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1.  தருக்கிய-சிரிய எல்லையிலய எல்லையில்,  குண்டுவீசும் ஒரு ரஷ்ய
ப போர்விமாபோனத்லையிலனத்தை பதை நேற்று தருக்கிய ப போர்விமாபோனங்கள
சுட்டுவீழ்த்தியலையிலமா,  வெளிப் லையிலபடையபோன ஒரு ப போர்
தை நேபடைெடிக்லையிலகயபோகும்.  சிரியபோவில் பதை நேட்பபடைபோ ஆனத்தைரிக்கும்,  ஆட்சி
எதிர்ப்பு இஸ்ய எல்லைபோமியெபோனத்தை  ப போரபோளிகளுக்கும் மாற்றும் ரஷ்யபோ
ஆனத்தைரிக்கும் ஜனபோதி தி  ஷர் அல்-அசபோத் ஆட்சிக்கும் இலையிலபடையிய எல்லைபோன
பினபோமிப் ப போலையிலரப்  போரியளவில் தீவிரப் டுத்னத்தை,  தருக்கிய
அதிகபோரிகள அெர்களின் ெபோன்எல்லையிலய எல்லைலையிலய ரஷ்யபோ மீறியனத்தைபோக
கூறப் டும் குற்றச்சபோட்லையிலபடைக் லையிலகப் ற்றியுளளனர்.  ஒருபுறம் இத
ரஷ்யபோ மாற்றும் தருக்கிக்கும்,  மாறுபுறம் பதை நேட்பபடைபோ கூட்படைணியில்
உளள ஏலையிலனயெர்களுக்கும் இலையிலபடைபய முழு அளவிய எல்லைபோன ப போலையிலரத்
தூண்படை அச்சுறுத்தகிறத.

ரஷ்ய SU-24  ஒரு நிமிபடைம் தருக்கிய ெபோன்எல்லையிலய எல்லைலையிலய மீறியனத்தைபோக
தருக்கிய அதிகபோரிகள ெபோதிடுகின்றனர், ஆனபோல் ரஷ்ய அதிகபோரிகள
கூறுலையிலகயில் அத ஒருப போதம் சிரிய எல்லையிலய எல்லைக்கு வெளிபய
ப போகவில்லையிலய எல்லைவயன வனத்தைரிவித்னத்தைனர். தருக்கிய விமாபோனப் லையிலபடை அனத்தைன்
விமாபோனங்கலையிலளக் வகபோண்டு ரஷ்ய ப போர்விமாபோனத்லையிலனத்தை எச்சரிக்கபெபோ
அல்ய எல்லைத சிரியபோவின் ெபோன் எல்லையிலய எல்லைக்குத் திருப்பி அனுப்புெனத்தைற்கபோக
அலையிலனத்தைச் சுற்றி ெலையிலளக்கபெபோ இல்லையிலய எல்லை,  மாபோறபோக,  ஐந்த நிமிபடைங்கள
ரஷ்ய விமாபோனத்லையிலனத்தை எச்சரித்னத்தைனத்தைபோக குற்றஞ்சபோட்டியப் பின்னர், அலையிலனத்தை
சுட்டு வீழ்த்தியத.

ஒரு சக்திெபோய்ந்னத்தை அண்லையிலபடை தை நேபோட்டுக்கு எதிரபோக,  கணக்கிபடைவியய எல்லைபோனத்தை
விலையிலளவுகலையிலளக் வகபோண்படை ஒரு முடிலையிலெ,  தருக்கி,
அவமாரிக்கபோவிபடைமிருந்த பதை நேரடியபோன முன்கூட்டிய ஒப்புனத்தைல்
இல்ய எல்லைபோமால் எடுத்திருக்குவமான நிலையிலனத்தப்  போர்க்க முடியபோத.

