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சிரியியா மீீதியான ட்ரம்ப்பின் குண்டுவீச் குண்டுவீச்ச்
பிரியான்சின் NPA வேட்பியாளரியான பிலிப் புட்டு

பியாதுதுகியாக்கிக்கிறியார
By Alex Lantier, 11 April 2017

சரியியாவுக்கு எதி எதிரியான ட் எதிரம்ப் நிர்ம்ப் நிர்வியாகத்தின் ஏவுகாகத்தின் ஏவுகணவாகத்தின் ஏவுகணைத்

தியாக்குதல்களுக்கு புதிய முதபுதிய முதலியாளித்தும்ப் நிர்வ-எதிர்ப்புக் கட்ச கியாட்டியிருக்கும்
எதிர்விாகத்தின் ஏவுகணனயியானது,  இந்த ஏகியாதிபத்திய-ஆத எதிரவு நடுத்த எதிர ம்ப் நிர்வர்க்கக்
கட்சயின் பரிவாகத்தின் ஏவுகணைியாம ம்ப் நிர்வளர்ச்சயில் ம்ப் நிர்வபுதிய முதலது சியில் வலது நநியாக்கிய ஒரு புதிய மற்றும்
ஆழமியான நகர்ாகத்தின் ஏவுகணம்ப் நிர்வக் குறித்து நிற்கிறது.  சரியியாவிபுதிய முதலியான ஆட்ச
மியாற்றத்திற்கியான ஏகியாதிபத்திய பினியாமிப் சியில் வலது நபியாாகத்தின் ஏவுகண எதிர 2011  இல் அது
ததியாடங்கிய நியாளில் இருந்து ஆதரித்து ம்ப் நிர்வந்திருக்கும் இக்கட்ச
இப்சியில் வலது நபியாது தன்ாகத்தின் ஏவுகணன ஒரு சியில் வலது நந எதிரடி ஏகியாதிபத்திய தாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதலயீட்டின் பின்னியால்
நிறுத்திக் தகியாண்டிருப்பசியில் வலது நதியாடு இப்சியில் வலது நபியாது நாகத்தின் ஏவுகணடதபற்று ம்ப் நிர்வருகின்ற
இ எதிரியாணும்ப் நிர்வ அதிகரிப்பின் அபியாயக எதிரமியான சுற்றுக்கு எதி எதிரியாக எழுகின்ற
ஆர்ப்பியாட்டங்களுக்கியான தனது குசியில் வலது ந எதிரியாதத்ாகத்தின் ஏவுகணதயும் அறிவிக்கிறது.

சஐஏ இன் ப எதிரப்புாகத்தின் ஏவுகண எதிரயில் இருந்து கிட்டத்தட்ட பிரித்து
இனம்கியாவாகத்தின் ஏவுகணைமுடியியாத அளவுக்கு இருக்கின்ற ஒரு பி எதிரச்ன்ற ஒரு பிரச்சியா எதிர அறிக்ாகத்தின் ஏவுகணகயில்,
NPA இன் ஜனியாதிபதி சியில் வலது நம்ப் நிர்வட்பியாள எதிரியான பிலிப் புட்டு  சரியியாவுக்கு எதி எதிரியான
அதமரிக்க மூர்க்கத்தனத்தின் மீது எந்த விமர்ன்ற ஒரு பிரச்சனமும் தன்ற ஒரு பிரச்சய்யவில்ாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதல,
மியாறியாக,  தம்ப் நிர்வட்கக்சியில் வலது நகடியான ம்ப் நிர்வாகத்தின் ஏவுகணகயில்,  சியில் வலது நபியாருக்கு எதி எதிரியான எதிர்ப்ாகத்தின் ஏவுகணப,
சரிய ஜனியாதிபதியியான பான பஷியார் அல்-அன்ற ஒரு பிரச்சியாத்திற்கும் பியாரிய
படுதகியாாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதலகளுக்கும் ஆத எதிரம்ப் நிர்வளிப்பதுடன் ன்ற ஒரு பிரச்சமியானப்படுத்துகிறியார்.  (புட்டு
இன் அத்தாகத்தின் ஏவுகணன சியில் வலது நமற்சியில் வலது நகியாள்களுசியில் வலது நம NPA இாகத்தின் ஏவுகணவாகத்தின் ஏவுகணைந்திருக்கும் பப்சியில் வலது நபுதிய முதலியாம்ப் நிர்வியாத
அகிபுதிய முதலத்தின் ம்ப் நிர்வாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதலப் பி எதிரசு எதிரமியான International  Viewpoint இல்
தம்ப் நிர்வளியியாகியிருக்கும் மிகப்பரிதியாபக எதிரமியான ஆங்கிபுதிய முதல தமியாழிதபயர்ப்பில்
எடுத்தியாளப்பட்டிருக்கின்றன.)

