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ஈராக் பபார் ததாடங்கியதில் இருந்து பதிது பதின்து பதினைந்து
ஆண்டுகள

Patrick Martin, 21 March 2018 

இற்றறைக்கு பதிறபதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பதினைர, மமாரச 20-21, 2003 இரவ,
அமமரிக்கமா மற்றும் பிரிட்டன் ஆயுதப்பறடகள 26  மில்லியன்
மக்களமதமாறக மகமாண்ட ஒரு ரு நமாடமாபதினை ஈரமாக் மீது சட்டவிு சட்டவிரரமாதமமாபதினை மற்றும்
தூண்டுதலற்றை ஒரு பறடமயடுப்றபத் மதமாடங்கிபதினை. ஈரமாக்கிய ரு நகரங்கள மீது
குண்டுகளும் ஏவகறும் ஏவுகணைகளும் மறகணைகளும் மழைமயபதினை மபமாழியத் மதமாடங்கி,
டமாங்கிகளும் குண்டு துறண்டு துளைக்கமாத இரமாணுவ வமாகபதினைங்களும் குறவத்
எல்றலறயக் கடந்து உளநுறகணைகளும் மழைந்த ு சட்டவிரபமாது, அமமரிக்க ஜபதினைமாதிபதி டபிளய-
புஷ் ஓர ஆக்கிரமிப்பு ு சட்டவிரபமாறர ஆரம்பித்து றவத்தமார,  அதன்
ு சட்டவிரபரழிவகரமமாபதினை விறண்டு துளைவகள இப்ு சட்டவிரபமாதும் உலக அரசியறல வடிவறமத்து
வருகின்றைபதினை.

உலக ு சட்டவிரசமாசலிச வறலத் தண்டு துளைம் (WSWS) ஈரமாக்கிய மக்கள மீதமாபதினை அந்த
படுமகமாறல தமாக்குதலின் விறண்டு துளைவகறண்டு துளை "சமூக படுமகமாறல"  என்று,
அதமாவது ரு நவீபதினை ரு நமாகரீகத்தின் ஒட்டுமமமாத்த உளகட்டறமப்றபயும்
திட்டமிட்டு அழிக்கும் ஒன்றைமாக விவரித்தது (பமாரக்கவம்:  "ஈரமாக்கிய
ஆக்கிரமிப்பும்  —  ஒரு சமூகத்தின் படுமகமாறல").  புஷ்றஷை அடுத்து வந்த
ஜபதினைரு நமாயகக் கட்சியின் பரமாக் ஒபமாமமாவமால் அது மதமாடரப்பட்டு,
நீடிக்கப்பட்டதன் ஒரு ு சட்டவிரரு நரடி விறண்டு துளைறவ,  இப்ு சட்டவிரபமாது அதுு சட்டவிரபமான்றை
ு சட்டவிரபரழிவகறண்டு துளை சிரியமா,  லிபியமா மற்றும் ு சட்டவிரயமனில் பமாரக்கலமாம்.  இப்ு சட்டவிரபமாது
மடமாபதினைமால்ட் ட்ரம்ப் ஈரமாறபதினையும் மற்றும் வட மகமாரியமாறவயும் அந்த
பட்டியலில் ு சட்டவிரசரக்க அசசுறுத்திக் மகமாண்டிருக்கிறைமார.

