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დონალდ ტრამპი
energetikuli politika da klimati
ინგლისურიდან თარგმნა მაკა ფარცვანიამ

სიტყვა წარმოთქმული „ვილისონ ბასინ პეტროლიუმის“ კონფერენციაზე, ბისმარკში, ჩრდილოეთ დაკოტაში, 2016 წლის 26 მაისს.
განლაგება რედაქტირებულია „ევროპის ენერგეტიკული ჟურნალის“ მიერ. დამატებულ იქნა თეზისებად გამოყოფილი საკითხები და გამოტოვებულ იქნა 37 პარაგრაფი, რომელიც ეხებოდა ბატონი ტრამპის ოპონენტების წარსულ გამოსვლებს,
არჩეული პრეზიდენტის სამომავლო ქმედებებზე ყურადღების გამახვილების მიზნით. მართლაც, 2016 წლის 21 ნოემბერს ბატონმა ტრამპმა განაცხადა, რომ „ერთ
დღესაც“ ის გააუქმებს „სამუშაო ადგილების მკვლელ“ შეზღუდვებს ამერიკაში წარმოებულ ენერგიასთან დაკავშირებით – მათ შორის, ფიქალის ენერგიასა და სუფთა
ქვანახშირზე – მრავალი მილიონობით მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილის
შექმნით და მიმართავს თავდაცვის დეპარტამენტისა და გაერთიანებული შტაბის
თავმჯდომარეს, შეიმუშაონ ყოვლისმომცველი გეგმა ამერიკის სასიცოცხლო მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურის კიბერ-შეტევებისგან დასაცავად.
მოხარული ვარ, ვიმყოფებოდე ჩრდილოეთ დაკოტაში, ახალი ენერგეტიკული
რევოლუციის წინახაზზე მყოფ შტატში.
ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის წარმოება მნიშვნელოვნად გაიზარდა ბოლო ათწლეულში. ჩვენი ნავთობის იმპორტი განახევრდა.
მაგრამ ეს ყველაფერი განხორციელდა მასობრივად ახალი ბიუროკრატიული და
პოლიტიკური ბარიერების მიუხედავად.
პრეზიდენტმა ობამამ ყველაფერი გააკეთა, რაც შეეძლო, რათა ხელი შეეშალა
ამერიკული ენერგიისათვის. მან ცხოვრება უფრო გაურთულა ჩრდილოეთ დაკოტას,
რადგან ძვირადღირებული რეგულირება უფრო და უფრო ართულებს მოგების
მიღებას.
თუ ჰილარი კლინტონი იქნება ამაზე პასუხისმგებელი, საქმეები კიდევ უფრო
გაუარესდება. ის დახურავს ენერგიის მწარმოებლებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
შედეგად, მილიონობით სამუშაო ადგილი და ტრილიონობით დოლარის სიმდიდრე განადგურდება.
სწორედ ამიტომ არის ნოემბერში ჩვენ მიერ გასაკეთებელი არჩევანი მნიშვნელოვანი.
აი, რას მოგვიტანს ეს.
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სიმდიდრე სიღარიბის წინააღმდეგ.
ჩრდილოეთ დაკოტა არის მაგალითი, თუ როგორ ქმნის ენერგიის ძიება საერთო
კეთილდღეობას. უკეთეს სკოლებს. მეტი დაფინანსება ინფრასტრუქტურისთვის.
უფრო მაღალი ხელფასები. დაბალი უმუშევრობა.
რაც ჩვენ გვაკლია.
ეს არის ამ მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული სიმდიდრესა და ჰილარი კლინტონის
მიერ დაპირებული სიღარიბის გაზიარებას შორის არჩევანი.
(4 პარაგრაფი გამოტოვებულია)
ნება მომეცით, გითხრათ, თუ როგორ შეარყია პრეზიდენტმა ობამამ ჩვენი საშუალო ფენა.
პრეზიდენტ ობამას განზრახვაა, აღმოიფხვრას ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის
წარმოება ამერიკაში.
მისი პოლიტიკა არის რეგულაციების შეშვეობით ათასობით შემცირებულის სიკვდილი.
გარემოს დაცვის სააგენტოს მიერ გამოყენებული ტოტალიტარული ტაქტიკა აიძულებს ჩრდილოეთ დაკოტის ენერგოოპერატორებს უპრეცედენტო, მრავალი
მილიარდი დოლარის ოდენობის ჯარიმების გადახდას, მაშინ, როდესაც ჯარიმა დადასტურებულიც კი არ არის.
მთავრობის არასწორი მოქმედება გრძელდება და გრძელდება:
•

