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பாரீசில்  ந்ாத்ர-டாம் தீவிபத்துக்குப் பிந்குப் பிந்த்குப் பிந்தைய
" ந்குப் பிந்தைசிய ஐக்கியத்திற்திற்கான" அகுப் பிந்தைப்புதிற்ககுப் பிந்தக
நிிராதிற்கரிப் நபாம்
By Alex Lantier,

பாரீசில்

திங்களன்று ன்று நளாத்ர் ோத்ர் டாம் ன்று நர் டாம் தேடாம் தேவாலயம் ன்று நதாசதான ஒர
தீவிபத்தில் ளாசதநாசமடோத்ர் டந்ர் டாம் தே பின்னர், பிரிரெஞ்சு ஊோத்ர் டகங்கள் தற்றும்
ஆளும் உயிரெடுக்குகளில் இரந்து டாம் தேவரம் ன்று நர் டாம் தேசிய ஐக்கியத்திற்கான
அநாசமடஅழைப்புகள், அடாம் தேவததிப்புக்குத் ர் டாம் தேகுதி உநாசமடோத்ர் டயநாசமடடாம் தேவன்று நய ர் டாம் தேவிிரெ
ன்று நடாம் தேவரறெர் டாம் தேற்கும் அல்ல. அடாம் தேவற்றின் ன்று நளாக்கங்கள் ரடாம் தேவளிப்பநாசமடோத்ர் டயாக
உள்ளன.
அிரெசு
எந்திிரெத்தின்
முழு
ரபாறுப்பின்நாசமடதநாசமடய
அம்பலப்படுத்தி உள்ள அந்ர் டாம் தே அதிர்ச்சிகிரெதான சம்படாம் தேவத்திற்கான
காிரெணங்கள் தற்றும் படிப்பிநாசமடனகள் மீர் டாம் தோன அநாசமடனத்து விதர்சனபூர்டாம் தேவ
பிிரெதிபலிப்புகளின் குிரெல்டாம் தேவநாசமடளநாசமடய ரளரிப்பதும்; "தஞ்சள் சீரநாசமடோத்ர் ட"
ன்று நபாிரொட்ோத்ர் டங்கள் தற்றும் அல்ஜீரிய இிரொணுடாம் தேவ ஆட்சிக்கு எதிிரொன
பாரிய ன்று நபாிரொட்ோத்ர் டங்களுோத்ர் டன் டாம் தேவர்க்க ன்று நபாிரொட்ோத்ர் டத்தின் ன்று நதரலழுச்சியால்
அதிர்ந்து ன்று நபாயுள்ள ஜனாதிபதி தக்ன்று நிரொனின் அிரெசாங்கத்நாசமடர் டாம் தே
ஸ்திிரெப்படுத்துடாம் தேவதுன்று நத அடாம் தேவற்றின் ன்று நளாக்கதாகும்.
புனிரெநாசமடதப்பு ன்று நடாம் தேவநாசமடலயின் ன்று நபாது தீயநாசமடணப்பு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்
சீரிய முநாசமடறெயில் இல்லார் டாம் தேன்று நர் டாம் தே,
ன்று நளாத்ர் ோத்ர் டாம் ன்று நர் டாம் தேடாம் தேவாலயம்
ளாசதானர் டாம் தேற்கு காிரெணதாகும், அது சிக்கன ளோத்ர் டடாம் தேவடிக்நாசமடககளிலும்
தற்றும்
நிதியியல்
பிிரெபுத்துடாம் தேவம்
ர் டாம் தேன்நாசமடனத்ர் டாம் தோன்று நன
ஓயாது
ரசழிப்பாக்கிக் ரகாண்ோத்ர் டதிலும் ன்று நடாம் தேவரூன்றி இரந்ர் டாம் தேது. பிரிரெஞ்சு அிரெசு
புனிரெநாசமடதப்புக்கான 100 மில்லியன் யூன்று நிரொ ரசலவுத்ரர் டாம் தோநாசமடகநாசமடய
டாம் தேவஅழைங்க தறுத்ர் டாம் தேர் டாம் தோல், ன்று நர் டாம் தேடாம் தேவாலய அதிகாரிகள் சர்டாம் தேவன்று நர் டாம் தேச அளவில்
பணம் யாசிக்க விோத்ர் டப்பட்டிரந்ர் டாம் தோர்கள். ன்று நபாதுதானளவுக்கு தீயநாசமடணப்பு
பாதுகாப்பு பணியாளர்கநாசமடள நாசமடடாம் தேவத்திரக்க ன்று நடாம் தேவண்டிய ன்று நர் டாம் தேநாசமடடாம் தேவ உட்போத்ர் ட
அடிப்பநாசமடோத்ர் ட
தீயநாசமடணப்பு
பாதுகாப்பு
ளோத்ர் டடாம் தேவடிக்நாசமடககள்
புறெக்கணிக்கப்பட்ோத்ர் ட ஒர திட்ோத்ர் டம் இறுதியில் ஏற்றுக் ரகாள்ளப்பட்ோத்ர் டது.
