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சோசோலிஸ்ட் கட்சி (PS)  ஜனசதிபதியின் செோல்வாகசக்கிழந்த
சிக்கனக் செகசள்கைகககைைகளை பகிரங்கமாக சக தசக்கிய முன்னண
மாக ந்திரிககைைகளை நீக்கியசதசட,  பிசெரஞ்சு ஜனசதிபதி பிரசன்சுவாகச
சஹசலணட் ஐந்த-மாக சதசமாக -பதவியிலிருந்த பிரதமாக  மாக ந்திரி
இமாக சனுசவாகல் வாகசல்ஸின் அரோசங்கத்கைத திங்கைகளைன்ற
ககைலத்தசர. 

வாகசரயிறதியின் சபசத,  செபசருைகளைசதசர மாக ந்திரி ஆரசனச
செமாக சணடபரக்கும் கல்வித்தகைல்வித்துறை மாக ந்திரி செபனுவாகச அசமாக சனும்,
Le Monde மாக ற்றம் Le Parisien க்கு தனித்தனியசக அளித்த
சபட்டியிலும் மாக ற்றம் Frangy-en-Bresse இல் ஞசயில்வித்துறைன்ற
நடந்த சோசோலிஸ்ட் கட்சி கூட்டத்தில் ஒன்றிகை்டத்தில் ஒன்றிணைந்தம்,
சஹசலணடின் சிக்கன நிகழ்ச்சிநிரகைல
தற்செகசகைலக்குரியதசகவும் சஜரமாக னியசல் கட்டகைைகளை
இடப்பட்டகைவாகயசகவும் பகிரங்கமாக சக கணடனம்
செதரிவித்தசரகள்.

உக்சரனிய செநருக்கடியின் விகைடயிறப்பில் ரஷ்யசவிற்கு
எதிரசக செகசணட வாகரப்பட்ட தகைடகசைகளைசட சோரந்த,
ஐசரசப்பசவின் செபசருைகளைசதசரம் ஒரு கீழ்சநசக்கிய ப்டத்தில் ஒன்றிணைச்சுருக்க
சுழலின் விளிம்பில் உள்ைகளை நிகைலயில்,  அவ்விரு மாக ந்திரிகளும்,
சஹசலணட் மீத அதிருப்திபட்டள்ைகளை மாக ற்றம் அதிகைகளைவில் ஒரு
ோமூக செவாகடிப்பு பற்றிய அச்ோத்தடன் இருக்கும் பிசெரஞ்சு
ஆளும் வாகரக்கத்தின் பிரிவுகளுக்கசக சபசுகில்வித்துறைசரகள். 

பிரசன்ஸின் செபசருைகளைசதசரம் சதக்கமுற்றிருப்பசதசட,
கருத்தக்கணப்புகளில் சோசோலிஸ்ட் கட்சிக்கு எதிரப்பு 80
ோதவீதத்சதசட முதலிடத்தில் இருக்கில்வித்துறைத மாக ற்றம் சதசிய
முன்னணக்கு (FN) ஆதரவு செதசடரந்த அதிகரித்த வாகருகில்வித்துறைத.
இருந்தசபசதினும்,  சஹசலணட் பத்த பில்லியன் க்டத்தில் ஒன்றிணைக்கசன
யூசரசக்களின் மாக க்கள்விசரசத ோமூக செவாகட்டக்ககைைகளைப்
பிடிவாகசதமாக சக முன்செனடத்த வாகருகில்வித்துறைசர. 

"செபசத வாகரவு-செோலவுத் திட்ட பற்ல்வித்துறைசக்குகைல்வித்துறைகையக் குகைல்வித்துறைப்பகைத
சநசக்கிய பலவாகந்தமாக சன அணவாககுப்பு ஒரு செபசருைகளைசதசர
வாகழிவிலகலசகும்; ஒரு நிதியியல் அபத்தமாக சகும்; ஒரு அரசியல்
சபரழிவாகசகும்,"  என செமாக சன்டபரக் Le  Monde க்கு
செதரிவித்தசர,  அவாகர செதசடரந்த கூறகைகயில்,  அத பிசெரஞ்சு
மாக க்ககைைகளை "தீவிரவாகசத கட்சிகளின்"  பிடிக்குள் தள்ளுகில்வித்துறைத
என்பகைதயும் சோரத்தக் செகசணடசர. 

