
Statement of the Socialist Equality Party, 9 August 2014 
அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் மூன்றாவது தேசோவது சூன்றாவது தேசிய 
கசோங்கிரஸ் ஆகஸ்ட் 6 இல் இத்தீர்ெசோனத்தை ஒருூன்றாவது தே ஒருெனூன்றாவது தேசோக 
நிதை ஒருறாவது தேசவற்றியது.

ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் இந்ூன்றாவது தே ெசோநாடு, கசோட, கசோ சோவில்
அமெரிக்க ஆூன்றாவது தேரவிலானசோன இஸ்சரலிய சேசோதை ஒருர,  நிரசோூன்றாவது தேரவசோன 1.8
மில்லியன் ேசோலானஸ்தீன ெக்களுக்கு எதிரசோன ஒரு யுத்ூன்றாவது தே குற்றாவது தேெசோக
கண்டிக்கிறாவது தேது.

மூன்றாவது தேசோடர்ந்து அதிகரித்துவரும் மகசோல்லானப்ேட்டவர்களின் எண்ணிக்தை ஒருக,
2009 இல் Operation Cast Lead  நாடு, கடவடிக்தை ஒருகயில் அந்ூன்றாவது தே வறிய
நிலானப்ேகுதி மீூன்றாவது தேசோன இஸ்சரலின் முந்தை ஒருூன்றாவது தேய மகசோதை ஒருலானகசோர
ூன்றாவது தேசோக்குூன்றாவது தேதை ஒருலானயும் இப்சேசோது ூன்றாவது தேசோண்டிவிட்டது.  மவறும் ஒரு
ெசோூன்றாவது தேத்தில்,  ேல்லானசோயிரக் கணக்கசோனவர்கள
மகசோல்லானப்ேட்டிருக்கிறாவது தேசோர்கள ெற்றும் கசோயெதை ஒருடந்திருக்கிறாவது தேசோர்கள,
அவர்களில் மேரும்ேசோலானசோனவர்கள அப்ேசோவி ஆண்கள, மேண்கள
ெற்றும் குழந்தை ஒருூன்றாவது தேகள ஆவர்.  வீடகளும் அடிப்ேதை ஒருட
உளகட்டதை ஒருெப்பும் மவறும் இடிேசோடகளாக சிதைக்சோக சிதை ஒருூன்றாவது தேக்கப்ேட்டளளாக சிதைக்
நிதை ஒருலானயில்,  அந்ூன்றாவது தே ஒட்டமெசோத்ூன்றாவது தே ெக்களுக்கும் குடிநீர்,  மின் சோரம்
ெற்றும் உணவும் ேறிக்கப்ேட்ட வருகிறாவது தேது.

உலானமகங்கிலும் உளளாக சிதைக் எல்லானசோ மூன்றாவது தேசோழிலானசோளாக சிதைக்ர்களுக்கு கசோ சோ ஒரு
எச் ரிக்தை ஒருகயசோகும்.  உலானக முூன்றாவது தேலானசோளித்துவ அதை ஒருெப்பு முதை ஒருறாவது தேயின்
உதை ஒருடவசோல் உருவசோக்கப்ேட்டிருக்கும் ஆழ்ந்ூன்றாவது தே ேூன்றாவது தேட்டங்கள,
மகசோடூரெசோன இஸ்சரலிய ூன்றாவது தேசோக்குூன்றாவது தேலில் பிரதிேலிக்கிறாவது தேது.  செலும்
மூன்றாவது தேசோழிலானசோளாக சிதைக் வர்க்கத்திடமிருந்து வரக்கூடிய எந்ூன்றாவது தேமவசோரு தீவிர
 வசோலுக்கு எதிரசோகவும் இசூன்றாவது தேசேசோன்றாவது தே மகசோதை ஒருலானகசோர வன்முதை ஒருறாவது தேதை ஒருயப்
ேயன்ேடத்ூன்றாவது தே அதை ஒருவ ூன்றாவது தேயசோரசோக இருப்ேதை ஒருூன்றாவது தேசய,  இஸ்சரல்
நாடு, கடவடிக்தை ஒருககளுக்கசோன வசோஷிங்டன் ெற்றும் ஏதை ஒருனய பிரூன்றாவது தேசோன
ஏகசோதிேத்திய  க்திகளின் ஆூன்றாவது தேரவு மவளிப்ேடத்துகிறாவது தேது.

