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மண்டுமொடுமொருமுறை ுமுறை அமொடரிக்க இராணுவுமொணுவ எந்திராணுவம, டத்திய
கிழக்கின் ஒரு பாதுகாுமொதுகுமொப்பாதுகாற்ுமுறை நாட்டின் ுமொட்டின் மது—இந்த முறை ுமுறை
சிரியுமொவின் மது—க்ரூஸ் ஏவுகறை வுகணைகறை ணைகளைச் மொைச் செலுத்தி,
குண்டுகறை ணைகளை வீசியிருக்கிுமுறைது. 2003 இல் ஈராணுவுமொக்கிற்கு எதிராணுவுமொக
நாட்டின் டத்திய "அதிராணுவடி-ஆக்கிராணுவமிப்ப"  டற்றும 2011 இல்
லிபியுமொவில் ஆட்சி டுமொற்ுமுறைத்திற்குமொக நாட்டின் டத்திய
"டனிதுமொபிடுமொன"  யுத்தம போபாதுகாுமொலபோவ,  வுமொஷிங்டன்
மொபாதுகாுமொய்களின் அடிப்பாதுகாறை டயில் அமொடரிக்க டக்கறை ணைகளை
ஆக்கிராணுவமிப்ப யுத்தத்திற்குள் பாதுகாலவந்தடுமொக தள்ளுகிுமுறைது.

அமொடரிக்க இராணுவுமொணுவவுமொதத்தின் இந்த ைச் செமபாதுகாத்திய
மொவடிப்பில் அபோநாட்டின் கடுமொக எது மிகவும அதிர்ச்சியூட்டும
விதத்தில் போவறுபாதுகாட்டு இருக்கிுமுறைமொதன்ுமுறைுமொல்,  அமொடரிக்க
ஜனுமொதிபாதுகாதி முற்றிலும போடமபோபாதுகாுமொக்குமொன முறை ுமுறையில்,
வுமொஷிங்டன் இன்னுமொடுமொரு நாட்டின் ுமொட்டின் மது துமொக்குதல்
நாட்டின் டத்தியுள்ணைகளைமொதன அறிவித்ததுதுமொன்.

பாதுகாராணுவுமொக் ஒபாதுகாுமொடுமொ மொைச் செவ்வுமொயன்று மொவள்றை ணைகளை டுமொளிறை கயின்
பல்மொவளியில் மொயில் ஹெலிகுமொப்டரில் ஏறுவதற்கு முன்னதுமொக
மொவறும மூன்று நிமிடங்கள் போபாதுகாசினுமொர். “உலகம இதுவறை ராணுவ
அறிந்திராணுவுமொத மிகச்சிுமுறைந்த இராணுவுமொணுவம"  என்ுமுறை பாதுகாுமொராணுவுமொட்டுடன்
மொதுமொடங்கி,  அவர் வழங்கிய சுருக்கடுமொன கருத்துக்கள்,
அமொடரிக்க ஆளும வர்க்கம அதன் இராணுவுமொணுவ
தறை லயீடுகறை ணைகளை, நியுமொயப்பாதுகாடுத்துவது போதறை வயற்ுமுறைது என்பாதுகாது
டட்டுடல்ல,  விவரிப்பாதுகாதற்கு கூட கடறை டப்பாதுகாட்டிருப்பாதுகாதுமொக
உவுகணைராணுவவில்றை ல என்பாதுகாறை தத்துமொன் மொதளிவுபாதுகாடுத்தியது.
அவற்றை ுமுறை மொபாதுகாுமொதுடக்கள் மொவறுடபோன ஏபோதுமொ வுமொழ்வின்
நிராணுவந்தராணுவ உண்றை டயுமொக ஏற்றுக் மொகுமொள்ணைகளை போவண்டுமொடன
எதிர்பாதுகாுமொர்க்கப்பாதுகாடுகிுமுறைது.