இத்திட்ோத்ர் டத்தின் கீழ, தீ பற்றியர் டாம் தேற்கான எச்சரிக்நாசமடக ஒலி ஒலித்ர் டாம் தேதும்,
அந்ர் டாம் தே பகுதிநாசமடய அநாசமடோத்ர் டந்து பரின்று நசார் டாம் தேநாசமடன ரசய்ய பணியாளர்களுக்கு
20 நிமிோத்ர் டங்கள் ஆகும் என்பர் டாம் தோக இரந்ர் டாம் தேது.
இிரொணுடாம் தேவத்திற்கு நூறு பில்லியன் கணக்கில் யூன்று நிரொக்கநாசமடளப்
பாய்ச்சுகின்றெ, ரசல்டாம் தேவந்ர் டாம் தேர்களுக்கு டாம் தேவரி ரடாம் தேவட்டுக்கநாசமடளச் ரசய்கின்றெ
தற்றும் டாம் தேவங்கி பிநாசமடணரயடுப்புகநாசமடள ன்று நதற்ரகாள்கின்றெ தக்ன்று நிரொனின்
சிக்கன ரகாள்நாசமடககளுக்கு இநாசமடோத்ர் டன்று நய ஏற்றுக் ரகாள்ளப்பட்ோத்ர் ட
இத்திட்ோத்ர் டத்தின் ஓட்நாசமடோத்ர் டகள், ளாசகிரெதான விநாசமடளவுகநாசமடள ஏற்படுத்தி
உள்ளது. திங்களன்று இிரெண்டு எச்சரிக்நாசமடக தணி ஒலிகள் ஒலித்ர் டாம் தே
ன்று நபாதினும், ன்று நதல்கூநாசமடிரெயின் ரபரம்பகுதி எரிந்து ன்று நகாபுிரெ உச்சின்று நய
முறிந்து விழும் டாம் தேவநாசமடிரெயில் ன்று நளாத்ர் ோத்ர் டாம் பணியாளர்களால் தீ பற்றிய
இோத்ர் டத்நாசமடர் டாம் தே கண்ோத்ர் டறிய முடியாதல் இரந்ர் டாம் தேது.
இந்ர் டாம் தே ன்று நசர் டாம் தேங்களுக்குப் பின்னர், ஓர் அிரெசியல் சதார் டாம் தோனத்திற்கு டாம் தேவிரெவும்
தற்றும்
எல்லா
விதர்சனங்கநாசமடளயும்
நிறுத்ர் டாம் தேவும்
பிிரெர் டாம் தோன
ஊோத்ர் டகங்களும் கட்சிகளும் அநாசமடஅழைப்பு
விடுத்து
டாம் தேவரகின்றென.
தக்ன்று நிரொனின் குடியிரெநாசமடச ன்று நளாக்கி அணிடாம் தேவகுப்ன்று நபாம் (LRM) கட்சியும்
ளடாம் தேவ-பாசிசடாம் தேவார் டாம் தே ன்று நர் டாம் தேசிய ன்று நபிரெணியும் (RN) அடாம் தேவற்றின் ஐன்று நிரொப்பிய
பிிரெச்சாிரெங்கநாசமடள ர் டாம் தேற்காலிகதாக நிறுத்தின. அடிபணியா பிிரொன்சின் (La
France insoumise – LFI) ன்று நஜான் லூக் ரதன்று நலான்ன்று நசான், “அிரெசியலில்
இரந்து 24 தணி ன்று நளிரெம் விலகி இரப்பது டாம் தேவிரென்று நடாம் தேவற்கத்ர் டாம் தேக்கர் டாம் தோக
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இரக்கும்,” என்று ட்வீட்ோத்ர் டரில் குறிப்பிட்ோத்ர் டார். ஐன்று நிரொப்பிய ஒன்றிய
ன்று நர் டாம் தேர்ர் டாம் தேலுக்கான LRM ன்று நடாம் தேவட்பாளர்களின் ர் டாம் தேநாசமடலடாம் தேவர் Nathalie Loiseau
குறிப்பிடுநாசமடகயில், LRM ன்று நடாம் தேவட்பாளர்கள் "இயல்பாகன்று நடாம் தேவ ன்று நர் டாம் தேசிய
ஐக்கியத்திற்கான இந்ர் டாம் தே ர் டாம் தேரணத்தில் இநாசமடணகிறொர்கள். அடுத்ர் டாம் தே
அறிவிப்புகள்
ரடாம் தேவளியாகும்
டாம் தேவநாசமடிரெயில்
ளாங்கள்
எங்களின்
பிிரெச்சாிரெத்நாசமடர் டாம் தேத் ர் டாம் தேற்காலிகதாக நிறுத்துகின்று நறொம்,” என்றொர்.
