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முகமூடி நீக்கப்படுகிறத:
ஆப்க்கானிஸ்ஸ்த்கானில் ஒரு சூஒரு சூறறு சூறைய்காடல்

பப்கார
Bill Van Auken,     27 July 2017 

அமெரிக்க வரலரலாற்றில் மிக நீண்ட நீண்ட ப ரலா்ட போரர ம ரலாடங்கி ்ட போரவத் 

ஆப்கரலானிஸ் ரலான்  ்ட போரடமபடையெடுப்பின் 16  வது ஆண்டுதினத்்ட போர ,  மூன்ற
ெரலா ங்களுக்கும் கு்ட போர்கும் குறைந்  கரலாலத்தில்,  வரலாஷிங்டன் எதிர்மகரலாள்ள
இருக்கி்கும் குறைது. 

இந்  வறிபடையெ ெற்றம் நீண்ட ப ரலாரரலால் ல் நரலாசெரலாக்கப் ட்ட ம ற்கரலாசிபடையெ ல் நரலாடு மீ ரலான
 ரலாக்கு ல், ஒநீண்ட பரமபடையெரலாரு ெனி ்ட போரர, ஒசரலாெரலா பின் நீண்ட பலட்ட போரன, நீண்ட பவட்்ட போரடபடையெரலாடும்
அர்த் ெற்்கும் குறை சரலாக்குநீண்ட ப ரலாக்்ட போரக ்ட போரெபடையெப் டுத்தி,  மசப்டம் ர் 11,  2001
 படையெங்கரவரலா   ரலாக்கு ல்களுக்கு  ழிதீர்த்து நீதி ம றவ ற்குரிபடையெ ஒரு
சிலு்ட போரவ நீண்ட ப ரலார்,  அ ரலாவது " படையெங்கரவரலா த்திற்கு எதிரரலான உலகளவிபடையெ
நீண்ட ப ரலாரின்" மு ல்  ரலாக்கு லரலாக சித் ரிக்கப் ட்டது.

இப் ்ட போரடமபடையெடுப்புக்கு வி்ட போரடயிறப் ரலாக,  உலக நீண்ட பசரலாசலிச வ்ட போரலத்  ளம்
(WSWS), அந்  உத்திநீண்ட பபடையெரலாகபூர்வ வரலா ங்க்ட போரள நிரரலாகரித் துடன், அமெரிக்க
ல் நடவடிக்்ட போரக்ட போரபடையெ ஓர் ஏகரலாதி த்திபடையெ நீண்ட ப ரலாரரலாக கண்டித் து. “ஆப்கரலானிஸ் ரலான்
நீண்ட ப ரலா்ட போரர ல் நரலாம் ஏன் எதிர்க்கிநீண்ட ப்கும் குறைரலாம்,” என்ற  ்ட போரலப்பிட்ட அக்நீண்ட படரலா ர் 9, 2001
அறிக்்ட போரகயில் ல் நரலாம் எழுதிநீண்ட பனரலாம்:

அமெரிக்க அரசரலாங்கம் அமெரிக்க ஆளும் உபடையெரடுக்கின்
ம ரலா்ட போரலதூர சர்வநீண்ட ப ச ல் நலன்களின் நீண்ட ப ரில் இந் 
யுத் த்்ட போர  முன்மனடுத்துள்ளது. இந்  யுத் த்தின் முக்கிபடையெ
நீண்ட பல் நரலாக்கம் என்ன? ஒரு  சரலாப் த்திற்கு முன்னர் நீண்ட பசரலாவிபடையெத்
யூனிபடையெனின் க்ட போரலப் ரலானது,  உலகின் இரண்டரலாவது மிகப்
ம ரிபடையெ எண்மண்ணெய் வளங்கள் ெற்றம் இபடையெற்்ட போரக வரலாயு
நி்ட போர்கும் குறைந்  பிரநீண்ட ப செரலான ெத்திபடையெ ஆசிபடையெரலாவில் ஒரு அரசிபடையெல்
மவற்றிடத்்ட போர  உருவரலாக்கிபடையெது...

