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பிரரான்சின் ஜ ஜனராதிபதியும் முன் ஜனராள் முன்னாள் ரரராத்ஸ்ாள் ரோத்ஸ்சனாள் ரோத்ஸ்சைல்ட் வங்கிஸ்சைல்ட் வங்கியராளருல்ட் வங்கியாளருமரா ஜன
இல்ட் வங்கியாளருமரானுவல் ல்ட் வங்கியாளருமக்முன்னாள் ரரரான், சனாள் ரோத்ஸ்சைவ்வராய்கிழாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமஸ்சைல்ட் வங்கியன்ற, ஐமுன்னாள் ரரராப்பிஸ்சைல்ட் வங்கிய நராடராளுல்ட் வங்கியாளருமன்றத்தின்
முன்பராக ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியகத்திற்கரா ஜன ஒரு உருக்கல்ட் வங்கியாளருமரா ஜன விண்ணப்பல்ட் வங்கியாளருமராக முன்னாள் ரல்ட் வங்கியாளருமற்கத்திஸ்சைல்ட் வங்கிய
ஊடகங்களரால் புகழப்பட்ட ஒன்ாள் ரோத்ஸ்சற வழங்கி ஜனரார.

“தராரராளவராதல்ட் வங்கியாளருமற்ற கற்பாள் ரோத்ஸ்ச ஜனமுன்னாள் ரஸ்சைல்ட் வங்கியராட்டங்கள் அன்றராடம் சபருகிச் சனாள் ரோத்ஸ்சைல்வதும்”
அத்துடன் “உலகின் எஞ்சிஸ்சைல்ட் வங்கிய பகுதிக்கு முன் ஜனரால் நம்ாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளரும ஐக்கிஸ்சைல்ட் வங்கியப்படுத்திக்
கராட்டுவாள் ரோத்ஸ்சதவிட நல்ட் வங்கியாளருமது முன்னாள் ரதசிஸ்சைல்ட் வங்கிய தன் ஜனலல்ட் வங்கியாளருமரா ஜனது சிலனாள் ரோத்ஸ்சைல்ட் வங்கியாளருமஸ்சைல்ட் வங்கியங்களில் மிகவும்
முக்கிஸ்சைல்ட் வங்கியல்ட் வங்கியாளருமரா ஜனதராகி விடுவது”ல்ட் வங்கியாளருமரா ஜன ஒரு ஐமுன்னாள் ரரராப்பராாள் ரோத்ஸ்சவக் குறித்து அவர
எச்னாள் ரோத்ஸ்சைரித்தரார.

“நம்ாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமச் சுற்றி எமுன்னாள் ரதச்னாள் ரோத்ஸ்சைராதிகராரவராதத்ாள் ரோத்ஸ்சத நராம் பராரத்துக் சகராண்டிருக்கிமுன்னாள் ரறராம்”
என்ற அறிவித்தரார பிசரஞ்சு ஜ ஜனராதிபதி. “அதற்கரா ஜன பதிலிறப்பு எமுன்னாள் ரதச்னாள் ரோத்ஸ்சைராதிகரார
ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியகல்ட் வங்கியாளருமராக இருக்கக் கூடராது, ல்ட் வங்கியாளருமராறராக ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியகத்தின் அதிகராரல்ட் வங்கியாளருமராக இருக்க
முன்னாள் ரவண்டும்.”  ல்ட் வங்கியாளருமக்முன்னாள் ரரராாள் ரோத்ஸ்ச ஜனப் சபராறத்தவாள் ரோத்ஸ்சர,  “உலகின் ஒரு தனித்துவல்ட் வங்கியாளருமரா ஜன
ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியக ல்ட் வங்கியாளருமராதிரி”ாள் ரோத்ஸ்சஸ்சைல்ட் வங்கிய பிரதிநிதித்துவம் சனாள் ரோத்ஸ்சைய்கின்றதும், “சுதந்திரத்ாள் ரோத்ஸ்சத கருத்தில்
சகராண்ட ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியகமும்”  ஆ ஜன ஐமுன்னாள் ரரராப்பிஸ்சைல்ட் வங்கிய ஒன்றிஸ்சைல்ட் வங்கியம் தரான் இந்த
ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியகத்தின் உருவடிவராம்.

இந்த உாள் ரோத்ஸ்சர அசல்ட் வங்கியாளருமரிக்க, பிரிட்டிஷ, ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் பிசரஞ்சு அரசிஸ்சைல்ட் வங்கியல் ஸ்தராபகங்களிடம்
இருந்து ஆரவராரல்ட் வங்கியாளருமரா ஜன வரமுன்னாள் ரவற்ாள் ரோத்ஸ்சபப் சபற்றது,  ல்ட் வங்கியாளருமக்முன்னாள் ரரராாள் ரோத்ஸ்ச ஜனக் சகராண்டராடும்
முன்னிாள் ரோத்ஸ்சலத் தாள் ரோத்ஸ்சலஸ்சைல்ட் வங்கியங்கங்காள் ரோத்ஸ்சள நியூ முன்னாள் ரஸ்சைல்ட் வங்கியராரக் ாள் ரோத்ஸ்சடம்ஸ்,  வராஷிங்டன் முன்னாள் ரபராஸ்ட்,
ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் ாள் ரோத்ஸ்சப ஜனரான்சிஸ்சைல்ட் வங்கியல் ாள் ரோத்ஸ்சடம்ஸ் ஆகிஸ்சைல்ட் வங்கியாள் ரோத்ஸ்சவ பிரசுரித்திருந்த ஜன.

“ஐமுன்னாள் ரரராப்பிஸ்சைல்ட் வங்கிய ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியக”த்ாள் ரோத்ஸ்சத கராவல்கராக்கும் “அரண்களுக்கு”  கராவலராய்
நிற்கும் ஒரு ”ாள் ரோத்ஸ்சபபிள்கரால தீரக்கதரிசி” உடன் நியூ முன்னாள் ரஸ்சைல்ட் வங்கியராரக் ாள் ரோத்ஸ்சடம்ஸ் ல்ட் வங்கியாளருமக்முன்னாள் ரரராாள் ரோத்ஸ்ச ஜன
ஒப்பிட்டது.

