உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

www.wsws.org

அமெரிக்க ஊடகங்கள் ் பள் போருக்கு அழுத்தெளிக்க சிஐஏ இன் இரிஐஏ இன் இரச் போயன ஆயுத ரசாயன ஆயுத வ் போதங்க ஆயுத வாதங்களன
ஊக்குவிக்கின்ற நி ஆயுத வாதங்களன்ற நிலையில

சிரியியாவிலும் ஈ் ஈரியாக்கிலும் அிலும் அமகிலும் அமெரிக்க
குண்டுவீச்சுக்கச்சுக்களியால் உயிரிழப்புகள
மும்கிலும் அமெடங்கியாகின்றன
Patrick Martin, 12 April 2017

ஈராககிலும்

சிரிரியாவலும்
அஅம அமெரிகக
வ அமொனத்
ானத் தாககுானத் தலில
இறந்ானத் தவர்களின்
எண்ணிக எண்ணிக்கக
அமணானாலட்
ட்ரம்ப்
அமவள் எண்ணிக்க்
 அமொளி எண்ணிக்ககயில நு எண்ணிக்க் நுழைவானத் தற்கு முந் எண்ணிக்கானத் தரிய க எண்ணிக்கணசி முழு  அமொானத் தத்துணன்
ஒப்பிடு எண்ணிக்ககயில  அமொர்ச்  அமொானத் தத்தில அண்மித்து மூன்று  அமெணங்கு
அதிகரித்திருப்பானத் தாக பிரிட்டிஷ் கண்காணிப்பு குழு Airwars இன் ஒரு
அறிக எண்ணிக்கக கண்ணறிந்துள்்து. டிசம்பர் 2016 இல 465 ஆக பதிவான
ப எண்ணிக்கணத்து எண்ணிக்கறசாரா  அமெககளின் உயிரி் நுழைப்பு எண்ணிக எண்ணிக்கக  அமொர்ச் 2017 இல
1,754 ஆக உரியர்ந்ானத் தது, இது 277 சானத் தவீானத் த உரியர்வாகும்.
இந்ானத் த அறிக எண்ணிக்கக, ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் உத்ானத் தரவட்ண கணந்ானத் த வார
கணற்ப எண்ணிக்கண
ஏவுக எண்ணிக்குகணை
ானத் தாககுானத் தலுககு
சாககுு சாக்குபபாககாக
கூறப்படும் பஷர் அல-அசாத்தின் சிரிரிய ஆட்சி ானத் தான்
வஷவாயு
ானத் தாககுானத் தலக எண்ணிக்க்
நணத்திரியது
என்ற
இட்டுககட்ணப்பட்ண குற்றச்சாட்டுககள் மீானத் தான ஊணக வஷ அமெப்
பிரச்சாரத்திற்கு
இ எண்ணிக்கணயில
வந்திருந்ானத் தது.
அமசய்திகளில
கூறப்பட்ண கணந்ானத் த வார சிரிரிய இரசாரியன ானத் தாககுானத் தலில
உயிரி் நுழைந்ானத் தவர்க எண்ணிக்க்க காட்டிலும், அஅம அமெரிகக குண்டுவீச்சானது
கு் நுழைந் எண்ணிக்கானத் தகள் உட்பண அதிக எண்ணிக எண்ணிக்ககயி்ணிக்கையிலான அப்பாவ
 அமெகக எண்ணிக்க்க
அமகான்றுள்்து
என்ப எண்ணிக்கானத் து சாக்குபரிய
இது
எடுத்துககாட்டுகிறது. இந்ானத் த காருகணைத்திற்காகு சாக்குபவ, இந்ானத் த ஆய்வு
ு சாக்குபானத் தாற்றப்பாட்ண்வல
அஅம அமெரிகக
ஊணகங்களில
குறிப்பிணப்பணா அமெு சாக்குப்ணிக்கையிலு சாக்குபரிய  எண்ணிக்ககவணப்பட்டுள்்ன.
