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பரரெஞ்சு

ஆயுதப்பப்படதப்படைகளின்

தப்படளின் தலைப்படன் தலைமை

தளபதி

பயர்

ட

வில்லிலியய இரெே இராஜிாஜினே இரான் தலைமைே இரா ராமா செய்த பன்ாஜினர் ரபின்னர் வெடித்த ர் வெடித்த நெருக்கடி,
அடிபணியே இரா பரெே இரான்ஸ் இயக்கத்தின் (La France insoumise - LFI)
பின்னர் வெர்க்க குுணே இராம்ாமா செத்ப்படத துரிதன் தலைமைே இராக அம்பளின் தலைப்படத்தி உள்ளது.
ஜாஜினே இராதிபதி இன் தலைமைே இரானுபின்னர் வெல் ன் தலைமைக்லியரெே இரானின் லியன் தலைமைே இராாமா சென் தலைமைே இராாஜின சிக்காஜின
ரகே இராள்ப்படககளுக்கு எதிரெே இராக LFI இன் இயக்கத்ப்படதத் ரதே இராதப்படைங்கிய
பன்ாஜினர், உதப்படைாஜினடியே இராக, LFI இன் தப்படளின் தலைபின்னர் வெர் லியஜே இரான்-லூக்
ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரான் ட வில்லிலியய இரெே இராஜிாஜினே இரான் தலைமைே இரா ராமா செய்பின்னர் வெதற்கு
முன்பு அபின்னர் வெர் லியகே இராரிய நிதி லியகே இராரிக்ப்படககளுதப்படைன் அபின்னர் வொமா செரெகதியில்
தன்ப்படாஜினயும் இப்படுணத்துக் ரகே இராண்தப்படைே இரார்.
ன் தலைமைக்லியரெே இரான்-எதிர்ப்பு
இயக்க
ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரான்,
பரரெஞ்சு
ஏகே இராதிபத்தியத்தின் மூலியளின் தலைே இராபே இராய ் வெடித்த நெளின் தலைன்களுக்கு ரதே இராழிளின் தலைே இராள
பின்னர் வெர்க்க ் வெடித்த நெளின் தலைன்கப்படள அடிபணிய ராமா செய்யும் ஒரு லியபே இரார்-ஆதரெவ
இயக்கத்ப்படதக் கட்தப்படைப்படன் தலைமைக்க விரும்புகிரும்புகிறே இரார் என்ரும்புகிற ஓர் அடிப்பப்படதப்படை
அரெசியல் யதே இரார்த்தத்ப்படத இது எடத்துக்கே இராட்டகிரும்புகிறது . ஆாஜினே இரால்
தளபதிகளிதப்படைம் ன் தலைமைண்டியிடபின்னர் வெதன் மூளின் தலைன் தலைமைே இராக ரதே இராழிளின் தலைே இராளர்களின்
பின்னர் வெே இராழ்க்ப்படக தரெங்கப்படள ஒருபின்னர் வெரெே இரால் பே இராதுகே இராக்க முடியே இராது
என்பப்படத நீண்தப்படை பின்னர் வெரெளின் தலைே இராற்று அனுபபின்னர் வெம் எடத்துக்கே இராட்டகிரும்புகிறது .
ன் தலைமைக்லியரெே இரானுக்கு எதிரெே இராக ரபின்னர் வெடித்துச் சிதரும்புகிறக்கூடிய தன்ப்படன் தலைமைரகே இராண்தப்படை
பின்னர் வெர்க்க லியபே இராரெே இராட்தப்படைங்கள் தயே இராரெே இராகி ரகே இராண்டிருக்கின்ரும்புகிறாஜின , ஆாஜினே இரால்
ரதே இராழிளின் தலைே இராளர்களின் எதிர்ப்பே இராாஜினது ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரான் ன் தலைமைற்றும்
அபின்னர் வெர் கூட்தப்படைே இராளிகளிதப்படைம் இருந்து சுயே இராதீாஜினன் தலைமைே இராாஜின லியபே இராரெே இராட்தப்படைங்கள்
மூளின் தலைன் தலைமைே இராக ன் தலைமைட்டலியன் தலைமை ரபின்னர் வெளிப்பே இராட்ப்படதப்படைக் கே இராணும், அவ்விதத்தில்
ன் தலைமைட்டலியன் தலைமை ரபின்னர் வெளிப்பே இராட்ப்படதப்படைக் கே இராுண முடியும்.
ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரான், இரெே இராணுபின்னர் வெ ராமா செளின் தலைவிாஜினங்கள் ன் தலைமைற்றும் லியபே இராருக்கு
உறுதியே இராக பின்னர் வெக்கே இராளின் தலைத்து பின்னர் வெே இராங்குகிரும்புகிறே இரார். அபின்னர் வெர் ஊதப்படைகங்களிதப்படைம்
லியபசுப்படகயில், பே இராதுகே இராப்புத்துப்படரும்புகிற பின்னர் வெரெவ-ராமா செளின் தலைவ திட்தப்படைக்குணக்கில்
850 மில்லியன் யூலியரெே இரா ரபின்னர் வெட்டக்கப்படள முன்ரன் தலைமைே இராழிந்து ன் தலைமைக்லியரெே இரான்
"மிகப்ரபரும் தபின்னர் வெறிப்பட தவறிழைத்துவிட்தப்படைதே இராக " கண்தப்படைாஜினம் ரதரிவித்தே இரார்.
இந்த ரபின்னர் வெட்டக்கப்படள கண்டித்து லியதசிய ் வெடித்த நெே இராதப்படைே இராளுன் தலைமைன்ரும்புகிறத்தில் ட
வில்லிலியய ஆத்திரெத்துதப்படைன் ரபின்னர் வெளியிட்தப்படை அறிக்ப்படகப்படயயும் அபின்னர் வெர்
பே இராரெே இராட்டிாஜினே இரார்: “லியாமா செப்படபின்னர் வெயே இராற்றுபின்னர் வெது அபின்னர் வெர் கதப்படைப்படன் தலைமை என்ரும்புகிறே இரால் ,
நிப்படளின் தலைப்படன் தலைமையின் யதே இரார்த்தத்ப்படத எடத்துப்படரெப்பதும் அபின்னர் வெர் கதப்படைப்படன் தலைமை
தே இரான். அரெசு தப்படளின் தலைபின்னர் வெர், இரெே இராணுபின்னர் வெத்திற்கும் லியதாமா செத்திற்கும்
இப்படதப்படைலியய
முற்றிலும்
ஆலியரெே இராக்கியன் தலைமைற்ரும்புகிற
ஒரு
சூ தவறிழைப்படளின் தலை
உருபின்னர் வெே இராக்கியுள்ளே இரார், இதற்கே இராக ் வெடித்த நெே இரான் பின்னர் வெருந்துகிலியரும்புகிறன்,” என்ரும்புகிறே இரார்.
ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரான்
அபின்னர் வெர்
பின்னர் வெப்படளின் தலைப்பதிவில்
எழுதுப்படகயில்,
பரெே இரான்ஸ் ் வெடித்த நெதப்படைத்தும் லியபே இரார்களுக்கு தே இராரெே இராள நிதியுதவிகப்படளக்
லியகே இராரிாஜினே இரார்: “பே இராதுகே இராப்புத்துப்படரும்புகிற ராமா செளின் தலைவிாஜினங்களின் ன் தலைமைதிப்பு
குறித்து ஒருபின்னர் வெர் என்ாஜின நிப்படாஜினத்தே இராலும், ் வெடித்த நென் தலைமைது ஆயுதப்பப்படதப்படைகள்
ஈடபட்டள்ள லியன் தலைமைே இராதல்கள் குறித்து ஒருபின்னர் வெர் என்ாஜின நிப்படாஜினத்தே இராலும்,
அந்த முடிவகளுக்கு கீழ்படிந்து இருப்பது தே இரான் லியதாமா செத்தின்

கதப்படைப்படன் தலைமை. யே இரார் நிதியளிப்பே இரார்கள் என்று ரதரியே இரான் தலைமைல் ் வெடித்த நெம்ன் தலைமைே இரால்
் வெடித்த நெே இரான்கு இரெே இராணுபின்னர் வெ லியபே இரார்முப்படாஜினகப்படளத் திரும்புகிறந்துவிதப்படை முடியே இராது.
ஒட்டரன் தலைமைே இராத்த
அப்படன் தலைமைப்புமுப்படரும்புகிறப்படயயும்
இதப்படைம்ரபயர்த்துவிதப்படை
அச்சுறுத்துகின்ரும்புகிற
லியன் தலைமைே இராதலில்
ஆண்களும்
ரபண்களும்
ஈடபட்டிருக்ப்படகயில்,
நிதியளிக்க
ன் தலைமைறுப்பதன்
மூளின் தலைன் தலைமைே இராக,
அபின்னர் வெர்களின் தப்படளின் தலைபின்னர் வெர்கலியள, தே இராங்கள் எடத்த முடிவின் ன் தலைமைதிப்பல்
் வெடித்த நெம்பக்ப்படகயின்றி
இருப்பப்படத
எடத்துக்கே இராட்டகிரும்புகிறே இரார்கள்,”
என்ரும்புகிறே இரார்.
ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரானின்
பின்னர் வெே இராதங்கள்
பற்லியபே இராக்குத்தாஜினன் தலைமைே இராாஜினதும்,
ரபே இராய்யே இராாஜினதுன் தலைமைே இராகும். லியபே இரார் எதிர்ப்புுணர்ப்படபின்னர் வெ விரும்பே இரான் தலைமைல்,
ரதே இராதப்படைர்ச்சியே இராக, பரெே இரான்சில் ரதே இராழிளின் தலைே இராள பின்னர் வெர்க்க விலியரெே இராத
அரொமா செே இராங்கங்களுக்கும்
ன் தலைமைற்றும்
லிய் வெடித்த நெட்லியதப்படைே இரா
கூட்தப்படைணிக்கும்
தப்படளின் தலைப்படன் தலைமை ரகே இராடத்து பின்னர் வெரும் ஒரு இரெகசிய அரெசியல் குழுபின்னர் வெே இரால்,
பரரெஞ்சு ன் தலைமைக்களின் முதுகுக்குப் பன்ாஜினே இரால் ரதே இராதப்படைங்கப்பட்தப்படை ் வெடித்த நெபின்னர் வெ கே இராளின் தலைனித்துபின்னர் வெ லியபே இரார்களுக்கு அடிபணிபின்னர் வெது , பரரெஞ்சு ன் தலைமைக்களின்
"கதப்படைப்படன் தலைமை" அல்ளின் தலை.
பரரெஞ்சு இரெே இராணுபின்னர் வெம் அரன் தலைமைரிக்க தப்படளின் தலைப்படன் தலைமையிளின் தலைே இராாஜின கூட்தப்படைணியில்
பங்ரகடத்து பின்னர் வெரும் ன் தலைமைத்திய கி தவறிழைக்கில் ஆகட்டம், அல்ளின் தலைது
அதன் முன்ாஜினே இராள் கே இராளின் தலைனி ாமா செே இராம்ரெே இராஜ்ஜியத்தின் மீது பரரெஞ்சு
ஏகே இராதிபத்தியத்தின் லியன் தலைமைளின் தலைே இராதிக்கத்ப்படத லியபணுபின்னர் வெதற்கு அபின்னர் வெர்கள்
முயற்சிக்கும்
ஆபரிக்கே இராவில்
ஆகட்டம்,
பரரெஞ்சு
இரெே இராணுபின்னர் வெத்தின் இப் லியபே இரார்கள் ஏகே இராதிபத்திய சூப்படரும்புகிறயே இராதப்படைல்
் வெடித்த நெதப்படைபின்னர் வெடிக்ப்படககளே இராகும்.
ஆப்கே இரானிஸ்தே இரான்
ன் தலைமைற்றும்
ஈரெே இராக்
ஆக்கிரெமிப்புகளும், சிரியே இரா ன் தலைமைற்றும் லிபயே இரா அல்ளின் தலைது ன் தலைமைே இராலி
லியபே இரார்களும் இரெத்தந்லியதே இராய்ந்த லியபரெழிவகளே இராகும்.
அரெசியல்ரீதியில்
குற்ரும்புகிறகரென் தலைமைே இராாஜின
இத்தப்படகய
லியபே இரார்களுக்கு
பே இராரியளவில் நிதியுதவி பின்னர் வெ தவறிழைங்கி ரகவி வழங்கி கௌரெபின்னர் வெத்ப்படத லியபணுபின்னர் வெதன்
மூளின் தலைன் தலைமைே இராக, இரெே இராணுபின்னர் வெத்தின் "அப்படன் தலைமைதி குப்படளின் தலைப்படபின்னர் வெ" தடப்பதற்கே இராக
அப்படாஜினத்தும் ராமா செய்யப்பதப்படை லியபின்னர் வெண்டரன் தலைமைன்ரும்புகிற ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரானின்
கூற்ரும்புகிறே இராாஜினது, அபின்னர் வெர் பரெே இரான்சிலும் ன் தலைமைற்றும் உளின் தலைரகங்கிலும் உள்ள
ரதே இராழிளின் தலைே இராளர்களுக்கு எதிரெே இராக ஆளும் உயரெடக்கின் தரெப்பல்
நிற்பப்படத எடத்துக்கே இராட்டகிரும்புகிறது. இந்த அரெசியல் உள்ளதப்படைக்கத்தில்
தே இரான்,
ன் தலைமைக்லியரெே இரானின்
ாமா செமூக
எதிர்புரெட்சிக்கு
எதிரெே இராக
ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரான் முன்ரன் தலைமைே இராழியும் இந்த இயக்கத்ப்படதப் புரிந்து
ரகே இராள்ள லியபின்னர் வெண்டம்.
