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By Alex Lantier , 23 January 2017

ஜனாதிபதி பதவிக்கு கு பபாட்டியிடுவதற்ிடுவதற்காிடுவதற்க தனது பதவிதனது பதவிய 
இராஜினாமா ச செய்த முன்னாள் பிரதம மந்திரி மானுசவல் வால்ஸ,
சபனுவா அகு பமானுக்கு பின்னால் இரண்ல் இரண்டாம் இல் இரண்டத்திற்குத்
தள்ளப்பட்ல் இரண்ட நிதனது பதவிய்ட நிலையில்,  கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சியின் ஜனாதிபதி
கு பவட்பாளர் கு பதர்வு கு பதர்தலில் கு பர்தலில் நேற்றிரவு பிசரஞ்சு ஜனாதிபதி
பிரான்சுவா கு புா்ட நிலைாண்டின் அர சொங்ிடுவதற்கம் மற்சஙார
அவமானிடுவதற்கரமான பின்னதனது பதவியல் இரண்டதனது பதவியவச்  செந்தித்தது.

முன்னாள் ிடுவதற்கல்வித்துதனது பதவியங அதனது பதவியமச் செரான அகு பமான்,  36.21   செதவீத
வாக்குிடுவதற்கள் சபற்ஙார்,  வால்ஸ க்கு 31.19   செதவீத வாக்குிடுவதற்களும்,
முன்னாள் சபாரளாதார மந்திரி அர்கு பனா சமாண்ல் இரண்டபூர்க் க்கு 17.62
 செதவீத வாக்குிடுவதற்களும் மற்றும் வன்ச சென் கு பபச ானுக்கு 6.48  செதவீத
வாக்குிடுவதற்களும் கிதனது பதவியல் இரண்டத்தன.  மீதமிரந்த கு பவட்பாளர்ிடுவதற்கள்
ஒவ்சவாரவரம் 5   செதவீதத்திற்கும் குதனது பதவியஙவான வாக்குிடுவதற்கதனது பதவியளப்
சபற்ஙனர்.

ஜனாதிபதி கு பவட்பாளர் கு பதர்வு,  கு பதர்தல் மக்ிடுவதற்களிதனது பதவியல் இரண்டகு ப  ஒர
சபாதுவான அதிரப்தி நி்ட நிலைவும் சூழலில் ர்தலில் நேல் இரண்டந்துள்ளது. கு ப சொ செலிஸட்
ிடுவதற்கட்சி ஜனாதிபதி கு பவட்பாளர் கு பதர்வு கு பதர்தலில் சுமார் இரண்டு
மில்லி ன் வாக்ிடுவதற்காளர்ிடுவதற்கள் பங்குபற்றினர்,  இதற்கு முன்னதாிடுவதற்க
வ்ட நிலைது சொரி குடி ரசுக் ிடுவதற்கட்சி (LR) கு பவட்பாளராிடுவதற்க பிரான்சுவா
ஃபிய்கு ப ான் கு பதர்வான,  அக்ிடுவதற்கட்சியினது ஜனாதிபதி கு பவட்பாளர்
கு பதர்வு கு பதர்தலில் 4  மில்லி னுக்கும் அதிிடுவதற்கமான வாக்ிடுவதற்காளர்ிடுவதற்கள்
வாக்ிடுவதற்களித்தனர்.  குடி ரசுக் ிடுவதற்கட்சி ஜனாதிபதி கு பவட்பாளர்
கு பதர்தலுக்குப் பின்னர் ஃபிய்கு ப ாகு பன ஜனாதிபதி ாிடுவதற்க சவற்றி
சபறுவார் என்று பரந்தளவில் எதிர்பார்க்ிடுவதற்கப்பட்ல் இரண்ட நிதனது பதவிய்ட நிலையில்,
அகு பமாகு பனா அல்்ட நிலைது வால்கு பலா ஜனாதிபதி கு பதர்தல்ிடுவதற்களின்
இரண்ல் இரண்டாம் சுற்றுக்கு வரவார்ிடுவதற்கள் என்றுகூல் இரண்ட இப்கு பபாது
எதிர்பார்க்ிடுவதற்கப்பல் இரண்டவில்தனது பதவிய்ட நிலை.