2.  அவமாரிக்க அதிகபோரிகள,  ரஷ்ய விமாபோனத்லையிலனத்தை தருக்கி
சுட்டுவீழ்த்தியலையிலனத்தை ஆனத்தைரித்னத்தைனத்தைன் மூய எல்லைமாபோக,  சிரியபோவில் அசபோத்
ஆட்சிலையிலயக் கபோப் போற்றுெனத்தைற்கபோன அனத்தைன் னத்தைலையிலய எல்லையீட்லையிலபடை தை நேசுக்க,  ஓர்
அணுஆயுனத்தை சக்தியபோன ரஷ்யபோவுபடைன் பதை நேரடியபோன இரபோணுெ
பமாபோனத்தைலையிலய எல்லை அெர்கள ஏற்க விரும்புகிறபோர்கள என் லையிலனத்தைத்
வனத்தைளிவு டுத்தினபோர்கள..

பிவரஞ்சு ஜனபோதி தி பிரபோன்சுெபோ பனபோய எல்லைபோண்ட் உபடைன் ெபோஷிங்படைனில்
பதை நேற்லையிலறய ஒரு  த்திரிலையிலகயபோளர் கூட்படைத்தில்,  ஒ போமாபோ,  தருக்கிக்கு
"அனத்தைன் எல்லையிலய எல்லைலையிலய மாற்றும் அனத்தைன் ெபோன்எல்லையிலய எல்லைலையிலய  போதகபோக்கும்
உரிலையிலமா இருக்கிறத"  என்று கூறி,  ரஷ்ய ப போர்விமாபோனம்
சுட்டுவீழ்த்னத்தைப் ட்படைலையிலனத்தை ஆபமாபோதித்னத்தைபோர். இத, அபனத்தைப போன்ற சூழல்கள
மீண்டும் ஏற் ட்படைபோல், ரஷ்ய ப போர்விமாபோனங்கலையிலள மீண்டும் தருக்கிய
 லையிலபடைகள னத்தைபோக்கய எல்லைபோம் என் னத்தைற்கு ஒரு வெற்றுக் கபோபசபோலையிலய எல்லை
ெழங்குெனத்தைபோக உளளத.

ஒ போமாபோ பின்னர்,  பமாற்கு சிரியபோவில் பதை நேட்பபடைபோ ஆனத்தைரிக்கும் ஆட்சி
எதிர்ப்பு இஸ்ய எல்லைபோமியெபோனத்தை ப போரபோளிகலையிலள ரஷ்யபோ னத்தைபோக்கக் கூபடைபோவனத்தைன
அப் ட்படைமாபோக எச்சரித்னத்தைபோர்:  “ரஷ்ய தை நேபடைெடிக்லையிலககள தருக்கிய
எல்லையிலய எல்லைக்கு மிக வதை நேருக்கத்தில் தை நேபடைக்கின்றன என்ற அர்த்னத்தைத்தில்
 போர்த்னத்தைபோல்,  ரஷ்ய தை நேபடைெடிக்லையிலககளுபடைன் பிரச்சிலையிலன வனத்தைபோபடைர்ந்த
வகபோண்பபடை இருக்கும் என் லையிலனத்தைபய இத கபோட்டுகின்றத என தை நேபோன்

நிலையிலனக்கிபறன்,  பமாலும் அெர்கள,  தருக்கியபோல் மாட்டுமால்ய எல்லை  ய எல்லை
தை நேபோடுகளபோல் ஆனத்தைரிக்கப் டும் ஒரு மினத்தைெபோனத்தை எதிர்ப்புக்குப் பின்னபோல் ப போய்
வகபோண்டிருக்கிறபோர்கள. ரஷ்யபோ அனத்தைன் ஆற்றல்கலையிலள Daesh மாற்றும் ISIL
ஐ பதை நேபோக்கி திருப்பி ெருகிறத என்றபோல்,  அந்னத்தை பமாபோனத்தைல்களில் சிய எல்லை,
அல்ய எல்லைத,  னத்தைெறுகள அல்ய எல்லைத தீவிரப் போட்டுக்கபோன சபோத்தியக்கூறுகள,
ஏற் டுெதில் குலையிலறவிருக்கபோத.”

