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பிரரான்ஸ் இத்த்தராலிக்லிக்கரான அத்தன் தூத்தன் தூதரரத்
திரும்ப அன் தூதர்ப அழைத்துக் ்துக் கலிக்கராள்கிறது
Alex Lantier,

இரண்டடாம்

உலக ப டாருக்குப் பின்னர் முதல் மு முதல் முற் முதல் முறைுதல் முறையடாக,

பிரரஞ்சு ர வெளியு் முதல் முறைவுத்து முதல் முற் முதல் முறை அ முதல் முறதுறை அமைச்சகம், ப நேற்ற, பரடாமில்
உள்ள அதன் தூத முதல் முறரத் திரும்
அ முதல் முறரும்ப அழைத்துக் ரகடாள் வெதடாக
அறிவித்தது. பிரரஞ்சு ஜனடாதி தி இதுறை அமைடானு வெல் துறை அமைக்பரடா முதல் முறனப்
தவியிலிருந்து ர வெளிபுதல் முறையற்ற வெதற்கு அ முதல் முறரும்ப அழைப்பு விடுத்து  வெரும்
"துறை அமைஞ்சள் சீரு முதல் முறட" ப டாரடாட்டக்கடாரர்களின் ஒரு குழு முதல் முற வெ
இத்தடாலிுதல் முறைய து முதல் முறய துணை பிரததுறை அமைர் Luigi di Maio ர ப்ர வெரி 5 இல்
சந்தித்தடார் என் து தடான் உடனடி சடாக்குப டாக்கடாக இருந்தது.
எவ் வெடாறிருப்பினும் மிகப் ரந்த சர் வெபதச முரண் டாடுகள் இதில்
சம் ந்தப் ட்டிருப்  முதல் முறத அந்த அறிக் முதல் முறக ரதளிவு டுத்திுதல் முறையது.
அது குறிப்பிட்டது, “ ல துறை அமைடாதங்களடாக,” “ரதடாடர்ச்சிுதல் முறையடான
குற்் முதல் முறைச்சடாட்டுக்கள்,
ஆதடாரதுறை அமைற்் முதல் முறை
தடாக்குதல்கள்
துறை அமைற்றம்
ஒவ்ர வெடாரு வெரும் அறிந்துள்ள துறை அமைற்றம் நி முதல் முறனவுகூரத் தக்க
ஆத்திரமூட்டும்
பிரகடனங்கள்
ஆகிுதல் முறைய வெற்றடன்
பிரடான்ஸ
மீண்டும்
மீண்டும்
இலக்கு
 முதல் முற வெக்கப் ட்டுள்ளது.
இது
[இரண்டடாம்
உலக]
ப டார்
முடிந்ததற்குப்
பின்னர்
முன்ரனடாருப டாதும்  நேடந்திரடாதது. உடன் டாடின் முதல் முறதுறை அமைகள் இருப் து
ஒரு விடுதல் முறையம், அ வெற் முதல் முற் முதல் முறை  வெடாக்குக முதல் முறளப் ர றம் ப நேடாக்கில்
சடாதகதுறை அமைடாக்கிக் ரகடாள் வெது ப வெற விததுறை அமைடானது. இந்த சமீ த்திுதல் முறைய
த முதல் முறலயீடுகள் ஏற்கவிுதல் முறையலடாத துறை அமைற்ர் முதல் முறைடாரு ஆத்திரமூட்டலடாகும்.”
