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பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி தி வபதி வேட்ப ஜனாளர
ர மெதி வெ ஜனான்தி வ் ஜனான் கட்்ட ஜனாய இரெ ஜனாணுபதி வே தி வ்சேவபதி வேசேவய

மீண்டும் ரக ஜனாண்டுபதி வேரெ அசேவவர அழைப்பு விடுக்கி விடுக்கிற ஜனார
By Kumaran Ira, 3 April 2017

இப்பபோது கட்டுக்கடங்கோ பிரோன்ஸ் (France insoumise) கூட்டணியின்
ஜஜனோதிபதி பபதி வேட்போளரோகப் பபோட்டியிடும் இடது-முன்ஜனணியின்
முன்ஜனோள் தள் தலாள் தலைபதி வேரோஜன பஜோன்-லூக் மமெபாள் தலைோன்பசோன் தஜனது
இரோணுபதி வே பபதி வேள் தலாள் தலைத்திட்டத்ள் தலத மபதி வேள்ளிக்கிழள் தலமெயன்ற
மபதி வேளியிட்டோர.  ஒரு தீவிரப்பட்ட ஜஜனரஞ்சகபதி வேோதியோக தன்ள் தலஜனக்
கோட்டிக் மகோள்கின்ற மமெபாள் தலைோன்பசோன், மபதி வேளிநோடுகளிாள் தலைோஜன முக்கிய
பபோரகளுக்கு பிமரஞ்சு இரோணுபதி வேத்ள் தலத தயோரிப்பு மசய்யும்
மபோருட்டும் அபதி வேசரகோாள் தலை நிள் தலாள் தலையின் மபோருட்சூழலில் பிரோன்சிாள் தலைோஜன
பபோலிஸ் தள் தலாள் தலையீட்ள் தலட தீவிரப்படுத்துபதி வேதற்கும் கட்டோய இரோணுபதி வேச
பசள் தலபதி வே திரும்பவும் மகோண்டுபதி வேரப்பட பபதி வேண்டும் என்ற
விரும்புகிறோர.

பிரோன்சின் ஆளும் பசோசலிஸ்ட் கட்சிள் தலய பசரந்த மபரும்
பிரிவுகளோல் ஆதரிக்கப்படும் பபதி வேட்போளரோஜன இமெோனுபதி வேல் மெக்பரோன்,
பதி வேரவிருக்கும் மபரும்பபோரகளுக்கு பிரோன்சின் இரோணுபதி வேத்ள் தலத
தயோரபடுத்தும் மபோருட்டு பிரோன்சில் கட்டோய இரோணுபதி வே பசள் தலபதி வேள் தலய
மீண்டும் மகோண்டுபதி வேர இருப்பதோக அறிவித்து ஒரு பதி வேோரம் கூட
முடிந்திரோத நிள் தலாள் தலையில் மமெபாள் தலைோன்பசோனின் அறிவிப்பு பதி வேந்திருக்கிறது.
கிரீசின் சிரிசோ (“தீவிர இடதுகளின் கூட்டணி”) அரசோங்கத்தின் ஒரு
கூட்டோளியோஜன மமெபாள் தலைோன்பசோன் 18  பதி வேயது முதல் 25  பதி வேயது
பதி வேள் தலரயோஜன அத்தள் தலஜன ஆண்கள் மெற்றம் மபண்களுக்கும் 9-12 மெோத
கோாள் தலை கட்டோய இரோணுபதி வே பசள் தலபதி வேள் தலய திணிக்க விரும்புகிறோர.

