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9/11 தாக்குதல்களுக்குப் பிந்ப் பிந்ததய பதிப் பிந்தந்தைய பதினைந்து ஆண்டுகள
Thte WSWS teditorial board, 12 Stepttembter 2016

அமெரிக்க்காவில் 2,900 க்கும் அதிகெ்காகமானி்கார் பலி பலிய்காி 2001, மெப்டம்பர்

11 ப பலியங்கரவ்காதத் த்காக்குதல்கள் நடந்து கமானநற்றுடன் பதி்றுடன் பதினிந்து
ஆண்டுகள் நி்றுடன் பதின் நிறைவ்றுடன் பதினடந்தி.  அல் மகய்த்காவின் பத்மத்கான்பது
ஆதரவ்காளர்கள் - இவர்களில் இந்த அ்றுடன் பதினெப்பின் ஸ்த்காபகர்காி ஒெ்காெ்கா
பின் ல்காடன் கமானப்கான்கமான் நிறை ெவுதி அகமானரபி பலிய்கா்றுடன் பதினவச் கமானெர்ந்தவர்கள் 15 கமானபர் -
ந்கான்கு விெ்காிங்க்றுடன் பதினளக் கடத்திி்கார்கள். இரண்டு விெ்காிங்க்றுடன் பதினள நிய
கமான பலிய்கார்க்கின் உலக வர்த்தக ்றுடன் பதினெ பலியத்தின் இரட்்றுடன் பதினடக் கமானக்காபுரங்களின் மீது
கமானெ்காதி அவற்்றுடன் பதின் நிறை தகர்த்திர்;  ஒன்்றுடன் பதின் நிறை வ்காஷிங்டனில் இருக்கும்
மபன்டகன் கட்டிடத்தின் மீது கமானெ்காதிிர்;  இன்மி்கான்றில் ப பலியணிகள்
விெ்காித்தின் கட்டுப்ப்காட்்றுடன் பதினட மீண்டும் ்றுடன் பதினகயிமலடுப்ப்றுடன் பதினதத்
தவிர்ப்பதற்க்காக அந்த விெ்காித்்றுடன் பதினத மபன்சில்கமானவனி பலிய்காவில் ஒரு
வ பலியலில் இ் நிறைக்கிிர்.  

ஆயிரக்கணக்கில்காி அப்ப்காவி ெக்கள் ப பலியங்கரெ்காி விதத்தில்
மெ்காத்தெ்காய் படுமக்கா்றுடன் பதினல மெய் பலியப்பட்டமதன்பது மவறுெகமானி ஒரு குற்் நிறை
நடவடிக்்றுடன் பதினக ெட்டுெல்ல.  அது,  ஒரு அரசி பலியல் நி்றுடன் பதினலப்ப்காட்டில்
பிற்கமானப்காக்குதிெ்காிதும் ஆகும்.  இது அமெரிக்க ெற்றும் உலக
ஏக்காதிபத்தி பலியத்தின் நலன்களுக்கு கமானெ்றுடன் பதினவமெய்தது.  அமெரிக்க்காவில்,
ஐகமானர்காப்ப்காவில்,  இன்னும் மெ்கான்ி்கால்,  உலகம் முழு்றுடன் பதினெயிலுெ்காி
ஆளும் வர்க்கங்கள்,  த்காக்குதல்களுக்குப் பிந்்றுடன் பதினத பலிய திகி்றுடன் பதினலயும்
குழப்பத்்றுடன் பதினதயும் ெ்காறிெ்காறி பலிய்காி கமானப்கார்க்றுடன் பதினளயும் ஜிந்கா பலியக உரி்றுடன் பதினெகள்
மீது மத்காடர்ந்து விரிந்து மெல்கின்் நிறைத்காி த்காக்குதல்க்றுடன் பதினளயும்
நி பலிய்கா பலியப்படுத்துவதற்க்காய் சுரண்டிக் மக்காண்டி.