இந்  முக்கிபடையெ ஆ ரலாரவளங்கள்,  உலகின் மிகவும்
அரசிபடையெல் ஸ்திரெற்்கும் குறை பிரரலாந்திபடையெத்தில் அ்ட போரெந்துள்ளன.
ஆப்கரலானிஸ் ரலா்ட போரன  ரலாக்கி,  ஒரு வரலாடிக்்ட போரகபடையெரலாளர்
ஆட்சி்ட போரபடையெ (client  regime)  அ்ட போரெத்து,
அப்பிரரலாந்திபடையெத்திற்குள்  ரந்  இரரலாணுவப்  ்ட போரடக்ட போரள
ல் நகர்த்துவ ன் மூலெரலாக, அமெரிக்கரலா ஒரு புதிபடையெ அரசிபடையெல்
கட்ட்ட போரெப்்ட போர  உருவரலாக்கி,  அ ற்குள் அது அ ன்
நீண்ட பெலரலாதிக்க கட்டுப் ரலாட்்ட போரட ம றம் முபடையெற்சியில் உள்ளது.

அண்மித்து 16  ஆண்டுகளுக்குப் பின்னரும்,  ஆப்கரலானிஸ் ரலானில்
அண்மித்து 9,000  அமெரிக்க துருப்புகள் உள்ளன.  இந்  துருப்புகளும்
ெற்றம் அமெரிக்க விெரலானப் ்ட போரடக்கு நீண்ட பவண்டிபடையெ ம ரும்
மவடிெருந்துகளும் இல்லரலாெல்,  ஜனரலாதி தி அஷ்ரஃப் கரலானியின்
்ட போரகப் ரலா்ட போரவ ஆட்சி ஒரு வரலாரம் கூட நீடிக்கரலாது.

மி ெரலான ெதிப்பீடுகளின் டி,  2001  க்குப் பின்னர் இருந்து ஆப்கரலான்
உயிரிழப்பு எண்ணிக்்ட போரக 175,000  ஐ எட்டியுள்ளது.  நூ்கும் குறைரலாயிரக்
கண்ணெக்கரலானவர்களுக்கும் அதிகெரலானவர்கள் கரலாபடையெெ்ட போரடந்துள்ளனர் ெற்றம்
மில்லிபடையென் கண்ணெக்கரலானவர்கள் அவர்களின் வீடுக்ட போரள விட்டு
துரத் ப் ட்டுள்ளனர்.  அமெரிக்க விெரலானத்  ரலாக்கு ல்களில்

மகரலால்லப் ட்டவர்களின் எண்ணிக்்ட போரக மசன்்கும் குறை ஆண்டு இநீண்ட ப 
கரலாலகட்டத்துடன் ஒப்பிடு்ட போரகயில் 43 ச வீ ம் அதிகரித்துள்ளதுடன், கடந் 
ஆற ெரலா ங்களில் மகரலால்லப் ட்ட அப் ரலாவி ம ரலாதுெக்களின் எண்ணிக்்ட போரக
சரலா ்ட போரன ெட்டத்திற்கு உள்ளது.

 படையெங்கரவரலா த்திற்கு எதிரரலாக,  ஜனல் நரலாபடையெகத்்ட போர க் கட்ட்ட போரெப்  ற்கரலாக,
ம ண்க்ட போரள சு ந்திரப் டுத்துவ ற்கரலாக,  ெனி  உரி்ட போரெகளுக்கரலாக
சண்்ட போரடயிடுகிநீண்ட ப்கும் குறைரலாம் என்்கும் குறை ம படையெரிலும் ெற்றம் இன்னும் நீண்ட பவற  ல ம ரலாய்
சரலாக்குநீண்ட ப ரலாக்குகளுடனும் இந்   டுமகரலா்ட போரலகள் ல் நடத் ப் ட்டுள்ளன.

