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ஊழல்

குற்றச்ச்சறச்சாட்டுகள்

முதன்முதலில்

 வ் வெளிளியறச்சாக

ஒர

் வெறச்சாரமமே கடந்திரக்கும் நிும் நிலகும் நிலையில், மமேகும் நிலைதிகமேறச்சான தக் வெல்கள்
 வதறச்சாடர்ந்து  வ் வெளி் வெர் வெும் நிலத அடுத்து பி வரஞ்சு ஜனறச்சாதிபதி
ம் வெட்பறச்சாளரறச்சான

பிரறச்சான்சு் வெறச்சா

ஃபிய்மளியறச்சான்

அதிகமேறச்சான

அழுத்தத்தின் கீழ் ் வெந்திரக்கறறச்சார்.
பழும் நிலமே் வெறச்சாத

குடிளியரசுக்

ஃபிய்மளியறச்சான்,

தனது

கட்சியின்

ம் வெட்பறச்சாளரறச்சான

(LR)

நறச்சாடறச்சாளுமேன்ற

 வபனிமகும் நிலைறச்சாப்புக்கு

எட்டு

யூமரறச்சாக்கும் நிலள

 வச்சலுத்தியிரந்தறச்சார்

உதவிளியறச்சாளர்

என்ற

ஆண்டு

கறச்சாகும் நிலைத்தில்

600,000

என

 வச்சன்ற

புதன்கழும் நிலமேளியன்று ும் நிலநளியறச்சாண்டி  வச்சய்தித்தறச்சாளறச்சான Le Canard
குற்றச்ச்சறச்சாட்டுகும் நிலள

அரச்சறச்சாங்கத்தில்

ஃபிய்மளியறச்சான்

 வ் வெளியிட்டிரந்தது.

ஒர

அும் நிலமேச்ச்சரறச்சாக

இரந்த

ச்சமேளியத்தில் ச்சட்ட அும் நில் வெயில் அ் வெும் நிலரப் பிரதியீடு  வச்சய்த ஒர
பிரதிநிதிளியறச்சான மேறச்சார்க் ஜமார்க் ஜூகும் நிலைறச்சார்
“பறச்சாரறச்சாளுமேன்ற

(Marc

உதவிளியறச்சாளரறச்சாக”

Joulard)

க்கறச்சான ஒர
attaché)

(parliamentary

 வகறச்சாடுக்கப்பட்டிரந்த 500,000 யூமரறச்சாக்களும் இதில் அடங்கும்.
அமத கறச்சாகும் நிலைகட்டத்தில் ஜமார்க் ஜூகும் நிலைறச்சாரக்கறச்சாக ம் வெும் நிலகும் நிலை  வச்சய்திரந்த
Jeanne

Robinson-Behre

ஜமார்க் ஜூகும் நிலைறச்சாரக்கறச்சாக

என்ற

கூறக்கூடிளிய

எந்த வ் வெறச்சார

நிும் நிலனவுகூர

முடிளியவில்ும் நிலகும் நிலை

 வச்சய்தித்தறச்சாள்

இன்னு வமேறச்சார

 வபனிமகும் நிலைறச்சாப்

ம் வெும் நிலகும் நிலை
என்று

 வதறச்சாும் நிலக

ஆயினும்

ஜமார்க் ஜூகும் நிலைறச்சார்

 வபற்றறச்சார்
இல்கும் நிலைறச்சாத

உதவிளியறச்சாளர்,

 வச்சய்திரந்ததறச்சாக

ச்சந்தர்ப்பத்ும் நிலதயும்

தன்னறச்சால்

கூறியிரந்தும் நிலத

இந்த

ஃபிய்மளியறச்சான்

தனது

மமேற்மகறச்சாளிட்டிரந்தது.

