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மூன்ற்றாம் உலகப் ் பப்றார் ் பர் வேண்ேண்ட்றாம்!
் ப ்றா லி  ் பப்றார்-எதிர்ப்பு இயக்கம்
ஒன்்றறக் கட்டிட்டியயழுப்பு் பர் வே்றாம்!

Statement of the World Socialist Web Site Editorial Board,      17 April 2018

அமெரிக்க்காவும் ் நம் நேட்் நந்காவும் சிரி் சிரிய்காவின் நெ்காஸ்கஸ் ெற்றும் ் நஸ்காம்ஸ்
ஆகி் சிரிய ம் நேகரங்களின் மீது 100 க்கும் அதிகெ்கான ஏவுக ஏவுகணன ஏவுகணைக ஏவுகணவ
மட்காடுத்டடற்குப் பின்னும்,  சமீபத்தி் சிரிய இரத்டக்கவரியில ஏக்காதிபத்தி் சிரிய
சக்திகள் திருப்தி் சிரிய ஏவுகணநந்து விட்டிருக்கவில ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லை என்பது மடளிவில்லை என்பது தெளிவ்காகிறது.
ட்காக்குடலகள் ம் நேநந்து சி விட்டிருக்கவில்லை ெணி ் நம் நேரங்களுக்குள்வ்காக,  சிரி் சிரிய்காவில
ஆட்சி ெ்காற்றத்திற்க்கான ் நப்கா ஏவுகணர ் நெலும் தீவிரப்படுத்டக் ் நக்காரும்
ட ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லை் சிரியங்கங்க ஏவுகணவ அமெரிக்க ெற்றும் ஐ் நர்காப்பி் சிரிய மசய்தித்ட்காள்கள்
அச்் நசற்றத் மட்காநங்கியிருந்டன.

புதிட்காக நி் சிரியமிக்கப் மபற்றிருக்கும் அமெரிக்க ் நடசி் சிரிய ப்காதுக்காப்பு
ஆ் ந விட்டிருக்கவில்லை்காசகர்கான ் நோ்கான் ் நப்காலநன் உநன் மம் நேருக்கெ்காக மட்காநர்பு ஏவுகணந் சிரிய
ஆளும் உ் சிரியரடுக்கின் பிரிவுகளுக்க்காகப் ் நபசுகின்ற ் நவில்லை என்பது தெளிவ்கால ஸ்ட்ரீட்
் நோர்னல அறிவித்டது: “ஒ் நரம் சிரிய்காரு குண்டுவீச்சு சிரி் சிரிய யுத்டக்கவத்தின்
அடிப்ப ஏவுகணநக ஏவுகணவ் ந் சிரிய்கா,  அல விட்டிருக்கவில்லைது ரஷ்் சிரிய்கா-ஈர்கான்-அச்காத் அச்சு
மவில்லை என்பது தெளிவற்றிமபற்றுக் மக்காண்டிருக்கிறது என்ற மூ் ந விட்டிருக்கவில்லை்காப்கா் சிரிய
் சிரியட்கார்த்டத் ஏவுகணட் ந் சிரிய்கா ெ்காற்றி விந்காது.”

“திரு.  ட்ரம்ப்புக்கு ரஷ்் சிரிய ெற்றும் ஈர்கானி் சிரிய ஏக்காதிபத்தி் சிரியத் ஏவுகணட டடுத்து
நிறுத்ட விருப்பமிருக்கு் நெ் சிரிய்கான்கால....,  அவில்லை என்பது தெளிவருக்கு கூடுடல
இ விட்டிருக்கவில்லைட்சி் சிரியத்துநன்கான ஒரு மூ் ந விட்டிருக்கவில்லை்காப்கா் சிரியம் ் நட ஏவுகணவில்லை என்பது தெளிவ”  என்று அது
மட்காநர்ந்டது.  “அடுத்ட மு ஏவுகணற,  ட்காக்குடல கூடுடல டண்டிப்ப்கானட்காக
இருந்ட்காக ் நவில்லை என்பது தெளிவண்டும்.”

் நோர்னல இவ்வில்லை என்பது தெளிவ்காறு நி ஏவுகணறவுமசய்டது: “ரஷ்் சிரிய்காவும் ஈர்கானும் சிரி் சிரிய்காவில
ஒரு மபரும் வி ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லை ஏவுகண் சிரிய மசலுத்டத் மட்காநங்குகின்ற் நப்காது ெட்டு் நெ”
பிர்காந்தி் சிரியத்தில அமெரிக்க்கா அடன் ் நம் நே்காக்கங்க ஏவுகணவ அ ஏவுகணந் சிரிய முடியும்.

