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ரஷ்ய எதிர்கட்சி அரசியல்வாதி பரசியல்வாதி போரிஸ் லரசியல்வாரிஸ் நெம்ட்சோ போரிஸ் நெம்ட்போரிஸ் ிரசியல்வாவின
லடுநெம்ட்சோகரசியல்வாலை ஒரு முக்கிய அரசியல் ிம்லவாதி பமாகும்ரசியல்வாகும்.  அத,
அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்க-ரஷ்ய போரிஸ் மாகும்ரசியல்வாதலில் இருந்தம் மாகும்ற்றும் ரஷ்ய அரசின
உயர்மாகும்ட்டங்களுக்குள் இப்போரிஸ் லரசியல்வாத  போரிஸ் நெடந்த நெம்ட்சோகரசியல்வாண்டிருக்கும்
தீவிரமாகும்ரசியல்வான போரிஸ் லரசியல்வாரரசியல்வாட்டத்திலிருந்தம் எழுகிறத.  அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்க
ஏகரசியல்வாதிலத்தியத்தினத உைகளாவிய பரசியல்வாவிய புவிிரசியல்வார் அரசியல் மாகும்ற்றும்
நிதியியல்  போரிஸ் நெைனகளுக்கு போரிஸ் ிலவாதி ப நெம்ட்சோிய்கினற ஒரு விலளாவிய பலவாதி ப
உருவாதி பரசியல்வாக்கும் போரிஸ்  போரிஸ் நெரசியல்வாக்கத்தடன,  ஒலரசியல்வாமாகும்ரசியல்வா நிர்வாதி பரசியல்வாகமும் CIA யும்
இந்த போரிஸ் மாகும்ரசியல்வாதலைத் தீவிரப்லடுத்தவாதி பதில் ஒரு பிரதரசியல்வான லரசியல்வாத்திரம்
வாதி பகித்த வாதி பருகினறன.

அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்கரசியல்வாவிற்கும் ரஷ்யரசியல்வாவிற்கும் இலடயிைரசியல்வான உறவுகள்,
ிரசியல்வாத்தியமாகும்ரசியல்வான அளாவிய பவிற்கு போரிஸ் லரழிவுகரமாகும்ரசியல்வான விலளாவிய பவுகபோரிஸ் ளாவிய பரசியல்வாடு
உலடயும் புள்ளிலய நெம்ட்சோ போரிஸ் நெருங்கி வாதி பருகினறன.  ஜன போரிஸ் நெரசியல்வாயகரீதியில்
போரிஸ் தர்ந்நெம்ட்சோதடுக்கப்லட்ட உக்போரிஸ் ரனிய ஜனரசியல்வாதிலதி விக்நெம்ட்சோடரசியல்வார்
யரசியல்வானுபோரிஸ் கரசியல்வாவிச்லி கடந்த ஆண்டு தூக்கிநெம்ட்சோயறிந்தலத
போரிஸ் வாதி பறுவாதி பழியினறி ஏற்றுக்நெம்ட்சோகரசியல்வாள்ளாவிய ப கிநெம்ட்சோரம்ளின மாகும்றுப்லதன
அடிப்லலடயிலும்,  மாகும்ற்றும் உக்போரிஸ் ரலன அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்க
நெம்ட்சோில்வாதி பரசியல்வாக்நெம்ட்சோகல்லைக்குள் முற்றிலுமாகும்ரசியல்வாக நெம்ட்சோலரசியல்வாருளாவிய பரசியல்வாதரசியல்வாரரீதியில்
மாகும்ற்றும் இரரசியல்வாணுவாதி பரீதியில் ஒருங்கிலயில் ஒருங்கிணைப்லதற்கு அத மாகும்றுப்லதன
அடிப்லலடயிலும்,  ஒலரசியல்வாமாகும்ரசியல்வா நிர்வாதி பரசியல்வாகம் ரஷ்ய ஜனரசியல்வாதிலதி
விளாவிய பரசியல்வாடிமீர் புட்டிலன அதிகரசியல்வாரத்திலிருந்த நீக்க போரிஸ் வாதி பண்டுநெம்ட்சோமாகும்ன
முடிவு நெம்ட்சோிய்தள்ளாவிய பத.

குறிப்லரசியல்வாக 2013 இல் சிரியரசியல்வா மீத தரசியல்வாக்குதல்  போரிஸ் நெடத்தம் அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்க
திட்டங்களில் ரஷ்யரசியல்வா தலையீடு நெம்ட்சோிய்தலமாகும்,  மாகும்ற்றும் NSA
இரகசிய ஆவாதி பயில் ஒருங்கிணைங்கலளாவிய ப நெம்ட்சோவாதி பளியிட்டவாதி பரரசியல்வான எட்வாதி பரசியல்வார்ட்
ஸ்நெம்ட்சோனரசியல்வாவ்நெம்ட்சோடனுக்கு அரசியல் தஞ்ிம் வாதி பழங்கியலமாகும்
ஆகியவாதி பற்றிற்குப் பினனர்,  புட்டின நெம்ட்சோதரசியல்வாடர்ச்சியரசியல்வாக ஜனரசியல்வாதிலதி
லதவியிலிருப்லத அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்க புவிிரசியல்வார்-அரசியல்  போரிஸ் நெைனகளுக்கு
நெம்ட்சோலரசியல்வாருத்தமினறி கருதப்லடுகிறத.  இவ்விதத்தில்,  புட்டிலன—
ிர்வாதி பபோரிஸ் தி அரசியல் அழுத்தம்,  நெம்ட்சோலரசியல்வாருளாவிய பரசியல்வாதரசியல்வார தலடகள்,  மாகும்ற்றும்
லல்போரிஸ் வாதி பறு விதமாகும்ரசியல்வான மாகும்லறமுக  போரிஸ் நெவாதி படிக்லக மூைமாகும்ரசியல்வாக—
அதிகரசியல்வாரத்திலிருந்த நீக்க பினபுறத்திலிருந்த
தூண்டிவிடுவாதி பநெம்ட்சோதனறு முடிநெம்ட்சோவாதி படுக்கப்லட்டுள்ளாவிய பத.