Khan  Sheikhoun இல் நடந்ததியாகச் தன்ற ஒரு பிரச்சியால்புதிய முதலப்படும் இ எதிரன்ற ஒரு பிரச்சியாயன
தியாக்குதலுக்கியான பதிபுதிய முதலடியியாக இந்த தியாக்குதல் நடத்தப்பட்டதியாக
ட் எதிரம்ப்பின் நிர்ம்ப் நிர்வியாகம் கூறும்ப் நிர்வாகத்தின் ஏவுகணத பியா எதிரியாட்டும்ப் நிர்வதுடன் புட்டு  ததியாடங்குகிறியார்:
“ஆறு ம்ப் நிர்வருடங்களில் முதல்முாகத்தின் ஏவுகணறயியாக,  சியில் வலது நபியார்க்குற்றம்ப் நிர்வியாளியியான எல்
ஆன்ற ஒரு பிரச்சியாத்தின் இ எதிரியாணும்ப் நிர்வம் ம்ப் நிர்வியான் தியாக்குதல்களின் இபுதிய முதலக்கியாகியிருக்கிறது.
தன்ற ஒரு பிரச்சவ்ம்ப் நிர்வியாயன்று Khan Sheikhoun இல் அப்பியாவி மக்களின் மீது இ எதிரன்ற ஒரு பிரச்சியாயன
ஆயுதங்காகத்தின் ஏவுகணளக் தகியாண்டு தியாக்குதல் நடத்தி 27  குழந்ாகத்தின் ஏவுகணதகள் உள்ளிட
குாகத்தின் ஏவுகணறந்தபட்ன்ற ஒரு பிரச்சம் 86  சியில் வலது நபாகத்தின் ஏவுகண எதிர பலிதகியாண்ட விமியானம் எந்தத் தளத்தில்
இருந்து இயக்கப்பட்டிருந்தசியில் வலது நதியா,  அந்த ான பஷய் எதிரத் ம்ப் நிர்வியான் தளத்ாகத்தின் ஏவுகணத 59
அதமரிக்க ஏவுகாகத்தின் ஏவுகணவாகத்தின் ஏவுகணைகள் அழித்தன.

"தகியாாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதலகியா எதிர எதிரியான எல் ஆன்ற ஒரு பிரச்சியாத்,  ஈ எதிரியானிய மற்றும்  எதிரஷ்ய
இ எதிரியாணும்ப் நிர்வங்களுடன் சியில் வலது நன்ற ஒரு பிரச்சர்ந்து,  தனது இ எதிரத்ததம்ப் நிர்வறி பிடித்த ஆட்சயின்
மூபுதிய முதலமியாய் அப்பியாவி மக்களின் மீதும் எதிர்ப்புப் பாகத்தின் ஏவுகணடகளின் மீதும்
ததியாடர்ந்து குண்டுகாகத்தின் ஏவுகணள வீச நூறியாயி எதிரக்கவாகத்தின் ஏவுகணைக்கியான சரியர்காகத்தின் ஏவுகணள
தகியான்று குவித்திருக்கிறியார்”  என்று ததியாடர்ந்து கூறும் புட்டு,
பின்ம்ப் நிர்வருமியாறு நிாகத்தின் ஏவுகணறவுதன்ற ஒரு பிரச்சய்கிறியார்:  “ஆகசியில் வலது நம்ப் நிர்வ,  அதமரிக்க இ எதிரியாணும்ப் நிர்வத்
தியாக்குதல்களின் எந்த ஆத எதிரசியில் வலது நம்ப் நிர்வியா அல்புதிய முதலது அம்ப் நிர்வற்றின் மீது
நம்பிக்ாகத்தின் ஏவுகணகசியில் வலது நயியா இல்புதிய முதலியாமல்,  நியாங்கள்,  எல் ஆன்ற ஒரு பிரச்சியாத் மற்றும் அம்ப் நிர்வ எதிரது
விசும்ப் நிர்வியாசகளுடன் ஒரு ‘உருப்படியியான’  அாகத்தின் ஏவுகணமதிக்கு
ஆசியில் வலது நபுதிய முதலியான்ற ஒரு பிரச்சாகத்தின் ஏவுகணனயளிப்பதற்கியாக அந்த ன்ற ஒரு பிரச்சர்ம்ப் நிர்வியாதிகியாரியியால் தகியால்புதிய முதலப்பட்ட்ட
நூறியாயி எதிரக்கவாகத்தின் ஏவுகணைக்கியான ம எதிரவாகத்தின் ஏவுகணைங்களுக்கும் மில்லியன் கவாகத்தின் ஏவுகணைக்கில்
இடம்தபயர்ந்தம்ப் நிர்வர்கள் மற்றும் அகதிகளுக்கும் தமது கண்காகத்தின் ஏவுகணள மூடிக்

தகியாள்கின்ற பித எதிரஞ்சு அ எதிரசயல் கட்சகளின் ஆர்ப்பியாட்டங்களில் நியாங்கள்
சியில் வலது நன்ற ஒரு பிரச்சரும்ப் நிர்வதியாய் இல்ாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதல.”

