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ஞாயிறன்ற நடை நடைபெடைபெற்ற ஐரராப்பியத ர் தேர்் தேல்களில் பிரான்சில்
நவ-டைபொசிச ர் தேசிய முன்னண மு் தேலி நடைதடை் தேப் பிடிததிருப்டைபெ் தோனத,
பிபெரஞ்ச அரசியல் ஸ்் தோடைபெகததின் திவால்நிடைால்நிலையினத
ரடைபெரழிவு் தேரும பெவளிப்டைபொ நடைாகும.  ரசாசலிஸ்ட கடசி (PS)
அரசாங்கததின் ரடைபொர் மற்றம சிக்கன ந நடைவடிக்டைகக் பெகாள்டைககள்
குறிததம மற்றம ஐரராப்பிய ஒன்றியம குறிததம ரகாடைபெம பெடைபெருக
வருகறத.  ஆயினும,  இந்் தே ந நடைவடிக்டைககளில் ஒடடுபெமாத் தே
“இ நடைதம”  உ நடைந்டை் தேயாக இருப்டைபெ் தோல்,  அதி-வால்நிலைர் தே
ஆ் தோயமடை நடைந்திருக்கறத.

பிரிட நடைனின் ஐக்கய இராச்சிய ச் தேந்திரக் கடசி (UKIP)  மற்றம
ர நடைனிஷ மக்கள் கடசி உள்ளி நடை டைபொல்நிலை வால்நிலைத-சாரிக் கடசிகள் பெவற்றி
பெடைபெறவடை் தேக் கண்டிருக்கும,  ஐரராப்டைபொபெவங்கலும ந நடைந்் தே இந்் தே
வரிடைசயான ர் தேர்் தேலின் மிக முக்கய அமசமாக, பிபெரஞ்ச ஆளும
வர்க்கததின் டைபொரமடைபெரியமான கடசிகடைி FN  நிடைால்நிலைகுடைால்நிலையச்
பெசய்் தே் தோனத இருந்் தேத.

ரநற்ற பெவளியான உததிரயாகபூர்வ முடிவுகளின்டைபெடி, FN 24.85
ச் தேவீ் தே வாக்குகடைி பெடைபெற்ற வால்நிலைத-சாரி மக்கள்
பெடைபெருமடைபொன்டைமக்கான ஒன்றியதடை் தே (UMP)  இரண் நடைாமி நடைததிற்கு
் தேள்ளியத. UMP 20.80  ச் தேவீ் தே வாக்குகள் பெடைபெற்றத,  ஜனாதிடைபெதி
பிரான்சவா ஹாால்நிலைண்டின் ரசாசலிஸ்ட கடசி அவமதிப்டைபொன
வடைகயில் பெவறம 13.98  ச் தேவீ் தேம வாக்குகள் பெடைபெற்ற
மூன்றாமி நடைததிற்குத ் தேள்ிப்டைபெட நடைத.  ரடைபொலி-இ நடைதகிான இ நடைத
முன்னண பெவறம 6.33  ச் தேவீ் தே வாக்குகடைி மடடும பெடைபெற்றத.
இத 2012  ஜனாதிடைபெதித ர் தேர்் தேலில் அத பெடைபெற்ற 11  ச் தேவீ் தே
வாக்குவீ் தேததில் இருந்த வீழ்ச்சியாகும.  டைபெசடைமக் கடசி 8.95
ச் தேவீ் தேம வாக்குகளும வால்நிலைத-சாரி ஜனநாயகக் கடசி மற்றம
ச் தேந்திரக் கடசியினருக்கான ஒன்றியம (UDI)  9.92  ச் தேவீ் தே
வாக்குகளும பெடைபெற்றன.  பிரான்சின் பிர் தோன 96  பெ் தோகுதிகளில் 71
இல் FN மு் தேலி நடைம பிடித் தேத.

FN  ் தேனத வாக்குகளில் கணசமான டைபெகுதிடைய பெ் தோழிால்நிலைாிர்கள்
மற்றம இடைிஞர்களி நடைம இருந்த பெடைபெற்றள்ித. 35  வயதக்குக்
கீழாானவர்களின் 30 ச் தேவீ் தே வாக்குகள் (ஒப்பீடடில் PS க்கு பெவறம
15  ச் தேவீ் தேம மடடுரம கடை நடைத் தேத),  ஊழியர்களின் 38  ச் தேவீ் தே
வாக்குகள் (PS க்கு 16  ச் தேவீ் தேம),  மற்றம பெ் தோழிால்நிலைாிர்களின் 43
ச் தேவீ் தே வாக்குகள் (PS க்கு 8 ச் தேவீ் தேம) இதில் அ நடைங்கும. 