ஐன்று நிரொப்பா1 டாம் தேவாரனாலி உணர்ச்சிகிரெதாக அறிவித்ர் டாம் தேது, “தீப்பிடித்து
எரிந்ர் டாம் தே ன்று நர் டாம் தேடாம் தேவாலயத்திற்கு விஜயம் ரசய்ர் டாம் தே அநாசமடனத்து அிரெசு
அதிகாரிகளும்
ஆழந்ர் டாம் தே
டாம் தேவரத்ர் டாம் தேத்நாசமடர் டாம் தே
ரடாம் தேவளிப்படுத்தினார்கள்.
ஜனாதிபதி, பிிரெர் டாம் தேத தந்திரி ... அநாசமடனடாம் தேவரம் அடாம் தேவர்கன்று நள ன்று நளரில்
ரசன்றொர்கள். ஒர தணி ன்று நளிரெத்தில், ஒர புனிர் டாம் தேதான ஒற்றுநாசமடத
உரடாம் தேவானது. ன்று நர் டாம் தேசிய ளல்லிணக்கத்திற்கான அநாசமடஅழைப்பிற்கு அங்ன்று நக
எந்ர் டாம் தே ஒத்திநாசமடசடாம் தேவற்றெ கரத்தும் இரக்கவில்நாசமடல, ஒரன்று நடாம் தேவநாசமடள ன்று நஜான்
லூக் ரதன்று நலான்ன்று நசான் விதிவிலக்காக இரக்கலாம் ஏரனன்றொல் அடாம் தேவர்
சில ளாட்களுக்கு இதானுடாம் தேவல் தக்ன்று நிரொநாசமடன அநாசமடததியாக இரக்குதாறு
ன்று நகட்டு டாம் தேவந்ர் டாம் தோர்.”
“புனிர் டாம் தேதான ஒற்றுநாசமடத"—டாம் தேவிரெலாற்றுரீதியில், முர் டாம் தேலாம் உலக ன்று நபார்
ரர் டாம் தோோத்ர் டங்க சமூக ஜனளாயகடாம் தேவாதிகளுோத்ர் டன் ன்று நசர்ந்து முர் டாம் தேலாளித்துடாம் தேவ
டாம் தேவர்க்கத்தின் ஒற்றுநாசமடதக்கான இந்ர் டாம் தே ரபயர் தற்றும் அக்ன்று நோத்ர் டாபர் 1917
ிரெஷ்ய புிரெட்சியிலிரந்து ன்று நதரலழுந்து அதிகரித்து டாம் தேவந்ர் டாம் தே சர்டாம் தேவன்று நர் டாம் தேச
கம்யூனிச இயக்கத்நாசமடர் டாம் தே எதிர்க்கவும் சூட்ோத்ர் டப்பட்ோத்ர் ட இந்ர் டாம் தே ரபயநாசமடிரெ
ன்று நதலுயர்த்தியர் டாம் தேன் மூலதாக, ஐன்று நிரொப்பா1 ஒரவிர் டாம் தேத்தில் அது
உத்ன்று நர் டாம் தேசித்ர் டாம் தேநாசமடர் டாம் தே விோத்ர் ட கூடுர் டாம் தேலாகன்று நடாம் தேவ கூறியிரந்ர் டாம் தேது.
