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பிளவுகள் ரவளிப்்டுகின்றன

By Francis Dubois,  16 June 2017

ஞாயிறன்று நடந்த முதல் சுற்று பிுற்று பிரசுற்று பிரெஞ்சு நாடாளுமன்ற
ததர்தலில் ததசிய முன்னணி (FN) 14  சதவீதத்திற்கும
குுறறைவான ைவாக்குகத்குகளே ுற்று பிரகளே பெற்றிருந்த நிுறிருந்த நிலையில்,  தம 7
இல் நடந்த இசுற்று பிரெண்டாம சுற்று ஜனாதிகளே பெதி ததர்தலில்
ததசிய முன்னணி தைவட்களே பொ்குகளேர் மரீன் லு ுற்று பிரகளே பென்னின்
ததால்விுறய அடுத்து அக்கட்சிக்குள் ஏற்களே பெட்டிருந்த
உள்கட்சி களே பெதட்டங்கள் ுற்று பிரைவளிப்களே பெட ுற்று பிரதாடங்கியுள்்குகளேன.
குறிப்களே பொக இவ்ைவாசுற்று பிரெம,  ததசிய முன்னணி ுற்று பிரகளே பொதுச
ுற்று பிரசயிருந்த நிலைர் நிக்தகாிருந்த நிலைா தகளே பெ மற்றும அக்கட்சியின் துுறட
துறிருந்த நிலைைவர் புத்குகளோரியான் பிலிப்தகளே பொவிற்கு இுறடதய
கடுுறமயான கருத்து களே பெரிமாற்றங்கள் இருந்தன.

தசாசலிஸ்ட் கட்சியின் (PS) முன்னாள் துறிருந்த நிலைைவர் தஜான்
பியர் ுற்று பிரசைவனுதமா இன் ததசியைவாத இயக்கத்திலிருந்து
ைவந்த பிலிப்தகளே பொ,  ததசிய முன்னணிுறய
"அசுற்று பிரெக்கத்தனமான சித்தரிப்களே பெுறத இல்ிருந்த நிலைாுற்று பிரதாழிக்கும"
மூதிருந்த நிலைாகளே பொயத்தின் ைவடிைவுறமப்களே பொ்குகளேர் ஆைவார்.  ததசிய
முன்னணி அதன் களே பொசிசைவாத ததாற்றுைவாய்களுடன்
உுறடத்துக் ுற்று பிரகாண்டு விட்டது என்று ைவாக்கா்குகளேர்குற்குகளே
நமகளே பெ ுறைவப்களே பெதத இந்த மூதிருந்த நிலைாகளே பொயத்தின் தநாக்கமாகும.
நாடாளுமன்ற ததர்தல்களில் ததசிய முன்னணியின்
பிசுற்று பிரெசசாசுற்று பிரெத்திற்கு நிக்தகாிருந்த நிலைா தகளே பெ ுற்று பிரகளே பொறுப்தகளே பெற்றிருந்த
நிுறிருந்த நிலையில், பிலிப்தகளே பொ ஜனாதிகளே பெதி ததர்தல் பிசுற்று பிரெசசாசுற்று பிரெத்ுறத
ைவழிநடத்தினார்.

தகளே பெ திங்க்குகளேன்று Le  Parisien களே பெத்திரிுறகக்கு கருத்து
ுற்று பிரதரிவிக்ுறகயில், “கட்சியில் சிிருந்த நிலைர் நாடாளுமன்ற ததர்தல்
பிசுற்று பிரெசசாசுற்று பிரெத்தில் கைவனம ுற்று பிரசலுத்தாமல் கருத்து முசுற்று பிரெண்களே பெட்டு
குசுற்று பிரெல் எழுப்புைவதற்காக ைவருத்தம ுற்று பிரதரிவிப்களே பெதாக"  கூறி,
பிலிப்தகளே பொுறைவ தாக்கினார்.  நாடாளுமன்ற ததர்தல்களின்
முதல் சுற்றில் அைவர் ுற்று பிரதாகுதியில் ுற்று பிரைவளிதயற்றப்களே பெட்ட
தகளே பெ ஐ குறி ுறைவத்த ஒரு களே பெதிலுடன் பிலிப்தகளே பொ
களே பெதிலுுறசுற்று பிரெத்தார்: “எனது ுற்று பிரதாகுதியில் நான் முதலிடத்தில்
ைவந்ததன்,  இதுதகளே பொன்றைவற்றால் எல்ிருந்த நிலைாம இிருந்த நிலைக்கு
ுறைவக்கப்களே பெடுைவதாக நான் உடசுற்று பிரெவில்ுறிருந்த நிலை. ஆனால்
நாடாளுமன்ற பிசுற்று பிரெசாசுற்று பிரெத்ுறத ஒழுங்குறமத்தைவர்கள் உட்களே பெட
ஒவ்ுற்று பிரைவாருைவருக்கும இதில் சிறிது ுற்று பிரகளே பொறுப்பு உள்்குகளேது,”
என்றார்.

