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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

ஸ்கிரிிபரிபால் நஞ்சூட்டல்: ரஷ்யரிபாவுக்கு எதிரரிபான
ஐக்கிய இரரிபாஜ்ஜியம-அஅம-அமெரிக்ிக்கரிபாவின
இறுதிக்அமிக்கடு விதிப்பிற்கு ிக்கரிபாரண-அமெரிபாிக்க இருப்ிபத
எனன?
Alex Lantier,

பரிட்டனில்

உள்ள ள்ள சஉள்ள சாலிஸ்பரியில் ரஷ்ரியில் ரஷ்யஉள்ள சாவின் முன்ரஷ்யாவின் முன்னஉள்ள சாள் உளவு முகவரும
பரிட்டிஷ் உளவஉள்ள சாளியுவாளியுமஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன யுமான சள்ள சர்ஜி ஸ்கிர்பஉள்ள சால் வாளியுமற்றும அவரது வாளியுமகள் யூலிரியில் ரஷ்யஉள்ள சாவுக்க
வாளியுமஉள்ள சார்ச் 4 அன்று வாளியுமர்வாளியுமவாளியுமஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன மு முறன முறையில் நஞ்சூட்டப்பட்டிருந்த ள்ள சமபவம நடந்து ஒரு
வஉள்ள சாரத்திற்கம ள்ள சற்யுமான சன முறை அதிகவாளியுமஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன கஉள்ள சாலத்திற்கள்ளஉள்ள சாக , யுமான சநட்யுமான சடஉள்ள சா கூட்டணியின் ஆளும
வட்டஉள்ள சாரங்களில் நஞ்சூட்டிரியில் ரஷ்யதற்கஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன பழி முறரியில் ரஷ்ய வாளியுமஉள்ள சாஸ்யுமான சகஉள்ள சா மீது சுவாளியுமத்துகின்ன முறை ஒரு
பரச்ள்ள சஉள்ள சாரம எழுந்திருக்கின முறைது. வஉள்ள சாஷிங்டன் வாளியுமற்றும ஐயுமான சரஉள்ள சாப்பஉள்ள சாவில் உள்ள உரியில் ரஷ்யர்
அதிகஉள்ள சாரிகளின் ஆதரவுடன், பரிட்டிஷ் அரள்ள சஉள்ள சாங்கவாளியுமஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்னது, இந்த நஞ்சூட்டல்
ள்ள சமபவத் முறத, மிக நீண்டகஉள்ள சால பன்வி முறளவுக முறளக் ுகளைக் ககஉள்ள சாண்டிருக்கக் கூடிரியில் ரஷ்ய
ரஷ்ரியில் ரஷ்யஉள்ள சாவுக்க எதிரஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன கற்ன முறைச்ள்ள சஉள்ள சாட்டுக முறள இட்டுக்கட்டுவதற்கஉள்ள சாய் பரியில் ரஷ்யன்படுத்திக்
ுகளைக் ககஉள்ள சாண்டிருக்கின முறைது.
திங்களன்று பரதவாளியுமர் ுகளைக் கதரள்ள சஉள்ள சா யுமான சவாளியும ஒரு ுகளைக் ககடு விதித்திருந்தஉள்ள சார் , அது இன்று
நள்ளிரவுடன் முடிவ முறடகின முறைது, வாளியுமஉள்ள சாஸ்யுமான சகஉள்ள சாவிடம இருந்து எந்த “நமபகவாளியுமஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன
பதிலிறுப்ப”ம இல்லஉள்ள சாது யுமான சபஉள்ள சாகவாளியுமஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்னஉள்ள சால், “ஐக்கிரியில் ரஷ்ய இரஉள்ள சாஜ்ஜிரியில் ரஷ்யத்துக்க எதிரஉள்ள சாக ரஷ்ரியில் ரஷ்ய
அரசு ள்ள சட்டவியுமான சரஉள்ள சாதவாளியுமஉள்ள சாக ப முறடவலி முறவாளியும முறரியில் ரஷ்ய பரியில் ரஷ்யன்படுத்திரியில் ரஷ்யதஉள்ள சாக” தரஷ்யாவின் முன்னது அரள்ள சஉள்ள சாங்கம
முடிவுக்க வரும என்று அப்யுமான சபஉள்ள சாது அவர் அறிவித்திருந்தஉள்ள சார். “யுமான சநட்யுமான சடஉள்ள சா
உறுப்பநஉள்ள சாடுகளில் ஒன்றின் பரஉள்ள சாந்திரியில் ரஷ்ய ஒரு முறவாளியுமப்பஉள்ள சாடு, அரசிரியில் ரஷ்யல் சுதந்திரம அல்லது
பஉள்ள சாதுகஉள்ள சாப்ப அச்சுறுத்தலுக்க ஆளஉள்ள சாகமயுமான சபஉள்ள சாது” கூட்டணி  முறகுகளைக் ககஉள்ள சாடுக்க நிர்ப்பந்திக்கம
யுமான சநட்யுமான சடஉள்ள சா ஒப்பந்தத்தின் ஷரத்து 4 பரியில் ரஷ்யன்படுத்தப்படலஉள்ள சாம எரஷ்யாவின் முன்ன நஉள்ள சாடஉள்ள சாளுவாளியுமன்ன முறைத்தில் யுமான சவாளியும
அறிவித்தஉள்ள சார்.
