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இரவு அவவு அமெரிக்க, பிவரஞ்சு வு அமெற்றும் பிரிட்டிஷ் பரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படைகள்
சிரியரியாவுக்கு எதிரரியாக நிரிட்டிஷ் படைத்திய டத்திய தரியாக்குடத்திய தல்கரிட்டிஷ் பட தாக்குதல்களை உலக ல்களை உலக சதரியாதலித ெரிட்டிஷ் படலத்
டத்திய த தாக்குதல்களைம் கண்ிரிட்டிஷ் படைனம் வதய்கிறத. இந்டத்திய த டத்திய தரியாக்குடத்திய தல் ல்களை உலக சவு அமெரியாதவு அமெரியான வு அமெற்றும்
தட்ிரிட்டிஷ் படைவில்களை உலக சரரியாடத்திய தவு அமெரியான ெலிந்தடத்திய தரியாக்கும் வதயலரியாகும். அவவு அமெரிக்க ஜனரியாதிபதி
விரிட்டிஷ் படைரியானரியால்ட் ட்ரம்ப்பின், பிவரஞ்சு ஜனரியாதிபதி இம்வு அமெரியானுெல் வு அமெக்ல்களை உலக சரரியானின்
வு அமெற்றும் பிரிட்டிஷ் பிரடத்திய தவு அமெர் வடத்திய தரதரியா ல்களை உலக சவு அமெயின் நிர்ெரியாகங்கள், அணு ஆயுடத்திய த
ெல்லரிட்டிஷ் படவு அமெ வகரியாண்ிரிட்டிஷ் படை ரஷ்யரியாவுிரிட்டிஷ் படைன் ஒரு ல்களை உலக சவு அமெரியாடத்திய தரிட்டிஷ் படலத் தூண்டும் அபரியாயத்ரிட்டிஷ் படடத்திய த
முன்நிறுத்தகின்ற ஒரு ல்களை உலக சபரியார்க்குற்றத்தக்கு வபரியாறுப்பரியாளிகள் ஆகின்றன.

இவ்விிரிட்டிஷ் படையம்
உண்ரிட்டிஷ் படவு அமெவயன
நிரூபிக்கப்படுவு அமெரியானரியால்,
ட்ரம்ப்பினரியால்
உத்டத்திய தரவிிரிட்டிஷ் படைப்பட்ிரிட்டிஷ் படை நிரிட்டிஷ் படைெடிக்ரிட்டிஷ் படகயரியானத அவவு அமெரிக்க அரசியல் வு அமெற்றும் ஊிரிட்டிஷ் படைக
ஸ்டத்திய தரியாபத்தினரியால் ல்களை உலக சகரியாரப்பட்ிரிட்டிஷ் படைடத்திய தற்கு மகவும் வநருக்கவு அமெரியாக நிகழ்ந்தள் தாக்குதல்களைத.

டூவு அமெரியா நகரத்தில் அவவு அமெரிக்க பினரியாம கி தாக்குதல்களைர்ச்சிப் ல்களை உலக சபரியாரரியாளிப் பரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படைகளுக்கு
எதிரரியாக சிரிய ஜனரியாதிபதி பிபதி பஷரியார் அல்-அதரியாத்தின் இரரியாணுெப் பரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படைகள்
டத்திய தரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படைவதய்யப்பட்ிரிட்டிஷ் படை
இரதரியாயன
ஆயுடத்திய தங்கரிட்டிஷ் பட தாக்குதல்களை
பயன்படுத்தியடத்திய தரியான
நிரூபிக்கப்பிரிட்டிஷ் படைரியாடத்திய த குற்றச்தரியாட்டுகள் டத்திய தரியான் சிரியரியா மீடத்திய தரியான டத்திய தரியாக்குடத்திய தலுக்கு
ல்களை உலக சபரியாலிக்கரியாரணவு அமெரியாக ல்களை உலக சதரிட்டிஷ் படெவதய்கின்றன. வபரும்பரியாலும் இஸ்லரியாமயெரியாடத்திய த
அடிப்பரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படையிலரியான ல்களை உலக சபரியாரரியாளிப் பரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படைகளுக்கு எதிரரியாக அதரியாத் அரதரியாங்கம்
ஏழு ஆண்டுக தாக்குதல்களைரியாக நிரிட்டிஷ் படைத்தி ெருகின்ற உள்நரியாட்டுப் ல்களை உலக சபரியாரில் அடத்திய தற்கு உடத்திய தவி
வதய்ெடத்திய தற்கரியாக சிரியரியாவில் கணிதவு அமெரியான இரரியாணுெ அணிகரிட்டிஷ் பட தாக்குதல்களைக்
வகரியாண்டிருக்கின்ற ரஷ்யரியா, அவவு அமெரிக்கரியாவினதம் அடத்திய தன் கூட்ிரிட்டிஷ் படைரியாளிகளினதம்
பிரச்தரியாரத்ரிட்டிஷ் படடத்திய த திட்ிரிட்டிஷ் படைெட்ிரிட்டிஷ் படைவு அமெரியாக நிரரியாகரித்திருக்கிறத. ஒரு இரதரியாயன ஆயுடத்திய தத்
டத்திய தரியாக்குடத்திய தலில் பரியாதிப்பரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படைந்டத்திய தடத்திய தரியாக வு அமெனிடத்திய தர்கரிட்டிஷ் பட தாக்குதல்களைக் கரியாட்டுகின்ற ஒரு
கரியாவணரியாளிரிட்டிஷ் படய டத்திய தயரியாரிப்படத்திய தற்கு சிரிய கி தாக்குதல்களைர்ச்சி அரிட்டிஷ் படவு அமெப்புகளுக்கு பிரிட்டிஷ்
உ தாக்குதல்களைவுத்
தரிட்டிஷ் படற
வநருக்குடத்திய தலளித்டத்திய தடத்திய தரியாக
அத
பகிரங்கவு அமெரியாக
குற்றம்தரியாட்டியிருக்கிறத.