•

იუსტიციის დეპარტამენტმა შეიტანა სარჩელი ჩრდილოეთ დაკოტას შვიდი
ნავთობის კომპანიის წინააღმდეგ 28 ფრინველის დაღუპვის გამო, მაშინ, როდესაც ადმინისტრაცია ხელს უწყობს, სწრაფად წარიმართოს ქარის პროექტები, რომლებიც წელიწადში 1 მილიონზე მეტ ფრინველს კლავს.
აშშ-ის თევზისა და ველური ბუნების სამსახური ბოროტად იყენებს „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ სახეობათა აქტს“, რათა შეზღუდოს ნავთობისა და გაზის მოპოვება.

•

კიდევ უფრო მტკივნეულს ხდის პრეზიდენტ ობამას ახალი წინადადებები
ამერიკაში წარმოებულ ბარელ ნავთობზე 10 დოლარი გადასახადის შესახებ,
შუა რეცესიის დროს. მაშინ, როდესაც პრეზიდენტი ობამა უუქმებს ეკონომიკურ სანქციებს ირანს, იგი ეკონომიკურ სანქციებს უწესებს ამერიკას. მან
უფლება მისცა ამ ქვეყანას, მიეღწია ნავთობის საბურღი დანადგარების ყველაზე დაბალი მაჩვენებლისთვის მოყოლებული 1999 წლიდან, რამაც ათასობით ადამიანი უმუშევარი დატოვა.
ამერიკის დაუჯერებელი ენერგეტიკული პოტენციალი გამოუყენებელი რჩება. ეს
არის სრულად თვითდაზიანებით მიყენებული ჭრილობა.
ჩემი პრეზიდენტობის დროს, ჩვენ მივაღწევთ ამერიკის სრულ ენერგოდამოუკიდებლობას.
წარმოიდგინეთ სამყარო, რომელშიც ჩვენი მტრები და ნავთობის კარტელები
ვეღარ შეძლებენ ენერგიის იარაღად გამოყენებას.

53

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი

მაგრამ პრეზიდენტმა ობამამ ყველაფერი გააკეთა, რათა ჩვენ სხვებზე დამოკიდებული ვყოფილიყავით. ნება მომეცით. ჩამოვთვალო წარმატებული ენერგოპროექტები, რომლებიც მან შეაჩერა.
მან უარი თქვა Keystone XL მილსადენზე, მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ:
•
ის დაეხმარებოდა 42000-ზე მეტ სამუშაო ადგილის შექმნას;
•
მისმა სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაასკვნა, რომ ეს იქნება ყველაზე
უსაფრთხო მილსადენი, რომელიც ოდესმე აშენებულა შეერთებულ შტატებში;
•
და ეს მნიშვნელოვან გავლენას არ მოახდენდა გარემოზე;
•
მიუხედავად იმისა, რომ მან უარი თქვა ამ ამერიკა-კანადის მილსადენზე, მან
დადო შეთანხმება, რომელიც საშუალებას აძლევს ირანს, უფრო მეტი ნავთობი გადაიტანოს მისივე მილსადენით, რომელსაც შესაძლოა გაევლო „ქისთოუნით“, გარემოსდაცვითი ექსპეტიზის გარეშე.
პრეზიდენტმა ობამამ ყველაფერი გააკეთა, რაც შეეძლო ქვანახშირის ინდუსტრიის მოსაკლავად. აქ მოცემულია პრეზიდენტ ობამას რამდენიმე ბრძანება:
•

რეგულაციები, რომლებმაც დახურეს ასობით ქვანახშირის ელექტროსადგურები და დაბლოკეს ახლის მშენებლობა;

•

ქვანახშირის წარმოების აკრძალვა ფედერალურ მიწაზე;

•

კლიმატის დრაკონული წესები, რომლებიც თუ არ შეჩერდა, წარმატებით გავა კონგრესში და დააწესებს ემისიებით კვოტებით ვაჭრობას (cap-and-trade)
სამუშაო ადგილების მოსპობისთვის;
პრეზიდენტი ობამა აგრესიულად ბლოკავს ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის
წარმოებას:
•
•

მან ამოიღო უზარმაზარი პროცენტი ალიასკას ეროვნული ნავთობის რეზერვის გეგმიდან;
ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის წარმოება ფედერალურ მიწებზე შემცირდა
10%-ით.

