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சிரியியாவில் குர்திஷ் பதிஷ் பட்திஷ் படைகள் மீடைகள் மீதியான
துருக்கிய டைகள் மீதியாக்குடைகள் மீதலுக்கு
வியாஷிங்்திஷ் படைன் பச்திஷ் படபச்சைக்ைக்ககியாடி கியாட்டுகிறது
By Alex Lantier and Ulaş Atesci,

ஞாயிறன்று

இரவ, அமெரிக்க ப ார் மகாள்ககயில் ஒரு பிர பிரதான
ொற்றொக, வடக்கு சிரிிரியா மீ பிரதான துருக்கிிரிய கடமிரியடுப்புக்கு மவள்கட
ொளிகக ச்கச்சைக் மகாடி காட்டிிரியது. இவ்வாறு மச்சைய்ககயில், இரத் பிரத
ஆற்றில் ஒடுக்கப் ட பவண்டிிரிய ிரியங்கரவாதிகடாக துருக்கிிரிய அரச்சைாங்கம
கண்டனம மச்சைய்து வந் பிரத குர்திஷ் ப பிரதசிிரியவா பிரத ப ாராளிகள் குழுக்களின்
 பிரதக தலைவிதிகிரியக் அது ககத்துறந்துள்டது, இக்குழுக்கள் ப்கள் நேட்படாவின்
சிரிிரிய ப ாரில் 2015 இல் இருந்து வாஷிங்டனின் பிர பிரதான பினாமிிரியாக
ச்சைண்கடயிட்டு வந் பிரதகவிரியாகும.
துருக்கிிரிய
ஜனாதி தி
மரமச்சைப்
 பிரதயிப்
எர்படாககன
ட்ரமப்
ம பிரதாக தலைப சியில் அகல் அழைத்து ப சிிரிய பின்னர், மவள்கட ொளிகக
ஞாயிறன்று இரவ பின்வருொறு குறிப்பிட்டு ஓர் அறிக்கக மவளியிட்டது:
“துருக்கி விகரவிப தலைபிரிய வடக்கு சிரிிரியா மீது, நீண்டகா தலைொக திட்டமிட்டு
வந்துள்ட அ பிரதன் ்கள் நேடவடிக்கககிரிய முன்மனடுக்க ்கள் நேகரும. அமெரிக்க
ஆயு பிரதப் கடகள் இந்்கள் நேடவடிக்கககிரிய ஆ பிரதரிக்காது அல் தலைது அதில்
ஈடு டாது,
ISIS
இன்
குதிிரியான
'கலிஃ ாகவ"
(Caliphate)
ப பிரதாற்கடித்துள்ட அமெரிக்க கடகள் இனி அப் குதியின் மிக அருகில்
இருக்காது.”
ப்கள் நேற்று, துருக்கிிரிய-சிரிிரிய எல்க தலைகிரிய ஒட்டிிரிய முகாமகளில் இருந்து
அமெரிக்க துருப்புகள் திரும
ம றப் ட்ட நிக தலையில், எர்படாகன்
கூறுககயில் துருக்கிிரிய  பிரதாக்கு பிரதல் எந்ப்கள் நேரத்திலும ம பிரதாடங்க தலைாம என்றார்.
“்கள் நோங்கள் முடிமவடுத்து விட்படாம,” என்று அறிவித் பிரத அவர், “'ஒரு ்கள் நோள்
இரவ திடீமரன ்கள் நோங்கள் வருபவாம' என் க பிரத ்கள் நோங்கள் கூறியிருந்ப பிரதாம.”
்கள் நோங்கள்
எங்கள்
தீர்ொனத்க பிரதத்
ம பிரதாடர்கிபறாம...
இத் பிரதககிரிய
ிரியங்கரவா பிரத குழுக்களிடம இருந்து வரும அச்சுறுத் பிரதல்ககட இனியும
ச்சைகித்துக் மகாண்டிருப் து என் து எங்ககடப் ம ாறுத் பிரத வகரயில்
முற்றிலும பகள்விக்கிடெற்றது,” என்றார்.