எவ்வரலாறிருப்பினும் முடிவில்,  கரலாட்டுமிரரலாண்டித் னெரலான,  ஊழல் நி்ட போர்கும் குறைந் ,

இரத் க்களரிபடையெரலான இந்ல் நடவடிக்்ட போரகபடையெரலானது, உலக நீண்ட பசரலாசலிச வ்ட போரலத்  ளம்
அ ன் 2001  அறிக்்ட போரகயில் குறிப்பிட்டவரலாற ஏகரலாதி த்திபடையெ ல் நலன்களரலால்
உந் ப் ட்டுள்ளது. இது ம ரிதும் ம ளிவரலாகநீண்ட பவ புலப் டுகின்்கும் குறை நி்ட போரலயில்,
அமெரிக்க  ள திகள் எ்ட போர  நீண்ட பல் நர்த்திபடையெரலாக "முடக்கப் ட்ட நி்ட போரல"  என்ற
வர்ணிக்கி்கும் குறைரலார்கநீண்ட பளரலா, அ ன் கீழ்  ரலாலி ரலானும் ஏ்ட போரனபடையெ கிளர்ச்சிபடையெரலாளர்களும்
முன்பில்லரலா ளவிற்கு ஆப்கரலான் பிரரலாந்திபடையெத்தில் கட்டுப் ரலாட்்ட போரடப்
ம ற்றள்ளனர் என் நீண்ட ப ரலாடு,  அந்ல் நரலாட்டு  ரலாதுகரலாப்பு  ்ட போரடகள்
கரலாபடையெங்களுடனும் ெற்றம் ம ரலாறப்புக்ட போரள விட்நீண்ட படரலாடியும் உறதி
மசய்படையெவிபடையெலரலா இழப்புகளரலால்  ரலாதிக்கப் ட்டுள்ள நி்ட போரலயில்,  இ்ட போர 
எதிர்மகரலாள்வ ற்கரலாக ட்ரம்ப் நிர்வரலாகம் எரிச்சலூட்டும் வி ெரலான ஓர்
உள்விவரலா த்்ட போர  ல் நடத்துகின்்கும் குறைது.

ஆப்கரலானிஸ் ரலானுக்கு 4,000  இல் இருந்து 5,000  கூடு ல் துருப்புக்ட போரள
அனுப்பி நீண்ட ப ரலா்ட போரரத் தீவிரப் டுத்துவ ற்கு, ட்ரம்ப் அவர்  ரலாதுகரலாப்புத்து்ட போர்கும் குறை
மசபடையெலளரரலான சமீ த்தில் ஓய்வூம ற்்கும் குறை கடற் ்ட போரட  ள தி "நீண்ட ப ரலார் மவறிபடையெர்"
நீண்ட பஜம்ஸ் ெரலாட்டீஸ் க்கு அதிகரலாரம் அளித்துள்ள நி்ட போரலயில்,  இந் 
ஆபடையெத் ப் ரலாடு இனி முன்மனடுக்கப் ட உள்ளது.

மு லில் கடந்  ெரலா  நீண்ட பல் நட்நீண்ட படரலா உச்சிெரலால் நரலாட்டுக்கு முன்னரும் பின்னர்
ஜ் ஜூ்ட போரல ெத்தியிலும் உறதிபடையெளிக்கப் ட்ட புதிபடையெ நீண்ட ப ரலார் மூநீண்ட பலரலா ரலாபடையெம்
மவளியிடப் ட உள்ளது,  ட்ரம்ப் கடந்  வரலாரம் மவள்்ட போரள ெரலாளி்ட போரக
 த்திரி்ட போரகபடையெரலாளர்களுக்கு கூற்ட போரகயில் "17  ஆண்டுகளரலாக எ ற்கரலாக ல் நரலாம்
அங்நீண்ட பக இருக்கிநீண்ட ப்கும் குறைரலாம்” என் ்ட போர  அவர் கண்டறிபடையெ முபடையென்ற வருவ ரலாக
ம வித் ரலார்.  இதுவ்ட போரரயில் வரலாஷிங்டன் அப்நீண்ட ப ரலாரில் சுெரலார் 1  ட்ரில்லிபடையென்
டரலாலர் மசலவிட்டிருப்  ரலாக மசய்திகள் ம ரிவிக்கின்்கும் குறைன.  கடந் 
விபடையெரலாழனன்ற ஒரு ம ன்டகன் கூட்டத்திற்கு அவர்  ்ட போரல்ட போரெ வகித்திருந் 
நி்ட போரலயில் கூடு ல் துருப்புகள் அனுப் ப் டுெரலா என்ற நீண்ட பகட்கப் ட்ட
நீண்ட ப ரலாது, “ ரலார்ப்நீண்ட ப ரலாம்,” என்ற  திலளித் ரலார்.

