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மரின் லு  பு பென்னுடன் ஒப்பிடுஒப்பிடுக ஒப்பிடுகையில
ஏன் இமஇமானுுவனுவேல மக்ுவ இமான் சற்றும
குஒப்பிடுக குறைந்த தீஒப்பிடுகம  ப ஒப்பிடுகைஇமாண்டனுவே லல?

By Johannes Stern,  4 May 2017

கழ்வரும் கருத்துக்கள் ுக்கள் பதுக்கள் பாரிஸில்  பாரிஸில் ம் பாரிஸில் மே தினத்தன்று நடந்த  பாரிஸில் மோதுக்கள் பாோலிோ

ோ் பாரிஸில் மேத்துவக் கட்ச (Parti de l’ galit  socialiste - PES)  é é இன் முதலதுக்கள் பாவது

புக்கள் பதுக்கள் பாதுக் கூட்டத்தில் ICFI  இன்  பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேன் பிரிவதுக்கள் பான  பாரிஸில் மோதுக்கள் பாோலிோ

ோ் பாரிஸில் மேத்துவக் கட்ச (Sozialistische  Gleichheitspartei  -  SGP) இன் ஒரு

முன்னணி உறுப்பினுப்பினரதுக்கள் பான பஜேதுக்கள் பாஹானதுக்கள் பானஸ் ஸ் பாரிஸில் மடர்ன் வழங்கியததுக்கள் பாகும்.

இன்றறைய நதுக்கள் பாளின் ோர்வ பாரிஸில் மதோப்  பாரிஸில் முக்கள் பச்ோதுக்கள் பாளுப்பினரதுக்கள் பாக,  முதலில் நதுக்கள் பான்

உங்களுக்கு நதுக்கள் பான்கதுக்கள் பாம் அகிலத்தின் அறனத்துலகக் குழுவின்

 பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேன் பிரிவதுக்கள் பான SGP ோதுக்கள் பார்ுக்கள் பதுக்கள் பாகவும்,  ஒட்டுப் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாத்த

அறனத்துலகக் குழுவின் ோதுக்கள் பார்ுக்கள் பதுக்கள் பாகவும் உவப்ுக்கள் பதுக்கள் பான ோர்வ பாரிஸில் மதோ

வதுக்கள் பாழ்த்துக்கறளத் பதரிவித்துக் பகதுக்கள் பாள்ள விரும்புகி பாரிஸில் மறைன்.

இத்தறகயபததுக்கள் பாரு முக்கிய் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான அுப்பினரசயல் கட்டத்தில், ுக்கள் பதுக்கள் பாரிஸில்

PES இன் முதல் புக்கள் பதுக்கள் பாதுக் கூட்டத்தில் ுக்கள் பங் பாரிஸில் மகற்ுக்கள் பறதயும்

 பாரிஸில் முக்கள் பசுவறதயும் புக்கள் பரும் கவுுப்பினரவ் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாகக் கருதுகி பாரிஸில் மறைன்.

PES ் பாரிஸில் மேட்டு பாரிஸில் ம் பாரிஸில் மே பததுக்கள் பாழிலதுக்கள் பாள வர்க்கத்திற்கதுக்கள் பான ஒரு புுப்பினரட்சகுப்பினர

முன் பாரிஸில் மனதுக்கள் பாக்குடன்  பாரிஸில் மதர்தலில் தறலயீடு போய்கின்றை ஒ பாரிஸில் முப்பினரபயதுக்கள் பாரு

கட்சயதுக்கள் பாகும்.   பாரிஸில் மததுக்கள் பாழர் அபலக்ஸ் லதுக்கள் பான்ரி பாரிஸில் மயர் விளக்கியறதப்

 பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பால,  ஒரு போயலூக்க் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான புறைக்கணிப்புக்கதுக்கள் பான ந் பாரிஸில் மேது

அறழப்பு,  நதுக்கள் பாடதுக்கள் பாளு் பாரிஸில் மேன்றைக் கணக்கடுகளது அடிப்ுக்கள் பறடயில்

போய்யப்ுக்கள் பட்டதல்ல,  ் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாறைதுக்கள் பாக வர்க்கப்  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாுப்பினரதுக்கள் பாட்ட

இயங்குமுறறையின் அடிப்ுக்கள் பறடயில் போய்யப்ுக்கள் பட்டததுக்கள் பாகும்.

அடுத்து வுப்பினரக் கூடிய பிபுப்பினரஞ்சு அுப்பினரோதுக்கள் பாங்கத்திற்கும் பததுக்கள் பாழிலதுக்கள் பாள

வர்க்கத்துக்கும் இறடயில் ஒரு கடுற் பாரிஸில் மேயதுக்கள் பான  பாரிஸில் ம் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாதல்

தயதுக்கள் பாரிக்கப்ுக்கள் பட்டுக் பகதுக்கள் பாண்டிருக்கிறைது என்ுக்கள் பது பதளிவு.

பததுக்கள் பாழிலதுக்கள் பாளர்களும் இறளஞர்களும்,  த் பாரிஸில் மேது நலன்களுக்கு

ஆழ் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான கு பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாதம் பகதுக்கள் பாண்ட நவ-ுக்கள் பதுக்கள் பாசோ ் பாரிஸில் மேரின் லு புக்கள் பன்

் பாரிஸில் மேற்றும் வங்கியதுக்கள் பாளர் இ் பாரிஸில் மேதுக்கள் பானுவல் ் பாரிஸில் மேக் பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பான் ஆகிய இுப்பினரண்டு

வலது-ோதுக்கள் பாரி  பாரிஸில் மவட்ுக்கள் பதுக்கள் பாளர்களுக்கு ததுக்கள் பாங்கள் முகம்பகதுக்கள் பாடுத்து

நிற்ுக்கள் பறத புரிந்து பகதுக்கள் பாண்டுள்ளனர்.  வதுக்கள் பாக்கதுக்கள் பாளர்களில் 69

ோதவீதம்  பாரிஸில் முக்கள் பர் இுப்பினரண்டதுக்கள் பாம் சுற்றிலதுக்கள் பான  பாரிஸில் மவட்ுக்கள் பதுக்கள் பாளர் பதரிவில்

அதிருப்தி, அல்லது புக்கள் பரும் அதிருப்தி பகதுக்கள் பாண்டுள்ளனர் என்று

கருத்துக்கணிப்புகள் கூறுகின்றைன.

ஒரு விடயத்றத நதுக்கள் பான் முக்கிய் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாக விளக்கிக் கூறை

விரும்புகி பாரிஸில் மறைன்:  லு புக்கள் பன்னுடன் ஒப்பிடுறகயில் ் பாரிஸில் மேக் பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாறன

குறறைந்த தீற் பாரிஸில் மேயதுக்கள் பாக சத்தரிக்க முறனந்து,

பததுக்கள் பாழிலதுக்கள் பாளர்கறளயும் இறளஞர்கறளயும் அவருக்கு

வதுக்கள் பாக்களிக்க வலியுறுத்துகின்றை முதலதுக்கள் பாளித்துவ வர்க்கம்,

ததுக்கள் பாுப்பினரதுக்கள் பாளவதுக்கள் பாதிகள் ் பாரிஸில் மேற்றும்  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாலி-இடதுகளது ஒட்டுப் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாத்த் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான

முகதுக்கள் பாமுடன் நதுக்கள் பாங்கள் ஏன் றக பாரிஸில் மகதுக்கள் பார்க்கவில்றல?  எங்களது

ுக்கள் பதில் மிகத் பதளிவதுக்கள் பானது:  மிக எளிற் பாரிஸில் மேயதுக்கள் பாய்

போதுக்கள் பால்வபதன்றைதுக்கள் பால்,  ் பாரிஸில் மேக் பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பான் குறறைந்த தீற் பாரிஸில் மே கிறடயதுக்கள் பாது.