பிமரௌன் பல்கறலக்ககணைகளும் மழைகத்தின் சரவு சட்டவிரதச மற்றும் மபமாது
விவகமாரங்களுக்கமாபதினை வமாட்சன் பயிலகம் வகணைகளும் மழைங்கும்,  ு சட்டவிரபமார திட்ட
மசலவகளின் ரு நடப்பு ஒப்பீட்டின்படி,  ஈரமாக் மற்றும் ஆப்கமானிஸ்தமான்
ு சட்டவிரபமாரகண்டு துளைமால் மமமாத்தம் 370,000  ு சட்டவிரபர ு சட்டவிரரு நரடியமாகவம்,  800,000  ு சட்டவிரபர
மறறைமுகமமாகவம் மகமால்லப்பட்டபதினைர (இந்த கும் ஏவுகணைக்கின் மமமாத்தத்தில்
மபருவமாரியமாபதினைது ஈரமாக்றகச சமாரும்).  உயிரிகணைகளும் மழைந்தவரகறண்டு துளைக் குறித்த
ஆய்வகள மற்றும் பிறை மபமாது சுகமாதமார முறறைகளின் அடிப்பறடயிலமாபதினை
மற்றை மதிப்பீடுகள, மகமால்லப்பட்டவரகளின் எண்ணிக்றகறய 2.4 மில்லியன்
அண்டு துளைவக்கு உயரத்துகின்றைபதினை. 

ஈரமாக்கிய ு சட்டவிரபமாரமாபதினைது திட்டமிட்ட மற்றும் மவளிப்பறடயமாபதினை மபமாய்களின்
அடிப்பறடயில் ஜபதினைமாதிபதி புஷ் மற்றும் பிரிட்டிஷ் பிரதம மந்திரி ு சட்டவிரடமானி
பிு சட்டவிரண்டு துளையரமால் மதமாடங்கப்பட்டது:  அதமாவது,  ஈரமாக்கிய ஜபதினைமாதிபதி சதமாம்
ஹூறசன் உலக மக்கறண்டு துளைு சட்டவிரய அசசுறுத்தும் "பமாரிய ு சட்டவிரபரழிவ ஆயுதங்கள"
றவத்திருந்ததமாகவம்;  அவர நிய ு சட்டவிரயமாரக் மற்றும் வமாஷிங்டன் மீது 9/11
பயங்கரவமாத தமாக்குதல்கறண்டு துளை ரு நடத்திய ஒசமாமமா பின் ு சட்டவிரலடனின் அல்
மகமாய்தமா இயக்கத்துடன் கூட்டணி றவத்திருந்ததமாகவம் கூறைப்பட்டது.

1980  களில் ஈரமான்-ஈரமாக் ு சட்டவிரபமாரின் ு சட்டவிரபமாது ஈரமானுக்கு எதிரமாக
பயன்படுத்துவதற்கமாக அமமரிக்கமா மற்றும் ஐு சட்டவிரரமாப்பிய சக்திகண்டு துளைமால்
அவருக்கு வகணைகளும் மழைங்கப்பட்ட,  ஏற்கபதினைு சட்டவிரவ றவத்திருந்த,  இரசமாயபதினை
ஆயுதங்கறண்டு துளைத் தவிர அதற்கு கூடுதலமாக ஹூறசன் ு சட்டவிரவமறைதுவம்
றவத்திருக்கவில்றல என்பு சட்டவிரத உண்றம,  இது ஏகமாதிபத்தியத்தின்
பிரசசமாரகரகளுக்கு அப்ு சட்டவிரபமாது மிக ரு நன்றைமாகு சட்டவிரவ மதரியும்.  அடிப்பறட
வசதிகளும் குறறைந்த அவரது அணுஆயுத திட்டம் அமமரிக்க மற்றும்

ஐ.ரு நமா.  ு சட்டவிரமற்பமாரறவயின் கீழ் முற்றிலுமமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தது.  ஹூறசன்
அல் மகமாய்தமாவின் சுன்னி அடிப்பறடவமாதிகள மீது சமரசமற்றை விு சட்டவிரரமாதம்
மகமாண்டவரமாவமார,  அதற்கமாக அவரகள அவரது மதசமாரபற்றை ு சட்டவிரதசியவமாத
ஆட்சிறயத் தூக்கிமயறிய முறபதினைந்திருந்தபதினைர.