ஐலியரெே இராப்பய ஒன்றியமும் ன் தலைமைக்லியரெே இரானும் ரதே இராழிளின் தலைே இராள பின்னர் வெர்க்கத்துதப்படைன்
ஒரு பின்னர் வெரெளின் தலைே இராற்று லியன் தலைமைே இராதலுக்கு தயே இராரிப்பு ராமா செய்து பின்னர் வெருகின்ரும்புகிறாஜினர்
என்பப்படத கதப்படைந்த ன் தலைமைே இராதம் பரரெஞ்சு ாமா செட்தப்படைன் தலைமைன்ரும்புகிற லியதர்தல்களுக்குப்
பந்ப்படதய
ாமா செம்பபின்னர் வெங்கள்
உறுதிப்படத்துகின்ரும்புகிறாஜின .
உத்தரெபின்னர் வெே இராப்படுணகள் மூளின் தலைம் ரதே இராழிற்ாமா செட்தப்படைத்ப்படத திருத்தி எழுதவம்,
ஒரு தாமா செே இராப்தத்திற்கு முன்ாஜினர் லியஜர்ன் தலைமைன் ாமா செமூக ஜாஜின் வெடித்த நெே இராயகபின்னர் வெே இராதிகள்
ஹே இரார்ட்ஸ் ாமா செட்தப்படைங்கப்படள (Hartz laws) ரகே இராண்ட லியஜர்ன் தலைமைன்

ரதே இராழிளின் தலைே இராளர்களுக்கு
எதிரெே இராக
ரதே இராதப்படைங்கிய
அலியதலியபே இரான்ரும்புகிற
ரகே இராள்ப்படககப்படள உள்ளதப்படைக்கவம், கூடதல் அதிகே இராரெ பின்னர் வெழிபின்னர் வெப்படக
ாமா செட்தப்படைம் ன் தலைமைக்லியரெே இராப்படாஜின அனுன் தலைமைதிக்கிரும்புகிறது. அபின்னர் வொமா செரெகே இராளின் தலை ாமா செட்தப்படைத்தின்
ரபரும்பே இராளின் தலைே இராாஜினபின்னர் வெற்ப்படரும்புகிற ரபே இராதுச்ாமா செட்தப்படைத்திற்குள் எழுதுபின்னர் வெதே இராாஜினது,
ஐயத்திற்கிதப்படைமின்றி ன் தலைமைக்லியரெே இரானின் தே இராக்குதல்கள் தூண்டிவிடம்
ாமா செமூக எதிர்ப்புக்கு எதிரெே இராக அபின்னர் வெர் தயே இராரிப்பு ராமா செய்து பின்னர் வெரும்
ரபே இராலிஸ்
ஒடக்குமுப்படரும்புகிற
மீதே இராாஜின
ாமா செகளின் தலை
நீதித்துப்படரும்புகிற
கண்கே இராணிப்ப்படபயும் நீக்கிவிடம்.
பரெே இரான்சில் ஒரு ாமா செர்பின்னர் வெே இராதிகே இராரெத்ப்படத லிய் வெடித்த நெே இராக்கி ன் தலைமைக்லியரெே இரான் ராமா செய்து
ரகே இராண்டிருக்கும் பரென் தலைமைே இராண்தப்படை முன்ராஜினடப்பே இராாஜினது, பரரெஞ்சு
ஜாஜினே இராதிபதி லியதர்தல்களில் பரரெஞ்சு லியாமா செே இராாமா செலிாமா செ ாமா சென் தலைமைத்துபின்னர் வெக் கட்சி
(Parti de l’égalité socialiste - PES) முன்ராஜினடத்த அரெசியல்
நிப்படளின் தலைப்பே இராட்டின் ாமா செரியே இராாஜின தன்ப்படன் தலைமைப்படய ஊர்ஜிதப்படத்துகிரும்புகிறது.
் வெடித்த நெபின்னர் வெ-பே இராசிாமா செபின்னர் வெே இராத லியபின்னர் வெட்பே இராளர் ன் தலைமைரீன் லு ரபன்னுக்கு எதிரெே இராக
ன் தலைமைக்லியரெே இரானுக்கு பின்னர் வெே இராக்களிப்பதன் மூளின் தலைன் தலைமைே இராக ஒருபின்னர் வெரெே இரால் ஜாஜின் வெடித்த நெே இராயக
ன் தலைமைற்றும் ாமா செமூக உரிப்படன் தலைமைகப்படள பே இராதுகே இராக்க முடியும் என்ரும்புகிற
பரெப்படன் தலைமைகப்படள நிரெே இராகரித்த லியாமா செே இராாமா செலிாமா செ ாமா சென் தலைமைத்துபின்னர் வெக் கட்சி (PES),
இரெண்தப்படைே இராம்
சுற்று
லியதர்தல்கப்படள
ராமா செயலூக்கத்துதப்படைன்
புரும்புகிறக்கணிக்குன் தலைமைே இராறு அப்பட தவறிழைப்புவிடத்தது. ன் தலைமைக்லியரெே இரான்
ன் தலைமைற்றும்
ரபின்னர் வெளிலியயறும் லியாமா செே இராாமா செலிஸ்ட் கட்சியுதப்படைன் (PS) உதப்படைன் இப்படுணந்த
ஏப்படாஜினயபின்னர் வெர்களுக்கு
எதிரெே இராக
ரதே இராழிளின் தலைே இராள
பின்னர் வெர்க்கத்தின்
சுயே இராதீாஜினன் தலைமைே இராாஜின அரெசியல் லியபே இராக்கு ன் தலைமைட்டலியன் தலைமை, பின்னர் வெரெவிருக்கின்ரும்புகிற
லியபே இராரெே இராட்தப்படைங்களுக்கு ரதே இராழிளின் தலைே இராளர்கப்படளத் தயே இரார் ராமா செய்யுரன் தலைமைாஜின
அது விளங்கப்படத்தியது.
இரெண்தப்படைே இராம் சுற்று ஜாஜினே இராதிபதி லியதர்தலில் ் வெடித்த நெே இரான்கு மில்லியன்
ரபின்னர் வெற்று
பின்னர் வெே இராக்குகள்
அல்ளின் தலைது
ராமா செல்ளின் தலைே இராத
பின்னர் வெே இராக்குகள்
இதப்படைப்பட்தப்படைாஜின,
ன் தலைமைற்றும்
இரெண்தப்படைே இராம்
சுற்று
ாமா செட்தப்படைன் தலைமைன்ரும்புகிற
லியதர்தல்கப்படள பே இராரியளவில் 57 ாமா செதவீதத்திாஜினர் புரும்புகிறக்கணித்தாஜினர்
என்பது ரதே இராழிளின் தலைே இராள பின்னர் வெர்க்கத்தில் PES இன் நிப்படளின் தலைப்பே இராடகளுக்கு
பரெந்த ஆதரெவ இருப்பப்படத எடத்துக்கே இராட்டகிரும்புகிறது.
