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காசாவில் பாலஸ்தீன மக்களுக்கு எதிரான இஸ்ரான இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலிய
இரான இஸ்ராணுவ தாாக்குதாலுக்கு இந்தியாவின் புதிய அரான இஸ்ரசாங்கத்தின்
விடைய விடையிறுப்பானத, இந்த ரேலிய இராமலாதிக்க பாரான இஸ்ரதிய ஜனதாா கட்ச
இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலு விடைன் ஒரு நெருஒரு நெருக்கமான கூட் விடைணிடையய ஏற்படுத்தா
பார்த்த வருவடையதாக் குறித்தக் காட்டுகிறத.  இரான இஸ்ரண்டு
வாரான இஸ்ரங்களாாக காசா மீத இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரல் ஒரு மரான இஸ்ரணகதியிலான
வான்வழி ரேலிய இராபார் ஒரு நெ விடைத்திய பின்னர் பாலஸ்தீன
பிரான இஸ்ராந்தியத்தின் மீத அதான் தாடையரான இஸ்ரவழி தாாக்குதாடையலத்
நெருதாா விடைங்கிய இருந்தா நிடையலயிலும,  இந்திய அரான இஸ்ரசாங்கம
ரேலிய இராதாாற்றப்பாட் விடைளாவிற்கு மவுனமாக இருந்தாத.

ஜூடையல 10 இல்,  நெருவளியுறவுத்தடையற அடையமச்சகத்தின் ஒரு
அறிக்டையக அரான இஸ்ரசாங்கத்தின் நிடையலப்பாட்டில் ஒரு மாற்றம
இருப்பதாற்கு அறிகுறிடையயக் காட்டியத.  "இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரல் மற்றும
பாலஸ்தீனத்திற்கு இடைய விடைரேலிய இராய தீவிரான இஸ்ரமாக அதிகரித்திருக்கும
வன்முடையற குறித்த,  குறிப்பாக அப்பாவி மக்கடையளாப்
பரிதாாபகரான இஸ்ரமாக நெருகான்றிருக்கும மற்றும பலத்தா
நெருபாருட்ரேலிய இராசதாங்கடையளா ஏற்படுத்தி இருக்கும காசா மீதாான
பலமான வான்வழி தாாக்குதால்கள் குறித்த"  இந்தியாவின்
ஆழ்ந்தா கவடையலகடையளா அத நெருவளியிட் விடைத.  இருந்தா
ரேலிய இராபாதினும,  “இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரல் தாரான இஸ்ரப்பின் இலக்குகளுக்கு எதிரான இஸ்ரான
ரான இஸ்ராக்நெருகட் தாாக்குதால்களாால் எல்டையல தாாண்டிய
ஆத்திரான இஸ்ரமூட் விடைல்கள் ஏற்பட்டிருந்தாதாற்கு"  அதான் அதிர்ச்சடையய
நெருவளிப்படுத்தி, அத இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலின் தாரான இஸ்ரப்பில் சாய்ந்தாத. ரேலிய இராவறு
வார்த்டையதாகளில் கூறுவதாானால்,  ஒரு நெடுநிடையலடையம என்ற
ரேலிய இராபார்டையவயில் அந்தா அரான இஸ்ரசாங்கம, இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரல் காசாவில் அதான்
குற்றகரான இஸ்ரமான ஒரு நெ விடைவடிக்டையககளுக்கு வழங்கும
நியாயப்பாட்டைய விடை ஆதாரித்தாத.

இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலின் படுநெருகாடையலகளுக்கு மக்களிடைய விடைரேலிய இராய எதிர்ப்பு
இருந்தா ரேலிய இராபாதினும,  பிரான இஸ்ரதாம மந்திரி ஒரு நெரேலிய இராரான இஸ்ரந்திரான இஸ்ர ரேலிய இராமாடியும
அவரான இஸ்ரத அரான இஸ்ரசாங்கமும இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலின் ஒரு நெ விடைவடிக்டையககளுக்குக்
கண் விடைனம நெருதாரிவிக்க மறுத்தாரேலிய இராதாாடு,  இந்திய
ஒரு நொ விடைாளுமன்றத்தின் கீழ்சடையப மற்றும ரேலிய இராமல்சடையபயான
முடையறரேலிய இராய ரேலிய இராலாக்சபா மற்றும ரான இஸ்ராஜ்ய சபாவில் க விடைந்தா வாரான இஸ்ரம
விவாதாத்டையதாயும தாடுத்தானர்.  காங்கிரான இஸ்ரஸ்,  ஸ்ரான இஸ்ராலினிச இந்திய
கமயூனிஸ்ட் கட்ச (சபிஐ)  மற்றும இந்திய மார்க்சச
கமயூனிஸ்ட் கட்ச (சபிஎம)  உட்ப விடை உத்திரேலிய இராயாகபூர்வ
எதிர்கட்சகள்,  இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலின் ஒரு நெ விடைவடிக்டையககளுக்கு அரான இஸ்ரசாங்கம
உ விடைனடியாக கண் விடைனம நெருதாரிவிக்க ரேலிய இராவண்டுநெருமன
ரேலிய இராகாரிக்டையக விடுத்தான.