அமெரிக்க ஏகசோதிேத்தியத்தின் ூன்றாவது தேசோரசோளாக சிதைக்ெசோன ஆூன்றாவது தேரவில்லானசோெல் கசோ சோ
மீூன்றாவது தேசோன சேசோதை ஒருர இஸ்சரலினசோல் நாடு, கடத்ூன்றாவது தே முடியசோது.  ஒேசோெசோ
நிர்வசோகம் இஸ்சரலிய இரசோணுவ எந்திரத்தை ஒருூன்றாவது தே செற்மகசோண்டம்
ேடமகசோதை ஒருலானகதை ஒருளாக சிதைக்ச் ம ய்வூன்றாவது தேற்சகற்ே மீளஆயுூன்றாவது தேெயப்ேடத்தி
வருகின்றாவது தே நிதை ஒருலானயில்,  ேசோலானஸ்தீனியர்களின் நிதை ஒருலானதை ஒருெயக் குறித்ூன்றாவது தே
ஒேசோெசோ நிர்வசோகத்திடமிருந்து வரும் மவற்று அனுூன்றாவது தேசோே
வசோர்த்தை ஒருூன்றாவது தேகள, சிலான  ெசோந்ூன்றாவது தேரங்கசளாக சிதைக்சோட இரட்தை ஒருடசவஷ
சேசோலித்ூன்றாவது தேனத்திற்கு ஒரு  சோன்றாவது தேசோக உளளாக சிதைக்து. 

கசோ சோ ேடமகசோதை ஒருலானயசோனது,  அூன்றாவது தேன் கட்டப்ேடத்ூன்றாவது தேவியலானசோ
உளமுரண்ேசோடகதை ஒருளாக சிதைக்க் கடந்து ம ல்வூன்றாவது தேற்கசோன ஒரு யூூன்றாவது தே-
ேசோதுகசோப்புவசோூன்றாவது தே திட்டத்தின் வரலானசோற்றுரீதியிலானசோன சூன்றாவது தேசோல்வியினது
ெற்றும்,  இத்திட்டம் எூன்றாவது தேன் ேசோகெசோக இருக்கிறாவது தேசூன்றாவது தேசோ,  ெத்திய
கிழக்கின் ஒட்டமெசோத்ூன்றாவது தே ஏகசோதிேத்தியத்ூன்றாவது தேசோல் திணிக்கப்ேட்ட அந்ூன்றாவது தே
அர  அதை ஒருெப்புமுதை ஒருறாவது தேயின் உதை ஒருடவினது ஒரு மவளிப்ேசோடசோக
இருக்கிறாவது தேது. கசோ சோவில் ெட்டம் யுத்ூன்றாவது தேம் நாடு, கடந்து வரவில்தை ஒருலான, ெசோறாவது தேசோக
முூன்றாவது தேலானசோம் உலானக யுத்ூன்றாவது தேத்தில் தை ஒரு க்ஸ்-பீக்சகசோட் இரகசிய
உடன்ேடிக்தை ஒருகயசோல் (Sykes Picot  agreement)  ம யற்தை ஒருகயசோக
வதை ஒருரயப்ேட்ட எல்தை ஒருலானக்சகசோடகள எங்கிலும் ெற்றும், சிரியசோதை ஒருவயும்
ஈரசோக்தை ஒருகயும் சுற்றி வதை ஒருளாக சிதைக்த்தும்,  மலானேனசோன் ெற்றும் ச்சோர்டசோதை ஒருன
உளசளாக சிதைக் இழுக்கவும் அதிகளாக சிதைக்வில் அச்சுறுத்தி வருகிறாவது தேது. முடிவசோக,
இந்ூன்றாவது தே அரபு அரசுகளின் எந்ூன்றாவது தேமவசோன்தை ஒருறாவது தேயும் விட இஸ்சரல்
நிதை ஒருலானத்திருக்கக்கூடியூன்றாவது தேல்லான என்ேதை ஒருூன்றாவது தேயும் நிரூபிக்கும். 

ெத்தியகிழக்கு எங்கிலுெசோன மநாடு, கருக்கடியசோனது,  குறிப்ேசோக,
முூன்றாவது தேலானசோளித்துவ மேசோருளாக சிதைக்சோூன்றாவது தேசோர மநாடு, கருக்கடியசோல் அளாக சிதைக்ப்ேரியளாக சிதைக்வில்
ஆழெதை ஒருடந்துளளாக சிதைக் ஒரு பூசகசோளாக சிதைக்ெயப்ேட்ட மேசோருளாக சிதைக்சோூன்றாவது தேசோரத்திற்கும்

ெற்றும் முூன்றாவது தேலானசோளித்துவ சூன்றாவது தேசிய அரசு அதை ஒருெப்புமுதை ஒருறாவது தேக்கும்
இதை ஒருடயிலானசோன ஒர் கூர்தை ஒருெயசோன மவளிப்ேசோடசோகும். 

ேசோலானஸ்தீனியர்கள மவளிசயற்றாவது தேப்ேட்ட அவர்களின் நிலானங்கள
அேகரிக்கப்ேட்டூன்றாவது தேன் மூலானெசோக இஸ்சரல் ஸ்ூன்றாவது தேசோபிக்கப்ேட்ட அறுேத்தி
ஆறு ஆண்டகளுக்குப் பின்னரும், ்ஜூன் 1967 இன் ஆறு நாடு, கசோள யுத்ூன்றாவது தேம்
ெற்றும் செற்கு கதை ஒருர,  கசோ சோ,  கிழக்கு ம்ரு சலானம்,  சகசோலானன்
குன்றுகளின் ஆக்கிரமிப்பு ெற்றும் அேகரிப்புக்கு 47  ஆண்டகளுக்குப்
பின்னரும்,  இஸ்சரல் இன்னமும் யுத்ூன்றாவது தேம் ெற்றும் ஒடக்குமுதை ஒருறாவது தேயின்
ஒரு முடிவில்லானசோ சுழற்சியில் அகப்ேட்டளளாக சிதைக்து.