இத்ட ஏவுகணக் சிரிய வில்லை என்பது தெளிவசனங்கள் நி ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லை ஏவுகணெக ஏவுகணவத் மடளிவில்லை என்பது தெளிவ்காக்குகின்றன:
டந்தி் நர்காப்கா் சிரிய பரிசீ விட்டிருக்கவில்லை ஏவுகணனகள் அமெரிக்க்கா ஏவுகணவில்லை என்பது தெளிவ,  ஈர்கான் ெற்றும் ரஷ்் சிரியப்
ப ஏவுகணநகளுநன் துப்ப்காக்கிச் சண் ஏவுகணநக்கு இட்டுச் மசன்றிருக்கக் கூடி் சிரிய
ஒரு முழுவீச்சி விட்டிருக்கவில்லை்கான ட்காக்குட ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லை அல விட்டிருக்கவில்லை்காெல ஏவுக ஏவுகணன ஏவுகணை வீச்சுக்கு
ெட்டும் இட்டுச் மசன்றன என்ற அ் நட் நம் நேரத்தில,  அதுெ்காதிரி் சிரிய்கான ஒரு
ட்காக்குடல மட்காடுக்கப்படுவில்லை என்பது தெளிவது ் நடதி ெட்டு் நெ கூறப்பந்காட ஒன்ற்காகும்.
அத்ட ஏவுகணக் சிரிய ஒரு ் நெ்காடல பிரவ் சிரியகரெ்கான பின்வி ஏவுகணவவுக ஏவுகணவக்
மக்காண்டிருக்கும் என்பட்கான உண் ஏவுகணெ அ ஏவுகணட ம் நேநத்துவில்லை என்பது தெளிவதில இருந்து
ஏக்காதிபத்தி் சிரிய சக்திக ஏவுகணவத் டடுத்து நிறுத்தி விநப் ் நப்காவில்லை என்பது தெளிவதில ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லை.

“பிர்காந்தி் சிரிய ் நெ விட்டிருக்கவில்லை்காதிக்கம்”  ெற்றும் “சிரி் சிரிய்கா ஏவுகணவில்லை என்பது தெளிவ அ் சிரியத்துல விட்டிருக்கவில்லை்காவின்
வி் சிரியட்ம் நே்காெ்காக ெ்காற்றுவில்லை என்பது தெளிவடற்க்கான”  ் நக்காரிக் ஏவுகணககள் குறித்ட இந்ட
பத்திரி ஏவுகணகயின் மும்முரெ்கான ் நபச்சில,  சமீபத்தி் சிரிய அமெரிக்கத்
ட்காக்குட ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லை நி் சிரிய்கா் சிரியப்படுத்துவில்லை என்பது தெளிவடற்கு ப் சிரியன்படுத்டப்பட்ந ஒரு
அற்பத்டனெ்கான ச்காக்கு் நப்காக்க்காக இருந்ட,  ஏப்ரல 7  அன்று டூெ்காவில
சிரி் சிரிய அரச்காங்கம் இரச்கா் சிரியன ஆயுடங்க ஏவுகணவப் ப் சிரியன்படுத்தி் சிரியட்காக
மச்கால விட்டிருக்கவில்லைப்பட்ந விவில்லை என்பது தெளிவக்காரம், ெ ஏவுகணறந்் நட ் நப்காய்விட்டிருந்டது.

ட்காக்குடலக ஏவுகணவ நி் சிரிய்கா் சிரியப்படுத்துவில்லை என்பது தெளிவடற்க்காக ப் சிரியன்படுத்டப்பட்ந
பிரச்ச்காரெ்கானது உண் ஏவுகணெ ெற்றும் ெக்களின் புத்தித்திறன் இரண்டிற்கும்

அ விட்டிருக்கவில்லைட்சி் சிரியம் க்காட்டி் சிரியட்காக இருந்டது. ஏக்காதிபத்தி் சிரியவில்லை என்பது தெளிவ்காதிகள் ப விட்டிருக்கவில்லைவீனெ்கான
ம் நே்காடுகளுக்கு எதிர்கான டங்களின் சூழ்ச்சிக ஏவுகணவ ெனிடகு விட்டிருக்கவில்லைத் ஏவுகணட
விடுட ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லை மசய்வில்லை என்பது தெளிவடற்க்கான ஒரு புனிட ம் நேநவில்லை என்பது தெளிவடிக் ஏவுகணக் சிரிய்காக அ விட்டிருக்கவில்லைங்கரித்துக்
க்காட்டுவில்லை என்பது தெளிவடற்கு மவில்லை என்பது தெளிவறிகூச்ச விட்டிருக்கவில்லை்கான ெற்றும் கபந் நவில்லை என்பது தெளிவநெ்கான
குற்றச்ச்காட்டுக ஏவுகணவ ப் சிரியன்படுத்துவில்லை என்பது தெளிவ்கார்கள் என்படற்கு,  25  ஆண்டுக்கா விட்டிருக்கவில்லை
முடிவில்லை என்பது தெளிவற்ற ் நப்காருக்குப் பின்னர்,  மிலலி் சிரியன் கன ஏவுகணைக்க்கான ெக்கள்
மபரும்ப்காலும் ம் நேன்கு பழக்கப்பட்டு விட்நனர்.