பிரடான்சுக்கும் இத்தடாலிக்கும் இ முதல் முறடபுதல் முறைய " நேட் டான துறை அமைற்றம்
ரஸ ர துறை அமைதிப் டார்ந்த உ் முதல் முறைவுக்கு" அ முதல் முறரும்ப அழைப்பு விடுத்த அந்த
அறிக் முதல் முறக இ முதல் முறதயும் பசர்த்துக் ரகடாண்டது: “இந் நேட வெடிக் முதல் முறககள்
அ முதல் முறனத்தும் ுதல் முறையங்கரதுறை அமைடான சூரும்ப அழை முதல் முறல உரு வெடாக்கி உள்ளன, இது
இத்தடாலி அரசடாங்கத்தினது பிரடான்ஸ உடனடான உ் முதல் முறைவுகளின்
உள்ப நேடாக்கங்கள் மீது பகள்விக முதல் முறள எழுப்புகின்் முதல் முறைது. இந்த
முன்ரனடாருப டாதும் இல்லடாத சூரும்ப அழைலின் ர வெளிச்சத்தில், பிரரஞ்சு
அரசடாங்கம்
இத்தடாலிக்கடான
பிரரஞ்சு
தூத முதல் முறர
ஆபலடாச முதல் முறனகளுக்கடாக
திரும்
அ முதல் முறரும்ப அழைத்துக்
ரகடாள்ள
முடிர வெடுத்துள்ளது.”
டாரீஸ அதன் தூத முதல் முறர அ முதல் முறரும்ப அழைத்துக் ரகடாள் வெரதன் து, ஏ் முதல் முறைத்தடாரும்ப அழை
இரடாஜடாங்க உ் முதல் முறைவுகள் முறியும் அ டாுதல் முறையத் முதல் முறத அல்லது ப டா முதல் முறரச்
சமிக் முதல் முற்ஞை ரசய்யும் ஒரு  நேகர் வெடாக இருக்கக்கூடிுதல் முறைய இது,
ஐபரடாப்பிுதல் முறைய ஆளும்  வெர்க்கத்தடால் இ முதல் முறடவிடடாது பதசிுதல் முறைய வெடாதம்
துறை அமைற்றம்
இரடாணு வெ வெடாதம்
தூண்டி
விடப் டு வெதிலிருந்து
ர ருக்ரகடுத்து  வெரும் ஐபரடாப்பிுதல் முறைய ஒன்றிுதல் முறைய உ் முதல் முறைவுகளின்
முறி முதல் முற வெ அடிக்பகடாடிடுகி் முதல் முறைது.
டாரீஸ
துறை அமைற்றம்
பரடாமும்
ஐபரடாப்பிுதல் முறைய
ஒன்றிுதல் முறையத்தில்
ரசல் வெடாக்கிற்கடாக ப டாட்டியிட்டு  வெந்த நி முதல் முறலயில் துறை அமைற்றம்
லிபிுதல் முறையடாவில் 2011 ப நேட்படடா ப டா முதல் முறரத் ரதடாடர்ந்து அங்பக
உள் நேடாட்டு
ப டாரில்
அ முதல் முற வெ
எதிரரதிர்
கன் முதல் முறனக முதல் முறள
ஆதரித்திருந்த நி முதல் முறலயில், அ வெற்றிற்கு இ முதல் முறடயிலடான பதுறை அமைடாதல்கள்
முன்பில்லடாதளவில்
அதிக
கடு முதல் முறதுறை அமைுதல் முறையடாக
துறை அமைடாறியுள்ளன.
இரண்டடாண்டுகளுக்கு