ஒரு துன்பியலானசோன எதிர்ப்மேசோருளில்,  அூன்றாவது தேன் ஜீவியத்திற்கசோன
நியசோயப்ேசோடசோக ஹிட்லானரின் குற்றாவது தேங்களிலிருந்து யூூன்றாவது தேர்கதை ஒருளாக சிதைக்க்
கசோப்ேசோற்றுவூன்றாவது தேற்கசோன ஒரு புகலிடெசோக கூறாவது தேப்ேட்ட ஓர் அரசு, கசோ சோவில்
கூட்டசோக ெக்கதை ஒருளாக சிதைக்த் ூன்றாவது தேண்டிக்கும் முதை ஒருறாவது தேகதை ஒருளாக சிதைக் ேயன்ேடத்தி வருகிறாவது தேது,
அந்ூன்றாவது தே நாடு, கடவடிக்தை ஒருககள வசோர்ச சோவின் ச ரி பிரசூன்றாவது தே ங்களில் நாடு, கசோஜிக்களின்
நாடு, கடவடிக்தை ஒருககதை ஒருளாக சிதைக் ஒத்திருக்கும் அளாக சிதைக்விற்கு சவமறாவது தேதை ஒருூன்றாவது தேயும்
ஒத்திருக்கவில்தை ஒருலான. 

உலானமகங்கிலும் உளளாக சிதைக் உதை ஒருழக்கும் ெக்கள,  கசோ சோவில் நாடு, கடக்கும்
அப்ேசோவி ெக்கள மீூன்றாவது தேசோன அடசோவடித்ூன்றாவது தேனெசோன ேடமகசோதை ஒருலானயசோல்
அதிர்ந்து சேசோய்,  ஆத்திரெதை ஒருடந்திருக்கிறாவது தேசோர்கள.  ூன்றாவது தேற்சேசோதை ஒருூன்றாவது தேய சூன்றாவது தேசிய
அரசு அதை ஒருெப்புமுதை ஒருறாவது தேயின் அடிப்ேதை ஒருடயில் முற்றிலுெசோக தீர்க்க
முடியசோூன்றாவது தேதை ஒருவயசோக உளளாக சிதைக் முரண்ேசோடகதை ஒருளாக சிதைக்த் தீர்க்க யூூன்றாவது தே-
ேசோதுகசோப்புவசோூன்றாவது தே அரசினது பிற்சேசோக்குத்ூன்றாவது தேனெசோன முயற்சியிலிருந்து
இந்ூன்றாவது தே வன்முதை ஒருறாவது தேயின் தை ஒருேத்தியக்கசோரத்ூன்றாவது தேனம் எழுகிறாவது தேது.  அந்ூன்றாவது தே
விடயத்தை ஒருூன்றாவது தேப் மேசோறுத்ூன்றாவது தே வதை ஒருரயில்,  “இரு-அரசு தீர்வு"
என்றாவது தேதை ஒருழக்கப்ேட்டதில் ேசோர்க்கப்ேட்ட ஒரு புதிய ேசோலானஸ்தீனிய குட்டி-
அரதை ஒரு  உருவசோக்குவூன்றாவது தேன் மூலானெசோக கூட அவர்களாக சிதைக்சோல் அதை ஒருூன்றாவது தே கடந்து
வர முடியசோது. 

இஸ்சரல் ெற்றும் அரபு மூன்றாவது தேசோழிலானசோளாக சிதைக்ர்கதை ஒருளாக சிதைக்யும் இதை ஒருளாக சிதைக்ஞர்கதை ஒருளாக சிதைக்யும் ஒரு
மேசோதுவசோன சேசோரசோட்டத்தில் ஐக்கியப்ேடத்துவூன்றாவது தேற்கு மவளிசய இந்ூன்றாவது தே
இரத்ூன்றாவது தேந்சூன்றாவது தேசோய்ந்ூன்றாவது தே புதை ஒருூன்றாவது தேக்குழியிலிருந்து மவளிசய வருவூன்றாவது தேற்கு அங்சக
சவமறாவது தேந்ூன்றாவது தே வழியும் இல்தை ஒருலான. 