“் நபரழிவு ஆயுடங்கள்”  குறித்ட புஷ் நிர்வில்லை என்பது தெளிவ்காகத்தின் மப்காய்க ஏவுகணவக்
குறித்் நட்கா, அல விட்டிருக்கவில்லைது லிபி் சிரிய்கா ஏவுகணவில்லை என்பது தெளிவ ட ஏவுகணரெட்நெ்காக்கி மும்ெ்கார் கந்காபி ஏவுகண் சிரியக்
மக்கா ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லைமசய்வில்லை என்பது தெளிவடற்கு ஒப்காெ்கா ப் சிரியன்படுத்தி் சிரிய ெலிவில்லை என்பது தெளிவ்கான ெனிட்காபிெ்கான
ச்காக்கு் நப்காக்குகள் குறித்் நட்கா எவில்லை என்பது தெளிவமர்காருவில்லை என்பது தெளிவருக்கும் நி ஏவுகணனவில இல ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லை
என்ப ஏவுகணடப் ் நப்கா விட்டிருக்கவில்லை கருதிக்மக்காண்டு வில்லை என்பது தெளிவ்காஷிங்நன்,  இ விட்டிருக்கவில்லைண்நன்,  ப்காரிஸ்
ெற்றும் ் நபர்லின் ம் நேநந்து மக்காண்டு வில்லை என்பது தெளிவருகின்றன.

இந்ட க ஏவுகணநந்மடடுத்ட மப்காய்களுக்குப் பின்ன்கால ஆழெ்கான
க்காரன ஏவுகணைங்கள் இருக்கின்றன.  சிரி் சிரிய மம் நேருக்கடிக்க்கான பதிலிறுப்பில,
Weizs cker  Foundationä  விடுத்ட ஒரு அறிக் ஏவுகணக -இதில ் நோர்ென்
அரச்காங்கத்தின் உ் சிரியர்நி ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லை அதிக்காரிகள்  ஏவுகணகம் சிரியழுத்திட்டிருந்டனர்-
அறிவித்டது: “முட விட்டிருக்கவில்லை்காம் உ விட்டிருக்கவில்லைகப் ் நப்காருக்கு இட்டுச் மசன்ற கட்ந ஏவுகணெப்பு
க்காரன ஏவுகணைங்களில எதுவும் ெ ஏவுகணறந்து விட்டிருக்கவில ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லை.”

இந்ட “கட்ந ஏவுகணெப்பு பிரச்சி ஏவுகணனகள்”  என்பது எ ஏவுகணவில்லை என்பது தெளிவ?  இருபட்காம்
நூற்ற்காண்டின் ெகத்ட்கான ெ்கார்க்சிஸ்டுகவ்கால அ ஏவுகணந் சிரிய்காவம் க்கான ஏவுகணைப்பட்ந,
முட விட்டிருக்கவில்லை்காளித்துவில்லை என்பது தெளிவ அ ஏவுகணெப்புமு ஏவுகணறயின் அடிப்ப ஏவுகணந முரண்ப்காடுக் நவ
அ ஏவுகணவில்லை என்பது தெளிவ: ் நடசி் சிரிய-அரசுக்கும் உ விட்டிருக்கவில்லைகப் மப்காருவ்காட்காரத்திற்கும் இ ஏவுகணநயி விட்டிருக்கவில்லை்கான
் நெ்காடலில இருந்து எழுகின்ற,  உ விட்டிருக்கவில்லைகத்தின் மசலவில்லை என்பது தெளிவ்காக்குப்
பகுதிகளுக்கும் பங்கிடும் துண்டுகளுக்கும் ஏக்காதிபத்தி் சிரிய
சக்திகளி ஏவுகணந் ந் சிரிய ம் நே ஏவுகணநமபறுகின்ற இ ஏவுகணநவிந்காட ் நப்கார்காட்நெ்காகும்.

