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“ஆண்கள, ப பெண்கள, குழந்தைந்தைகள, மழதைைகள என சுமுமார் 300
அப் பெுமாவி மக்கள பகுமால்ைப் பெட்டு இருக்கிறார்கள்—அுமார்கள—
அவர்களுக்கும் உக்ரேனிய் உக்ரேனிய பரேனிய நெருக்கடிக்கும் எந்ந்தை சம் பெந்ந்தைமும்
கிதை கிடையுமாத.  அவர்களின் உயிரிழப்பு பசுமாற்களில் விவரிக்க
முடியுமாந்தை ஒரு குமுறார்கள்—அைுமாக இருக்கிறார்கள்—அத."  —இத உக்ரேனிய் உக்ரேனிய
விமுமான பவடிப்புக் குறித்த ஜனுமாதி பெதி  பெ் உக்ரேுமாக் ஒ பெுமாமுமா கூறியத.

"யுத்ந்தைம் கடுதைமயுமானத,  அதைந்தை ரேனிய நெுமான்  பெகி் உக்ரேங்கமுமாக கூறி
இருந்ரேனியந்தைன்,  மீண்டும் அதைந்தை ரேனிய நெுமான் கூறுரேனியவன்.  இஸ்ரேனிய் உக்ரேல் என்ன
பசய்த பகுமாண்டிருக்கிறார்கள்—அரேனியந்தைுமா அதைந்தை பசய்வந்தைற்குமான அந்தைன்
உரிதைமதைய ரேனிய நெுமாங்கள  பெுமாதகுமாக்கிரேனியறார்கள்—அுமாம் ..." —இத குமாசுமாவில்  பெை
நூறு மக்கள பகுமால்ைப் பெட் கிடைத குறித்த ரேனியகட்கப் பெட் கிடை ரேனிய பெுமாத,
அபமரிக்க பவளியுறார்கள்—அவுத்ததைறார்கள்—அ பசயைர் ரேனியஜுமான் பகர்ரி கூறியத.

"இதரேனிய நெுமாளவதை் உக்ரேயிைுமான சமூகங்கள வர்க்கப்  பெகதைமகளால் நகருமால்
ரேனிய நெகர்ந்தளளால் நகரதைமயுமால்,  அறார்கள்—அபரேனிய நெறி என் பெத எப்ரேனிய பெுமாதரேனியம வர்க்க
அறார்கள்—அபரேனிய நெறியுமாக இருந்தளளால் நகரத ..."  —இத டூரிங்கிற்கு-மறுப்பில்
பிப் உக்ரேட்ரிக் ஏங்பகல்ஸ் குறிப்பிட் கிடைந்தைுமாகும்.

க கிடைந்ந்தை வுமா் உக்ரேத்தில்,  ரேனியமற்கத்திய அ் உக்ரேசுமாங்கங்கள மற்றும்
ஊ கிடைகங்களில் இருந்த ப பெரும் எண்ணிக்தைகயிைுமான
ரேனிய பெுமாலித்ந்தைனமும்,  ப பெுமாய்களும் உைக மக்களின் கருத்தகள மீத
வீசப் பெட்டிருக்கின்றார்கள்—அன,  அதைவ சமீ பெத்திய வ் உக்ரேைுமாறில் சிை
முன்னுந்தைுமா் உக்ரேணங்கதைளால் நகரயும் பகுமாண்டிருக்கின்றார்கள்—அன.

இத எப்ரேனிய பெுமாத பி் உக்ரேகுமாசமுமாக முன்னுமால் வருகிறார்கள்—அபந்தைன்றார்கள்—அுமால்,
உக்ரேனிய் உக்ரேனில் மரேனியைசிய  பெயணிகள பஜட் விமுமான பவடிப்பில் 298
 பெயணிகள மற்றும் விமுமானக்குழு உறுப்பினர்களின்
உயிரிழப்புகளுக்குக் குமாட் கிடைப் பெடும் எதிர்விதைனரேனியயுமாடும்,
இஸ்ரேனிய் உக்ரேலிய இ் உக்ரேுமாணுவத்ந்தைுமால் ரேனிய நெ கிடைத்ந்தைப் பெட்டு வரும் குமாசுமா
ந்தைுமாக்குந்தைலில் அதைந்தைவி கிடை இ் உக்ரேண்டு ம கிடைங்கு அதிகமுமாக உளளால் நகர
உயிரிழப்புகளுக்குக் குமாட் கிடைப் பெடும் விதை கிடையிறுப்ரேனிய பெுமாடும் ஒருவர்
மு் உக்ரேண் பெடும் ரேனிய பெுமாத, இத பி் உக்ரேகுமாசமுமாக பந்தைரிய வரும்.

