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மத்திய கிழக்கில் சமீபத்திய அமெரிக்க மரிக்க யுத்தத்தை வழிநடத்துமத
வழிநடத்தும் மூலோபாயமும் மூலோபம் மூலோயம் குறித்து அமெரிக்க மரிக்க
அரசியல்வம் மூலோதிகளும் அமெரிக்க மரிக்க ஊடகங்களும்
எரிச்சலூட்டும் ஒரு விவம் மூலோதத்தில் மெரிக்க பரிதும் ஈடுபட்டுள்ள
நிதை வழிநடத்துமுயில்,  அமெரிக்க மரிக்க இரம் மூலோணுவலோபாயமமம் மூலோ இரம் மூலோணுவ
மெரிக்க சயல்முதை வழிநடத்துமமுறை கருத்துரு (Army  Operating  Concept  -
AOC)  என்று ததை வழிநடத்துமுப்பிட்ட ஒரு புதிய ஆவணத்தை வழிநடத்துமத
மெரிக்க வளியிட்டுள்ளது.  இது மிக அச்சுறுத்தும் மூலோன
உள்லோபாயமநம் மூலோக்கங்கதை வழிநடத்துமளக் மெரிக்க கம் மூலோண்ட "எதிர்கம் மூலோு ஆயுத
லோபாயமமம் மூலோதலுக்கு ஒரு மெரிக்க தம் மூலோதை வழிநடத்துமுலோபாயமநம் மூலோக்குப் பம் மூலோர்தை வழிநடத்துமவதை வழிநடத்துமய"
வழங்குகிமுறைது.  மெரிக்க தம் மூலோடர்ச்சியம் மூலோன பு ஆவணங்களில்
சமீபத்திய ஒன்முறைம் மூலோன இதில்,  1992 ல் மெரிக்க தம் மூலோடங்கப்பட்ட
முன்கூட்டிய யுத்த மூலோபாயமும் மூலோபம் மூலோயத்தின் அடித்தளங்கதை வழிநடத்துமள
மெரிக்க பன்டகன் விவரித்துள்ளது—அதம் மூலோவது உுகளம் மூலோவிய
அமெரிக்க மரிக்க லோபாயமமும் மூலோதிக்கத்தை வழிநடத்துமதத் தடுக்க முக்கிய புவிசம் மூலோர்-
அரசியல் மற்றும் மெரிக்க பம் மூலோருளம் மூலோதம் மூலோர லோபாயமபம் மூலோட்டியம் மூலோளர்கள் லோபாயமபம் மூலோதிய
புத்தை வழிநடத்துமதப் மெரிக்க பறுவதற்கு முன்னலோபாயமர,  அவற்தை வழிநடத்துமமுறை அழிக்க
யுத்தத்தை வழிநடத்துமத ஒரு வழிவதை வழிநடத்துமகயம் மூலோக பயன்படுத்துவதம் மூலோகும்.
இந்த ஆவணம் அமெரிக்க மரிக்க இரம் மூலோணுவ கூட்டதை வழிநடத்துமமப்பின்
(AUSA)  இந்த வம் மூலோர மம் மூலோநம் மூலோட்டில் உத்திலோபாயமயம் மூலோகபூர்வமம் மூலோக
மெரிக்க வளியிடப்பட்டது.  ஆண்டுலோபாயமதம் மூலோறும் நடக்கும் இந்நிகழ்வ,
மூத்த உயரதிகம் மூலோரிகள் மற்றும் இரம் மூலோணுவத்துதை வழிநடத்துமமுறை
உயரதிகம் மூலோரிகளது மெரிக்க தம் மூலோடர்ச்சியம் மூலோன உதை வழிநடத்துமரகள் மற்றும் கூட்டு
விவம் மூலோதங்களுக்கம் மூலோக அவர்கதை வழிநடத்துமள ஒன்றிதை வழிநடத்துமணப்பதுடன், ஆயுத
உற்பத்தியம் மூலோளர்கள் அவர்களின் புதிய ஆயுத
உபகரணங்கதை வழிநடத்துமளக் கம் மூலோட்சிக்கு தை வழிநடத்துமவக்கவம் மற்றும்
மெரிக்க பன்டகனிடமிருந்து ஆதம் மூலோயமம் மூலோன ஒப்பந்தங்கதை வழிநடத்துமளப்
மெரிக்க பமுறைவம் ஒரு பிரமம் மூலோண்ட வர்த்தக கண்கம் மூலோட்சியும் அதில்
நதை வழிநடத்துமடமெரிக்க பறும். 