எவ்வரலாறிருப்பினும்,  நிர்வரலாகம் இப்நீண்ட ப ரலாது,  நீண்ட ப ரலாரின் அடிப் ்ட போரட
நி்ட போரலப் ரலாடரலான சூ்ட போர்கும் குறைபடையெரலாடல் ெற்றம் இலரலா த்தில் ஒருங்குவிந்து,
தீவிரப் டுத்துவ ற்கரலான நீண்ட பபடையெரலாச்ட போரன்ட போரபடையெ  படையெரலார் டுத்தி வருவ ரலாக
ம ரிகி்கும் குறைது.

பு னன்ற நியூ நீண்ட பபடையெரலார்க் ்ட போரடம்ஸ் இல் மவளிபடையெரலான ஒரு மசய்தியின் டி,
ட்ரம்ப் "முந்்ட போர படையெ நிர்வரலாகங்கள்  படையெங்கி மகரலாண்டிருந்  ஒரு



சரலாத்திபடையெக்கூ்ட போர்கும் குறை இறக்கி உள்ளரலார்:  ஆப்கரலானிஸ் ரலானின்  ரந்  கனிெ
வளங்கள், இவற்்ட போர்கும் குறை நீண்ட பெற்கத்திபடையெ நிறனங்களரலால் இலரலா கரெரலாக ்ட போரகபடையெரலாள
முடியுமென அவர் ஆநீண்ட பலரலாசகர்களும் ெற்றம் ஆப்கரலான் அதிகரலாரிகளும்
அவருக்கு கூறியுள்ளனர்.”

ம ன்டகனுடன் ஒப் ந் ங்க்ட போரளக் மகரலாண்டிருப் தும் ெற்றம்
ஆப்கரலானிஸ் ரலானில் மிக மவளிப் ்ட போரடபடையெரலாகநீண்ட பவ மிகுந்து கரலாண்ணெப் டும் அரிபடையெ
நில கனிெங்களில் நிபுண்ணெத்துவம் மகரலாண்ட நிறவனமுெரலான American

Elements இன்  ்ட போரல்ட போரெ மசபடையெலதிகரலாரியும்,  னிபடையெரலார் நிதி மு லீடு ெற்றம்
 ங்கு வி்ட போரல-நிர்ண்ணெபடையெ நிறவனத்தின் பில்லிபடையெனர் Stephen  Feinberg  உம்,
இவர்கள் இருவரும்  ரலான் ட்ரம்புக்கு அந்  நீண்ட பபடையெரலாச்ட போரன்ட போரபடையெ அளித்துக்
மகரலாண்டிருக்கி்கும் குறைரலார்கள்.  ட்ரம்பின் ஒரு பிர ல நீண்ட பவரலால் ஸ்ட்ரீட்
ஆ ரவரலாளரரலான Feinberg  க்கு DynCorp  International  என்்கும் குறை மிகப்ம ரிபடையெ
இரரலாணுவ ஒப் ந்  நிறவனம் மசரலாந் ெரலாக உள்ளது,  நீண்ட பெலும் அமெரிக்கரலா
மசபடையெல் டுத்தி வரும் சுரங்கங்க்ட போரள  ரலாலி ரலான் ெற்றம் ஏ்ட போரனபடையெ
கிளர்ச்சிபடையெரலாளர்களது  ரலாக்கு ல்களில் இருந்து  ரலாதுகரலாப்  ற்கரலாக அவர்
கூலிப் ்ட போரட நீண்ட பச்ட போரவக்ட போரளயும் அளித்துள்ள ரலாக மசய்திகள்
குறிப்பிடுகின்்கும் குறைன.