ரஷ்் சிரியப் புரட்சி் சிரிய்காவர் விவ்காடிமிர் ம விட்டிருக்கவில்லைனின்,  100 க்கும் அதிகெ்கான
வில்லை என்பது தெளிவருநங்களுக்கும் முன்ப்காய்,  டனது மிக முக்கி் சிரியெ்கான எழுத்ட்கான
ஏக்காதிபத்தி் சிரியம் என்ற நூலில எழுதின்கார்:  “முட விட்டிருக்கவில்லை்காளித்துவில்லை என்பது தெளிவத்தின் கீழ்
மசலவில்லை என்பது தெளிவ்காக்கு வில்லை என்பது தெளிவட்நங்க ஏவுகணவ,  ம் நே விட்டிருக்கவில்லைன்க ஏவுகணவ,  க்கா விட்டிருக்கவில்லைனிக ஏவுகணவ ெற்றும்
இன்னபிறவில்லை என்பது தெளிவற் ஏவுகணற பிரித்துக் மக்காள்வில்லை என்பது தெளிவடற்க்கான ஒ் நர சிந்திக்கத்டக்க
அடிப்ப ஏவுகணந் சிரிய்காக இருப்பது,  பங்குமபறு் நவில்லை என்பது தெளிவ்காரின் வில்லை என்பது தெளிவலி ஏவுகணெயின்,
அவில்லை என்பது தெளிவர்கவது மப்காதுவில்லை என்பது தெளிவ்கான மப்காருவ்காட்கார,  நிதி,  இர்காணுவில்லை என்பது தெளிவ வில்லை என்பது தெளிவலி ஏவுகணெயின்
கன ஏவுகணைக்கீடு ெட்டு் நெ”, அது இறுதி் சிரிய்காக இர்காணுவில்லை என்பது தெளிவ ் நெ்காடலின் மூ விட்டிருக்கவில்லைெ்காக
தீர்ெ்கானிக்கப்படுவில்லை என்பது தெளிவட்காக இருக்கிறது.  “அ ஏவுகணெதி் சிரிய்கான கூட்நணிகள்
் நப்கார்களுக்க்கான கவத் ஏவுகணட ட் சிரிய்காரிக்கின்றன”  என்று குறிப்பிட்ந
ம விட்டிருக்கவில்லைனின்,  “அவில்லை என்பது தெளிவற்றின் பங்கிற்கு, ் நப்கார்களில இருந்து
வில்லை என்பது தெளிவவர்ந்மடழுகின்றன” என்ற்கார்.

் நோர்ென்  ஏவுகணகய்சர் வில் நஸலம் II  “சூரி் சிரியனில இநம்” என்று
அ ஏவுகணழத்ட்கா் நர்கா அந்ட,  உ விட்டிருக்கவில்லைகத்தின் ஏக்காதிபத்தி் சிரியத் துண்ந்காநலிலும்
ெறுபங்கீட்டிலும் டெக்க்கான இநத் ஏவுகணட பத்திரப்படுத்திக் மக்காள்வில்லை என்பது தெளிவடற்க்காக,



ஏக்காதிபத்தி் சிரிய சக்திகள் மிகப் பிர் சிரிய்கா ஏவுகணசயுநன்கான ெற்றும்
் நபரழிவுகரெ்கான இர்காணுவில்லை என்பது தெளிவ ம் நேநவில்லை என்பது தெளிவடிக் ஏவுகணககளுக்கு டள்வப்படுகின்றன.

எல விட்டிருக்கவில்லை்காவில்லை என்பது தெளிவற் ஏவுகணறயும் விந,  டனது மப்காருவ்காட்கார உச்ச அந்டஸ்து
மட்கா ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லைந்து ் நப்காவில்லை என்பது தெளிவடன் மூ விட்டிருக்கவில்லைம் டனது உ விட்டிருக்கவில்லைக ் நெ விட்டிருக்கவில்லை்காதிக்கம் மம் நே்காருங்கக்
க்காணுகின்ற அமெரிக்க்கா ஏவுகணவில்லை என்பது தெளிவப் மப்காறுத்டவில்லை என்பது தெளிவ ஏவுகணர,  அடற்கு ் நவில்லை என்பது தெளிவறு எந்ட
வில்லை என்பது தெளிவழியும் இல ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லை.  வில்லை என்பது தெளிவ்காஷிங்நன் டனது மப்காருவ்காட்காரப் ப விட்டிருக்கவில்லைவீனத் ஏவுகணட
சரிக்கட்டுவில்லை என்பது தெளிவடற்க்காக முடிவில்லை என்பது தெளிவற்ற ெற்றும் இரத்டக்கவரி் சிரிய்கான ் நப்கார்களின்
ஒரு வில்லை என்பது தெளிவரி ஏவுகணச ஏவுகண் சிரிய கநந்ட க்காலநூற்ற்காண்டுக்கும் ் நெ விட்டிருக்கவில்லை்கான க்கா விட்டிருக்கவில்லைத்தில
ம் நேநத்தி வில்லை என்பது தெளிவந்திருக்கிறது.  ரஷ்் சிரிய்கா ெற்றும் சீன்காவுக்கு எதிர்கான வில்லை என்பது தெளிவர்த்டகப்
் நப்கார் ம் நேநவில்லை என்பது தெளிவடிக் ஏவுகணககளும் இர்காணுவில்லை என்பது தெளிவ ் நெ்காடலுக்க்கான ட் சிரிய்காரிப்புகளும்
இந்ட ஆண்டின் ஆரம்பத்தில மபன்நகன் அறிவித்ட “மூ் ந விட்டிருக்கவில்லை்காப்கா் சிரியப்
் நப்காட்டி” என்ற சித்ட்காந்டத்தின் மூ விட்டிருக்கவில்லைெ்காக ஒன்றுநன் ஒன்று க விட்டிருக்கவில்லைப்பது
் நெலும் ் நெலும் அதிகரித்துக் மக்காண்டிருக்கிறது.