குமொங்கிராணுவறை ரஸைப் மொபாதுகாுமொறுத்தவறை ராணுவயில்,  குண்டுவீச்சு
மொதுமொடங்குவதற்கு முன்னபோராணுவ,  ஐந்து-வுமொராணுவ போதர்தலுக்கு-
முந்றை தய விடுமுறை ுமுறைக்குமொக அது மொவகுதூராணுவம நாட்டின் கறை ராணுவ
விட்போடுமொடிவிட்டது.  போபாதுகாுமொர் மொதுமொடுப்பாதுகாது மதுமொன அதன்
அராணுவசியலறை டப்ப அதிகுமொராணுவத்றை த அது முற்றிலுடுமொக
றை கத்துுமுறைந்து விட்டிருக்கின்ுமுறை அபோதபோவறை ணைகளையில்,
வுமொக்குப்பாதுகாதிவின்போபாதுகாுமொது இந்த மிக முக்கிய போகள்வி ஒரு
பிராணுவச்சிறை னயுமொகிவிடுமொடல் தடுப்பாதுகாதற்குமொக அது போவறை ல
மொைச் செய்து வருகிுமுறைது.

ஜனநாட்டின் ுமொயக கட்டுப்பாதுகாுமொடு குறித்தும டற்றும டக்கள் ஆதராணுவவு
இல்றை ல என்ுமுறை ைச் செுமொக்குபோபாதுகாுமொக்குகளுக்கு டத்தியிலும,
அறை னத்து நிஜடுமொன முடிவுகளும அராணுவசின் மிக
ைச் செக்திவுமொய்ந்த பிரிவுகணைகளைுமொல்,  பாதுகாராணுவந்த இராணுவுமொணுவ-உணைகளைவுத்துறை ுமுறை
அறை டப்பாதுகாுமொல் எடுக்கப்பாதுகாடுகின்ுமுறைது என்பாதுகாது அதிகணைகளைவில் மிகத்
மொதளிவுமொக இருக்கிுமுறைது.  குறிப்பிடத்தக்க விதத்தில்,  சிரிய
யுத்தம குறித்த முதல் மொபாதுகாுமொது அறிவிப்ப மொவள்றை ணைகளை
டுமொளிறை கயிலிருந்து வராணுவவில்றை ல,  டுமொுமுறைுமொக
மொபாதுகாண்டகனிலிருந்துமொன் வந்துள்ணைகளைது.

ஒபாதுகாுமொடுமொ இந்த மொகுமொறை லகுமொராணுவ அறை டப்பின் மொவறும ஒரு
ஊதுகுழலுமொக போைச் செறை வ மொைச் செய்கிுமுறைுமொர்,  அத்துடன் தறை ராணுவப்பாதுகாறை ட
துருப்பகறை ணைகளைக் மொகுமொண்டு மொைச் செல்லப் போபாதுகாுமொவதில்றை ல என்ுமுறை
அவராணுவது மொதுமொடர்ச்சியுமொன வுமொக்குறுதிகபோணைகளைுமொ,  தணைகளைபாதுகாதிகள்
அவர்களின் மூபோலுமொபாதுகாுமொயத்றை த நாட்டின் றை டமுறை ுமுறைப்பாதுகாடுத்தி

வருறை கயில் விறை ராணுவவிபோலபோய ஓராணுவங்கட்டப்பாதுகாட உள்ணைகளைன.