தாஜினது பங்கிற்கு ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரான் ஜாஜினே இராதிபதி லியதர்தலின்
லியபே இராதே இராாஜின
தாஜினது
ரகே இராள்ப்படகப்படயலியய
ரதே இராதப்படைர்ந்து
ரகே இராண்டிருக்கிரும்புகிறே இரார்—அதே இராபின்னர் வெது ன் தலைமைக்லியரெே இரான் ன் தலைமைற்றும் லு ரபன்
இருபின்னர் வெருக்கும் எதிரெே இராாஜின பே இராரிய எதிர்ப்ப்படப, ஒரு திபின்னர் வெே இராளின் தலைே இராாஜின
் வெடித்த நெே இராதப்படைே இராளுன் தலைமைன்ரும்புகிற
முன்லியாஜினே இராக்ப்படக
லிய் வெடித்த நெே இராக்கி
திப்படாமா செதிருப்பவிதப்படை
முயற்சிக்கிரும்புகிறே இரார். இரெண்தப்படைே இராம் சுற்று ஜாஜினே இராதிபதி லியதர்தலில்
ரபரும்பே இராளின் தலைே இராாஜின LFI ஆதரெபின்னர் வெே இராளர்கள் அபின்னர் வெர்களின் ஆதரெப்படபின்னர் வெ
ரபின்னர் வெற்று பின்னர் வெே இராக்குகள் அல்ளின் தலைது ராமா செல்ளின் தலைே இரா பின்னர் வெே இராக்குகள் மூளின் தலைன் தலைமைே இராக
சுட்டிக்கே இராட்டிய பன்ாஜினரும் கூதப்படை, ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரான் ஒரு லியதர்தல்
புரும்புகிறக்கணிப்புக்கு
அப்பட தவறிழைப்புவிடக்கவில்ப்படளின் தலை.
எந்த
நிப்படளின் தலைப்பே இராட்ப்படதப்படையும் எடக்க ன் தலைமைறுத்த அபின்னர் வெர் , பன்ாஜினர் ன் தலைமைக்லியரெே இரானின்
பரெதன் தலைமை ன் தலைமைந்திரியே இராபின்னர் வெதற்கே இராக , லியதசிய ் வெடித்த நெே இராதப்படைே இராளுன் தலைமைன்ரும்புகிறத்தில் LFI (La
France
insoumise
LFI)
ஐ
ரபரும்பே இரான்ப்படன் தலைமையே இராக
லியதர்ந்ரதடக்குன் தலைமைே இராறு
தாஜினது
பின்னர் வெே இராக்கே இராளர்களுக்கு
அப்பட தவறிழைப்புவிடத்தே இரார்.
முதல் சுற்று ஜாஜினே இராதிபதி லியதர்தலில் அபின்னர் வெர் ரபற்றிருந்த 20
ாமா செதவீத
ஆதரெவதப்படைன்
அபின்னர் வெருக்கு
அளிக்கப்பட்தப்படை
ரபே இராறுப்புறுதிகப்படள அதிர்ச்சியூட்டம் பின்னர் வெப்படகயில் ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரான்
உதறிவிட்தப்படைதற்குப் பன்ாஜினர், LFI, ் வெடித்த நெே இராதப்படைே இராளுன் தலைமைன்ரும்புகிறத்தில் 15
பரெதிநிதிகப்படள ன் தலைமைட்டலியன் தலைமை ரபற்ரும்புகிறது. ஜஜூப்படளின் தலை 12 இல், பே இராரீஸ்
குடியரெசு ாமா செதுக்கத்தில் மூபின்னர் வெர்ுண பட்டியணிந்து LFI பரெதிநிதிகள்
சூ தவறிழை,
ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரான்
ஒரு
ாமா செமூக
இயக்கத்ப்படதத்
ரதே இராதப்படைங்குன் தலைமைே இராறு அபின்னர் வெரெது பின்னர் வெே இராக்கே இராளர்களுக்கு அப்பட தவறிழைப்புவிடத்தே இரார் .
ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இராப்படாஜின
ரபே இராறுத்த
பின்னர் வெப்படரெயில்,
LFI
இன்
் வெடித்த நெே இராதப்படைே இராளுன் தலைமைன்ரும்புகிற சிறுபே இரான்ப்படன் தலைமையிாஜினரெது ராமா செல்பின்னர் வெே இராக்ப்படக அதிகரிப்பலியத

அதன் லிய் வெடித்த நெே இராக்கன் தலைமைே இராகும். இந்த ் வெடித்த நெே இராதப்படைே இராளுன் தலைமைன்ரும்புகிற சிறுபே இரான்ப்படன் தலைமைப்படய,
பே இராரிய
இயக்கத்திற்கே இராாஜின
ஒலியரெ
ாமா செட்தப்படைபூர்பின்னர் வெ
அரெசியல்
பரெதிநித்துபின்னர் வென் தலைமைே இராக ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரான் கே இராண்கிரும்புகிறே இரார்.
அபின்னர் வெர் கூறுப்படகயில், “ஆகஸ்டில், ் வெடித்த நெே இராங்கள் ஒரு லியதசிய பரெச்ாமா செே இராரெ
பயுணம் லியன் தலைமைற்ரகே இராள்ளவிருக்கிலியரும்புகிறே இராம். ராமா செப்தப்படைம்பரில், நிச்ாமா செயன் தலைமைே இராக,
ரதே இராழிற்ாமா செங்கங்கள் உதவி லியகே இராரிாஜினே இரால் ் வெடித்த நெே இராம் உதவலியபின்னர் வெே இராம். ் வெடித்த நென் தலைமைது
ராமா செே இராந்த
லியபரெணிகப்படளயும்
் வெடித்த நெதப்படைத்துலியபின்னர் வெே இராம்
…
உங்கள்
் வெடித்த நெே இராதப்படைே இராளுன் தலைமைன்ரும்புகிறபின்னர் வெே இராதிகளுதப்படைன்
ரதே இராதப்படைர்பு
ரகே இராள்ளவம்
ராமா செயல்பதப்படைவம் நீங்கள் தயே இராரிப்பு ராமா செய்து ரகே இராள்ளுங்கள்,
இவ்விதத்தில் பே இராரிய இயக்கத்திற்கும் ் வெடித்த நெே இராம் ரகே இராண்டிருக்கும்
அரெசியல்
பரெதிநிதித்துபின்னர் வெத்திற்கும்
இப்படதப்படைலியய
ஒரு
இப்படுணப்புத்தன்ப்படன் தலைமை ஏற்படகிரும்புகிறது,” என்ரும்புகிறே இரார்.