ஆ ஜனரால் ல்ட் வங்கியாளருமக்முன்னாள் ரரரான் ஒரு ாள் ரோத்ஸ்சபபிள்கரால தீரக்கதரிசிஸ்சைல்ட் வங்கியரா ஜனரால்,  அவர அணிந்து
சகராண்டிருப்பது அதன் கிழிந்து சதராங்குகின்ற ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் அழுக்காள் ரோத்ஸ்சடந்த
ஆாள் ரோத்ஸ்சடகாள் ரோத்ஸ்சளஸ்சைல்ட் வங்கியராகும்.

ல்ட் வங்கியாளருமக்முன்னாள் ரரரான் அவரது இந்த உாள் ரோத்ஸ்சரக்கு சவறம் நரான்கு நராட்களுக்கு
முன்பராகத்தரான், டல்ட் வங்கியாளருமராஸ்கஸ் ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் முன்னாள் ர்ராம்ஸ் ஆகிஸ்சைல்ட் வங்கிய சிரிஸ்சைல்ட் வங்கிய நகரங்களின் மீது,
முன்னாள் ரபராலிஸ்சைல்ட் வங்கியரா ஜன னாள் ரோத்ஸ்சைராக்குப் முன்னாள் ரபராக்குகாள் ரோத்ஸ்சள அடிப்பாள் ரோத்ஸ்சடஸ்சைல்ட் வங்கியராகக் சகராண்டு,  எந்தவித
நராடராளுல்ட் வங்கியாளருமன்ற வராக்களிப்பும் இல்லரால்ட் வங்கியாளருமல் அத்துடன் சபரும்பரான்ாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளரும பிசரஞ்சு
ல்ட் வங்கியாளருமக்களின் எதிரப்ாள் ரோத்ஸ்சபயும் மீறி, வரான் தராக்குதல்களுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தரார. ஒரு
வலது-னாள் ரோத்ஸ்சைராரி ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் பராசினாள் ரோத்ஸ்சை வராய்வீச்னாள் ரோத்ஸ்சைராளரரா ஜன சடரா ஜனரால்ட் ட்ரம்ப் ல்ட் வங்கியாளருமற்றம்
பிரிட்டாள் ரோத்ஸ்ச ஜன ஐமுன்னாள் ரரராப்பிஸ்சைல்ட் வங்கிய ஒன்றிஸ்சைல்ட் வங்கியத்தில் இருந்து பிரிக்கின்ற முஸ்சைல்ட் வங்கியற்சிஸ்சைல்ட் வங்கியரால்
ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள அரனாள் ரோத்ஸ்சைராங்கத்ாள் ரோத்ஸ்சத நடத்துகின்ற பிரிட்டிஷ பிரதல்ட் வங்கியாளருமர சதரனாள் ரோத்ஸ்சைரா
முன்னாள் ரல்ட் வங்கியாளரும ஆகிமுன்னாள் ரஸ்சைல்ட் வங்கியராருடன் கூட்டணி ாள் ரோத்ஸ்சவத்துத்தரான் பிசரஞ்சு ஜ ஜனராதிபதி கிழக்கு
ல்ட் வங்கியாளருமத்திஸ்சைல்ட் வங்கியதாள் ரோத்ஸ்சரக்கடல் நராட்டில் அவரது இரராணுவ னாள் ரோத்ஸ்சைராகனாள் ரோத்ஸ்சைத்ாள் ரோத்ஸ்சத நடத்தி ஜனரார.

2017  பிசரஞ்சு ஜ ஜனராதிபதித் முன்னாள் ரதரதலின் முதல் சுற்றில் கரால்வராசிக்கும்
குாள் ரோத்ஸ்சறவரா ஜன வராக்குகாள் ரோத்ஸ்சளப் சபற்ற இந்த “தீரக்கதரிசி”  ல்ட் வங்கியாளருமக்முன்னாள் ரரரான்,  அவரது
பதவிக்கராலத்தின் முதலராவது ஆண்டில்,  பிரரான்சின் எமுன்னாள் ரதச்னாள் ரோத்ஸ்சைராதிகராரல்ட் வங்கியாளருமரா ஜன
“அவனாள் ரோத்ஸ்சைரகராலநிாள் ரோத்ஸ்சல”  நடவடிக்ாள் ரோத்ஸ்சககாள் ரோத்ஸ்சள அரசிஸ்சைல்ட் வங்கியல்னாள் ரோத்ஸ்சைட்டத்தில் ஏற்றி ஜனரார,
னாள் ரோத்ஸ்சைமூகத்திற்கரா ஜன அரசின் முன்னாள் ரனாள் ரோத்ஸ்சைாள் ரோத்ஸ்சவகாள் ரோத்ஸ்சள சவட்டுவதற்கு முன்னாள் ரவாள் ரோத்ஸ்சல சனாள் ரோத்ஸ்சைய்தரார,
அத்துடன் பிரரான்சின் சபராதுத் துாள் ரோத்ஸ்சற சதராழிலராளரகள் ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் ல்ட் வங்கியாளருமராணவரகள் மீது
ஒரு முன்னாள் ரநரடிஸ்சைல்ட் வங்கியரா ஜன தராக்குதாள் ரோத்ஸ்சலத் சதராடுத்தரார.

அவரது உாள் ரோத்ஸ்சரக்கு ஒரு வராரத்திற்கு முன்பராக,  ல்ட் வங்கியாளருமக்முன்னாள் ரரரான்,  ஒரு சூழலிஸ்சைல்ட் வங்கியல்
முகராமில் இருந்த ஆரப்பராட்டக்கராரரகள் மீது 3,000  கலகத் தடுப்பு முன்னாள் ரபராலினாள் ரோத்ஸ்சைரார

ஒரு பராரிஸ்சைல்ட் வங்கிய தராக்குதல் சதராடுப்பாள் ரோத்ஸ்சத முன்னாள் ரல்ட் வங்கியாளருமற்பராராள் ரோத்ஸ்சவ சனாள் ரோத்ஸ்சைய்தரார, அத்துடன் பிசரஞ்சு
குடிஸ்சைல்ட் வங்கியரசின் ல்ட் வங்கியாளருமதனாள் ரோத்ஸ்சைராரபற்ற பராரம்பரிஸ்சைல்ட் வங்கியங்களின் மீது ஒரு சபரும் தராக்குதாள் ரோத்ஸ்சலத்
சதராடுக்கும் விதல்ட் வங்கியாளருமராக பிரரான்ஸ் “திருச்னாள் ரோத்ஸ்சைாள் ரோத்ஸ்சபக்கும் அரசுக்கும் இாள் ரோத்ஸ்சடயிலரா ஜன
பிாள் ரோத்ஸ்சணப்ாள் ரோத்ஸ்சப” “திருத்திஸ்சைல்ட் வங்கியாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமக்க” முன்னாள் ரவண்டும் என்ற அாள் ரோத்ஸ்சழப்புவிடுத்தரார.

