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ஈராக் மற்றும் சிரியாவிலாவில் அமெரிக்கமரிக்க இராணுவ தலையீட்டை எக இராணுவ தலையீட்லையீட்டை எா
எவ்வாறு தீவிரப்படுத்துவது என்பதன் மீது அமெரிக்கமரிக்க அரசியாவிலல்
ஸ்தாபகம் எரிச்சக இராணுவ தலைான விவாதங்களில் அதிகரித்தளவில்
குழப்பமலையீட்டை எாந்துள்ள நிலையீட்டை எக இராணுவ தலையில், ஒன்று மாற்றி ஒன்றாக மோக மேற்குமற்கு
ஐமேற்குராப்பியாவில சக்திகள் அத்தாக்குதலில் இலையீட்டை எ்குதலில் இணைந்து வருகின்றாக மே
நிலையீட்டை எக இராணுவ தலையில், ஐமேற்குராப்பா மற்றும் அமெரிக்கமரிக்கா இரண்டிலும் பரந்த
மெரிக்கபருந்திரளான மக்களது உ்குதலில் இணைர்வ, சந்மேற்குதகத்திற்கிாமின்றி
மெரிக்கபருகியாவிலளவில் மேற்குபாருக்கு விமேற்குராதமாக உள்ளது.

அமெரிக்கமரிக்கா, பிரிட்ான், பிரான்ஸ், மேற்கு ஜேர்மனி மற்றும் ஏலையீட்டை எனயாவில
நாடுகளது அரசியாவிலல் ஸ்தாபகங்களின் மூர்க்கமான முயாவிலற்சிகளும்,
அத்துான் சமீபத்தியாவில பயாவிலங்கரவாத தாக்குதல்கலையீட்டை எள பிரதிபலிப்பதில்
பீதி மற்றும் மெரிக்கவறுப்லையீட்டை எபத் தூண்டிவிடும் ஊாகங்களின்
பிரச்சாரங்களுக்கு இலையீட்டை எாயிலும், மில்லியாவிலன் க்குதலில் இணைக்கான உலையீட்டை எழக்கும்
மக்கள், மத்தியாவில கிழக்கில் ஓர் இராணுவ தலையீட்டை எக இராணுவ தலையீடு குறித்து
அவர்களுக்கு மெரிக்கபாய்யுலையீட்டை எரக்கப்படுகிறாக மேது என்பதில்
மீண்டுமெரிக்கமாருமுலையீட்டை எறாக மே நனவபூர்வமாக உள்ளனர்.

ISIS க்கு (ஈராக் மற்றும் சிரியாவிலாவின் இஸ்க இராணுவ தலைாமியாவில அரசுக்கு) எதிராக
குண்டுவீசுவதன் மூக இராணுவ தலைமாக பயாவிலங்கரவாதத்லையீட்டை எத எதிர்ப்பதிலிருந்து
மெரிக்கதாாங்கி, ஆட்சி மாற்றாக மேத்திற்கான ஒரு மேற்குபாரில் அமேற்குதமேற்குபான்றாக மே
சக இராணுவ தலைாபிஸ்ட் ஜிஹாதாதிஸ்ட் (Salafist  jihadi) மேற்குபாராளிகள் குழுவக்கு
நிதியுதவி வழங்கி ஆயுதபாணியாவிலாக்குவதன் மூக இராணுவ தலைமாக, "மனித
உரிலையீட்டை எமகலையீட்டை எள" ஆதரிப்பது என்றாக மே வலையீட்டை எரயில், இப்மேற்குபாருக்காக
முன்லையீட்டை எவக்கப்படும் சரமாரியாவிலான மலையீட்டை எக இராணுவ தலைப்பூட்டும்
மேற்குபாலிக்கார்குதலில் இணைங்களுக்கு மத்தியிலும், மத்தியாவில கிழக்கிலும் மற்றும்
அதன் பரந்த எண்மெரிக்க்குதலில் இணைய் வளங்கள் மீதும் மேற்குமக இராணுவ தலைாதிக்கத்லையீட்டை எத
பாதுகாக்க அமெரிக்கமரிக்க ஏகாதிபத்தியாவிலம் மற்றும் அதன் கூட்ாாளிகளது
உந்துதலுான் நி ஜேமான மேற்குநாக்கங்கள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன என
மக்களிலையீட்டை எாமேற்குயாவில நன்கு-ஆழ்ந்த ஐயாவிலஉ்குதலில் இணைர்வ உள்ளது.

