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மன்னணி

 வி வேட்ட்பேட்பாளர்களின் கருத்துக்கணிப்பு எண்ணிக்கணிப்பு எண்ணிக்ககககணிப்பு எண்ணிக்கள
மேட்பாற்றுி வேதில் மீண்டும் சர்ி வே வடும் சர்வதேச சம்ட்பி வேங்கள் குறுக்கிடுகின்ற நிகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலையில்,
சிரிரியேட்பா மீடும் சர்வதேேட்பான கடந்டும் சர்வதே ி வேேட்பார அார அமமரிக்க ஏவுககணிப்பு எண்ணிக்கக்க ஏவுகணை டும் சர்வதேேட்பாக்குடும் சர்வதேல் பிார அமரஞ்ச
ஜனேட்பாதிட்பதி பிரச்சேட்பாரத்கணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதே அதிர கணிப்பு எண்ணிக்கி வேத்துள்ளது.
ி வேேட்பாஷிங்டனுக்கு எதிரேட்பாக ட்பேட்பாரீஸ- வட்பர்லின்-மேட்பாஸ வகேட்பா அச்சக்கு அகணிப்பு எண்ணிக்க்கு அழைப்பு
விடுத்டும் சர்வதே ி வே் குறுக்கிடுகின்ற நிலைதுசேட்பாரி  வி வேட்ட்பேட்பாளரும் மன்னர் விருப்ட்பத்திற்குரிரியி வேரேட்பாக
இருந்டும் சர்வதேி வேருமேட்பான பிரேட்பான்சி வேேட்பா ஃபிய் வரியேட்பான் , ஜனி வேரியில் ஊ்கு அழைல்
குற்றச்சேட்பாட்டுக்களுக்கு இ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைக்கில் கணிப்பு எண்ணிக்கி வேக்கப்ட்பட்டதில் இருந்து பின்டும் சர்வதேங்கி
ி வேருகிறேட்பார். ஒரு சமரியம், இந்டும் சர்வதே  வட்பேட்பாட்டியில் நி வே-ட்பேட்பாசிசி வேேட்பாடும் சர்வதே  வி வேட்ட்பேட்பாளர்
மரீன் லு ார அமட்பன்னும் மற்றும் ஆளும்  வசேட்பாசலிஸட் கட்சி (PS) மற்றும்
 வட்பர்லினின் ஆடும் சர்வதேரவு ார அமட்பற்ற ஒரு மன்னேட்பாள் ி வேங்கிரியேட்பாளரும் ார அமட்பேட்பாருளேட்பாடும் சர்வதேேட்பார
அகணிப்பு எண்ணிக்கமச்சருமேட்பான இமேட்பானுி வேல் மேட்பாக் வரேட்பானும் ார அமசல்ி வேேட்பாக்கு ார அமட்பற்றிருந்டும் சர்வதேனர்.
மேட்பாக் வரேட்பான், ஆழ்ந்டும் சர்வதே சிக்கன திட்டங்களுக்கும் மற்றும் கட்டேட்பாரிய இரேட்பாணுி வே
 வசகணிப்பு எண்ணிக்கி வேகணிப்பு எண்ணிக்கரிய மீண்டும் ார அமகேட்பாண்டு ி வேரவும் அகணிப்பு எண்ணிக்க்கு அழைப்புவிடுத்து ி வேருகிறேட்பார் .
சிரிரியேட்பா மீடும் சர்வதேேட்பான டும் சர்வதேேட்பாக்குடும் சர்வதேல் மற்றும் கடந்டும் சர்வதே ி வேேட்பார ஜனேட்பாதிட்பதி  வி வேட்ட்பேட்பாளர்
விி வேேட்பாடும் சர்வதேத்திற்குப் பின்னர், இப் வட்பேட்பாது, லு ார அமட்பன்னும் சரி மேட்பாக் வரேட்பானும் சரி
பின்டும் சர்வதேங்கி உள்ளனர்.