வரலானசோற்றுரீதியில்,  ச்ர்ெனியில் ஹிட்லானரி  ேசோசி வசோூன்றாவது தேத்தின் மவற்றி
ெற்றும் நாடு, கசோஜி ஆட்சியின் அடத்ூன்றாவது தேடத்ூன்றாவது தே இனப்ேடமகசோதை ஒருலான
குற்றாவது தேங்கசளாக சிதைக்சோட மூன்றாவது தேசோழிலானசோளாக சிதைக் வர்க்கம் அனுேவித்ூன்றாவது தே சேரழிவுகரெசோன
சூன்றாவது தேசோல்வியின் ஒரு விதை ஒருளாக சிதைக்தை ஒருவத் மூன்றாவது தேசோடர்ந்து யூூன்றாவது தே-ேசோதுகசோப்புவசோூன்றாவது தேத்ூன்றாவது தேசோல்
ஒரு மேருந்திரளாக சிதைக்சோன ெக்கதை ஒருளாக சிதைக் மவன்மறாவது தேடக்க முடிந்திருந்ூன்றாவது தேது.  இது,
ஸ்ரசோலினி த்தின் கரங்களில் மூன்றாவது தேசோழிலானசோளாக சிதைக் வர்க்கத்தின் புரட்சிகர
சேசோரசோட்டங்களின் கசோட்டிக்மகசோடப்புகசளாக சிதைக்சோட ச ர்ந்து,  ேசோலானஸ்தீனத்தில்
ஒரு பிரிவிதை ஒருனவசோூன்றாவது தே யூூன்றாவது தே அரசின் ஸ்ூன்றாவது தேசோபிப்தை ஒருே யூூன்றாவது தே ெக்களின்
ேசோதுகசோப்புக்கசோன ஒசர வழியசோக கசோட்டவூன்றாவது தேற்கு யூூன்றாவது தே-
ேசோதுகசோப்புவசோதிகளுக்கு உூன்றாவது தேவி இருந்ூன்றாவது தேது.  அது எப்சேசோதும்
அவநாடு, கம்பிக்தை ஒருகவசோூன்றாவது தேம் ெற்றும் பிற்சேசோக்குத்ூன்றாவது தேனத்திற்கு ஊட்டம்
அளிக்கும் இயக்கெசோக இருந்து வந்திருக்கிறாவது தேது.

மநாடு, கத்ூன்றாவது தேசோனியசோஹஜூ ஆட்சியினது குற்றாவது தேங்களுக்கு ெக்களின் ஆூன்றாவது தேரதை ஒருவ
திரட்ட அவ ஆட்சிதை ஒருய அனுெதிக்கின்றாவது தே ூன்றாவது தேற்சேசோதை ஒருூன்றாவது தேய இஸ்சரலிய
அரசியல் சூழல்,   ர்வசூன்றாவது தே  அளாக சிதைக்விலும் அத்சூன்றாவது தேசோட
இஸ்சரலுக்குளசளாக சிதைக்சய கூட ஏற்ேட்ட அபிவிருத்திகசளாக சிதைக்சோட
பின்னிபிதை ஒருணந்துளளாக சிதைக் ஒரு ேரந்ூன்றாவது தே அரசியல் நிதை ஒருலானசநாடு, கசோக்கு பிறாவது தேழ்ச்சியின்
ஒரு மவளிப்ேசோடசோகும்.

ஐசரசோப்ேசோ, வட அமெரிக்கசோ ெற்றும்  ர்வசூன்றாவது தே  அளாக சிதைக்வில் உளளாக சிதைக் சேசோலி-
இடது அடக்குகளின் அசூன்றாவது தே சேசோக்தை ஒருக பின்மூன்றாவது தேசோடர்ந்து வரும்,
இஸ்சரலிலுளளாக சிதைக் மேயரளாக சிதைக்விலானசோன "இடது",  கசோ சோவிற்கு எதிரசோன
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ூன்றாவது தேசோக்குூன்றாவது தேலுக்கு அவற்றின் மவளிப்ேதை ஒருடயசோன அல்லானது
ெதை ஒருறாவது தேமுகெசோன ஆூன்றாவது தேரதை ஒருவ வழங்கி,  யூூன்றாவது தே-ேசோதுகசோப்புவசோூன்றாவது தே அரசியல்
ஸ்ூன்றாவது தேசோேகத்திற்குள இருக்கும் ஏதை ஒருனயதை ஒருவகசளாக சிதைக்சோட ச ர்ந்து
வலானதிற்குள நாடு, ககர்ந்துளளாக சிதைக்ன.

