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ட்ரம்ப, மத்திய உளவுத்துத்துறு
முகத்துறமயின் சிரிய "புரட்சி" க்க
நிதியளிபத்துறளிப்பை நிறுத்துகிுிறுத்துகிறார

Bill Van Auken,   22 July 2017 

சரியியாவில் இஸ்இஸ்லியாமிய மிய பாியா போரியாளிகள் குழுக்களுக்குப

ாயிற்சயளித்த,  ஆயுதங்கள் வழங்கி மற்றும் சம்ாளங்களும் கூட
வழங்கிய ஐந்தியாண்டுகளுக்கு முந்க்கு முந்ததய சஐஏ இன
உத்திமிய பயியாகபபூர்வ இ போரகசய நடவடிக்க்கு முந்தகக்கு முந்தய ட் போரம்ப நிர்வியாகம்
நிறுத்தகிறத எனறு ு என்று ஜது என்று ஜூக்கு முந்தஇஸ்ல 19  அனறு வியாஷிங்டன மிய பாியாஸ்டில்
முதலில் ் வவளியியான ் வசய்தி,  ட் போரம்ப மற்றும் மியாஸ்மிய பகியாவிற்கு
இக்கு முந்தடயிஇஸ்லியான "உள்கூட்டு"  குறித்த குற்றச்சியாட்டுகள் மீத
வியாஷிங்டனில் நடந்த வரும் கடும் அ போரசயல் மிய பமியாதக்கு முந்தஇஸ்ல இனனும்
கூடுதஇஸ்லியாக எரியூட்டியுள்ளத.

ஆயுத மிய பசக்கு முந்தவகள் குழுவின குடிய போரசு கட்ச தக்கு முந்தஇஸ்லவர் ் வசனட்டர்
மிய பு என்று ஜியான ் வமக்் வகயின,  மூக்கு முந்தள புற்றுமிய பநியாய் சம்ாந்தமியான
அறுக்கு முந்தவசகிச்க்கு முந்தசக்குப பினனர் குணமியாகி ் வகியாண்டிருந்த நிக்கு முந்தஇஸ்லயில்,
அரிமிய பு என்று ஜியானியாவில் இருந்த ஓர் அறிக்க்கு முந்தக ் வவளியிட்டியார்,
“ போரஷ்யியாவிற்கு எந்த் வவியாரு விட்டுக்் வகியாடுபபும்,  சரியியாவிற்கியான ஒரு
ா போரந்த மூமிய பஇஸ்லியாாியாயம் இல்இஸ்லியாமல் இருபாதம்,  ் வாியாறுபாற்றத்தனக்கு முந்தம
எனாமிய பதியாடு குறுகிய ாியார்க்கு முந்தவக்கு முந்தயக் ் வகியாண்டத,” எனறியார்.

வியாஷிங்டன மிய பாியாஸ்ட் கட்டுக்கு முந்த போரயியாளரும், மிய பு என்று ஜியார்ஜ் டபிள்யு. புஷ் இன
தக்கு முந்தஇஸ்லக்கு முந்தம உக்கு முந்த போரயியாசரியருமியான க்கு முந்தமக்மிய பகல் மிய பு என்று ஜர்சனிடம் இருந்த
மிகவும் விஷமத்தனமியான ஒரு கண்டனம் வந்தத,  ட் போரம்ப
"சரியியாவில்  போரஷ்ய நஇஸ்லனகளுக்கு முழுக்கு முந்தமயியாக அடிாணிந்தவிட்டியார்",
“் வகர போரவத்க்கு முந்தத இழக்கும் விதத்தில்,  அ் வமரிக்க பினியாமிகளுக்கியான
உதவிகக்கு முந்தள ் வவட்டுவதன மூஇஸ்லம்" “தல்லியமியாக ஒரு மூமிய பஇஸ்லியாாியாய
மிய பாியாட்டியியாள போரியால் விக்கு முந்தஇஸ்லக்கு வியாங்கபாட்டு,  விற்கபாட்டு விட்டக்கு முந்ததப
மிய பாியாஇஸ்ல" நடந்த ் வகியாள்கிறியார் எனறு ட் போரம்க்கு முந்தாக் குற்றஞ்சியாட்டினியார்.