அமெரிக்க ஒப்பு பிரதலுடன் பச்சைர்ந்து, துருக்கிிரிய அரச்சைாங்கம சிரிிரியாவில்
குர்திஷ் கடகளுக்கு எதிராக ஓர் இரத் பிரத ஆற்றுக்குத்  பிரதிரியாரிப்பு மச்சைய்து
வருகிறது. துருக்கிிரிய-சிரிிரிய எல்க தலையில் 480 கிப தலைா மீட்டர்ககட (300
கெல்களில் 19 கெல்கள்) ஒட்டி, வடக்கு சிரிிரியாவக்குள் 30 கி.மீ.
உள்டடக்கிிரிய ஒரு குதிகிரியத் துருக்கிிரிய துருப்புகளின் கட்டுப் ாட்டில்
கவத்திருக்க வாஷிங்டனும அங்காராவம உடன் ட்டுள்டன. சிரிிரியாவில்
எட்டாண்டு கா தலை ப்கள் நேட்படா பினாமி ப ாரின் ப ாது துருக்கிக்குத்  பிரதப்பி
மச்சைன்ற 3.6 மில்லிிரியன் சிரிிரிய அகதிகளில் 1 இல் இருந்து 2 மில்லிிரியன்
ப கர இந் பிரத குதியில்  தலைவந் பிரதொக ெறுகுடிபிரியற்றம மச்சைய்ிரிய அங்காரா
திட்டமிடுகிறது, பெலும அவசிிரியொனால் இந் பிரத குதிக்கு அப் ாற் ட்டும
அ பிரதன்  பிரதாக்கு பிரதக தலைத் ம பிரதாடர அச்சுறுத்தி உள்டது.
டல் அப்ிரியாத்தில் இருந்து ரஸ அல்-அன் வகரயில் எல்க தலைகிரிய ஒட்டிிரிய
100 கி.மீ. தூர இந் பிரத இகடமவளியில் துருக்கிிரிய துருப்புகள்  பிரதாக்கு பிரதல்
்கள் நேடத் பிரத அனுெதிக்கும வககயில், அமெரிக்க துருப்புகள் அங்கிருந்து
திரும
ம றப் ட்டிருப்  பிரதாக மச்சைய்திகள் குறிப்பிடுகின்றன. ஆனால்
எல்க தலை மீ பிரதான கடமிரியடுப்பு குறித் பிரத அங்காரா அச்சுறுத் பிரதல்களின்
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மவளிச்ச்சைத்தில் பிபிசி அறிவிக்ககயில், “நிக தலைகெ தீவிரெகடயும
ட்ச்சைத்தில்,
பிரிட்டன்
ெற்றும
அமெரிக்க
சிறப்பு
கடகள்
அப் குதியிலிருந்து
குதிிரியாகபவா
அல் தலைது
முழுகெிரியாகபவா
கடககடத் திரும ம றுவ பிரதற்கான  பிரதிரியாரிப்புககடப்  தலை ொ பிரதங்கடாக
மச்சைய்து வருகின்றன,” என்று குறிப்பிட்டது.
குர்திஷ்  பிரதக தலைகெயி தலைான சிரிிரிய ஜன்கள் நோிரியக கட (SDF) ப ாராளிகள்
குழு "துருக்கிிரிய  பிரதாக்கு பிரதலில் இருந்து ்கள் நேெது  பிரதாய்நி தலைத்க பிரதப் ாதுகாக்க"
குர்திிரியர்களுக்கு அகல் அழைப்பு விடுத் பிரததுடன், “ஒட்டுமொத் பிரத எல்க தலைகிரிய ஒட்டி
முற்று-முழு பிரதான ப ாருக்கு" சூளுகரத் பிரதது. SDF மச்சைய்தி ம பிரதாடர் ாடர்
கிமனா
காப்ரிிரியல்
மவள்கட
ொளிகக
அறிக்கககிரிய
ஒரு
காட்டிக்மகாடுப் ாக கண்டித் பிரதார்: “அந் பிரத அறிக்கக ஆச்ச்சைரிிரியொக
இருந் பிரதது, அது SDF இன் முதுகில் குத்துவ பிரதாக ்கள் நோங்கள் கூற முடியும,”
என்றார்.
