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சிரியியாவில் துருக்கிய இ்கிய இரியாணுவ
தியாக்குததலுதலை எதிர்ப்ர்ப்பிியாம!
By the International Committee of the Fourth International,

கர்திஷ்

த தல் தலை தலதலைமையி் தலைமையிலான ஆயுதக் கழுக்க தல் குழுக்களை இ் தலைக்க  தலகளை இலக்கு வைத்து சிரிகு வைத்து சிரியமையிலா
மீதமையிலான துருக்கிகு வைத்து சிரிய ப தல்கிய படைய படையகு வைத்து சிரியடுப் தலப டுப்பை நமையிலான்கமையிலாம் அகி் தலைத்தின் அ தலனத்து் தலைகக் கழு
(ICFI) களை இலக்கு வைன் தலதலைமைகு வைத்து சிரியமையிலாக கண்டிக்கிறது. களை இலக்கு வைமையிலாஷிங்்கிய படைன் சிரிகு வைத்து சிரியமையிலாவில் அதன் பிரதமையிலான
பினமையிலாமி சக்திகு வைத்து சிரியமையிலாக ய படையசகு வைத்து சிரியல்பட்டு களை இலக்கு வைந்த கர்திஷ் ப தல்கிய படைக தல் குழுக்களைக் க்கிய படைந்த களை இலக்கு வைமையிலாரம்
 தலகவிட்்கிய படைதும், ஒரு துரிததலைமைமையிலான தலைமைற்றும் களை இலக்கு வைன்மு தலறகு வைத்து சிரியமையிலான இரமையிலாணுகளை இலக்கு வை  இராணுவ மதலைமைமையிலாதல்
டுப்பை ந்கிய படைந்து களை இலக்கு வைருகிறது.
ஞமையிலாயிற்றுக்கிழ தலதலைமை துருக்கிகு வைத்து சிரிய பமையிலாதுகமையிலாப்புத்து தலற அ தலதலைமைச்சக அறிக் தலக
ஒன்றின்படி, துருக்கிகு வைத்து சிரிய துருப்புகள் அத்தமையிலாக்கதலின் முதல் ஐந்து டுப்பை நமையிலாட்களில்
550 கர்திஷ் துருப்புக தல் குழுக்களைக் ய படையகமையிலான்றுள்் குழுக்களைன. க தலறந்தபட்சம் டுப்பை நமையிலான்க துருக்கிகு வைத்து சிரிய
சிப்பமையிலாய்களும் உயிரிழந்துள்் குழுக்களைனர். பமையிலாதுகமையிலாப்பற்ற வீடுகள் மீது கண்டுதலைமை தலழ
ய படையபமையிலாழிகளை இலக்கு வைதமையிலால், துருக்கிகு வைத்து சிரிய-சிரிகு வைத்து சிரிய எல் தல் தலையின் இரண்டு தரப்பிலும் ப் தலை அப்பமையிலாவி
தலைமைக்களும் கமையிலாகு வைத்து சிரியதலைமை தல்கிய படைந்துள்் குழுக்களைதமையிலாக ய படையசய்திகள் கறிப்பிடுகின்றன. துருக்கிகு வைத்து சிரிய
ப தல்கிய படைக தல் குழுக்களையும் தலைமைற்றும் அகளை இலக்கு வைர்களு்கிய படைன் அல்ய படையகமையிலாய்தமையிலா ய படையதமையிலா்கிய படைர்புபட்்கிய படை சிரிகு வைத்து சிரிய
"கி் குழுக்களைர்ச்சிகர" கூட்்கிய படைமையிலாளிக தல் குழுக்களையும் எதிர்ய படையகமையிலாள்் குழுக்களை ஈரமையிலான் ஆதரவு்கிய படைன் சிரிகு வைத்து சிரிய
இரமையிலாணுகளை இலக்கு வைம் களை இலக்கு வை்கிய படைக்க  இராணுவ மடுப்பை நமையிலாக்கி அணிகளை இலக்கு வைகத்துள்் குழுக்களை நி தல் தலையில், தலைமைத்திகு வைத்து சிரிய கிழக்கம்
உ் தலைகமும் முற்றுமுத் தலைமையிலான  இராணுவ மபமையிலாரின் விளிம்பில் உள்் குழுக்களைன.
துருக்கி, தலைமைத்திகு வைத்து சிரிய கிழக்கின் மூன்று தசமையிலாப்த கமையிலா் தலை ஏகமையிலாதிபத்திகு வைத்து சிரிய  இராணுவ மபமையிலார்
உருகளை இலக்கு வைமையிலாக்கிகு வைத்து சிரிய ய படையபரும் சுழலுக்கள் சிக்கி உள்் குழுக்களைது. அங்கமையிலாரமையிலாவில் ஜனமையிலாதிபதி
ய படையரய படையசப்
தமையிலாயிப்
எர் இராணுவ ம்கிய படைமையிலாகமையிலானின்
அரசமையிலாங்கம்
அதன்
தமையிலாக்கத தல் தலை
கறிப்பிடுகின்றகளை இலக்கு வைமையிலாறு, “களை இலக்கு வைசந்தகமையிலா் தலை சதலைமைமையிலாதமையிலான டுப்பை ந்கிய படைகளை இலக்கு வைடிக் தலக" (Operation Peace
Spring)
என்பது
சதலைமைமையிலாதமையிலானத்திற்கமையிலான
டுப்பை ந்கிய படைகளை இலக்கு வைடிக் தலக இராணுவ மகு வைத்து சிரியமையிலா
அல்் தலைது
பகு வைத்து சிரியங்கரகளை இலக்கு வைமையிலாதத்திற்க எதிரமையிலான ஒரு  இராணுவ மபமையிலா இராணுவ மரமையிலா கி தல்கிய படைகு வைத்து சிரியமையிலாது. அது, சிரிகு வைத்து சிரியமையிலாவில் சிஐஏ
முடுக்கிவிட்்கிய படை ஆட்சி தலைமைமையிலாற்ற டுப்பை ந்கிய படைகளை இலக்கு வைடிக் தலக, ஒருபுறம் அய படையதலைமைரிக்கமையிலா, ஐ இராணுவ மரமையிலாப்பமையிலா,
துருக்கி தலைமைற்றும் சிரிகு வைத்து சிரிய "கி் குழுக்களைர்ச்சிகர" கழுக்க தல் குழுக்களையும், தலைமைறுபுறம் ஈரமையிலான், ரஷ்கு வைத்து சிரியமையிலா,
சீனமையிலா தலைமைற்றும் சிரிகு வைத்து சிரிய ஆட்சி தலகு வைத்து சிரியயும் உள்ளிழுத்து, ய படையதமையிலா்கிய படைங்கிவிட்்கிய படை எட்்கிய படைமையிலாண்டு
கமையிலா் தலை  இராணுவ மபமையிலாரின் கடு தலதலைமைகு வைத்து சிரியமையிலான தீவிரப்பமையிலா்கிய படைமையிலாகம்.