ைவிருந்த நிலைதுசாரி ததசியைவாத நிக்தகாிருந்த நிலைா டுதகளே பொன்-
எய்னிதயானுடன் FN  அுறமத்துக் ுற்று பிரகாண்ட ஜனாதிகளே பெதி
ததர்தல் கூட்டு, அல்ிருந்த நிலைது ுற்று பிரதாுறிருந்த நிலைக்காட்சி விைவாதங்களில்
மரீன் லு ுற்று பிரகளே பென்னின் நடைவடிக்ுறககள் தகளே பொன்ற களே பெல்தைவறு
அடித்த்குகளேங்களில் FN துறிருந்த நிலைைவர்களிுறடதய
ததர்தல்களுக்குப் பின்னர் களே பெகிசுற்று பிரெங்கமாக சர்சுறச
ுற்று பிரைவடித்துள்்குகளேன.  ஆனால் ஐதசுற்று பிரொப்பிய ஒன்றியம மற்றும

யூதசுற்று பிரொ மீதான FN  இன் நிுறிருந்த நிலைப்களே பொடுதான் தமாதலின்
பிசுற்று பிரெதான அமசமாக உள்்குகளேது.

ைவங்கிக்குகளேது அழுத்தத்தின் கீழ,  யூதசுற்று பிரொ மற்றும
ஐதசுற்று பிரொப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து பிசுற்று பிரொன்ஸ் ுற்று பிரைவளிதயறும
நிுறிருந்த நிலைப்களே பொட்டிலிருந்து யூதசுற்று பிரொ-சார்களே பொன நிுறிருந்த நிலைப்களே பொட்டுக்கு
மாறும இந்த முக்கிய பிசுற்று பிரெசசிுறனகளில் ஜனாதிகளே பெதி
ததர்தல் பிசுற்று பிரெசசாசுற்று பிரெத்தின் மத்தியில் ததசிய முன்னணி
அதன் நிுறிருந்த நிலைப்களே பொட்ுறட மாற்றியது.  இது ததசிய
முன்னணி துறிருந்த நிலைுறமக்குள் கடுுறமயான தமாதல்குற்குகளேத்
தூண்டின.  தம மாத மத்தியில்,  ததசிய முன்னணியின்
பிசுற்று பிரெதான ுற்று பிரகளே பொரு்குகளோதாசுற்று பிரெ நிபுடர் Bernard Monot பிரிட்டிஷ
ுற்று பிரடலிகிசுற்று பிரொப் களே பெத்திரிுறக உடனான ஒரு தகளே பெட்டியில்
இறுதியில் அறிவிக்ுறகயில், ததசிய முன்னணியில் "இனி
பிசுற்று பிரொன்ஸ் ுற்று பிரைவளிதயறும (Frexit)  விடயம இருக்காது"
என்றார்.

தம 7 இன் இசுற்று பிரெண்டாம சுற்று ஜனாதிகளே பெதி ததர்தல்களுக்கு
சற்று பின்னர்,  பிலிப்தகளே பொ கூறுுறகயில் ஐதசுற்று பிரொப்பிய
ஒன்றியம மற்றும யூதசுற்று பிரொவிலிருந்து ுற்று பிரைவளிதயறும அதன்
ுற்று பிரகாள்ுறகுறய ததசிய முன்னணி ுறகவிட்டால்
அதிலிருந்து ுற்று பிரைவளிதயறுைவதாக அசசுறுத்தினார்.  ஒரு
ைவாசுற்று பிரெத்திற்குப் பின்னர்,  அைவர் ததசிய
முன்னணிக்குள்த்குகளேதய "நாட்டுப்களே பெற்றா்குகளேர்கள்"  (The
Patriots) என்ற அைவரின் ுற்று பிரசாந்த இயக்கத்ுறத உருைவாக்க
முடிுற்று பிரைவடுத்தார்.