ஒ போமாபோ ப சிய பின்னர், பதை நேட்பபடைபோவிற்கபோன முன்னபோள அவமாரிக்க தூனத்தைர்
நிக்பகபோய எல்லைஸ் ப ர்ன்ஸ் கூறுலையிலகயில்,  தருக்கிய அரசபோங்கம் ரஷ்ய
விமாபோனத்லையிலனத்தைச் சுட்டுவீழ்த்தியனத்தைன் மூய எல்லைமாபோக ெபோஷிங்படைனுக்கபோன ஒரு
பினபோமியபோக தை நேபடைந்திருப் லையிலனத்தை மீண்டும் வனத்தைளிவு டுத்தினபோர்.  அெர் PBS
News க்கு கூறுலையிலகயில், அவமாரிக்க அதிகபோரிகள சிரிய-தருக்கிய எல்லையிலய எல்லை
 குதியில் விமாபோனங்கள  றக்க னத்தைலையிலபடை வசய்யப் ட்படை  குதிலையிலய அறிவிக்க
 ரிசீலித்த ெருெனத்தைபோக வனத்தைரித்னத்தைபோர்.  அப் குதியில் ரஷ்ய ப போர்
விமாபோனங்கள  றந்னத்தைபோல் ஆட்சி எதிர்ப்பு இஸ்ய எல்லைபோமியெபோனத்தை  லையிலபடைகலையிலள
 போதகபோப் னத்தைற்கபோக அெற்லையிலற சுட்டுவீழ்த்தெத—அனத்தைபோெத, தருக்கி என்ன
வசய்னத்தைபனத்தைபோ தல்லியமாபோக அலையிலனத்தைபய வசய்ெத என் பனத்தை இனத்தைன்
அர்த்னத்தைமாபோகும்.

3.  ஒ போமாபோ மாற்றும் ப ர்ன்ஸின் கருத்தக்கள,  ISIS (ஈரபோக் மாற்றும்
சிரியபோவின் இஸ்ய எல்லைபோமிய அரசு)  ப போரபோளிகலையிலள இய எல்லைக்கில் வகபோண்படை
" யங்கரெபோனத்தைத்திற்கு எதிரபோன ப போர்"  தை நேபடைத்தெனத்தைபோக கூறும் ெபோஷிங்படைன்
கூற்றுகளின் பமாபோசடிலையிலய எடுத்தக்கபோட்டுகின்றன.  இஸ்ய எல்லைபோமியெபோனத்தை
 யங்கரெபோனத்தைத்லையிலனத்தை எதிர்ப் னத்தைபோக கூறிக்வகபோளகின்ற அபனத்தைபெலையிலளயில்,
ெபோஷிங்படைன் உண்லையிலமாயில் அல் வகபோய்னத்தைபோ உபடைன் வனத்தைபோபடைர்பு ட்படை அல்
நுஸ்ரபோ முன்னணி, அத்தபடைன் வசச்வசனிய இஸ்ய எல்லைபோமிய ஆயுனத்தை குழுக்கள
உட் படை ய எல்லைட்படைபோக்கியபோ மாலையிலய எல்லைப் குதிகளில் உளள இஸ்ய எல்லைபோமியெபோனத்தை
ப போரபோளிகள குழுக்கலையிலளப்  போதகபோத்த ெருகிறத.  ISIS க்கு எதிரபோன
ப போர் என்ற சபோக்கில்,  ெபோஷிங்படைன் உண்லையிலமாயில் வ போறுப்பில்ய எல்லைபோமால்
அனத்தைன் புவிசபோர் அரசியல் அபிய எல்லைபோலையிலஷகலையிலள பின்வனத்தைபோபடைர்ந்த
வகபோண்டிருக்கிறத,  இத இப்ப போத மாத்திய கிழக்கில் அசபோத்லையிலனத்தை
அதிகபோரத்திலிருந்த நீக்குெதில் லையிலமாயம் வகபோண்டுளளத.