ரஷ்கு வைத்து சிரியமையிலாவு்கிய படைன் ஓர் உ்கிய படைன்படிக் தலக  இராணுவ மதலைமைற்ய படையகமையிலாள்் குழுக்களை முகு வைத்து சிரியன்றதற்கமையிலாக எர் இராணுவ ம்கிய படைமையிலாக தலனக்
கவிழ்த்து படுய படையகமையிலா தல் தலை ய படையசய்களை இலக்கு வைதற்கமையிலான ஒரு  இராணுவ மதமையிலால்விகு வைத்து சிரிய தல்கிய படைந்த, களை இலக்கு வைமையிலாஷிங்்கிய படைன்
தலைமைற்றும்  இராணுவ மபர்லின் ஆதரித்த, 2016 ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சதிக்கப் பின்னர்,
சிரிகு வைத்து சிரியமையிலாவில் அய படையதலைமைரிக்க ஆதரவி் தலைமையிலான கர்திஷ் அரசு கட்்கிய படை தலதலைமைப்ப தலதத் தடுக்க
அங்கமையிலாரமையிலா  இராணுவ மடுப்பை நமையிலாக்கதலைமைமையிலாக ய படையகமையிலாண்டுள்் குழுக்களைது.
இந்த துருக்கிகு வைத்து சிரிய-கர்திஷ் ச இராணுவ மகமையிலாதரத்துகளை இலக்கு வை  இராணுவ மதலைமைமையிலாத் தலைமையிலானது, ஏகமையிலாதிபத்திகு வைத்து சிரியத்தின்
பிரதமையிலான இரமையிலாணுகளை இலக்கு வை எதிர்ப் தலைத் தலதக் அகற்றி விட்டிருந்த 1991  இராணுவ மசமையிலாவிகு வைத்து சிரியத் ஒன்றிகு வைத்து சிரிய
ஸ்ரமையிலாலினிச க தல் தலைப்புக்கப் பின்னர் களை இலக்கு வைமையிலாஷிங்்கிய படைனும் அதன் ஐ இராணுவ மரமையிலாப்பிகு வைத்து சிரிய
ஏகமையிலாதிபத்திகு வைத்து சிரிய கூட்்கிய படைமையிலாளிகளும்  இராணுவ மதலைமைற்பமையிலார் தலகளை இலக்கு வை ய படையசய்த தலைமைத்திகு வைத்து சிரியக் கிழக்க
தலைமைனிதயினப் படுய படையகமையிலா தல் தலைகளின் இறுதி வி தல் குழுக்களைய படையபமையிலாரு் குழுக்களைமையிலாகம். அப் இராணுவ மபமையிலாதிருந்து,
அய படையதலைமைரிக்க ஜனமையிலாதிபதி ய படைய்கிய படைமையிலானமையிலால்ட் ட்ரம்ப் அகளை இலக்கு வை இராணுவ மர கூ்கிய படை சமீபத்தில் ட்வீட்்கிய படைரில்
ஒப்புக் ய படையகமையிலாண்்கிய படைகளை இலக்கு வைமையிலாறு, ஈரமையிலாக், ஆப்கமையிலானிஸ்தமையிலான், சிரிகு வைத்து சிரியமையிலா தலைமைற்றும் அதற்க
அப்பமையிலாலும்
களை இலக்கு வைமையிலாஷிங்்கிய படைன்
ய படையபமையிலாய்களின்
அடிப்ப தல்கிய படையில்
மில்லிகு வைத்து சிரியன்
கணக்கமையிலானகளை இலக்கு வைர்க தல் குழுக்களை  இராணுவ மபமையிலார்களில் ய படையகமையிலான்றுள்் குழுக்களைது. இத்த தலககு வைத்து சிரிய  இராணுவ மபமையிலார்கள் பத்து
மில்லிகு வைத்து சிரியன் கணக்கமையிலானகளை இலக்கு வைர்க தல் குழுக்களை அகளை இலக்கு வைர்களின் வீடுக தல் குழுக்களை விட்டு துரத்தி,
இரண்்கிய படைமையிலாம் உ் தலைக  இராணுவ மபமையிலாருக்கப் பின்னர் மிகப் ய படையபரிகு வைத்து சிரிய உ் தலைக் குழுக்களைமையிலாவிகு வைத்து சிரிய அகதிகள்
ய படையடுப்பை நருக்கடி தலகு வைத்து சிரிய உருகளை இலக்கு வைமையிலாக்கியுள்் குழுக்களைது.
ப் தலை
தசமையிலாப்தங்க் குழுக்களைமையிலாக
ஏகமையிலாதிபத்திகு வைத்து சிரிய
 இராணுவ மபமையிலாரமையிலால்
எரியூட்்கிய படைப்பட்்கிய படை
கட்டுப்படுத்தவிகு வைத்து சிரிய் தலைமையிலாத இன தலைமைற்றும் களை இலக்கு வைர்க்க  இராணுவ மதலைமைமையிலாதல்களுக்க இரமையிலாணுகளை இலக்கு வைரீதியில்
தீர்வு கமையிலாண்பதற்கமையிலாக, இப் இராணுவ மபமையிலாது அங்கமையிலாரமையிலா முழு வீச்சில் இறங்கி உள்் குழுக்களைது.
களை இலக்கு வை்கிய படைக்க சிரிகு வைத்து சிரியமையிலா தலகளை இலக்கு வைக்  தலகப்பற்றி, அங் இராணுவ மக துருக்கியில் களை இலக்கு வைமையிலாழும் மில்லிகு வைத்து சிரியன்
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கணக்கமையிலான சிரிகு வைத்து சிரிய அரபு அகதிக தல் குழுக்களைப் ப் தலைகளை இலக்கு வைந்ததலைமைமையிலாக கடிகு வைத்து சிரியதலைமைர்த்துகளை இலக்கு வைதும் தலைமைற்றும்
அவ்விதத்தில் துருக்கிகு வைத்து சிரிய-சிரிகு வைத்து சிரிய எல் தல் தலையில் ஒரு கர்திஷ் அரசு நி தல் தலை
ய படையபறுகளை இலக்கு வை தலதத் தடுப்பது இராணுவ மதலைமை அதன்  இராணுவ மடுப்பை நமையிலாக்கதலைமைமையிலாகம். இந்த மூ இராணுவ ம் தலைமையிலாபமையிலாகு வைத்து சிரியத்து்கிய படைன்,
துருக்கிகு வைத்து சிரிய முத் தலைமையிலாளித்துகளை இலக்கு வை களை இலக்கு வைர்க்கம் அழி தலகளை இலக்கு வை  இராணுவ மடுப்பை நமையிலாக்கி டுப்பை நகர்ந்து களை இலக்கு வைருகிறது.