இந்த ஆண்டின் மெரிக்க பரும்பம் மூலோும் மூலோன நிகழ்வகளில், ஏமுறைக்குதை வழிநடத்துமமுறைய
பதை வழிநடத்துமட விுக்கும் மூலோல் இரம் மூலோணுவ துருப்புகளின் புத்தை வழிநடத்துமத
மெரிக்க வட்டுவதன் தம் மூலோக்கம் குறித்த பயங்கர எச்சரிக்தை வழிநடத்துமககலோபாயமள
லோபாயமமும் மூலோதிக்கம் மெரிக்க சலுத்தின.  இரம் மூலோணுவ ததை வழிநடத்துமுதை வழிநடத்துமம தளபதி
மெரிக்க ெனரல் லோபாயமரமம் மூலோண்ட் ஒமெரிக்க டர்லோபாயமனம் மூலோ,  திங்களன்று ஏயுஎஸ்ஏ
மம் மூலோநம் மூலோட்டு மெரிக்க சய்தியம் மூலோளர்களுக்குத் மெரிக்க தரிவிக்தை வழிநடத்துமகயில்,  "நமது
முழு புத்தை வழிநடத்துமதக் குறித்து கவதை வழிநடத்துமுப்படத்
மெரிக்க தம் மூலோடங்கியிருப்பதம் மூலோக"  மெரிக்க தரிவித்ததுடன், 2012 ன் மம் மூலோநம் மூலோட்டில்
இரம் மூலோணுவத்தம் மூலோல் 490,000  கடதை வழிநடத்துமமயுணர்வ மெரிக்க கம் மூலோண்ட
சிப்பம் மூலோய்களுடன் நிர்வகிக்க முடியுமெரிக்க மன கூறியதற்கம் மூலோக
வருத்தம் மெரிக்க தரிவித்தம் மூலோர். 
இந்த 490,000 த்திற்கு கூடுதும் மூலோக,  மெரிக்க பன்டகனம் மூலோல் மெரிக்க மம் மூலோத்த
இரம் மூலோணுவம் (Total  Army)  என்று குறிப்பிடப்படும் ஓர்
ஒருங்கிதை வழிநடத்துமணந்த பதை வழிநடத்துமடக்கம் மூலோக,  அங்லோபாயமக 350,000  லோபாயமதசிய
பம் மூலோதுகம் மூலோப்பு சிப்பம் மூலோய்களும் மற்றும் 205,000
துதை வழிநடத்துமணப்பதை வழிநடத்துமடகளுமம் மூலோக ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமம் மூலோன
அமெரிக்க மரிக்க துருப்புகள் உள்ளன. இந்தளவக்கு ஒரு திரண்ட
ஆயுதலோபாயமமந்திய பதை வழிநடத்துமடயும் கூட மெரிக்க ெனரல் ஒமெரிக்க டர்லோபாயமனம் மூலோவக்கு

ஏன் லோபாயமபம் மூலோதுமம் மூலோனதம் மூலோக இல்தை வழிநடத்துமு என்பதற்குரிய பதிதை வழிநடத்துமு இந்த
புதிய இரம் மூலோணுவ மெரிக்க சயல்முதை வழிநடத்துமமுறை கருத்துரு (AOC) ஆவணத்தில்
கம் மூலோணமுடியும்.  அது அமெரிக்க மரிக்கம் மூலோதை வழிநடத்துமவயுலோபாயமம கூட உள்ளடக்கி,
ஒட்டுமெரிக்க மம் மூலோத்த பூமிதை வழிநடத்துமயயும் சுற்றிவதை வழிநடத்துமளக்கும் மெரிக்க மம் மூலோத்த யுத்த
மூலோபாயமும் மூலோபம் மூலோயத்தை வழிநடத்துமத வதை வழிநடத்துமரந்து மெரிக்க கம் மூலோடுக்கும் ஒரு மெரிக்க பம் மூலோறுப்பற்முறை
மற்றும் அபம் மூலோயகரமம் மூலோன ஆவணமம் மூலோக உள்ளது.