ஒரு சியில் வலது நபியார் எதிர்ப்பு இயக்கத்ாகத்தின் ஏவுகணத கடுாகத்தின் ஏவுகணமயியாக எதிர்ப்சியில் வலது நபியாம் என்றும்,
ஐசியில் வலது ந எதிரியாப்பிய ஒன்றியத்தியாலும் அதமரிக்கியாவில் ஜனநியாயகக் கட்சயியாலும்
ஆதரிக்கப்படுகின்ற ட் எதிரம்ப் நிர்ம்ப் நிர்வியாகத்தின் சியில் வலது நபியார் முாகத்தின் ஏவுகணனப்ாகத்தின் ஏவுகணப
பியாதுகியாப்சியில் வலது நபியாம் என்றும் NPA அறிவித்தாகத்தின் ஏவுகணதப் சியில் வலது நபியான்சியில் வலது நற இது
இருக்கிறது.  அதமரிக்கியாவின் குண்டுவீச்சு சியில் வலது நநட்சியில் வலது நடியா ன்ற ஒரு பிரச்சக்திகளுக்கும்,
ஈ எதிரியான் மற்றும் அணு ஆயுத  எதிரஷ்யியா ஆகிய சரியியாவின் ஆத எதிரவு
நியாடுகளுக்கும் இாகத்தின் ஏவுகணடயிபுதிய முதலியான ஒரு சியில் வலது நந எதிரடியியான சியில் வலது நபியா எதிரியாக அதிகரிக்க
அச்சுறுத்துகிறது.  அப்படியியான ஒரு சியில் வலது நபியார் ஒட்டுதமியாத்த
பூசியில் வலது நகியாளத்ாகத்தின் ஏவுகணதயும் ன்ற ஒரு பிரச்சியாம்பபுதிய முதலியாக்க ம்ப் நிர்வழிம்ப் நிர்வகுத்து விடும் என்ற நிாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதலயிலும்,
NPA அந்த சியில் வலது நபியார் முாகத்தின் ஏவுகணனப்ாகத்தின் ஏவுகணப பியாதுகியாக்கிறது.

புட்டு வின் சியில் வலது நபியார்-ஆத எதிரவு ம்ப் நிர்வியாதம் தபியாய்கள் மற்றும் ஊர்ஜிதப்படியாத
திட்டம்ப் நிர்வட்டங்காகத்தின் ஏவுகணள அடிப்பாகத்தின் ஏவுகணடயியாகக் தகியாண்டிருக்கிறது.  Khan Sheikhoun
இல் அன்ற ஒரு பிரச்சியாத்தின் பாகத்தின் ஏவுகணடகள் இ எதிரன்ற ஒரு பிரச்சியாயன ஆயுதங்காகத்தின் ஏவுகணள பயன்படுத்தின
என்ற எந்த புபுதிய முதலன்வின்ற ஒரு பிரச்சியா எதிராகத்தின் ஏவுகணவாகத்தின் ஏவுகணையியாலும் நிரூபிக்கப்படியாத ஒரு கூற்ாகத்தின் ஏவுகணற அம்ப் நிர்வர்
உண்ாகத்தின் ஏவுகணமயியாக எடுத்துக் தகியாள்கிறியார்.  உண்ாகத்தின் ஏவுகணமயில்,  இந்த தியாக்குதல்
சஐஏ-ஆத எதிரவு ன்ற ஒரு பிரச்சக்திகளியால் நடத்தப்பட்டது என்பதற்சியில் வலது நக அதிக ஐயம்
சியில் வலது நதியான்றியாதிருக்கிறது.  சரியியாவில் காகத்தின் ஏவுகணடசயியாய் நாகத்தின் ஏவுகணடதபற்றிருந்த தபரிய
இ எதிரன்ற ஒரு பிரச்சியாயனத் தியாக்குதபுதிய முதலியான 2013  இல் Ghouta இல் நடந்த தியாக்குதல்,
இஸ்புதிய முதலியாமிய எதிர்ப்புப் பாகத்தின் ஏவுகணடகளியால் நடத்தப்பட்டு, அாகத்தின் ஏவுகணம்ப் நிர்வ அச்ன்ற ஒரு பிரச்சமயத்தில்
பழிாகத்தின் ஏவுகணய அன்ற ஒரு பிரச்சியாத்தின் மீது தூக்கிப் சியில் வலது நபியாட்டிருந்தன என்பாகத்தின் ஏவுகணதயும்,  அசியில் வலது நத
பாகத்தின் ஏவுகணடகள் தியான் இப்சியில் வலது நபியாது Khan  Sheikhoun அாகத்தின் ஏவுகணமந்திருக்கும் இட்லிப்
மியாகியாவாகத்தின் ஏவுகணைத்ாகத்தின் ஏவுகணதயும் கட்டுப்பியாட்டில் தகியாண்டுள்ளன என்பாகத்தின் ஏவுகணதயும் புட்டு
கூறவில்ாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதல.