அவர் சக்கன நடவடிக்றக ் பாரிஸில் மேற்றும்  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாரின்  பாரிஸில் மவட்ுக்கள் பதுக்கள் பாளர்

ஆகும்!  லு புக்கள் பன்றனப்  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பால பாரிஸில் மவ,  இவரும் பததுக்கள் பாழிலதுக்கள் பாள

வர்க்கத்திற்கு ஒரு ் பாரிஸில் மேுப்பினரண அுக்கள் பதுக்கள் பாயத்றத முன்நிறுத்துகிறைதுக்கள் பார்.

சக்கன நடவடிக்றக குறித்த பிுப்பினரச்சறனயில்,  நியூ பாரிஸில் மயதுக்கள் பார்க்

றடம்ஸில் வந்த ஒரு ோமீுக்கள் பத்திய கட்டுறுப்பினரறய  பாரிஸில் ம் பாரிஸில் மேற் பாரிஸில் மகதுக்கள் பாளிட

நதுக்கள் பான் விரும்புகி பாரிஸில் மறைன்.  “் பாரிஸில் மேக் பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பான் எவ்வதுக்கள் பாறு பிபுப்பினரஞ்சு

புக்கள் பதுக்கள் பாருளதுக்கள் பாததுக்கள் பாுப்பினரத்றத திருத்தம் போய்ய இருக்கிறைதுக்கள் பார்”  என்றை

தறலப்பிலதுக்கள் பான அந்தக் கட்டுறுப்பினர ோர்வ பாரிஸில் மதோ நிதி உயுப்பினரடுக்கு

த் பாரிஸில் மேது  பாரிஸில் மவட்ுக்கள் பதுக்கள் பாளர்களிடம் இருந்து என்ன எதிர்ுக்கள் பதுக்கள் பார்க்கிறைது

என்ுக்கள் பறத சுருங்க விவரித்தது.

“் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாற்றைத்திற்கதுக்கள் பான  பாரிஸில் மநுப்பினரம் மிக அவோுப்பினர் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாகியிருக்கிறைது என்ுக்கள் பது

பதளிவு.  [...]  கடந்த தோதுக்கள் பாப்தத்தில்,  அுப்பினரசன் போலவினம்

இன்னும் அதிகரித்து,  ப் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாத்த உள்நதுக்கள் பாட்டு உற்ுக்கள் பத்தியில் 51

ோதவீத் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாக இருந்ததில் இருந்து 57  ோதவீத் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாக

அதிகரித்திருக்கிறைது.  இது உலகின்  பாரிஸில் மவறு எந்த நதுக்கள் பாட்றட

விடவும் அதிகம் என்ுக்கள் ப பாரிஸில் மததுக்கள் பாடு,  முன் பாரிஸில் மனறிய நதுக்கள் பாடுகளது

ோுப்பினரதுக்கள் பாோரிறய விட 18  ோதவீத புள்ளிகள் அதிக் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாகும்.  அுப்பினரசு

போலவினங்கள் எந்தளவுக்கு மிதமிஞ்சப்  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாயிருக்கிறைது

என்ுக்கள் பறதக் கூறுவது கடினம் என்றைதுக்கள் பாலும்,  பிுப்பினரதுக்கள் பான்ஸ் குறிப்ுக்கள் பதுக்கள் பாக

ோ் பாரிஸில் மேநிறல குறலந்திருக்கிறைது என்ுக்கள் பது நிச்ோயம்,  இந்தப்

 பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாக்கு இனியும் ’ததுக்கள் பாக்குப்பிடிக்க முடியதுக்கள் பாது’  என்று திரு.

் பாரிஸில் மேக் பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பான் கூறுவது ோரி பாரிஸில் மய.  அ பாரிஸில் மத பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பால அுப்பினரசு ோம்ுக்கள் பளத்

பததுக்கள் பாறகயளவும் வீங்கிப் பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாயிருக்கிறைது,  திரு.் பாரிஸில் மேக் பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பான்

120,000  புக்கள் பதுக்கள் பாதுத் துறறை  பாரிஸில் மவறலகறள பவட்டியும்,  ஓய்வூதிய

அற் பாரிஸில் மேப்புமுறறைறய  பாரிஸில் மநர்ுக்கள் படுத்தியும்,  அுப்பினரசு போலவினத்றத

மீண்டும் ப் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாத்த உள்நதுக்கள் பாட்டு உற்ுக்கள் பத்தியில் 52  ோதவீதத்திற்கு

இறைக்கிக் பகதுக்கள் பாண்டுவருவதன் மூலமும் புக்கள் பதுக்கள் பாருளதுக்கள் பாததுக்கள் பாுப்பினரத்றத

மீண்டும் ோ் பாரிஸில் மேநிறலக்குக் பகதுக்கள் பாண்டுவுப்பினர  பாரிஸில் மநதுக்கள் பாக்கம்

பகதுக்கள் பாண்டிருக்கிறைதுக்கள் பார்.”

 பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பார் விடயத்தில், ் பாரிஸில் மேக் பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பான் அவர் வதுக்கள் பாய்ப் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாழியதுக்கள் பாக பாரிஸில் மவ என்ன

போதுக்கள் பால்கிறைதுக்கள் பார் என்று  பாரிஸில் மகட் பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாம். ுக்கள் பதுக்கள் பாரிஸில் ஆறு வதுக்கள் பாுப்பினரங்களுக்கு

முன்ுக்கள் பதுக்கள் பாய் ஒரு புக்கள் பதுக்கள் பாதுக் கூட்டத்தில் அவர் கூறினதுக்கள் பார்: “ பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பார்

என்ுக்கள் பது மீண்டும் அுப்பினரசயலின் ஒரு ோதுக்கள் பாத்திய் பாரிஸில் மேதுக்கள் பானபததுக்கள் பாரு

விறளவதுக்கள் பாக உருவதுக்கள் பாகும் ோர்வ பாரிஸில் மதோ உறைவுகளது ஒரு

ோகதுக்கள் பாப்தத்திற்குள் நதுக்கள் பாம் நுறழந்திருக்கி பாரிஸில் மறைதுக்கள் பாம்.” அ பாரிஸில் மத கூட்டத்தில்



கட்டதுக்கள் பாய இுப்பினரதுக்கள் பாணுவ  பாரிஸில் மோறவறய திரும்ுக்கள் பவும்

பகதுக்கள் பாண்டுவருவதற்கு அவர் வதுக்கள் பாக்குறுதியளித்த பாரிஸில் மததுக்கள் பாடு இுப்பினரதுக்கள் பாணுவ

நடவடிக்றககறள “சந்திக்கின்றை,  முடிபவடுக்கின்றை,  ் பாரிஸில் மேற்றும்

நிறறை பாரிஸில் மவற்றுகின்றை”  சுயதுக்கள் பாதீன் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான திறைன்கறள பிுப்பினரதுக்கள் பான்ஸ்

கட்டிக்கதுக்கள் பாக்க  பாரிஸில் மவண்டும் என்றும்  பாரிஸில் மகதுக்கள் பாரினதுக்கள் பார்.