இ முறவுகளைக் கரியில் ரஷ்யல்லஉள்ள சாம அரசுகள் யுமான சபஉள்ள சாருக்க ுகளைக் கள்ள சல்லுவதற்கஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன பரச்சி முறரஷ்யாவின் முன்னகளஉள்ள சாக
இருப்ப முறவரியில் ரஷ்யஉள்ள சாகம, அத்துடன் யுமான சநட்யுமான சடஉள்ள சாவின் உரியில் ரஷ்யரதிகஉள்ள சாரிகள் ஒரு ுகளைக் கபரும அணுஆயுத
ள்ள சக்திரியில் ரஷ்யஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன ரஷ்ரியில் ரஷ்யஉள்ள சாவுடன் யுமான சபஉள்ள சாருக்கச் ுகளைக் கள்ள சல்வதற்கஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன ஒரு ள்ள சந்தர்ப்பத் முறத
ஒன்றுபடுத்திக் ுகளைக் ககஉள்ள சாண்டிருக்கின்ன முறைரஷ்யாவின் முன்னர் என்பது ுகளைக் கதளிவு. யுமான சநற்று, ுகளைக் கதரள்ள சஉள்ள சா யுமான சவாளியும
நடவடிக் முறக முன்ுகளைக் கவாளியுமஉள்ள சாழிவுகளுடன் இன்று நஉள்ள சாடஉள்ள சாளுவாளியுமன்ன முறைத்திற்க திருமபவதற்க
தரியில் ரஷ்யஉள்ள சாரிப்ப ுகளைக் கள்ள சய்து ுகளைக் ககஉள்ள சாண்டிருந்த நி முறலயில், இலண்டனில் ஆளும வட்டஉள்ள சாரங்கள்
யுமான சநட்யுமான சடஉள்ள சா ஒப்பந்தத்தின் ஷரத்து 5 ஐயும பரியில் ரஷ்யன்படுத்துவது பற்றி விவஉள்ள சாதித்துக்
ுகளைக் ககஉள்ள சாண்டிருப்பதஉள்ள சாக ள்ள சர்வயுமான சதள்ள ச ஊடகங்களில் ுகளைக் கள்ள சய்திகள் ுகளைக் கவளிரியில் ரஷ்யஉள்ள சாகிரஷ்யாவின் முன்ன . இந்த ஷரத்து,
யுமான சநட்யுமான சடஉள்ள சா உறுப்ப நஉள்ள சாடு ஒன்று தஉள்ள சான் தஉள்ள சாக்கதலுக்கள்ளஉள்ள சாகி இருப்பதஉள்ள சாக கூறுமயுமான சபஉள்ள சாது
அதற்க “உதவுவ முறத”, “ப முறட வலி முறவாளியும முறரியில் ரஷ்யப் பரியில் ரஷ்யன்படுத்துவது உள்ளிட,
அவசிரியில் ரஷ்யுகளைக் கவாளியுமரஷ்யாவின் முன்னக் கருதும நடவடிக் முறகக முறள எடுப்ப முறத” யுமான சநட்யுமான சடஉள்ள சா நஉள்ள சாடுகளுக்க
கட்டஉள்ள சாரியில் ரஷ்யவாளியுமஉள்ள சாக்ககின முறைது.
அணு ஆயுதப் யுமான சபஉள்ள சாரின் அபஉள்ள சாரியில் ரஷ்யத் முறத எழுப்பகின்ன முறை இத்த முறகரியில் ரஷ்ய மிகப்ுகளைக் கபரும
அச்சுறுத்தல்களுக்க முகமுகளைக் ககஉள்ள சாடுக்கம நி முறலயில், ஒருவர் கட்டஉள்ள சாரியில் ரஷ்யம யுமான சகட்கயுமான சவண்டிரியில் ரஷ்ய
யுமான சகள்வி: இப்யுமான சபஉள்ள சாது மிக யுமான சநஉள்ள சாய்வஉள்ள சாய்ப்பட்டிருக்கம ஸ்கிர்பஉள்ள சால் வாளியுமற்றும அவரது
வாளியுமகளுக்க நஞ்சூட்டிரியில் ரஷ்யது வாளியுமஉள்ள சாஸ்யுமான சகஉள்ள சாதஉள்ள சான் என்ன முறை கற்ன முறைச்ள்ள சஉள்ள சாட்டுகளுக்க என்ரஷ்யாவின் முன்ன அடிப்ப முறட
இருக்கின முறைது?
1991 இல் யுமான சள்ள சஉள்ள சாவிரியில் ரஷ்யத் ஒன்றிரியில் ரஷ்யத்தில் ஸ்ரஉள்ள சாலினிள்ள ச அதிகஉள்ள சாரத்துவத்தஉள்ள சால் முதலஉள்ள சாளித்துவம
மீட்சி ுகளைக் கள்ள சய்ரியில் ரஷ்யப்பட்டதில் இருந்து எழுந்திருந்த ுகளைக் ககஉள்ள சாள் முறளரியில் ரஷ்யடித்துக் ுகளைக் ககஉள்ள சாண்டிருக்கம
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வர்த்தக நிதிரியில் ரஷ்ய தன்ரஷ்யாவின் முன்னலக்கழுவிற்க உலக யுமான சள்ள சஉள்ள சாள்ள சலிள்ள ச வ முறலத் தளம எந்த
அனுதஉள்ள சாபமும கஉள்ள சாட்டவில் முறல. ஜரஷ்யாவின் முன்னஉள்ள சாதிபதி விளஉள்ள சாடிமிர் பட்டினுக்கத் ுகளைக் கதரிந்யுமான சதஉள்ள சா
அல்லது ுகளைக் கதரிரியில் ரஷ்யஉள்ள சாவாளியுமயுமான சலஉள்ள சா, ரஷ்ரியில் ரஷ்ய உளவுப் பரிவின் ஒரு கன் முறரஷ்யாவின் முன்ன ஸ்கிர்பஉள்ள சாலுக்க
நஞ்சூட்டியிருக்கலஉள்ள சாம என்ப முறத நிரஉள்ள சாகரித்து விட முடிரியில் ரஷ்யஉள்ள சாது.
ஆயினும இலண்டனும யுமான சநட்யுமான சடஉள்ள சாவும கிுகளைக் கரமளின் ள்ள சமபந்தப்பட்டிருப்பது ுகளைக் கதஉள்ள சாடர்பஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன
 முறகயில்  முறவக்கக்கூடிரியில் ரஷ்ய ஆதஉள்ள சாரம எத முறரஷ்யாவின் முன்னயும கஉள்ள சாட்டவில் முறல, அல்லது ரஷ்ரியில் ரஷ்யத்
தஉள்ள சாக்கதுகளைக் கலனும அனுவாளியுமஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்னத்திற்கஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன ஒரு யுமான சநஉள்ள சாக்கத் முறதயும ஸ்தஉள்ள சாபக்கவில் முறல.
