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இரராணுவவராதத்்றியத ஊக்குவிக்கிுவிக்கிறரார
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வேர்சசாயில் வ் நேற்று ் நேடந்த வடந்த ஜேர்மன, இத்தசால, ஸ்்பசானிஷ, மற்றும
பிபிர பிரெஞ்சு அதிு அதிகசாரிு அதிகளின கூட்டத்திற்கு முனனதசாு அதிக, பி பிரெசானசுேசா வவசாோலசாண்ட்
Le Monde க்கும மற்றும ஐவ பிரெசாப்்பசா கூட்டுக்குழுமத்தின ஏகுழுமத்தின் ஏனனய
்பத்திரிகுழுமத்தின் ஏனு அதிகு அதிகளுக்கும —Süddeutsche Zeitung, La Stampa, the Guardian, La
Vanguardia, and Gazeta Wyborcza— ஒரு பி பிரெத்திவயு அதிக வ்பட்டி அளித்தசார்.
வ்பர்லனுக்கும மற்றும ஐவ பிரெசாப்பிய ஒனறியத்திற்கும மிு அதிக பிர் நேருக்ு அதிகமசான
ஐவ பிரெசாப்பிய முதோலசாளித்துே அடுக்குு அதிகளில் வமவோலசாங்கி ேரும ஆழ்ந்த
அே் நேமபிக்குழுமத்தின் ஏனு அதிகயசான முனவனசாக்குு அதிககுழுமத்தின் ஏனனோக்குகளை பிபிர பிரெஞ்சு டந்த ஜேனசாதி்பதி விேரித்தசார்.
குறிப்்பசாு அதிக ஏப் பிரெல்-வம மசாத பிபிர பிரெஞ்சு டந்த ஜேனசாதி்பதி வதர்தல்ு அதிகளில் வதசிய
முனனணி
(FN)
பிரேற்றி
பிர்பற்்றசால்
ஐவ பிரெசாப்பிய
ஒனறியத்குழுமத்தின் ஏனத
சித்றடிக்ு அதிகக்கூடிய ஒரு ் நேே-்பசாசிச அ பிரெசசாங்ு அதிகம ்பசாரீஸில் அகுழுமத்தின் ஏனமயும
என்பதசால், ஐவ பிரெசாப்பிய ஒனறியம பிர்பசாறிவின விளிமபில் உள்னோக்குகளைதசாு அதிக
வவசாோலசாண்ட் குழப்்பத்திற்கிடமினறி சுட்டிக்ு அதிகசாட்டினசார். ஆனசால் பிபிர பிரெஞ்சு
மற்றும ஐவ பிரெசாப்பிய முதோலசாளித்துே ஆட்சிு அதிகளின திேசால்நிகுழுமத்தின் ஏனோலகுழுமத்தின் ஏனமு அதிககுழுமத்தின் ஏனனோக்குகளை
சுட்டிக்ு அதிகசாட்டும ேகுழுமத்தின் ஏனு அதிகயில், ஐவ பிரெசாப்பிய ஒனறியத்குழுமத்தின் ஏனத ஒரு ்பசாரிய இ பிரெசாணுே
மற்றும பிர்பசாலஸ்-அ பிரெசு எந்தி பிரெமசாு அதிக அபிவிருத்தி பிரசய்ேது மட்டுவம, இதற்கு
அேர் ேழங்ு அதிகக்கூடிய ஒவ பிரெ முனவனசாக்ு அதிகசாு அதிக இருந்தது.
வதசிய முனனணியின வதர்தல் பிரேற்றி குறித்து வு அதிகட்ு அதிகப்்பட்டவ்பசாது,
வவசாோலசாண்ட் பிரதரிவித்தசார்: “அந்த அச்சுறுத்தல் இருக்கி்றது. 30
ஆண்டுு அதிகளுக்கும அதிு அதிகமசான ு அதிகசாோலத்தில், ு அதிகருத்துக்ு அதிகணிப்புு அதிகளில் ஒருவ்பசாதும
தீவி பிரெ ேோலது இந்தனோக்குகளைவிற்கு உய பிரெத்தில் இருந்ததில்குழுமத்தின் ஏனோல ,” என்றசார். அேர்
பிரதசாடர்ந்து கூறினசார், “வதசிய முனனணி வேட்்பசானோக்குகளைர் ஏவதசாவிதத்தில்
பிரடந்த ஜேயித்துவிட்டசால், அப்பிர்பண்மணி உடனடியசாு அதிக யூவ பிரெசா மண்டோலத்திலருந்து,
ஐவ பிரெசாப்பிய ஒனறியத்திலருந்வத கூட, பிரேளிவயறுேதற்ு அதிகசான ஒரு
் நேகுழுமத்தின் ஏனடமுகுழுமத்தின் ஏன்றகுழுமத்தின் ஏனய பிரதசாடங்குேசார். இதுதசான அகுழுமத்தின் ஏனனத்து டந்த ஜேன பிரெஞ்சு அதிகேசாதிு அதிகளின
ு அதிகண்வகசாட்டமசாு அதிக உள்னோக்குகளைது, அேர்ு அதிகள் ஐவ பிரெசாப்்பசாவிலருந்து பிரேளிவய்ற
ு அதிகருது்பேர்ு அதிகள் ஆு அதிகட்டும, தங்ு அதிககுழுமத்தின் ஏனனோக்குகளைத்தசாங்ு அதிகவனோக்குகளை உோலகுடன பிர் நேருக்ு அதிகமசாு அதிக
இகுழுமத்தின் ஏனகத்துக் பிரு அதிகசாண்டேர்ு அதிகனோக்குகளைசாு அதிக ஆு அதிகட்டும, அல்ோலது ு அதிகண்ு அதிகசாணிப்பு
கூண்டுு அதிகனோக்குகளைசால் ்பசாதுு அதிகசாக்ு அதிகப்்பட்ட எல்குழுமத்தின் ஏனோலு அதிகளும மற்றும எல்ோலசாவித
தகுழுமத்தின் ஏனடு அதிகளும சூழ்ந்த ஒரு உோலகுழுமத்தின் ஏனு அதிகக் ு அதிகற்்பகுழுமத்தின் ஏனன பிரசய்்பேர்ு அதிகள் ஆு அதிகட்டும.”