ஆரம்பத்தில் நபதி வே-போசிச பதசிய முன்ஜனணி (FN) ஆல்
ஆபாள் தலைோசள் தலஜனயளிக்கப்பட்ட ஒரு அாள் தலைகோஜன “பதசியக் கோபதி வேற்பள் தலட”
(Garde Nationale) ஒன்றில் அபதி வேரகள் தலளச பசரக்க அபதி வேர ஆபாள் தலைோசள் தலஜன
ள் தலபதி வேக்கிறோர:  “ஆகபபதி வே ஒரு குடிமெக்கள் கோபதி வேற்பள் தலடக்கோஜன
அடித்தளமெோய் இருக்கக் கூடிய ஒரு கடள் தலமெப்போட்டு பதசிய பசள் தலபதி வே
ஒன்ள் தலற அள் தலமெப்பதற்கு நோங்கள் ஆபாள் தலைோசள் தலஜன ள் தலபதி வேக்கிபறோம். 1997
இல் கட்டோய இரோணுபதி வேப் பயிற்சி நிறத்தப்பட்டதோல்
இரோணுபதி வேத்திற்கும் பதசத்திற்குமெோஜன இள் தலதிற்குமான இணைப்பு அரிக்கப்பட்டள் தலத
ள் தலகயோளுபதி வேதற்கு,  நோம் பதசத்திற்கு அதன் மசோந்த போதுகோப்புக்
கருவிகள் மீதோஜன இள் தலறயோண்ள் தலமெள் தலய திரும்பக் மகோடுத்தோக
பபதி வேண்டும்.”

இரோணுபதி வே மசாள் தலைவிஜனத்தில் போரிய அதிகரிப்புகள் தலள தோன்
ஏற்றக்மகோள்ளவிருப்பள் தலத மமெபாள் தலைோன்பசோன் சமிக்ள் தலக மசய்தோர:
“மூபாள் தலைோபோயம் தோன் உத்தரவிடுகிறபத தவிர,  பதி வேரவு-மசாள் தலைவு திட்டம்
அல்ாள் தலை”.  இது சமூகச மசாள் தலைவிஜனம் மபதி வேட்டப்படுதல் சூழ்ந்ததோய்
இருக்கும்.

ஒரு மெோத இரோணுபதி வே-பசள் தலபதி வேக்கு மெக்பரோன் ள் தலபதி வேத்திருக்கும்
ஆபாள் தலைோசள் தலஜனள் தலய பதி வோள் தலைதின் பக்கமெோய் இருந்து மமெபாள் தலைோன்பசோன்
விமெரசஜனமும் மசய்தோர:  “பிரோன்சில் இருக்கும் அத்தள் தலஜன
இள் தலளஞரகளுக்கும் ஒரு மெோதத்திற்கு இரோணுபதி வேப் பயிற்சி அளிப்பது
என்ற பயோசள் தலஜனள் தலய என்ஜனோல் முக்கியத்துபதி வேமெோஜனதோக எடுத்துக்
மகோள்ள முடியவில்ள் தலாள் தலை.  அது கட்டோய இரோணுபதி வே பசள் தலபதி வேயோக
இருக்கோது, மபதி வேறம் விடுமுள் தலறக்கழிப்போகபபதி வே இருக்கும்.”

இத்தள் தலகய கருத்துக்கள் ஒரு எசசரிக்ள் தலகயோக எடுத்துக்
மகோள்ளப்பட பபதி வேண்டும்.  ரஷ்யோவுக்கு எதிரோக பநட்படோ
முழுவீசசிாள் தலைோஜன பபோருக்கு அசசுறத்துகின்ற நிள் தலாள் தலையில்,  இரண்டோம்
உாள் தலைகப் பபோருக்குப் பிந்ள் தலதய கோாள் தலைத்தின் முன்கோதிற்குமான இணைோத அளவுக்கோஜன
ஒரு உாள் தலைகளோவிய முதாள் தலைோளித்துபதி வே மநருக்கடிக்கு மெத்தியில்,
மமெபாள் தலைோன்பசோன்,  இரோணுபதி வேத்தின் கரங்களில் போரிய
அதிகோரங்கள் தலளக் மகோடுப்பதற்கும் அதள் தலஜன மில்லியன்
கதிற்குமான இணைக்கோபஜனோள் தலரக் மகோண்ட ஒரு பள் தலடயோக விரிவுபடுத்துபதி வேதற்கும்
ஆபாள் தலைோசள் தலஜன மசய்கிறோர.