ூன்றாவது தேற்சேசோதை ஒருூன்றாவது தேய  ம்ேவங்களில் உளளாக சிதைக் ஒரு முக்கிய கசோரணி,
எகிப்திய புரட்சியின் ூன்றாவது தேற்கசோலிக பிழற்வசோகும்.  அது கசோ சோவில்
ேசோலானஸ்தீனியர்கதை ஒருளாக சிதைக் செற்மகசோண்டம் ூன்றாவது தேனிதை ஒருெப்ேடத்ூன்றாவது தே ெட்டசெ
ச தை ஒருவ ம ய்யவில்தை ஒருலான,  ெசோறாவது தேசோக அது இஸ்சரலில் ஒரு
ஐக்கியப்ேட்ட சேசோரசோட்டத்திற்கசோன  சோத்தியக்கூதை ஒருறாவது தே முன்னிறுத்தி,
இஸ்சரலிய மூன்றாவது தேசோழிலானசோளாக சிதைக் வர்க்கம் அூன்றாவது தேன் வசோ ற்ேடி வதை ஒருரக்கும்
வந்துவிட்ட ஒரு மவற்றிகரெசோன  மூக புரட்சியின் ூன்றாவது தேசோக்கத்தை ஒருூன்றாவது தேப்
மேறுவதிலிருந்தும் வசோய்ப்புகதை ஒருளாக சிதைக் மவட்டிவிடகிறாவது தேது.

இருந்ூன்றாவது தே சேசோதினும்,  ஒவமவசோரு நாடு, கசோட்தை ஒருடயும் குணசோம் ப்ேடத்தும்
அசூன்றாவது தே புறாவது தேநிதை ஒருலான வர்க்க செசோூன்றாவது தேல்களாக சிதைக்சோல் இஸ்சரலிய மூன்றாவது தேசோழிலானசோளாக சிதைக்
வர்க்கமும் சூழப்ேட்டளளாக சிதைக்து. 

யூூன்றாவது தே-ேசோதுகசோப்புவசோூன்றாவது தே அரதை ஒரு  கட்டப்ேசோட்டில் மகசோண்டளளாக சிதைக்
இரசோணுவ சூழ்ச்சிக் குழுக்கள, அரபு ெக்களுக்கு எதிரசோன யுத்ூன்றாவது தேம்
ெற்றும் ஒடக்குமுதை ஒருறாவது தேதை ஒருய ஆழ்ந்ூன்றாவது தே உளநாடு, கசோட்ட ேூன்றாவது தேட்டங்கதை ஒருளாக சிதைக்
மவளிசநாடு, கசோக்கி திருப்பிவிடவூன்றாவது தேற்கசோன ஒரு கருவியசோக
ேயன்ேடத்துகின்றாவது தேன.  மெக்சிக்சகசோவில் இருப்ேதை ஒருூன்றாவது தே விடவும்
உயர்ந்ூன்றாவது தே வறுதை ஒருெ விகிூன்றாவது தேத்தை ஒருூன்றாவது தேக் மகசோண்டிருக்கும் இஸ்சரல்,
 மூகரீதியில் மிகவும் துருவமுதை ஒருனப்ேட்ட நாடு, கசோடகளில் ஒன்றாவது தேசோக
உளளாக சிதைக்து,  அசூன்றாவது தேசநாடு, கரத்தில் உலானகில் மிக அதிகளாக சிதைக்விலானசோன ூன்றாவது தேனிநாடு, கேர்
வருவசோய் திரட்சி மகசோண்ட பில்லியனர்கதை ஒருளாக சிதைக்க் மகசோண்ட ஒரு
நாடு, கசோடசோகவும் இருக்கிறாவது தேது. 

2011 இல்,  எகிப்தில் சஹசோஸ்னி முேசோரக் ேூன்றாவது தேவியிலிருந்து
தூக்கிமயறியப்ேட்டதை ஒருூன்றாவது தே அடத்து,   மூக  ெத்துவமின்தை ஒருெ ெற்றும்
அர சோங்க ூன்றாவது தேனியசோர் திட்டங்கதை ஒருளாக சிதைக்க் கண்டித்து அந்நாடு, கசோட்டின்
வரலானசோற்றில் நாடு, கடந்ூன்றாவது தே மிகப் மேரிய சேசோரசோட்டங்களில் நூறு ஆயிரக்
கணக்கசோன இஸ்சரலியர்கள ேங்மகடத்ூன்றாவது தேனர்.  ்னநாடு, கசோயக
உரிதை ஒருெகள மீூன்றாவது தேசோன ூன்றாவது தேசோக்குூன்றாவது தேலும் ெற்றும் கசோ சோ மீூன்றாவது தேசோன ூன்றாவது தேசோக்குூன்றாவது தேலில்
ச ர்ந்துளளாக சிதைக் அதி தீவிர வலானது சோரி  க்திகதை ஒருளாக சிதைக் ஒன்றுதிரட்டவதும்,
இஸ்சரலிய ஆளும் வர்க்கத்தினது மகசோளதை ஒருககள மீூன்றாவது தேசோன
அதை ஒருனத்து எதிர்ப்புகளுக்கும் எதிரசோக திருப்பிவிடப்ேடம்.