தீவி பிரெ ேோலதின அ்பசாயங்ு அதிகளுக்கு எதி பிரெசாு அதிக, வவசாோலசாண்ட், ஐவ பிரெசாப்பிய
ஒனறியம மற்றும டந்த ஜேன் நேசாயு அதிகத்தின ஒரு ்பசாதுு அதிகசாேோல பிரெசாு அதிக தனகுழுமத்தின் ஏனனக் ு அதிகசாட்டிக்
பிரு அதிகசாண்டசார். “இதுவ்பசான்ற ேசாதங்ு அதிகளுக்கு சமச பிரெப்்படுேதில் இருந்து,
அல்ோலது அதுவ்பசான்ற ு அதிகடுகுழுமத்தின் ஏனமயசான ் நேடேடிக்குழுமத்தின் ஏனு அதிகு அதிகள் எடுக்ு அதிகப்்படுேதில்
இருந்து பி பிரெசானகுழுமத்தின் ஏன பிரான்ஸைக் ு அதிகசாப்்பசாற்்ற வதகுழுமத்தின் ஏனேயசான அகுழுமத்தின் ஏனனத்குழுமத்தின் ஏனதயும பிரசய்ேவத
எனது ு அதிககுழுமத்தின் ஏனடசி ு அதிகடகுழுமத்தின் ஏனமயசாகும,” எனறு அறிவித்த வவசாோலசாண்ட், பிரதசாடர்ந்து
கூறுகுழுமத்தின் ஏனு அதிகயில், “ஆனசால் பி பிரெசானஸ் விட்டுக் பிரு அதிகசாடுத்துவிடசாது. அகுழுமத்தின் ஏனனத்திற்கும
முதோலசாேதசாு அதிக, ஏபிரனன்றசால் இது பி பிரெசானஸ், ஏப் பிரெல் 23 மற்றும வம 7 ஆம
வததி ேசாக்குு அதிகள் ் நேமது ் நேசாட்டின தகுழுமத்தின் ஏனோலவிதிகுழுமத்தின் ஏனய மட்டும தீர்மசானிக்ு அதிகப்
வ்பசாேதில்குழுமத்தின் ஏனோல, மசா்றசாு அதிக ஐவ பிரெசாப்பிய ு அதிகட்டகுழுமத்தின் ஏனமப்பின எதிர்ு அதிகசாோலத்குழுமத்தின் ஏனதவய

தீர்மசானிக்ு அதிகப் வ்பசாகி்றது என்ற உண்குழுமத்தின் ஏனமகுழுமத்தின் ஏனயக் குறித்து அது ் நேனவுபூர்ேமசாு அதிக
உள்னோக்குகளைது,” என்றசார்.
இத்தகுழுமத்தின் ஏனு அதிகய டந்த ஜேன் நேசாயு அதிக ் நேடிப்புு அதிகள் த பிரெந்தசாழ்ந்த ்பசாசசாங்குத்தனமசாகும. வதசிய
முனனணியின பிரேற்றி மற்றும ஐவ பிரெசாப்பிய ஒனறியத்தின சிகுழுமத்தின் ஏனதவுக்ு அதிகசான
சசாத்தியக்கூறு இப்வ்பசாது மிு அதிக நிடந்த ஜேமசானதசாு அதிக உள்னோக்குகளைது, வமலும
அகுழுமத்தின் ஏனனத்திற்கும வமோலசாு அதிக இது ஐவ பிரெசாப்பிய ஒனறியத்தசால் ஐவ பிரெசாப்்பசா
எங்கிலும, குறிப்்பசாு அதிக பி பிரெசானசில் வவசாோலசாண்டின பிரசசாந்த வசசாசலஸ்ட் ு அதிகட்சி
(PS) அ பிரெசசாங்ு அதிகத்தசாலும, பின்பற்்றப்்பட்ட சிக்ு அதிகன பிரு அதிகசாள்குழுமத்தின் ஏனு அதிக மற்றும
பிற்வ்பசாக்குத்தன வ்பசார் பிரு அதிகசாள்குழுமத்தின் ஏனு அதிகு அதிகள் மீதசான ஒரு குற்்றப்்பத்திரிகுழுமத்தின் ஏனு அதிகயசாகும.