உக்ரேனிய் உக்ரேனிய விமுமான வி பெத்த சம் பெவத்தில்,  நிரூபித்தக்
குமாட்டுவந்தைற்கு ஒரு ஆந்தைுமா் உக்ரே தணுக்கும் கூ கிடை இல்ைுமாமல்,
் உக்ரேஷ்யுமாவும் மற்றும் உக்ரேனிய் உக்ரேனின் கிழக்கில் சண்தை கிடையிட்டு வரும்
கிரேனியயவ் விரேனிய் உக்ரேுமாந்தை  பெதை கிடைகளும்  பெுமாரிய  பெடுபகுமாதைையுமாளால் நகரர்களால் நகருமாக
குற்றார்கள்—அஞ்சுமாட் கிடைப் பெட்டு இருக்கின்றார்கள்—அன.  ரேனியந்தைுமாற்றார்கள்—அப் பெுமாட் கிடைளால் நகரவில் ஜவில் ஜூதைை
17இல் அந்ந்தை ரேனிய பெுமாயிங் 777 சுட்டு வீழ்த்ந்தைப் பெட் கிடைந்தைன் முந்தைல் பசய்தி
வந்ந்தைதில் இருந்த,  ஒ பெுமாமுமா நிர்வுமாகத்ந்தைுமால் இந்ந்தை ரேனிய பெுமாக்குத்ந்தைுமான்
எடுக்கப் பெட்டு இருந்ந்தைத —  உத்திரேனியயுமாகபூர்வ பசய்திகரேனியளால் நகருமாடு
அரேனியந்தை அணிவகுப்பில் ரேனிய நெதை கிடைரேனிய பெுமாட் கிடை ஊ கிடைகங்களால் நகருமாலும் அத
எதிப் உக்ரேுமாலிக்கப் பெட் கிடைத.

பவளதைளால் நகர முமாளிதைகயில் இருந்த பவளியிட் கிடை அவ் உக்ரேத முந்தைல்
அறிக்தைகயில்,  அந்ந்தை விமுமான பவடிப்பின் ம் உக்ரேணங்கதைளால் நகர
"இந்தையத்தைந்தை பிளால் நகரப் பெந்தைுமாக,"  ஒரு "பகுமாடூ் உக்ரே இழப் பெுமாக"  மற்றும்
"பசுமாற்களில் விவரிக்க முடியுமாந்தை ஒரு குமுறார்கள்—அைுமாக"  ஒ பெுமாமுமா
வர்ணித்ந்தைுமார்.  ஊ கிடைங்களும் அரேனியந்தை பந்தைுமானிதைய,  அதில்
உயிரிழந்ந்தைவர்களின் வி பெ் உக்ரேங்கரேனியளால் நகருமாடும் மற்றும் உைபகங்கிலும்
இருந்த வந்ந்தை இ் உக்ரேங்கல் பசய்திகரேனியளால் நகருமாடும் பின்பந்தைுமா கிடைர்ந்ந்தைன.

குமா் உக்ரேணம் என்னவுமாக இருந்ந்தைுமாலும், அந்ந்தை 298 அப் பெுமாவி மக்களின்
உயிரிழப்பு ஒரு பகுமாடூ் உக்ரேமுமான தய் உக்ரேமுமாகும்.  ஆனுமால்,  குமாசுமாவில்

பகுமால்ைப் பெட்டு வரும்  பெுமாைஸ்தீனியர்களின் எண்ணிக்தைக 700 ஐ எட்டி
வருகின்றார்கள்—அ நிதைையில்,  அபமரிக்க-நிதியுந்தைவி அளிக்கப் பெட் கிடை அந்ந்தை
ந்தைுமாக்குந்தைலுக்கு வுமாஷிங் கிடைன் மற்றும் ஊ கிடைகங்களின் மூச்சதை கிடைக்கும்
இ் உக்ரேக்கமற்றார்கள்—அ விதை கிடையிறுப்ரேனிய பெுமாடு அத எந்ந்தைளால் நகரவிற்கு மு் உக்ரேண் பெடுகிறார்கள்—அத
 பெுமாருங்கள. அவர்களில் ப பெரும் பெுமாைுமானவர்கள எதிர்த்த ரேனிய பெுமா் உக்ரேுமா கிடை முடியுமாந்தை
அப் பெுமாவி ப பெுமாதமக்கள,  அவர்கள குறித்ந்தை அதை கிடையுமாளால் நகரங்கள கூ கிடை
ப பெரிதம்  பெதிவு பசய்யப் பெ கிடைவில்தைை,  அத்ரேனியந்தைுமாடு அவர்களால் நகரத
அன்புக்குரியவர்களின் ம் உக்ரேண ரேனியவந்தைதைனகள கூ கிடை ப பெுமாதவுமாக
புறார்கள்—அக்கணிக்கப் பெட்டிருந்ந்தைன.

