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அமெரிக்க்காவ்கால் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட ஈராக்கிய இ்காக்கிய
இராக்கிய இ்காணுவத்தின் மப்காறிவும,  தீவிராக்கிய இவ்காத அமைப்ெப்ப்கான ஈராக்கிய இ்காக்-
சிரிய்கா இஸ்லாம்காமிய அராக்கிய இசால்்கால் (ISIS)  அந்ந்காட்டின் மபரும
பகுதிகள் மைப்கப்பற்றப்பட்டு இருப்பதும,  அமெரிக்க
ஏக்காதிபத்தியமே உெ உருவ்காக்கி இருந்த அதன் ஒரு
மே உத்கால்விய்காகும.  ெத்திய கிழக்கு எங்கிலும தசால்்காப்த
க்காலாமெ்காக இராக்கிய இத்தந்மே உத்காய்ந்த யுத்தங்களின் மீது எழுந்துள்ள
முராக்கிய இண்ப்காடுகளினது சுமைப்ெயின் கீழ் அமெரிக்க மவளியுறவுக்
மக்காள்மைப்க மப்காறிந்து வருகிறது.

ஈராக்கிய இ்காக்கில் உள்ந்காட்டு யுத்தத்திற்கு எரியூட்டி வருகின்ற
பிரிவிமைப்னவ்காத குழுக்கள்,  ஏறத்த்காழ ஒரு மில்லியன்
கணக்க்கான ஈராக்கிய இ்காக்கியர்களின் வ்காழ்மைப்வ விமைப்லாமய்காக
மக்காடுத்து அமெரிக்க ஆக்கிராக்கிய இமிப்பு பமைப்டகள்கால்
பின்பற்றப்பட்ட ஈவிராக்கிய இக்கெற்ற பிரித்த்காளும மக்காள்மைப்ககள்
ெற்றும சால்ட்டவிமே உராக்கிய இ்காதெ்கான 2003 பமைப்டமயடுப்பின் ஒரு மே உநராக்கிய இடி
விமைப்ளமப்காருள்கள்காகும. சிரிய அராக்கிய இசால்்காங்கத்மைப்தக் கவிழ்க்கும
ஒரு முயற்சியில் ISIS  மே உப்கான்ற அல்மக்காய்த்காவுடன்
இமைப்ணப்பு மபற்ற மே உப்காராக்கிய இ்காளிகள் குழுக்கமைப்ள ஆயுதமே உெந்த
மசால்ய்வதற்க்காக, 2011 இல் இருந்து மப்காறுப்பற்ற விதத்தில்
திருமபி இருந்த மே உப்காது,  அமைப்வ இலாமக்குகமைப்ள ெ்காற்றி,
ப்காக்த்காத்தில் வ்காஷிங்டனின் ஷிமைப்யட்-அடிப்பமைப்டயிலாம்கான
மைப்கப்ப்காமைப்வ ஆட்சிமைப்யத் த்காக்கியதும,  வ்காஷிங்டன் கூனிக்
குறுகிப் மே உப்காயுள்ளது.  அமைப்தச் சுற்றியுள்ள ந்காடுகளும
மே உெ்காதலுக்குள் இழுக்கப்பட்டு வருகின்ற நிமைப்லாமயில்,
ஒட்டுமெ்காத்த ெத்தியகிழக்கும ஒரு மே உபராக்கிய இழிவுகராக்கிய இெ்கான
பிராக்கிய இ்காந்தியந்தழுவிய யுத்தத்தின் விளமபில் மத்காங்கிக்
மக்காண்டிருக்கிறது. 

முற்றிலும,  ஒரு ஒட்டுண்ணித்தனெ்கான ெற்றும அதிதீவிராக்கிய இ
மசால்ல்வந்த ஆளும மே உெற்தட்டின் நலாமன்களுக்கு
அவசியப்படும நடவடிக்மைப்ககளுக்கு,  அதிகளவில்
ெதிப்பிழந்து மே உப்கான நிய்காயப்ப்காடுகள்கான "பயங்கராக்கிய இவ்காதம"
அல்லாமது "ெனித உரிமைப்ெகள்"  என்பமைப்தக்
மைப்கயிமலாமடுத்துள்ள அமெரிக்க மவளியுறவுக் மக்காள்மைப்க,
எங்மகங்கிலும,  சால்திசூழ்ச்சிகமைப்ளயும,  வன்முமைப்றமைப்யயும
உட்மக்காண்டிருக்கிறது. ெத்திய கிழக்கு மே உபராக்கிய இழிமைப்வ மே உந்காக்கி
மூழ்கி வருகின்ற நிமைப்லாமயில்,  உக்மே உராக்கிய இனிய மநருக்கடியும
ெற்றும மதன்சீன ெற்றும கிழக்கு சீனக் கடலில்
பதட்டங்கமைப்ளத் தூண்டி விட்டு வருவதும,
அணுஆயுதமே உெந்திய ராக்கிய இஷ்ய ெற்றும சீன அராக்கிய இசுகளுடன்கான
மே உபராக்கிய இழிவுகராக்கிய இெ்கான மே உெ்காதல்களின் அப்காயங்கமைப்ள
முன்னிறுத்துகின்றன. 