ஈரான்-சிரிரியா
ு சாக்குபபார்
பகுதிகளில
நணககும்
வான்வழ
ானத் தாககுானத் தலகளில உயிரி் நுழைப்பவர்க எண்ணிக்க் அட்ணவ எண்ணிக்குகணைப்படுத்தும்
 அமெற்றும் அமசய்திகளுககு ஆானத் தரவான சாட்சிரியங்களின் ப்ணிக்கையிலத் எண்ணிக்கானத் த
 அமெதிப்பீடு அமசய்யும் Airwars அ எண்ணிக்க அமெப்பு, 2016 முழுவதிலும்
இறந்ானத் தவர்க எண்ணிக்க்க
காட்டிலும்
அம அமொத்ானத் தம்
2,826
ு சாக்குபபர்
உயிரி் நுழைப்ு சாக்குபபாடு 2017 இன் முானத் தல மூன்று  அமொானத் தங்களில அதிக
எண்ணிக எண்ணிக்ககயி்ணிக்கையிலான
அப்பாவ
 அமெககள்
அமகால்ணிக்கையிலப்பட்ண
அமசய்திகள் வந்திருப்ப எண்ணிக்கானத் த கண்ணறிந்ானத் தது. இந்ானத் த அதிகரிப்பு
அமசால்ணிக்கையிலப்ு சாக்குபபானால 2016 இன் இறுதியில இருந்ு சாக்குபானத் த அமானத் தாணங்கி
இருந்ானத் தது. அப்ு சாக்குபபாது ஈராககிரிய இராணுவமும் அானத் தன்
அஅம அமெரிகக இராணுவ "ஆு சாக்குப்ணிக்கையிலாசகர்களும்" கணந்ானத் த இரண்ண எண்ணிக்கர
ஆண்டுக்ாக சுன்னி அடிப்ப எண்ணிக்கணவாானத் த குழுவான
ISIS
ஆககிரமித்திருந்ானத் த அம அமொசூல நகர் மீது அவர்க்து படுஅமகா எண்ணிக்க்ணிக்கையில
ானத் தாககுானத் த எண்ணிக்க்ணிக்கையிலத் அமானத் தாணங்கின.
அம அமொசூலின் கி் நுழைககு பகுதியில நணந்ானத் த அஅம அமெரிகக வ அமொனத்
ானத் தாககுானத் தலகளில அமானத் தாணர்ச்சிரியான பாரிரிய படுஅமகா எண்ணிக்க்ணிக்கையில குறித்து
சர்வு சாக்குபானத் தச அமபாது  அமென்னிப்பு ச எண்ணிக்கப வசார எண்ணிக்குகணை நணத்தி
உள்்து, அம அமொசூல 2016 அகு சாக்குபணாபரில இருந்து டிசம்பர்

வ எண்ணிக்கரயி்ணிக்கையிலான முானத் தல கட்ண ானத் தாககுானத் தலின் ு சாக்குபபாது திரும்ப
 எண்ணிக்ககப்பற்றப்பட்ண நகர அமொகும். கணந்ானத் த வாரம் அமவளிரியான ஓர்
அறிக எண்ணிக்கக "முழு குடும்பங்களும் உள்ு சாக்குப் இருககும் ு சாக்குபபாு சாக்குபானத் த
ஒட்டுஅம அமொத்ானத் த
வீடுக எண்ணிக்க்யும்
அழத்ானத் த
அஅம அமெரிகக
ானத் த எண்ணிக்க்ணிக்கையில எண்ணிக்க அமெயி்ணிக்கையிலான கூட்ணணியின் வான்வழ ானத் தாககுானத் தலகளின்
எச்சரிக எண்ணிக்ககயூட்டும் வடிவத் எண்ணிக்கானத் த" கணந்ானத் த வாரம் கண்ணறிந்ானத் தது.
அம அமொசூலில

உள்் அககுழுவன் மூத்ானத் த வசார எண்ணிக்குகணைரியா்ர்
கூறு எண்ணிக்ககயில, “அத்ானத் தாககுானத் த எண்ணிக்க்ணிக்கையில வழநணத்திரிய
கூட்ணணி ப எண்ணிக்கணகள், சர்வு சாக்குபானத் தச  அமெனிானத் தாபி அமொன சட்ணத் எண்ணிக்கானத் த
அமவளிப்ப எண்ணிக்கணரியாக மீறி, அப்பாவ  அமெககள் அமகால்ணிக்கையிலப்படுவ எண்ணிக்கானத் த
ானத் தடுகக
ு சாக்குபபாதிரிய
முன்அமனச்சரிக எண்ணிக்கக
நணவடிக எண்ணிக்கககள்
எடுககவல எண்ணிக்க்ணிக்கையில என்ப எண்ணிக்கானத் து சாக்குபரிய அதிக்வ்ணிக்கையிலான உயிரி் நுழைப்புகளின்
எண்ணிக எண்ணிக்கக
எடுத்துககாட்டுகின்றன,”
என்றார்.