போடலும ஒரு நாட்டின் ுமொட்டிற்கு எதிராணுவுமொக யுத்தம மொதுமொடங்குவமொதன்பாதுகாது
ஏுமுறைத்துமொழ வழக்கடுமொன,  ஒரு முடிவில்லுமொத டற்றும அமொடரிக்க
அராணுவசியல் சூழ்நிறை லயின் மொதுமொடர்ச்சியுமொன அமைச் செங்களில்
ஒன்ுமுறைுமொகிவிட்டது என்ுமுறை உவுகணைர்வு அங்போக இத்தறை கய
நாட்டின் டவடிக்றை ககளில் நிலவுகிுமுறைது.  இந்த கடிவுமொணைகளைடற்ுமுறை
இராணுவுமொணுவவுமொதம அமொடரிக்க ஏகுமொதிபாதுகாத்தியத்தின் உலகணைகளைுமொவிய
நாட்டின் லன்கறை ணைகளைப் பின்மொதுமொடர்வதில் டட்டும ஒரு கருவியுமொக
இருக்கவில்றை ல,  டுமொுமுறைுமொக ைச் செமூக ஸ்திராணுவமின்றை டறை ய
ஒழுங்குமுறை ுமுறைப்பாதுகாடுத்தவும,  முன்போனறிய முதலுமொளித்துவ
நாட்டின் ுமொடுகளிபோலபோய மிக ைச் செமூகரீதியில் துருவமுறை னப்பாதுகாட்டுள்ணைகளை
நாட்டின் ுமொட்டில் கிணைகளைர்ந்மொதழும ஆழ்ந்த பாதுகாதட்டங்கறை ணைகளை மொவளிபோய
போநாட்டின் ுமொக்கி திருப்பிவிடவும, ஒரு கருவியுமொக இருக்கிுமுறைது.

மொைச் செவ்வுமொயன்று அவராணுவது சுருக்கடுமொன அறிக்றை கயில் ஒபாதுகாுமொடுமொ,
"நாட்டின் டது நாட்டின் ண்பாதுகார்கள் டற்றும பாதுகாங்குமொளிகணைகளைுமொன ைச் செவுதி அபோராணுவபியுமொ,
ஐக்கிய அராணுவப எமிபோராணுவட்ஸ்,  போஜுமொர்டன்,  பாதுகாஹ்மொராணுவய்ன்,  டற்றும
கட்டுமொர்," ஆகியவற்றுடன் "போதுமொபோணைகளைுமொடு போதுமொள் போைச் செர்ந்து நிற்பாதுகாதில்
மொபாதுகாருறை டப்பாதுகாடுவதுமொக" அவபோராணுவ அறிவித்துமொர். அறை வ சிரியுமொவிற்கு
எதிராணுவுமொக அமொடரிக்க விடுமொன குண்டுவீச்சில் சிறிய ஒத்துறை ழப்ப
பாதுகாுமொத்திராணுவங்கறை ணைகளை வகித்தன.

அவர்களின் நாட்டின் ண்பாதுகார்கறை ணைகளைப் மொதரிந்துமொல் அவர்கறை ணைகளைப் பாதுகாற்றி
நீங்கள் அறிந்து மொகுமொள்ணைகளைலுமொம.  வுமொஷிங்டன், டத்திய கிழக்கின்
அராணுவைச் செ ஒட்டுண்ணிகள் டற்றும விபாதுகாச்ைச் செுமொராணுவர்களுடன் "போதுமொபோணைகளைுமொடு
போதுமொள் போைச் செர்த்து"  “பாதுகாயங்கராணுவவுமொதத்திற்கு"  எதிராணுவுமொன யுத்தத்திற்கு
மொைச் செல்கிுமுறைது,  அவர்கள் ைச் செமபாதுகாத்திய குமொலம வறை ராணுவயில் இப்போபாதுகாுமொது
இலக்கில் றை வக்கப்பாதுகாட்டிருக்கும இபோத "பாதுகாயங்கராணுவவுமொதிகளுக்கு"
நிதியளித்து பிராணுவதுமொன வள்ணைகளைல்கணைகளைுமொக போைச் செறை வ மொைச் செய்து
வந்துமொர்கள்.