ஆனால் இந்தா கட்சகளின் நிடையலப்பாடு முற்றிலும
ரேலிய இராபாலித்தானமானதாாகும.  காங்கிரான இஸ்ரஸ் கட்ச அந்தா யூதா-
பாதகாப்புவாதா அரான இஸ்ரசு விடைன் மிக நெருஒரு நெருக்கமாக இரான இஸ்ராஜாங்க
மற்றும இரான இஸ்ராணுவ உறவுகடையளா ஏற்படுத்திக் நெருகாண்ரேலிய இரா விடை, அத
பாரான இஸ்ரமபரியமாக பாலஸ்தீன மக்களின் ஒரு ஒரு நெண்பனாக
காட்டிக் நெருகாண் விடைரேலிய இராதாாடு,  இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலிய ஒரு நெ விடைவடிக்டையககளுக்கு
நெருவற்று விமர்சனங்கடையளா நெருவளியிட் விடைத. 1992 இல், ரேலிய இராசாவியத்
ஒன்றியத்தின் நெருபாறிவுக்குப் பின்னர், பிரான இஸ்ரதாம மந்திரி ஒரு நெரான இஸ்ரசமம
ரான இஸ்ராவின் காங்கிரான இஸ்ரஸ் அரான இஸ்ரசாங்கம தாான், இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலு விடைன்
ரான இஸ்ராஜாங்கரீதியிலான உறவுகடையளா ஸ்தாாபித்தாத.

இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலுக்கு எதிரான இஸ்ரான எதிர்ப்பு ரேலிய இராபாரான இஸ்ராட் விடைங்கள் ஒப்பீட் விடைளாவில்
சறியதாாக இருந்தாாலும,  புத நெரு விடைல்லி,  முமடையப,  நெருபங்களூர்,
டையஹைதாரான இஸ்ராபாத் மற்றும காஷ்மீர் உட்ப விடை,  இந்தியாநெருவங்கிலும
பரான இஸ்ரந்தாளாவில் ஒரு நெ விடைந்திருந்தாதாற்கு இடைய விடைரேலிய இராய,  அந்தா ஒரு நொ விடைாளுமன்ற
விவாதாத்திற்கு அழுத்தாம அளிக்கப்பட்டிருந்தாத.  காஷ்மீரில்
ஒரு நெ விடைந்தா ரேலிய இராபாரான இஸ்ராட் விடைங்கடையளா ஒடுக்குவதில், மத்திய ரிசர்வ் நெருபாலிஸ்
படைய விடை (CRPF)  க விடைந்தா சனியன்று குல்காம மாவட் விடைத்தில் ஒரு
இடையளாஞடையரான இஸ்ரச் சுட்டுக் நெருகான்றத.

நெருவளியுறவு விவகாரான இஸ்ரங்களுக்கான மந்திரி சுஷ்மா சுவரான இஸ்ராஜ்
எந்தாநெருவாரு விவாதாத்டையதாயும தாடுக்க வழங்கிய பரிந்தடையரான இஸ்ரடையய
ரான இஸ்ராஜ்ய சபா அடையவத்தாடையலவர் நிரான இஸ்ராகரித்தா பின்னர்,  இறுதியாக
திங்களான்று ரான இஸ்ராஜ்ய சபாவில் காசா மீதாான ஒரு விவாதாத்டையதா
எதிர்கட்சகளாால் நெருகாண்டு வரான இஸ்ர முடிந்தாத.  "ஒரு நொம அவ்விரு
ரேலிய இராதாசங்கரேலிய இராளாாடும இரான இஸ்ராஜாங்கரீதியிலான உறவுகடையளாக்
நெருகாண்டிருக்கிரேலிய இராறாம.  ஆகரேலிய இராவ எந்தாநெருவாரு ஒரு நெட்பு ஒரு நொட்டைய விடையும
தாாழ்வுபடுத்தி குறிப்பிடுவத அவர்களு விடைனான ஒரு நெமத
உறவுகடையளாப் பாதிக்கும,"  என்று கூறி சுவரான இஸ்ராஜ் அவருடைய விடைய
நிடையலப்பாட்டைய விடை நியாயப்படுத்தினார்.