1990 களிலும
2000 களின்
ுகளைக் கதஉள்ள சாடக்கத்திலும
பரிட்டனுக்க
உளவுபஉள்ள சார்த்த
கஉள்ள சாரணத்திற்கஉள்ள சாக ஸ்கிரிபஉள்ள சால் ள்ள சஉள்ள சாக யுமான சவண்டும என்று கிுகளைக் கரமளின் விருமபயிருந்தஉள்ள சால் ,
2006 இல் யுமான சவவுக் கற்ன முறைம அவர் மீது உறுதிப்படுத்தப்பட்டதன் பன்ரஷ்யாவின் முன்னர் ஏன் அது
அவ முறரத் தூக்கிலிடவில் முறல, இதற்க வாளியுமஉள்ள சான முறைஉள்ள சாக 4 வருடங்களின் பன்ரஷ்யாவின் முன்னர் இலண்டனில்
சி முறன முறையிலிருந்த ரஷ்ரியில் ரஷ்ய உளவஉள்ள சாளிக முறள பரிவாளியுமஉள்ள சாற்ன முறைம ுகளைக் கள்ள சய்து ுகளைக் ககஉள்ள சாள் முறகயில் அவ முறர
பரிட்டனுக்க அனுப்பரியில் ரஷ்யது.
பதிலஉள்ள சாக, வாளியுமஉள்ள சாஸ்யுமான சகஉள்ள சா மீது கற்ன முறைமள்ள சஉள்ள சாட்டுகின்ன முறை ஒரு எளி முறவாளியுமரியில் ரஷ்யஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன விவரிப்ப
எழுந்திருக்கின முறைது: ஒரு கற்ன முறைம, ரஷ்ரியில் ரஷ்ய அரள்ள சஉள்ள சாங்கத்துக்கக் கயுமான சரஉள்ள சாதவாளியுமஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன நஉள்ள சாடுகள்
அல்லது தனிநபர்க முறளக் கறி முறவத்து நடந்திருப்பதஉள்ள சாகக் கண்டஉள்ள சால் , யுமான சநட்யுமான சடஉள்ள சா
அரள்ள சஉள்ள சாங்கங்களும ஊடகங்களும அடுத்த சில வாளியுமணி யுமான சநரங்களுக்கள்ளஉள்ள சாகயுமான சவ
கிுகளைக் கரமளின் தஉள்ள சான் இதற்கப் ுகளைக் கபஉள்ள சாறுப்ப என்பது ுகளைக் கவட்டுகளைக் கவளிச்ள்ள சவாளியுமஉள்ள சாயிருப்பதஉள்ள சாக
முடிவுக்க வந்துவிடுகின்ன முறைரஷ்யாவின் முன்ன.
உண் முறவாளியுமயில், ள்ள சர்வயுமான சதள்ள ச அரசிரியில் ரஷ்யலில், இந்த எளிரியில் ரஷ்ய வாளியுமற்றும ுகளைக் கவளிப்ப முறடரியில் ரஷ்யஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன
பதிலஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்னது தவிர்க்கவிரியில் ரஷ்யலஉள்ள சாவாளியுமல் ஒரு ுகளைக் ககஉள்ள சாடுக்கப்பட்ட ள்ள சமபவயுமான சவாளியுமஉள்ள சா அல்லது
ுகளைக் ககஉள்ள சாள் முறகயுமான சரியில் ரஷ்யஉள்ள சா உருவஉள்ள சாக்ககின்ன முறை அரசிரியில் ரஷ்யல் வாளியுமற்றும ுகளைக் கபஉள்ள சாருளஉள்ள சாதஉள்ள சார நலன்களின்
சிக்கலஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன பன்ரஷ்யாவின் முன்ன முறல ுகளைக் கவளிப்படுத்த கிட்டத்தட்ட தவறிவிடுகின முறைது. ஸ்கிரிபஉள்ள சால்
தஉள்ள சாக்கதல் ஒரு Le Carré இரஷ்யாவின் முன்னஉள்ள சால் எழுதப்படும துப்பறியும நஉள்ள சாவலஉள்ள சாக இருக்கவாளியுமஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்னஉள்ள சால்,
இதுவ முறரரியில் ரஷ்யஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன கற்ன முறைச்ள்ள சஉள்ள சாட்டுகள் எல்லஉள்ள சாம பத்தகத்தின் முதல் 10 பக்கங்க முறளயுமான சரியில் ரஷ்ய
படித்திருக்கம, அதன்பன் உண் முறவாளியுமரியில் ரஷ்யஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன க முறத அடுத்த 400 பக்கங்களில்
கட்டவிழ்ந்திருக்கம. இதுயுமான சபஉள்ள சான்ன முறை ள்ள சந்தர்ப்பங்களில் முன் முறவக்கப்பட யுமான சவண்டிரியில் ரஷ்ய
யுமான சகள்விகள் என்ரஷ்யாவின் முன்னுகளைக் கவன்ன முறைஉள்ள சால்: கற்ன முறைமள்ள சஉள்ள சாட்டுபவரின் நமபகத்தன் முறவாளியும என்ரஷ்யாவின் முன்ன, வாளியுமற்றும,
எல்லஉள்ள சாவற்றுக்கம யுமான சவாளியுமல், cui bono (கற்ன முறைத்திரஷ்யாவின் முன்னஉள்ள சால் ரியில் ரஷ்யஉள்ள சார் ஆதஉள்ள சாரியில் ரஷ்யவாளியும முறடகின முறைஉள்ள சார்கள்)?
