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கரரேக்கத்தின் சிரிசா தசிரிசா தலைமைசா தலைலைமை தலைமையிசா தலைசிரிசான அரேசா தசிரிசாங்கத்துடன்
ர் நேற்று புரூசெல்ஸிசா தல்ஸில் சு தலைமைசிரிசார் ஒரு  தலைமைணிர் நேரேத்திற்க
முற்றிலு தலைமைசிரிசாக ருமாக பேச்சுவார்த்தசிரிசார்த்லைமைதகலைமைவார்த்தைகளை தன்னிச்லைமைசா தயாக நிறுத்திசிரிசாக
நிறுத்தியாக நிறுத்திதன் மூசா தலை தலைமைசிரிசாக, ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்திம் கரீலைமை் கிரீஸை அதன்
ருமாக பேசிரிசாக்கற்கள் செல்ஸிகசிரிசாண்டு வார்த்தருவார்த்ததற்கசிரிசான  தலைமைற்றும் ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி
வார்த்தங்ககவார்த்தைகளைசிரிசால் ரகசிரிசாரேப்ுமாக பேட்ட சிக்கன ் நேடவார்த்தடிக்லைமைககளுக்க
எதிரேசிரிசான எந்தசெல்ஸிவார்த்தசிரிசாரு ுமாக பேசிரிசாசா தசிரிசாங்கத்தனத்லைமைதயும் லைமைகவிடு தலைமைசிரிசாறு
அந்த அரேசா தசிரிசாங்கத்லைமைத நிர்ுமாக பேந்திப்ுமாக பேதற்கசிரிசான அதன்
உள்ர் நேசிரிசாக்கங்கலைமைவார்த்தைகளை செல்ஸிதளிவுுமாக பேடுத்தியாக நிறுத்திது.

கரீஸிற்க கடன் கலைமைடப்ுமாக பேலைமைத மீண்டும் திறந்துவிட  தலைமைற்றும்
கரரேக்க அரேசு திவார்த்தசிரிசால்நிலைமைசா தலைலைமை தலைமைலைமையாக நிறுத்தி தடுப்ுமாக பேதற்கசிரிசான ஒரு
முன்நிுமாக பேந்தலைமைனயாக நிறுத்திசிரிசாக, ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்திம் கடந்த டிசா தம்ுமாக பேரில்
ரகசிரிசாரியாக நிறுத்தி செல்ஸிவார்த்தட்டுக்களுக்கம் அப்ுமாக பேசிரிசால், ஓய்வூதியாக நிறுத்தி செல்ஸிவார்த்தட்டுக்கள்
 தலைமைற்றும் ஏலைமைனயாக நிறுத்தி ் நேடவார்த்தடிக்லைமைககளின் 7.9  பில்லியாக நிறுத்தின் யூரரேசிரிசா
செல்ஸிதசிரிசாகப்லைமைுமாக பே வார்த்தழங்க,  திங்கவார்த்தைகளைன்று,  சிரிசா தசிரிசா புதியாக நிறுத்தி
விட்டுக்செல்ஸிகசிரிசாடுப்புகலைமைவார்த்தைகளைச் செல்ஸிசா தய்தது.  செல்ஸிதசிரிசாடக்கத்தில்,
ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்திம் ஓர் உடன்ுமாக பேடிக்லைமைகக்கசிரிசான
அடித்தவார்த்தைகளை தலைமைசிரிசாக இந்த ுமாக பேரிந்துலைமைரேலைமையாக நிறுத்தி முன்நிறுத்தியாக நிறுத்திது. ஆனசிரிசால்
சா தர்வார்த்தரதசா த ் நேசிரிசாணயாக நிறுத்தி நிதியாக நிறுத்தித்திற்க (IMF) பில்லியாக நிறுத்தின் கணக்கசிரிசான
யூரரேசிரிசாக்கலைமைவார்த்தைகளை திரும்ுமாக பே செல்ஸிசா தலுத்துவார்த்ததற்க ரதலைமைவார்த்தப்ுமாக பேடும்
ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்தி நிதியுதவிலைமையாக நிறுத்திப் செல்ஸிுமாக பேறுவார்த்ததற்க
கரீஸிற்கசிரிசான ஜூன்கான ஜூன் 30  இறுதிக்செல்ஸிகடுவுக்க ஒருசிசா தலை
் நேசிரிசாட்களுக்க முன்னதசிரிசாக,  ர் நேற்று,  ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்தி
அதிகசிரிசாரிகள் ஓர் உடன்ுமாக பேடிக்லைமைகயாக நிறுத்திசிரிசானது முன்செல்ஸினப்ருமாக பேசிரிசாலைமைதயும்
விட செல்ஸிவார்த்தகசெல்ஸிதசிரிசாலைமைசா தலைவில் இருப்ுமாக பேதசிரிசாக செல்ஸிதரிவித்தனர்.

ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்திம் புதியாக நிறுத்தி செல்ஸிவார்த்தட்டுக்கலைமைவார்த்தைகளை ரகசிரிசாரியாக நிறுத்திதுடன்,
சா தனிக்கழலைமை தலைமை தசிரிசான் அது ருமாக பேச்சுவார்த்தசிரிசார்த்லைமைதகலைமைவார்த்தைகளை மீண்டும்
செல்ஸிதசிரிசாடங்கசெல்ஸி தலைமைன கரரேக்க அதிகசிரிசாரிகளுக்க அறிவித்தது.
லைமைுமாக பேனசிரிசான்சியாக நிறுத்தில் லைமைடம்ஸிற்க கசியாக நிறுத்திவிடப்ுமாக பேட்ட ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி
ஒன்றியாக நிறுத்தி ஆவார்த்தணங்களின்ுமாக பேடி,  ஓய்வுசெல்ஸிுமாக பேறும் வார்த்தயாக நிறுத்திலைமைத 62 இல்
இருந்து 67 க்க உயாக நிறுத்திர்த்துவார்த்தலைமைத,  சிரிசா தசிரிசா திட்டமிட்டலைமைத விட
ரவார்த்தக தலைமைசிரிசாக செல்ஸிசா தய்யு தலைமைசிரிசாறும்  தலைமைற்றும் ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்திமும்
சா தர்வார்த்தரதசா த ் நேசிரிசாணயாக நிறுத்தி நிதியாக நிறுத்திமும் ஆழ்ந்த ஓய்வூதியாக நிறுத்தி
செல்ஸிவார்த்தட்டுக்கலைமைவார்த்தைகளையும் ரகசிரிசாரி வார்த்தருகன்றன.  அலைமைவார்த்த,  அரேசா தசிரிசாங்கம்
ுமாக பேரிந்துலைமைரேத்த செல்ஸிுமாக பேருநிறுவார்த்தன வார்த்தரி உயாக நிறுத்திர்வுகலைமைவார்த்தைகளைக் கலைமைறக்கவும்
விரும்புகன்றன.

கரீஸிற்க கடன்வார்த்தழங்கனர்கள் ஒரு தவார்த்தறுக்கட தலைமைற்ற
சா தமிக்லைமைிக்ஞைலைமையாக நிறுத்தி அனுப்பி வார்த்தருகன்றனர்:  ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்தி
சிக்கன ் நேடவார்த்தடிக்லைமைகலைமையாக நிறுத்தி முடிவுக்க செல்ஸிகசிரிசாண்டு வார்த்தருவார்த்ததற்கசிரிசான
வார்த்தசிரிசாக்கறுதிகளின் அடித்தவார்த்தைகளைத்தில்த்தசிரிசான் சிரிசா தசிரிசா
ரதர்ந்ரதர்ந்செல்ஸிதடுக்கப்ுமாக பேட்டது என்ற நிலைமைசா தலையில்,  அவார்த்தர்கள்
அலைமைத அவார்த்த தலைமைசிரிசானகரே தலைமைசிரிசாக செல்ஸிதசிரிசாடர்ச்சியாக நிறுத்திசிரிசான பின்வார்த்தசிரிசாங்கல்கள்
 தலைமைற்றும் அடிுமாக பேணிவுகளுக்கள் தள்வார்த்தைகளை ர் நேசிரிசாக்கம்
செல்ஸிகசிரிசாண்டுள்வார்த்தைகளைனர்.  கரரேக்க பிரேத தலைமை  தலைமைந்திரி அசெல்ஸிசா தலைக்சிஸ

சிப்ரேசிரிசாஸ,  ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்திம்,  கரீஸில் ் நேடந்த ஜூன்னவார்த்தரி
வார்த்தசிரிசாக்செல்ஸிகடுப்பின் முடிலைமைவார்த்த  தலைமைதிக்க ரவார்த்தண்டுசெல்ஸி தலைமைன ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி
ஒன்றியாக நிறுத்தி கமிஷன் தலைமைசா தலைவார்த்தர் ரடசிரிசானசிரிசால்ட் டஸலைமைக ர் நேற்று
எச்சா தரித்தருமாக பேசிரிசாது, டஸக் அப்ுமாக பேட்ட தலைமைசிரிசாக அந்த "விலைமைவார்த்தைகளையாக நிறுத்திசிரிசாட்செல்ஸிடல்சா தலைசிரிசாம்
முடிந்துவிட்டது",  ருமாக பேச்சுவார்த்தசிரிசார்த்லைமைதகள் உலைமைடந்துவிட்டன என்று
ுமாக பேதிசா தலைளித்தசிரிசார்.

ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்தித்தின் கடும்ருமாக பேசிரிசாக்க கரரேக்க அரேசிலும், சிரிசா தசிரிசா
 தலைமைற்றும் வார்த்தசா தலைதுசா தசிரிசாரி சுதந்திரே கரரேக்கர்கள் (Anel)  கட்சியின்
கூட்டணி அரேசா தசிரிசாங்கத்திலும் ஓர் ஆழ்ந்த அரேசியாக நிறுத்தில் செல்ஸி் நேருக்கடிலைமையாக நிறுத்தி
தூண்டிவிட்டு வார்த்தருகறது.  ஜூன்னவார்த்தரி ரதர்தல்களுக்க பின்னரில்
இருந்து கரரேக்க அரேசா தசிரிசாங்கத்தின் ஒட்டுசெல்ஸி தலைமைசிரிசாத்த செல்ஸிகசிரிசாள்லைமைகயும்,
அது ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்தி சிக்கன ் நேடவார்த்தடிக்லைமைகக்க
ரகசிரிசாட்ுமாக பேசிரிசாட்டுரீதியில் எதிரேசிரிசாக இல்லைமைசா தலை என்ுமாக பேலைமைதரயாக நிறுத்தி
செல்ஸிதளிவுுமாக பேடுத்துகறது,  அதுவும் சிப்ரேசிரிசார் கிரீஸை சிரிசா தசிரிசா ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி
ஒன்றியாக நிறுத்தித்துடன் ஒரு உடன்ுமாக பேசிரிசாட்லைமைட எட்டுசெல்ஸி தலைமைன அவார்த்தர்
எதிர்ுமாக பேசிரிசார்ப்ுமாக பேதசிரிசாக எப்ருமாக பேசிரிசாதும் வார்த்தலியுறுத்தி உள்வார்த்தைகளைசிரிசார்.
அரதர் நேரேத்தில்,  ஒரு முழுலைமை தலைமையாக நிறுத்திசிரிசான  தலைமைற்றும் ுமாக பேகரேங்க தலைமைசிரிசான
அடிுமாக பேணிவு பிரே தலைமைசிரிசாண்ட தலைமைசிரிசான எதிர்ப்லைமைுமாக பே  தலைமைற்றும் சா தமூக கவார்த்தைகளைர்ச்சிலைமையாக நிறுத்தி
தூண்டிவிடுசெல்ஸி தலைமைன்ுமாக பேலைமைத அவார்த்தர் அறிந்து லைமைவார்த்தத்துள்வார்த்தைகளைசிரிசார்.

ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி  தலைமைண்டசா தலைத்திலிருந்து கரீஸ செல்ஸிவார்த்தளிரயாக நிறுத்திறுவார்த்தலைமைத
ஏற்றுக்செல்ஸிகசிரிசாள்வார்த்தைகளை தயாக நிறுத்திசிரிசாரில்சா தலைசிரிசாத கரரேக்க முதசா தலைசிரிசாளி வார்த்தர்க்கத்தின்
சா தக்திவார்த்தசிரிசாய்ந்த பிரிவுகளும் அங்ரக உள்வார்த்தைகளைன.  அரேசு
திவார்த்தசிரிசால்நிலைமைசா தலைலைமை தலைமைலைமையாக நிறுத்தி தடுப்ுமாக பேதற்கம்  தலைமைற்றும் கடன் செல்ஸிுமாக பேறுவார்த்ததற்க
வார்த்தழி செல்ஸிசா தய்வார்த்ததற்கம் ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்தித்துடன் என்ன விலைமைசா தலை
செல்ஸிகசிரிசாடுத்தசிரிசாவார்த்தது ஓர் உடன்ுமாக பேடிக்லைமைக செல்ஸிசா தய்ரத ஆக ரவார்த்தண்டுசெல்ஸி தலைமைன
கடந்த வார்த்தசிரிசாரேம் கரரேக்க  தலைமைத்தியாக நிறுத்தி வார்த்தங்க செல்ஸிதரிவித்தது.  அரேசு
திவார்த்தசிரிசாசா தலைசிரிசாகப் ருமாக பேசிரிசானசிரிசால்  தலைமைற்றும் கரரேக்க வார்த்தங்ககள் யூரரேசிரிசாக்களில்
அவார்த்தசா தரேகசிரிசாசா தலை கடன்கலைமைவார்த்தைகளை அணுக முடியாக நிறுத்திசிரிசாது ருமாக பேசிரிசானசிரிசால்,  கரீஸ
யூரரேசிரிசாலைமைவார்த்தக் லைமைகவிட்டு,  கரரேக்க ரதசியாக நிறுத்தி ் நேசிரிசாணயாக நிறுத்தி தலைமைசிரிசான
ட்ரேசிரிசாக் தலைமைசிரிசாலைமைவார்த்த ுமாக பேசிரிசாரியாக நிறுத்திவார்த்தைகளைவில் உட்புகத்துவார்த்ததன் மூசா தலை தலைமைசிரிசாக அதன்
வார்த்தங்ககலைமைவார்த்தைகளைக் கசிரிசாப்ுமாக பேசிரிசாற்றினசிரிசால் ஒழியாக நிறுத்தி,  கரரேக்க நிதியியாக நிறுத்தில்
அலைமை தலைமைப்புமுலைமைறரயாக நிறுத்தி செல்ஸிுமாக பேசிரிசாறிந்து ருமாக பேசிரிசாகம்.  ஆனசிரிசால் கரரேக்க
செல்ஸிுமாக பேசிரிசாருவார்த்தைகளைசிரிசாதசிரிசாரேத்தசிரிசால்  தலைமைட்டுர தலைமை ஆதரிக்கப்ுமாக பேடும் இந்த ் நேசிரிசாணயாக நிறுத்திம்,
யூரரேசிரிசாவிற்க எதிரேசிரிசாக வீழ்ச்சி அலைமைடயுசெல்ஸி தலைமைன எதிர்ுமாக பேசிரிசார்க்கசா தலைசிரிசாம்.