9/11 க்குப் பின்ிர் உடிடி பலிய்காக புஷ் நிர்வ்காகத்திி்கால் பிரகடிம்
மெய் பலியப்பட்ட “ப பலியங்கரவ்காதத்தின் மீத்காி கமானப்கார்”,  ஆரம்பத்தில்
இருந்கமானத,  தவ் நிறை்காி தகவல்க்றுடன் பதினளயும் அப்பட்டெ்காி மப்காய்க்றுடன் பதினளயும்
அடிப்ப்றுடன் பதினட பலிய்காகக் மக்காண்டிருந்தது.  அமெரிக்க்கா அல் மகய்த்காவுக்கு
எதிர்காய் ஒரு வ்காழ்வ்கா ெ்காவ்கா என்் நிறை கமானப்கார்காட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தத்காக
புஷ் நிர்வ்காகம் அறிவித்தது. பதி்றுடன் பதினிந்து ஆண்டுகளின் பின்ிர், சிஐஏ
ஆல் மத்கா்றுடன் பதினலதூரப் பகுதிகளில்,  அ்றுடன் பதினித்துக்கும் கமானெல் சிரி பலிய்காவில்,
நடத்தப்படுகின்் நிறை இர்காணுவ நடவடிக்்றுடன் பதினககளில்,  அல் மகய்த்கா
அமெரிக்க்காவின் ஒரு முக்கி பலிய கூட்ட்காளி பலிய்காக இருக்கின்் நிறைது என்பகமானத
அடிப்ப்றுடன் பதினட பலிய்காி ெற்றும் ெறுக்கவி பலியல்காத உண்்றுடன் பதினெ பலிய்காக இருக்கி் நிறைது.

9/11 க்கு எந்தவிதத்திலும் மத்காடர்பு மக்காண்டிர்காத ந்காடுகள்காி ஈர்காக்,
ஆப்க்கானிஸ்த்கான்,  லிபி பலிய்கா,  சிரி பலிய்கா ெற்றும் ஏென் ஆகி பலிய ந்காடுகளின்
மீத்காி த்காக்குதல்க்றுடன் பதினள நி பலிய்கா பலியப்படுத்துவதற்கு “ப பலியங்கரவ்காதத்தின்
மீத்காி கமானப்கார்”  ்றுடன் பதினகயிமலடுக்கப்பட்டது.  இதில் பலி பலிய்காகமானி்காரின்
எண்ணிக்்றுடன் பதினக மில்லி பலியன்களில் இருக்கி் நிறைது.  60  மில்லி பலியனுக்கும்
அதிகெ்காகமானி்கார் தஞ்ெம் கமானதடுகின்் நிறை நி்றுடன் பதினலயில்,  இப்பிர்காந்தி பலியம் ந்காெம்
மெய் பலியப்பட்ட்றுடன் பதினெ இரண்ட்காம் உலகப் கமானப்காருக்குப் பிந்்றுடன் பதினத பலிய
மிகப்மபரும் அகதிகள் மநருக்கடியில் ஒரு பிரத்காி க்காரணி பலிய்காக
இருக்கி் நிறைது.

2001  மெப்டம்பர் 11 க்குப் ஒன்் நிறை்றுடன் பதினர தெ்காப்தங்களுக்குப் பின்ிர்,  அந்த
ந்காளின் நிகழ்வுகள் அத்றுடன் பதினித் மத்காடர்ந்து வந்த கமானப்கார்களுக்கு எந்த
ெட்டத்திற்கு உண்்றுடன் பதினெ பலிய்காி க்காரணமென்் நிறை்கால்,  அது 1914 ஜஜூனில்
ெரகமானஜகமானவ்காவில் அரெர் மபர்டிி்காண்ட் படுமக்கா்றுடன் பதினல மெய் பலியப்பட்டது
முதல்காம் உலகப் கமானப்காரின் மவடிப்பிற்கு எந்த ெட்டத்திற்கு
உண்்றுடன் பதினெ பலிய்காி க்காரணகமானெ்கா அந்த ெட்டத்திற்கமானக ஆகும்.

“ப பலியங்கரவ்காதத்தின் மீத்காி கமானப்கார்”,  மூன்் நிறை்காம் உலகப் கமானப்கா்றுடன் பதினரக்
கட்டவிழ்த்து விட அச்சுறுத்தும் வ்றுடன் பதினகயில் அமெரிக்க்காவின் மபரும்

புவிமூகமானல்காப்கா பலிய எதிரிகளுடி்காி,  குறிப்ப்காக ரஷ் பலிய்கா ெற்றும்
சீி்காவுடி்காி,  ஒரு கமானெ்காதல்காக எவ்வ்காறு உருெ்காறி பலியது,  ஏன்
உருெ்காறி பலியது,  என்ப்றுடன் பதினத மதளிவுபடுத்துவதற்கு அமெரிக்க அரெ்காங்கம்
ஒருகமானப்காதும் மு பலியன்் நிறைதில்்றுடன் பதினல.