சுவாரான இஸ்ராஜின் கருத்தக்கள் க விடைந்தா இரான இஸ்ரண்டு தாசாப்தாங்களாாக
இந்தியா ஈடுபட்டு வரும அந்தா சமநிடையலப்படுத்தம
ஒரு நெ விடைவடிக்டையகடையயப் பிரான இஸ்ரதிபலிக்கிறத.  1992 இல் இருந்த,
அடுத்தாடுத்த வந்தா காங்கிரான இஸ்ரஸ் மற்றும பிரேலிய இராஜபி-தாடையலடையமயிலான
அரான இஸ்ரசாங்கங்கள் இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலு விடைன் மிக நெருஒரு நெருக்கமான உறவுகடையளா
ஸ்தாாபித்தள்ளான, அத இப்ரேலிய இராபாத ரான இஸ்ரஷ்யாவிற்கு அடுத்தாபடியாக
இந்தியாவின் மிகப் நெருபரிய ஆயுதா வினிரேலிய இராயாகஸ்தாரான இஸ்ராக உள்ளாத.
இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலினத ஆயுதா ஏற்றுமதிகளில் 40  சதாவீதாத்டையதா இந்தியா
விடையலக்கு வாங்கி வருவதாாக ஒரு இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலிய ஒரு நொ விடைாளுமன்ற
(Knesset)  ஆய்வறிக்டையக குறிப்பிட் விடைத.  “இஸ்லாமிய
பயங்கரான இஸ்ரவாதாத்திற்கு எதிரான இஸ்ராக"  ரேலிய இராபாரான இஸ்ராடுகிரேலிய இராறாம என்ற நெருபயரில்
இந்தியாவும இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலும அவற்றின் இரான இஸ்ராணுவங்கள் மற்றும
உளாவுத்தடையற எந்திரான இஸ்ரங்களுக்கு இடைய விடையிலான ஆழமான
நெருதாா விடைர்புகடையளாயும அபிவிருத்தி நெருசய்தள்ளான.

நெருவளிரேலிய இராயறவிருந்தா காங்கிரான இஸ்ரஸ் தாடையலடையமயிலான அரான இஸ்ரசாங்கத்தின்
இறுதி ஒரு நெ விடைவடிக்டையககளுக்கு இடைய விடைரேலிய இராய,  இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரல் உ விடைன் ஒரு
தாாயக பாதகாப்பு உ விடைன்படிக்டையகயில் டையகநெருயழுத்திட் விடைதம
ஒன்றாக இருந்தாத.  பாகிஸ்தாான் மற்றும சீனாவின் அருகில்
உள்ளா இந்தியாவின் எல்டையலகடையளா ஒட்டி நிறுவுவதாற்காக, க விடைந்தா
டிசமபரில் இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலி விடைம இருந்த இந்தியா 15 ஆளில்லா டிரேலிய இராரான இஸ்ரான்
விமானங்கடையளா விடையலக்கு வாங்கியத.  2009 இல்,  காங்கிரான இஸ்ரஸ்
தாடையலடையமயிலான அரான இஸ்ரசாங்கம தாந்திரான இஸ்ரமாக ரேலிய இராவவு பார்க்கும
ப்ஹைால்கான் உபகரான இஸ்ரண அடையமப்புமுடையறடையய இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலி விடைம
இருந்த விடையலக்கு வாங்கியத. 

அரேலிய இராதா ரேலிய இராஒரு நெரான இஸ்ரத்தில்,  எரிநெருபாருள் இறக்குமதிகளுக்காக இந்தியா
மத்திய கிழக்டையக பலமாக சார்ந்திருப்பதாால்,  இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலின்
தாரான இஸ்ரப்பில் மிக பகிரான இஸ்ரங்கமாக சாய்வதான் மூலமாகரேலிய இராவா அல்லத
பாலஸ்தீன மக்களுக்கு எதிரான இஸ்ரான அதான் ரேலிய இராபார் குற்றங்கடையளா
பகிரான இஸ்ரங்கமாக ஆதாரிப்பதான் மூலரேலிய இராமா அப்பிரான இஸ்ராந்தியத்தின் அரான இஸ்ரபு
முதாலாளிகளி விடைமிருந்த அத அன்னியப்ப விடைவும முடியாத. 
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காசாவில இஸ்ரேஸ்ரேலிய ரேிார் குற்றங்களை இந்ற
இந்தியா மூடி மளை இந்றக்கிறத



