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ஈராக்ககை ஒட்டியுள்ள சிரியாவின்ாவின் எல்காவின் எல்லை நெடுகிலுமன் எல்லை நெடுகிலும
ISISஇன் (ஈராக் மற்றும சிரியாவின்ாவின் இஸ்ாவின் எல்லைாமியாவின்
அரச)  இாவின் எல்லைக்குகைள் மீதான ான மற்றும ரக்கைா ன் எல்லை நெகைரத்தின்
மீதான ான குண்டுவீச்சடன்,  அநெடுகிலுமமரிக்கைா நெடுகிலுமா செவ்வாயாயாவின்ன்று
அதிகைாகாவின் எல்லை சிரியாவின்ாவிற்குள் பாவின் எல்லை பேரழிவுகபரழிவுகைரமான மற்றும
நெடுகிலுமதான ாடர்ச்சியாவின்ான விமான தான ாக்குதான ல்கைகள நெடுகிலுமதான ாடங்கியாவின்த.
சிரியாவின் ஜனாதிபதி பஷர் அல்-அா சொத்திற்கு எதிராகை
அநெடுகிலுமமரிக்கை-ஆதான ரவிாவின் எல்லைான ஆட்சிமாற்ற ன் எல்லை நெடவாயடிக்ககைகயாவின்
அதிகைரிப்பதான ற்கு பேரழிவுகபாலிக்கைாரணமாகை இருக்கும ISIS
மீதான ான இந்தான  தான ாக்குதான ல்கைள், மத்தியாவின் கிழக்கிலும மற்றும
அகதான க் கைடந்தம பேரழிவுகபரழிவுகைரமான விகளவுகைகள
ஏற்படுத்தான க்கூடியாவின் ஒரு நெடுகிலுமபாறுப்பற்ற மற்றும
ா செட்டவிபேரழிவுகராதான  யுத்தான ம விரிவாயாக்கைப்பட்டிருப்பகதான க்
குறிக்கிறத.

நெடுகிலுமபண்டகைன் பத்திரிககை நெடுகிலுமதான ாடர்பு நெடுகிலுமா செயாவின்ாவின் எல்லைர்,  ரியாவின்ர்
அட்மிரல் பேரழிவுகஜான் நெடுகிலுமகைர்பி அந்தான  புதியாவின் வாயான்வாயழி பேரழிவுகபாகர
ஒரு சிறியாவின் அறிக்ககையில் அறிவித்திருந்தான ார்.
“அநெடுகிலுமமரிக்கை இராணுவாயமும மற்றும கூட்டணி ன் எல்லை நொடுகைளின்
பகடகைளும,  பேரழிவுகபார்விமானங்கைள்,  குண்டுவீசிகைள் மற்றும
பேரழிவுகடாமாஹாக் தான கரவாயழி தான ாக்கும ஏவுகைகணகைள்
ஆகியாவின்வாயற்கறப் பிரபேரழிவுகயாவின்ாகித்த சிரியாவின்ாவில் உள்ள ISIL
[ISIS]  பயாவின்ங்கைரவாயாதிகைளுக்கு எதிராகை இராணுவாய
ன் எல்லை நெடவாயடிக்ககைகயாவின் எடுத்த வாயருவாயதான ாகை,"  குறிப்பிட்டார்.
நெடுகிலுமபாதமக்கைளுக்குத் நெடுகிலுமதான ரிவிப்பகதான  அாவின் எல்லைட்சியாவின்ப்படுத்தம
விதான த்தில்,  ஜனாதிபதி ஒபாமா எந்தான நெடுகிலுமவாயாரு
அறிக்ககையும நெடுகிலுமவாயளியிடவில்காவின் எல்லை;  எவ்விதான  கைருத்தம
நெடுகிலுமதான ரிவிக்கைவில்காவின் எல்லை. 

