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கட்டலலோனியோவில் ல்ோலிஸ-இரோணுவ
ஆக்கிரமிப்புக்கோன ஸகான ஸ்ப்யினின் மிரட்டனின் மிரட்டலல
ஐலரோப்பிய ஒன்றிய உச்சி்சிமோிமாநோடு வழிகான ஸ்ப்சிமோழிகிறத
By Alex Lantier,

பரூசூசெல்ஸில்

ல் நில் நேற்று முடிவு முடிவடறு முடிவடைந்த இரண்டு ில் நேந்த இரண்டு நாள் ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பிய ஒன்றிய
அரசுத் து முடிவட் தலைவர்களின் உச்சி் உச்சிமந்த இரண்டு நாில் நேந்த இரண்டு நாடு, ஸ்பந்த இரண்டு நானிய ல் நபந்த இரண்டு நாலிஸ் ் உச்சிமற்றும
இரந்த இரண்டு நாணுவப்பு முடிவடறு முடிவடை பிரிவகளின் துு முடிவட் துணைசகந்த இரண்டு நாண்டு ஒரு பதிய கட்று முடிவடை் தலைந்த இரண்டு நான்
பிரந்த இரண்டு நாந்திய
அரூசெந்த இரண்டு நாங்கத்ு முடிவடத
திணிக்கும
வு முடிவடகயில்
ஸ்பந்த இரண்டு நானிய
அரசியல்ூசெட்று முடிவடைத்தின்
155 வது
பிரிு முடிவடவக்
சகந்த இரண்டு நாண்டுவருவதற்கந்த இரண்டு நான
் உச்சிமந்த இரண்டு நாட்ரிட்டின் திட்று முடிவடைங்கு முடிவடதிட்டங்களை ஒல் நரகுரலில் வழிச் உச்சிமந்த இரண்டு நாழிந்தது.
கட்று முடிவடை் தலைந்த இரண்டு நான் சில் நேருக்கடி, உச்சி் உச்சிமந்த இரண்டு நாில் நேந்த இரண்டு நாட்டின் உத்தில் நயந்த இரண்டு நாகபூர்வ திட்று முடிவடைநிரலில்
இருக்கவில்ு முடிவட் தலை. இருந்தும கூறு முடிவடை ஸ்பந்த இரண்டு நானிய பிரத் உச்சிமரந்த இரண்டு நான ் உச்சிமரியந்த இரண்டு நால் நனந்த இரண்டு நா
ரல் நோந்த இரண்டு நாய,
அக்ல் நறு முடிவடைந்த இரண்டு நாபர்
1
கட்று முடிவடை் தலைந்த இரண்டு நான்
சுதந்திரத்திற்கந்த இரண்டு நான
கருத்துவந்த இரண்டு நாக்சகடுப்பின்
மீது
ஒரு
சகந்த இரண்டு நாடூர் உச்சிமந்த இரண்டு நான
ல் நபந்த இரண்டு நாலிஸ்
ஒடுக்குமுு முடிவடகுமுறைு முடிவடய ில் நேறு முடிவடைத்தியிருந்ததன் பின்னரும, “அணுத் சதரிவ”
என்பதந்த இரண்டு நாய அு முடிவடஅழைக்கப்படுகின்குமுறை 155 வது பிரிு முடிவடவக் சகந்த இரண்டு நாண்டுவருவு முடிவடத
நியந்த இரண்டு நாயப்படுத்துவதற்கந்த இரண்டு நான ஒரு உு முடிவடரு முடிவடய வஅழைங்க அனு் உச்சிமதிக்கப்பட்று முடிவடைந்த இரண்டு நார்.
ஸ்சபயின் சில் நேருக்கடி குறித்த ஒரு திட்று முடிவடைமிட்று முடிவடை சபந்த இரண்டு நாயு முடிவட் உச்சிமப்படுத்து முடிவட் தலை
அடிப்பு முடிவடறு முடிவடையந்த இரண்டு நாகக் சகந்த இரண்டு நாண்டு ரல் நோந்த இரண்டு நாய வஅழைங்கிய உு முடிவடர ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பிய
ஒன்றியத்தின் சபரும ூசெக்திகதிட்டங்களைது உற்ூசெந்த இரண்டு நாக் உச்சிமந்த இரண்டு நான ஆதரு முடிவடவப் சபற்குமுறைது.
கட்று முடிவடை் தலைந்த இரண்டு நான் அரூசெந்த இரண்டு நாங்கத்தின் முதல்வரந்த இரண்டு நான கந்த இரண்டு நார்ச் தலைஸ் பயக்சறு முடிவடைச் உச்சிமந்த இரண்டு நான்ட்
உறு முடிவடைனந்த இரண்டு நான ல் ந் உச்சிம் தலைதிக ல் நபச்சுவந்த இரண்டு நார்த்ு முடிவடதகு முடிவடதிட்டங்களை நிரந்த இரண்டு நாகரிக்கும வித் உச்சிமந்த இரண்டு நாக, “பிரிவ
155 ில் நேந்த இரண்டு நாு முடிவடதிட்டங்களை அ் உச்சிமல்படுத்தப்பறு முடிவடை இருக்கிகுமுறைது” என்று ரல் நோந்த இரண்டு நாய
அறிவித்தந்த இரண்டு நார். ஆயினும இந்த சில் நேருக்கடிக்கந்த இரண்டு நான முழுப் பழிு முடிவடயயும
கட்று முடிவடை் தலைந்த இரண்டு நான் அரூசெந்த இரண்டு நாங்கம ் உச்சிமற்றும கட்று முடிவடைல் ந் தலைந்த இரண்டு நானியந்த இரண்டு நாவில் இருக்கும
“தீவிரக்குழுவினரது”
பிடிவந்த இரண்டு நாத் உச்சிமந்த இரண்டு நாகச்
சூசெந்த இரண்டு நால்் தலைப்படுவதன்
மீது
சு் உச்சிமத்தினந்த இரண்டு நார்: “இன்று ில் நேறு முடிவடைப்பதற்குப் சபந்த இரண்டு நாறுப்பந்த இரண்டு நானவர்கள் அவர்கல் நதிட்டங்களை.