அன்ற ஒரு பிரச்சியாத் ஆட்சாகத்தின் ஏவுகணய அழிப்பதற்கியான ஒரு ஏகியாதிபத்தியப் சியில் வலது நபியாாகத்தின் ஏவுகண எதிர
எதிர்த்தியால்,  அதன் அர்த்தம் பியாரியப் படுதகியாாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதலக்கு அங்கீகியா எதிரம்
ம்ப் நிர்வழங்கும்ப் நிர்வதியாகும் என்ற புட்டு வின் அம்ப் நிர்வதூறியான கூற்று அ எதிரசயல்
தபியாய்களின் அடிப்பாகத்தின் ஏவுகணடயில் அாகத்தின் ஏவுகணமந்ததியாகும்.  முதபுதிய முதலியாம்ப் நிர்வதியாய்,
சரியியாவிபுதிய முதலியான பியாரியப் படுதகியாாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதலகளுக்கும் அழிவுக்குமியான பி எதிரதியான
தபியாறுப்பு அன்ற ஒரு பிரச்சியாத் மீசியில் வலது நதியா அல்புதிய முதலது அம்ப் நிர்வ எதிரது ஆத எதிரவு நியாடுகளியான  எதிரஷ்யியா
மற்றும் ஈ எதிரியான் மீசியில் வலது நதியா இருக்கவில்ாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதல,  மியாறியாக அதமரிக்கியா,
ஐசியில் வலது ந எதிரியாப்பியாவில் இருக்கும் ஏகியாதிபத்திய ன்ற ஒரு பிரச்சக்திகள் மற்றும் NPA  உள்ளிட
அம்ப் நிர்வற்றின் அ எதிரசயல் ஆத எதிரம்ப் நிர்வியாளர்கள் ஆகியம்ப் நிர்வற்றின் மீசியில் வலது நத உள்ளன.
அன்ற ஒரு பிரச்சியாத்ாகத்தின் ஏவுகணத கவிழ்க்கும் முயற்சயில் சஐஏ உம்,  ஐசியில் வலது ந எதிரியாப்பிய உளவுத்
துாகத்தின் ஏவுகணறயும்,  மற்றும் சியில் வலது நபர்சய ம்ப் நிர்வாகத்தின் ஏவுகணளகுடியா எண்தவாகத்தின் ஏவுகணைய் சியில் வலது நான பஷக் ஆட்சகளும்
பில்லியன் கவாகத்தின் ஏவுகணைக்கியான டியாபுதிய முதலர்காகத்தின் ஏவுகணள எதிர்ப்பு சியில் வலது நபியா எதிரியாளிப் பாகத்தின் ஏவுகணடகளுக்கு
தகியாட்டின.

எல்புதிய முதலியாம்ப் நிர்வற்றுக்கும் சியில் வலது நமபுதிய முதலியாய்,  “அன்ற ஒரு பிரச்சியாத் மற்றும் அம்ப் நிர்வ எதிரது விசும்ப் நிர்வியாசகாகத்தின் ஏவுகணள”
ஆதரிப்பதியால்தியான்,  பி எதிரியான்சலும் மற்றும் உபுதிய முதலதகங்கிலுமியான மில்லியன்
கவாகத்தின் ஏவுகணைக்கியான மக்கள் ஒரு படுபயங்க எதிரமியான புதிய சியில் வலது நபியாருக்கியான
முாகத்தின் ஏவுகணனப்ாகத்தின் ஏவுகணப எதிர்க்கிறியார்கள் என்று கூறும்ப் நிர்வது ஒரு அ எதிரசயல் அம்ப் நிர்வதூறு
ஆகும்.  சரியியா முதல் ஈ எதிரியாக்,  ஆப்கியானிஸ்தியான் மற்றும் சியில் வலது நஜமன்
ம்ப் நிர்வாகத்தின் ஏவுகண எதிரயிலும் கியால் நூற்றியாண்டு கியாபுதிய முதல மத்திய கிழக்கு சியில் வலது நபியார்களில்



ததியாழிபுதிய முதலியாளர்கள் கன்ற ஒரு பிரச்சப்பியான அனுபம்ப் நிர்வத்ாகத்தின் ஏவுகணத தபற்றுள்ளனர்,  இது
மில்லியன் கவாகத்தின் ஏவுகணைக்கில் உயிர்காகத்தின் ஏவுகணளயும் ட்ரில்லியன் கவாகத்தின் ஏவுகணைக்கில்
டியாபுதிய முதலர்காகத்தின் ஏவுகணளயும் விாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதலயியாக்கியிருக்கிறது.  எதிரஷ்யியாவுக்கும் சியில் வலது நநட்சியில் வலது நடியாவுக்கும்
எதி எதிரியான முழுவீச்சபுதிய முதலியான அணுஆயுதப் சியில் வலது நபியா எதிரியாக தீவி எதிரஉச்ன்ற ஒரு பிரச்சம் கியாவாகத்தின் ஏவுகணைக்
கூடிய ஒரு சியில் வலது நபியார் கூட சியில் வலது நம்ப் நிர்வண்டியாம்,  ஒரு புதிய ஏகியாதிபத்திய சியில் வலது நபியாசியில் வலது ந எதிர
கூட ஒரு சியில் வலது நப எதிரழிவுக்சியில் வலது நக தகியாண்டுதன்ற ஒரு பிரச்சல்லும் என்பாகத்தின் ஏவுகணத அம்ப் நிர்வர்கள்
உவாகத்தின் ஏவுகணைர்கின்றனர்.