இத்தாள் ரோத்ஸ்ச ஜனயிருந்தும் ல்ட் வங்கியாளருமக்முன்னாள் ரரராாள் ரோத்ஸ்ச ஜன ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியகத்திற்கரா ஜன காள் ரோத்ஸ்சடசிஸ்சைல்ட் வங்கியரா ஜன ஆகச் சிறந்த
நம்பிக்ாள் ரோத்ஸ்சக எ ஜனக் கூறி முன்னாள் ரல்ட் வங்கியாளருமற்கத்திஸ்சைல்ட் வங்கிய ஊடகங்கள் தூக்கிப்பிடிக்கின்ற ஜன.
வராஷிங்டன் முன்னாள் ரபராஸ்ட் கூறிஸ்சைல்ட் வங்கியது, “சனாள் ரோத்ஸ்சைவ்வராய்கிழாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமஸ்சைல்ட் வங்கியன்ற பிசரஞ்சு ஜ ஜனராதிபதி
இல்ட் வங்கியாளருமரானுவல் ல்ட் வங்கியாளருமக்முன்னாள் ரரரான் எடுத்துாள் ரோத்ஸ்சரத்த உண்ாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமகள் ஒட்டுசல்ட் வங்கியாளருமராத்த உலகத்திற்கும்
சபராருந்தக் கூடிஸ்சைல்ட் வங்கியதராகும்.”

ல்ட் வங்கியாளருமக்முன்னாள் ரரரானின் உாள் ரோத்ஸ்சரயிலும் னாள் ரோத்ஸ்சைரி ஊடகங்களில் அதற்குக் கிாள் ரோத்ஸ்சடத்த ஆரவராரல்ட் வங்கியாளருமரா ஜன
வரமுன்னாள் ரவற்பிலும் னாள் ரோத்ஸ்சைரி இல்லராதிருந்தது என் ஜனசவன்றரால்,  ஐமுன்னாள் ரரராப்பரா முழுவதிலும்
அதிவலது ஏன் வலுப்சபற்றக் சகராண்டிருக்கிறது? என்பாள் ரோத்ஸ்சத விளக்குவதற்முன்னாள் ரகரா,
அல்லது,  அமுன்னாள் ரத அளவுக்கு முக்கிஸ்சைல்ட் வங்கியல்ட் வங்கியாளருமரா ஜனதராய்,  ஐமுன்னாள் ரரராப்பராவின் “தராரராளவராத”
அரனாள் ரோத்ஸ்சைராங்கங்கள் பராசினாள் ரோத்ஸ்சை ஆட்சிகளில் இருந்து பிரித்தறிஸ்சைல்ட் வங்கிய முடிஸ்சைல்ட் வங்கியராத அளவிலரா ஜன
சகராள்ாள் ரோத்ஸ்சககாள் ரோத்ஸ்சளப் பின்பற்றவது அதிகரித்துச் சனாள் ரோத்ஸ்சைல்வது ஏன்?  என்பாள் ரோத்ஸ்சத
விளக்குவதற்முன்னாள் ரகரா அங்முன்னாள் ரக எந்த முஸ்சைல்ட் வங்கியற்சியும் இருக்கவில்ாள் ரோத்ஸ்சல.

எல்லராவற்ாள் ரோத்ஸ்சறயும் விட,  ஐமுன்னாள் ரரராப்பிஸ்சைல்ட் வங்கிய ஒன்றிஸ்சைல்ட் வங்கியத்தில் ல்ட் வங்கியாளருமக்முன்னாள் ரரரானின் முக்கிஸ்சைல்ட் வங்கிய
கூட்டராளிஸ்சைல்ட் வங்கியரா ஜன முன்னாள் ரஜரல்ட் வங்கியாளருமனி,  ஒரு மிகப்சபரும் கூட்டணி அரனாள் ரோத்ஸ்சைராங்கத்தி ஜனரால்
தாள் ரோத்ஸ்சலாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளரும சகராடுக்கப்படுகின்றது,  அது அதி-வலது முன்னாள் ரஜரல்ட் வங்கியாளருமனிக்கரா ஜன ல்ட் வங்கியாளருமராற்றின்
(AfD) புலம்சபஸ்சைல்ட் வங்கியரந்முன்னாள் ரதரார விமுன்னாள் ரரராத அரங்ாள் ரோத்ஸ்சக சபருல்ட் வங்கியாளருமளவுக்கு ஏற்றக்
சகராண்டிருக்கிறது, முன்னாள் ரஜரல்ட் வங்கியாளருமன் இரராணுவத்தின் இரராணுவவராத (சவளிப்பாள் ரோத்ஸ்சடஸ்சைல்ட் வங்கியராக,
பராசினாள் ரோத்ஸ்சை) பராரம்பரிஸ்சைல்ட் வங்கியங்காள் ரோத்ஸ்சள மீண்டும் நிாள் ரோத்ஸ்சலநராட்டிக் சகராண்டிருக்கிறது, அத்துடன்
ஐமுன்னாள் ரரராப்பராவின் மிகவும் அரக்கத்த ஜனல்ட் வங்கியாளருமரா ஜன இாள் ரோத்ஸ்சணஸ்சைல்ட் வங்கிய தணிக்ாள் ரோத்ஸ்சக ஆட்சிகளில்
ஒன்ாள் ரோத்ஸ்சறத் திணித்திருக்கிறது.