ரஷ்ரியில் ரஷ்யஉள்ள சா தஉள்ள சான் ஸ்கிரிபஉள்ள சாலுக்க நஞ்சூட்டிரியில் ரஷ்யது என்பது ுகளைக் கவளிப்ப முறடரியில் ரஷ்யஉள்ள சாக ுகளைக் கதரிவதஉள்ள சாக
கூறுயுமான சவஉள்ள சா முறரப் ுகளைக் கபஉள்ள சாறுத்தவ முறர, அவர்கள் அுகளைக் கவாளியுமரிக்கஉள்ள சாவில் 2001 இல் நடந்த
ஆந்த்ரஉள்ள சாக்ஸ் தஉள்ள சாக்கதல்க முறள நி முறரஷ்யாவின் முன்னவுகூர்வது நல்லது, அதில் வஉள்ள சாஷிங்டனில் இருந்த
பல அுகளைக் கவாளியுமரிக்க அதிகஉள்ள சாரிகளுக்க ஆந்த்ரஉள்ள சாக்ஸின் ஒரு வாளியுமரணம வி முறளவிக்கம பூச்சு
அஞ்ள்ள சலில் அனுப்பப்பட்டு, 5 யுமான சபர் ுகளைக் ககஉள்ள சால்லப்பட்டரஷ்யாவின் முன்னர், இன்னும 17 யுமான சபருக்க
ுகளைக் கதஉள்ள சாற்றிரியில் ரஷ்யது, ுகளைக் கள்ள சப்டமபர் 11 தஉள்ள சாக்கதல்களுக்க ள்ள சற்று பன்ரஷ்யாவின் முன்னர் இது நடந்தது.
அப்யுமான சபஉள்ள சாதும,
ஊடகங்கள்
அுகளைக் கவாளியுமரிக்கஉள்ள சா-ஐக்கிரியில் ரஷ்ய
இரஉள்ள சாஜ்ஜிரியில் ரஷ்யத்தின்
யுமான சபஉள்ள சார்
அச்சுறுத்தல்களுக்கஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன ுகளைக் கவளிப்ப முறடரியில் ரஷ்யஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன இலக்ககளின் மீது —ஈரஉள்ள சாக் ஆட்சியின்
யுமான சபரழிவு ஆயுதங்கள் யுமான சவ முறலத்திட்டத்தின் மீதும அல்-ுகளைக் ககய்தஉள்ள சாவுடன் அது
ுகளைக் ககஉள்ள சாண்டிருப்பதஉள்ள சாக ுகளைக் கள்ள சஉள்ள சால்லப்பட்ட ுகளைக் கதஉள்ள சாடர்பகளின் மீதும— உடரஷ்யாவின் முன்னடிரியில் ரஷ்யஉள்ள சாகக்

கற்ன முறைமள்ள சஉள்ள சாட்டிரஷ்யாவின் முன்ன. இ முறவ எல்லஉள்ள சாயுமான சவாளியும, ஈரஉள்ள சாக்கடன் யுமான சபஉள்ள சாருக்கச் ுகளைக் கள்ள சல்ல மு முறரஷ்யாவின் முன்னந்து
ுகளைக் ககஉள்ள சாண்டிருந்த அுகளைக் கவாளியுமரிக்கஉள்ள சாவின் ுகளைக் கவளியுன முறைவுக் ுகளைக் ககஉள்ள சாள் முறக நலன்களுக்க யுமான சள்ள ச முறவ
ுகளைக் கள்ள சய்த ுகளைக் கபஉள்ள சாய்களஉள்ள சாக நிரூபணவாளியுமஉள்ள சாயிரஷ்யாவின் முன்ன.
அுகளைக் கவாளியுமரிக்கஉள்ள சா ஈரஉள்ள சாக் மீது ப முறடுகளைக் கரியில் ரஷ்யடுத்து அத முறரஷ்யாவின் முன்ன ஆக்கிரமித்ததன் பன்ரஷ்யாவின் முன்னர் , ஈரஉள்ள சாக்கிடம
எந்த யுமான சபரழிவு ஆயுதங்களும இல் முறல என்பதும அது இத்தஉள்ள சாக்கதல்களுக்கப்
ுகளைக் கபஉள்ள சாறுப்பஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்னதில் முறல என்பதும ுகளைக் கதளிவஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்னதன் பன்ரஷ்யாவின் முன்னர், இத்தஉள்ள சாக்கதல்களில்
பரியில் ரஷ்யன்படுத்தப்பட்ட கறிப்பஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன ஆந்த்ரஉள்ள சாக்ஸ் மூலப்ுகளைக் கபஉள்ள சாருள் உண் முறவாளியுமயில்
யுமான சவாளியுமரிலஉள்ள சாண்டின் ஃயுமான சபஉள்ள சார்ட் ுகளைக் கடட்ரிக்கில் (Fort Detrick) இருக்கம வஉள்ள சாஷிங்டனின் ுகளைக் கள்ள சஉள்ள சாந்த
யுமான சபரழிவுகரவாளியுமஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன ஆயுத திட்டத்தில் உருவஉள்ள சாக்கப்பட்டிருந்தரஷ்யாவின் முன்ன என்பது ுகளைக் கதரிரியில் ரஷ்யவந்தது.
ஸ்டீவன் ன் ஹஉள்ள சாட்ஃபல் (Steven Hatfill) என்ன முறை ஒரு அுகளைக் கவாளியுமரிக்க விஞ்விஞ்ஞஉள்ள சானிதஉள்ள சான் இதற்கப்
ுகளைக் கபஉள்ள சாறுப்பஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்னவரஉள்ள சாக கிசுகிசுக்கப்பட்டது, அவர் விள்ள சஉள்ள சாரிக்கப்பட்டு, இறுதியில்
விடுவிக்கப்பட்டஉள்ள சார்.
அந்த ஆந்த்ரஉள்ள சாக்ஸ் தஉள்ள சாக்கதல்களில் ள்ள சமபந்தப்பட்ட அுகளைக் கவாளியுமரிக்க அதிகஉள்ள சாரிகள் ரியில் ரஷ்யஉள்ள சார்
என்பது இன்றுவ முறரயும ுகளைக் கதரிரியில் ரஷ்யவில் முறல. 2008 இல் தற்ுகளைக் ககஉள்ள சா முறல ுகளைக் கள்ள சய்து ுகளைக் ககஉள்ள சாண்ட
ப்ரூஸ் எட்வர்ட்ஸ் ஐவன்ஸ் (Bruce Edwards Ivins) என்ன முறை இன்ுகளைக் கரஷ்யாவின் முன்னஉள்ள சாரு விஞ்விஞ்ஞஉள்ள சானி மீது
பழி யுமான சபஉள்ள சாட்டு விட்டு FBI 2010 இல் விள்ள சஉள்ள சார முறண முறரியில் ரஷ்ய மூடிவிட்டது. ஆயினும,
தஉள்ள சாக்கதல்களில் பரியில் ரஷ்யன்படுத்தப்பட்ட ஆந்த்ரஉள்ள சாக்ஸ், ஐவன்ஸ் இடம இருந்து தஉள்ள சான்
வந்திருந்தது என்று திட்டவட்டவாளியுமஉள்ள சாக கூறுவாளியுமளவுக்க யுமான சபஉள்ள சாதுவாளியுமஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன எந்த விஞ்விஞ்ஞஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்னபூர்வ
ஆதஉள்ள சாரமும அுகளைக் கவாளியுமரிக்க அரள்ள சஉள்ள சாங்கத்திடம இருக்கவில் முறல என்ப முறத 2011 இல்
அுகளைக் கவாளியுமரிக்க விஞ்விஞ்ஞஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன யுமான சதசிரியில் ரஷ்ய அகஉள்ள சாதமி கண்டறிந்தது.