வீட்டில
 அமெககள் நிரம்பி இருககிறார்கள் என்று அறிந்தும் அவற் எண்ணிக்கற
இ்ணிக்கையிலககில  எண்ணிக்கவத்ானத் த குண்டு ானத் தாககுானத் தலக எண்ணிக்க்த் அமானத் தாணர்ந்து, அந்ானத் த
அப்பாவ  அமெகக எண்ணிக்க்த் ானத் தப்பிு சாக்குபரியாடு அமொறு கூறுவானத் தற்கு பதி்ணிக்கையிலாக
ஈராககிரிய அதிகாரிகள் அவர்கள் வீடுகளில அங்ு சாக்குபகு சாக்குபரிய
ானத் தங்கியிருககு அமொறு
கூறுவ எண்ணிக்கானத் த
குறிப்பாக
அவர்
ு சாக்குப அமெற்ு சாக்குபகாளிட்ணார்.
Donatella Rovera

ு சாக்குப அமெற்கு அம அமொசூலில நி எண்ணிக்க்ணிக்கையில எண்ணிக்க அமெ இன்னும் ு சாக்குப அமொச அமொக உள்்து,
அங்ு சாக்குபக அஅம அமெரிகக-ஈராககிரிய ானத் தாககுானத் தலின் இரண்ணாம் கட்ணம்
இந்ானத் தாண்டு அமானத் தாணககத்தில அமானத் தாணங்கிரியது. இரண்டு மிலலிரியன்
 அமெகக எண்ணிக்க்க
அமகாண்ண
பண் எண்ணிக்கணரிய
 எண்ணிக்க அமெரியப்பகுதி எண்ணிக்கரிய
உள்்ணககிரிய இது, மிகவும்  அமெககள் நிரம்பிரிய பகுதிரியாகும்,
அங்ு சாக்குபக அடுககு வீடுகளின்  அமொடியில துப்பாககிு சாக்குபரியந்தி
நிற்பவர்க எண்ணிக்க்
அழகக
வ் நுழை எண்ணிக்க அமெரியாக
வ அமொனத்
ானத் தாககுானத் தலகளுககு உத்ானத் தரவணப்படுகிறது, இந்ானத் த நிகழ்மு எண்ணிக்கறயில
அமபரும்பாலும்
வீடுகளுககுள்
வசிப்பவர்களும்
அமகால்ணிக்கையிலப்படுகிறார்கள். அதுு சாக்குபபான்ற  அமொர்ச் 17 அஅம அமெரிகக
ானத் தாககுானத் தல ஒன்று ஏறத்ானத் தா் நுழை 300 ு சாக்குபப எண்ணிக்கரக அமகான்றது.
ஒரு சிரிரிய வ அமொனத்ானத் த்ம் மீது அஅம அமெரிகக ஏவுக எண்ணிக்குகணை
ானத் தாககுானத் தலகளுககு
ஜனாதிபதி
ட்ரம்ப்
உத்ானத் தரவடுவானத் தற்கு
சாககுு சாக்குபபாககாக
இருந்ானத் ததும்,
பரந்ானத் த்வல
பிரச்சாரம்
அமசய்ரியப்பட்ணது அமொன கான் ு சாக்குபஷகஅமக் ஷேக்கௌன் நகரம் மீானத் தான சிரிரிய
இரசாரியன ஆயுானத் த ானத் தாககுானத் தல என்று குற்றஞ்சாட்ணப்பட்ண
ானத் தாககுானத் தலில அமகால்ணிக்கையிலப்பட்ணவர்களின் எண்ணிக எண்ணிக்கக எண்ணிக்கரிய வண,
 அமொர்ச் 17 இல அஅம அமெரிகக குண்டுக்ால அமகால்ணிக்கையிலப்பட்ண
அப்பாவ  அமெககளின் எண்ணிக எண்ணிக்கக ஏறத்ானத் தா் நுழை மூன்று  அமெணங்கு
அதிகம்.  அமொர்ச்  அமொானத் தம் அஅம அமெரிகக குண்டுவீச்சில உயிரி் நுழைந்ானத் த

அம அமொத்ானத் த அப்பாவ  அமெககளின் எண்ணிக எண்ணிக்கக அதிகபட்சம் 20
 அமெணங்காகும்.