ஐபரோப்போமபதி வேங்கிலும் பபோலி-இடது கட்சிகளோல்,  குறிப்போக
மமெபாள் தலைோன்பசோனின் கிபரக்கக் கூட்டோளியோஜன சிரிசோவின் (“தீவிர
இடதுகளின் கூட்டணி”)  சிக்கஜன-நடபதி வேடிக்ள் தலக அரசோங்கத்திஜனோல்,
முன்மஜனடுக்கப்படுகின்ற பதி வோள் தலைது பநோக்கி தீவிரமெோக திரும்பும்
முள் தலஜனப்பில் இறங்கியிருக்கும் மமெபாள் தலைோன்பசோனுக்கும்
மதோழிாள் தலைோளரகளும் இள் தலடயில் ஒரு பதி வேரக்கப் பிளவு பிரித்து
நிற்கிறது. 2014 இல் மபதி வேளியோஜன மெக்களின் சகோப்தம் என்ற அபதி வேரது
புத்தகத்தில்,  மமெபாள் தலைோன்பசோன்,  பசோசலிசம்,  மதோழிாள் தலைோள பதி வேரக்கம்,
இடதுகள் ஆகியள் தலபதி வே முடிந்து பபோஜனதோகப் பிரகடஜனம் மசய்தபதோடு
அதற்குப் பதிாள் தலைோய் பதசியபதி வேோத ஜஜனரஞ்சகபதி வேோதத்திற்கு
அள் தலழப்புவிடுத்தோர.  பசோசலிசத்துக்கும் பதி வேரக்கப் பபோரோட்டத்துக்கும்
குபரோதமெோஜன நடுத்தர பதி வேரக்கத்தின் பதி வேசதியோஜன மெற்றம் பழள் தலமெபதி வேோத
அடுக்குகளுக்கோக அபதி வேர பபசுகிறோர.

2002  இல்,  பிரோன்சின் ஜஜனோதிபதி பபதி வேட்போளருக்கோஜன
இறதிசசுற்றக்கு நபதி வே-போசிச பபதி வேட்போளரோஜன பஜோன்-  மெரி லு
மபன்னுக்கும் மெற்றம் பழள் தலமெபதி வேோத பபதி வேட்போளரோஜன ஜோக்
சிரோக்குக்கும் இள் தலடயில் நள் தலடமபற பதி வேோய்ப்பு எழுந்ததுக்கு எதிரோக
மபதி வேடித்த போரிய ஆரபோட்டங்கள் தலள கண்டும்,  எல்ாள் தலைோபதி வேற்றம் பமெல்
ஈரோக் மீதோஜன அமமெரிக்கோவின் சட்டவிபரோத ஆக்கிரமிப்புக்கு
முன்போக எழுந்த பபோமரதிரப்பு ஆரப்போட்டங்கள் தலளக் கண்டும்
அள் தலபதி வே மிரண்டு பபோயிஜன.  அப்பபோது முதாள் தலைோகபபதி வே,  அள் தலபதி வே
பபோருக்பகோ அல்ாள் தலைது FN பபோன்ற சக்திகளின் பதி வோள் தலைது-சோரி
ஜஜனரஞ்சகபதி வேோதத்திற்பகோ ஆஜன அத்தள் தலஜன எதிரப்புக்கள் தலளயும்
ள் தலகவிட்டஜன. உண்ள் தலமெயில், அள் தலபதி வே PS மெற்றம் லு மபன்னின் பதசிய
முன்ஜனணியின் (FN) பபோலிஸ்-அரசு மகோள்ள் தலககளுக்கு,  இன்னும்
விரிந்த அளவில் மசோன்ஜனோல்,  சிக்கஜன நடபதி வேடிக்ள் தலககள்,  பபோர
மெற்றம் ஜஜனநோயக உரிள் தலமெகள் மீதோஜன தோக்குதல் ஆகிய
மகோள்ள் தலககளுக்கு தங்கள் தலள தகபதி வேள் தலமெத்துக் மகோண்டஜன.