ஸ்கிரிபஉள்ள சால் தஉள்ள சாக்கதலில், வாளியுமஉள்ள சாஸ்யுமான சகஉள்ள சா எப்படி இதில் பரியில் ரஷ்யரஷ்யாவின் முன்ன முறடயும என்பது
ுகளைக் கதளிவற்ன முறைதஉள்ள சாக இருக்கின முறைது. ரஷ்ரியில் ரஷ்யஉள்ள சாவில் இந்த வஉள்ள சார இறுதியில் யுமான சதர்தல்
நடக்கவிருப்பதற்கம, சிரிரியில் ரஷ்யஉள்ள சாவில் யுமான சதஉள்ள சால்விரியில் ரஷ்ய முறடந்த ஆட்சி-வாளியுமஉள்ள சாற்ன முறைப் யுமான சபஉள்ள சார் —இது
அுகளைக் கவாளியுமரிக்கப் ப முறடகள் ள்ள சமீப வஉள்ள சாரங்களில் ரஷ்ரியில் ரஷ்ய இரஉள்ள சாணுவ ஒப்பந்தப் பணிரியில் ரஷ்யஉள்ள சாளர்கள்
மீது தஉள்ள சாக்கதல் நடத்துவ முறதயும ுகளைக் ககஉள்ள சா முறல ுகளைக் கள்ள சய்வ முறதயும கண்டிருந்தது — ுகளைக் கதஉள்ள சாடர்பஉள்ள சாக
யுமான சநட்யுமான சடஉள்ள சா ள்ள சக்திகள் ரஷ்ரியில் ரஷ்யஉள்ள சாவுடன் ஒரு யுமான சவாளியுமஉள்ள சாதலுக்க வரிந்து கட்டுவதற்கம ள்ள சற்று
முன்பஉள்ள சாக இந்தத் தஉள்ள சாக்கதல் ந முறடுகளைக் கபற்றிருக்கின முறைது. ஸ்கிரிபஉள்ள சால் மீதஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன தஉள்ள சாக்கதலஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்னது
யுமான சநட்யுமான சடஉள்ள சாவிற்கள் இருக்கம பட்டினின் எதிரிகளுக்க, அவருக்க எதிரஉள்ள சாகப்
பரியில் ரஷ்யன்படுத்துவதற்க ஒரு அரு முறவாளியுமரியில் ரஷ்யஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன இரஉள்ள சாஜதந்திர வாளியுமற்றும அரசிரியில் ரஷ்யல் ஆயுதத் முறதக்
 முறகரியில் ரஷ்யளிக்கின முறைது.
பதிலஉள்ள சாக இதிலிருந்துவரும ஆதஉள்ள சாரியில் ரஷ்யங்கள், ரஷ்ரியில் ரஷ்யஉள்ள சாவுக்க எதிரஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன யுமான சபஉள்ள சார்
ுகளைக் கவறிக்கூச்ள்ள ச முறல தூண்டிவிட்டு வருகின்ன முறை பரிட்டிஷ் வாளியுமற்றும ஐயுமான சரஉள்ள சாப்பரியில் ரஷ்ய ஆளும
வர்க்கத்தின் பகதிகளுக்கம, ட்ரமப் முறப ரஷ்ரியில் ரஷ்யஉள்ள சாவின் ஒரு முகவர் என்பதஉள்ள சாகச்
ுகளைக் கள்ள சஉள்ள சால்லி வாளியுமதிப்பழக்கச் ுகளைக் கள்ள சய்வதற்கஉள்ள சாக அவற்றுடன் யுமான சள்ள சர்ந்து ுகளைக் கள்ள சரியில் ரஷ்யற்படும, அுகளைக் கவாளியுமரிக்க
ஆளும உரியில் ரஷ்யரடுக்கின், கறிப்பஉள்ள சாக, சிஐஏ வாளியுமற்றும ஜரஷ்யாவின் முன்னநஉள்ள சாரியில் ரஷ்யகக் கட்சி முறரியில் ரஷ்யச் சுற்றிரியில் ரஷ்ய
பகதிக முறளயும தஉள்ள சான் ுகளைக் கள்ள சன்ன முறை முறடகின்ன முறைரஷ்யாவின் முன்ன. ஸ்கிரிபஉள்ள சால் தஉள்ள சாக்கதலஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்னது இந்தப்
பரிவுகள், அுகளைக் கவாளியுமரிக்கஉள்ள சாவில் இருந்து சுரியில் ரஷ்யஉள்ள சாதீரஷ்யாவின் முன்னப்பட்ட ஒரு ஐயுமான சரஉள்ள சாப்பரியில் ரஷ்ய இரஉள்ள சாணுவக்
ுகளைக் ககஉள்ள சாள் முறகக்கம ரஷ்ரியில் ரஷ்யஉள்ள சாவுடன் ுகளைக் கநருக்கவாளியுமஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன உன முறைவுகளுக்கம அ முறழப்ப விடுத்துக்
ுகளைக் ககஉள்ள சாண்டிருக்கின்ன முறை, கறிப்பஉள்ள சாக புகளைக் கரஞ்சு வாளியுமற்றும யுமான சஜர்வாளியுமன் அரள்ள சஉள்ள சாங்கங்களில்
இருக்கின்ன முறை, ஐயுமான சரஉள்ள சாப்பரியில் ரஷ்ய ஆளும வர்க்கத்தின் யுமான சபஉள்ள சாட்டிப் பரிவுகளின் மீது
பரமவாளியுமஉள்ள சாண்டவாளியுமஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன அழுத்தத் முறத பரயுமான சரியில் ரஷ்யஉள்ள சாகிக்க அனுவாளியுமதிக்கின முறைது.