முன்னர்,

பிரடான்சின்

கடற்  முதல் முறட

8 February 2019
து முதல் முற் முதல் முறைமுகங்க முதல் முறள இத்தடாலியின் Fincantieri ர ருநிற வெனம்
வி முதல் முறலக்கு  வெடாங்கு வெ முதல் முறத தவிர்க்க
துறை அமைக்பரடான்
அ வெற் முதல் முற் முதல் முறை
பதசிுதல் முறையதுறை அமைுதல் முறையதுறை அமைடாக்கினடார். இத்தடாலியின் அதி வெலது அரசடாங்கம்
தவி
ஏற்் முதல் முறைப டாது,
துறை அமைக்பரடான்
அ முதல் முறத
"ரதடாழுப நேடா முதல் முறுதல் முறையப்
ரப்பு வெதடாக" தடாக்கிுதல் முறையதுடன்,  நே வெ- டாசிச வெடாதத்திற்கு குபரடாததுறை அமைடான
அறிர வெடாளி ர ற்் முதல் முறை ப ர்லின்- டாரீஸ அச்சின் ஒரு ரசய்தி
ரதடாடர் டாளரடாக தன் முதல் முறனக் கடாட்டிக் ரகடாண்டடார்.
மிகச்

சமீ த்தில்,

இத்தடாலிுதல் முறைய

அதிகடாரிகள்

அதிகரித்தளவில்

பிரடான் முதல் முறன்ஸை
குற்் முதல் முறைம்சடாட்டி
இருந்தனர்.
முன்னதடாக
இத்தடாலியிலிருந்து பிரடான்சுக்குத் தப்பி ரசன்றிருந்த, முன்னடாள்
இத்தடாலிுதல் முறைய
இடதுசடாரி
Cesare
Battisti
ஐ
இலத்தீன்
அரதுறை அமைரிக்கடாவிலிருந்து ஒப்  முதல் முறடக்க ப வெண்டுரதுறை அமைன பிபரசிலின்
டாசிச வெடாத ஜனடாதி தி ஜுதல் முறையர் ப டால்ரசடானடாபரடாவுடன் ஏற் டாடு
ரசய்து ரகடாண்ட பின்னர், இத்தடாலிுதல் முறைய உள்து முதல் முற் முதல் முறை அ முதல் முறதுறை அமைச்சர்
துறை அமைத்பதபுதல் முறையடா சல்வீனி கடந்த துறை அமைடாதம் லிபிுதல் முறையடா வி வெகடாரத்தில்
டாரீ முதல் முறன்ஸைத்
தடாக்கினடார்.
“லிபிுதல் முறையடாவில்,
நி முதல் முறல முதல் முறதுறை அமை முதல் முறுதல் முறைய
ஸதிரப் டுத்து வெதில் பிரடான்சுக்கு எந்த ஆர் வெமும் இல் முதல் முறல ,
அபனகதுறை அமைடாக ஏரனன்் முதல் முறைடால் அதன் எண்ரய துணைய்சடார்  நேலன்கள்
இத்தடாலியின்  நேலன்களுக்கு எதிரடாக உள்ளன,” என்் முதல் முறைடார்.
முன்னடாள் இத்தடாலிுதல் முறைய கடாலனிுதல் முறையடான லிபிுதல் முறையடாவில் அகதிகளுக்கடான
அதன் ரசடாந்த சித்திர வெ முதல் முறத முகடாம்க முதல் முறள அ முதல் முறதுறை அமைத்து  வெருகின்் முதல் முறை
பரடாம், ஆபிரிக்கடாவில் பிரடான்சின்  நே வெகடாலனித்து வெ ப டார்க முதல் முறளத்
தடாக்கி  வெருகி் முதல் முறைது. “ஐபரடாப்பிுதல் முறையர்கள், குறிப் டாக பிரரஞ்சு,
ஆபிரிக்கடா முதல் முற வெ
கடாலனிதுறை அமைுதல் முறையப் டுத்து வெ முதல் முறத
ஒருப டாதும்
 முதல் முறகவிட்டதில் முதல் முறல,” என்ற கடந்த துறை அமைடாதம் di Maio ரதரிவித்தடார்.
அ வெர் பிரரஞ்சு  நேடாய துணைுதல் முறையத்திற்கு ஏற் நிர்ய துணையிக்கப் டும் CFA
பிரடாங்  நேடாய துணைுதல் முறையம் பிரடான்சின் முன்னடாள் ஆபிரிக்க  நேடாடுகள்
ல வெற்றில்
ுதல் முறையன் டுத்தப் டு வெதடாக
குற்் முதல் முறைஞ்சடாட்டினடார்:
“பிரடான்ஸ டஜன் கய துணைக்கடான ஆபிரிக்க  நேடாடுகளில் கடாலனிுதல் முறைய
பிரடாங் (colonial franc)  நேடாய துணைுதல் முறையத் முதல் முறத ர வெளியிடுகி் முதல் முறைது, இந்த
 நேடாய துணைுதல் முறையத் முதல் முறதக் ரகடாண்டு அது பிரடான்சின் அரசு கடன்களுக்கு
நிதி  வெரும்ப அழைங்குகி் முதல் முறைது.”
ர வெனிசுப வெலடாவில், டாரீஸ லதுறை அமைடாக ஆதரித்துள்ள அரதுறை அமைரிக்கத முதல் முறல முதல் முறதுறை அமையிலடான
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு
சதி முதல் முறுதல் முறையயும்
பரடாம்
விதுறை அமைர்சித்தது—ரஷ்ுதல் முறையடா துறை அமைற்றம் சீனடா மீது அனுதடா ம் ரகடாண்ட
பரடாமின் அனுதடாபிக முதல் முறள, இ வெர்கள் ர வெனிசூலடா ஆட்சி முதல் முறுதல் முறைய
ஆதரிக்கின்் முதல் முறை நி முதல் முறலயில், இ வெர்க முதல் முறளச் சடாடு வெ முதல் முறதப் பிரரஞ்சு
த்திரி முதல் முறககளிடம்
ஒப்  முதல் முறடக்கப் ட்டிருப் தடாக
அது
விதுறை அமைர்சிக்கி் முதல் முறைது.
பிரரஞ்சு