சரியியாவில் "கிளர்ச்சயியாளர்கள்"  எனறக்கு முந்தழக்கபாடுாவர்களுக்கு
ஆயுதங்கள் மற்றும் ாண வினிமிய பயியாகத்திற்கியான ாியாக்கு முந்ததக்கு முந்தய
அக்கு முந்தடபாத,  ஏமிய பதியாவிதத்தில்  போரஷ்யியாவிடம் மூமிய பஇஸ்லியாாியாயரீதியில்
அடிாணிவக்கு முந்ததப பி போரதிநிதித்தவம் ் வசய்கிறத எனற கூற்றுக்கள்
அர்த்தமற்றக்கு முந்தவ.  ஹம்மிய பார்க்கில் நடந்த ஜ20  உச்சமியாநியாட்டுக்கு
முனனதியாக ட் போரம்ப அவ போரத மிய பதசய ாியாதகியாபபு ஆமிய பஇஸ்லியாசகர் ் வு என்று ஜன போரல்
எச்.  ஆர்.  ் வமக்மியாஸ்டர் மற்றும் சஐஏ இயக்குனர் க்கு முந்தமக்
் வாியாம்பிமிய பயியா உடன மிய பசர்ந்த எடுத்ததியாக கூறபாடும் இந்த முடிவு,
முனமிய பா தீர்மியானிக்கபாட்டிருந்த ஒரு முடிவு தியான.

“சுதந்தி போர சரிய இ போரியாணுவம்"  சரியியாவில் எந்த முக்கிய ாியாத்தி போரம்
வகிபாதிலும் மிய பதியால்வியக்கு முந்தடந்தள்ளத எனற கருத்தக்கள் இதற்கியாக
ாயனாடுத்தபாட்டன. ஈ போரியான த போரபபில் அணிமிய பசர்ந்திருந்த மிய பாியா போரியாளிகள்
குழுக்களத ஆத போரவு, மற்றும் ் வசபடம்ார் 2015  இல் இருந்த  போரஷ்ய
விமியானபாக்கு முந்தடயின ஆத போரவு ஆகியவற்றுடன சரிய அ போரசு ாக்கு முந்தடகள்,
"கிளர்ச்சயியாளர்கக்கு முந்தள"  ஒவ்் வவியாரு முக்கிய நகர்புற க்கு முந்தமயங்களில்
இருந்தம் ் வவளிமிய பயற்றி, அவர்கள் ஒருவமிய ப போரியாடு ஒருவர் கடுக்கு முந்தமயியான

உட்பூசல்களில் ஈடுாட்டு வந்த இட்லிப மியாகியாணத்தின புறநகர்
ாகுதிகளுக்குள் வி போரட்டியடித்தள்ளன.

சரிய அ போரசு டிசம்ார் 2016  இல் கிழக்கு அ் வஇஸ்லபமிய பாியாக்கு முந்தவ மீண்டும்
க்கு முந்தகபாற்றியதியானத,  சஐஏ ஆத போரவிஇஸ்லியான சுனனி இஸ்இஸ்லியாமிய
மிய பாியா போரியாளிகள் குழுக்கக்கு முந்தள வியாஷிங்டனின பினியாமிகளியாக ாயனாடுத்தி,
ஆட்ச மியாற்றத்திற்கியான ஒரு மிய பாியாக்கு முந்த போர நடத்தம் அ் வமரிக்க
மூமிய பஇஸ்லியாாியாயத்தின இறுதி மிய பதியால்விக்கு முந்தய எடுத்தக்கு முந்த போரத்தத.