ABC  பசய்தி நிகழ்ச்சியுமான "This  Week"இன் ஒரு ரேனியரேனிய நெர்குமாணலில்,
அபமரிக்க பவளியுறார்கள்—அவுத்ததைறார்கள்—அ பசயைர் பகர்ரி, குமாசுமாவில் ரேனிய நெ கிடைக்கும்  பெுமாரிய
பகுமாதைைகள ஒரு இனப் பெடுபகுமாதைையுமாகும் மற்றும் யுத்ந்தை குற்றார்கள்—அமுமாகும்
என்றார்கள்—அ குற்றார்கள்—அச்சுமாட்டுக்கதைளால் நகர உந்தைறித் ந்தைளளியரேனியந்தைுமாடு, “அந்ந்தை புைம் பெல்கதைளால் நகர
ரேனிய நெுமாம்  பெை  பெைமுதைறார்கள்—அ ரேனியகட்டிருக்கிரேனியறார்கள்—அுமாம்,"  என்று இழிவுமாக அறிவித்ந்தைுமார்.
“யுத்ந்தைம் அருவருப் பெுமானத,  ரேனியமலும் ரேனியமுமாசமுமான வி கிடையங்கள ரேனிய நெ கிடைக்க
உளளால் நகரன," என் பெதைந்தையும் அவர் ரேனியசர்த்தக் பகுமாண் கிடைுமார்.

இவ்விந்தைத்தில்,  உக்ரேனிய் உக்ரேனில் விமுமான உயிரிழப்புகளின் மீத ந்தைனத
க் உக்ரேங்கதைளால் நகரப் பிதைசந்த பகுமாண்டு,  ் உக்ரேஷ்யுமாவிற்கு எதி் உக்ரேுமாக அறார்கள்—அபரேனிய நெறி
க கிடைப் பெுமாடுகளின் மீத மிகவும் ஆத்தி் உக்ரேமூட்டும் குற்றார்கள்—அச்சுமாட்டுக்கதைளால் நகர சுமத்தி
வருகின்றார்கள்—அ அரேனியந்தை அ் உக்ரேசுமாங்கம்,  குமாசுமாவில் மக்கள பகுமால்ைப் பெடுவதில்
முற்றிலும் உ கிடைந்தைந்தையுமாய் இருக்கிறார்கள்—அத.  அந்ந்தை சம் பெவத்திற்கு ரேனியரேனிய நெ் உக்ரேடியுமாக
ப பெுமாறுப் பெுமான இ் உக்ரேத்ந்தைபவறி பகுமாண் கிடை இஸ்ரேனிய் உக்ரேல் அ் உக்ரேசுக்கு அந்தைன் அ் உக்ரேசியல்
ஒப்புந்தைதைை மட்டுமல்ை,  முமாறார்கள்—அுமாக ரேனியமற்பகுமாண்டும் ந்தைுமாக்குவந்தைற்கு ஒரு
நி பெந்ந்தைதைனயற்றார்கள்—அ ஆந்தை் உக்ரேதைவயும் அத வழங்குகிறார்கள்—அத.

இத்ந்தைதைகய பகுமாடூ் உக்ரேமுமான சம் பெவங்கள கட் கிடைவிழ்ந்த வருகின்றார்கள்—அ நிதைையில்,
இந்ந்தை இ் உக்ரேண்டு மனிந்தை தய் உக்ரேங்களுக்கும் அதைவ குமாட்டிய முற்றிலும்
பவவ்பவறார்கள்—அுமான விதை கிடையிறுப்புகளில் இருந்ந்தை விசித்தி் உக்ரேமுமான
மு் உக்ரேண் பெுமாடுகரேனியளால் நகருமாடு கூடிய பி் உக்ரேச்சுமா் உக்ரே முயற்சியிலிருந்த,  வுமாஷிங் கிடைரேனியனுமா
அல்ைத ரேனியமற்கத்திய ஊ கிடைகங்கரேனியளால் நகருமா பின்வுமாங்கவில்தைை.

சட் கிடை பரேனிய நெறிமுதைறார்கள்—அகளில் “அசுத்ந்தைமுமான க் உக்ரேங்களின்"  ந்தைத்தவங்கள
ந்தைங்கியிருக்கின்றார்கள்—அன, அத நீதிமன்றார்கள்—அத்தின் உந்தைவி ரேனியகுமாரும் எவப் உக்ரேுமாருவரும்
அவ் உக்ரேவரின் வுமாந்தைத்திற்குரிய வி கிடையத்தில் ந்தைவறு பசய்யுமாந்தை அப் பெுமாவியுமாக
இருக்க ரேனியவண்டும் என் பெதைந்தை ந்தைுமாங்கிப் பிடிக்கிறார்கள்—அத.  அதரேனிய பெுமான்றார்கள்—அபவுமாரு
ந்தைத்தவத்தைந்தை உைக அ் உக்ரேசியலின் நிஜத்ரேனியந்தைுமாடு ப பெுமாருத்திப்  பெுமார்த்ந்தைுமால், அத
அபமரிக்க அ் உக்ரேசுமாங்கத்திற்கு ந்தைுமான் ப பெுமாருந்தகிறார்கள்—அத.