மேும் நிலனவி

என்பும் நிலத

மேறுக்கவில்ும் நிலகும் நிலை,

ச்சமேளியத்தில்

விரந்தினர்கும் நிலள

ச்சந்திப்பது மேற்றும் அ் வெரது உும் நிலரகளுக்கறச்சான ் வெும் நிலரவுகும் நிலள
ச்சரிபறச்சார்ப்பது

என

தனது

ஊதிளியத்ும் நிலத

நிளியறச்சாளியப்படுத்தும்

அளவிற்கு அ் வெர் ம் வெும் நிலகும் நிலை  வச்சய்திரந்தறச்சார் என்று மீண்டும்
மீண்டும் அறிவித்து ் வெந்திரந்தறச்சார்.
ஃபிய்மளியறச்சானுக்கு
பிரறச்சான்ஸ2

எதிரறச்சான

மச்சனலில்

விளியறச்சாழனன்று

 வ் வெளிளியறச்சான

ஒர

கறச்சா வணறச்சாளியில் மமேலும் எரியூட்டப்பட்டன. 2007 இல் ச்சண்மட
 வடலிகரறச்சாப் என்ற இங்ககும் நிலைறச்சாந்தின்  வச்சய்தித்தறச்சாளுக்கு அளித்த
மநர்கறச்சாணல் ஒன்றில், “அ் வெரது உதவிளியறச்சாளரறச்சாகம் வெறச்சா அல்கும் நிலைது
அந்த

மேறச்சாதிரி

எதுவுமேறச்சாகம் வெறச்சா

இரந்திரக்கவில்ும் நிலகும் நிலை”

என்று

நறச்சான்

 வபனிமகும் நிலைறச்சாப்

ஒரமபறச்சாதும்
ஃபிய்மளியறச்சான்

கூறியிரந்ததன் ஒர பகுதிும் நிலளிய அந்த கறச்சா வணறச்சாளி கறச்சாட்டிளியது.

 வதறச்சாடர்பு

வி் வெகறச்சாரங்கும் நிலள

நறச்சான்

ும் நிலகளியறச்சாள்் வெதில்ும் நிலகும் நிலை” என்று அ் வெர் மமேலும் கூறியிரந்தறச்சார்.
Le Canard Enchaîné

மேும் நிலனவிக்கு

தனது ச்சமீபத்திளிய இதழில், ஃபிய்மளியறச்சானது

் வெழங்கப்பட்டிரந்த
விடவும்

 வதறச்சாும் நிலக

அதிகமேறச்சானதறச்சாக,

ஆரம்பத்தில்
831,000

யூமரறச்சா

் வெும் நிலரயிலும் இரந்ததறச்சாக, கூறியிரக்கறது.
ஃபிய்மளியறச்சான்
மேற்றும்

 வச்சனட்டரறச்சாக

2007

இல்

இரந்த

தனது

ச்சமேளியத்தில்

இரண்டு

2005

இல்

பிள்ும் நிலளகும் நிலள

ச்சட்ட

ஆமகும் நிலைறச்சாச்சகர்களறச்சாக பணிளியமேர்த்திளியதறச்சாகக் கறச்சாட்டி அ் வெர்களுக்கு
அரசு

நிதியில்

இரந்து

் வெழங்கயிரந்ததறச்சாகவும்
ச்சமேளியத்தில்

ச்சட்டப்படிப்புகும் நிலள
் வெழக்கறிஞர்

84,000

அது

அ் வெரது

யூமரறச்சாக்கும் நிலள

குற்றம்ச்சறச்சாட்டிளியது.

பிள்ும் நிலளகள்
முடித்திரறச்சாத

தகுதிக்கு

அந்த

இர் வெரமமே
நிும் நிலகும் நிலையில்

தங்கள்
அ் வெர்கள்

பூர்த்திளியறச்சாகயிரக்கவில்ும் நிலகும் நிலை

என்ற

உண்ும் நிலமே நிும் நிலகும் நிலைும் நிலளியத் தறச்சாண்டி இவ்் வெறச்சாறு நடந்திரப்பதறச்சானது,
அ் வெர்கள்

