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இல்

நடக்கவுள்ள ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ல் மக்ரபிய தேர்பிய தேல்களுக்க ஜனாஜன அவரின திட்டத்ரின் திட்டத்தபிய தே
வரின் திட்டத்தரெயறுத்த, ர, செவ்வ ஜனாயனறு, ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனா எங்கிலுி இம ஜனாஜன ஊடகங்கள்
ி இமற்றும் பத்திரிரின் திட்டத்தககளில் ஒரு கட்டுரின் திட்டத்தரெ ரவளியிட்ட ஜனார்.
கடந்பிய தே நவம்பரில் ப ஜனாசி, செவ ஜனாபிய தே , செர்வ ஜனாதிக ஜனாரி பலிப் ரபத்பிய தேரின் திட்டத்தஜன அவர்
ப ஜனாரெ ஜனாட்டியபிய தேற்குப் பனஜனரும், அவரின் திட்டத்தரெப் பபிய தேவியிலிருந்த விலகக்
ல் மக்ரக ஜனாரி வரும் ப ஜனாரிய "ி இமஞ், செள் சீருரின் திட்டத்தட" ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டங்களுக்கு
ி இமத்தியிலும் வந்தள்ள ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின கட்டுரின் திட்டத்தரெ, ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனாவுக்க ஜனாஜன
பிய தே ஜனாரெ ஜனாளவ ஜனாபிய தே அபவிருத்திக் ரக ஜனாள்ரின் திட்டத்தகரின் திட்டத்தய அவர் அறிவுறுத்தி
வருகிகிற ஜனார் எனகிற அந்பிய தே இற்றுப்ல் மக்ரப ஜனாஜன ப ஜனா, செ ஜனாங்குத்பிய தேஜனத்ரின் திட்டத்தபிய தே யும்
ரின் திட்டத்தகத்தகிறந்தள்ளத.
“ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனாரின் திட்டத்தவப்
புதப்பத்பிய தேல்"
எனறு
பிய தேரின் திட்டத்தலப்பட்ட அக்கட்டுரின் திட்டத்தரெ, இப்ல் மக்ரப ஜனாதம் ல் மக்ரபிய தேசியவ ஜனாபிய தேம் ி இமற்றும்
பரரெக்ஸிட்ரின் திட்டத்தட விி இமர்சிக்கிகிறத ி இமற்றும் ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ஒனறியத்ரின் திட்டத்தபிய தேப்
புகழ்ந்தரின் திட்டத்தரெக்கிகிறத எனகிற ஜனாலும், அத நரின் திட்டத்தடமுரின் திட்டத்தகிறயளவில் அதிவலதின
ர, செ ஜனாற்பபிய தேங்களில்
இருந்த
ல் மக்ரவறுபடுத்பிய தேவியல ஜனாபிய தேவ ஜனாறு
அல் மக்ரபிய தே
அர்த்பிய தேங்களில் ர, செல்கிகிறத. ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனாரின் திட்டத்தவ ஓர் உலக இரெ ஜனாணுவ
, செக்திய ஜனாகவும் ி இமற்றும் அபிய தேன ரவளி எல்ரின் திட்டத்தலகரின் திட்டத்தளப் ப ஜனாதக ஜனாக்கும்
ல் மக்ரப ஜனாலிஸ் அரெ, செ ஜனாகவும் கட்டரின் திட்டத்தி இமக்க ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ஒனறியத்ரின் திட்டத்தபிய தே
முனி இம ஜனாதிரிய ஜனாஜன கட்டரின் திட்டத்தி இமப்ப ஜனாக அவர் புகழ்கிகிற ஜனார்.