அதிவலதுகளின் வளரச்சிாள் ரோத்ஸ்சஸ்சைல்ட் வங்கிய னாள் ரோத்ஸ்சைமூக னாள் ரோத்ஸ்சைல்ட் வங்கியாளருமத்துவமின்ாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமயின் வளரச்சியுடனும்,
நலன்புரி அரசின் அகற்றத்துடனும்,  அல்லது இரராணுவவராதத்தின்
வளரச்சியுடனும்,  அதராவது முதலராளித்துவ அாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமப்புமுாள் ரோத்ஸ்சறயின் அடிப்பாள் ரோத்ஸ்சட
குணராம்னாள் ரோத்ஸ்சைங்களுடன் சதராடரபுபடுத்திப் பராரப்பதற்கு ல்ட் வங்கியாளருமக்முன்னாள் ரரராமுன்னாள் ர ஜனரா அல்லது அவரது
புகழ்பராடுபவரகமுன்னாள் ரளரா எந்த முஸ்சைல்ட் வங்கியற்சியும் சனாள் ரோத்ஸ்சைய்ஸ்சைல்ட் வங்கியவில்ாள் ரோத்ஸ்சல.

உண்ாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமயில்,  ஐமுன்னாள் ரரராப்பராவில் அதி-வலதுகளின் வளரச்சிக்கரா ஜன ல்ட் வங்கியாளருமராசபரும்
சபராறப்பு,  ஐமுன்னாள் ரரராப்பிஸ்சைல்ட் வங்கிய வங்கிகள் ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் சபருநிறவ ஜனங்களின் னாள் ரோத்ஸ்சைராரபராக
ஐமுன்னாள் ரரராப்பிஸ்சைல்ட் வங்கிய ஒன்றிஸ்சைல்ட் வங்கியத்தரால் பின்பற்றப்பட்ட சதராழிலராள-வரக்கத்திற்கு
விமுன்னாள் ரரராதல்ட் வங்கியாளருமரா ஜன சகராள்ாள் ரோத்ஸ்சககளிமுன்னாள் ரலமுன்னாள் ரஸ்சைல்ட் வங்கிய அாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமந்திருக்கிறது.  ஒரு முதலீட்டு
வங்கிஸ்சைல்ட் வங்கியராளரராக ல்ட் வங்கியாளருமக்முன்னாள் ரரரான் ஆதரவளித்த, அத்துடன் பிரரான்சின் நிதி அாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமச்னாள் ரோத்ஸ்சைரராக
அவர முன்னாள் ரநரடிஸ்சைல்ட் வங்கியராக னாள் ரோத்ஸ்சைம்பந்தப்பட்டிருந்த ஐமுன்னாள் ரரராப்பிஸ்சைல்ட் வங்கிய ஒன்றிஸ்சைல்ட் வங்கியத்தின் சிக்க ஜன
நடவடிக்ாள் ரோத்ஸ்சகக் சகராள்ாள் ரோத்ஸ்சககள்,  அதி-வலது கட்சிகள் சபருகும் ஆதராள் ரோத்ஸ்சவ
சவல்வதற்கு இட்டுச் சனாள் ரோத்ஸ்சைன்றிருக்கிறது.  சதராழிலராள வரக்கம் ஐமுன்னாள் ரரராப்பிஸ்சைல்ட் வங்கிய
ஒன்றிஸ்சைல்ட் வங்கியத்ாள் ரோத்ஸ்சத சுதந்திரம் ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியகத்தின் உருவடிவராகக் கராணவில்ாள் ரோத்ஸ்சல,
ல்ட் வங்கியாளருமராறராக சபரும் சனாள் ரோத்ஸ்சைல்வந்தரகள் ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் வங்கிகளின் நலன்காள் ரோத்ஸ்சள இரக்கல்ட் வங்கியாளருமற்ற
முன்ச ஜனடுக்கும் கருவிஸ்சைல்ட் வங்கியராகமுன்னாள் ரவ கண்ட ஜனர.

னாள் ரோத்ஸ்சைமூக ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியகக் கட்சிகள்,  சதராழிற்னாள் ரோத்ஸ்சைங்கங்கள்,  ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் கிரீசில் சிரினாள் ரோத்ஸ்சைரா,
பிரரான்சில் NPA ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் முன்னாள் ரஜரல்ட் வங்கியாளருமனியில் Die Linke  முன்னாள் ரபரான்ற முன்னாள் ரபராலி-இடது கட்சிகள்
ஆகிஸ்சைல்ட் வங்கியாள் ரோத்ஸ்சவ சதராழிலராள வரக்கத்தின் ஒரு உண்ாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமஸ்சைல்ட் வங்கியரா ஜன இஸ்சைல்ட் வங்கியக்கம் எழுவாள் ரோத்ஸ்சதத்
தடுப்பதற்கு தல்ட் வங்கியாளருமது னாள் ரோத்ஸ்சைக்திக்குட்பட்ட அாள் ரோத்ஸ்ச ஜனத்ாள் ரோத்ஸ்சதயும் சனாள் ரோத்ஸ்சைய்தமுன்னாள் ரதராடு சிக்க ஜன
நடவடிக்ாள் ரோத்ஸ்சக முன்னாள் ரவாள் ரோத்ஸ்சலத்திட்டங்காள் ரோத்ஸ்சள நிபந்தாள் ரோத்ஸ்ச ஜனயின்றி ஆதரித்த ஜன ல்ட் வங்கியாளருமற்றம்
அல்ட் வங்கியாளருமல்படுத்தி ஜன என்ற கராரணத்தி ஜனரால்தரான் அதிவலதுகள் தம்ாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளரும ஒரு



ஊழலாள் ரோத்ஸ்சடந்த ஸ்தராபகத்தின் வில்ட் வங்கியாளருமரனாள் ரோத்ஸ்சைகரகளராக கராட்டிக் சகராள்வதற்கும் னாள் ரோத்ஸ்சைமூகக்
முன்னாள் ரகராபத்ாள் ரோத்ஸ்சத ஒரு முன்னாள் ரதசிஸ்சைல்ட் வங்கியவராதப் பராாள் ரோத்ஸ்சதயில் திருப்பி விடுவதற்கும் இஸ்சைல்ட் வங்கியலுகிறது.