இத,  அசபோத்தின் முக்கிய கூட்படைபோளிகளபோன ரஷ்யபோ மாற்றும் ஈரபோன்,
அத்தபடைன் சீனபோ உள படை,  அவமாரிக்க ஏகபோதி த்தியத்தின்
அபிய எல்லைபோலையிலஷகளுக்கு ஓர் இரபோணுெ முட்டுக்கட்லையிலபடையபோக முன்நிற்கும்
எந்னத்தைவெபோரு சக்திகளுபடைனபோன அடுத்னத்தைடுத்னத்தை பமாபோனத்தைல்களில் ஒரு  டியபோக
மாட்டுபமா உளளத.  மாத்திய கிழக்கு பமாபோனத்தைலையிலய எல்லை தீவிரப் டுத்னத்தை னத்தையபோரிப்பு
வசய்த ெருகின்ற அபனத்தைபெலையிலளயில்,  ஒ போமாபோ,  வனத்தைன் சீனக் கபடைலில்
சீனபோவின் எல்லையிலய எல்லை உரிலையிலமாபகபோரல்கள மீத சீனபோவுபடைனபோன அவமாரிக்க
பமாபோனத்தைலையிலய எல்லைத் தீவிரப் டுத்னத்தை கபடைந்னத்தை ெபோரம் ஆசியபோவில் தை நேபடைந்னத்தை உயர்மாட்படை
மாபோதை நேபோடுகலையிலள  யன் டுத்தினபோர்.

4.  ISIS ஐ அதபெ ஏகபோதி த்திய சக்திகளின் பனத்தைலையிலெகளுக்பகற் 
அெற்றின் ப போர்களுக்கபோன ஒரு ப போலிக்கபோரணமாபோக உருெபோக்கப் ட்டு,
பிரனத்தைபோனமாபோக சர்ெபனத்தைச ஊபடைகங்களபோல் முன்வகபோண்டு ெரப் ட்படைத என் த
முன்னலையிலரவிபடை இப்ப போத அதிகளவில் வனத்தைளிெபோகிறத. 2011 இல் ஒசபோமாபோ
பின் பய எல்லைபடைலையிலனக் வகபோன்றனத்தைன் மூய எல்லைம் —அப்ப போத அெர் அவமாரிக்கபோவின்
ஒரு முக்கிய கூட்படைபோளியபோன  போகிஸ்னத்தைபோனில் ஒளிந்திருந்னத்தைபோர்—
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துருக்கி ஒரு ரஷ்ய போர்வரஷ்ய போர்விமானத்தஷ்ய போனத்தை சுட்வ
சுட்டுவீழ்த்தியதை சுட்மானத்தயும் உலக போர்வரஷ்ய போர்

அரஷ்ய போயமும்



ஆப்கபோனிஸ்னத்தைபோனிலிருந்த  லையிலபடைகலையிலளத் திரும் ப்வ றுெலையிலனத்தை ஒ போமாபோ
நிர்ெபோகம் நியபோயப் டுத்னத்தை முலையிலனந்னத்தைதம்,  அங்பக
" யங்கரெபோனத்தைத்திற்கு எதிரபோன ப போருக்கு"  வனத்தைளிெபோன இய எல்லைக்கு
கிலையிலபடைக்கவில்லையிலய எல்லை. 2011  லிபிய ப போரில் மாற்றும் சிரியபோ பமாபோனத்தைலின்
ஆரம் த்திலும் ெபோஷிங்படைனும் ஏலையிலனய பதை நேட்பபடைபோ சக்திகளும்
இஸ்ய எல்லைபோமிய ப போரபோளிகள குழுக்கலையிலளப் பினபோமிகளபோக வகபோண்டு
அெற்றுபடைன் பதை நேரடியபோக கூடி இயங்கின.