"ததை வழிநடத்துமரப்பதை வழிநடத்துமடதை வழிநடத்துமய இமுறைக்குவது"  மீது நடந்துவரும் விவம் மூலோதத்தை வழிநடத்துமதப்
மெரிக்க பம் மூலோறுத்த வதை வழிநடத்துமரயில்,  அமெரிக்க மரிக்க இரம் மூலோணுவ
உயரதிகம் மூலோரிகளிதை வழிநடத்துமடலோபாயமய அங்லோபாயமக எந்த லோபாயமகள்வியும் இல்தை வழிநடத்துமு
என்பதை வழிநடத்துமத அந்த ஆவணம் மெரிக்க தளிவபடுத்துகிமுறைது:  அதம் மூலோவது
அங்லோபாயமக ததை வழிநடத்துமரப்பதை வழிநடத்துமட இருக்கும், அதுவம் தம் மூலோரம் மூலோளமம் மூலோக இருக்கும்.

AOC ஆவணம்,  மெரிக்க தம் மூலோடங்கிய உடலோபாயமனலோபாயமய,  அமெரிக்க மரிக்க
இரம் மூலோணுவம் ஈடுபடும் வரவிருக்கின்முறை யுத்தங்களுக்கு அதன்
"மெரிக்க தம் மூலோதை வழிநடத்துமுலோபாயமநம் மூலோக்கு பம் மூலோர்தை வழிநடத்துமவதை வழிநடத்துமய"  அறிவிக்கிமுறைது.  “மெரிக்க தரியம் மூலோததை வழிநடத்துமவ
மெரிக்க தரியம் மூலோமலோபாயமுலோபாயமய இருக்கிமுறைது"  என்முறை முன்னம் மூலோள் பம் மூலோதுகம் மூலோப்பு
மெரிக்க சயுர் மெரிக்க டம் மூலோனம் மூலோல்ட் ரம்ஸ்ஃமெரிக்க பல்டின் ஆத்திரமூட்டதை வழிநடத்துமு
நிதை வழிநடத்துமனவபடுத்தும் மெரிக்க மம் மூலோழியில்,  அந்த ஆவணம்
வலியுறுத்துவதம் மூலோவதுது: “இரம் மூலோணுவம் மெரிக்க சயல்பட உள்ள சூழல்
மெரிக்க தரியம் மூலோது.  எதிரி யம் மூலோமெரிக்க ரன்பது மெரிக்க தரியம் மூலோது,  எந்த இடமெரிக்க மன்பது
மெரிக்க தரியம் மூலோது, அதில் ஈடுபடவள்ள கூட்டணிகள் மெரிக்க தரியம் மூலோது." 
அமெரிக்க மரிக்க இரம் மூலோணுவம் அதன் எல்தை வழிநடத்துமுகளுக்கு அப்பம் மூலோற்பட்டு
இருக்கும் ஒவ்மெரிக்க வம் மூலோரு நம் மூலோட்தை வழிநடத்துமடயும் ஒரு சம் மூலோத்தியமம் மூலோன எதிரியம் மூலோக
பம் மூலோர்க்கிமுறைது என்பது மட்டுந்தம் மூலோன், அந்த தை வழிநடத்துமபத்தியக்கம் மூலோரத்தனமம் மூலோன
வசனத்திற்கு ஒலோபாயமர தர்க்க விளக்கமம் மூலோக இருக்கிமுறைது.
சூழ்நிதை வழிநடத்துமுகள்,  எதிரிகள்,  இடங்கள்,  எதிர்கம் மூலோு லோபாயமமம் மூலோதல்களில்
ஈடுபடும் கூட்டணிகள் எதுவம் மெரிக்க தரியம் மூலோது என்முறை
அனுமம் மூலோனத்திலிருந்து மெரிக்க தம் மூலோடங்கி,  அமெரிக்க மரிக்க இரம் மூலோணுவம்
அதை வழிநடத்துமனத்து அரசுகள் மற்றும் மக்களுக்கு எதிரம் மூலோக ஒரு
மூலோபாயமும் மூலோபம் மூலோயத்தை வழிநடத்துமதக் லோபாயமகம் மூலோருகிமுறைது.  அமெரிக்க மரிக்க ஏகம் மூலோதிபத்தியம்
ஒட்டுமெரிக்க மம் மூலோத்த பூமியின் மீதும்,  அதன் சந்தை வழிநடத்துமதகள் மற்றும்
ஆதம் மூலோரவளங்கள் மீதும் லோபாயமமும் மூலோதிக்கத்தை வழிநடத்துமதப் மெரிக்க பறும் முயற்சியில்
ஈடுபட்டுள்ளது மற்றும் அதன் வழியில் குறுக்லோபாயமக வரும் எந்த
எதிரிதை வழிநடத்துமயயும் இரம் மூலோணுவரீதியில் நிர்மூுமம் மூலோக்க தயம் மூலோரம் மூலோக உள்ளது
என்முறை அறிவிக்கப்படம் மூலோத,  ஆனம் மூலோல் அடியிலுள்ள
கட்டம் மூலோயத்திலிருந்து இந்த மூலோபாயமும் மூலோபம் மூலோயம் மெரிக்க பமுறைப்படுகிமுறைது. 