Le  Parisien  இல்,  சஹசலணடின் சிக்கன செகசள்கைகககைைகளை
விமாக ரசித்த அசமாக சன்,  சபரலின், ஐசரசப்பிய ஒன்றியத்திற்குள்
அதன் செோசந்த சுயநல நலன்களுக்கசக பசடபட்ட வாகருவாகதசக
குற்ல்வித்துறைஞ்ோசட்டினசர.  “வினிசயசக-தரப்பு செகசள்கைகயின்
செவாகற்றிக்கு முன்நிபந்தகைனசய சதகைவாககைய அதிகரிப்பதசகும்,
இகைதத்தசன் நசங்கள் இரணட ஆணடகைகளைசக
நகைடமுகைல்வித்துறைப்படத்தி வாகந்தள்சைகளைசம்.  பிசெரஞ்சு மாக க்களிடம்
சபசதிய வாகருவாகசய் இல்கைலசெயன்ல்வித்துறைசல் நம்மாக சல் அவாகரகளிடம்
எகைதயும் விற்க முடியசத," என்ற அசமாக சன் செதரிவித்தசர.

"[சஜரமாக ன் ோசன்சிலர அங்சகலச]  சமாக ரக்செகல் ஐசரசப்பிய
செகசள்கைகக்கு நிகழ்ச்சிநிரல் அகைமாக ப்பவாகரசக இருக்க முடியசத,"
என அசமாக சன் செதரிவித்த,  “சஜரமாக னி, ஐசரசப்பில்
இருப்பவாகரகளின் நலன்ககைைகளை அல்ல,  அதன் தனிப்பட்ட
நலன்ககைைகளைசய பின்செதசடரந்த வாகருகில்வித்துறைத,”  என
சோரத்தக்செகசணடசர. 

சஜரமாக னி குறித்த அசமாக சனின் விமாக ரோனங்ககைைகளை செமாக சன்டபரக்கும்
Frangy-en-Bresse இல் அவாகரத உகைரயில் எதிசெரசலித்தசர.
“பிரசன்ஸ் யூசரச மாக ணடலத்தின் இரணடசவாகத மிகப்செபரிய
செபசருைகளைசதசரமாக சகும்,  உலகின் ஐந்தசவாகத மிகப்செபரிய
வாகல்லரோசகும்,  க்டத்தில் ஒன்றிணைவாகசன்கசைகளை சீமாக சட்டிகசைகளை,  அத சஜரமாக னியின்
மிதமிஞ்சிய ஆட்டிப்பகைடப்புகளுக்கு தன்கைனத்தசசன ஒழுங்கு
செோய்த செகசள்ைகளை சவாகணடிய அவாகசியமில்கைல,"  என்ல்வித்துறைசர. “அதனசல்
தசன்,  ஐசரசப்பிய ஒன்றியத்கைதக் கசப்பசற்றவாகதற்கசக என்ல்வித்துறை
செபயரில்,  ஒரு செவாகளிப்பகைடயசன செதளிந்த எதிரப்கைப
செவாகளிப்படத்த பிரசன்ஸூக்குபிரான்ஸூக்கும் அதன் அரோசங்கத்திற்கும் சநரம்
வாகந்திருக்கில்வித்துறைத," என செமாக சன்டபரக் சோரத்தக்செகசணடசர. 