இருப்பினும் 2013  இல் சிரியபோ மீனத்தைபோன ஒரு திட்படைமிட்படை ப போருக்கு
மாக்களிலையிலபடைபய இருந்னத்தை விபரபோனத்தைம் மாற்றும் வெளியுறவு வகபோளலையிலக
ஸ்னத்தைபோ கத்தில் நிய எல்லைவிய ஆழ்ந்னத்தை பிளவுகளின் கபோரணமாபோக,
ெபோஷிங்படைனும் பிரபோன்ஸூம்ரான்ஸூம் அதிலிருந்த பின்ெபோங்க நிர் ந்திக்கப் ட்படை
ப போத,  நிலையிலய எல்லைலையிலமா மாபோறியத.  பதை நேட்பபடைபோ அதிகபோரங்கள ப போலையிலர
நியபோயப் டுத்னத்தை ஒரு  போலையிலனத்தைலையிலயக் கபோண முயன்ற நிலையிலய எல்லையில், அலையிலெ
இஸ்ய எல்லைபோமிய  யங்கரெபோனத்தைத்திற்கு எதிரபோக ப போரபோடுெனத்தைபோக கூறிய
கூற்றுகள,  அலையிலெ அந்னத்தை சக்திகலையிலளத் னத்தைபோன் சபோர்ந்திருந்னத்தைன என்ற
அெற்றின் உண்லையிலமாயபோன முன்ெரய எல்லைபோறபோல் முற்றிலும் வ போய்யபோகி
ப போயிருந்னத்தை ப போதினும்,  ப போலையிலர சந்லையிலனத்தைப் டுத்தம் ஒரு ெழியபோக
அலையிலெ மீண்டும் அெற்றபோல் ஏற்றுக் வகபோளளப் ட்படைன.

சிரியபோவில் ஏலையிலனய இஸ்ய எல்லைபோமிய ப போரபோளிகள குழுக்கள தை நேபடைத்திய
குண்டுவீச்சுக்கள மாற்றும் அட்டூழியங்கலையிலள விபடை அனத்தைன்
தை நேபடைெடிக்லையிலககள சிறித னத்தைபோன் பெறு ட்டிருந்னத்தைன என்றபோலும்,
ஊபடைகங்களில் னத்தைபோக்குனத்தைலுக்கபோக ISIS பனத்தைர்ந்வனத்தைடுக்கப் ட்படைத,
அபனத்தைபெலையிலளயில் ஏலையிலனய அபனத்தைப போன்ற இஸ்ய எல்லைபோமிய குழுக்கள
வனத்தைபோபடைர்ந்த மாலையிலறமுகமாபோன மாற்றும் பதை நேரடியபோன அவமாரிக்க
ஆனத்தைரலையிலெயும் கூபடை அனு வித்த ெந்னத்தைன.

பதை நேற்லையிலறய சம் ெங்கள,  போரிஸில் தை நேபடைந்னத்தை தை நேெம் ர் 13 னத்தைபோக்குனத்தைல்கள
மீத வனத்தைபோங்கி வகபோண்டிருக்கும் விபடையங்கள மீதம் மாற்றும்
உளவுத்தலையிலற பசலையிலெகள பமாபோப் ம் பிடிக்கபோனத்தைெபோறு ஒரு
தை நேபடைெடிக்லையிலகலையிலய தை நேபடைத்னத்தை முடிந்னத்தை  யங்கரெபோதிகளின் மாலையிலய எல்லைப்பூட்டும்
ஆற்றல் மீதம் உளள சந்பனத்தைக பமாகங்கலையிலள இன்னும்
இருட்படைபோக்குகின்றன.  உண்லையிலமாயில் இஸ்ய எல்லைபோமியெபோனத்தை  யங்கரெபோனத்தை
குழுக்கள மாற்றும் பதை நேட்பபடைபோ அதிகபோரங்களுக்கு இலையிலபடைபய
வதை நேருக்கமாபோன வனத்தைபோபடைர்புகள நிய எல்லைவுகின்றன. அந்னத்தை னத்தைபோக்குனத்தைல்களுக்குப்
பின்னர் ஐபரபோப் போவின் ஆளும் ெட்படைபோரங்களபோல் தூண்டிவிபடைப் ட்படை
 போதகபோப்பு பீதி,  அத்தபடைன் ISIS உபடைனபோன வ போய்முக ப போர்
மீதிருக்கும் குழுப் ங்களுபடைன் பசர்ந்த,  ப ரழிவுகரமாபோன
உய எல்லைகளபோவிய ப போர்கள மூய எல்லைமாபோக அெர்களின் அபிய எல்லைபோலையிலஷகலையிலள
அலையிலபடைெனத்தைற்கபோன அரசியல் சூழலையிலய எல்லை உருெபோக்க இந்னத்தை ஏகபோதி த்திய
சக்திகளுக்கு உனத்தைவுகிறத.

