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ஐரோபப்பிய ஒன்றியம் அகதிகளுக்கு எதிோபக
திகிலூட்டும் நடவடிக்நடவடிக்கககநடவடிக்கவ
தீவிோப்படுத்துகிறது
Johannes Stern,

கடந்த

வவாரயிறுதயில நடடபைபெற்ற ஐரரவாப்பிய ஒன்றிய உச்சிச்சிமவாநவாட,
இரண்டவாம் உலக ரைபெவாருக்குப் பிந்டதய ஐரரவாப்பிய வரலவாற்றில ஓர
அைபெவாயகரச்சிமவான தருப்புமுடனடயக் குறித்த நிற்கிறத. புரூபரூசெலஸில
ஏற்றுக்பகவாள்ளப்ைபெட்ட
அகதகடள
இலக்கு
டவக்கும்
நடவடிக்டககளவானத, ஐரரவாப்பிய ஒன்றியம் எதற்கவாக இருக்கிறத
என்ைபெடத,
அதவாவத,
அத
ஆளும்
வரக்கங்களின்
ஒரு
பிற்ரைபெவாக்குத்தனச்சிமவான கருவி என்ைபெடத எடத்தக்கவாட்டியத. ஐரரவாப்பிய
அரரூசெவாங்கங்களுக்கு இடடரய கருத்த ரவறுைபெவாடகள் இருந்தரைபெவாதலும்,
அவற்டற எலலவாம் கடந்த, அவற்றினத இரவாணுவவவாதம், ஒடக்குமுடற
ச்சிமற்றும் பதவாழிலவாள வரக்கம் மீதவான ரூசெமூக தவாக்குதல பகவாள்டககடளத்
தீவிரப்ைபெடத்தவற்கு ஐரரவாப்பிய ஒன்றியம் ைபெயன்ைபெடத்தப்ைபெட்ட வருகிறத.
ரதசியவவாத ச்சிமற்றும் வலதரூசெவாரி ரூசெக்தகள் பவறித்தனச்சிமவான தட்டநிரடல
அடச்சிமத்த வருகின்ற நிடலயில, புரூபரூசெலஸ் உச்சிச்சிமவாநவாட்டட அடத்த,
ஐரரவாப்பிய ஒன்றியம் பவகுவவாக வலதக்கு ச்சிமவாறியுள்ளத.
புலம்பைபெயரந்தவரகடள அரக்கத்தனச்சிமவாக தன்புறுத்தவத என்ைபெத ஒரு
ரூசெரவரதரூசெ நடடமுடறயவாக உள்ளத. அபச்சிமரிக்கவாவில, ட்ரம்ப் நிரவவாகம்
பைபெற்ரறவாரகளிடம் இருந்த குழந்டதகடளப் பிரித்த, அவரகடளக்
கூண்டகளில அடடத்த வருகின்ற அரதரவடளயில, 120,000 ரைபெடர
அடடத்த டவக்கும் இரவாணுவ முகவாம்களின் ஒரு வடலயடச்சிமப்புக்கும்
அத தட்டமிட்ட வருகிறத. ரூசெரவரதரூசெ பதவாழிலவாள வரக்கத்தன் மிகவும்
ைபெலவீனச்சிமவானதம் வறியதச்சிமவான இந்த பிரிவுகள் மீதவான இத்தவாக்குதலின்