்ட போரடம்ஸ்  கவல்களின் டி,  வரலாஷிங்டனில் உள்ள அவரது புதிபடையெ
எஜெரலானரின் இலரலா  சிந் ்ட போரன்ட போரபடையெ உண்ணெர்ந்  ஆப்கரலானிஸ் ரலான் ஜனரலாதி தி
அஷ்ரஃப் கரலானி,  அமெரிக்க ஜனரலாதி தி உடனரலான அவர் மு ல்
உ்ட போரரபடையெரலாடலுக்குப் பின்னர் "சுரங்க ம ரலாழி்ட போரல ஒரு ம ரலாருளரலா ரலார
வரலாய்ப்புவளெரலாக ஊக்குவித் ரலார்.”

ஆப்கரலானிஸ் ரலானின் கனிெ வளங்க்ட போரளக் மகரலாள்்ட போரளபடையெடிக்க அமெரிக்க
மு லரலாளித்துவம் அ ன் இரரலாணுவ  லத்்ட போர ப் பிரநீண்ட பபடையெரலாகிக்க
நீண்ட பவண்டுமென்்கும் குறை நீண்ட பபடையெரலாச்ட போரன,  மடரலானரலால்ட் ட்ரம்பின் கண்டுபிடிப் ல்ல. 2001
இல் அந்  ெண்ணில் மு லில் அமெரிக்க சி்கும் குறைப்புப் ்ட போரட துருப்புகள்
கரலாலடி ்ட போரவப்  ற்கு முன்னநீண்ட பர அந்  வளங்க்ட போரளக் ்ட போரகப் ற்்கும் குறை முடியுமென
சிஐஏ ல் நன்கறிந்திருந் து.  “2006  இல்,  நீண்ட பஜரலார்ஜ் டபிள்யு.  புஷ் நிர்வரலாகம்
அ ன் கனிெ வளங்க்ட போரள அளவிட அந்ல் நரலாட்டின் மீது வரலான்வழி
ஆய்வுக்ட போரள நீண்ட பெற்மகரலாண்ட ரலாக,” ்ட போரடம்ஸ் குறிப்பிடுகி்கும் குறைது.

நீண்ட பெலும் 2010  இல் அந்  "சரலா ்ட போரன  த்திரி்ட போரக",  துருப்புக்ட போரள ஒ ரலாெரலா
நிர்வரலாகம் 100,000 ஆக "அதிகரிப் ்ட போர " ஆ ரித்து மகரலாண்டிருந்  நீண்ட ப ரலாது,
“ஆப்கரலானிஸ் ரலானில் அமெரிக்கரலா கனிெ வளங்க்ட போரளக் கண்டறிகி்கும் குறைது" என்்கும் குறை
 ்ட போரலப்பில் அ ன் மசரலாந்  ம ரு்ட போரெமிகு அறிக்்ட போரக்ட போரபடையெ பிரசுரித் து.
அமெரிக்கரலா்ட போரவ ்ட போரெபடையெெரலாக மகரலாண்ட  ன்னரலாட்டு ம ருநிறவனங்களின்
"உ வி"  உடன்,  ஆப்கரலானிஸ் ரலா்ட போரன "உலகிநீண்ட பலநீண்ட பபடையெ மிக முக்கிபடையெ சுரங்க
்ட போரெபடையெங்களில் ஒன்்கும் குறைரலாக ெரலாற்்கும் குறைலரலாம்" என்ற அக்கட்டு்ட போரர அறிவித் து.