என்ன

ம் வெும் நிலகும் நிலை

 வச்சய்திரக்க

முடியும்

என்ற

மமேகும் நிலைதிக ஊகங்களுக்கு இட்டுச்  வச்சன்றுள்ளது.
குடும்ப

அங்கத்த் வெர்கும் நிலள

நறச்சாடறச்சாளுமேன்ற
வி் வெகறச்சாரங்களில்

பி வரஞ்சு

 வகறச்சாண்டும் நில் வெளியறச்சாக
மேற்றும்

பணிளியமேர்த்து் வெது

உதவிளியறச்சாளர்கும் நிலள
இரப்பதறச்சால்,

மேற்றும்

பணிளியமேர்த்து் வெது

ச்சட்டங்கள்

ஃபிய்மளியறச்சானின்

இரண்டு

பணத் வதறச்சாும் நிலககள்

ச்சட்டவிமரறச்சாதமேறச்சாக

கரதப்பட

இளியலுமேறச்சா

ஆகளிய

 வநகழ்வுத்தன்ும் நிலமே

 வபனிமகும் நிலைறச்சாப்

 வகறச்சாடுக்கப்பட்ட

ஃபிய்மளியறச்சான்

பிள்ும் நிலளகளுக்கு
 வதறச்சாழில்நுட்பரீதிளியறச்சாக
என்பது

இன்னும்

 வதளி் வெறச்சாகவில்ும் நிலகும் நிலை என்கறமபறச்சாதிலும், இந்த குற்றச்ச்சறச்சாட்டுகள்
ஃபிய்மளியறச்சாும் நிலன

மேட்டுமேல்கும் நிலைறச்சாது

ஸதறச்சாபகத்ும் நிலதயுமமே

ஒட்டு வமேறச்சாத்த

மேதிப்பிழக்கச்

அரசிளியல்

 வச்சய்திரக்கன்றன.

 வதறச்சாழிகும் நிலைறச்சாள ் வெர்க்கம் அரக்கத்தனமேறச்சான சிக்கன நட் வெடிக்ும் நிலகக்
 வகறச்சாள்ும் நிலககும் நிலள

குற்றச்ச்சறச்சாட்டுகள்

 வதறச்சாும் நிலகும் நிலைக்கறச்சாட்சி

மேக்கள்

கரதப்பட்டும் நிலத

கற்பும் நிலனளியறச்சான ஒர ம் வெும் நிலகும் நிலையின் நிமித்தமேறச்சாக தனது மேும் நிலனவி

Enchaîné

“அ் வெரது

 வபறச்சாறுத்துக்

 வகறச்சாள்ள

ம் வெண்டும்

என்று

மகறச்சாரகன்ற அமத மநரத்தில், ஆளும் உளியரடுக்கறச்சானது தமேது
 வச்சறச்சாந்த ஆதறச்சாளியத்திற்கு நூறறச்சாயிரக்கணக்கறச்சான யூமரறச்சா அரசு
நிதிும் நிலளிய  வபற்றுக்  வகறச்சாள்ள முடிகறது.
இது

மபறச்சான்ற

் வெர்க்கத்ும் நிலத

ஊழல்களின் பின்விும் நிலளவுகள்,
ஸதறச்சாபகக்

கட்சிகளிடம்

 வதறச்சாழிகும் நிலைறச்சாள

இரந்து

மமேலும்

அந்நிளியப்படுத்தி விடும் என்பதில் ஊடகங்களும் அரசிளியல்
் வெட்டறச்சாரங்களும் கூடுதகும் நிலைறச்சாய் எச்ச்சரிக்ும் நிலக கண்டிரக்கன்றன.

Le

இல்

Monde

கூறிளியது:

மநற்று

“பி வரஞ்சு

மேக்கும் நிலள

 வகறச்சாள்் வெதன்

மூகும் நிலைமும்,

உதறச்சாசீன

மேட்டங்கும் நிலள

மகட்கும்படியும்

 வ் வெளிளியறச்சான

ஒர

தும் நிலகும் நிலைளியங்கம்

முட்டறச்சாள்களறச்சாய்

அ் வெர்கும் நிலள

மநறச்சாக்களிய

அ் வெர்கள்

 வச்சய்் வெதன்

கரதிக்

கறச்சாணும்படியும்

அறிவித்தமதறச்சாடு,

 வகறச்சாஞ்ச்சநஞ்ச்ச

அ் வெர்களது

 வ் வெறுப்ும் நிலப

ஆழப்படுத்து் வெதிலும் அ் வெர்களது ககும் நிலைகத்தன்ும் நிலமேும் நிலளிய -அும் நில் வெ
நிளியறச்சாளியமேறச்சானும் நில் வெமளிய-

ஆத்திரமூட்டலின்

விடு் வெதிலுமமே

 வச்சன்றும் நிலடளிய

நறச்சாம்

 வதறச்சாடர்ந்து

மூகும் நிலைம்

தண்டும் நிலனபளியமின்ும் நிலமே
ஆகளிய் வெற்றறச்சால்,

மேற்றும்

தூண்டி

இரக்கமறறச்சாம்.”