ஒபாதுகாுமொடுமொவுமொல் அமொடரிக்க யுத்தத்திற்குப் பின்னுமொல் அணிவகுக்க
மொைச் செய்யமுடிந்த ஒபோராணுவ அராணுவசுகள் அந்த நாட்டின் ுமொன்கு முடியுமொட்சிகணைகளைுமொகும,
அறை வ ைச் செவுதி அபோராணுவபியுமொ உட்பாதுகாட மொபாதுகாரிய எண்மொவுகணைய்
மொபாதுகாருநிறுவனங்களின் துறை வுகணைநிறுவனங்கள் என்பாதுகாதற்கு ைச் செற்போுமுறை
போடலதிகடுமொக இருக்கின்ுமுறைன,  அவற்றின் வழக்கடுமொன
தறை லறை யத் துண்டித்து மொகுமொல்லும நாட்டின் டவடிக்றை க ISIS க்கு ஒரு
உத்போவகடுமொக போைச் செறை வ மொைச் செய்கிுமுறைது,  அத்துடன் ஐந்துமொவது—
அதுமொவது போஜுமொர்டன்—அது இஸ்போராணுவலின் ஒரு வுமொடிக்றை க
அராணுவைச் செுமொக மொைச் செயல்பாதுகாடுகிுமுறைது.  ஊடகங்கணைகளைுமொல் ஒபாதுகாுமொடுமொவிற்குமொன ஒரு
"அதிராணுவடி மொவற்றியுமொக"  பகழப்பாதுகாடும இந்த இழிந்த கூட்டணி,
வுமொஷிங்டனின் பதிய யுத்தத்தினது முற்றிலும ஊழல்மிகுந்த
டற்றும ைச் செட்டவிபோராணுவுமொத குவுகணைுமொமைச் செத்றை த டட்டுபோட
அமபாதுகாலப்பாதுகாடுத்துகிுமுறைது.

மொபாதுகாருநிறுவன-கட்டுப்பாதுகாுமொட்டில் உள்ணைகளை சில ஊடகங்கள்,  இந்த
தறை லயீடு துல்லியடுமொக சிரியுமொவிற்கு எதிராணுவுமொக திட்டமிடப்பாதுகாட்ட,
முந்றை தய விடுமொன துமொக்குதல்களிலிருந்து ஒபாதுகாுமொடுமொ நிர்வுமொகம
ஒதுங்கிக் மொகுமொள்ணைகளை நிர்பாதுகாந்திக்கப்பாதுகாட்ட ஓராணுவுமொண்டிற்குப் பின்னர்
வருவறை தக் குறிப்பிட்டுக் குமொட்டி கவறை லப்பாதுகாடுகின்ுமுறைன.
ஓராணுவுமொண்டுக்கு முந்றை தய அந்த துமொக்குதல்,  முற்றிலுடுமொக போவறு
போபாதுகாுமொலிக்குமொராணுவவுகணைத்தின் அடிப்பாதுகாறை டயில்—அதுமொவது சிரிய
ஜனுமொதிபாதுகாதி பாதுகாஷர் அல்-அைச் செுமொத்தின் ஆட்சி அவராணுவது மொைச் செுமொந்த
டக்களுக்கு எதிராணுவுமொக இராணுவைச் செுமொயன ஆயுதங்கறை ணைகளைப்
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சிரியியா மீதாியான குண்டுவீச்சும,
முடிவில்லா அமெியா அமெரிக்ல்லா அமெரிக்க யுத்தாமும



பாதுகாயன்பாதுகாடுத்தியது என்ுமுறை அடிப்பாதுகாறை டயில்
மொதுமொடங்கப்பாதுகாடுவதுமொக இருந்தது,  ஆனுமொல் அந்த மொபாதுகாுமொய்
பின்னர் டதிப்பிழந்து போபாதுகாுமொனது.