வாக்களிக்கா் தேவர் எண்ணக்டைக மிகப் டைபொரிய அிவாய் 57.57
வீ் தேதடை் தே எடடியத என்ற அர் தேரநரததில், இத FN வாக்குகடைி
பெசயற்டைகயாக அதிகரிததிருக்கவில்டைால்நிலை. வாக்களிக்க வரா் தேவர்கள்
வாக்களிததிருந்் தோலும அதில் பெடைபெருமிவு வாக்குகள் FN க்கு
கடடியிருக்கும என்டைபெடை் தே வாக்களிக்கா் தேவர்களி நடைம ந நடைத் தேப்டைபெட நடை
கருததக்கணப்புகள் கண் நடைறிந்் தேன.

் தேன்டைன “பிரான்சின் முன்னணக் கடசி”  என பிரக நடைனப்டைபெடுததம
சவபெராடடிகடைி FN  அச்சிடடிருந்் தேத.  ஞாயிறன்ற மாடைால்நிலை
ஹாால்நிலைண்டை நடைச் சந்தித் தே FN ் தேடைால்நிலைவரான மரின் லு பெடைபென் ர் தேசிய
சட நடைமன்றதடை் தேக் கடைால்நிலைதத விடடு ஒரு புதிய அரசாங்கதடை் தே
உருவாக்குவ் தேற்கு புதியபெ் தோரு சட நடைமன்றத ர் தேர்் தேடைால்நிலை ந நடைத் தேக்
ரகாரினார்.

”சட நடைமன்றம ர் தேசியமயமான் தோக,  மக்கடைி
பிரதிநிதிததவப்டைபெடுததவ் தோக,  அதத நடைன் மக்கள் இன்றிரவு
ர் தேர்ந்பெ் தேடுததிருக்கும ச் தேந்திரக் பெகாள்டைகடைய அமல்டைபெடுத் தே
திறமடைபெட நடை் தோக இருப்டைபெ் தேற்கு அவசியமான ந நடைவடிக்டைககடைி
குடியரசின் ஜனாதிடைபெதி இப்ரடைபொத எடுக்க ரவண்டும”  என்ற லு
பெடைபென் பெ் தேரிவித் தோர்.  “பிரான்ஸ் ஒடடுபெமாத் தே உால்நிலைகததிற்கும
ஜனநாயகததில் டைபொ நடைங்கள் எடுப்டைபெடை் தே நிறத் தே ரவண்டும” மற்றம
நாடடின் நிர்வாகத ் தேடைால்நிலைடைம ர் தேர்் தேலுக்கு ் தேயாரிப்பு பெசய்் தோக
ரவண்டும,  அத “இன்னும கூடு் தோல்நிலைாய் நசக்கும டைகதறப்டைபொய்
இருக்கும”.

ர் தேர்் தேலுக்கு முன் பெவளியான கருததக்கணப்புகளின்
அடிப்டைபெடை நடையில் FN இன் பெவற்றி என்டைபெத ஆளும வட நடைாரங்களில்
முன்கூடடிரய டைபெரவால்நிலைாக எதிர்டைபொர்க்கப்டைபெட நடை ஒன்ற ் தோன்
என்றரடைபொதம, அரசியல் ஸ்் தோடைபெகததில் அத அதிர்ச்சி அடைால்நிலைகடைி
அனுப்டைபெத ் தேவறவில்டைால்நிலை. UMP க்குள்ிாக, இரண் நடைாம இ நடைதடை் தேப்
பிடிததிருப்டைபெத குறித் தோன கவடைால்நிலைகள் ரஜான்-பிரான்சவா
பெகாப்ரடைபெ டைபெ் தேவியிறங்க பெநருக்கு் தேடைால்நிலை அதிகப்டைபெடுததகன்ற
அர் தேசமயததில், முன்னாள் பிபெரஞ்ச ஜனாதிடைபெதியான நிக்ரகாரால்நிலைா
சார்க்ரகாசி UMP  க்கு ் தேடைால்நிலைடைம பெகாடுக்க மீண்டும
பெடைபொதவாழ்க்டைகக்கு திருமபுவார் என்ற ஊகங்களும
ரமபொல்நிலைழுப்டைபெப்டைபெடுகன்றன.