மிகப் ய படையபரும்  இராணுவ மபமையிலார் கற்றங்களில் துருக்கிகு வைத்து சிரிய ஆளும் களை இலக்கு வைர்க்கம்
சம்பந்தப்பட்டுள்் குழுக்களை நி தல் தலையில், அங்கமையிலாரமையிலாவின் தமையிலாக்கதல், அ தலனத்து உ் தலைக
சக்திகளுக்கம் இ தல்கிய படை இராணுவ மகு வைத்து சிரிய முற்றுமுத் தலைமையிலான  இராணுவ மபமையிலாரமையிலாக தீவிரதலைமை தல்கிய படையும் அபமையிலாகு வைத்து சிரியத் தலத
முன்நிறுத்துகிறது.
துருக்கிக்க
உள் இராணுவ ம் குழுக்களை
அ தலதலைமைதிகு வைத்து சிரியமையிலான
மு தலறயில்
இத்தமையிலாக்கத தல் தலை
எதிர்ப்பகளை இலக்கு வைர்க தல் குழுக்களைக்  தலகது ய படையசய்களை இலக்கு வை தலத டுப்பை நமையிலான்கமையிலாம் அகி் தலைத்தின் அ தலனத்து் தலைகக்
கழு கண்டிக்கிறது. அல்ஜீரிகு வைத்து சிரியமையிலா, சூ்கிய படைமையிலான் தலைமைற்றும் எகிப்திகு வைத்து சிரிய இரமையிலாணுகளை இலக்கு வை
ஆட்சிக தல் குழுக்களையும், அத்து்கிய படைன் ஈரமையிலாக்கில் டுப்பை நகளை இலக்கு வை-கமையிலா் தலைனித்துகளை இலக்கு வை அய படையதலைமைரிக்க  தலகப்பமையிலா தலகளை இலக்கு வை
அரசமையிலாங்கத் தலதயும்
வீழ்த்துகளை இலக்கு வைதற்கமையிலான
ய படையபருந்திர் குழுக்களைமையிலான
தலைமைக்கள்
 இராணுவ மபமையிலாரமையிலாட்்கிய படைங்களு்கிய படைன், உ் தலைக் குழுக்களைவில் களை இலக்கு வைர்க்க  இராணுவ மபமையிலாரமையிலாட்்கிய படைத்தின் மீள்களை இலக்கு வைரு தலகக்க
தலைமைத்தியில், துருக்கிகு வைத்து சிரிய தமையிலாக்கதல் டுப்பை ந்கிய படைந்து களை இலக்கு வைருகிறது. படு இராணுவ மதலைமைமையிலாசதலைமைமையிலாக சீர்க தல் தலைந்து
களை இலக்கு வைரும் துருக்கிகு வைத்து சிரிய ய படையபமையிலாரு் குழுக்களைமையிலாதமையிலாரம் மீது அதிகரித்து களை இலக்கு வைரும் தலைமைக்கள்  இராணுவ மகமையிலாபம்
கறித்தும் கருத்துக் கணிப்புகளில் எர் இராணுவ ம்கிய படைமையிலாகனின் ஆளும் கட்சிகு வைத்து சிரியமையிலான நீதி தலைமைற்றும்
களை இலக்கு வை் குழுக்களைர்ச்சி கட்சி (AKP) தீவிரதலைமைமையிலாக 30 சதவீதத்திற்கக் கீழ் பின்தங்கி
களை இலக்கு வைருகளை இலக்கு வை தலதயும் கறித்து அகளை இலக்கு வைர் கட்சி டுப்பை நன்க அறிந்துள்் குழுக்களைமையிலார். அது, உள்டுப்பை நமையிலாட்டில்
ஒரு சமூக ய படையகளை இலக்கு வைடிப் தலபக் கறித்து அஞ்சி, ய படையதமையிலாழி் தலைமையிலா் குழுக்களை களை இலக்கு வைர்க்க எதிர்ப் தலப
 இராணுவ மதசிகு வைத்து சிரியகளை இலக்கு வைமையிலாத தலைமைற்றும் இரமையிலாணுகளை இலக்கு வைகளை இலக்கு வைமையிலாத திட்்கிய படைநிரலுக்கள் மூழ்கடிக்க கருதுகிறது.
டுப்பை நமையிலான்கமையிலாம் அகி் தலைத்தின் அ தலனத்து் தலைகக் கழு (ICFI), ஓர் ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சதி
மூ் தலைதலைமைமையிலாக எர் இராணுவ ம்கிய படைமையிலாக தலன நீக்ககளை இலக்கு வைதற்கமையிலான அதன் முகு வைத்து சிரியற்சிகள் உட்ப்கிய படை
ஏகமையிலாதிபத்திகு வைத்து சிரியத் தலத சதலைமைரசத்திற்கி்கிய படைமின்றி எதிர்க்கிறது. ஆனமையிலால் ஒட் இராணுவ ம்கிய படைமையிலாதலைமைமையிலான்
சமையிலாம்ரமையிலாஜ்ஜிகு வைத்து சிரியத் தலத துண்்கிய படைமையிலாடும் ஏகமையிலாதிபத்திகு வைத்து சிரிய மு தலனவுக்க எதிரமையிலான ஒரு
 இராணுவ மபமையிலாரில் துருக்கி ஒரு தலைமைதசமையிலார்பற்ற அரசமையிலாங்கதலைமைமையிலாக உருகளை இலக்கு வைமையிலாகி ஒரு
நூற்றமையிலாண்டுக்கப்
பின்னர்,
துருக்கிகு வைத்து சிரிய
முத் தலைமையிலாளித்துகளை இலக்கு வை
களை இலக்கு வைர்க்கம்
ஏகமையிலாதிபத்திகு வைத்து சிரியத்தி்கிய படைம் இருந்து அதன் சுதந்திரத் தலதப் பமையிலாதுகமையிலாத்து ய படையகமையிலாள்களை இலக்கு வைது
ஒருபுறம் இருக்கட்டும், அது அதன் உள் இராணுவ மதலைமைமையிலாதல்களுக்க எந்தய படையகளை இலக்கு வைமையிலாரு
ஜனடுப்பை நமையிலாகு வைத்து சிரியக தீர்வும் கமையிலாண இ் தலைமையிலாகு வைத்து சிரியக்கற்றது என்ப தலத நிரூபித்துள்் குழுக்களைது.
உண் தலதலைமையில், எர் இராணுவ ம்கிய படைமையிலாகன் தமையிலாக்கத தல் தலை டுப்பை ந்கிய படைத்துகளை இலக்கு வைதற்க முன்னர், ய படையகளை இலக்கு வைறும்
மூன்றமையிலாண்டுகளுக்க முன்னர்தமையிலான் அகளை இலக்கு வை தலரக் ய படையகமையிலால்் தலை முகு வைத்து சிரியன்ற, களை இலக்கு வைமையிலாஷிங்்கிய படைன்
தலைமைற்றும் அதன் ஐ இராணுவ மரமையிலாப்பிகு வைத்து சிரிய கூட்்கிய படைமையிலாளிகளின் ஒப்புத தல் தலைப் ய படையபற முகு வைத்து சிரியன்றமையிலார்.
