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மொசசூல் நகரும் ஏகசதிபத்தியத்தின
”ொனித உரிமொகளும்”

James Cogan, 2 December 2016

போரராரல் நரசமடைந்திருக்கும் அம் அலும் அலெப்போர நகரில் அப்ோரவ
மக்களின் நிடும் அலெக்கு சிரி்கு சிரியர மற்றும் ராஷ்்கு சிரியரடமற்றும் ரஷ்யாவை கண்ைனம்
ம் அலசய்மற்றும் ரஷ்யாவைதற்கரக ஐக்கி்கு சிரிய நரடுகளின் ோரதுகரப்பு சடோ
மீண்டும் புதன்கிழடம்கு சிரியன்று அமற்றும் ரஷ்யாவைசரா அமர்டமற்றும் ரஷ்யாவைக் கூட்டி்கு சிரியது.

ம் அலசன்ற மற்றும் ரஷ்யாவைரரா இறுதியில் சிரி்கு சிரிய அராசரங்க-ஆதராவுப் ோடைகள,

ராஷ்்கு சிரிய உதவயுைன் நைத்தியிருந்த ஒரு தரக்குதலில்,

அல்ம் அலகய்தரவுைன் ம் அலதரைர்புடை்கு சிரிய மற்றும் மற்ற இஸ்ும் அலெரமி்கு சிரிய
தீவராமற்றும் ரஷ்யாவைரதக் குழுக்கள 2011  இல் ஜனரதிோதி ோ பஷரர் அல்-

அசரத்தின் ஆட்சிக்கு எதிராரக ஒரு உளநரட்டுப் போரடராத்
ம் அலதரைக்கி்கு சிரியது முதும் அலெரக அமற்றும் ரஷ்யாவைற்றின் பிடியில் இருந்து
மற்றும் ரஷ்யாவைந்திருந்த நகரின் 40  சதவீத ோகுதிகள மீண்டும்
டகப்ோற்றப்ோட்ைன.  ஆயிராக்கணக்கரன மக்கள அம் அலமரிக்க
ஆதராவு இஸ்ும் அலெரமி்கு சிரிய தீவராமற்றும் ரஷ்யாவைரதக் குழுக்களிைம் இருந்து
தப்பி மற்றும் ரஷ்யாவைருகின்றனர்.  ஆண்டின் இறுதிக்குளதிக்குள்ளரக அம் அலும் அலெப்போர
முழுடமட்கு சிரியயும் மீண்டும் டகப்ோற்றி வடுபமற்றும் ரஷ்யாவைரம் என்று
சிரி்கு சிரிய அராசரங்க அதிகரரிகள திட்ைமற்றும் ரஷ்யாவைட்ைமரய்
கூறியிருக்கின்றனர்.

ோரதுகரப்பு கவுன்சிலில் போசி்கு சிரியமற்றும் ரஷ்யாவைர்களில் ஐ .நர வுக்கரன
அம் அலமரிக்க தூதராரன சமந்தர ோமற்றும் ரஷ்யாவைரும் இருந்தரர்.  ஒோரமர
நிர்மற்றும் ரஷ்யாவைரகத்தின் -அசரத்திற்கு எதிராரன போரருக்கு
முன்மு்கு சிரியற்சிம் அல்கு சிரியடுப்ோதில் இஸ்ும் அலெரமி்கு சிரிய தீவராமற்றும் ரஷ்யாவைரதக்
குழுக்களுைன் இது ம் அலச்கு சிரியலூக்கத்துைன் சூழ்ச்சியில் ஈடுோட்டு
மற்றும் ரஷ்யாவைந்திருந்தது-  பிராதிநிதி்கு சிரியரக ோமற்றும் ரஷ்யாவைர் போசினரர்.  அம் அலமரிக்கர
“கிதிக்குள்ளர்ச்சி்கு சிரியரதிக்குள்ளர்களுக்கு”  ஆம் அலதிக்குள்ளடுப்ோதற்கரகவும்,

நிதி்கு சிரியரதரராமளிப்ோதற்கரகவும்,  ஆயுதமளிப்ோதற்கரகவும்
துருக்கி,  சவுதி அபராபி்கு சிரியர,  மற்றும் ரஷ்யாவைடதிக்குள்ளகுைரவன் முடி்கு சிரியரட்சி
அராசுகள மற்றும் ஐபராரப்பி்கு சிரிய சக்திகளுைன் பசர்ந்து
பமற்றும் ரஷ்யாவைடும் அலெம் அலசய்து மற்றும் ரஷ்யாவைந்திருக்கிறது.