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ஒனறியத்திற்க ஜனாக "அயரெ ஜனாத" ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட சூளுரின் திட்டத்தரெத்த அவர்
எழுதகிகிற ஜனார்: “நம்ி இம ஜனால் அரின் திட்டத்தடய முடிய ஜனாத எனறு நம்மிடம்
கூகிறப்பட்டரின் திட்டத்தவயும்,
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய
ப ஜனாதக ஜனாப்பு
பிய தேரின் திட்டத்தகரின் திட்டத்தி இமரின் திட்டத்தய
உருவ ஜனாக்குவதம் ி இமற்றும் , செமூக உரிரின் திட்டத்தி இமகளின ப ஜனாதக ஜனாப்பும்
உண்ரின் திட்டத்தி இமயில்
, செ ஜனாத்தியல் மக்ரி இம
எனபரின் திட்டத்தபிய தே
ந ஜனாம்
எடுத்தக்க ஜனாட்டியுள்ல் மக்ரள ஜனாம். ... ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனா ரவறுி இமல் மக்ரஜன ஒரு , செந்ரின் திட்டத்தபிய தே
ி இமட்டுி இமல்ல. அதரவ ஜனாரு திட்டம். ஒரு , செந்ரின் திட்டத்தபிய தே பயனுள்ளத பிய தே ஜனான,
ஆஜன ஜனால் ப ஜனாதக ஜனாப்பு எல்ரின் திட்டத்தலகளுக்க ஜனாஜன ல் மக்ரபிய தேரின் திட்டத்தவகள் ி இமற்றும்
ஐக்கியப்படுத்தம் ி இமதிப்புகளுக்க ஜனாஜன ல் மக்ரபிய தேரின் திட்டத்தவகளில் இருந்த அத
திரின் திட்டத்த, செதிருப்பக் கூட ஜனாத.”
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானும்
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய
ஒனறியத்ரின் திட்டத்தபிய தே
ல் மக்ரந ஜனாக்கிய
அவரின
ல் மக்ரந ஜனாக்குநிரின் திட்டத்தலயும் எப்ல் மக்ரப ஜனாதல் மக்ரி இம ஆழி இம ஜனாக பற்ல் மக்ரப ஜனாக்குத்பிய தேஜனி இம ஜனாஜனரின் திட்டத்தவ.
அவர் வக்கிரெி இம ஜனாஜன வலத, செ ஜனாரி பிய தேளத்தில் இருந்த, கடுரின் திட்டத்தி இமய ஜனாஜன
சிக்கஜன நடவடிக்ரின் திட்டத்தககள், ல் மக்ரப ஜனாலிஸ்-அரெசு நடவடிக்ரின் திட்டத்தககள் ி இமற்றும்
அரின் திட்டத்தஜனவருக்குி இம ஜனாஜன இரெ ஜனாணுவ ல் மக்ர, செரின் திட்டத்தவக்குத் திரும்புபிய தேல் உட்பட
இரெ ஜனாணுவி இமயி இம ஜனாக்கலின தீவிரெப்படுத்பிய தேரின் திட்டத்தல அறிவுறுத்தி, பரெச், செ ஜனாரெம்
ர, செய்பிய தே ஜனார். 2017 பரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி ல் மக்ரபிய தேர்பிய தேலின இரெண்ட ஜனாவத
கட்டத்தில் அவருக்கும் நவ-ப ஜனாசி, செவ ஜனாபிய தே ல் மக்ரவட்ப ஜனாளர் ி இமரீன லு
ரபனனுக்கும் இரின் திட்டத்தடல் மக்ரய ஒரு ரபிய தேரிரின் திட்டத்தவ முகங்ரக ஜனாடுத்பிய தே மில்லியன
கணக்க ஜனாஜன வ ஜனாக்க ஜனாளர்கள் வ ஜனாக்ரகடுப்ரின் திட்டத்தபத் பிய தேவிர்த்த ரக ஜனாள்ளும்
அளவுக்கு ரபருந்திரெள ஜனாஜன ி இமக்கள் அவரின் திட்டத்தரெ வலத, செ ஜனாரிய ஜனாக புரிந்த
ரின் திட்டத்தவத்திருந்பிய தே ஜனார்கள்.
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ஒனறியத்ரின் திட்டத்தபிய தே அபிய தேன எல்ரின் திட்டத்தலகளில் ஆக்ல் மக்ரரெ ஜனாஷி இம ஜனாக
ல் மக்ரப ஜனாலிஸ் நடவடிக்ரின் திட்டத்தக ல் மக்ரி இமற்ரக ஜனாள்வபிய தேற்க ஜனாஜன ஓர் இரெ ஜனாணுவ , செக்திய ஜனாக

ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான புகழ்ந்தரின் திட்டத்தரெப்பரின் திட்டத்தபிய தே, ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனா எங்கிலும் நவ-ப ஜனாசி, செவ ஜனாபிய தே
அரெசியல்வ ஜனாதிகள் பலி இம ஜனாகவும் ரபிய தேளிவ ஜனாகவும் ஒரு , செமிக்ரின் திட்டத்த் ஒரு சமிக்ஞைய ஜனாக
ரபற்றுள்ளஜனர். ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான, கடந்பிய தே ஜனாண்டு, ஹங்ல் மக்ரகரிய பரெபிய தேி இம ி இமந்திரி
விக்ரட ஜனார் ஓர்பன ல் மக்ரப ஜனானகிற அதிவலத புலம்ரபயர்வுக்கு வில் மக்ரரெ ஜனாபிய தேி இம ஜனாஜன
கிழக்கு ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய அரெசியல்வ ஜனாதிகரின் திட்டத்தள "ரின் திட்டத்தபத்தியக்க ஜனாரெத்பிய தேஜனி இம ஜனாஜன
ி இமஜனங்கள்" எனறு கண்டித்பிய தேதடன, அவர்களின ல் மக்ரபிய தேசியவ ஜனாபிய தே அரெசியல்
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனாவுக்குள் "பளவுகரின் திட்டத்தள" உருவ ஜனாக்குவபிய தே ஜனாகவும் கண்டித்பிய தே ஜனார்.