பிரிரெஞ்சு
"ன்று நர் டாம் தேசிய
ஐக்கியத்திற்கான"
இப்ன்று நபாநாசமடர் டாம் தேய
இந்ர் டாம் தே
உத்தின்று நயாகபூர்டாம் தேவ
பிிரெச்சாிரெம்,
ஏறெத்ர் டாம் தோஅழை
இிரெசாயனரீதியில்
ன்று நர் டாம் தேசியடாம் தேவார் டாம் தேத்தின்
பிற்ன்று நபாக்கு
பாத்திிரெத்திற்கான
சுத்ர் டாம் தேதான
எடுத்துக்காட்ோத்ர் டாக உள்ளது, இது சர்டாம் தேவன்று நர் டாம் தேச டாம் தேவர்க்க ன்று நபாிரொட்ோத்ர் டத்தின்
முக்கியத்துடாம் தேவத்நாசமடர் டாம் தே தறுத்து ரர் டாம் தோழிலாளர்கநாசமடள ஆளும் டாம் தேவர்க்கத்தின்
இிரொணுடாம் தேவ-சிக்கன ளோத்ர் டடாம் தேவடிக்நாசமடககளுக்கான கட்ோத்ர் டநாசமடளகளுக்கு அடிபணிய
ரசய்கிறெது. பிிரெர் டாம் தோன கட்சிகள் ன்று நர் டாம் தேசிய ளல்லிணக்கம் என்றெ ரபயரில்
உத்தின்று நயாகபூர்டாம் தேவ
ரகாள்நாசமடக
மீர் டாம் தோன
விதர்சனத்நாசமடர் டாம் தே
தவுனதாக்குடாம் தேவர் டாம் தேற்கான
அநாசமடஅழைப்புக்கு
ர் டாம் தேநாசமடலநாசமடத
டாம் தேவகிக்கின்றென
என்றொலும், “ன்று நர் டாம் தேசிய ஐக்கியம்" என்பது எநாசமடர் டாம் தே அர்த்ர் டாம் தேப்படுத்துகிறெது
என்று குறிப்பிடுடாம் தேவநாசமடர் டாம் தே அநாசமடடாம் தேவ ரதரோத்ர் டஃப் டாம் தேவணிக கூட்ோத்ர் டநாசமடதப்பிோத்ர் டம்
ஒப்பநாசமடோத்ர் டத்ர் டாம் தேன.
புர் டாம் தேன்கிஅழைநாசமடத, ரதரோத்ர் டஃப் ர் டாம் தேநாசமடலடாம் தேவர் Geoffroy Roux de Bézieux
ரசல்டாம் தேவந்ர் டாம் தேர்களுக்கான டாம் தேவரி ரடாம் தேவட்டுகநாசமடளயும் தற்றும் இந்ர் டாம் தே அழிவுக்கு
இட்டுச் ரசன்றெ முநாசமடறெயற்றெ ரசல்டாம் தேவடாம் தேவளத்நாசமடர் டாம் தேயும் முழுமூச்சில்
பாதுகாக்க BFM-TV இல் உநாசமடிரெயாற்றினார். ன்று நளாத்ர் ோத்ர் டாநாசமடத
தறுகட்ோத்ர் டநாசமடதப்பர் டாம் தேற்கான
ன்று நர் டாம் தேசத்தின்
"ளம்பவியலார் டாம் தேளவிலான
உற்சாகத்நாசமடர் டாம் தே" புகழந்துநாசமடிரெத்ர் டாம் தே அடாம் தேவர், “டாம் தேவரி ரடாம் தேவட்டுக்கள் மீர் டாம் தோன
பரிர் டாம் தோபகிரெதான விடாம் தேவார் டாம் தேங்கநாசமடள" கண்டித்து கூறுநாசமடகயில், “பிிரொன்சில்
நீங்கள் அதிக டாம் தேவரி சுதத்தினால், அடாம் தேவர்கள் ன்று நடாம் தேவறு இோத்ர் டங்களுக்குச்

ரசன்றுவிடுடாம் தேவார்கள். பிிரொன்சில் மிக அதிகளவில் டாம் தேவரி ரசலுத்தும்
ரசல்டாம் தேவந்ர் டாம் தேர்கள் ளதக்கு ன்று நர் டாம் தேநாசமடடாம் தேவப்படுகிறொர்கள்,” என்றொர்.
பின்னர், புனிரெநாசமடதப்புக்கு நிதி டாம் தேவஅழைங்க தறுத்ர் டாம் தே ஆனால் இப்ன்று நபாது பல
பில்லியன் யூன்று நிரொ ததிப்பிலான அந்ர் டாம் தே ன்று நர் டாம் தேடாம் தேவாலயத்தின் தறுகட்ோத்ர் டநாசமடதப்பு
திட்ோத்ர் டத்திற்கு ஒரசில நூறு மில்லியன் யூன்று நிரொக்கநாசமடள டாம் தேவஅழைங்குகின்றென
பில்லியனர் ஆர்ன்று நனா தற்றும் பின்று நனா குடும்பங்கநாசமடள Roux de Bézieux
புகழந்ர் டாம் தோர். அடாம் தேவர் கூறினார், “அிரென்று நச 100 சர் டாம் தேவீர் டாம் தேமும் ரசலுத்தினால்,
ன்று நடாம் தேவறு
யார்
ரசலுத்துடாம் தேவார்கள்?
நீங்களும்
ளானும்
ர் டாம் தோன்,
ஒவ்ரடாம் தேவாரடாம் தேவரம் ர் டாம் தோன், டாம் தேவரி ரசலுத்துன்று நடாம் தேவார்கள் ர் டாம் தோன். ... ஆகன்று நடாம் தேவ
உர் டாம் தேவுடாம் தேவர் டாம் தேற்காக ர் டாம் தேங்கள் நாசமடபயில் இரந்து எடுத்துக் ரகாடுக்க ஒப்புக்
ரகாள்படாம் தேவர்களும் இரக்கிறொர்கள் என்பது தகத்ர் டாம் தோனரர் டாம் தேன்று ளான்
நிநாசமடனக்கின்று நறென்,” என்றொர்.