2008 வேசால் ஸ்ட்ரீட் பிர்பசாறிவுக்குப் பினனர் ஐவ பிரெசாப்பிய ஒனறியத்தின
ஈவி பிரெக்ு அதிகமற்்ற சிக்ு அதிகன ் நேடேடிக்குழுமத்தின் ஏனு அதிக தசாக்குதல், பிரதசாழிோலசானோக்குகளை ேர்க்ு அதிகத்தின
இ பிரெத்தத்குழுமத்தின் ஏனத உறிஞ்சி எடுத்தது, அதுவும கிரீஸில் இது மிு அதிகவும
பிரேளிப்்பகுழுமத்தின் ஏனடயசாு அதிக இருந்தது, வமலும பி பிரெசானசில் வவசாோலசாண்ட் பிரதசாழிோலசானோக்குகளை
ேர்க்ு அதிகத்திற்கு எதி பிரெசாு அதிக 100 பில்லயன யூவ பிரெசாவிற்கும அதிு அதிகமசான சிக்ு அதிகன
திட்டங்ு அதிககுழுமத்தின் ஏனனோக்குகளைத் திணித்தசார். அதிு அதிகரித்து ேரும சமூு அதிக வு அதிகசா்பத்திற்கு
ஐவ பிரெசாப்பிய ஆளும உய பிரெடுக்கின விகுழுமத்தின் ஏனடயிறுப்பு, பிர்பசாலஸ் அதிு அதிகசா பிரெங்ு அதிககுழுமத்தின் ஏனனோக்குகளை
அதிு அதிகரிப்்பதசாு அதிகவும, பிரதசாழிோலசானோக்குகளை ேர்க்ு அதிகத்குழுமத்தின் ஏனத இனரீதியில் பினோக்குகளைவு்படுத்த
இனனும அதிு அதிகமசாு அதிக முஸ்லீம-விவ பிரெசாத மற்றும புோலமபிர்பயர்வேசார்-விவ பிரெசாத
உகர்வுு அதிககுழுமத்தின் ஏனனோக்குகளை தூண்டிவிடுேதசாு அதிகவும இருந்தது.
பி பிரெசானஸ்
மற்றும
பிர்பல்ஜியத்தில்
் நேடத்தப்்பட்ட
்பயங்ு அதிக பிரெேசாத
தசாக்குதல்ு அதிகளுக்கு விகுழுமத்தின் ஏனடயிறுப்்பசாு அதிக வசசாசலஸ்ட் ு அதிகட்சி அேச பிரெு அதிகசாோல நிகுழுமத்தின் ஏனோல
சட்டத்குழுமத்தின் ஏனத பிரு அதிகசாண்டு ேந்ததுடன, அகுழுமத்தின் ஏனத பிரதசாடர்ந்தும நீடித்தது. இத்தகுழுமத்தின் ஏனு அதிகய
தசாக்குதல்ு அதிகள், பி பிரெசான பிரான்ஸைான்ஸூம ஏகுழுமத்தின் ஏனனய வ் நேட்வடசா சக்திு அதிகளும சிரியசாவில்
அேற்றின பினசாமி வ்பசார் ் நேடத்துேதற்ு அதிகசாு அதிக சசார்ந்திருந்த இஸ்ோலசாமிய
்பயங்ு அதிக பிரெேசாத ேகுழுமத்தின் ஏனோலயகுழுமத்தின் ஏனமப்புு அதிகனோக்குகளைசாவோலவய ் நேடத்தப்்பட்டன என்ற உண்குழுமத்தின் ஏனமயின
முக்கியத்துேத்குழுமத்தின் ஏனத ஆ பிரெம்பத்தில் மூடிமகுழுமத்தின் ஏன்றத்த வசசாசலஸ்ட் ு அதிகட்சி, பினனர்
அகுழுமத்தின் ஏனத உதறிவிட்டது. அதற்கு ்பதிோலசாு அதிக அது ஒரு பிற்வ்பசாக்குத்தனமசான
்பசாரிய மினனணு ு அதிகண்ு அதிகசாணிப்பு சட்டத்குழுமத்தின் ஏனத நிகுழுமத்தின் ஏன்றவேற்றியதுடன, மதப் வ்பசார்
குறித்த
எச்சரிக்குழுமத்தின் ஏனு அதிகயளிக்கும
மற்றும
அகுழுமத்தின் ஏனனத்திற்கும
வமோலசாு அதிக
முஸ்லீமு அதிகளுக்கு எதி பிரெசாு அதிக குறி குழுமத்தின் ஏனேக்கும பிர்பசாலஸ் ு அதிகண்ு அதிகசாணிப்குழுமத்தின் ஏன்ப
அதிு அதிகரிக்ு அதிக வு அதிகசாரும ஒரு ஊடு அதிக பி பிரெச்சசா பிரெப்புயலல் இகுழுமத்தின் ஏனகந்தது.