தர்ெல்களை உலக சடத்திய தத அ தாக்குதல்களைவில் ஏகரியாதிபத்திய ஆளும் ெர்க்கத்தின் வபரும் பிரிவுகள்
சிரியரியாவுக்கு எதிரரியாக கட்ிரிட்டிஷ் படைவிழ்த்த விிரிட்டிஷ் படை விரும்புெடத்திய தன் வகரியாரிட்டிஷ் படலபரியாடத்திய தகத்
டத்திய தன்ரிட்டிஷ் படவு அமெயின் ஒரு அறிகுறிரிட்டிஷ் படய ல்களை உலக சஜர்வு அமென் இடத்திய தழரியான Die Welt இல் பிரசுரவு அமெரியான
ஒரு பத்தி ெழங்கியத. அத அறிவித்டத்திய தத: “அதரியாத்தக்கு எதிரரியான ல்களை உலக சபரியார்
ஒல்களை உலக சரவயரியாரு குறிக்ல்களை உலக சகரியா தாக்குதல்களைரியால் ெழிநிரிட்டிஷ் படைத்டத்திய தப்பிரிட்டிஷ் படை ல்களை உலக செண்டும்.... அதரியாத்
ஆட்சியரியானத
ஒரு
ஏவுகரிட்டிஷ் படணத்
டத்திய தரியாக்குடத்திய தரிட்டிஷ் படலக்
வகரியாண்டு
அழித்வடத்திய தரியாழிக்கப்பிரிட்டிஷ் படை (auslöschen) இயலுவு அமெரியா?” சிரிய ஜனரியாதிபதிரிட்டிஷ் படயக்
குறிப்பிிரிட்டிஷ் படை ”அழித்வடத்திய தரியாழித்டத்திய தல்” என்ற ெரியார்த்ரிட்டிஷ் படடத்திய தரிட்டிஷ் படயப் பயன்படுத்தியடத்திய தன்
மூலம், இந்டத்திய த ல்களை உலக சஜர்வு அமென் பத்திரிரிட்டிஷ் படகயரியானத நரியாஜிக்களின் கீழ் யூடத்திய தர்கள்
வகரியால்லப்பட்ிரிட்டிஷ் படைதிரிட்டிஷ் படைன் வடத்திய தரியாிரிட்டிஷ் படைர்புரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படைய ஒரு
ெரியார்த்ரிட்டிஷ் படடத்திய தரிட்டிஷ் படய ஏற்றுக்
வகரியாண்டிருந்டத்திய தத, அடத்திய தரியாெத ஹிட்லரின் Völkischer Beobachter பத்திரிரிட்டிஷ் படகயில்
கரியாணப்பட்ிரிட்டிஷ் படை ஒரு வவு அமெரியாழிரிட்டிஷ் படயப் பயன்படுத்தியிருந்டத்திய தத.

வெள்ளியன்று

இரதரியாயன ஆயுடத்திய தங்கள் ஒழிப்புக்கரியான ஒரு வெளிப்பரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படையரியான சுயரியாதீன
அரிட்டிஷ் படவு அமெப்பரியான OPCW இல் இருந்த ஒரு குழு, தம்பெம் நிரிட்டிஷ் படைந்டத்திய தடத்திய தரியாக
கூறப்படும் இிரிட்டிஷ் படைத்தில் ஒரு புலனரியாய்ரிட்டிஷ் படெ ல்களை உலக சவு அமெற்வகரியாள்ெடத்திய தற்கு இந்டத்திய த ெரியார
இறுதியில் டூவு அமெரியாவுக்கு ெரத் திட்ிரிட்டிஷ் படைமிரிட்டிஷ் படைப்பட்டிருந்டத்திய தத. OPCW விிரிட்டிஷ் படைம் இருந்த
அப்படியரியான ஒரு புலனரியாய்வு ல்களை உலக சதரியாடத்திய தரிட்டிஷ் படனயும் சிரியரியா மீடத்திய தரியான எந்டத்திய தத்
டத்திய தரியாக்குடத்திய தலுக்கரியான ஒட்டுவவு அமெரியாத்டத்திய த தரியாக்குப்ல்களை உலக சபரியாக்கும் வபரியாய் என்ற ஒரு
ஊர்ஜிடத்திய தப்படுத்டத்திய தலும் ெந்தவிடுெடத்திய தற்கு முன்பரியாக முந்திக் வகரியாண்டு
நிரிட்டிஷ் படைக்கின்ற
விடத்திய தவு அமெரியாய்
கணக்குப்
ல்களை உலக சபரியாிரிட்டிஷ் படைப்பட்டு
டத்திய தரியாக்குடத்திய தல்கரிட்டிஷ் பட தாக்குதல்களை
வடத்திய தரியாிரிட்டிஷ் படைக்குெடத்திய தற்கரியான ட்ரம்ப்பின் உத்டத்திய தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்டத்திய தத.