கிளர்ச்சிகர பிரேட்பான்ஸ (France insoumise) இரியக்கத்திற்கு டும் சர்வதேற் வட்பேட்பாது
டும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலைகணிப்பு எண்ணிக்கம ார அமகேட்பாடுத்து ி வேரும்  வசேட்பாசலிஸட் கட்சியின் ஒரு மன்னேட்பாள்
அகணிப்பு எண்ணிக்கமச்சரும் இடது மன்னணியின் டும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலைி வேருமேட்பான  வஜேட்பான் -லூக்
ார அமம வ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான் வசேட்பான், கருத்துக்கணிப்புகளில் ஃபிய் வரியேட்பாகணிப்பு எண்ணிக்கன மந்தி, 12 இல்
இருந்து 18 சடும் சர்வதேவீடும் சர்வதேத்திற்கு  வமலுரியர்ந்து உள்ளேட்பார்.  வசேட்பாசலிஸட் கட்சி
 வி வேட்ட்பேட்பாளர் ார அமட்பனுி வேேட்பா அ வமேட்பானும் இரண்டேட்பாி வேது சற்றில் அி வேர்
ார அமம வ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான் வசேட்பாகணிப்பு எண்ணிக்கன
ஆடும் சர்வதேரிப்ட்படும் சர்வதேேட்பாக
ார அமடும் சர்வதேரிவித்துள்ளேட்பார்.
அ வமேட்பானின்
ி வேேட்பாக்கேட்பாளர்கள் (9-10 சடும் சர்வதேவீடும் சர்வதேம்) ார அமம வ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான் வசேட்பானுக்கு ி வேேட்பாக்களித்டும் சர்வதேேட்பால்,
அி வேர் ச் குறுக்கிடுகின்ற நிலைட்பமேட்பாக இரண்டேட்பாம் சற்றுக்கு டும் சர்வதேகுதி ார அமட்பற்று, ஜனேட்பாதிட்பதி
ட்படும் சர்வதேவிக்கேட்பான இரண்டேட்பாம் சற்று  வட்பேட்பாட்டியில் மேட்பாக் வரேட்பான் அல்் குறுக்கிடுகின்ற நிலைது லு
ார அமட்பன்கணிப்பு எண்ணிக்கன எதிர்ார அமகேட்பாள்ி வேேட்பார்.
கருத்துக்கணிப்புகளில் ார அமம வ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான் வசேட்பான் உரியர்ந்திருப்ட்பதில் மிகவும்
குறிப்பிடத்டும் சர்வதேக்க அம்சம் என்னார அமி வேன்றேட்பால் பிரேட்பான்சின் அி வேசரகேட்பா் குறுக்கிடுகின்ற நிலை
நிகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலைகணிப்பு எண்ணிக்கமகளின் கீழ்  வசேட்பாசலிஸட் கட்சிரியேட்பாலும், அத்துடன் லு ார அமட்பன்னின்
 வடும் சர்வதேசிரிய மன்னணிரியேட்பாலும் (FN) தூண்டிவிடப்ட்பட்ட ட்பரி வே் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான மஸலீம்வி வரேட்பாடும் சர்வதே ம வனேட்பாட்பேட்பாி வேத்கணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதேயும் மற்றும்  வட்பேட்பாகணிப்பு எண்ணிக்கரயும் அி வேர் விமர்சிப்ட்படும் சர்வதேற்கு
கிகணிப்பு எண்ணிக்கடத்திருக்கும்
விகணிப்பு எண்ணிக்கடயிறுப்ட்பேட்பாக
உள்ளது.