சவளிப்பு முடிவடறு முடிவடையந்த இரண்டு நாகச் சூசெந்த இரண்டு நால்வதந்த இரண்டு நானந்த இரண்டு நால், கட்று முடிவடைல் ந் தலைந்த இரண்டு நானியந்த இரண்டு நா அரூசெந்த இரண்டு நாங்கம
அவர்களுக்குக் சகந்த இரண்டு நாடுக்கப்பட்று முடிவடை உதவிகு முடிவடதிட்டங்களையும தந்த இரண்டு நாண்டி, தனது
நிு முடிவட் தலைு முடிவட் உச்சிமகு முடிவடதிட்டங்களை மிகவம தகுதியற்குமுறை வு முடிவடகயில் பந்த இரண்டு நாதுகந்த இரண்டு நாத்தது.”
ரல் நோந்த இரண்டு நாய சதந்த இரண்டு நாறு முடிவடைர்ந்தந்த இரண்டு நார், “ில் நேந்த இரண்டு நாங்கள் மிகவம முன்சனச்ூசெரிக்ு முடிவடகு முடிவடயக்
கு முடிவடறு முடிவடைப்பிடித்திருக்கில் நகுமுறைந்த இரண்டு நாம, ஒரு சிர் உச்சிம் உச்சிமந்த இரண்டு நான சூழ்நிு முடிவட் தலைு முடிவடய உருவந்த இரண்டு நாக்கி
விறு முடிவடைக் கூறு முடிவடைந்த இரண்டு நாது என ில் நேந்த இரண்டு நாங்கள் முயன்ல் நகுமுறைந்த இரண்டு நாம, ஆனந்த இரண்டு நால் ூசெட்று முடிவடைங்கள்
உதந்த இரண்டு நாசீனப்படுத்தப்படுு முடிவடகயில்,
உத்தரவந்த இரண்டு நாதங்கள்
இல்் தலைந்த இரண்டு நா் உச்சிமல்
கருத்துவந்த இரண்டு நாக்சகடுப்பகள் ில் நேறு முடிவடைத்தப்படுு முடிவடகயில்... ் உச்சிமக்கள் ூசெட்று முடிவடைத்ு முடிவடதயும
ூசெட்று முடிவடைத்தின் ஆட்சிு முடிவடயயும கந்த இரண்டு நாற்றில் பகுமுறைக்க விடுு முடிவடகயில் அது கடின் உச்சிமந்த இரண்டு நாகி
விடுகிகுமுறைது.
ில் நேந்த இரண்டு நாங்கள்
நிு முடிவட் தலைு முடிவட் உச்சிமயின்
விளிமபக்கு
வந்துல் நூசெர்ந்திருக்கில் நகுமுறைந்த இரண்டு நாம. நீங்கள் தீவிரப்ல் நபந்த இரண்டு நாக்கினரின் ல் நகந்த இரண்டு நாரிக்ு முடிவடககு முடிவடதிட்டங்களை
ஏற்றுக்சகந்த இரண்டு நாள்வீர்கதிட்டங்களைந்த இரண்டு நாயின், இப்ல் நபந்த இரண்டு நாது ில் நேறு முடிவடைந்து சகந்த இரண்டு நாண்டிருப்பது தந்த இரண்டு நான்
நிகழும.”
ரல் நோந்த இரண்டு நாயின் வந்த இரண்டு நாதங்கள், கட்று முடிவடைல் ந் தலைந்த இரண்டு நானியந்த இரண்டு நாவில் ஒரு மூர்க்க் உச்சிமந்த இரண்டு நான இரந்த இரண்டு நாணுவல் நபந்த இரண்டு நாலிஸ் து முடிவட் தலையீட்ு முடிவடறு முடிவடை நியந்த இரண்டு நாயப்படுத்துவதற்கந்த இரண்டு நாக பு முடிவடனயப்பட்று முடிவடை,
அப்பட்று முடிவடை் உச்சிமந்த இரண்டு நான சபந்த இரண்டு நாயகதிட்டங்களைது ஒரு அடுக்கந்த இரண்டு நாக இருக்கிகுமுறைது. இந்த
சில் நேருக்கடிு முடிவடயத் தூண்டுவதற்கந்த இரண்டு நான சபருமசபந்த இரண்டு நாறுப்ு முடிவடப ் உச்சிமந்த இரண்டு நாட்ரிட்டும
ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பிய ஒன்றியமுல் ந் உச்சிம ஏற்கல் நவண்டும என்பதுறு முடிவடைன், ஒவ்சவந்த இரண்டு நாரு
ஒடுக்குமுு முடிவடகுமுறைக்கும ் உச்சிமக்கள் ் உச்சிமத்தியில் சபருகும அரசியல் எதிர்ப்ு முடிவடபக்
ு முடிவடகயந்த இரண்டு நாளுவதற்கு
எல் நதச்ூசெந்த இரண்டு நாதிகந்த இரண்டு நார
ில் நேறு முடிவடைவடிக்ு முடிவடககு முடிவடதிட்டங்களை
ல் நில் நேந்த இரண்டு நாக்கித்
திருமபவதற்கு் உச்சிமந்த இரண்டு நான ரல் நோந்த இரண்டு நாயின் முு முடிவடனப்ு முடிவடப ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பிய ஒன்றிய
ூசெக்திகள் ஆதரித்து நிற்கின்குமுறைன.

21 October 2017
அக்ல் நறு முடிவடைந்த இரண்டு நாபர்
1
கருத்துவந்த இரண்டு நாக்சகடுப்பினந்த இரண்டு நால்
தூண்று முடிவடைப்பட்று முடிவடை
சில் நேருக்கடியந்த இரண்டு நானது, கிட்று முடிவடைத்தட்று முடிவடை ஒரு தூசெந்த இரண்டு நாப்த கந்த இரண்டு நா் தலை் உச்சிமந்த இரண்டு நாக சகந்த இரண்டு நாடுு முடிவட் உச்சிமயந்த இரண்டு நான
ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பிய ஒன்றிய சிக்கன ில் நேறு முடிவடைவடிக்ு முடிவடககள், ூசெமூக நிு முடிவட் தலைு முடிவட் உச்சிமகு முடிவடதிட்டங்களை
ில் நேந்த இரண்டு நாூசெம சூசெயது கண்று முடிவடைச் உச்சிமங்கிலும பத்து மில்லியன் க் துணைக்கந்த இரண்டு நான
சதந்த இரண்டு நாழி் தலைந்த இரண்டு நாதிட்டங்களைர்கு முடிவடதிட்டங்களை ல் நவு முடிவட் தலைவந்த இரண்டு நாயப்பற்குமுறை நிு முடிவட் தலையில் விட்டிருந்ததன்
பின்னர், ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பிய முத் தலைந்த இரண்டு நாளித்துவத்தின் ஆஅழை் உச்சிமந்த இரண்டு நான சில் நேருக்கடியின்
விு முடிவடதிட்டங்களைசபந்த இரண்டு நாருதிட்டங்களைந்த இரண்டு நாக இருக்கிகுமுறைது.