 இராணுவ மபமையிலார், இன  இராணுவ மதலைமைமையிலாதல் தலைமைற்றும் எ இராணுவ மதச்சதிகமையிலார ஆட்சியின் பிரச்சி தலனகளுக்க ஒ இராணுவ மர
முற் இராணுவ மபமையிலாக்கமையிலான பதில், துருக்கி, கர்திஸ், அ இராணுவ மரபிகு வைத்து சிரிய, ஈரமையிலானிகு வைத்து சிரிய தலைமைற்றும்
இஸ் இராணுவ மரலிகு வைத்து சிரிய அ தலனத்து  இராணுவ மதச ய படையதமையிலாழி் தலைமையிலா் குழுக்களைர்க தல் குழுக்களையும் ஏகமையிலாதிபத்திகு வைத்து சிரிய  இராணுவ மபமையிலார் தலைமைற்றும்
பிரமையிலாந்திகு வைத்து சிரிய முத் தலைமையிலாளித்துகளை இலக்கு வை களை இலக்கு வைர்க்கங்களுக்க எதிரமையிலாக ஐக்கிகு வைத்து சிரியப்படுத்தி,
ய படையதமையிலாழி் தலைமையிலா் குழுக்களை களை இலக்கு வைர்க்கத்தின் புரட்சிகர  இராணுவ மபமையிலாரமையிலாட்்கிய படைத்தின் மூ் தலைதலைமைமையிலாக இனப்
பி் குழுக்களைவுக தல் குழுக்களைக் க்கிய படைந்து ஒரு ஜனடுப்பை நமையிலாகு வைத்து சிரியக ஆட்சி தலகு வைத்து சிரிய நிறுவுகளை இலக்கு வைதில் தமையிலான்
தங்கியுள்் குழுக்களைது.
துருக்கியிலும் தலைமைற்றும் அப்பிரமையிலாந்திகு வைத்து சிரியம் எங்கிலுதலைமைமையிலான நிகழ்வுகள், லி இராணுவ மகு வைத்து சிரியமையிலான்
ட்ய படையரமையிலாட்ஸ்கிகு வைத்து சிரியமையிலால் அகளை இலக்கு வைரது நிரந்தரப் புரட்சியில் வி் குழுக்களைங்கப்படுத்தப்பட்்கிய படை உ் தலைக
புரட்சிகர மூ இராணுவ ம் தலைமையிலாபமையிலாகு வைத்து சிரியத் தலதப் மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகின்றன. முத் தலைமையிலாளித்துகளை இலக்கு வை
களை இலக்கு வை் குழுக்களைர்ச்சி தமையிலாதலைமைததலைமைமையிலான தலைமைற்ற எல்் தலைமையிலா டுப்பை நமையிலாடுக தல் குழுக்களைப்  இராணுவ மபமையிலா் தலை இராணுவ மகளை இலக்கு வை, துருக்கியிலும்,
ய படையதமையிலாழி் தலைமையிலா் குழுக்களை களை இலக்கு வைர்க்கத்திற்க அஞ்சி டுப்பை நம்பிக் தலககு வைத்து சிரியற்று ஏகமையிலாதிபத்திகு வைத்து சிரியத்து்கிய படைன்
பி தலணந்துள்் குழுக்களை முத் தலைமையிலாளித்துகளை இலக்கு வை களை இலக்கு வைர்க்கம் இந்த பிரச்சி தலனகளில் எ தலதயு இராணுவ மதலைமை
தீர்க்க இ் தலைமையிலாகு வைத்து சிரியக்கற்றது. உள்டுப்பை நமையிலாட்டு முத் தலைமையிலாளித்துகளை இலக்கு வை களை இலக்கு வைர்க்கம் தலைமைற்றும்

ஏகமையிலாதிபத்திகு வைத்து சிரியம் இரண்டுக்கம் எதிரமையிலாக சமூகத்தின் ஒடுக்கப்பட்்கிய படை பிரிவுகள்
அ தலனத்திற்கம் த தல் தலை தலதலைமை ய படையகமையிலாடுத்து ய படையதமையிலாழி் தலைமையிலா் குழுக்களை களை இலக்கு வைர்க்கத்தின் சுகு வைத்து சிரியமையிலாதீனதலைமைமையிலான
 இராணுவ மபமையிலாரமையிலாட்்கிய படைத்தின் மூ் தலைதலைமைமையிலாக தலைமைட்டு இராணுவ மதலைமை இந்த பணி தலகு வைத்து சிரியப் பூர்த்தி ய படையசய்கு வைத்து சிரியவிகு வைத்து சிரியலும்.
அதன் கர்திஷ் கூட்்கிய படைமையிலாளிகள் உ்கிய படைனமையிலான களை இலக்கு வைமையிலாஷிங்்கிய படைனின் அப்பட்்கிய படைதலைமைமையிலான இரட் தல்கிய படை இராணுவ மகளை இலக்கு வை்கிய படைம், கர்திஷ்களின் ஜனடுப்பை நமையிலாகு வைத்து சிரியக தலைமைற்றும் க் தலைமையிலாச்சமையிலார உரி தலதலைமைக தல் குழுக்களை
முன்ய படையனடுப்பதற்க ஒரு மூ இராணுவ ம் தலைமையிலாபமையிலாகு வைத்து சிரியதலைமைமையிலாக
கர்திஷ்
 இராணுவ மதசிகு வைத்து சிரியகளை இலக்கு வைமையிலாதத்தின்
திகளை இலக்கு வைமையிலால்நி தல் தலை தலதலைமைக்க தலைமைற்ய படையறமையிலாரு கசப்பமையிலான படிப்பி தலனகு வைத்து சிரியமையிலாகம். இஸ்் தலைமையிலாமிகு வைத்து சிரிய அரசு
ஆயுதக் கழுக்களின் 1,000 க்கம் அதிகதலைமைமையிலான உறுப்பினர்க தல் குழுக்களை படு இராணுவ மதலைமைமையிலாசதலைமைமையிலான
நி தல் தலை தலதலைமைகளில் சி தலறயில் அ தல்கிய படைத்து  தலகளை இலக்கு வைத்திருப்பதில் கர்திஷ்  இராணுவ மதசிகு வைத்து சிரியகளை இலக்கு வைமையிலாதிகள்
களை இலக்கு வைகித்த பமையிலாத்திரம் அம்ப் தலைதலைமைமையிலாகளை இலக்கு வைது, களை இலக்கு வை்கிய படைக்க சிரிகு வைத்து சிரியமையிலாவில் ஒரு ஜனடுப்பை நமையிலாகு வைத்து சிரியக
ஆட்சி தலகு வைத்து சிரிய  இராணுவ மதலைமைற்பமையிலார் தலகளை இலக்கு வை ய படையசய் இராணுவ மகளை இலக்கு வைமையிலாம் என்ற அகளை இலக்கு வைர்களின் களை இலக்கு வைமையிலாதங்களின்
 இராணுவ மதலைமைமையிலாசடித்தன் தலதலைமை தலகு வைத்து சிரிய எடுத்துக்கமையிலாட்டுகிறது.