அறார்கள்—அபரேனிய நெறி வி கிடையம் மீத ஏந்தைுமாவபந்தைுமாரு பசுமாற்ப பெுமாழிதைவ வழங்க,  உைகில்
உளளால் நகர எல்ைுமா அ் உக்ரேசுமாங்கங்கதைளால் நகரயும் நிறுத்தினுமால்,  வுமாஷிங் கிடைரேனியன
அடிமட் கிடைத்தில் கதை கிடைசியுமாக நின்று பகுமாண்டிருக்கும்.  இதை கிடைவி கிடைுமாத
குண்டுவீசுவதில் ஆகட்டும் அல்ைத குமாசுமாவில் வீடுகள,
மருத்தவமதைனகள,  மசூதிகள மற்றும் மனிந்தை உயிர்கதைளால் நகர அழிப் பெதில்
ஆகட்டும் ஒ பெுமாமுமா நிர்வுமாகம் இவற்றில் ரேனியரேனிய நெ் உக்ரேடியுமாக உ கிடைந்தைந்தையுமாய்
இருக்கிறார்கள்—அத என் பெத மட்டுமல்ை,  அபமரிக்க அ் உக்ரேசுமாங்கம் க கிடைந்ந்தை
ந்தைசுமாப்ந்தைத்தில் மத்திய கிழக்கில் ஏறார்கள்—அக்குதைறார்கள்—அய 500,000  மற்றும் ஒரு
மில்லியனுக்கு இதை கிடையிைுமான மக்களின் உயிர்கதைளால் நகரப்  பெறித்தளளால் நகர
இ் உக்ரேுமாணுவ ரேனிய நெ கிடைவடிக்தைககதைளால் நகர அதரேனியவ ரேனிய நெ கிடைத்தியுளளால் நகரத,  இதில்  பெுமாரிய
ப பெரும் பெுமான்தைமயினர் அப் பெுமாவி ப பெுமாதமக்களால் நகருமாவுமார்கள.

அபமரிக்குமாவினதம் மற்றும் அந்ந்தை மரேனியைசிய விமுமான ரேனிய பெரி கிடைருக்குமாக
முமாஸ்ரேனியகுமாதைவக் குற்றார்கள்—அஞ்சுமாட்டுவதில் வுமாஷிங் கிடைனின் பி் உக்ரேந்தைுமான  பெங்குமாளியுமான
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ரேனனாலித்தான அனமும்



உக்ரேனிய் உக்ரேனினதம் க கிடைந்ந்தைகுமாை வ் உக்ரேைுமாற்றுச் சுவடுகதைளால் நகரப்
 பெுமார்க்தைகயில்,  அந்ந்தை குற்றார்கள்—அஞ்சுமாட்டு பெவர்கள மீரேனியந்தை ரேனியரேனிய நெ் உக்ரேடியுமாக
சந்ரேனியந்தைகங்கதைளால் நகரத் திருப்புவந்தைற்கு அங்ரேனியக எல்ைுமா குமா் உக்ரேணங்களும்
இருக்கின்றார்கள்—அன.

முந்தைல் சுமான்றார்கள்—அுமாக,  அந்ந்தை இ் உக்ரேண்டு அ் உக்ரேசுமாங்கங்களுரேனியம  பெயணிகள
விமுமானங்கதைளால் நகரச் சுட்டு வீழ்த்தவதில் புதியதைவ அல்ை.  மிக
சமீ பெத்திய முந்தைந்தைய சம் பெவம் அக்ரேனிய கிடைுமா பெர் 2001 இல் ரேனிய நெ கிடைந்ந்தைத,
அப்ரேனிய பெுமாத இஸ்ரேனிய் உக்ரேலு கிடைன் பிதைணப்புக்பகுமாண்டிருந்ந்தை ஒரு ரேனியசர்பிய
ஏர்ரேனியவஸ் விமுமானத்தைந்தை உக்ரேனிய் உக்ரேன் இ் உக்ரேுமாணுவம் ஒரு ஏவுகதைணக்
பகுமாண்டு ந்தைுமாக்கியதில்,  அந்ந்தை விமுமானத்தில் இருந்ந்தை 78  ரேனிய பெரும்
பகுமால்ைப் பெட் கிடைுமார்கள.