2008 நிதி சில் நேருக்கடிக்குப் பின்னர் ் உச்சிமந்த இரண்டு நாட்ரிட் உறு முடிவடைன் ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பிய ஒன்றியம
ல் நபச்சுவந்த இரண்டு நார்த்ு முடிவடத ில் நேறு முடிவடைத்தியிருந்த ூசெமூக சவட்டுகு முடிவடதிட்டங்களை எவ்வந்த இரண்டு நாறு
அ் உச்சிமல்படுத்துவது என்பது குறித்து ் உச்சிமந்த இரண்டு நாட்ரிட்டுக்கும பந்த இரண்டு நார்சில் ந் தலைந்த இரண்டு நானந்த இரண்டு நாவக்கும
இு முடிவடறு முடிவடையில் ல் ந் உச்சிமந்த இரண்டு நாதல் சபருகிச் சூசென்று சகந்த இரண்டு நாண்டிருந்ததன் ் உச்சிமத்தியில் தந்த இரண்டு நான்
இந்த கருத்துக்கணிப்பக்கு அு முடிவடஅழைப்பவிறு முடிவடைப்பட்று முடிவடைது. இதற்குமுன்ப
-ூசெமீபத்தில்
2014
ில் நேவமபரில்இல் நதல் நபந்த இரண்டு நான்குமுறை
கட்று முடிவடை் தலைந்த இரண்டு நான்
கருத்துவந்த இரண்டு நாக்சகடுப்பகள் அு முடிவட் உச்சிமதியந்த இரண்டு நாக ில் நேறு முடிவடைத்தப்பட்டு வந்திருக்கின்குமுறைன
என்குமுறை
நிு முடிவட் தலையில்
் உச்சிமந்த இரண்டு நாட்ரிட்
இந்த
ஆண்டு
வன்முு முடிவடகுமுறையந்த இரண்டு நாக
எதிர்விு முடிவடனயந்த இரண்டு நாற்றியது. அது அக்ல் நறு முடிவடைந்த இரண்டு நாபர் 1 வந்த இரண்டு நாக்களிப்ு முடிவடப ில் நேசுக்கும
சபந்த இரண்டு நாருட்டு,
வந்த இரண்டு நாக்குச்சீட்டுகு முடிவடதிட்டங்களை
பறிமுதல்
சூசெயதல் நதந்த இரண்டு நாடு,
நூற்றுக்க் துணைக்கந்த இரண்டு நான ல் ந் உச்சிமயர்கள் ் உச்சிமற்றும பிகுமுறை அதிகந்த இரண்டு நாரிகு முடிவடதிட்டங்களைக் ு முடிவடகது
சூசெயய முயன்குமுறைது, அத்துறு முடிவடைன் ஒரு அரசியல் அச்சுறுத்தல்
பிரச்ூசெந்த இரண்டு நாரத்ு முடிவடதயும சதந்த இரண்டு நாறு முடிவடைக்கியது.
அக்ல் நறு முடிவடைந்த இரண்டு நாபர் 1 அன்று, வந்த இரண்டு நாக்களிப்ப இறு முடிவடைங்கு முடிவடதிட்டங்களைப் பந்த இரண்டு நாதுகந்த இரண்டு நாப்பதற்கு
கட்று முடிவடை் தலைந்த இரண்டு நான் ் உச்சிமக்கள் பந்த இரண்டு நாரிய வு முடிவடகயில் அணிதிரண்று முடிவடை நிு முடிவட் தலையந்த இரண்டு நால் திு முடிவடகத்து
விட்டிருந்த 16,000 சிவில் கந்த இரண்டு நார்ட் ல் நபந்த இரண்டு நாலிஸ், அு முடிவட் உச்சிமதியந்த இரண்டு நான வந்த இரண்டு நாக்கந்த இரண்டு நாதிட்டங்களைர்கள்
மீது சகந்த இரண்டு நாடூர் உச்சிமந்த இரண்டு நான ஒரு தந்த இரண்டு நாக்குது முடிவட் தலைக் சகந்த இரண்டு நாண்டு பதி் தலைளித்தது. சிவில்
கந்த இரண்டு நார்ட் ல் நபந்த இரண்டு நாலிூசெந்த இரண்டு நார் பள்ளிகு முடிவடதிட்டங்களை உு முடிவடறு முடிவடைத்து உள்ல் நதிட்டங்களை நுு முடிவடஅழைவது,
வந்த இரண்டு நாக்களிக்கத் து முடிவடரயில் கந்த இரண்டு நாத்திருந்த ் உச்சிமக்கு முடிவடதிட்டங்களை எட்டி உு முடிவடதப்பது,
அத்துறு முடிவடைன்
800
ல் நபருக்கும
அதிக் உச்சிமந்த இரண்டு நாய
் உச்சிமருத்துவ் உச்சிமு முடிவடனயில்
அனு் உச்சிமதிக்கப்பறு முடிவடை ல் நில் நேர்ந்த ஒரு சகந்த இரண்டு நாடூரத் தந்த இரண்டு நாக்குதலின் ல் நபந்த இரண்டு நாது ஒரு வயது
முதிர்ந்த
சபண்ு முடிவட் துணையும
கூறு முடிவடைத்
தந்த இரண்டு நாக்குவது
ஆகியவற்றின்
கந்த இரண்டு நாச் துணைந்த இரண்டு நாளிகு முடிவடதிட்டங்களைக் கண்டு உ் தலைசகங்கிலும மில்லியன் க் துணைக்கந்த இரண்டு நான ் உச்சிமக்கள்
அதிர்ச்சியு முடிவடறு முடிவடைந்தனர், மிரட்சி கண்று முடிவடைனர்.