இந்த குற்றக போரமியான மூமிய பஇஸ்லியாாியாயம், 2011 இல் லிபிய அ போரசியாங்கத்க்கு முந்ததக்
கவிழ்த்த,  சட்டவிமிய ப போரியாத கும்ால்கக்கு முந்தளக் ் வகியாண்டு அதன தக்கு முந்தஇஸ்லவர்
் வமரம்மர் கடியாபிக்கு முந்தய ாடு் வகியாக்கு முந்தஇஸ்ல ் வசய்யபாடுவதில் மிய பாியாய் முடிந்த
அந்த ஆட்ச மியாற்றத்திற்கியான அ் வமரிக்க மிய பாியாக்கு முந்த போர அடுத்த
் வதியாடங்கபாட்டதியாகும்.  இஸ்இஸ்லியாமிய மிய பாியா போரியாளிகளும் மற்றும் ் வாரும்
எண்ணிக்க்கு முந்தகயிஇஸ்லியான ஆயுதங்களும் கிழக்கு லிபிய தக்கு முந்தறமுக
நக போரமியான ் வாங்கியாசயிலிருந்த சரியியாவிற்குள் அனுபாபாட்டன.

இத, 2013  வியாக்கில்,  சவூதி அமிய ப போரபியியா மற்றும் ஏக்கு முந்தனய வஇஸ்லதசியாரி
வக்கு முந்தளகுடியா எண்் வணய் முடியியாட்சகள்,  மற்றும் தருக்கியுடனும்
மிய பசர்ந்த,  சஐஏ ஆல் சரியியாவிற்குள் ாியாய்ச்சபாட்ட,  நியூ மிய பயியார்க்
க்கு முந்தடம்ஸ் க்கு ஒரு அ் வமரிக்க அதிகியாரி கூறியவியாறு, "ஆயுதங்களின
் வவள்ளப் வாருக்கு” எனாதியாக மியாறியிருந்தத. ாத்தியாயி போரக் கணக்கியான
் வவளிநியாட்டு இஸ்இஸ்லியாமிய மிய பாியா போரியாளிகளும் ஓர் இ போரத்தந்மிய பதியாய்ந்த
வகுபபுவியாத உள்நியாட்டு மிய பாியாருக்குள் அனுபாபாட்டியார்கள்,  இதில்
ாியாதிக்கபாட்டவர்களின இபமிய பாியாக்கு முந்ததய எண்ணிக்க்கு முந்தக,
உயிரிழபபுகளில் நூறியாயி போரக் கணக்கிலும் அகதிகளியாக
இடம்் வாயர்த்தபாட்டவர்களில் மில்லியன கணக்கிலும் உள்ளத.
சர்வமிய பதச எல்க்கு முந்தஇஸ்லகக்கு முந்தளத் தியாண்டி வருவதற்கு மிய பமற்கத்திய
உளவுத்தக்கு முந்தற முகக்கு முந்தமகளத உதவிகக்கு முந்தளப ் வாற்றிருந்த இமிய பத
கூறுாியாடுகளில் சஇஸ்ல,  ஐமிய ப போரியாபாியாவில் ாயங்க போரவியாத தியாக்குதல்கக்கு முந்தள
நடத்த திரும்பின.

அ் வமரிக்க ஆயுதங்கள் மற்றும் ாணத்க்கு முந்ததப ் வாற தகுதி ் வாற்றிருந்த
சுமியார் 40  “மிதவியாத கிளர்ச்ச"  மிய பாியா போரியாளிகள் குழுக்களுடன சஐஏ
"் வநருக்கமியாக"  இருந்ததியாக கூறபாடுகிறத.  யதியார்த்தத்தில்,  இந்த
குழுக்களில் ் வாரும்ாியானக்கு முந்தம அல்-நுஸ் போரியா முனனணி மிய பாியானற
கூறுாியாடுகளில் இருந்த ் வாரிதம் வித்தியியாசபாட்டக்கு முந்தவ கிக்கு முந்தடயியாத
எனாமிய பதியாடு,  இக்கு முந்தவ இறுதியில் சரிய அல் ் வகியாய்தியா தக்கு முந்தண
அக்கு முந்தமபபுகளுடன கூட்டணி மிய பசர்ந்தன அல்இஸ்லத அவற்றின அ் வமரிக்க
ஆயுதங்கக்கு முந்தள அந்த அக்கு முந்தமபபுகளிடம் ஒபாக்கு முந்தடத்தன.