இதன் விாள் ரோத்ஸ்சளவராகத்தரான்,  பிரரான்சில் முன்னாள் ரதசிஸ்சைல்ட் வங்கிய முன் ஜனணி (FN)  இரண்டராவது
சபரும் கட்சிஸ்சைல்ட் வங்கியராக வளரந்திருக்கிறது,  முன்னாள் ரஜரல்ட் வங்கியாளருமனியில் இரண்டராம் உலகப்
முன்னாள் ரபராருக்குப் பின் ஜனர கூட்டரனாள் ரோத்ஸ்சைராங்க நராடராளுல்ட் வங்கியாளருமன்றத்தில் நுாள் ரோத்ஸ்சழகின்ற முதல் அதி-
வலது கட்சிஸ்சைல்ட் வங்கியராக AfD ஆகியிருக்கிறது,  ஆஸ்திரிஸ்சைல்ட் வங்கியராவில் அதிவலது தீவிரவராத
சுதந்திரக் கட்சி அரனாள் ரோத்ஸ்சைராங்கப் சபராறப்ாள் ரோத்ஸ்சப ஏற்றது,  சவளிநராட்டவரசவறப்பு Lega
ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் Five  Star  இஸ்சைல்ட் வங்கியக்கம் இத்தராலியில் நராடராளுல்ட் வங்கியாளருமன்ற சபரும்பரான்ாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமாள் ரோத்ஸ்சஸ்சைல்ட் வங்கியக்
சகராண்டிருக்கிறது, முன்னாள் ரபராலந்து, சனாள் ரோத்ஸ்சைக் குடிஸ்சைல்ட் வங்கியரசு ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் ்ங்முன்னாள் ரகரியில் அதி-வலது
கட்சிகள் அதிகராரத்திலுள்ள ஜன.

இந்த நிாள் ரோத்ஸ்சலாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமகளின் கீழ் ஐமுன்னாள் ரரராப்பிஸ்சைல்ட் வங்கிய ஒன்றிஸ்சைல்ட் வங்கியத்தில் ல்ட் வங்கியாளருமக்முன்னாள் ரரரான் எதிரபராரக்கும்
“சீரதிருத்த”ங்களுக்கும் ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியகம்,  சுதந்திரம் ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் னாள் ரோத்ஸ்சைல்ட் வங்கியாளருமத்துவத்திற்கும் எந்த
னாள் ரோத்ஸ்சைம்பந்தமுமில்ாள் ரோத்ஸ்சல.  ஐமுன்னாள் ரரராப்பராாள் ரோத்ஸ்சவ ஒரு முன்னாள் ரபராலிஸ் அரனாள் ரோத்ஸ்சைராகவும்,  உலகின்
ஏகராதிபத்திஸ்சைல்ட் வங்கிய ல்ட் வங்கியாளருமறபங்கீட்டில் முன்னாள் ரபராட்டியிட இஸ்சைல்ட் வங்கியலும் விதல்ட் வங்கியாளருமராக பிரரான்ஸ் ல்ட் வங்கியாளருமற்றம்
முன்னாள் ரஜரல்ட் வங்கியாளருமனிஸ்சைல்ட் வங்கியரால் முன்னாள் ரல்ட் வங்கியாளருமலராதிக்கம் சனாள் ரோத்ஸ்சைய்ஸ்சைல்ட் வங்கியப்படுகின்ற ஒரு இரராணுவப் சபரும்
னாள் ரோத்ஸ்சைக்திஸ்சைல்ட் வங்கியராகவும் உருல்ட் வங்கியாளருமராற்றவதற்முன்னாள் ரக அது முன்னாள் ரநராக்கம் சகராண்டிருக்கிறது.

இரண்டராம் உலகப் முன்னாள் ரபராருக்கு முன்வந்த கராலத்தில்,  ஆங்கில-அசல்ட் வங்கியாளருமரிக்க
முதலராளித்துவத்திற்கரா ஜன வக்கராலத்துவராதிகள்,  உலகத்தின் அடிப்பாள் ரோத்ஸ்சடஸ்சைல்ட் வங்கியரா ஜன
பிரிவிாள் ரோத்ஸ்ச ஜனயும் அத்துடன் உலகளராவிஸ்சைல்ட் வங்கிய முன்னாள் ரல்ட் வங்கியாளருமராதலுக்கரா ஜன மூலகராரணமும்,
“ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியக”த்திற்கும் “பராசினாள் ரோத்ஸ்சை”த்திற்கும் இாள் ரோத்ஸ்சடயிலரா ஜனதராக இருந்ததராக கூறிக்
சகராண்ட ஜனர.  ஆ ஜனரால்,  1930 களில்,  இப்முன்னாள் ரபராது முன்னாள் ரபராலமுன்னாள் ரவ, “ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியக” ல்ட் வங்கியாளருமற்றம்
“எமுன்னாள் ரதச்னாள் ரோத்ஸ்சைராதிகரார” அரனாள் ரோத்ஸ்சைராங்கங்கள் இரண்டுமுன்னாள் ரல்ட் வங்கியாளரும உலக சநருக்கடியின் கராரணத்தரால்
அடிப்பாள் ரோத்ஸ்சடயில் ஒமுன்னாள் ரர இரராணுவவராத ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் எமுன்னாள் ரதச்னாள் ரோத்ஸ்சைராதிகராரக் சகராள்ாள் ரோத்ஸ்சககாள் ரோத்ஸ்சளப்
பின்பற்றவதற்கு சநருக்குதல் சபற்ற ஜன.