அவர்ிடுவதற்கள்,  முதனது பதவியஙகு ப , 8  அல்்ட நிலைது 9   செதவீத வாக்குிடுவதற்ககு பள சபற்று,
இரண்ல் இரண்டாம் சுற்ஙானது ஃபிய்கு ப ானுக்கும் ர்தலில் நேவபாசி செவாத கு பதசி 
முன்னணியின் மரின் லூ சபன்னுக்கும் இதனது பதவியல் இரண்டகு ப  அதனது பதவியம க்கூடும்
என்று  செமீபத்தி  Ipsos ிடுவதற்கரத்துக்ிடுவதற்கணிப்பு ிடுவதற்காட்டி து.

பிசரஞ்சு முத்ட நிலைாளித்துவ வர்க்ிடுவதற்கத்தின் இரண்டு பிரதான அர சொங்ிடுவதற்க
ிடுவதற்கட்சிிடுவதற்களில் ஒன்ஙான கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சியின் உயிர்பிதனது பதவியழப்கு பப
பண த்தில் இரக்கும் நிதனது பதவிய்ட நிலையில்,  இந்த வாக்குிடுவதற்கள் அக்ிடுவதற்கட்சியில்
ஆழ்ந்த சர்தலில் நேரக்ிடுவதற்கடிதனது பதவிய  தீவிரப்படுத்தும்.  மிிடுவதற்கவும் மக்ிடுவதற்கள்
மதிப்பிழந்த ஜனாதிபதியின் ஐந்தாண்டு ிடுவதற்கா்ட நிலை பதவிக்ிடுவதற்கா்ட நிலைத்திற்குப்
பின்னர் கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சி ஆழமாிடுவதற்க பிளவுபட்டுள்ள நிதனது பதவிய்ட நிலையில்,
ஏப்ரல்-கு பம 2017  கு பதர்தல்ிடுவதற்களில் அது சுத்தமாிடுவதற்க
துதனது பதவியல் இரண்டத்சதறி ப்பல் இரண்ட்ட நிலைாம் என்பதனது பதவியதப் கு பபா்ட நிலைகு பவ,  ஒர உதனது பதவியல் இரண்டவாலும்

அது அச்சுறுத்தப்பட்டுள்ளது.  எவ்வாறிரப்பினும் இப்கு பபாது
அர சொங்ிடுவதற்கத்திற்கு சர்தலில் நேரக்ிடுவதற்கமாிடுவதற்க உள்ள கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சியின் பரந்த
பிரிவுிடுவதற்கள்,  ிடுவதற்கட்சி கு பவட்பாளர் கு பபாட்டியில் வால்தனது பதவியல கு பதாற்ிடுவதற்கடித்து
அகு பமான் கு பவட்பாளர் ஆனாலும்,  அகு பமாதனது பதவியன ஆதரிப்பதனது பதவியதக்
ிடுவதற்காட்டிலும் முதலீட்டு வங்கி ாளரம் கு புா்ட நிலைாண்டின் முன்னாள்
ஆகு ப்ட நிலைா செிடுவதற்கர் எமானுசவல் மாக்கு பராதனது பதவியன ஆதரிக்ிடுவதற்கக்கூடும்.