உலகளவாவிய தன்டச்சிம, இத உலக முதலவாளித்தவ அடச்சிமப்புமுடறயின்
ச்சிமரண பநருக்கடியினத விடளவு என்ைபெடத எடத்தக்கவாட்டகிறத.
வியன்னவாவில அதவலத சுதந்தரக் கட்சியுடன் (FPÖ) கூட்டணி ஆட்சி
நடத்தகின்ற ஆஸ்தரிய ரூசெவான்சிலர பரூசெைபெஸ்டியவான் கூரஸ், ரநற்று
ஐரரவாப்பிய ஒன்றியத்தன் தடலவர ைபெதவி ஏற்றவார. ஐரரவாப்ைபெவா எங்கிலுச்சிமவான
தீவிர வலத ச்சிமற்றும் ைபெவாசிரூசெவவாத ரூசெக்தகள் தங்களின் அகதகள்-விரரவாத
தட்டநிரடல ஏற்றுக் பகவாண்டதற்கவாக, கூரஸ் ச்சிமற்றும் FPÖ ஐ புகழ்ந்த
தள்ளுகின்றன. வவாரயிறுத வவாக்கில ரக்கில் ஜேரச்சிமனிக்கவான ச்சிமவாற்றீட (AfD) கட்சி
ச்சிமவாநவாட்டில, கட்சியின் கூட்டவாட்சிக்கவான பரூசெய்த பதவாடரைபெவாளர ரக்கில் ஜேவாரக்
பச்சிமவாய்தன், "ஐரரவாப்பிய புறக்ரகவாட்டட" பிரச்சிடனயில கூரடர்ஸை ரூசெக
ரைபெவாரவாளி என்று வரணித்தவார. AfD தடலவர பதரிவித்தவார, “ஹவான்ஸ்கிறிஸ்தயவான் ஸ்ட்ரவாக, பரூசெைபெஸ்தயவான் கூரஸ், ச்சிமத்ரதரயவா ரூசெலவீனி ச்சிமற்றும்
விக்படவார ஓரைபெவான் ஆகிரயவாருடன் நவாங்கள் ஒத்தடழக்க விரும்புகிரறவாம்,
அவரகளுடன் நவாங்கள் ஒத்தடழத்ரத ஆக ரவண்டம்.”
ஐரரவாப்பிய ஒன்றியத்தன் அகதகள் பகவாள்டகயவானத அடிப்ைபெடடயில
அதவலதன் உடடயரத என்ைபெடத வியன்னவாவில கூரஸ் அடிக்ரகவாடிட்டக்
கவாட்டினவார. "பதளிவவாக ஐரரவாப்பிய-ரூசெவாரபு கூட்டவாட்சி அரரூசெவாங்கத்தற்கு"
தடலடச்சிம வகிப்ைபெதவாகவும், அகதகள் பிரச்சிடனயில ஐரரவாப்ைபெவா-தழுவிய
ஒரு தீரவுக்கு ரைபெவாரவாடி வருவதவாகவும் அவர பரூசெய்த பதவாடரைபெவாளர
மூலச்சிமவாக பதரியப்ைபெடத்தனவார. இதல, “ரூசெவான்சிலர அங்ரகலவா ரச்சிமரக்பகல
தடலடச்சிமயிலவான ரக்கில் ஜேரச்சிமன் அரரூசெவாங்கமும் உள்தடற அடச்சிமச்ரூசெர ரஹவாரஸ்ட்