“ஆயுதலோபாயமமந்திய லோபாயமமம் மூலோதலின் குணம் மூலோம்சம்"  பிரதம் மூலோனமம் மூலோக,
"அதிகம் மூலோரம் மற்றும் வளங்களுக்கம் மூலோன லோபாயமபம் மூலோட்டியம் மூலோல் உருவம் மூலோகும்
புவிசம் மூலோர்-அரசியல் பரப்மெரிக்க பல்தை வழிநடத்துமு மம் மூலோற்முறைங்களம் மூலோல்"  லோபாயமமும் மூலோதிக்கம்
மெரிக்க பறுமெரிக்க மன அந்த ஆவணம் மழுப்பும் மூலோக அறிவிக்கிமுறைது.
இரம் மூலோணுவத்தின் உயர்மட்ட அதிகம் மூலோரிகதை வழிநடத்துமளப் மெரிக்க பம் மூலோறுத்த
வதை வழிநடத்துமரயில்,  ஏகம் மூலோதிபத்திய லோபாயமமும் மூலோதிக்கத்திற்கம் மூலோன அதுலோபாயமபம் மூலோன்முறை
யுத்தங்கள் கட்டம் மூலோயம் லோபாயமநரிடக் கூடியதை வழிநடத்துமவயம் மூலோக இருக்கின்முறைன. 
அந்த ஆவணத்தை வழிநடத்துமதப் மெரிக்க பம் மூலோறுத்த வதை வழிநடத்துமரயில்,  இரம் மூலோணுவத்தின்
மூலோபாயமும் மூலோபம் மூலோய லோபாயமநம் மூலோக்கலோபாயமம “வலிதை வழிநடத்துமமயில் விஞ்சி"  இருப்பதம் மூலோகும்.
“வலிதை வழிநடத்துமமயில் விஞ்சி”  இருப்பமெரிக்க தன்பது "ஒரு விலோபாயமரம் மூலோதிதை வழிநடத்துமய
திமுறைதை வழிநடத்துமமயம் மூலோக பிரதிபலிக்க முடியம் மூலோமல் மெரிக்க சய்யும் விதத்தில்
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அமெரிக்க இரஇராணுவம
மூன்றாமஇராம உலக போருஉஇராருக்கஇரான
ம செயல்திட்டத்தை வரட்டத்தை வதை வரரகிறாமத



ததை வழிநடத்துமகதை வழிநடத்துமமகதை வழிநடத்துமளப் பயன்படுத்துவது அல்ுது உத்திகதை வழிநடத்துமளப்
பயன்படுத்துவதம் மூலோகும்" என அது வதை வழிநடத்துமரயறுக்கிமுறைது. 