ஆனரலால் ட்ரம்ப் இன் கீழ்,  இந்  முகமூடி இல்்ட போரல.  அமெரிக்க
ஏகரலாதி த்திபடையெத்தின் சூ்ட போர்கும் குறைபடையெரலாடும் ல் நலன்க்ட போரள மூடிெ்ட போர்கும் குறைக்க
 படையென் டுத் ப் ட்ட “ெனி ரலாபிெரலான”  ெற்றம் “ஜனல் நரலாபடையெக”
 ரலாசரலாங்குத் னங்கள் ்ட போரகவிடப் ட்டு வருகின்்கும் குறைன என் நீண்ட ப ரலாடு,  ட்ரம்பின்
ஆளுருவில்,  அமெரிக்க ஆளும் உபடையெரடுக்கின் ஈவிரக்கெற்்கும் குறை,
ஒட்டுண்ணித் னெரலான ெற்றம் குற்்கும் குறைகரெரலான குண்ணெரலாம்சம்,  அமெரிக்க
மவளியு்கும் குறைவு மகரலாள்்ட போரக்ட போரபடையெ  கிரங்கெரலாக முன்மனடுக்கி்கும் குறைது.
ஆப்கரலானிஸ் ரலான் நீண்ட ப ரலா்ட போரர ட்ரம்ப் அடுத்  கட்டத்திற்கு  ரிசீலிக்்ட போரகயில்,
அமெரிக்க துருப்புக்ட போரளக் மகரலாண்டு அவர் ெகன் மடரலானரலால்ட் ஜ் ஜூனிபடையெர்
அல்லது அவர் ெருெகன் ஜரீத் குஷ்னருக்கரலாக என்ன
உடன் டிக்்ட போரகக்ட போரளப் ம ்கும் குறை முடியுமென நீண்ட பவ்ட போரல மசய்வ ற்கும் அதில்
ஒட்டுமெரலாத் ெரலாக சரலாத்திபடையெமுள்ளது.

ட்ரம்ப், அவர்   விநீண்ட பபடையெற்்கும் குறை ற்குப் பின்னர் நீண்ட பவர்ஜினிபடையெரலா லரலாங்நீண்ட பலயில் சிஐஏ
இன்  ்ட போரல்ட போரெபடையெகத்தில் கூடியிருந்  முகவர்கள் ெற்றம் முக்ட போரெ
மசபடையெல் ரலாட்டரலாளர்களுக்கு அவர் வழங்கிபடையெ மு ல் உ்ட போரரகளில் ஒன்றில்,

“நீண்ட ப ரலாற்்கும் குறைவரின் உ்ட போரட்ட போரெ மவற்றிபடையெரலாளருக்கு மசரலாந் ம்"  என்்கும் குறை
மகரலாள்்ட போரக்ட போரபடையெ மெச்சிபடையெதுடன்,  அவர் அணுகுமு்ட போர்கும் குறை்ட போரபடையெ விவரித்திருந் ரலார்.
ஈரரலாக் நீண்ட ப ரலா்ட போரரத் ம ரலாடர்பு டுத்தி அவர் கூற்ட போரகயில்,  அமெரிக்க
இரரலாணுவம் ெற்றம் உளவுத்து்ட போர்கும் குறை எந்திரத்தின் ஆ ரலாபடையெத்துடன் நீண்ட பசர்ந்து,
"ல் நரலாம் எண்மண்ணெ்ட போரபடையெ ்ட போரவத்திருந்திருக்க நீண்ட பவண்டும்,”  “ஆனரலால்,  சரி
நீண்ட ப ரலாகட்டும், உங்களுக்கு இன்மனரலாரு வரலாய்ப்பு கி்ட போரடக்கும்,” என்்கும் குறைரலார்.