ஒரு "அரி மாகும்ரசியல்வாளிலக ஆட்சிக்கவிழ்ப்லல"   போரிஸ் நெடத்தவும்,  மாகும்ற்றும்
புட்டிலன அகற்றவும் தலகலமாகும் நெம்ட்சோகரசியல்வாண்ட,  இரரசியல்வாணுவாதி பம் மாகும்ற்றும்
இரகசிய நெம்ட்சோலரசியல்வாலிஸின உட்கூறுகளாவிய பரசியல்வால் ஆதரிக்கப்லட்ட ஒரு
கனலன,  ரஷ்ய போரிஸ் மாகும்ற்தட்டுக்குள் எழுச்சி நெம்ட்சோலறுநெம்ட்சோமாகும்ன ஒலரசியல்வாமாகும்ரசியல்வா
நிர்வாதி பரசியல்வாகம்  போரிஸ் நெம்பி வாதி பருகிறத எனலத அலனத்தினும்
நெம்ட்சோவாதி பளிப்லலடயரசியல்வாகும். ரஷ்ய ஜனரசியல்வாதிலதியின தனிப்லட்ட தலைவிதி
—போரிஸ் ிர்பியரசியல்வாவின மிபோரிஸ் ைரசியல்வாநெம்ட்சோிவிக்,  போரிஸ் ரரசியல்வாமாகும்ரசியல்வானியரசியல்வாவின நெம்ட்சோிய்நெம்ட்சோிஸ்கு,
ஈரரசியல்வாக்கின ஹூசைின் ஹூலின அல்ைத லிபியரசியல்வாவின கடரசியல்வாபி என அத எந்த
வாதி பழியில் போரிஸ் லரசியல்வாவாதி பதரசியல்வாக இருந்தரசியல்வாலும்—  அவாதி பலர நெம்ட்சோவாதி பளிபோரிஸ் யற்றும்
சூழ்நிலைகளாவிய பரசியல்வாபோரிஸ் ைபோரிஸ் ய தீர்மாகும்ரசியல்வானிக்கப்லடுவாதி பதரசியல்வாக இருக்கும்.

அத்தலகய எந்தநெம்ட்சோவாதி பரசியல்வாரு ிம்லவாதி பத்திற்குப் பினனரும்,  மாகும்ழுப்லல்
இல்ைரசியல்வாமாகும்ல் அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்கப் போரிஸ் லரசியல்வாக்லக நெம்ட்சோதரசியல்வாடரத் தயரசியல்வாரரசியல்வாக உள்ளாவிய ப
நெம்ட்சோில்வாதி பந்த போரிஸ் மாகும்ற்தட்டு பிரிவின ஒரு பிரதிநிதிலயக் நெம்ட்சோகரசியல்வாண்டு —
அதரசியல்வாவாதி பத பில்லியனர் உக்போரிஸ் ரனிய ஜனரசியல்வாதிலதி நெம்ட்சோலட்போரிஸ் ரரசியல்வா

நெம்ட்சோலரசியல்வாபோரிஸ் றரசியல்வாநெம்ட்சோ்னபோரிஸ் கரசியல்வாவின ஒரு ரஷ்ய  போரிஸ் நெகலைக் நெம்ட்சோகரசியல்வாண்டு— புட்டின
பிரதியீடு நெம்ட்சோிய்யப்லடுவாதி பரசியல்வார்.  அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்க ஊடகங்கபோரிஸ் ளாவிய பரசியல்வா,  நிச்ியமாகும்ரசியல்வாக
அத்தலகயநெம்ட்சோவாதி பரசியல்வாரு அபிவிருத்திலய ஒரு "ஜன போரிஸ் நெரசியல்வாயகப் புரட்சியரசியல்வாக"
லரசியல்வாரரசியல்வாட்டும்.

அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்கரசியல்வா ஒரு லரந்தலட்ட மாகும்க்கள் கிளாவிய பர்ச்சிலய தூண்டிவிட
முலனந்த வாதி பருகிறத.  அத,  அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்கரசியல்வா விரும்பும் மிகக் கலடசி
விடயமாகும்ரசியல்வாகும்.  நெம்ட்சோில்வாதி பந்த போரிஸ் மாகும்ற்தட்டினத மாகும்ற்றும் எழுச்சிநெம்ட்சோலற்றுவாதி பரும்
முதைரசியல்வாளித்தவாதி ப வாதி பர்க்கத்தினத ஒரு பிரிவின,  வாதி பணிக  போரிஸ் நெைனகளும்
தனிப்லட்ட நெம்ட்சோில்வாதி ப வாதி பளாவிய பமும் அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்க ஆதரலவாதி பச் ிரசியல்வார்ந்தள்ளாவிய பதரசியல்வாக
அவாதி பர்கலளாவிய ப முற்றிலுமாகும்ரசியல்வாக உடனலட நெம்ட்சோிய்வாதி பலத போரிஸ்  போரிஸ் நெரசியல்வாக்கி,
அந்நிர்வாதி பரசியல்வாகத்தின  போரிஸ் நெடவாதி படிக்லககள் திரும்பி உள்ளாவிய பன.  அதனரசியல்வால் தரசியல்வான
ஒலரசியல்வாமாகும்ரசியல்வா நிர்வாதி பரசியல்வாகம் நெம்ட்சோில்வாதி பந்த போரிஸ் மாகும்ற்தட்டின மீதம் அத்தடன
நெம்ட்சோதரசியல்வாழில்முலனயும் போரிஸ் மாகும்ற்தட்டின லரந்த பிரிவுகள் மீதம்
அழுத்தத்லதப் பிரபோரிஸ் யரசியல்வாகிப்லதற்கு ஒரு வாதி பழிவாதி பலகயரசியல்வாக, தனி போரிஸ் நெலர்கலளாவிய ப
இைக்கில் நெம்ட்சோகரசியல்வாண்ட நெம்ட்சோலரசியல்வாருளாவிய பரசியல்வாதரசியல்வார தலடகலளாவிய ப லயனலடுத்தி உள்ளாவிய பத.

மிக முக்கியமாகும்ரசியல்வாக போரிஸ் கரி கரசியல்வாஸ்லபோரிஸ் ரரசியல்வாவ் —அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்க நெம்ட்சோவாதி பளியுறவு
நெம்ட்சோகரசியல்வாள்லக ஸ்தரசியல்வாலகத்தின ஆக்போரிஸ் ரரசியல்வா்மாகும்ரசியல்வான புட்டின-விபோரிஸ் ரரசியல்வாத
ிக்திகளுக்கரசியல்வாக மாகும்ற்றும் மிகவும் வாதி பைதிரசியல்வாரி ிக்திகளுக்கரசியல்வாக போரிஸ் லசும்
புைம்நெம்ட்சோலயர்ந்த ரஷ்ய  போரிஸ் நெவாதி ப-லழலமாகும்வாதி பரசியல்வாதியரசியல்வான இவாதி பர்— எழுதிய ஒரு
கருத்தலர திங்களாவிய பனறு போரிஸ் வாதி பரசியல்வால் ஸ்ட்ரீட் போரிஸ் ஜர்னலில் பிரசுரிக்கப்லட்டத.
அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்கரசியல்வா அந்த போரிஸ் மாகும்ற்தட்டுக்களுடன நெம்ட்சோ போரிஸ் நெருக்கமாகும்ரசியல்வான நெம்ட்சோதரசியல்வாடர்பில்
உள்ளாவிய பத எனலலதயும்,  அவாதி பற்றுடன புட்டிலன லதவியிலிருந்த
இறக்குவாதி பத போரிஸ் லரசியல்வானற பிரச்சிலனகலளாவிய ப விவாதி பரசியல்வாதித்த வாதி பருகிறத
எனலலதயும் அதில் அவாதி பர் நெம்ட்சோதளிவுலடுத்தகிறரசியல்வார்.  கிநெம்ட்சோரம்ளிலன ஒரு
"குற்றகரமாகும்ரசியல்வான தரசியல்வானபோரிஸ் தரசியல்வானறித்தனமாகும்ரசியல்வான ஆட்சியரசியல்வாக"  லகயரசியல்வாள்வாதி பதன
மூைமாகும்ரசியல்வாக நெம்ட்சோ போரிஸ் நெம்ட்போரிஸ் ிரசியல்வாவின லடுநெம்ட்சோகரசியல்வாலைக்கு விலடயிறுக்குமாகும்ரசியல்வாறு,  அவாதி பர்
போரிஸ் மாகும்ற்கத்திய தலைவாதி பர்களுக்கு அலழப்புவிடுக்கிறரசியல்வார்.  அவாதி பர் கிழக்கு
உக்போரிஸ் ரனில் நிைவும் சூழ்நிலை மீத ரஷ்யரசியல்வாவிற்கும் போரிஸ் மாகும்ற்கிற்கும்
இலடபோரிஸ் ய  போரிஸ் நெடக்கும் போரிஸ் லச்சுவாதி பரசியல்வார்த்லதகலளாவிய ப உலடக்கவும்,  மாகும்ற்றும்
கிபோரிஸ் யவில் உள்ளாவிய ப வாதி பைதிரசியல்வாரி ஆட்சிக்கு உடனடியரசியல்வாக ஆயுதங்கலளாவிய ப
அனுப்லவும் அலழப்புவிடுக்கிறரசியல்வார்.