ர வெளியு் முதல் முறைவுத்து முதல் முற் முதல் முறை

அ முதல் முறதுறை அமைச்சகம்,

டாரீசுக்கும்

பரடாமுக்கும்
இ முதல் முறடயிலடான
இப்ப டா முதல் முறதுதல் முறைய
ர நேருக்கடி முதல் முறுதல் முறைய,
இரண்டடாம் உலக ப டார்  வெ முதல் முறரயில் ரசன்ற ஒப்பிடு வெதற்கடான
ஒரு சூரும்ப அழை முதல் முறலக் கடாய துணை முற் ட்டது அர்த்ததுறை அமைற்் முதல் முறைரதடான்் முதல் முறைல்ல. 1992
இல் ஐபரடாப்பிுதல் முறைய ஒன்றிுதல் முறையம் ஸதடாபிக்கப் ட்டு ஒரு கடால்

நூற்் முதல் முறைடாண்டுக்குப் பின்னர், இது வெ முதல் முறரயில் ஐபரடாப்பிுதல் முறைய ஒன்றிுதல் முறையம்,
ஜஜூன் 10, 1940 இல் இத்தடாலி பிரடான்ஸ மீது தடாக்குதல்  நேடத்த
தூண்டிுதல் முறைய எந்தர வெடாரு அடிப்  முதல் முறடுதல் முறையடான ஏகடாதி த்திுதல் முறையங்களுக்கு
இ முதல் முறடயிலடான பதுறை அமைடாதல்க முதல் முறளயும் தீர்த்திருக்கவில் முதல் முறல.
 நேடாஜி ஹிட்லர் இரடாணு வெம் (Wehrmacht)  வெடக்கில் பிரரஞ்சு
இரடாணு வெத்தின் ர ரும் டான் முதல் முறதுறை அமை முதல் முறுதல் முறைய  நேசுக்கிுதல் முறைய ப டாது இத்தடாலிுதல் முறைய
பிரரஞ்சு
துருப்புகள்
ஆல்ப்ஸ
குதியில்
பதுறை அமைடாதி
ரகடாண்டிருந்தன. ப டார் நிறத்த உடன் டிக் முதல் முறகக்குப் பின்னர்,
 நேடாஜி-ஒத்து முதல் முறரும்ப அழைப்பு வெடாத சர் வெடாதிகடாரி துறை அமைடார்ஷல் பிலிப் ர த்தன்
ஹிட்லருடன் ப ரம்ப சினடார், பிரடான்ஸ, வி வெசடாுதல் முறைய துறை அமைற்றம்
ரதடாழில்து முதல் முற் முதல் முறை பஜர்துறை அமை முதல் முறன ப நேடாக்கியும் துறை அமைற்றம் பசடாவிுதல் முறையத்
ஒன்றிுதல் முறையத்துடனடான ப டாரில் இத்தடாலிக்கு அ வெசிுதல் முறையப் டு வெ முதல் முறத
ப நேடாக்கியும் திருப்பி விடப் ட்டது. இரடாணு வெரீதியில் ப ர்லினும்
பரடாமும்
 வெட
ஆபிரிக்கடாவில்
பிரடான்சின்
கடாலனித்து வெ
சடாம்ரடாஜ்ஜிுதல் முறையத்தின் ர ரும் குதி முதல் முறுதல் முறைய ஆக்கிரமித்தன, ரதற்கிரும்ப அழைக்கு
பிரடான்சின்
ர ரும் குதிக முதல் முறள
ஆக்கிரமிக்க
பரடாமுக்கு
அதிகடாரதுறை அமைளிக்கப் ட்டது.
20 ஆம் நூற்் முதல் முறைடாண்டின்
டாசிச ஐபரடாப் டாவுக்கும் இன் முதல் முற் முதல் முறைுதல் முறைய
ஐபரடாப்பிுதல் முறைய ஏகடாதி த்திுதல் முறையத்திற்கும் இ முதல் முறடயிலடான ர வெளியு் முதல் முறைவு
ரகடாள் முதல் முறகயின் ஒத்தத்தன் முதல் முறதுறை அமை த வெறக்கிடதுறை அமைற்் முதல் முறைது. 1991 இல்