ன்று நளாத்ர்
ோத்ர் டாம்
ன்று நர் டாம் தேடாம் தேவாலயத்தின்
ர் டாம் தேநாசமடலவிதியும் ரதரோத்ர் டஃப்பின்
தோத்ர் டத்ர் டாம் தேனதான பணரடாம் தேவறியும் பிிரொன்சில் உள்ள ரர் டாம் தோழிலாளர்களுக்கு
தட்டுதல்ல
உலரகங்கிலுதான
ரர் டாம் தோழிலாளர்களுக்கு
ஓர்
எச்சரிக்நாசமடகயாகும்.
உத்தின்று நயாகபூர்டாம் தேவ
அிரெசியல்
டாம் தேவாழவில்
ன்று நதலாதிக்கம் ரசலுத்தும் ரபாறுப்பற்றெ தற்றும் ஒட்டுண்ணித்ர் டாம் தேனதான
ஆளும் டாம் தேவர்க்கத்தின் ரசல்டாம் தேவடாம் தேவளங்கநாசமடளப் பறிமுர் டாம் தேல் ரசய்டாம் தேவது
தட்டுன்று நத ரர் டாம் தோழிலாளர்களுக்கு முன்னிரக்கும் ஒன்று நிரெ டாம் தேவழியாகும்.
ரபரம் ரசல்டாம் தேவந்ர் டாம் தேர்களுோத்ர் டன் ளல்லிணக்கத்திற்கான ன்று நர் டாம் தேசியடாம் தேவார் டாம் தே
முநாசமடறெயீடுகநாசமடள நிிரொகரித்து அர் டாம் தேன் தீர்தானங்கநாசமடள எதிர்த்து
ன்று நபாிரொடுடாம் தேவர் டாம் தேற்கான
டாம் தேவர்க்க
ன்று நபாிரொட்ோத்ர் டம்
தட்டுன்று நத
நிதியியல்
பிிரெபுத்துடாம் தேவத்தின் ளாசகிரெதான ளோத்ர் டடாம் தேவடிக்நாசமடககள் உரடாம் தேவாக்கும் உோத்ர் டனடி
பிிரெச்சிநாசமடனகநாசமடளத் தீர்ப்பர் டாம் தேற்கான ஒன்று நிரெ டாம் தேவழியாக உள்ளது.
இதில், ரர் டாம் தோழிற்சங்க அதிகாிரெத்துடாம் தேவங்கள் தற்றும் கல்வித்துநாசமடறெ உோத்ர் டன்
பிநாசமடணந்துள்ள குட்டி-முர் டாம் தேலாளித்துடாம் தேவ சக்திகளின் முகமூடிகநாசமடளக்
கிழித்து அடாம் தேவற்நாசமடறெ எதிர்ப்பது மிக முக்கியம், இடாம் தேவர்கள் "இோத்ர் டது"
ன்று நடாம் தேவஷத்தில் ன்று நர் டாம் தேசியடாம் தேவார் டாம் தேத்திற்கு ன்று நசநாசமடடாம் தேவயாற்றெ முயல்கிறொர்கள்,
அன்று நர் டாம் தேன்று நடாம் தேவநாசமடளயில் தார்க்சிசம் தற்றும் டாம் தேவர்க்கப் ன்று நபாிரொட்ோத்ர் டத்தின்
முக்கியத்துடாம் தேவத்நாசமடர் டாம் தே
தறுக்கிறொர்கள்.
பிிரொன்சில்,
ர் டாம் தேற்ன்று நபாது
ரதன்று நலான்ன்று நசான் இந்ர் டாம் தே பாத்திிரெம் டாம் தேவகித்து டாம் தேவரகிறொர், தீவிபத்திற்குப்
பின்னர் தக்ன்று நிரொநாசமடன அநாசமடததியாக இரக்குதாறு ன்று நகாரியர் டாம் தேற்காக
விதர்சனத்திற்கு உள்ளான இடாம் தேவர் பின்னர், அடாம் தேவிரெது டாம் தேவநாசமடலப்பதிவில்
"ளாம் பகிர்ந்து ரகாண்ோத்ர் ட ன்று நர் டாம் தேடாம் தேவாலயம்" என்றெ ர் டாம் தேநாசமடலப்பில் ஒர பதிவு
ரடாம் தேவளியிட்ோத்ர் டார். அதில் அடாம் தேவர், ன்று நளாத்ர் ோத்ர் டாம் இற்கு ஆர் டாம் தேிரெடாம் தேவளிப்பர் டாம் தேன்
மூலதாக
ளாத்திகத்துோத்ர் டன்
ஒர
பிற்ன்று நபாக்குத்ர் டாம் தேனதான
தர் டாம் தே
ளல்லிணக்கத்நாசமடர் டாம் தேக் ரகாண்டு பிிரொன்சின் ன்று நர் டாம் தேசிய ஒற்றுநாசமடதநாசமடய
ளநாசமடோத்ர் டமுநாசமடறெப்படுத்ர் டாம் தே டாம் தேவாதிட்ோத்ர் டார்.