கு புா்ட நிலைாண்டின் சிக்ிடுவதற்கனக் சிடுவதற்காள்தனது பதவியிடுவதற்கிடுவதற்கள் மீதான அதிரப்திிடுவதற்களுக்கு
முதனது பதவியஙயிட்டும் மற்றும் பிரான்சில் ஒவ்சவாரவரக்கும் குதனது பதவியஙந்தபட் செ
அதனது பதவியனவரக்குமான வரவாதனது பதவிய  ஏற்படுத்துவதற்ிடுவதற்கான வீராகு பவ செ
வாக்குறுதிிடுவதற்கதனது பதவியளக் சிடுவதற்காண்டும் கு பபாட்டியிட்ல் இரண்ட அகு பமான்,  இவ்வாரம்
ஞாயிஙன்று கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சி கு பவட்பாளர் கு பதர்வின் இரண்ல் இரண்டாம்
சுற்றில் மீண்டும் தனக்கு வாக்ிடுவதற்களிக்குமாறு அவர்
வாக்ிடுவதற்காளர்ிடுவதற்களுக்கு அதனது பதவியழப்புவிடுத்தார். “இல் இரண்டது சொரி வாக்ிடுவதற்காளர்ிடுவதற்கள்,
அவர்தம் ிடுவதற்கரத்துக்ிடுவதற்கதனது பதவியளப் பதிவு ச செய்வதற்ிடுவதற்காிடுவதற்ககு பவ
வாக்ிடுவதற்களித்தார்ிடுவதற்கள்,  பதவியிலிரந்து சவளிகு ப ற்றுவதற்ிடுவதற்காிடுவதற்க
கிதனது பதவியல் இரண்ட ாது என்பகு பத எனது ர்தலில் நேம்பிக்தனது பதவியிடுவதற்க”  என்று வாக்ிடுவதற்களிப்புக்குப்
பிந்தனது பதவியத  ஒர பத்திரிதனது பதவியிடுவதற்க ாளர் மார்தலில் நோட்டில் அவர் சதரிவித்தார்.
அவர் சதால் இரண்டர்ந்து கூறுதனது பதவியிடுவதற்கயில், “முதல் சுற்றில் அணித்திரட்டி தனது பதவியத
இப்கு பபாது ர்தலில் நோம் இன்னும் ப்ட நிலைப்படுத்த அதனது பதவியத பரவ்ட நிலைாக்ிடுவதற்க
கு பவண்டும்,” என்ஙார்.

ஜனாதிபதி கு பவட்பாளர் கு பதர்வு கு பதர்தல்ிடுவதற்களின் இரண்ல் இரண்டாம் சுற்றில்
அகு பமானுக்கு வாக்ிடுவதற்களிக்குமாறு தனது வாக்ிடுவதற்காளர்ிடுவதற்களுக்கு
முதனது பதவியஙயிட்டு கு பபாட்டியிலிரந்து வி்ட நிலைகி சிடுவதற்காண்ல் இரண்ட
சமாண்ல் இரண்டபூர்க்கிற்கும் அகு பமான் ர்தலில் நேன்றி சதரிவித்தார்.

வாக்ிடுவதற்களிப்புக்கு முந்தனது பதவியத  ர்தலில் நோட்ிடுவதற்களில் முதலில் இரண்டத்தில் வரவார் என்று
எதிர்பார்க்ிடுவதற்கப்பட்டு ஆனால் இரண்ல் இரண்டாம் சுற்றில் அகு பமானில் இரண்டம்
கு பதாற்று கு பபான வால்ஸ,  இரண்ல் இரண்டாம் இல் இரண்டத்தில் வந்ததன் குறித்து
அவர் முிடுவதற்கத்தில் ஆச் செரி த்தனது பதவியத மதனது பதவியஙக்ிடுவதற்க மு ன்ஙதுல் இரண்டன், சல் இரண்டானால்ட்
ட்ரம்ப்,  ரஷ் ா மற்றும் கு பதசி  முன்னணிதனது பதவிய  எதிர்க்ிடுவதற்க அவர்
மட்டுகு பம ஒகு பர ர்தலில் நேம்பிடுவதற்கமான கு பவட்பாளர் என்று வாதிட்ல் இரண்டார். “இந்த
மாதனது பதவிய்ட நிலையில் இரந்து ஒர புதி  பிரச் சொரம் சதால் இரண்டங்குகிஙது,”
என்ஙார். “ஒர மிிடுவதற்க சதளிவான வாய்ப்பு இப்கு பபாது ர்தலில் நேம்மிதனது பதவியல் இரண்டகு ப ,
மற்றும் உங்ிடுவதற்களிதனது பதவியல் இரண்டகு ப  முன்தனது பதவியவக்ிடுவதற்கப்படுகிஙது.  நிச் செ மான
கு பதால்வி மற்றும்  சொத்தி மான சவற்றிக்கு இதனது பதவியல் இரண்டயி்ட நிலைான கு பதர்வு,
நிதனது பதவியஙகு பவற்ங முடி ாத மற்றும் தகுதி ற்ங வாக்குறுதிிடுவதற்களுக்கும்
மற்றும் ர்தலில் நேமது ர்தலில் நோட்டிற்கு சபாறுப்கு பபற்கும் ஒர ர்தலில் நேம்பிடுவதற்கமான
இல் இரண்டது சொரிக்கும் இதனது பதவியல் இரண்டயி்ட நிலைான கு பதர்வு உள்ளது,” என்ஙார்.