5.  சுட்டுவீழ்த்னத்தைப் ட்படை இந்னத்தை பதை நேரம் மிக முக்கியத்தெம் வ றுகிறத.
ஐபரபோப்பிய ஏகபோதி த்திய சக்திகளுக்கும்,  குறிப் போக பஜர்மானி
மாற்றும் பிரபோன்ஸ்,  மாற்றும் ெபோஷிங்படைனுக்கும் இலையிலபடையிய எல்லைபோன
பமாபோனத்தைல்களின் பின்புய எல்லைத்தில் இத தை நேபடைந்தளளத. சிரிய ப போரின் ஒரு
திட்படைமிட்படை தை நேெ-கபோய எல்லைனித்தெ உபடைன் போடு ஒன்றில் ரஷ்யபோ
எந்னத்தைளவிற்கு சம் ந்னத்தைப் டுெத குறித்த,  ரஷ்யபோவுபடைன்
ப ரம்ப சுெனத்தைற்கபோன ஐபரபோப்பிய முயற்சிகலையிலள ெபோஷிங்படைன்
தீர்க்கமாபோக கீழறுக்க தை நேகர்ந்த ெருகிறத.

 போரிஸில் ISIS னத்தைபோக்குனத்தைல்கள மாற்றும் தை நேெம் ர் 14  வியன்னபோ
ப ச்சுெபோர்த்லையிலனத்தைகள ஆகியெற்றிற்குப் பின்னர்,  பனபோய எல்லைபோண்ட்,
சிரியபோவில் ISIS க்கு எதிரபோக சண்லையிலபடையிபடை அவமாரிக்கபோ,  ரஷ்யபோ
மாற்றும் ஐபரபோப்பிய சக்திகளின் ஒரு ஐக்கிய கூட்படைணிலையிலய
ஏற் டுத்னத்தைவும் மாற்றும் எல்ய எல்லைபோ பிரனத்தைபோன சக்திகளும் ஏற்றுக்வகபோளளும்
நி ந்னத்தைலையிலனகளின் மீத அசபோத்லையிலனத்தை வெளிபயற்றுெத குறித்த
ப ரம்ப சவும் திட்படைங்கலையிலள அறிவித்னத்தைபோர்.

ஆனபோல் ெபோஷிங்படைனில் ஒ போமாபோவுபடைன் ப ச்சுெபோர்த்லையிலனத்தை தை நேபடைத்தெனத்தைற்கு

பனபோய எல்லைபோண்ட் ெந்னத்தை பெலையிலளயில்,  ரஷ்ய ப போர்விமாபோனம்
சுட்டுவீழ்த்னத்தைப் ட்டு,  ரஷ்யபோலையிலெ பதை நேபோக்கிய அெரத இரபோஜபோங்க
பயபோசலையிலனகலையிலள ஒன்றுமில்ய எல்லைபோனத்தைனத்தைபோக்கி,  அெரத இய எல்லைக்லையிலக அலையிலபடையபோனத்தை
நிலையிலய எல்லையில் இருத்திவிட்படைத. USA Today குறிப்பிடுலையிலகயில், அத்னத்தைபோக்குனத்தைல்
"இஸ்ய எல்லைபோமிய அரலையிலசத் பனத்தைபோற்கடித்த  போரிஸ் னத்தைபோக்குனத்தைல்களுக்கு
 ழிெபோங்குெனத்தைற்கபோக,  அவமாரிக்கபோ மாற்றும் ரஷ்யபோ உபடைனபோன ஒரு
கூட்படைணிலையிலய கட்படைலையிலமாக்கும் பிரபோன்ஸின் முயற்சிலையிலயப்  டுபமாபோசமாபோக
தை நேபோசமாபோக்கியத,” என்று குறிப்பிட்படைத.