இந்த வம் மூலோர்த்தை வழிநடத்துமதகளின் அர்த்தம் என்ன?  அணு
ஆயுதலோபாயமமந்திய மற்மெரிக்க முறைம் மூலோரு சக்தியுடனம் மூலோன ஒரு லோபாயமமம் மூலோதலில்,
அவர்கள் மக்கதை வழிநடத்துமள நிர்மூுமம் மூலோக்கும் ஒரு முதல்-தம் மூலோக்குதல்
லோபாயமகம் மூலோட்பம் மூலோட்தை வழிநடத்துமட நதை வழிநடத்துமடமுதை வழிநடத்துமமுறைப்படுத்துவம் மூலோர்கள் என்பதை வழிநடத்துமதலோபாயமய
அதை வழிநடத்துமவ உள்ளடக்கி உள்ளன.  பூலோபாயமகம் மூலோளத்தின் எந்தமெரிக்க வம் மூலோரு
பகுதிதை வழிநடத்துமயயும் கட்டுப்பம் மூலோட்டில் மெரிக்க கம் மூலோண்டு வருவதை வழிநடத்துமத மற்றும்
லோபாயமமும் மூலோதிக்கம் மெரிக்க சலுத்துவதை வழிநடத்துமதப் மெரிக்க பம் மூலோறுத்த வதை வழிநடத்துமரயில், மக்கள்
எதிர்ப்தை வழிநடத்துமப நசுக்க மற்றும் இரம் மூலோணுவ ஆக்கிரமிப்தை வழிநடத்துமப
நதை வழிநடத்துமடமுதை வழிநடத்துமமுறைப்படுத்த பம் மூலோரிய ததை வழிநடத்துமரப்பதை வழிநடத்துமட நடவடிக்தை வழிநடத்துமககளுக்கு
அதை வழிநடத்துமவ அதை வழிநடத்துமழப்புவிடுக்கின்முறைன. 

மிக முக்கியமம் மூலோக,  எங்கும் பரவியுள்ள அல் மெரிக்க கம் மூலோய்தம் மூலோ
அச்சுறுத்தல் என்று கூமுறைப்பட்டதை வழிநடத்துமத எதிர்மெரிக்க கம் மூலோள்வதற்கம் மூலோக
அமெரிக்க மரிக்க இரம் மூலோணுவ-உளவத்துதை வழிநடத்துமமுறை எந்திரத்தின்
லோபாயமமலோபாயமும் மூலோங்கிய திட்டமம் மூலோக இருந்த,  “பயங்கரவம் மூலோதத்திற்கு
எதிரம் மூலோன உுகளம் மூலோவிய யுத்தம்"  என்முறைதை வழிநடத்துமழக்கப்பட்டதன் ஒரு
தசம் மூலோப்தத்திற்கு அதிகமம் மூலோன கம் மூலோுத்திற்குப் பின்னர்,
இரம் மூலோணுவத்தின் அந்த முன்னுரிதை வழிநடத்துமம பட்டியலில் “நம் மூலோடுகடந்த
பயங்கரவம் மூலோத அதை வழிநடத்துமமப்புகள்"  குதை வழிநடத்துமமுறைந்த இடத்தை வழிநடத்துமதலோபாயமய
மெரிக்க பற்றுள்ளன. 
முதலும் முக்கியமுமம் மூலோக "லோபாயமபம் மூலோட்டி சக்திகலோபாயமள"  உள்ளன.
இந்த வதை வழிநடத்துமகப்பம் மூலோடு சீனம் மூலோதை வழிநடத்துமவ,  அதை வழிநடத்துமதத் மெரிக்க தம் மூலோடர்ந்து
ரஷ்யம் மூலோதை வழிநடத்துமவ உள்ளடக்குகிமுறைது. சீனம் மூலோ விடயத்தில், அமெரிக்க மரிக்க
இரம் மூலோணுவம் தடுப்பதற்கு உறுதிமெரிக்க கம் மூலோண்டுள்ள, “சீனம் மூலோவின்
புமுறை எல்தை வழிநடத்துமுகதை வழிநடத்துமள ஸ்திரப்படுத்துவதை வழிநடத்துமத”  இுக்கம் மூலோகக்
மெரிக்க கம் மூலோண்டதம் மூலோகக் கூமுறைப்படும் மெரிக்க பய்ஜிங்கின் "பதை வழிநடத்துமட
நவீனமம் மூலோக்கும் முயற்சிகள்"  குறித்து இந்த ஆவணம் தீவிர
கவதை வழிநடத்துமுகதை வழிநடத்துமள மெரிக்க வளிப்படுத்துகிமுறைது.  சீனம் மூலோவின் இரம் மூலோணுவ
முயற்சிகள் "இரம் மூலோணுவ பதை வழிநடத்துமடகதை வழிநடத்துமள முன்லோபாயமனம் மூலோக்கி
நிதை வழிநடத்துமுநிறுத்த அல்ுது பிரம் மூலோந்தியளவில் ஈடுபடுத்த
லோபாயமவண்டியதன் அவசியத்தை வழிநடத்துமத," மற்றும் "இரம் மூலோணுவ பதை வழிநடத்துமடகள்
நிுத்திலிருந்து வம் மூலோன்வழி,  கடல்வழி,  அண்டமெரிக்க வளி மற்றும்
இதை வழிநடத்துமணயவழி மெரிக்க சயற்களங்கள் வதை வழிநடத்துமரயில் தமது சக்திதை வழிநடத்துமய
மெரிக்க வளிப்படுத்த லோபாயமவண்டியதன் அவசியத்தில் சிமுறைப்புக் கவனம்
கம் மூலோட்டுமம் மூலோறு” அது குறிப்பிடுகிமுறைது.