இந்நிலையீட்டை எக இராணுவ தலைலையீட்டை எமகளின் கீழ், ஐமேற்குராப்பா, அமெரிக்கமரிக்கா மற்றும் அதற்கு
அப்பாற்பட்ா நாடுகளில் உள்ள மேற்குபாலி-இாது அலையீட்டை எமப்புகளின் ஒரு
கூட்ாம், ஏகாதிபத்தியாவில நாவடிக்லையீட்டை எககலையீட்டை எள மேற்குவகமாக விரிவாக்கும்
பிரச்சாரத்திற்குச் மேற்குசலையீட்டை எவயாவிலாற்றும் அறிக்லையீட்டை எக ஒன்லையீட்டை எறாக மே மெரிக்கவளியிடுவதில்
ஒன்றிலையீட்டை எ்குதலில் இணைந்துள்ளன.

பிமெரிக்கரஞ்சு புதியாவில முதக இராணுவ தலைாளித்துவ-எதிர்ப்பு கட்சி (NPA),  பிரிட்டிஷ
மேற்குசாசலிச மெரிக்கதாழிக இராணுவ தலைாளர் கட்சி, ஆஸ்திமேற்குரலியாவிலாவின் மேற்குசாசலிச
மாற்றீடு, இக இராணுவ தலைங்லையீட்டை எகயின் நவ சம சமா ஜே கட்சி (NSSP),
அமெரிக்கமரிக்காவின் சர்வமேற்குதச மேற்குசாசலிஸ்ட் அலையீட்டை எமப்பு (ISO) ஆகியாவிலலையீட்டை எவ
அந்த அறிக்லையீட்டை எகயில் லையீட்டை எகமெரிக்கயாவிலழுத்திட்டுள்ளன. அலையீட்டை எவ அலையீட்டை எனத்துமேற்கும
ஏகாதிபத்தியாவில தலையீட்டை எக இராணுவ தலையீடுகளுக்கு "இாது" நியாவிலாயாவிலப்பாடுகலையீட்டை எள
வழங்குவதிலும் மற்றும் அமெரிக்கமரிக்கா-முடுக்கிவிட்ா ஆட்சி-மாற்றாக மே
மேற்குபார்கலையீட்டை எளப் "புரட்சிகளாக" காட்டுவதிலும் நீண்ாகாக இராணுவ தலை மற்றும்
மெரிக்கவட்கக்மேற்குகாான சாதலையீட்டை எனகலையீட்டை எளக் மெரிக்ககாண்டுள்ளன.

லிபியாவிலாவில் ஆட்சி மாற்றாக மேத்திற்கான ஏகாதிபத்தியாவில மேற்குபாலையீட்டை எர ஊக்குவித்த,
இத்தலையீட்டை எகயாவில "இாது" அலையீட்டை எமப்புகள் என்று கூறிக் மெரிக்ககாள்பலையீட்டை எவகளில்
பிமெரிக்கரஞ்சு NPA முதலிாத்தில் இருந்தது. மத்தியாவில கிழக்கு மற்றும் வாக்கு
ஆபிரிக்காவிற்கான அதன் முன்னணி மெரிக்கசய்தி மெரிக்கதாார்பாளர் ஜில்மேற்குபர்
அஷகார் (Gilbert  Achcar), லிபியாவிலாவில் குலையீட்டை எறாக மேந்தபட்சம் 30,000
லிபியாவிலர்கலையீட்டை எளக் மெரிக்ககான்று, அந்நாட்லையீட்டை எா ஒரு நிரந்தர உள்நாட்டு மேற்குபார்
நிலையீட்டை எக இராணுவ தலைக்கு மெரிக்ககாண்டு வந்து, மெரிக்கமமௌம்மர் காாபிலையீட்டை எயாவிலப் பதவியிலிருந்து
கவிழ்த்து படுமெரிக்ககாலையீட்டை எக இராணுவ தலை மெரிக்கசய்த அமெரிக்கமரிக்க-மேற்குநட்மேற்குாா தலையீட்டை எக இராணுவ தலையீட்லையீட்டை எா
புகழ்ந்தவராவார்.