வுமாஷிங் கிடைன் அந்தைன்  பெங்கிற்கு,  அரேனியந்தைரேனிய பெுமான்றார்கள்—அ சம் பெவத்தில்
முந்தைந்தைய மிகப் ப பெரிய உயிரிழப்புகளில் ஒன்றுக்கு ப பெுமாறுப் பெுமாக
இருந்ந்தைத.  1988 இல்,  அதிரேனிய நெவீன அபமரிக்க யுத்ந்தைக்கப் பெைுமான
வின்பசன்,  ஈ் உக்ரேுமானிய க கிடைல் பெகுதிக்குள பசன்று,  ஈ் உக்ரேுமானிய
ஏர்தைைன்ஸ் விமுமானத்தைந்தைச் சுட்டு வீழ்த்தியத, அதில் இருந்ந்தை 290
ரேனிய பெரும் பமுமாத்ந்தைமுமாக பகுமால்ைப் பெட் கிடைுமார்கள. இந்ந்தை அட்டூழியத்திற்கு
வுமாஷிங் கிடைன் ஒருரேனிய பெுமாதம் மன்னிப்பு ரேனியகுமா் உக்ரேவில்தைை என் பெத
மட்டுமல்ை,  ஏவுகதைணதைய ஏவிய அந்ந்தை கப் பெலின் முந்தைன்தைம
அதிகுமாரிக்கு ஒரு விருதைந்தையும் வழங்கி கவு் உக்ரேவித்ந்தைத.

மரேனியைசிய ஏர்தைைன்ஸ் ரேனிய பெரி கிடைதை் உக்ரேக் குறித்த குமுறிய ஊ கிடைக
பசய்திகள எதிலுரேனியம,  இத்ந்தைதைகய அதிர்ச்சியூட்டிய வ் உக்ரேைுமாற்று
முன்னுந்தைுமா் உக்ரேணங்கள குறிப்பி கிடைப் பெ கிடைரேனியவ இல்தைை என் பெதைந்தைக்
குறிப்பிடுவதம் மதிப்புதை கிடையந்தைுமாக இருக்கும்.

அபமரிக்குமாவும் கிரேனியயவில் உளளால் நகர ஆட்சியும் முமாஸ்ரேனியகுமாதைவக்
குற்றார்கள்—அஞ்சுமாட்டியுளளால் நகரரேனியந்தைுமாடு,  கிழக்கு உக்ரேனிய் உக்ரேனில் உளளால் நகர கிரேனியயவ்-
விரேனிய் உக்ரேுமாந்தை கிளால் நகரர்ச்சியுமாளால் நகரர்களுக்கு சட் கிடைவிரேனிய் உக்ரேுமாந்தைமுமாக
ஆயுந்தைமளித்தளளால் நகரத என்றார்கள்—அ அடித்ந்தைளால் நகரத்தில் மற்றும் அந்ந்தை
விமுமானத்தைந்தைச் சுட்டு வீழ்த்ந்தை உ பெரேனியயுமாகப் பெடுத்ந்தைப் பெட் கிடைந்தைுமாக
கருந்தைப் பெடும் விமுமானந்ந்தைுமாக்கும் ஆயுந்தைங்கதைளால் நகரப்  பெயன் பெடுத்தவதில்
அவர்களுக்கு அத ஆயுந்தைப் பெயிற்சி அளித்ந்தைத என்றார்கள்—அ
அடித்ந்தைளால் நகரத்திலும்,  மரேனியைசிய ஏர்தைைன்ஸ் வி பெத்தக்குமான முழு
ப பெுமாறுப்தை பெயும் சுமத்தி ் உக்ரேஷ்ய ஜனுமாதி பெதி விளால் நகருமாடிமீர் புட்டிதைன
அசு் உக்ரேத்ந்தைனமுமாக சித்ந்தைரித்ந்தைன.

இதவதை் உக்ரேயில்,  யுமாருதை கிடைய முந்தைந்தைய பவறித்ந்தைனமுமான ் உக்ரேஷ்ய-
விரேனிய் உக்ரேுமாந்தை குற்றார்கள்—அச்சுமாட்டுக்கள ப பெுமாய்கள என அம் பெைமுமாகி
உளளால் நகரரேனியந்தைுமா,  அரேனியந்தை உக்ரேனிய் உக்ரேனிய உளால் நகரவுத்ததைறார்கள்—அ அதைமப் பெுமால் யூ-
டியூப்பில் பவளியி கிடைப் பெட் கிடை  பெதிவுகள மற்றும் குமாபணுமாளிகதைளால் நகர
இந்ந்தை குற்றார்கள்—அச்சுமாட்டுக்கள முற்றிலுமுமாக அடிப் பெதை கிடையுமாகக்
பகுமாண்டிருக்கின்றார்கள்—அன.