1917 அக்முன்னாள் ரடராபர புரட்சியின் இாள் ரோத்ஸ்சணத்தாள் ரோத்ஸ்சலவரும் நரான்கராம் அகிலத்தின்
ஸ்தராபகருல்ட் வங்கியாளருமரா ஜன லிமுன்னாள் ரஸ்சைல்ட் வங்கியரான் ட்சரராட்ஸ்கிாள் ரோத்ஸ்சஸ்சைல்ட் வங்கிய விடவும் முன்னாள் ரவசறவரும் இந்த
நிகழ்ச்சிப்முன்னாள் ரபராக்ாள் ரோத்ஸ்சக மிகத் சதளிவராக விவரித்ததில்ாள் ரோத்ஸ்சல,
முதலராளித்துவவராதிகளின் “ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியக”  நடிப்புகளில் சதராழிலராளரகள் எந்த
பிராள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமயும் சகராள்ளக் கூடராது என்ற அவர வராதிட்டரார.  “நல்ட் வங்கியாளருமது கராலத்தில்
ல்ட் வங்கியாளருமராரக்சினாள் ரோத்ஸ்சைம்”  என்ற அவரது 1939  ஆம் ஆண்டுக் கட்டுாள் ரோத்ஸ்சரயில்,  ட்சரராட்ஸ்கி
எழுதி ஜனரார:

எதிரவரவிருக்கும் முன்னாள் ரபராாள் ரோத்ஸ்சர ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியகம் ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் பராசினாள் ரோத்ஸ்சைத்தின்
சிந்தாள் ரோத்ஸ்ச ஜனகளுக்கு இாள் ரோத்ஸ்சடயிலரா ஜன ஒரு முன்னாள் ரல்ட் வங்கியாளருமராதலராகக் கராட்டுவதற்கரா ஜன
அத்தாள் ரோத்ஸ்ச ஜன முஸ்சைல்ட் வங்கியற்சிகளும் ஏல்ட் வங்கியாளருமராற்றமுன்னாள் ரவாள் ரோத்ஸ்சல அல்லது முட்டராள்த ஜனத்திாள் ரோத்ஸ்ச ஜனச்
முன்னாள் ரனாள் ரோத்ஸ்சைரந்ததராகும்.  அரசிஸ்சைல்ட் வங்கியல் வடிவங்கள் ல்ட் வங்கியாளருமராறகின்ற ஜன,  முதலராளித்துவ
முன்னாள் ரவட்ாள் ரோத்ஸ்சககள் அப்படிமுன்னாள் ரஸ்சைல்ட் வங்கியதரான் இருக்கின்ற ஜன...  உலகத்தின் ஒரு புதிஸ்சைல்ட் வங்கிய
பங்கீட்டுக்கரா ஜன ஆமுன்னாள் ரவனாள் ரோத்ஸ்சைல்ட் வங்கியாளருமரா ஜன ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் நம்பிக்ாள் ரோத்ஸ்சகயில்லராத முன்னாள் ரபராரராட்டல்ட் வங்கியாளருமரா ஜனது
முதலராளித்துவ அாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமப்புமுாள் ரோத்ஸ்சறயின் ல்ட் வங்கியாளருமரண சநருக்கடியில் இருந்து
தவிரக்கவிஸ்சைல்ட் வங்கியலரால்ட் வங்கியாளருமல் பின்சதராடரந்து வருவதராகும்.

ல்ட் வங்கியாளருமக்முன்னாள் ரரரான் பிரதிநிதித்துவம் சனாள் ரோத்ஸ்சைய்கின்ற இரராணுவ ல்ட் வங்கியாளருமறஆயுதபராணிஸ்சைல்ட் வங்கியராகல் ல்ட் வங்கியாளருமற்றம்
னாள் ரோத்ஸ்சைமூக சிக்க ஜன நடவடிக்ாள் ரோத்ஸ்சககளது கலாள் ரோத்ஸ்சவயிாள் ரோத்ஸ்ச ஜன துல்லிஸ்சைல்ட் வங்கியல்ட் வங்கியாளருமராக விவரிக்கின்றசதராரு
சல்ட் வங்கியாளருமராழியில், ட்சரராட்ஸ்கி பின்வருல்ட் வங்கியாளருமராற கூறி ஜனரார:

இத்தராலியின் சதராழிலராளரகள் தல்ட் வங்கியாளருமது கறப்புச் னாள் ரோத்ஸ்சைட்ாள் ரோத்ஸ்சடயின் சபல்டுகாள் ரோத்ஸ்சள
இறக்கிக் சகராள்வதற்கு கற்றக் சகராள்ள முன்னாள் ரவண்டும் என்ற முமுன்னாள் ரனாள் ரோத்ஸ்சைராலினி
அறிவுறத்தி ஜனரார.  ஆ ஜனரால் ஏகராதிபத்திஸ்சைல்ட் வங்கிய ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியகங்களிலும் கணினாள் ரோத்ஸ்சைல்ட் வங்கியாளருமரா ஜன
அளவுக்கு இதுமுன்னாள் ரவ தரான் நாள் ரோத்ஸ்சடசபறவில்ாள் ரோத்ஸ்சலஸ்சைல்ட் வங்கியரா?  எல்லரா இடங்களிலுமுன்னாள் ரல்ட் வங்கியாளரும
சவண்சணய் துப்பராக்கிகளுக்கு கிரீஸ் முன்னாள் ரபராடத் தராமுன்னாள் ர ஜன
பஸ்சைல்ட் வங்கியன்படுத்தப்படுகிறது.  பிரரான்ஸ்,  இங்கிலராந்து ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் அசல்ட் வங்கியாளருமரிக்கராவின்
சதராழிலராளரகள் கறப்புச் னாள் ரோத்ஸ்சைட்ாள் ரோத்ஸ்சடகள் இல்லரால்ட் வங்கியாளருமமுன்னாள் ரலமுன்னாள் ரஸ்சைல்ட் வங்கிய தங்களது
சபட்டுகாள் ரோத்ஸ்சள இழுத்துக் கட்ட கற்றக் சகராள்கின்ற ஜனர.  உலகின் மிகப்
பணக்கரார நராட்டில் மில்லிஸ்சைல்ட் வங்கியன் கணக்கரா ஜன சதராழிலராளரகள்
ஓட்டராண்டிகளராக ல்ட் வங்கியாளருமராற்றப்பட்டுள்ள ஜனர. 