ஸரடாலினிச
அதிகடாரத்து வெத்தடால்
பசடாவிுதல் முறையத்
ஒன்றிுதல் முறையம்
க முதல் முறலக்கப் ட்டதிலிருந்து ஒரு கடால் நூற்் முதல் முறைடாண்டு ஏகடாதி த்திுதல் முறைய
ப டார்களுக்குப் பின்னர், ரஷ்ுதல் முறையடா துறை அமைற்றம் சீனடாவுக்கு எதிரடான
ப டார்
அச்சுறத்தல்,
ஐபரடாப் டாவில்
பதுறை அமைலடாதிக்கம்
ரசலுத்து வெதற்கும்
துறை அமைற்றம்
முன்னடாள்
கடாலனித்து வெ
பிரபதசங்க முதல் முறளச் சூ முதல் முற் முதல் முறைுதல் முறையடாடு வெதற்குதுறை அமைடான பதுறை அமைடாதல் அசடாதடாரய துணை
தீவிரத் முதல் முறத எட்டி  வெருகி் முதல் முறைது.
2011 இல், பஜர்துறை அமைனி துறை அமைற்றம் இத்தடாலியின் கணிசதுறை அமைடான
சக்திகளின் ஆட்பச  முதல் முறனகளுக்கு இ முதல் முறடபுதல் முறைய, பிரரஞ்சு ஜனடாதி தி
நிக்பகடாலடா சடார்க்பகடாசியும், இலண்டன் துறை அமைற்றம்  வெடாஷிங்டனும்
லிபிுதல் முறையடாவில் ப டார் ரதடாடங்கிுதல் முறைய ப டாபத, உலக பசடாசலிச
 வெ முதல் முறலத் தளம், அந்த ஏகடாதி த்திுதல் முறைய ப டார் மு முதல் முறனவின்
தடாக்கங்கள் ஐபரடாப் டாவில் ஏற் டும் என்  முதல் முறத எச்சரித்தது:
முன்னடாள்
டாதுகடாப்பு
துறை அமைந்திரி
ரம்ஸர ல்ட்
“  முதல் முறரும்ப அழைுதல் முறைய ஐபரடாப் டா” என்ற  நே முதல் முறகுதல் முறையடாடிுதல் முறைய ர டாது
முன்னணி இப்ர டாழுது முறிந்துவிட்டது. ஆனடால்
சடார்க்பகடாசியின் திட்டங்களுக்கு தனது ஆதரவு
இத்த முதல் முறகுதல் முறைய தடாக்கங்க முதல் முறளக் ரகடாடுக்கும் என
ஒ டாதுறை அமைடா கய துணைக்கிட்டிருப் டார் என்ற முழு முதல் முறதுறை அமைுதல் முறையடாக
ஊகிக்கமுடிுதல் முறையடாது.
ப ர்லினடால்
கிரங்கதுறை அமைடாக
எதிர்க்கப் டும் ஒரு ப டாரில் ங்கு ர ற வெதின்
மூலம்,
பதுறை அமைற்கு
ஐபரடாப் டாவுடன்
அரசிுதல் முறையல்,
இரடாணு வெ  வெ முதல் முறகயிலடான ஒற்ற முதல் முறதுறை அமை முதல் முறுதல் முறையத் தக்க
 முதல் முற வெத்துக் ரகடாள்ளுதல் என்னும் தன்
ல
தசடாப்தங்களடாக
இருந்த
ரகடாள் முதல் முறக முதல் முறுதல் முறைய
 வெடாஷிங்டன்
கிட்டத்தட்டக்
 முதல் முறகவிட்டுவிட்டது.
ர டாருளடாதடாரக்
ரகடாள் முதல் முறககள்
ற்றிுதல் முறைய
பதுறை அமைடாதல்களில் ஆழ்ந்துள்ள ஒரு கண்டத்தில்
ஐபரடாப்பிுதல் முறைய
சக்திகளுக்கு
இ முதல் முறடபுதல் முறையுதல் முறையடான
அழுத்தங்கள் அதிகரித்துள்ளன. முன்பு  நேடந்தது
ப டாலப வெ, தன்  வெரலடாற்ற விபரடாதிகளடால் தந்திர
உத்தியில்
பதடாற்கடிக்கப் ட்டு