கர்திஷ் தலைமைக்கள் துருக்கி, சிரிகு வைத்து சிரியமையிலா, ஈரமையிலாக் தலைமைற்றும் ஈரமையிலான் எங்கிலும் பரகளை இலக்கு வை் தலைமையிலாக
களை இலக்கு வைமையிலாழ்கிறமையிலார்கள். அரசு அதிகமையிலாரத் தலதக்  தலகப்பற்றி தலைமைத்திகு வைத்து சிரிய கிழக்க தலைமைற்றும்
தலைமைத்திகு வைத்து சிரிய ஆசிகு வைத்து சிரியமையிலாவின் ஐக்கிகு வைத்து சிரிய  இராணுவ மசமையிலாசலிச அரசுக தல் குழுக்களைக் கட்்கிய படை தலதலைமைப்பதற்கமையிலாக எல்் தலைமையிலா
இன ய படையதமையிலாழி் தலைமையிலா் குழுக்களைர்க தல் குழுக்களையும் ஒருங்கி தலணத்த ஒரு ய படையபமையிலாதுகளை இலக்கு வைமையிலான புரட்சிகர
 இராணுவ மபமையிலாரமையிலாட்்கிய படைம் தலைமைட்டு இராணுவ மதலைமை, துருக்கிகு வைத்து சிரிய தலைமைக்களுக்க  இராணுவ மபமையிலா் தலை இராணுவ மகளை இலக்கு வை, கர்திஷ் தலைமைக்களுக்கம்
அகளை இலக்கு வைர்களின் ஜனடுப்பை நமையிலாகு வைத்து சிரியக உரி தலதலைமைக தல் குழுக்களைப் பமையிலாதுகமையிலாப்பதற்கமையிலான ஒ இராணுவ மர சமையிலாத்திகு வைத்து சிரியதலைமைமையிலான
மூ இராணுவ ம் தலைமையிலாபமையிலாகு வைத்து சிரியதலைமைமையிலாகம்.
துருக்கியின்
ஒட்டுய படையதலைமைமையிலாத்த
அரசிகு வைத்து சிரியல்
ஸ்தமையிலாபகமும்
எடுத்துள்் குழுக்களை
பிற் இராணுவ மபமையிலாக்கத்தனதலைமைமையிலான நி தல் தலைப்பமையிலாடுகள் தலைமைத்திகு வைத்து சிரிய கிழக்கில் முத் தலைமையிலாளித்துகளை இலக்கு வைம்
அ தல்கிய படைந்துள்் குழுக்களை முட்டுச்சந்து நி தல் தலை தலகு வைத்து சிரிய அம்ப் தலைப்படுத்துகிறது. துருக்கிகு வைத்து சிரிய ஆளும்
களை இலக்கு வைர்க்கத்தின் பமையிலாரம்பரிகு வைத்து சிரிய  இராணுவ மபமையிலார்-ஆதரவு கட்சியும் எதிர்கட்சியுதலைமைமையிலான, கடிகு வைத்து சிரியரசு
தலைமைக்கள் கட்சி (CHP), சிரிகு வைத்து சிரிய ஆட்சியு்கிய படைன் ஓர் உ்கிய படைன்படிக் தலக ய படையசய்கு வைத்து சிரியப்படும் என்ற
அனுதலைமைமையிலானத்து்கிய படைன்
இரமையிலாணுகளை இலக்கு வைத்
தீவிரப்பமையிலாட்டின்
அபமையிலாகு வைத்து சிரியம்
கறித்து
ய படையதமையிலாழி் தலைமையிலா் குழுக்களைர்க தல் குழுக்களை உறக்கத்தில்  தலகளை இலக்கு வைத்திருக்கம் முகு வைத்து சிரியற்சியில், எர் இராணுவ ம்கிய படைமையிலாகனின்
தமையிலாக்கத தல் தலை ஆதரித்துள்் குழுக்களைது.
இது
துருக்கிகு வைத்து சிரிய
டுப்பை நடுத்தர-களை இலக்கு வைர்க்க
 இராணுவ மபமையிலாலி-இ்கிய படைது
கட்சிகள்
களை இலக்கு வைகித்த
பிற் இராணுவ மபமையிலாக்கத்தனதலைமைமையிலான பமையிலாத்திரத் தலத அம்ப் தலைப்படுத்துகிறது, இ தலகளை இலக்கு வை இந்தமையிலாண்டு
உள்் குழுக்களைமையிலாட்சி  இராணுவ மதர்தல்களில் எர் இராணுவ ம்கிய படைமையிலாகனின் AKP கட்சிக்க எதிரமையிலாக CHP க்கப்
பின்னமையிலால் அணிகளை இலக்கு வைகத்தன. ய படையதமையிலாழிற் கட்சிகு வைத்து சிரியமையிலான EMEP கடிகு வைத்து சிரியரசு தலைமைக்கள்
கட்சியு்கிய படைன் “நிரந்தர ஐக்கிகு வைத்து சிரியம்” டுப்பை நமையிலாடுகின்ற அ இராணுவ மத இராணுவ மகளை இலக்கு வை தல் குழுக்களையில், சுதந்திரம் தலைமைற்றும்
டுப்பை நல்லிணக்க கட்சி (ÖDP) அதன் த தல் தலைகளை இலக்கு வை தலர CHP  இராணுவ மகளை இலக்கு வைட்பமையிலா் குழுக்களைரமையிலாக  இராணுவ மபமையிலாட்டியி்கிய படை
நிறுத்திகு வைத்து சிரியது. CHP ஆட்சியிலிருக்கம் டுப்பை நகரங்களில் இருந்து சிரிகு வைத்து சிரிய அகதிக தல் குழுக்களை
ய படையகளை இலக்கு வைளி இராணுவ மகு வைத்து சிரியற்றுகளை இலக்கு வைதற்கமையிலான CHP இன் டுப்பை நகர்வுகளுக்கம், இப் இராணுவ மபமையிலாது சிரிகு வைத்து சிரியமையிலா மீதமையிலான
துருக்கியின் ப தல்கிய படைய படையகு வைத்து சிரியடுப்புக்கதலைமைமையிலான அரசிகு வைத்து சிரியல் ய படையபமையிலாறுப்பு இகளை இலக்கு வைர்க தல் குழுக்களை தலகு வைத்து சிரிய
சமையிலாரும்.