“ளாத்திகடாம் தேவாதிகன்று நளா அல்லது ஆத்திகடாம் தேவாதிகன்று நளா, ன்று நளாத்ர் ோத்ர் டாம் ளதது
ரபாதுடாம் தேவான ன்று நர் டாம் தேடாம் தேவாலயம்,” என்று ரர் டாம் தோோத்ர் டங்கிய ரதன்று நலான்ன்று நசான்,
“ஒரபுறெம், கோத்ர் டவுள் இரக்கிறொர் என்று ளம்புபடாம் தேவர்கள் இந்ர் டாம் தே
கட்டிோத்ர் டத்நாசமடர் டாம் தேக் கட்ோத்ர் டநாசமடதக்கிறொர்கள். ... தறுபுறெம், அர்த்ர் டாம் தேதற்றெ
பிிரெபஞ்சத்தின்
ரடாம் தேவறுநாசமடதநாசமடயயும்
அபத்ர் டாம் தேதான
தனிர் டாம் தே
நிநாசமடலநாசமடதகநாசமடளயும் அறிந்துள்ளடாம் தேவர்கள் அநாசமடனத்திற்கும் ன்று நதலாக
அநாசமடர் டாம் தே நூறொயிிரெக் கணக்கான ரபண்கள் தற்றும் ஆண்களின்
உத்ன்று நடாம் தேவகம் தற்றும் உநாசமடஅழைப்பின் தகுோத்ர் டந்ர் டாம் தேரித்ர் டாம் தே தகிநாசமடத என்று
பார்க்கிறொர்கள்,” என்பநாசமடர் டாம் தேயும் ன்று நசர்த்துக் ரகாண்ோத்ர் டார்.
டாம் தேவாழக்நாசமடக அர்த்ர் டாம் தேதற்றெது அபத்ர் டாம் தேதானது என்றெ கண்ன்று நணாட்ோத்ர் டத்திற்ன்று நக
ளாத்திகம் இட்டுச் ரசல்கிறெது என்றெ ரதன்று நலான்ன்று நசானின் டாம் தேவார் டாம் தேம்
தார்க்சிசம் மீர் டாம் தோன ஒர ர் டாம் தோக்குர் டாம் தேலாகும். “இதுளாள் டாம் தேவநாசமடிரெயிலான
சமூகத்தின் டாம் தேவிரெலாறு அநாசமடனத்தும் டாம் தேவர்க்க ன்று நபாிரொட்ோத்ர் டத்தின் டாம் தேவிரெலான்று நறெ
ஆகும்,” என்று சிறிதும் சதிரெசதற்றெ ளாத்திகர்களான கார்ல் தார்க்ார்ல் மார்க்ஸகார்ல் மார்க்ஸூம்
பிரிரெரோத்ர் டரிக் ஏங்கல்ார்ல் மார்க்ஸகார்ல் மார்க்ஸூம் கம்யூனிஸ்ட் அறிக்நாசமடகயில் எழுதினார்கள்.