ஆனால
அஅம அமெரிகக
ஊணகங்களில
இந்ானத் த
அஅம அமெரிகக
குண்டுவீச்சு அட்டூழரியங்க எண்ணிக்க்க குறித்து ஏறத்ானத் தா் நுழை எதுவுு சாக்குப அமெ
குறிப்பிணப்பணவல எண்ணிக்க்ணிக்கையில.
சிரிரியாவற்கு
எதிராக
ட்ரம்ப்
உத்ானத் தரவட்ண ு சாக்குபணா அமொோமாஹாக ு சாக்குபபார்கப்பல ஏவுக எண்ணிக்குகணை வீச்சுககு
அரசிரியல மூடி அமெ எண்ணிக்கறப் எண்ணிக்கப வ் நுழைங்கிரிய இ எண்ணிக்கணவணாானத் த பிரச்சார
வீச்சுணன் நிச்சரிய அமொக எ எண்ணிக்கானத் தயும் ஒப்பிண முடிரியாது.
சார்லஸ் சூ அமொர் முானத் தல நான்சி பிஅம்ணிக்கையிலாசி, எலிசஅமபத் வாஅமரன்
வ எண்ணிக்கரயில, அஅம அமெரிகக "முப்ப எண்ணிக்கணகளின் ானத் த எண்ணிக்க்ணிக்கையில எண்ணிக்க அமெ ானத் த்பதிரியாக"
ட்ரம்பின் முானத் தல மிகப்அமபரும் நணவடிக எண்ணிக்கக எண்ணிக்கரிய பாராட்ண
முண்டிரியடித்து அமசன்ற ஜனநாரியகக கட்சி அரசிரியலவாதிகளில
எவருு சாக்குப அமெ,
அம அமொசூலில
அப்பாவ
 அமெககள்
அமானத் தாணர்ந்து
அமகால்ணிக்கையிலப்படுவானத் தற்கு
எந்ானத் த
ஆட்ு சாக்குபசப எண்ணிக்குகணைக எண்ணிக்க்யும்
அமானத் தரிவககவல எண்ணிக்க்ணிக்கையில.

நியூ ு சாக்குபரியார்க  எண்ணிக்கணம்ஸ்ககாக சாய்வு நாற்காலியில அ அமெர்ந்துள்்
ு சாக்குபபார்-பண்டிானத் தர்களின்
மூவரணிரியான
நிகு சாக்குபகா்ணிக்கையிலஸ்
கிறிஸ்ு சாக்குபணாஃப்,
ு சாக்குபராஜர்
அமகாஅமோமாஹன்
 அமெற்றும்
ு சாக்குபானத் தா அமெஸ்
ஃபிஅமரட் அமென்
ு சாக்குபபா்ணிக்கையிலு சாக்குபவ,
“ அமெனிானத் த
உரி எண்ணிக்க அமெகள்"
ஏகாதிபத்திரியத்திற்கு வககா்ணிக்கையிலத்து வாங்கும் ஊணங்களில
எதுவுு சாக்குப அமெ கூண, அம அமொசூலில ஓடும் இரத்ானத் த ஆற் எண்ணிக்கற கண்டித்ு சாக்குபானத் தா
அல்ணிக்கையிலது அஅம அமெரிகக இராணுவ ப எண்ணிக்கணக்ால நணத்ானத் தப்பட்ண
ு சாக்குபவஅமறந்ானத் த
பாரிரிய
படுஅமகா எண்ணிக்க்ணிக்கையிலக எண்ணிக்க்க
கண்டித்ு சாக்குபானத் தா
அமபரும்பாலும் கட்டு எண்ணிக்கர பகுதிகளில ஒரு துளி இணமும்
அமச்ணிக்கையிலவணவல எண்ணிக்க்ணிக்கையில. அவர்களின் ஒு சாக்குபர அகக எண்ணிக்கற எல்ணிக்கையிலாம், சிஐஏ
 அமெற்றும் அமபன்ணகன் இ்ணிக்கையிலககில  எண்ணிக்கவககும் அரசாங்கங்கள்
 அமெற்றும் சகதிக எண்ணிக்க் பூானத் தாகர அமொக காட்டி, அவ்வானத் தத்தில
அஅம அமெரிகக ஏகாதிபத்திரிய ானத் த எண்ணிக்க்ணிக்கையிலயீட் எண்ணிக்கண அவர்க்து உரியர்ானத் தர
நடுத்ானத் தர வர்கக ஆானத் தரவா்ர்களுககு வற்ப எண்ணிக்கன அமசய்வானத் தாக
உள்்து.