ஐ் நர்காப்பி் சிரிய சக்திகள்,  அவில்லை என்பது தெளிவற்றுக்குள்வ்காகவும் அமெரிக்க்காவுநனும்
அவில்லை என்பது தெளிவற்றுக்கு டந்தி் நர்காப்கா் சிரிய கருத்து் நவில்லை என்பது தெளிவறுப்காடுகள் இருந்ட் நப்காதினும்,
உ விட்டிருக்கவில்லைகின் பங்கீட்டில பங்குமபறுவில்லை என்பது தெளிவடற்கும்,  சூ ஏவுகணற் சிரிய்காநலில டெது
மபருநிறுவில்லை என்பது தெளிவனங்கள் ஒரு பங் ஏவுகணகப் மபறுவில்லை என்பது தெளிவ ஏவுகணட உறுதிமசய்வில்லை என்பது தெளிவடற்கும்
அ ஏவுகணவில்லை என்பது தெளிவ மக்காண்டிருக்கின்ற உறுதியின் மூ விட்டிருக்கவில்லைெ்காக உந்டப்படுகின்றன.

க்கால நூற்ற்காண்டுக்கும் அதிகெ்கான க்கா விட்டிருக்கவில்லைெ்காக ம் நே ஏவுகணநமபற்று வில்லை என்பது தெளிவருகின்ற
ஏக்காதிபத்தி் சிரியப் ் நப்காரின் புதி் சிரிய சக்காப்டெ்கானது, சிரி் சிரிய்காவில ஏவுக ஏவுகணன ஏவுகணைத்
ட்காக்குடலகளுநன் முடிவில்லை என்பது தெளிவ ஏவுகணநந்து விநப் ் நப்காவில்லை என்பது தெளிவதில ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லை.  ஈர்கானில ஒரு
 ஏவுகணகப்ப்கா ஏவுகணவில்லை என்பது தெளிவ ஆட்சி ஏவுகண் சிரிய அெர்த்துகின்ற அல விட்டிருக்கவில்லைது அந்ம் நே்காட் ஏவுகணநத்
துண்ந்காடுகின்ற ் நம் நே்காக்கத்துநன் அடற்கு எதிர்கான இர்காணுவில்லை என்பது தெளிவ
ம் நேநவில்லை என்பது தெளிவடிக் ஏவுகணககளுக்க்கான முகவு ஏவுகணர் சிரிய்காக,  சிரி் சிரிய்காவின் முழு ஏவுகணெ் சிரிய்கான
பிரிவி ஏவுகணன ஏவுகண் சிரிய ஏக்காதிபத்தி் சிரிய சக்திகள் எதிர்் நம் நே்காக்குகின்றன.  இ் நட
அணுகுமு ஏவுகணறட்கான் இறுதியில ரஷ்் சிரிய்காவுக்கும் சீன்காவுக்கும்
க்காத்திருப்பட்காகும்.