பதிள் தலஜனந்து ஆண்டுகளுக்குப் பின்ஜனர, PS  ஒன்றள் தலர ஆண்டு கோாள் தலை
அபதி வேசரகோாள் தலை நிள் தலாள் தலைள் தலய திணித்திருக்கின்ற அபதபநரத்தில்,  FN
இரண்டோபதி வேது சுற்றக்கு பபோட்டியிடுகின்ற நிள் தலாள் தலையிபாள் தலைோ அல்ாள் தலைது
மபதி வேற்றி கோண்கிற நிள் தலாள் தலையிபாள் தலைோ கூட இருக்கிறது. இந்த பிற்பபோக்கு
உள்ளடக்கத்தில்,  மமெபாள் தலைோன்பசோனின் பிற்பபோக்குத்தஜனமெோஜன
ஜஜனரஞ்சகபதி வேோத பிரசசோரமெோஜனது,  மதோழிாள் தலைோளரகள் மெத்தியிாள் தலைோஜன
இடது-சோரி பகோரிக்ள் தலககள் தலள தடுப்பதற்கும் சிதறடிப்பதற்குமெோஜன ஒரு



மபோறிமுள் தலறயோக பசள் தலபதி வேமசய்பதி வேபதோடு ஐபரோப்போவில் ஒரு முழு-
வீசசிாள் தலைோஜன பபோருக்கும் தயோரிப்பு மசய்கிறது.

மமெபாள் தலைோன்பசோன் கருத்துபதி வேோக்மகடுப்புகளில் பமெலுயரந்து மசல்கிறோர:
முதல் சுற்றில் கிட்டத்தட்ட 15  சதவீத பதி வேோக்குகள் தலளப் மபறம்
நிள் தலாள் தலையில் அபதி வேர இருக்கிறோர, அதோபதி வேது மெக்பரோன் மெற்றம் FN இன்
பபதி வேட்போளரோஜன மெரின் லு மபன்னுக்கு அடுத்தபடியோஜன மூன்றோபதி வேது
இடத்ள் தலத பதி வோள் தலைது-சோரி பபதி வேட்போளரோஜன பிரோன்சுபதி வேோ ஃபிய்பயோள் தலஜன
முந்தி பிடிக்கும் இடத்திலுள்ளோர. PS இன் ஜஜனோதிபதி பபதி வேட்போளரோஜன
மபனுபதி வேோ அபமெோள் தலஜன விடவும் 4.5  சதவீதம் முன்னிள் தலாள் தலையோஜன
இடத்தில் மமெபாள் தலைோன்பசோன் இருக்கிறோர.  மமெபாள் தலைோன்பசோன்
“இடதுகளின் சிந்தள் தலஜனகள் மெற்றம் விழுமியங்களின்”  மிகசசிறந்த
பிரதிநிதியோக இருப்போர என்ற நம்பிக்ள் தலகயிபாள் தலைபய
மமெபாள் தலைோன்பசோனின் ஆதரபதி வேோளரகள் அபதி வேள் தலர ஆதரிப்பதோக
கருத்துக்கணிப்புகள் கூறகின்றஜன.

உண்ள் தலமெயில்,  மமெபாள் தலைோன்பசோன் ஒரு இரோணுபதி வேபதி வேோத,  பதசியபதி வேோத
மெற்றம் மதோழிாள் தலைோளர-விபரோத மகோள்ள் தலகக்கு தயோரித்துக்
மகோண்டிருக்கிறோர.  சிக்கஜன நடபதி வேடிக்ள் தலககள் தலள முடிவுக்குக்
மகோண்டுபதி வேருபதி வேதோஜன தஜனது பதரதல் பதி வேோக்குறதிகள் தலள மநரித்து
விட்டு,  ஐபரோப்பிய ஒன்றியத்தோல் பகோரப்பட்ட சமூக
மபதி வேட்டுக்கள் தலளத் திணித்த தஜனது சக-சிந்தள் தலஜனயோளரோஜன சிரிசோ
பிரதமெர அமாள் தலைக்சிஸ் சிப்ரோள் தல் சிப்ராஸை அபதி வேர போரோட்டிஜனோர.  சிரிசோ அதி-
பதி வோள் தலைது,  மபதி வேளிநோட்டபதி வேரமபதி வேறப்பு சுதந்திர கிபரக்க கட்சியுடன்
(Independent Greeks) கூட்டணி ள் தலபதி வேத்து கிரீள் தலச ஆட்சிமசய்கிறது.