ட்ரம்ப்பின் ஒளிபரப்பு முடிந்டத்திய த தற்றுல்களை உலக சநரத்திற்வகல்லரியாம், அடுத்த ெந்டத்திய த
வதய்தியரியா தாக்குதல்களைர் தந்திப்பில் அெரத பரியாதகரியாப்புச் வதயலரரியான வஜனரல் ஜிம்
வு அமெரியாட்டிஸ் ல்களை உலக சபசியல்களை உலக சபரியாத, இந்டத்திய தத் டத்திய தரியாக்குடத்திய தலுக்கரியான ல்களை உலக சவு அமெரியாதடியரியான அடிப்பரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படை
வெளிச்தத்திற்கு ெந்திருந்டத்திய தத. அவவு அமெரிக்க குற்றச்தரியாட்டுகளுக்கு இரிட்டிஷ் படதெரியான
எந்டத்திய த விபரங்கரிட்டிஷ் பட தாக்குதல்களையும் வு அமெரியாட்டிாட்டிஸரியால் ெழங்க முடியவில்ரிட்டிஷ் படல. ல்களை உலக சவு அமெலும்,
சிரியரியாவுக்கு எதிரரியாக ஒரு நீடித்டத்திய த பிரச்தரியாரத்திற்கு ஜனரியாதிபதி
சூளுரிட்டிஷ் படரத்டத்திய தடத்திய தற்கு முரண்பட்ிரிட்டிஷ் படை விடத்திய தத்தில், ஏற்கனல்களை உலக செ நரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படைவபற்று
விட்டிருந்டத்திய த ஏவுகரிட்டிஷ் படணத் டத்திய தரியாக்குடத்திய தல்கள் டத்திய தவிர்த்த ல்களை உலக செவறந்டத்திய த நிரிட்டிஷ் படைெடிக்ரிட்டிஷ் படகயும்
இருக்கரியாத என்று வஜனரல் சுட்டிக்கரியாட்டுெடத்திய தரியாகல்களை உலக செ வடத்திய தன்பட்ிரிட்டிஷ் படைத.

பிபதி பஷரியார்
அல்-அதரியாத்திற்கு
எதிரரியாக
தீவிரவு அமெரியான
நிரிட்டிஷ் படைெடிக்ரிட்டிஷ் படக
வடத்திய தரியாடுக்கப்பட்ிரிட்டிஷ் படைரிட்டிஷ் படடத்திய தக் வகரியாண்டு பரியார்த்டத்திய தரியால், எந்டத்திய தவெரியாரு டத்திய தரியாக்குடத்திய தலும் சிரிய
ஜனரியாதிபதிரிட்டிஷ் படய படுவகரியாரிட்டிஷ் படல வதய்ெடத்திய தற்கரியான முயற்சிரிட்டிஷ் படய உள் தாக்குதல்களைிரிட்டிஷ் படைக்கியடத்திய தரியாக
இருக்கும்
என்ல்களை உலக சற
ஒரு
இரரியாணுெத்
டத்திய தரியாக்குடத்திய தலுக்கு
ஆல்களை உலக சலரியாதரிட்டிஷ் படனயளித்டத்திய தெர்கள் எதிர்பரியார்த்திருந்டத்திய தனர் என்பதில் தந்ல்களை உலக சடத்திய தகமல்ரிட்டிஷ் படல.

ஆயினும், சிரியரியாவுக்கு எதிரரியான டத்திய தரியாக்குடத்திய தலரியானத அதரியாத் அரதரியாங்கத்ரிட்டிஷ் படடத்திய த
அழிப்படத்திய தற்வகல்லரியாம் வெகு தூரத்தில், மகக் குரிட்டிஷ் படறந்டத்திய த பரியாதிப்ரிட்டிஷ் படபல்களை உலக சய
ஏற்படுத்தியிருப்படத்திய தரியாகத்
வடத்திய தரிகிறத.
சிரியரியாவுக்குள்
ஏெப்பட்ிரிட்டிஷ் படை
வபரும்பரியான்ரிட்டிஷ் படவு அமெயரியான ஏவுகரிட்டிஷ் படணகரிட்டிஷ் பட தாக்குதல்களை சிரியரியாவின் ெரியான் பரியாதகரியாப்பு
அரிட்டிஷ் படவு அமெப்புகள் சுட்டு வீழ்த்தி விட்ிரிட்டிஷ் படைடத்திய தரியாகவும், நரியாட்டில் அடத்திய தன் உயிர்கள்
அல்லத உரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படைரிட்டிஷ் படவு அமெகளுக்கு எந்டத்திய த ல்களை உலக சதடத்திய தமும் ஏற்பிரிட்டிஷ் படைவில்ரிட்டிஷ் படல என்றும் ரஷ்ய
இரரியாணுெம்
வபருரிட்டிஷ் படவு அமெயடித்திருக்கிறத.