அதமரிக்கியாவின் ம்ப் நிர்வியான் தியாக்குதல்களில் நம்பிக்ாகத்தின் ஏவுகணக ாகத்தின் ஏவுகணம்ப் நிர்வக்கவில்ாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதல
என்று கூறும்ப் நிர்வதன் மூபுதிய முதலமியாக,  தம்ப் நிர்வகுஜன சியில் வலது நபியார் எதிர்ப்பு மசியில் வலது நனியாநிாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதலக்கு
எதி எதிரியாக NPA தாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதலயாகத்தின் ஏவுகணன்ற ஒரு பிரச்சப்பது என்பது ஏமியாற்றும் சியில் வலது நமியான்ற ஒரு பிரச்சடியுமியாகும்.
உண்ாகத்தின் ஏவுகணமயில் இது ட் எதிரம்ப்ாகத்தின் ஏவுகணப இடதின் பக்கமிருந்து தியாக்கவில்ாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதல,
மியாறியாக சரியியா,  ஈ எதிரியான் மற்றும்  எதிரஷ்யியாாகத்தின் ஏவுகணம்ப் நிர்வ மி எதிரட்டும்ப் நிர்வதில் சியில் வலது நபியாதுமியான
சீர்ாகத்தின் ஏவுகணமாகத்தின் ஏவுகணயக் காகத்தின் ஏவுகணடப்பிடிக்கியாததற்கியாக ம்ப் நிர்வபுதிய முதலதின் பக்கம் இருந்சியில் வலது நத
தியாக்குகிறது. Khan Sheikhoun தியாக்குதலுக்கு அன்ற ஒரு பிரச்சியாத் தியான் உத்த எதிரவிட்டியார்
என்ற தபியாய்ாகத்தின் ஏவுகணய அடிப்பாகத்தின் ஏவுகணடயியாய் தகியாண்டு, புட்டு அதற்கியாக ட் எதிரம்ப்ாகத்தின் ஏவுகணப
தியாக்குகிறியார்,  ட் எதிரம்ப் உடனடியியாக ஒரு கடுாகத்தின் ஏவுகணமயியான நிாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதலப்பியாட்ாகத்தின் ஏவுகணட
எடுத்திருந்தியால் அன்ற ஒரு பிரச்சியாத் இத்தியாக்குதாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதல முன்தனடுத்திருக்க மியாட்டியார்
என்று மாகத்தின் ஏவுகணறமுகமியாய் கூறுகிறியார்.

புட்டு எழுதுகிறியார்:  “ஒரு ம்ப் நிர்வியா எதிரத்திற்கு முன்பியாகத் தியான்,  பான பஷியார் அல்
அன்ற ஒரு பிரச்சியாத்துடனியான ஒரு உடன்பியாடு ‘பயங்க எதிரம்ப் நிர்வியாதத்தின் மீதியான சியில் வலது நபியாரின்’
கட்டாகத்தின் ஏவுகணமப்புக்குள்ளியாக சந்திக்கப்பட்டதியாகும்,  புட்டின்,  சஸி அல்புதிய முதலது
தநதன்யியாாஹயாஹூ சியில் வலது நபியான்ற மற்ற ஒடுக்குமுாகத்தின் ஏவுகணற ன்ற ஒரு பிரச்சக்திகளுடனியான உடன்பியாடும்
இதுசியில் வலது நபியான்றசியில் வலது நத என்று சுட்டிக்கியாடி தனது முந்ாகத்தின் ஏவுகணதய நிாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதலப்பியாட்ாகத்தின் ஏவுகணட
அம்ப் நிர்வ எதிரது அணி தீவி எதிரப்படுத்தியிருந்தது.  இந்த ன்ற ஒரு பிரச்சமிக்ாகத்தின் ஏவுகணககள்,  தனது
பியாாகத்தின் ஏவுகணதாகத்தின் ஏவுகணய ததியாடர்ந்து முன்தனடுப்பதற்கியான ஊக்கமூட்டபுதிய முதலியாக சரிய
ஆட்சயியால் ததளிம்ப் நிர்வியான முாகத்தின் ஏவுகணறயில் தபியாருள் தகியாள்ளப்பட்டன,  ஆகசியில் வலது நம்ப் நிர்வ
ஒபியாமியாவிற்குப் பின்னர்,  ட் எதிரம்ப்பும் Khan  Cheikhoun இல் நடந்த
அட்டூழியமியான இ எதிரன்ற ஒரு பிரச்சியாயனத் தியாக்குதலுக்கும் தகியாாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதலகளுக்கும்
தனக்குரிய பங்ாகத்தின் ஏவுகணகக் தகியாண்டிருக்கிறியார்.”