சிரிசா தசிரிசாவின் இடது ப்வார்த்தைகளைசிரிசாட்ுமாக பேசிரிசார்ம் (Left Platform) கன்லைமைன  தலைமைற்றும்
Anel  கட்சியின் ுமாக பேசிரிசாதுகசிரிசாப்புத்துலைமைற  தலைமைந்திரி ருமாக பேசெல்ஸினசிரிசாஸ
கசெல்ஸி தலைமைசெல்ஸினசிரிசாஸ,  அதிக ரதசியாக நிறுத்திவார்த்தசிரிசாத நிலைமைசா தலைப்ுமாக பேசிரிசாட்லைமைடக் செல்ஸிகசிரிசாண்டுள்வார்த்தைகளை
ஆளும் வார்த்தர்க்கத்தின் ஏலைமைனயாக நிறுத்தி பிரிவுகளுக்கசிரிசாக ருமாக பேசுகறது
என்ுமாக பேதுடன்,  ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்தித்துடன் ஓர் உலைமைடலைமைவார்த்த  தலைமைற்றும்
ட்ரேசிரிசாக் தலைமைசிரிசாவிற்க திரும்புவார்த்தலைமைதக் கறித்து ுமாக பேரிசீலித்து வார்த்தருகறது.
ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்தித்தின் சிக்கன ் நேடவார்த்தடிக்லைமைகயாக நிறுத்திசிரிசால் அதன்
செல்ஸிுமாக பேசிரிசாருவார்த்தைகளைசிரிசாதசிரிசாரேம் சுருங்க வார்த்தருகன்ற நிலைமைசா தலையில்,  கரீஸின் 300
பில்லியாக நிறுத்தின் யூரரேசிரிசா கடலைமைனத் திரும்ுமாக பே செல்ஸிசா தலுத்துவார்த்ததற்க அங்ரக
சா தசிரிசாத்தியாக நிறுத்திர தலைமை இல்லைமைசா தலை என்று அவார்த்தர்கள் சுட்டிக்கசிரிசாட்டுகறசிரிசார்கள்.
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கிரரேக்க கடன் நெ் நெருக்கடியில
உள்ள அரேசியல பிரேச்சினைகள்��� பிரச்சினைகள்



ட்ரேசிரிசாக் தலைமைசிரிசாவின் செல்ஸிசா தசா தலைசிரிசாவார்த்தணி  தலைமைதிப்ுமாக பேசிரிசானது,  விலைமைசா தலைகலைமைவார்த்தைகளை
விண்லைமைண முட்டும் அவார்த்தைகளைவிற்கக் செல்ஸிகசிரிசாண்டு செல்ஸிசா தன்று
செல்ஸிதசிரிசாழிசா தலைசிரிசாவார்த்தைகளைர்கலைமைவார்த்தைகளை வார்த்தறுலைமை தலைமைப்ுமாக பேடுத்தும் அரதரவார்த்தலைமைவார்த்தைகளையில்,
நிஜூன் தலைமைசிரிசான கூலிகலைமைவார்த்தைகளைக் கலைமைறத்தும்,  அதன் உசா தலைகவார்த்தைகளைசிரிசாவியாக நிறுத்தி
ருமாக பேசிரிசாட்டித்தன்லைமை தலைமைலைமையாக நிறுத்தி அதிகரிப்ுமாக பேதன் மூசா தலை தலைமைசிரிசாக கரீஸ
 தலைமைலிவார்த்தசிரிசான ் நேசிரிசாணயாக நிறுத்தித்லைமைதக் செல்ஸிகசிரிசாண்டு அதன் கடன்கலைமைவார்த்தைகளை
திரும்ுமாக பே செல்ஸிசா தலுத்துவார்த்ததற்க அனு தலைமைதிக்கக்கூடும்.