சஐஏ ஆத போரவிஇஸ்லியான "கிளர்ச்சயியாளர்களின"  மிய பதியால்வி,  ் வவறுமமிய பன
 போரஷ்யியா மற்றும் ஈ போரியான வினிமிய பயியாகித்த அதிகரித்த ் வவடிமருந்தகளியால்
ஏற்ாட்ட ஒரு சம்ாவமல்இஸ்ல,  மியாறியாக சரிய மக்களின ா போரந்த
அடுக்குகள் இந்த மிய பாியா போரியாளிகள் குழுக்களுக்கு விமிய ப போரியாதமியாக



இருந்தன.  இந்த அடுக்குகள்,  அசியாத் ஆட்சயின ஒடுக்குமுக்கு முந்தற
மற்றும் ஊழலுக்கு இக்கு முந்தடயிலும்,  அக்கு முந்தத குக்கு முந்தறந்த தீக்கு முந்தமயியாக
கண்டன.

அ் வமரிக்க ் வவளியுறவுத்தக்கு முந்தற மற்றும் அதற்கு வக்கியாஇஸ்லத்தவியாங்கும்
மிய பாியாலி-இடதகள் முனக்கு முந்தவத்த பி போரச்சியா போரத்திற்கு மிய பந் வ போரதிர் விதமியாக,
இந்த கிளர்ச்சயியாளர்கள் ு என்று ஜனநியாயகத்திற்கியான அல்இஸ்லத
"பு போரட்சக்கியான"  ஏமிய பதியா் வவியாரு வக்கு முந்தக மிய பாியா போரியாட்டத்தின
ாியாதகியாவஇஸ்லர்களியாக இருக்கவில்க்கு முந்தஇஸ்ல,  மியாறியாக இவர்கள் வஇஸ்லதசியாரி
வகுபபுவியாத க்கு முந்தகக்கூலிகளியாக இருந்த,  அவர்கள் கட்டுபாியாட்டில்
இருந்த ாகுதிகக்கு முந்தளத் திட்டமிட்டு ் வகியாள்க்கு முந்தளயடித்ததடன,
இவர்களின ் வதளிவற்ற சத்தியாந்தத்க்கு முந்தத எதிர்த்த எவ் வ போரியாருவக்கு முந்த போரயும்
தக்கு முந்தஇஸ்லதண்டித்த ாடு் வகியாக்கு முந்தஇஸ்ல ் வசய்தனர்.

் வாரிதம் அல் ் வகியாய்தியா இக்கு முந்தணபபு ் வகியாண்ட
"கிளர்ச்சயியாளர்களுக்கு"  ் வசஇஸ்லவிடபாட்ட சஐஏ இன நிதியுதவிகள்
மற்றும் ஆயுத உதவிகக்கு முந்தள நிறுத்தவ் வதனாத, சரியியாவில் மிய பமியாதல்
முடிவுக்கு வருகிறத எனாக்கு முந்ததமிய பயியா அல்இஸ்லத மியாஸ்மிய பகியாவுடன
குறிபபிடத்தக்க எந்த சம போரசத்க்கு முந்ததமிய பயியா அர்த்தபாடுத்தவில்க்கு முந்தஇஸ்ல,
மியாறியாக இத ஒரு ா போரந்த மிய பாியாருக்கியான தயியாரிபபுகளின ாியாகமியாக
உள்ளத.

் வானடகன, வடக்கில் பி போரதியானமியாக சரிய குர்திஷ் YPG மிய பாியா போரியாளிகள்
குழுக்கு முந்தவ உள்ளடக்கிய சரிய ு என்று ஜனநியாயக ாக்கு முந்தடகள்
எனறக்கு முந்தழக்கபாடுவக்கு முந்ததயும், ் வதனகிழக்கில் ஈ போரியாக் மற்றும் மிய பு என்று ஜியார்டியான
எல்க்கு முந்தஇஸ்லகள் சந்திக்கும் சரியியாவினத ஒரு மூமிய பஇஸ்லியாாியாய
முக்கியத்தவம் மிக்க எல்க்கு முந்தஇஸ்லயியான al-Tanf இல் நிறுவபாட்டுள்ள
அ் வமரிக்க சறபபுபாக்கு முந்தட தளத்திற்கு அருகில் சுனனி மிய பாியா போரியாளிகள்
குழுக்கக்கு முந்தளயும்,  இ போரண்க்கு முந்தடயும்,  அதன ் வசியாந்த பினியாமி ாக்கு முந்தடகளியாக
் வதியாடர்ந்த ாயிற்சயளித்த, ஆயுதமளித்த வருகிறத.