துருக்கிிரிய ஆயு பிரதப் கடயின் ணியில் இறக்கி விடப் ட்டுள்ட கனரக
ஆயு பிரதபெந்திிரிய 402,000 சிப் ாய்களுக்கு எதிராக மவறும 60,000
ப ாராளிககடக் மகாண்ட SDF ம பிரதாடர்ந்து குறிப்பிடுககயில், “அந் பிரத
பிரப பிரதச்சைத்தில் எந் பிரதமவாரு துருக்கிிரிய இராணுவ ்கள் நேடவடிக்ககககடயும
அனுெதிக்க ப ாவதில்க தலை என்று அமெரிக்காவிடம உத் பிரதரவா பிரதங்கள்"
ம ற்றிருப்  பிரதாகவம குறிப்பிட்டது.
உண்கெயில், சிரிிரியாவில் அ பிரதன் ஆட்சி ொற்றத்திற்கான ப ாரில் SDF ஐ
ஆயு பிரதெிரியப் டுத்தி கட்டகெத்துள்ட வாஷிங்டன் இப்ப ாது அ பிரதன் குர்திஷ்
"கூட்டாளிககட" ்கள் நேசுக்கி டுமகாக தலை மச்சைய்ிரிய அங்காராவடன் ம்கள் நேருக்கொக
ஒருங்கிககிணைந்து வருகிறது. ட்ரமப் அவரின் தீர்ொனம குறித்து ப்கள் நேற்று
மவளியிட்ட ச்சைரொரிிரியான ட்வீட் மச்சைய்தியில், துருக்கிிரிய துருப்புகள் குர்திஷ்
ப ாராளிகள் குழுக்ககடத்  பிரதாக்கும ப ாது என்ன மச்சைய்ிரிய பவண்டும
என்ன மச்சைய்ிரியக் கூடாது என்  பிரதன் மீது அவரின் இறுதி வார்த்க பிரதககடக்
கூறி உத்ப பிரதசித் பிரதக பிரதத் ம பிரதளிவ டுத்தினார்.
ட்ரமப் எழுதினார், “்கள் நோன் முன்ப உறுதிிரியாக குறிப்பிட்டுள்டக பிரதப் ப ா தலை,
மவறுெபன
மீண்டுமொரு வலியுறுத் பிரத தலைாக கூறுகிபறன்,
எனது
 பிரதக தலைச்சிறந் பிரத ெற்றும ஈடிககிணைிரியற்ற அறிவின் டி, வரமபுமீற தலைாக ்கள் நோன்
கருதும எக பிரதபிரியனும துருக்கி மச்சைய் பிரதால், ்கள் நோன் துருக்கியின்
ம ாருடா பிரதாரத்க பிரத முற்றிலுொக அழித்து நிர்மூ தலைொக்குபவன் (ஏற்கனபவ
இக பிரத ்கள் நோன் மச்சைய்துள்படன்!). ஐபராப் ா ெற்றும பிறருடன் பச்சைர்ந்து,
அவர்கள், ககப் ற்றப் ட்ட ISIS ப ாராளிகள் ெற்றும குடும ங்ககடக்
கவனிக்க பவண்டும. எவரும ஒருப ாதும எதிர் ார்த்திரா பிரத அடவக்கு
அமெரிக்கா நிகறிரிய மச்சைய்துள்டது, ISIS இன் கலிஃ ாகவ 100 ச்சை பிரதவீ பிரதம
ககப் ற்றிிரியதும அதில் உள்டடங்கும,” என்றார்.