இவ்வஉள்ள சான முறைஉள்ள சாக, திங்களன்று, பரஉள்ள சான்சின் முன்ரஷ்யாவின் முன்னஉள்ள சாள் ஜரஷ்யாவின் முன்னஉள்ள சாதிபதி பரஉள்ள சான்சுவஉள்ள சா ன் ஹஉள்ள சாலண்ட்,
யுமான சபர்லினுடன் ுகளைக் கநருங்கி யுமான சவ முறல ுகளைக் கள்ள சய்து ுகளைக் ககஉள்ள சாண்டிருக்கம, தரஷ்யாவின் முன்னக்கப் பன் வந்த
இமவாளியுமஉள்ள சானுவல் வாளியுமக்யுமான சரஉள்ள சான் மீது ஒரு கூர் முறவாளியுமரியில் ரஷ்யஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன வாளியுமற்றும அதிக வாளியும முறன முறைப்பல்லஉள்ள சாத ஒரு
தஉள்ள சாக்கத முறலத் ுகளைக் கதஉள்ள சாடுத்தஉள்ள சார். இப்யுமான சபஉள்ள சா முறதரியில் ரஷ்ய யுமான சநட்யுமான சடஉள்ள சா ுகளைக் ககஉள்ள சாள் முறகரியில் ரஷ்யஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்னது வாளியுமஉள்ள சாஸ்யுமான சகஉள்ள சாவும
சிரிரியில் ரஷ்ய அரள்ள சஉள்ள சாங்கமும “அதன் எதிர்க்கட்சிக முறளக் க முறலப்பதற்கம அதன் ுகளைக் கள்ள சஉள்ள சாந்த
வாளியுமக்க முறளப் படுுகளைக் ககஉள்ள சா முறல ுகளைக் கள்ள சய்வதற்கம” அனுவாளியுமதிப்பதஉள்ள சாக திட்டவட்டம ுகளைக் கள்ள சய்த
ன் ஹஉள்ள சாலண்ட், ரஷ்ரியில் ரஷ்யஉள்ள சாவுடன் ஒரு யுமான சவாளியுமஉள்ள சாதலுக்க அ முறழப்ப விடுத்தஉள்ள சார்: “ரஷ்ரியில் ரஷ்யஉள்ள சா பல
ஆண்டுகளஉள்ள சாக வாளியுமறுஆயுதபஉள்ள சாணிரியில் ரஷ்யஉள்ள சாகிக் ுகளைக் ககஉள்ள சாண்டிருக்கின முறைது, ரஷ்ரியில் ரஷ்யஉள்ள சா அச்சுறுத்துவாளியுமஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்னஉள்ள சால்,
அது பதிலுக்க அச்சுறுத்தப்பட யுமான சவண்டும.”
யுமான சநற்று, அுகளைக் கவாளியுமரிக்க ுகளைக் கவளியுன முறைவுச் ுகளைக் கள்ள சரியில் ரஷ்யலரஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன ுகளைக் கன முறைக்ஸ் டிலர்ள்ள சன், தஉள்ள சாக்கதல் கறித்த
பரிட்டிஷ் வாளியுமதிப்பீட்டின் மீது அுகளைக் கவாளியுமரிக்கஉள்ள சாவுக்க “முழு நமபக் முறக” இருப்பதஉள்ள சாக
ுகளைக் கதரிவித்தஉள்ள சார், அதன்பன் ரஷ்ரியில் ரஷ்யஉள்ள சா “அயுமான சநகவாளியுமஉள்ள சாக ுகளைக் கபஉள்ள சாறுப்பஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்னதஉள்ள சாயிருக்கலஉள்ள சாம” என்பது

வாளியுமட்டுயுமான சவாளியும என்று அறிவித்து முந் முறதரியில் ரஷ்ய கூற்றுக்க வாளியும முறன முறைமுகவாளியுமஉள்ள சாய் முரண்பட்டஉள்ள சார் .
டிலர்ள்ள சன் இந்த கூற்றுக முறள ுகளைக் கவளியிட்ட ள்ள சற்று யுமான சநரத்திற்ுகளைக் ககல்லஉள்ள சாம ட்ரமப் அவ முறர
நீக்கி விட்டஉள்ள சார் எனினும, ரஷ்ரியில் ரஷ்ய உடந் முறத கறித்த டிலர்ள்ள சரஷ்யாவின் முன்னது கற்ன முறைச்ள்ள சஉள்ள சாட் முறட
எதிுகளைக் கரஉள்ள சாலித்து பன்வருவாளியுமஉள்ள சாறு அறிவித்தஉள்ள சார், “அவர்கள் ுகளைக் ககஉள்ள சாண்டிருக்கக் கூடிரியில் ரஷ்ய
அத்த முறரஷ்யாவின் முன்ன ஆதஉள்ள சாரங்களின் அடிப்ப முறடயில், இது ரஷ்ரியில் ரஷ்யஉள்ள சாவஉள்ள சாகத் தஉள்ள சான் இருக்கம எரஷ்யாவின் முன்ன
எரஷ்யாவின் முன்னக்கப் படுகின முறைது.”
இந்த நி முறல முறவாளியுமகளின் கீழும, ஆந்த்ரஉள்ள சாக்ஸ் தஉள்ள சாக்கதல்களின் அனுபவத் முறதயும
ுகளைக் ககஉள்ள சாண்டு பஉள்ள சார்த்யுமான சதஉள்ள சாுகளைக் கவாளியுமன்ன முறைஉள்ள சால், பரிட்டிஷ் வாளியுமற்றும அுகளைக் கவாளியுமரிக்க அரசுகளின் கன் முறரஷ்யாவின் முன்னகள்
தஉள்ள சான் ஸ்கிரிபஉள்ள சால் தஉள்ள சாக்கதலின் பரதஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன ள்ள சந்யுமான சதகத்துக்கரிரியில் ரஷ்யவர்களஉள்ள சாக இருக்கின முறைஉள்ள சார்கள்
என்ப முறதக் கூறிரியில் ரஷ்யஉள்ள சாக யுமான சவண்டும.