1958  இல் பிரான்சின் ் தேற்ரடைபொடை் தேய குடியரச உருவாக்கப்டைபெட நடைத
மு் தோல்நிலைாக,  அ் தேன் மக்கித பெவறப்டைடைபெ அதிகம சமடைபொதித் தே
ஜனாதிடைபெதியாக ஹாால்நிலைண்ட இப்ரடைபொத இருக்கறார்.  2017
மறர் தேர்வுக்கான ரடைபொடடியில் அவருக்கு பெவறம 11  ச் தேவீ் தேம
ஆ் தேரவு ் தோன் இருக்கறத. ரநற்றிரவு அவர் மாடைால்நிலைச் பெசய்திகளில்
ஒரு சமபிர் தோயமான,  முன்கூடடிப் டைபெதிவு பெசய்யப்டைபெடடிருந்் தே ஒரு
காபொாளி உடைரடைய ஒளிடைபெரப்டைடைபெ பெவளியிட நடைார்.

“ஐரராப்டைபொ குறித் தே,  அரசாங்கததின் கடசிகள் குறித் தே
டைபெரந்் தேபெவாரு அவநமபிக்டைக”டைய ர் தேர்் தேல்
சமிக்டைகயளிததிருக்கறத என்ற ஒப்புக்பெகாண் நடை ஹாால்நிலைண்ட,
மக்களின் ரகாடைபெதடை் தே புறந்் தேள்ளி விடடு நிதிச் சந்டை் தேகளின் ஒரு
பெசயற்டைபெடடியடைால்நிலை ் தோன் வலிந்த திணக்க இருப்டைபெடை் தே
பெ் தேளிவாக்கனார்.  “பிரான்டைச சீர்திருததவதம ஐரராப்டைபொடைவ
சீர்திருததவதம எனத க நடைடைம” என்ற கூறிய ஹாால்நிலைண்ட ரமலும
கூறினார்: “இந்் தே ந நடைதடை் தே வழி சூழ்நிடைால்நிலைக்ரகற்றவாற ் தே நடைமபுரி
முடியா் தேத”.  50  பில்லியன் யூரரா பெவடடுகடைி
உத் தேரவிடுகன்றதம டைபெதத பில்லியன்காக்கான யூரரா
பெவடடுகடைிக் பெகாண் நடை உள்ளூர் அரசாங்க ”சீர்திருத் தே”தடை் தே
உள்ி நடைக்கயதமான “பெடைபொறப்பு நடைடைம ஒப்டைபெந்் தே”தடை் தே அமல்டைபெடுத் தே
அவர் அடைழாப்பு விடுத் தோர்.

PS பிர் தேமரான மானுரவல் வால்ஸ் இந்் தே ர் தேர்் தேல் முடிடைவ ஒரு
“பூகமடைபெம”  என்ற குறிப்பிட நடைார்,  ஆனாலும PS  இன், வரிகள்
மற்றம சமூக பெவடடுகித பிற்ரடைபொக்குத் தேனமான
பெசயற்டைபெடடியடைால்நிலை ் தோன் பெ் தோ நடைர்ந்த முன்பெனடுக்க இருப்டைபெடை் தே
சடடிக்காடடினார்.  லு பெடைபென் ரகடடைபெத ரடைபொால்நிலை புதிய சட நடைமன்ற
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ரெஞவற்றியபனத ஆளும உயோடுக்கின திவபலநிலையைல்நிலைலையைய

அமபல்நிலைப்படுத்தகிறத



ர் தேர்் தேல்களுக்கு PS  ஏற்டைபொடு பெசய்யாத என்றம அவர்
பெ் தேரிவித் தோர்.

"ஹாால்நிலைண்ட வாகனதடை் தே விடடு இறங்க, அரசாங்கதடை் தே கடைால்நிலைதத
விடடு,  அதி வால்நிலைதகள் நாடடின் கடிவாிதடை் தே எடுததக்
பெகாள்ளுமடைபெடி விடடு விடடுச் பெசல்ால்நிலை ரவண்டும என்கறார்கள்”
என்றார் வால்ஸ். “நாங்கள் அடை நடையாி பெநருக்கடிக்கு,  பிரான்ஸ்
இப்ரடைபொத உடபெசன்ற பெகாண்டிருக்கும அறரீதியான
பெநருக்கடிக்கு ரமலும தயரதடை் தேச் ரசர்க்கும வடைகயில் ர் தேர்் தேல்
மூால்நிலைமான ஒழுங்கன்டைமக்கு,  ஆடசி பெசய்ய முடியா் தே ஒரு
நாடடிற்கு வழிவகுக்க மாடர நடைாம.”