ார அமம வ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான் வசேட்பான்
மேட்பார்கணிப்பு எண்ணிக்கசய்யில் ி வேேட்பாரயிறுதி ி வேேட்பாக்கில் ஒரு  வடும் சர்வதேர்டும் சர்வதேல்  வட்பரணி நடத்தினேட்பார் ,
அகணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதே ஒழுங்ககணிப்பு எண்ணிக்கமத்டும் சர்வதேி வேர்களின் டும் சர்வதேகி வேல்ட்படி அதில் 70,000  வட்பர் க் குறுக்கிடுகின்ற நிலைந்து
ார அமகேட்பாண்டனர். அி வேரது உகணிப்பு எண்ணிக்கரயில்  வட்பேட்பார் மற்றும் அகதிகள் மீடும் சர்வதேேட்பான
துஷ்பிர வரியேட்பாகத்கணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதே
விமர்சிப்ட்பதில்
அி வேர்
அதிக
 வநரம்
ார அமச் குறுக்கிடுகின்ற நிலைவிட்டிருந்டும் சர்வதேேட்பார்.
சிரிரியேட்பா டும் சர்வதேேட்பாக்குடும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலை ஆடும் சர்வதேரித்துள்ள பிார அமரஞ்ச ஜனேட்பாதிட்பதி பிரேட்பான்சி வேேட்பா
 வஹேட்பா் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாண்ட்
உள்ளடங்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாக,
ஐ வரேட்பாப்பிரிய
டும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலைி வேர்ககணிப்பு எண்ணிக்களயும்

ட்ரம்கணிப்பு எண்ணிக்கட்பயும் ார அமம வ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான் வசேட்பான் டும் சர்வதேேட்பாக்கினேட்பார். “நேட்பான் சமேட்பாடும் சர்வதேேட்பானத்திற்கேட்பான
 வி வேட்ட்பேட்பாளர்,” என்றேட்பார்.
“நீங்கள் ி வேேட்பாக்களிக்க ார அமசல்லும்  வட்பேட்பாது இந்டும் சர்வதே நேட்பாட்ககணிப்பு எண்ணிக்கள நிகணிப்பு எண்ணிக்கனவில்
ார அமகேட்பாள்ளுங்கள்,
இி வேர்கள்,
அடிப்ட்பகணிப்பு எண்ணிக்கட
இல்் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாடும் சர்வதே,
சர்ி வே வடும் சர்வதேச
சட்டபூர்ி வேத்டும் சர்வதேன்கணிப்பு எண்ணிக்கம இல்் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாடும் சர்வதே, டும் சர்வதேனிார அமரியேட்பாருி வேரேட்பால் நடத்டும் சர்வதேப்ட்பட்ட மற்றும்
ஒரு
 வட்பேட்பாருக்குள்
இழுக்கக்கூடிரிய
ட்ரம்பின்
டும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலையீட்கணிப்பு எண்ணிக்கட
ி வேர வி வேற்ட்படும் சர்வதேற்கேட்பாக அி வேர் பின்னேட்பால் ார அமசன்றி வேர்களேட்பாி வேர்,” என்று
ார அமம வ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான் வசேட்பான் அறிவித்டும் சர்வதேதும் கூட்டத்திலிருந்து கணிப்பு எண்ணிக்ககத்டும் சர்வதேட்டல் ட்ப் குறுக்கிடுகின்ற நிலைமேட்பாக
ஒலித்டும் சர்வதேது.
“அதுகுறித்து
நன்கு
 வரியேட்பாசியுங்கள்:
சமேட்பாடும் சர்வதேேட்பானம்
 வி வேண்டுமேட்பானேட்பால், ி வேேட்பாக்குச்சேட்பாி வேடியில் டும் சர்வதேி வேறேட்பாக ி வேேட்பாக்களிக்கேட்பாதீர்கள்.
நீங்கள்  வட்பேட்பாருக்கேட்பான ஒருி வேகணிப்பு எண்ணிக்கர  வடும் சர்வதேர்ார அமடும் சர்வதேடுத்டும் சர்வதேேட்பால், இறுதியில் அது
உங்ககணிப்பு எண்ணிக்கள ி வேந்டும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்கடயும்  வட்பேட்பாது ஆச்சரிரியமகணிப்பு எண்ணிக்கடரியேட்பாதீர்கள்,” என்றேட்பார்.