அந்ந்தை புளளிக்கு கூடுந்தைைுமாக, புட்டினுக்கு எதி் உக்ரேுமான குற்றார்கள்—அச்சுமாட்டின்
அ் உக்ரேசியல் சுமா் உக்ரேம்—அந்தைுமாவத கிழக்கு உக்ரேனிய் உக்ரேனின்
ரேனியமபைழுச்சிகதைளால் நகர அ கிடைக்க அவர் ந்தைவறியந்தைுமால் அந்ந்தை ரேனிய பெரி கிடைருக்கு
அவரேனிய் உக்ரே ப பெுமாறுப் பெுமாகிறார்கள்—அுமார் என் பெத—வுமாஷிங் கிடைனின்
ரேனிய நெ கிடைவடிக்தைககளுக்கு இன்னும் ரேனியமைதிகமுமாக ப பெுமாருந்தவந்தைுமாக
இருக்கிறார்கள்—அத.  அந்தைற்கும் ரேனியமைுமாக, 100,000 க்கும் ரேனியமற் பெட் கிடை சிரிய
மக்களின் ம் உக்ரேணங்கரேனியளால் நகருமாடு அந்ரேனிய நெுமாட்தை கிடைச் சின்னுமாபின்னமுமாக
ஆக்கி,  ஒரு மிக  பெ் உக்ரேந்ந்தை அளால் நகரவிைுமான மனிந்தை தய் உக்ரேத்தைந்தை
உருவுமாக்கியுளளால் நகர ஒரு உளரேனிய நெுமாட்டு யுத்ந்தைத்தைந்தை தூண்டுவதில்,
ஒ பெுமாமுமா நிர்வுமாகம் சிரியுமாவில் உளளால் நகர இஸ்ைுமாமிய
கிளால் நகரர்ச்சியுமாளால் நகரர்களுக்கு அ் உக்ரேசியல்ரீதியுமாக ஆந்தை் உக்ரேவளித்ந்தைத,
நிதியுந்தைவி அளித்ந்தைத மற்றும் ஆயுந்தை உந்தைவியும் அளித்ந்தைத.
லிபியுமாவில் ஒரு ஆட்சி முமாற்றார்கள்—அத்திற்குமாக,  50,000  லிபிய
மக்கதைளால் நகரக் பகுமான்றார்கள்—அ,  அரேனியந்தையளால் நகரவிற்கு ரேனிய பெ் உக்ரேழிவுக் உக்ரேமுமான
விதைளால் நகரவுகதைளால் நகர ஏற் பெடுத்திய,  ரேனியரேனிய நெட்ரேனிய கிடைுமா குண்டுவீச்ரேனியசுமாடு
ஆந்தைரிக்கப் பெட் கிடை,  இரேனியந்தை ரேனிய பெுமான்றார்கள்—அபவுமாரு யுத்ந்தைத்தைந்தை அத
ரேனிய நெ கிடைத்தியத.

அதரேனியவ இஸ்ரேனிய் உக்ரேலியர்கள ரேனிய நெ கிடைத்தம்  பெுமாைஸ்தீனியர்கள மீந்தைுமான
 பெடுபகுமாதைைகள என்று வரும்ரேனிய பெுமாத,  ஒவ்பவுமாரு ஆண்டும்

இ் உக்ரேுமாணுவ உந்தைவியுமாக பில்லியன் கணக்குமான  கிடைுமாைர்கதைளால் நகர இஸ்ரேனிய் உக்ரேலுக்கு
வழங்கி வருகின்றார்கள்—அ அபமரிக்குமாவிற்கு அந்ந்தைமுமாதிரியுமான அறார்கள்—அபரேனிய நெறி
ந்தை் உக்ரேமுதைறார்கள்—அகள ப பெுமாருந்தவதில்தைை.

உக்ரேனிய் உக்ரேன் விவகுமா் உக்ரேத்திரேனியைரேனியய கூ கிடை,  ந்தைற்ரேனிய பெுமாதைந்தைய பரேனிய நெருக்கடிக்குமான
முந்தைன்தைம ப பெுமாறுப்பு அபமரிக்குமா மற்றும் ரேனியஜர்மனி மீரேனியந்தை விழுகிறார்கள்—அத,
க கிடைந்ந்தை ப பெப்் உக்ரேவரியில் மக்களால் நகருமால் ரேனியந்தைர்ந்பந்தைடுக்கப் பெட் கிடை ஒரு அ் உக்ரேசுமாங்கத்தைந்தை
தூக்கிபயறிவந்தைற்குமாக கிரேனியயவில்  பெுமாசிசவுமாதிகள-முன்னிதைை வகித்ந்தை
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சதிதைய அதைவ ஆந்தைரித்ந்தைரேனியந்தைுமாடு,  அந்தைற்கு ஒத்த
ஊதியிருந்ந்தைன, அதரேனியவ பமுமாத்ந்தை இ் உக்ரேத்ந்தைந்ரேனியந்தைுமாய்ந்ந்தை நிகழ்வுப்ரேனிய பெுமாக்தைகயும்
இயக்கத்திற்கு பகுமாண்டு வந்திருக்கிறார்கள்—அத.