உலக ு சட்டவிரசமாசலிச வறலத் தண்டு துளைம் விண்டு துளைக்கியவமாறு,  உலகிு சட்டவிரலு சட்டவிரய மிகக்கூடிய
வண்டு துளைம்மிக்க ரு நமாடுகளில் ஒன்றைமாபதினை ஈரமாக்கின் எண்மும் ஏவுகணைய் ஆதமாரவண்டு துளைங்கள மீது
கட்டுப்பமாட்றட மபறுவதும்,  உலகின் மபரும்பமான்றம எண்மும் ஏவுகணைய்
ஏற்றுமதிகளுக்கு ஆதமாரமமாக விண்டு துளைங்கும் மத்திய கிகணைகளும் மழைக்கில் அமமரிக்க
ஏகமாதிபத்தியம் ஒரு ு சட்டவிரமலமாளுறம மிக்க மூு சட்டவிரலமாபமாய இடத்றத அறடவதும்,
அவ்விதத்தில் வமாஷிங்டன் ஐு சட்டவிரரமாப்பமா மற்றும் ஆசியமாவில் அதன் முக்கிய
ு சட்டவிரபமாட்டியமாண்டு துளைரகண்டு துளைது எண்மும் ஏவுகணைய்க்கமாபதினை ஜீவரு நமாடிறய இறுக்கிப்பிடிக்க அது
வமாய்ப்பளிக்கும் என்பு சட்டவிரத அப்ு சட்டவிரபமாரின் நிஜமமாபதினை ு சட்டவிரரு நமாக்கமமாக இருந்தது.

சரவு சட்டவிரதச சட்டத்றதப் மபமாறுத்தமட்டில்,  ஈரமாக் மீதமாபதினை அமமரிக்க-பிரிட்டன்
பறடமயடுப்பமாபதினைது,  ஓர இறறையமாண்றம மகமாண்ட ரு நமாடமாபதினை ஈரமாக்கின்
உரிறமகறண்டு துளை ஆும் ஏவுகணைவத்துடன் அநியமாயமமாக மீறிய ஒரு குற்றை
ரு நடவடிக்றகயமாகும்.  ரு நமாஜிகளின் அடிப்பறட குற்றைமமாக இருந்த யத
இபதினைப்படுமகமாறல உட்பட அதிலிருந்து தமான் மற்றை எல்லமா குற்றைங்களும்
மபருக்மகடுத்தபதினை என்பதமால்,  ஆக்கிரமிப்பு ு சட்டவிரபமாறர திட்டமிட்டதும் மற்றும்
மதமாடங்கியதும் ரு நமாஜிக்களின் தறலயமாய குற்றைம் என்று அறிவித்த
நூமரம்ு சட்டவிரபரக் தீரப்பமாயம் வறரந்த ு சட்டவிரகமாட்பமாடுகளுக்கு அடித்தண்டு துளைத்தில்
பமாரத்தமால்,  புஷ்,  பிு சட்டவிரண்டு துளையர,  துறும் ஏவுகணை ஜபதினைமாதிபதி மசனி மற்றும் மகமாலின்
பமவல், மடமாபதினைமால்ட் ரம்ஸ்ஃமபல்ட் மற்றும் மகமாண்டமாலிசமா றரஸ் ு சட்டவிரபமான்றை
கூட்டமாளிகள அறபதினைவறரயும் ு சட்டவிரபமார குற்றைவமாளிகண்டு துளைமாக குற்றைஞ்சமாட்டி,
அவரகளின் எஞ்சிய வமாழ்ரு நமாள முழுவதும் சிறறையில் அறடக்க ு சட்டவிரவண்டும்.