சோசோலிஸ்ட் கட்சிக்குள்ளிருந்சத வாகந்திருக்கும் செமாக சன்டபரக் மாக ற்றம்
அசமாக சனின் விமாக ரோனங்கள்,  ஐசரசப்பிய ஒன்றியத்தின்
பிற்சபசக்குத்தனமாக சன கட்டகைமாக ப்கைப ஏற்றக்செகசள்வாகசதசட,
அசெமாக ரிக்கசவில் ஒபசமாக ச நிரவாகசகத்தினகைதப் சபசல பசரீஸிடமிருந்த
செபரும் வாகங்கி பிகை்டத்தில் ஒன்றிணைசெயடப்புககைைகளைப் செபல்வித்துறை முடியுசெமாக ன கருதம்
பிசெரஞ்சு மூலதன பிரிவுகளின் நம்பிக்கைகககைைகளைப் பிரதிபலிக்கில்வித்துறைத.
அசெமாக ரிக்க செபடரல் ரிோரவின் சஜசோப் ஸ்செடக்செலட்ஸ்,  பிலிப்
மாக சரடின்,  மாக ற்றம் Sciences-Po இன் சபரசசிரியர சஜசன்-பசல்
செபசெதசஸ்ஸி சபசன்ல்வித்துறை செபசருளியல்வாகசதிகள் உள்ைகளைடங்கிய,
"வாகைகளைரச்சிகையக் கசணபதற்கசன"  ஒரு ஆசலசோகைனக் குழுகைவாக
செமாக சன்டபரக் கடந்த மாக சதம் அகைமாக த்திருந்தசர. 

அதசபசன்ல்வித்துறை கருத்தக்ககைைகளை ஏற்க முடியசசெதன திங்கைகளைன்ற
சஹசலணடம் வாகசல்ஸூக்குபிரான்ஸூம் புல்வித்துறைக்கணத்திருந்தனர,  அத்தடன் பிரதமாக 
மாக ந்திரியின் அலுவாகலகசமாக ச செமாக சன்டபரக் "மாக ஞ்ோள் சகசட்கைடக்"
கடந்தவிட்டதசக கூறி இருந்தத.  அரோசங்கம் ககைலக்கப்பட்டதற்கு
பின்னர,  வாகசல்ஸ் மாக ந்திரிககைைகளைத் தனித்தனியசக அகைழத்த
விவாகசதித்தசர.  செமாக சன்டபரக்,  அசமாக சன் மாக ற்றம் கலசச்ோசரத்தகைல்வித்துறை
மாக ந்திரி ஓசரலி பிலிப்செபத்தி ஆகிசயசர இரசஜினசமாக ச செோய்தனர;
புதிய மாக ந்திரிோகைபயில் இடம் செபறசவாகசர செபயரகள் இன்ற
அறிவிக்கப்படசெமாக ன எதிரபசரக்கப்படகில்வித்துறைத. 

அரோசங்கத்திலிருந்த செவாகளிசய வாகந்தபின்னர,  செமாக சன்டபரக்
பத்திரிகைகயசைகளைர கூட்டத்தில் ஒரு நீணட விைகளைக்கமாக ளித்தசர. அவாகரத
[ஜனசதிபதியின்]  செகசள்கைககைய மாக சற்றவாகதற்கசக அவாகர
"ஜனசதிபதிகைய ோமாக சதசனப்படத்த முயன்ல்வித்துறைதசகவும்,  விரும்பி
சவாகணடிக் செகசணடதசகவும்"  விவாகரித்த செமாக சன்டபரக்,  “இந்த
செபசருைகளைசதசர செபசறிகைவாகத் தடக்க நசம் ஓர உயரந்த மாக ற்றம்
கூட்டசன செபசறப்புறதிகையக் செகசணடிருக்கிசல்வித்துறைசம்,"  என்ல்வித்துறைசர.
"சிக்கன செகசள்கைககள் மாக த்தியதட்ட வாகரக்கங்ககைைகளையும் மாக ற்றம்
இந்த செநருக்கடிக்கு செபசறப்பல்லசத செவாககுஜன வாககுப்புககைைகளையும்
பசதிக்கும் என்பதசல்"  சிக்கன செகசள்கைகககைைகளை
"அநியசயமாக சனசெதன்ற" குறிப்பிட்ட அவாகர, அகைவாக ஜனநசயகத்திற்கு
ஓர ஆபத்தசகும் என்ற எச்ோரித்தசர.  “இந்த பசகைதகையத்
செதசடரவாகதம் மாக ற்றம் பிடிவாகசதமாக சக பின்பற்றவாகதம் குடியரகைோ
அபசயத்திற்குட்படத்தசவாக பங்களிப்புச் செோய்யுசெமாக ன,"  அவாகர
செதரிவித்தசர. 