குர்திஷ் கடககடப் டுமகாக தலை மச்சைய்ிரிய சிரிிரியா மீ பிரதான அமெரிக்கஆ பிரதரவி தலைான துருக்கிிரிய கடமிரியடுப் ானது ஒரு ிரியங்கர குற்றொக
இருக்கும, அமெரிக்கா  பிரதக தலைகெயில் ஈராக்கிற்கு எதிரான மு பிரதல் ப ாரில்
இருந்து 2011 இல் லிபிிரியா ெற்றும சிரிிரியா மீது ம பிரதாடங்கப் ட்ட ப்கள் நேட்படா
ப ார்கள் வகரயில்  தலை  பிரதச்சைாப் பிரதங்கடாக ஏகாதி த்திிரிய ஆக்கிரமிப்புகள்

ெற்றும பினாமி ப ார்கடால் இரத் பிரதம சிந்தியுள்ட ஒரு பிரப பிரதச்சைத்தில் இது
வன்முகறகிரிய இன்னும ம ரிிரியடவில் தீவிரப் டுத்துவ பிரதாக அகெயும.
இது, ஈரானிிரிய வான்எல்க தலையில் அமெரிக்க டிபரான் ஒன்கற ஈரானிிரிய
கடகள் சுட்டு வீழ்த்திிரிய பிரதற்குப் தி தலைடிிரியாக விொனத்  பிரதாக்கு பிரதல்ககடத்
ம பிரதாடங்குவ பிரதற்கு மவறும 10 நிமிடங்களுக்கு முன்னர் ட்ரமப்
அத் பிரதாக்கு பிரதல்ககட நிறுத்திிரிய ச்சைம வத்திற்குப் பின்னர் ஒரு சி தலை
ொ பிரதங்களில் ்கள் நேகடம றுகிறது.
ப்கள் நேட்படா ஆ பிரதரவி தலைான பினாமி ப ாராளிகள் குழுக்களுக்கு எதிராக
ஜனாதி தி ஷர் அல்-அச்சைாத் ஆட்சிகிரிய ஆ பிரதரிக்க ஏற்கனபவ ஈரானும
ரஷ்ிரியாவம சிரிிரியாவில் ச்சைம ந் பிரதப் ட்டிருக்கும நிக தலையில், இந் பிரத இராணுவத்
தீவிரப் ாடு நீண்ட கா தலைத்தில் பிர பிரதான உ தலைக வல் தலைரசுகளுக்கிகடயி தலைான
ப்கள் நேரடி பொ பிரத தலைாக ஆகக்கூடிிரிய ஆ த்க பிரத முன்நிறுத்துகிறது. சிரிிரிய
இகறிரியாண்கெ குதி மீது கடமிரியடுத்து ஆக்கிரமிப்  பிரதற்கான துருக்கிிரிய
திட்டங்ககடச் சிரிிரிய அரச்சைாங்கம மீண்டும மீண்டும கண்டித்து வந்துள்டது.
ஈரானிிரிய மவளியுறவத்துகற அகெச்ச்சைர் ஜாவத் ஜரீஃபும, “சிரிிரியாவின்
எல்க தலை ஒருகெப் ாடு ெற்றும இகறிரியாண்கெக்கு எதிராக இராணுவ
்கள் நேடவடிக்கக பெற்மகாள்வ பிரதன் மூ தலைொக
ாதுகாப்க
உருவாக்க
முடிிரியாது,” என்று அறிவித்து, துருக்கிிரிய திட்டங்ககட விெர்சித் பிரதார்.
ஆனால் ொஸபகா, துருக்கிிரிய இராணுவம குர்திஷ்ககட ்கள் நேசுக்க சிரிிரியா
மீது
கடமிரியடுத் பிரதாலும
கூட,
அங்காராவடன்
ஒத்துகல் அழைக்க
இப்ப ாக பிரதக்கு உத்ப பிரதசித்திருப்  பிரதாக ச்சைமிக்கஞ மச்சைய்துள்டது. சிரிிரிய
எல்க தலை ஒருகெப் ாட்டின் மீது துருக்கியும ரஷ்ிரியாவம ஒரு ம ாதுவான
நிக தலைப் ாட்கடக் மகாண்டிருப்  பிரதாக கூறி,
கிமரமளின்
மச்சைய்தி
ம பிரதாடர் ாடர் டிமிட்ரி ம ஸமகாவ் ச்சைாந் பிரதொக அறிவிக்ககயில், “எங்களின்
துருக்கிிரிய ்கள் நேண் ர்கள் எல் தலைா சூழ்நிக தலைகளிலும இந் பிரத நிக தலைப் ாட்கட
உறுதிிரியாக ககடபிடிப் ார்கள் என்று ்கள் நேமபுகிபறாம,” என்றார்.