அப்மேற்குபாரின் மெரிக்கதாாக்கத்தில், அஷகார் பின்வரும் இழிவார்ந்த வரிகலையீட்டை எள
எழுதினார்: “ஒவ்மெரிக்கவாரு மெரிக்கபாது விதியிலும் விதிவிக இராணுவ தலைக்குகள் உள்ளன.
ஐ.நா.-அங்கீகரித்த ஏகாதிபத்தியாவில சக்திகளின் இராணுவ தலையீட்டை எக இராணுவ தலையீடுகள்
முற்றிலும் பிற்மேற்குபாக்குத்தனமானலையீட்டை எவ என்பதும், அலையீட்டை எவ ஒருமேற்குபாதும் ஒரு
மனிதமேற்குநயாவில அல்க இராணுவ தலைது சாதகமான மேற்குநாக்கத்லையீட்டை எத அலையீட்டை எாயாவிலாது என்பதும்
இந்த மெரிக்கபாதுவிதியில் உள்ளாங்கும் விதிவிக இராணுவ தலைக்காகும்.”

அவரும் மற்றும் NPA உம், சிரியாவில  ஜேனாதிபதி பஷர் அல்-அசாத்லையீட்டை எதக்
கவிழ்க்க அமெரிக்கமரிக்கா-முடுக்கிவிட்ா மேற்குபாருக்கு ஆதரவ மெரிக்ககாடுக்க
மெரிக்கசன்றாக மேனர். மேற்குநரடியாவிலான ஏகாதிபத்தியாவில தலையீட்டை எக இராணுவ தலையீட்லையீட்டை எா சிறாக மேந்த முலையீட்டை எறாக மேயில்
எவ்வாறு மெரிக்ககாண்டு வருவது என்பலையீட்டை எதக் குறித்து சிரியாவில மேற்குதசியாவில
கவன்சிலுக்கு ஆமேற்குக இராணுவ தலைாசலையீட்டை என வழங்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ா
மேற்குமற்கத்தியாவில உளவமேற்குவலையீட்டை எக இராணுவ தலை அங்கங்களின் கூட்ாணிலையீட்டை எயாவில அவர்கள்
சந்திக்குமளவிற்குச் மெரிக்கசன்றாக மேனர்.

அமேற்குதமேற்குபாக இராணுவ தலை, ஆஸ்திமேற்குரலியாவிலாவின் மேற்குசாசலிச மாற்றீடு, “ஏகாதிபத்தியாவில-
விமேற்குராத துலையீட்டை எா-நடுங்கிகலையீட்டை எள" “இாது" நிராகரிக்க மேற்குவண்டுமெரிக்கமன
அறிவித்து, சிரியாவிலாவில் மேற்குமற்கத்தியாவில தலையீட்டை எக இராணுவ தலையீடு குறித்த எந்தவிதமான
எந்த எச்சரிக்லையீட்டை எகலையீட்டை எளயும் கண்டித்தது.

அதன் பங்கிற்கு, சர்வமேற்குதச மேற்குசாசலிச அலையீட்டை எமப்பு, சிஐஏ வழங்கும்
ஆயுதங்கள் மற்றும் நிதியுதவிகலையீட்டை எளப் மெரிக்கபறாக மேவம் அத்துான் மேற்குநரடியாவிலான
அமெரிக்கமரிக்க இராணுவ தலையீட்டை எக இராணுவ தலையீட்லையீட்டை எாக் மேற்குகாரவம் "சிரியாவில
புரட்சியாவிலாளர்களுக்கு" “உரிலையீட்டை எம" இருப்பதாக நியாவிலாயாவிலப்படுத்தியாவிலது.