அ் வமரிக்க இ போரியாணுவத்தியால் அக்கு முந்தமக்கபாட்ட ாஇஸ்ல தளங்களில்
ஒனறியான இத,  சரியியா மீதியான இ போரகசய ாக்கு முந்தட் வயடுபபு மற்றும்
ஆக்கி போரமிபபுக்கு ஒபாியானதியாகும்.  சரிய குர்திஷ்களுடனியான
அ் வமரிக்க கூட்டணிக்கு அங்கியா போரியா ஆட்சயின எதிர்பக்கு முந்தா
பி போரதிாலித்த,  வடக்கு சரியியாவில் உள்ள 10  இ போரகசய அ் வமரிக்க
தளங்களின இடங்கக்கு முந்தளக் குறிபபிட்டும்,  அத்தடன தருபபுகளின
எண்ணிக்க்கு முந்தக மற்றும் அக்கு முந்தவ ஒவ்் வவியானறும் க்கு முந்தவத்தள்ள
ஆயுதங்கள் மற்றும் தளவியாடங்களின  போரகங்கள் குறித்த விரிவியான
தகவல்களுடன தருக்கிய அ போரசு ் வசய்தி நிறுவனம் கட்டுக்கு முந்த போர ஒனக்கு முந்தற
பி போரசுரித்தத. இம்மியாத ் வதியாடக்கத்தில், ட் போரம்ப நிர்வியாகம் ஈ போரியாக் மற்றும்
சரியியா இ போரண்டு இடங்களிலும் புதிய "தற்கியாலிக"  தளங்கக்கு முந்தளக்
கட்டக்கு முந்தமபாதற்கியான ஒபபுதலுக்கு வியாக்களிக்குமியாறு கியாங்கி போரஸிடம்
மிய பகியாரியிருந்தத.

இதற்கிக்கு முந்தடமிய பய, சரிய இஇஸ்லக்குகள் மீத ் வானடகன உயிர் ஆாத்தியான
விமியானத் தியாக்குதல்கக்கு முந்தள ் வதியாடர்ந்த நடத்தி உள்ளத. சுதந்தி போரமியான
கண்கியாணிபபு குழு Airwars  குறிபபிடுக்கு முந்தகயில் கடந்த மியாதம் மட்டும்
அ் வமரிக்க குண்டுவீச்சு மற்றும் ஏவுகக்கு முந்தண தியாக்குதல்களில்
குக்கு முந்தறந்தாட்சம் 415  அபாியாவி மக்கள் ் வகியால்இஸ்லபாட்டதியாக
குறிபபிடுகிறத.  இந்த எண்ணிக்க்கு முந்தக ஐயத்திற்கிடமினறி
் வகியால்இஸ்லபாட்ட ாஇஸ்லக்கு முந்த போர கணக்கில் ் வகியாண்டிருக்கவில்க்கு முந்தஇஸ்ல
எனாமிய பதியாடு,   போரக்கியா மீதியான அதன முற்றுக்கு முந்தகக்கு முந்தய அ் வமரிக்கியா
தீவி போரபாடுத்தம் மிய பாியாத இந்த எண்ணிக்க்கு முந்தக இனனும் மிய பவகமியாக
அதிகரிக்கக்கூடும்.