அவர் உள்தரின் திட்டத்தகிற அரின் திட்டத்தி இமச், செர் ி இமத்ல் மக்ரபிய தேல் மக்ரய ஜனா , செல்வீனியின அதிவலத
இத்பிய தே ஜனாலிய அரெ, செ ஜனாங்கத்ரின் திட்டத்தபிய தே ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய அரெசியல் உடலில் பரெவிவரும்
ஒரு "ரபிய தே ஜனாழுல் மக்ரந ஜனாய ஜனாகவும்" கண்டித்திருந்பிய தே ஜனார்.
ஆஜன ஜனால் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின கட்டுரின் திட்டத்தரெ இப்ல் மக்ரப ஜனாத பரெசுரிக்கப்பட்டிருக்ரின் திட்டத்தகயில்,
ல் மக்ரநற்று ஓர்பன, இதல் மக்ரவ “ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனாவின எதிர்க ஜனாலம் குறித்த
அக்கரின் திட்டத்தகிறல் மக்ரய ஜனாடு விவ ஜனாதிக்க , செரிய ஜனாஜன ல் மக்ரநரெம்" எனறு கூறி, ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின
முனரி இம ஜனாழிவுகரின் திட்டத்தள வரெல் மக்ரவற்கிற ஜனார்.
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின கட்டுரின் திட்டத்தரெ குறித்த ரெ ஜனாய்டர்ஸ்க்கு ஓர்பன மினஜனஞ், செல்
ர, செய்பிய தே ஓர் அறிக்ரின் திட்டத்தகயில் இவ்வ ஜனாறு அறிவித்பிய தே ஜனார் : “இத தீவிரெ
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய விவ ஜனாபிய தேத்தின ரபிய தே ஜனாடக்கத்ரின் திட்டத்தபிய தேக் குறிப்பபிய தே ஜனாக இருக்கும். ...
விவரெி இம ஜனாக
கூறுவபிய தே ஜனாஜன ஜனால்,
நிச், செயி இம ஜனாக
ந ஜனாம்
ரவவ்ல் மக்ரவறு
கண்ல் மக்ரண ஜனாட்டங்கரின் திட்டத்தளக்
ரக ஜனாண்டிருக்கில் மக்ரகிற ஜனாம்
பிய தே ஜனான,
ஆஜன ஜனால்
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனாவின எதிர்க ஜனாலம் குறித்த தீவிரெி இம ஜனாகவும் ஆக்கபூர்வி இம ஜனாகவும்
ல் மக்ரபச்சுவ ஜனார்த்ரின் திட்டத்தபிய தே நடத்பிய தே ரபிய தே ஜனாடங்க இந்பிய தே முனமுயற்சி , செரிய ஜனாஜன
பிய தேருணி இம ஜனாக
உள்ளத
எனபத
இத்பிய தேரின் திட்டத்தகய
ரவவ்ல் மக்ரவறு
கண்ல் மக்ரண ஜனாட்டங்கரின் திட்டத்தள விடவும் மிக முக்கியி இம ஜனாஜனபிய தே ஜனாக உள்ளத.”
ஓர்பன ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின முனரி இம ஜனாழிவுகரின் திட்டத்தள ஆல் மக்ரி இம ஜனாதிக்கிகிற ஜனார் எனகிற ஜனால்,
அத ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின ல் மக்ரப ஜனாலிஸ்-அரெசு முனரி இம ஜனாழிவுகள் கிழக்கு ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனா
எங்கிலுி இம ஜனாஜன முபிய தேல ஜனாளித்தவ ஆட்சிகள் பனபற்றும் அதிவலத
ரக ஜனாள்ரின் திட்டத்தககளுக்கு ரப ஜனாருத்பிய தேி இம ஜனாக உள்ளஜன எனபபிய தே ஜனால ஜனாகும்.