அவர சதராடரந்தரார,

சதராழிலராள வரக்கத்தின் வராழ்க்ாள் ரோத்ஸ்சக நிாள் ரோத்ஸ்சலாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமகளில் ஏற்பட்டிருக்கும்
கட்டுப்படுத்தமுடிஸ்சைல்ட் வங்கியராத சீரழிவரா ஜனது,  முதலராளித்துவ
நராடராளுல்ட் வங்கியாளருமன்றவராதத்தின் ல்ட் வங்கியாளருமட்டுப்படுத்தப்பட்ட  கட்டாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமப்பிற்குள் கூட,
முதலராளித்துவம் பரந்த ல்ட் வங்கியாளருமக்களுக்கு அரசிஸ்சைல்ட் வங்கியல் வராழ்வில் உரிாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளரும
வழங்குவாள் ரோத்ஸ்சத மிக மிகக் குாள் ரோத்ஸ்சறந்த னாள் ரோத்ஸ்சைராத்திஸ்சைல்ட் வங்கியமுாள் ரோத்ஸ்சடஸ்சைல்ட் வங்கியதராக ஆக்குகிறது.
ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியகம் பராசினாள் ரோத்ஸ்சைத்தரால் இடம்சபஸ்சைல்ட் வங்கியரத்தப்படுவாள் ரோத்ஸ்சத எடுத்துக்கராட்டும்
நிகழ்ச்சிப்முன்னாள் ரபராக்கிற்கு வழங்கப்படும் முன்னாள் ரவசறந்தசவராரு விளக்கமும்,
ஏல்ட் வங்கியாளருமராற்றராகமுன்னாள் ரவரா அல்லது சுஸ்சைல்ட் வங்கிய-ஏல்ட் வங்கியாளருமராற்றராகமுன்னாள் ரவரா, விடஸ்சைல்ட் வங்கியங்களின் கருத்துவராதப்
சபராய்ாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமப்படுத்தலராகமுன்னாள் ரவ இருக்கும்.

ஒரு விதத்தில், “முதலராளித்துவ”த்தின் ஒரு சனாள் ரோத்ஸ்சைய்தித்சதராடரபராளரராக ல்ட் வங்கியாளருமக்முன்னாள் ரரராாள் ரோத்ஸ்ச ஜன
முன்னாள் ரல்ட் வங்கியாளருமற்கத்திஸ்சைல்ட் வங்கிய ஊடகங்கள் னாள் ரோத்ஸ்சைரிஸ்சைல்ட் வங்கியராகமுன்னாள் ரவ சகராண்டராடுகின்ற ஜன.  உண்ாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமயில்
முதலராளித்துவ ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியகத்தின் சிதறலின் னாள் ரோத்ஸ்சைகராப்தத்தில்,  அதராவது வங்கிகள்
ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் சபருநிறவ ஜனங்களின் கட்டுப்பராடற்ற முன்னாள் ரல்ட் வங்கியாளருமலராதிக்கத்தின் னாள் ரோத்ஸ்சைகராப்தத்தில்
அவர அதன் சனாள் ரோத்ஸ்சைய்தித்சதராடரபராளரராக இருக்கிறரார.

உலகம் இரண்டு னாள் ரோத்ஸ்சைரவராதிகரார வடிவங்களுக்கு முகம்சகராடுத்து நிற்கிறது,
முதலராளித்துவ வரக்கத்தின் னாள் ரோத்ஸ்சைரவராதிகராரம், இல்ாள் ரோத்ஸ்சலமுன்னாள் ரஸ்சைல்ட் வங்கியல் பராட்டராளி வரக்கத்தின்
னாள் ரோத்ஸ்சைரவராதிகராரம் -அதராவது ஆட்சிஸ்சைல்ட் வங்கியதிகராரம் சதராழிலராள வரக்கத்தி ஜனரால், ல்ட் வங்கியாளருமக்களின்
பரந்த சபரும்பரான்ாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமஸ்சைல்ட் வங்கியரால் ாள் ரோத்ஸ்சகப்பற்றப்பட்டு,  னாள் ரோத்ஸ்சைமூகம் னாள் ரோத்ஸ்சைமூகத் முன்னாள் ரதாள் ரோத்ஸ்சவகளின்
அடிப்பாள் ரோத்ஸ்சடயில் ல்ட் வங்கியாளருமறஒழுங்கு சனாள் ரோத்ஸ்சைய்ஸ்சைல்ட் வங்கியப்படுவது.

சதராழிலராள வரக்கம் சிக்க ஜன நடவடிக்ாள் ரோத்ஸ்சக ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் முன்னாள் ரபராாள் ரோத்ஸ்சர முன்னாள் ரநராக்கிஸ்சைல்ட் வங்கிய ஐமுன்னாள் ரரராப்பிஸ்சைல்ட் வங்கிய
ஒன்றிஸ்சைல்ட் வங்கியத்தின் முாள் ரோத்ஸ்ச ஜனப்புக்கு எதிரராக முன்னாள் ரபராரராடுவதற்கு தரான் ஆஸ்சைல்ட் வங்கியத்தல்ட் வங்கியாளருமராக
உள்ளாள் ரோத்ஸ்சதக் கராட்டியிருக்கிறது.  பிரரான்சில் இரயில்முன்னாள் ரவ சதராழிலராளரகள் ல்ட் வங்கியாளருமற்றம்
ல்ட் வங்கியாளருமராணவரகளின் முன்னாள் ரபராரக்குணமிக்க முன்னாள் ரபராரராட்டங்கள்,  முன்னாள் ரஜரல்ட் வங்கியாளருமனியின் சதராழிற்துாள் ரோத்ஸ்சற
ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் சபராதுச் முன்னாள் ரனாள் ரோத்ஸ்சைாள் ரோத்ஸ்சவகளில் வீச்சுட ஜனரா ஜன முன்னாள் ரவாள் ரோத்ஸ்சலநிறத்தப் முன்னாள் ரபராரராட்டங்கள்,
கிரீசில் மீண்டும் மீண்டும் சபராது முன்னாள் ரவாள் ரோத்ஸ்சலநிறத்தங்களின் சவடிப்பு,  கிழக்கு
ஐமுன்னாள் ரரராப்பராவில் சதராழிலராளர முன்னாள் ரபராரராட்டங்களின் ல்ட் வங்கியாளருமறஎழுச்சி, ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் இன்னும் பல
முன்னாள் ரவாள் ரோத்ஸ்சலநிறத்தங்கள் ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் ஆரப்பராட்டங்களரால் இது எடுத்துக்கராட்டப்படுவதராக
உள்ளது.