இறுதியரசியல்வாக,  புட்டினுக்கரசியல்வான அவாதி பர்களாவிய பத ஆதரலவாதி ப உலடப்லதற்கரசியல்வாக,
நெம்ட்சோில்வாதி பந்த போரிஸ் மாகும்ற்தட்டுகள் மீத அழுத்தத்லதத் தீவிரப்லடுத்தமாகும்ரசியல்வாறு
அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்கரசியல்வா மாகும்ற்றும் ஐபோரிஸ் ரரசியல்வாப்பிய ஒனறியத்திடம் கரசியல்வாஸ்லபோரிஸ் ரரசியல்வாவ்
வாதி பலியுறுத்தகிறரசியல்வார். “புட்டின ஆட்சியில் நீடிக்கும் வாதி பலரயில், போரிஸ் மாகும்ற்கில்
அவாதி பர்களாவிய பத லயில் ஒருங்கிணைம் லரசியல்வாதகரசியல்வாப்லரசியல்வாக இருக்க அங்போரிஸ் க எந்த இடமும்
இல்லை எனலலத,  ரஷ்ய நெம்ட்சோில்வாதி பந்த போரிஸ் மாகும்ற்தட்டிற்கு,  அவாதி பர்களில்
ஒவ்நெம்ட்சோவாதி பரசியல்வாருவாதி பருக்கும் கூறுங்கள்,” எனறு அவாதி பர் எழுதகிறரசியல்வார்.

இந்த ிர்வாதி பபோரிஸ் தி அதிகரசியல்வார போரிஸ் லரசியல்வாரரசியல்வாட்டத்தின உள்ளாவிய படக்கத்தில் இருந்த
தரசியல்வான ஒருவாதி பர் நெம்ட்சோ போரிஸ் நெம்ட்நெம்ட்சோிரசியல்வாவின லடுநெம்ட்சோகரசியல்வாலைலயக் கயில் ஒருங்கிணைக்நெம்ட்சோகடுக்க
போரிஸ் வாதி பண்டும்.  அவாதி பரத மாகும்ரயில் ஒருங்கிணைம் அவாதி பரத தனிப்லட்ட விவாதி பகரசியல்வாரங்களின
விலளாவிய பநெம்ட்சோலரசியல்வாருளாவிய பரசியல்வாக இருப்லதற்கு நிச்ியமாகும்ரசியல்வாக வாதி பரசியல்வாய்ப்பிருக்கிறத தரசியல்வான.
ஆனரசியல்வால் அவாதி பர் அரசியல் கரசியல்வாரயில் ஒருங்கிணைங்களுக்கரசியல்வாக
நெம்ட்சோகரசியல்வால்ைப்லட்டிருப்லதற்கும் ிரசியல்வாத்தியமாகும்ரசியல்வான அளாவிய பவிற்கு நிலறய
கரசியல்வாரயில் ஒருங்கிணைங்கள் இருக்கினறன.  நிச்ியமாகும்ரசியல்வாக,  இந்த லடுநெம்ட்சோகரசியல்வாலை  போரிஸ் நெடந்த
கரசியல்வாைம் —அதரசியல்வாவாதி பத மாகும்ரசியல்வாஸ்போரிஸ் கரசியல்வாவில் புட்டின-விபோரிஸ் ரரசியல்வாத எதிர்ப்பு
ஆர்ப்லரசியல்வாட்டத்திற்கு முந்லதய  போரிஸ் நெரசியல்வாள் எனலதரசியல்வால்— அந்த லடுநெம்ட்சோகரசியல்வாலை
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மாஸ்ககாவில் படுகொகாலொ: கபாரிஸ்
கொநெம்ட்கடாவ் ஏன் கொகால்ொப்பட்டார்?ார?



தனிப்லட்ட கயில் ஒருங்கிணைக்லக தீர்த்தக் நெம்ட்சோகரசியல்வாள்வாதி பதற்கரசியல்வான லடுநெம்ட்சோகரசியல்வாலை
அல்ை, ஓர் அரசியல் லடுநெம்ட்சோகரசியல்வாலை எனலலத சுட்டிக் கரசியல்வாட்டுகிறத.

அந்த ஆர்ப்லரசியல்வாட்டபோரிஸ் மாகும் கூட குறிப்பிடத்தக்க முக்கியத்தவாதி பத்லதக்
நெம்ட்சோகரசியல்வாண்டுள்ளாவிய பத.  ஒரு முக்கிய அரசியல் பினனலடவுக்கும்
மாகும்ற்றும் ஆட்சி-மாகும்ரசியல்வாற்றத்லத  போரிஸ் நெலடமுலறப்லடுத்தவாதி பதற்கும்
போரிஸ் லரசியல்வாலிக்கரசியல்வாரயில் ஒருங்கிணைமாகும்ரசியல்வாக போரிஸ் ிலவாதி ப நெம்ட்சோிய்யும் வாதி பலகயில்,  அதபோரிஸ் லரசியல்வானற
ஆர்ப்லரசியல்வாட்டங்கலளாவிய ப ஒழுங்கலமாகும்ப்லத ஏபோரிஸ் தரசியல்வாவிதத்தில் சிஐஏ இன
சிறப்பியல்லரசியல்வாக மாகும்ரசியல்வாறியுள்ளாவிய பத.  அநெம்ட்சோைக்ஸி  போரிஸ் நெவாதி பரசியல்வால்னி போரிஸ் லரசியல்வானற
தனி போரிஸ் நெலர்கள் மாகும்ற்றும் ஏலனய எதிர்கட்சி பிரலைங்கள் அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்க
ஊடகங்களில் ஒரு "ஜன போரிஸ் நெரசியல்வாயக அதரவு"  இயக்கத்தின
தலைவாதி பர்களாவிய பரசியல்வாக தம்லட்டம் அடிக்கப்லடுகிறரசியல்வார்கள். 