பிபதி பஷரியார்
அல்-அதரியாத்
தனிக்கிழரிட்டிஷ் படவு அமெயன்று கரியாரிட்டிஷ் படல டத்திய தனத அலுெலகத்தக்கு நிரிட்டிஷ் படைந்த ெந்டத்திய தடத்திய தரியாக
கூறப்படுகிறத.
இச்தவு அமெயத்தில், இந்டத்திய த டத்திய தரியாக்குடத்திய தலரியானத சிரியரியாவில் ஆட்சி-வு அமெரியாற்றத்திற்கரியான
அவவு அமெரிக்க-டத்திய தரிட்டிஷ் படலரிட்டிஷ் படவு அமெயிலரியான ஏகரியாதிபத்திய சூழ்ச்சிகள் எதிர்வகரியாண்ிரிட்டிஷ் படை ஒரு
படுல்களை உலக சடத்திய தரியால்விரிட்டிஷ் படய
அடிக்ல்களை உலக சகரியாடிட்டுக்
கரியாட்டுெடத்திய தற்ல்களை உலக சக
பிரடத்திய தரியானவு அமெரியாக
ல்களை உலக சதரிட்டிஷ் படெவதய்திருக்கிறத. அவவு அமெரிக்கரியாவின் அரசியல் வு அமெற்றும் ஊிரிட்டிஷ் படைக
ஸ்டத்திய தரியாபகத்தின் பிரிவுகள், ட்ரம்ப்ரிட்டிஷ் படப பின்ெரியாங்கியடத்திய தரியாகவும் வி தாக்குதல்களைரியாடிமர்
புட்டினிிரிட்டிஷ் படைம் தரணரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படைந்டத்திய தடத்திய தரியாகவும் குற்றம்தரியாட்டுெடத்திய தற்கு நீண்ிரிட்டிஷ் படைல்களை உலக சநரம் பிடிக்கப்
ல்களை உலக சபரியாெதில்ரிட்டிஷ் படல. அெற்றரியால் இன்னும் கூடுடத்திய தல் விரிெரியான, கூடுடத்திய தல்
வகரியாரிட்டிஷ் படலபரியாடத்திய தக நிரிட்டிஷ் படைெடிக்ரிட்டிஷ் படககரிட்டிஷ் பட தாக்குதல்களை ல்களை உலக சவு அமெற்வகரியாள்ெடத்திய தற்கரியான ல்களை உலக சகரியாரிக்ரிட்டிஷ் படககள்
டத்திய தவிர்க்கவியலரியாவு அமெல் முன்ரிட்டிஷ் படெக்கப்படும்.
சிரியரியா மீடத்திய தரியான டத்திய தரியாக்குடத்திய தரிட்டிஷ் படல நியரியாயப்படுத்தெடத்திய தற்கரியான பிரச்தரியாரவு அமெரியானத
ஒல்களை உலக சரவயரியாரு ஏவுகரிட்டிஷ் படணத் டத்திய தரியாக்குடத்திய தல்களுக்கரியாக அல்ல, வு அமெரியாறரியாக ஒரு பரியாரிய

இரரியாணுெத் டத்திய தரியாக்குடத்திய தலுக்கரியான ல்களை உலக சபரியாலிக்கரியாரணத்ரிட்டிஷ் படடத்திய த ெழங்கும் வபரியாருட்டு
இட்டுக்கட்ிரிட்டிஷ் படைப்பட்ிரிட்டிஷ் படைடத்திய தரியாகும்.
சிரிய அரதரியாங்கத்ரிட்டிஷ் படடத்திய த தூக்கிவீசுெடத்திய தற்கரியாக ல்களை உலக சபரியாரரியாடுகின்ற இஸ்லரியாமய
பினரியாமப் பரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படைகள் இரரியாணுெத்டத்திய தரியால் முற்றிலுவு அமெரியாக முறியடிக்கப்பிரிட்டிஷ் படைக் கூடிய
ஒரு
தரியாத்தியத்திற்கு முகம்வகரியாடுக்கும் நிரிட்டிஷ் படலயில்,
தண்ரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படைரிட்டிஷ் படய
தீவிரப்படுத்தெடத்திய தற்கரியான ஒரு முடிவு ெரியாஷிங்ிரிட்டிஷ் படைன் வு அமெற்றும் இலண்ிரிட்டிஷ் படைனில்
ல்களை உலக சவு அமெற்வகரியாள் தாக்குதல்களைப்பட்டு,
அடத்திய தற்கு
ஒரு
ல்களை உலக சபரியாலிக்கரியாரணத்ரிட்டிஷ் படடத்திய த
உருெரியாக்குெடத்திய தற்கரியான ல்களை உலக செரிட்டிஷ் படல சிஐஏ, MI6 வு அமெற்றும் அெற்றின் சிரிய
முகெர்களிிரிட்டிஷ் படைம் விிரிட்டிஷ் படைப்பட்ிரிட்டிஷ் படைத.