இதில்,  ஐசியில் வலது ந எதிரியாப்பியாவிலும் அதமரிக்கியாவிலும் உள்ள தம்ப் நிர்வளியுறவுக்
தகியாள்ாகத்தின் ஏவுகணக ஸ்தியாபகத்தின் மிக மூர்க்கமியான கன்ாகத்தின் ஏவுகணனகாகத்தின் ஏவுகணள ஆதரிக்கின்ற
ம்ப் நிர்வன்ற ஒரு பிரச்சதியியான நடுத்த எதிர ம்ப் நிர்வர்க்க அடுக்குகளுக்கியாக NPA சியில் வலது நபசுகிறது.  சஐஏ
உம்,  ஜனநியாயகக் கட்சயும் மற்றும் அதன் ஐசியில் வலது ந எதிரியாப்பிய கூட்டியாளிகளும்,
ட் எதிரம்ப்  எதிரஷ்யியா மற்றும் சரியியாவுடன் உறவு தகியாண்டிருந்ததியாக
தன்ற ஒரு பிரச்சியால்புதிய முதலப்பட்டதற்கியாகவும் இ எதிரியாணும்ப் நிர்வ நடம்ப் நிர்வடிக்ாகத்தின் ஏவுகணகாகத்தின் ஏவுகணய தகியாண்டு
அந்நியாடுகாகத்தின் ஏவுகணள அச்சுறுத்த மறுத்ததற்கியாகவும் அம்ப் நிர்வாகத்தின் ஏவுகண எதிர கண்டனம் தன்ற ஒரு பிரச்சய்து
ம்ப் நிர்வந்த நிாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதலயில்,  சரியியா மீதியான ட் எதிரம்ப்பின் குண்டுவீச்ன்ற ஒரு பிரச்சியானது
ம்ப் நிர்வியாஷிங்டனில் பபுதிய முதல மியாத கியாபுதிய முதலமியாய் நடந்து ம்ப் நிர்வந்த கடுாகத்தின் ஏவுகணமயியான கன்ாகத்தின் ஏவுகணன
சியில் வலது நமியாதலில் இருந்து விாகத்தின் ஏவுகணளந்தசியில் வலது நத ஆகும்.

இந்த ன்ற ஒரு பிரச்சக்திகள் இறுதியில் இந்த கன்ாகத்தின் ஏவுகணன சியில் வலது நமியாதலில் தம்ப் நிர்வற்றி
கண்டிருந்தன,  ட் எதிரம்ப் தன்ற ஒரு பிரச்சன்ற ம்ப் நிர்வியா எதிரத்தில் குண்டுவீச்ாகத்தின் ஏவுகணன்ற ஒரு பிரச்ச உத்த எதிரவிட்டு
ன்ற ஒரு பிரச்சர்ம்ப் நிர்வசியில் வலது நதன்ற ஒரு பிரச்ச அளவில் மிகப் ப எதிரந்த அ எதிரசயல் மற்றும் இ எதிரியாணும்ப் நிர்வ
சியில் வலது நமியாதல்காகத்தின் ஏவுகணள இயக்கி விட்டிருக்கிறியார்.  இது குறிப்பியாக,  2011  இல்
எகிப்திய பு எதிரட்சக்கியான பதிலிறுப்பியாக லிபியியா,  சரியியா மற்றும் மத்திய
கிழக்கு எங்கிலும் முன்தனடுக்கப்பட்ட ஏகியாதிபத்தியப் சியில் வலது நபியார் முாகத்தின் ஏவுகணனப்பின்
மிக தம்ப் நிர்வறிதகியாண்ட ஆத எதிரம்ப் நிர்வியாளர்களில் ஒன்றியான NPA சியில் வலது நபியான்ற ம்ப் நிர்வன்ற ஒரு பிரச்சதியியான
நடுத்த எதிர ம்ப் நிர்வர்க்கத்து “இடது” கட்சகளின் பியாத்தி எதிரத்ாகத்தின் ஏவுகணத அம்பபுதிய முதலப்படுத்திக்
தகியாண்டிருக்கிறது.

தபங்கியாசயில் இஸ்புதிய முதலியாமிய ம்ப் நிர்வட்டியா எதிரங்களுக்கு தநருக்கமியான
ததியாடர்புகளுடன் ஆர்ப்பியாட்டங்கள் ததியாடங்கிய சியில் வலது நபியாது, NPA உம் அதன்
ன்ற ஒரு பிரச்சர்ம்ப் நிர்வசியில் வலது நதன்ற ஒரு பிரச்ச ன்ற ஒரு பிரச்சக-சந்தாகத்தின் ஏவுகணனயியாளர்களும் -பி எதிரதியானமியாக சியில் வலது நப எதிரியாசரியர் ஜில்சியில் வலது நபர்
அஷ்கியார்-  ஆட்ச மியாற்றத்திற்கியான ஏகியாதிபத்தியப் சியில் வலது நபியார்காகத்தின் ஏவுகணள
ஜனநியாயகப் பு எதிரட்சகளியாக ஊக்குவிப்பதற்கியாய் தாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதலயீடு தன்ற ஒரு பிரச்சய்தனர்.

அஷ்கியார் எழுதினியார், “கடியாபி தனது இ எதிரியாணும்ப் நிர்வத் தியாக்குதாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதல ததியாடர்ந்து
நடத்தி தபங்கியாசாகத்தின் ஏவுகணய ாகத்தின் ஏவுகணகப்பற்ற அனுமதிக்கப்படும்ப் நிர்வியா எதிரியானியால்,  அங்சியில் வலது நக
ஒரு மிகப்தபரும் படுதகியாாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதல நாகத்தின் ஏவுகணடதபறும்.  இங்சியில் வலது நக நிாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதலாகத்தின் ஏவுகணமப்படி,
மக்கள் உண்ாகத்தின் ஏவுகணமயியான அபியாயத்தில் உள்ளனர்,  அம்ப் நிர்வர்காகத்தின் ஏவுகணள பியாதுகியாக்க
கூடிய ஒரு புரிந்துதகியாள்ளத்தக்க மியாற்று அங்சியில் வலது நக இல்ாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதல.  கடியாபியின்
பாகத்தின் ஏவுகணடகளது தியாக்குதல் சபுதிய முதல மணி சியில் வலது நந எதிர அல்புதிய முதலது அதிகப்பட்ன்ற ஒரு பிரச்சம் சபுதிய முதல
நியாட்கள் ததியாாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதலவிசியில் வலது நபுதிய முதலசியில் வலது நய உள்ளது.  ஏகியாதிபத்திய-எதிர்ப்புக்
சியில் வலது நகியாட்பியாடுகளின் சியில் வலது நபரில் அப்பியாவி மக்கள் படுதகியாாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதல
தன்ற ஒரு பிரச்சய்யப்படும்ப் நிர்வாகத்தின் ஏவுகணதத் தடுக்கக் கூடிய ஒரு நடம்ப் நிர்வடிக்ாகத்தின் ஏவுகணகாகத்தின் ஏவுகணய நீங்கள்
எதிர்க்க முடியியாது.”