இஸ்சரலிய ெக்கதை ஒருளாக சிதைக்,  மவளிநாடு, கசோட்டவர்களுக்கு-விசரசோூன்றாவது தேெசோகவும்
ெற்றும் அரபு ெக்களுக்கு விசரசோூன்றாவது தேெசோகவும் ஐக்கியப்ேட்டவர்களாக சிதைக்சோக
சித்ூன்றாவது தேரிக்க முயலும் யூூன்றாவது தே-ேசோதுகசோப்புவசோூன்றாவது தே ெற்றும் அரபு
முூன்றாவது தேலானசோளித்துவம் இரண்டினது,  அத்சூன்றாவது தேசோட சேசோலி-இடது
உட்கூறுகளினது முயற்சிகதை ஒருளாக சிதைக் ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சி
நிரசோகரிக்கிறாவது தேது.  மூன்றாவது தேசோழிலானசோளாக சிதைக் வர்க்கத்தின் ஒரு சுயசோதீனெசோன
அரசியல் இயக்கத்தை ஒருூன்றாவது தேக் கட்டிமயழுப்புவசூன்றாவது தே
முன்னிறுத்ூன்றாவது தேப்ேட்டிருக்கின்றாவது தே தை ஒருெயக் சகளவியசோகும்.  இஸ்சரலிய
மூன்றாவது தேசோழிலானசோளாக சிதைக்ர்கதை ஒருளாக சிதைக் விலானக்கி தை ஒருவப்ேவர்கள,  எங்சகனும்
அத்ூன்றாவது தேதை ஒருகயமவசோரு இயக்கம் அபிவிருத்தி அதை ஒருடவூன்றாவது தேற்கசோன
 சோத்தியக்கூதை ஒருறாவது தேயும் நிரசோகரிக்கிறாவது தேசோர்கள. 

ேசோலானஸ்தீன ெக்களுக்கு ஏற்ேட்டிருக்கும் அளாக சிதைக்ப்ேரிய ேசோதிப்பு,
முூன்றாவது தேலானசோளித்துவ சூன்றாவது தேசியவசோூன்றாவது தேத்தின் அடிப்ேதை ஒருடயில் நாடு, கடத்ூன்றாவது தேப்ேட்ட
வரலானசோற்று கசோட்டிக்மகசோடப்புகசளாக சிதைக்சோட பின்னிப் பிதை ஒருணந்துளளாக சிதைக்து.
முந்தை ஒருூன்றாவது தேய  கசோப்ூன்றாவது தேத்தில் ேசோலானஸ்தீன விடூன்றாவது தேதை ஒருலானயின்
ேசோதுகசோவலானர்களாக சிதைக்சோக கூறிக் மகசோண்ட—மேசோய்யசோக—வசோதிட்ட வந்ூன்றாவது தே
அரபு அரசுகள,  இன்சறாவது தேசோ ேகிரங்கெசோக இஸ்சரலின்
குற்றாவது தேங்களுக்கு உடந்தை ஒருூன்றாவது தேயசோளாக சிதைக்ர்களாக சிதைக்சோக ம யல்ேடகின்றாவது தேன.
அவற்றில் பிரூன்றாவது தேசோனெசோனது எகிப்தில் உளளாக சிதைக்து.  இரசோணுவ
இரும்புெனிூன்றாவது தேர் ம்னரல் அப்மூன்றாவது தேல்-ேூன்றாவது தேசோஹ் அல்-சிசியின்
ஆட்சியசோனது,  மேப்ரவரி 2011 இல் மவடித்ூன்றாவது தே புரட்சிகர
சேசோரசோட்டங்கதை ஒருளாக சிதைக் நாடு, கசுக்குவூன்றாவது தேற்கசோன எகிப்திய முூன்றாவது தேலானசோளித்துவத்தின்
நீண்டகசோலான முயற்சியின் இறுதி விதை ஒருளாக சிதைக்மேசோருளாக சிதைக்சோகும். 

ேசோலானஸ்தீன விடூன்றாவது தேதை ஒருலான இயக்கமும் ெஹ்மெசோத் அப்ேசோசின்
ேசோலானஸ்தீன ஆதை ஒருணயமும் இசூன்றாவது தேெசோதிரியசோன ேசோத்திரத்தை ஒருூன்றாவது தே

வகித்துளளாக சிதைக்ன.  இரு-அரசு தீர்வு என்றாவது தே ஒரு ெதிப்பிழந்ூன்றாவது தே ேூன்றாவது தேசோதை ஒருகயின்
கீழ் ெற்றும் அூன்றாவது தேற்கு பிரதியுேகசோரெசோக உயர்ெட்ட அதிகசோரிகளின் ஒரு
அடக்கினது ம ல்வம ழிப்புக்கசோக,  அதை ஒருவ குடியெர்வுகள,
ேந்சூன்றாவது தேசோேஸ்து ம ய்யப்ேட்ட  சோதை ஒருலானகள ெற்றும் ேசோதுகசோப்பு சுவர்கள
என இவற்றாவது தேசோல் பிளாக சிதைக்வுேட்ட செற்கு கதை ஒருரயில் மேசோலிஸ்கசோரர்களின்
சவதை ஒருலானதை ஒருய அதை ஒருவ ஏற்றுக் மகசோண்டிருக்கின்றாவது தேன.  கசோ சோவிலும்
அசூன்றாவது தேெசோதிரியசோன ஒரு ேசோத்திரத்தை ஒருூன்றாவது தே வகிக்க முடியுமென்றாவது தே
நாடு, கம்பிக்தை ஒருகயில்,  அவர்கள நாடு, கடப்பு சேசோரிலும் இஸ்சரலின்
விருப்ேத்திற்குரிய ேங்கசோளிகளாக சிதைக்சோக ச தை ஒருவ ம ய்திருக்கிறாவது தேசோர்கள. 

