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அ�பா��த ேதாழ�கேள,  
 
 இ�த ஆ'( �)யர+ தின வ�ழாவ�,� ெச-தி ப.தி/�ைகக0
, 
ெதாைலகா1சிக0
, அதி 2�கிய.3வ
 ெகா(.34ள3.  இ�திய �)யர+ தின வ�ழா 
ெகா'டா1ட.தி" சிற78 வ���தினராக அெம/�க அதிப� வரலா,றி" 2த� 
2ைறயாக கல�3 ெகா'டேத அத,� காரண
.  அ3 ம1(ம"லாம" பரா� 
ஒபாமாதா� இ�திய நா1),� இர'டா
 2ைறயாக வ�த அெம/�க அதிப� எ�ப3
 
ம,ெறா� காரண
.  இ�திய நா( +யாதிப.திய
 ெப,ற �)யரசாக மல��தைத தா� 
�)யர+ தின.தி" நா
 ெகா'டா(கிேறா
.  ஆனா" பல நா(கள;� +யாதிப.திய.ைத 
ெவறி.தனமாக ம<=
 ெசய"கைள ெச->
 ஒ� நா1)� அதிபைர.தா� இ�த ஆ'( 
�)யர+ தின.தி� சிற78 வ���தினராக நா
 அைழ.34ேளா
 எ�ப3 தா� 
ேவதைனயான வ�ஷய
.   
 
 அெம/�காவ�� ம<ேதா அ"ல3 அத� அதிப/� ம<ேதா நம�� எ�த ஒ� 
கா78ண�?சி>
 கிைடயா3.  தன;7ப1ட 2ைறய�" ஒபாமாவ�� ம<3
 நம�� 
ெவ=78 கிைடயா3.  உ'ைமய�", ஆஃ7/�கா அெம/�க�கைள பாரப1சமாக நட.3
 
ஒ� நாடான அெம/�காவ�� அதிபராக பரா� ஒபாமா வ�த மகி?சிய�" நா2
 
ப�ேக,ேறா
.  ஆனா" அவர3 அரசா�க
 எ�த வ�தமான ெகா4ைககைள 
கைடப�)�கிற3 எ�ப3 தா� ப�ர?சைன.   
 
 அெம/�க அரசா�க
, தன3 ப�னா1( க
ெபன;க4 இதர ஏைழ நா(கள;� 
ெச"வாதார�கைள ெகா4ைளய)�க வைக ெச->
 ெகா4ைககைளதா� 
அ2லா��கிற3.  இதைன அைடவத,� ேதைவ7ப1டா" ராCவ பல.ைத பய�ப(.த 
தய��வதி"ைல.  ப�ற நா1)� +யாதிப.திய.ைத ம<=வதி" அெம/�காவ�,� 
மிக7ெப/ய ச/.திர
 உ4ள3.  1950 2த" 1953 வைர ெகா/ய நா1)� ம<3 ராCவ 
தைலயI1ைட ெச-த3. அேத ேபால 1955 2த" 1975 வைர வ�ய1னா
 நா1),� 
மிக7ெப/ய அளவ�" ராCவ.ைத அK7ப� >.த
 நட.திய3.  இ�த >.த�க4 
அைன.3
 ெகா/ய ம,=
 வ�ய1னா
 ஆகிய நா(கள;� +யாதிப.திய.தி,� எதிராக 
நட.த7ப1டைவக4.  இ3 ேபால ப�ற நா(கள;� +யாதிப.திய.தி,� எதிராக அெம/�கா 
நட.திய தா��த"க4 பலவ,ைற ந
மா" Lற 2)>
.   
 
 சம<ப.தி" ேமM
 பல நா(கள;� +யாதிப.திய.ைத அெம/�கா ம<றி உ4ள3.  
சதா
 உேசைன அதிகார.தி" இ��3 அக,=வத,காக ஈரா�கி" அ7ப1டமாக 
Oைழ�த3.  அெம/�கா தைலைமய�லான ேந1ேடா பைடக4 லிப�யாவ�" அ7ப1டமாக 
Oைழ�3 கடாப�ய�ைன அதிகார.தி" இ��3 அக,றிய3.  சி/யாவ�� 
ேத��ெத(�க7ப1ட ஆசா. அரசா�க.ைத கவ��க ேவ'(
 எ�ற ஒேர 



ேநா�க.3ட�, அ��4ள ப"ேவ= தPவ�ரவாத அைம78க0�� ஆ>த�கைள  
வ�ன;ேயாகி.த3.  கட�த 14 ஆ'(களாக  ஆ7கான;Rதாைன அெம/�கா தன3 
க1(7பா1(��4 ைவ.34ள3.  அெம/�காவ�� த�� தைடய,ற ஆதரவ�� 
காரணமாகேவ, இRேர" பாலRதPன;ய�கைள ஒ(��வேதா(, அவ�கள;� ப�திகைள 
எ"லா
 ஆ�கிரமி78 ெச-கிற3.   
 
 ம.திய கிழ�� நா(கள;" அெம/�கா நட.திய தா��த"களா" பல க(ைமயான 
வ�ைளSக4 ஏ,ப1(4ளன.  அ" ெகா-தா, ISIS ேபா�ற பல தPவ�ரவாத அைம78க4 
தைலV�கி இ�= மன;த �ல.தி,� மிக7ெப/ய அ?+=த"களாக மாறி>4ளன.  
ஆ7கான;Rதாேனா, ஈரா�ேகா அ"ல3 லிப�யாேவா, எ�ெத�த நா(கள;" அெம/�க 
பைடக4 Oைழ�தனேவா அ�ெக"லா
 மிக7ெப/ய �ழ7ப
 ஏ,ப1(4ள3.  அ�த 
நா(க4 எ"லா
 சித='( ேபா�
 நிைல உ�வாகி உ4ள3.  இWவா= அெம/�கா 
இ�= உலக அைமதி�� அ?+=.தலாக வ�ள��கிற3.   
 
 ப�ற நா(கள;� வ�(தைல ம,=
 +யாதிப.திய.தி� பா3காவலனாக திகX
 நP'ட 
வரலா= இ�தியாவ�,� உ'(.  L1( ேசரா நா(கள;� தைலவ� எ�ற 2ைறய�" 
உலக அைமதிைய ேம
ப(.3வதி" மிக7ெப�
 ப�கா,றி>4ள3.  இ7ப) 
இ��ைகய�", இ�திய நா1)� �)யர+ தினவ�ழா ெகா'டா1ட.தி" அெம/�க அதிப� 
2�கிய வ���தினராக கல�3� ெகா'ட3, இ�திய�களாகிய நம�� ெப�ைம த�
 
வ�ஷயேம அ"ல. 
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