எழுதிளியது,

அது

ம் வெட்பறச்சாளர்களின்
குரட்டுத்தனமேறச்சான

“இத்தும் நிலகளிய

நிும் நிலகும் நிலைக்கு

சுளியநகும் நிலைம்

 வபறச்சாறுப்பறச்சாகன்ற

அ் வெர்கள், தங்கும் நிலளமளிய  வநறச்சாந்து  வகறச்சாள்கன்றபடி ஆகவிடும்.
ஆனறச்சால் இப்மபறச்சாது மிகவும் கறச்சாகும் நிலைம் கடந்ததறச்சாக விட்டது.”
இந்த

புதிளிய

விபரங்களின்

எழுதியிரந்த

ஃபிய்மளியறச்சானுக்கு

மூகும் நிலைமும்,

மீதறச்சான

இல்

இத்தும் நிலகளிய

மநர்ும் நிலமேும் நிலளியயும் இல்கும் நிலைறச்சாது  வச்சய்் வெதன் மூகும் நிலைமும், அரச்சறச்சாங்க
அலு் வெல்கள்

விளியறச்சாழக்கழும் நிலமேளியன்று, பி வரஞ்சு  வச்சய்தித்தறச்சாளறச்சான Le Figaro

 வ் வெளியீடறச்சானது,

ஆயினும்,
இரந்து

படுமதறச்சால்விக்கு

மதர்தல்

முகம் வகறச்சாடுக்கும்

மேறச்சாற்றியிரப்பதறச்சால்,

நிும் நிலகும் நிலைக்கு

அக்கட்சிக்குள்ளறச்சாக

உள்முகமேறச்சான

பிளவுகும் நிலளயும் இது தூண்டியிரக்கறது. பி வரஞ்சு மேக்களில்
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ச்சதவீதம்

மபரக்கு

ஃபிய்மளியறச்சானின்

இக்குற்றச்ச்சறச்சாட்டுகள்

கரத்துக்களில்

குறித்த
ச்சமேறச்சாதறச்சானம்

உண்டறச்சாகயிரக்கவில்ும் நிலகும் நிலை என்று ச்சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஒர
கரத்துக்கணிப்பு

 வதரிவிக்கறது.

ஜனறச்சாதிபதித்

மதர்தலின்

முதல் சுற்றில் ஃபிய்மளியறச்சான் 19 முதல் 20 ச்சதவீதம் ் வெும் நிலரளியறச்சான
் வெறச்சாக்குகும் நிலளமளிய

 வபற

 வதறச்சாடர்புும் நிலடளிய

முடியும்

் வெங்களியறச்சாளரறச்சான

என்றும்,

இம்மேறச்சானும் வெல்

மேற்றும் மதசிளிய முன்னணி ம் வெட்பறச்சாளரறச்சான

உடன்

PS

மேறச்சாக்மரறச்சான்

மேரின் லு  வபன்

ஆகமளியறச்சாரக்கு அடுத்த இடத்ும் நிலதமளிய அ் வெர் பிடிப்பறச்சார் என்றும்
கரத்துக்கணிப்புகள் இப்மபறச்சாது கணிப்பு  வ் வெளியிடுகன்றன.
இது அ் வெும் நிலர இரண்டறச்சாம் சுற்றுக்கு முன்மனற முடிளியறச்சாததறச்சாக்க
விடும்.
 வடறச்சானறச்சால்ட்

ட்ரம்புக்கு

-ட்ரம்ப்பின்

மதர்விும் நிலன

தன்னறச்சால்

பி வரஞ்சு ஜனறச்சாதிபதி பதவிக்கு மதர்் வெறச்சாக முடியும் என்பதன்
ஒர

அறிகுறிளியறச்சாக

 வபன்ும் நிலன

எடுத்துக்

ட்ரம்ப்பின்

பதிகும் நிலைளிப்பது

 வகறச்சாண்டிரக்கும்

நிர்் வெறச்சாகம்

என்று

ஐமரறச்சாப்பிளிய

மேரின்

ஆதரிக்கறது-

எவ்் வெறச்சாறு

ச்சக்திகள்

 வகறச்சாண்டிரக்கும் ச்சமேளியத்தில், குடிளியரசுக் கட்சி

லு

தடுமேறச்சாறிக்
(LR)