தற்ருமாக பேசிரிசாலைமைதயாக நிறுத்தி அரேசா தசிரிசாங்கத்லைமைத ுமாக பேதவியிலிருந்து கீழிறக்க,
ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்தித்துடன் ஓர் உடன்ுமாக பேடிக்லைமைகலைமையாக நிறுத்தி
திணிப்ுமாக பேதில்  தலைமைட்டுர தலைமை ஒருமுகப்ுமாக பேடும் அரேசா தசிரிசாங்கம் ஒன்லைமைற
நிறுவுவார்த்ததற்கம் கரரேக்க ஆளும் ர தலைமைற்தட்டில் தந்திரேங்கள்
முன்னுக்க வார்த்தந்துள்வார்த்தைகளைன.  ஜூன்னவார்த்தரி வார்த்தசிரிசாக்செல்ஸிகடுப்பில்
ுமாக பேதவியிலிருந்து கீழிறக்கப்ுமாக பேட்ட கரீஸின் பிரேதசிரிசான
எதிர்க்கட்சியாக நிறுத்திசிரிசான வார்த்தசா தலைதுசா தசிரிசாரி புதியாக நிறுத்தி ஜூன்ன் நேசிரிசாயாக நிறுத்திகத்தின் (ND)
முன்னசிரிசாள் பிரேத தலைமை  தலைமைந்திரி அன்ரடசிரிசானி சா த தலைமைசிரிசாரேசிரிசாஸ,  ர் நேற்று
கூறுலைமைகயில்,  “ரதசியாக நிறுத்தி ஒருலைமை தலைமைப்ுமாக பேசிரிசாட்டின் இலைமைட தலைமைருவு
அரேசா தசிரிசாங்கம்"  ஒன்லைமைற சிப்ரேசிரிசாஸ நிறுவார்த்த ரவார்த்தண்டுசெல்ஸி தலைமைன
செல்ஸிதரிவித்தசிரிசார்.  அது "எங்களின் உதவியுடன்,
ஐரரேசிரிசாப்ுமாக பேசிரிசாவுடனசிரிசான ஓர் உடன்ுமாக பேடிக்லைமைகக்க அவார்த்தருடன்
உடன்ுமாக பேடுுமாக பேவார்த்தர்கலைமைவார்த்தைகளை" ஒன்றசிரிசாக்கம் என்றசிரிசார்.

செல்ஸிதசிரிசாழிசா தலைசிரிசாவார்த்தைகளை வார்த்தர்க்கத்திற்க மிகப்செல்ஸிுமாக பேரியாக நிறுத்தி அுமாக பேசிரிசாயாக நிறுத்திங்கள்,
கறிப்ுமாக பேசிரிசாக கரரேக்க இரேசிரிசாணுவார்த்தத்தின் ஒரு தலைமைசா தலையீடு
முன்னிறுத்தப்ுமாக பேட்டுள்வார்த்தைகளைன.  சிரிசா தசிரிசா  தலைமைற்றும் புதியாக நிறுத்தி
ஜூன்ன் நேசிரிசாயாக நிறுத்திகத்தின் ஓர் ஆட்சி ஒரு ் நேசிரிசாடசிரிசாளு தலைமைன்ற
சா தர்வார்த்தசிரிசாதிகசிரிசாரே தலைமைசிரிசாக இருக்கம், அது ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்தி சிக்கன
் நேடவார்த்தடிக்லைமைகக்க எதிரேசிரிசாக ஜூன்னவார்த்தரியில் வார்த்தசிரிசாக்களித்த ரகசிரிசாுமாக பே தலைமைசிரிசான
 தலைமைக்கள் மீது அலைமைதரயாக நிறுத்தி திணிப்ுமாக பேதற்கசிரிசாக ுமாக பேசிரிசாதுகசிரிசாப்பு ுமாக பேலைமைடகள்
 தலைமைற்றும் இரேசிரிசாணுவார்த்தத்தின் மீது தங்கயிருக்கம்.  ட்ரேசிரிசாக் தலைமைசிரிசாவிற்க
திரும்பும் திட்டங்கலைமைவார்த்தைகளை செல்ஸிுமாக பேசிரிசாறுத்த வார்த்தலைமைரேயில்,  கரரேக்க
எல்லைமைசா தலைகலைமைவார்த்தைகளை மூடுவார்த்ததற்கம்  தலைமைற்றும் ் நேசிரிசாணயாக நிறுத்தி செல்ஸிுமாக பேசிரிசாறிவுக்க
எதிரேசிரிசான ருமாக பேசிரிசாரேசிரிசாட்டங்கலைமைவார்த்தைகளை ஒடுக்கவார்த்ததற்கம் இரேசிரிசாணுவார்த்தத்லைமைத
ஒன்றுதிரேட்டுவார்த்தலைமைத அவார்த்தர்கள் உள்வார்த்தைகளைடக்க உள்வார்த்தைகளைதசிரிசாக கரரேக்க
ுமாக பேத்திரிலைமைககள் ஏற்கனரவார்த்த சுட்டிக்கசிரிசாட்டி உள்வார்த்தைகளைன.