அதரியாத் அரதரியாங்கம் அப்பரியாவி வு அமெக்களின் மீத ஒரு இரதரியாயன ஆயுடத்திய தத்
டத்திய தரியாக்குடத்திய தரிட்டிஷ் படல நிரிட்டிஷ் படைத்தியடத்திய தரியாக ல்களை உலக சவு அமெற்கத்திய ஊிரிட்டிஷ் படைகங்கள் ஏகவு அமெனடத்திய தரியாய் பிரகிரிட்டிஷ் படைனம்
வதய்டத்திய த ஏப்ரல் 7 தம்பெத்தில், டூவு அமெரியாவில் என்ன நிரிட்டிஷ் படைந்டத்திய தத என்பத குறித்டத்திய த
இதெரிட்டிஷ் படரயிலரியான மக ஒத்திரிட்டிஷ் படதெரியான வு அமெற்றும் டத்திய தர்க்கரீதியரியான விெரிப்ரிட்டிஷ் படப
வெள்ளிக்கிழரிட்டிஷ் படவு அமெயன்று, ரஷ்ய பரியாதகரியாப்பு அரிட்டிஷ் படவு அமெச்தகம் ெழங்கியத.
“இத கரியாட்சிக்கரியாக அரங்ல்களை உலக சகற்றப்பட்ிரிட்டிஷ் படை இன்னுவவு அமெரியாரு டத்திய தரியாக்குடத்திய தல் என்படத்திய தற்கு
எங்களிிரிட்டிஷ் படைம் வு அமெறுக்கவியலரியாடத்திய த ஆடத்திய தரியாரம் இருக்கிறத, ரஷ்ய-வெறுப்பு
பிரச்தரியாரத்தில் முன்னிரிட்டிஷ் படலயில் இருக்கும் ஒரு அரசின் சிறப்பு ல்களை உலக சதரிட்டிஷ் படெகள்
இடத்திய தரிட்டிஷ் படன அரங்ல்களை உலக சகற்றுெதில் ஒரு ரிட்டிஷ் படகரிட்டிஷ் படயக் வகரியாண்டிருந்டத்திய தத” என்று ரஷ்ய
வெளியுறவு அரிட்டிஷ் படவு அமெச்தரரியான ல்களை உலக சதர்ஜி லரியாவ்ல்களை உலக சரரியாவ் வடத்திய தரிவித்டத்திய தரியார்.
ரஷ்ய பரியாதகரியாப்பு அரிட்டிஷ் படவு அமெச்தகம் இரண்டு ல்களை உலக சபருிரிட்டிஷ் படைனரியான ஒரு ல்களை உலக சநர்கரியாணல்
கரியாவணரியாளிரிட்டிஷ் படயக் கரியாட்டியத, இந்டத்திய த இருெரில் ஒருெர் டூவு அமெரியாவில்
இயங்கும்நிரிட்டிஷ் படலயில்
இருக்கும்
ஒல்களை உலக சரவயரியாரு
வு அமெருத்தெவு அமெரிட்டிஷ் படனயில்
பணியரியாற்றும் ஒரு வு அமெருத்தெ வு அமெரியாணெரரியாெரியார். சிரிய இரரியாணுெத்தின்
குண்டுவீச்சு ஒன்று ஒரு கட்டிிரிட்டிஷ் படைத்ரிட்டிஷ் படடத்திய தத் டத்திய தரியாக்கியல்களை உலக சபரியாத, புரிட்டிஷ் படகரிட்டிஷ் படய
சுெரியாசித்டத்திய தெர்களுக்கு வு அமெருத்தெவு அமெரிட்டிஷ் படனயில் சிகிச்ரிட்டிஷ் படதயளிக்கப்பட்ிரிட்டிஷ் படைடத்திய தரியாக அந்டத்திய த
தரியாட்சிகள் வடத்திய தரிவித்டத்திய தனர். அடத்திய தன்பின், அரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படையரியா தாக்குதல்களைம்வடத்திய தரியரியாடத்திய த சிலர் —
பின்னர் இெர்கள் சிஐஏ ஆடத்திய தரவு வகரியாண்ிரிட்டிஷ் படை சிரிய கி தாக்குதல்களைர்ச்சிப் பரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படை
“வெள்ரிட்டிஷ் பட தாக்குதல்களை டத்திய தரிட்டிஷ் படலக்கெதம்” (White Helmets) உிரிட்டிஷ் படைன் வடத்திய தரியாிரிட்டிஷ் படைர்புரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படையெர்கள்
என்பத வெளிெந்டத்திய தத— வு அமெருத்தெவு அமெரிட்டிஷ் படனக்குள் ஓடிெந்த, அங்ல்களை உலக சக ஒரு
இரதரியாயன ஆயுடத்திய தத் டத்திய தரியாக்குடத்திய தல் நிரிட்டிஷ் படைந்திருந்டத்திய தடத்திய தரியாகக் கூறி கூச்தலிட்ிரிட்டிஷ் படைனர்.
பரியாதிக்கப்பட்ிரிட்டிஷ் படைெர்கரிட்டிஷ் பட தாக்குதல்களை நீருக்குள் மூழ்கி எழுவு அமெரியாறு ெற்புறுத்திய அெர்கள்,
அடத்திய தன்பின் அடத்திய தரிட்டிஷ் படனப் பிரிட்டிஷ் படைவவு அமெடுக்கச் வதன்றனர்.