சஐஏ இன திட்டத்க்கு முந்தத க்கு முந்தகவிடுவதியானத,   போரஷ்யியாவுடன வியாஷிங்டன
உறவுகக்கு முந்தள மிய பமம்ாடுத்த விரும்புகிறத எனறு  போரஷ்யியாவிற்கு வழங்கும்
ஒரு "சமிக்க்கு முந்தி" எனறு ஓர் அ் வமரிக்க அதிகியாரி கூறியக்கு முந்தத  போரியாய்டர்ஸ்

் வசய்தி நிறுவனம் மிய பமற்மிய பகியாளிட்டிருந்தியாலும்,  ஈ போரியானுக்கு எதி போரியாக
சறந்த மிய பாியார் தயியாரிபபு ் வசய்வதற்கியாக, மியாஸ்மிய பகியா மற்றும் ஈ போரியானுக்கு
இக்கு முந்தடமிய பய ஒரு பிளக்கு முந்தவ உருவியாக்குவமிய பத இதன நிு என்று ஜமியான
மிய பநியாக்கமியாகும்.  இததியான,  சீ போரியாக ஈ போரியானிய ் வசல்வியாக்கு அதிகரித்த
வரும் ஈ போரியாக்கிலும் மற்றும் சரியியாவிலும் அ் வமரிக்க இ போரியாணுவ
ஆயத்தபாடுத்தலின மத்திய மிய பநியாக்கமியாக உள்ளத.

ட் போரம்ப நிர்வியாகத்தில் ் வகியாள்க்கு முந்தக வகுத்த வருாவர்கள்,  அதியாவத
் வாரிதம் ாியாதகியாபபுத்தக்கு முந்தறயில் அக்கு முந்தனத்த முக்கிய ாதவிகளிலும்
அமர்ந்தள்ள தளாதிகள் மற்றும் ஓய்வூ் வாற்ற தளாதிகளின கூட்டம்,
மத்திய கிழக்கு மற்றும் மத்திய ஆசயியா மீதியான அதன
மிய பமஇஸ்லியாதிக்கத்க்கு முந்தத ஸ்தியாபிபாதற்கியான இ போரத்தந்மிய பதியாய்ந்த மற்றும் நீடித்த
அ் வமரிக்க நடவடிக்க்கு முந்தகக்கு ஈ போரியாக்கு முந்தன ஒரு பி போரதியான தக்கு முந்தடயியாக
ாியார்க்கினறத.  அ் வமரிக்க இ போரியாணுவ உய போரதிகியாரிகளின இந்த
கூட்டம்,  ஈ போரியாக்கில் வியாஷிங்டனின ஆக்கி போரமிபபு மிய பாியார்,
அபபி போரியாந்தியத்தில் ் வாரிதம் ஈ போரியானிய ் வசல்வியாக்க்கு முந்தக ாஇஸ்லபாடுத்த
உதவியத எனற உண்க்கு முந்தமயியால் குறிபாியாக கடுபாியாகி உள்ளத.

“கிளர்ச்சயியாளர்களுக்கு"  உதவிக்கு முந்தய நிறுத்தவத குறித்த
வியாஷிங்டன மிய பாியாஸ்டில் ் வசய்தி வருவதற்கு இ போரண்டு நியாட்களுக்கு
முனனர் தியான,  அ் வமரிக்கியா மற்றும் ஏக்கு முந்தனய ஐந்த ஆட்சகளுடன
மிய பா போரம்மிய பாசபாட்ட அணுசக்தி உடனாடிக்க்கு முந்தகக்கு முந்தய ஈ போரியான முக்கு முந்தறயியாக
பினாற்றி வருவதியாக உத்திமிய பயியாகபூர்வ சியானறிதக்கு முந்தழ ட் போரம்ப நிர்வியாகம்
வழங்கியத. இந்த நகர்வு ் வவள்க்கு முந்தளமியாளிக்கு முந்தகயில் ஒருசஇஸ்ல மணிமிய பந போர
உட்பூசல்களுக்குப பினனர் வந்தத,  ் வதஹ் போரியானுக்கு எதி போரியாக
ஒருதக்கு முந்தஇஸ்லாட்சமியான அ் வமரிக்கியாவின புதிய தக்கு முந்தடயியாக்கு முந்தணகக்கு முந்தள
திணிக்கும் ஒரு முடிவின அடிபாக்கு முந்தடயில் மட்டுமிய பம சியானறிதழ்
வழங்க ட் போரம்ப அக்கு முந்த போரகுக்கு முந்தற மனமிய பதியாடு ஒபபுக் ் வகியாண்டியார்,  இதமிய பவ
கூட அந்த உடனாடிக்க்கு முந்தகக்கு முந்தய மீறுகிறத எனாமிய பதியாடு, ஒரு மிய பமியாதக்கு முந்தஇஸ்ல
தூண்டுவதற்கு வடிவக்கு முந்தமக்கபாட்டிருந்தத.