பகிரெங்கன் தலைமைே இராக
லியதசிய
ரதே இராழில்
விதிமுப்படரும்புகிறகப்படள
மீறி
ரதே இராழிற்ாமா செங்கங்களும் முதளின் தலைே இராளின் தலைமைே இரார்களும் நிறுபின்னர் வொஜின-ன் தலைமைட்தப்படைத்திளின் தலைே இராாஜின
ஒப்பந்தங்கப்படளப் லியபரெம்லியபாமா செ அனுன் தலைமைதிப்பப்படத லிய் வெடித்த நெே இராக்கன் தலைமைே இராக
ரகே இராண்தப்படை,
ன் தலைமைக்லியரெே இரானின்
உத்தரெபின்னர் வெே இராப்படுணகப்படள
அபின்னர் வெர்
சுட்டிக்கே இராட்டிாஜினே இரார்: “முதலில் ரதே இராழிளின் தலைே இராளர்களது ரதே இராழிற்ாமா செங்க
் வெடித்த நெதப்படைபின்னர் வெடிக்ப்படககளிலும்
ன் தலைமைற்றும்
ரதே இராழில்
விதிமுப்படரும்புகிறகள்
முதன்முதலில்
உருபின்னர் வெே இராக்கப்பட்தப்படை
நூற்ரும்புகிறே இராண்டின்
ரதே இராதப்படைக்கத்திலும் ன் தலைமைற்றும் பரெே இரான்சில் பின்னர் வெர்க்க லியபே இராரெே இராட்தப்படைங்களிலும்,
பன்ாஜினர் 1936 இல், பன்ாஜினர் சுதந்திரெத்தின் லியபே இராது, பன்ாஜினர் லியன் தலைமை
1968 இல், பன்ாஜினர் லியன் தலைமை 1981 இல் … ரபற்ரும்புகிற ன் தலைமைே இராரபரும்
ரபின்னர் வெற்றிகளின்
சிரும்புகிறப்புத்தன்ப்படன் தலைமைகள்
குறித்து உங்களுக்குத்
ரதரியும், இப்படபின்னர் வெ அப்படாஜினத்தும், லியபாஜினே இரா முப்படாஜினயில், நீக்கப்படம்
… ஒவ்ரபின்னர் வெே இரான்றும் சிறிய-உள்ளூர்
உதப்படைன்படிக்ப்படககளுக்கு
அனுகூளின் தலைன் தலைமைே இராக வீசிரயறியப்படம்,” என்ரும்புகிறே இரார்.
ன் தலைமைக்லியரெே இரானுக்கு பன்ாஜினே இரால், பரரெஞ்சு ன் தலைமைற்றும் உளின் தலைகளே இராவிய நிதிய
மூளின் தலைதாஜினம் ரதே இராழிளின் தலைே இராள பின்னர் வெர்க்கத்தின் மீது ஒரு பின்னர் வெரெளின் தலைே இராற்று
தே இராக்குதலுக்கு தயே இராரிப்பு ராமா செய்து பின்னர் வெருகிரும்புகிறது என்பதில் எந்த
ாமா செந்லியதகமும் இல்ப்படளின் தலை, இதன் ஒப்புப்படன் தலைமை அளவ முதளின் தலைே இராளித்துபின்னர் வெ
ர் வெடித்த நெருக்கடியின்
அளப்படபின்னர் வெ
எதிரரெே இராலிக்கிரும்புகிறது.
ஸ்ரெே இராலினிாமா செ
அதிகே இராரெத்துபின்னர் வெத்தின் லியாமா செே இராவியத் ஒன்றிய கப்படளின் தலைப்புக்குப் பன்ாஜினர்
ஒருதுருபின்னர் வெமுப்படாஜினப்பட்தப்படை
ாமா செக்தியே இராக
இருந்த,
அரன் தலைமைரிக்க
ஏகே இராதிபத்தியத்தின்
லியன் தலைமைளின் தலைே இராதிக்கம்
ரபே இராறிந்து
பின்னர் வெருகிரும்புகிறது,
அலியதலியபே இராளின் தலை ஐலியரெே இராப்பய ஒன்றியம் அதன் ் வெடித்த நெே இராாமா செகரென் தலைமைே இராாஜின ன் தலைமைற்றும்
பகுத்தறிபின்னர் வெற்ரும்புகிற சிக்காஜினக் ரகே இராள்ப்படகயே இரால் ன் தலைமைதிப்ப தவறிழைந்துள்ளது.
பரெே இரான்ஸ்,
ாமா செர்பின்னர் வெலியதாமா செ
லியபே இராட்டித்தன்ப்படன் தலைமையில்
இல்ளின் தலைே இரான் தலைமைல் ,
ரதே இராழில்துப்படரும்புகிற
ன் தலைமைற்றும்
ரபே இராருளே இராதே இராரெ
ரபே இராறிபின்னர் வெே இரால்
பே இராதிக்கப்பட்ட பின்னர் வெருபின்னர் வெதுதப்படைன், இதற்கு முதளின் தலைே இராளித்துபின்னர் வெ பின்னர் வெர்க்கம்
ாமா செர்பின்னர் வெே இராதிகே இராரெ
் வெடித்த நெதப்படைபின்னர் வெடிக்ப்படககப்படள
ரகே இராண்ட
விப்படதப்படையிறுத்து
பின்னர் வெருகிரும்புகிறது.
ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரான் என்ாஜின முன்ரன் தலைமைே இராழிகிரும்புகிறே இரார்? இரெே இராணுபின்னர் வெத்திற்குப்
பகிரெங்கன் தலைமைே இராக அனுதே இராபம் கே இராட்டம் லியதசிய ் வெடித்த நெே இராதப்படைே இராளுன் தலைமைன்ரும்புகிறத்தின்
ஒரு சிறிய, பின்னர் வெலுபின்னர் வெற்ரும்புகிற சிறுபே இரான்ப்படன் தலைமைக்கு பக்கபளின் தலைன் தலைமைே இராக, ஒரு
ராமா செயற்ப்படகயே இராாஜின
இயக்கத்தில்
ன் தலைமைக்கப்படள
அணிதிரெட்டி,
அபின்னர் வெர்கப்படள பயன்படத்த விரும்புகிரும்புகிறே இரார். அபின்னர் வெர் ரதே இராழிற்ாமா செங்க
அதிகே இராரெத்துபின்னர் வெங்களுதப்படைனும்
ஒருங்கிப்படுணந்து
ராமா செயல்படபின்னர் வெே இரார் ,
அப்படபின்னர் வெ
அபின்னர் வெற்றின்
பங்கிற்கு,
“ரதே இராழிற்ாமா செங்க
கே இராலியாமா செே இராப்படளின் தலைக்கே இராகவம்"
ன் தலைமைற்றும்
ன் தலைமைக்லியரெே இரான்
அபின்னர் வெரின்
உத்தரெபின்னர் வெே இராப்படுணகளின் மூளின் தலைம் அபின்னர் வெற்றிற்கு பின்னர் வெ தவறிழைங்க முன்ரன் தலைமைே இராழிந்து
பின்னர் வெரும் ஏப்படாஜினய லியபே இராலி-ாமா செட்தப்படைரீதியிளின் தலைே இராாஜின ப்படகயூட்டகளுக்கே இராகவம்
லியபரெம்லியபசி பின்னர் வெரும் நிப்படளின் தலையில், ரதே இராழிற்ாமா செங்கங்கள் எந்த
முன்லியாஜினே இராக்கும்
இல்ளின் தலைே இரான் தலைமைல்
ஒருசிளின் தலை
லியபே இராரெே இராட்தப்படை
அணிபின்னர் வெகுப்புகப்படள ஏற்பே இராட ராமா செய்யும்.