ஐ வரேட்பாப்பிரிய
ஒன்றிரியத்தின்
ஈவிரக்கமற்ற
பிற் வட்பேட்பாக்குத்டும் சர்வதேனமேட்பான
பு் குறுக்கிடுகின்ற நிலைம்ார அமட்பரியர் வி வேேட்பார்-வி வரேட்பாடும் சர்வதே ார அமகேட்பாள்கணிப்பு எண்ணிக்கககளினேட்பால் சிரிரியேட்பாவில் இருந்து
டும் சர்வதேப்பி வரியேட்பாடி ி வேரும் ஆயிரக் கக்க ஏவுகணைக்கேட்பான அகதிகள் மத்திரிய டும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்கரக்கடல்
ட்பகுதியில் மூழ்கி இறந்டும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதேயும் அி வேர் குறிப்பிட்டேட்பார் . “நல்் குறுக்கிடுகின்ற நிலைார அமடும் சர்வதேேட்பாரு
கடல், அகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலைகளுக்கு அடியில் ார அமகேட்பால்் குறுக்கிடுகின்ற நிலைப்ட்பட்ட 30,000  வட்பருக்கு எவ்ி வேேட்பாறு
அது புகணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதேகுழிரியேட்பாக மேட்பாறிரியது?” என்றி வேர்  வகள்வி எழுப்பினேட்பார்,
உயிரி்கு அழைந்டும் சர்வதேி வேர்களுக்கேட்பாக ஒரு நிமிட  வநரம் ார அமமமிட நேரம் மௌன அஞ்சலி ார அமசலுத்திரிய
பின்னர் அி வேர் ார அமடும் சர்வதேேட்பாடர்ந்து கூறுகணிப்பு எண்ணிக்ககயில், “எல் வ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாரும் ார அமசவி ார அமகேட்பாடுத்து
 வகளுங்கள், இது மரக்க ஏவுகணை  வநர ார அமமமிட நேரம் மௌனம்,” என்றேட்பார்.
பு் குறுக்கிடுகின்ற நிலைம்ார அமட்பரியர்ந்டும் சர்வதேி வேர்களுக்கு எதிரேட்பான ார அமி வேறுப்பு தூண்டிவிடப்ட்படுி வேது
குறித்து ார அமம வ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான் வசேட்பான் கூறுகணிப்பு எண்ணிக்ககயில், “பு் குறுக்கிடுகின்ற நிலைம்ார அமட்பரியர்வு என்ட்பது
எப் வட்பேட்பாது வம நேட்பாட்கணிப்பு எண்ணிக்கட விட்டு நிர்ட்பந்திக்கப்ட்பட்ட ார அமி வேளி வரியற்றம் டும் சர்வதேேட்பான் ,
அதுார அமி வேேட்பாரு அி வே் குறுக்கிடுகின்ற நிலைநிகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலை என்ட்பகணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதே நேட்பாம் நமது விகணிப்பு எண்ணிக்கடயிறுப்பில் கேட்பாட்ட"
 வி வேண்டும் என்றி வேர் ார அமடும் சர்வதேரிவித்டும் சர்வதேேட்பார்.