கடந்த நெம்ட்சோவாதி பள்ளிக்கிழலமாகும் லடுநெம்ட்சோகரசியல்வாலைக்குப் பினபுைத்தில் இரண்டு
ிதித்திட்ட போரிஸ் லரசியல்வாக்குகள் (ஒவ்நெம்ட்சோவாதி பரசியல்வானறும் எண்ணிலறந்த
போரிஸ் வாதி பறுலரசியல்வாடுகளுடன) இருக்க வாதி பரசியல்வாய்ப்புள்ளாவிய பன:

முதைரசியல்வாவாதி பத,  போரிஸ் மாகும்ற்தட்டில் கப்லலை விட்டு கப்லல் தரசியல்வாவுவாதி பதற்கு
ஆபோரிஸ் ைரசியல்வாசித்த வாதி பரக்கூடியவாதி பர்களுக்கு ஓர் எச்ிரிக்லகயரசியல்வாக —
ஜனரசியல்வாதிலதிக்குத் நெம்ட்சோதரிந்போரிஸ் தரசியல்வா அல்ைத நெம்ட்சோதரியரசியல்வாமாகும்போரிஸ் ைரசியல்வா— புட்டின
கனலனயின உட்கூறுகளாவிய பரசியல்வால் நெம்ட்சோ போரிஸ் நெம்ட்போரிஸ் ிரசியல்வாவ்
நெம்ட்சோகரசியல்வால்ைப்லட்டிருக்கைரசியல்வாம்.  ஆனரசியல்வால் அதபோரிஸ் லரசியல்வானறநெம்ட்சோவாதி பரசியல்வாரு
நெம்ட்சோலரசியல்வாறுப்லற்ற  போரிஸ் நெடவாதி படிக்லக எவ்வாதி பரசியல்வாறு ஆட்சிலய லைப்லடுத்தநெம்ட்சோமாகும்ன
கரசியல்வாண்லத கடினமாகும்ரசியல்வாக உள்ளாவிய பத.

இரண்டரசியல்வாவாதி பத, போரிஸ் லரசியல்வாலி ஜன போரிஸ் நெரசியல்வாயக இயக்கத்திற்கு ஒரு தியரசியல்வாகிலய
வாதி பழங்கும் ஒரு வாதி பழிவாதி பலகயரசியல்வாக புட்டின-விபோரிஸ் ரரசியல்வாத கனலனக்குள்
இருக்கும் உட்கூறுகளாவிய பரசியல்வால் அவாதி பர் நெம்ட்சோகரசியல்வால்ைப்லட்டிருக்கைரசியல்வாம்.
கரசியல்வாஸ்லபோரிஸ் ரரசியல்வாலவாதி ப விட நெம்ட்சோ போரிஸ் நெம்ட்போரிஸ் ிரசியல்வாவ் மிகவும் எச்ிரிக்லகயரசியல்வான
அணுகுமுலறலய எடுக்கிறரசியல்வார் எனலதடன போரிஸ் ிர்ந்த,  புட்டின-
விபோரிஸ் ரரசியல்வாத தந்திபோரிஸ் ரரசியல்வாலரசியல்வாயங்கள் மீத நெம்ட்சோ போரிஸ் நெம்ட்போரிஸ் ிரசியல்வாவ் உடனரசியல்வான அவாதி பரத
கருத்த போரிஸ் வாதி பறுலரசியல்வாடுகலளாவிய ப கரசியல்வாஸ்லபோரிஸ் ரரசியல்வாவ் அவாதி பரத போரிஸ் வாதி பரசியல்வால் ஸ்ட்ரீட்
போரிஸ் ஜர்னல் கருத்தலரயில் குறிப்பிடுகிறரசியல்வார் எனலலதக் கவாதி பனத்தில்
நெம்ட்சோகரசியல்வாள்வாதி பத மாகும்திப்புலடயதரசியல்வாகும்.