இரண்ந்காண்டுகளுக்கு முன்ப்காக, ம் நே்கான்க்காம் அகி விட்டிருக்கவில்லைத்தின் அ ஏவுகணனத்து விட்டிருக்கவில்லைகக்
குழு (ICFI) அடன் 2016 பிப்ரவில்லை என்பது தெளிவரி 18 “் நச்காசலிசமும் ் நப்காருக்கு எதிர்கான
் நப்கார்காட்நமும்” என்ற அறிக் ஏவுகணகயில எச்சரித்டது:  ”உ விட்டிருக்கவில்லைகம் ஒரு
் நபரழிவுகரெ்கான உ விட்டிருக்கவில்லைக ் நெ்காடலின் விளிம்பில நின்று
மக்காண்டிருக்கிறது.....  1914  இல முட விட்டிருக்கவில்லை்காம் உ விட்டிருக்கவில்லைகப் ் நப்கார்
மவில்லை என்பது தெளிவடிப்படற்கும் ெற்றும் 1939  இல இரண்ந்காம் உ விட்டிருக்கவில்லைகப் ் நப்கார்
மவில்லை என்பது தெளிவடிப்படற்கும் முந் ஏவுகணட் சிரிய க்கா விட்டிருக்கவில்லைங்களில ் நப்கா விட்டிருக்கவில்லை் நவில்லை என்பது தெளிவ,  மபரும்
சக்திகளுக்கு இ ஏவுகணநயி விட்டிருக்கவில்லை்கான ஒரு ் நப்கார் என்பது நீண்ந
மட்கா ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லைதூரத்தில ச்காத்தி் சிரியெ்கான ஒன்றல விட்டிருக்கவில்லை,  ெ்காற்காக அதிகம்
ச்காத்தி் சிரியெ்கானதும் ெற்றும், இன்னும் மச்கான்ன்கால, டவிர்க்க முடி் சிரிய்காடதும்
ஆகும் என்ற முடிவுக்கு அரசி் சிரியல ட ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லைவில்லை என்பது தெளிவர்களும் இர்காணுவில்லை என்பது தெளிவத்
திட்நமிந விட்டிருக்கவில்லை்காவர்களும் மம் நேருங்கிக் மக்காண்டிருக்கின்றனர்”.

ICFI பிரகநனப்படுத்தி் சிரியது: “மூன்ற்காம் உ விட்டிருக்கவில்லைகப் ் நப்காருக்க்கான மு ஏவுகணனப்பு
டடுத்து நிறுத்டப்பந ் நவில்லை என்பது தெளிவண்டும்.  முட விட்டிருக்கவில்லை்காளித்துவில்லை என்பது தெளிவத்திற்கும்
ஏக்காதிபத்தி் சிரியத்திற்கும் எதிர்காய் பரந்ட எண்ணிக் ஏவுகணகயி விட்டிருக்கவில்லை்கான உ ஏவுகணழக்கும்
ெக்க ஏவுகணவயும் இ ஏவுகணவஞர்க ஏவுகணவயும் ஐக்கி் சிரியப்படுத்துகின்ற, ் நப்காருக்கு
எதிர்கான ஒரு புதி் சிரிய சர்வில்லை என்பது தெளிவ் நடச இ் சிரியக்கம் கட்டிம் சிரியழுப்பப்பட்ந்காக
் நவில்லை என்பது தெளிவண்டும்.”

அடன்பின் வில்லை என்பது தெளிவந்திருக்கும் இரண்டு ஆண்டுகளில, முட விட்டிருக்கவில்லை்காளித்துவில்லை என்பது தெளிவத்துக்கு
எதிர்காய் வில்லை என்பது தெளிவவர்ந்து மசலலும் ஒரு சர்வில்லை என்பது தெளிவ் நடச இ் சிரியக்கத்தின் எழுச்சி் சிரிய்கால
அத்ட ஏவுகணக் சிரிய ஒரு இ் சிரியக்கத்தின் உருவில்லை என்பது தெளிவ்காக்கத்திற்க்கான ச்காத்தி் சிரியம்
அதிகரித்துச் மசன்றிருக்கிறது.  அமெரிக்க்காவில ஆசிரி் சிரியர்கள்
மட்காநங்கி,  ் நோர்ெனியில மப்காதுத்து ஏவுகணற ெற்றும் விெ்கான் நச ஏவுகணவில்லை என்பது தெளிவத்
மட்காழி விட்டிருக்கவில்லை்காவர்கள்,  பிர்கான்சில இரயில் நவில்லை என்பது தெளிவ மட்காழி விட்டிருக்கவில்லை்காவர்கள் ெற்றும்
ெ்கான ஏவுகணைவில்லை என்பது தெளிவர்கள், ெற்றும் கி் நரட் பிரிட்நனில பலக ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லைக்கழக ெ்கான ஏவுகணைவில்லை என்பது தெளிவர்கள்
வில்லை என்பது தெளிவ ஏவுகணரயிலும் மட்காழி விட்டிருக்கவில்லை்காவ வில்லை என்பது தெளிவர்க்கம் அணிதிரண்டு மக்காண்டிருக்கிறது.