•

გარე კონტინენტური შელფის 87%-მდე ხელმისაწვდომ მიწაზე დაწესდა
შეზღუდვები.

•

აგრეთვე, დაიხურა ატლანტიკური იჯარის გაყიდვები – იმისდა მიუხედავად,
რომ ისინი შექმნიდნენ 280 000 სამუშაო ადგილს და 23,5 მილიარდ დოლარს
ეკონომიკურ საქმიანობაში.
პრეზიდენტმა ობამამ შეერთებულ შტატები მიუერთა პარიზის კლიმატის
შეთანხმებას ცალმხრივად კონგრესის ნებართვის გარეშე. ეს შეთანხმება
აძლევს უცხოელ ბიუროკრატებს უფლებას, გააკონტროლონ, თუ რამდენ
ენერგიას მოვიხმართ ჩვენ აქ, ამერიკაში.

•

პარიზის კლიმატის შეთანხმება აძლევს უცხოელ ბიუროკრატებს უფლებას,
გააკონტროლონ, თუ რამდენ ენერგიას მოვიხმართ ჩვენ აქ ამერიკაში.
ამ ქმედებებმა მილიონობით ამერიკელს წაართვა იმ ენერგეტიკულ რესურსზე
ხელმისაწვდომობის უფლება, რომელიც ჩვენ ფეხქვეშაა.
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ეს სიმდიდრე თქვენია, და თქვენ – ამერიკელი ხალხს – გაქვთ უფლება, გაინაწილოთ სიმდიდრე.
პრეზიდენტ ობამას ანტიენერგეტიკულმა ბრძანებებმა შეასუსტა ჩვენი უსაფრთხოებაც, იმპორტზე ჩვენი ენერგოდამოკიდებულებით.
ენერგიის თოთოეული დოლარი, რომელსაც ჩვენ არ ვიკვლევთ, არის ენერგიის
დოლარი, რომელიც ვიღაც სხვას ამდიდრებს.
თუ პრეზიდენტ ობამას სურდა ამერიკის დასუსტება, მას ამის გაკეთება ამაზე
უკეთესად არ შეეძლო.
რამდენადაც ცუდი პრეზიდენტია ობამა, ჰილარი კლინტონი კიდევ უფრო
უარესი იქნება.
(6 პარაგრაფი გამოტოვებულია)
ტრამპის ადმინისტრაცია განავითარებს „უპირველესად ამერიკის“1 პირველ
ენერგეტიკულ გეგმას. აი, როგორ გახდის ეს გეგმა ამერიკას კვლავ მდიდარს:
•
ამერიკული ენერგიის დომინანტად გამოცხადება იქნება შეერთებული შტატების სტრატეგიული ეკონომიკური და საგარეო პოლიტიკის მიზანი.
•
ამერიკას აქვს 1,5-ჯერ მეტი ნავთობი, ვიდრე OPEC-ის ყველა ქვეყნის ერთად აღებული დადასტურებული რესურსია; ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი ბუნებრივი
გაზი, ვიდრე რუსეთს, ირანს, ყატარს და საუდის არაბეთს; ჩვენ გვაქვს სამჯერ მეტი
ქვანახშირი, ვიდრე რუსეთს. ფედერალურ მიწებზე ჩვენი მთლიანი გამოუყენებელი
ნავთობისა და გაზის მარაგი უტოლდება დაახლოებით 50 ტრილიონ დოლარს.