இந்த பிரு அதிகசாள்குழுமத்தின் ஏனு அதிக பி பிரெசானசில் ஒரு சர்ேசாதி்பத்திய அ பிரெசுக்ு அதிகசான நீதித்துகுழுமத்தின் ஏன்ற
மற்றும ு அதிகண்ு அதிகசாணிப்பு உள்ு அதிகட்டகுழுமத்தின் ஏனமப்குழுமத்தின் ஏன்ப மட்டும உருேசாக்ு அதிகவில்குழுமத்தின் ஏனோல ,
மசா்றசாு அதிக ் நேே-்பசாசிசேசாத வதசிய முனனணி முதோலசாளித்துே அ பிரெசியலன
பி பிரெதசான வ்பசாக்கிற்குள் தனகுழுமத்தின் ஏனனத்தசாவன முழுகுழுமத்தின் ஏனமயசாு அதிக இகுழுமத்தின் ஏனகத்துக்
பிரு அதிகசாள்னோக்குகளைவும மற்றும வசசாசலஸ்ட் ு அதிகட்சி மீதசான வு அதிகசா்பத்குழுமத்தின் ஏனத ஒரு
டந்த ஜேன பிரெஞ்சு அதிகேசாத அடித்தனோக்குகளைத்தில் சசாது அதிகமசாக்கி பிரு அதிகசாள்னோக்குகளைவும ேழிேகுத்தது.
ஐவ பிரெசாப்பிய ஒனறியத்துடன பி பிரெசானஸ் இகுழுமத்தின் ஏனகந்திருப்்பதற்ு அதிகசாு அதிக பிபிர பிரெஞ்சு
மக்ு அதிகள் வதசிய முனனணி அ பிரெசசாங்ு அதிகத்குழுமத்தின் ஏனத நி பிரெசாு அதிகரிக்ு அதிக வேண்டுபிரமன்ற இந்த
ேசாதம, ஓர் அ பிரெசியல் வமசாசடியசாகும. ு அதிகடந்த ஆண்டு ஒரு ு அதிகருத்துக்

ு அதிகணிப்பில், பி பிரெசானசிற்கு ஐவ பிரெசாப்பிய ஒனறிய அங்ு அதிகத்துேம உதவியதசாு அதிக
மக்ு அதிகள்பிரதசாகுழுமத்தின் ஏனு அதிகயில் பிரேறும 23 சதவீதத்தினவ பிரெ ு அதிகருதிய நிகுழுமத்தின் ஏனோலயில்,
பி பிரெசானஸில்
்ப பிரெந்த
மக்ு அதிகளிகுழுமத்தின் ஏனடவய
ஐவ பிரெசாப்பிய
ஒனறியம
மதிப்பிழந்திருக்கி்றது என்பது மட்டுமல்ோல, வ்பசார் மீதும புோலமபிர்பயர்ந்தேர்ு அதிகள்
மற்றும அு அதிகதிு அதிககுழுமத்தின் ஏனனோக்குகளை பிரதசால்குழுமத்தின் ஏனோலக்குட்்படுத்துேது மீதும ஐவ பிரெசாப்பிய
ஒனறியத்தின
பிரசசாந்த
நிகுழுமத்தின் ஏனோலப்்பசாடுு அதிகவனோக்குகளை
வதசிய
முனனணியின
நிகுழுமத்தின் ஏனோலப்்பசாடுு அதிகளில் இருந்து அதிு அதிகரித்தனோக்குகளைவில் பிரிக்ு அதிகவியோலசாதேசாறு உள்னோக்குகளைன .
உண்குழுமத்தின் ஏனமயில், ஐவ பிரெசாப்பிய ஒனறியத்திலருந்து பிரிட்டன பிரேளிவயறியதற்கு
பிந்குழுமத்தின் ஏனதய அ பிரெசியல் திட்டநி பிரெோலசாு அதிக வவசாோலசாண்ட் முனகுழுமத்தின் ஏனேத்த திட்டம,
பிர்பரும்பசாலும
பி பிரெசானசிற்ு அதிகசாு அதிக
வதசிய
முனனணி
்பரிந்துகுழுமத்தின் ஏன பிரெக்கும
பிரு அதிகசாள்குழுமத்தின் ஏனு அதிகு அதிகள் அனோக்குகளைவிற்கு, ஒரு ஐவ பிரெசாப்்பசாகுழுமத்தின் ஏனே ேழி் நேடத்துேகுழுமத்தின் ஏனத உள்னோக்குகளைடக்கி
இருந்தது: அதசாேது, ஐவ பிரெசாப்பிய "சமூு அதிக உத்வேு அதிகம" என்றகுழுமத்தின் ஏனழக்ு அதிக்படுேதற்கு
முகுழுமத்தின் ஏன்றயிடுேதன மூோலமசாு அதிக ஐவ பிரெசாப்பிய ஒனறியத்குழுமத்தின் ஏனத ஒரு பி பிரெதசான இ பிரெசாணுே
சக்தியசாு அதிக மற்றும பிர்பசாலஸ்-அ பிரெசு எந்தி பிரெமசாு அதிக ஆயத்தப்்படுத்துேது.