தமேது

ம் வெட்புநிும் நிலகும் நிலை பிரச்சிும் நிலனக்கு எவ்் வெறச்சாறு தீர்வுகறச்சாண்பது என்றும்,
உகும் நிலைக அரங்கல் பி வரஞ்சு முதகும் நிலைறச்சாளித்து் வெத்தின் நகும் நிலைன்கும் நிலள
எவ்் வெறச்சாறு நிும் நிலகும் நிலைநறச்சாட்டு் வெது என்பது குறித்தும் வி் வெறச்சாதித்துக்
 வகறச்சாண்டிரக்கறது.
LR

இன்

மேற்றும்

 வபறச்சாதுச்

LR

இன்

 வச்சளியகும் நிலைரறச்சான
முதனிும் நிலகும் நிலைத்

மபர்னறச்சார்ட்

அக்மகறச்சாமளிய,

மதர்தல்களில்

மபறச்சாட்டியிட்டிரந்த நத்தலி மகறச்சாசியுஸமகறச்சா- வமேறச்சாறிமிஸே
Kosciusko-Morizet)

மேற்றும் புரமனறச்சா லு மமேய்ர்

ஆகமளியறச்சார் உள்ளிட

LR

முன்னர்
(Nathalie

(Bruno Le Maire)

இன் 17 முதனிும் நிலகும் நிலை நிர்் வெறச்சாககள்

“முழுும் நிலமேளியறச்சான

ஆதரும் நில் வெ”

மேற்றும்

நிர்் வெறச்சாககள்

“் வெதந்திகள்,

மேற்றும்

அ் வெதூறுகள்”

என்று

ஃபிய்மளியறச்சாும் நிலன

அ் வெரக்கு

ம் வெ வறறச்சார

 வகறச்சாடுப்பதற்கும்

இன்

LR

மபறச்சாட்டியில்

் வெழங்கப்பட்டிரந்த

ம் வெட்பறச்சாளரக்கு

LR

அும் நிலழப்பு

ஃபிய்மளியறச்சாும் நிலன

விட்டுக்

விடுத்திரக்கன்றனர்.

ம் வெட்பறச்சாளரறச்சாக

பரிந்துும் நிலரத்த

ந் வெம்பரில் நடந்த முதனிும் நிலகும் நிலைத் மதர்தலின் முடிவுகள், “இந்த
முன்கணிக்கவிளியகும் நிலைறச்சாத அபிவிரத்திகளுக்கு முகம் வகறச்சாடுக்கும்
ச்சமேளியத்தில்

 வச்சல்கும் நிலைறச்சாதும் நில் வெளியறச்சாக

ஆக

விடுகன்றன”

கூட்டத்ும் நிலத

முதனிும் நிலகும் நிலைத்

என்று

பிரறச்சாந்திளிய பறச்சாரறச்சாளுமேன்ற பிரதிநிதிளியறச்சான

(Rhone)

மஜறச்சார்ஜ் ஃ வப வனக், “ஒர தீர்வு கறச்சாண்பதற்கு”
விடுத்தறச்சார்.

ஒர

மேற்ற

பரிந்துும் நிலரும் நிலளிய

ம் வெட்பறச்சாளர்

இரந்து

கட்டுும் நிலரயில்,

குற்றச்ச்சறச்சாட்டுகும் நிலள

இறங்கு் வெதற்கும்

குழுக்

நிும் நிலகும் நிலையில்

தங்கள்

பக்க

கண்டனம்  வச்சய்தனர்.

ம் வெட்பறச்சாளும் நிலர ஜனறச்சாதிபதி பதவிக்கறச்சான அதிக ் வெறச்சாய்ப்பிரந்த
என்ற

தும் நிலகும் நிலைளியங்க

தக் வெல்கள்

கூறிளிய மறறச்சான்
இன்

LR

துல்லிளியமேற்ற

ஒர

கூட்ட

மதர்தலில்

ம் வெண்டும்

என்று

ஃபிய்மளியறச்சானுக்கு

மதசிளியக்

LR

அும் நிலழப்பு

அடுத்து

் வெந்த

அ வகும் நிலைன் ஜமார்க் ஜூப்மபும் நிலளிய ஜனறச்சாதிபதி ம் வெட்பறச்சாளரறச்சாக ஆக்கு் வெதற்கு
LR