சுதந்திரத்திற்கு ஆதரவந்த இரண்டு நாக 90 ூசெதவீத வந்த இரண்டு நாக்களிப்ப கிட்டியும கூறு முடிவடை,
பயக்சறு முடிவடைச் உச்சிமந்த இரண்டு நான்ட் அக்ல் நறு முடிவடைந்த இரண்டு நாபர் 10 அன்று வஅழைங்கிய உு முடிவடரயில்
சுதந்திரத்ு முடிவடத அறிவிப்பு முடிவடத தள்ளி ு முடிவடவத்தல் நதந்த இரண்டு நாடு, அதன்பின் ் உச்சிமந்த இரண்டு நாட்ரிட்
உறு முடிவடைனந்த இரண்டு நான ல் நபச்சுவந்த இரண்டு நார்த்ு முடிவடதக்கந்த இரண்டு நாய விண்் துணைப்பித்து வந்திருந்தந்த இரண்டு நார், ஆனந்த இரண்டு நால்
பயனில்ு முடிவட் தலை.
் உச்சிமறுபக்கத்தில்
் உச்சிமந்த இரண்டு நாட்ரிட்
சூழ்நிு முடிவட் தலைு முடிவடய
ல் ந் உச்சிமலும
தீவிர் உச்சிமந்த இரண்டு நாக்கியிருக்கிகுமுறைது — கட்று முடிவடை் தலைந்த இரண்டு நான் இு முடிவட் துணையத் ததிட்டங்களைங்கு முடிவடதிட்டங்களை மூடியது,
கட்று முடிவடை் தலைந்த இரண்டு நான் ல் நதசியவந்த இரண்டு நாத அரசியல்வந்த இரண்டு நாதிகு முடிவடதிட்டங்களைக் ு முடிவடகதுசூசெயதது, அத்துறு முடிவடைன்
அவூசெரகந்த இரண்டு நா் தலைநிு முடிவட் தலை ஆட்சிு முடிவடய அ் உச்சிமல்படுத்துவதற்கும அச்சுறுத்தியது.
இது கட்று முடிவடை் தலைந்த இரண்டு நான் து முடிவட் தலைில் நேகரந்த இரண்டு நான பந்த இரண்டு நார்சில் ந் தலைந்த இரண்டு நானந்த இரண்டு நாவில் நூகுமுறைந்த இரண்டு நாயிரக்க் துணைக்கந்த இரண்டு நான
் உச்சிமக்கள் பந்த இரண்டு நாரிய ஆர்ப்பந்த இரண்டு நாட்று முடிவடைங்களில் இகுமுறைங்கத் தூண்டியது.
பரூசூசெல்ஸில் ல் நில் நேற்று ல் நபசிய ரல் நோந்த இரண்டு நாய, அவரது சகந்த இரண்டு நாள்ு முடிவடகயின்
ூசெர்வந்த இரண்டு நாதிகந்த இரண்டு நாரத் தன்ு முடிவட் உச்சிமு முடிவடய தணித்துக் கந்த இரண்டு நாட்டுவதற்கும இன்னும
இரத்தக்கதிட்டங்களைரியந்த இரண்டு நான ஒரு ஒடுக்குமுு முடிவடகுமுறை வரக்கூடும என்குமுறை முழு
நியந்த இரண்டு நாய் உச்சிமந்த இரண்டு நான அச்ூசெங்களுக்கு எதிர்வந்த இரண்டு நாதம சூசெயவதற்கும முயற்சி
சூசெயதந்த இரண்டு நார். “பிரிவ 155 ஐ பயன்படுத்துவது என்குமுறைந்த இரண்டு நால் ப் தலைவந்தத்ு முடிவடதப்

பிரல் நயந்த இரண்டு நாகிப்பது என்பது கட்று முடிவடைந்த இரண்டு நாயமில்ு முடிவட் தலை” என்குமுறை அவர், எடுக்கப்பறு முடிவடை
ல் நவண்டிய ில் நேறு முடிவடைவடிக்ு முடிவடககள் குறித்து ஸ்பந்த இரண்டு நானிய ல் நூசெந்த இரண்டு நாூசெலிஸ்ட் கட்சி
(PSOE) ் உச்சிமற்றும வ் தலைது-ூசெந்த இரண்டு நாரி குடி் உச்சிமக்கள் கட்சி, ் உச்சிமற்றும ரல் நோந்த இரண்டு நாயின்
சூசெந்த இரண்டு நாந்த
் உச்சிமக்கள்
கட்சி
(PP)
ஆகியவற்றுறு முடிவடைனந்த இரண்டு நான
கூட்டுப்
ல் நபச்சுவந்த இரண்டு நார்த்ு முடிவடதகளின் மூ் தலை் உச்சிமந்த இரண்டு நாக அவரது அரூசெந்த இரண்டு நாங்கம முடிசவடுக்க
இருப்பதந்த இரண்டு நாக ல் ந் உச்சிமலும ல் நூசெர்த்துக் சகந்த இரண்டு நாண்று முடிவடைந்த இரண்டு நார்.
ஆயினும ் உச்சிமந்த இரண்டு நாட்ரிட் ஆளும ஸ்தந்த இரண்டு நாபக் உச்சிமந்த இரண்டு நானது உண்ு முடிவட் உச்சிமயில் கட்று முடிவடை் தலைந்த இரண்டு நான்
் உச்சிமக்களுக்கு
எதிரந்த இரண்டு நாக
பந்த இரண்டு நாரிய
ஒடுக்குமுு முடிவடகுமுறைு முடிவடயப் பரிசீலித்துக்
சகந்த இரண்டு நாண்டிருக்கிகுமுறைது என்பு முடிவடத ரல் நோந்த இரண்டு நாய சதளிவந்த இரண்டு நாக்கினந்த இரண்டு நார். அக்ல் நறு முடிவடைந்த இரண்டு நாபர் 1
அன்குமுறைந்த இரண்டு நான வன்முு முடிவடகுமுறைு முடிவடயக் கண்டு அவர் அஞ்சினந்த இரண்டு நாரந்த இரண்டு நா என்று
ல் நகட்கப்பட்று முடிவடைல் நபந்த இரண்டு நாது, கருத்துக் கூகுமுறை ் உச்சிமறுத்த ரல் நோந்த இரண்டு நாய ் உச்சிமந்த இரண்டு நாகுமுறைந்த இரண்டு நாக இன்னும
அதிக் உச்சிமந்த இரண்டு நான வன்முு முடிவடகுமுறைக்கு ல் நபந்த இரண்டு நாலிசுக்கு ஒரு சவற்றுக் கந்த இரண்டு நாூசெந்த இரண்டு நால் ந் தலைந்த இரண்டு நாு முடிவடயக்
ு முடிவடகயளித்தந்த இரண்டு நார், அவர் கூறினந்த இரண்டு நார்: “ஸ்சபயின் ் உச்சிமற்றும அதன் பிரத் உச்சிமரின்
முழு ஆதரவம பந்த இரண்டு நாதுகந்த இரண்டு நாப்பப் பு முடிவடறு முடிவடைகளுக்கு உள்திட்டங்களைது.”