ჩვენ გავხდებით და დავრჩებით სრულად დამოუკიდებელი OPEC-ის კარტელიდან ენერგიის იმპორტის საჭიროებისგან ან ჩვენი ინტერესების მიმართ მტრულად
განწყობილი ნებისმიერი სახელმწიფოსგან.
•
ამავდროულად, ჩვენ ვიმუშავებთ ჩვენი ყურის მოკავშირეებთან პოზიტიური
ენერგეტიკული ურთიერთობის განვითარებისთვის, ეს იქნება ჩვენი ანტიტერორისტული სტრატეგიის ნაწილი.
•
ენერგიის წარმოებიდან მიღებულ შემოსავალს გამოვიყენებთ გზების, სკოლების, ხიდების და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის გასაახლებლად. იაფი
ენერგია ხელს შეუწყობს ამერიკის სოფლის მეურნეობასაც.
•
ჩვენ ბიუროკრატიას დავაყენებთ ინოვაციის გზაზე, ასე რომ, შევძლებთ
ენერგიის ყველა ფორმის გამოყენებას. ეს მოიცავს განახლებად ენერგიას და
მომავლის ტექნოლოგიებს. იგი მოიცავს ბირთვულ, ქარის და მზის ენერგიას –
მაგრამ არა სხვა ენერგიის გამორიცხვით. მთავრობამ არ უნდა აირჩიოს გამარჯვებული და დამარცხებული. ამის ნაცვლად, მან უნდა აღმოფხვრას დაბრკოლებები
ძებნა/ძიებასთან დაკავშირებით. ნებისმიერ ბაზარს აქვს აღმავალი და დაღმავალი
ტენდენციები, მაგრამ მკაცრი ბარიერების აღმოფხვრით აღარ ვიქნებით გლობალურ ბაზრებზე დამოკიდებული.
ტრამპის ადმინისტრაცია ყურადღებას გაამახვილებს გარემოსდაცვით რეალურ
და არა ყალბ გამოწვევებზე:
1

America First - დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო ლოზუნგი. (მთარგ.)
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•
ჩვენ მხარს არ დავუჭერთ ჰილარი კლინტონის სიღარიბის გაზრდის პროგრამას, რომელიც ამდიდრებს მის მეგობრებს და ყველა დანარჩენს აღარიბებს.
•
ჩვენ თემებში გადავწყვეტთ გარემოს რეალურ პრობლემებს, როგორიცაა,
სუფთა და უსაფრთხო სასმელი წყლის საჭიროება. პრეზიდენტმა ობამამ სინამდვილეში სცადა შეემცირებინა სასმელი წყლის ინფრასტრუქტურის დაფინანსება –
თუმცა ითხოვდა გარემოს დაცვის სააგენტოს (EPA) ბიუროკრატების დაფინანსების
გაზრდას.
•
ამ ახალ ინფრასტრუქტურას ააშენებენ ამერიკელი მშრომელები.
აი, ჩემი 100 დღიანი სამოქმედო გეგმა:
•

•
•
•
•

•

•

ვაპირებთ გავაუქმოთ ობამას ყველა აღმასრულებელი ქმედება, მიმართული
სამუშო ადგილების მოსპობისკენ, მათ შორის, კლიმატის სამოქმედო გეგმა
და აშშ-ის წყლების წესები.
ვაპირებთ გადავარჩინოთ ქვანახშირის ინდუსტრია და სხვა მრეწველობა,
რომელსაც ემუქრება ჰილარი კლინტონის ექსტრემისტული პროგრამა.
ვაპირებ ვთხოვო „ტრანს კანადას“ განაახლოს ნებართვის მიღების განაცხადი „ქისთოუნის“ მილსადენისთვის.
ვაპირებთ ფედერალურ ოლქებში ენერგიის წარმოებაზე მორატორიუმის
გაუქმებას.
ვაპირებთ გავაუქმოთ პოლიტიკა, რომელიც აწესებს დაუსაბუთებელ შეზღუდვებს ბურღვის ახალ ტექნოლოგიებზე. ეს ტექნოლოგიები ქმნის მილიონობით სამუშაო ადგილს, უფრო ნაკლები ზიანის მომტანია, ვიდრე ოდესმე.
ვაპირებთ გავაუქმოთ პარიზის კლიმატის ხელშეკრულება და შევაჩეროთ
შეერთებული შტატების გადამხდელთა დოლარების ყველა გადარიცხვა
გაეთიანებული ერების გლობალური დათბობის პროგრამებისთვის.
ნებისმიერი რეგულაცია, რომელიც მოძველებულია, არ არის აუცილებელი,
ცუდია მშრომელებისთვის, ან ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოა,
გაუქმდება. ჩვენ, ასევე, გავაუქმებთ დუბლირებებს, უზრუნველვყოფთ რეგულირებას და ნდობას ადგილობრივი ოფიციალური პირებისა და ადგილობრივ მოსახლეობის მიმართ.