“2012 இல் திரு. புட்டின மீண்டும் ஜனரசியல்வாதிலதியரசியல்வாக திரும்பியதம்,
போரிஸ் லரசியல்வாரிஸின் ஹூம்  போரிஸ் நெரசியல்வானும் சூடரசியல்வான ிர்ச்லியில் ஈடுலட்டிருந்போரிஸ் தரசியல்வாம்.
எனலனப் நெம்ட்சோலரசியல்வாறுத்த வாதி பலரயில், புட்டின திரும்பி வாதி பந்தலமாகும்யரசியல்வானத
ஒரு ிமாகும்ரசியல்வாதரசியல்வானமாகும்ரசியல்வான அரசியல் லரசியல்வாலதயில் ஆட்சி மாகும்ரசியல்வாறுவாதி பதற்கரசியல்வான
எந்தவித எதரசியல்வார்த்தபூர்வாதி பமாகும்ரசியல்வான  போரிஸ் நெம்பிக்லககளும் முடிந்தவிட்டலத
ிமிக்லிக்ஞை கரசியல்வாட்டுவாதி பதரசியல்வாக இருந்தத.  ஆனரசியல்வால் போரிஸ் லரசியல்வாரிஸ்
எப்போரிஸ் லரசியல்வாதபோரிஸ் மாகும்  போரிஸ் நெம்பிக்லக நெம்ட்சோகரசியல்வாண்டவாதி பரரசியல்வாக இருந்தரசியல்வார்.  போரிஸ் நெரசியல்வான மிகவும்
அவாதி பிரப்லடுவாதி பதரசியல்வாக அவாதி பர் எனக்கு நெம்ட்சோதரிவிப்லரசியல்வார்,  'ரஷ்யரசியல்வாவில்
மாகும்ரசியல்வாற்றத்லதக் கரசியல்வாயில் ஒருங்கிணை நீங்கள் நீண்டகரசியல்வாைம் கரசியல்வாத்திருக்க போரிஸ் வாதி பண்டும்'
எனலரசியல்வார்.  இப்போரிஸ் லரசியல்வாத அலத அவாதி பர் லரசியல்வார்க்க முடியரசியல்வாமாகும்போரிஸ் ைபோரிஸ் ய
போரிஸ் லரசியல்வாய்விட்டத.”

இந்த கருத்த,  அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்க ஆதரவிைரசியல்வான புட்டின-விபோரிஸ் ரரசியல்வாத
முகரசியல்வாமில் நிைவிய முக்கிய தந்திபோரிஸ் ரரசியல்வாலரசியல்வாய பிளாவிய பவுகலளாவிய பக்
கரசியல்வாட்டுவாதி பதரசியல்வாக நெம்ட்சோதரிகிறத.  ஒருபோரிஸ் வாதி பலளாவிய ப நெம்ட்சோ போரிஸ் நெம்ட்போரிஸ் ிரசியல்வாவ்
வாதி பனமுலறரீதியில் ஆட்சி-மாகும்ரசியல்வாற்றத்லத  போரிஸ் நெலடமுலறப்லடுத்த ஒரு
தலடக்கல்ைரசியல்வாக லரசியல்வார்க்கப்லட்டிருக்கைரசியல்வாம்.  அதபோரிஸ் லரசியல்வானறநெம்ட்சோவாதி பரசியல்வாரு
சூழலில்,  அவாதி பலரப் போரிஸ் லரசியல்வானறவாதி பரின "உயிர் தியரசியல்வாகம்"  புட்டின-
விபோரிஸ் ரரசியல்வாத தூண்டுதலுக்கு சிறப்லரசியல்வாக போரிஸ் ிலவாதி ப நெம்ட்சோிய்யக்கூடுநெம்ட்சோமாகும்ன
லரசியல்வார்க்கப்லட்டிருப்லதற்கும் ிரசியல்வாத்தியமாகும்ரசியல்வான களாவிய பம் இல்ைரசியல்வாமாகும்ல்
போரிஸ் லரசியல்வாய்விடவில்லை.

நெம்ட்சோ போரிஸ் நெம்ட்போரிஸ் ிரசியல்வாவின நெம்ட்சோதரசியல்வாழில்வாதி பரசியல்வாழ்க்லக போரிஸ் ிரசியல்வாவியத்திற்கு-பிந்லதய
ரஷ்யரசியல்வாவின முதல் ஜனரசியல்வாதிலதி போரிஸ் லரசியல்வாரிஸ் நெம்ட்சோயல்ட்சினின
ஆண்டுகளில் போரிஸ் வாதி பரூனறி உள்ளாவிய ப நிலையில்,  அவாதி பரத பிரலல்யம்
முக்கியமாகும்ரசியல்வானதரசியல்வாகும்.  1990 களின நெம்ட்சோதரசியல்வாடக்கத்தில்,  போரிஸ் ிரசியல்வாவியத்
நெம்ட்சோிரசியல்வாத்தக்கலளாவிய ப அடிமாகும்ட்ட விலைக்கு விற்லதில் ஈடுலட்டிருந்த

முதைரசியல்வாளித்தவாதி ப-ிரசியல்வார்பு தரகர்களின முற்றிலும் ஊழல்பீடித்த
அடுக்கினத ஒரு பிரதிநிதியரசியல்வாக அவாதி பர் உதயமாகும்ரசியல்வானரசியல்வார்.  அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்க
வியரசியல்வாலரசியல்வாரிகளுடன நெம்ட்சோ போரிஸ் நெருக்கமாகும்ரசியல்வான உறவுகலளாவிய ப உருவாதி பரசியல்வாக்கிக் நெம்ட்சோகரசியல்வாண்ட
நெம்ட்சோ போரிஸ் நெம்ட்போரிஸ் ிரசியல்வாவ்,  அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்க லத்திரிலகயரசியல்வால் முகஸ்ததியுடன
லகயரசியல்வாளாவிய பப்லடும் ஒரு  போரிஸ் நெலரரசியல்வாக இருந்தரசியல்வார்.