சிரியாவின்ாவிற்குள் ன் எல்லை நெடத்தான ப்படும வாயான்வாயழி ன் எல்லை நெடவாயடிக்ககை
கைடந்தான  ஆறு வாயாரங்கைளில் ஈராக் மீத ன் எல்லை நெடத்தான ப்பட்ட
வாயான்வாயழி தான ாக்குதான ல்கைளின் அளகவாயயும நெடுகிலுமவாயகுவாயாகை
கைடந்திருப்பதான ாகை,  நெடுகிலுமபயாவின்ர் நெடுகிலுமவாயளியிட விருமபாதான 
அநெடுகிலுமமரிக்கை அதிகைாரிகைளால் வாயழங்கைப்பட்ட விபரங்கைள்
நெடுகிலுமதான ளிவுபடுத்தகின்றன.  அநெடுகிலுமமரிக்கை கைடற்பகட
கைப்பல்கைளிலிருந்த ஏவாயப்பட்ட கைப்பற்பகட
ஏவுகைகணகைள்,  அத்தடன் பேரழிவுகபார்விமானங்கைள் மற்றும
டிபேரழிவுகரான்கைளிலிருந்த நெடுகிலுமா செலுத்தான ப்பட்ட குறிப்பிட்ட-
இாவின் எல்லைக்ககைத் தான ாக்கும குண்டுகைள் ஆகியாவின்வாயற்கறப்
பிரபேரழிவுகயாவின்ாகித்த,  முதான ல் ஒருசிாவின் எல்லை மணிபேரழிவுகன் எல்லை நெரங்கைளிபேரழிவுகாவின் எல்லைபேரழிவுகயாவின்
குகறந்தான பட்ா செம 20  இாவின் எல்லைக்குகைள் தான ாக்கைப்பட்டுள்ளன.
ISISஇன் இராணுவாய கமயாவின்ங்கைள்,  ஆயுதான  வினிபேரழிவுகயாவின்ாகை
தான ளங்கைள்,  கிடங்குகைள்,  முகைாமகைள் மற்றும
கைட்டிடங்கைகள அத்தான ாக்குதான ல்கைள் இாவின் எல்லைக்கில்
கவாயத்திருந்தான தான ாகை நெடுகிலுமா செய்திகைள் நெடுகிலுமதான ரிவிக்கின்றன.

அநெடுகிலுமமரிக்கை கூட்டாளிகைளான ா செவூதி அபேரழிவுகரபியாவின்ா,  பேரழிவுகஜார்டான்,
பஹ்நெடுகிலுமரய்ன் மற்றும ஐக்கியாவின் அரபு எமிபேரழிவுகரட்ஸ் ஆகியாவின்
குகறந்தான பட்ா செம ன் எல்லை நொன்கு அரபு ன் எல்லை நொடுகைள் அநெடுகிலுமமரிக்கை
பேரழிவுகபார்விமானங்கைளுடன் இகணந்த நெடுகிலுமா செயாவின்ல்பட்டதான ாகை
நெடுகிலுமா செய்திகைள் நெடுகிலுமதான ரிவிக்கின்றன.  உாவின் எல்லைகில் மிகைக் நெடுகிலுமகைாடூர
நெடுகிலுமகைாடுங்பேரழிவுககைாாவின் எல்லைாட்சிகைளின் மத்தியில் இருக்கும, எபேரழிவுகதான ச்ா செதிகைார
மத்தியாவின் கிழக்கின் முடியாவின்ாட்சிகைளுடன் அத கூட்டணி
பேரழிவுகா செர்ந்தள்ளத என்ற உண்கமபேரழிவுகயாவின்,  வாயாஷிங்டன் குறிப்பிடும
அதான ன் புதியாவின் யுத்தான த்திற்கு பரந்தான  ஆதான ரவு இருக்கிறத என்ற
வாயாதான ங்கைகளப் நெடுகிலுமபாய்யாவின்ாக்கிவிடுகின்றன. 