அ பிரதன் குர்திஷ் கூட்டாளிகள் விடிரியத்தில் வாஷிங்டனின் இரட்கட-பவடம,
ெத்திிரிய கில் அழைக்கில் குர்திஷ் ெக்களின் ஜன்கள் நோிரியக ெற்றும க தலைாச்ச்சைார
உரிகெககட
முன்மனடுக்கும
ஒரு
மூப தலைா ாிரியொன
குர்திஷ்
ப பிரதசிிரியவா பிரதத்தின்
திவால்நிக தலைகெயின்
ெற்மறாரு
கச்சைப் ான
டிப்பிகனிரியாகும. துருக்கி, சிரிிரியா, ஈராக் ெற்றும ஈரான் எங்கிலும ரந்து
வாழும
ெக்களுக்கு,
இத் பிரதககிரிய
உரிகெககட
முன்மனடுக்க,
ஏகாதி த்திிரியத்திற்கு எதிரான ஒரு புரட்சிகர ப ாராட்டத்தில் ம பிரதாழி தலைாட
வர்க்கத்க பிரத ச்சைர்வப பிரதச்சைரீதியில் ஒன்றிககிணைப் ப பிரத ஒபர ்கள் நேம கொன
வழிவககிரியாகும.
எவ்வாறிருப்பினும வர தலைாற்றுரீதியில் குர்திஷ் மு பிரத தலைாளித்துவ ப பிரதசிிரியவா பிரத
இிரியக்கம
மீண்டும
மீண்டும
—"பச்சைாச்சைலிச்சை"
வாய்வீச்கச்சைப்
பிரபிரியாகித் பிரதவாபற— சிஐஏ இல் இருந்து ஈரானின் ஷா ெற்றும இஸபரல்
வகரயில் மவவ்பவறு மு பிரத தலைாளித்துவ ப பிரதசிிரியவா பிரத ச்சைக்திகள் ெற்றும
மவவ்பவறு ஏகாதி த்திிரியங்கள் உடனான கூட்டணிகள் மூ தலைொகவம,
அத்துடன் பச்சைர்த்து ொஸபகா ஸராலினிச்சை அதிகாரத்துவத்திற்கு
முகறயீடுகள் மச்சைய் பிரத பிரதன் மூ தலைொகவம அ பிரதன் திட்டநிரக தலை முன்மனடுக்க
முகனந்திருந் பிரதது. இ பிரதன் விகடவ ம பிரதாடர்ச்சிிரியான காட்டிக்மகாடுப்புகள்
ெற்றும ப பிரதால்விகடாக இருந்துள்டன.
ஈராக் மீ பிரதான 2003 அமெரிக்க கடமிரியடுப்புக்குப் பின்னர், வடக்கு
ஈராக்கில் குர்திஷ் கட்சிகள் அமெரிக்க ஆக்கிரமிப்க ஆ பிரதரித் பிரதன. சிரிிரிய
ஆட்சி, ரஷ்ிரியா ெற்றும ஈரான் உ பிரதவியுடன், ப்கள் நேட்படா ஆ பிரதரவி தலைான அல்
மகாய் பிரதா ம பிரதாடர்பு ட்ட ப ாராளிகள் குழுக்ககடத் ப பிரதாற்கடித் பிரத பின்னர்,
குர்திஷ் ெக்கள் ாதுகாப்பு அணிகள் (YPG) சிரிிரியாவில் வாஷிங்டனின்
ப்கள் நேரடி  பிரதக தலையீட்டில் அ பிரதன் பிர பிரதான பினாமி ச்சைக்திிரியாக ொறி, ஈராக்
ெற்றும சிரிிரியாவின் இஸ தலைாமிக் அரசுக்கு (ISIS) எதிரான ப ார் என்ற
ம ிரியரில் ச்சைண்கடயிட்டன.