அபோரிஸ் த போரிஸ்  போரிஸ் நெரத்தில்,  முற்றிலும் ஊழல்மிகுந்த மாகும்ற்றும் நிரந்தர
குடிபோரிஸ் லரசியல்வாலதயில் இருந்த நெம்ட்சோயல்ட்சின,  ரஷ்ய போரிஸ் தசியவாதி பரசியல்வாத  போரிஸ் நெைனகள்
குறித்த எந்த கருத்தருவும் நெம்ட்சோகரசியல்வாண்டிருக்கவில்லை.  அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்கரசியல்வா
ரஷ்யரசியல்வாவிடமிருந்த எந்த எதிர்ப்புமினறி —லரசியல்வால்கனகள்,  கிழக்கு
ஐபோரிஸ் ரரசியல்வாப்லரசியல்வா,  மாகும்த்திய கிழக்கு மாகும்ற்றும் மாகும்த்திய ஆசியரசியல்வாவில்—அத
எனனநெம்ட்சோவாதி பல்ைரசியல்வாம் விரும்பியபோரிஸ் தரசியல்வா அலதநெம்ட்சோயல்ைரசியல்வாம் நெம்ட்சோிய்தத.

நெம்ட்சோயல்ட்சினத ஆண்டுகளின போரிஸ் லரசியல்வாததரசியல்வான புட்டினும் எழுச்சி
நெம்ட்சோலற்றிருந்தரசியல்வார் எனறபோரிஸ் லரசியல்வாதினும்,  அதன இறுதி கட்டங்களில்,
நெம்ட்சோ போரிஸ் நெம்ட்போரிஸ் ிரசியல்வாவிற்கு முரண்லட்ட விதத்தில்,  ரஷ்ய  போரிஸ் நெைனகளின
எந்தநெம்ட்சோவாதி பரசியல்வாரு லரசியல்வாதகரசியல்வாப்லலயும் நெம்ட்சோயல்ட்சின நெம்ட்சோமாகும்ரசியல்வாத்தமாகும்ரசியல்வாக லகவிட்டதரசியல்வால்
எச்ிரிக்லக அலடந்த லலழய அரசு உளாவிய பவுத்தலற முகலமாகும்களின
பிரிவுகளாவிய பரசியல்வால் புட்டின பிரதிநிதித்தவாதி பம் நெம்ட்சோிய்யப்லட்டதரசியல்வாக நெம்ட்சோதரிகிறத.
புட்டினினத தலைலமாகும்யின கீழ்,  ஒரு "லைமாகும்ரசியல்வான அரசுடனரசியல்வான"
லரசியல்வாரம்லரிய ரஷ்ய முனனீடுலரசியல்வாடு மீள்-எழுச்சி கண்டிருந்தத.

அதன விலளாவிய பவாதி பரசியல்வாக,  இத புட்டிலன அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்க ஏகரசியல்வாதிலத்தியத்தடன
போரிஸ் மாகும்ரசியல்வாதலுக்குள் நெம்ட்சோகரசியல்வாண்டு வாதி பந்தத,  அத்தடன ஐபோரிஸ் ரரசியல்வாப்பிய
ஏகரசியல்வாதிலத்தியத்தடனும் எனலலதயும் அதில் போரிஸ் ிர்த்தக் நெம்ட்சோகரசியல்வாள்ளாவிய ப
போரிஸ் வாதி பண்டும்.  நெம்ட்சோதளிவாதி பரசியல்வாக புட்டின அவாதி பரத போரிஸ் தசியவாதி பரசியல்வாத-முதைரசியல்வாளித்தவாதி ப
நிகழ்ச்சிநிரலுக்கரசியல்வான ஆதரலவாதி பப் பினநெம்ட்சோதரசியல்வாடர முயனறு வாதி பருகிறரசியல்வார்.
ஆனரசியல்வால் இத உள்ளாவிய பரசியல்வார்ந்த பிற்போரிஸ் லரசியல்வாக்குத்தனமாகும்ரசியல்வானதம் மாகும்ற்றும்
அரசியல்ரீதியில் திவாதி பரசியல்வாைரசியல்வானதம் ஆகும். ஒரு முடிவில்ைரசியல்வா லை புவிிரசியல்வார்
அரசியல் போரிஸ் மாகும்ரசியல்வாதல்களில்,  அவாதி பற்றிற்கரசியல்வான நெம்ட்சோலரசியல்வாருளாவிய பரசியல்வாதரசியல்வார மாகும்ற்றும்
இரரசியல்வாணுவாதி ப ஆதரசியல்வாரவாதி பளாவிய பங்கள் இல்ைரசியல்வாமாகும்ல்,  ரஷ்யரசியல்வாலவாதி ப அதில்
உட்லடுத்தி வாதி பருகிறரசியல்வார்.