ரஷ்ய பரியாதகரியாப்புத் தரிட்டிஷ் படற அரிட்டிஷ் படவு அமெச்தகத்தின் வதய்தித் வடத்திய தரியாிரிட்டிஷ் படைர்பரியா தாக்குதல்களைரரியான
ல்களை உலக சவு அமெஜர்-வஜனரல் இல்களை உலக சகரியார் ல்களை உலக சகரியானரியாவிபதி பஷன்ல்களை உலக சகரியாவ் வடத்திய தரிவித்டத்திய தரியார்: “ஏப்ரல் 3
க்கும் ஏப்ரல் 6 க்கும் இரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படையில் வெள்ரிட்டிஷ் பட தாக்குதல்களை டத்திய தரிட்டிஷ் படலக்கெதம் என்று
வதரியால்லப்படுல்களை உலக செரியார் அெர்கள் டத்திய தயரியாரித்தக் வகரியாண்டிருந்டத்திய த ஆத்திரமூட்ிரிட்டிஷ் படைரிட்டிஷ் படல
தரிடத்திய தப்படுத்தம்படி இலண்ிரிட்டிஷ் படைனில் இருந்த வநருக்குடத்திய தலளிக்கப்பட்ிரிட்டிஷ் படைரியார்கள்
என்பத எங்களுக்கு நிச்தயவு அமெரியாகத் வடத்திய தரியும்.”
வதய்தியளித்டத்திய தத: “ல்களை உலக சகரியானரியாவிபதி பஷன்ல்களை உலக சகரியாவ் கூறுெடத்திய தன்படி, இரதரியாயனத்
டத்திய தரியாக்குடத்திய தலரியாக வதரியால்லப்படுெடத்திய தன் புரிட்டிஷ் படகப்பிரிட்டிஷ் படைங்கள் வு அமெற்றும் கரியாவணரியாளிக்கரியான
பிரடத்திய தரியான ஆடத்திய தரியாரவு அமெரியாக கூறப்படும் குழுவுக்கு, அந்டத்திய த தவு அமெயத்தில் டூவு அமெரியாரிட்டிஷ் படெ
கட்டுப்பரியாட்டில் வகரியாண்டிருந்டத்திய த இஸ்லரியாமயப் பரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படை என்ற இஸ்லரியாமயக்
குழு ிரிட்டிஷ் படைவு அமெரியாஸ்கஸ் மீத ஒரு வபரும்-அ தாக்குதல்களைவிலரியான ஆட்டிலறித் டத்திய தரியாக்குடத்திய தரிட்டிஷ் படல
நிரிட்டிஷ் படைத்டத்திய த திட்ிரிட்டிஷ் படைமட்டிருந்டத்திய தரிட்டிஷ் படடத்திய தக் குறித்த, டத்திய தகெலளிக்கப்பட்ிரிட்டிஷ் படைத. இத்டத்திய தரியாக்குடத்திய தல்
நிச்தயவு அமெரியாக இட்டுச் வதல்லக் கூடிய சிரிய அரதரியாங்கப் பரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படைகளின்
பதிலடித் டத்திய தரியாக்குடத்திய தல்களுக்குப் பின்னர் ஆத்திரமூட்ிரிட்டிஷ் படைலரியாய் கரியாட்டுெடத்திய தற்கரியான
கரியாட்சிகரிட்டிஷ் பட தாக்குதல்களை ஏற்பரியாடு வதய்ெடத்திய தற்கு வெள்ரிட்டிஷ் பட தாக்குதல்களை டத்திய தரிட்டிஷ் படலக்கெதத்தினர்
உத்டத்திய தரவிிரிட்டிஷ் படைப்பட்ிரிட்டிஷ் படைனர் என்று அெர் கூறினரியார்.”
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ெரியாஷிங்ிரிட்டிஷ் படைல்களை உலக சனரியா அல்லத இலண்ிரிட்டிஷ் படைல்களை உலக சனரியா, ரஷ்யரியா கூறியரிட்டிஷ் படடத்திய த ஆல்களை உலக செதவு அமெரியாக
கண்ிரிட்டிஷ் படைனம் வதய்டத்திய தனல்களை உலக செ அன்றி, விெரங்களின் அடிப்பரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படையில் அடத்திய தரிட்டிஷ் படன
வு அமெறுப்படத்திய தற்கு எந்டத்திய த முயற்சியும் வதய்யவில்ரிட்டிஷ் படல. கரியாவணரியாளிச் தரியான்று

ஆடத்திய தரவுிரிட்டிஷ் படைன்
ரஷ்ய
அரதரியாங்கம்
திட்ிரிட்டிஷ் படைெட்ிரிட்டிஷ் படைவு அமெரியாக
அறிக்ரிட்டிஷ் படககள்
விடுத்திருப்படத்திய தற்கு ல்களை உலக சநர்எதிரரியாக, வடத்திய தரதரியா ல்களை உலக சவு அமெ, சிரியரியா இந்டத்திய தத் டத்திய தரியாக்குடத்திய தரிட்டிஷ் படல
நிரிட்டிஷ் படைத்தியிருப்படத்திய தற்கு “ெரியாய்ப்பு அதிகம்” என்று வு அமெட்டுல்களை உலக சவு அமெ கூறியிருக்கிறரியார்.