9/11 த்காக்குதல்களின் மிகவும் முக்கி பலிய உண்்றுடன் பதினெகளில் ஒன்று
என்ிமவனில்,  இந்த த்காக்குதல்கள்,  அடுத்து வந்த பதி்றுடன் பதினிந்து
ஆண்டுகளுக்கு அமெரிக்க்காவின் மவளியு் நிறைவு ெற்றும் உள்ந்காட்டு
மக்காள்்றுடன் பதினக்றுடன் பதின பலிய தீர்ெ்கானிப்பதில் ்றுடன் பதினெ பலியெ்காி ப்காத்திரத்்றுடன் பதினத ஆற்றி
வந்திருந்த நி்றுடன் பதினலயிலும் கூட,  உண்்றுடன் பதினெயில் நடந்தது என்ி என்பது
குறித்த ஒரு தீவிரெ்காி ெற்றும் நம்பகெ்காி விெ்கார்றுடன் பதினண ஒருகமானப்காதும்
இருந்திருக்கவில்்றுடன் பதினல. அமெரிக்க உளவு முக்றுடன் பதினெகளுக்கு த்காக்குதல்கள்
நடக்கும் அப்கா பலியம் குறித்து கணிெெ்காி எச்ெரிக்்றுடன் பதினககள்
கி்றுடன் பதினடத்திருந்தி,  அ்றுடன் பதினவ ெதிக்காரர்கள் பல்றுடன் பதினரயும் மெ பலியலூக்கெ்காி
கண்க்காணிப்பில் ்றுடன் பதினவத்திருந்தி,  அத்துடன் 1980 களில் அப்கமானப்காது
ஆப்க்கானிஸ்த்கானில் ஆட்சியிலிருந்த கமானெ்காவி பலியத்-ஆதரவு ஆட்சிக்கு
எதிர்காி சிஐஏ-ஏற்ப்காட்டில்காி மகரில்ல்கா யுத்தத்தில் இருந்து
உருவ்காக்கப்பட்டத்காி ஒெ்காெ்கா பின்ல்காடன் ெற்றும் அவரது வ்றுடன் பதினலப்
பின்ிலுடன் அவற்றுக்கு நீண்டக்கால உ் நிறைவுகள் இருந்தி.

உலக அளவில் ஒரு து பலியரகரெ்காி உளவுத்து்றுடன் பதின் நிறை கமானத்கால்வி பலிய்காக
விவரிக்கப்படுகின்் நிறை ஒன்றில் எந்த அரெ்காங்க அதிக்காரியும்
மப்காறுப்ப்காக்கப்பட்டிருக்கவில்்றுடன் பதினல. Pearl Harbor ெம்பவத்திற்குப் பின்ிர்
—அடிக்கடி இச்ெம்பவம் 9/11  உடன் ஒப்பிடப்படுகி் நிறைது— கடற்ப்றுடன் பதினடத்
தளபதிகள் நீக்கப்பட்டிர்.  ஆி்கால் நன்கறி பலியப்பட்ட
ப பலியங்கரவ்காதிகள்கால் —இவர்களில் பலரும் அரசின் கண்க்காணிப்பின்
கீழ் இருந்தவர்கள்,  இருவர் உண்்றுடன் பதினெயில் ஒரு FBI உளவ்காளியின்
வீட்டில் வசித்துக் மக்காண்டிருந்திர்—  நடத்தப்பட்ட ஒரு
த்காக்குதலுக்குப் பின்ிர் பரந்த அமெரிக்க இர்காணுவ-உளவு
எந்திரத்தின் எந்தமவ்காரு அதிக்காரியும் கூட திது கமானவ்றுடன் பதினல்றுடன் பதின பலிய
இழக்கவில்்றுடன் பதினல.