சமீபத்திய உக்லோபாயமரனிய சம்பவங்களின் அடித்தளத்தில்,
ரஷ்யம் மூலோ "அதன் எல்தை வழிநடத்துமுதை வழிநடத்துமய விரிவம் மூலோக்க மற்றும் யூலோபாயமரஷிய
வம் மூலோழ்மக்கள் மீது அதன் அதிகம் மூலோரத்தை வழிநடத்துமத நிதை வழிநடத்துமுநிறுத்துவதில்
உறுதியம் மூலோக"  இருந்துவருவதம் மூலோக அந்த ஆவணம்
ரஷ்யம் மூலோதை வழிநடத்துமவக் குற்முறைஞ்சம் மூலோட்டிய லோபாயமபம் மூலோதிலும், துல்லியமம் மூலோக அது
அமெரிக்க மரிக்க ஏகம் மூலோதிபத்தியத்தின் மெரிக்க சம் மூலோந்த மூலோபாயமும் மூலோபம் மூலோய
இுக்கம் மூலோகும்.  அமெரிக்க மரிக்க ததை வழிநடத்துமரப்பதை வழிநடத்துமடகதை வழிநடத்துமள புமம் மூலோக
நிதை வழிநடத்துமுநிறுத்துவதன் மூுமம் மூலோக மட்டுலோபாயமம,  ரஷ்ய
"வீரசம் மூலோகசத்தை வழிநடத்துமத"  முறியடிக்க முடியுமெரிக்க மன வம் மூலோதிடும் அது,
“லோபாயமதசிய புத்தை வழிநடத்துமதக்கம் மூலோட்டி,  அரசியல் லோபாயமமம் மூலோதல்களில்
மெரிக்க சல்வம் மூலோக்தை வழிநடத்துமக மெரிக்க பமுறைவம்" வம் மூலோதிடுகிமுறைது. 
அங்லோபாயமக இருந்து தம் மூலோன்,  “பிரம் மூலோந்திய சக்திகதை வழிநடத்துமள"  லோபாயமநம் மூலோக்கி
அந்த ஆவணம் திரும்புகிமுறைது.  முதல் எடுத்துக்கம் மூலோட்டம் மூலோக
வருவது ஈரம் மூலோன்.  “இரம் மூலோணுவ நவீனமயமம் மூலோக்கதை வழிநடத்துமு
லோபாயமமற்மெரிக்க கம் மூலோள்வதம் மூலோக"  ஈரம் மூலோதை வழிநடத்துமனக் குற்முறைஞ்சம் மூலோட்டும் அது,
“ஒட்டுமெரிக்க மம் மூலோத்தமம் மூலோக பம் மூலோர்க்தை வழிநடத்துமகயில் ஈரம் மூலோனிய நடவடிக்தை வழிநடத்துமக
அமெரிக்க மரிக்க பிரம் மூலோந்திய இுட்சியங்களுக்குக் குழிபறிக்கும்
சம் மூலோத்தியக்கூறுகதை வழிநடத்துமளக் மெரிக்க கம் மூலோண்டுள்ளதம் மூலோக"  வம் மூலோதிடுகிமுறைது

-அதம் மூலோவது மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதன் எரிசக்தி வளங்கள்
மீது சர்ச்தை வழிநடத்துமசக்கு இடமில்ும் மூலோத லோபாயமமும் மூலோதிக்கத்திற்கம் மூலோக அது
வம் மூலோதிடுகிமுறைது.  ஈரம் மூலோனின் நடவடிக்தை வழிநடத்துமககள்,  "லோபாயமதசிய அரசுகளின்
களத்தில் நிற்கும் பதை வழிநடத்துமடகளுக்கும், அலோபாயமத லோபாயமபம் மூலோல், வதை வழிநடத்துமுயதை வழிநடத்துமமப்பு
மெரிக்க கம் மூலோண்ட மெரிக்க கம் மூலோரில்ும் மூலோ அல்ுது கிளர்ச்சி அதை வழிநடத்துமமப்புகளுக்கும்
எதிரம் மூலோக,  இரம் மூலோணுவப் பதை வழிநடத்துமடகள் மெரிக்க சயலூக்கத்துடன் நிறுத்தப்பட
லோபாயமவண்டியதன் அவசியத்தில் சிமுறைப்புக் கவனம் கம் மூலோட்டுமம் மூலோறு” அது
முடிக்கிமுறைது. 