இலண்டன் ரஷ்ரியில் ரஷ்யஉள்ள சாவுக்க எதிரஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன அதன் கற்ன முறைச்ள்ள சஉள்ள சாட்டுகளுக்க, எயுமான சதச் முறள்ள சரியில் ரஷ்யஉள்ள சாக
ள்ள சஉள்ள சாலிஸ்பரிக்க ுகளைக் கவறும 10  முறவாளியுமல்கள் தூரத்தில் அ முறவாளியுமந்திருக்கம யுமான சபஉள்ள சார்ட்டன் டவுன்
உயிரிரள்ள சஉள்ள சாரியில் ரஷ்யரஷ்யாவின் முன்ன யுமான சபஉள்ள சார்  முறவாளியுமரியில் ரஷ்யத்தின் (Porton Down biochemical warfare facility) வாளியுமஉள்ள சாறிக்
ுகளைக் ககஉள்ள சாண்யுமான சடயிருக்கம ஆய்வுமுடிவுக முறளயுமான சரியில் ரஷ்ய அடிப்ப முறடரியில் ரஷ்யஉள்ள சாகக் ுகளைக் ககஉள்ள சாண்டிருக்கின முறைது .
ஆரமபத்தில் இலண்டன், ஸ்கிரிபஉள்ள சால் ஃுகளைக் கபன்டஉள்ள சானில் (fentanyl) என்ன முறை ுகளைக் கன் ஹரஉள்ள சாயி முறரஷ்யாவின் முன்ன
விட மிகவும ள்ள சக்திவஉள்ள சாய்ந்த ஒரு ுகளைக் கள்ள சரியில் ரஷ்யற் முறக வலிவாளியுமருந்துக்க இலக்கஉள்ள சாகியிருந்ததஉள்ள சாகக்
கற்ன முறைமள்ள சஉள்ள சாட்டிரியில் ரஷ்யது. ஆயினும, வாளியுமஉள்ள சார்ச் 7 அன்று பரிட்டிஷ் அதிகஉள்ள சாரிகள் இந்த நஞ்சு
ள்ள சரின் அல்லது VX யுமான சபஉள்ள சான்ன முறைுகளைக் கதஉள்ள சாரு நரமப வஉள்ள சாயு எரஷ்யாவின் முன்ன கற்ன முறைமள்ள சஉள்ள சாட்டிரஷ்யாவின் முன்னர் , பல
தள்ள சஉள்ள சாப்தங்களஉள்ள சாக நரமப வஉள்ள சாயுக்க முறள உருவஉள்ள சாக்கவதில் தனித்தின முறைம ுகளைக் கபற்ன முறைதஉள்ள சாய்
இருந்து வந்திருக்கம யுமான சபஉள்ள சார்ட்டன் டவுன்  முறவாளியுமரியில் ரஷ்யம, நச்சுப் ுகளைக் கபஉள்ள சாருள் என்ரஷ்யாவின் முன்ன என்ப முறத
ள்ள சரிரியில் ரஷ்யஉள்ள சாக அ முறடரியில் ரஷ்யஉள்ள சாளம கஉள்ள சாண்பதில் எவ்வஉள்ள சாறு தவறிரியில் ரஷ்யது என்ப முறத அவர்கள்
விளக்கவில் முறல.
திங்களன்று, ுகளைக் கதரள்ள சஉள்ள சா யுமான சவாளியும, ள்ள சமபந்தப்பட்ட நரமப வஉள்ள சாயு உண் முறவாளியுமயில் “யுமான சநஉள்ள சாவியுமான சள்ள சஉள்ள சாக்”
(novichok) என்ன முறை ஆரமபத்தில் யுமான சள்ள சஉள்ள சாவிரியில் ரஷ்யத் அரள்ள சஉள்ள சாங்கத்தஉள்ள சால் உருவஉள்ள சாக்கப்பட்டுகளைக் கதஉள்ள சாரு
தனித்துவவாளியுமஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன இரள்ள சஉள்ள சாரியில் ரஷ்யரஷ்யாவின் முன்ன ஆயுதம என்று கற்ன முறைம ள்ள சஉள்ள சாட்டிரஷ்யாவின் முன்னஉள்ள சார். ஆரஷ்யாவின் முன்னஉள்ள சால், இரள்ள சஉள்ள சாரியில் ரஷ்யரஷ்யாவின் முன்ன
ஆயுதங்கள் உடன்படிக் முறக (Chemical Weapons Convention - CWC)
அவசிரியில் ரஷ்யவாளியுமஉள்ள சாக்கவதன் படி, ள்ள சஉள்ள சாலிஸ்பரி தஉள்ள சாக்கதலில் பரியில் ரஷ்யன்படுத்தப்பட்ட ுகளைக் கபஉள்ள சாருளின்
வாளியுமஉள்ள சாதிரிக முறள ஆய்வுக்கஉள்ள சாக ுகளைக் ககஉள்ள சாடுக்கவாளியுமஉள்ள சாறு வாளியுமஉள்ள சாஸ்யுமான சகஉள்ள சாவிடம இருந்து வந்த
யுமான சகஉள்ள சாரிக் முறகக முறள இலண்டன் வாளியுமறுத்திருக்கின முறைது. க முறன முறைந்தபட்ள்ள சம, இப்யுமான சபஉள்ள சா முறதக்யுமான சகனும,
ரஷ்ரியில் ரஷ்யஉள்ள சாவுக்க எதிரஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன முகஉள்ள சாந்திரவாளியுமஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்னது யுமான சபஉள்ள சார்ட்டன் டவுன்  முறவாளியுமரியில் ரஷ்யத்தின்
வஉள்ள சாய்ுகளைக் கவாளியுமஉள்ள சாழி முறரியில் ரஷ்யயுமான சரியில் ரஷ்ய அடிப்ப முறடரியில் ரஷ்யஉள்ள சாகக் ுகளைக் ககஉள்ள சாண்டிருக்கின முறைது .