த்காக்குதல்கள் நடந்து சில வ்காரங்களுக்குள்ள்காக,  அமெரிக்க்காவும்
கூட்டணி இர்காணுவப் ப்றுடன் பதினடகளும் நீண்டக்காலெ்காய் அ்றுடன் பதினவ
மக்காண்டிருந்த திட்டங்க்றுடன் பதினள அெல்காக்கிி.  இஸ்ல்காமி பலிய தலிப்கான்
அரெ்காங்கம்,  பின் ல்காட்றுடன் பதினி வளர்த்து விடுவத்காய் ெ்காக்கு கூறி
ஆப்க்கானிஸ்த்கான் மீது ப்றுடன் பதினடம பலியடுத்தி.  ஆப்க்கானிஸ்த்கான் கமானப்கார்
ஆயிரக்கணக்க்காி உயிர்க்றுடன் பதினள பலிவ்காங்கியிருப்பகமானத்காடு
ஆப்க்கானிஸ்த்கானிலும் வட-கமானெற்கு ப்காகிஸ்த்கானிலும் மில்லி பலியன்
கணக்க்காகமானி்கா்றுடன் பதினர தத்தெது வீட்்றுடன் பதினட விட்டு தப்பிகமான பலிய்காடத்
தள்ளியிருக்கி் நிறைது. அமெரிக்க்காவின் ஒரு முக்கி பலிய கூட்ட்காளி பலிய்காக இருந்த
ப்காகிஸ்த்கானில்,  Abbottabad  நகரத்தில் உள்ள ஒரு இர்காணுவக்
கல்லூரிக்கு அருகில், ஒரு ப்காதுக்காப்ப்காி வீட்டில் தங்கியிருந்த ஒெ்காெ்கா
பின் ல்காடன் படுமக்கா்றுடன் பதினல மெய் பலியப்பட்டு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும்
அதிகெ்காய் கடந்து விட்ட பின்ிரும் கூட,  இகமானத நி்றுடன் பதினல த்கான்
மத்காடர்கி் நிறைது.

அமெரிக்க்காவிற்குள்ள்காக,  முன்மிப்கமானப்காதினும் விரிந்து மெல்கின்் நிறை
ெெத்துவமின்்றுடன் பதினெ ெற்றும் மபருகும் வர்க்க குகமானர்காதங்களின்
நி்றுடன் பதினல்றுடன் பதினெகளின் கீழ்,  ஜிந்கா பலியக உரி்றுடன் பதினெகள் மீத்காி த்காக்குதல்க்றுடன் பதினள
தீவிரப்படுத்துவதற்க்காி ெ்காக்க்காக 9/11 த்காக்குதல்கள் ஆயிி.
ந்காட்காளுென்் நிறைம் நி்றுடன் பதின் நிறைகமானவற்றியிருக்கும் “இர்காணுவ வலி்றுடன் பதினெ்றுடன் பதின பலியப்
ப பலியன்படுத்துவதற்க்காி அங்கீக்காரம்”  —இது “முன்கூட்டி பலிய தடுப்புப்



கமானப்கார்”  (preventative  war) என்் நிறை ெட்டவிகமானர்காத சித்த்காந்தந்்றுடன் பதினத
புனிதப்படுத்தி பலியது—  அமெரிக்க ஆளும் வர்க்கத்தின் இர்காணுவ
அல்லது மப்காருள்காத்கார நலன்களுக்க்காி ஒரு அச்சுறுத்தல்காகும்
ெ்காத்தி பலியம் மக்காண்டத்காக மவள்்றுடன் பதினள ெ்காளி்றுடன் பதினக ெதிப்பிடுகின்் நிறை
எந்தமவ்காரு அரசின் மீதும் த்காக்குதல் நடத்துவதற்கு இது அதற்கு
தன்னிச்்றுடன் பதினெ பலிய்காி அதிக்காரத்்றுடன் பதினத வழங்கி பலியது.  இத்றுடன் பதினித் மத்காடர்ந்து
நி்றுடன் பதின் நிறைகமானவற்் நிறைப்பட்ட கமானதெப்பற்று (Patriot Act) ெட்டம் அமெரிக்க்காவில் ஒரு
கமானப்காலிஸ் அர்றுடன் பதினெ உருவ்காக்குவதற்க்காி ெட்டபூர்வ கட்ட்றுடன் பதினெப்்றுடன் பதினப
உருவ்காக்கி பலியது.