பிரிவ 155 ஐ அ் உச்சிமல்படுத்துவது என்பது, 1978 க்கும -சதந்த இரண்டு நாழி் தலைந்த இரண்டு நாதிட்டங்களை
வர்க்கத்தின் பந்த இரண்டு நாரிய ல் நபந்த இரண்டு நாரந்த இரண்டு நாட்று முடிவடைங்களுக்கு ் உச்சிமத்தியில்- பிரந்த இரண்டு நான்சிஸ்ல் நகந்த இரண்டு நா
பிரந்த இரண்டு நாங்ல் நகந்த இரண்டு நாவந்த இரண்டு நால் உருவந்த இரண்டு நாக்கப்பட்று முடிவடை ஸ்பந்த இரண்டு நானிய பந்த இரண்டு நாசிூசெ ஆட்சியின்
உருக்குு முடிவட் தலைவக்கும பின்னர் இதுவு முடிவடர கண்டிரந்த இரண்டு நாத அதிட்டங்களைவில் கட்று முடிவடை் தலைந்த இரண்டு நான்
சதந்த இரண்டு நாழி் தலைந்த இரண்டு நாதிட்டங்களைர்கள் ் உச்சிமற்றும இு முடிவடதிட்டங்களைஞர்களுறு முடிவடைன் ஒரு ல் ந் உச்சிமந்த இரண்டு நாது முடிவட் தலைத்
சதந்த இரண்டு நாடுப்பு முடிவடதக்
கருத்திற்
சகந்த இரண்டு நாண்று முடிவடைதந்த இரண்டு நாகும.
கட்று முடிவடைல் ந் தலைந்த இரண்டு நானியந்த இரண்டு நாவின்
ல் நதர்ந்சதடுக்கப்பட்று முடிவடை அரூசெந்த இரண்டு நாங்கத்ு முடிவடத இு முடிவடறு முடிவடைநீக்கம சூசெயதுவிட்டு,
் உச்சிமந்த இரண்டு நாட்ரிட்டினந்த இரண்டு நால் உத்தரவிறு முடிவடைப்பட்று முடிவடை, சிவில் கந்த இரண்டு நார்ட் ல் நபந்த இரண்டு நாலிஸ் ் உச்சிமற்றும
இரந்த இரண்டு நாணுவ அ் தலைகுகளின் ஆதரு முடிவடவக் சகந்த இரண்டு நாண்று முடிவடை ஒரு
பதிய
அரூசெந்த இரண்டு நாங்கத்ு முடிவடத
ப் தலைவந்த் உச்சிமந்த இரண்டு நாக
அ் உச்சிமர்த்துவது
என்பது
அதன்
அர்த்த் உச்சிமந்த இரண்டு நாயிருக்கும. ஒரு ஒடுக்குமுு முடிவடகுமுறையில் அணிதிரட்று முடிவடைப்பறு முடிவடைத்தக்க
இரந்த இரண்டு நாணுவ அ் தலைகுகளில் சி் தலைவற்றின் சபயர்களும கூறு முடிவடை —பந்த இரண்டு நார்சில் ந் தலைந்த இரண்டு நானந்த இரண்டு நா
் உச்சிமற்றும Sant Climent Sescebes இல் இருக்கும வந்த இரண்டு நாகனரக சிப்பந்த இரண்டு நாய
பு முடிவடறு முடிவடையணிகள்—
ஸ்பந்த இரண்டு நானிய
ஊறு முடிவடைகங்களில்
ஏற்கனல் நவ
சவளியந்த இரண்டு நாகியிருக்கின்குமுறைன.
பந்த இரண்டு நார்சில் ந் தலைந்த இரண்டு நானந்த இரண்டு நாவில் ஏற்கனல் நவ சவகுஜன ஆர்ப்பந்த இரண்டு நாட்று முடிவடைங்கள் சவடித்து
வருகின்குமுறை நிு முடிவட் தலையில், ஸ்பந்த இரண்டு நானிய ஊறு முடிவடைகங்கள், கட்று முடிவடைல் ந் தலைந்த இரண்டு நானியந்த இரண்டு நாவில்
் உச்சிமந்த இரண்டு நாட்ரிட்டின்
ல் நதர்ந்சதடுக்கப்பறு முடிவடைந்த இரண்டு நாத ஆட்சி
ு முடிவடகயிச் தலைடுக்கத்தக்க,
இன்னும அதிக் உச்சிமந்த இரண்டு நான சவடிப்ு முடிவடபத் தூண்று முடிவடைக் கூடிய, சிக்கன
ில் நேறு முடிவடைவடிக்ு முடிவடககள், கட்று முடிவடை் தலைந்த இரண்டு நான் அரசுத் சதந்த இரண்டு நாு முடிவட் தலைக்கந்த இரண்டு நாட்சிு முடிவடய மூடுவது,
் உச்சிமற்றும பள்ளிகளில் கட்று முடிவடை் தலைந்த இரண்டு நான் ச் உச்சிமந்த இரண்டு நாழி விறு முடிவடையங்கு முடிவடதிட்டங்களை அகற்றுவது
ஆகியு முடிவடவ சகந்த இரண்டு நாண்று முடிவடை ஒரு ூசெர்வந்த இரண்டு நாதிகந்த இரண்டு நார திட்று முடிவடைநிரல் குறித்து விவந்த இரண்டு நாதித்துக்
சகந்த இரண்டு நாண்டிருக்கின்குமுறைன. ஸ்பந்த இரண்டு நானிய பந்த இரண்டு நாதுகந்த இரண்டு நாப்ப ் உச்சிமற்றும இரந்த இரண்டு நாணுவப்
பு முடிவடறு முடிவடைகளில், அக்ல் நறு முடிவடைந்த இரண்டு நாபர் 1 ஒடுக்குமுு முடிவடகுமுறைு முடிவடயக் கந்த இரண்டு நாட்டிலும அதிக
இரத்தக்கதிட்டங்களைரியந்த இரண்டு நான ஒடுக்குமுு முடிவடகுமுறைக்கு சூசெயலூக்கத்துறு முடிவடைன் திட்று முடிவடைமிறு முடிவடைப்பட்டு
வருகிகுமுறைது தயந்த இரண்டு நாரிக்கப்பட்டு வருகிகுமுறைது என்பதில் எந்த ூசெந்ல் நதகமுமில்ு முடிவட் தலை.