பிரசன்ஸ் மாக ற்றம் ஐசரசப்பசசெவாகங்கிலும் சமாக செலழுந்த வாகருவாகத, ஒரு
முதலசளித்தவாக ஆட்சியின் செநருக்கடிசயயசகும்.  ஐசரசப்பிய
ஒன்றியம் மாக ற்றம் அகைதக் கட்டகைமாக க்க உதவிய பிரசன்ஸின்
சோசோலிஸ்ட் கட்சி சபசன்ல்வித்துறை பிரதசன முதலசளித்தவாக "இடத"
கட்சிகள் ஆழமாக சக மாக திப்பிழந்த சபசயுள்ைகளைன.

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்     www.wsws.org

சிக்கன கககொள்கககள் மீத
அதிகரித்தவரும் கோபத்தினககொபத்தின மத்தியில

பிகபிரெஞ்சு அபிரெசாங்கொங்கம் கபகொறகிறத



நவாக-பசசிோவாகசதத்திற்கு எதிரசக ஜனநசயகத்தின் ஒரு "இடத"
இரட்ோகனசகவும்,  சஹசலசணடக்கு ஒரு மாக சற்றீடசகவும்
செமாக சன்டபரக் கசட்டிவாகருவாகத ஒரு அரசியல் ஏமாக சற்றதனமாக சகும்.
கிசயவில் ஒரு ஆட்சிக்கவிழ்ப்கைப ஒழுங்ககைமாக க்கவும் மாக ற்றம்
உக்சரனில் ஒரு சமாக ற்கத்திய-ோசரபிலசன கைகப்பசகைவாக ஆட்சிக்கு
எல்லச எதிரப்கைபயும் நசுக்கவும் உக்சரனிய பசசிோ சபசரசளிகள்
குழுக்கள் மீத தங்கியிருந்த வாகசஷிங்டன் மாக ற்றம் சபரலினின்
அணயில்,  ஒட்டசெமாக சத்த சோசோலிஸ்ட் அரோசங்கத்கைதயும்
சபசலசவாக,  அவாகரும் வீழ்ந்தள்ைகளைசர.  அவாகரத செபசருைகளைசதசர
பரிந்தகைரககைைகளைப் செபசறத்த வாககைரயில்,  அவாகரகளின் பிரதசன
உந்ததல் கடன்வாகழங்குவாககைதத் தைகளைரத்தவாகதம் மாக ற்றம் செபரிய
ஊக்கப்செபசதிகளுக்கும்,  வாகங்கி பிகை்டத்தில் ஒன்றிணைசெயடப்புகளுக்கும்
அழுத்தம் அளிப்பதசகும். 