1960 கள் மற்றும் 1970 களின் மெரிக்கதாாக்கத்தில் மேற்குபாருக்கு எதிராக
மேற்குமமேற்குக இராணுவ தலைாங்கியாவில நடுத்தர வர்க்க மேற்குபாராட்ா இயாவிலக்கங்களிலிருந்து வந்திருந்த
இத்தலையீட்டை எகயாவில சகக இராணுவ தலை அலையீட்டை எமப்புகளும் ஏகாதிபத்தியாவில மேற்குபாருக்குப் பகிரங்க
ஆதரவாளர்களாக திலையீட்டை எசமாறி இருப்பது, ஒரு நீடித்த நிகழ்வமேற்குபாக்கின்
பாகமாகும். இதன் சாரீதியாவிலக இராணுவ தலைான மேற்குவர்கலையீட்டை எள, ஏகாதிபத்தியாவிலத்திற்கான ஒரு
புதியாவில ஆதரவத்தளமாக மாறியுள்ள, அதிகரித்தளவில் தனிச்சலுலையீட்டை எக
மெரிக்ககாண்ா, நடுத்தர வர்க்க பிரிவகளில் கா்குதலில் இணைக இராணுவ தலைாம்.

2012 மற்றும் 2013 இல் "சிரியாவில புரட்சிலையீட்டை எயாவில" உத்மேற்குவகத்மேற்குதாடு ஆதரித்த
பின்னர், இத்தலையீட்டை எகயாவில அலையீட்டை எமப்புகளில் மெரிக்கபரும்பாக இராணுவ தலைானலையீட்டை எவ, சவூதி
அமேற்குரபியாவிலா மற்றும் அரபு வலையீட்டை எளகுாா நாடுகளின் பிற்மேற்குபாக்குத்தனமான
அமேற்குரபியாவில ஆட்சிகளால், அத்துான் துருக்கியின் இஸ்க இராணுவ தலைாமியாவிலவாத
அரசாங்கத்தாலும் (இலையீட்டை எவ அலையீட்டை எனத்துமேற்கும சிஐஏ உான் கூடி இயாவிலங்கி
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வந்த நிலையீட்டை எக இராணுவ தலையில்) நிதியுதவி வழங்கப்பட்டு ஆயுதமேற்குமந்தச்
மெரிக்கசய்யாவிலப்பட்ா பிரிவிலையீட்டை எனவாத சுன்னி இஸ்க இராணுவ தலைாமியாவில மேற்குபாராளிகள் அந்த
"புரட்சியாவிலாளர்கள்" என்றாக மேலையீட்டை எழக்கப்பட்ாவர்களில் உள்ளாங்கி
இருந்தனர் என்பது அதிகரித்தளவில் மெரிக்கவளிப்பலையீட்டை எாயாவிலாக ஆனதும்,
மெரிக்கபரிதும் சத்தமில்க இராணுவ தலைாமல் மவனமாகின.

அலையீட்டை எவ இப்மேற்குபாது பாரிஸ் மற்றும் கலிமேற்குபார்னியாவிலாவில்
மெரிக்கவளிப்பலையீட்டை எாயாவிலாக ISIS-தூண்டுதல் மெரிக்கபற்றாக மே தாக்குதல்களுக்கு
விலையீட்டை எாயிறுக்கும் சாக்கில், ஏகாதிபத்தியாவில தீவிரப்பாட்டு முலையீட்டை எனவிற்கு
இ்குதலில் இணைக்கமாக அவற்றின் பிரச்சாரத்லையீட்டை எத மீண்டும் மெரிக்கதாாங்கியுள்ளன.