வுமாஷிங் கிடைன்,  அப்ரேனிய பெுமாதம் சரி இப்ரேனிய பெுமாதம் சரி,  யுரேனிய் உக்ரேஷியுமா மற்றும்
பூரேனியகுமாளால் நகரம் ந்தைழுவிய ரேனியமைுமாதிக்கத்திற்குமான அந்தைன் ரேனியவட்தைகக்கு ் உக்ரேஷ்யுமாதைவ
ஒரு ந்தைதை கிடையுமாக கருதி அதைந்தை நீக்கும் ரேனியரேனிய நெுமாக்கில் ஒரு ஆத்தி் உக்ரேமூட்டும்
பகுமாளதைகதையப் பின்பந்தைுமா கிடைர்ந்தளளால் நகரத.  மரேனியைசிய ஏர்தைைன்ஸ் விமுமானம்
குறித்ந்தை என்ன உண்தைமகள பவளியுமானுமாலும், கிழக்கு ஐரேனிய் உக்ரேுமாப் பெுமா மற்றும்
அதைந்தைக் க கிடைந்தம் ந்தைங்களின் இ் உக்ரேுமாணுவவுமாந்தை மற்றும் ஏகுமாதி பெத்திய
நிகழ்ச்சிநி் உக்ரேல்கதைளால் நகர முன்பனடுக்க இந்ந்தை தய் உக்ரே சம் பெவத்தைந்தை சு் உக்ரேண்டுவரேனியந்தை
அபமரிக்குமா,  ரேனியஜர்மனி மற்றும் அந்தைன் கூட் கிடைுமாளிகளின் முந்தைன்தைம
ரேனியரேனிய நெுமாக்கமுமாகும் என் பெத மிக பவளிப் பெதை கிடையுமாக பந்தைளிவுமாகி உளளால் நகரத.

் உக்ரேஷ்யுமாவின் ந்தை் உக்ரேப்பிலிருந்த,  அந்தைுமாவத அந்ந்தை விமுமான ரேனிய பெரி கிடைர் மீந்தைுமான
கவதைைப் பெடுத்தம் ஆந்தைுமா் உக்ரேமற்றார்கள்—அ குற்றார்கள்—அச்சுமாட்டுக்கள மீத ரேனியகளவிகதைளால் நகரயும்,
உண்தைமக்கு புறார்கள்—அம் பெுமான மு் உக்ரேண் பெுமாடுகதைளால் நகரயும் அத எழுப்புகிறார்கள்—அத,  அத
உைகம் ந்தைழுவிய "பி் உக்ரேச்சுமா் உக்ரேம்"  மற்றும் "சூழ்ச்சி ரேனியகுமாட் பெுமாடுகளுக்கு"
கண் கிடைனம் பந்தைரிவித்தளளால் நகரத, மற்றும் ் உக்ரேஷ்ய ஊ கிடைகங்கள, அ் உக்ரேசுமாங்கம் மீத
 பெ் உக்ரேப்பி வி கிடைப் பெடும் ப பெுமாய்கதைளால் நகர ஒதக்கித் ந்தைளளியுளளால் நகரன.  எவ்வுமாறிருந்ந்தை
ரேனிய பெுமாதினும்,  ரேனியமற்கின் ப பெருநிறுவன-கட்டுப் பெுமாட்டிைுமான பி் உக்ரேச்சுமா் உக்ரே
எந்தி் உக்ரேத்ரேனியந்தைுமாடு ஒப்பிடுதைகயில் கிப் உக்ரேம்ளின் ஒரு ஆ் உக்ரேம் பெ  பெடியில்
இருக்கிறார்கள்—அத,  அத வுமாஷிங் கிடைன் மற்றும் அந்தைன் கூட் கிடைுமாளிகளி கிடைம் இருந்த
வரும் முற்றிலும் ஆந்தைுமா் உக்ரேமற்றார்கள்—அ குற்றார்கள்—அச்சுமாட்டுக்கள மற்றும் மிகவும்
மூர்க்கமுமான  பெழித்தூற்றார்கள்—அல்கதைளால் நகரக் ரேனியகளவியின்றி திரும் பெ திரும் பெ கூறி
வருவரேனியந்தைுமாடு, அவற்தைறார்கள்—அ ப பெரிந்தைுமாக்கிக் குமாட்டுகிறார்கள்—அத.