டக்களின் எதிர்ப்றை பாதுகா முகங்மொகுமொடுத்ததுமொலும,  பிரிட்டிஷ
நாட்டின் ுமொடுமொளுடன்ுமுறைத்தில் நாட்டின் டத்தப்பாதுகாட்ட ஒரு வுமொக்மொகடுப்ப அதன்
ைச் செர்வபோதைச் செ போவஷத்றை த அகற்றியதுமொலும,  யுத்தத்திற்கு
ஆதராணுவவுமொக வுமொக்களிக்க அமொடரிக்க குமொங்கிராணுவஸ்
டறுத்ததுமொலும,  ஒபாதுகாுமொடுமொ, சிரியுமொவின் இராணுவைச் செுமொயன
ஆயுதங்கறை ணைகளை அழிப்பாதுகாது டற்றும ஈராணுவுமொனின் அணுஆயுத
திட்டங்களின் மது போபாதுகாச்சுவுமொர்த்றை தகறை ணைகளைப் பதுப்பிப்பாதுகாது
ஆகியவற்றை ுமுறை உள்ணைகளைடக்கிய டுமொஸ்போகுமொவினுமொல் டத்தியஸ்தம
மொைச் செய்யப்பாதுகாட்ட ஓர் உடன்பாதுகாடிக்றை கறை ய ஏற்க
நிர்பாதுகாந்திக்கப்பாதுகாட்டுமொர்.  அப்போபாதுகாுமொதிருந்து,  மொவள்றை ணைகளை
டுமொளிறை கயும மொபாதுகாண்டகனும,  இப்போபாதுகாுமொறை தய பாதுகாயங்கராணுவவுமொத
அச்சுறுத்தல்கள் குறித்த மொபாதுகாருநிறுவன ஊடகங்கணைகளைுமொல்
திருமபாதுகா திருமபாதுகா கூுமுறைப்பாதுகாடும ஒரு பதிய மொபாதுகாுமொய்களின்
மொதுமொகுப்படன் நியுமொயப்பாதுகாடுத்தப்பாதுகாட்ட அவர்களின்
யுத்தத்திட்டங்கறை ணைகளை டறுதிருத்தம மொைச் செய்து வந்துள்ணைகளைன.

மொவள்றை ணைகளை டுமொளிறை க,  மொபாதுகாண்டகன்,  அராணுவசுத்துறை ுமுறை அல்லது
ஊடகங்கணைகளைுமொல் அது குறித்து எதுவுபோட கூுமுறைப்பாதுகாடவில்றை ல
என்பாதுகாது துமொன் உண்றை டயுமொக இருக்கிுமுறைது என்ுமுறை
மூலக்கூற்போுமுறை இந்த பதிய அமொடரிக்க யுத்தத்தின் ஒரு
மொதளிந்த டதிப்பாதுகாுமொய்வு மொைச் செய்வதற்குமொன டதிப்பாதுகாுமொர்ந்த
மொதுமொடக்க பள்ளியுமொக உள்ணைகளைது.

அமொடரிக்க விடுமொன துமொக்குதல்களின் பிராணுவதுமொன இலக்குமொன
அதுமொவது ஈராணுவுமொக் டற்றும சிரியுமொவின் இஸ்லுமொமிக் அராணுவசு
அமொடரிக்குமொவிற்கு உடனடி அச்சுறுத்தறை ல
மொகுமொடுக்கவில்றை ல என்று ைச் செமபாதுகாத்திய வுமொராணுவங்களில் மண்டும
மண்டும கூுமுறைப்பாதுகாட்டு வந்த நிறை லயில்,  நிர்வுமொகம திடீமொராணுவன
இதுவறை ராணுவயில் அறியப்பாதுகாடுமொத பாதுகாயங்கராணுவவுமொத பிரிவுமொன
“குராணுவுமொைச் செுமொன் குழு"  (Khorasan  Group)  சிரியுமொவில்
இருப்பாதுகாதுமொகவும,  அதன் திட்டங்கள் "அபிவிருத்தி
மொைச் செய்யப்பாதுகாட்ட நிறை லயில்"  இருப்பாதுகாதுமொக மொைச் செய்திகள்
கிறை டத்திருப்பாதுகாதுமொகவும,  அதுமொவுமொரு உடனடி அபாதுகாுமொயத்றை த
முன்னிறுத்துவதுமொகவும அறிவித்துள்ணைகளைது.
மொதுமொறை லக்குமொட்சியில் போபாதுகாசும தறை லவர்களும,
றை கக்கூலிமொபாதுகாறும பாதுகாுமொதுகுமொப்பத்துறை ுமுறை நிபவுகணைர்களும அந்த
குராணுவுமொைச் செுமொன் அபாதுகாுமொயம எனப்பாதுகாடுவறை த, அது நீண்டகுமொலடுமொகபோவ
இருந்த ஒன்ுமுறைுமொகவும டற்றும அதுபாதுகாற்றி நாட்டின் ன்கு
அறிந்திருந்ததுமொகவும அறை த ஓர்மொவல்லியன் பாதுகாுமொணியில்
குறை ுமுறைகூறி,  தடது ஒபோராணுவடுமொதிரியுமொன பிராணுவதிபாதுகாலிப்றை பாதுகா
குமொட்டியுள்ணைகளைனர். 