அவர்களது தலையீட்டை எக இராணுவ தலையீட்டின் மேற்குவட்லையீட்டை எக அந்த அறிக்லையீட்டை எகயின்
இரண்ாாவது பத்தியில் மெரிக்கதளிவாக மெரிக்கவளிப்படுகிறாக மேது: “சிரியாவிலாவில்,
எதிர்புரட்சியின் முதல் வடிவம் அசாத் ஆட்சியாவிலால் ஆதரிக்கப்பட்ாது.
ரஷயாவிலாவின் மர்குதலில் இணைகதியிக இராணுவ தலைான குண்டுவீச்சுக்கள் மற்றும் ஈரானின்
தலையீட்டை எக இராணுவ தலையீடு, மெரிக்கஹாதஸ்புல்க இராணுவ தலைா மற்றும் பிரிவிலையீட்டை எனவாத ஈராக்கியாவில
மேற்குபாராளிகமேற்குள இந்த ஆழ்ந்த பிற்மேற்குபாக்குத்தனமான,  ஜேனநாயாவிலக-
விமேற்குராத திட்ாத்லையீட்டை எத பாதுகாக்கின்றாக மேனர். சிரியாவிலாவில்,  ஜேனநாயாவிலக
மற்றும் புரட்சிகர பலையீட்டை எாகலையீட்டை எள மேற்குநாக்கி வழலையீட்டை எமயாவிலாக மேற்குமற்கத்தியாவில
சக்திகள் காட்டும் அவநம்பிக்லையீட்டை எகயாவிலால் அசாத் ஊக்கம்
மெரிக்கபற்றுள்ளார்...”

மில்லியாவிலன் க்குதலில் இணைக்கானவர்கள் மெரிக்ககால்க இராணுவ தலைப்படுவதற்கும் மற்றும்
ஒட்டுமெரிக்கமாத்த சமூகங்களின் மேற்குபரழிவக்கும் இட்டுச் மெரிக்கசன்றுள்ள,
அப்பிராந்தியாவிலத்லையீட்டை எதச் சீரழித்துள்ள, தசாப்தகாக இராணுவ தலை அமெரிக்கமரிக்க
ஏகாதிபத்தியாவில மேற்குபாலையீட்டை எரக் குறித்து அங்மேற்குக அந்த அறிக்லையீட்டை எகயில் ஒரு
வார்த்லையீட்டை எத கூா இல்லையீட்டை எக இராணுவ தலை. இத்தலையீட்டை எகயாவில அலையீட்டை எமப்புகளின்
நிலையீட்டை எக இராணுவ தலைப்பாட்டிலிருந்து, ரஷயாவிலாவின் ஆக்மேற்குராஷம், ஈரானியாவில தலையீட்டை எக இராணுவ தலையீடு
மற்றும் "பிரிவிலையீட்டை எனவாத ஈராக்கியாவில மேற்குபாராளிகள் குழுக்கள்"—
இலையீட்டை எவயும் மற்றும் "சிரியாவிலாவில்  ஜேனநாயாவிலக மற்றும் புரட்சிகர
சக்திகள்" என்றாக மேலையீட்டை எழக்கப்படுபலையீட்டை எத ஆதரிக்க மற்றும் மேற்குபாதுமான
"நம்பிக்லையீட்டை எகலையீட்டை எயாவில" வழங்க அமெரிக்கமரிக்கா மற்றும் அதன் கூட்ாாளிகள்
தவறியாவிலலையீட்டை எம ஆகியாவிலலையீட்டை எவமேற்குயாவில அவற்றிற்கு பிரச்சிலையீட்டை எனயாவிலாகத் மெரிக்கதரிகிறாக மேது.