அந்தான  விமானத் தான ாக்குதான ல்கைள்,  அநெடுகிலுமமரிக்கைாவிற்கு
ஒருபேரழிவுகபாதம ஒரு அச்சறுத்தான ாவின் எல்லைாகை இருந்திராதான  ஒரு
ன் எல்லை நொட்டிற்கு எதிரான ஒரு ா செட்டவிபேரழிவுகராதான  யுத்தான 
ன் எல்லை நெடவாயடிக்ககையாவின்ாகும. ஒபாமா நிர்வாயாகைம அந்தான  குண்டுவீச்கா செ
ஒரு ஐன் எல்லை நொ பாதகைாப்பு கைவுன்சில் தீர்மானத்தின் ஆபேரழிவுகமாதிப்பு
கூட இல்ாவின் எல்லைாமல்,  மற்றும சிரியாவின் அரா சொங்கைத்தான ால்
நெடுகிலுமவாயளிப்படுத்தான ப்பட்ட எதிர்ப்பிற்கு எதிராகைவும நெடுகிலுமதான ாடங்கியாவின்த.
சிரியாவின் அரா சொங்கைம ISIS க்கு எதிராகை ா செண்கடயிடுவாயதில்
வாயாஷிங்டனுக்கு ஒத்தகழக்கை ா செமமதித்திருந்தான த.
மீண்டுநெடுகிலுமமாருமுகற,  அநெடுகிலுமமரிக்கைா ஒரு தூண்டுதான ாவின் எல்லைற்ற
ஆக்கிரமிப்பு யுத்தான த்தில் ஈடுபட்டுள்ளத—இந்தான 
ன் எல்லை நெடவாயடிக்ககைகயாவின்த் தான ான் பிரதான ான குற்றச்ா சொட்டாகை நெடுகிலுமகைாண்டு,
இரண்டாம உாவின் எல்லைகை பேரழிவுகபாருக்குப் பிந்கதான யாவின் நூநெடுகிலுமரமபேரழிவுகபர்க்
விா சொரகணகைளில்,  பேரழிவுகஜர்மன் ன் எல்லை நொஜி தான காவின் எல்லைவாயர்கைள் வாயழக்கிற்கு
நெடுகிலுமகைாண்டு வாயரப்பட்டு தான ண்டிக்கைப்பட்டார்கைள். 

அநெடுகிலுமமரிக்கை நியாவின்ாயாவின்ப்படுத்தான ல்கைகள முகைமதிப்பாகை அப்படிபேரழிவுகயாவின்
ஒருவாயர் எடுத்தக் நெடுகிலுமகைாண்டாலும கூட, பிற்பேரழிவுகபாக்குத்தான னமான
ISIS  இஸ்ாவின் எல்லைாமியாவின்வாயாதிகைபேரழிவுகளா அநெடுகிலுமமரிக்கை
ஏகைாதிபத்தியாவின்த்தினத முந்கதான யாவின் யுத்தான  குற்றங்கைளின் ஒரு
பேரழிவுகன் எல்லை நெரடி விகளநெடுகிலுமபாருளாகை இருக்கிறார்கைள்.  1980 கைளில்
ஆப்கைானிஸ்தான ானில் CIAஇன் இரகைசியாவின் பேரழிவுகபார்,  2003 இல்
ஈராக்கியாவின் பகடநெடுகிலுமயாவின்டுப்பு, மற்றும 2011 இல் லிபியாவின்ா மற்றும
சிரியாவின்ாவில் ஆட்சி-மாற்றத்திற்கைான ன் எல்லை நெடவாயடிக்ககைகைள்
ஆகியாவின்கவாய அதில் உள்ளடங்கும. உண்கமயில், இன்கறயாவின்
குண்டுவீச்சில் பேரழிவுகா செர்ந்திருக்கும இபேரழிவுகதான  கூட்டாளிகைள் தான ான்—
ா செவூதி அபேரழிவுகரபியாவின்ா மற்றும வாயகளகுடா அரசகைள்—கைடந்தான 
மூன்று ஆண்டுகைளாகை அா சொத்கதான க் கைவிழ்க்கை சிரியாவின்ாவிற்குள்
ISIS  மற்றும இதான ர இஸ்ாவின் எல்லைாமியாவின் பேரழிவுகபாராளிகைளுக்கு
நிதியுதான வியும,  பேரழிவுகபார் பயிற்சிகைளும மற்றும ஆயுதான 
உதான விகைளும அளித்த வாயந்தான வாயர்கைள். 