ரான இஸ்ராஜ்ய சபாவில் ஒரு நெ விடைந்தா விவாதாத்தின் ரேலிய இராபாத,  காங்கிரான இஸ்ரடையஸைச்
ரேலிய இராசர்ந்தா எதிர்கட்ச தாடையலவர் குலாம ஒரு நெபி ஆஜாத்
ரேலிய இராபசுடையகயில்,  இந்தியாவின் நெருவளியுறவுக் நெருகாள்டையக
மாறிவிட் விடைதாா என ரேலிய இராகள்வி எழுப்பி,  நெருவளியுறவுத்தடையற
மந்திரிக்கு சவால் விடுத்தாார்.  சுவரான இஸ்ராஜ் பதிலளிக்டையகயில்,
“பாலஸ்தீனத்டையதா ரேலிய இராஒரு நொக்கிய இந்தியாவின் நெருகாள்டையகயில்
முற்றிலும அங்ரேலிய இராக எந்தா மாற்றமும இல்டையல.  அத
முழுவதமாக பாலஸ்தீன தாரான இஸ்ரப்டையப ஆதாரிக்கிறத,
அரேலிய இராதாரேலிய இராவடையளாயில் இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலு விடைனும ஒரு நெல்லுறவுகடையளாப்
ரேலிய இராபணுகிறத," என்றார். 

இந்தா பாரான இஸ்ரபட்சமற்ற அணுகுமுடையற என்று
அடையழக்கப்படுவதாற்குப் பின்னால்,  அந்தா அரான இஸ்ரசாங்கம
இந்தியாவின் நெருவளியுறவு நெருகாள்டையகயில் ஒரு மாற்றத்டையதாக்
நெருகாண்டிருக்கிறத.  காசாவின் நிரான இஸ்ராதாரான இஸ்ரவான மக்கள் மீதாான
இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலிய யுத்தா எந்திரான இஸ்ரத்தின் தாாக்குதாலுக்கு ஒரு
நெருபயரான இஸ்ரளாவிலான கண் விடைனத்டையதாயும கூ விடை அத நெருவளியி விடை
மறுத்தாத,  அல்லத அடையதா பாலஸ்தீன ரேலிய இராபாரான இஸ்ராளிகளாால்
இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரல் மீத ஒரு நெ விடைத்தாப்பட் விடை வரான இஸ்ரமபுக்குட்பட் விடை ரான இஸ்ராக்நெருகட்
தாாக்குதால்கரேலிய இராளாாடு சமாந்தாரான இஸ்ரப்படுத்தி காட்டியத,  இந்தா ஒரு
ஒரு நெ விடைவடிக்டையக,  இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலில் மற்றும சர்வரேலிய இராதாச அளாவில்
குறிப்நெருபடுத்தக் நெருகாள்ளாப்படும.

முஸ்லீம-விரேலிய இராரான இஸ்ராதா இந்த ரேலிய இராமலாதிக்கவாதாத்தின்
அடிப்படைய விடையில் அடையமந்தா பிரேலிய இராஜபி, சந்ரேலிய இராதாகத்திற்கு இ விடைமின்றி
அந்தா யூதா-பாதகாப்புவாதா ஆட்சரேலிய இராயாடு ஒரு அரான இஸ்ரசயல்
உறடையவப் ரேலிய இராபணுகிறத என்பரேலிய இராதாாடு,  "இஸ்லாமிய
பயங்கரான இஸ்ரவாதாத்தின்"  மீதாான அதான் ரேலிய இராபாரில் அடையதா ஒரு
கூட் விடைாளியாகவும கருதகிறத.  இந்தா ஆண்டின்
ரேலிய இராதார்தால்கடையளா நெருவல்வதாற்கு முன்னதாாக குஜரான இஸ்ராத்
மாநிலத்தின் முதாலடையமச்சரான இஸ்ராக இருக்டையகயில்,  ரேலிய இராமாடி
இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலு விடைன் நெருஒரு நெருக்கமான உறவுகடையளா ஏற்படுத்தி
நெருகாண்டிருந்தாார். 