ஆனரியால் அவவு அமெரிக்கரியா “உண்ரிட்டிஷ் படவு அமெயரியான ஆடத்திய தரியாரத்ரிட்டிஷ் படடத்திய த இன்னமும் ல்களை உலக சடத்திய தடிக்
வகரியாண்டிருக்கிறத” என அறிவித்டத்திய த அவவு அமெரிக்க பரியாதகரியாப்புச் வதயலர்
வு அமெரியாட்டிஸின் கூற்றுகளுிரிட்டிஷ் படைன் ஒப்பிட்ிரிட்டிஷ் படைரியால் இத கூடுடத்திய தல் திட்ிரிட்டிஷ் படைெட்ிரிட்டிஷ் படைவு அமெரியாய்
வடத்திய தன்பிரிட்டிஷ் படைலரியாம்.
சிரியரியா மீத டத்திய தரியாக்குடத்திய தல்களுக்கு வடத்திய தரியாிரிட்டிஷ் படைக்கவு அமெளித்திருப்படத்திய தன் மூலம்,
அவவு அமெரிக்கரியாவும் அடத்திய தன் கூட்ிரிட்டிஷ் படைரியாளிகளும், ல்களை உலக சபரியாருக்கரியான நியரியாயவு அமெரியான
கரியாரணங்கரிட்டிஷ் பட தாக்குதல்களை கண்ிரிட்டிஷ் படைறிெத எல்லரியாம் தம்பந்டத்திய தமல்லரியாடத்திய த ல்களை உலக செரிட்டிஷ் படல என்பரிட்டிஷ் படடத்திய த
தமக்ரிட்டிஷ் படகயளித்திருக்கின்றன.
அெற்றின்
டத்திய தரியாக்குடத்திய தல்
அெற்ரிட்டிஷ் படற
நியரியாயப்படுத்தெடத்திய தற்கு பயன்படுத்டத்திய தப்பட்ிரிட்டிஷ் படை வபரியாய்கரிட்டிஷ் பட தாக்குதல்களைக் கரியாட்டிலும் மக
ஆழவு அமெரியான கரியாரணங்க தாக்குதல்களைரியால்களை உலக சலல்களை உலக சய உந்டத்திய தப்படுெடத்திய தரியாய் இருக்கிறத.
இப்ல்களை உலக சபரியாத நிரிட்டிஷ் படைந்த வகரியாண்டிருப்பரிட்டிஷ் படெ இருபடத்திய தரியாம் நூற்றரியாண்டின் வு அமெகத்டத்திய தரியான
வு அமெரியார்க்சிஸ்டுக தாக்குதல்களைரியான வலனினும் ட்வரரியாட்ஸ்கியும் ஏகரியாதிபத்தியம் குறித்த
கூறிய பகுப்பரியாய்ரிட்டிஷ் படெ ல்களை உலக சநரடியரியாக அடிவயரியாற்றியிருக்கின்றன. உலக
ஏகரியாதிபத்தியம் உலகின் ஒரு புதிய வு அமெறுபங்கீட்ரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படை ரிட்டிஷ் படகயிவலடுத்தக்
வகரியாண்டிருக்கிறத. வு அமெத்திய கிழக்கின் புதிய பங்குல்களை உலக சபரியாிரிட்டிஷ் படைலிலும் அடத்திய தன்
உண்ரிட்டிஷ் படவு அமெயரியான
வு அமெறுகரியாலனியரியாக்கத்திலும்
முழு-வீச்சிலரியான
பங்ல்களை உலக சகற்பரியா தாக்குதல்களைர்க தாக்குதல்களைரியாய் டத்திய தரியாங்கள் அங்கீகரிக்கப்பிரிட்டிஷ் படை ல்களை உலக செண்டும் என்று
பிரிட்ிரிட்டிஷ் படைனும் பிரரியான்சும் விரும்புகின்றன, வகரியாள்ரிட்டிஷ் பட தாக்குதல்களையடிப்பில் அெற்றின்
எண்வணய் வபருநிறுெனங்கள் வு அமெட்டும் விடுபட்டுப் ல்களை உலக சபரியாக அரிட்டிஷ் படெ
விரும்பவில்ரிட்டிஷ் படல.
இந்டத்திய த புதிய டத்திய தரியாக்குடத்திய தலில் பங்வகடுக்கின்ற அத்டத்திய தரிட்டிஷ் படன அரதரியாங்கங்களுல்களை உலக சவு அமெ
வநருக்கடியரியால்
நிரம்பியரிட்டிஷ் படெயரியாகவும்
ல்களை உலக சடத்திய தர்டத்திய தல்
அங்கீகரிப்பு
அற்றரிட்டிஷ் படெயரியாகவும் இருக்கின்றன. இந்டத்திய த அரதரியாங்கங்களில் எதவெரியான்றுல்களை உலக சவு அமெ
ல்களை உலக சபரியாருக்கரியான எந்டத்திய த பரந்டத்திய த அடிப்பரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படையிலரியான ஆடத்திய தரரிட்டிஷ் படெயும் உருெரியாக்க
முடியவில்ரிட்டிஷ் படல என்ற உண்ரிட்டிஷ் படவு அமெயரியானத இெற்றுக்கும் இெற்றின்
வு அமெக்களுக்கும்
இரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படையிலரிட்டிஷ் படவு அமெந்திருக்கும்
பரந்டத்திய த
பி தாக்குதல்களைரிட்டிஷ் படெ
வெளிப்படுத்தெடத்திய தரியாய் இருக்கிறத. பிரிட்டிஷ் வு அமெக்களில் வெறும் 22
தடத்திய தவீடத்திய தம் ல்களை உலக சபர் வு அமெட்டுல்களை உலக சவு அமெ சிரியரியா மீடத்திய தரியான ஒரு இரரியாணுெத் டத்திய தரியாக்குடத்திய தரிட்டிஷ் படல
ஆடத்திய தரிப்படத்திய தரியாக YouGov கருத்தக்கணிப்பு ஒன்று கூறுகிறத.