, செட்ட
அி இமல ஜனாக்கம்
குறித்த
குறிப்படுரின் திட்டத்தகயில்,
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான
புலம்ரபயர்ந்பிய தேவர்கரின் திட்டத்தள
இலக்கு
ரின் திட்டத்தவத்பிய தே
நடவடிக்ரின் திட்டத்தககரின் திட்டத்தளத்
தீவிரெப்படுத்தவபிய தேற்கும், அல் மக்ரபிய தேல் மக்ரவரின் திட்டத்தளயில் ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய அங்கத்தவ
ந ஜனாடுகளுக்கு இரின் திட்டத்தடல் மக்ரய ல் மக்ரப ஜனாலிஸ் கூட்டுகிறரின் திட்டத்தவ ஆழப்படுத்பிய தேவும்
அரின் திட்டத்தழப்பு
விடுக்கிகிற ஜனார்.
அவர்
"எல்ரின் திட்டத்தலக்
கட்டுப்ப ஜனாடுகள்
ரகடுபடிகளுக்கும்"
அத்தடன
"ஒரு
ரப ஜனாதவ ஜனாஜன
எல்ரின் திட்டத்தல
ப ஜனாதக ஜனாப்புப்பரின் திட்டத்தட
ி இமற்றும்
பிய தேஞ், செம்
ல் மக்ரக ஜனாருல் மக்ரவ ஜனாருக்க ஜனாஜன
ஓர்
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய
அலுவலகம்,
கடுரின் திட்டத்தி இமய ஜனாஜன
கட்டுப்ப ஜனாடுகளுக்க ஜனாஜன
கடரின் திட்டத்தி இமப்ப ஜனாடுகள் ி இமற்றும் ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய நல்லிணக்கம் இபிய தேற்க ஜனாக
ஒவ்ரவ ஜனாரு ந ஜனாடும் உள்ந ஜனாட்டு ப ஜனாதக ஜனாப்புக்க ஜனாஜன ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய
, செரின் திட்டத்தபயிஜனத
அதிக ஜனாரெத்தின
கீழ்
பங்களிப்பு
ர, செய்ய"
அரின் திட்டத்தழப்புவிடுக்கிகிற ஜனார்.
இந்பிய தே ரக ஜனாள்ரின் திட்டத்தககளுடன ல் மக்ர, செர்ந்த ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ஒனறிய அரெசியல்
பிய தேணிக்ரின் திட்டத்தகரின் திட்டத்தய
மிகப்
ரபரியளவில்
தீவிரெப்படுத்தவதம்
இரின் திட்டத்தணக்கப்பட இருக்கினகிறஜன. ட்ரெம்பன ஜஜன ஜனாதிபதி ரவற்றிக்கு ரெஷ்ய

அரெசியல் பிய தேரின் திட்டத்தலயீட்ரின் திட்டத்தடக் குரின் திட்டத்தகிறகூறி அரி இமரிக்க ஜனாவில் ஜஜனந ஜனாயக கட்சி
பரெச், செ ஜனாரெம்
எதிரரெ ஜனாலிப்பரின் திட்டத்தபிய தேப்
ல் மக்ரப ஜனால,
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய
ஒனறிய
ல் மக்ரபிய தேர்பிய தேல்களில் அரின் திட்டத்தடய ஜனாளம் ரபிய தேரிய ஜனாபிய தே ரவளிந ஜனாட்டு பிய தேரின் திட்டத்தலயீடு
அச்சுறுத்பிய தேலுக்கு விரின் திட்டத்தடயிறுப்பபிய தேற்க ஜனாக எனகிற ப ஜனா, செ ஜனாங்குத்பிய தேஜனத்தடன,
இரின் திட்டத்தணயத்
பிய தேணிக்ரின் திட்டத்தக
பரெச், செ ஜனாரெத்திற்கும்
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான
அரின் திட்டத்தழப்புவிடுத்பிய தே ஜனார்.