எல்ாள் தலைோபதி வேற்றக்கும் பமெல்,  முதாள் தலைோளித்துபதி வேத்தின் திபதி வேோல்நிள் தலாள் தலையும் PS

இன் பதோல்வியும் மபதி வேளிப்பட்ட நிள் தலாள் தலையிலிருக்கும் பபோதும் கூட,
மதோழிாள் தலைோள பதி வேரக்கத்திற்கு இடதின் பக்கமிருந்தோஜன எந்த மெோற்றம்
இல்ள் தலாள் தலை எஜன மமெபாள் தலைோன்பசோன் பதி வேலியுறத்துகிறோர.  2012  பதரதலில்
இடது முன்ஜனணியின் பபதி வேட்போளரோகப் பபோட்டியிட்டு பின்ஜனர
 ஹோாள் தலைண்ள் தலட இபதி வேர ஆதரித்தோர என்ற நிள் தலாள் தலையில்,  2017  இல்
“கட்சிகளுக்கு மபதி வேளியிாள் தலைோஜனபதி வேரோக” “தனிப்பட்டபதி வேரோக” பபோட்டியிடும்
மமெபாள் தலைோன்பசோன் பிமரஞ்சு மெக்கள் இனியும் அரசியல் கட்சிகள் தலளக்
குறித்து பகட்க விரும்பவில்ள் தலாள் தலை எஜன பதி வேலியுறத்துகிறோர.

அதோபதி வேது,  மமெபாள் தலைோன்பசோள் தலஜனப் மபோறத்தபதி வேள் தலர, FN பதி வேளரந்து
பதி வேருகின்ற நிள் தலாள் தலையிலும் கூட -இதற்கு அபதி வேர சுாள் தலைபமெோக தன்ள் தலஜன
தகபதி வேள் தலமெத்துக் மகோண்டு விட்டிருக்கிறோர-  உள் தலழக்கும் மெக்களின்
புறநிள் தலாள் தலை நாள் தலைன்களுக்கு மபோருந்தி நிற்கின்ற சமூக சமெத்துபதி வேம்,
பபோருக்கோஜன எதிரப்பு மெற்றம் ஜஜனநோயக உரிள் தலமெகளின் போதுகோப்பு
ஆகிய எந்த அரசியல் பபதி வேள் தலாள் தலைத்திட்டமும் இருக்கமுடியோது.

மெக்களின் சகோப்தம் என்ற புத்தகத்தில் இடது என்பது முழுள் தலமெயோக
இறந்துபபோய்விட்டது என்கிறோர அபதி வேர:  “சமெகோாள் தலை உாள் தலைகத்ள் தலத,
அதள் தலஜன கோரதிற்குமான இணைரீதியோக ஆரோய்பதி வேதன் மூாள் தலைமெோகபபதி வேோ அல்ாள் தலைது அதன்
களங்களின் மூாள் தலைமெோகபபதி வேோ -அது இதுபபோன்ற எதள் தலஜனயும்
மகோண்டிருப்பதோக அனுமெோனிக்கும் பட்சத்தில்-  அதன் எந்த
யதோரத்தத்ள் தலதயும் புரிந்துமகோள்ள முடியோது.”  அபதி வேர இங்பக PS

ஏபதோ ஒருபதி வேள் தலக பசோசலிசத்ள் தலத குறிப்பதோக மசோல்ாள் தலைப்படுகின்ற
மெதிப்பிழந்து பபோஜன கூற்றகள் தலள குறிள் தலபதி வேக்கவில்ள் தலாள் தலை.  மெோறோக,
என்ஜன பதி வேள் தலகயோஜனதோய் இருந்தோலும் சரி,  இடது-சோரி அரசியல்
அத்தள் தலஜனயுபமெ மெரதிற்குமான இணை பபதி வேதள் தலஜனயில் இருப்பதோக அபதி வேர கூறகிறோர:
“பநோய் ஒரு முன்பஜனறிய கட்டத்தில் இருக்கிறது.  உண்ள் தலமெயோஜன
இடதுகளில் இருந்து பபோலிகள் தலள எவ்பதி வேோற பிரித்தறிபதி வேது என்ற
கற்றறிந்த விளக்கங்களின் மூாள் தலைமெோக அது குதிற்குமான இணைப்படுத்தப்பட
முடியோது.”