2 July 2018

சீரகவாவரும்" அவருடடய "ரக்கில் ஜேரச்சிமன் கூட்டவாளிகள்" என்ைபெடதயும் அவர
ரரூசெரத்தக் பகவாண்டவார. ஆஸ்தரிய பதவாடலக்கவாட்சி ரைபெட்டி ஒன்றில கூரஸ்
குறிப்பிடடகயில, “என்ன முடிபவடக்கப்ைபெட்டரதவா தலலியச்சிமவாக அடத
நடடமுடறப்ைபெடத்த ரவண்டியத முக்கியச்சிமவானத. அத நடப்ைபெடத
உறுதப்ைபெடத்த நவாம் பதவாடரந்த அழுத்தச்சிமளிப்ரைபெவாம்,” என்றவார.
முன்பச்சிமவாழியப்ைபெட்ட இந்த நடவடிக்டககள் ஐரரவாப்பிய வரலவாற்றில
இருண்ட அத்தயவாயங்கடள நிடனவூட்டகின்றன. ஏடனயவற்ரறவாட
ரரூசெரந்த, “ஐரரவாப்பிய புறக்ரகவாட்டட" எலடலகடள முழுடச்சிமயவாக மூடி
முத்தடரயிடவதம், ச்சிமத்தய கிழக்கு ச்சிமற்றும் ஆபிரிக்கவாவின் ரைபெவார
பிரரதரூசெங்களுக்கு ச்சிமக்கடள நவாட கடத்தவதம் இதல உள்ளடங்குகின்றன.
பவள்ளியன்று அடனத்த உறுப்பு நவாடகளும் உடன்ைபெட்ட அந்த
உத்தரயவாகபூரவ ச்சிமவாநவாட குறிப்பிட்டத: “ஐரரவாப்பிய ஒன்றியத்தற்கு
நிதயுதவி ச்சிமற்றும் பைபெவாருளுதவிகரளவாட, உறுப்பு நவாடகள், ஐரரவாப்பிய
ஒன்றியத்தன் பவளிஎலடலகடள நடடமுடறயளவில கட்டப்ைபெவாட்டில
டவத்தருக்க ரவண்டம் என்று ஐரரவாப்பிய கவுன்சில வலியுறுத்தகிறத.
ரூசெட்டத்தற்கு புறம்ைபெவாக குடிரயறியவரகள் பரூசெவாந்த நவாட்டிற்குத் தருப்ைபெல
கணிரூசெச்சிமவானளவுக்கு அதகரிக்க ரவண்டபச்சிமன்றும் அத குறிப்பிடகிறத.”
அகதகடள பீதயூட்ட, ஐரரவாப்பிய ஒன்றிய எலடல முகடச்சிமயவான
ஃப்பரவான்படக்ஸ் இல 2020 க்குள் குடறந்தைபெட்ரூசெம் 10,000 புதய
சிப்ைபெவாய்கள் நியமிக்கப்ைபெட்ட, அத நடடமுடறயளவில ஓர இரவாணுவ
ரைபெவாலிஸ் ைபெடடயவாக விரிவவாக்கப்ைபெட உள்ளத. அகதகடள அடடத்த
டவக்க, வட ஆபிரிக்கவாவிலும் ச்சிமற்றும் ஐரரவாப்பிய ஒன்றிய
எலடலகளுக்கு உள்ரளயும் சித்தரவடத முகவாம்கடள ஸ்தவாபிக்கவும்
அந்த உச்சிச்சிமவாநவாட ஒப்புக் பகவாண்டத. அந்த உச்சிச்சிமவாநவாட்ட
அறிக்டகயில,
இந்த
தடப்புக்கவாவல
முகவாம்கள்
நவாசூக்கவாக
அகதகளுக்கவான "தடப்பு தளங்கள்" என்றும், “ச்சிமறுகுடிரயற்றம் ச்சிமற்றும்
புதய குடிரயற்றத்தற்கவான" “கட்டப்ைபெவாட்ட டச்சிமயங்கள்" என்றும்
குறிப்பிடப்ைபெட்டிருந்தன. யூதரகள், நவாரடவாடிகள் (gypsies) ச்சிமற்றும் பிற
"அன்னியரகடள" ரநவாக்கி நவாஜிக்கள் அவரகளின் ைபெடபகவாடல
பகவாள்டககடள வரணிக்கப் ைபெயன்ைபெடத்தய வவாரத்டதகடளரய, இந்த
நவாசூக்கவான வவாரத்டதப் பிரரயவாகங்கள் நிடனவூட்டகின்றன.
வட

ஆபிரிக்கவாவில

தட்டமிடப்ைபெட்டள்ள

முகவாம்கள்,

நவாஜிக்களின்

சித்தரவடத முகவாம்கடள ஒத்த, ைபெயங்கர சித்தரவடத டச்சிமயங்களவாக
இருக்கும் என்ைபெத ஐரரவாப்பிய ஒன்றியத்தற்கு முழுடச்சிமயவாக நன்கு
பதரியும். டநக்கில் ஜேருக்கவான ரக்கில் ஜேரச்சிமன் தூதர 2017 இல ரூசெவான்சிலர ச்சிமற்றும்
ைபெலரவறு அடச்சிமச்ரூசெகங்களுக்கு எழுதய தூதரக விவகவார உள்அலுவலக
இரவாக்கில் ஜேவாங்க அறிக்டகயில குறிப்பிட்டடவவாறு, “மிக கடடச்சிமயவான தட்டமிட்ட
ச்சிமனித
உரிடச்சிம
தஷ்பிரரயவாகங்கள் லிபியவாவில
[நடத்தப்ைபெட்ட
வருகின்றன].” Welt am Sonntag ைபெத்தரிடகயில பவளியவான ஒரு
கட்டடரயின்ைபெடி, “அதகவாரபூரவ பச்சிமவாடைபெல ரைபெவான் புடகப்ைபெடங்களும்
கவாபணவாளிகளும், தனிநைபெர சிடறக்கூடங்கள் என்றடழக்கப்ைபெடவதல