நியூசிலாம்காந்தின் ஆளும வர்க்கம சால்மீபத்திய ஆண்டுகளில்
வ்காஷிங்டன் உடன்கான அதன் உறவுகமைப்ளப் பலாமப்படுத்தி
உள்ளமே உத்காடு,  அதன் அமைப்னத்து குற்றங்கள் ெற்றும
சூழ்ச்சிகமைப்ளயும ஆதரித்து வருகிறது. கடந்த ெ்காதம பிராக்கிய இதெ
ெந்திரி மே உி்கான் மே உகய் ின்காதிபதி ஒப்காெ்கா உடன்கான அவராக்கிய இது
சால்ந்திப்பின் மே உப்காது,  ஈராக்கிய இ்காக் மீத்கான எந்தமவ்காரு புதிய
த்காக்குதலுக்கும ஆதராக்கிய இவளிக்க வ்காக்குறுதி அளித்தத்கார்,
மே உெலும சீன்காவிற்கு எதிராக்கிய இ்கான அமெரிக்க இராக்கிய இ்காணுவ
ஆயத்தப்படுத்தலின் வரிமைப்சால்யில் நியூசிலாம்காந்மைப்த மிக
மநருக்கெ்காக மக்காண்டு வந்திருந்த்கார்.

எதிர்கட்சிய்கான இடது கட்சியும—அது அராக்கிய இசால்்காங்கம
அமைப்ெத்திருந்த மே உப்காது ஈராக்கிய இ்காக் ெற்றும ஆப்க்கானிஸ்த்கானுக்கு
துருப்புகமைப்ள அனுப்பி இருந்தது—ெற்றும பசுமைப்ெ கட்சியும
ஈராக்கிய இ்காக் ெற்றும சிரிய்காவினது தமைப்லாமயீட்டுக்கு அமைப்வ ஆதராக்கிய இவு
வழங்கும என்பமைப்தக் குறிப்பிட்டுக் க்காட்டியிருந்தன.
மசால்ப்டமபர் 20  மே உதர்தலில் எந்தக்கட்சி மவன்ற்காலும சால்ரி,
யுத்த உந்துதமைப்லாம எதிர்க்கும பராக்கிய இந்த மபருமப்கான்மைப்ெ
ெக்களின் உரிமைப்ெகள் பறிக்கப்படும. 

ஏக்காதிபத்தியம ெற்றும யுத்தத்திற்கு எதிராக்கிய இ்கான ஒரு புதிய
ப்காரிய சால்ர்வமே உதசால் இயக்கத்மைப்தக் கட்டிமயழுப்ப
மே உவண்டியமைப்ெ அங்மே உக ஒரு அவசால்ராக்கிய இ மே உதமைப்வய்காக உள்ளது.
இருந்த மே உப்காதினும,  ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட யுத்த எதிர்ப்பு
இயக்கெ்கானது,  யுத்தம,  சால்மூக சால்ெத்துவமின்மைப்ெ ெற்றும
சுராக்கிய இண்டலுக்கு ஆத்காராக்கிய இெ்கான இலாம்காபகராக்கிய இ அமைப்ெப்புமுமைப்றமைப்ய
முடிவுக்குக் மக்காண்டு வரும ஒரு மப்காதுவ்கான
மே உப்காராக்கிய இ்காட்டத்தில், எந்தளவிற்கு மே உசால்்காசால்லிசால் ெற்றும சால்ர்வமே உதசிய
முன்மே உன்காக்கின் அடித்தளத்தில் அது உலாமமகங்கிலும உள்ள
மத்காழிலாம்காளர்கமைப்ள ஒன்றுதிராக்கிய இட்டுகிறமே உத்கா அந்தளவிற்கு த்கான்
அது மவற்றி அமைப்டய முடியும. 

இந்த முன்மே உன்காக்மைப்க விவ்காதிக்க, சால்மூக சால்ெத்துவத்திற்க்கான
சால்ர்வமே உதசால் இமைப்ளஞர் ெற்றும ெ்காணவர்களுக்க்கான
அமைப்ெப்ப்கால் அமைப்ழப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு
மப்காதுக்கூட்டத்தில் கலாமந்து மக்காள்ள ந்காங்கள் ெ்காணவர்கள்,
மத்காழிலாம்காளர்கள் ெற்றும இமைப்ளஞர்கமைப்ள வராக்கிய இமே உவற்கிமே உற்காம.
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