•

ნებისმიერი მომავალი რეგულაცია გაივლის მარტივ ტესტს: კარგია ეს
რეგულაცია ამერიკელი მშრომელისთვის? თუ ის ვერ ჩააბარებს ამ ტესტს,
წესი არ დამტკიცდება.
პოლიტიკური გადაწყვეტილებები იქნება საჯარო და გამჭვირვალე. ისინი არ
იქნება მიღებული ჰილარის პირადი ელ.ფოსტის ანგარიშიდან.
ამ ყველაფრის გაკეთებას ჩვენ ვაპირებთ რაციონალურ ეკოლოგიურ პრობლემებზე სათანადო ყურადღების გამახვილების გათვალისწინებით. ვაპირებთ შევინარჩუნოთ ჩვენი ლამაზი ბუნებრივი ჰაბიტატები, ნაკრძალები და რესურსები.

ჩვენ ავითვისებთ ენერგიის ყველა ფორმას. მათ შორის, განახლებად ენერგიას,
მომავლის ტექნოლოგიებს... ბირთვულ, ქარის და მზის ენერგიას – ამასთან, არ
გამოვრიცხავთ ენერგიის სხვა წყაროებს.
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ტრამპის ადმინისტრაციაში, ექსტრემალური დღის წესრიგის მქონე პოლიტიკური აქტივისტები აღარ დაწერენ წესებს. ამის ნაცვლად, ჩვენ ვიმუშავებთ გარემოს დამცველებთან, რომელთა ერთადერთი დღის წესრიგი ბუნების დაცვაა.
ეკოლოგიური თვალსაზრისით, ჩემი პრიორიტეტები ძალიან მარტივია: სუფთა
ჰაერი და სუფთა წყალი.

ჩემი დღის წესრიგი შესრულდება... ენერგეტიკული რეფორმის საშუალებით,
რომელიც ქმნის ტრილიონებს ახალი სიმდიდრით.
ჩემი ამერიკის პირველი ენერგეტიკული გეგმა გააკეთებს ამერიკელი ხალხისთვის იმას, რასაც ჰილარი კლინტონი არასდროს გააკეთებს: შექმნას რეალური სამუშაო ადგილები და რეალურად გაზარდოს ხელფასები.
ენერგეტიკის კვლევის ინსტიტუტის თანახმად, ამერიკულ ენერგიაზე შეზღუდვების მოხსნა შექმნის ახალი სამუშაო ადგილების ნაკადს:
• თითქმის 700 მილიარდი დოლარით გაიზრდება წლიური წარმოების მოცულობა მომდევნო 30 წლის განმავლობაში.
• 30 მილიარდი დოლარით გაიზრდება წლიური ხელფასების ოდენობა მომდევნო 7 წლის განმავლობაში.
•

მომდევნო ოთხი ათწლეულის განმავლობაში, 20 ტრილიონ დოლარით მეტი
დამატებითი ეკონომიკური საქმიანობიდან და 6 ტრილიონი აშშ დოლარი ახალი საგადასახადო შემოსავლიდან.
ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის ინდუსტრია ქმნის მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილს 10 მილიონი ამერიკელისთვის და შეუძლია შექმნას დამატებით 400
000 ახალი სამუშაო ადგილი წლიურად. ეს კვლევა, ასევე, მიგვიყვანს ამერიკის წარმოების აღმშენებლობისკენ – მკვეთრად შეამცირებს სავაჭრო დეფიციტს და ბიუჯეტის დეფიციტს.
შეადარეთ ეს მომავალი ჰილარი კლინტონის ვენესუელას სტილის სიღარიბის პოლიტიკას.
(4 პარაგრაფი გამოტოვებულია)
მას სურს დადოს საშინელი სავაჭრო გარიგებები, ისეთი, როგორიცაა NAFTA2,
რომელიც ხელმოწერილია მისი მეუღლის მიერ და რაც ჩვენ წარმოებას დაცლის.
სახელმწიფო მდივნის პოსტზე ყოფნის დროს ის დანებდა ჩინეთს – მისცა მათ
უფლება, მოეპარათ ასობით მილიარდი დოლარი ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრებიდან.
მან უფლება მისცა მათ, გაეუფასურებინათ მათი ვალუტა და ტრილიონი დოლარით გაზრდილიყო ჩვენი სავაჭრო დეფიციტი.
შემდეგ იყო ლიბია.
სახელმწიფო მდივან კლინტონის დაუფიქრებელმა შეჭრამ ლიბიაში გადასცა
ქვეყანა ისლამურ სახელმწიფოს (ISIS), რომელიც ახლა ნავთობს აკონტროლებს.
შუა აღმოსავლეთი, რომელიც კლინტონმა მემკვიდრეობით მიიღო, იყო ნაკლებად საშიში, ვიდრე ის შუა აღმოსავლეთი, რომელიც მან დაგვიტოვა.