“ஐவ பிரெசாப்பிய ஒனறியம அேர்ு அதிககுழுமத்தின் ஏனனோக்குகளை இனனும அதிு அதிகமசாு அதிக ்பசாதுு அதிகசாக்ு அதிகக்
கூடியதசாு அதிக
இருக்ு அதிக
வேண்டும
என்பவதவய
ஐவ பிரெசாப்பியர்ு அதிகள்
வு அதிகசாருகி்றசார்ு அதிகள்,” எனறு அறிவித்த அேர், “அதசாேது ஐவ பிரெசாப்பிய
இகுழுமத்தின் ஏன்றயசாண்குழுமத்தின் ஏனம அேர்ு அதிகனோக்குகளைது எல்குழுமத்தின் ஏனோலு அதிககுழுமத்தின் ஏனனோக்குகளைப் ்பசாதுு அதிகசாக்ு அதிக வேண்டும,
்பயங்ு அதிக பிரெேசாத அச்சுறுத்தகுழுமத்தின் ஏனோல நீக்ு அதிக வேண்டும, மற்றும இறுதியசாு அதிக
ேசாழ்ேதற்கும, ு அதிகோலசாச்சசா பிரெத்திற்கும மற்றும சமூு அதிக உத்வேு அதிகத்திற்கும ேழி
ு அதிகசாக வேண்டும. … இனறு, ்பசாதுு அதிகசாப்புத்துகுழுமத்தின் ஏன்றயின மீது ஒருமுு அதிகப்்படுேதன
மூோலமசாு அதிக ஐவ பிரெசாப்்பசா தனகுழுமத்தின் ஏனன புதுப்பிக்ு அதிக முடியும. ஒருபு்றம இது அதன
பிரசசாந்த ்பசாதுு அதிகசாப்குழுமத்தின் ஏன்ப உறுதிப்்படுத்தும என்றசாலும, மறுபு்றம அகுழுமத்தின் ஏனத
அச்சுறுத்தும வமசாதல்ு அதிகளுக்கு தீர்வுு அதிககுழுமத்தின் ஏனனோக்குகளைக் ு அதிகசாக உோலகின மீது அது
் நேடேடிக்குழுமத்தின் ஏனு அதிக எடுக்ு அதிகவும அகுழுமத்தின் ஏனத அனுமதிக்கி்றது,” எனறு அறிவித்தசார்.
பிரிட்டன பிரேளிவயறுேது மற்றும ட் பிரெமப் வதர்ேசானது என இேற்குழுமத்தின் ஏன்றப்
வ்பசாோலவே வதசிய முனனணி அதிு அதிகசா பிரெத்திற்கு ேரும அ்பசாயமசானது,
இ பிரெண்டசாம உோலு அதிக வ்பசாருக்குப் பினனர் மற்றும 1991 இல் வசசாவியத்
ஒனறியத்தின ஸ் பிரெசாலனிச அதிு அதிகசா பிரெத்துே ு அதிககுழுமத்தின் ஏனோலப்பிற்கு பினனர் அபிவிருத்தி
பிரசய்யப்்பட்ட
உோலு அதிகனோக்குகளைசாவிய
முதோலசாளித்துே
உ்றவுு அதிகள்
மற்றும
ு அதிகட்டகுழுமத்தின் ஏனமப்புு அதிகளின
ஓர்
ஆழ்ந்த
உகுழுமத்தின் ஏனடகுழுமத்தின் ஏனேப்
பி பிரெதி்பலக்கி்றது.
அபிரமரிக்ு அதிகசாவுடன வ்பசாட்டியிடுேதும, அவனு அதிகமசாு அதிக தவிர்க்ு அதிகவியோலசாமல்
அச்சுறுத்துேதும, அத்துடன பிரிட்டன பிரேளிவயற்்றத்திற்கு பிந்குழுமத்தின் ஏனதய
பிரிட்டனுக்கு எதி பிரெசாு அதிக ஒரு ு அதிகடுகுழுமத்தின் ஏனமயசான வ்பசாக்குழுமத்தின் ஏனு அதிக பினபிரதசாடர்ேதுவம,
ஐவ பிரெசாப்பிய ஒனறிய இ பிரெசாணுே எந்தி பிரெத்தின வ் நேசாக்ு அதிகமசாு அதிக இருக்கும என்பகுழுமத்தின் ஏனத
ட் பிரெமப் வதர்ந்பிரதடுக்ு அதிகப்்பட்டதற்கு பினனர் வவசாோலசாண்ட் பிரதளிவு்படுத்தி
இருந்தசார்.