இன்

ஒர

பிரிவினர்

திும் நிலரமேும் நிலறவு

ம் வெும் நிலகும் நிலைகள்

 வச்சய்து் வெரகன்றனர். ஜமார்க் ஜூப்மபும் நிலளிய பரிந்துும் நிலரக்க அும் நிலழக்கும்
ஒர பகரங்க கடிதம் தளியறச்சாரிப்பு  வச்சய்ளியப்பட்டும் நிலதயும், “பகும் நிலை
டஜன் பிரதிநிதிகள் ும் நிலக வளியழுத்திடு் வெதற்கு தளியறச்சார்நிும் நிலகும் நிலையில்”
இரந்தும் நிலதயும்
 வகறச்சாஸகும் நிலைன்

LR

இன் பறச்சாரறச்சாளுமேன்ற பிரதிநிதிளியறச்சான பிலிப்

(Philippe

விளியறச்சாழனன்று

Gosselin)

ஊர்ஜிதம்

 வச்சய்தறச்சார்.
மச்சறச்சாச்சலிஸட் கட்சியும் கூட,  வச்சன்ற ஞறச்சாயிறன்று  வபனு் வெறச்சா
(Benoît

அமமேறச்சான்

பரிந்துும் நிலரக்கப்பட்டதில்
நிும் நிலகும் நிலையில்,

ஜனறச்சாதிபதி

Hamon)

கடந்த

ஆழமேறச்சாக
அும் நிலர

ம் வெட்பறச்சாளரறச்சாக

பிளவுபட்டிரக்கும்

நூற்றறச்சாண்டு

கறச்சாகும் நிலைமேறச்சாய்

முதகும் நிலைறச்சாளித்து் வெ ஆட்சியின் இர  வபரம் கட்சிகளறச்சாக இரந்து
் வெந்திரப்பன  வபறச்சாறிவு கறச்சாணும் ஒர ச்சறச்சாத்திளியத்திற்கு பி வரஞ்சு
ஆளும் உளியரடுக்கு முகம் வகறச்சாடுத்திரக்கறது.
இந்த

இரண்டு

கட்சிகளின்

உும் நிலடவினறச்சால்

லு

 வபன்

ஆதறச்சாளியமேும் நிலடளியக் கூடும், மேற்றும், பிரறச்சான்சில் ஒட்டு வமேறச்சாத்த
அரசிளியல்

ஸதறச்சாபகத்திற்கு

எதிரறச்சாகவும்

மேக்கள்

பர் வெகும் நிலைறச்சான

 வ் வெறுப்பு  வகறச்சாள்ளக் கூடும் ஆகளிய க் வெும் நிலகும் நிலைகள் பி வரஞ்சு
மேற்றும் ஐமரறச்சாப்பிளிய ஆளும் உளியரடுக்கன் பரந்த பிரிவுகும் நிலள
பீடித்திரக்கன்றன.

லு

 வபன்

ஐமரறச்சாப்பிளிய

தீர்மேறச்சானமேறச்சான

குமரறச்சாதம்

இரறச்சாச்சிளியம்

பி வரக்ஸிட்டுக்கு

ஒன்றிளியத்திற்கு

 வகறச்சாண்ட் வெரறச்சா் வெறச்சார்,

ஐக்களிய

் வெறச்சாக்களித்திரக்கன்ற

நிும் நிலகும் நிலையிலும் அத்துடன் ஐமரறச்சாப்பிளிய ஒன்றிளியத்ும் நிலத மநறச்சாக்க
ட்ரம்ப்பின்

குமரறச்சாதமேறச்சான

 வகறச்சாண்டறச்சால்,

FN

ஐமரறச்சாப்பிளிய

ஒன்றிளியத்ும் நிலத

நிும் நிலகும் நிலைப்பறச்சாட்ும் நிலடயும்

ஜனறச்சாதிபதி

பதவியில்
ஆழமேறச்சாக

கணக்கல்

அமேர்் வெ வதன்பது
மேறச்சாற்றிளியும் நிலமேக்கும்

என்பமதறச்சாடு, அதன் இரப்புக்மக அச்சுறுத்தகும் நிலைறச்சாகும்.

