்ளன மேலப்பூட்டும் அரசியல வீழ்ச்சியினதும் சிெள்ளதவினதும்
நிலாதிக்கழ்வுயின மப்பாக்ெள்ளலாதிக்கக் லாதிக்கண்டுள்வெள்ளைது, இெள்ளம் வெ ெள்ளடம்ஸ் யின மமற்யின மலாதிக்காளிடும்
அந்த "தார்மீலாதிக்க ம் வெழிலாதிக்காட்டிலாதிக்களின்" யின மமற்ப்பார்ெள்ளம் வெயில தான் நடந்தன.
உன மேல் வலாதிக்கங்கிலும் அ் வமரிக்லாதிக்க ஏலாதிக்காதிப்பத்தியத்தின் கற்மலாதிக்கரமான
நடம் வெடிக்ெள்ளலாதிக்கலாதிக்கள் அம்ப்பன மேலமானதற்க இெள்ளடயின மய, ம் வொட்டர்யின மலாதிக்கட்
யின மமாதுகாத்து செடிக்லாதிக்காலாதிக்க நிக்துகாத்து சென் ப்பதவியில இருந்து கீழிமக்லாதிக்கப்ப்பட்டார்.
லாதிக்கார்டர் ஆப்லாதிக்கானிஸ்தானில அ் வமரிக்லாதிக்க பினாமி யின மப்பாெள்ளரத்
் வதாடங்கினார், அது அல ் வலாதிக்காய்தா உரும் வொம் வெதற்க இட்டுச்
் வதுகாத்து சென்மது.
் வம் வெள்ெள்ளவெள்ளை
மாளிெள்ளலாதிக்கயின்
அடித்தவெள்ளைத்திலிருந்து
் வதுகாத்து செயலப்படுத்தப்ப்பட்ட ஒரு கவெள்ளைறுப்படியான துகாத்து செட்டவியின மராத மற்றும்
இரலாதிக்கசிய யின மப்பாருக்க நிக்லாதிக்கரகம் வொவில ரீலாதிக்கன் தெள்ளன மேலெள்ளம தாங்கிய
அயின மதயின மம் வெெள்ளவெள்ளையில, அம் வெர் ஒரு துகாத்து செமூலாதிக்க எதிர்புரட்சிெள்ளயயும்
் வதாடங்கினார். யின மஜார்ஜ எச். டபிள்யூ. புஷ் ப்பனாமா மீது
ப்பெள்ளட் வயடுத்ததுடன், ஈராக் மீதான முதல ப்பெள்ளட் வயடுப்ெள்ளப்பயும்
நடத்தினார். கிளிண்டன் மீண்டும் மீண்டும் ஈராக் மீது
கண்டுவீசியதுடன்,
ஆயிரக்
லாதிக்கணக்லாதிக்கான
ஈராக்கியர்லாதிக்கள்
உயிரிழக்கம்
ம் வெெள்ளலாதிக்கயில
லாதிக்கடுெள்ளமயான
தெள்ளடயாெள்ளணலாதிக்கெள்ளவெள்ளை
திணித்தார். யின மதுகாத்து செர்பியாவுக்க எதிரான ம் வொன்ம் வெழி யின மப்பாருடன் இெள்ளத
அம் வெர் பின்் வதாடர்ந்தார். யின மதர்தெள்ளன மேலக் லாதிக்கவெள்ளைம் வொடி அதிலாதிக்காரத்திற்க
ம் வெந்த
யின மஜார்ஜ
டபிள்யூ.
புஷ்
ஒரு
மிலலியனுக்கம்
அதிலாதிக்கமானம் வெர்லாதிக்கள் ் வலாதிக்காலன மேலப்ப்பட்ட யின மப்பார்லாதிக்கெள்ளவெள்ளை ் வதாடங்கியதுடன்,

் வலாதிக்காள்ெள்ளலாதிக்கயின் ஒரு லாதிக்கருவியாலாதிக்க சித்திரம் வெெள்ளதெள்ளய அனுமதித்தார்.
“நம்பிக்ெள்ளலாதிக்க" மற்றும் "மாற்மத்தின்" ஒரு யின மம் வெட்ப்பாவெள்ளைரான ஒப்பாமா,
டியின மரான் ப்படு் வலாதிக்காெள்ளன மேலலாதிக்கள் மற்றும் உள்நாட்டு உவெள்ளைவுப்பார்ப்புக்லாதிக்கெள்ளவெள்ளை
அெள்ளமப்புமயப்ப்படுத்திய அயின மதயின மம் வெெள்ளவெள்ளையில, நூற்றுக் லாதிக்கணக்லாதிக்கான
பிலலியன்லாதிக்கெள்ளவெள்ளை யின மம் வொல ஸ்ட்ரீட் க்க ெள்ளலாதிக்கமாற்றினார்.