உண்ள் தலமெயில்,  ரஷ்யோவுக்கு எதிரோஜன பநட்படோவின் பபோர அபோயம்
அதிகரித்துச மசல்பதி வேதற்கு மெத்தியில், கட்டோய இரோணுபதி வே பசள் தலபதி வேக்கு

மமெபாள் தலைோன்பசோன் அள் தலழப்பு விடுப்பமதன்பது மமெபாள் தலைோன்பசோன்
பிரதிநிதித்துபதி வேம் மசய்கின்ற பபோர-ஆதரவு,  மதோழிாள் தலைோளர-விபரோத
பபோலி-இடது ஸ்தோபகத்தின் அரசியல் திபதி வேோல்நிள் தலாள் தலைக்கு
சோட்சியமெளிக்கிறது.  அபதி வேரிடம் மதோழிாள் தலைோளரகளுக்கு
மகோடுப்பதற்மகன்ற ஏதுமில்ள் தலாள் தலை.  மதோழிாள் தலைோளரகள்,  பிரோன்சிலும்
மெற்றம் அத்தள் தலஜன ஏகோதிபத்திய நோடுகளிலும் முதாள் தலைோளித்துபதி வே
பதி வேரக்கத்தின் பபோர முள் தலஜனப்புக்கு எதிரோஜன பபோரோட்டத்தில்,
மதோழிாள் தலைோள பதி வேரக்கத்துக்கு தள் தலாள் தலைள் தலமெ மகோடுப்பதற்கு அபதி வேசியமெோக
இருக்கும் அரசியல் ஒழுங்கள் தலமெப்ள் தலப தோங்கபள ஏற்போடு மசய்து
மகோள்பதி வேதில் இருந்து அபதி வேரகள் தலளத் தடுப்பதற்கு அபதி வேர முள் தலஜனகிறோர.

ஒரு சிாள் தலை பதி வேோய்வீசசு, பதசியபதி வேோத சுபாள் தலைோகங்கள் தலளக் மகோண்டு தஜனது
பபோர-ஆதரவுக் மகோள்ள் தலககளுக்கோஜன “தீவிரப்பட்ட”  மெள் தலறப்ள் தலப
பதி வேழங்குபதி வேதற்கு மமெபாள் தலைோன்பசோன் முள் தலஜனகிறோர.  பநட்படோவின்
இரோணுபதி வேக் கூட்டணிள் தலய விட்டு விாள் தலைகுபதி வேதன் மூாள் தலைமெோக பிரோன்சின்
இரோணுபதி வே சுதந்திரத்ள் தலதக் கட்டிக்கோக்க விரும்புபதி வேதோக அபதி வேர
இப்பபோது கூறி பதி வேருகிறோர:  “பநட்படோள் தலபதி வே விட்டும்,  இந்த
இரோணுபதி வேரீதியோஜன கீழ்பநோக்கிய போள் தலதள் தலய விட்டும் விாள் தலைகுபதி வேது
தோன்...போதுகோப்புத் துள் தலறயின் எதிரகோாள் தலைம்,  தோயகத்தின் எதிரகோாள் தலைம்
என்பள் தலதச மசோல்பதி வேதற்கு அடிபயள் தலஜனத் தவிரத்து ஐபரோப்போவில்
பபதி வேமறோருபதி வேருக்கும் விருப்பமில்ாள் தலைோதிருக்கிறது.”