சித்தரவடத முகவாம்கடளப் ரைபெவான்ற நிடலடச்சிமகள் இருப்ைபெடத
ஊரஜிதப்ைபெடத்தகின்றன என்று அந்த ஆவணம் குறிப்பிட்டத.
அந்த
தூதரக
கடிதத்தன்ைபெடி,
லிபிய
முகவாம்களில,
“கடன்
பரூசெலுத்தவியலவாத அகதகள் பகவாலலப்ைபெடவதம், சித்தரவடத, கற்ைபெழிப்பு,
மிரட்டல ச்சிமற்றும் ைபெவாடலவனங்களில பகவாண்ட பரூசென்று விடப்ைபெடவதம்
அன்றவாட நடப்புகளவாக உள்ளன.” “சிடறச்ரூசெவாடலயில வவாரத்தற்கு
தலலியச்சிமவாக ஐந்த ரைபெரவாவத பகவாலலப்ைபெடவதவாக ரநரில ைபெவாரத்தவரகள்
கூறினர, புததவாக வருைபெவரகளுக்கு இடச்சிமளிக்கும் வடகயில, அதவாவத
ச்சிமனித பவளிரயற்றத்டத அதகரிக்கவும், அவ்விதத்தல அடத
நடத்தைபெவரகளின் இலவாைபெங்களுக்கவாகவும், ஒவ்பவவாரு பவள்ளிக்கிழடச்சிமயும்
இத அறிவிக்கப்ைபெட்ட நடத்தப்ைபெடகிறத.”
இந்த டச்சிமயங்கள் ஏற்கனரவ கிரீஸில உள்ளன, இடவ நவாஜி சித்தரவடத
முகவாம்களுக்கு ஒத்த அரதரைபெவான்ற தடப்புக்கவாவல முகவாம்களுக்கவான
வடிவடச்சிமப்டைபெ ஐரரவாப்பிய ஒன்றியம் எங்கிலும் அடச்சிமக்கும்.  ஞவாயிறன்று
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung இல “நரகத்தற்கவான விக்கில் ஜேயம்"
என்றபவவாரு கட்டடர, கிரரக்க சிரிரூசெவா அரரூசெவாங்கத்தவால பலஸ்பைபெவாஸ்
தீவில அடச்சிமக்கப்ைபெட்ட பச்சிமவாரியவா "எலடலப்புற அகதகள் முகவாம்கடள"
குறித்த அறிவித்தத. முன்னர இரவாணுவ முகவாம்களுக்கவாக இருந்த ஒரு
பஹக்டர அளவிலவான ைபெலத்த கவாவல ைபெகுதயில, 7,500 ரைபெர ைபெடரச்சிமவாரூசெச்சிமவான
நிடலடச்சிமகளின் கீழ் டவக்கப்ைபெட்டள்ளனர.

“சுருள்சுருளவான முள்கம்பி வடம், ரவலிகளவாக அடச்சிமக்கப்ைபெட்டள்ளத,”
என்று அக்கட்டடர குறிப்பிடகிறத. “முகவாமுக்குள் வருைபெவரகள்
கண்கவாணிப்பு ரகவாபுரங்களில இருந்த தப்ைபெவாக்கி ஏந்தய கவாவலவாளிகளவால
கண்கவாணிக்கப்ைபெடகிறவாரகள்…
உள்ரள
நுடழய
விரும்புைபெவரகள்
யவாரவாயினும் அடடயவாள அட்டட கவாண்பிக்க ரவண்டம். குறிப்ைபெவாக
ஊடகங்கள்
கதவுகடளத்
தவாண்டி
எளிதவாக
அணுக
அனுச்சிமதக்கப்ைபெடவதலடல.”
பிரதவான முதலவாளித்தவ நவாடகளில இதரைபெவான்ற அடச்சிமப்புகள்
ஸ்தவாபிக்கப்ைபெடவத பதவாழிலவாளரகளுக்கும் இடள ஞரகளுக்கும் ஒரு தீவிர
எச்ரூசெரிக்டகயவாகும். ைபெவாசிரூசெ ஆட்சிகளில இருந்தடதப் ரைபெவால, இந்த
சித்தரவடத முகவாம்கள் அரசியல எதரவாளிகளுக்கு எதரவாகவும், இறுதயில
ஒட்டபச்சிமவாத்தச்சிமவாக
பதவாழிலவாள
வரக்கத்தற்கு
எதரவாகவும்
கூட
ைபெயன்ைபெடத்தப்ைபெடம்.
ஐரரவாப்பிய ஒன்றியத்தன் இரவாணுவவவாத ச்சிமற்றும் பதவாழிலவாள வரக்க
விரரவாத பகவாள்டககளுக்கு எதரவாக அதகரித்தளவில கிளரந்பதழுந்த
வரும் பதவாழிலவாள வரக்கத்தடன் ஒரு ரச்சிமவாதலுக்கவாக ஐரரவாப்பிய
ஒன்றியம் தயவாரிப்பு பரூசெய்த வருகிறத. நவாபளவான்றுக்கு 12 ச்சிமணி ரநர
ரவடலடய அறிமுகப்ைபெடத்தவத,
வவாரத்தற்கு அனுச்சிமதக்கப்ைபெட்ட
அதகைபெட்ரூசெ ரவடல ரநர எண்ணிக்டகடய 60 ஆக அதகரிப்ைபெத
ஆகியவற்றிற்கவான அரரூசெவாங்கத்தன் முன்பச்சிமவாழிவுக்கு எதரவாக ரூசெனிக்கிழடச்சிம
வியன்னவாவில சுச்சிமவார 100,000 பதவாழிலவாளரகளும் இடள ஞரகளும்
ரைபெவாரவாட்டத்தல இறங்கினர.
தற்ரைபெவாத ஆஸ்தரியவா ஏற்றுள்ள ஐரரவாப்பிய ஒன்றிய தடலடச்சிமப் ைபெதவி,
“ைபெவாதகவாக்கும் ஓர ஐரரவாப்ைபெவா" என்ற ரகவாஷத்தன் கீழ், ஐரரவாப்பிய
ரைபெவாலிஸ் அரடரூசெ கட்டடச்சிமக்க தீவிரச்சிமவாக ரநவாக்கம் பகவாண்டள்ளத.
இதற்கவாக, பரூசெப்டம்ைபெர 20 இல ரூசெவாலஸ்ரைபெரக்கில அத முதல ஐரரவாப்பிய
ஒன்றிய ச்சிமவாநவாட ஒன்டற நடத்த உள்ளத.