FN க்கு கடடியிருக்கும வாக்குகள், பிபெரஞ்ச மு் தோல்நிலைாளிததவததின்
வரால்நிலைாற்றத திவால்நிடைால்நிலைக்கும வரவிருக்கும வர்க்கப் ரடைபொராட நடை
பெவடிப்பிற்கும கடடியம கூறம சமிக்டைகயாக இருக்கறத. மக்கள்
பெவறப்டைடைபெச் சமடைபொதிததிருக்கும PS ர் தேசிய சட நடைமன்றததில் அ் தேன்
ந நடைப்பு பெடைபெருமடைபொன்டைமயின் அடிப்டைபெடை நடையில் ் தேனத சிக்கன
ந நடைவடிக்டைக மற்றம ரடைபொரின் பெசயற்டைபெடடியடைால்நிலை
முன்பெசலுததினாலும சரி, அல்ால்நிலைத அத  கடை நடைசியில் ர் தேர்் தேடைால்நிலைக்
பெகாண்டு வந்த வால்நிலைதசாரிக் கடசிகளு நடைன் கூடடு ரசர்ந்த
பெகாண்டு ஆடசி பெசய்ய முடைனந்் தோலும சரி,  அத அதிகமான
எதிர்ப்டைடைபெ முகமபெகாடுக்க இருக்கறத.

இந்் தே வாக்குகள், FN  இன் பெவறிபெகாண் நடை புால்நிலைமபெடைபெயர்-விரரா் தே
மற்றம டைபொதகாப்புவா் தே பெசயற்டைபெடடியலுக்கு டைபெரந்் தே ஆ் தேரடைவக்
குறிப்பிடுவ் தேல்ால்நிலை என்னுமரடைபொத,  அ் தேன் அரசியல்
முன்ரனாடிகிான இரண் நடைாம உால்நிலைகப் ரடைபொர் காால்நிலைதத விச்ஷியின்
டைபொசிச ஆடசி மற்றம 1954-62  இல் அல்ஜீரியாவில் பிபெரஞ்ச
காால்நிலைனியாதிக்கப் ரடைபொருக்கு ஆ் தேரவளித் தேவர்கள் ஆகரயாடைர
எல்ால்நிலைாம டைபெற்றிக் குறிப்பி நடைவும ரவண் நடைாம. சமூக பெவடடுகடைியும
இனவா் தேக் பெகாள்டைககடைியும திணப்டைபெ் தேற்கு FN
் தேடைால்நிலைடைமயிால்நிலைான அரசாங்கம ஒன்ற பெசய்யக் கூடிய
முயற்சிகிானடைவ, பிரான்சின் நகரங்கித ஏழ்டைமப் டைபெகுதிகளில்
பெ் தோழிால்நிலைாிர்கள் மற்றம புால்நிலைமபெடைபெயர்ந்் தே இடைிஞர்களி நடைம இருந்த
பெவடிப்பு மிகுந்் தே ரகாடைபெதடை் தே பெவகுவிடைரவில் தூண்டிவிடும.

“இ நடைத”  கடசிகளின் அழுகப்ரடைபொன ் தேன்டைமயின்
காராத் தோரால்நிலைரய, FN  இயல்டைபொக வாக்குகடைி பெவல்ால்நிலை
முடிந்் தேத.  PS  ஐச் ரசர்ந்் தே மு் தேல் ஜனாதிடைபெதி பிரான்சவா
மிததிரரான் 1981  இல் அதிகாரததிற்கு வந்் தேடை் தேத பெ் தோ நடைர்ந்் தே
் தேசாப்் தேங்களில்,  PS,  அ் தேன் ரடைபொலி-இ நடைத கூட நடைாளிகளின்
ஆ் தேரவு நடைன், பெ் தோ நடைர்ந்த வால்நிலைத-சாரிக் பெகாள்டைககடைிரய திணதத
வந்திருக்கறத. 1983  இல் மிததிரரானின் “சிக்கன ந நடைவடிக்டைகத
திருப்டைபெம”  பெ் தோ நடைங்க PS  பெ் தோழிால்நிலைாி வர்க்கததின் மீ் தோன
ச் தேந்திரச் சந்டை் தேத ் தோக்கு் தேல்கடைியும, ரடைபொர்கடைியும, அதத நடைன்
2009  இல் டைபெர்் தோ மீ் தோன ் தேடை நடை உள்ளி நடை ஜனநாயக உரிடைமகள்
மீ் தோன ் தோக்கு் தேல்கடைியுரம முன்் தேள்ளியுள்ித.