வுமாஷிங் கிடைன் மற்றும் அந்தைன் அதிகுமாரிகளால் நகருமால் கூறார்கள்—அப் பெடும் எதைந்தையுரேனியம அந்தைன்
உண்தைம மதிப்பில்ைுமாமல் ஒப்புக் பகுமாளளால் நகர முடியுமாத என் பெதைந்தை சமீ பெத்திய
வ் உக்ரேைுமாறு மீண்டும் மீண்டும் நிரூபித்திருக்கிறார்கள்—அத.  உைகில் ரேனியவபறார்கள்—அந்ந்தை
அ் உக்ரேசுமாங்கமும் அபமரிக்குமா அளால் நகரவிற்கு இத்ந்தைதைன ரேனியமுமாசமுமான
ப பெுமாய்களுக்கு உ கிடைந்தைந்தையுமாய் இருந்திருக்குமாத.  அந்தைன் ரேனிய நெம் பெகத்ந்தைன்தைம
அபமரிக்குமாவிற்குளரேனியளால் நகரரேனியய மிக மிக குதைறார்கள்—அவுமாக இருக்கிறார்கள்—அத,  அங்ரேனியக
"ரேனிய பெ் உக்ரேழிவு ஆயுந்தைங்கள"  குறித்ந்தை ப பெுமாய்களின் அடித்ந்தைளால் நகரத்தில்
பந்தைுமா கிடைங்கப் பெட் கிடை ஒரு ரேனிய பெ் உக்ரேழிவுக் உக்ரேமுமான யுத்ந்தைத்தின் பகுமாடுதைமயுமான
அனு பெவம்,  அபமரிக்க உதைழக்கும் மக்களின் ரேனிய நெனவில்  பெதிந்த
ரேனிய பெுமாயுளளால் நகரத.

இந்ந்தை அல்ைத அந்ந்தை ரேனிய நெுமாட்டின் மனிந்தை உயிரிழப்புகள மீரேனியந்தைுமா அல்ைத
குற்றார்கள்—அக் உக்ரேமுமான முதைறார்கள்—அயில் மனிந்தை உரிதைமகள மற்றும் ஜனரேனிய நெுமாயக
உரிதைமமீறார்கள்—அல்கள மீரேனியந்தைுமா பவளிப் பெடும் வுமாஷிங் கிடைனின் சீற்றார்கள்—அமுமான
வுமாந்தைங்கள,  எப்ரேனிய பெுமாதம் ரேனிய பெுமாலித்ந்தைனத்தில் வீழ்ந்திருக்கின்றார்கள்—அன.  குமாசுமாவில்
அப் பெுமாவி மக்கதைளால் நகர அறார்கள்—அபரேனிய நெறியின்றி  பெடுபகுமாதைை பசய்வதைந்தை
ஒரேனிய் உக்ரேசமயத்தில் ஆந்தைரிக்கின்றார்கள்—அ அரேனியந்தைரேனியவதைளால் நகரயில்,  உக்ரேனிய் உக்ரேனில் MH17
விமுமான ரேனிய பெரி கிடைரேனிய் உக்ரேுமாடு பந்தைுமா கிடைர்பு பெடுத்தி அத விடுக்கும் ரேனிய பெுமாலியுமான
அறார்கள்—அபரேனிய நெறி முதைறார்கள்—அயீடுகள,  137ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பிப் உக்ரேட்ரிக்
ஏங்பகல்ஸாலுமால் வழங்கப் பெட் கிடை  பெகுப் பெுமாய்வு அன்தைறார்கள்—அக்கு ரேனிய பெுமாைரேனியவ
இன்தைறார்கள்—அக்கும் உண்தைமயுமாக இருக்கிறார்கள்—அத என் பெதைந்தைரேனியய
உறுதிப் பெடுத்தகிறார்கள்—அத.

அறார்கள்—அபரேனிய நெறி என் பெத "எப்ரேனிய பெுமாதம் ஒரு வர்க்கரீதியிைுமான அறார்கள்—அபரேனிய நெறியுமாகரேனியவ"
இருந்தளளால் நகரத என்று ஏங்பகல்ஸ் எழுதினுமார்.  அத "ஒன்று ஆளும்
வர்க்கத்தின் ரேனியமைுமாதிக்கத்தைந்தையும் மற்றும் ரேனிய நெைன்கதைளால் நகரயும்
நியுமாயப் பெடுத்தகிறார்கள்—அத,  அல்ைத...  அந்ந்தை ரேனியமைுமாதிக்கத்திற்கு எதி் உக்ரேுமான
மற்றும் ஒடுக்கப் பெட் கிடைவர்களின் எதிர்குமாை ரேனிய நெைன்களுக்கு எதி் உக்ரேுமான
ந்தைுமாக்குந்தைதைைப் பி் உக்ரேதிநிதித்தவப் பெடுத்தகிறார்கள்—அத."

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்
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