இறவ பாரிஸில் மய ஒட்டுப் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாத்த ோர்வ பாரிஸில் மதோ ஆளும் உயுப்பினரடுக்கும்

் பாரிஸில் மேக் பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாறன ஆதரிப்ுக்கள் பதற்கதுக்கள் பான கதுக்கள் பாுப்பினரணங்கள் ஆகும்.  அவர்

ஐ பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாப்பிய ஒன்றியத்திற்கும் ஐ பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாப்பிய

இுப்பினரதுக்கள் பாணுவவதுக்கள் பாதத்திற்கும் வக்கதுக்கள் பாலத்து வதுக்கள் பாங்குுக்கள் பவுப்பினரதுக்கள் பாய்

இருப்ுக்கள் பததுக்கள் பால்,  குறிப்ுக்கள் பதுக்கள் பாக  பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேனி,  ஒரு உலக ோக்தியதுக்கள் பாக

ஆவதற்கு ஐ பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாப்பிய ஒன்றியத்றத இுப்பினரதுக்கள் பாணுவ் பாரிஸில் மேய் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாக்குகின்றை

் பாரிஸில் மேற்றும்  பாரிஸில் ம் பாரிஸில் மேலதுக்கள் பாதிக்கம் போலுத்துகின்றை அதன் அதிகதுக்கள் பாுப்பினர பாரிஸில் மவட்றக

திட்டத்தில் அவறுப்பினர ஒரு கூட்டதுக்கள் பாளியதுக்கள் பாக ுக்கள் பதுக்கள் பார்க்கிறைது.

”நதுக்கள் பாம்,  குறிப்ுக்கள் பதுக்கள் பாக  பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேனி ் பாரிஸில் மேற்றும் பிுப்பினரதுக்கள் பான்ஸ் இறணந்து,

ஐ பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாப்ுக்கள் பதுக்கள் பாறவ உலகின் தனித்துவ் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான ஒரு ுக்கள் பதுக்கள் பாத்திுப்பினர் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாக

ஆக்கினதுக்கள் பால் ததுக்கள் பான் ந் பாரிஸில் மேக்கு போல்வதுக்கள் பாக்கு இருக்கும்”  என்று

 பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேன் ஜேனதுக்கள் பாதிுக்கள் பதியும் முன்னதுக்கள் பாள் ோமூக ஜேனநதுக்கள் பாயகவதுக்கள் பாதியும்,

பவளியுறைவு அற் பாரிஸில் மேச்ோரு் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான ஃபிுப்பினரதுக்கள் பாங்க் ஸ்றுப்பினரன்ற் பாரிஸில் மேர்,

 பாரிஸில் மதர்தலின் முதல் சுற்றுக்கு ஒரு சல நதுக்கள் பாட்கள் முன்ுக்கள் பதுக்கள் பாக, Sud

Quest உடனதுக்கள் பான ஒரு  பாரிஸில் மநர்கதுக்கள் பாணலில் பதரிவித்ததுக்கள் பார்.

படதுக்கள் பானதுக்கள் பால்ட் ட்ுப்பினரம்ப்பின் மூர்க்க் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான “முதலில் அப் பாரிஸில் மேரிக்கதுக்கள் பா”

பகதுக்கள் பாள்றககறள குறிப்பிட்டு பததுக்கள் பாடர்ந்து  பாரிஸில் முக்கள் பசய

ஸ்றுப்பினரன்ற் பாரிஸில் மேயர்,  “அப் பாரிஸில் மேரிக்கதுக்கள் பாவின் புதிய  பாரிஸில் மநதுக்கள் பாக்குநிறலறயக்

பகதுக்கள் பாண்டு ுக்கள் பதுக்கள் பார்க்றகயில்,  ஒரு ஐக்கியப்ுக்கள் பட்ட ஐ பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாப்ுக்கள் பதுக்கள் பா

இன்னும் அதிக முக்கியத்துவம் புக்கள் பறுகிறைது”  என்றைதுக்கள் பார்.

“பிுப்பினரதுக்கள் பான்சல்  பாரிஸில் மதசயவதுக்கள் பாத ் பாரிஸில் மேற்றும் ஜேனுப்பினரஞ்ோகக் கட்சகள்

விரும்புவறதப்  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பால”  ஐ பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாப்ுக்கள் பதுக்கள் பா ஒன்றுுக்கள் படுவது

 பாரிஸில் மததுக்கள் பாற்கு் பாரிஸில் மேதுக்கள் பானதுக்கள் பால், “நதுக்கள் பாம் ஆட்டக்கதுக்கள் பாுப்பினரர்களதுக்கள் பாக இருக்க ் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாட் பாரிஸில் மடதுக்கள் பாம்

் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாறைதுக்கள் பாக ் பாரிஸில் மேற்றை ோக்திகளின் ுக்கள் பகறடக்கதுக்கள் பாய்களதுக்கள் பாய் இருப் பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாம்”

என்று அவர் எச்ோரித்ததுக்கள் பார்.

 பாரிஸில் மவறு வதுக்கள் பார்த்றதகளில் போதுக்கள் பால்வததுக்கள் பானதுக்கள் பால்,   பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேனி ் பாரிஸில் மேற்றை

-அப் பாரிஸில் மேரிக்கதுக்கள் பா உள்ளிட்ட-  புக்கள் பரும் ோக்திகளுடன்  பாரிஸில் ம் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாதலுக்குத்

தயதுக்கள் பாரிப்பு போய்கின்றை அ பாரிஸில் மத பாரிஸில் மவறளயில் லு புக்கள் பன்னுக்கதுக்கள் பான

அதன் எதிர்ப்பு முழுக்க முழுக்க புவி-மூ பாரிஸில் மலதுக்கள் பாுக்கள் பதுக்கள் பாயக்

கணக்குகளின் அடிப்ுக்கள் பறடயி பாரிஸில் மல பாரிஸில் மய அற் பாரிஸில் மேந்திருக்கிறைது.  லு

புக்கள் பன்னின் அதி வலது-ோதுக்கள் பாரி ் பாரிஸில் மேற்றும் பவளிநதுக்கள் பாட்டினர் பவறுப்பு

நிறலப்ுக்கள் பதுக்கள் பாடுகள்,  அல்லது  பாரிஸில் மதசய முன்னணியின் ுக்கள் பதுக்கள் பாசோ

மூலங்கள் பததுக்கள் பாடர்ுக்கள் பதுக்கள் பான கவறலகளுக்கும் இதற்கும்

எந்தபவதுக்கள் பாரு ோம்ுக்கள் பந்தமுமில்றல.