116 வது பிரிு முடிவடவக் சகந்த இரண்டு நாண்டுவந்து ஸ்சபயின் எங்கிலும ஒரு
அவூசெரகந்த இரண்டு நா் தலைநிு முடிவட் தலைு முடிவடய திணிப்பது குறித்தும ் உச்சிமந்த இரண்டு நாட்ரிட் விவந்த இரண்டு நாதித்துக்
சகந்த இரண்டு நாண்டிருக்கிகுமுறைது.
பரட்சிகரத் தந்த இரண்டு நாக்கங்களுறு முடிவடைனந்த இரண்டு நான ஒரு சில் நேருக்கடி, கட்று முடிவடைல் ந் தலைந்த இரண்டு நானியந்த இரண்டு நாவிலும
ஸ்சபயினிலும
் உச்சிமற்றும
முழு
ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பந்த இரண்டு நாவிலும
எழுந்து
சகந்த இரண்டு நாண்டிருக்கிகுமுறைது. ூசெர்வந்த இரண்டு நாதிகந்த இரண்டு நாரத்திற்கு திருமபவதற்கு ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பிய
சதந்த இரண்டு நாழி் தலைந்த இரண்டு நாதிட்டங்களை வர்க்கத்தில் ஒரு ஆஅழை் உச்சிமந்த இரண்டு நான, வர் தலைந்த இரண்டு நாற்றில்-ல் நவரூன்றியசதந்த இரண்டு நாரு
எதிர்ப்ப இருக்கிகுமுறைது,
சவகுஜன ஒடுக்குமுு முடிவடகுமுறையின் மூ் தலை் உச்சிமந்த இரண்டு நாக
பந்த இரண்டு நார்சில் ந் தலைந்த இரண்டு நானந்த இரண்டு நாவில் ஒரு ூசெட்று முடிவடைத்திற்கு பகுமுறைமபந்த இரண்டு நான எடுபிடி அரு முடிவடூசெ
அ் உச்சிமர்த்துவதற்கு
் உச்சிமந்த இரண்டு நாட்ரிட்
சூசெயயும
முயற்சியந்த இரண்டு நானது,
ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பந்த இரண்டு நாசவங்கிலும உள்திட்டங்களை சதந்த இரண்டு நாழி் தலைந்த இரண்டு நாதிட்டங்களை வர்க்கத்தின் ் உச்சிமத்தியில்
சபரும ல் நகந்த இரண்டு நாபத்ு முடிவடதத் தூண்டும. கட்று முடிவடைல் ந் தலைந்த இரண்டு நானியந்த இரண்டு நாவிலும அத்ல் நதந்த இரண்டு நாடு
ஸ்சபயின் முழுு முடிவட் உச்சிமயிலும ூசெர்வந்த இரண்டு நாதிகந்த இரண்டு நார ஆட்சிு முடிவடயத் திணிப்பதற்கந்த இரண்டு நான
் உச்சிமந்த இரண்டு நாட்ரிட்டின் முு முடிவடனப்ு முடிவடப எதிர்ப்பதற்கந்த இரண்டு நான ஒல் நர வழி, ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பிய
ஒன்றியத்திற்கும கட்று முடிவடைல் ந் தலைந்த இரண்டு நானியந்த இரண்டு நாவி் தலைந்த இரண்டு நான ஒடுக்குமுு முடிவடகுமுறைக்கும எதிரந்த இரண்டு நாக,
அரசியல் ரீதியந்த இரண்டு நாக சுயந்த இரண்டு நாதீன் உச்சிமந்த இரண்டு நானசதந்த இரண்டு நாரு பரட்சிகரப் ல் நபந்த இரண்டு நாரந்த இரண்டு நாட்று முடிவடைத்தில்
ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பந்த இரண்டு நாசவங்கிலு் உச்சிமந்த இரண்டு நான சதந்த இரண்டு நாழி் தலைந்த இரண்டு நாதிட்டங்களை வர்க்கத்ு முடிவடத அணிதிரட்டுவது
் உச்சிமட்டுல் ந் உச்சிமயந்த இரண்டு நாகும.

் உச்சிமந்த இரண்டு நாட்ரிட்டுக்கும
பந்த இரண்டு நார்சில் ந் தலைந்த இரண்டு நானந்த இரண்டு நாவக்கும
இு முடிவடறு முடிவடையி் தலைந்த இரண்டு நான
ல் ந் உச்சிமந்த இரண்டு நாதலில்,
ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பிய ஒன்றியம து முடிவட் தலையிட்டு அு முடிவட் உச்சிமதியந்த இரண்டு நாகத் தீர்த்து ு முடிவடவக்கின்குமுறை
வு முடிவடர ் உச்சிமக்கள் கந்த இரண்டு நாத்திருக்க் தலைந்த இரண்டு நாம என்று ஸ்சபயினின் சபந்த இரண்டு நால் நறு முடிவடைல் ந் உச்சிமந்த இரண்டு நாஸ் கட்சி
ல் நபந்த இரண்டு நான்குமுறை
ூசெக்திகதிட்டங்களைந்த இரண்டு நால்
முன்சனடுக்கப்படுகின்குமுறை
வந்த இரண்டு நாதங்கள்
அபத்த் உச்சிமந்த இரண்டு நானு முடிவடவ, அு முடிவடவ நிரந்த இரண்டு நாகரிக்கப்பறு முடிவடை ல் நவண்டும. ் உச்சிமந்த இரண்டு நாட்ரிட்
பிரந்த இரண்டு நாந்தியத்திற்கந்த இரண்டு நான சபந்த இரண்டு நால் நறு முடிவடைல் ந் உச்சிமந்த இரண்டு நாஸ் சூசெய் தலைந்த இரண்டு நாதிட்டங்களைரந்த இரண்டு நான ரல் ந் உச்சிமந்த இரண்டு நான் எஸ்பினந்த இரண்டு நார்
Públicok
க்கு
விடுத்த
ஒரு
அறிக்ு முடிவடகயில்,
சில் நேருக்கடிக்கு
தீர்வகந்த இரண்டு நாண்பதற்கு முக்கிய் உச்சிமந்த இரண்டு நானதந்த இரண்டு நாய அவர் கண்று முடிவடை “் உச்சிமத்தியஸ்தம ் உச்சிமற்றும
ல் நபச்சுவந்த இரண்டு நார்த்ு முடிவடதயின்
அவசியம
குறித்து...