வாயாஷிங்டனின் விளக்கைங்கைள் அல்ாவின் எல்லைத ா சொக்குபேரழிவுகபாக்குகைளின்
மீத எவ்விதான  ன் எல்லை நெமபகைத்தான ன்கமயும கிகடயாவின்ாத.  ா செவூதி
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அமெரிக்க்கா சிரியாவ்காவிற்குள
விெ்கானத் தாக்காக்குதாகல்களை தொடக

மதாக்காடங்குகிறத



அபேரழிவுகரபியாவின்ா மற்றும மத்தியாவின் கிழக்கின் கூட்டாளிகைள்
சிரியாவின்ாவிற்கு எதிரான பேரழிவுகபாரில் முமமுரமாகை
இகணந்திருக்கின்றன ஏநெடுகிலுமனன்றால் அநெடுகிலுமமரிக்கைாவினத
பேரழிவுகன் எல்லை நொக்கைம ISISஐ அழிப்பதான ல்ாவின் எல்லை,  மாறாகை மத்தியாவின்
கிழக்கில் ஈரானின் பிரதான ான கூட்டாளியாவின்ான அா சொத்
ஆட்சிகயாவின்க் கைவிழ்ப்பதான ாகும.  ஈராகன அதான ன் பரம-
விபேரழிவுகராதியாவின்ாகை கைருதம ா செவூதி அபேரழிவுகரபியாவின்ா,  ஓராண்டுக்கு
முன்னர் சிரியாவின்ாவிற்கு எதிராகை ஒபாமா நிர்வாயாகைம அதான ன்
வாயான்வாயழி யுத்தான  திட்டத்கதான க் கைகடசி தான ருணத்தில்
இரத்த நெடுகிலுமா செய்தான  பேரழிவுகபாத,  ஒபாமா நிர்வாயாகைத்கதான 
கைடுகமயாவின்ாகை விமர்சித்திருந்தான த. 

சிரியாவின்ா மீதான ான வாயான்வாயழி தான ாக்குதான ல்கைள் குறித்த
நிர்வாயாகைத்தின் ஓர் அதிகைாரி நியூ பேரழிவுகயாவின்ார்க் கடமஸில்
கைருத்த நெடுகிலுமதான ரிவிக்ககையில்,  ISIS-ககைவாயா செமிருக்கும
பகுதிகைளின் மீதான ான ஆரமப தான ாக்குதான ல்கைகள, சிரியாவின்
ஆட்சி ா சொதான கைமாக்கிக் நெடுகிலுமகைாள்வாயதான ற்கு அனுமதிக்கைாநெடுகிலுமதான ன
நெடுகிலுமதான ளிவுபடுத்தினார். “பிராந்தியாவின்ங்கைகள அா சொத் மீண்டும
உரிகமபேரழிவுககைாரிப் நெடுகிலுமபறுவாயகதான  எளிகமயாவின்ாக்கை எங்கைளுக்கு
திட்டமில்காவின் எல்லை,"  என்று நெடுகிலுமதான ரிவித்தான  அவாயர்,  அதான ற்கைாகை
பயாவின்ன்படுத்தான ப்படவிருக்கும முகறகைகள
நெடுகிலுமவாயளிப்படுத்தான வில்காவின் எல்லை.  சிரியாவின்ாவில் குண்டுவீச்கா செத்
நெடுகிலுமதான ாடங்கியுள்ள நிகாவின் எல்லையில்,  சிரியாவின் அரா சொங்கைம மற்றும
இராணுவாயத்திற்கு எதிரான வாயான்வாயழி பேரழிவுகபாருக்குத்
திருமபுவாயதான ற்கு,  பேரழிவுகபாலிக்கைாரணமாகை ஒரு ா செமபவாயத்கதான 
பேரழிவுகஜாடிக்கைவும அநெடுகிலுமமரிக்கைா முற்றிலும தான ககைகம
நெடுகிலுமபற்றிருக்கிறத. 