உண்ற் பாரிஸில் மேயில்,   பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேன் ் பாரிஸில் மேற்றும் ஐ பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாப்பிய இுப்பினரதுக்கள் பாணுவவதுக்கள் பாதம்

மீண்டும் ஆயுதுக்கள் பதுக்கள் பாணியதுக்கள் பாகின்றை நிறலயில்,  ஆளும்

உயுப்பினரடுக்குகள் அறவயதுக்கள் பாக பாரிஸில் மவ அதீத வலது-ோதுக்கள் பாரி ் பாரிஸில் மேற்றும்

ுக்கள் பதுக்கள் பாசோக் பகதுக்கள் பாள்றககறள அதிக் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான அளவில் உயிர்ப்பூட்டிக்

பகதுக்கள் பாண்டும் அ் பாரிஸில் மேல்ுக்கள் படுத்திக் பகதுக்கள் பாண்டும் இருக்கின்றைன.  எலி பாரிஸில் மோ

் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாளிறகக்கு லு புக்கள் பன்னுக்கு அறழப்பு விடுக்கப்ுக்கள் பட்டற் பாரிஸில் மே, PS

அுப்பினரோதுக்கள் பாங்கத்தினதுக்கள் பால் ஒரு அவோுப்பினரகதுக்கள் பால நிறல ோட்டம்

திணிக்கப்ுக்கள் பட்டற் பாரிஸில் மே,  ் பாரிஸில் மேற்றும் குடியுரிற் பாரிஸில் மே ுக்கள் பறிக்கும் ஒரு

ோட்டத்றத அுப்பினரசயல்ோட்டத்திற்குள் பகதுக்கள் பாண்டுவருவதற்கதுக்கள் பான

அதன் திட்டம் ஆகியறவ குறித்து அபலக்ஸ் ஏற்கன பாரிஸில் மவ

குறிப்பிட்டதுக்கள் பார்.

ஒட்டுப் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாத்த முதலதுக்கள் பாளித்துவ ஐ பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாப்பிய ஒன்றியமும்,

ஐ பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாப்ுக்கள் பதுக்கள் பாறவ ஒன்றுுக்கள் படுத்துவதற்கும் ோமூக நீதி ் பாரிஸில் மேற்றும்

அற் பாரிஸில் மேதிறயக் பகதுக்கள் பாண்டுவருவதற்கு் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான ஒரு வழிமுறறையதுக்கள் பாக

இல்றல,  ் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாறைதுக்கள் பாக  பாரிஸில் மதசயவதுக்கள் பாதம்,  பவளிநதுக்கள் பாட்டினர் பவறுப்பு,

ோமூக எதிர்ப்புுப்பினரட்ச,  ோட்டம் ஒழுங்கு பகதுக்கள் பாள்றககள் ் பாரிஸில் மேற்றும்

 பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பார் ஆகியவற்றின் ஒரு விறளநில் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாக பாரிஸில் மவ இருக்கிறைது.

புரூபோல்ஸில் இருந்தும்  பாரிஸில் முக்கள் பர்லினில் இருந்தும்

உத்துப்பினரவிடப்ுக்கள் பட்ட சக்கன நடவடிக்றககள் கிரீஸ்  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பான்றை

ஒட்டுப் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாத்த நதுக்கள் பாடுகறளயும் அழித்து மில்லியன் கணக்கதுக்கள் பான

் பாரிஸில் மேக்கறள வறுற் பாரிஸில் மேக்குள் தள்ளியிருக்கின்றைன.  ஐ பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாப்பிய

 பாரிஸில் மகதுக்கள் பாட்றடயின் மிருகத்தன் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான புலம்புக்கள் பயர் பாரிஸில் மவதுக்கள் பார்-வி பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாதக்

பகதுக்கள் பாள்றககள் ் பாரிஸில் மேத்திய தறுப்பினரக்கடறல ஒரு பிுப்பினரம்் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாண்ட

ோவக்கிடங்கதுக்கள் பாக ் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாற்றியிருக்கின்றைன,  இங்கு ோமீுக்கள் பத்திய

ஆண்டுகளில் 25,000   பாரிஸில் முக்கள் பருக்கும் அதிக் பாரிஸில் மேதுக்கள் பா பாரிஸில் மனதுக்கள் பார் நீரில் மூழ்கி

இறைந்திருக்கின்றைனர்.  ஐ பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாப்ுக்கள் பதுக்கள் பா முழுற் பாரிஸில் மேயிலும்

அகதிகளுக்கதுக்கள் பான றகது ற் பாரிஸில் மேயங்களும் முகதுக்கள் பாம்களும்

இுப்பினரண்டதுக்கள் பாம் உலகப்  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாருக்கு முன்ுக்கள் பதுக்கள் பாக நதுக்கள் பாஜிக்களதுக்கள் பால்

அற் பாரிஸில் மேக்கப்ுக்கள் பட்ட சத்திுப்பினரவறத முகதுக்கள் பாம்களின் சத்திுப்பினரங்கறள

நிறனவுக்குக் பகதுக்கள் பாண்டுவருகின்றைன.

பிுப்பினரதுக்கள் பான்சல்  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பால பாரிஸில் மவ,   பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேனியில் Pegida ் பாரிஸில் மேற்றும் AfD

 பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பான்றை அதி-வலது ் பாரிஸில் மேற்றும் ுக்கள் பதுக்கள் பாசோ ோக்திகளின் எழுச்சயதுக்கள் பானது

ஒட்டுப் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாத்த ஆளும் ஸ்ததுக்கள் பாுக்கள் பகமும் வலது  பாரிஸில் மநதுக்கள் பாக்கி பவகுதூுப்பினரம்

நகர்ந்திருப்ுக்கள் பதன் ஒரு பவளிப்ுக்கள் பதுக்கள் பாடதுக்கள் பாய் இருக்கிறைது.

 பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேனியில் இது,  வுப்பினரலதுக்கள் பாற்றறை திருத்தி எழுதும்

முயற்சயிலும்,  இன்னும்  பாரிஸில் ம் பாரிஸில் மே பாரிஸில் மல  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாய் நதுக்கள் பாஜிக்களின்

குற்றைங்கறள குறறைத்துக் கதுக்கள் பாண்பிக்கவும்,  ஹிட்லருக்கு

் பாரிஸில் மேறுவதுக்கள் பாழ்வு அளிப்ுக்கள் பதற்கு் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான முயற்சயிலும் மிகக்

கூர்ற் பாரிஸில் மேயதுக்கள் பான பவளிப்ுக்கள் பதுக்கள் பாட்றடக் கண்டிருக்கிறைது.

ஒரு  பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேன்  பாரிஸில் முக்கள் புப்பினரதுக்கள் பாசரியர் ோமீுக்கள் பத்தில் கூறிய  பாரிஸில் ம் பாரிஸில் மேற் பாரிஸில் மகதுக்கள் பாறளப்

ுக்கள் பதுக்கள் பாருங்கள்:  “நதுக்கள் பான் ஹிட்லறுப்பினர ஸ்ுப்பினரதுக்கள் பாலினுடன்

ஒப்பிட்டிருக்கி பாரிஸில் மறைன். ஸ்ுப்பினரதுக்கள் பாலின் ஒரு ் பாரிஸில் மேன பாரிஸில் மநதுக்கள் பாய் பகதுக்கள் பாண்டவுப்பினரதுக்கள் பாய்

இருந்ததுக்கள் பார்,  ஹிட்லர் அவ்வதுக்கள் பாறில்றல.  ஸ்ுப்பினரதுக்கள் பானுக்கு வன்முறறை

ோந் பாரிஸில் மததுக்கள் பாோ் பாரிஸில் மேளிப்ுக்கள் பததுக்கள் பாக இருந்தது,  ஹிட்லருக்கு அவ்வதுக்கள் பாறு

இருக்கவில்றல.  ததுக்கள் பான் என்ன போய்து பகதுக்கள் பாண்டிருந்ததுக்கள் பார்

என்ுக்கள் பது ஹிட்லருக்கு பதரிந்திருந்தது.  தனது போயல்களின்

குருதிபகதுக்கள் பாட்டும் பின்விறளவுகறளக் குறித்து பதரிந்து

பகதுக்கள் பாள்ள விரும்ுக்கள் பதுக்கள் பாத ஒரு அலுவலக ஊழியறுப்பினர  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பால் அவர்

இருந்ததுக்கள் பார்.”