இவரகளுடன் ஒன்றைமாக இறும் ஏவுகணைந்து மகமாண்ட ஊடக பண்டிதரகளும்
பதிப்பமாசிரியரகளும்,  இவரகள புஷ் நிரவமாகத்தின் மபமாய்கறண்டு துளைப்
பரப்பியு சட்டவிரதமாடு,  பமாரிய ு சட்டவிரபமார எதிரப்புும் ஏவுகணைரறவ ஒடுக்கும் ஓர ஒருமித்த
திட்டமிட்ட முயற்சியில்,  ு சட்டவிரபமார பிரசசமாரத்துடன் அமமரிக்க மக்கள
கருத்றதக் குகணைகளும் மழைப்பிபதினைர.  “பமாரிய ு சட்டவிரபரழிவ ஆயுதம்"  குறித்த அதிகமாரபூரவ
வமாதங்களுக்கு பிரதமாபதினை வடிகமாலமாக ு சட்டவிரசறவயமாற்றிய பத்திரிறகயமாண்டு துளைர
ஜூடித் மில்லருடன் (Judith Miller) ு சட்டவிரசரந்து, நிய ு சட்டவிரயமாரக் றடம்ஸ் முன்பதினைணிப்
பமாத்திரம் வகித்தது,  அு சட்டவிரது சட்டவிரவறண்டு துளையில் கட்டுறரயமாண்டு துளைர ு சட்டவிரதமாமஸ் ப்ரீட்மன்,
“எண்மும் ஏவுகணைய்க்கமாக ு சட்டவிரபமார ரு நடத்துவதில் [அவருக்கு]  எந்த பிரசசிறபதினையும்
இல்றல" என்று அறிவித்தமார. வமாஷிங்டன் ு சட்டவிரபமாஸ்ட் கட்டுறரயமாண்டு துளைர ரிசசமாரட்
ு சட்டவிரகமாஹன்,  ஐக்கிய ரு நமாடுகள சறபயின் பமாதுகமாப்பு அறவ முன்பதினைமால் —
ஈரமாக்கிய இரசமாயபதினை ஆயுத றகயிருப்புகள குறித்து ு சட்டவிரஜமாடிக்கப்பட்ட
"ஆதமாரத்தின்" அடிப்பறடயில்— ு சட்டவிரபமாருக்குள இறைங்குவறதத் தவிர "ு சட்டவிரவறு
மதரிவ இல்றல"  என்று மகமாலின் பமவல் முன்றவப்பது "மிகவம்
பலமமாபதினைது, மிகவம் உடன்பமாடமாபதினைது" என்று உற்சமாகத்துடன் அறிவித்தமார.

மபருநிறுவபதினை-கட்டுப்பமாட்டிலமாபதினை ஊடகங்களின் சுயதிருப்தியிலமாபதினை
அனுதமாபிகளுக்கு முற்றிலும் முரண்பட்ட வறகயில்,  உலக ு சட்டவிரசமாசலிச
வறலத் தண்டு துளைம் புஷ் நிரவமாகத்தின் மபமாய்கறண்டு துளைத் மதமாடரசசியமாக
அம்பலப்படுத்தியதுடன்,  அு சட்டவிரது சட்டவிரவறண்டு துளையில் அமமரிக்க-பிரிட்டன்
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தமாக்குதலுக்கு முந்றதய பல மமாதங்களில், ு சட்டவிரபமாரக் குரலுக்கு எதிரமாக, பத்து
மில்லியன் கும் ஏவுகணைக்கமாபதினை மக்கண்டு துளைமால்,  உலமகங்கிலும் ரு நடத்தப்பட்ட
முன்மபதினைமாருு சட்டவிரபமாதும் இல்லமாத மக்கள ஆரப்பமாட்டங்கள மக்களின் ு சட்டவிரபமார
எதிரப்புும் ஏவுகணைரறவ ஊக்குவித்து வந்தது.