ரேலிய இராம மாதா மத்தியில் நெருவளியான இன் விடைர்ரேலிய இராஒரு நெஷனல் பிசனஸ்
டைய விடைமஸின் ஒரு கட்டுடையரான இஸ்ர ரேலிய இராமாடிடையய "இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலினத
நெருதாற்காசயாவின் சறந்தா ஒரு நெண்பரான இஸ்ராக"  பாரான இஸ்ராட்டி இருந்தாத.
அத குறிப்பிடுடையகயில்,  “ரேலிய இராமாடியின் தாடையலடையம மற்றும
ஊக்கத்தின் கீழ் ...  இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரல் பில்லியன் கணக்கான
 விடைாலர்கடையளா முதாலீ விடைாக குஜரான இஸ்ராத்திற்குள் பாய்ச்ச உள்ளாத.
குஜரான இஸ்ராத் மற்றும இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரல் இருதாரான இஸ்ரப்பில் இருந்தம
அதிகாரிகள் வர்த்தாக மற்றும நெருபாருளாாதாாரான இஸ்ர நெருதாா விடைர்புகடையளா
ஆழப்படுத்தவதாற்காக க விடைந்தா சல ஆண்டுகளில்
ஒருவடையரான இஸ்ரநெருயாருவர் சந்திக்க விஜயம நெருசய்தள்ளானர்," என்று
குறிப்பிட் விடைத.

அரேலிய இராதா ரேலிய இராஒரு நெரான இஸ்ரத்தில்,  ரேலிய இராமாடி அரான இஸ்ரசாங்கத்தாால் மத்திய கிழக்கின்
அரான இஸ்ரபு ஆட்சகரேலிய இராளாாடு ஒரு பகிரான இஸ்ரங்கமான முறிடையவயும ஏற்றுக்
நெருகாள்ளா முடியாத.  பாலஸ்தீன மக்கடையளா ரேலிய இராஒரு நொக்கிய அரான இஸ்ரபு
முதாலாளிமார்களின் ரேலிய இராபாலித்தானமான பாத்திரான இஸ்ரத்டையதா
ஒரு நென்கறிந்தள்ளா நிடையலயில்,  சுவரான இஸ்ராஜ் விவாதாத்தின் ரேலிய இராபாத,
"அவ்விரு ஒரு நொடுகளுக்கும—இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரல் மற்றும பாலஸ்தீனம—

இடைய விடைரேலிய இராய ரேலிய இராபச்சுவார்த்டையதாக்கான எகிப்தின் ஏற்பாட்டைய விடை ஏற்குமாறு
ஒரு நொம அவற்றுக்கு கூற ரேலிய இராவண்டும,"  என்று கூறி,  மத்தியஸ்தாம
நெருசய்வதாற்கான எகிப்தின் ஏற்பாட்டைய விடை பிடித்தக் நெருகாண் விடைார். 

இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலிய இரான இஸ்ராணுவ ஒரு நெ விடைவடிக்டையககளில் இருந்த தாப்பிக்கும
பாலஸ்தீனியர்கள் எகிப்தில் அடைய விடைக்கலம காண்படையதாத்
தாடுப்பதாற்காக காசாடையவ ஒட்டியுள்ளா அதான் எல்டையலகடையளா
மூடிமுத்திடையரான இஸ்ரயிட் விடைத உட்ப விடை,  ஒரு அநெருமரிக்க வாடிக்டையகயாளார்
ஆட்சயாக விளாங்கும எகிப்திய இரான இஸ்ராணுவம பகிரான இஸ்ரங்கமாக
இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலு விடைன் ஒத்தடையழத்தள்ளாத.  எகிப்திய இரான இஸ்ராணுவம தாரான இஸ்ரகு
ரேலிய இராபச்சுவார்த்டையதாகடையளா வழங்கி வருகிறநெருதான்றால்,  அத
இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலிய ரேலிய இராபார் குற்றங்களாால் மத்திய கிழக்கு முழுவதிலும
ஒரு கிளார்ச்சப் ரேலிய இராபரான இஸ்ரடையல உருவாக்கப்படுரேலிய இராமா என்ற
அச்சத்தினால் மட்டுரேலிய இராம ஆகும. 