தார்க்ார்ல் மார்க்ஸகார்ல் மார்க்ஸூம்
ஏங்ரகல்ார்ல் மார்க்ஸகெல்ஸும்
டாம் தேவாழக்நாசமடகநாசமடய
அபத்ர் டாம் தேதானர் டாம் தோக
பார்க்கவில்நாசமடல. ரதன்று நலான்ன்று நசான் 2014 இல் தக்களின் சகாப்ர் டாம் தேம் என்றெ
அடாம் தேவர் நூலில் ரசய்ர் டாம் தேநாசமடர் டாம் தேப் ன்று நபால, டாம் தேவர்க்கப் ன்று நபாிரொட்ோத்ர் டம் தற்றும்
ன்று நசாசலிசப்
புிரெட்சிநாசமடய
கோத்ர் டந்ர் டாம் தே
சகாப்ர் டாம் தேத்தின்
உயிிரெற்றெ
எச்சரசாச்சங்களாக
நாசமடகக்கழுவி
உள்ளடாம் தேவர்களான,
இரத்ர் டாம் தேலியல்டாம் தேவார் டாம் தேம் (existentialism) தற்றும் பின்ளவீனத்துடாம் தேவத்தில்
(postmodernism) ஊறிய குட்டி-முர் டாம் தேலாளித்துடாம் தேவ ரடாம் தேவகுஜனடாம் தேவாதிகளிோத்ர் டம்
தட்டுந்ர் டாம் தோன் அந்ர் டாம் தே நிநாசமடலப்பாடு ஆர் டாம் தேிரெநாசமடடாம் தேவக் காண்கிறெது. தறுபுறெம்
தார்க்ார்ல் மார்க்ஸகார்ல் மார்க்ஸூம் ஏங்ரகல்ார்ல் மார்க்ஸகார்ல் மார்க்ஸூம் ரர் டாம் தோழிலாள டாம் தேவர்க்கத்நாசமடர் டாம் தே தார்க்சிசத்நாசமடர் டாம் தேக்
ரகாண்டு —அர் டாம் தோடாம் தேவது, டாம் தேவர்க்க ன்று நபாிரொட்ோத்ர் டத்நாசமடர் டாம் தேப் புிரெட்சிகிரெதாக
ரசயல்படுத்துடாம் தேவர் டாம் தேற்கான
அழிக்கவியலார் டாம் தே
விஞ்யலாத விஞ்ஞானபூர்டாம் தேவ
ரசயல்முநாசமடறெ நாசமடகன்று நயட்நாசமடோத்ர் டக் ரகாண்டு— ஆயுர் டாம் தேபாணியாக்கினார்கள்.
ரதன்று நலான்ன்று நசான் ஐன்று நிரொப்பிய சிந்ர் டாம் தேநாசமடனயின் மீது கணிர் டாம் தே தற்றும்
ரப பௌதீக விஞ்யலாத விஞ்ஞானங்களது பாத்திிரெத்நாசமடர் டாம் தேத் ரர் டாம் தோோத்ர் டர்ந்து ர் டாம் தோக்கினார்,
அநாசமடடாம் தேவ "ஒர பயங்கிரெ ர் டாம் தேடுதாற்றெத்நாசமடர் டாம் தே" உரடாம் தேவாக்குடாம் தேவர் டாம் தோக அடாம் தேவர்
டாம் தேவாதிடுகிறொர். “... இவ்டாம் தேவாறு இரக்கிறெது: அங்ன்று நக உண்நாசமடத
ரடாம் தேவளிப்படுத்ர் டாம் தேப்படுகிறெது, அது ரடாம் தேவளியிலிரந்து டாம் தேவரகிறெது, தர் டாம் தேத்தின்
மூலதாகன்று நடாம் தேவா
அல்லது
டாம் தேவஅழைக்கதான
முநாசமடறெயின்று நலா
உறுதிரசய்யப்படுகிறெது,
அது
சுய-ஆர் டாம் தோிரெத்தின்
ன்று நர் டாம் தோற்றெத்நாசமடர் டாம் தே
தறுஉத்ர் டாம் தேிரெடாம் தேவார் டாம் தேம் ரசய்டாம் தேவநாசமடர் டாம் தே ர் டாம் தேன்மீது திணித்துக் ரகாள்கிறெது. பின்னர்
ஒரடாம் தேவரின் ரசாந்ர் டாம் தே ஆய்வுகள் தற்றும் கணக்கீடுகளின் அடிப்பநாசமடோத்ர் டயில்
அடாம் தேவரின் மூநாசமடளயால் கண்டுபிடிக்கும் உண்நாசமடத உள்ளது, இநாசமடர் டாம் தே
ஒவ்ரடாம் தேவார ளாளும் சிறுக சிறுக விஞ்யலாத விஞ்ஞானம் ரளரங்கிக்
ரகாண்டிரக்கிறெது,” என்று அடாம் தேவர் டாம் தேவாதிடுகிறொர்.
பிரிரெஞ்சு சமூகத்தின் மிகப்ரபரம் பிளவு ளாத்திகர்களுக்கும்
ஆத்திகர்களுக்கும்
இநாசமடோத்ர் டன்று நய
இரப்பர் டாம் தோக
காட்டிக்ரகாள்ளும்
ரதன்று நலான்ன்று நசானின்
பாசாங்குத்ர் டாம் தேனம்,
ரதன்று நலான்ன்று நசானின்
கரத்துக்களுக்கு ஆர் டாம் தேிரெடாம் தேவாக விஞ்யலாத விஞ்ஞானம் டாம் தேவகிக்கும் பாத்திிரெம்
முன்பினும்
அதிக
ரளரக்கதாக
டாம் தேவரகின்றென
என்றெ
கண்ன்று நணாட்ோத்ர் டத்நாசமடர் டாம் தேப் ன்று நபாலன்று நடாம் தேவ அன்று நர் டாம் தேயளவுக்கு ரடாம் தேவறும் ரபாய்யாகும்.