2002  இல்,  புஷ்ஷின் மவள்்றுடன் பதினள ெ்காளி்றுடன் பதினக பலிய்காிது,  மவளிந்காட்டில்
தஞ்ெம் புகுந்தவர்க்றுடன் பதினள திருப்பிக் கமானக்காருதல்,  சித்திரவ்றுடன் பதினத மெய்தல்
ெற்றும் கியப்காவின் குவ்காண்ட்காி்காகமானெ்காவில் ஒரு ெட்டத்திற்கு
அப்ப்காற்பட்ட சி்றுடன் பதின் நிறைச்ெ்கா்றுடன் பதினல்றுடன் பதின பலிய அ்றுடன் பதினெத்தல் —அங்கு எந்த நீதித்து்றுடன் பதின் நிறை
ந்றுடன் பதினடமு்றுடன் பதின் நிறையும் இன்றி ஆயுள் முழு்றுடன் பதினெக்கும் கூட ்றுடன் பதினகதிகள்
க்காலவ்றுடன் பதினர பலியன்றி சி்றுடன் பதின் நிறையில்றுடன் பதினடக்கப்பட்டிருக்க முடியும்— ஆகி பலிய சிஐஏ
இன் நடவடிக்்றுடன் பதினககளுக்க்காி நி பலிய்கா பலியெ்காக “ப பலியங்கரவ்காதத்தின் மீத்காி
கமானப்கார்”  ஐ க்காட்டி பலியது.  இது உலமகங்கிலுெ்காி “முந்திக்மக்காள்ளும்
கமானப்கார்”  (“preemptive war”) என்னும் ஒரு குற்் நிறைவி பலியல் மக்காள்்றுடன் பதினகக்க்காி
து்றுடன் பதினணச்கமானெர்க்்றுடன் பதினக பலிய்காக இருந்தது.

புஷ்்றுடன் பதின்ஷை மத்காடர்ந்து வந்த ஒப்காெ்காவின் நிர்வ்காகம்,  ஜி்காதிபதியின்
உத்தரவின் கமானபரில் ஆயிரக்கணக்க்காகமானி்கா்றுடன் பதினர குறி்றுடன் பதினவத்துக்
மக்கால்லக்கூடி பலிய ஆளில்ல்கா விெ்காி ஏவுக்றுடன் பதினணத் த்காக்குதல்களின் ஒரு
தீவிரப் பிரச்ெ்காரத்திற்கு இகமானத நி பலிய்கா பலியத்்றுடன் பதினதகமான பலிய கூறி பலியது. இந்த இரண்டு
நிர்வ்காகங்களின் கீழும், அமெரிக்க உளவுத்து்றுடன் பதின் நிறை எந்திரெ்காிது ப்காரி பலிய
அளவில் கட்டிம பலியழுப்பப்பட்டிருக்கி் நிறைது,  அமெரிக்க ெக்களின் மீது
திட்டமிட்ட கமானவவு ப்கார்ப்பு அ்றுடன் பதினெப்பு அ்றுடன் பதினெக்கப்பட்டு,
உலமகங்கிலுெ்காி அத்த்றுடன் பதினி தகவல்மத்காடர்புகளும் இ்றுடன் பதினண பலியப்
பரிவர்த்த்றுடன் பதினிகளும் கண்க்காணிக்கப்பட்டு வந்திருக்கின்் நிறைி. 