உலக ரரூசெவாரூசெலிரூசெ வடலத் தளமும் நவான்கவாம் அகிலத்தன் அடனத்தலகக்
குழுவின் பிரிவுகளும் புலம்பைபெயரந்தவரகள் ச்சிமற்றும் அகதகள் மீதவான

தவாக்குதலகள்
ச்சிமற்றும்
ரைபெவாலிஸ்
ரரூசெவாதடனகளுக்கு
எதரவாக
ரைபெவாரவாட்டங்கடள
ச்சிமற்றும்
ரவடலநிறுத்தங்கடள ஒழுங்கடச்சிமக்க,
பதவாழிலவாளரகளின் ரவடலயிடங்கள், ைபெள்ளிகள், ைபெலகடலக்கழகங்கள்
ச்சிமற்றும் வசிப்பிடப் ைபெகுதகளில சுயவாதீனச்சிமவான நடவடிக்டக குழுக்கடள
ஸ்தவாபிக்குச்சிமவாறு
வலியுறுத்தகிறத.
பின்வரும்
ரகவாரிக்டககள்
உயரத்தப்ைபெட்ட,
ரூசெவாத்தயச்சிமவான
அளவுக்குப்
ைபெரவலவாக
இடவ
விவவாதக்கப்ைபெட ரவண்டம்:

·

ச்சிமத்தய கிழக்கு ச்சிமற்றும் வட ஆபிரிக்கவாவில சிடற முகவாம்கள்
கடலக்கப்ைபெட்ட, அப்பிரரதரூசெங்களில இருந்த ஐரரவாப்பிய
ச்சிமற்றும் அபச்சிமரிக்க தருப்புகள் தரும்ைபெப் பைபெறப்ைபெட ரவண்டம்,
அகதகள் அவரகளின் விருப்ைபெத்தற்குரிய ஐரரவாப்பிய ஒன்றிய
நவாடகளுக்குள்
ைபெவாதகவாப்ைபெவாகவும்
சுதந்தரச்சிமவாகவும்
அனுச்சிமதக்கப்ைபெட ரவண்டம்.

·

ஐரரவாப்பிய ஒன்றியத்தன் ஃப்பரவான்படக்ஸ் எலடல ரைபெவாலிஸ்
கடலக்கப்ைபெட ரவண்டம்.

·

ஐரரவாப்பிய ஒன்றியத்தன் நவாட கடத்தம் எந்தரம் ச்சிமற்றும் இனச்
சுத்தகரிப்புக்குத் தயவாரிப்பு பரூசெய்த வரும் அடனத்த அரசு
பகவாள்டககளுடனும் ஒத்தடழயவாடச்சிம ரைபெண ரவண்டம்.