“ரவளிந ஜனாட்டு , செக்திகள் ஒவ்ரவ ஜனாரு ல் மக்ரபிய தேர்பிய தேலிலும் நி இமத வ ஜனாக்குகள்
மீத ர, செல்வ ஜனாக்கு ர, செலுத்பிய தே முரின் திட்டத்தஜனகினகிறஜன. ஜஜனந ஜனாயகங்களின
ப ஜனாதக ஜனாப்புக்க ஜனாஜன ஓர் ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய முகரின் திட்டத்தி இமரின் திட்டத்தய உருவ ஜனாக்க ந ஜனான
முனரி இம ஜனாழிகில் மக்ரகிறன, அத, ஒவ்ரவ ஜனாரு அங்கத்தவ அரெசும் இரின் திட்டத்தணய
பிய தே ஜனாக்குபிய தேல்கள் ி இமற்றும் சூழ்ச்சிகளுக்கு எதிரெ ஜனாக அவற்றின ல் மக்ரபிய தேர்பிய தேல்
நரின் திட்டத்தடமுரின் திட்டத்தகிறகரின் திட்டத்தளப் ப ஜனாதக ஜனாக்க ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய வல்லுஜனர்கரின் திட்டத்தள வழங்கும்.
ந ஜனாம் சுபிய தேந்திரெத்திற்க ஜனாஜன இல் மக்ரபிய தே உத்ல் மக்ரவகத்தடன, ரவளிந ஜனாட்டு , செக்திகள்
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய அரெசியல் கட்சிகளுக்கு நிதி வழங்குவத மீதம் பிய தேரின் திட்டத்தட
விதிக்க ல் மக்ரவண்டும். இரின் திட்டத்தணயத்திலிருந்த வரும் ரவறுப்பு ி இமற்றும்
வனமுரின் திட்டத்தகிறயின அரின் திட்டத்தஜனத்த தூண்டுபிய தேல்கரின் திட்டத்தளயும் பிய தேடுக்கும் விபிய தேத்தில்,
அல் மக்ரபிய தேல் மக்ரவரின் திட்டத்தளயில் பிய தேனிநபர்கரின் திட்டத்தள ி இமதிக்கும் வரின் திட்டத்தகயில் ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய
விதிகரின் திட்டத்தள ந ஜனாம் ரக ஜனாண்டிருக்க ல் மக்ரவண்டும் எனபத நி இமத
ந ஜனாகரீகத்தின கண்ணியத்திற்க ஜனாஜன அடித்பிய தேளி இம ஜனாகும்,” எனறு ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான
எச், செரிக்கிகிற ஜனார்.
குறிப்ப ஜனாக “ி இமஞ், செள் சீருரின் திட்டத்தட" ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டங்களுக்கு இரின் திட்டத்தடல் மக்ரய,
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானுக்கு எதிரெ ஜனாஜன அவற்றின அறிக்ரின் திட்டத்தககரின் திட்டத்தள ஊடகங்கள்
வழரின் திட்டத்தி இமய ஜனாக ரவறுப்பு உரின் திட்டத்தரெய ஜனாக அவதூறுபடுத்தகினகிற நிரின் திட்டத்தலயில்,
இத ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ஒனறிய ரக ஜனாள்ரின் திட்டத்தகக்கு அரெசியல் எதிர்ப்ரின் திட்டத்தபத்
பிய தேணிக்ரின் திட்டத்தக ர, செய்வபிய தேற்க ஜனாஜன
பகிரெங்க அரின் திட்டத்தழப்ப ஜனாக உள்ளத.
ப ஜனாரீசுக்கும்
ல் மக்ரபஸ்புக்குக்கும்
இரின் திட்டத்தடயில ஜனாஜன
கூட்டுகிறவின
முனி இம ஜனாதிரியில், அதவும் பிய தேகவல்கரின் திட்டத்தளக் கண்க ஜனாணிக்கவும் ஒடுக்கவும்
ல் மக்ரபஸ்புக் அலுவலகங்களில் பரரெஞ்சு அதிக ஜனாரிகள் ர, செயல்பட்டு
வருகினகிற நிரின் திட்டத்தலயில், இத இரின் திட்டத்தணய பிய தேணிக்ரின் திட்டத்தகக்க ஜனாக ி இமக்கள ஜனால்
ல் மக்ரபிய தேர்ந்ரபிய தேடுக்கப்பட ஜனாபிய தே "ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய வல்லுஜனர்களுக்கு" அ, செ ஜனாபிய தே ஜனாரெண
அதிக ஜனாரெங்கரின் திட்டத்தள வழங்கும். இந்பிய தே ரக ஜனாள்ரின் திட்டத்தககள் அவசியப்படுகினகிறஜன
எனறு அவரின
வலியுறுத்பிய தேரின் திட்டத்தல
நிய ஜனாயப்படுத்பிய தே,
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனாவில் ல் மக்ரபிய தேர்பிய தேல் ஊடுருவலுக்க ஜனாஜன ஒரு எடுத்தக்க ஜனாட்ரின் திட்டத்தட
ல் மக்ரி இமற்ல் மக்ரக ஜனாளிட கூட அக்கரின் திட்டத்தகிற ரக ஜனாள்ளவில்ரின் திட்டத்தல .