இதனி்றுடன் பதினடகமான பலிய, ப்காரிஸ் முதல் புரூமெல்ஸ், லண்டன் ெற்றும் மப்காஸ்டன்
வ்றுடன் பதினரயிலும் 9/11  ப்காணி த்காக்குதல்கள் மத்காடர்ந்து நடந்து
வந்திருக்கின்் நிறைி.  அல் மகய்த்கா அல்லது ISIS குழுவிிர் அல்லது
அவற்றின் ஆதரவ்காளர்கள் நடத்தி பலிய ஏ் நிறைக்கு்றுடன் பதின் நிறை பலிய ஒவ்மவ்காரு
த்காக்குதல் ெம்பவத்திலுகமானெ,  குற்் நிறைவ்காளிகள் ப்காதுக்காப்புப் ப்றுடன் பதினடயிிர்
அறிந்தவர்கள்காககமானவ இருந்துள்ளிர்.  அவர்கள் தங்களது இரத்தம்
ப்கா பலியச் மெய்யும் கமானவ்றுடன் பதினல்றுடன் பதின பலிய சுதந்திரெ்காக நடத்த முடிந்தது என்் நிறை்கால்
அதற்கு இரண்டு க்காரணங்கள் இருந்தி:  அவர்களது அ்றுடன் பதினெப்புகள்,
குறிப்ப்காக சிரி பலிய்காவில்,  ஏக்காதிபத்தி பலிய மவளியு் நிறைவுக் மக்காள்்றுடன் பதினகயின்
ெ்கார்பில் மெ பலியல்பட்டுக் மக்காண்டிருந்தி;  அத்துடன் அவர்களது
அட்டூழி பலியங்கள் மப்காதுக்கருத்்றுடன் பதினத குழப்பி, கமானப்காருக்குப் பின்ி்கால் அ்றுடன் பதினத
தள்ளுவதன் மூலம்,  மத்காழில்காள வர்க்கத்திற்கு எதிர்காய்
ப பலியன்படுத்துகின்் நிறை வ்றுடன் பதினகயில்,  அரெ ஒடுக்குமு்றுடன் பதின் நிறை ெக்திக்றுடன் பதினள
கட்டிம பலியழுப்ப வெதி மெய்கின்் நிறைி.

9/11  க்க்காி பதிலிறுப்பின் உண்்றுடன் பதினெ பலிய்காி உத்கமானவகம்,  ப பலியங்கரவ்காதத்
த்காக்குதல்களுக்கு பதிலடி மக்காடுக்க கமானவண்டும் என்பதிலிருந்து
வரவில்்றுடன் பதினல.  ெ்கா் நிறை்காக,  ெத்தி பலிய ஆசி பலிய்காவின் இருத பலியத்த்காித்தில்
அமெரிக்க இர்காணுவத்தின் கமானநரடி பலிய்காி ஒரு க்கால்தடத்்றுடன் பதினத பதிப்பதும்,
உலகின் முக்கி பலியெ்காி எண்மணய் உற்பத்தி பிர்காந்தி பலியெ்காி ெத்தி பலிய
கிழக்கின் மீத்காி அமெரிக்க கமானெல்காதிக்கத்்றுடன் பதினத நிறுவுவதுகமானெ அந்த
உத்கமானவகத்தின் பின்ி்காலிருந்தத்காகும்.  ெர்வகமானதெ உ் நிறைவுகள் பரந்த
அளவில் ஸ்திரம்கு்றுடன் பதினலந்ததும்,  சீி்காவுக்கு எதிர்காய் —  ஆசி பலிய்காவில்
தன் மிகப்மபரும் எதிரி பலிய்காக அமெரிக்க்கா கருதுகின்் நிறை அரசு—
அமெரிக்க்காவின் பகிரங்கெ்காி கமானப்கார் த பலிய்காரிப்புகள் எழுந்துள்ள்றுடன் பதினெயும்,
இவற்றுடன் கமானெர்த்து ெத்தி பலிய ஆசி பலிய்கா ெற்றும் ஐகமானர்காப்ப்கா இரண்டிலும்
அமெரிக்க கமானெல்காதிக்கத்திற்க்காி ஒரு அச்சுறுத்தல்காக அமெரிக்க்காவ்கால்
கருதப்படும் ரஷ் பலிய்காவுடன் பதட்டங்க்றுடன் பதினள அதிகப்படுத்தியிருப்பதுகமானெ
கடந்த 15 ஆண்டுக்காலத்தில் இதி்கால் வி்றுடன் பதினளந்திருப்பத்காகும்.