அசூன்றாவது தேசவதை ஒருளாக சிதைக்யில் இரக்கெற்றாவது தே ேடமகசோதை ஒருலானகள ெற்றும் ூன்றாவது தேசோக்குூன்றாவது தேல்களாக சிதைக்சோல்
ூன்றாவது தேசோக்கப்ேட்டிருக்கும் கசோ சோவில் உளளாக சிதைக் ஹெசோஸ் இயக்கத்திடசெசோ, யூூன்றாவது தே-
ேசோதுகசோப்புவசோூன்றாவது தேம், அமெரிக்க ஏகசோதிேத்தியம் ெற்றும் அவற்றின் அரபு
ேங்கசோளிகதை ஒருளாக சிதைக்த் சூன்றாவது தேசோற்கடிப்ேூன்றாவது தேற்குரிய எந்ூன்றாவது தேமவசோரு முன்சனசோக்கும்
இல்தை ஒருலான.  அூன்றாவது தேன் இஸ்லானசோமியவசோூன்றாவது தே சித்ூன்றாவது தேசோந்ூன்றாவது தேம் ேசோலானஸ்தீன
முூன்றாவது தேலானசோளித்துவத்தை ஒருூன்றாவது தேச் ச ர்ந்ூன்றாவது தே ஒரு பிரிவின் நாடு, கலானன்கதை ஒருளாக சிதைக்ப்
பிரதிநிதிதுவம் ம ய்கிறாவது தேது.

மேரும்ேசோலானசோன குட்டி முூன்றாவது தேலானசோளித்துவ சேசோலி-இடதுகளாக சிதைக்சோல்
ஆூன்றாவது தேரிக்கப்ேடம் புறாவது தேக்கணிப்பு, மூலானூன்றாவது தேன குதை ஒருறாவது தேப்பு ெற்றும் ூன்றாவது தேதை ஒருடகள
பிரச் சோரத்தை ஒருூன்றாவது தே அரசியல்ரீதியசோக திவசோலானசோனமூன்றாவது தேசோன்று என்றாவது தேரீதியில் நாடு, கசோம்
அதை ஒருூன்றாவது தே நிரசோகரிக்கிசறாவது தேசோம். இந்ூன்றாவது தே இயக்கம், ஏன் இஸ்சரசலானசோட நிறுத்திக்
மகசோளகிறாவது தேது?  கசோ சோ ேடமகசோதை ஒருலானகளுக்கு பின்னசோல் ெட்டெல்லானசோெல்,
ெசோறாவது தேசோக உலானகம் முழுவதிலுெசோன குற்றாவது தேங்களுக்குப் பின்னசோல் இருக்கும்
அமெரிக்கசோதை ஒருவ ஏன் எதிர்க்கவில்தை ஒருலான?  இந்ூன்றாவது தே இயக்கத்தின் சநாடு, கசோக்கம்,
மீண்டம் இரு-அரசு தீர்வு என்ேூன்றாவது தேசோகும், அூன்றாவது தேசோவது ேசோலானஸ்தீனியர்களுக்கு
ஒரு சிதை ஒருறாவது தேச் சோதை ஒருலானயசோக ெட்டசெ ச தை ஒருவ ம ய்யக்கூடிய, நீடித்து நிற்க
முடியசோூன்றாவது தே ஒரு குட்டி-அரதை ஒரு  உருவசோக்குவூன்றாவது தேசோகும்.

ேசோலானஸ்தீன சேசோரசோட்டத்தின் ூன்றாவது தேதை ஒருலானவிதியும்,  ெற்றும் அதில்
ஒட்டமெசோத்ூன்றாவது தேெசோக மேருந்திரளாக சிதைக்சோன அரபு ெக்களின் ூன்றாவது தேதை ஒருலானவிதியும்,
லிசயசோன் ட்மரசோட்ஸ்கியின் நிரந்ூன்றாவது தேரப் புரட்சி முன்சனசோக்கசோல் முற்றிலும்
 ரிமயன நிரூபிக்கப்ேட்டளளாக சிதைக்து.  அூன்றாவது தேசோவது முந்தை ஒருூன்றாவது தேய  கசோப்ூன்றாவது தேத்தில்
முூன்றாவது தேலானசோளித்துவத்தின் எழுச்சிசயசோட பிதை ஒருணந்திருந்ூன்றாவது தே ஒடக்கப்ேட்ட
நாடு, கசோடகளின் அடிப்ேதை ஒருட ்னநாடு, கசோயக ெற்றும் சூன்றாவது தேசிய கடதை ஒருெகதை ஒருளாக சிதைக்
ஏகசோதிேத்திய  கசோப்ூன்றாவது தேத்தில் நிதை ஒருறாவது தேசவற்றுவமூன்றாவது தேன்ேது,  ஒரு ச சோ லி 
ெற்றும்  ர்வசூன்றாவது தே  முன்சனசோக்கின் அடிப்ேதை ஒருடயில் மூன்றாவது தேசோழிலானசோளாக சிதைக்
வர்க்கத்தின் சுயசோதீனெசோன அரசியல் ஐக்கியம் மூலானெசோக ெட்டசெ
எட்டப்ேட முடியும் என்ேதை ஒருூன்றாவது தே அது ஸ்ூன்றாவது தேசோபித்துக் கசோட்டியது.