ட் பிரெமப் குறித்து அே பிரெது முனபிரனச்சரிக்குழுமத்தின் ஏனு அதிக நிகுழுமத்தின் ஏனோலப்்பசாட்குழுமத்தின் ஏனட வவசாோலசாண்ட்
மீண்டும
ேலயுறுத்தினசார்:
“தனிகுழுமத்தின் ஏனமப்்படல்,
்பசாதுு அதிகசாப்புேசாதம,
புோலமபிர்பயர்ந்வதசார்-விவ பிரெசாத பிரு அதிகசாள்குழுமத்தின் ஏனு அதிகு அதிகள் மற்றும ே பிரெவு -பிரசோலவு திட்டத்தில்
பிர்பசாறுப்வ்பற்ு அதிகசாமல் இருப்்பது ஆகிய அே பிரெது பிரு அதிகசாள்குழுமத்தின் ஏனு அதிகயின இந்த
அடிப்்பகுழுமத்தின் ஏனட வ்பசாக்குு அதிககுழுமத்தின் ஏனனோக்குகளை இப்வ்பசாது ் நேசாம ் நேனு அதிகறிவேசாம. ஆு அதிகவே இந்த
நிச்சயமற்்றத்தனகுழுமத்தின் ஏனமகுழுமத்தின் ஏனய முு அதிகங்பிரு அதிகசாடுக்குழுமத்தின் ஏனு அதிகயில் அேர் ு அதிகேகுழுமத்தின் ஏனோல பிரு அதிகசாள்னோக்குகளை
வேண்டியதசாு அதிக இருக்கி்றது, வமலும நிதியியல் சந்குழுமத்தின் ஏனது அதிகளின ்ப பிரெேசநிகுழுமத்தின் ஏனோல
முற்றிலும முதிர்ச்சியினறி இருப்்பதசாு அதிக எனக்குப்்படுகி்றது. ஐவ பிரெசாப்பிய
ஒனறியம என்றசால் எனன என்பகுழுமத்தின் ஏனதக் குறித்த அேரின தே்றசான புரிதகுழுமத்தின் ஏனோல
பிர்பசாறுத்த ேகுழுமத்தின் ஏன பிரெயில், அது அதன அ பிரெசியல் ் நேல்லகத்குழுமத்தின் ஏனத , அதன
பிர்பசாருனோக்குகளைசாதசா பிரெ ்போலத்குழுமத்தின் ஏனத, மற்றும அதன மூவோலசா்பசாய சுயஅதிு அதிகசா பிரெத்குழுமத்தின் ஏனத
அேருக்கு எடுத்துக்ு அதிகசாட்ட ் நேமகுழுமத்தின் ஏனம நிர்்பந்திக்கி்றது,” என்றசார்.
பிரிட்டன அது பிரேளிவயறியதற்குப் பினனர் ஐவ பிரெசாப்பிய ஒனறிய
அங்ு அதிகத்துேத்தின ஆதசாயங்ு அதிககுழுமத்தின் ஏனனோக்குகளை பிர்ப்ற அது விருமபினசால் அது குறித்து
அேர் கூறுேபிரதனன எனறு வினவிய வ்பசாது, வவசாோலசாண்ட் அப்்பட்டமசாு அதிக
்பதிலுகுழுமத்தின் ஏன பிரெத்தசார், “அது சசாத்தியமில்குழுமத்தின் ஏனோல, அவ்விதத்தில் அது ஐவ பிரெசாப்பிய
ஒனறியத்திற்கு பிரேளியில் தசான இருக்ு அதிக வேண்டியிருக்கும. இங்வு அதிக தசான
இங்கிோலசாந்திற்குப் பி பிரெச்சிகுழுமத்தின் ஏனன ஏற்்படுகி்றது: அதசாேது ஐவ பிரெசாப்்பசாவிலருந்து
பிரேளிவயறுேதன மூோலமசாு அதிக அது அபிரமரிக்ு அதிகசாவுடன ஒரு மூவோலசா்பசாய

்பங்ு அதிகசாண்குழுமத்தின் ஏனமகுழுமத்தின் ஏனய உருேசாக்ு அதிக முடியுபிரமன அது ு அதிகருதியது. ஆனசால்
அபிரமரிக்ு அதிகசா தனகுழுமத்தின் ஏனனத்தசாவன உோலகிடமிருந்து பிரித்து பிரு அதிகசாள்ேதசாு அதிக
மசாறியுள்னோக்குகளைது. இங்கிோலசாந்து தே்றசான வ் நே பிரெத்தில் தே்றசான விருப்்பத்வதர்குழுமத்தின் ஏனே
வதர்ந்பிரதடுத்தது. ேருந்துகிவ்றன,” என்றசார்.