இந்த கலையீட்டை எாசி வசனம், “மிதமான கிளர்ச்சியாவிலாளர்கள்”  (moderate

rebels) என்று மேற்குமற்கத்தியாவில அரசாங்கங்கள் பிரமேற்குயாவிலாகிக்கும் பதத்லையீட்டை எதப்
மேற்குபாக இராணுவ தலைமேற்குவ, மெரிக்கபரிதும் அமேற்குதரீதியில் பயாவிலன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இரண்டு
விாயாவிலங்களிலுமேற்கும, இந்த  ஜேனநாயாவிலகவாதிகள், புரட்சியாவிலாளர்கள்
மற்றும் மிதவாதிகளது மெரிக்கபயாவிலர்கள் குறிப்பிாப்பாவில்லையீட்டை எக இராணுவ தலை. இது
ஏமெரிக்கனன்றாக மோல், அசாத் ஆட்சிக்கு எதிராக சண்லையீட்டை எாயிடும் நி ஜேமான
சக்திகளில், ISIS,  அல்-நுஸ்ரா மற்றும் அஹ்ரார் அல்-ஷம் உட்பா
அல் மெரிக்ககாய்தா இலையீட்டை எ்குதலில் இணைப்பு மெரிக்ககாண்ா சுன்னி பிரிவிலையீட்டை எனவாத
மேற்குபாராளிகள் குழுக்கள் உள்ளாங்கி உள்ளன என்பதால் ஆகும்.

இத்தலையீட்டை எகயாவில அலையீட்டை எமப்புகளின் நிலையீட்டை எக இராணுவ தலைப்பாடு, அமெரிக்கமரிக்காவின் சர்வமேற்குதச
மேற்குசாசலிஸ்ட் அலையீட்டை எமப்பு அதன் வலையீட்டை எக இராணுவ தலைத் தளத்தில் டிசம்பர் 9 இல்
பிரசுரித்த ஒரு கட்டுலையீட்டை எரயில் முன்பினும் அதிக மெரிக்கவளிப்பலையீட்டை எாயாவிலாக
இருந்தது —அமெரிக்கமரிக்க மெரிக்கவளியுறாக மேவத்துலையீட்டை எறாக மே கூறியாவிலவாறு மெரிக்கபரிதும்
அமேற்குத விதத்தில்— ரஷயாவிலா ISIS மீது குண்டுவீசாமல், மாறாக மோக "ISIS-
அல்க இராணுவ தலைாத எதிர்ப்பு குழுக்கள்" மீது குண்டுவீசுவதாக அக்கட்டுலையீட்டை எர
ரஷயாவிலாலையீட்டை எவ கண்டித்திருந்தது, மீண்டும் இங்மேற்குக, மெரிக்கவளிப்பலையீட்டை எாயாவிலான
கார்குதலில் இணைங்களுக்காக, அக்குழுக்கள் மெரிக்கபயாவிலரிட்டு கூறாக மேப்பாாமமேற்குக இராணுவ தலைமேற்குயாவில
விாப்பட்டுள்ளன.

அக்கட்டுலையீட்டை எர குறிப்பிடுகிறாக மேது: “உத்திமேற்குயாவிலாகபூர்வ அமெரிக்கமரிக்க
மெரிக்ககாள்லையீட்டை எக அசாத்லையீட்டை எத நீக்குவதற்கு அலையீட்டை எழப்புவிடுக்கின்றாக மே மேற்குபாதினும்,
ரஷயாவிலாவின் தலையீட்டை எக இராணுவ தலையீடு அந்த ஆட்சியின் நிலையீட்டை எக இராணுவ தலைப்பாட்டிற்கு

முட்டுக்மெரிக்ககாடுத்து, சிரியாவிலாவின் எதிர்காக இராணுவ தலைம் குறித்த ஒரு புதியாவில க்குதலில் இணைக்கீட்டு
மெரிக்கதாகுப்லையீட்டை எப உருவாக்குகிறாக மேது, இது அமெரிக்கமரிக்க மெரிக்கவளியுறாக மேவ மெரிக்ககாள்லையீட்டை எக
ஸ்தாபகத்தின் ஒரு குறிப்பிாத்தக்க மேற்குபாக்கால் ஏறாக மேத்தாழ உானடியாவிலாக
ஏற்றுக்மெரிக்ககாள்ளப்பட்ான”.

அது மெரிக்கதாார்கிறாக மேது: “நலையீட்டை எாமுலையீட்டை எறாக மே அர்த்தத்தில், அமெரிக்கமரிக்க இராணுவம்
ஏற்கனமேற்குவ அசாத் உான் அதன் சமாதானத்லையீட்டை எத மெரிக்கவளிப்படுத்தி உள்ளது.
அமெரிக்கமரிக்காவினால் ஆதரிக்கப்படும் தலையீட்டை எரப்பலையீட்டை எாகள் மீது ரஷயாவில விமானத்
தாக்குதல்களுக்கு அதன் எதிர்ப்பு, ஏறாக மேத்தாழ மெரிக்கவறும் வனப்புலையீட்டை எரயாவிலாக
உள்ளது...”