PS, இந்் தேக் பெகாள்டைககளுக்கு எதிரான ஒவ்பெவாரு ரவடைால்நிலைநிறத் தே
அடைால்நிலைடையயும அல்ால்நிலைத மாாவர் ஆர்ப்டைபொட நடைதடை் தேயும
உடை நடைப்டைபெ் தேற்கு ரடைபொலி-இ நடைத கடசிகடைிரய நமபி வந்திருக்கறத.
இடைவ PS உ நடைன் அரசியல் கூட நடைணகடைி டைபெராமரிததக் பெகாண் நடை
அர் தேரவடைியில் ரசாசலிசததிற்கான வாய்ப்புவிங்கள் குறிதத
அவநமபிக்டைககடைி விடை் தேதத வந்் தேன.  மக்கள்பெ் தோடைகயின்
மிகப்டைபெரந்் தே அடுக்குகள் அரசியல் ஸ்் தோடைபெகததில் இருந்த
முன்பெனப்ரடைபொடை் தேயும வி நடை மிகவும அந்நியப்டைபெடடு விட நடை
நிடைால்நிலையில்,  FN  “வழாக்கமான் தோக”ரவா அல்ால்நிலைத

எதிர்ப்டைபொன் தோகரவா ் தேனத பெசாந்் தே வால்நிலைத-சாரிக் பெகாள்டைககடைி
முன்டைவப்டைபெ் தேற்கு அனுமதிக்கப்டைபெடடிருக்கறத.

ஒரு கூர்டைமயான எச்சரிக்டைக அவசியமான் தோகும:  ஒடடுபெமாத் தே
பிபெரஞ்ச ஆளும வர்க்கமும அதி-வால்நிலைத பெகாள்டைககடைி
ரநாக்கயும ஜனநாயக விரரா் தே ஆடசி வடிவங்கடைி
ரநாக்கயுமான ஒரு நீண் நடைகாால்நிலை டைபெரிாாம விர்ச்சி கண் நடை் தேன் மிக
அதிர்ச்சிகரமான பெவளிப்டைபொர நடை FN இன் எழுச்சியாகும. ஏர் தேனும
ஒரு மு் தோல்நிலைாளிததவக் கன்டைனடைய நமபுவ் தோல் இ் தேடைன நிறததி
வி நடை முடியாத.  டைபொசிசததின் அச்சறத் தேடைால்நிலை எதிர்தத பெ் தோழிால்நிலைாி
வர்க்கததின் ஒரு சயாதீனமான ரடைபொராட நடைததிற்கு ் தேடைால்நிலைடைம
பெகாடுக்க நான்காம அகால்நிலைததின் அடைனததால்நிலைகக் குழுவின் (ICFI)
இன் பிரிவுகிாக புரடசிகர ரசாசலிசக் கடசிகடைிக்
கடடிபெயழுப்புவர் தே பிரான்சிலும ஐரராப்டைபொ முழுவதிலும
முன்நிற்கன்ற அதிமுக்கயமான பிரச்சிடைன ஆகும.