அா சொத் ஆட்சி நெடுகிலுமபாதமக்கைளுக்கு எதிராகை இரா சொயாவின்ன
ஆயுதான ங்கைகளப் பயாவின்ன்படுத்தி உள்ளத என்ற
குற்றச்ா சொட்டுக்கைகள கைடந்தான  வாயாரங்கைளில் ஒபாமா
நிர்வாயாகைம புதப்பித்திருப்பதம ஏபேரழிவுகதான ா
தான ற்நெடுகிலுமா செயாவின்ாவின் எல்லைானதான ல்ாவின் எல்லை.  சிரியாவின்ா அதான ன் இரா சொயாவின்ன
ஆயுதான ங்கைள் மற்றும ஆகாவின் எல்லைகைகள மூடிவிட்டத என்ற
உண்கமக்கு இகடயிலும,  அநெடுகிலுமமரிக்கை
நெடுகிலுமவாயளியுறவுத்தகற நெடுகிலுமா செயாவின்ாவின் எல்லைர் பேரழிவுகஜான் நெடுகிலுமகைர்ரி,  எவ்விதான 
ஆதான ாரமும இல்ாவின் எல்லைாமல், அத எதிர்ப்புகைள் வாயா செமிருக்கும
கிராமங்கைளுக்கு எதிராகை குபேரழிவுகளாரின் வாயாயுகவாயப்
பயாவின்ன்படுத்தி இருப்பதான ாகை இப்பேரழிவுகபாத வாயாதிடுகிறார்.
ஓராண்டுக்கு முன்னர்,  டமாஸ்கைஸின் புறன் எல்லை நெகைர்
பகுதியாவின்ான கூத்தான ாவில் ன் எல்லை நெரமபுகைகளத் தான ாக்கும
விஷவாயாயு தான ாக்குதான காவின் எல்லை அா சொத் அரா சொங்கைம ன் எல்லை நெடத்தியாவின்த
என்ற குற்றச்ா சொட்டுக்கைளின் அடிப்பகடயில் (பின்னர்
இந்தான  குற்றச்ா சொட்டு மதிப்பிழந்த பேரழிவுகபானத), அநெடுகிலுமமரிக்கைா
சிரியாவின்ா மீத குண்டுவீசம நிகாவின் எல்லைப்பாட்டிற்கு வாயந்திருந்தான த.

ஈராக் மற்றும சிரியாவின்ாவில் தன்பத்திலிருக்கும
சிறுபான்கமயினகரப் பாதகைாப்பதான ற்கைாகை ஒரு
மனிதான ாபிமான ன் எல்லை நெடவாயடிக்ககையில் ஈடுபட்டிருப்பதான ாகை
கூறும ஒபாமா நிர்வாயாகைத்தின் வாயாதான ங்கைள்,  நெடுகிலுமகைாடூரமான
ன் எல்லை நெககைச்சகவாயயாவின்ாகும.  ஈராக்கில் 2003  அநெடுகிலுமமரிக்கை
பகடநெடுகிலுமயாவின்டுப்பு ஆழமாகை அந்ன் எல்லை நொட்கட நிகாவின் எல்லைகுகாவின் எல்லைத்தான த,
அதில் நூறாயிரக் கைணக்கைான அப்பாவி நெடுகிலுமபாதமக்கைள்