அசரத் ஆட்சிட்கு சிரியத் தூக்கிம் அல்கு சிரியறிமற்றும் ரஷ்யாவைதற்கரன அம் அலமரிக்கரவன்
மு்கு சிரியற்சிகளின் ம் அலோரதுமற்றும் ரஷ்யாவைரன பதரல்வட்கு சிரிய சமிக்டக்கு சிரியளிக்கும்
வதமரக,  மற்றும் ரஷ்யாவைரும் மற்றும் ரஷ்யாவைரராங்களில் அதன் தீவராமற்றும் ரஷ்யாவைரதக் குழு
பினரமிகளின் ம் அலோரும் பிரிவுகள அழிக்கப்ோடும்
சரத்தி்கு சிரியத்டதக் குறித்து அம் அலமரிக்கர சிந்தித்து மற்றும் ரஷ்யாவைருகின்ற
நிடும் அலெயில் தரன்,  ோமற்றும் ரஷ்யாவைர் போசினரர்.  ஒரு உைனடி்கு சிரியரன
சண்டைநிறுத்தத்திற்கும் “சர்மற்றும் ரஷ்யாவைபதச மனிதரபிமரனச்
சட்ைங்களுக்கு இணங்கி நைப்ோதற்கு”ம் அமற்றும் ரஷ்யாவைர் பகரரினரர். 

உணர்ச்சிகரா ம் அலமரழியில்,  ோமற்றும் ரஷ்யாவைர் அறிவத்தரர்:  “உங்கதிக்குள்ளது
அன்றரை பமற்றும் ரஷ்யாவைடும் அலெகடதிக்குள்ள சற்று ஒதுக்கி டமற்றும் ரஷ்யாவைத்து வட்டு
கிழக்கு அம் அலும் அலெப்போரவல் இருந்து மற்றும் ரஷ்யாவைருகின்ற ோைங்கடதிக்குள்ளப்
ோரர்க்குமரறு சடோ அங்கத்தமற்றும் ரஷ்யாவைர்கடதிக்குள்ளயும் உும் அலெகத்தின்
அத்தடன குடிமக்கடதிக்குள்ளயும் நரன் பகட்டுக் ம் அலகரளபமற்றும் ரஷ்யாவைன்.

ம் அலோற்பறரர் து்கு சிரியராத்துைன் தங்கள குழந்டதகடதிக்குள்ளத்
தரும் அலெரட்டுகிறரர்கள,  அப்ோரவ மக்கள கிட்ைத்தட்ை தங்கள
ம் அலோட்டி ோடுக்டககடதிக்குள்ள சுமந்த மற்றும் ரஷ்யாவைண்ணம் வீழ்ந்து
கிைக்கிறரர்கள,  அடமற்றும் ரஷ்யாவை அந்த உயிராற்ற உைல்களின்
ோக்கமற்றும் ரஷ்யாவைரட்டில் இருக்கின்றன.”

அம் அலும் அலெப்போரவல் ராஷ்்கு சிரிய-உதவயுைன் சிரி்கு சிரிய அராசரங்கம்
நைத்தியிருக்கும் தரக்குதல் மிருகத்தனமரனதரகவும்
இராக்கமற்றதரகவும் இருக்கிறது என்ோதில் சந்பதகமிருக்க
முடி்கு சிரியரது.  ஆயினும்,  அம் அலமரிக்க ஏகரதிோத்தி்கு சிரியத்தின் கமற்றும் ரஷ்யாவைடும் அலெ
ம் அலகரட்டும் ம் அலதரழிலில் -இடமற்றும் ரஷ்யாவை கைந்த 25  ஆண்டுகளில்
மத்தி்கு சிரிய கிழக்கின் ம் அலோரும் ோகுதிட்கு சிரிய நரசம்
ம் அலசய்திருக்கின்றன-  எந்த அராசி்கு சிரியல் அல்ும் அலெது அறம் அலநறி்கு சிரியரன
மற்றும் ரஷ்யாவைலுவும் இல்டும் அலெ.  ஈராரக் நகராமரன ம் அலமரசூலில்
அம் அலமரிக்கரவன் உத்தராவன் போரில் இப்போரது நைத்தப்ோட்டு
மற்றும் ரஷ்யாவைருகின்ற தரக்குதலின் தன்டமட்கு சிரியக் ம் அலகரண்டு ோரர்த்தரல்,