ஓர் பரெபிய தே ஜனாஜன இரெ ஜனாணுவ , செக்திய ஜனாக ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ஒனறியத்தின
அபவிருத்தில் மக்ரய ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின கட்டுரின் திட்டத்தரெயில் உள்ள ி இமற்ரகிற ஜனாரு பரெபிய தே ஜனாஜன
கவரின் திட்டத்தலய ஜனாக உள்ளத. “ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனா இரெண்ட ஜனாம்-நிரின் திட்டத்தல அதிக ஜனாரெம்
இல்ரின் திட்டத்தல,” எனறு அறிவிக்கிகிற ஜனார். அவர் ரபிய தே ஜனாடர்ந்த கூறுகிகிற ஜனார்,
“கடந்பிய தே இரெண்ட ஜனாண்டுகள ஜனாக கணி, செி இம ஜனாஜன முனல் மக்ரஜனற்கிறம் நடந்தள்ளத
எனகிற ஜனாலும், ந ஜனாம் இனனும் ரநருக்கி இம ஜனாஜன ல் மக்ரப ஜனாக்ரின் திட்டத்தக அரின் திட்டத்தி இமக்க
ல் மக்ரவண்டியுள்ளத: ப ஜனாதக ஜனாப்பு ி இமற்றும் கண்க ஜனாணிப்பு மீபிய தே ஜனாஜன ஓர்
உடனபடிக்ரின் திட்டத்தக
ல் மக்ரநட்ல் மக்ரட ஜனா
ி இமற்றும்
நி இமத
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய
கூட்ட ஜனாளிகளுடஜன ஜனாஜன
கூட்டுகிறவில்
நி இமத
அடிப்பரின் திட்டத்தட
கடரின் திட்டத்தி இமப்ப ஜனாடுகரின் திட்டத்தள
வரின் திட்டத்தரெயறுக்க
ல் மக்ரவண்டும்:
அபிய தே ஜனாவத
ப ஜனாதக ஜனாப்புத்தரின் திட்டத்தகிற ர, செலவுகரின் திட்டத்தள அதிகரிப்பத, ஓர் உண்ரின் திட்டத்தி இமய ஜனாஜன
ர, செயல்ப ஜனாட்டுக்குரிய பரெஸ்பரெ ப ஜனாதக ஜனாப்பு வரின் திட்டத்தகமுரின் திட்டத்தகிற, நி இமத
ஒருமித்பிய தே முடிவுகரின் திட்டத்தள ல் மக்ரி இமற்ரக ஜனாள்ள பரிட்டரின் திட்டத்தஜனயும் உள்ளடக்கிய
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ப ஜனாதக ஜனாப்பு , செரின் திட்டத்தப ஆகியரின் திட்டத்தவ.”
“நி இமத அரி இமரிக்க ி இமற்றும் சீஜன ல் மக்ரப ஜனாட்டிய ஜனாளர்கள் ர, செய்வரின் திட்டத்தபிய தேப்
ல் மக்ரப ஜனால, மூல் மக்ரல ஜனாப ஜனாய ரபிய தே ஜனாழில்தரின் திட்டத்தகிறகளிலும் ி இமக்களுக்க ஜனாஜன நி இமத
ரக ஜனாள்முபிய தேல்கள் மீதம் ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய முனனுரிரின் திட்டத்தி இமரின் திட்டத்தய ஏற்பரின் திட்டத்தபிய தே "

முனரி இம ஜனாழிந்த, ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான ஒரு ப ஜனாதக ஜனாப்புவ ஜனாபிய தே ரக ஜனாள்ரின் திட்டத்தகரின் திட்டத்தயயும்
அறிவுறுத்தகிகிற ஜனார்.