ததசிய முன்னணியில் கணிசமான்குகளேவிற்கு ுற்று பிரசல்ைவாக்கு
ுற்று பிரகாண்டுள்்குகளே B ziersé  நகசுற்று பிரெ முதல்ைவர் Robert  M nardé

ுற்று பிரசவ்ைவாயன்று பிலிப்தகளே பொுறைவ விமர்சித்து கூறுுறகயில்,
யூதசுற்று பிரொவிலிருந்து ுற்று பிரைவளிதயறுைவுறத அைவர் ஆதரித்துறம
தான் "ஜனாதிகளே பெதி ததர்தல்களில் ததால்விக்கும"  முதல்
சுற்று நாடாளுமன்ற ததர்தல் "முடிவுகளுக்கும காசுற்று பிரெடம"
என்றார். அைவர் "யூதசுற்று பிரொவிலிருந்து ுற்று பிரைவளிதயறுைவது மீதும,
ுற்று பிரகளே பொரு்குகளோதாசுற்று பிரெ ுற்று பிரகாள்ுறக மீதும விைவாதித்து தீர்க்கமாக
முடிுற்று பிரைவடுக்க" அுறழைப்புவிடுத்தார்.

பிுற்று பிரசுற்று பிரெஞ்சு ுற்று பிரைவளிதயறுைவது மீதான ைவங்கிக்குகளேது எதிர்ப்ுறகளே பெ
ததசிய முன்னணியின் ஒரு ுற்று பிரகளே பெருமகளே பொன்ுறமக்கு
சுட்டிக்காட்ட ைவங்கிகள் குறுக்கிட்ட பின்னர்,  அைவர்கள்
அதிகமாக ஐதசுற்று பிரொப்பிய ஒன்றிய சார்பு ுற்று பிரகாள்ுறகுறய
ஏற்க முடிுற்று பிரைவடுத்துள்்குகளேனர் என்றால்,  இக்ுற்று பிரகாள்ுறக
மாற்றத்திற்கு அுறனத்திற்கும தமிருந்த நிலைாக மக்தசுற்று பிரொன்
ஊக்குவிக்கும தஜர்மன்-சார்களே பொன பிுற்று பிரசுற்று பிரெஞ்சு ஏகாதிகளே பெத்திய
தநாக்குநிுறிருந்த நிலை திருப்களே பெமும ஒரு காசுற்று பிரெடமாக இருக்கிறது.
சமீகளே பெத்திய நாட்களில் பிலிப்தகளே பொ மீதான மிகவும உசுற்று பிரெத்த
விமர்சனங்கள் இந்த ுற்று பிரதானியின் களே பொதுகாைவிருந்த நிலைர்களிடம



இருந்து ைவந்தது. அைவர்கள் பிுற்று பிரசுற்று பிரெஞ்சு நைவ-களே பொசிசத்ுறத
ஐதசுற்று பிரொப்பிய இசுற்று பிரொணுைவைவாதத்ுறத ஊக்குவிக்கும
முுறனவுக்குள் ஒருங்கிுறடக்க முயன்று ைவருகிறார்கள்,
அுறனத்திற்கும தமிருந்த நிலைாக ஐதசுற்று பிரொப்களே பொவில் தமிருந்த நிலைாதிக்கம
ுற்று பிரசலுத்தவும மற்றும அுற்று பிரமரிக்காவுடன் முன்பினும அதிக
களே பெகிசுற்று பிரெங்கமாக தமாதலுக்குள் நுுறழையவும விருப்களே பெம
ுற்று பிரகாண்டுள்்குகளே தஜர்மனியின்
மீள்இசுற்று பிரொணுைவமயமாக்கலுக்குள் ஒருங்கிுறடக்க
முயல்கின்றனர்.