ோமற்றும் ரஷ்யாவைரின் மற்றும் ரஷ்யாவைரய்ஜரும் அலெமும் பிராரன்ஸ்,  பிரிட்ைன்,  ஸ்ம் அலோயின்
மற்றும் நியூசிும் அலெரந்து போரன்ற அம் அலமரிக்கரவன் கூட்ைரளிகள
ோரதுகரப்பு கவுன்சிலில் மற்றும் ரஷ்யாவைழங்கியிருக்கக் கூடி்கு சிரிய
இபதபோரன்ற அறிக்டககளும் இன்னும் அதிக
அமற்றும் ரஷ்யாவைும் அலெட்சணமரய் பதரன்றும்.

அம் அலும் அலெப்போரவன் கிழக்பக 600  கிபும் அலெரமீட்ைர் தூராத்தில்,

அம் அலமரிக்கரவும் அதன் கூட்ைரளிகளும்,  சிரி்கு சிரியரவல்
அம் அலமரிக்கரவன் சூழ்ச்சி பமற்றும் ரஷ்யாவைடும் அலெகதிக்குள்ளரல் மற்றும் ரஷ்யாவைலுப்ம் அலோற்று
ஈராரக்கிற்குள நுடழந்து 2014  இல் ம் அலமரசூல் நகராத்டதக்
கட்டுப்ோரட்டுக்குள ம் அலகரண்டுமற்றும் ரஷ்யாவைந்த ISIS க்கு எதிராரன ஈராரக்கி்கு சிரிய
அராசரங்கத்தின் தரக்குதல் ஒன்றுக்கு உதவக்
ம் அலகரண்டிருக்கின்றன.  இந்நகராம் இப்போரது
ோத்தரயிராக்கணக்கரன ஈராரக்கி்கு சிரிய இராரணுமற்றும் ரஷ்யாவைத்
துருப்புகதிக்குள்ளரலும்,  குர்துப் ோடைகதிக்குள்ளரலும் மற்றும் ோல்பமற்றும் ரஷ்யாவைறு
ஷி்கு சிரியர தீவராமற்றும் ரஷ்யாவைரதக் குழு உறுப்பினர்கதிக்குள்ளரலும் முழுடம்கு சிரியரக
சூழப்ோட்டிருப்ோதரக ோரக்தரத்தில் அமர்ந்திருக்கும்
அம் அலமரிக்க-ஆதராவு ஆட்சி கூறுகிறது.  
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"அப்ோரவ மக்கடதிக்குள்ளப் ோரதுகரப்ோதற்கரக மிகப்ம் அலோரும்
அதிக்குள்ளவல் ோடைமற்றும் ரஷ்யாவைலிடம ோ்கு சிரியன்ோடுத்துமற்றும் ரஷ்யாவைடத”  அம் அலமரிக்க-

தடும் அலெடமயிும் அலெரன ோடைகள தவர்த்து மற்றும் ரஷ்யாவைருமற்றும் ரஷ்யாவைதரக Associated Press

ம் அலசய்திகளில் மீண்டும் மீண்டும் கூறப்ோட்ைதரன ஒன்று
அப்ோட்ைமரன பிராச்சரராமரகும். ISIS போரராரளிகள “சரகும் மற்றும் ரஷ்யாவைடரா
போரராரடும்” எண்ணத்துைன் இருப்ோதரக திட்ைமற்றும் ரஷ்யாவைட்ைம் ம் அலசய்து
ஆகபமற்றும் ரஷ்யாவை போச்சுமற்றும் ரஷ்யாவைரர்த்டதக்கரன எந்த சரத்தி்கு சிரியத்டதயும்
ஈராரக்கி்கு சிரிய இராரணுமற்றும் ரஷ்யாவைம் நிராரகரித்து வட்டிருக்கிறது.  நகரில்
மரட்டிக் ம் அலகரண்டிருக்கும் 1.6 மில்லி்கு சிரியன் மற்றும் ரஷ்யாவைடரா்கு சிரியரன அப்ோரவ
மக்கள வீட்டை வட்டு ம் அலமற்றும் ரஷ்யாவைளியில் மற்றும் ரஷ்யாவைராபமற்றும் ரஷ்யாவைண்ைரம் என்று
அறிவுறுத்தும் துண்ைறிக்டககள வீசப்ோட்டு,  அம் அலமரிக்க,