இந்பிய தே அதீபிய தே-இரெ ஜனாணுவவ ஜனாபிய தே ரக ஜனாள்ரின் திட்டத்தகய ஜனாஜனத , செமூக உரிரின் திட்டத்தி இமகள்
ி இமற்றும் ி இம ஜனானிய உரிரின் திட்டத்தி இமகளுடன இணக்கி இம ஜனாக இருப்பபிய தே ஜனாக கூறும்
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின வ ஜனாபிய தேம் ஓர் அரெசியல் ல் மக்ரி இம ஜனா, செடிய ஜனாகும். உண்ரின் திட்டத்தி இமயில்
, செமீபத்திய ஆண்டுகளில் நூறு பல்லியன கணக்க ஜனாஜன யூல் மக்ரரெ ஜனாக்கரின் திட்டத்தளப்
புதிய இரெ ஜனாணுவ ர, செலவுக்களுக்கு வழங்க ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ஒனறிய
ந ஜனாடுகள் வழங்கிய வ ஜனாக்குறுதிகள் அதிகரித்பிய தேளவில் ரபிய தே ஜனாழில ஜனாள
வர்க்கத்ரின் திட்டத்தபிய தே விரின் திட்டத்தலய ஜனாக ரக ஜனாடுத்த வருகினகிறஜன, ரபிய தே ஜனாழில ஜனாள வர்க்கம்
2008 ல் மக்ரவ ஜனால் ஸ்ட்ரீட் ரப ஜனாறிவுக்குப் பனஜனர் இருந்த ஒரு பிய தே, செ ஜனாப்பிய தேி இம ஜனாக
ஆழ்ந்பிய தே ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ஒனறிய சிக்கஜன நடவடிக்ரின் திட்டத்தககள் ி இமற்றும்
ரப ஜனாதத்தரின் திட்டத்தகிறயின , செம்பள உயர்வினரின் திட்டத்தி இமகள ஜனால் ப ஜனாதிக்கப்பட்டுள்ளத.
1930 களுக்குப் பனஜனர் முபிய தேல ஜனாளித்தவத்தின மிகப் ரபரிய
ரப ஜனாருள ஜனாபிய தே ஜனாரெ ரநருக்கடிக்கு இரின் திட்டத்தடல் மக்ரய, ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ஒனறியம்
ரபிய தே ஜனாழில ஜனாள வர்க்கத்ரின் திட்டத்தபிய தேப் பல பிய தே, செ ஜனாப்பிய தேங்களுக்குப் பனல் மக்ரஜன ஜனாக்கி
தூக்கி வீசியுள்ளத.
உண்ரின் திட்டத்தி இமயில், “அரின் திட்டத்தி இமதி, ர, செல்வவளம் ி இமற்றும் சுபிய தேந்திரெத்தின
முனரஜன ஜனாருல் மக்ரப ஜனாதம் இல்ல ஜனாபிய தே ஒரு திட்டத்தில் ஒரு ப ஜனாழ ஜனாக்கப்பட்ட
கண்டத்தின நல்லிணக்கத்ரின் திட்டத்தபிய தே" உள்ளடக்கிய ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ஒனறியம்
ஒரு "வரெல ஜனாற்று ரவற்றிய ஜனாக" வர்ணித்பிய தேபிய தேற்கு இரின் திட்டத்தடல் மக்ரய, ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான
கூறுரின் திட்டத்தகயில் ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ஒனறியம் "நவீஜன உலகின முக்கிய
அதிர்ச்சிகளில் இருந்த அபிய தேன ி இமக்களின ல் மக்ரபிய தேரின் திட்டத்தவகரின் திட்டத்தளப் ப ஜனாதக ஜனாத்த
விரின் திட்டத்தடயிறுக்க பிய தேவகிறவிட்டரின் திட்டத்தபிய தே" ஒப்புக் ரக ஜனாள்கிகிற ஜனார்.