அவர் சதால் இரண்டர்ந்து கூறினார், “ர்தலில் நேம் ர்தலில் நோட்தனது பதவியல் இரண்ட அழித்துவில் இரண்டக்கூடி  தீவிர
வ்ட நிலைதிற்கு முன்னால்,  அல்்ட நிலைது முன்சனாரகு பபாதும் இல்்ட நிலைாதளவில்



தீவிரமான சுதந்திர  செந்தனது பதவியததனது பதவிய ,  மற்றும் சல் இரண்டானால்ட் ட்ரம்பின்
அசமரிக்ிடுவதற்கா மற்றும் விளாடிமீர் புட்டினின் ரஷ் ாதனது பதவியவ
முிடுவதற்கங்சிடுவதற்காடுக்தனது பதவியிடுவதற்கயில்,  அதன் சிடுவதற்காள்தனது பதவியிடுவதற்கயில் பழதனது பதவியமவாதத்தனது பதவியதக்
சிடுவதற்காண்ல் இரண்ட பிரான்சுவா ஃபிய்கு ப ான் ததனது பதவிய்ட நிலைதனது பதவியமயி்ட நிலைான வ்ட நிலைது சொரிக்கு
முன்னால் பிசரஞ்சு மக்ிடுவதற்களின் ததனது பதவிய்ட நிலைவிதிதனது பதவிய  விட்டுவில் இரண்ட என்னால்
அனுமதிக்ிடுவதற்க முடி ாது” என்ஙார்.

கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சியின் முதல் ச செ ்ட நிலைர் கு பஜான்-கிறிஸகு பதாப்
ிடுவதற்கம்பசல் இரண்டலிஸ அந்த வாக்குிடுவதற்கதனது பதவியள "சவற்றி ாிடுவதற்க"  வாழ்த்தி துல் இரண்டன்,
கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சியும் அதன் வாக்ிடுவதற்காளர்ிடுவதற்களும் "அந்கு பர்தலில் நேரத்தின்
உத்கு பவிடுவதற்கத்தனது பதவியத எதிர்க்ிடுவதற்க்ட நிலைாம்"  மற்றும் அவரது ிடுவதற்கட்சியின் ஒர
முழுதனது பதவியம ான சபாறிதனது பதவியவத் தவிர்க்ிடுவதற்க்ட நிலைாம் என்பதற்ிடுவதற்கான ஆதாரமாிடுவதற்க
வரகு பவற்ஙார்.  இரப்பினும்,  கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சியின் எதிர்ிடுவதற்கா்ட நிலை
வாய்ப்புவளங்ிடுவதற்கதனது பதவியள விவரிக்தனது பதவியிடுவதற்கயில் அவராலும் ஒர
அவர்தலில் நேம்பிக்தனது பதவியிடுவதற்க சதானிதனது பதவிய  தவிர்க்ிடுவதற்க இ ்ட நிலைவில்தனது பதவிய்ட நிலை.