WSWS இன் தறலறம பதிப்பமாசிரியர ு சட்டவிரடவிட் ு சட்டவிரரு நமாரத், மமாரச 21, 2003 இல்
பிரசுரித்த ஓர அறிக்றகயில்,  மபரிதும் நிரமாயுதபமாணியமாபதினை ஒரு ரு நமாட்டின்
மீதமாபதினை தூண்டுதலற்றை தமாக்குதறல,  மசப்டம்பர 1939  இல் ு சட்டவிரபமாலமாந்து
மீதமாபதினை ரு நமாஜி தமாக்குதலுடன் ஒப்பிட்டமார,  அு சட்டவிரது சட்டவிரவறண்டு துளையில் ரு நமாஜிக்கள
ு சட்டவிரபமாலு சட்டவிரவ, புஷ் நிரவமாகமும் ு சட்டவிரபரழிவில் முடியும் ரு நடவடிக்றகயின் ு சட்டவிரபமாக்றக
மதமாடங்கி இருப்பதமாக குறிப்பிட்டுக் கமாட்டிபதினைமார.  ு சட்டவிரரு நமாரத் பின்வருமமாறு
எசசரித்தமார:

“மதமாடங்கியுளண்டு துளை ு சட்டவிரமமாதலின் ஆரம்ப கட்ட விறண்டு துளைவகள என்பதினைவமாக
இருந்தமாலும்,  அமமரிக்க ஏகமாதிபத்தியம் ு சட்டவிரபரழிவடன் முன்மசன்று
மகமாண்டிருக்கிறைது.  அதபதினைமால் உலறக அடிறமப்படுத்த முடியமாது.  அது
மத்தியக் கிகணைகளும் மழைக்கின் மபருந்திரண்டு துளைமாபதினை மக்கள மீது கமாலனியமாதிக்க தறண்டு துளைகறண்டு துளை
மீண்டும் திணிக்க முடியமாது.  அது,  அதன் உளசிக்கல்களுக்கு ு சட்டவிரபமாரின்
ஊடமாக ஒரு ரு நம்பகமமாபதினை தீரறவக் கமாும் ஏவுகணை முடியமாது.  அதற்கு பதிலமாக,
ு சட்டவிரபமாரமால் ு சட்டவிரதமாற்றுவிக்கப்படும் முன்கண்டிரமாத சிக்கல்களும் மற்றும்
அதிகரிக்கும் எதிரப்பும் அமமரிக்க சமூகத்தின் உள முரண்பமாடுகள
அறபதினைத்றதயும் இன்னும் அதிகமமாக தீவிரப்படுத்தும்,” என்று குறிப்பிட்டமார.

இந்த எசசரிக்றக முற்றிலுமமாக நிரூபும் ஏவுகணைமமாகி உளண்டு துளைது.  ு சட்டவிரபமாரின் தமாக்கம்
அமமரிக்க சமூகத்றத ரு நமாசமமாக்கி வருகிறைது.  மீண்டும்,  குறிப்பிட்டு
கூறுவதமாபதினைமால்,  ரு நவம்பர 2017  இன் ு சட்டவிரபமார மசலவ திட்ட அறமப்பமால்
பிரசுரிக்கப்பட்ட புளளிவிபரங்களின்படி,  ரு நடப்பு நிதியமாண்டின் இறுதி
வமாக்கில்,  மசப்டம்பர 2018  இல்,  அமமரிக்க மபடரல் அரசமாங்கம் 9/11
ு சட்டவிரபமாரகளுக்குப் பின்பதினைர 5.6  ட்ரில்லியன் டமாலர மசலவிட்டிருக்கும் அல்லது
அதற்கு மபமாறுப்ு சட்டவிரபற்றிருக்கும் என்பு சட்டவிரதமாடு,  அதில் மபரும்பமான்றம
ஈரமாக்கில் மசலவிடப்பட்டிருக்கும்,  ு சட்டவிரபமாரில் சண்றடயிட்ட முன்பதினைமாள
சிப்பமாய்களின் எஞ்சிய வமாழ்க்றகக்கமாக அவரகளுக்கமாபதினை மருத்துவ மற்றும்
பமாதிப்பு மசலவகளும் இதில் உளண்டு துளைடங்கும்.