ஏற்கன பாரிஸில் மவ 2014  இல் இ பாரிஸில் மத ் பாரிஸில் மேனிதர்  பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேனியின் மிகவும்

ுக்கள் புப்பினரவலதுக்கள் பாய் வதுக்கள் பாசக்கப்ுக்கள் படும் வதுக்கள் பாுப்பினர இதழதுக்கள் பான Der  Spiegel இடம்

கூறினதுக்கள் பார்:  “ஹிட்லர் ஒரு ் பாரிஸில் மேனபவறி பகதுக்கள் பாண்டவுப்பினரல்ல.  அவர்

தீயவரும் அல்ல.  யூதர்கறள ஒழிப்ுக்கள் பது குறித்து தனது

 பாரிஸில் ம் பாரிஸில் மேறோயில்  பாரிஸில் முக்கள் பசுவதற்கு அவர் விரும்பியதில்றல.”

நதுக்கள் பாஜி தறலவர் ் பாரிஸில் மேற்றும் வுப்பினரலதுக்கள் பாற்றில் ் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாபுக்கள் பரும் கூட்டப்

ுக்கள் படுபகதுக்கள் பாறலகதுக்கள் பாுப்பினருப்பினரதுக்கள் பாக இருந்தவறுப்பினரக் குறித்த இந்த

அுப்பினரக்கத்தன் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான வதுக்கள் பார்த்றதகள் வலது-ோதுக்கள் பாரி அதி தீவிுப்பினரவதுக்கள் பாத

அல்லது நவ-ுக்கள் பதுக்கள் பாசோ வட்டதுக்கள் பாுப்பினரங்களில் பிுப்பினரததுக்கள் பான் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாக

போயலூக்கத்துடன் இயங்கி வந்த ஒரு ் பாரிஸில் மேனிதரிடம் இருந்து

வந்தறவயல்ல.  இுப்பினரண்டு ோந்தர்ப்ுக்கள் பங்களிலு பாரிஸில் ம் பாரிஸில் மே வோனத்றத

உதிர்த்தவர்  பாரிஸில் மஜேதுக்கள் பார்க் ுக்கள் பதுக்கள் பார்புக்கள் ப பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாவ்ஸ்கி,   பாரிஸில் முக்கள் பர்லினில் உள்ள



ஹானம் பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பால்ட் ுக்கள் பல்கறலக்கழகத்தில் கிழக்கு ஐ பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாப்பிய

வுப்பினரலதுக்கள் பாற்றுத் துறறையின் தறலவுப்பினரதுக்கள் பாக இருப்ுக்கள் பவர்.   பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேன்

இுப்பினரதுக்கள் பாணுவத்துடனும்  பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேன் அுப்பினரோதுக்கள் பாங்கத்துடனும் இவருக்கு

பநருக்க் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான பததுக்கள் பாடர்புகள் இருக்கின்றைன என்ுக்கள் ப பாரிஸில் மததுக்கள் பாடு,  இடது

கட்சயின் முன்னணி அுப்பினரசயல்வதுக்கள் பாதிகளதுக்கள் பால் ஒரு புக்கள் பரும்

புத்திஜீவியதுக்கள் பாகக் கருதப்ுக்கள் பட்டு  பாரிஸில் முக்கள் போ அறழக்கப்ுக்கள் படுுக்கள் பவர்,

ுக்கள் பதுக்கள் பாதுகதுக்கள் பாக்கப்ுக்கள் படுுக்கள் பவரும் கூட.

இப் பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாது ஹானம் பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பால்ட் ுக்கள் பல்கறலக்கழகத்தில் ோமூக-

ஜேனநதுக்கள் பாயகக் கட்ச தறலவுப்பினரதுக்கள் பாய் இருக்கும் ோபீன குன்ஸ்ட்

(Sabine  Kunst), ுக்கள் பல்கறலக்கழக வளதுக்கள் பாகத்தில்

ுக்கள் பதுக்கள் பாுக்கள் ப பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாவ்ஸ்கியின் கூற்றுகளுக்கு IYSSE போய்யும் எந்த

வி் பாரிஸில் மேர்ோனத்றதயும் ஒடுக்குவதற்கு முறனகிறைதுக்கள் பார்,   பாரிஸில் முக்கள் பர்லினில்

உள்ள SPD-ுக்கள் பசுற் பாரிஸில் மேக் கட்ச-இடது கட்ச கூட்டணி

அுப்பினரோதுக்கள் பாங்கத்தின் ஆதுப்பினரவும் அவருக்கு இருக்கிறைது. IYSSE,

நதுக்கள் பான்கதுக்கள் பாம் அகிலத்தின் அறனத்துலகக் குழு ் பாரிஸில் மேற்றும் SGP இன்

இறளஞர் ் பாரிஸில் மேற்றும் ் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாணவர் இயக்க் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாகும்,  ஹானம் பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பால்ட்

ுக்கள் பல்கறலக்கழகத்தின் மிகவும் அச்சுறுத்தும்

அபிவிருத்திகளுக்கு எதிுப்பினரதுக்கள் பாக ஒரு ோக்திவதுக்கள் பாய்ந்த பிுப்பினரச்ோதுக்கள் பாுப்பினரத்றத

நடத்திக் பகதுக்கள் பாண்டிருக்கிறைது;  ஹானம் பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பால்ட்டில் ் பாரிஸில் மேட்டு் பாரிஸில் மேல்லதுக்கள் பாது,

 பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேனி முழுவது் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான ுக்கள் பல்கறலக்கழகங்களின் ் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாணவர்கள்

் பாரிஸில் மேத்தியிலும் நதுக்கள் பாபடங்கிலு் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான பததுக்கள் பாழிலதுக்கள் பாளர்கள் ் பாரிஸில் மேற்றும்

இறளஞர்கள் ் பாரிஸில் மேத்தியிலும் ஆதுப்பினரறவ பவன்றிருக்கிறைது.

 பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேனியில் வுப்பினரலதுக்கள் பாற்றறை திருத்துவததுக்கள் பானது,   பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேனி

இுப்பினரதுக்கள் பாணுவவதுக்கள் பாதத்திற்கு திரும்புவதுடன்  பாரிஸில் மநுப்பினரடியதுக்கள் பாக

பததுக்கள் பாடர்புுக்கள் பட்டிருக்கிறைது என்ுக்கள் பறத IYSSEம் SGPம்

விளக்கியிருக்கின்றைன.  இுப்பினரதுக்கள் பாணுவவதுக்கள் பாதத்திற்கும்  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாருக்கு் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான

ுக்கள் புப்பினரந்த கு பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாதத்றத பவல்வதற்கு ஒரு புதிய வுப்பினரலதுக்கள் பாற்றுச்

சத்தரிப்பு  பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேன் முதலதுக்கள் பாளித்துவத்திற்கு அவசய் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாய்

இருக்கிறைது என்ுக்கள் பறத நதுக்கள் பாங்கள் விளக்கியிருக்கி பாரிஸில் மறைதுக்கள் பாம்.  புதிய

குற்றைங்களுக்கும்  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பார்களுக்கும் தயதுக்கள் பாரிப்பு போய்வதற்கதுக்கள் பாக

இுப்பினரண்டு உலகப்  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பார்களில்  பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேன் இுப்பினரதுக்கள் பாணுவவதுக்கள் பாதம்

இறழத்த குற்றைங்கறள நிறனவில் இருந்து அழிப்ுக்கள் பது

அவர்களுக்கு அவசய் பாரிஸில் மேதுக்கள் பானததுக்கள் பாய் இருக்கிறைது.

2014  மூனிச் ுக்கள் பதுக்கள் பாதுகதுக்கள் பாப்பு ் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாநதுக்கள் பாட்டில்  பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேன் ஜேனதுக்கள் பாதிுக்கள் பதி

 பாரிஸில் மஜேதுக்கள் பாஅஹிம் கவுக் உம்  பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேன் அுப்பினரோதுக்கள் பாங்கமும் “இுப்பினரதுக்கள் பாணுவ

ஒதுங்கியிருப்பு முடிவுக்கு வந்தததுக்கள் பாக”  அறிவித்ததன் மூன்று

ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், அந்த பவளியுறைவுக் பகதுக்கள் பாள்றகயின்

பததுக்கள் பாறலகதுக்கள் பாலத் ததுக்கள் பாக்கங்கள் இப் பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாது பதளிவதுக்கள் பாகி

வருகின்றைன.  போன்றை ஆண்டின் இறுதியில்,  ுக்கள் பதுக்கள் பாதுகதுக்கள் பாப்புத்

துறறைக்கதுக்கள் பான நிதிஒதுக்கடு கிட்டத்தட்ட இுப்பினரட்டிப்ுக்கள் பதுக்கள் பாக்கப்ுக்கள் பட

இருப்ுக்கள் பததுக்கள் பாகவும் இுப்பினரதுக்கள் பாணுவம் ுக்கள் பதுக்கள் பாரிய அளவில்

் பாரிஸில் மேறுஆயுதுக்கள் பதுக்கள் பாணியதுக்கள் பாக்கப்ுக்கள் பட இருப்ுக்கள் பததுக்கள் பாகவும்  பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேன்

அுப்பினரோதுக்கள் பாங்கம் அறிவித்தது.  இுப்பினரதுக்கள் பாணுவம்,  கடற்ுக்கள் பறட ் பாரிஸில் மேற்றும்

வதுக்கள் பான்ுக்கள் பறடறய கணிோ் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாகக் கட்டிபயழுப்புவதற்கு ுக்கள் பதுக்கள் பாதுகதுக்கள் பாப்புத்

துறறை திட்டமிட்டுக் பகதுக்கள் பாண்டிருக்கிறைது.

இதனிறட பாரிஸில் மய, ஊடக வல்லுநர்களும் பவளியுறைவுக் பகதுக்கள் பாள்றக

ஆ பாரிஸில் மலதுக்கள் பாோகர்களும் நதுக்கள் பாஜிக்கள் புக்கள் பருற் பாரிஸில் மேப்ுக்கள் படத்தக்க வித் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான

அறிக்றககறள விடுத்துக் பகதுக்கள் பாண்டிருக்கின்றைனர்.   பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேன்

ஜேனதுக்கள் பாதிுக்கள் பதி ஸ்றுப்பினரன்ற் பாரிஸில் மேயர்,  நிதி அற் பாரிஸில் மேச்ோர் பரதுக்கள் பாய்பிள,

ுக்கள் பதுக்கள் பாதுகதுக்கள் பாப்பு அற் பாரிஸில் மேச்ோர் பவதுக்கள் பான் படர் றலயன்,  இவர்களுடன்

ுக்கள் பசுற் பாரிஸில் மேக் கட்ச ் பாரிஸில் மேற்றும் இடது கட்சறயச்  பாரிஸில் மோர்ந்த முன்னணி

அுப்பினரசயல்வதுக்கள் பாதிகள் ஆகி பாரிஸில் மயதுக்கள் பாுப்பினரது ுக்கள் பங்களிப்புகறளயும் பகதுக்கள் பாண்ட

“ பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேனியின் புதிய பவளியுறைவுக் பகதுக்கள் பாள்றக”  என்னும்

தறலப்பிலதுக்கள் பான ஒரு முக்கிய பவளியுறைவுக் பகதுக்கள் பாள்றக

பவளியீடதுக்கள் பானது,   பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேனியில்,  “ததுக்கள் பார்மீகரீதியதுக்கள் பாக சுத்த் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாக

இருக்க நுப்பினரம்பு துடிப்ுக்கள் பபதன்ுக்கள் பது”  கிட்டத்தட்ட ஒவ்பவதுக்கள் பாரு

உள்நதுக்கள் பாட்டு ் பாரிஸில் மேற்றும் பவளியுறைவுக் பகதுக்கள் பாள்றக விவதுக்கள் பாதத்திலும்

விுப்பினரவி விட்டிருப்ுக்கள் பததுக்கள் பாக புகதுக்கள் பாரிடுகிறைது.

“யதுக்கள் பார்  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாருக்குச் போன்றைதுக்கள் பாலும்,   பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாரில் ுக்கள் பங்குபுக்கள் பறைதுக்கள் பாதவர்கள்

் பாரிஸில் மேற்றும் அப்ுக்கள் பதுக்கள் பாவிகள் உள்ளிட்ட ் பாரிஸில் மேனிதர்களின் ் பாரிஸில் மேுப்பினரணத்திற்குப்

புக்கள் பதுக்கள் பாறுப்ுக்கள் பதுக்கள் பாக  பாரிஸில் மவண்டியிருப்ுக்கள் பது இயல்ுக்கள் பதுக்கள் பான பாரிஸில் மத” என்று அந்த

பவளியீடு அறிவிக்கிறைது.  குறிப்ுக்கள் பதுக்கள் பாக “புதிய மூ பாரிஸில் மலதுக்கள் பாுக்கள் பதுக்கள் பாய

நிச்ோய் பாரிஸில் மேற்றை நிறலயின் கதுக்கள் பாலங்களில்” இுப்பினரதுக்கள் பாணுவத்றத உயர்த்த

அவசய் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாக இருக்கிறைது என்றைதுக்கள் பால்,  “அதற்குக் கதுக்கள் பாுப்பினரணம்

ோமூகங்கள் அத்தறகயபததுக்கள் பாரு கடுற் பாரிஸில் மேயதுக்கள் பான  பாரிஸில் மோதுக்கள் பாதறனகறளக்

 பாரிஸில் மகதுக்கள் பாருகின்றைன என்ுக்கள் பததுக்கள் பால் ் பாரிஸில் மேட்டு் பாரிஸில் மேல்ல,  அது ததுக்கள் பான் இறுதியில்

பவளியுறைவுக் பகதுக்கள் பாள்றகயின் மிகக் கடின் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான,  மிக

ோவதுக்கள் பாலதுக்கள் பான,  ் பாரிஸில் மேற்றும் ோந் பாரிஸில் மதகத்திற்கிடமில்லதுக்கள் பா் பாரிஸில் மேல் முடிசூடும்

ஒழுங்கதுக்கள் பாக இருக்கிறைது என்ுக்கள் பததுக்கள் பால் ததுக்கள் பான்.”