“இந்த ஜனர்தலில் நோ ிடுவதற்க ர்தலில் நேதனது பதவியல் இரண்டமுதனது பதவியங இல் இரண்டதனது பதவியத ஒரங்கிதனது பதவியணத்து தனது பதவியவக்கும்
என்று ர்தலில் நோன்  செமாதானமதனது பதவியல் இரண்டகிகு பஙன்,”  என்று ிடுவதற்கம்பசல் இரண்டலிஸ
அறிவித்தார்.  “இன்தனது பதவியங  வாக்சிடுவதற்கடுப்பால் கு பஜாடிக்ிடுவதற்கப்பட்டு,  ஒர
புதி  கூட்ல் இரண்டணி பிஙந்து சிடுவதற்காண்டிரக்கிஙது என்று ர்தலில் நோன் ர்தலில் நேம்புகிகு பஙன்.
… ஜனாதிபதி கு பதர்தல் இன்னும் முடிந்துவில் இரண்டவில்தனது பதவிய்ட நிலை என்றும் ர்தலில் நோன்
ர்தலில் நேம்புகிகு பஙன்,” என்ஙார்.

கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சிதனது பதவிய  சூழ்ந்து வரம் சர்தலில் நேரக்ிடுவதற்கடி ானது, இரண்ல் இரண்டாம்
உ்ட நிலைிடுவதற்க கு பபாரக்குப் பிந்தனது பதவியத  ிடுவதற்கா்ட நிலைிடுவதற்கட்ல் இரண்டத்தின் அரசி ல்
அதனது பதவியமப்புிடுவதற்களின் சபாறிவின் மற்றும் மதிப்பிழந்த நிதனது பதவிய்ட நிலையின் பரந்த
 செர்வகு பத செ குணாம் செத்தனது பதவியத குறித்து நிற்கிஙது. 1980 ிடுவதற்கள் மற்றும் 1990
ிடுவதற்களில் ஜனாதிபதி பிரான்சுவா மித்திகு பரானின் கீழ் ஐகு பராப்பி 
ஒன்றி ம் மற்றும் யூகு பராதனது பதவியவ ிடுவதற்கட்ல் இரண்டதனது பதவியமப்பதற்ிடுவதற்காிடுவதற்க அழுத்தமளிப்பதில்
கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சி ஒர மத்தி  பாத்திரம் வகித்தது.  லு சபன்னின்
ிடுவதற்கட்சி மற்றும் குடி ரசு ிடுவதற்கட்சி உல் இரண்டன் ஒப்பிடுதனது பதவியிடுவதற்கயில்,  அது
இப்கு பபாதும் பிசரஞ்சு ஜனாதிபதி கு பதர்தல்ிடுவதற்களில் எந்தசவார
பிரதான ிடுவதற்கட்சியினதும் ஐகு பராப்பி  ஒன்றி த்தனது பதவியத கு பர்தலில் நோக்கி  விகு பராத
நிதனது பதவிய்ட நிலைப்பாட்தனது பதவியல் இரண்டயும் வில் இரண்ட  செற்று குதனது பதவியஙவாிடுவதற்ககு பவ எடுக்கிஙது.

எவ்வாறிரப்பினும்,  மித்திகு பரானின் ஜனாதிபதிக் ிடுவதற்கா்ட நிலைம்,
மித்திகு பரானின் முக்கி  ிடுவதற்கரமான லிகு ப ானல் கு பஜாஸபன்
ததனது பதவிய்ட நிலைதனது பதவியமயி்ட நிலைான பன்முிடுவதற்க இல் இரண்டது அர சொங்ிடுவதற்கம் மற்றும் இப்கு பபாது
கு புா்ட நிலைாண்டின் பதவிிடுவதற்கா்ட நிலைம் என கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சி ப்ட நிலை முதனது பதவியங
சவற்றிிடுவதற்கரமாிடுவதற்க அர சொங்ிடுவதற்கங்ிடுவதற்கள் அதனது பதவியமத்த கு பபாதினும் மக்ிடுவதற்களின்
எதிர்பார்ப்புக்ிடுவதற்கதனது பதவியள ஏமாற்றி  பின்னர்,  அது அரசி ல்ரீதியில்
உதனது பதவியல் இரண்டந்து வரகிஙது.  கு புா்ட நிலைாண்ட் தற்கு பபாது
ிடுவதற்கரத்துக்ிடுவதற்கணிப்புிடுவதற்களில் 4  செதவீத ச செல்வாக்கில் இரக்கிஙார்.