அறபதினைத்திற்கும் ு சட்டவிரமலமாக,  புஷ் மற்றும் ஒபமாமமா நிரவமாகங்கள ு சட்டவிரபமார
மசலவகளுக்கமாக மசல்வந்தரகள மீது வரிவிதிக்கமாமல்,  கடன் வமாங்கி நிதி
வகணைகளும் மழைங்கியிருந்தபதினைர, இதன் விறண்டு துளைவமாக மத்திய அரசிற்கு வட்டி மசலவகு சட்டவிரண்டு துளை
8 ட்ரில்லியன் டமாலரமாக இருக்கும், இது ு சட்டவிரபமாருக்கமாபதினை நிஜமமாபதினை மசலறவக்
கமாட்டிலும் அதிகமமாகும்.  ு சட்டவிரவறு வமாரத்றதகளில் கூறுவதமாபதினைமால்,  அமமரிக்க
மக்கள மீதும் உலகின் மீதும் அது திணிக்கப்பட்டுளண்டு துளை ு சட்டவிரபமாரகளிலிருந்து
வந்த ு சட்டவிரமலதிக வருமமாபதினைத்தின் மபரும்பகுதிறய ு சட்டவிரவமால் ஸ்ட்ரீட் அறுவறட
மசய்யும்.

ஈரமாக்கில் 4,800  அமமரிக்க சிப்பமாய்கள மகமால்லப்பட்டபதினைர என்றை ு சட்டவிரபமாதும்,
மகமால்லப்பட்டவரகளின் எண்ணிக்றக இறதவிட அதிகமமாக மசல்கின்றைபதினை.
ஈரமாக் மற்றும் ஆப்கமானிஸ்தமானுக்கு பணி நிமித்தமமாக அனுப்பப்பட்ட
இரண்டு மில்லியன் சிப்பமாய்களில் ஒரு மதிப்பீட்டின்படி ஒரு மில்லியன் ு சட்டவிரபர
நிவமாரும் ஏவுகணை உதவிகளுக்கு பதிவ மசய்துளண்டு துளைதுடன்,  புறை அதிரசசிக்குப்
பிந்றதய மபதினைஅழுத்த சீரகுறலவ மற்றும் புறை அதிரசசியமால் உண்டமாபதினை
மூறண்டு துளை கமாயங்கண்டு துளைமால் பமாதிக்கப்பட்டுளண்டு துளை நூறைமாயிரக் கும் ஏவுகணைக்கமாபதினைவரகள
உட்பட,  அத்தறகயவரகள பமாதிப்புக்கமாபதினை ரு நல உதவிகறண்டு துளைப் மபற்று
வருகின்றைபதினைர.

ஒட்டுமமமாத்தமமாக இதற்கு சமஅண்டு துளைவில் அமமரிக்க சமூகத்தின் மீது ஏறபதினைய
பிறை மபருங்ு சட்டவிரகடமாபதினை விறண்டு துளைவகளும் உளண்டு துளைபதினை. மதமாறலமதமாடரபு, இறும் ஏவுகணையம்
மற்றும் சமூக ஊடகங்கள உளண்டு துளைடங்கலமாக ஒட்டுமமமாத்த அமமரிக்க மக்கள
மீதும், பமாரிய கண்கமாணிப்பில் ஈடுபடுகின்றைபதினை ஒரு ு சட்டவிரதசிய-பமாதுகமாப்பு அரசு
கட்டறமக்கப்பட்டதன் மூலம் ஜபதினைரு நமாயக உரிறமகள சிறதக்கப்பட்டுளண்டு துளைபதினை.
ஒட்டுமமமாத்த சமூகத்தில் வன்முறறை வண்டு துளைரந்துளண்டு துளைது,  இது ஈரமாக் ு சட்டவிரபமாரமால்

மட்டும் ு சட்டவிரவரூன்றியதல்ல,  மமாறைமாக மத்தியக் கிகணைகளும் மழைக்கு,  மத்திய ஆசியமா,
முன்பதினைமாள யு சட்டவிரகமாஸ்லமாவியமா,  ஆபிரிக்கமா மற்றும் —அு சட்டவிரபதினைகமமாக
விறரவிு சட்டவிரலமா தமாமதமமாகு சட்டவிரவமா—  மதமாறலதூர கிகணைகளும் மழைக்கிலும்,
ரு நறடமுறறையண்டு துளைவில் இறடவிடமாத ஒரு கமால் நூற்றைமாண்டு இரமாணுவ
ஆக்கிரப்பில் ு சட்டவிரவரூன்றியதமாகும்.