கர்திஷ்- இராணுவ மதசிகு வைத்து சிரியகளை இலக்கு வைமையிலாத தலைமைக்கள் ஜனடுப்பை நமையிலாகு வைத்து சிரியகக் கட்சி (HDP) “சர்களை இலக்கு வை இராணுவ மதச அ தலதலைமைப்புகள்"
“ய படையபமையிலாறுப் இராணுவ மபற்க  இராணுவ மகளை இலக்கு வைண்டும்" என்றும், கர்திஷ் ஆயுதக் கழுக்களின் உதவிக்க
களை இலக்கு வைர  இராணுவ மகளை இலக்கு வைண்டுய படையதலைமைன்றும் அ தலழப்பு விடுத்து களை இலக்கு வைருகிறது. ஆனமையிலால் ய படையபன்்கிய படைகன்,
சிஐஏ, ஜனடுப்பை நமையிலாகு வைத்து சிரியகக் கட்சி தலைமைற்றும் ஐ இராணுவ மரமையிலாப்பமையிலாவில் உள்் குழுக்களை அகளை இலக்கு வைர்களின்
கூட்்கிய படைமையிலாளிக இராணுவ ம் குழுக்களை கர்திஷ்  இராணுவ மதசிகு வைத்து சிரியகளை இலக்கு வைமையிலாதிகள் மு தலறயிடும் "சர்களை இலக்கு வை இராணுவ மதச அ தலதலைமைப்புக் குழுக்களைமையிலாக"
உள்் குழுக்களைன. ப் தலை பத்தமையிலாண்டுக் குழுக்களைமையிலாக இந்த அ தலதலைமைப்புகள் பமையிலாரிகு வைத்து சிரிய படுய படையகமையிலா தல் தலைக்க
தமையிலான் ய படையபமையிலாறுப்பமையிலாக உள்் குழுக்களைன.
தலைமைத்திகு வைத்து சிரிய கிழக்கில் கர்திஷ் தலைமைக்க தல் குழுக்களையும் ஏ தலனகு வைத்து சிரிய ஒடுக்கப்படும் தலைமைக்க தல் குழுக்களையும்
சதலைமைரசத்திற்கி்கிய படைமின்றி பமையிலாதுகமையிலாக்கின்ற அ இராணுவ மத இராணுவ மகளை இலக்கு வை தல் குழுக்களையில், ICFI, கர்திஷ்
முத் தலைமையிலாளித்துகளை இலக்கு வை  இராணுவ மதசிகு வைத்து சிரியகளை இலக்கு வைமையிலாதிக தல் குழுக்களை ஆதரிக்கவில் தல் தலை. ISIS மீதமையிலான  இராணுவ மபமையிலார்
என்ற தலழக்கப்பட்்கிய படைதில் ரக்கமையிலா தலைமைற்றும் ஏ தலனகு வைத்து சிரிய சிரிகு வைத்து சிரிய டுப்பை நகரங்கள் மீது
டுப்பை ந்கிய படைத்தப்பட்்கிய படை  இராணுவ மபமையிலார் கற்றங்கள் உட்ப்கிய படை சிரிகு வைத்து சிரியமையிலாவில் அய படையதலைமைரிக்க-கர்திஷ்
கூட்்கிய படைணியின் டுப்பை நமையிலாசகரதலைமைமையிலான வி தல் குழுக்களைவு, முத் தலைமையிலாளித்துகளை இலக்கு வை  இராணுவ மதசிகு வைத்து சிரியகளை இலக்கு வைமையிலாதம் கறித்த
ட்ய படையரமையிலாட்ஸ்கிச விதலைமைர்சனத் தலத ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறது, அதுகளை இலக்கு வைமையிலாகளை இலக்கு வைது: அது தலைமைத்திகு வைத்து சிரிய
கிழக் தலக இனரீதியில் பி் குழுக்களைவுபடுத்தவும் தலைமைற்றும் அதன் தலைமைக்க தல் குழுக்களை
ஏகமையிலாதிபத்திகு வைத்து சிரியத்திற்க அ தலத அடிபணிகு வைத்து சிரிய  தலகளை இலக்கு வைக்கவும் தலைமைட்டு இராணுவ மதலைமை  இராணுவ மச தலகளை இலக்கு வைகு வைத்து சிரியமையிலாற்றி
உள்் குழுக்களைது.
கர்திஷ் முத் தலைமையிலாளித்துகளை இலக்கு வை  இராணுவ மதசிகு வைத்து சிரியகளை இலக்கு வைமையிலாதிகள், “ இராணுவ மசமையிலாசலிச" களை இலக்கு வைமையிலார்த் தலதஜமையிலா் தலைங்க தல் குழுக்களை
பகு வைத்து சிரியன்படுத்துகிறமையிலார்கள்
என்றமையிலாலும்,
களை இலக்கு வைர் தலைமையிலாற்றுரீதியில்
அகளை இலக்கு வைர்கள்

ஏகமையிலாதிபத்திகு வைத்து சிரியத்து்கிய படைனும், சிஐஏ தலைமைற்றும் இஸ் இராணுவ மரலில் இருந்து ஈரமையிலானின் து ஈரானின் ஷமையிலா
தலைமைற்றும் தலைமைமையிலாஸ் இராணுவ மகமையிலா ஸ்ரமையிலாலினிச அதிகமையிலாரத்துகளை இலக்கு வைம் களை இலக்கு வை தலரயில் முத் தலைமையிலாளித்துகளை இலக்கு வை
சக்திகளு்கிய படைனும் கூட்்கிய படைணிகள் அ தலதலைமைக்க முகு வைத்து சிரியன்றனர். இது ய படையதமையிலா்கிய படைர்ச்சிகு வைத்து சிரியமையிலாக ப் தலை
சீரழிவுக தல் குழுக்களை உண்்கிய படைமையிலாக்கிகு வைத்து சிரியது. ஜ் தலைமையிலால் த் தலைபமையிலானியின் கர்திஷ் டுப்பை நமையிலாட்டுப்பற்று
சங்கம் (Patriotic Union of Kurdistan) தலைமைற்றும் ய படையதலைமை மௌசூத் பர்ஜமையிலானியின் கர்திஷ்
ஜனடுப்பை நமையிலாகு வைத்து சிரியகக் கட்சி (Kurdish Democratic Party) ஆகிகு வைத்து சிரிய தலகளை இலக்கு வை எதிய படையரதிர் தரப்புக தல் குழுக்களை
ஆதரித்து, 1980-1988 ஈரமையிலான்-ஈரமையிலாக்  இராணுவ மபமையிலாரில் ஒன்றுக்க எதிரமையிலாக ஒன்று
சண் தல்கிய படையிட்்கிய படைன. 1991 களை இலக்கு வை தல் குழுக்களைக்கிய படைமையிலா  இராணுவ மபமையிலாருக்கப் பின்னர் ஒரு கர்திஷ் எழுச்சி தலகு வைத்து சிரிய
பமையிலாக்தமையிலாத் ஒடுக்கிகு வைத்து சிரிய தலத களை இலக்கு வைமையிலாஷிங்்கிய படைன் இரகசிகு வைத்து சிரியதலைமைமையிலாக ஆதரித்திருந்த  இராணுவ மபமையிலாதும் கூ்கிய படை ,
கர்திஷ்தமையிலான் ய படையதமையிலாழி் தலைமையிலா் குழுக்களைர் கட்சி (Kurdistan Workers Party - PKK) உட்ப்கிய படை கர்திஷ்
 இராணுவ மதசிகு வைத்து சிரியகளை இலக்கு வைமையிலாதிகள் அய படையதலைமைரிக்க த தல் தலை தலதலைமையி் தலைமையிலான சட்்கிய படைவி இராணுவ மரமையிலாத 2003 ஈரமையிலாக்
ப தல்கிய படைய படையகு வைத்து சிரியடுப் தலப களை இலக்கு வைர இராணுவ மகளை இலக்கு வைற்றனர்.