ெள்ளடம்ஸஸூம் துகாத்து செரி அரசியல மற்றும் ஊடலாதிக்க ஸ்தாப்பலாதிக்கமும் துகாத்து செரி , மனித
உரிெள்ளமலாதிக்கள் மற்றும் துகாத்து செயின மலாதிக்காதரத்தும் வெ அன்பு கறித்த ஜனநாயலாதிக்க
ம் வொய்வீச்சக்லாதிக்கெள்ளவெள்ளைக் ் வலாதிக்காண்டு ஆளும் உயரடுக்கின் கற்மலாதிக்கரமான
் வலாதிக்காள்ெள்ளலாதிக்கலாதிக்கெள்ளவெள்ளை மூடிமெள்ளமக்லாதிக்க விரும்புகின்மன.
ட்ரம்ப் யின மதர்ந்் வதடுக்லாதிக்கப்ப்பட்டது ஒரு திருப்புமுெள்ளனயாகம். ப்பரந்த
மக்லாதிக்கள் பிரிவுலாதிக்களிெள்ளடயின மய அதிலாதிக்கரித்து ம் வெரும் விரக்தி மற்றும்
அன்னியப்ப்படலுக்க முெள்ளமயிடும் ஒரு ப்பாசிதுகாத்து செம் வொத இயக்லாதிக்கத்தின்
அபிவிருத்திெள்ளய ஊக்கவிப்ப்பதற்கம் துகாத்து செட்டபூர்ம் வெமாக்கம் வெதற்கம்
அம் வெர் முயன்று ம் வெருகிமார். ஆனால நாஜி ம் வென்முெள்ளமெள்ளய அம் வெர்
ப்பாதுலாதிக்காப்ப்பது ் வம் வெறுமயின மன தனி் வயாரும் வெரின் பிற்யின மப்பாக்லாதிக்கான மற்றும்
பின்தங்கிய லாதிக்கண்யின மணாட்டத்ெள்ளத பிரதிப்பலிக்லாதிக்கவிலெள்ளன மேல. ட்ரம்புடன்
யின மதுகாத்து செர்ந்து, அ் வமரிக்லாதிக்காெள்ளம் வெ நடத்துகின்ம நிதியியல ் வதுகாத்து செலம் வெந்த
தன்னன மேலக் கழுவின் கற்மங்லாதிக்கள் அெள்ளனத்தும் உன மேலலாதிக்கம் லாதிக்காணும்
ம் வெெள்ளலாதிக்கயில அரசியல ம் வொழ்வின் யின மமற்புமத்திற்க ம் வெந்துள்வெள்ளைன.
தெள்ளன மேலெள்ளம ் வதுகாத்து செயன மேலதிலாதிக்காரிலாதிக்களும் மற்றும் ப்பானன் யின மப்பான்ம இராணும் வெ
மற்றும் உவெள்ளைவுத்துெள்ளம அதிலாதிக்காரிலாதிக்களும், ட்ரம்ப் எனும் கிருமிக்க
அரசியல மாற்று மருந்து என்ப்பெள்ளத யின மப்பான மேல, ஊடலாதிக்கங்லாதிக்கள்
அம் வெர்லாதிக்களின் லாதிக்கருத்துக்லாதிக்கெள்ளவெள்ளை முன்ெள்ளம் வெக்கின்மன. உண்ெள்ளமயில,
இராணும் வெம் மற்றும் உவெள்ளைவுத்துெள்ளம முலாதிக்கெள்ளமலாதிக்கள் முன்பினும்
அதிலாதிக்கமாலாதிக்க அரசியலில ் வதுகாத்து செலம் வொக்க ் வதுகாத்து செலுத்துகின்ம நிெள்ளன மேலயில,
ட்ரம்ப்
யின மதர்ந்் வதடுக்லாதிக்கப்ப்பட்ட
பின்னரில
இருந்து
இெள்ளத
யின மநாக்கித்தான் ஜனநாயலாதிக்கக் லாதிக்கட்சியினர் அம் வெர்லாதிக்களின் ஒட்டு் வமாத்த
முெள்ளமயீட்ெள்ளடயும் திருப்பி உள்வெள்ளைனர் என்கின்ம நிெள்ளன மேலயில, இது
அ் வமரிக்லாதிக்க ஜனநாயலாதிக்க முறிவின் மற்் வமாரு ம் வெடிம் வெமாகம். இது
அயின மத யின மநாயின் இன்் வனாரு அறிகறியாலாதிக்க உள்வெள்ளைது.