பிசுற்று பிரெதானமாக தஜர்மனிக்கு எதிசுற்று பிரொக (இதற்காக அதன்
களே பெிருந்த நிலைவீனமான நாடயத்திற்கு தான் நன்றி கூற
தைவண்டும),  பிுற்று பிரசுற்று பிரெஞ்சு ுற்று பிரதாழில்துுறறயின் ஏற்றுமதிுறய
"அதிகரிப்களே பெதன் மூிருந்த நிலைம"  பிுற்று பிரசுற்று பிரெஞ்சு ுற்று பிரதாழில்துுறறயின்
தகளே பொட்டித்தன்ுறமுறய மீ்குகளே நிறுைவ பிுற்று பிரசுற்று பிரெஞ்சு பிசுற்று பிரொங்க்
நாடயத்திற்கு திருமபுைவதத சிறப்பு என்று நமபும ததசிய
முன்னணியின் ஒரு பிரிவுக்காக பிலிப்தகளே பொவின்
ுற்று பிரகாள்ுறக தகளே பெசுகிறது.  பிசுற்று பிரொன்சில் ுற்று பிரதாழிிருந்த நிலைா்குகளேர்
கூலிகளின் நிஜமான மதிப்ுறகளே பெக் குுறறப்களே பெது என்களே பெதும
இதன் அர்த்தமாகும.  நைவமகளே பெர் 2016  இல்,  அப்தகளே பொதும
கூட மரீன் லு ுற்று பிரகளே பென் இந்த ுற்று பிரகாள்ுறகுறய
ஆதரித்திருந்தார்,  அப்தகளே பொது அைவர் ட்சுற்று பிரெமப்
ததர்ைவானதற்குப் பின்னர் உடனடியாக
"புத்திசாலித்தனமான களே பொதுகாப்புைவாதம"  என்றும
"ுற்று பிரகளே பொரு்குகளோதாசுற்று பிரெ ததசப்களே பெற்றுைவாதம"  என்றும புகழந்து,
அைவுறசுற்று பிரெ களே பொசுற்று பிரொட்டினார்.

ஜனாதிகளே பெதி ததர்தல் பிசுற்று பிரெசசாசுற்று பிரெத்தின் தகளே பொது,  ததசிய
முன்னணியின் ஸ்தாகளே பெகர் தஜான் மரி லு ுற்று பிரகளே பென்னின்
தகளே பெத்தியும ததசிய முன்னணியின் நாடாளுமன்ற
உறுப்பினரும ஆன மரிதயான் மரின் மரிஷால் லு ுற்று பிரகளே பென்
பிலிப்தகளே பொவின் மிக முக்கிய விமர்சகர்களில் ஒருைவசுற்று பிரொக
இருந்தார்.  ஜனாதிகளே பெதி ததர்தலுக்குப் பின்னர் அைவர்
தற்காலிகமாக அசுற்று பிரெசியல் இருந்து ஓய்வு ுற்று பிரகளே பெறுைவதாக
அறிவித்து,  ததர்ைவான அைவர் களே பெதவிுறயயும துறந்து,
நாடாளுமன்ற ததர்தலில் இருந்து விிருந்த நிலைகுைவதாக
அறிவித்தார்.  அந்தநசுற்று பிரெத்தில் களே பெத்திரிுறக ுற்று பிரசய்திகள்
குறிப்பிடுுறகயில்,  உத்திதயாகபூர்ைவ காசுற்று பிரெடங்களுக்கு
பின்னால் அைவசுற்று பிரெது அத்ுறத மரீன் லு ுற்று பிரகளே பென் உடன் ஒரு
தமாதலில் இறங்க அைவர் விருமகளே பெவில்ுறிருந்த நிலை என்களே பெதாக
ுற்று பிரதரிவித்தன.