ார அமம வ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான் வசேட்பானுக்கேட்பான ஆடும் சர்வதேரவு அதிகரித்து ி வேருி வேடும் சர்வதேேட்பானது  வசேட்பாசலிஸட்
கட்சி அரசேட்பாங்கத்தினது  வட்பேட்பார், சிக்கன நடி வேடிக்கணிப்பு எண்ணிக்கக ார அமகேட்பாள்கணிப்பு எண்ணிக்கககள்,
இனி வேேட்பாடும் சர்வதே
மற்றும்
சட்ட
ஒழுங்கு
உக்க ஏவுகணைர்வுக்கேட்பான
அடும் சர்வதேன்
மகணிப்பு எண்ணிக்கறயீடுகளுக்கு மக்களின் ட்பரந்டும் சர்வதே பிரிவுகளிகணிப்பு எண்ணிக்கட வரிய நி் குறுக்கிடுகின்ற நிலைவும் ஆழ்ந்டும் சர்வதே
எதிர்ப்கணிப்பு எண்ணிக்கட்ப பிரதிட்பலிக்கிறது. இந்டும் சர்வதே உக்க ஏவுகணைர்வுகள் மன்னுக்கு ி வேருி வேடும் சர்வதேேட்பானது,
 வடும் சர்வதேசிரிய மன்னணியின் (FN) ி வேளர்ச்சி திரும்ட்ப ார அமட்பற மடிரியேட்பாடும் சர்வதே அளவிற்கு
இனி வேேட்பாடும் சர்வதே, பிார அமரஞ்ச மக்கள் ி வே் குறுக்கிடுகின்ற நிலைதுக்கு திரும்புி வேகணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதே  வநேட்பாக்கிரிய ஒரு
நிரந்டும் சர்வதேரமேட்பான தீவிரமரியப்ட்பட்ட மேட்பாற்றத்கணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதேப் பிரதிட்பலிக்கின்றது என்ற
ககணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதேரியேட்பாடகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலை மறுத்துகணிப்பு எண்ணிக்கரக்கிறது. உண்கணிப்பு எண்ணிக்கமயில்,  வஹேட்பா் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாண்டின்
ஜனேட்பாதிட்பதி ட்படும் சர்வதேவி கேட்பா் குறுக்கிடுகின்ற நிலைத்தில் ட்ப் குறுக்கிடுகின்ற நிலைமேட்பான இடதுசேட்பாரி,  வசேட்பாசலிச உக்க ஏவுகணைர்வுகள்
ஒடுக்கப்ட்பட்டிருந்டும் சர்வதேேட்பாலும் கூட, அகணிப்பு எண்ணிக்கி வே இன்னுமம் உயிர் ி வேேட்பாழ்கின்றன,
அகணிப்பு எண்ணிக்கனத்திற்கும்  வம் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாக ார அமடும் சர்வதேேட்பாழி் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாள ி வேர்க்கத்திற்குள் நி் குறுக்கிடுகின்ற நிலைவுகின்றன.
 வஹேட்பா் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாண்டின் கீழ் ஐந்டும் சர்வதேேட்பாண்டு கேட்பா் குறுக்கிடுகின்ற நிலை  வட்பேட்பார் மற்றும் சிக்கன
திட்டங்களும் மற்றும் 17 மேட்பாடும் சர்வதே கேட்பா் குறுக்கிடுகின்ற நிலை அி வேசரகேட்பா் குறுக்கிடுகின்ற நிலை நிகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலையும் ஒரு
ார அமி வேடிப்ட்பேட்பார்ந்டும் சர்வதே சமூக மற்றும் அரசிரியல் ார அமநருக்கடிகணிப்பு எண்ணிக்கரிய உருி வேேட்பாக்கி

உள்ளன. ி வேர்க்க  வட்பேட்பாரேட்பாட்டத்கணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதே, ஒரு நேட்பாளேட்பாந்டும் சர்வதே ி வேேட்பாழ்க்கணிப்பு எண்ணிக்கக
ரியடும் சர்வதேேட்பார்த்டும் சர்வதேமேட்பாக பிார அமரஞ்ச மக்களில் மூன்றில் இரண்டு ட்பங்கினர்
நம்புி வேடும் சர்வதேேட்பாக கடந்டும் சர்வதே ஆண்டு ஒரு கருத்துக் கணிப்பு கண்டறிந்டும் சர்வதேது . 2015
இல் ட்பேட்பாரீஸில் நடந்டும் சர்வதே ட்பரியங்கரி வேேட்பாடும் சர்வதே டும் சர்வதேேட்பாக்குடும் சர்வதேல்களுக்கு பின்னர் ார அமகேட்பாண்டு
ி வேரப்ட்பட்ட அி வேசரகேட்பா் குறுக்கிடுகின்ற நிலை நிகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலையின் கீழ், இஸ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாமிரிய வி வரேட்பாடும் சர்வதே
ார அமி வேறுப்புக்கு
ார அமடும் சர்வதேேட்பாடர்ச்சிரியேட்பாக
உத்தி வரியேட்பாகபூர்ி வே
மகணிப்பு எண்ணிக்கறயீடுகள்
இருந்டும் சர்வதே வட்பேட்பாதினும்
கூட,
 வடும் சர்வதேசிரியி வேேட்பாடும் சர்வதேத்திற்கு
ட்ப் குறுக்கிடுகின்ற நிலைமேட்பான
எதிர்ப்பு
நி் குறுக்கிடுகின்ற நிலைவுகிறது.