அதசபசன்ல்வித்துறை செகசள்கைககள் அசெமாக ரிக்க வாகங்கிககைைகளைப்
பிகை்டத்தில் ஒன்றிணைசெயடத்தன என்பசதசட செோல்வாகசக்குமிகுந்த மாக த்தியதட்ட
வாகரக்கத்தின் வாகசழ்க்கைக தரங்ககைைகளைத் தூக்கிவிட்ட
அசதசவாககைைகளையில்,  அகைவாக வாகங்கிகளுக்கு கைகயளிக்கப்பட்ட
ப்டத்தில் ஒன்றிணைத்கைதத் திரும்ப செபறவாகதற்கசக, ஊதியங்களில் குகைல்வித்துறைப்பு
மாக ற்றம் ோமூக செோலவினங்களில் செவாகட்டக்ககைைகளைச் செோசந்தமாக சக்கி
இருந்தன.  ஒபசமாக சவின் ஜனநசயகக் கட்சி,  சோசோலிஸ்ட்
கட்சியில் உள்ைகளை செமாக சன்டபரக்கின் கூட்டசளிகள், கிரீஸில் சிரிோச
(SYRIZA)  மாக ற்றம் பிரசன்சில் புதிய முதலசளித்தவாக-எதிரப்பு
கட்சி (NPA)  சபசன்ல்வித்துறை இடத குழுக்கள் என இவாகற்ல்வித்துறைசல்
ஆதரிக்கப்பட்ட அதசபசன்ல்வித்துறை பின்சபசக்குத்தனமாக சன
திட்டங்ககைைகளை,  முதலசளித்தவாக செநருக்கடியின் சுகைமாக கைய
செதசழிலசைகளைர முதகுகளில் சுமாக த்தவாகதற்கு மாக ற்செல்வித்துறைசரு வாகழியசக
மாக ட்டசமாக  இருக்கில்வித்துறைத.

ஐசரசப்பிய முதலசளித்தவாகத்தின் சிகைதவுக்கு ஒரு மாக சற்றீடசக
செமாக சன்டபரக் சபோவில்கைல,  மாக சல்வித்துறைசக 2012 இல் சஹசலணட்
சதரந்செதடக்கப்பட்டதற்குப் பின்னர, அவாகர கட்டப்பசடககைைகளைத்
தைகளைரத்தவாகத மாக ற்றம் செபரிய வாகங்கி பிகை்டத்தில் ஒன்றிணைசெயடப்புகள் மாக ற்றம்
சபரலினசல் சமாக ற்பசரகைவாகயிடப்படம் வாகரவு-செோலவு
செவாகட்டக்களில் இருந்த விலகுவாககைத சநசக்கிய திகைோயில்
ஐசரசப்பிய ஒன்றிய செகசள்கைகயில் செபரிதசக ஒன்றம்
செோய்யவில்கைல என்ற ஏமாக சந்த சபசயிருக்கும் பிசெரஞ்சு
மூலதனத்தின் பிரிவுகளின் பிரதிநிதியசக சபசுகில்வித்துறைசர. 

இரணட வாகசரங்களுக்கு முன்னர செபயர செவாகளியிட விரும்பசத
சோசோலிஸ்ட் கட்சியின் அதிருப்தியகைடந்த நிரவாகசகி ஒருவாகர
பத்திரிகைகக்கு கூறினசர:  “ஐசரசப்பிய செபசருைகளைசதசர
செகசள்கைகயில் பிரசன்ஸ் ஒரு மாக சற்ல்வித்துறைத்கைதக் செகசணட வாகர
விரும்புகில்வித்துறைசெதன்ல்வித்துறைசல்,  அகைத அதனசல் சஜரமாக னியிடமிருந்த
பிச்கைோ சகட்டப் செபல்வித்துறை முடியசத.  2012 இல் அத அதன்
வாகசய்ப்கைபத் தவாகல்வித்துறைவிட்டத தசன் பிரச்சிகைன. செதற்கு ஐசரசப்பச
முழுவாகதம் பிரசன்சிற்கசக கசத்திருந்த அகைத பின்செதசடர
தயசரசக இருந்தன.  ஆனசல் பிரசன்சுவாகச சஹசலணட்
விவாகசதிக்கசமாக சலசய ஸ்திரப்பசட்ட உடன்படிக்கைகயில்
கைகசெயழுத்திடவும் வாகரவு-செோலவுத் திட்ட பற்ல்வித்துறைசக்குகைல்வித்துறைகைய 3
ோதவீதத்திற்குக் குகைல்வித்துறைக்கவும் முன்னுரிகைமாக  எடத்தசர.  பிரசன்ஸ்
அதன் எல்லச செோல்வாகசக்கைகயும் இழந்தத.  அப்சபசதிருந்த,
இத்தசலி அதன் செோசந்த வாகழியில் செோல்லத் செதசடங்கியத.
ஸ்செபயிசனச சஜரமாக னியின் பின்னசல் செோன்ல்வித்துறைத.  யசரும்
பிரசன்சிடமிருந்த எகைதயும் எதிரபசரக்கவில்கைல.“ 