ISO இன் வாதத்தில் இருக்கும் உந்துதல், சிரியாவில மெரிக்ககாள்லையீட்டை எக மீது
அமெரிக்கமரிக்க அரசியாவிலல் ஸ்தாபகம் மற்றும் இராணுவம் மற்றும்
உளவத்துலையீட்டை எறாக மே அலையீட்டை எமப்புகளுக்குள் நாந்துவரும் விவாதத்லையீட்டை எத மேற்குநாக்கி
திரும்பியுள்ளது. இாது என கூறிக்மெரிக்ககாள்ளும் இந்த அலையீட்டை எமப்பு,
ரஷயாவிலாலையீட்டை எவ எதிர்த்து ஆட்சி மாற்றாக மேத்திற்கான மேற்குபாலையீட்டை எர வாஷிங்ான்
மேற்குமற்மெரிக்ககாண்டு மெரிக்கதாார்ந்து நாத்த மேற்குவண்டுமெரிக்கமன மேற்குகாருவதன் மூக இராணுவ தலைமாக,
ஆளும் வர்க்கம் மற்றும் மெரிக்கபண்ாகனின் மிகவம் மேற்குபார்மெரிக்கவறி மெரிக்ககாண்ா
கன்லையீட்டை எனகலையீட்டை எள ஆதரிக்க மெரிக்கபாறுப்மேற்குபற்கிறாக மேது.

உண்லையீட்டை எமலையீட்டை எயாவில தலையீட்டை எக இராணுவ தலைகீழாக திருப்புவதன் மூக இராணுவ தலைமாக, இத்தலையீட்டை எகயாவில
அலையீட்டை எமப்புகள் அலையீட்டை எனத்தும் ரஷயாவிலாலையீட்டை எவ ஓர் ஏகாதிபத்தியாவில சக்தியாவிலாக
மற்றும் மத்தியாவில கிழக்கின் பிரதான ஆக்கிரமிப்பாளராக சித்தரிக்கின்றாக மேன,
அமேற்குதமேற்குவலையீட்டை எளயில் அமெரிக்கமரிக்க ஏகாதிபத்தியாவிலத்லையீட்டை எத அப்பாவியாவிலாக மற்றும்
அதிகரித்தளவில் சக்திலையீட்டை எயாவில மெரிக்கசக இராணுவ தலைவிட்டிருப்பதாக சித்தரிக்கின்றாக மேன.

சிரியாவிலாவில் விளாடிமீர் புட்டின் அரசாங்கத்தால் மெரிக்கதாாங்கப்பட்ா
தலையீட்டை எக இராணுவ தலையீட்டில் எந்த முற்மேற்குபாக்கு உள்ளாக்கமும் இல்லையீட்டை எக இராணுவ தலை, அது
ரஷயாவிலாலையீட்டை எவ ஆளும் குற்றாக மேகரமான தன்னக இராணுவ தலைக்குழுக்களின் நக இராணுவ தலைன்களது
பாதுகாப்பிற்காக நாத்தப்படுகிறாக மேது என்றாக மோலும், அது ஒரு பாதுகாப்பு
கு்குதலில் இணைாம்சத்லையீட்டை எதக் மெரிக்ககாண்டுள்ளது. அமெரிக்கமரிக்க ஏகாதிபத்தியாவிலம்
மெரிக்கவளிநாடுகளில் 800 க்கும் அதிகமான இராணுவ தளங்கலையீட்டை எளக்
மெரிக்ககாண்டுள்ளதுான், அதன் மெரிக்கமாத்த மேற்குதசியாவில வருவாய், ரஷயாவிலாவினது
மெரிக்கமாத்த மேற்குதசியாவில வருவாலையீட்டை எயாவில விா 39 மாங்கு அதிகம் என்பலையீட்டை எதக் கூறாக மே
மேற்குவண்டியாவிலமேற்குத இல்லையீட்டை எக இராணுவ தலை என்றாக மே நிலையீட்டை எக இராணுவ தலையில், அமெரிக்கமரிக்க ஏகாதிபத்தியாவிலத்தின்
மற்மெரிக்கறாக மோரு ஆக்மேற்குராஷமான தலையீட்டை எக இராணுவ தலையீட்டிலிருந்து மத்தியாவில கிழக்கில் அதன்
கலையீட்டை எாசி கூட்ாாளிலையீட்டை எயாவில மற்றும் முன்னாள் மேற்குசாவியாவிலத் ஒன்றியாவிலத்திற்கு
மெரிக்கவளிமேற்குயாவில இருக்கும் அதன் ஒமேற்குரமெரிக்கயாவிலாரு இராணுவ தளத்லையீட்டை எதக் காப்பாற்றி
மெரிக்ககாள்வதிலிருந்து ரஷயாவிலாவின் தலையீட்டை எக இராணுவ தலையீடு வடிமெரிக்கவடுக்கிறாக மேது.