ஐவ பிரெசாப்பிய சக்திு அதிகளுக்கு இகுழுமத்தின் ஏனடயிோலசான ஒரு மூன்றசாம உோலு அதிக வ்பசார்
மீபிரனோக்குகளைழுேகுழுமத்தின் ஏனத ஐவ பிரெசாப்பிய ஒனறியம தடுக்கும எனறு 1992 இல் அது
ஸ்தசாபிக்ு அதிகப்்பட்ட வ்பசாது கூறிய ேசாதங்ு அதிககுழுமத்தின் ஏனனோக்குகளைப் வ்பசாோலவே, ஐவ பிரெசாப்பிய
ஒனறிய ேக்ு அதிகசாோலத்துேசாதிு அதிகள், ஐவ பிரெசாப்பிய ஒனறியம அதன சு அதிகோல
அங்ு அதிகத்துே ் நேசாடுு அதிகனோக்குகளைது உரிகுழுமத்தின் ஏனமு அதிககுழுமத்தின் ஏனனோக்குகளை சமமசாு அதிக மதிக்கும என்ற எந்தபிரேசாரு
ு அதிகருத்குழுமத்தின் ஏனதயும உதறிவிட்டு ேருகின்றனர். வேர்குழுமத்தின் ஏனச கூட்டத்தில் ் நேசானகு-சக்தி
குழுேசால் எடுத்துக்ு அதிகசாட்டியேசாறு, இது ஏகுழுமத்தின் ஏனனய ஐவ பிரெசாப்பிய ஒனறிய
அ பிரெசுு அதிகளிடமிருந்து
எழும
எதிர்ப்குழுமத்தின் ஏன்பக்
குகுழுமத்தின் ஏன்றக்ு அதிக
எந்தபிரேசாரு
உத்திவயசாு அதிகபூர்ே
அறிக்குழுமத்தின் ஏனு அதிகயும
பிரேளியிடுேதில்குழுமத்தின் ஏனோல
எனறு
முடிபிரேடுத்திருந்த நிகுழுமத்தின் ஏனோலயில், வ்பர்லனும ்பசாரீசும சிறிய ் நேசாடுு அதிககுழுமத்தின் ஏனனோக்குகளை
ஒதுக்கிவிட்டு, "அதிவேு அதிக" ஐவ பிரெசாப்்பசா என்றகுழுமத்தின் ஏனழக்ு அதிகப்்படுேகுழுமத்தின் ஏனத வ் நேசாக்கி
் நேு அதிகர்ேதன மூோலமசாு அதிக ஐவ பிரெசாப்்பசாவில் அதிு அதிகரித்துேரும ்பதட்டங்ு அதிககுழுமத்தின் ஏனனோக்குகளை
குழுமத்தின் ஏனு அதிகயசானோக்குகளை விருமபுகின்றன.
“பிரேளிப்்பகுழுமத்தின் ஏனடயசாு அதிக கூறுேதசானசால், சிோல அங்ு அதிகத்துே ் நேசாடுு அதிகள் ஒருவ்பசாதும
யூவ பிரெசா மண்டோலத்தில் இகுழுமத்தின் ஏனகயசாது. அகுழுமத்தின் ஏனத எதிர்பிரு அதிகசாள்னோக்குகளை வேண்டும.
பிர்பசாருனோக்குகளைசாதசா பிரெ மற்றும ் நேசாகய ஒனறியத்குழுமத்தின் ஏனத ஆழப்்படுத்துேதில்,
அேற்றிற்ு அதிகசாு அதிக ் நேசாம ு அதிகசாத்து பிரு அதிகசாண்டிருக்ு அதிக முடியசாது,” எனறு வவசாோலசாண்ட்
அறிவித்தசார். “நீங்ு அதிகள் ஒவ்பிரேசானகுழுமத்தின் ஏன்றயும அகுழுமத்தின் ஏனனத்து 27 அங்ு அதிகத்துே
் நேசாடுு அதிகளுடன
வசர்ந்து
பிரசய்ய
விருமபினசால்,
அதன
ஆ்பத்து
எனனபிரேன்றசால் உங்ு அதிகனோக்குகளைசால் முற்றிலுமசாு அதிக ஒனறுவம பிரசய்ய முடியசாது,”
என்றசார்.
இறுதியில்,  பிரெஷயசா குறித்து கூறுகுழுமத்தின் ஏனு அதிகயில், வவசாோலசாண்ட் ஒரு விவ பிரெசாத
வ்பசாக்குழுமத்தின் ஏனு அதிக ஏற்்ற வ்பசாதினும, ஒ்பசாமசாவின கீழ் மசாஸ்வு அதிகசாவிற்கு எதி பிரெசாு அதிக ஓர்
ஆக்வ பிரெசாஷ வ்பசாக்குழுமத்தின் ஏனு அதிக பின்பற்றிய அபிரமரிக்ு அதிக பிரேளியு்றவு பிரு அதிகசாள்குழுமத்தின் ஏனு அதிகயின
பிரிவுு அதிகளுடன ு அதிகருத்து வேறு்பசாட்குழுமத்தின் ஏனட ு அதிகசாட்டினசார், அது சிரியசா அல்ோலது
உக்வ பிரெனில்,  பிரெஷயசாவுடனசான ஓர் இ பிரெசாணுே வமசாதல் எடுக்கும மட்டத்திற்கு
இருந்தது.