வுப்பினரவிருக்கும் ஆண்டுகளில்  பாரிஸில் மஜேர்் பாரிஸில் மேனி “அுப்பினரசயல்ரீதியதுக்கள் பாகவும்

இுப்பினரதுக்கள் பாணுவரீதியதுக்கள் பாகவும் கூடுதலதுக்கள் பாய் நிறறைய புக்கள் பதுக்கள் பாறுப்புக்கள் படுக்க

 பாரிஸில் மவண்டி இருக்கும்”  என்ுக்கள் ப பாரிஸில் மததுக்கள் பாடு “நதுக்கள் பாடு அதன்  பாரிஸில் ம் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாோ் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான

பகதுக்கள் பாடுங்கனவுகளிலும் கூட சந்தித்துப் ுக்கள் பதுக்கள் பார்த்திருக்க முடியதுக்கள் பாத”

அளவுக்கதுக்கள் பான “பவளியுறைவு ் பாரிஸில் மேற்றும் ுக்கள் பதுக்கள் பாதுகதுக்கள் பாப்புக் பகதுக்கள் பாள்றக

பிுப்பினரச்சறனகளுக்கு அது முகம்பகதுக்கள் பாடுக்கும்”  என்றை இந்த

பவளியீட்டின் நிறறைவுப்ுக்கள் பகுதி ஒரு மிுப்பினரட்டலதுக்கள் பாக பாரிஸில் மவ கருத்தில்

பகதுக்கள் பாள்ளப்ுக்கள் பட இயலும்.

இத்துடன்,  நதுக்கள் பான் ஆுப்பினரம்ுக்கள் பத்தில் கூறிய கருத்துக்களுக்கு

திரும்ுக்கள் பலதுக்கள் பாம் என்று நிறனக்கி பாரிஸில் மறைன். பததுக்கள் பாழிலதுக்கள் பாள வர்க்கத்திற்கு

இுப்பினரண்டதுக்கள் பாம் சுற்றில் “குறறைந்த தீற் பாரிஸில் மே”யதுக்கள் பான  பாரிஸில் மவட்ுக்கள் பதுக்கள் பாளர் யதுக்கள் பாரும்

இல்றல என்ுக்கள் பறத அடிக் பாரிஸில் மகதுக்கள் பாடிட்டுக் கதுக்கள் பாட்டுவதற்கதுக்கள் பாக பாரிஸில் மவ இந்த

அபிவிருத்திகறள நதுக்கள் பான் குறிப்பிட் பாரிஸில் மடன்.  ் பாரிஸில் மேக் பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பானின்

பகதுக்கள் பாள்றககள்  பாரிஸில் முக்கள் பர்லினில் மிக மூர்க்கத்துடன்

உச்ோரிக்கப்ுக்கள் பட்டுக் பகதுக்கள் பாண்டிருக்கிறை  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பார் ் பாரிஸில் மேற்றும்

இுப்பினரதுக்கள் பாணுவவதுக்கள் பாதத்திற்கதுக்கள் பான அ பாரிஸில் மத பிற் பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாக்குத்தன் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான

ஐ பாரிஸில் முப்பினரதுக்கள் பாப்பிய ஒன்றியக் பகதுக்கள் பாள்றகக பாரிஸில் மள ஆகும்.

முதலதுக்கள் பாம் ் பாரிஸில் மேற்றும் இுப்பினரண்டதுக்கள் பாம் உலகப்  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பார்களுக்கு முன்பு

 பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பால பாரிஸில் மவ,  அத்தறன முக்கிய முதலதுக்கள் பாளித்துவ அுப்பினரசுகளும்

 பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாருக்கு தயதுக்கள் பாரிப்பு போய்து பகதுக்கள் பாண்டிருக்கின்றைன.  மூன்று

நதுக்கள் பாட்களுக்கு முன்ுக்கள் பதுக்கள் பாகத் ததுக்கள் பான்,  படதுக்கள் பானதுக்கள் பால்ட் ட்ுப்பினரம்ப்

கூறியிருந்ததுக்கள் பார்:  “வட பகதுக்கள் பாரியதுக்கள் பாவுடன் ஒரு புக்கள் பரும்,  முக்கிய

 பாரிஸில் ம் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாதலில் போன்று நதுக்கள் பாம் முடிவதற்கதுக்கள் பான வதுக்கள் பாய்ப்பு இருக்கிறைது.

நிச்ோய் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாக.”  ”வட பகதுக்கள் பாரியதுக்கள் பாவுடன் ஒரு புக்கள் பரும்  பாரிஸில் ம் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாதல்”

என்ுக்கள் பது ுப்பினரஷ்யதுக்கள் பா ் பாரிஸில் மேற்றும் சீனதுக்கள் பாவுடனும் கூடவதுக்கள் பான ஒரு

“அணுஆயுதப்  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாுப்பினரதுக்கள் பாக”  ் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாறி ் பாரிஸில் மேனிதகுலத்தின் இருப்புக் பாரிஸில் மக

அச்சுறுத்தலதுக்கள் பாகக் கூடும் என்றை உண்ற் பாரிஸில் மேறயக் குறித்து,

அப் பாரிஸில் மேரிக்கதுக்கள் பாவின் இந்த அறுப்பினர-ுக்கள் பதுக்கள் பாசோ பில்லியனுப்பினரதுக்கள் பாய் இருந்து

ஜேனதுக்கள் பாதிுக்கள் பதியதுக்கள் பானவர் பகதுக்கள் பாஞ்ோமும் கவறலப்ுக்கள் பட்டததுக்கள் பாகத்

பதரியவில்றல.



“ஆளும் உயுப்பினரடுக்கினர்  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாருக்கு தயதுக்கள் பாரிப்பு போய்கின்றை

நிறலயில்,  அதறனத் தடுப்ுக்கள் பதற்கு பததுக்கள் பாழிலதுக்கள் பாள வர்க்கம்

அணிதிுப்பினரட்டப்ுக்கள் பட்டதுக்கள் பாக  பாரிஸில் மவண்டும்” என்று  பாரிஸில் மநற்று ICFI நடத்திய

ோர்வ பாரிஸில் மதோ இறணயவழி  பாரிஸில் ம் பாரிஸில் மேதினப்  பாரிஸில் முக்கள் புப்பினரணியில் தனது

உறுப்பினரயின்  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாது  பாரிஸில் மததுக்கள் பாழர்  பாரிஸில் மடவிட்  பாரிஸில் மநதுக்கள் பார்த்

வலியுறுத்தியிருந்ததுக்கள் பார்.

“ பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாரின் கதுக்கள் பாுப்பினரணங்கறளப் புரிந்து பகதுக்கள் பாள்வபதன்ுக்கள் பது  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாருக்கு

எதிுப்பினரதுக்கள் பான  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாுப்பினரதுக்கள் பாட்டத்திற்கு அத்தியதுக்கள் பாவசய் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான

அடித்தள் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாகும். 1917  இல் பலனின் விளக்கியறதப்  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பால,

 பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பார் என்ுக்கள் பது ‘பில்லியன் கணக்கதுக்கள் பான இறழகளதுக்கள் பாலும்

பததுக்கள் பாடர்புகளதுக்கள் பாலும் இறணக்கப்ுக்கள் பட்டிருக்கின்றை’  உலக

முதலதுக்கள் பாளித்துவத்தின் அபிவிருத்தியின் விறளபுக்கள் பதுக்கள் பாருளதுக்கள் பாகும்.

மூலதனத்தின் ோக்திறய தூக்கிவீச விட்டு அுப்பினரசு அதிகதுக்கள் பாுப்பினரத்றத

இன்பனதுக்கள் பாரு வர்க்க் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான ுக்கள் பதுக்கள் பாட்டதுக்கள் பாளி வர்க்கத்திற்கு ் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாற்றைதுக்கள் பா் பாரிஸில் மேல்

அது தடுத்து நிறுத்தப்ுக்கள் பட முடியதுக்கள் பாது என்று அவர்

பதரிவித்ததுக்கள் பார்.

“ஆக பாரிஸில் மவ,   பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாருக்கு எதிுப்பினரதுக்கள் பான  பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாுப்பினரதுக்கள் பாட்ட் பாரிஸில் மேதுக்கள் பானது,  புுப்பினரட்சகுப்பினரத்

தறலற் பாரிஸில் மேக்கதுக்கள் பான பநருக்கடிறயத் தீர்ப்ுக்கள் பது என்றை இந்த

வுப்பினரலதுக்கள் பாற்று ோகதுக்கள் பாப்தத்தின் அடிப்ுக்கள் பறடயதுக்கள் பான அுப்பினரசயல்

பிுப்பினரச்சறனறய,  அதன் கூர்ற் பாரிஸில் மேயதுக்கள் பான வடிவத்தில்

முன்நிறுத்துகிறைது.  முதலதுக்கள் பாளித்துவ பநருக்கடியின் மிக

முன் பாரிஸில் மனறிய நிறலக்கும் பததுக்கள் பாழிலதுக்கள் பாள வர்க்கத்தின் அகநிறல

நனவுக்கும் இறடயிலதுக்கள் பான முுப்பினரண்ுக்கள் பதுக்கள் பாடு முன்பனதுக்கள் பாரு பாரிஸில் முக்கள் பதுக்கள் பாதும்

இத்தறன புக்கள் பரியததுக்கள் பாக இருந்ததில்றல.  ஆனதுக்கள் பால் அ பாரிஸில் மத

முுப்பினரண்ுக்கள் பதுக்கள் பாடுததுக்கள் பான், அுப்பினரசயல் நனவிலதுக்கள் பான ஒரு தீவிுப்பினர் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான ் பாரிஸில் மேற்றும்

துரித் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான அபிவிருத்திக்கு உந்துோக்திறயயும் வழங்குகிறைது.”

1938 இல் இங் பாரிஸில் மக ுக்கள் பதுக்கள் பாரிஸில்  பாரிஸில் மோதுக்கள் பாோலிோப் புுப்பினரட்சக்கதுக்கள் பான உலகக்

கட்சயதுக்கள் பாக நதுக்கள் பான்கதுக்கள் பாம் அகிலம் ஸ்ததுக்கள் பாபிக்கப்ுக்கள் பட்ட ோ் பாரிஸில் மேயத்தில்,

ட்புப்பினரதுக்கள் பாட்ஸ்கி விளக்கியவதுக்கள் பாறைதுக்கள் பாக,  பததுக்கள் பாழிலதுக்கள் பாள வர்க்கத்தில்

அுப்பினரசயல் தறலற் பாரிஸில் மேயின் பநருக்கடிறய தீர்ப்ுக்கள் ப பாரிஸில் மத தீர்க்க் பாரிஸில் மேதுக்கள் பான

ுக்கள் பணியதுக்கள் பாகும்.  இது பாரிஸில் மவ போன்றை ஆகஸ்டில் PES

ஸ்ததுக்கள் பாபிக்கப்ுக்கள் பட்டதன்,  ் பாரிஸில் மேற்றும் ஜேனதுக்கள் பாதிுக்கள் பதித்  பாரிஸில் மதர்தல் இறுதிச்

சுற்றறை போயலூக்கத்துடன் புறைக்கணிப்ுக்கள் பதற்கு அது

விடுத்திருக்கும் அறழப்பின் முக்கியத்துவ் பாரிஸில் மேதுக்கள் பாகும்.  PES இன்

ஸ்ததுக்கள் பாுக்கள் பக ஆவணத்றதயும் ் பாரிஸில் மேற்றும் அதன்  பாரிஸில் மதர்தல்

 பாரிஸில் மவறலத்திட்டத்றதயும் ுக்கள் படிக்க  பாரிஸில் மவண்டும்,  பிுப்பினரதுக்கள் பான்சல்

ட்புப்பினரதுக்கள் பாட்ஸ்கிோத்தின் பததுக்கள் பாடர்ச்சறய பிுப்பினரதிநிதித்துவம் போய்கின்றை

் பாரிஸில் மேற்றும் பததுக்கள் பாழிலதுக்கள் பாள வர்க்கத்திற்கதுக்கள் பாக ஒரு புுப்பினரட்சகுப்பினர

 பாரிஸில் மவறலத்திட்டத்றத முன்பனடுக்கின்றை ஒ பாரிஸில் முப்பினர அற் பாரிஸில் மேப்றுக்கள் பக்

கட்டிபயழுப்ுக்கள் ப உதவ  பாரிஸில் மவண்டும் என்று உங்கள்

அறனவறுப்பினரயும் நதுக்கள் பான் வலியுறுத்துகி பாரிஸில் மறைன்.

 பாரிஸில் ம் பாரிஸில் மேலதிக வதுக்கள் பாசப்புகளுக்கு:

பிுப்பினரதுக்கள் பான்ஸ்  பாரிஸில் மோதுக்கள் பாோலிோ ோ் பாரிஸில் மேத்துவக் கட்சறய கட்டிபயழுப்பு பாரிஸில் மவதுக்கள் பாம்  !

 பாரிஸில் மோதுக்கள் பாோலிோ ோ் பாரிஸில் மேத்துவக் கட்சயின் பிபுப்பினரஞ்சு ஜேனதுக்கள் பாதிுக்கள் பதித்  பாரிஸில் மதர்தல்

அறிக்றக     [PDF]

http://www.wsws.org/tamil/articles/2016/11-nov/pesf-n16.shtml
http://www.wsws.org/tamil/articles/2017/4-Apr/pesf-a22.pdf
http://www.wsws.org/tamil/articles/2017/4-Apr/pesf-a22.shtml
http://www.wsws.org/tamil/articles/2017/4-Apr/pesf-a22.shtml
http://www.wsws.org/tamil/articles/2016/11-nov/pesf-n16.shtml

	பிரான்ஸ் சோசலிச சமத்துவக் கட்சியை கட்டியெழுப்புவோம்!