சிரிரியா கான் ு சாக்குபஷகஅமக் ஷேக்கௌன் (Khan Sheikhoun) இல வஷவாயு
ானத் தாககுானத் தல நணத்திரியானத் தாக குற்றஞ்சாட்ணப்படும் சம்பவத்தில
ஊணக பிரச்சாரங்களுககு இருககும் ஒரு மிகப்அமபரும் ானத் த எண்ணிக்கண
என்னஅமவன்றால,
அத்ானத் தாககுானத் தலின்
நி எண்ணிக்க்ணிக்கையிலப்பாட்டிலிருந்து
வரும் குற்றச்சாட்டுககளின் முற்றுமுழுானத் தான சாத்திரிய அமெற்ற
ானத் தன் எண்ணிக்க அமெரியாகும். ஒரு ஈவரகக அமெற்ற ஆட்சிககு ானத் த எண்ணிக்க்ணிக்கையில எண்ணிக்க அமெ
ானத் தாங்கும் அசாத், அவரது அமசாந்ானத் த  அமெககளுககு எதிரான ப்ணிக்கையில
குற்றங்களுககு அமபாறுப்பானவர் ானத் தான். ஆனால சிரிரியாவன்
பிரானத் தான நகரங்கள் அ எண்ணிக்கனத்தின் மீதும் அவரின் ப எண்ணிக்கணகள்
மீண்டும் கட்டுப்பாட் எண்ணிக்கண எடுத்துள்் நி எண்ணிக்க்ணிக்கையில எண்ணிக்க அமெகளின் கழும்
 அமெற்றும் ட்ரம்ப் நிர்வாகத்தின் உரியர் அமெட்ண அதிகாரிகு சாக்குப் இந்ானத் த
உள்நாட்டு ு சாக்குபபாரில அு சாக்குபனக அமொக அசாத் ானத் தப்பிப்பி எண்ணிக்க் நுழைத்து
வணககூடும் என்ப எண்ணிக்கானத் தயும், சிரிரியாவல அஅம அமெரிககாவன் இ்ணிக்கையிலககு
ISIS ஐ அழப்பது ானத் தாு சாக்குபன ானத் தவர, சிரிரிய ானத் த எண்ணிக்க்ணிக்கையிலவ எண்ணிக்கர
தூககிஅமரியறிவானத் தல்ணிக்கையில
என்ப எண்ணிக்கானத் த
ஒப்புக
அமகாண்டுள்்
நி எண்ணிக்க்ணிக்கையில எண்ணிக்க அமெயில, அசாத் அதுு சாக்குபபான்றஅமவாரு ானத் தாககுானத் தலில ஈடுபண
அங்ு சாக்குபக சாானத் தாருகணை அமொக எந்ானத் த காருகணைமும் இல எண்ணிக்க்ணிக்கையில.
ஈராக  அமெற்றும் சிரிரியாவல அஅம அமெரிகக குண்டுகள்  அமெற்றும்
ஏவுக எண்ணிக்குகணைக்ால ஏற்பட்ண உயிரி் நுழைப்பு எண்ணிக எண்ணிக்ககககான
உள்ு சாக்குபநாககத் எண்ணிக்கானத் தத் தீர் அமொனப்பது ஒன்றும் சிர அமெமில எண்ணிக்க்ணிக்கையில . அது
ஒட்டுஅம அமொத்ானத் த அமொக  அமெத்திரிய கி் நுழைககில அானத் தன் ு சாக்குப அமெ்ணிக்கையிலாதிகக
நி எண்ணிக்க்ணிக்கையிலப்பாட் எண்ணிக்கண ு சாக்குபபணுவானத் தற்காக அஅம அமெரிகக ஏகாதிபத்திரிய
உந்துானத் தலின் ஒரு பிரிககவரிய்ணிக்கையிலாானத் த பாக அமொக உள்்து, இந்ானத் த
முரியற்சியில ஒரு மிலலிரியனுககும் அதிக அமொன  அமெககள்
இப்ு சாக்குபபாது உயிரி் நுழைந்துள்்னர்  அமெற்றும் ஈராக, சிரிரியா, ு சாக்குபரிய அமென்,
லிபிரியா,
ு சாக்குபசா அமொலிரியா
 அமெற்றும்
ஏ எண்ணிக்கனரிய
நாடுகளும்
இரத்ானத் தகக்ரிரியான கு் நுழைப்பங்களுககுள் மூழ்கடிககப்பட்டுள்்ன.