அதன் ததர்தல் பின்னுறடவுகள் மற்றும அது
ுற்று பிரநருக்கடிக்குள் சிக்கி உள்்குகளேது என்களே பெதற்காக,  ததசிய
முன்னணி ுற்று பிரதாழிிருந்த நிலைா்குகளே ைவர்க்கத்திற்கு ஒரு ுற்று பிரகளே பெரும
அகளே பொயத்ுறத முன்னிறுத்தாது என்றாகாது.  ஆளும
ைவர்க்கத்திற்கு அதன் தசுறைவகள் அைவசியப்களே பெடுகிறததா
இல்ுறிருந்த நிலைதயா,  இக்கட்சி களே பெல்தைவறு கட்டங்குற்குகளேக் கடந்து
ைவந்துள்்குகளேது.  அது முன்பினும அதிகமாக அசுற்று பிரெசியல்
அுறமப்புமுுறற மற்றும அசுற்று பிரெசுக்குள் ஆழைமாக
ஒருங்கிுறடந்துள்்குகளேது.  கடந்த 25  ஆண்டுக்குகளோக அது
அதன் ுற்று பிரசல்ைவாக்ுறக ுற்று பிரதாடர்ந்து ைவ்குகளேர்த்து
ைவந்துள்்குகளேதுடன்,  அுறனத்திற்கும தமிருந்த நிலைாக தசாசலிஸ்ட்
கட்சி மற்றும அதன் தகளே பொலி-இடது கூட்டாளிகளின்
பிற்தகளே பொக்குத்தனமான ுற்று பிரகாள்ுறககள் மீதான தகாகளே பெத்ுறதச
சாதமாக்கிக் ுற்று பிரகாண்டுள்்குகளேது.

நிுறிருந்த நிலைுறம மாறும தகளே பொது, ஏததாுற்று பிரைவாரு காசுற்று பிரெடத்திற்காக,
ஏகாதிகளே பெத்திய முதிருந்த நிலைாளித்துைவம அுறத தநாக்கி திருமபும
என்களே பெது அதன் துறிருந்த நிலைைவர்களுக்குத் ுற்று பிரதரியும.

ஊடகங்களும ஆளும உயசுற்று பிரெடுக்கும ஒட்டுுற்று பிரமாத்த
அசுற்று பிரெசியல் அுறமப்புமுுறறயினது ுற்று பிரகளே பொறிுறைவ மூடிமுறறக்க
மக்தசுற்று பிரொன் மற்றும அைவசுற்று பிரெது குடியசுற்று பிரெுறச தநாக்கி
முன்தனறுதைவாம இயக்கத்ுறத ுற்று பிரகளே பெருுறமப்களே பெடுத்திக்
ுற்று பிரகாண்டிருக்ுறகயில்,  மக்தசுற்று பிரொனும அைவர் இயக்கமும
பிசுற்று பிரெதிநிதித்துைவம ுற்று பிரசய்யும அசுற்று பிரெசியல் குமிழி ுற்று பிரதாழிிருந்த நிலைா்குகளே
ைவர்க்கத்துடனான தீவிசுற்று பிரெமான முதல் அசுற்று பிரெசியல்
தமாதலிதிருந்த நிலைதய ுற்று பிரைவடித்துச சிதறும அசசுறுத்தலில்
உள்்குகளேது.

ுற்று பிரமதிருந்த நிலைான்தசான் தகளே பொன்ற பிசுற்று பிரெமுகர்கள் ுற்று பிரைவகுஜனைவாதம
மற்றும ததசியைவாதத்ுறத ஊக்குவிப்களே பெதன் மூிருந்த நிலைமாக
முதிருந்த நிலைாளித்துைவத்திற்கு எதிசுற்று பிரொன ுற்று பிரதாழிிருந்த நிலைா்குகளேர்களின் ஒரு
சுயாதீனமான தகளே பொசுற்று பிரொட்டத்ுறதத் ுற்று பிரதாடர்ந்து முடக்கி
ைவரும ைவுறசுற்று பிரெயில்,  ததசிய முன்னணி தகளே பொன்ற கட்சிகள்
"சாமானிய மக்களின்"  ததசியைவாத களே பொதுகாைவிருந்த நிலைர்க்குகளோக
முன்னிறுத்திக் ுற்று பிரகாள்்குகளே முடியும.