இந்த
மூலியளின் தலைே இராபே இராயம்
முட்தப்படைே இராள்தாஜினன் தலைமைே இராாஜினது,
இது
ரதே இராழிளின் தலைே இராளர்கப்படள
கு தவறிழைப்பத்திற்குள்ளே இராக்குபின்னர் வெதற்கு
ன் தலைமைட்டலியன் தலைமை
லியாமா செப்படபின்னர் வெயே இராற்றும்.
இதன்
பரெதே இராாஜின
குுணே இராம்ாமா செம்,
இரெே இராணுபின்னர் வெத்திற்கே இராாஜின
ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரானின்
ஆதரெவ
ரதளிவபடத்துபின்னர் வெப்படதப் லியபே இராளின் தலை, லியதசிய ன் தலைமைற்றும் ் வெடித்த நெே இராதப்படைே இராளுன் தலைமைன்ரும்புகிற
லிய் வெடித்த நெே இராக்குநிப்படளின் தலையே இராகும், அதே இராபின்னர் வெது அது பின்னர் வெரெவிருக்கும் ன் தலைமைே இராதங்கள்
ன் தலைமைற்றும் ஆண்டகளில் ரதே இராழிளின் தலைே இராள பின்னர் வெர்க்கத்தில் எ தவறிழைவிருக்கும்
லியபே இராரெே இராட்தப்படைங்களின் அபவிருத்திக்கு ஒரு திப்படாமா செதிருப்பளின் தலைே இராக
ன் தலைமைட்டலியன் தலைமை இருக்கும், அவ்விதத்தில் ன் தலைமைட்டலியன் தலைமை இருக்க முடியும்.
ன் தலைமைக்லியரெே இரானின் தே இராக்குதல்கள், ஐலியரெே இராப்பே இரா எங்கிலும் ஐலியரெே இராப்பய
ஒன்றியத்தே இரால் ் வெடித்த நெதப்படைத்தப்பட்தப்படை ாமா செமூக தே இராக்குதல்களின் பரரெஞ்சு
் வெடித்த நெப்படதப்படைமுப்படரும்புகிறப்படத்தப்படளின் தலை பரெதிநிதித்துபின்னர் வெம் ராமா செய்கின்ரும்புகிறாஜின. லியஜர்ன் தலைமைன்
SPD உதப்படைன் ஒருங்கிப்படுணந்து தயே இராரிக்கப்பட்தப்படை ரதே இராழிற்ாமா செட்தப்படைம்
மூளின் தலைன் தலைமைே இராக, கிரீஸில் ஐலியரெே இராப்பய ஒன்றியத்தின் சிக்காஜின ரகே இராள்ப்படக
எப்படத திணித்தலியதே இரா, அதே இராபின்னர் வெது 20 ஆம் நூற்ரும்புகிறே இராண்டின் பின்னர் வெர்க்க
லியபே இராரெே இராட்தப்படைங்களின் மூளின் தலைன் தலைமைே இராக ரதே இராழிளின் தலைே இராள பின்னர் வெர்க்கம் ரபற்ரும்புகிற ாமா செகளின் தலை
லியதட்தப்படைங்கப்படளயும்
அழித்தப்படதப்
லியபே இராளின் தலை,
ன் தலைமைக்லியரெே இரானும்,
உத்தரெபின்னர் வெே இராப்படுணகள் ரகே இராண்ட அப்படத அப்படதப்படைய விரும்புகிரும்புகிறே இரார்.
இத்தப்படகய தே இராக்குதல்கள், ஐலியரெே இராப்பே இரா எங்கிலும் புரெட்சிகரெ
தே இராக்கங்கலியளே இராட
ரபின்னர் வெடிப்பே இரார்ந்த
பின்னர் வெர்க்க
லியபே இராரெே இராட்தப்படைங்கப்படள
தூண்தப்படைத் தபின்னர் வெரும்புகிறே இராது. 1936 ன் தலைமைற்றும் 1968 இல் பரரெஞ்சு ரபே இராது
லியபின்னர் வெப்படளின் தலைநிறுத்தங்கப்படள லியபே இராளின் தலைலியபின்னர் வெ, அல்ளின் தலைது இரெண்தப்படைே இராம் உளின் தலைக
லியபே இரார் முடிவில் பே இராசிாமா செ ஆட்சியிலிருந்து ஐலியரெே இராப்பே இராவிற்கு
கிப்படதப்படைத்த சுதந்திரெம் லியபே இராளின் தலைலியபின்னர் வெ, ரதே இராழிளின் தலைே இராள பின்னர் வெர்க்கத்தின்
லியபே இராரெே இராட்தப்படைங்கள் ரதே இராழிற்ாமா செங்க அதிகே இராரெத்துபின்னர் வெங்களில் இருந்து
சுயே இராதீாஜினன் தலைமைே இராாஜினன் தலைமைே இராக
ரபின்னர் வெடித்ரதழும்
என்பலியதே இராட,
அப்படபின்னர் வெ
எந்தரபின்னர் வெே இராரு தனி ் வெடித்த நெே இராட்டில் ரதே இராதப்படைங்கிாஜினே இராலும் விப்படரெவில்
எல்ப்படளின் தலைகப்படள
தே இராண்டி
சீறிச்ராமா செல்லும்.
இத்தப்படகய
லியபே இராரெே இராட்தப்படைங்களில், ஐலியரெே இராப்பே இராவின் ஏப்படாஜினய இதப்படைங்களில் உள்ள
ரதே இராழிளின் தலைே இராளர்களும்
ன் தலைமைற்றும்
உளின் தலைரகங்கிலுன் தலைமைே இராாஜின
ரதே இராழிளின் தலைே இராளர்களுலியன் தலைமை
பரரெஞ்சு
ரதே இராழிளின் தலைே இராளர்களின்
கூட்தப்படைே இராளிகளே இராபின்னர் வெர்.
ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரானின்
மூலியளின் தலைே இராபே இராயம்
பற்லியபே இராக்குத்தாஜினன் தலைமைே இராாஜினது,
ஏராஜினனில் அது அதிகே இராரெத்திற்கே இராாஜின ரதே இராழிளின் தலைே இராள பின்னர் வெர்க்க
லியபே இராரெே இராட்தப்படைத்ப்படத
முதப்படைக்குபின்னர் வெதுதப்படைன்,
ாமா செர்பின்னர் வெலியதாமா செ
அளவில்
அபின்னர் வெர்களின் பின்னர் வெர்க்க ாமா செலியகே இராதரெ ாமா செலியகே இராதரிகளிதப்படைம் இருந்து பரரெஞ்சு
ரதே இராழிளின் தலைே இராளர்கப்படளப் பரிக்கிரும்புகிறது. ் வெடித்த நெே இராதப்படைே இராளுன் தலைமைன்ரும்புகிறத்தில் LFI மிகச்
சிறிய சிறுபே இரான்ப்படன் தலைமையே இராக இருப்பதே இரால் , தற்லியபே இராது அதற்கு
ரபின்னர் வெற்றி
ரபறுபின்னர் வெதற்கே இராாஜின
பின்னர் வெே இராய்ப்பு
இல்ப்படளின் தலை.
ஆாஜினே இரால்
கிரீஸிலியளின் தலைலியய
கூதப்படை,
அங்லியக
ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரானின்
சிரிாமா செே இரா
கூட்தப்படைே இராளிகள்
2015
லியதர்தல்கப்படள
ரபின்னர் வென்ரும்புகிற
நிப்படளின் தலையில்,
அபின்னர் வெர்களது லியதசியபின்னர் வெே இராதமும் ன் தலைமைற்றும் ஐலியரெே இராப்பய ரதே இராழிளின் தலைே இராள
பின்னர் வெர்க்கத்ப்படத ஆதரெவிற்கு அப்பட தவறிழைப்பு விதப்படை ன் தலைமைறுத்தப்படன் தலைமையும்,
சிரிாமா செே இராவின் எதிர்ப்ப்படப பளின் தலைவீாஜினன் தலைமைே இராக கண்தப்படைாஜினத்திற்குரியதே இராக
ஆக்கியது. இறுதியில் அது லியபர்லின் தப்படளின் தலைப்படன் தலைமையில் பின்னர் வெங்கிகள்
ன் தலைமைற்றும்
ஐலியரெே இராப்பய
ஒன்றியத்தின்
அழுத்தத்திற்கு
அடிபணிந்தது.
பே இராரீஸ், அபின்னர் வெசியன் தலைமைே இராாஜினே இரால் ஓர் இரெே இராணுபின்னர் வெ லியன் தலைமைே இராதல் உட்பதப்படை
லியபர்லினுதப்படைாஜினே இராாஜின லியன் தலைமைே இராதலுக்கு தயே இராரிப்பு ராமா செய்தே இராக லியபின்னர் வெண்டம்
என்பலியத
ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரான்
அபின்னர் வெரெது
லியஜர்ன் தலைமைன்-விலியரெே இராத
துண்தப்படைறிக்ப்படகயே இராாஜின Bismarck’s Herring இல் எட்டிய தீர்ன் தலைமைே இராாஜினம்.
அபின்னர் வெர் எழுதிாஜினே இரார், “் வெடித்த நெே இராங்கள் ாமா செரியே இராக உள்லியளே இராம். ஆாஜினே இரால்
் வெடித்த நென் தலைமைக்கு லியகள்வி லியகட்கும் உரிப்படன் தலைமை இருக்கிரும்புகிறது. பே இராருங்கள், ஒரு
நூற்ரும்புகிறே இராண்டக்கும் குப்படரும்புகிறந்த கே இராளின் தலைத்தில் [லியஜர்ன் தலைமைனி] ் வெடித்த நெம்மீது

மூன்று முப்படரும்புகிற பப்படதப்படைரயடத்தது. இப்லியபே இராலியதே இரா லியஜர்ன் தலைமைனி 20
ஆண்டகளுக்கும் குப்படரும்புகிறந்த கே இராளின் தலைத்தில் உளின் தலைகின் மூன்ரும்புகிறே இராபின்னர் வெது
மிகப்ரபரிய ஆயுத ஏற்றுன் தலைமைதியே இராளரெே இராக ஆகியுள்ளது.”
ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரான், ன் தலைமைக்லியரெே இரானுக்கு எதிரெே இராக ட வில்லிலியய ஐ
பே இராதுகே இராக்கிரும்புகிறே இரார் என்ரும்புகிறே இரால், அதுரபின்னர் வெே இராரு சிறிய விதப்படையன் தலைமைல்ளின் தலை,
ஏராஜினன்ரும்புகிறே இரால் அபின்னர் வெர் கதப்படைந்த பின்னர் வெே இராரெம் லியன் தலைமைர்க்ரகல் ன் தலைமைற்றும் ன் தலைமைக்லியரெே இரான்
முன்ரன் தலைமைே இராழிந்த இரெே இராணுபின்னர் வெ உற்பத்திக்கே இராாஜின பரெே இரான்லியகே இரா-லியஜர்ன் தலைமைன்
ரதே இராழில்துப்படரும்புகிற கூட்தப்படைணிப்படய எதிர்க்கிரும்புகிறே இரார். லியபர்லினில் இருந்து
முற்றிலும்
சுதந்திரென் தலைமைே இராாஜின
ஒரு
பே இராதுகே இராப்புத்துப்படரும்புகிற
ரதே இராழில்துப்படரும்புகிறப்படயப் லியபணுபின்னர் வெதற்கே இராக , லியஜர்ன் தலைமைனிக்கு எதிரெே இராக
தன்ப்படாஜினப்
பே இராதுகே இராத்துக்
ரகே இராள்பின்னர் வெதற்கே இராாஜின
பரெே இரான்சின்
தப்படகப்படன் தலைமைக்கு அத்திட்தப்படைம் ஒரு அச்சுறுத்தளின் தலைே இராக இருப்பதே இராக
கண்தப்படைாஜினம் ராமா செய்து, அத்திட்தப்படைத்ப்படத ட வில்லிலியய எதிர்ப்பதற்கே இராக
ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரான் அபின்னர் வெப்படரெ பே இராரெே இராட்டகிரும்புகிறே இரார்.