இந்ானத் த தீவர அமெ எண்ணிக்கணந்து வரும் இரத்ானத் த ஆறு, ஒபா அமொ நிர்வாக
அமகாள் எண்ணிக்கககளின் ஒரு அமானத் தாணர்ச்சி எண்ணிக்கரியயும்  அமெற்றும் அானத் தன் மிக
ு சாக்குப அமொச அமொன
அம்சங்களின்
தீவரப்பாட் எண்ணிக்கணயும்
என
இரண் எண்ணிக்கணயும்
பிரதிநிதித்துவம்
அமசய்கிறது.
அமவளியுறவு
வவகாரங்களுககான குழுவன் மிகாஹ் அமஜன்அமகா நணத்திரிய
ஒரு குகணைககட்டின்படி, ட்ரம்ப் அமவள் எண்ணிக்க்  அமொளி எண்ணிக்ககககுள்
நு எண்ணிக்க் நுழைந்ானத் ததில இருந்து டிு சாக்குபரான் ஏவுக எண்ணிக்குகணை ானத் தாககுானத் தலகளின்
கா்ணிக்கையில அ்வு, சராசரிரியாக 5.4 நாட்களுககு ஒரு ானத் தாககுானத் தல
என்பதிலிருந்து 1.8 நாட்களுககு ஒன்றாக, மும் அமெணங்கு
அதிகரித்துள்்து.
அஅம அமெரிகக
குண்டுவீச்சு
 அமெற்றும்
ஏவுக எண்ணிக்குகணை
ானத் தாககுானத் தலகளுககான
வதிமு எண்ணிக்கறக எண்ணிக்க்
வ எண்ணிக்கரரியறுககும்
அமசரியலபாடுகளுககான வதிமு எண்ணிக்கறகள் (rules of engagement)
ு சாக்குபரிய அமென்
 அமெற்றும்
ு சாக்குபசா அமொலிரியாவல
கணிச அமொன்வற்கு
இ்ணிக்கையிலகுவாககப்பட்டுள்்ன,
இவ்வரண்டு
வணரியங்களிலுு சாக்குப அமெ
ஜனாதிபதி
ட்ரம்பின்
நிர்வாக
நணவடிக எண்ணிக்ககக்ால
அமசய்ரியப்பட்ணன. ு சாக்குபரிய அமெனில கு எண்ணிக்கறந்ானத் தபட்சம் 30 இல ஒரு
பாரிரிய படுஅமகா எண்ணிக்க்ணிக்கையில, இந்ானத் த ஆட்சி அமொற்றத் எண்ணிக்கானத் த அடுத்து
உணனடிரியாக
நணந்ானத் தானத் தாகும்,
ு சாக்குப அமெலும்
ஒபா அமொவன்
கழ்
அமபன்ணகனால அமானத் தாணங்கப்பட்டு, ட்ரம்பின் கழ் உறுதிப்பட்டு,
நூற்றுக
குகணைககான
அஅம அமெரிகக
சிறப்பு
ப எண்ணிக்கண
நணவடிக எண்ணிக்ககரியா்ர்
இப்ு சாக்குபபாது
ு சாக்குபசா அமொலிரியாவல
நி எண்ணிக்க்ணிக்கையிலநிறுத்ானத் தப்பட்டுள்்னர்.
ஈராக
 அமெற்றும்
சிரிரியாவல
ஈடுபடுத்ானத் தப்பட்டுள்்
மிகப்
அமபரிரிய்வ்ணிக்கையிலான
அஅம அமெரிகக
ப எண்ணிக்கணக எண்ணிக்க்ப்
அமபாறுத்ானத் த
வ எண்ணிக்கரயில,
ட்ரம்ப்
நிர்வாகம்
அச்அமசரியலபாடுகளுககான
வதிமு எண்ணிக்கறக எண்ணிக்க்
ானத் த்ர்த்தும்
அல்ணிக்கையிலது
ஒட்டுஅம அமொத்ானத் த அமொக
அவற் எண்ணிக்கற அழககும் கண்ு சாக்குபுகணைாட்ணத்தில அவற் எண்ணிக்கற மீ்ாய்வு
அமசய்யும்
இறுதி
கட்ணங்களில
உள்்து.