ஆப்கரலானிஸ் ரலானின் மூநீண்ட பலரலா ரலாபடையெ கனிெ வளங்க்ட போரள,  இன்னும்  ரந் 
வி த்தில் கூறவ ரலானரலால்,  ெத்திபடையெ ஆசிபடையெரலாவின்  ரந்  எரிசக்தி
ஆ ரலாரவளங்க்ட போரளயும்,  அ ன் இரரலாணுவ  லத்்ட போர ப்  படையென் டுத்தி
்ட போரகப் ற்றவ ற்கரலான முபடையெற்சியில்,  அமெரிக்க ஏகரலாதி த்திபடையெம் மவறெநீண்ட பன
 ரலாலி ரலான் கிளர்ச்சி பிரச்சி்ட போரன்ட போரபடையெ ெட்டும் எதிர்மகரலாள்ளவில்்ட போரல,  ெரலா்கும் குறைரலாக
ஆப்கரலானிஸ் ரலானிலும் ெற்றம்  ரந்  அப்பிரரலாந்திபடையெத்திலும்  ங்களின்
மசரலாந்  ல் நலன்க்ட போரள பின்ம ரலாடரும் பிர ரலான நீண்ட ப ரலாட்டிபடையெரலாளர்களின்
எதிர்ப்்ட போர யும் அது எதிர்மகரலாள்கி்கும் குறைது.

ஆப்கரலானிஸ் ரலானின் மிகப்ம ரிபடையெ  ரலாமிர இருப்புக்ட போரளப் ம றவ ற்கரலாக
சீனரலா,  அ ன் அரசுக்கு மசரலாந் ெரலான சுரங்க ம ருநிறவனத்திற்கும்
அந்ல் நரலாட்டிற்கும் இ்ட போரடநீண்ட பபடையெ நீண்டகரலாலெரலாக நிலு்ட போரவயில் உள்ள 3
பில்லிபடையென் டரலாலர் உடன் டிக்்ட போரக ஒன்்ட போர்கும் குறை முன்மனடுக்க மு்ட போரனந்து
வருகி்கும் குறைது.  கரலாபூல் அரசரலாங்கத்திற்கும்  ரலாலி ரலான்களுக்கும் இ்ட போரடநீண்ட பபடையெ
செரலா ரலான ெத்திபடையெஸ் ம் மசய்படையெ ரஷ்படையெரலா அ ன் மசரலாந்  முபடையெற்சி்ட போரபடையெ
ம ரலாடங்கியுள்ளது,  மூன்ற சுற்ற நீண்ட ப ச்சுவரலார்த்்ட போர கள் ல் நடத் ப் ட்டுள்ளன.
ஏப்ரல்-ெத்தியில் ல் நடந்  க்ட போரடசி சுற்றக்கு முன்ன ரலாக, அமெரிக்கரலா, கிழக்கு
ஆப்கரலானிஸ் ரலானின் ஒரு இலக்்ட போரக  ரலாக்குவ ற்கரலாக, ஹிநீண்ட பரரலாஷிெரலா ெற்றம்
ல் நரலாகசரலாகி அணுகுண்டு வீச்சுக்குப் பிந்்ட போர படையெ மிகப்ம ரிபடையெ குண்டு ஒன்்ட போர்கும் குறை
வீசி,  அ ன்மூலம் ம ளிவரலாக ெரலாஸ்நீண்ட பகரலா ெற்றம் ம ய்ஜிங்கிற்கு ஒரு
நீண்ட பசதி்ட போரபடையெ அனுப்பிபடையெது.