ஊடகங்களில் கூறப்களே பெடும லு ுற்று பிரகளே பென் குடுமகளே பெத்திற்குள்
உள்த்குகளே நடக்கும உள்தமாதல்கள் ுற்று பிரகளே பெரிதும
மிுறகப்களே பெடுத்தப்களே பெட்டுறைவ ஆகும.  யூத
இனப்களே பெடுுற்று பிரகாுறிருந்த நிலைுறய மறுத்தும குுறறத்துக் காட்டியும
அைவர் தந்ுறத கூறிய கருத்துக்குற்குகளே மரீன் லு ுற்று பிரகளே பென்
ஒருதகளே பொதும உத்திதயாகப்பூர்ைவமாக மறுத்ததில்ுறிருந்த நிலை,
மாறாக அைவற்ுறற ுற்று பிரைவளியிடுைவதற்கு அசுற்று பிரெசியல்ரீதியில்
இது தக்க சமயமில்ுறிருந்த நிலை என்று மட்டுதம கருதினார்.
“பிசுற்று பிரொன்சின் அசுற்று பிரெசியல் கட்சிகளிதிருந்த நிலைதய ததசிய முன்னணி
முடியசுற்று பிரெசுக்கு மிகவும ஆதசுற்று பிரெைவானது,”  என்ற ததசிய
முடியாட்சிைவாத ைவிருந்த நிலைதுசாரி Action  fran aise  ç குகுழுவிற்கு
மரிதயான் மரின் மரிஷால் லு ுற்று பிரகளே பென் விஜயம ுற்று பிரசய்ததுறததயா
அல்ிருந்த நிலைது கருக்குறிருந்த நிலைப்ுறகளே பெ எதிர்க்கும கத்ததாலிக்க
இயக்கத்ுறத ைவ்குகளேர்த்துறததயா ததசிய முன்னணி
துறிருந்த நிலைுறம கண்டிக்கவில்ுறிருந்த நிலை.

பிசுற்று பிரொன்சின் நாஜி ஆக்கிசுற்று பிரெமிப்புடன் ஒத்துுறழைத்ததில்
இருந்து ைவழிைவழியாக ைவந்த ஒரு தீவிசுற்று பிரெ ைவிருந்த நிலைது,
நாடாளுமன்ற எதிர்ப்பு கட்சியான ததசிய முன்னணி
ுற்று பிரதாழிிருந்த நிலைா்குகளே ைவர்க்கத்திற்கு ைவன்முுறறயானரீதியில்
விதசுற்று பிரொதமானது.  அதன் "குடியசுற்று பிரெசு"  மீதான சத்திய
பிசுற்று பிரெகடனங்கள் எல்ிருந்த நிலைாம,  தசாசலிஸ்ட் கட்சி அைவசசுற்று பிரெகாிருந்த நிலை
நிுறிருந்த நிலைுறயத் திணித்து,  அடிப்களே பெுறட ஜனநாயக
உரிுறமகுற்குகளே அழித்து,  மரீன் லு ுற்று பிரகளே பென்ுறன எலிதச
ஜனாதிகளே பெதி மாளிுறகக்கு ைவசுற்று பிரெதைவற்றதன் மூிருந்த நிலைமாக ததசிய
முன்னணிுறய உத்திதயாகபூர்ைவ அசுற்று பிரெசியலுக்குள்
ஒருங்கிுறடத்து ுற்று பிரகாண்டிருந்த சமயத்தில்,  அதற்கு
ைவசதி ுற்று பிரசய்ைவதற்காக இருந்தன.

பிசுற்று பிரொன்சிலும சர்ைவததச அ்குகளேவிலும நடந்து ைவரும
தைவகமான அசுற்று பிரெசியல் மாற்றங்களுக்கு இுறடதய,  ஒரு
மூதிருந்த நிலைாகளே பொயத்ுறத திட்டமிடுைவதில் ததசிய முன்னணிக்கு
இப்தகளே பொது ஏததனும சிசுற்று பிரெமம இருந்தாலும கூட,  அதன்
முன்னுரிுறமகளில் ஒரு அதீத-பிற்தகளே பொக்குத்தன திட்டநிசுற்று பிரெல்
உள்்குகளேடங்கி உள்்குகளேது,  அதன் இசுற்று பிரெண்டு தூண்க்குகளோக
இருப்களே பெுறைவ ஒன்று ுற்று பிரைவளிநாடுகளில் பிுற்று பிரசுற்று பிரெஞ்சு
ஏகாதிகளே பெத்தியத்ுறதப் களே பொதுகாப்களே பெதும மற்றது உள்நாட்டில்
ஒடுக்குமுுறறயும ஆகும.  இந்த அடிப்களே பெுறடக்
ுற்று பிரகாள்ுறககள்தான் ஐதசுற்று பிரொப்பிய ஒன்றியம மற்றும யூதசுற்று பிரொ
நாடயத்திற்குள் தங்கியிருப்களே பெதற்கு முற்றிலும
ுற்று பிரகளே பொருத்தமாக உள்்குகளேன.