நிச்சா தயாக நிறுத்தி தலைமைசிரிசாக,  கரரேக்க  தலைமைற்றும் எகப்தியாக நிறுத்தி ஆயுத ுமாக பேலைமைடகளின்
சா தமீுமாக பேத்தியாக நிறுத்தி கூட்டு இரேசிரிசாணுவார்த்த ஒத்திலைமைககளும்,  எகப்தியாக நிறுத்தி
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு தலைமைசா தலைவார்த்தரும் இரேசிரிசாணுவார்த்த சா தர்வார்த்தசிரிசாதிகசிரிசாரியு தலைமைசிரிசான
செல்ஸிஜூன்னரேல் அப்செல்ஸிதல் ுமாக பேதசிரிசாஹ் அல்-சிசிக்க ருமாக பேர்லின்  தலைமைற்றும்
ுமாக பேசிரிசாரீஸின் அலைமைழப்புகள் நீடிக்கப்ுமாக பேட்டலைமை தலைமையும் ஏரதசிரிசா
தற்செல்ஸிசா தயாக நிறுத்திசா தலைசிரிசானதல்சா தலை.  சிரிசா தசிரிசாரவார்த்தசிரிசா அல்சா தலைது அலைமைதப்
பின்செல்ஸிதசிரிசாடரும் அரேசா தசிரிசாங்கர தலைமைசிரிசா உசா தலைகவார்த்தைகளைசிரிசாவியாக நிறுத்தி நிதியியாக நிறுத்தில்
மூசா தலைதனத்தின் ் நேசா தலைன்கலைமைவார்த்தைகளை செல்ஸிவார்த்தட்டுவார்த்தலைமைதப் பின்ுமாக பேற்றினசிரிசால்,
பிரேதசிரிசான ஏகசிரிசாதிுமாக பேத்தியாக நிறுத்தி சா தக்திகவார்த்தைகளைசிரிசால் ஆதரிக்கப்ுமாக பேட்ட ஓர்
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சா ததிக்க இசா தலைக்கசிரிசான எகப்தியாக நிறுத்தி ஜூன்னசிரிசாதிுமாக பேதி
செல்ஸி தலைமைசிரிசாஹம் தலைமைத் முர்சிலைமையாக நிறுத்திப் ருமாக பேசிரிசாசா தலைரவார்த்த, அதுவும் தன்லைமைனத்தசிரிசாரன
அரதயிடத்தில் கசிரிசாணும் என்ுமாக பேதற்க அலைமைவார்த்தசெல்ஸியாக நிறுத்திசிரிசாரு
அச்சுறுத்தசா தலைசிரிசாகம்.

சிரிசா தசிரிசா அரேசா தசிரிசாங்கம் அதிகசிரிசாரேத்திற்க வார்த்தந்தலைமை தலைமை,  ஒரு கசா தப்ுமாக பேசிரிசான
விலைமைசா தலை செல்ஸிகசிரிசாடுக்கப்ுமாக பேட்டு, சா தர்வார்த்தரதசா த செல்ஸிதசிரிசாழிசா தலைசிரிசாவார்த்தைகளை வார்த்தர்க்கத்திற்க
மிகப்பிரே தலைமைசிரிசாண்ட தலைமைசிரிசான அனுுமாக பேவார்த்தத்லைமைத பிரேதிநிதித்துவார்த்தம்
செல்ஸிசா தய்கறது.  ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்தி சிக்கன ் நேடவார்த்தடிக்லைமைக
பிரேச்சிலைமைனயில் ருமாக பேச்சுவார்த்தசிரிசார்த்லைமைத மூசா தலை தலைமைசிரிசாக ஒரு தீர்லைமைவார்த்த
அவார்த்தர்கவார்த்தைகளைசிரிசால் எட்ட முடியுசெல்ஸி தலைமைன சிரிசா தசிரிசாவும்  தலைமைற்றும் அதன்

ஆதரேவார்த்தசிரிசாவார்த்தைகளைர்களுர தலைமை ் நேம்பிக் செல்ஸிகசிரிசாண்டிருந்தசிரிசார்கள்.  அவார்த்தர்கள்
அதிகசிரிசாரேத்திற்க வார்த்தந்ததும்,  ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்தித்லைமைதப்
ுமாக பேசிரிசாதுகசிரிசாப்ுமாக பேதற்கசிரிசாக முக்கயாக நிறுத்தி ் நேடவார்த்தடிக்லைமைககலைமைவார்த்தைகளை லைமைகத்துறந்தனர்:
அதசிரிசாவார்த்தது கடலைமைன இரேத்து செல்ஸிசா தய்வார்த்தது, மூசா தலைதன கட்டுப்ுமாக பேசிரிசாடுகலைமைவார்த்தைகளைக்
செல்ஸிகசிரிசாண்டு வார்த்தருவார்த்தது,  வார்த்தங்ககள்  தலைமைற்றும் பிரேதசிரிசான
செல்ஸிதசிரிசாழில்துலைமைறகலைமைவார்த்தைகளை ரதசியாக நிறுத்தி தலைமையாக நிறுத்தி தலைமைசிரிசாக்கவார்த்தது ஆகயாக நிறுத்தின.