ஏற்கனு சாக்குபவ,
வான்வழத்
ானத் தாககுானத் தலகளுககு
ானத் த எண்ணிக்க்ணிக்கையில எண்ணிக்க அமெரியங்கள்
உத்ானத் தரவடுவதில எண்ணிக்க்ணிக்கையில
க்
அதிகாரிகு சாக்குப்
உத்திரவடும்
வ எண்ணிக்ககயில
முடிஅமவடுககும்
நிகழ்மு எண்ணிக்கறயில
கட்ண எண்ணிக்க்
பிறப்பிப்பானத் தற்கான
பானத் தவயிணங்கள்
கழ்ு சாக்குபநாககி
கு எண்ணிக்கறககப்பட்டுள்்ன. கணந்ானத் த ப்ணிக்கையில  அமொானத் தங்க்ாக அதிகரித்து
வரும்
உயிரி் நுழைப்பு
எண்ணிக எண்ணிக்கக,
“கட்டுப்பாடுக எண்ணிக்க்
ானத் த்ர்த்தும்"
ட்ரம்பின்
கட்ண எண்ணிக்க் எண்ணிக்கரிய
அமபன்ணகன்
நி எண்ணிக்கறு சாக்குபவற்று எண்ணிக்ககயில இன்னும் ு சாக்குப அமெற்அமகாண்டு வண் எண்ணிக்குகணைத்
அமானத் தாடும்.
அம அமொசூலில  அமொர்ச் 17 பாரிரிய படுஅமகா எண்ணிக்க்ணிக்கையிலகள்  அமெற்றும்
அஅம அமெரிகக
குண்டுவீச்சால
ஏற்பட்ண
ப்ணிக்கையில
ஏ எண்ணிக்கனரிய
ு சாக்குபபரழவுக எண்ணிக்க்க
குறித்து
அமபன்ணகன்
இந்ானத் த
வாரம்
உத்திு சாக்குபரியாகபூர்வ வசார எண்ணிக்குகணை ஒன் எண்ணிக்கற அமானத் தாணங்கிரியது. இந்ானத் த
சம்பவங்கள் "கு எண்ணிக்கறந்ானத் தபட்சம் இப்பிராந்திரியத்திலும்  அமெற்றும்
உ்ணிக்கையிலஅமகங்கிலும்
ந அமெது
பிம்பம்
மீது
ஒரு
எதிர் அமெ எண்ணிக்கற
ானத் தாககத் எண்ணிக்கானத் தக"
அமகாண்டிருப்ப எண்ணிக்கானத் த
அமபன்ணகன்
அமசய்தி
அமானத் தாணர்பா்ர்
ு சாக்குபகர்னல
ு சாக்குபஜாசப்
ஸ்கஅமராககா
ஒப்புக
அமகாண்ணார். ு சாக்குபவறு வார்த் எண்ணிக்கானத் தகளில கூறுவானத் தானால, அஅம அமெரிகக
ஏகாதிபத்திரிய
குற்றங்க எண்ணிக்க்
அம்ப்ணிக்கையிலப்படுத்துபவர்கள்,
பரியங்கரவாதிகள் அமசய்யும் அு சாக்குபானத் த ு சாக்குபவ எண்ணிக்க்ணிக்கையில எண்ணிக்கரியத்ானத் தான் அமசய்து
அமகாண்டிருககிறார்கள்!
சர்வு சாக்குபானத் தச அமபாது  அமென்னிப்பு அ எண்ணிக்க அமெப்பு  அமெற்றும் Airwars இன்
அறிக எண்ணிக்கககள்,  அமெத்திரிய கி் நுழைககில அஅம அமெரிகக அமவளியுறவு
அமகாள் எண்ணிக்ககயின்
முழு எண்ணிக்க அமெரியான
குற்றகர
குுகணைாம்சத் எண்ணிக்கானத் த
அடிகு சாக்குபகாடிட்டு காட்டுகின்றன. அ எண்ணிக்கவ அசாத்-வு சாக்குபராானத் த  அமெற்றும்
ரஷ்ரிய-வு சாக்குபராானத் த
வஷ அமெ
பிரச்சாரத்தில
சம்பந்ானத் தப்பட்டுள்்
அ எண்ணிக்கனவ எண்ணிக்கரயும்
ஏகாதிபத்திரியத்தின்
பிரசாரகர்க்ாக
அம்ப்ணிக்கையிலப்படுத்துகிறது.