அலனத்திற்கும் போரிஸ் மாகும்ைரசியல்வாக முதைரசியல்வாளித்தவாதி ப மீட்சியின விலளாவிய பவுடன —
அதரசியல்வாவாதி பத  போரிஸ் நெரசியல்வாிகரமாகும்ரசியல்வான ஏழ்லமாகும் மாகும்ற்றும் ிமூக ிமாகும்த்தவாதி பமினலமாகும்யுடன
— நெம்ட்சோதரசியல்வாழிைரசியல்வாளாவிய ப வாதி பர்க்கத்தின ஆழ்ந்த அதிருப்தி, தீவிரமாகும்லடந்தவாதி பரும்
இரரசியல்வாணுவாதி ப  போரிஸ் நெடவாதி படிக்லககளின நெம்ட்சோலரசியல்வாருளாவிய பரசியல்வாதரசியல்வார விலளாவிய பவுகளாவிய பரசியல்வால்
ஆழமாகும்லடயும்.  இறுதியரசியல்வாக,  நெம்ட்சோில்வாதி பந்த போரிஸ் மாகும்ற்தட்டில் உள்ளாவிய ப புட்டினின
இனலறய கூட்டரசியல்வாளிகபோரிஸ் ளாவிய ப, தலடகளின சுலமாகும்யரசியல்வால், நெம்ட்சோலருகிய அளாவிய பவில்
மாகும்யக்கத்திலிருந்த நெம்ட்சோதளிந்த வாதி பருகிறரசியல்வார்கள் எனலதடன,  நெம்ட்சோதரசியல்வாடர்ந்த
அவாதி பர்களின விருப்லத்போரிஸ் தர்வுகலளாவிய பயும் மாகும்றுமாகும்திப்பீடு நெம்ட்சோிய்த
வாதி பருகிறரசியல்வார்கள்.

ஒரு புரட்சிகர போரிஸ் ிரசியல்வாிலிி மாகும்ற்றும் ிர்வாதி பபோரிஸ் தி போரிஸ் வாதி பலைத்திட்டத்தடன
ஆயுதலரசியல்வாணியரசியல்வாக்கப்லட்ட நெம்ட்சோதரசியல்வாழிைரசியல்வாளாவிய ப வாதி பர்க்கத்தின மீள்-எழுச்சி
மூைமாகும்ரசியல்வாக அல்ைரசியல்வாமாகும்ல், 1991 போரிஸ் ிரசியல்வாவியத் ஒனறியத்தின கலைப்பிலிருந்த
எழுந்த ரஷ்ய தயரத்லத ஒரு முற்போரிஸ் லரசியல்வாக்கரசியல்வான அடித்தளாவிய பத்தில் தீர்க்க
முடியரசியல்வாத.  அக்போரிஸ் டரசியல்வாலர் 1917 இன அரசியல் லரசியல்வாரம்லரியத்தில்
உயிர்ப்பூட்ட நெம்ட்சோலற்ற நெம்ட்சோதரசியல்வாழிைரசியல்வாளாவிய ப வாதி பர்க்கத்தின ஒரு லரசியல்வாரிய இயக்கம்
மாகும்ட்டுபோரிஸ் மாகும், மாகும்ரயில் ஒருங்கிணைகதியிைரசியல்வான ிதிச்சூழலுக்கும் மாகும்ற்றும் தற்போரிஸ் லரசியல்வாத ரஷ்ய
அரசியலில் போரிஸ் மாகும்ைரசியல்வாளுலமாகும் நெம்ட்சோிலுத்தம் எதிர்-ிதிகளுக்கும் ஒபோரிஸ் ர மாகும்ரசியல்வாற்று
மாகும்ருந்தரசியல்வாக உள்ளாவிய பத.

அபோரிஸ் த போரிஸ்  போரிஸ் நெரத்தில்,  அநெம்ட்சோமாகும்ரிக்க ஏகரசியல்வாதிலத்தியத்தின  போரிஸ் நெம்லமுடியரசியல்வாத
அளாவிய பவிைரசியல்வான நெம்ட்சோலரசியல்வாறுப்லற்ற  போரிஸ் நெடவாதி படிக்லககள்,  எந்த புள்ளியிலும்
ரஷ்யரசியல்வாவுடன ஒரு முழு-அளாவிய பவிைரசியல்வான இரரசியல்வாணுவாதி ப அணுஆயுத
போரிஸ் மாகும்ரசியல்வாதைரசியல்வாக நெம்ட்சோவாதி படிக்க கூடிய இவாதி பற்லற,  நெம்ட்சோதரசியல்வாழிைரசியல்வாளாவிய ப வாதி பர்க்கத்லத
தலைலமாகும்யரசியல்வாக நெம்ட்சோகரசியல்வாண்டு,  ிர்வாதி பபோரிஸ் தி போரிஸ் ிரசியல்வாிலிி போரிஸ் கரசியல்வாட்லரசியல்வாடுகளின
அடித்தளாவிய பத்தில் ஒரு புதிய லரசியல்வாரிய போரிஸ் லரசியல்வார்-எதிர்ப்பு இயக்கத்தின
அபிவிருத்தி மூைமாகும்ரசியல்வாக எதிர்க்கப்லட்டு, முடிவுக்குக் நெம்ட்சோகரசியல்வாண்டு வாதி பரப்லட
போரிஸ் வாதி பண்டும்.