·

புலம்பைபெயரந்த பதவாழிலவாளரகள் ஆகட்டம் அலலத பரூசெவாந்த
நவாட்ட பதவாழிலவாளரகள் ஆகட்டம், அடனவருக்கும் ரூசெச்சிமச்சிமவான
பைபெவாதச் ரரூசெடவகள், ைபெயிற்சிகள் ச்சிமற்றும் ரவடலகளுக்கவாக
ட்ரிலலியன் கணக்கவான யூரரவாக்கடள ஒதக்க ரவண்டம். ஒரு
தரூசெவாப்த
கவால
ஐரரவாப்பிய
ஒன்றிய
வங்கி
பிடணபயடப்புகடளக் பகவாண்ட பகவாள்டளயடிக்கப்ைபெட்ட
பரூசெலவவளம் ைபெறிமுதல பரூசெய்யப்ைபெட்ட, அடவ உடழக்கும்
ச்சிமக்களின் அவரூசெர ரூசெமூக ரதடவகடளப் பூரத்த பரூசெய்ய
ைபெயன்ைபெடத்தப்ைபெட ரவண்டம்.
இதரைபெவான்ற குழுக்களின் அபிவிருத்தயவானத, முதலவாளித்தவ ரதசிய-அரசு
அடச்சிமப்புமுடறடய ஒழிப்ைபெதற்கு, ரூசெரவரதரூசெ பதவாழிலவாள வரக்க
இயக்கத்தடன் இடணக்கப்ைபெட ரவண்டம். ரைபெவாலி-இடத சிரிரூசெவாவில
இருந்த ஸ்பைபெயினில ரூசெமூக க்கில் ஜேனநவாயக PSOE வடரயில, இத்தவாலி,
ஆஸ்தரியவா ச்சிமற்றும் கிழக்கு ஐரரவாப்ைபெவாவில அதவலத கட்சிகள்
வடரயில, ஐரரவாப்ைபெவாவில அடனத்த ஆளும் கட்சிகளும் அகதகளுக்கு
எதரவான ைபெயங்கரவவாதத்டதத் தீவிரப்ைபெடத்த மிக பநருக்கச்சிமவாக கூடி
இடணந்த
பரூசெயலைபெட்ட
வருகின்றன
என்ற
உண்டச்சிமயவானத,
பதவாழிலவாளரகள் புரட்சிகரப் ைபெணிகடள எதரபகவாண்டள்ளனர என்ற
உண்டச்சிமடய அடிக்ரகவாடிடகிறத. ஐரரவாப்பிய முதலவாளித்தவத்டதப்
ைபெணிய டவக்க முடியவாத. அடத தூக்கிபயறிந்த, ஐக்கிய ஐரரவாப்பிய
ரரூசெவாரூசெலிரூசெ அரசுகடளக் பகவாண்ட அத பிரதயீட பரூசெய்யப்ைபெட ரவண்டம்.
இரண்டவாம் உலக ரைபெவாரின் ஆரம்ைபெ கட்டத்தல, லிரயவான் ட்பரவாட்ஸ்கி
நவான்கவாம் அகிலத்தன் அறிக்டகயில, “ஏகவாதைபெத்தய அடச்சிமப்புமுடறயின்
ஒரு பிரிவுக்கு எதரவாக ச்சிமற்பறவான்டற ஆதரிப்ைபெதலல, ச்சிமவாறவாக
ஒட்டபச்சிமவாத்தச்சிமவாக இந்த அடச்சிமப்புமுடறடய முடிவுக்குக் பகவாண்ட
வருவரத, வரலவாறு முன்டவத்தருக்கும் ைபெணி,” என்று குறிப்பிட்டவார.
இப்ைபெணி இன்று புதய அவரரூசெத்தடன் முன்நிற்கிறத. மீண்டம்
கவாட்டமிரவாண்டித்தனம் ச்சிமற்றும் ரைபெவாருக்குள் வீழ்வடதத் தடக்க,
பதவாழிலவாள வரக்கம் முதலவாளித்தவ வரக்கத்தன் அடனத்தக்
கன்டனகடளயும் எதரத்த, நனவுபூரவச்சிமவாக ஒரு ரரூசெவாரூசெலிரூசெ ரூசெரவரதசியவவாத
ரவடலத்தட்டத்தற்கவான ரைபெவாரவாட்டத்டத முன்பனடக்க ரவண்டம்.
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