6. கபடைந்னத்தை ஆண்டு உக்பரனில் அவமாரிக்க மாற்றும் பஜர்மான் ஆனத்தைரவிய எல்லைபோன
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சதிக்குப் பின்னர்,  தை நேபோன்கபோம் அகிய எல்லைத்தின்
அலையிலனத்தய எல்லைகக் குழு (ICFI)  மீண்டும் மீண்டும் உய எல்லைக ப போர் அ போயம்
குறித்த எச்சரித்த ெந்னத்தைத. இந்னத்தை எச்சரிக்லையிலககள அசபோனத்தைபோரண பெகத்தில்
நிஜமாபோகி ெருகின்றன.

இன்று,  அணுஆயுனத்தைபமாந்திய ரஷ்யபோ மாற்றும் அணுஆயுனத்தை சக்திகளபோன
பதை நேட்பபடைபோ கூட்படைணிக்கு இலையிலபடையிய எல்லைபோன ப போர் அ போயம் குறித்த
ஊபடைகங்களும் மாற்றும் முன்னணி அரசியல்ெபோதிகளும்  கிரங்கமாபோக
குறிப்பிடுகின்றனர்.  ஆனபோல் இந்னத்தை அ போயம் ஏகபோதி த்திய தை நேய எல்லைன்களின்,
அலையிலனத்தினும் பமாய எல்லைபோக அவமாரிக்கபோ வ போறுப் ற்றவினத்தைத்தில்
தை நேலையிலபடைமுலையிலறப் டுத்தெலையிலனத்தை னத்தைற்கபோலிகமாபோக கூபடை னத்தைடுத்தவிபடைவில்லையிலய எல்லை.
அனத்தைற்கு மாபோறபோக, அலையிலெ ப போர் முலையிலனலையிலெ அதிகரித்த ெருகின்றன.

7.  ஏகபோதி த்திய சக்திகளின் முன்பினும் அதிக கட்டுப் போபடைற்ற
வகபோளலையிலககளுக்கு ரஷ்ய மாற்றும் சீன ஆட்சிகள எவ்வினத்தை மாபோற்றீட்லையிலபடையும்
முன்லையிலெக்கவில்லையிலய எல்லை.

சிரியபோவின் சம் ெங்கள, ஒரு கபோல் நூற்றபோண்டுக்கு முன்னர் பசபோவியத்
ஒன்றியம் கலையிலய எல்லைக்கப் ட்படைனத்தைன் ப ரழிவுகரமாபோன புவிசபோர்-அரசியல்
விலையிலளவுகலையிலள மீண்டும் எடுத்தக்கபோட்டுகின்றன.  மாபோஸ்பகபோ மாத்திய
கிழக்கில் அனத்தைன் எச்சவசபோச்ச வசல்ெபோக்லையிலகப்  போதகபோக்க மாற்றும்
அசபோத்லையிலனத்தை கவிழ்ப் னத்தைற்கபோக வசவசன்யபோ மாற்றும் ரஷ்யபோவின் ஏலையிலனய
 குதிகளிலிருந்த இஸ்ய எல்லைபோமிய ப போரபோளிகள ெருெலையிலனத்தையும் பின்னர்
அெர்கள மீண்டும் ரஷ்யபோவிற்கு திரும்பி ெருெலையிலனத்தையும் னத்தைடுக்க
வ ரும்பிரயத்னத்தைனம் வசய்த ெருகிறத.  ரஷ்யபோவிற்கு திரும்பிெரும்
அெர்களபோல்,  அங்பக ப ரழிவுகரமாபோன சமூக நிலையிலய எல்லைலையிலமாகள மாற்றும்
கிவரம்ளினின் ரஷ்ய-ப ரினெபோனத்தை வகபோளலையிலககளபோல் உருெபோகியுளள
பகபோ த்லையிலனத்தைச் சுய எல்லை மாபோக சுரண்டிக் வகபோளள முடியும்.