நெடுகிலுமகைால்ாவின் எல்லைப்பட்டார்கைள்,  மில்லியாவின்ன் கைணக்கைானவாயர்கைள்
ன் எல்லை நொட்கடவிட்டு நெடுகிலுமவாயளிபேரழிவுகயாவின்ற நிர்பந்திக்கைப்பட்டார்கைள்,
அத்தடன் அப்பிராந்தியாவின்ம முழுவாயதிலும கைடுகமயாவின்ான
குறுங்குழுவாயாதான  பதான ட்டங்கைள் தூண்டிவிடப்பட்டன.
அநெடுகிலுமமரிக்கைா மற்றும அதான ன் கூட்டாளிகைளால்
தூண்டிவிடப்பட்டு எரியூட்டப்பட்ட மூன்றாண்டுகைாாவின் எல்லை சிரியாவின்
உள்ன் எல்லை நொட்டு யுத்தான ம,  மற்றுநெடுகிலுமமாரு மனிதான ாபிமான பேரழிவுகபரழிகவாய
உருவாயாக்கியாவின்த. 

ா செமீபத்தியாவின் இராணுவாய தான காவின் எல்லையீட்டின் விகளவுகைளும
குகறந்தான  பேரழிவுகபரழிவுகைளாகை இருக்கைப் பேரழிவுகபாவாயதில்காவின் எல்லை. ஆயிரக்
கைணக்கைான நெடுகிலுமபாதமக்கைள் நெடுகிலுமகைால்ாவின் எல்லைப்படுவாயார்கைள்,  மில்லியாவின்ன்
கைணக்கைானவாயர்கைள் நெடுகிலுமவாயளிபேரழிவுகயாவின் நிர்பந்திக்கைப்படுவாயார்கைள்,
அத்தடன் எஞ்சியிருக்கும சிரியாவின்ாவின் ா செமூகை மற்றும
ஸ்தூாவின் எல்லை உள்கைட்டகமப்புகைளும இடிபாடுகைளாகை ஆக்கைப்படும.

அதபேரழிவுகவாய முடிவாயாகை இருக்கைப் பேரழிவுகபாவாயதம இல்காவின் எல்லை.
சிரியாவின்ாவிற்கு எதிரான யுத்தான ம என்பத அா சொத்தின்
ஆதான ரவாயாளர்கைள்—ஈரான் மற்றும ரஷ்யாவின்ா—மற்றும அத்தடன்
சீனாவுடனும அநெடுகிலுமமரிக்கை இராணுவாய பேரழிவுகமாதான ல்கைளுக்கு
முன்பேரழிவுகனாடியாவின்ாகை இருக்கிறத.  அதான ன் வாயராவின் எல்லைாற்று
நெடுகிலுமபாருளாதான ார வீழ்ச்சியாவின்ால் உந்தான ப்பட்டு,  அநெடுகிலுமமரிக்கை
ஏகைாதிபத்தியாவின்ம எரிா செக்தி வாயளமமிகுந்தான  மத்தியாவின் கிழக்கிலும,
மற்றும உாவின் எல்லைகின் ஒவ்நெடுகிலுமவாயாரு பகுதியிலும,  அதான ன்
பேரழிவுகமாவின் எல்லைாதிக்கைத்கதான  அதிகைரிப்பதான ற்கைாகை,  ஓர் உாவின் எல்லைகைளாவியாவின்
பேரழிவுகமாதான லுக்கு கைளம அகமத்த நெடுகிலுமகைாண்டு,  ஒரு
நெடுகிலுமதான ாடர்ச்சியாவின்ான யுத்தான த்தில் ஈடுபட்டு வாயருகிறத. 