எல்லமாவிதத்திலும் உலகப் மபமாருண்டு துளைமாதமாரம் மீதமாபதினை அமமரிக்கமாவின் நிஜமமாபதினை
பலத்திற்கு மபமாருத்தமற்றை விகிதத்தில், உலகம் முழுவதும் அதன்
ு சட்டவிரமலமாதிக்க நிறலறயத் தக்க றவப்பதற்கமாபதினை முயற்சியமாபதினைது,  சமூகரு நல
மசலவகளில் கடுறமயமாபதினை குறறைப்புகள, கல்வி, உளகட்டறமப்பு, மருத்துவ
பரமாமரிப்பு மற்றும் இதர சமூக ு சட்டவிரதறவகறண்டு துளைக் கீகணைகளும் மழைறுப்பதற்கு
உந்துசக்தியமாக இருந்துளண்டு துளைது.  அமமரிக்கமா அதற்கடுத்து உளண்டு துளை ஒருு சட்டவிரசர
டஜன் கும் ஏவுகணைக்கமாபதினை ரு நமாடுகறண்டு துளை விட இரமாணுவத்திற்கு அதிகமமாக
மசலவிடுகிறைது.

ஈரமாக் ு சட்டவிரபமாரின் மற்மறைமாரு விறண்டு துளைவ,  அமமரிக்க அரசியல் வமாழ்வின்
றமயத்திற்கு இரமாணுவ-உண்டு துளைவத்துறறை எந்திரத்றத வண்டு துளைரத்துளண்டு துளைது.  ஈரமாக்
மற்றும் ஆப்கமானிஸ்தமான் ு சட்டவிரபமார குற்றைவமாளிகள —மகல்லி,  மமாட்டீஸ்,
மமக்மமாஸ்டர ஆகிு சட்டவிரயமார—  ட்ரம்ப் நிரவமாகத்தின் ு சட்டவிரதசிய பமாதுகமாப்பு
மகமாளறகறய வழிரு நடத்துகிறைமாரகள.  ஜபதினைரு நமாயகக் கட்சி தற்ு சட்டவிரபமாது
உண்டு துளைவத்துறறை மசயல்பமாட்டமாண்டு துளைரகளின் ஒரு மபருங்கூட்டத்தமால்
றகயகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறைது,  அண்மித்து அவரகளில் அறபதினைவருு சட்டவிரம
ஈரமாக் மற்றும் ஆப்கமானிஸ்தமான் ு சட்டவிரபமாரகளில் முன்பதினைர
பணியமாற்றியவரகண்டு துளைமாவர.

அப்ு சட்டவிரபமாரின் 15 வது ஆண்டு நிறபதினைவதிபதினைத்றத அமமரிக்க ஊடகங்கள மிகக்
குறறைவமாகு சட்டவிரவ குறிப்பிட்டுளண்டு துளைபதினை,  ஏகமாதிபத்தியத்தின் குற்றைங்களும்,
அவற்றின் மசமாந்த உடந்றதத்தன்றமயும்,  ரு நறடமுறறையண்டு துளைவில் மவபதினைமமாக
கண்டுங்கமாும் ஏவுகணைமாது கடந்து மசல்ல ு சட்டவிரவண்டுமமபதினை அறவ விரும்புகின்றைபதினை.
இறதவிட மிக முக்கியமமாபதினைது,  ஈரமாக் ு சட்டவிரபமாறர நியமாயப்படுத்த
பயன்படுத்தப்பட்ட அு சட்டவிரத அணுகுமுறறைகள,  ரஷ்யமாவக்கு எதிரமாக ஓர
ஆத்திரமூட்டல் மற்றும் ஆக்ு சட்டவிரரமாஷை பிரசசமாரமமாக இன்னும் மகமாடூரமமாபதினை
ரு நமாசத்றதத் தூண்டிவிட பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறைது,  இவற்றின் தரக்கம்
அணுஆயுதங்கள சம்பந்தப்பட்ட முற்றுமுதலமாபதினை ு சட்டவிரபமாருக்கு இட்டுச
மசல்கின்றைபதினை.