யதுமொர்த்தம என்னமொவன்ுமுறைுமொல் இப்போபாதுகாுமொறை தய யுத்தம
அப்பிராணுவுமொந்தியத்தில் முந்றை தய அமொடரிக்க தறை லயீடுகளின்
போபாதுகாராணுவழிவுகராணுவ விறை ணைகளைவுகளிலிருந்து போநாட்டின் ராணுவடியுமொக வணைகளைர்கிுமுறைது.
ஈராணுவுமொக்கில் எட்டு ஆண்டுகளுக்கும போடலுமொன யுத்தம டற்றும
ஆக்கிராணுவமிப்பின் போபாதுகாுமொது,  ஈராணுவுமொக்கிய ைச் செமூகத்றை த
நாட்டின் ுமொைச் செப்பாதுகாடுத்தியறை ட டற்றும நூறு ஆயிராணுவக்கவுகணைக்குமொன
அந்நாட்டின் ுமொட்டு டக்கறை ணைகளைப் பாதுகாடுமொகுமொறை ல மொைச் செய்தறை ட இராணுவண்டுபோட
அதில் உள்ணைகளைடங்கும.  அபோதபோபாதுகாுமொன்ுமுறை போபாதுகாராணுவழிவு,  வுமொஷிங்டன்
டற்றும அதன் கூட்டுமொளிகணைகளைுமொல் ஒத்துஊதப்பாதுகாட்ட டற்றும
ஆதரிக்கப்பாதுகாட்ட ஆட்சி-டுமொற்ுமுறைத்திற்குமொன ஒரு குறுங்குழுவுமொத
உள்நாட்டின் ுமொட்டு யுத்தம மூன்ுமுறைுமொண்டுகணைகளைுமொக சிரியுமொ மதும
மொகுமொண்டுவராணுவப்பாதுகாட்டிருக்கின்ுமுறைது. 

ISIS  என்பாதுகாது மிகப்பாதுகாராணுவந்தணைகளைவிற்கு சிரியுமொவில் அமொடரிக்க
தறை லயீட்டின் போநாட்டின் ராணுவடி விறை ணைகளைமொபாதுகாுமொருணைகளைுமொகும,  அது,  அதற்கு

முன்னர் லிபியுமொவில் போபாதுகாுமொலபோவ, ஆட்சி-டுமொற்ுமுறை யுத்தத்தில் அதன்
தறை ராணுவப்பாதுகாறை ட துருப்பகணைகளைுமொக குறுங்குழுவுமொத இஸ்லுமொமிய
ஆயுதக்குழுக்கறை ணைகளை பாதுகாலடுமொக ைச் செுமொர்ந்திருந்தது.  அமொடரிக்க
உணைகளைவுத்துறை ுமுறைக்கு ISISஇல் உள்ணைகளை முன்னணி நாட்டின் பாதுகார்கறை ணைகளை
மொதரியும என்பாதுகாதுடன்,  அவர்களுடன் போைச் செர்ந்து அது போவறை ல
மொைச் செய்திருக்கிுமுறைது.  அவர்களின் குற்ுமுறைங்களும டற்றும
அட்டூழியங்களும CIAஇன் அழுக்கு யுத்தங்களின்
தனித்துவடுமொன அறை டயுமொணைகளைங்கறை ணைகளை துமொங்கி உள்ணைகளைன.