அந்த ஆவணம் அன்னியநம் மூலோட்டு யுத்தங்களுக்குரிய எதிர்கம் மூலோு
இரம் மூலோணுவ நடவடிக்தை வழிநடத்துமககளின் "மெரிக்க தம் மூலோதை வழிநடத்துமுலோபாயமநம் மூலோக்கு பம் மூலோர்தை வழிநடத்துமவலோபாயமயம் மூலோடு"
மட்டுப்படுத்திக் மெரிக்க கம் மூலோள்ளவில்தை வழிநடத்துமு,  மம் மூலோமுறைம் மூலோக அது "உள்நம் மூலோட்டில்
மெரிக்க நருக்கடிகதை வழிநடத்துமளத் தணிக்கவம் மற்றும் விதை வழிநடத்துமடயிறுக்கவம்"
லோபாயமவண்டிய அவசியத்தை வழிநடத்துமதயும் உள்ளடக்கி உள்ளது.  அவற்தை வழிநடத்துமமுறை
அது "கூட்டு பதை வழிநடத்துமட மற்றும் இரம் மூலோணுவ நடவடிக்தை வழிநடத்துமககளின் ஒரு
பிரத்லோபாயமயக அரங்கமம் மூலோக"  வர்ணிக்கிமுறைது.  அமெரிக்க மரிக்கம் மூலோவிற்குள்
இரம் மூலோணுவத்தின் நடவடிக்தை வழிநடத்துமக "சிவில் அதிகம் மூலோரிகளின் பம் மூலோதுகம் மூலோப்பு
ஆதரதை வழிநடத்துமவயும்" உள்ளடக்கி இருப்பதம் மூலோக அது வலியுறுத்துகிமுறைது. 

ஏஓசி ஆவணம்,  ஓர் இரம் மூலோணுவ மெரிக்க வறியம் மூலோட்டத்திற்கு
மெரிக்க பம் மூலோருத்தமம் மூலோன சம் மூலோன்முறைம் மூலோகும்.  இத்ததை வழிநடத்துமகய மூலோபாயமும் மூலோபம் மூலோய
கருத்துருக்களில் குறிப்பிடப்படுபதை வழிநடத்துமவ,  மெரிக்க பயரில்
இல்தை வழிநடத்துமுமெரிக்க யன்முறைம் மூலோலும் அமெரிக்க மரிக்கம் மூலோவிற்குள்லோபாயமளலோபாயமய இரம் மூலோணுவ
சர்வம் மூலோதிகம் மூலோரத்துடன் ஒருங்கிதை வழிநடத்துமணந்த அதை வழிநடத்துமமப்பம் மூலோக, ஒரு மூன்முறைம் மூலோம்
உுக யுத்த சண்தை வழிநடத்துமடக்கம் மூலோன முன்லோபாயமனறிய தயம் மூலோரிப்புகளம் மூலோக
உள்ளன. 