எவ்வாகசறிருந்த சபசதினும்,  சமாக ற்புல்வித்துறைத்திற்கு அடியில்,
ஏகசதிபத்தியத்திற்கு இகைடயிலசன பதட்டங்கள்
அதிகரித்திருக்கின்ல்வித்துறைன,  அத்தடன் பிசெரஞ்சு ஆளும் வாகரக்கம்
மாக ற்றம் அரசியல் ஸ்தசபகத்தின் முக்கிய பிரிவுகள் சஜரமாக னி

பலமாக கைடந்த வாகருவாககைத ஓர அச்சுறத்தலசக பசரத்த வாகருகின்ல்வித்துறைன.
கடன் வாகழங்குவாககைத இறக்கும் மாக ற்றம் சிக்கனத்திற்கசன ஐசரசப்பிய
ஒன்றிய செகசள்கைககளும் ஐசரசப்பசவின் மிகவும்
சபசட்டித்தன்கைமாக மிக்க செபசருைகளைசதசரமாக சன சஜரமாக னிக்கு
ஆதசயமாக ளித்தத,  அத செபரிதம் உற்பத்தி அைகளைவுககைைகளையும்
சவாககைலககைைகளையும் கசப்பசற்றிக் செகசணடத,  அசதசவாககைைகளையில்
பிரசன்சிலும் செதற்கு ஐசரசப்பச எங்கிலும் செபசருைகளைசதசரங்கள்
செபசறிந்தன; சவாககைலயின்கைமாக  அதிகரித்தத. 

கடந்த ஆணடின் சபசத,  சபரலின் அதன் செவாகளியுல்வித்துறைவுக்
செகசள்கைககைய மீள்-இரசணுவாகமாக யமாக சக்ககைல சநசக்கி
நகரத்தியுள்ைகளைத,  சமாக லும் ரஷ்யச உடன் ஐசரசப்பசவின் ஆழ்ந்த
செபசருைகளைசதசர உல்வித்துறைவுககைைகளைக் கடகைமாக யசக பசதிக்கும் மாக ற்றம்
அணுஆயுதசமாக ந்திய அரசுகளுக்கு இகைடசய முழு அைகளைவிலசன
யுத்தத்கைதத் தூணடிவிட அச்சுறத்தம் ஒரு சமாக சதலில் அத,
அசெமாக ரிக்கசவுடன் சோரந்த,  உக்சரன் ோம்பந்தமாக சக ரஷ்யசகைவாக
ஆக்சரசஷமாக சக எதிரசெகசள்கில்வித்துறைத. 

இத்தகைகய நிகைலகைமாக களின் கீழ், இன்னும் ஆக்சரசஷமாக சன மாக ற்றம்
சுதந்திரமாக சன செகசள்கைகக்கு அகைழப்புவிடக்கும் பிசெரஞ்சு
முதலசளித்தவாக அரசியலின் பிரிவுகளிகைடசய ோக்திகளின் ஒரு
சவாகறபட்ட கூட்டண உருவாகசகியுள்ைகளைத.  மிகமுக்கியமாக சக,  நவாக-பசசிோ
சதசிய முன்னண (FN)  ஒரு முன்னணப் பசத்திரம்
வாககித்திருக்கில்வித்துறைத.  உக்சரனிய செநருக்கடியின் சபசத, FN தகைலவாகர
மாக ரீன் லு செபன், ரஷ்யசவிற்கு எதிரசன ஐசரசப்பிய ஒன்றியத்தின்
விசரசதத்கைத விமாக ரசித்த ஒரு உகைரயளிக்க மாக சஸ்சகசவிற்கு
பயணத்திருந்தசர, அத்தடன் பிரசன்ஸ், யூசரச மாக ற்றம் ஐசரசப்பிய
ஒன்றியத்கைத விட்ட செவாகளிசயல்வித்துறை சவாகணடசெமாக ன்றம் மாக ற்றம் அதன்
செோசந்த சதசிய நச்டத்தில் ஒன்றிணையத்திற்கு திரும்ப சவாகணடசெமாக ன்றம்
அகைழப்புவிடக்கும் ஒரு செபசருைகளைசதசர திட்டத்கைதயும் ஏற்றிருந்தசர.