பிரிட்டிஷ்,  பிம் அலராஞ்சு,  ஆஸ்திபராலி்கு சிரிய,  கனைர மற்றும் பஜரர்ைரன்
“கூட்ைணியின்” வமரனம் ISIS  நிடும் அலெ்கு சிரியரக சந்பதகப்ோடுமற்றும் ரஷ்யாவைதன்
மீது குண்டுவீசுகிறது.  மற்றும் ரஷ்யாவைரன்தரக்குதல் அச்சத்தரல்
குடும்ோங்கள குடியிருப்புகளின் கீழ்ததிக்குள்ளங்களில் குவந்து
மற்றும் ரஷ்யாவைருகின்றனர் என்று உதவ அடமப்ோரன REACH இன் நமற்றும் ரஷ்யாவைம்ோர்
24  அன்றரன மனிதரபிமரன நிடும் அலெச் சுருக்க அறிக்டக
ம் அலதரிவக்கிறது.

ஈராரக்கின் சிறப்புப் ோடைப் பிரிவுகள,  அபநக
சந்தர்ப்ோங்களில் அம் அலமரிக்கப் ோடைகள துடணமற்றும் ரஷ்யாவைரா,  கிழக்கு
புறநகர்ப் ோகுதிகளில் ம் அலகரஞ்சம் ம் அலகரஞ்சமரய் முன்பனறி,

ஒவ்ம் அலமற்றும் ரஷ்யாவைரரு இைமரக தங்கள கட்டுப்ோரட்டுக்குள
ம் அலகரண்டுமற்றும் ரஷ்யாவைந்து ம் அலகரண்டிருக்கின்றன.  அமற்றும் ரஷ்யாவைர்கள
ோ்கு சிரியன்ோடுத்தும் தந்திபராரோர்கு சிரியம் எளிடம்கு சிரியரனது,

ம் அலகரடூராமரனது,  அத்துைன் வீட்டை வட்டு ம் அலமற்றும் ரஷ்யாவைளியில் மற்றும் ரஷ்யாவைரா
பமற்றும் ரஷ்யாவைண்ைரம் என்று அப்ோரவ மக்களுக்கு
அறிவுறுத்தியுளதிக்குள்ளடதக் ம் அலகரண்டு ோரர்த்தரல்,

ம் அலகரடும் அலெோரதகமரனது.  ISIS  ஆல் ஆக்கிராமிக்கப்ோட்டிருக்கின்ற
அல்ும் அலெது ம் அலமற்றும் ரஷ்யாவைடிகுண்டுகள இருக்கும் இைமரக சந்பதகப்ோடும்
எந்த ஒரு கட்டிைத்டதயும் அழிப்ோதற்கு அமற்றும் ரஷ்யாவைர்கள வமரனத்
தரக்குதல்கடதிக்குள்ளயும்,  ஆட்டிும் அலெறி அல்ும் அலெது ைரங்கிகடதிக்குள்ளயும்
ோ்கு சிரியன்ோடுத்துகின்றனர். ISIS  மக்கடதிக்குள்ள “மனிதக் பகை்கு சிரியங்கதிக்குள்ளரக”
ோ்கு சிரியன்ோடுத்துமற்றும் ரஷ்யாவைதரகக் கூறி அப்ோரவ மக்களின்
உயிர்பசதங்களுக்கு முன்கூட்டிப்கு சிரிய நி்கு சிரியர்கு சிரியம் கற்பித்து
வடுகின்றனர்.

இந்த மற்றும் ரஷ்யாவைரராத்தில் 1,000  ISIS  போரராரளிகடதிக்குள்ள ம் அலகரன்றிருப்ோதரக
ஈராரக் இராரணுமற்றும் ரஷ்யாவைம் ம் அலோருடமயுைன் கூறி்கு சிரிய பநராத்தில்,

அராசுக்கு ஆதராமற்றும் ரஷ்யாவைரன மற்றும் குர்தீஷ் துருப்புகளில் 3700

போருக்கும் அதிகமரய் ம் அலகரன்றிருப்ோதரக ISIS கூறியிருக்கிறது.