க்கால் நூற்் நிறை்காண்டு கமானப்கார்:  1990-2016  உலக கமானெல்காதிக்கத்திற்க்காி
அமெரிக்க்காவின் உந்துதல் மத்காகுதிக்க்காி முகவு்றுடன் பதினரயில் கமானடவிட்
கமானந்கார்த் எழுதியிருந்தவ்கா் நிறை்காய்:  “கடந்த க்கால் நூற்் நிறை்காண்டு க்காலத்தில்
அமெரிக்க்காவிி்கால் தூண்டப்பட்ட கமானப்கார்க்றுடன் பதினள,  இ்றுடன் பதினடத்மத்காடர்பு
மக்காண்ட நிகழ்வுகளின் ஒரு ெங்கிலி பலிய்காக ஆய்வுமெய் பலியப்பட கமானவண்டும்.
உலக கமானெல்காதிக்கத்திற்க்காி அமெரிக்க மு்றுடன் பதினிப்பின் மூகமானல்காப்கா பலிய
தர்க்கெ்காிது,  ெத்தி பலிய கிழக்கு ெற்றும் ஆபிரிக்க்காவில்காி
நவக்காலனித்துவ நடவடிக்்றுடன் பதினகக்றுடன் பதினள த்காண்டி நீண்டுமெல்கி் நிறைது.  ரஷ் பலிய்கா
ெற்றும் சீி்காவுடன் துரிதெ்காய் தீவிரப்பட்டுச் மெல்லும் அமெரிக்க்காவின்
கமானெ்காதல்களது ப்காகக் கூறுகள்காககமானவ ந்றுடன் பதினடமபற்று வரும் கமானப்கார்கள்
இருக்கின்் நிறைி.”

கிழக்கு ஐகமானர்காப்ப்காவில்,  ப்கால்டிக் அரசுகளிகமானல்கா,  உக்கமானரனிகமானல்கா,
கருங்கடலிகமானல்கா அல்லது க்காகெஸிகமானல்கா ரஷ் பலிய்காவுடி்காி இர்காணுவ
கமானெ்காதலுக்கு கமானநட்கமானட்கா ப்றுடன் பதினடகள் அணிதிரட்டப்பட்டுக்
மக்காண்டிருக்கின்் நிறைி.  ெத்காம்  ஹ் ஹு்றுடன் பதினென்,  கட்காபி ெற்றும் அெ்காத்
ஆகிகமான பலிய்காருக்கு எதிர்காி அமெரிக்க-ஆதரவு கவிழ்ப்பு மு பலியற்சிக்க்காி
த பலிய்காரிப்பில் அவர்க்றுடன் பதினள ெ்காத்த்கான்கள்காய் க்காட்ட ப பலியன்படுத்தப்பட்ட
ஊடகப் பிரச்ெ்காரத்தின் அகமானதவ்றுடன் பதினக பலிய்காிது, இப்கமானப்காது ரஷ் பலிய ஜி்காதிபதி
விள்காடிமிர் புட்டினுக்கு எதிர்காகவும் மத்காடுக்கப்பட்டுக்
மக்காண்டிருக்கி் நிறைது.  ஜிந்கா பலியகக் கட்சியின் ஜி்காதிபதி கமானவட்ப்காளர்காி
ஹில்காரி கிளிண்டன் இதில் முன்னி்றுடன் பதினல வகிக்கி் நிறை்கார். இவர் அமெரிக்கத்
கமானதர்தலில் இ்றுடன் பதினண பலியவழி சூழ்ச்சியில் புட்டின் ஈடுபடுவத்காகக்
குற்் நிறைம்ெ்காட்டுவதுடன் குடி பலியரசுக் கட்சியின் கமானவட்ப்காளர்காி மட்காி்கால்ட்
ட்ரம்்றுடன் பதினப புட்டினின் ்றுடன் பதினக பலிய்காள் என்று கூறித் த்காக்குகி் நிறை்கார்.

ஆசி பலிய்காவில்,  ஒப்காெ்கா நிர்வ்காகம் 2011  இல் இந்தப் பிர்காந்தி பலியத்்றுடன் பதினத
கமானந்காக்கி பலிய அமெரிக்க “திருப்பத்்றுடன் பதினத” மத்காடக்கி,  சீி்காவின் மீது த்காக்க
ஏதுவ்காி வ்றுடன் பதினகயில்,  அமெரிக்க கடற்ப்றுடன் பதினட ெற்றும் வ்கான்ப்றுடன் பதினடகளின்
மபரும்ப்கான்்றுடன் பதினெயின் நி்றுடன் பதினலநிறுத்தத்்றுடன் பதினத ெ்காற்றி பலிய்றுடன் பதினெத்தது.  அமெரிக்க
கடற்ப்றுடன் பதினட பலிய்காிது மதன் சீிக் கடலில் சீி்காவின் வெம் இருக்கும்
தீவுகளுக்கு எதிர்காய் ஆத்திரமூட்டும் “த்றுடன் பதினட பலியற்் நிறை கப்பல்
கமானப்காக்குவரத்திற்கு சுதந்திரம்”  நடவடிக்்றுடன் பதினகக்றுடன் பதினள நடத்திக்
மக்காண்டிருக்கின்் நிறை அகமானதகமானவ்றுடன் பதினளயில் அமெரிக்க்கா ஜப்ப்கானி பலிய
இர்காணுவவ்காத்்றுடன் பதினத ஊக்குவித்துக் மக்காண்டும் வட மக்காரி பலிய்கா்றுடன் பதினவ
அச்சுறுத்திக் மக்காண்டும் இருக்கி் நிறைது.