ரஷ்யமாவக்கு எதிரமாபதினை தற்ு சட்டவிரபமாறதய பிரசசமாரத்தில்,  ு சட்டவிரவமறைமான்றும்
இருக்கிறைமதன்றைமால்,  அது பூதமாகரமமாக்குவதற்கமாபதினை இலக்கில் சதமாம்
ஹூறசன் இடத்தில் விண்டு துளைமாடிமீர புட்டின் பதிலீடு மசய்யப்பட்டு,  அது
ஈரமாக்கிற்கு எதிரமாபதினை பிரசசமாரத்றத விட முன்பினும் அதிக வலுவற்றைதமாக,
மவளிப்பறடயமாபதினை மபமாய்களின் அடிப்பறடயில் உளண்டு துளைது.  இந்த
வபதினைப்புறரயில்,  பிரிட்டிஷ் உண்டு துளைவமாளி ு சட்டவிரசரஜி ஸ்கிரிபமால் க்கு ரஷ்யமா
ரு நஞ்சூட்டியது என்று குற்றைஞ்சமாட்டப்படுவது,  சதமாம் ஹூறசனின் "பமாரிய
ு சட்டவிரபரழிவகரமமாபதினை ஆயுதங்கள"  என்பதற்கு சமமமாக மமாறியுளண்டு துளைது.  பிரிட்டிஷ்
மவளியுறைவத்துறறை மசயலர ு சட்டவிரபமாரிஸ் ு சட்டவிரஜமான்சன் வமாஷிங்டன் மற்றும்
இலண்டபதினைமால் இலக்கில் றவக்கப்பட்ட ஆட்சியுடன் ஒரு ு சட்டவிரமமாதறலத்
தீவிரப்படுத்துவதற்கு அவசியமமாபதினை "ஆதமாரத்றத"  வகணைகளும் மழைங்குவதில் மகமாலின்
பவல்லின் பமாத்திரத்றத மிஞ்ச முறபதினைகிறைமார.

எவ்வமாறிருப்பினும் இந்த 15  ஆண்டுகள வீும் ஏவுகணைமாக கடந்துவிடவில்றல.
உலமகங்கிலும்,  ஏகமாதிபத்திய ு சட்டவிரபமாருக்கு ஒரு நிறலயமாபதினை குரலமாக
ஒலிக்கும் உலக ு சட்டவிரசமாசலிச வறலத் தண்டு துளைத்திற்கு வமாசகரகள அதிகரித்து
வருகிறைமாரகள.  உலக ு சட்டவிரசமாசலிச வறலத் தண்டு துளைத்தமால் முன்மபதினைடுக்கப்பட்ட
மமாரக்சிச முன்ு சட்டவிரபதினைமாக்கு சரவு சட்டவிரதச மதமாழிலமாண்டு துளை வரக்கத்திற்கு முன்ு சட்டவிரபதினைமாக்கிய
பமாறதறயக் கமாட்டுகிறைது.  ு சட்டவிரபமாருக்கு எதிரமாபதினை ு சட்டவிரபமாரமாட்டத்திற்கு இன்று
அமமரிக்கமாவில் சமூக சமத்துவக் கட்சிறயயும் மற்றும் உலமகங்கிலும்
ரு நமான்கமாம் அகிலத்தின் அறபதினைத்துலக குழுவின் அதன் சு சட்டவிரகமாதர கட்சிகறண்டு துளைக்
கட்டறமப்பதும் அவசியமமாகிறைது.
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