கைாங்கிரஸ் ஒப்புதான லின் ஒரு ா சொயாவின்ல் கூட இல்ாவின் எல்லைாமல்
அல்ாவின் எல்லைத அநெடுகிலுமமரிக்கை மக்கைளுக்கு எந்தான நெடுகிலுமவாயாரு விளக்கைமும
அளிக்கைாமல் ஒபாமா நிர்வாயாகைம,  சிரியாவின்ா மீதான ான
தான ாக்குதான ல்கைகளத் நெடுகிலுமதான ாடங்கி உள்ளத.  அத நிதியியாவின்ல்
பிரபுத்தவாயத்தின் நெடுகிலுமகைாள்களயாவின்டிக்கும ன் எல்லை நெடவாயடிக்ககைகைளுக்கு
அநெடுகிலுமமரிக்கை பேரழிவுகமாவின் எல்லைாதிக்கைம அத்தியாவின்ாவாயசியாவின்மாகை
இருக்கிறநெடுகிலுமதான ன்பதான ற்கைாகை அதான ற்கைாகைபேரழிவுகவாய ஒரு யுத்தான த்கதான 
ன் எல்லை நெடத்தி வாயருகிறத.  அன்னியாவின் ன் எல்லை நொடுகைளின் மீத
இராணுவாயவாயாதான த்கதான த் நெடுகிலுமதான ாடுப்பநெடுகிலுமதான ன்பத,  உள்ன் எல்லை நொட்டின்
ா செமூகை பதான ட்டங்கைகள ஒடுக்கை ஒரு நெடுகிலுமபாலிஸ் அரச
எந்திரத்கதான க் கைட்டகமப்பதடனும மற்றும
ஆழமகடந்தவாயரும ா செமூகை ா செமத்தவாயமின்கமயுடனும
ககைபேரழிவுககைார்த்த நெடுகிலுமா செல்கிறத. இராணுவாயம மற்றும நெடுகிலுமபாலிஸிற்கு
முடிவில்ாவின் எல்லைாமல் வாயளங்கைள் வாயாரியிகறக்கைப்படுகின்ற
அபேரழிவுகதான பேரழிவுகவாயகளயில் அத்தியாவின்ாவாயசியாவின் நெடுகிலுமபாதச் பேரழிவுகா செகவாயகைள்
நெடுகிலுமவாயட்டப்பட்டு வாயருகின்றன. 

தீவிரமகடந்தவாயரும ஏகைாதிபத்தியாவின் வாயன்முகறயின் பேரழிவுகவாயகைம,
புரட்சிகைர பேரழிவுகமநெடுகிலுமாவின் எல்லைழுச்சிகைளுக்கு அடித்தான ளத்கதான த் தான யாவின்ாரித்த
வாயருகின்ற அபேரழிவுகதான  பூபேரழிவுககைாளமயாவின்ப்பட்ட முதான ாவின் எல்லைாளித்தவாய
நெடுகிலுமன் எல்லை நெருக்கைடியாவின்ால் உந்தான ப்பட்டிருக்கிறத.  இந்தான 
கைாட்டுமிராண்டித்தான னமான மற்றும கைாாவின் எல்லைங்கைடந்தான  இாவின் எல்லைாப
அகமப்புமுகறக்கு முடிவு கைட்ட, பேரழிவுகா சொா செலிா செ ா செர்வாயபேரழிவுகதான சியாவின்வாயாதான 
முன்பேரழிவுகனாக்கின் அடிப்பகடயில்,  ா செர்வாயபேரழிவுகதான ா செ நெடுகிலுமதான ாழிாவின் எல்லைாளர்
வாயர்க்கைத்தின் ஓர் ஐக்கியாவின்ப்பட்ட யுத்தான -எதிர்ப்பு இயாவின்க்கைத்கதான க்
கைட்டிநெடுகிலுமயாவின்ழுப்புவாயபேரழிவுகதான  அவாயா செரமான அவாயசியாவின்மாகும.
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