அபின்னர் வெரெது
பின்னர் வெப்படளின் தலைப்பதிவில்
ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரான்
எழுதுகிரும்புகிறே இரார்:
“ஜாஜினே இராதிபதி, லியஜர்ன் தலைமைனியுதப்படைன் இரெே இராணுபின்னர் வெ ாமா சென் தலைமைரொமா செத்திற்கே இராாஜின ஒரு
ாமா செே இராத்தியன் தலைமைற்ரும்புகிற திட்தப்படைத்ப்படத முன்ப்படபின்னர் வெத்த … லியபே இராது , காமா செப்புுணர்வ
ரபின்னர் வென்ரும்புகிறது! … [பரெே இரான்சின்] லுக்கிலியளர்க் தப்படைே இராங்கிகள் (Leclerc
tanks) ஐ உருபின்னர் வெே இராக்கும் பே இராதி நிறுபின்னர் வொஜினங்கப்படள ் வெடித்த நெே இராம் ஏற்காஜினலியபின்னர் வெ
லியஜர்ன் தலைமைன் பல்லியாஜினர்களின் குடம்பங்களுக்கு விற்றுவிட்லியதப்படைே இராம்.
[லியாமா செே இராாமா செலிஸ்ட் கட்சி ஜாஜினே இராதிபதி பரெே இரான்சுபின்னர் வெே இரா ] லியஹே இராளின் தலைே இராண்டின்
பதவி கே இராளின் தலைத்ப்படத குுணே இராம்ாமா செப்படத்திய ் வெடித்த நென் தலைமைது பே இராதுகே இராப்புத்துப்படரும்புகிற
் வெடித்த நெளின் தலைன்களின் ரன் தலைமைே இராத்த விற்பப்படாஜினயும் முடிவக்கு பின்னர் வெந்துவிட்தப்படைதே இராக
் வெடித்த நெே இராம் நிப்படாஜினத்லியதே இராம். ரபின்னர் வெளிப்பப்படதப்படையே இராக விதப்படையம் அவ்விதன் தலைமைே இராக
இல்ப்படளின் தலை எாஜின ரதரிகிரும்புகிறது. இப்லியபே இராது ஆயுதப்பப்படதப்படைகள் லியஜர்ன் தலைமைன்
துப்பே இராக்கிகப்படளப் பயன்படத்துபின்னர் வெதே இராக இருக்களின் தலைே இராம், ் வெடித்த நெே இராப்படள
அபின்னர் வெர்கள் பரும்புகிறக்கும் வின் தலைமைே இராாஜினங்கள் லியதசிய கட்டப்பே இராட்டிற்கு
ரபின்னர் வெளிலியய உற்பத்தியே இராாஜினதே இராக இருக்களின் தலைே இராம்,” என்ரும்புகிறே இரார்.
இத்தப்படகய பற்லியபே இராக்குத்தாஜினன் தலைமைே இராாஜின கருத்துக்கள், 1940 இல்
் வெடித்த நெே இராஜி
பப்படதப்படைரயடப்புக்கு
ரபின்னர் வெட்கலியகதப்படைே இராக
அடிபணிபின்னர் வெதற்கு
முன்ாஜினதே இராக, 1930 களில் ஹிட்ளின் தலைருக்கு எதிரெே இராக லியபே இராரெே இராட்தப்படைத்ப்படத
ரதே இராதப்படைங்கிய பரரெஞ்சு முதளின் தலைே இராளித்துபின்னர் வெ அரெசியல்பின்னர் வெே இராதிகளின்
லியதே இராரெப்படுணயுதப்படைன் தீர்க்கன் தலைமைே இராக ஒத்தத்தன்ப்படன் தலைமைப்படய ரகே இராண்டள்ளாஜின.
இப்படபின்னர் வெ, அப்படாஜினத்திற்கும் லியன் தலைமைளின் தலைே இராக, ஐலியரெே இராப்பய ரதே இராழிளின் தலைே இராள
பின்னர் வெர்க்கத்ப்படத பளவபடத்தவம் ன் தலைமைற்றும் கதப்படைந்த நூற்ரும்புகிறே இராண்டில்
இரெண்ட முப்படரும்புகிற ஐலியரெே இராப்பே இராவில் உளின் தலைக லியபே இராரெே இராக ரபின்னர் வெடித்த
ஏகே இராதிபத்தியங்களுக்கு
இப்படதப்படையிளின் தலைே இராாஜின
பதட்தப்படைங்கப்படள
கிளறிவிதப்படைவம் லிய் வெடித்த நெே இராக்கம் ரகே இராண்டள்ளது.
ரன் தலைமைலியளின் தலைே இரான்லியாமா செே இரானின் அரெசியல் திபின்னர் வெே இரால்நிப்படளின் தலைப்படன் தலைமையே இராாஜினது, சிக்காஜின
் வெடித்த நெதப்படைபின்னர் வெடிக்ப்படககள் ன் தலைமைற்றும் லியபே இராரின் ஆதரெபின்னர் வெே இராளர்களே இராக ன் தலைமைே இராறியுள்ள
ஐலியரெே இராப்பய ாமா செமூக ஜாஜின் வெடித்த நெே இராயகன் தலைமைே இராாஜின லியாமா செே இராாமா செலிஸ்ட் கட்சி ன் தலைமைற்றும்
அதன்
பரெந்த
சுற்றுபின்னர் வெட்தப்படைத்தில்
இருக்கும்
கட்சிகளின்
ரபே இராதுபின்னர் வெே இராாஜின ரபே இராறிப்படபின்னர் வெப் பரெதிநிதித்துபின்னர் வெம் ராமா செய்கிரும்புகிறது. ஒரு
புரெட்சிகரெ ரபின்னர் வெடிப்பன் லியபரெே இராபத்து இப்லியபே இராது ஐலியரெே இராப்பே இராப்படபின்னர் வெ
துரெத்திக்
ரகே இராண்டிருக்கிரும்புகிறது.
் வெடித்த நெே இரான்கே இராம்
அகிளின் தலைத்தின்
அப்படாஜினத்துளின் தலைகக் குழுவின் (ICFI) ஐலியரெே இராப்பே இராவில் உள்ள ஏப்படாஜினய
பரிவகளுதப்படைன்
ஒருங்கிப்படுணந்து
ராமா செயல்பட்ட,
லியதசிய
எல்ப்படளின் தலைகளுக்கிப்படதப்படைலியய ் வெடித்த நெதப்படைக்கும் இத்தப்படகய லியபே இராரெே இராட்தப்படைங்கப்படள
முதளின் தலைே இராளித்துபின்னர் வெத்ப்படத தூக்கிரயறிபின்னர் வெதற்கே இராாஜின ன் தலைமைற்றும் ஐக்கிய
ஐலியரெே இராப்பய லியாமா செே இராாமா செலிாமா செ அரெசுகப்படளக் கட்தப்படைப்படன் தலைமைப்பதற்கே இராாஜின ஒரு
புரெட்சிகரெ
லியபே இராரெே இராட்தப்படைத்திற்குள்
ஐக்கியப்படத்தி
அரெசியல்
தப்படளின் தலைப்படன் தலைமை பின்னர் வெ தவறிழைங்குபின்னர் வெப்படதலியய, PES, அதன் பணியே இராக ஏற்றுக்
ரகே இராண்டள்ளது.