ரஷ்ய முனத்தைய எல்லைபோளித்தெ மீட்சி,  ஓர் அலையிலர-கபோய எல்லைனியபோக மாபோற்றமாலையிலபடைய
வசய்ெலையிலனத்தை பின்வனத்தைபோபடைரும் என்ற ட்வரபோட்ஸ்கியின் எச்சரிக்லையிலக,
ஊர்ஜினத்தைமாபோகி ெருகிறத.  ஏகபோதி த்திய னத்தைபோக்குனத்தைலுக்கு ரஷ்யபோவின்
இரபோணுெ  ய எல்லைத்லையிலனத்தைக் வகபோண்டு  திய எல்லைளிக்க முடியும் என்ற புட்டினின்
னத்தைெறபோன தை நேம்பிக்லையிலக வெறுமாபன அெதை நேம்பிக்லையிலகயபோனத என் த
மாட்டுமால்ய எல்லை, அத ப ரழிவுகரமாபோன விலையிலளவுகளுக்கும் இட்டுச் வசல்கிறத.
கிவரம்ளின் வகபோளலையிலக,  ஏகபோதி த்தியத்திபடைம் சரணலையிலபடைெனத்தைற்கும் மாற்றும்
ஏகபோதி த்திய சக்திகளுபடைன் உய எல்லைக ப போர் அ போயத்லையிலனத்தை முன்னிறுத்தம்
வ போறுப் ற்ற இரபோணுெ தை நேபடைெடிக்லையிலககளுக்கும் இலையிலபடைபய ஊசய எல்லைபோடுகிறத.

8.  சர்ெபனத்தைச வனத்தைபோழிய எல்லைபோள ெர்க்கத்தின் ஒரு புரட்சிகர இயக்கத்தின்
எழுச்சியபோல் னத்தைடுத்த நிறுத்னத்தைப் படைவில்லையிலய எல்லை என்றபோல், ஓர் உய எல்லைக ப போரபோனத
சபோத்தியம் என் த மாட்டுமால்ய எல்லை, னத்தைவிர்க்கவியய எல்லைபோனத்தைதம் ஆகும்.

சிரிய ப போர்,  மில்லியன் கணக்கபோனெர்களின் ெபோழ்லையிலெ தை நேபோசமாபோக்கி
மாற்றும் அப்பிரபோந்தியத்திற்குள சகய எல்லை பிரனத்தைபோன சக்திகலையிலளயும்
உளளிழுத்த,  ஒரு வெடிப் போர்ந்னத்தை பினபோமி ப போரபோக உருெபோகி
ெளர்ந்தளளத,  அபனத்தைப போய எல்லை எகிப்தில் பனபோஸ்னி மு போரக்லையிலக
 னத்தைவியிலிருந்த கவிழ்த்னத்தை எகிப்திய புரட்சிலையிலய ஏகபோதி த்திய சக்திகள
தை நேசுக்கியுளளன.  ஏகபோதி த்திய உய எல்லைக ப போரின் அதிகரித்னத்தை அ போயத்திற்கு
எதிரபோக சர்ெபனத்தைச வனத்தைபோழிய எல்லைபோள ெர்க்கம் அடுத்னத்தை அரசியல்
எதிர்ப்பினூபடைபோக,  அத னத்தைன்லையிலனத்னத்தைபோபன பசபோசலிசத்திற்கபோன
ப போரபோட்படைத்தின் அடித்னத்தைளத்தில் அலையிலமாத்தக் வகபோளள பெண்டும்.

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