ட்ரம்புக்க எதிரான யின மப்பாராட்டம், மாளிெள்ளலாதிக்க ஆட்சிக்லாதிக்கவிழ்ப்பு துகாத்து செதி
திட்டங்லாதிக்கள் மூன மேலமாலாதிக்க அலன மேல, ் வதாழின மேலாவெள்ளை ம் வெர்க்லாதிக்கத்தின் ஒரு
இயக்லாதிக்கத்தின் மூன மேலமாலாதிக்க, அடியிலிருந்து அபிவிருத்தி ் வதுகாத்து செய்யப்ப்பட
யின மம் வெண்டும்.
் வதாழின மேலாவெள்ளை ம் வெர்க்லாதிக்கம் அதன் ் வதுகாத்து சொந்த யின மதுகாத்து சொதுகாத்து செலிதுகாத்து செ மற்றும் புரட்சிலாதிக்கர
யின மம் வெெள்ளன மேலத்திட்டத்துடன் தெள்ளன மேலயீடு ் வதுகாத்து செய்ய யின மம் வெண்டும். ட்ரம்ப்
நிர்ம் வொலாதிக்கத்திற்க எதிரான யின மப்பாராட்டத்ெள்ளத, ஆளும் ம் வெர்க்லாதிக்கத்தின்
யின மம் வெ் வமந்த் வம் வொரு லாதிக்கன்ெள்ளனக்கம் அடிப்பணிய ் வதுகாத்து செய்ய அது
அனுமதிக்லாதிக்க கூடாது. ஏயின மதச்துகாத்து செதிலாதிக்காரம் மற்றும் ப்பாசிதுகாத்து செம் வொதத்திற்க
எதிரான
எதிர்ப்ப்பானது,
யின மப்பார்,
துகாத்து செமூலாதிக்க
துகாத்து செமத்தும் வெமின்ெள்ளம,
யின மம் வெெள்ளன மேலம் வொய்ப்பின்ெள்ளம, ம் வெறுெள்ளம மற்றும், மருத்தும் வெ லாதிக்கம் வெனிப்பு
் வப்பாதுக் லாதிக்கலவி மீதான தாக்கதலுக்க எதிரான எதிர்ப்புடன்
இெள்ளணக்லாதிக்க யின மம் வெண்டும். நிதியியல தன்னன மேலக் கழுவின் ப்பாரிய
் வதுகாத்து செலம் வெம் ெள்ளலாதிக்கப்ப்பற்மப்ப்பட யின மம் வெண்டும் என்ப்பதுடன், துகாத்து செமூலாதிக்க மற்றும்
் வப்பாருவெள்ளைாதார ம் வொழ்வின் மீது
துகாத்து செர்ம் வொதிலாதிக்காரம் ் வதுகாத்து செலுத்தும்
மிலாதிக்கப்் வப்பரும் ம் வெங்கிலாதிக்கள் மற்றும் ் வப்பருநிறும் வெனங்லாதிக்களும் ் வப்பாது
ப்பயன்ப்பாட்டிற்் வலாதிக்கன திருப்பிவிடப்ப்பட யின மம் வெண்டும்.
யின மப்பார் ் வதாடுக்லாதிக்க மற்றும் துகாத்து செர்ம் வொதிலாதிக்காரத்ெள்ளத திணிக்லாதிக்க திட்டமிடெள்ளன மேல
் வதுகாத்து செய்யும், ் வதுகாத்து செலம் வெந்த உயரடுக்கலாதிக்கள் மற்றும் தவெள்ளைப்பதிலாதிக்களின் இந்த
யின மநாய்பீடித்த
அரதுகாத்து சொங்லாதிக்கத்ெள்ளத,
் வதாழின மேலாவெள்ளைர்லாதிக்களின்
ஒரு
உண்ெள்ளமயான ஜனநாயலாதிக்க அரதுகாத்து சொங்லாதிக்கத்ெள்ளதக் ் வலாதிக்காண்டு பிரதியீடு
் வதுகாத்து செய்யப்ப்பட யின மம் வெண்டும்.