ஸ்ரெ ஜனாலினி, செத்பிய தே ஜனால் ல் மக்ர, செ ஜனாவியத் ஒனறியம் கரின் திட்டத்தலக்கப்பட்டு 1991 இல்
முபிய தேல ஜனாளித்தவம்
மீட்டரின் திட்டத்தி இமக்கப்பட்டரின் திட்டத்தி இமய ஜனாஜனத
கிழக்கு
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனாவின
ரபரும்பகுதிரின் திட்டத்தய
ரப ஜனாருள ஜனாபிய தே ஜனாரெரீதியிலும்
, செமூகரீதியிலும் ி இமட்டும் ந ஜனா, செி இம ஜனாக்கவில்ரின் திட்டத்தல, ி இம ஜனாகிற ஜனாக அத கிழக்கத்திய
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ஒனறியம் ி இமற்றும் ல் மக்ரநட்ல் மக்ரட ஜனாவின விரிவ ஜனாக்கத்திற்கும்
களம் அரின் திட்டத்தி இமத்தள்ளத, இத ரெஷ்ய ஜனாரின் திட்டத்தவயும் ல் மக்ரநட்ல் மக்ரட ஜனாரின் திட்டத்தவயும்
ல் மக்ரப ஜனாரின விளிம்பக் ரக ஜனாண்டு வந்த விட்டுள்ளத. கடந்பிய தே ஜனாண்டு,
ரெஷ்ய ஜனா ி இமற்றும் ல் மக்ரநட்ல் மக்ரட ஜனா இரெண்டுல் மக்ரி இம பனிப்ல் மக்ரப ஜனாருக்குப் பந்ரின் திட்டத்தபிய தேய,
ரெஷ்ய ஜனா விடயத்தில் இரெண்ட ஜனாம் உலக ல் மக்ரப ஜனாருக்குப் பந்ரின் திட்டத்தபிய தேய, மிகப்
ரபரிய இரெ ஜனாணுவ ஒத்திரின் திட்டத்தககரின் திட்டத்தள நடத்திஜன. அல் மக்ரபிய தேல் மக்ரநரெத்தில்,
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ஒனறியத்தின , செம்பள உயர்வினரின் திட்டத்தி இமகள் ி இமற்றும் சிக்கஜன
நடவடிக்ரின் திட்டத்தககளுக்கு
எதிரெ ஜனாக
ல் மக்ரவரின் திட்டத்தலநிறுத்பிய தேங்கள்
ி இமற்றும்
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டங்களின ஓர் அரின் திட்டத்தல, , செமீபத்திய வ ஜனாரெங்களில் பரெ ஜனானரின் திட்டத்த, செ
ி இமட்டுி இமல்ல, ல் மக்ரப ஜனார்ச்சுக்கல், ரபல்ஜியம், ி இமற்றும் ல் மக்ரஜர்ி இமனிரின் திட்டத்தயயும்
உலுக்கி உள்ளத.
அதிகரித்த
வரும்
இந்பிய தே
ரபிய தே ஜனாழில ஜனாள
வர்க்க
எதிர்ப்ரின் திட்டத்தப
முகங்ரக ஜனாடுக்ரின் திட்டத்தகயில்,
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானும்
ஏரின் திட்டத்தஜனய
ஆளும்
உயரெடுக்கிஜனரின் திட்டத்தரெப்
ல் மக்ரப ஜனாலல் மக்ரவ,
இரெ ஜனாணுவ
ல் மக்ரப ஜனாலிஸ்
ி இமற்றும்
புலம்ரபயர்ல் மக்ரவ ஜனார்-வில் மக்ரரெ ஜனாபிய தே
வ ஜனாய், செவட ஜனால்களுக்கு
திரும்ப
எதிர்விரின் திட்டத்தஜனய ஜனாற்றுகிகிற ஜனார். இதரவ ஜனாரு எச், செரிக்ரின் திட்டத்தகய ஜனாகும்: ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய
ஒனறியத்தின ல் மக்ரந ஜனாய்கரின் திட்டத்தள அபிய தேன ஸ்பிய தே ஜனாபக உடனபடிக்ரின் திட்டத்தககரின் திட்டத்தள
திருத்தி எழுதவபிய தேற்க ஜனாஜன முயற்சிகள் மூலி இம ஜனாகல் மக்ரவ ஜனா அல்லத பகிற
, செர்வல் மக்ரரெ ஜனாக நிவ ஜனாரெணிகரின் திட்டத்தளக் ரக ஜனாண்ல் மக்ரட ஜனா தீர்த்தவிட முடிய ஜனாத.
இறுதிய ஜனாக ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ி இமற்றும் முபிய தேல ஜனாளித்தவ திவ ஜனால்நிரின் திட்டத்தலயில்
ல் மக்ரவரூனறியுள்ள
ஒரு ரநருக்கடிரின் திட்டத்தய ரின் திட்டத்தகய ஜனாள
ரபிய தே ஜனாழில ஜனாள
வர்க்கத்ரின் திட்டத்தபிய தே ல் மக்ரந ஜனாக்கி திரும்புவதம் ி இமற்றும் ஐக்கிய ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய
ல் மக்ர, செ ஜனா, செலி, செ அரெசுகரின் திட்டத்தளக் ரக ஜனாண்டு ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ஒனறியத்ரின் திட்டத்தபிய தேப்
பரெதியீடு ர, செய்வபிய தேற்க ஜனாஜன புரெட்சிகரெ ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டத்ரின் திட்டத்தபிய தே ல் மக்ரந ஜனாக்கி
திரும்புவபிய தேன மூலி இம ஜனாக ி இமட்டுல் மக்ரி இம ரின் திட்டத்தகய ஜனாள முடியும்.