பரந்த
ூசெர்வல் நதூசெ
கருத்சதந்த இரண்டு நாற்றுு முடிவட் உச்சிம” ஏற்பட்று முடிவடைு முடிவடத பந்த இரண்டு நாரந்த இரண்டு நாட்டினந்த இரண்டு நார்.
இத்து முடிவடகய பிரு முடிவட் உச்சிமகள் சவகுஜனங்கு முடிவடதிட்டங்களை தூங்க ு முடிவடவக்க தந்த இரண்டு நா் தலைந்த இரண்டு நாட்டுப்
பந்த இரண்டு நாடுவு முடிவடதத் தவிர்த்து ல் நவசகுமுறைந்த ல் நில் நேந்த இரண்டு நாக்கத்திற்கும உதவவதில்ு முடிவட் தலை.
ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பிய ஒன்றியல் ந் உச்சிம —இது கிட்று முடிவடைத்தட்று முடிவடை இரண்டு தூசெந்த இரண்டு நாப்த கந்த இரண்டு நா் தலை
“பயங்கரவந்த இரண்டு நாதத்தின் மீதந்த இரண்டு நான ல் நபந்த இரண்டு நார்” ் உச்சிமற்றும ஒரு தூசெந்த இரண்டு நாப்த கந்த இரண்டு நா் தலை ஆஅழை் உச்சிமந்த இரண்டு நான
சிக்கன
ில் நேறு முடிவடைவடிக்ு முடிவடககளின் பின்னர் ல் நபந்த இரண்டு நாலிசும இரந்த இரண்டு நாணுவமும
பிரம் உச்சிமந்த இரண்டு நாண்று முடிவடை் உச்சிமந்த இரண்டு நான
பந்த இரண்டு நாத்திரங்கு முடிவடதிட்டங்களை
வகிக்கின்குமுறைதந்த இரண்டு நான
திவந்த இரண்டு நா் தலைந்த இரண்டு நான
ஆட்சிகு முடிவடதிட்டங்களைக் சகந்த இரண்டு நாண்டிருக்கிகுமுறைது— பிரந்த இரண்டு நான்சின் அவூசெரகந்த இரண்டு நா் தலைநிு முடிவட் தலை
ல் நபந்த இரண்டு நான்குமுறை ஆட்சிமுு முடிவடகுமுறைகு முடிவடதிட்டங்களைக் சகந்த இரண்டு நாண்டு அடிப்பு முடிவடறு முடிவடை ஜனில் நேந்த இரண்டு நாயக
உரிு முடிவட் உச்சிமகு முடிவடதிட்டங்களை ஒழித்துக்கட்டுவு முடிவடத ல் நில் நேந்த இரண்டு நாக்கி ல் நவக் உச்சிமந்த இரண்டு நாக ில் நேகர்ந்து
சகந்த இரண்டு நாண்டிருக்கிகுமுறைது. கட்று முடிவடை் தலைந்த இரண்டு நான் ் உச்சிமக்கள் மீதந்த இரண்டு நான தந்த இரண்டு நாக்குதலுக்கு இது தனது
ஆதரு முடிவடவ ூசெமிக்ு முடிவடக சூசெயகின்குமுறைசதன்குமுறைந்த இரண்டு நால், அதன் கந்த இரண்டு நார் துணைம இல் நதல் நபந்த இரண்டு நான்குமுறை
தந்த இரண்டு நாக்குதல்கு முடிவடதிட்டங்களை ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பந்த இரண்டு நாசவங்கிலு் உச்சிமந்த இரண்டு நான சதந்த இரண்டு நாழி் தலைந்த இரண்டு நாதிட்டங்களை வர்க்கத்தின் மீது
ில் நேறு முடிவடைத்துவதற்கந்த இரண்டு நாய அது தயந்த இரண்டு நாரிப்ப சூசெயது சகந்த இரண்டு நாண்டிருக்கிகுமுறைது என்பதந்த இரண்டு நால்
தந்த இரண்டு நான்.
பரூசூசெல்ஸ் உச்சி் உச்சிமந்த இரண்டு நாில் நேந்த இரண்டு நாட்டில் முக்கிய் உச்சிமந்த இரண்டு நான ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பிய அரசுகளின்
து முடிவட் தலைவர்கள் அு முடிவடனவருல் ந் உச்சிம ரல் நோந்த இரண்டு நாயின் ூசெர்வந்த இரண்டு நாதிகந்த இரண்டு நார திட்று முடிவடைநிரு முடிவட் தலை
ஆதரித்தனர். “ஸ்பந்த இரண்டு நானிய அரூசெந்த இரண்டு நாங்கத்தின் நிு முடிவட் தலைப்பந்த இரண்டு நாட்ு முடிவடறு முடிவடை ில் நேந்த இரண்டு நாங்கள்
ஆதரிக்கில் நகுமுறைந்த இரண்டு நாம” என்று அறிவித்த ல் நஜர்் உச்சிமன் ூசெந்த இரண்டு நான்ூசெ் தலைரந்த இரண்டு நான அங்ல் நக் தலைந்த இரண்டு நா
ல் ந் உச்சிமர்க்சகல், பின்னர் “ஸ்பந்த இரண்டு நானிய அரசியல்ூசெட்று முடிவடைத்தின் அடிப்பு முடிவடறு முடிவடையில்”
சில் நேருக்கடியின் விு முடிவடதிட்டங்களைவில் இருந்தந்த இரண்டு நான சவளில் நயற்குமுறைத்திற்கு ரல் நோந்த இரண்டு நாயின்
அு முடிவடஅழைப்பகு முடிவடதிட்டங்களை எதிசரந்த இரண்டு நாலித்தந்த இரண்டு நார்.