“ரஷயாவில ஏகாதிபத்தியாவில" கட்டுக்கலையீட்டை எத குறித்த மேற்குபாலி-இாதின் விமேற்குனாதமான
தீர்மானம் அச்சுறுத்தக இராணுவ தலைானரீதியில் முக்கியாவிலத்துவம் மெரிக்கபறுகிறாக மேது. “மனித
உரிலையீட்டை எமகள்" என்றாக மே மெரிக்கபாய் அலையீட்டை எாயாவிலாளத்தின் கீழ் லிபியாவிலா மற்றும்
சிரியாவிலாவில் ஏகாதிபத்தியாவில தலையீட்டை எக இராணுவ தலையீடுகலையீட்டை எள ஊக்குவித்து நியாவிலாயாவிலப்படுத்தி
உள்ள அலையீட்டை எவ, இப்மேற்குபாது உக இராணுவ தலைகின் இரண்டு மிகப்மெரிக்கபரியாவில அணுஆயுத
சக்திகளான அமெரிக்கமரிக்கா மற்றும் ரஷயாவிலாவிற்கு இலையீட்டை எாமேற்குயாவில ஏற்பாக்கூடியாவில
மேற்குபார் உள்ளாங்கக இராணுவ தலைாக, மெரிக்கபரும் இரத்தந்மேற்குதாய்ந்த மேற்குமாதல்களுக்கு
அவற்றின் முயாவிலற்சிகலையீட்டை எள அர்ப்பணித்து வருகின்றாக மேன.

ஒரு நி ஜேமான பரந்த மேற்குபார்-எதிர்ப்பு இயாவிலக்கத்லையீட்டை எத ஒருங்கிலையீட்டை எ்குதலில் இணைப்பது
என்பது, இராணுவவாதம் மற்றும் அதன் ஆதாரமான முதக இராணுவ தலைாளித்துவ
அலையீட்டை எமப்புமுலையீட்டை எறாக மேலையீட்டை எயாவில முடிவக்குக் மெரிக்ககாண்டு வருவதற்காக சர்வமேற்குதச
மெரிக்கதாழிக இராணுவ தலைாள வர்க்கத்லையீட்டை எத ஒருங்கிலையீட்டை எ்குதலில் இணைக்கும் மேற்குபாராட்ாத்தின் பாகமாக,
இத்தலையீட்டை எகயாவில மேற்குபாலி-இாது அலையீட்டை எமப்புகளின் முகமூடிகலையீட்டை எள கிழித்து,
அவர்களின் அரசியாவிலல் மெரிக்கசல்வாக்கின் மேற்குவர்கலையீட்டை எள பிடுங்கி காட்டும் ஒரு
சலையீட்டை எளக்காத மேற்குபாராட்ாத்தினூாாக மட்டும் நாத்த முடியும்.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்

தத் உலக சோடர்புகளுக்கு. : 011 2869239, 011 3096987