அப்ோரவ மக்களில் எத்தடன போர் ோலி்கு சிரியரனரர்கள என்ோது
குறித்து இருதராப்பிைம் இருந்தும் நம்ோகமரன ோதில்கள
மற்றும் ரஷ்யாவைருமற்றும் ரஷ்யாவைதில்டும் அலெ,  ஆனரல் அந்த எண்ணிக்டக அதிகமரய்
இருப்ோதரகபமற்றும் ரஷ்யாவை ம் அலசய்திகள ம் அலதரிவக்கின்றன.  ம் அலமரசூலில்
இருந்து சுமரர் 80  கிபும் அலெரமீட்ைர் ம் அலதரடும் அலெவல் இருக்கும்
பமற்கு எர்பில் மருத்துமற்றும் ரஷ்யாவைமடனயில் அன்றரைம் கர்கு சிரியம்ோட்ை
இராரணுமற்றும் ரஷ்யாவைத்தினர் மற்றும் அப்ோரவ மக்கள 150  போர்
அனுமதிக்கப்ோட்டு மற்றும் ரஷ்யாவைருகின்றனர்.  அராசரங்கப் ோடைகளின்
பிடியில் இருக்கும் ோகுதியில் கர்கு சிரியம்ோட்ை மக்கள மட்டுபம
மருத்துமற்றும் ரஷ்யாவைமடனக்குச் ம் அலசல்ும் அலெ முடியும். இதுமற்றும் ரஷ்யாவைடராயில், 70,000 போர்
மட்டுபம தப்பிப் பிடழக்க முடிந்திருக்கிறது.

4,000  மற்றும் ரஷ்யாவைருைத்திற்கும் அதிகமரன ஒரு மற்றும் ரஷ்யாவைராும் அலெரற்டறக் ம் அலகரண்ை
ம் அலமரசூல் நகராமரனது “அதடனக் கரப்ோரற்ற”  கிட்ைத்தட்ை
அழிக்கப்ோட்டுக் ம் அலகரண்டிருக்கிறது.  இந்த மற்றும் ரஷ்யாவைரரா
குண்டுவீச்சில் கிழக்கின் புறநகர்ப் ோகுதியில் ஒரு முக்கி்கு சிரிய
நீர்க்குழரய் ோரடத அழிக்கப்ோட்ைடத்கு சிரியடுத்து,  சுமரர் 650,000

மக்களுக்கு தண்ணீர் இடணப்பு துண்டிக்கப்ோட்ைது.

மின்சரராம் ஏற்கனபமற்றும் ரஷ்யாவை ம் அலோரும்ோரலும் துண்டிக்கப்ோட்ை
நிடும் அலெயிபும் அலெப்கு சிரிய இருக்கிறது.  உணவுப் ம் அலோரருட்களின்
வநிப்கு சிரியரகம் குடறந்து ம் அலசல்மற்றும் ரஷ்யாவைதரல் வடும் அலெகள இராட்டிப்ோரக
இருப்ோதரகக் கூறப்ோடுகிறது.  நகரின் சுகரதரரா
அடமப்புமுடற ம் அலச்கு சிரியலிழந்து கிைக்கிறது.  ோல்கடும் அலெக்கழகம்
மற்றும் ஏராரதிக்குள்ளமரன பிற ம் அலோரதுக் கட்டிைங்கள
குப்டோக்கூதிக்குள்ளங்கதிக்குள்ளரகக் குடறக்கப்ோட்டு வட்டிருக்கின்றன.

புதன்கிழடம்கு சிரியன்று,  டைக்ரிஸ் நதியின் பமல்
அடமந்திருக்கும் ம் அலமரசூலின் பமற்கு மற்றும் கிழக்குப்
ோகுதிகடதிக்குள்ள இடணக்கின்ற நரன்கு முக்கி்கு சிரிய ோரும் அலெங்கடதிக்குள்ள
கூட்ைணி வமரனங்கள குண்டுவீசி “முைக்கி”்கு சிரியடத அடுத்து,

கிழக்கில் இருக்கும் மக்கள உணவு மற்றும் பிற
அத்தி்கு சிரியரமற்றும் ரஷ்யாவைசி்கு சிரியப் ம் அலோரருட்கள வநிப்கு சிரியரகிக்கப்ோடும்
சரத்தி்கு சிரியத்தில் இருந்து பமலும் தனிடமப்ோடுத்தப்ோட்ைனர்.

ம் அலமரசூல் முற்றுடக,  ோும் அலெ மரதங்கள இல்ும் அலெரவடின்,  ோும் அலெ
மற்றும் ரஷ்யாவைரராங்களுக்பகனும் ம் அலதரைரும் என்று எதிர்ோரர்க்கப்ோடுகிறது.