சோசோலிஸ்ட் கட்சிக்குள்ளும் மாக ற்றம் அதன் அரசியல்
சுற்றவாகட்டங்களுக்குள்ளும் நிகைல்வித்துறைய சதசியவாகசத குரல்கள் ஒலித்த
வாகருகின்ல்வித்துறைன,  அகைவாக ஐசரசப்பிய ஒன்றிய சிக்கன
நடவாகடிக்கைககளுக்கும் மாக ற்றம் ரஷ்யச உடனசன சநட்சடசவின்
சமாக சதலுக்கும் சஹசலணடினத ஆதரகைவாகக் கடகைமாக யசக விமாக ரசித்த
வாகருகின்ல்வித்துறைன.  செமாக சன்டபரக் எரிச்ோலூட்டம்விதத்தில் "பிசெரஞ்சு
தயசரிப்பு" செபசருட்களின் மாக ற்றம் பிசெரஞ்சு செதசழில்தகைல்வித்துறையின் ஒரு
பசதகசவாகலரசக தன்கைனத்தசசன கசட்டிக்செகசணடசர,
அசதசவாககைைகளையில் இடத முன்னணயின் சஜசன்-லூக்
செமாக செலன்சோசசனச உக்சரனில் பசசிோ-தகைலகைமாக யிலசன
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு குறித்த ஒருசில விமாக ரோனங்கசைகளைசட சோசோலிஸ்ட்
கட்சியிலிருந்த தன்கைனத்தசசன தூர விலக்கிக்செகசள்ைகளை முயன்ல்வித்துறைசர. 

குறிப்பசக,  உக்சரனிய செநருக்கடிக்கு இகைடசய,  சஹசலணட்
2010 இல் உடன்பட்ட மிஸ்ட்ரசல் செஹலிகசப்டர தசங்கி
சபசரகப்பல்ககைைகளை ரஷ்யசவிற்கு விற்பகைதத் செதசடர கடகைமாக யசக
சபசரசடி இருந்தசர.  பிரசன்ஸ், ரஷ்யசவுடன் ஒரு சபசகைர
விரும்பவில்கைல என்பதசல் அசெமாக ரிக்கசவிற்கும் மாக ற்றம் அத
செபசருைகளைசதசரரீதியில் ரஷ்யச மீத சமாக லசதிக்கம் செோலுத்த
விரும்பவில்கைல என்பதசல் சஜரமாக னிக்கும் இரணடக்கும் ஒரு
எச்ோரிக்கைக என்பதசக,  அந்த சநரத்தில்,  அவ்விற்பகைன குறித்த
பத்திரிகைககளில் வாகரணக்கப்பட்டத. 

ஐசரசப்பச முழுவாகதம் அதிகரித்தவாகரும் யுத்த அபசயங்கள் மாக ற்றம்
செபசருைகளைசதசரப் செபசறிசவாகசட சோரந்த, பிரதமாக  மாக ந்திரி இமாக சனுசவாகல்
வாகசல்ஸின் குறகிய-கசல அரோசங்கத்கைதப் பலிசெகசணட,  யூசரச
மாக ணடலத்திற்குள் நிலவும் கோப்பசன ஏகசதிபத்தியங்களுக்கு-
இகைடயிலசன சமாக சதல்கள் மீணடசெமாக சருமுகைல்வித்துறை முன்னுக்கு
வாகந்தள்ைகளைன.
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