் வதஹ் போரியாக்கு முந்தன மிய பநியாக்கி தண்டிக்கும் வக்கு முந்தகயிஇஸ்லியான ஒரு ் வகியாள்க்கு முந்தகக்கு முந்தய
ஏற்ாதன மூஇஸ்லம் அ் வமரிக்க மிய பாியாக்க்கு முந்தக அடி் வயியாற்றி நடக்க
ஐமிய ப போரியாபபிய சக்திகளுக்கு அழுத்தமளிக்கும் ஒரு பி போரச்சியா போரத்க்கு முந்ததயும்
வியாஷிங்டன மிய பமற்் வகியாண்டு வருவதியாக ் வசய்திகள் குறிபபிட்டன.
ஆனியால் அந்த உடனாடிக்க்கு முந்தகயில் க்கு முந்தக் வயழுத்திட்டுள்ள ஏக்கு முந்தனய
நியாடுகள் —பிரிட்டன,  பி போரியானஸ்,  மிய பு என்று ஜர்மனி,  சீனியா மற்றும்  போரஷ்யியா—
அக்கு முந்தனத்தம் ஈ போரியானில் ் வாரும் வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு
உடனாடிக்க்கு முந்தககக்கு முந்தள ஏற்ாடுத்திக் ் வகியாள்ள எதிர்மிய பநியாக்கி வருவதடன,
பி் வ போரஞ்சு எரிசக்தி கூட்டுக்குழுமம் Total எரிவியாயு உற்ாத்தி
் வசய்வதற்கியாக 1  பில்லியன டியாஇஸ்லர் உடனாடிக்க்கு முந்தகக்கு முந்தய முனநகர்த்தி
வருகிறத.

ஐமிய ப போரியாபாியா உடனியான இதமிய பாியானற ாதட்டங்கள், ஒரு ா போரந்த மிய பாியாக்கு முந்த போர
மிய பநியாக்கிய வியாஷிங்டனின உந்ததக்கு முந்தஇஸ்ல மட்டுமிய பம எரியூட்டும்.  அதன
உஇஸ்லகளியாவிய ் வாியாருளியாதியா போர மற்றும் அ போரசயல் மிய பமஇஸ்லியாதிக்க
வீழ்ச்சக்கு முந்தய முகங்் வகியாடுத்தள்ளதம்,  ட் போரம்பின ஆளுருவில்
எடுத்தக்கியாட்டபாட்டுள்ளதமியான,  ஒட்டுண்ணித்தனமியான மற்றும்
குற்றக போரமியான அ் வமரிக்க ஆளும் வர்க்கம்,  அதனியால் எந்த
முற்மிய பாியாக்கு தீர்வும் வழங்க முடியியாத ் வாியாருளியாதியா போர மற்றும் சமூக
் வநருக்கடிகளில் இருந்த ் வவளி வருவதற்கு மிய பாியார் ஒனக்கு முந்தற மட்டுமிய பம
ஒமிய ப போர வழியியாக கியாண்கிறத.

77 மில்லியனுக்கும் அதிகமியான சனத்் வதியாக்கு முந்தக ் வகியாண்ட ஒரு நியாடியான
ஈ போரியான மீதியான ஒரு அ் வமரிக்க மிய பாியார்,  ஓர் அணுஆயுத மூனறியாம்
உஇஸ்லக மிய பாியாருக்கியான நிு என்று ஜமியான அச்சுறுத்தக்கு முந்தஇஸ்ல முனனிறுத்தகினற
அமிய பதமிய பவக்கு முந்தளயில்,  ஈ போரியாக் மற்றும் சரியியாவில் சஐஏ மற்றும்
் வானடகன ஏற்ாடுத்திய இ போரத்த ஆற்க்கு முந்தறக் கடந்த
் வசல்இஸ்லக்கூடியதியாகும்.