கர்திஷ்  இராணுவ மதசிகு வைத்து சிரியகளை இலக்கு வைமையிலாதிகள் இப் இராணுவ மபமையிலாது சிரிகு வைத்து சிரியமையிலா விகளை இலக்கு வைகமையிலாரத்தில் அங்கமையிலாரமையிலாவுக்கம்
களை இலக்கு வைமையிலாஷிங்்கிய படைனுக்கம் இ தல்கிய படை இராணுவ மகு வைத்து சிரியகு வைத்து சிரியமையிலான கடு தலதலைமைகு வைத்து சிரியமையிலான கசப்பமையிலான தந்தி இராணுவ மரமையிலாபமையிலாகு வைத்து சிரிய
 இராணுவ மதலைமைமையிலாதல்களில் சிக்கி உள்் குழுக்களைனர். இஸ்் தலைமையிலாமிகு வைத்து சிரிய ஆயுதக் கழுக்க தல் குழுக்களை களை இலக்கு வைமையிலாஷிங்்கிய படைன்
அதன் அதிரடி துருப்புக் குழுக்களைமையிலாக பகு வைத்து சிரியன்படுத்தி அகளை இலக்கு வைற் தலற ஆயுததலைமைகு வைத்து சிரியப்படுத்திகு வைத்து சிரிய
 இராணுவ மடுப்பை நட் இராணுவ ம்கிய படைமையிலா  இராணுவ மபமையிலா தலர அங்கமையிலாரமையிலா ஆதரித்தது. ஆனமையிலால், அல் ய படையகமையிலாய்தமையிலா ய படையதமையிலா்கிய படைர்புபட்்கிய படை
ஆயுதக் கழுக்களின்  இராணுவ மதமையிலால்விக்கப் பின்னர்,  இராணுவ மடுப்பை நட் இராணுவ ம்கிய படைமையிலா ஏகமையிலாதிபத்திகு வைத்து சிரிய சக்திகள்
PKK இன் சிரிகு வைத்து சிரிய பிரிகளை இலக்கு வைமையிலான தலைமைக்கள் பமையிலாதுகமையிலாப்பு ப தல்கிய படை (People’s Protection Units YPG) ஐ  இராணுவ மடுப்பை நமையிலாக்கி திரும்பிகு வைத்து சிரிய  இராணுவ மபமையிலாது அங்கமையிலாரமையிலா நி தல் தலைப்பமையிலாட் தல்கிய படை தலைமைமையிலாற்றிகு வைத்து சிரியது.
அரசமையிலாங்கம்
ஈரமையிலாக்
தலைமைற்றும்
சிரிகு வைத்து சிரியமையிலாவில்
அதன்
கரத் தலதப்
ப் தலைப்படுத்துகளை இலக்கு வைதற்கமையிலாகவும் தலைமைற்றும் உள்டுப்பை நமையிலாட்டில் ய படையதமையிலாழி் தலைமையிலா் குழுக்களை களை இலக்கு வைர்க்க எதிர்ப் தலப
நி தல் தலைக தல் தலைகு வைத்து சிரிய ய படையசய்களை இலக்கு வைதற்கம் PKK ஐ பகு வைத்து சிரியன்படுத்திக் ய படையகமையிலாள்் குழுக்களை் தலைமையிலாம் என்ற
டுப்பை நம்பிக் தலகயில், சி் தலைகமையிலா் தலைம், அது PKK உ்கிய படைன் சதலைமைமையிலாதமையிலான  இராணுவ மபச்சுகளை இலக்கு வைமையிலார்த் தலதகள்
டுப்பை ந்கிய படைத்திகு வைத்து சிரியது. ஆனமையிலால் சிரிகு வைத்து சிரியமையிலாவில்  இராணுவ மடுப்பை நட் இராணுவ ம்கிய படைமையிலாவின் பிரதமையிலான பினமையிலாமி ப தல்கிய படைகு வைத்து சிரியமையிலாக
இருந்த சிரிகு வைத்து சிரிய ஜனடுப்பை நமையிலாகு வைத்து சிரியக ப தல்கிய படைகளில் (SDF) YPG த தல் தலை தலதலைமை ப தல்கிய படைகு வைத்து சிரியமையிலாக
 இராணுவ மச தலகளை இலக்கு வைகு வைத்து சிரியமையிலாற்ற ய படையதமையிலா்கிய படைங்கிகு வைத்து சிரியதும், அங்கமையிலாரமையிலா  இராணுவ மபச்சுகளை இலக்கு வைமையிலார்த் தலதக தல் குழுக்களை முறித்துக்
ய படையகமையிலாண்்கிய படைது. ரஷ்கு வைத்து சிரியமையிலாவு்கிய படைன் துருக்கி அபிவிருத்தி ய படையசய்து களை இலக்கு வைரும் உறவுகள் மீது
களை இலக்கு வைமையிலாஷிங்்கிய படைனுக்கம்
அங்கமையிலாரமையிலாவுக்கம்
இ தல்கிய படை இராணுவ மகு வைத்து சிரிய
அதிகரித்து
களை இலக்கு வைரும்
 இராணுவ மதலைமைமையிலாதல்களுக்க இ தல்கிய படை இராணுவ மகு வைத்து சிரிய, இறுதியில் இது ஓர் இரத்தக்க் குழுக்களைரிகு வைத்து சிரியமையிலான கமையிலாட்சிக்க
இட்டுச் ய படையசன்றுள்் குழுக்களைது.