அதற்குப் பின் அஷ்கியார் அந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியிசியில் வலது நபுதிய முதலசியில் வலது நய சரிய
சியில் வலது நமியாதாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதல தீவி எதிரப்படுத்தும்ப் நிர்வதற்கு திட்டமிடும் ம்ப் நிர்வாகத்தின் ஏவுகண எதிர தன்ற ஒரு பிரச்சன்று,  2011
அக்சியில் வலது நடியாபரில் சஐஏ உடன் ததியாடர்புாகத்தின் ஏவுகணடய சரிய சியில் வலது நதசய கவுன்சாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதல
ன்ற ஒரு பிரச்சந்தித்துப் சியில் வலது நபசனியார்,  இந்த ன்ற ஒரு பிரச்சந்திப்பு குறித்து அதற்கடுத்த மியாதத்தில்
அல் அக்பரில் தம்ப் நிர்வளியியான ஒரு கட்டுாகத்தின் ஏவுகண எதிரயில் அம்ப் நிர்வர் தபருாகத்தின் ஏவுகணமயடித்துக்
தகியாண்டியார்.

நூறியாயி எதிரக்கவாகத்தின் ஏவுகணைக்கியான உயிர்காகத்தின் ஏவுகணள கியாவும்ப் நிர்வியாங்கி,  ஒட்டுதமியாத்த
நியாடுகாகத்தின் ஏவுகணளயும் சீர்குாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதலத்து,  இப்சியில் வலது நபியாது உபுதிய முதலகப் சியில் வலது நபியாாகத்தின் ஏவுகண எதிரயும்
தூண்டும்ப் நிர்வதற்கு அச்சுறுத்துகின்ற ஏகியாதிபத்திய சியில் வலது நபியார்காகத்தின் ஏவுகணள
திட்டமிடும்ப் நிர்வதிலும் ஊக்குவிப்பதிலும் NPA ம்ப் நிர்வகிக்கின்ற பியாத்தி எதிரத்ாகத்தின் ஏவுகணத
விடவும் பி எதிரியான்சலும் ன்ற ஒரு பிரச்சர்ம்ப் நிர்வசியில் வலது நதன்ற ஒரு பிரச்ச அளவிலும் அதாகத்தின் ஏவுகணன ததியாழிபுதிய முதலியாள
ம்ப் நிர்வர்க்கத்திடம் இருந்து பிரிக்கின்ற ம்ப் நிர்வர்க்கப் பிளாகத்தின் ஏவுகணம்ப் நிர்வ சியில் வலது நம்ப் நிர்வதறதுவும்
ததள்ளத்ததளிம்ப் நிர்வியாய் எடுத்துக்கியாட்டி விட முடியியாது. சரிய ஆட்சாகத்தின் ஏவுகணயயும்
அதன் கூட்டியாளிகாகத்தின் ஏவுகணளயும் எதிர்த்து ன்ற ஒரு பிரச்சண்ாகத்தின் ஏவுகணடயிடுகின்ற எதிர்ப்பு
சியில் வலது நபியா எதிரியாளிகளுக்கு ஆயுதமளிப்பாகத்தின் ஏவுகணத ஏகியாதிபத்திய ன்ற ஒரு பிரச்சக்திகள் தீவி எதிரப்படுத்த
சியில் வலது நம்ப் நிர்வண்டும் என்று, ஆறியாண்டு கியாபுதிய முதலப் சியில் வலது நபியாரின் ன்ற ஒரு பிரச்சமயத்தில் NPA ததியாடர்ந்து
தன்ற ஒரு பிரச்சியால்லி ம்ப் நிர்வந்திருக்கின்ற ஆத்தி எதிரமூட்டும் சியில் வலது நகியாரிக்ாகத்தின் ஏவுகணககாகத்தின் ஏவுகணளசியில் வலது நய புட்டு வின்
அறிக்ாகத்தின் ஏவுகணக மீண்டும் கூறுகிறது.