2

შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ (მთარგ.)
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მისმა დაუფიქრებელმა გადაწყვეტილებებმა ერაყში, ლიბიაში, ირანში, ეგვიპტესა და სირიაში, შუა აღმოსავლეთი უფრო არასტაბილური გახადა, ვიდრე ოდესმე.
ჰილარი კლინტონის საგარეო პოლიტიკით მიღებული მემკვიდრეობა ქაოსურია.
ჰილარი კლინტონს, ასევე, სურს, სრულად გახსნას ამერიკის საზღვრები, რაც
კიდევ უფრო გააღარიბებს ჩვენს მუშახელს.
ჰილარის ღია საზღვრების დღის წესრიგი გულისხმობს, რომ ახალგაზრდა მარტოხელა დედებს, რომლებიც სიღარიბეში ცხოვრობენ, მოუწევთ იბრძოლონ
სამუშაოსთვის ან გამოვიდნენ არსებული მილიონობით დაბალხელფასიანი მუშის
წინააღმდეგ, რომლებიც შემოჭრილები არიან ქვეყანაში, თუმცა მისთვის ეს
სულერთია.
ჩემი დღის წესრიგი განხორციელდება მთელი რიგი რეფორმების საშუალებით,
რომლითაც ამერიკა გახდება პირველი: ენერგეტიკული რეფორმა, რომელიც შექმნის ტრილიონობით ახალ სიმდიდრეს.
•
საიმიგრაციო რეფორმა, რომელიც დაიცავს ჩვენ საზღვრებს და ჩვენ მუშახელს.
•
საგადასახადო რეფორმა, რომელიც შექმნის მილიონობით ახალ სამუშაო
ადგილს ამერიკაში.
•
რეგულირების რეფორმა, რომელიც გააუქმებს სულელურ წესებს, რომლებითაც ჩვენი მუშახელი საზღვარგარეთ იგზავნება.
•
სოციალური უზრუნველყოფის რეფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს დამსაქმებლების მიერ მუშახელის აყვანას უმუშევართა ოფისიდან და არა საიმიგრაციო
ოფისიდან.
•
ვაჭრობის რეფორმა, რომელიც უკან დააბრუნებს ჩვენ სამუშაო ადგილებს
წარმოებაში და წინ აღუდგება უსამართლობას.
კიდევ ერთი რამ, რაც უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ამერიკა გავხადოთ ისევ
ძლიერი: ჩვენ უნდა გავხადოთ ჩვენი საზოგადოება კვლავ უსაფრთხო.
(5 პარაგრაფი გამოტოვებულია)
ჩემი რეფორმების დღის წესრიგი მოუტანს სიმდიდრეს და უსაფრთხოებას ყველაზე ღარიბ საზოგადოებას ამ ქვეყანაში.
(18 პარაგრაფი გამოტოვებულია)
ერთად ჩვენ კვლავ დავაყენებთ ამერიკელ ხალხს პირველ ადგილზე.
ჩვენ კვლავ გავამდიდრებთ ჩვენ საზოგადოებას.
ჩვენ კვლავ გავხდით ჩვენ ქალაქებს უსაფრთხოს.
ჩვენ კვლავ გავაძლიერებთ ჩვენ ქვეყანას.
ქალბატონებო და ბატონებო: ჩვენ კვლავ ვაქცევთ ამერიკას დიადად.
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