ஆயினும, யுமான சபஉள்ள சார்ட்டன் டவுன் ஒரு நமபத்தகந்த ஆதஉள்ள சாரம கி முறடரியில் ரஷ்யஉள்ள சாது. பரிட்டிஷ்
கடிவாளியுமக்கள் மீது ள்ள சட்டவியுமான சரஉள்ள சாதவாளியுமஉள்ள சாக அல்லது இரகசிரியில் ரஷ்யவாளியுமஉள்ள சாக உயிரிரியில் ரஷ்யல் வாளியுமற்றும
இரள்ள சஉள்ள சாரியில் ரஷ்யரஷ்யாவின் முன்ன ஆயுதங்க முறள யுமான சள்ள சஉள்ள சாத முறரஷ்யாவின் முன்ன ுகளைக் கள்ள சய்த ுகளைக் கநடிரியில் ரஷ்ய வரலஉள்ள சாறு அதற்க உண்டு. 1942
இல் கருய்ரஷ்யாவின் முன்னஉள்ள சார்ட் தீ முறவ (Gruinard Island) ஆந்த்ரஉள்ள சாக்ஸ் தூவல்க முறளக் ுகளைக் ககஉள்ள சாண்டு
வாளியுமஉள்ள சாசுபடுத்திரியில் ரஷ்யது —1986 இல் இந்த வாளியுமஉள்ள சா முறள்ள ச அகற்ன முறை பரிட்டிஷ் அரள்ள சஉள்ள சாங்கம நிர்ப்பந்தம
ுகளைக் கபற்ன முறைது—; பரிட்டிஷ் ப முறடவீரர்கள் மீதஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன ள்ள சரின் வஉள்ள சாயு யுமான சள்ள சஉள்ள சாத முறரஷ்யாவின் முன்னகளின் யுமான சபஉள்ள சாது 1953
இல் யுமான சரஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்னஉள்ள சால்ட் வாளியுமஉள்ள சாடிள்ள சன் ள்ள சட்டவியுமான சரஉள்ள சாதவாளியுமஉள்ள சாக ுகளைக் ககஉள்ள சால்லப்பட்ட முறவாளியும; வாளியுமற்றும 1963-1975 இல்
 முறலம விரிகடஉள்ள சாவில் (Lyme Bay) உயிரிரியில் ரஷ்யல் ஆயுதங்க முறள தூவிரியில் ரஷ்ய முறவாளியும ஆகிரியில் ரஷ்ய முறவயும
இதில் அடங்கம. 2008 இல் பரிட்டிஷ் அரள்ள சஉள்ள சாங்கம இத்த முறகரியில் ரஷ்ய யுமான சள்ள சஉள்ள சாத முறரஷ்யாவின் முன்னகளில்
பஉள்ள சாதிக்கப்பட்டவர்களுக்க, கட முறவாளியுமப்பஉள்ள சாட் முறட ஒப்பக்ுகளைக் ககஉள்ள சாள்ளஉள்ள சாவாளியுமல், 3 மில்லிரியில் ரஷ்யன்
பவுண்டுகள் இழப்பீடு அளித்தது.
இன்னும ுகளைக் கதளிவற்ன முறைதஉள்ள சாகயுமான சவ இருக்கின்ன முறை ஸ்கிரிபஉள்ள சால் நஞ்சூட்டல் விவகஉள்ள சாரத்தில்
இத்த முறகரியில் ரஷ்ய ஆதஉள்ள சாரங்களில் இருந்து ஏவப்படுகின்ன முறை கற்ன முறைச்ள்ள சஉள்ள சாட்டுகளில் எதுவும
கடுகளவும நமபகத்தன் முறவாளியும ுகளைக் ககஉள்ள சாண்ட முறவரியில் ரஷ்யஉள்ள சாக இல் முறல. விள்ள சஉள்ள சார முறண முன்யுமான சரஷ்யாவின் முன்னறுகின்ன முறை
அயுமான சதள்ள சவாளியுமரியில் ரஷ்யத்தில் கண்டறிவுகள் உடனுக்கடன் ுகளைக் கவளியிடப்படுகின முறைதஉள்ள சாக இருக்கின்ன முறை ஒரு
முழு முறவாளியுமரியில் ரஷ்யஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன பன முறைநி முறலரியில் ரஷ்யஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன ள்ள சர்வயுமான சதள்ள ச ுகளைக் கபஉள்ள சாது விள்ள சஉள்ள சார முறண வாளியுமட்டுயுமான சவாளியும, என்ரஷ்யாவின் முன்ன நடந்தது
என்ன முறை உண் முறவாளியும முறரியில் ரஷ்ய ுகளைக் கவளிக்ுகளைக் ககஉள்ள சாண்டுவர முடியும. இதற்க வாளியுமத்தியில், ரஷ்ரியில் ரஷ்யஉள்ள சாவுக்க
எதிரஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன யுமான சபஉள்ள சார் ுகளைக் கவறிக்கூச்ள்ள ச முறலயும, உலகின் பரதஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன அணு-ஆயுத ள்ள சக்திகளுக்க
இ முறடயிலஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன ஒரு முழு-வீச்சிலஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன யுமான சவாளியுமஉள்ள சாதலின் அபஉள்ள சாரியில் ரஷ்யத் முறதயும ஆளும வர்க்கம
தூண்டி விடுவ முறத எதிர்ப்பது அுகளைக் கவாளியுமரிக்கஉள்ள சா, ஐயுமான சரஉள்ள சாப்பஉள்ள சா வாளியுமற்றும உலுகளைக் ககங்கிலுவாளியுமஉள்ள சாரஷ்யாவின் முன்ன
ுகளைக் கதஉள்ள சாழிலஉள்ள சாளர்களுக்க ஒரு இன்றிரியில் ரஷ்ய முறவாளியுமரியில் ரஷ்யஉள்ள சாத சுரியில் ரஷ்ய-பஉள்ள சாதுகஉள்ள சாப்ப நடவடிக் முறகரியில் ரஷ்யஉள்ள சாக
இருக்கின முறைது.