அம்ப் நிர்வர் அறிவிக்கிறியார், “மதன்ற ஒரு பிரச்சியார்பற்ற எதிர்ப்பு சியில் வலது நபியா எதிரியாளிகளுக்கியான ஆயுத
விற்பாகத்தின் ஏவுகணனயின் மீதியான தாகத்தின் ஏவுகணட அகற்றப்பட சியில் வலது நம்ப் நிர்வண்டும் என்று நியாங்கள்
எப்சியில் வலது நபியாதும் சியில் வலது நகியாரி ம்ப் நிர்வந்திருக்கிசியில் வலது நறியாம்,  இத்தாகத்தின் ஏவுகணட அம்ப் நிர்வர்களுக்கு
உண்ாகத்தின் ஏவுகணமயியான தற்கியாப்ாகத்தின் ஏவுகணப இல்புதிய முதலியாது தன்ற ஒரு பிரச்சய்து விடுகிறது, அடிப்பாகத்தின் ஏவுகணடம்ப் நிர்வியாத
ஜிகியாதிகள் மட்டுசியில் வலது நம ஆயுதங்காகத்தின் ஏவுகணள -விமியானஎதிர்ப்பு ஆயுதங்காகத்தின் ஏவுகணள
அல்புதிய முதல-  ம்ப் நிர்வாகத்தின் ஏவுகணளகுடியா நியாடுகள் மற்றும் துருக்கியிடம் இருந்து ம்ப் நிர்வியாங்க
முடிந்திருக்கிறது.”

இங்சியில் வலது நக ஆட்ச-மியாற்றத்திற்கியான சியில் வலது நபியாாகத்தின் ஏவுகண எதிர முற்சியில் வலது நபியாக்கியாக சத்தரிப்பதன்
மூபுதிய முதலம் புட்டு மீண்டும் தனது ம்ப் நிர்வியான்ற ஒரு பிரச்சகர்காகத்தின் ஏவுகணள ஏமியாற்றுகிறியார்.  அது
அஹ் எதிரியால் அல் ான பஷியாம் சியில் வலது நபியான்ற இஸ்புதிய முதலியாமிய சியில் வலது நபியா எதிரியாளிகளியாய் இருந்தியாலும்
ன்ற ஒரு பிரச்சரி அல்புதிய முதலது அல்தகய்தியாவுடன் ததியாடர்புாகத்தின் ஏவுகணடய அல் நுஸ் எதிரியா
முன்னணியியாக இருந்தியாலும் ன்ற ஒரு பிரச்சரி அல்புதிய முதலது ஓ எதிரளவுக்கு மதன்ற ஒரு பிரச்சியார்பற்றதியான
சுதந்தி எதிர சரிய இ எதிரியாணும்ப் நிர்வம் சியில் வலது நபியான்றாகத்தின் ஏவுகணம்ப் நிர்வயியாக இருந்தியாலும் ன்ற ஒரு பிரச்சரி அல்புதிய முதலது
குர்து-தபரும்பியான்ாகத்தின் ஏவுகணமயியான சரிய ஜனநியாயகப் பாகத்தின் ஏவுகணடகளியாய் இருந்தியாலும்
ன்ற ஒரு பிரச்சரி எதிர்ப்புப் சியில் வலது நபியா எதிரியாளிகள் எம்ப் நிர்வருக்குசியில் வலது நம ஆயுதங்கள் மீது எந்தத்
“தாகத்தின் ஏவுகணட”யும் இருந்திருக்கவில்ாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதல.  புட்டு  கூறும்ப் நிர்வாகத்தின் ஏவுகணதப் சியில் வலது நபியாபுதிய முதல
ஏகியாதிபத்திய ன்ற ஒரு பிரச்சக்திகள் ஆயுதமளிக்கியாத கியா எதிரவாகத்தின் ஏவுகணைத்தியால் அாகத்தின் ஏவுகணம்ப் நிர்வ
சியில் வலது நதியாற்கடிக்கப்படவில்ாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதல,  மியாறியாக அம்ப் நிர்வற்றுக்கு மக்கள் ஆத எதிரவு
தகியாஞ்ன்ற ஒரு பிரச்சமும் இருக்கவில்ாகத்தின் ஏவுகணபுதிய முதல என்பதியாசியில் வலது நபுதிய முதலசியில் வலது நய சியில் வலது நதியாற்கடிக்கப்பட்டன,
அத்துடன் ஒரு ஜனநியாயகப் பு எதிரட்சாகத்தின் ஏவுகணய ஆதரிப்பதியாக NPA கூறிக்
தகியாண்டது ஒரு சியில் வலது நமியான்ற ஒரு பிரச்சடியியாகும்.

NPA  க்கு எதி எதிரியான ஒரு தியாட்ன்ற ஒரு பிரச்சண்யமற்ற சியில் வலது நபியா எதிரியாட்டத்தில் மட்டுசியில் வலது நம
ததியாழிபுதிய முதலியாளர்களும் இாகத்தின் ஏவுகணளஞர்களும் சியில் வலது நபியாாகத்தின் ஏவுகண எதிர எதிர்க்கவும் தங்களது மிக
அடிப்பாகத்தின் ஏவுகணடயியான நபுதிய முதலன்காகத்தின் ஏவுகணள பியாதுகியாக்கவும் இயலும் என்பதற்கியான
எச்ன்ற ஒரு பிரச்சரிக்ாகத்தின் ஏவுகணகசியில் வலது நய புட்டு வின் அறிக்ாகத்தின் ஏவுகணகயியாகும்.