அலைமைனத்திற்கம் ர தலைமைசா தலைசிரிசாக,  கரரேக்க முதசா தலைசிரிசாளித்துவார்த்த வார்த்தர்க்கத்தின்
 தலைமைற்றும் செல்ஸிசா தல்வார்த்தசிரிசாக்கமிகந்த  தலைமைத்தியாக நிறுத்திதரே வார்த்தர்க்கத்தினது
அடுக்ககளின் பிரேதிநிதிகவார்த்தைகளைசிரிசாக இருக்கம் அவார்த்தர்கள்,  ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி
ஒன்றியாக நிறுத்தித்திற்க எதிரேசிரிசான ருமாக பேசிரிசாரேசிரிசாட்டத்தில் கரீஸ  தலைமைற்றும் ஐரரேசிரிசாப்ுமாக பேசிரிசா
எங்கலும் உள்வார்த்தைகளை செல்ஸிதசிரிசாழிசா தலைசிரிசாவார்த்தைகளை வார்த்தர்க்கத்தின் மீதசிரிசான சிக்கன
் நேடவார்த்தடிக்லைமைகக்க எதிரேசிரிசான ுமாக பேரேந்த ரகசிரிசாுமாக பேத்லைமைத அணிதிரேட்டுவார்த்தது
என்ுமாக பேது அவார்த்தர்களிலைமைடரயாக நிறுத்தி கலைமைடசியாக நிறுத்திசிரிசாக கருதிப்ுமாக பேசிரிசார்க்கக்கூடியாக நிறுத்திதசிரிசாக
கூட இருக்கவில்லைமைசா தலை.  அதற்க  தலைமைசிரிசாறசிரிசாக அவார்த்தர்கள் கரீஸ மீது
சு தலைமைத்தப்ுமாக பேட்டு வார்த்தருகன்ற சிக்கன செல்ஸிகசிரிசாள்லைமைககலைமைவார்த்தைகளை இசா தலைகவார்த்தசிரிசாக்க —
ரஜூன்ர் தலைமைனி, பிரிட்டன்,  பிரேசிரிசான்ஸ  தலைமைற்றும் இத்தசிரிசாலி என— பிரேதசிரிசான
ஐரரேசிரிசாப்பியாக நிறுத்தி ஒன்றியாக நிறுத்தி சா தக்திகளுக்க இலைமைடயிசா தலைசிரிசான பிவார்த்தைகளைவுகலைமைவார்த்தைகளை
சுரேண்ட முலைமைனந்தனர். அந்த ஆட்சிகள் அலைமைனத்தும் கரீஸின் மீது
சிக்கன ் நேடவார்த்தடிக்லைமைககலைமைவார்த்தைகளை சு தலைமைத்த ஆதரித்ததும்,  அந்த
செல்ஸிகசிரிசாள்லைமைகயும் செல்ஸிுமாக பேசிரிசாறிந்து ருமாக பேசிரிசானது.

ுமாக பேகப்ுமாக பேசிரிசாய்வின் இறுதியாக நிறுத்திசிரிசாக சிரிசா தசிரிசாவின் ஒட்டுசெல்ஸி தலைமைசிரிசாத்த
செல்ஸிகசிரிசாள்லைமைகயுர தலைமை சா தர்வார்த்தரதசா த செல்ஸிதசிரிசாழிசா தலைசிரிசாவார்த்தைகளை வார்த்தர்க்கத்தின் ஒரு
ரசா தசிரிசாசா தலிசா தப் புரேட்சியினது சா தசிரிசாத்தியாக நிறுத்திக்கூலைமைற  தலைமைறுப்ுமாக பேலைமைத — தலைமைற்றும்
செல்ஸிசா தயாக நிறுத்திலூக்கத்துடன் எதிர்ப்ுமாக பேலைமைத—  அடிப்ுமாக பேலைமைடயாக நிறுத்திசிரிசாக
செல்ஸிகசிரிசாண்டிருந்தது.  அது சா தம்ுமாக பேந்தப்ுமாக பேட்டதில் அதுரவார்த்த இப்ருமாக பேசிரிசாது
லைமைகயாக நிறுத்திசிரிசாவார்த்தைகளை ரவார்த்தண்டியிருக்கன்ற நிலைமைசா தலையில், அதிகசிரிசாரேத்லைமைத ஏற்றதும்
அது நிறுத்திவிடுவார்த்ததசிரிசாக கூறியாக நிறுத்தி கண்மூடித்தன தலைமைசிரிசான சிக்கன
செல்ஸிகசிரிசாள்லைமைககலைமைவார்த்தைகளை திணிப்ுமாக பேதில்,  அது அவார்த்த தலைமைசிரிசானகரே தலைமைசிரிசாக
அரேசியாக நிறுத்தில்ரீதியில் உலைமைடகலைமைசா தலைந்து நிற்க நிர்ுமாக பேந்திக்கப்ுமாக பேட்டிருப்ுமாக பேதசிரிசாக
தன்லைமைனத்தசிரிசாரன அது கசிரிசாண்கறது.