கடந்  கரலால் நூற்்கும் குறைரலாண்டரலாக,  அமெரிக்க ஏகரலாதி த்திபடையெம் ம ரலாடர்ச்சிபடையெரலான
நீண்ட ப ரலார்மு்ட போர்கும் குறைகளில் ஈடு ட்டுள்ளது,  மு ல் எடுத்துக்கரலாட்டிநீண்ட பலநீண்ட பபடையெ
உலகளரலாவிபடையெ மு லரலாளித்துவ விவகரலாரத்தில் அ ன் மசல்வரலாக்கு சரி்ட போரவ
ஈடுகட்டுவ ற்கரலாக அ ன் இரரலாணுவ வல்லரலாதிக்கத்்ட போர ப்  படையென் டுத்துவ்ட போர 
நீண்ட பல் நரலாக்கி திரும்பிவிடப் ட்டுள்ளன.  அமெரிக்க ஏகரலாதி த்திபடையெம்,  எண்மண்ணெய்
வளம் மிக்க ெத்திபடையெ கிழக்கில் அ ன் நீண்ட பெலரலாதிக்கத்்ட போர  நி்ட போரலல் நரலாட்டவும்
ெற்றம் நீண்ட பசரலாவிபடையெத் ஒன்றிபடையெ க்ட போரலப் ரலால் மு லரலாளித்துவ ஊடுருவலுக்கு
தி்கும் குறைந்துவிடப் ட்ட அப்பிரரலாந்திபடையெங்களுக்குள் அ ன் மசல்வரலாக்்ட போரக
விரிவரலாக்கவும் மு்ட போரனந்துள்ளது.

இப்நீண்ட ப ரலாது அது, “அமெரிக்கரலா மு லில்"  எனும்   ரலா்ட போரகயின் கீழ்,  அ ன்
எதிரிகள் என்ற கரு ப் டும் ல் நரலாடுக்ட போரள ெட்டுெல்ல,  ெரலா்கும் குறைரலாக  ங்களின்
மசரலாந்  மவளியு்கும் குறைவு ெற்றம் இரரலாணுவ மகரலாள்்ட போரக்ட போரபடையெ பின்ம ரலாடர
உந் ப் ட்டுள்ள பிர ரலான சக்திகள்,  குறிப் ரலாக ஐநீண்ட பரரலாப் ரலாவில் இருக்கும்
அ ன் முன்னரலாள் கூட்டரலாளிக்ட போரள வி்ட போரலபடையெரலாக மகரலாடுத்து,  சந்்ட போர கள்,
மூலப்ம ரலாருட்கள் ெற்றம் அது சரலார்ந்  மூநீண்ட பலரலா ரலாபடையெ ல் நலன்களுக்கரலான ஒரு
அப் ட்டெரலான சண்்ட போரட்ட போரபடையெ ல் நடத்திக் மகரலாண்டிருக்கி்கும் குறைது.

மு லரலாம் உலக நீண்ட ப ரலார் ெற்றம் இரண்டரலாம் உலக நீண்ட ப ரலாருக்கு முன்பிருந் 
இதுநீண்ட ப ரலான்்கும் குறை   ட்டங்களும் நீண்ட பெரலா ல்களும்,  ஒரு மூன்்கும் குறைரலாம் உலக நீண்ட ப ரலார்
அச்சுறத் ்ட போரலயும்,  அத்துடன் நீண்ட பசர்த்து அணுஆயு  நிர்மூலெரலாக்கலுக்கரலான
சரலாத்திபடையெக்கூ்ட போர்கும் குறையும் உபடையெர்த்துகின்்கும் குறைன.

வரலாஷிங்டனில் என்ன ரலான் கடு்ட போரெபடையெரலான உட்கட்சி சண்்ட போரடகள் இருந் ரலாலும்,
அமெரிக்கரலாவில் ஜனல் நரலாபடையெக கட்சியினரும் குடிபடையெரசு கட்சியினரும்
அதிகரித் ளவில் இரரலாணுவவரலா த்திற்குத் திரும்புவ்ட போர  ஆ ரிக்கின்்கும் குறைனர்,
அநீண்ட ப நீண்ட பவ்ட போரளயில் நீண்ட ப ரலாருக்கு அதிகளவில் விநீண்ட பரரலா ெரலாக உள்ள ெக்களிடம்
இருந்து அவர்கள்  ங்களின் மகரலாள்்ட போரககளது  ரலாதிப்புக்ட போரளத் திட்டமிட்டு
மூடிெ்ட போர்கும் குறைத்தும் வருகின்்கும் குறைனர்.