எதிரவரும் கராலகட்டம்,  கடுாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமஸ்சைல்ட் வங்கியரா ஜன வரக்கப் முன்னாள் ரபராரராட்டங்கள் ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் முன்னாள் ரபரார
ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் அரசு ஒடுக்குமுாள் ரோத்ஸ்சறக்கு சபருகும் எதிரப்பு ஆகிஸ்சைல்ட் வங்கியவற்றரால்
குணராம்னாள் ரோத்ஸ்சைப்படுவதராக இருக்கும்.  ஆ ஜனரால் இந்தப் முன்னாள் ரபராரராட்டங்களுக்கு ஒரு
அரசிஸ்சைல்ட் வங்கியல் முன்முன்னாள் ர ஜனராக்கு அவசிஸ்சைல்ட் வங்கியல்ட் வங்கியாளருமராக உள்ளது.  சதராழிலராள வரக்கம் னாள் ரோத்ஸ்சைமூக
ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியகக் கட்சியி ஜனர,  சதராழிற்னாள் ரோத்ஸ்சைங்கங்கள்,  ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் முன்னாள் ரபராலி-இடது கட்சிகளுடன்
முறித்துக் சகராண்டு,  னாள் ரோத்ஸ்சைரவமுன்னாள் ரதனாள் ரோத்ஸ்சை அளவில் ஐக்கிஸ்சைல்ட் வங்கியப்பட்டு,  முன்னாள் ரபரார ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் சிக்க ஜன
நடவடிக்ாள் ரோத்ஸ்சகக்கு எதிரரா ஜன முன்னாள் ரபராரராட்டத்ாள் ரோத்ஸ்சத முதலராளித்துவ அாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமப்புமுாள் ரோத்ஸ்சறக்கு
எதிரரா ஜன முன்னாள் ரபராரராட்டத்துடன் இாள் ரோத்ஸ்சணக்கின்ற முன்னாள் ரபராது ல்ட் வங்கியாளருமட்டுமுன்னாள் ரல்ட் வங்கியாளரும இப்முன்னாள் ரபராரராட்டங்கள்
சவற்றிகராண முடியும்.  இந்த வழியில் ல்ட் வங்கியாளருமட்டுமுன்னாள் ரல்ட் வங்கியாளரும ஆளும் உஸ்சைல்ட் வங்கியரடுக்கின்
சகராள்ாள் ரோத்ஸ்சககள் எதிரக்கப்பட முடியும்,  அதிவலதுகளின் எழுச்சி தடுத்து
நிறத்தப்பட முடியும்.

லிமுன்னாள் ரஸ்சைல்ட் வங்கியரான் ட்சரராட்ஸ்கி 1938  இல்,  பராசினாள் ரோத்ஸ்சை எழுச்சியின் னாள் ரோத்ஸ்சைகராப்தத்தில்,  நரான்கராம்
அகிலத்ாள் ரோத்ஸ்சத ஸ்தராபித்தரார.  அது புரட்சிகர பராட்டராளி வரக்க முன்னாள் ரனாள் ரோத்ஸ்சைரானாள் ரோத்ஸ்சைலினாள் ரோத்ஸ்சைத்தின்
பதராாள் ரோத்ஸ்சகயின் கீழ் முன்னாள் ரபரார,  னாள் ரோத்ஸ்சைல்ட் வங்கியாளருமத்துவமின்ாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளரும,  ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் ஜ ஜனநராஸ்சைல்ட் வங்கியக உரிாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமகள்
மீதரா ஜன தராக்குதல்களுக்கு எதிரரா ஜன முன்னாள் ரபராரராட்டத்ாள் ரோத்ஸ்சத முன்ச ஜனடுத்தமுன்னாள் ரதராடு, முன்னாள் ரதய்ந்து
முன்னாள் ரபரா ஜனதும் கராலராவதிஸ்சைல்ட் வங்கியரா ஜனதுல்ட் வங்கியாளருமரா ஜன முதலராளித்துவ அாள் ரோத்ஸ்சல்ட் வங்கியாளருமப்புமுாள் ரோத்ஸ்சறாள் ரோத்ஸ்சஸ்சைல்ட் வங்கிய
தூக்கிவீசுவதற்கரா ஜன முன்னாள் ரபராரராட்டத்தின் ஒருங்கிாள் ரோத்ஸ்சணந்த ஒரு பராகல்ட் வங்கியாளருமராக பராசினாள் ரோத்ஸ்சைத்ாள் ரோத்ஸ்சத
அது எதிரத்தது.

ட்சரராட்ஸ்கி கூறிஸ்சைல்ட் வங்கியாள் ரோத்ஸ்சதப் முன்னாள் ரபரால உலகத்ாள் ரோத்ஸ்சத ஒரு “நராற்றசல்ட் வங்கியாளருமடுக்கும்
சிாள் ரோத்ஸ்சறச்னாள் ரோத்ஸ்சைராாள் ரோத்ஸ்சல”ஸ்சைல்ட் வங்கியராக ல்ட் வங்கியாளருமராற்றவதற்கு ஆளும் உஸ்சைல்ட் வங்கியரடுக்கி ஜனர ல்ட் வங்கியாளருமறபடியும்
முாள் ரோத்ஸ்ச ஜனகின்ற நிாள் ரோத்ஸ்சலயில்,  சதராழிலராளரகளும் இாள் ரோத்ஸ்சளஞரகளும் நரான்கராம்
அகிலத்தின் அாள் ரோத்ஸ்ச ஜனத்துலகக் குழு ல்ட் வங்கியாளருமற்றம் அதன் பிரிவுகளரா ஜன முன்னாள் ரனாள் ரோத்ஸ்சைரானாள் ரோத்ஸ்சைலினாள் ரோத்ஸ்சை
னாள் ரோத்ஸ்சைல்ட் வங்கியாளருமத்துவக் கட்சிகாள் ரோத்ஸ்சளக் கட்டிசஸ்சைல்ட் வங்கியழுப்புவதன் மூலம் முன்னாள் ரனாள் ரோத்ஸ்சைரானாள் ரோத்ஸ்சைலினாள் ரோத்ஸ்சைத்திற்கரா ஜன
முன்னாள் ரபராரராட்டத்ாள் ரோத்ஸ்சத மீண்டும் ாள் ரோத்ஸ்சகயிசலடுக்க முன்னாள் ரவண்டும்.