தனி முதல் முறதுறை அமைப் டுத்த ட்டு விடக்கூடும் என அஞ்சும்
பஜர்துறை அமைனி தன்  நேலன்க முதல் முறளக் டாதுகடாக்க ப வெற
 வெழி வெ முதல் முறகக முதல் முறளக் கடாய துணை முுதல் முறையலும். மீண்டும்
 வெடாஷிங்டன்
ப ரழிவு
வி முதல் முறளவிக்கும்
நிகழ்ச்சிக முதல் முறள
இுதல் முறையக்கக்
கூடிுதல் முறைய
 வெ முதல் முறகயில்
ரசுதல் முறையல் ட்டுள்ளது.
இந்த எச்சரிக் முதல் முறக ஊர்ஜிதப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. 2014 இல்,
ப ர்லின்
அதன்
ர வெளியு் முதல் முறைவு
ரகடாள் முதல் முறக முதல் முறுதல் முறைய
மீள்இரடாணு வெதுறை அமைுதல் முறையப் டுத்தும்
ஓர்
 நேட வெடிக் முதல் முறக முதல் முறுதல் முறையத்
ரதடாடங்கிுதல் முறையது,
2016
இல்
பிரரக்ஸிட் துறை அமைற்றம் ட்ரம்ப்
பதர் வெடான முதல் முறதுறை அமையும் ப நேட்படடா கூட்டணியின் ஆழ்ந்த முறி முதல் முற வெ
பதுறை அமைற்பு் முதல் முறைத்திற்குக் ரகடாண்டு  வெந்தது. இப்ப டாபதடா ஐபரடாப்பிுதல் முறைய
சக்திகள் அ முதல் முறனத்தும் அ வெற்றின் இரடாணு வெ எந்திரங்களுக்குள்
நூ் முதல் முறைடாயிரக் கய துணைக்கடான யூபரடாக்க முதல் முறளப் டாய்ச்சி  வெருகின்் முதல் முறைன.
ஐபரடாப் டா ரஷ்ுதல் முறையடா முதல் முற வெ, சீனடா முதல் முற வெ அல்லது அரதுறை அமைரிக்கடா முதல் முற வெ
எதிர்த்து சண் முதல் முறடயிட துதல் முறையடாரடாக இருக்க ப வெண்டுரதுறை அமைன துறை அமைக்பரடான்
கடந்தடாண்டு கூறியிருந்த ப டாதினும், ஐபரடாப்பிுதல் முறைய சக்திகள்
ஒன்றக்ரகடான்ற தங்களுக்குள் சண் முதல் முறடயிடவும் துதல் முறையடாரிப்பு
ரசய்து  வெருகின்் முதல் முறைன.
பிரிட்டன் அடுத்த துறை அமைடாதம் ஐபரடாப்பிுதல் முறைய ஒன்றிுதல் முறையத்திலிருந்து
ர வெளிபுதல் முறைய் முதல் முறை துதல் முறையடாரடாகி  வெருகின்் முதல் முறை நி முதல் முறலயில், ஐபரடாப்பிுதல் முறைய
ஒன்றிுதல் முறையம் குரும்ப அழைப் த்தில் உள்ளது. ஐபரடாப்பிுதல் முறைய ஒன்றிுதல் முறையத்தின்
ரசல் வெடாக்கடான சக்திுதல் முறையடாக விளங்கும் ப ர்லினில் ர வெளியு் முதல் முறைவு
ரகடாள் முதல் முறக மீது கசப் டான பிளவுகள் நிலவுகின்் முதல் முறைன. சடான்சிலர்
அங்பகலடா பதுறை அமைர்க்ரகல் துறை அமைக்பரடானுடன் ஒரு கூட்டணியில்
இ முதல் முறய துணைந்துள்ள அபதப வெ முதல் முறளயில், ப ர்லின் துறை அமைற்றம் பரடாமுக்கு
இ முதல் முறடபுதல் முறைய இரண்டடாம் உலகப் ப டார் சகடாப்த கூட்டணியின்