துருப்புகளின் பும் குறித்த மெரிக்க ெனரல் ஒமெரிக்க டர்லோபாயமனம் மூலோவின்
விமர்சனங்கதை வழிநடத்துமள,  மெரிக்க பண்டகன் வரவ-மெரிக்க சுவ திட்ட கணக்கில்
கம் மூலோங்கிரஸ் அனுமதியுடன் ஏலோபாயமதம் மூலோ சிறிய சரிகட்டல்கதை வழிநடத்துமளக்
மெரிக்க கம் மூலோண்டு திருப்திப்படுத்திவிட முடியம் மூலோது.  இரம் மூலோணுவம்
கருதிவரும் வதை வழிநடத்துமகயம் மூலோன யுத்தமுதை வழிநடத்துமமுறையம் மூலோனது,  இரம் மூலோணுவத்திற்கு
கட்டம் மூலோய ஆள்லோபாயமசர்க்கும் உுகளம் மூலோவிய வழிவதை வழிநடத்துமககள் மூுமம் மூலோக—
அதற்கம் மூலோன வதை வழிநடத்துமரவின் மீள்வரவடன்—ஒரு பம் மூலோரிய இரம் மூலோணுவத்தை வழிநடத்துமத
ஒன்றுதிரட்டம் மூலோமல் நடத்த முடியம் மூலோது. 

அமெரிக்க மரிக்க ஸ்தம் மூலோபகர்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு நிரந்தர
இரம் மூலோணுவத்தின் மீது அதீத அதிருப்திதை வழிநடத்துமய மெரிக்க வளிப்படுத்தி
இருந்தம் மூலோர்கள்.  தற்லோபாயமபம் மூலோது இருக்கும் இரம் மூலோணுவமும் மற்றும்
அதன் உுகளம் மூலோவிய யுத்த திட்டமும்,  அவற்றின் அச்சுறுத்தும்
கம் மூலோட்சிகள் இந்த லோபாயமகம் மூலோரமம் மூலோன நவீனகம் மூலோுத்தில்
யதம் மூலோர்த்தமம் மூலோக்கப்படுவதை வழிநடத்துமதலோபாயமய பிரதிநிதித்துவம் மெரிக்க சய்கின்முறைன.
ஒட்டுமெரிக்க மம் மூலோத்த யுத்தத்தின் இந்த லோபாயமகம் மூலோட்பம் மூலோட்தை வழிநடத்துமட
நதை வழிநடத்துமடமுதை வழிநடத்துமமுறைப்படுத்துவது என்பது, அமெரிக்க மரிக்கம் மூலோவிற்குள் ெனநம் மூலோயக
உரிதை வழிநடத்துமமகள் மற்றும் அரசியுதை வழிநடத்துமமப்பு சம் மூலோர்ந்த அரசுக்கு முற்றிலும்
மெரிக்க பம் மூலோருத்தமற்முறைதம் மூலோக உள்ளது.  அதனம் மூலோல் எந்தமெரிக்க வம் மூலோரு அரசியல்
எதிர்ப்தை வழிநடத்துமபயும் மற்றும் அமெரிக்க மரிக்க மெரிக்க தம் மூலோழிும் மூலோள வர்க்கத்தம் மூலோல்
முன்மெரிக்க னடுக்கப்படும் அதை வழிநடத்துமனத்து சமூக லோபாயமபம் மூலோரம் மூலோட்டங்கதை வழிநடத்துமளயும்
இரக்கமின்றி ஒடுக்குவது அவசியமம் மூலோகின்முறைது. 
அதன் இறுதி தீர்மம் மூலோனமம் மூலோக "உள்நம் மூலோடு"
என்முறைதை வழிநடத்துமழக்கப்படுவதற்குள் வம் மூலோழ்தை வழிநடத்துமவ
இரம் மூலோணுவமயமம் மூலோக்குவதற்கு,  அமெரிக்க மரிக்க ஆளும்
ஸ்தம் மூலோபகத்திற்குள் மற்றும் அதன் இரண்டு அரசியல்
கட்சிகளுக்குள் எந்தவித எதிர்ப்பும் இல்தை வழிநடத்துமு.  மெரிக்க வளிநம் மூலோட்டு
மெரிக்க கம் மூலோள்தை வழிநடத்துமக மற்றும் உள்நம் மூலோட்டு மெரிக்க கம் மூலோள்தை வழிநடத்துமக என்முறை இரண்டு
மெரிக்க கம் மூலோள்தை வழிநடத்துமக விவகம் மூலோரங்களிலும், அரசியல்வம் மூலோதிகள் தளபதிகளுக்கு
அடிபணிவது வழக்கமம் மூலோகி விட்டதுடன் லோபாயமசர்ந்து,  மக்களின்
கட்டுப்பம் மூலோட்டில் இரம் மூலோணுவம் என்பது ஜீவனற்முறைதம் மூலோகி விட்டது.
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