இது பிற்பபோக்கோஜன பிமரஞ்சு பதசியபதி வேோதத்ள் தலத கிளறி விடுபதி வேது
மெட்டுபமெயோகும்;  அமமெரிக்கோ,  பிரிட்டன்,  பஜரமெனி மெற்றம்
ரஷ்யோவுக்கு நிகரோஜன ஒரு முழு சுயோதீஜனமெோஜன மகோள்ள் தலகள் தலய
பின்பற்றக் கூடிய அளவுக்கோஜன மபோருளோதோர பதி வேளபமெோ இரோணுபதி வே
பதி வேலிள் தலமெபயோ பிரோன்சிடம் இல்ள் தலாள் தலை.  ஒரு சுயோதீஜனமெோஜன பிரோன்ஸ்-
ரஷ்யோ கூட்டணிள் தலய முன்மமெோழியும் அபதி வேரது முந்ள் தலதய
சிந்தள் தலஜனவிள் தலளயோட்டுகள் தலளப் பபோாள் தலைபபதி வே,  மமெபாள் தலைோன்பசோனின்
ஆபாள் தலைோசள் தலஜனகள் எல்ாள் தலைோபதி வேற்றக்கும் பமெல் பதசியபதி வேோத
மெபஜனோநிள் தலாள் தலைள் தலய விசிறி விடுபதி வேள் தலதபய பநோக்கமெோய்
மகோண்டிருக்கின்றஜன.  இள் தலபதி வே ஸ்தூாள் தலைமெோஜன எதற்கும் அபதி வேள் தலர
உறதியளிக்க தள்ளுபதி வேதில்ள் தலாள் தலை.

பநட்படோ ஆதரவுடனும் உக்பரனின் போசிச சக்திகளின்
தள் தலாள் தலைள் தலமெயிலும் கிபயவில் 2014  பிப்ரபதி வேரியில் நடத்தப்பட்ட
ஆட்சிக்கவிழ்ப்புக்கு பின்ஜனர, மமெபாள் தலைோன்பசோன் சிாள் தலை விமெரசஜனங்கள் தலள
மசய்தபதோடு சிாள் தலை ரஷ்ய-ஆதரவு நிள் தலாள் தலைப்போடுகள் தலளயும் எடுத்தோர.
2016  பிப்ரபதி வேரியில்,  பிரோன்ஸ்2  மதோள் தலாள் தலைக்கோட்சியில்,  சிரியோவில்
ஜஜனோதிபதி பபஷோர அல்-அசோத்தின் ஆட்சிள் தலயப் போதுகோக்கும்
மபோருட்டு தள் தலாள் தலையீடு மசய்ததற்கோக ரஷ்ய ஜஜனோதிபதி விளோடிமிர
புட்டிள் தலஜன அபதி வேர போரோட்டிஜனோர.  “அபதி வேர இந்தப் பிரசசிள் தலஜனள் தலயத்
தீரப்போர”  என்ற தோன் கருதுபதி வேதோகக் கூறிய மமெபாள் தலைோன்பசோன்
“இஸ்ாள் தலைோமிக் அரள் தலச பதோற்கடிக்க ஒரு சரபதி வேபதச இரோணுபதி வேக்
கூட்டணி”க்கு அள் தலழப்புவிடும் மெட்டத்திற்கு மசன்றோர.

இப்பபோது கருத்துக்கணிப்பு பதி வேோக்குகளில் அபதி வேர பதி வேளரசசி
கண்டுபதி வேருகின்ற நிள் தலாள் தலையில்,  ரஷ்யோவுக்கு எதிரோஜன பநட்படோவின்
மிரட்டல்களுக்கு ஆதரபதி வேளித்து ரஷ்யோவுக்கு எதிரோஜன ஒரு
பபரழிவுகரமெோஜன உாள் தலைகப் பபோருக்கு முன்பஜனற்போடுகள் தலள
அள் தலமெக்கின்ற மெக்பரோன் பபோன்பறோர பதி வேரிள் தலசயில் மமெபாள் தலைோன்பசோன்
தன்ள் தலஜன நிறத்திக் மகோள்கிறோர. மெோஸ்பகோவில் புட்டினுடன் லு மபன்
சந்தித்துப் பபசியள் தலத சமீபத்தில் கண்டஜனம் மசய்த மமெபாள் தலைோன்பசோன்
அறிவித்தோர:  “புட்டினுடன் ள் தலககுலுக்க எதிரபநோக்க என்ள் தலஜன
ஊக்குவிக்கும் பதி வேள் தலகயில் அந்த மெனிதருடன் எஜனக்கு நட்பும்
இல்ள் தலாள் தலை அல்ாள் தலைது மபோதுபதி வேோஜன புரிதலும் இல்ள் தலாள் தலை,  அபதி வேள் தலரத்
மதோடும் எபதி வேரும் நம்பகத்தன்ள் தலமெ இழக்கும்படியோகிறது.”