 வசேட்பாசலிஸட் கட்சியின் பிற் வட்பேட்பாக்குத்டும் சர்வதேனமேட்பான ார அமடும் சர்வதேேட்பாழி் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாளர் சட்டத்திற்கு
எதிரேட்பாக கடந்டும் சர்வதே ஆண்டின் ட்பேட்பாரிரிய  வட்பேட்பாரேட்பாட்டங்களுக்குப் பின்னர்,
இந்டும் சர்வதேேட்பாண்டு ஒல் வன-ச-புி வேேட்பா இல் Théo மீடும் சர்வதேேட்பான ார அமட்பேட்பாலிஸின் ட்ப் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாத்கேட்பாரம்
மற்றும் ட்பேட்பாரீசில் Liu Shaoyo இன் ட்படுார அமகேட்பாகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலை உட்ட்பட ார அமட்பேட்பாலிஸ
கேட்பாட்டுமிரேட்பாண்டித்டும் சர்வதேனத்திற்கு எதிரேட்பாக  வட்பேட்பாரேட்பாட்டங்களும் க் குறுக்கிடுகின்ற நிலைகங்களும்
நடந்துள்ளன.
அ வடும் சர்வதே  வநரத்தில், கூர்கணிப்பு எண்ணிக்கமரியேட்பான எச்சரிக்கணிப்பு எண்ணிக்கககள் விடுக்க  வி வேண்டியுள்ளது:
ார அமடும் சர்வதேேட்பாழி் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாளர்களின்
சமூக
அபி் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாகணிப்பு எண்ணிக்கஅபிலாஷைககணிப்பு எண்ணிக்கள
மன்ார அமனடுக்க
ார அமம வ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான் வசேட்பான் ஒரு ி வேேட்பாகனமேட்பாக  வசகணிப்பு எண்ணிக்கி வேரியேட்பாற்ற மடிரியேட்பாது . 1991
ி வேகணிப்பு எண்ணிக்களகுடேட்பா  வட்பேட்பாருக்கு எதிரேட்பான உக்க ஏவுகணைர்வுகள் மற்றும் யூ வரேட்பா
அறிமகப்ட்படுத்திரியது மீடும் சர்வதேேட்பான மக்கள் எதிர்ப்பு உள்ளடங்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாக இப் வட்பேட்பாது
அி வேர் சரண்டுி வேடும் சர்வதேற்கு மகணிப்பு எண்ணிக்கறயிட்டு ி வேரும் இந்டும் சர்வதே உக்க ஏவுகணைர்வுககணிப்பு எண்ணிக்கள , அி வேர்
 வசேட்பாசலிஸட்
கட்சியின்
உள் வளயும்
ார அமி வேளி வரியயும்
இருந்து
கேட்பாட்டிக்ார அமகேட்பாடுத்டும் சர்வதேடும் சர்வதேன் ஒரு நீண்ட ி வேர் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாகணிப்பு எண்ணிக்கற ார அமகேட்பாண்டுள்ளேட்பார்.