அல் நதல் நபந்த இரண்டு நா் தலை, பிரிட்டிஷ பிரத் உச்சிமரந்த இரண்டு நான சதரூசெந்த இரண்டு நா ல் ந் உச்சிம ல் நில் நேற்று சதரிவித்தந்த இரண்டு நார்,
“இந்த வந்த இரண்டு நாரத்தின் ஆரமபத்தில் ல் நபசியது ல் நபந்த இரண்டு நா் தலை இன்று கந்த இரண்டு நாு முடிவட் தலையும
ில் நேந்த இரண்டு நான் ் உச்சிமரியந்த இரண்டு நால் நனந்த இரண்டு நா ரல் நோந்த இரண்டு நாயுறு முடிவடைன் ல் நபசில் நனன், ஐக்கிய இரந்த இரண்டு நாச்சியத்தின்
நிு முடிவட் தலைப்பந்த இரண்டு நாடு
மிகத்
சதளிவந்த இரண்டு நாக
இருக்கிகுமுறைது
என்பு முடிவடதத்
சதளிவபடுத்தில் நனன். ் உச்சிமக்கள், ூசெட்று முடிவடைத்தின் ஆட்சிக்குக் கீழ்ப்படிந்து ில் நேறு முடிவடைக்க
ல் நவண்டும, ஸ்பந்த இரண்டு நானிய அரசியல்ூசெட்று முடிவடைத்ு முடிவடத நிு முடிவட் தலைில் நேந்த இரண்டு நாட்று முடிவடை ல் நவண்டும என்று
ில் நேந்த இரண்டு நாங்கள் ில் நேமபகில் நகுமுறைந்த இரண்டு நாம.”
று முடிவடைச்சு பிரத் உச்சிமரந்த இரண்டு நான ் உச்சிமந்த இரண்டு நார்க் ரூட், கட்று முடிவடை் தலைந்த இரண்டு நான் சில் நேருக்கடிு முடிவடய “ஸ்சபயினின்
ஒரு
உள்ில் நேந்த இரண்டு நாட்டு விவகந்த இரண்டு நாரம” என்று அு முடிவடஅழைத்தந்த இரண்டு நார், பிசரஞ்சு
ஜனந்த இரண்டு நாதிபதியந்த இரண்டு நான இம் உச்சிமந்த இரண்டு நானுவல் ் உச்சிமக்ல் நரந்த இரண்டு நான் வியந்த இரண்டு நாஅழைனன்று, ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பியத்
து முடிவட் தலைவர்கள் “ஸ்சபயிு முடிவடனச் சுற்றிய ஐக்கியத்தின் ஒரு சூசெயதிு முடிவடய
அனுப்பவந்த இரண்டு நார்கள்” என்று அறிவித்த பின்னர் ரல் நோந்த இரண்டு நாயுறு முடிவடைன் ஒரு
தனிப்பட்று முடிவடை ூசெந்திப்ு முடிவடப ில் நேறு முடிவடைத்தினந்த இரண்டு நார்.
் உச்சிமந்த இரண்டு நாட்ரிட்டுக்கந்த இரண்டு நான ஆதரவின் ஒரு அூசெந்த இரண்டு நாதந்த இரண்டு நார் துணை சவளிப்பந்த இரண்டு நாறு முடிவடைந்த இரண்டு நாக,
ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பிய ஒன்றிய ஆு முடிவட் துணையத்தின் து முடிவட் தலைவரந்த இரண்டு நான ல் நஜந்த இரண்டு நான் குல் நதிட்டங்களைந்த இரண்டு நாட்
ஜஜூங்கர், ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பிய ஒன்றிய கவன்சிலின் து முடிவட் தலைவரந்த இரண்டு நான சறு முடிவடைந்த இரண்டு நானந்த இரண்டு நால்ட்
று முடிவடைஸ்க்,
் உச்சிமற்றும
ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பிய ில் நேந்த இரண்டு நாறு முடிவடைந்த இரண்டு நாளு் உச்சிமன்குமுறைத்தின் து முடிவட் தலைவரந்த இரண்டு நான
அண்ல் நறு முடிவடைந்த இரண்டு நானியந்த இரண்டு நா தஜனி அு முடிவடனவரும உச்சி் உச்சிமந்த இரண்டு நாில் நேந்த இரண்டு நாட்டுக்குப் பின்னர் ல் நில் நேற்று,
ஸ்சபயினில் உள்திட்டங்களை Oviedo ில் நேகருக்குப் பய் துணைம சூசெயது, ஸ்சபயின்
் உச்சிமன்னரந்த இரண்டு நான ஆகுமுறைந்த இரண்டு நாம பிலிப் ஐல் நரந்த இரண்டு நாப்பிய ஒன்றியத்திற்கு Princess of Asturias
பரிு முடிவடூசெ வஅழைங்கும ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்குசகந்த இரண்டு நாண்று முடிவடைனர். கட்று முடிவடைல் ந் தலைந்த இரண்டு நானியந்த இரண்டு நா
ஸ்சபயினின்
ஒரு
“அத்தியந்த இரண்டு நாவசிய் உச்சிமந்த இரண்டு நான
பகுதி”
என்று
பந்த இரண்டு நார்ு முடிவடவயந்த இரண்டு நாதிட்டங்களைர்களிறு முடிவடைம இருந்து இு முடிவடறு முடிவடைவிறு முடிவடைந்த இரண்டு நாத ு முடிவடகதட்று முடிவடைு முடிவட் தலைப் சபற்குமுறை ஒரு
கருத்ு முடிவடத
் உச்சிமன்னர்
அறிவித்த
ல் நபந்த இரண்டு நாது
அவர்கள்
ல் நகட்டுக்
சகந்த இரண்டு நாண்டிருந்தனர்.