குளிர்கரும் அலெமும் உடற்கு சிரியடமற்றும் ரஷ்யாவைக்கும் ம் அலமற்றும் ரஷ்யாவைப்ோநிடும் அலெகளும் மற்றும் ரஷ்யாவைந்து
ம் அலகரண்டிருக்கும் நிடும் அலெயில்,  குறிப்ோரக,  குழந்டதகள,

ோும் அலெவீனமரனமற்றும் ரஷ்யாவைர்கள மற்றும் மற்றும் ரஷ்யாவை்கு சிரியதரனமற்றும் ரஷ்யாவைர்கள மத்தியில்
குண்டுவீச்டச வைவும் அதிகமரய் உடறவைமின்டமயும்,

ோட்டினியும் மற்றும் பநரயும் அதிகமரன உயிர்கடதிக்குள்ளக்
ம் அலகரல்லும் சரத்தி்கு சிரியமிருக்கிறது.

ஒோரமர நிர்மற்றும் ரஷ்யாவைரகம்,  இந்த மற்றும் ரஷ்யாவைரராத்தில் ம் அலமரசூலில்
சண்டைநிறுத்தங்கடதிக்குள்ளப்கு சிரியர அல்ும் அலெது “சர்மற்றும் ரஷ்யாவைபதச
மனிதரபிமரனச் சட்ைங்களுக்கு இணங்கி நைக்கபமற்றும் ரஷ்யாவைர”
பகட்கவல்டும் அலெ. போரர்க் குற்றங்கடதிக்குள்ள பநரக்கி்கு சிரிய ஏகரதிோத்தி்கு சிரிய
சக்திகளின் மபனரநிடும் அலெ்கு சிரியரனது அமற்றும் ரஷ்யாவைற்றரல் அமற்றும் ரஷ்யாவைர்களுக்கு
ஆதர்கு சிரியமிருக்கிறதர என்ோடதக் ம் அலகரண்பை
தீர்மரனிக்கப்ோடுகிறது.  அம் அலும் அலெப்போரவல்,  அம் அலமரிக்க மற்றும்
ஐபராரப்பி்கு சிரிய சக்திகளின் நும் அலென்கள பின்னடைமற்றும் ரஷ்யாவைதரல்,  அங்கு
கண்ைனமும் நைமற்றும் ரஷ்யாவைடிக்டகக்கரன அடழப்புகளும்
எழுகின்றன.  ம் அலமரசூலில்,  அம் அலமரிக்க நும் அலென்கபதிக்குள்ள
நிடும் அலெநரட்ைப்ோடுமற்றும் ரஷ்யாவைதரல்,  அங்பக நைக்கும் அப்ோரவ
மக்களின் உயிர்ப்ோலிகள தணித்துக் கரட்ைப்ோடுகின்றன
அல்ும் அலெது அப்ோட்ைமரக மறுக்கப்ோடுகின்றன.

ஏகரதிோத்தி்கு சிரியத்தின் மற்றும் முதும் அலெரளித்துமற்றும் ரஷ்யாவை ஆளும்
உ்கு சிரியராடுக்கின் பிராதிநிதிகள “மனித உரிடமகள”  குறித்துப்
போசுடகயில்,  இகழ்ச்சிட்கு சிரியயும் குபராரதத்டதயும் கரட்டுமற்றும் ரஷ்யாவைபத
ம் அலதரழிும் அலெரதிக்குள்ள மற்றும் ரஷ்யாவைர்க்கத்தின் சு்கு சிரியரதீனமரன நிடும் அலெப்ோரைரக
இருக்க பமற்றும் ரஷ்யாவைண்டும்.  முதும் அலெரளித்துமற்றும் ரஷ்யாவைத்திற்கு முடிவு கட்டுமற்றும் ரஷ்யாவைது
மட்டுபம ஏகரதிோத்தி்கு சிரியப் போரர் மற்றும் நமற்றும் ரஷ்யாவை-கரும் அலெனித்துமற்றும் ரஷ்யாவை
சூழ்ச்சிகளின் குற்றங்களுக்கு முடிவு கட்டுமற்றும் ரஷ்யாவைதற்கரன ஒபரா
மற்றும் ரஷ்யாவைழி்கு சிரியரகும்.
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