ரான இஸ்ராஜ்ய சபாவில் அந்தா விவாதாம ஒரு நெ விடைப்பதாற்கு அனுமதித்திருந்தா
ரேலிய இராபாதினும,  பிரேலிய இராஜபி-தாடையலடையமயிலான அரான இஸ்ரசாங்கம காசா மீதாான
இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரலிய தாாக்குதால்கடையளாக் கண்டித்த ஒரு தீர்மானத்டையதா
நெருகாண்டு வரான இஸ்ர எதிர்க் கட்சகடையளா அனுமதிக்கவில்டையல. அதாற்கான
விடைய விடையிறுப்பில்,  காங்கிரான இஸ்ரஸைூம ஏடையனய எதிர்கட்ச ஒரு நொ விடைாளுமன்ற
பிரான இஸ்ரதிநிதிகளும ரேலிய இராபாலியான ஒரு ரேலிய இராபாரான இஸ்ராட் விடைக் காட்சடையய
அரான இஸ்ரங்ரேலிய இராகற்றுவதாற்காக நெருவளிஒரு நெ விடைப்பு நெருசய்தானர்.

புதானன்று நெருவளிப்படைய விடையாக அதான் உண்டையம-ஸ்வரூபத்டையதாக்
காட்டும விதாத்தில்,  ஒரு பாலஸ்தீன தீர்மானத்திற்கு ஆதாரான இஸ்ரவாக
வாக்களிக்க ரேலிய இராமாடி அரான இஸ்ரசாங்கம நெருஜனிவாவில் ஐ.ஒரு நொ மனிதா
உரிடையமகள் கழகத்தில் உள்ளா அதான் பிரான இஸ்ரதிநிதிகளுக்கு
குறிப்புகடையளா அனுப்பியத.  அந்தா தீர்மானரேலிய இராமா,
இருதாரான இஸ்ரப்பிலிருக்கும அப்பாவி மக்கள் மீதாான தாாக்குதால்கடையளாக்
கண்டித்திருந்தாரேலிய இராதாாடு,  ஆக்கிரான இஸ்ரமிப்பு பாலஸ்தீன பிரான இஸ்ராந்தியத்தில்,
அதவும குறிப்பாக காசாவில்,  மனிதா உரிடையம மீறல்களின் மீத
ஒரு சுதாந்திரான இஸ்ரமான விசாரான இஸ்ரடையணக்கு அடையழப்பு விடுத்திருந்தாத. 

அந்தா வாக்நெருகடுப்பு ஒரு ஸ்தாாபிக்கப்பட் விடை வடிவத்திரேலிய இராலரேலிய இராய
ஒரு நெ விடைந்ரேலிய இராதாறியத. அநெருமரிக்காவி விடைம இருந்த மட்டுரேலிய இராம எதிர்ப்பு ஓட்டு
வந்திருந்தாத என்ற ரேலிய இராபாதினும,  அதான் ஐரேலிய இராரான இஸ்ராப்பிய மற்றும
ஆசய கூட் விடைாளிகள் அந்தா வாக்நெருகடுப்டையபத் தாவிர்த்திருந்தானர்.
ஆபிரிக்கா,  மத்திய கிழக்கத்திய மற்றும இந்தியா உட்ப விடை
ஆசய ஒரு நொடுகளின் வாக்குகரேலிய இராளாாடு அந்தா தீர்மானம
நிடையறரேலிய இராவறியத.

இந்தியாவின் நெருவளியுறவு நெருகாள்டையகடையய அரான இஸ்ரசாங்கம
மாற்றவில்டையல என்பதாற்கு ஆதாாரான இஸ்ரமாக,  அந்தா வாக்நெருகடுப்டையப
இந்திய நெருவளியுறவுத்தடையற விவகாரான இஸ்ரங்களுக்கான மந்திரி
சுவரான இஸ்ராஜ் குறிப்பிட்டுக் காட்டினார். அந்தா வாக்நெருகடுப்பில் எதிரான இஸ்ராக
வாக்களித்திருந்தாாரேலிய இராலா அல்லத அடையதா தாவிர்த்திருந்தாாரேலிய இராலா
சந்ரேலிய இராதாகத்திற்கு இ விடைமின்றி அத மத்திய கிழக்கிலிருந்த
விமர்சனத்டையதாத் தூண்டிவிட்டிருக்கும.  அதரேலிய இராபான்றநெருவாரு
ஒரு நெ விடைவடிக்டையகடையய உ விடைனடியாக எடுக்க அத தாயாரான இஸ்ராக இல்டையல
என்ற அரேலிய இராதாரேலிய இராவடையளாயில், பிரேலிய இராஜபி அரான இஸ்ரசாங்கம இஸ்ரேலிய இராரான இஸ்ரல் உ விடைனான
நெருஒரு நெருக்கமான உறவுகளின் அடித்தாளாத்திற்கு நெருதாளிவாக தாயாரிப்பு
நெருசய்த வருகிறத.
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