இந் பிரத குர்திஷ் ப ாராளிகள் ஈராக் ெற்றும சிரிிரியா மீ பிரதான அமெரிக்க ப ார்
குற்றங்களில் ெட்டும உடந்க பிரதிரியாக இருந்திருக்கவில்க தலை, ொறாக
வாஷிங்டன் ெற்றும துருக்கிிரிய ஆட்சிக்கு இகடபிரிய முன்பினும அதிக
பொ பிரதல்ககட தூண்டுவதிலும உடந்க பிரதிரியாக இருந் பிரதனர். வர தலைாற்றுரீதியில்
அங்காரா குர்திஷ் ெக்ககட ஒடுக்கி வந்துள்டதுடன் குர்திஷ்
ம பிரதாழி தலைாடர்கள் கட்சிக்கு (PKK) எதிராக  பிரதச்சைாப் பிரத கா தலைொக
இரத் பிரதந்ப பிரதாய்ந் பிரத உள்்கள் நோட்டு ப ாகர ்கள் நேடத்தி உள்டது. சிரிிரியாவின்
எல்க தலைக்குள் ஒரு குர்திஷ் அரசு நிக தலை ம றுவது துருக்கிக்கு உள்படபிரிய
குர்திஷ் பிரிவிகனவா பிரத உகிணைர்கவப் ற்ற கவக்குபொ என்று அஞ்சி,
அங்காரா, சிரிிரியா மகாள்கக ச்சைம ந் பிரதொக வாஷிங்டனுடன் முன்பினும
அதிக கடுகெிரியாக பொதிிரியது.
துருக்கிிரிய அரச்சைாங்கத்க பிரதக் கவிழ்க்கவம எர்படாககன
டுமகாக தலை
மச்சைய்வ பிரதற்குொன ஒரு முிரியற்சிிரியாக 2016 இல் ஒரு ப பிரதால்விிரியகடந் பிரத
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு ச்சைதிகிரிய வாஷிங்டனும ப ர்லினும ஆ பிரதரித் பிரததில் இருந்து,
இந் பிரத பொ பிரதல்கள் அச்சைா பிரதாரகிணை தீவிரத்க பிரத எட்டியுள்டன.
அமெரிக்காவில் நி தலைவம ஆல் அழைொன ப ார்-எதிர்ப்புகிணைர்வ குறித்து
அறிந்திருந் பிரத பிரதாலும ெற்றும துருக்கி உடனான உறவகள் இன்னும
டுபொச்சைொக சிக பிரதந்துவிடும என்று அஞ்சியும, ட்ரமப், ஏற்கனபவ கடந் பிரத
டிச்சைம ரில், சிரிிரியாவில் SDF உடன் மச்சைிரியல் ட்டு வரும சி தலை ஆயிரம
அமெரிக்க துருப்புககடத் திரும ம ற அறிவித் பிரதார். அவர் முடிவ
ம ன்டகனால் நிராகரிக்கப் ட்டதுடன், வாஷிங்டனில் குடிிரியரசு கட்சியினர்
ெற்றும ஜன்கள் நோிரியக கட்சியினிடம இருந்து ஒருபச்சைர விெர்ச்சைன
ம்கள் நேருப்புப்புிரியக தலை உண்டாக்கிிரியது. இறுதியில், அமெரிக்க துருப்புகள்
சிரிிரியாவிப தலைபிரிய நிறுத் பிரதப் ட்டன, அங்காரா ெற்றும வாஷிங்டனுக்கு
இகடயி தலைான பொ பிரதல்கள் ம பிரதாடர்ந்து தீவிரெகடந்து வந் பிரதது.