இந்த ஆயுதக்குழுக்கணைகளைது நாட்டின் டவடிக்றை ககள் ஈராணுவுமொக்கில் சுன்னி
டக்களின் கிணைகளைர்ச்சியுடன் ஒற்போுமுறைுமொடு ஒன்றிறை வுகணைந்தபோபாதுகாுமொது,
அமொடரிக்குமொவினுமொல் பாதுகாயிற்சியளிக்கப்பாதுகாட்ட ஈராணுவுமொக்கிய பாதுகாுமொதுகுமொப்ப
பாதுகாறை டகறை ணைகளைச் சிறை தக்க டற்றும அந்நாட்டின் ுமொட்டின் மொபாதுகாரும பாதுகாகுதிகளில்
கட்டுப்பாதுகாுமொட்றை ட இழக்க இட்டுச் மொைச் செல்கிுமுறைது. இங்குதுமொன்
ISIS இன் நிகழ்ச்சிநிராணுவல் வுமொஷிங்டனுடன் போடுமொதலுக்கு
வருகிுமுறைது.

இருந்தபோபாதுகாுமொதினும, அமொடரிக்க தறை லயீட்டின் பிராணுவதுமொன போநாட்டின் ுமொக்கம
ஓராணுவுமொண்டுக்கு முன்னர் என்னவுமொக இருந்தபோதுமொ அதுபோவ துமொன்,
அதுமொவது மூபோலுமொபாதுகாுமொயரீதியில் முக்கியடுமொன டற்றும எண்மொவுகணைய்
வணைகளைமமிகுந்த டத்திய கிழக்கின் மது அமொடரிக்க
போடலுமொதிக்கத்றை த அழியுமொது குமொப்பாதுகாுமொற்றி றை வப்பாதுகாது,  டற்றும
டடுமொஸ்கஸின் பிராணுவதுமொன கூட்டுமொளிகளுக்கு எதிராணுவுமொக—ஈராணுவுமொன்
டற்றும ராணுவஷயுமொவிற்கு எதிராணுவுமொக—இன்னும அதிக போபாதுகாராணுவழிவு
யுத்தங்களுக்குத் தயுமொரிப்ப மொைச் செய்வது ஆகிய போநாட்டின் ுமொக்கத்துடன்,
அைச் செுமொத் அராணுவைச் செுமொங்கத்றை தப் பாதுகாதவியிலிருந்து கவிழ்ப்பாதுகாதும டற்றும
அமொடரிக்க-கட்டுப்பாதுகாுமொட்றை டக் மொகுமொண்ட றை கப்பாதுகாுமொறை வ ஆட்சிறை ய
அங்போக மொகுமொண்டு வருவதும ஆகும.

சிரியுமொவிற்கு எதிராணுவுமொக குண்டுவீச்சு நாட்டின் டவடிக்றை கறை யத்
மொதுமொடங்கியுள்ணைகளை அபோத நிர்வுமொகம,  ஒபோராணுவபோநாட்டின் ராணுவத்தில்,  ராணுவஷயுமொ
டற்றும சீனுமொவுடனுமொன யுத்தத்திற்கு தயுமொரிப்ப மொைச் செய்வதில்
வுமொஷிங்டனின் அணுஆயுத றை கயிருப்பகறை ணைகளை போடமபாதுகாடுத்த 1
ட்ரில்லியன் டுமொலர் திட்டத்றை தயும மொதுமொடங்கி வருகிுமுறைது.