சமூக செத்துவில்லை என்பது தெளிவமின் ஏவுகணெக்கு எதிர்கான மட்காழி விட்டிருக்கவில்லை்காவ-வில்லை என்பது தெளிவர்க்க இ் சிரியக்கத் ஏவுகணட
ஏக்காதிபத்தி் சிரியத்துக்கு எதிர்கான ் நப்கார்காட்நத்துநன் ஒன்றி ஏவுகணன ஏவுகணைப்ப் நட
இன்றி் சிரிய ஏவுகணெ் சிரிய்காட பணி் சிரிய்காகும்.

“இநது”  என்றும் “் நச்காசலிஸ்ட்” என்றும் டங்க ஏவுகணவ ் நெ்காசடி் சிரிய்காக
அ ஏவுகணழத்துக் மக்காண்டு,  ஏக்காதிபத்தி் சிரியப் ் நப்கா ஏவுகணர ஊக்குவித்தும்
வில்லை என்பது தெளிவழிமெ்காழிந்தும் வில்லை என்பது தெளிவந்திருக்கின்ற அத்ட ஏவுகணன அரசி் சிரியல ் நப்காக்குகளுக்கும்
எதிர்கான ஒரு ் நப்கார்காட்நம் இடற்கு அவில்லை என்பது தெளிவசி் சிரியெ்காக உள்வது.  அரசு
முட விட்டிருக்கவில்லை்காளித்துவில்லை என்பது தெளிவவில்லை என்பது தெளிவ்காதிகளின் பல் நவில்லை என்பது தெளிவறு கன் ஏவுகணனகள் ெற்றும் ட்மர்காட்ஸ்கிச-
வி் நர்காட பப்் ந விட்டிருக்கவில்லை்காவில்லை என்பது தெளிவ்காட இ் சிரியக்கத்தின் எச்சமச்காச்சங்கள் ஆகி் ந் சிரிய்கார் ட்கான்
அந்ட பிற்் நப்காக்குத்டனெ்கான,  ஏக்காதிபத்தி் சிரிய-ஆடரவு ் நப்காலி-இநதின்
முன்னி ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லைப் பிரதிநிதிகவ்காக உள்வனர்,  இவில்லை என்பது தெளிவர்கள் அ ஏவுகணனவில்லை என்பது தெளிவரு் நெ
சிரி் சிரிய்காவின் ஏக்காதிபத்தி் சிரிய துண்ந்காந ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லை அங்கீகரிப்படற்கும்
வில்லை என்பது தெளிவழிமெ்காழிவில்லை என்பது தெளிவடற்கும் டங்க ஏவுகணவ அர்ப்பணித்துக் மக்காண்டுள்வனர்.

உ விட்டிருக்கவில்லைகம் ஏக்காதிபத்தி் சிரியக் க்காட்டுமிர்காண்டித்டனத்தின் ஒரு புதி் சிரிய
் நெம விட்டிருக்கவில்லைழுச்சி ஏவுகண் சிரியக் கண்ணுற்று வில்லை என்பது தெளிவரும் நி ஏவுகண விட்டிருக்கவில்லையில, ம் நே்கான்க்காம் அகி விட்டிருக்கவில்லைத்தின்
அ ஏவுகணனத்து விட்டிருக்கவில்லைகக் குழுவில்லை என்பது தெளிவ்கானது 2016  பிப்ரவில்லை என்பது தெளிவரியில அது முன்மனடுத்ட
இன்றி் சிரிய ஏவுகணெ் சிரிய்காட ் நக்காட்ப்காடுக ஏவுகணவ மீண்டும் ஊர்ஜிடம் மசய்கிறது: 

 • ் நப்காருக்கு எதிர்கான ் நப்கார்காட்நெ்கானது,  சமூகத்தின்
ெ்காமபரும் புரட்சிகர சக்தி் சிரிய்கான மட்காழி விட்டிருக்கவில்லை்காவ வில்லை என்பது தெளிவர்க்கம்,
டனக்குப் பின்ன்கால ெக்களின் அத்ட ஏவுகணன முற்் நப்காக்க்கான
கூறுக ஏவுகணவயும் அணிதிரட்டி நிற்ப ஏவுகணட அடிப்ப ஏவுகணந் சிரிய்காகக்
மக்காண்டிருக்க ் நவில்லை என்பது தெளிவண்டும்.