அவர் நிர்வாகத்தின் உள்ம்கள் நேருக்கடியும ப ார் ம்கள் நேருக்கடியும புதிிரிய
உச்ச்சைத்க பிரத எட்டியிருக்கின்ற இவ்பவகடயில், ட்ரமப் இப்ப ாது
எர்படாகனுடன் ெற்மறாரு உடன் ாட்கட எட்டியுள்டார். ட்ரமப் ஈரான்
மீ பிரதான  பிரதாக்கு பிரதல்ககட இரத்து மச்சைய்தும ெற்றும ஈரான் மீ பிரதான ப ாருக்கு
உிரியர்ெட்ட ஆ பிரதரவாடரான ப பிரதசிிரிய
ாதுகாப்பு ஆப தலைாச்சைகர் பஜான்
ப ால்டகனப்  பிரதவியிலிருந்து நீக்கிிரிய பின்னர், அவர் ஜன்கள் நோிரியக கட்சியின்
 பிரதக தலைகெயில் ஆளும வர்க்கத்தினதும ெற்றும மவளியுறவ மகாள்கக
ஸ பிரதா கத்தினதும
 தலைொன
கன்கனகடால்
 பிரதவி
நீக்க
குற்றவிச்சைாரககிணையின் இ தலைக்கில் கவக்கப் ட்டார்.
சிரிிரியாவில் இருந்து திரும ம றுவ பிரதற்கான ட்ரமபின் ச்சைமீ த்திிரிய உத் பிரதரவ
மீ பிரதான இந் பிரத ம்கள் நேருக்கடி,  பிரதவிநீக்க குற்றவிச்சைாரககிணை முகனவின் அடியில்
மவளியுறவ மகாள்கக ச்சைம ந் பிரதொக நி தலைவம பிற்ப ாக்குத் பிரதனொன
பொ பிரதக தலைப் பிரதி லிக்கிறது. அந் பிரத உத் பிரதரவ ட்ரமப் எதிர்ப் ாடர்களிடம
இருந்தும, மச்சைனட்டர் லிண்பட கிரிரஹாம ப ான்ற அவரின் குடிிரியரசு கட்சி
ஆ பிரதரவாடர்கள் சி தலைரிடம இருந்தும கூட
ரந் பிரத கண்டனங்ககடத்
தூண்டிிரியது. ட்ரமபின் திரும ம றும உத் பிரதரகவ எதிர்க்க 2018 இல் ISIS
ச்சைம ந் பிரதொன அமெரிக்க மகாள்கக ஒருங்கிககிணைப் ாடர்
 பிரதவிகிரிய
இராஜினாொ மச்சைய் பிரத பிமரட் மெக்குர்க் இன்கறிரிய உத் பிரதரகவ "ரஷ்ிரியா,
ஈரான் ெற்றும ISIS இக்கான அன் ளிப்பு" என்றார்.
ட்ரமக ப் ம ாறுத் பிரத வகரயில், அவர் அங்காராவின் அரசிிரியல்ரீதியில்
குற்றகர மகாள்ககககட ஆபொதிக்கிறார். சிரிிரிய எல்க தலையின் ஒரு
குதியில் மில்லிிரியன் ககிணைக்கான சிரிிரிய அகதிககட, இவர்களில்
ம ரும ா தலைானவர்கள் அரபிிரியர்கள் என்ற நிக தலையில்,
 தலைவந் பிரதொக
மகாண்டு மச்சைன்று நிரப்பும முிரியற்சி இதில் உள்டடங்கி உள்டது.
சிரிிரியாவக்குள் குர்திஷ் குட்டி-்கள் நோடு ஒன்று நிக தலை ம றுவக பிரதத்  பிரதடுக்கும
ப்கள் நோக்கில் இந் பிரத பிற்ப ாக்குத் திட்டம மில்லிிரியன் ககிணைக்கான அப் ாவி
அரபிிரியர்ககடப்  தலைவந் பிரதொக ப ார் குதிக்குள்  பிரதள்ளுவக பிரத உள்டடக்கி
இருப் துடன், அவர்களுக்கும உள்ளூர் குர்திஷ் ெக்களுக்கும இகடபிரிய
ஒரு நீண்டகா தலை பொ பிரதக தலை உருவாக்கும அ ாிரியத்க பிரதக் மகாண்டுள்டது.