இதடத்திய தவிர,
ஒரு
புதிய
வபரும்
இரரியாணுெப்
பிரச்தரியாரத்ரிட்டிஷ் படடத்திய தத்
வடத்திய தரியாிரிட்டிஷ் படைக்குெடத்திய தரியானத, வெகுஜன எதிர்ப்பு வபருகிச் வதல்ெடத்திய தற்கும்
வடத்திய தரியாழிலரியா தாக்குதல்களை ெர்க்கத்தின் ஒரு வபருகும் ல்களை உலக செரிட்டிஷ் படலநிறுத்டத்திய த இயக்கத்திற்கும்
முகம்வகரியாடுக்கும்
நிரிட்டிஷ் படலயில்
டத்திய தவு அமெத
வநருக்கடி
நிரம்பிய
அரதரியாங்கங்களுக்கு முட்டுக் வகரியாடுப்படத்திய தற்கரியாக பரியாரிய டத்திய தணிக்ரிட்டிஷ் படக உள்ளிட்ிரிட்டிஷ் படை
ல்களை உலக சபரியாலிஸ்-அரசு ஆட்சிரிட்டிஷ் படய அவு அமெல்படுத்தெடத்திய தற்கரியான ஒரு ெழிெரிட்டிஷ் படகயரியாக,
இலண்ிரிட்டிஷ் படைன், பரியாரிஸ் வு அமெற்றும் ெரியாஷிங்ிரிட்டிஷ் படைனில் பரியார்க்கப்படுகிறத.
ஈரரியாக் பரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படைவயடுப்புிரிட்டிஷ் படைன் ல்களை உலக சபரியார் விரிெரியாக்கம் நின்று விிரிட்டிஷ் படைரியாடத்திய தத ல்களை உலக சபரியாலல்களை உலக செ ,
சிரியரியா மீடத்திய தரியான டத்திய தரியாக்குடத்திய தலுிரிட்டிஷ் படைன் இந்டத்திய த புதிய ல்களை உலக சவு அமெரியாடத்திய தலரியானத நின்றுவிிரிட்டிஷ் படைப்
ல்களை உலக சபரியாெதில்ரிட்டிஷ் படல. ஈரரியான், ரஷ்யரியா வு அமெற்றும் இறுதியில் சீனரியாவுிரிட்டிஷ் படைனரியான ஒரு
ல்களை உலக சவு அமெரியாடத்திய தலுக்கு ல்களை உலக சவு அமெரிட்டிஷ் படிரிட்டிஷ் படை அரிட்டிஷ் படவு அமெக்கப்பட்டுக் வகரியாண்டிருக்கிறத. ஏகரியாதிபத்தியக்
வகரியாள்ரிட்டிஷ் படகயரியானத, ல்களை உலக சவு அமெலும் ல்களை உலக சவு அமெலும் அதிகவு அமெரியாய் ஒரு முற்றிலும்
வபரியாறுப்பற்றதம் கட்டுப்பரியாட்டில் இல்லரியாடத்திய ததவு அமெரியான ஒரு டத்திய தன்ரிட்டிஷ் படவு அமெரிட்டிஷ் படயப்
வபற்றுக் வகரியாண்டிருக்கிறத.
ல்களை உலக சபரியாருக்கு எந்டத்திய தவிடத்திய தவு அமெரியான ஒழுங்கரிட்டிஷ் படவு அமெந்டத்திய த எதிர்ப்பும் இல்லரியாதிருந்டத்திய த
நிரிட்டிஷ் படலரிட்டிஷ் படவு அமெரிட்டிஷ் படயல்களை உலக சய ஆளும் ெர்க்கம் இதெரிட்டிஷ் படர டத்திய தங்கியிருந்டத்திய தத ஆயினும்
பரந்டத்திய த
ல்களை உலக சபரியார்-எதிர்ப்பு
வு அமெல்களை உலக சனரியாநிரிட்டிஷ் படலயரியானத
டத்திய தவிர்க்கவியலரியாவு அமெல்
வதயலூக்கவு அமெரியான ெடிெங்கரிட்டிஷ் பட தாக்குதல்களைப் வபறும்; சிக்கன நிரிட்டிஷ் படைெடிக்ரிட்டிஷ் படககளுக்கும்
ஜனநரியாயக உரிரிட்டிஷ் படவு அமெகள் அழிக்கப்படுெடத்திய தற்கும் எதிரரியாய் அதிகரித்தச்
வதல்கின்ற எதிர்ப்புிரிட்டிஷ் படைன் அத ஒன்றுபடும்.