ஹில்காரி கிளிண்டன் த்றுடன் பதினல்றுடன் பதினெயில்காி்காலும் ெரி அல்லது ட்ரம்பின்
த்றுடன் பதினல்றுடன் பதினெயில்காி்காலும் ெரி நவம்பர் 8  கமானதர்தலின் வி்றுடன் பதினளவ்காக
அமெரிக்க்காவில் எப்படிப்பட்ட அரெ்காங்கம் அ்றுடன் பதினெந்த்காலும்,  அது
இர்காணுவவ்காதம், ஜிந்கா பலியக உரி்றுடன் பதினெகள் மீத்காி த்காக்குதல்கள், ெற்றும்
மத்காழில்காள வர்க்கத்திற்கு எதிர்காகச் மெலுத்தப்படுகின்் நிறை மப்காருள்காத்கார
சிக்கி நடவடிக்்றுடன் பதினககள் ஆகி பலியவற்றின் கமானவ்றுடன் பதினலத்திட்டத்்றுடன் பதினதகமான பலிய
மத்காடரும்,  தீவிரப்படுத்தும்.  இகமானத திட்டநிரல்த்கான் அத்த்றுடன் பதினி
ஏக்காதிபத்தி பலிய ெக்திகள்காலும் பின்பற்் நிறைப்பட்டுக் மக்காண்டிருக்கி் நிறைது.
இதுத்கான் உலகள்காவி பலிய மப்காருள்காத்கார ெற்றும் அரசி பலியல்
மநருக்கடி பலிய்கால் கமானெல்காதிக்கம் மெய் பலியப்பட்டு வருகின்் நிறை முதல்காளித்துவ
அ்றுடன் பதினெப்புமு்றுடன் பதின் நிறை வழங்க இ பலியன்் நிறைத்காக இருக்கி் நிறைது.

ந்கான்க்காம் அகிலத்தின் அ்றுடன் பதினித்துலகக் குழுவின் த்றுடன் பதினல்றுடன் பதினெயின் கீழ்
ஒரு கமானெ்காெலிெ ெற்றும் கமானப்கார் எதிர்ப்பு கமானவ்றுடன் பதினலத்திட்டத்தின்
அடிப்ப்றுடன் பதினடயில் மத்காழில்காள வர்க்கத்்றுடன் பதினத ெர்வகமானதெ அளவில்
அணிதிரட்டுவகமானத இருக்கின்் நிறை ஒகமானர ெ்காற்று ஆகும். இந்த முன்கமானி்காக்கு
த்கான் 2016  பிப்ரவரி 18  அன்று மவளி பலிய்காி “கமானெ்காெலிெமும் கமானப்காருக்கு
எதிர்காி கமானப்கார்காட்டமும்”  என்் நிறை ICFI இன் அறிக்்றுடன் பதினகயில்
இடம்மபற்றிருக்கி் நிறைது.  ஒரு கமானெ்காெலிெ ெற்றும் ெர்வகமானதெ கமானப்கார்-எதிர்ப்பு
இ பலியக்கத்திற்க்காி அடித்தளெ்காக கமானக்காடிட்டுக் க்காட்டப்பட்டுள்ள
கமானக்காட்ப்காடுகளில் உடன்படும் WSWS  வ்காெகர்கள் அ்றுடன் பதினிவ்றுடன் பதினரயும்
எங்களுடன் இ்றுடன் பதினணவதற்கு ந்காங்கள் அ்றுடன் பதினழக்கின்கிகமான் நிறை்காம்.