சிரிசா தசிரிசாவின் திவார்த்தசிரிசால்நிலைமைசா தலைலைமை தலைமையிலிருந்து செல்ஸிதசிரிசாழிசா தலைசிரிசாவார்த்தைகளைர்கள் அரேசியாக நிறுத்தில்
தீர் தலைமைசிரிசானங்கலைமைவார்த்தைகளை எடுத்தசிரிசாக ரவார்த்தண்டும்.  முதசா தலைசிரிசாளித்துவார்த்தத்தின்
 தலைமைற்றும் அரேசியாக நிறுத்தில் அலைமை தலைமைப்புமுலைமைறயின் ரதசிரிசால்விரயாக நிறுத்தி கரீஸ  தலைமைற்றும்
ஐரரேசிரிசாப்ுமாக பேசிரிசா எங்கலும் ர தலைமைசெல்ஸிசா தலைழுந்துள்வார்த்தைகளைது. அரேசு அதிகசிரிசாரேம்  தலைமைற்றும்
ரசா தசிரிசாசா தலிசா தத்திற்கசிரிசான ஒரு புரேட்சிகரே ருமாக பேசிரிசாரேசிரிசாட்டத்தில் தன்லைமைனத்தசிரிசாரன
அணிதிரேட்டுவார்த்தரத செல்ஸிதசிரிசாழிசா தலைசிரிசாவார்த்தைகளை வார்த்தர்க்கம் முகங்செல்ஸிகசிரிசாடுக்கம்
ுமாக பேணியாக நிறுத்திசிரிசாகம்.

ஒரு புரேட்சிகரே செல்ஸிகசிரிசாள்லைமைக என்ுமாக பேது யாக நிறுத்திதசிரிசார்த்த தலைமைற்றது என சிரிசா தசிரிசாவின்
ஆதரேவார்த்தசிரிசாவார்த்தைகளைர்கள் ஐயாக நிறுத்தித்திற்கடமின்றி வார்த்தலியுறுத்துவார்த்தசிரிசார்கள்.
உண்லைமை தலைமையில்,  அவார்த்தர்கவார்த்தைகளைது முன்ரனற்ுமாக பேசிரிசாடற்ற ் நேலைமைடமுலைமைறவார்த்தசிரிசாத
் நேடவார்த்தடிக்லைமைககள்  தலைமைற்றும் ஊடக தகடுதத்தங்கலைமைவார்த்தைகளைக் செல்ஸிகசிரிசாண்டு
சிப்ரேசிரிசா் கிரீஸைகான ஜூம் சிரிசா தசிரிசாவும் தசிரிசான் முற்றிலும் யாக நிறுத்திதசிரிசார்த்த தலைமைற்ற
செல்ஸிகசிரிசாள்லைமைகலைமையாக நிறுத்தி செல்ஸிகசிரிசாண்டிருப்ுமாக பேலைமைத நிரூபித்தசிரிசார்கள்.  வார்த்தர்க்க
சா தக்திகளின் சா த தலைமைரேசா தத்திற்க இடமில்சா தலைசிரிசாத ர தலைமைசிரிசாதல் கறித்த ஒரு
 தலைமைசிரிசார்க்சிசா த  தலைமைதிப்பீட்டின் அடிப்ுமாக பேலைமைடயில்,  அந்த செல்ஸி் நேருக்கடிக்க
யாக நிறுத்திதசிரிசார்த்தபூர்வார்த்த  தலைமைதிப்பீட்லைமைட வார்த்தழங்கக்கூடியாக நிறுத்திது,  புரேட்சிகரே
அரேசியாக நிறுத்திரசா தலை என்ுமாக பேலைமைத கரீஸின் அனுுமாக பேவார்த்தம் எடுத்துக்கசிரிசாட்டி
உள்வார்த்தைகளைது.

செல்ஸிதசிரிசாழிசா தலைசிரிசாவார்த்தைகளை வார்த்தர்க்கத்தின் ஒரு புரேட்சிகரே முன்ரனசிரிசாக்கற்கசிரிசான
ருமாக பேசிரிசாரேசிரிசாட்டத்திற்க அலைமைனத்துசா தலைகக் கழுவின் பிரிவுகவார்த்தைகளைசிரிசாக கரீஸ
 தலைமைற்றும் ஐரரேசிரிசாப்ுமாக பேசிரிசா எங்கலும் புரேட்சிகரே கட்சிகலைமைவார்த்தைகளைக்
கட்டலைமை தலைமைப்ுமாக பேரத அவார்த்தசியாக நிறுத்தி ரதலைமைவார்த்தயாக நிறுத்திசிரிசாகம்.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்