கசோ சோவில் நாடு, கடக்கும் மகசோடூரெசோன  ம்ேவங்கள,  உலானகளாக சிதைக்வில்
முூன்றாவது தேலானசோளித்துவத்தை ஒருூன்றாவது தே முடிவுக்குக் மகசோண்ட வருவூன்றாவது தேற்கசோன
சேசோரசோட்டத்தின் ேசோகெசோக,  ஏகசோதிேத்தியம்,  யூூன்றாவது தே-ேசோதுகசோப்புவசோூன்றாவது தேம்
ெற்றும் அரபு முூன்றாவது தேலானசோளித்துவத்திற்கு எதிரசோன ெற்றும் ெத்திய கிழக்கின்
ஒரு ச சோ லி  கூட்டரசுக்கசோன சேசோரசோட்டத்தில்,  அதை ஒருனத்து சூன்றாவது தேசிய
ெற்றும் குறுங்குழுவசோூன்றாவது தே ூன்றாவது தேதை ஒருடகதை ஒருளாக சிதைக்க் கடந்து,  ஒசரெசோதிரியசோன அரபு
ெற்றும் யூூன்றாவது தே மூன்றாவது தேசோழிலானசோளாக சிதைக் வர்க்கத்தை ஒருூன்றாவது தே ஐக்கியப்ேடத்தும் அதி-
அவ ரெசோன சேசோரசோட்டத்தை ஒருூன்றாவது தே முன்னிறுத்துகிறாவது தேது.  இந்ூன்றாவது தே
முன்சனசோக்கிற்கசோன சேசோரசோட்டத்திற்கு ெத்திய கிழக்கு எங்கிலும்
நாடு, கசோன்கசோம் அகிலானத்தின் அதை ஒருனத்துலானக குழுவின் பிரிவுகதை ஒருளாக சிதைக்க்
கட்டியதை ஒருெப்ேது அவசியெசோகும்.

கசோ சோவிலிருந்து இஸ்சரலிய ேசோதுகசோப்பு ேதை ஒருடகதை ஒருளாக சிதைக் உடனடியசோக
திரும்ேப் மேறுவது,  எல்லானசோவிூன்றாவது தே குண்டவீச்சுகள ெற்றும் பீரங்கி
ூன்றாவது தேசோக்குூன்றாவது தேல்கதை ஒருளாக சிதைக் நிறுத்துவது, ெற்றும் கடந்ூன்றாவது தே ஏழு ஆண்டகளாக சிதைக்சோக கசோ சோ
ெக்கதை ஒருளாக சிதைக் சிதை ஒருறாவது தேப்ேடத்தி இருக்கும் ெற்றும் ேட்டினிக்கு மகசோண்ட
வந்திருக்கும் இஸ்சரலிய-எகிப்திய ூன்றாவது தேதை ஒருடகள நீக்குவதை ஒருூன்றாவது தே இந்ூன்றாவது தே ெசோநாடு, கசோட
சகசோருகிறாவது தேது.  இது இஸ்சரலிய அரசுக்கசோன அதை ஒருனத்து அமெரிக்க
உூன்றாவது தேவிகதை ஒருளாக சிதைக்யும் முடிவுக்குக் மகசோண்ட வருெசோறு,  ெத்திய
கிழக்கிலிருந்து அதை ஒருனத்து அமெரிக்க இரசோணுவப் ேதை ஒருடகதை ஒருளாக சிதைக்யும்
திரும்ே மேறுெசோறும் ெற்றும் ேசோலானஸ்தீன ெக்களுக்கசோன ெனிூன்றாவது தேசோபிெசோன
ெற்றும் மேசோருளாக சிதைக்சோூன்றாவது தேசோர உூன்றாவது தேவியின் ஒரு ேசோரிய அவ ரகசோலான திட்டத்திற்கு
சகசோரிக்தை ஒருக விடக்குெசோறும் இந்ூன்றாவது தே ெசோநாடு, கசோட அமெரிக்க மூன்றாவது தேசோழிலானசோளாக சிதைக்
வர்க்கத்திற்கு அதை ஒருழப்புவிடக்கிறாவது தேது.
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