பிரிரெஞ்சு
தக்களில்
ரடாம் தேவறும்
4.5
சர் டாம் தேவீர் டாம் தேத்தினர்
தட்டுன்று நத
குநாசமடறெந்ர் டாம் தேபட்சம் தார் டாம் தேத்திற்கு ஒரமுநாசமடறெ ன்று நர் டாம் தேடாம் தேவாலய டாம் தேவழிபாட்டில் கலந்து
ரகாள்கிறொர்கள் என்பநாசமடர் டாம் தே சமீபத்திய ஒர கரத்துக்கணிப்பு
கண்ோத்ர் டறிந்ர் டாம் தேது. மிகப்ரபரம் பிளவு டாம் தேவர்க்கதாகும்—இது, ஒர
முர் டாம் தேலாளிக்குத் ர் டாம் தேங்களின் உநாசமடஅழைப்பு சக்திநாசமடய விற்க நிர்பந்திக்கப்பட்ோத்ர் ட
அதிகரித்ர் டாம் தே
ரபரம்பாலான
ரர் டாம் தோழிலாளர்கநாசமடளயும்,
நிதியியல்
பிிரெபுத்துடாம் தேவத்தின் ஒட்டுண்ணிகநாசமடளயும் பிரிக்கின்றெ ன்று நகாோத்ர் டாக உள்ளது.
தர் டாம் தேம்
தற்றும்
ளாத்திகத்நாசமடர் டாம் தே
ஒன்றிநாசமடணக்கும்
ஆநாசமடசன்று நயாடு
ரதன்று நலான்ன்று நசான் ரர் டாம் தோோத்ர் டங்கி இரந்ர் டாம் தோலும், விசித்திிரெதான முநாசமடறெயில்
அடாம் தேவர் பதிவில் ன்று நளாத்ர் ோத்ர் டாம் இன் அதிரெத்துடாம் தேவத்நாசமடர் டாம் தேத் துநாசமடணக்கு
இழுத்து
நிநாசமடறெவு
ரசய்கிறொர்,
இதில்
அடாம் தேவர்
"தனிர் டாம் தேர்கள்
ரசார்க்கத்நாசமடர் டாம் தேக் கட்ோத்ர் டநாசமடதக்க விரம்புடாம் தேவார்கள் என்பர் டாம் தோல் சில
விோத்ர் டயங்கள் எப்ன்று நபாதும் நிநாசமடலத்திரக்கும்,” என்கிறொர். இதுன்று நபான்றெ
டாம் தேவாய்வீச்சு பிிரொன்சின் ரபரநிறுடாம் தேவன ஊோத்ர் டக பண்டிர் டாம் தேர்கள் தற்றும்
ரசலதிகாரிகளுக்கு
மிகப்ரபரியளவில்
அநாசமடஅழைப்புவிடுக்கிறெது
என்றொலும்,
அது
உநாசமடஅழைக்கும்
தக்களின்
டாம் தேவாழக்நாசமடகநாசமடய
ன்று நதம்படுத்ர் டாம் தேன்று நடாம் தேவா அல்லது முர் டாம் தேலாளித்துடாம் தேவத்தின் சூநாசமடறெயாோத்ர் டல்களில்
இரந்து முக்கிய நிநாசமடனவுச்சின்னங்கநாசமடளப் பாதுகாக்கன்று நடாம் தேவா எநாசமடர் டாம் தேயும்
ரசய்டாம் தேவர் டாம் தோக இல்நாசமடல.
ஐன்று நிரொப்பா, டாம் தேவோத்ர் ட ஆபிரிக்கா தற்றும் உலரகங்கிலும் டாம் தேவர்க்க
ன்று நபாிரொட்ோத்ர் டம்
அதிகரித்ர் டாம் தே
எண்ணிக்நாசமடகயில்
ரர் டாம் தோழிலாளர்கநாசமடள
அணிதிிரெட்டி டாம் தேவரகின்றெ நிநாசமடலயில், நிதியியல் பிிரெபுத்துடாம் தேவத்துோத்ர் டன்
ன்று நர் டாம் தேசிய ஐக்கியத்திற்கு டாம் தேவக்காலத்துடாம் தேவாங்கும் இதுன்று நபான்றெ குட்டிமுர் டாம் தேலாளித்துடாம் தேவ ஆர் டாம் தேிரெடாம் தேவாளர்களின் எந்ர் டாம் தேரடாம் தேவார முன்முயற்சி மீதும்
ளம்பிக்நாசமடக நாசமடடாம் தேவக்காதல் இரப்பன்று நர் டாம் தே முர் டாம் தேல் பணியாகும்.