இந்் தே வார இறதியின் ர் தேர்் தேல்,  ஒரு உயர் அரசியல்
பெவப்டைபெநிடைால்நிலையில்,  டைபென்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்டைபொக 2002
ஏப்ரல் 21 அன்ற பிபெரஞ்ச ஜனாதிடைபெதித ர் தேர்் தேலின் மு் தேல் சற்றில்
ந நடைந்் தே நிகழ்வுகடைி எதிபெராலிக்கறத.  அப்ரடைபொத PS  இன்
ரவடடைபொிரான லிரயானல் ரஜாஸ்டைபென் அவரத டைபென்டைம இ நடைத
அரசாங்கததின் சிக்கன ந நடைவடிக்டைகக் பெகாள்டைககள் மக்கள்
பெவறப்டைடைபெச் சமடைபொதிததிருந்் தே காராத் தோல்,  UMP  இன் ஜாக்
சிராக் மற்றம FN  இன் ரஜான்-மரி லு பெடைபென்னி நடைம ர் தோற்ற
பெவளிரயறினார்.  இரண் நடைாவத சற்றில் சிராக்கற்கும லு
பெடைபென்னிற்கும இடை நடையில் ஒரு ரமாசடியான “பெ் தேரிவுவாய்ப்பு”
உருவாக்கப்டைபெட நடைடை் தே எதிர்தத டைபொரிய ஆர்ப்டைபொட நடைங்கள் பெவடித் தேன.

சிராக் மீண்டும ர் தேர்ந்பெ் தேடுக்கப்டைபெட நடைால் அவர் திணக்கவிருக்கும
ரடைபொர்கள் மற்றம சமூகத ் தோக்கு் தேல்களுக்கு எதிரான பெ் தோழிால்நிலைாி
வர்க்கததின் ஒரு சயாதீனமான இயக்கதடை் தே உருவாக்குவ் தேன்
அடிப்டைபெடை நடையில்,  ர் தேர்் தேடைால்நிலை பெசயலூக்கதத நடைன் புறக்கணக்க ICFI
அடைழாப்பு விடுத் தேத. ரடைபொலி-இ நடைத LCR (NPA இன் முன்ரனாடி),
பெ் தோழிால்நிலைாிர் ரடைபொராட நடைம (LO),  மற்றம பெ் தோழிால்நிலைாிர் கடசி
(இப்ரடைபொத சயாதீன பெ் தோழிால்நிலைாிர் கடசி -POI)  ஆகயடைவ இந்் தே
அடைழாப்டைடைபெ நிராகரித் தேன.

அ் தேற்குப் டைபெதிால்நிலைாக,  அடைவ PS  உ நடைன் ரசர்ந்த பெகாண்டு,
சிராக்கற்கு வாக்களித் தோல் அத FN  இன் எழுச்சிடையத ் தேடுதத
நிறததவர் தோடு சிராக்கன் பெகாள்டைககடைியும  மடடுப்டைபெடுததம
என்டைபெ் தோன பிரடைமகடைி ஊக்குவித் தேன.

ஒரு ் தேசாப்் தே காால்நிலைததிற்குப் பின்னர்,  ரடைபொலி-இ நடைத கடசிகள்
ஊக்குவித் தே இந்் தே  மு் தோல்நிலைாளிததவ ஆ் தேரவு பிரடைமகள்
அடைனததம ந நடைப்பு சமடைபெவங்கிால் ஈவிரக்கமற்ற வடைகயில்
மற் தேலிக்கப்டைபெடடிருக்கன்றன.  FN  இன் எழுச்சிடையத ் தேடுதத
நிறததவத என்டைபெ் தேற்பெகல்ால்நிலைாம பெவகுதூரததிற்கு அப்டைபொல், அடைவ
ஒடடுபெமாத் தே அரசியல் ஸ்் தோடைபெகதடை் தேயும பெவகுதூரம வால்நிலைதின்
டைபெக்கமாய் நகர்ததவ் தேற்கு கருவிகிாய் ரசடைவ பெசய்திருக்கன்றன.
பிற்ரடைபொக்குத் தேனமான ஹாால்நிலைண்ட அரசாங்கம ர் தேர்வு
பெசய்யப்டைபெடுவ் தேற்கு அடைவ அடைழாப்பு விடுத் தேன.  ரடைபொர்களிலும
ஏகாதிடைபெததிய ் தேடைால்நிலையீடுகளிலும —பிரான்ஸ்,  அபெமரிக்கா,  மற்றம
ரஜர்மனி அப்டைபெட நடைமாக டைபொசிஸ்டுகளு நடைனும வால்நிலைத பிரிவு (Right
Sector)  ஆயு் தேக் குழுக்களு நடைனும ரசர்ந்த ரவடைால்நிலை பெசய்த
பெகாண்டிருக்கும உக்ரரன் ் தேடைால்நிலையீடு உடடைபெ நடை— PS
கிமிறங்குகன்ற ரவடைியில் அ் தேடைன இடைவ ஆ் தேரிததக்
பெகாண்டிருக்கன்றன.
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