AKP

தலைமைத்திகு வைத்து சிரிய கிழக்கில்  இராணுவ மபமையிலாட்டியிடும் முத் தலைமையிலாளித்துகளை இலக்கு வை சக்திகளின் இரமையிலாணுகளை இலக்கு வை
டுப்பை ந்கிய படைகளை இலக்கு வைடிக் தலககளுக்கப் பின்னமையிலால் ய படையதமையிலாழி் தலைமையிலா் குழுக்களை களை இலக்கு வைர்க்கம் இழுக்கப்படுகளை இலக்கு வைதற்க அது
தன் தலன அனுதலைமைதித்தமையிலால், அதற்க பகு வைத்து சிரியங்கர வி தல் தலை ய படையசலுத்த  இராணுவ மகளை இலக்கு வைண்டியிருக்கம்.
ய படையதமையிலாழி் தலைமையிலா் குழுக்களை களை இலக்கு வைர்க்கத்தின் அணுகமு தலற முற்றிலும்  இராணுவ மகளை இலக்கு வைறுவிததலைமைமையிலான அச்சில்
அபிவிருத்தி ஆக  இராணுவ மகளை இலக்கு வைண்டும். அப்பிரமையிலாந்திகு வைத்து சிரியம் எங்கிலும் அபிவிருத்தி
அ தல்கிய படைந்துகளை இலக்கு வைரும் ய படையதமையிலாழி் தலைமையிலா் குழுக்களை களை இலக்கு வைர்க்கத்தின்  இராணுவ மபமையிலாரமையிலாட்்கிய படைத்திற்க தலைமைத்தியில்,
அ தலனத்து  இராணுவ மதசிகு வைத்து சிரியங்க தல் குழுக்களையும்  இராணுவ மசர்ந்த ய படையதமையிலாழி் தலைமையிலா் குழுக்களை களை இலக்கு வைர்க்கத் தலத ஏகமையிலாதிபத்திகு வைத்து சிரிய
 இராணுவ மபமையிலாருக்க எதிரமையிலான ஒரு ய படையபமையிலாதுகளை இலக்கு வைமையிலான புரட்சிகர  இராணுவ மபமையிலாரமையிலாட்்கிய படைத்தில் அரசிகு வைத்து சிரியல்ரீதியில்
ஐக்கிகு வைத்து சிரியப்படுத்துகளை இலக்கு வை இராணுவ மத தீர்க்கதலைமைமையிலான பணிகு வைத்து சிரியமையிலாகம்.
ய படையதற்கமையிலாசிகு வைத்து சிரிய
ஐக்கிகு வைத்து சிரிய
 இராணுவ மசமையிலாசலிச
அரசுகளுக்கமையிலான
 இராணுவ மபமையிலாரமையிலாட்்கிய படைத்தின்
உள்் குழுக்களை்கிய படைக்கத்தில், இ் தலைங் தலக-தமிழீழம் ஐக்கிகு வைத்து சிரிய  இராணுவ மசமையிலாசலிச அரசுகளுக்கமையிலாகவும்
தலைமைற்றும் நிரந்தர புரட்சிக்கமையிலாகவும் இ் தலைங் தலக ட்ய படையரமையிலாட்ஸ்கிச இகு வைத்து சிரியக்கம்
முன்ய படையனடுத்த  இராணுவ மபமையிலாரமையிலாட்்கிய படைம், சிரிகு வைத்து சிரியமையிலாவின் ய படையகளை இலக்கு வைடிப்பமையிலார்ந்த ய படையடுப்பை நருக்கடிக்கமையிலான தீர்வு்கிய படைன்
ஆழதலைமைமையிலாக ஒத்துப்  இராணுவ மபமையிலாகிறது. இ் தலைங் தலக  இராணுவ மசமையிலாசலிச சதலைமைத்துகளை இலக்கு வைக் கட்சி, தமிழ்
 இராணுவ மதசிகு வைத்து சிரியகளை இலக்கு வைமையிலாதிகளுக்க ஆதரகளை இலக்கு வைளிக்கமையிலாதலைமைல் அல்் தலைது சதலைமைரசம் ய படையசய்து ய படையகமையிலாள்் குழுக்களைமையிலாதலைமைல்,
அ இராணுவ மத இராணுவ மகளை இலக்கு வை தல் குழுக்களை சற்றும் விட்டுக்ய படையகமையிலாடுப்பின்றி, இ் தலைங் தலக முத் தலைமையிலாளித்துகளை இலக்கு வை களை இலக்கு வைர்க்கம்
அதன் இரமையிலாணுகளை இலக்கு வைத் தலத பகு வைத்து சிரியன்படுத்தி தமிழ் தலைமைக்க தல் குழுக்களை ஒடுக்கிகு வைத்து சிரிய தலத எதிர்த்தது.
 இராணுவ மசமையிலாசலிச சர்களை இலக்கு வை இராணுவ மதசிகு வைத்து சிரியகளை இலக்கு வைமையிலாதத்திற்கமையிலான ய படையகமையிலாள் தலகரீதிகு வைத்து சிரியமையிலான  இராணுவ மபமையிலாரமையிலாட்்கிய படைத்தின் இந்த
முன்களை இலக்கு வைர் தலைமையிலாறு, தலைமைத்திகு வைத்து சிரிய கிழக்கில் அதிகரித்து களை இலக்கு வைரும் உ் தலைகப்  இராணுவ மபமையிலார்
அபமையிலாகு வைத்து சிரியத்திற்க
எதிரமையிலாக
ஒரு
பமையிலாட்்கிய படைமையிலாளி
களை இலக்கு வைர்க்க
 இராணுவ மபமையிலாரமையிலாட்்கிய படைத் தலத
முன்ய படையனடுப்பதற்கமையிலான பமையிலா தலத தலகு வைத்து சிரியச் சுட்டிக்கமையிலாட்டுகிறது.
தலைமைத்திகு வைத்து சிரிய கிழக்க தலைமைற்றும் தலைமைத்திகு வைத்து சிரிய ஆசிகு வைத்து சிரியமையிலாவின் ஐக்கிகு வைத்து சிரிய  இராணுவ மசமையிலாசலிச அரசுகளுக்கமையிலான
 இராணுவ மபமையிலாரமையிலாட்்கிய படைத்தில், துருக்கி தலைமைற்றும் அப்பிரமையிலாந்திகு வைத்து சிரியம் எங்கிலுதலைமைமையிலான ய படையதமையிலாழி் தலைமையிலா் குழுக்களை
களை இலக்கு வைர்க்கத் தலத களை இலக்கு வைழி டுப்பை ந்கிய படைத்த, ய படையதமையிலாழி் தலைமையிலா் குழுக்களை களை இலக்கு வைர்க்கத்தின் புரட்சிகர கட்சிக் குழுக்களைமையிலாக ICFI
இன் பிரிவுக தல் குழுக்களைக் கட்்கிய படை தலதலைமைப்ப இராணுவ மத தீர்க்கதலைமைமையிலான அரசிகு வைத்து சிரியல் பணிகு வைத்து சிரியமையிலாக உள்் குழுக்களைது.