2008 கு பவால் ஸட்ரீட் சபாறிவுக்குப் பின்னர் இரந்து ஈவிரக்ிடுவதற்கமின்றி
ிடுவதற்கட்ல் இரண்டதனது பதவியளயிட்டு வந்த ஏதனது பதவியன  ஐகு பராப்பி   செமூிடுவதற்க-ஜனர்தலில் நோ ிடுவதற்கக்
ிடுவதற்கட்சிிடுவதற்கதனது பதவியள கு பபா்ட நிலைகு பவ,  கிகு பரக்ிடுவதற்கத்தின் பாச சொக் அல்்ட நிலைது ஸபானி 
கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சி கு பபா்ட நிலைகு பவ,  பிசரஞ்சு கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சியும்
இப்கு பபாது சபாறிவுக்ிடுவதற்கான  சொத்தி க்கூதனது பதவியங அல்்ட நிலைது
வாக்ிடுவதற்காளர்ிடுவதற்களில் இரண்டம் இரந்து அன்னி ப்பட்ல் இரண்ட நிதனது பதவிய்ட நிலைதனது பதவிய 
முிடுவதற்கங்சிடுவதற்காடுக்கிஙது..  இதுகு பபான்ஙசவார சபாறிவின் புவி சொர்
மூகு ப்ட நிலைாபா  பங்கு கு பவதனது பதவியஙதனது பதவியதயும் வில் இரண்ட மிிடுவதற்கப்சபரி ளவில்
இரக்கும், அத்துல் இரண்டன் பிரிட்ல் இரண்டன் சவளிகு ப ற்ஙத்தாலும் மற்றும் ட்ரம்ப்
பதவி ஏற்பதற்கு முன்னகு பர ஐகு பராப்பி  ஒன்றி ம் மற்றும்
கு பஜர்மனிக்கு பகிரங்ிடுவதற்கமாிடுவதற்க எதிர்ப்தனது பதவியப சவளிப்படுத்தி இரப்பதாலும்
ஏற்ிடுவதற்கனகு பவ தள்ளாடிக் சிடுவதற்காண்டிரக்கும் ஐகு பராப்பி  ஒன்றி த்திற்கு,
கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சியின் ிடுவதற்கதனது பதவிய்ட நிலைப்பானது கூடுதல் அடிதனது பதவிய க்
சிடுவதற்காடுக்கும்.

இந்த சூழலில்,  கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சியின் இரண்டு பிரதான
கு பவட்பாளர்ிடுவதற்களாிடுவதற்க வால்ஸ மற்றும் அகு பமான் முன்னுக்கு

வந்திரப்பது,  கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சியினது மற்றும் ஐகு பராப்பி 
ஒன்றி த்தினது மிிடுவதற்கவும் பரந்தளவி்ட நிலைான திவால்நிதனது பதவிய்ட நிலைதனது பதவியமதனது பதவிய 
எடுத்துக் ிடுவதற்காட்டுகிஙது.

கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சியின்  செமூிடுவதற்கரீதியி்ட நிலைான பிற்கு பபாக்குத்தனமான
குணாம் செத்திற்கு கு பவறு எவதனது பதவியரயும் வில் இரண்ட வால்ஸ  செரி ான
உரவடிவாிடுவதற்க உள்ளார்.  சப ரில் "கு ப சொ செலிஸட்"  என்று
இரப்பதனது பதவியதயும் கூல் இரண்ட நீக்கிவில் இரண்ட கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சிக்கு
 செர்வ சொதாரணமாிடுவதற்க அதனது பதவியழப்புவிடுத்த ஒர அரசி ல்வாதி ான அவர்,
கு புா்ட நிலைாண்டின் பதவிக்ிடுவதற்கா்ட நிலைத்தில் மிிடுவதற்கவும் பிற்கு பபாக்குத்தனமான
சிடுவதற்காள்தனது பதவியிடுவதற்கிடுவதற்களுல் இரண்டன் கு பர்தலில் நேரடி ாிடுவதற்க சதால் இரண்டர்புபட்டுள்ளார்.  அவர்
சதாழி்ட நிலைாளர்  செட்ல் இரண்டம் மற்றும் சபாறுப்புறுதி உல் இரண்டன்படிக்தனது பதவியிடுவதற்க கு பபான்ங
சிக்ிடுவதற்கன ர்தலில் நேல் இரண்டவடிக்தனது பதவியிடுவதற்கிடுவதற்கதனது பதவியளயும்,  அவ செரிடுவதற்கா்ட நிலை நிதனது பதவிய்ட நிலை
ஆகி வற்தனது பதவியஙயும்,   செட்ல் இரண்டம் ஒழுங்கு மற்றும் முஸலீம்-விகு பராத
முதனது பதவியஙயீடுிடுவதற்களின் அடிப்பதனது பதவியல் இரண்டயில் கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சி மற்றும்
சபாலிஸ மற்றும் உளவுத்துதனது பதவியங எந்திரத்தின் முன்பினும்
சர்தலில் நேரக்ிடுவதற்கமான ஒரங்கிதனது பதவியணப்தனது பதவியபயும் பாதுிடுவதற்காக்கிஙார்.

வால்ஸ அகு பமாதனது பதவியனத் கு பதாற்ிடுவதற்கடிக்ிடுவதற்க தவறினாலும் கூல் இரண்ட,
முத்ட நிலைாளித்துவ வர்க்ிடுவதற்கத்தின்  செக்தி வாய்ந்த பிரிவுிடுவதற்கள்,  பிலிப் டு
வில்லிகு ப  கு பபான்ங கு பதசி வாத தீவிர வ்ட நிலைதுல் இரண்டன் சர்தலில் நேரக்ிடுவதற்கமான
உஙவுிடுவதற்கதனது பதவியளக் சிடுவதற்காண்டுள்ள,  ஒர முதலீட்டு வங்கி ாளரின்
தனிப்பட்ல் இரண்ட கு பதர்தல் இ க்ிடுவதற்கத்திற்குள் தன்தனது பதவியனத்தாகு பன
ர்தலில் நேதனது பதவியல் இரண்டமுதனது பதவியங ளவில் ிடுவதற்கதனது பதவிய்ட நிலைத்துக் சிடுவதற்காண்டு,  மாக்கு பரானுக்குப்
பின்னால் அணிவகுப்பதற்ிடுவதற்காிடுவதற்க கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சிக்குள் அவரது
கூட்ல் இரண்டாளிிடுவதற்கள் மீது அழுத்தத்தனது பதவியத தீவிரப்படுத்தும். கு பவறு
வார்த்தனது பதவியதிடுவதற்களில் கூறினால்,  கு பதசி  முன்னணியின் ஒர எதிர்ப்பு
 செக்தி ாிடுவதற்க வால்ஸ ிடுவதற்காட்டிக்சிடுவதற்காள்வது ஒர பா சொங்குத்தனமான
மற்றும் சவற்று கு பமா செடி ாகும். 

அகு பமான் ஒர கு பவட்பாளராிடுவதற்க கு பபாட்டியில் இரண்ட முடிசவடுத்ததனது பதவியம ானது,,
பிரான்சிலும்  செர்வகு பத செ அளவிலும் சபாரளாதார  செமத்துவமின்தனது பதவியம
மீது சதாழி்ட நிலைாள வர்க்ிடுவதற்கத்திற்குள் வளர்ந்து வரம் ஆழ்ந்த  செமூிடுவதற்க
எதிர்ப்பு மற்றும் கு பிடுவதற்காபத்தனது பதவியதக் குறித்து ஆளும் வர்க்ிடுவதற்கத்தின்
பிரிவுிடுவதற்களும் மற்றும் ஊல் இரண்டிடுவதற்கங்ிடுவதற்களும் பரந்தளவில் அறிந்திரப்பதனது பதவியதக்
குறிக்கிஙது. 