ர ுதல் முறைய முதல் முறர மீண்டும் முன்னிறத்தி, ப ர்லின்-விுதல் முறையன்னடா-பரடாம்
"அச்சு" க்கு பஜர்துறை அமைன் துறை அமைற்றம் ஆஸதிரிுதல் முறைய ஆளும்  வெர்க்கங்கள்
இரண்டினது
அ முதல் முறரும்ப அழைப்புக முதல் முறளயும்
கடந்தடாண்டு
கண்டது.
இத்த முதல் முறகுதல் முறைய நி முதல் முறல முதல் முறதுறை அமைகளின் கீழ், அடுத்த துறை அமைடாத முனீச்
டாதுகடாப்பு துறை அமைடா நேடாட்டில் கலந்து ரகடாள்ளப் ப டா வெதில் முதல் முறல என்் முதல் முறை
துறை அமைக்பரடானின் ப நேற் முதல் முற் முதல் முறைுதல் முறைய திடீர் முடிவு ஆழ்ந்த ர நேருக்கடியின்
துறை அமைற்ர் முதல் முறைடாரு அறிகுறிுதல் முறையடாக உள்ளது.
ஐபரடாப் டாவில் ஏகடாதி த்திுதல் முறைய சக்திகள் எதனடாலும் ரதடாழிலடாள
 வெர்க்கத்திற்கு எதுவும்  வெரும்ப அழைங்க முடிுதல் முறையடாது, ரதடாழிலடாள  வெர்க்கம்
இந்த ப டாட்டி முகடாம்களில் எந்தர வெடான்றக்குப் பின்னடாலும்
தன் முதல் முறன நிறத்திக் ரகடாள்ளவும் முடிுதல் முறையடாது. அ முதல் முற வெ அ முதல் முறனத்துபதுறை அமை
சமூக ரசலவினக் கு முதல் முற் முதல் முறைப்பு, இரடாணு வெ வெடாதம் துறை அமைற்றம் 20 ஆம்
நூற்் முதல் முறைடாண்டு ஐபரடாப்பிுதல் முறைய
டாசிச வெடாத துறை அமைரபின்
டாதுகடாப்பு
ஆகிுதல் முறைய வெற்றக்கடாக
நிற்கின்் முதல் முறைன—பஜர்துறை அமைன்
இரடாணு வெ வெடாத
ப ரடாசிரிுதல் முறையர்கள் ஹிட்லருக்குப் புத்துயிரூட்ட முுதல் முறையன்ற  வெரு வெதில்
ரதடாடங்கி, முபசடாலினி முதல் முறுதல் முறையப் புகழும் இத்தடாலியின் அதி வெலது
அ முதல் முறதுறை அமைச்சர்கள்  வெ முதல் முறரயில், ர த்தன் மீது தன் விுதல் முறையப் முதல் முற
அறிவித்த துறை அமைக்பரடான்  வெ முதல் முறரயில் இது நீள்கி் முதல் முறைது.
ஒரு புரட்சிகர பசடாசலிச ப வெ முதல் முறலத்திட்டத்தின் அடிப்  முதல் முறடயில்
ப டாருக்கு எதிரடாக ஐபரடாப்பிுதல் முறைய துறை அமைற்றம் சர் வெபதச ரதடாழிலடாள
 வெர்க்கத் முதல் முறத ஐக்கிுதல் முறையப் டுத்து வெபத இந்த ப டாரடாட்டத்தின் முக்கிுதல் முறைய
பிரச்சி முதல் முறனுதல் முறையடாகும்.
ப டாருக்கடான
ஐபரடாப்பிுதல் முறைய
இரடாணு வெ வெடாதிகளின்
மு முதல் முறனவுக்கு
எதிரடாக,
 நேடான்கடாம்
அகிலத்தின் அ முதல் முறனத்துலகக் குழு (ICFI) ஐக்கிுதல் முறைய ஐபரடாப்பிுதல் முறைய
பசடாசலிச அரசுகளுக்கடான ப டாரடாட்டத் முதல் முறத எதிர் நிறத்துகி் முதல் முறைது.