வவசாோலசாண்ட் கூறுகுழுமத்தின் ஏனு அதிகயில்,  பிரெஷயசா "தனகுழுமத்தின் ஏனனத்தசாவன ஒரு சக்தியசாு அதிக
்போலப்்படுத்தி ேருகி்றது. அது ் நேமது பிர்பசாறுகுழுமத்தின் ஏனமகுழுமத்தின் ஏனய ்பரிவசசாதிப்்பதுடன,
ஒவ்பிரேசாரு புள்ளியிலும உ்றவுு அதிகளில் அதிு அதிகசா பிரெத்குழுமத்தின் ஏனத அனோக்குகளைவிடுகி்றது.
அவதவ் நே பிரெத்தில் பிர்பசாது ு அதிகருத்தில் பிரசல்ேசாக்கு பிரசலுத்துேதற்கு …
வமோலசாளுகுழுமத்தின் ஏனம, ேகுழுமத்தின் ஏனோலயகுழுமத்தின் ஏனமப்புு அதிகள் மற்றும ேசாழ்க்குழுமத்தின் ஏனு அதிக பி பிரெச்சிகுழுமத்தின் ஏனனு அதிகள் மீதசான
மிு அதிகவும ்பழகுழுமத்தின் ஏனமேசாத ு அதிகண்வகசாட்டங்ு அதிகள் என இந்த மூவோலசா்பசாயங்ு அதிகளுடன,
 பிரெஷயசா
எல்ோலசா
ேசாய்ப்புு அதிககுழுமத்தின் ஏனனோக்குகளையும
்பயன்படுத்துகி்றது.
அது
இஸ்ோலசாமிடமிருந்து
கிறிஸ்துேத்குழுமத்தின் ஏனத
்பசாதுு அதிகசாக்கும
என்ற
்பசாசசாங்குத்தனங்ு அதிகளும
அதனிடம
உள்னோக்குகளைன.
் நேசாம
எகுழுமத்தின் ஏனதயும
பிர்பரிதசாக்ு அதிகவில்குழுமத்தின் ஏனோல என்றசாலும, ் நேசாம சுதசாரிப்புடன இருக்ு அதிக வேண்டும,”
என்றசார்.
“மக்ு அதிகள் பிர்பசாதுேசாு அதிக எனனிடம வு அதிகட்்பது, 'நீங்ு அதிகள் ஏன அடிக்ு அதிகடி டந்த ஜேனசாதி்பதி
புட்டினுடன வ்பசுேதில்குழுமத்தின் ஏனோல?' எனகி்றசார்ு அதிகள். ஆனசால் அேருடன வ்பசுேகுழுமத்தின் ஏனத
் நேசான நிறுத்தவில்குழுமத்தின் ஏனோல! அல்ோலது அவத வ்பசாோல [வடந்த ஜேர்மன] சசானசிோலரிடமும
தசான. அது ் நேல்ோலது தசான,” என்பகுழுமத்தின் ஏனதயும அேர் வசர்த்துக் பிரு அதிகசாண்டசார்.
உோலு அதிக முதோலசாளித்துே அகுழுமத்தின் ஏனமப்புமுகுழுமத்தின் ஏன்றயின தீவி பிரெமகுழுமத்தின் ஏனடந்து ேரும பிர்பசாறிவு
மற்றும வ்பசார் உந்துதலுக்கு மத்தியில், ஐவ பிரெசாப்பிய ஒனறியத்தின
்பசாதுு அதிகசாேோலர்ு அதிகளும அவதவ்பசாோல ஐவ பிரெசாப்்பசாவிற்குள் உள்னோக்குகளை பிற்வ்பசாக்குத்தன
ட் பிரெமப் நிர்ேசாு அதிகத்தின கூட்டசாளிு அதிகளும, பிரமசாத்தத்தில் இருத பிரெப்பும, வதசிய
முனனணிகுழுமத்தின் ஏனய வ்பசாோலவே, சர்ேவதச பிரதசாழிோலசானோக்குகளை ேர்க்ு அதிகத்குழுமத்தின் ஏனத எதிரிு அதிகனோக்குகளைசாு அதிக
்பசார்க்கி்றசார்ு அதிகள். முனவனறிச் பிரசல்ோல ஒவ பிரெ ேழி, சிக்ு அதிகனக் பிரு அதிகசாள்குழுமத்தின் ஏனு அதிகு அதிகள்,
வ்பசார் மற்றும பிர்பசாலஸ்-அ பிரெசு ் நேடேடிக்குழுமத்தின் ஏனு அதிகு அதிகளுக்கு எதி பிரெசான வ்பசா பிரெசாட்டத்தில்
உோலபிரு அதிகங்கிலும
உள்னோக்குகளை
பிரதசாழிோலசானோக்குகளைர்ு அதிககுழுமத்தின் ஏனனோக்குகளை
ஒனறுதி பிரெட்டி
ஐக்கியப்்படுத்துேதசாகும.