 • புதி் சிரிய ் நப்கார்-எதிர்ப்பு இ் சிரியக்கெ்கானது
முட விட்டிருக்கவில்லை்காளித்துவில்லை என்பது தெளிவத்திற்கு எதிர்கானட்காகவும் ் நச்காசலிசத்
டன் ஏவுகணெயு ஏவுகணந் சிரியட்காகவும் இருந்ட்காக ் நவில்லை என்பது தெளிவண்டும்,
ஏமனன்ற்கால நிதி மூ விட்டிருக்கவில்லைடனத்தின் சர்வில்லை என்பது தெளிவ்காதிக்காரத்திற்கு
முடிவுகட்நவும் இர்காணுவில்லை என்பது தெளிவவில்லை என்பது தெளிவ்காடம் ெற்றும் ் நப்காரின்
அடிப்ப ஏவுகணநக் க்காரன ஏவுகணைெ்காக இருக்கின்ற மப்காருவ்காட்கார
அ ஏவுகணெப்புமு ஏவுகணறக்கு முற்றுப்புள்ளி  ஏவுகணவில்லை என்பது தெளிவக்கவுெ்கான
் நப்கார்காட்நத்தின் ஊந்காய் அல விட்டிருக்கவில்லை்காெல ் நப்காருக்கு எதிர்கான
எந்ட மப்காறுப்புன ஏவுகணைர்வு வில்லை என்பது தெளிவ்காய்ந்ட ் நப்கார்காட்நமும் இருக்க
முடி் சிரிய்காது.

 • ஆக் நவில்லை என்பது தெளிவ,  புதி் சிரிய ் நப்கார்-எதிர்ப்பு இ் சிரியக்கெ்கானது,
அத்தி் சிரிய்காவில்லை என்பது தெளிவசி் சிரியெ்கான வில்லை என்பது தெளிவ ஏவுகணகயில,  முட விட்டிருக்கவில்லை்காளித்துவில்லை என்பது தெளிவ
வில்லை என்பது தெளிவர்க்கத்தின் அத்ட ஏவுகணன அரசி் சிரியல கட்சிகள் ெற்றும்
அ ஏவுகணெப்புகளில இருந்தும் முழு ஏவுகணெ் சிரிய்காகவும்
குழப்பத்திற்கிநமின்றியும் சு் சிரிய்காதீனெ்கானட்காகவும் ெற்றும்
அவில்லை என்பது தெளிவற்றுக்குக் கு் நர்காடெ்கானட்காகவும் இருந்ட்காக ் நவில்லை என்பது தெளிவண்டும்.

 • அ ஏவுகணனத்துக்கும் ் நெ விட்டிருக்கவில்லை்காய்,  புதி் சிரிய ் நப்கார்-எதிர்ப்பு
இ் சிரியக்கெ்கானது சர்வில்லை என்பது தெளிவ் நடசெ் சிரியெ்கானட்காக,
ஏக்காதிபத்தி் சிரியத்திற்கு எதிர்கான ஒரு ஐக்கி் சிரியப்பட்ந
உ விட்டிருக்கவில்லைகவ்காவி் சிரிய ் நப்கார்காட்நத்தில மட்காழி விட்டிருக்கவில்லை்காவ வில்லை என்பது தெளிவர்க்கத்தின்
பரந்ட சக்தி ஏவுகண் சிரிய அணிதிரட்நக்கூடி் சிரியட்காக இருந்ட்காக
் நவில்லை என்பது தெளிவண்டும்.

இந்ட ் நக்காட்ப்காட்டின் அடிப்ப ஏவுகணநயில உ விட்டிருக்கவில்லைமகங்கிலும்
ஏக்காதிபத்தி் சிரியத்திற்கு எதிர்கான ஒரு ் நப்கார்காட்நத் ஏவுகணட ம் நேநத்துவில்லை என்பது தெளிவடற்கு
தீர்ெ்கானகரெ்கான உறுதியுநன் இருக்கும் மட்காழி விட்டிருக்கவில்லை்காவர்கள் ெற்றும்
இ ஏவுகணவஞர்கள் அ ஏவுகணனவில்லை என்பது தெளிவரும் ம் நே்கான்க்காம் அகி விட்டிருக்கவில்லைத்தின் அ ஏவுகணனத்து விட்டிருக்கவில்லைகக்
குழு ஏவுகணவில்லை என்பது தெளிவத் மட்காநர்புமக்காள்வில்லை என்பது தெளிவடற்கும் மூன்ற்காம் உ விட்டிருக்கவில்லைகப் ் நப்கா ஏவுகணரத்
டடுப்படற்க்கான புரட்சிகரப் ் நப்கார்காட்நத்தில இ ஏவுகணன ஏவுகணைவில்லை என்பது தெளிவடற்கும் ம் நே்காங்கள்
அ ஏவுகணழக்கி் நற்காம்.
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