இந்த அபிவிருத்திகள் முதலுமொம உலக போபாதுகாுமொர் டற்றும
இராணுவண்டுமொம உலக போபாதுகாுமொர் மொதுமொடங்கியதற்குப் பின்னர் பாதுகாுமொர்த்திராணுவுமொத
அணைகளைவுக்கு ஏகுமொதிபாதுகாத்திய இராணுவுமொணுவவுமொதத்தின் ஒரு
மமொணைகளைழுச்சியின் பாதுகாுமொகடுமொக உள்ணைகளைன.  தற்போபாதுகாுமொறை தய போடுமொதல்
விரிவறை டந்து வருவதுமொனது,  டனிதகுலத்றை த ஒரு
போபாதுகாராணுவழிவுகராணுவடுமொன மூன்ுமுறைுமொம உலக யுத்தத்திற்குள் இழுத்துச்
மொைச் செல்லும ைச் செுமொத்தியக்கூறை ுமுறைக் மொகுமொண்டிருக்கிுமுறைது.

டத்திய கிழக்கு டற்றும உலமொகங்கிலும கட்டவிழ்ந்துவரும
ைச் செமபாதுகாவங்கள்,  நாட்டின் ுமொன்குமொம அகிலத்தின் அறை னத்துலக குழுவுமொல்
மொகுமொண்டு வராணுவப்பாதுகாட்ட தீர்டுமொனம—"போைச் செுமொைச் செலிைச் செமும ஏகுமொதிபாதுகாத்தியப்
போபாதுகாுமொருக்கு எதிராணுவுமொன போபாதுகாுமொராணுவுமொட்டமும"—டற்றும அமொடரிக்க
போைச் செுமொைச் செலிைச் செ ைச் செடத்துவ கட்சியுமொல் மொகுமொண்டு வராணுவப்பாதுகாட்ட தீர்டுமொனம
—"  யுத்தத்திற்கு எதிராணுவுமொன போபாதுகாுமொராணுவுமொட்டமும போைச் செுமொைச் செலிைச் செ ைச் செடத்துவக்
கட்சியின் அராணுவசியற்பாதுகாணிகளும  " ஆகிய தீர்டுமொனங்களுக்கு ஒரு
ைச் செக்திவுமொய்ந்த நிரூபாதுகாவுகணைடுமொக உள்ணைகளைன.

இந்த ஆவவுகணைங்கறை ணைகளைக் கவனடுமொக ஆராணுவுமொய்ந்து,  போைச் செுமொைச் செலிைச் செ
ைச் செடத்துவக் கட்சி டற்றும நாட்டின் ுமொன்குமொம அகிலத்தின் அறை னத்துலக்
குழுறை வ கட்டிமொயழுப்பவதில் இறை வுகணைய முடிமொவடுக்குடுமொறு
நாட்டின் ுமொங்கள் எடது வுமொைச் செகர்கறை ணைகளை வலியுறுத்துகிபோுமுறைுமொம.
அதிகரித்துவரும யுத்த அச்சுறுத்தலுக்கு பாதுகாதிலளிக்கும ஒபோராணுவ
வழிவறை கயுமொக முதலுமொளித்துவத்திற்கு எதிராணுவுமொக மொதுமொழிலுமொணைகளை
வர்க்கத்றை த ைச் செர்வபோதைச் செரீதியில் ஐக்கியப்பாதுகாடுத்துவதற்குமொக
நாட்டின் ுமொன்குமொம அகிலத்தின் அறை னத்துலக் குழுவும டற்றும போைச் செுமொைச் செலிைச் செ
ைச் செடத்துவக் கட்சியும டட்டுபோட போபாதுகாுமொராணுவுமொடி வருகின்ுமுறைன.

உலக யுத்த அபஅபாயத்திற்கு எதிராக சோஅபாக சோசலிசதஅபாதலித தர்வசோசலிசதசிய அடித்தளத்தில் சோசலிசபஅபார் எதிர்ப்ப
இயக்கத்தை த கட்டியெழுபயழுப்பவதற்கு சோசலிசபஅபாராக சோஅபாடும் ஒசோசலிசராக சோ யெழுபவளியீடு உலக சோசலிசதஅபாதலித வதை லத் தளம்
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