எவ்வாறிரப்பினும் அகு பமானின் முன்சமாழிவுிடுவதற்கள்
சதாழி்ட நிலைாளர்ிடுவதற்களுக்கு மிிடுவதற்கக் குதனது பதவியஙவானதனது பதவியதகு ப  வழங்குகிஙது
மற்றும்,  அதனது பதவியனத்திற்கும் கு பம்ட நிலைாிடுவதற்க,  அதனது பதவியவ ஆழ்ந்த கு பர்தலில் நோக்ிடுவதற்கம்
சிடுவதற்காண்ல் இரண்டதனது பதவியவ அல்்ட நிலை. மாதந்கு பதாறும் அதனது பதவியனவரக்குமான  செம்பளமாிடுவதற்க
600 [645$] மற்றும் 800 யூகு பராவிற்ிடுவதற்கான [859$] அவரின் திட்ல் இரண்டங்ிடுவதற்கள்,
கு பவதனது பதவிய்ட நிலைவாய்பற்கு பஙாதனது பதவியர வறுதனது பதவியமயிலிரந்து சவளியில் எடுக்ிடுவதற்காது,
ஆனால் முத்ட நிலைாளித்துவ வர்க்ிடுவதற்கம் அதுகு பவ எந்தசவார புதி   செமூிடுவதற்க
ச செ்ட நிலைவுிடுவதற்களுக்கும் விகு பராதமாிடுவதற்க இரக்கும் நிதனது பதவிய்ட நிலைதனது பதவியமிடுவதற்களின் கீழ், நூறு
பில்லி ன் ிடுவதற்கணக்ிடுவதற்கான யூகு பராக்ிடுவதற்கள் இதற்ிடுவதற்காிடுவதற்க ச செ்ட நிலைவு பிடிக்கும்.

கு பமலும்,  கு புா்ட நிலைாண்ட் பதவிக்ிடுவதற்கா்ட நிலைம் மிிடுவதற்கவும் சதளிவுபடுத்தி
உள்ளதனது பதவியதப் கு பபா்ட நிலை,  முத்ட நிலைாளித்துவ வர்க்ிடுவதற்கத்தின் சிக்ிடுவதற்கன
ிடுவதற்கட்ல் இரண்டதனது பதவியளிடுவதற்கதனது பதவியள கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சி மட்டுகு பம ர்தலில் நேதனது பதவியல் இரண்டமுதனது பதவியஙப்படுத்த
கு பபாவதில்தனது பதவிய்ட நிலை,  மாஙாிடுவதற்க அதன் "எதிர்"  ிடுவதற்கன்தனது பதவியனிடுவதற்கள் என்று
அதனது பதவியழக்ிடுவதற்கப்படுபதனது பதவியவயும்,  இதனது பதவியவதான் அகு பமாதனது பதவியன வரகு பவற்கின்ஙன,
வ்ட நிலைது சொரிதனது பதவிய  அதிிடுவதற்காரத்திலிரந்து வி்ட நிலைக்கி தனது பதவியவப்பதற்ிடுவதற்காிடுவதற்க என்று
கூறி,  எந்தவித ர்தலில் நேதனது பதவியல் இரண்டமுதனது பதவியங ளவி்ட நிலைான எதிர்ப்தனது பதவியபயும் ிடுவதற்காட்ல் இரண்டப்
கு பபாவதில்தனது பதவிய்ட நிலை.

இத்ததனது பதவியிடுவதற்க  நிதனது பதவிய்ட நிலைதனது பதவியமிடுவதற்களின் கீழ்,  அகு பமானின் திட்ல் இரண்டங்ிடுவதற்கள்
சவறுமகு பன குப்தனது பதவியப தான், இதனது பதவியதக் சிடுவதற்காண்டுதான் அவர் இன்னமும்
கு ப சொ செலிஸட் ிடுவதற்கட்சிக்கு வாக்ிடுவதற்களிக்ிடுவதற்க விரம்பும் வாக்ிடுவதற்காளர்ிடுவதற்களின்
எஞ்சி  பிரிவுிடுவதற்களின் ிடுவதற்கண்ிடுவதற்களில் மண்தனது பதவியணத் தூவ முடியுசமன
ர்தலில் நேம்பியிரக்கிஙார்.