 வட்பேட்பார்-எதிர்ப்பு அல்் குறுக்கிடுகின்ற நிலைது பு் குறுக்கிடுகின்ற நிலைம்ார அமட்பரியர் வி வேேட்பார்-ஆடும் சர்வதேரவு  வி வேட்ட்பேட்பாளரேட்பாக அி வேர்
கூறும் ி வேேட்பாக்குறுதிகள் ார அமட்பேட்பாய்ரியேட்பானகணிப்பு எண்ணிக்கி வே . அி வேரது மேட்பார்க்சிச-வி வரேட்பாடும் சர்வதே
ார அமி வேகுஜனி வேேட்பாடும் சர்வதேம் ஆனது, அரசிரியல்ரீதியில் ார அமடும் சர்வதேேட்பாழி் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாள ி வேர்க்கத்தின்
சரியேட்பாதீனமேட்பான ட்பேட்பாத்திரத்கணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதே ி வேலியுறுத்தும்  வசேட்பாசலிசத்கணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதே நிரேட்பாகரிக்கிறது,
இன்னும் ார அமசேட்பால்் குறுக்கிடுகின்ற நிலைப்  வட்பேட்பானேட்பால் இடது மற்றும் ி வே் குறுக்கிடுகின்ற நிலைதுக்கு இகணிப்பு எண்ணிக்கடயி் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான
வித்திரியேட்பாசத்கணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதே வரிய கூட நிரேட்பாகரிக்கின்ற நிகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலையில், அது ார அமசேட்பாத்துகணிப்பு எண்ணிக்கடகணிப்பு எண்ணிக்கம
ி வேர்க்கங்களின் ஒரு பிற் வட்பேட்பாக்குத்டும் சர்வதேனமேட்பான கருவிரியேட்பாக நிரூட்பக்க ஏவுகணைமேட்பாகி
உள்ளது. அதிகேட்பாரத்திற்கு ி வேந்டும் சர்வதேதும், அி வேர் ார அமடும் சர்வதேேட்பாழி் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாள ி வேர்க்கத்தின்
எதிரி என்ட்பகணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதே நிரூபிப்ட்பேட்பார்.
ார அமம வ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான் வசேட்பானின் கி வரக்க கூட்டேட்பாளிரியேட்பான பிரடும் சர்வதேம மந்திரி அார அம் குறுக்கிடுகின்ற நிலைக்சிஸ
சிப்ரேட்பாஸின் சிரிசேட்பா அரசேட்பாங்கம் (“தீவிர இடதுக்கேட்பான கூட்டணி”), கிரீகணிப்பு எண்ணிக்கீ
சிரழித்டும் சர்வதே ஐ வரேட்பாப்பிரிய ஒன்றிரிய சிக்கனத் திட்டங்ககணிப்பு எண்ணிக்கள மடிவுக்குக்
ார அமகேட்பாண்டு ி வேரும் ி வேேட்பாக்குறுதிகளின் அடிப்ட்பகணிப்பு எண்ணிக்கடயில் டும் சர்வதேேட்பான் ஜனி வேரி 2015
 வடும் சர்வதேர்டும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலை ார அமி வேன்றது. அி வேர் ி வே் குறுக்கிடுகின்ற நிலைதுசேட்பாரி சடும் சர்வதேந்திர கி வரக்கர்கள் கட்சி
உடனேட்பான கூட்டணி வரியேட்பாடு ார அமடும் சர்வதேேட்பாடங்கி, மழுகணிப்பு எண்ணிக்கமரியேட்பாக அி வேர்  வடும் சர்வதேர்டும் சர்வதேல்
ி வேேட்பாக்குறுதிககணிப்பு எண்ணிக்களக் கேட்பாட்டிக்ார அமகேட்பாடுத்டும் சர்வதேேட்பார். சிப்ரேட்பாஸ அி வேர் ட்படும் சர்வதேவி வரியற்று
ஒருசி் குறுக்கிடுகின்ற நிலை ி வேேட்பாரங்களுக்குள் ஐ வரேட்பாப்பிரிய ஒன்றிரிய சிக்கன புரிந்துக்க ஏவுகணைர்வு
திட்டத்கணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதே விரிி வேேட்பாக்கிரிய வடும் சர்வதேேட்பாடு, அி வே வர ஏற்ட்பேட்பாடு ார அமசய்டும் சர்வதே ஒரு சர்ி வேஜன
ி வேேட்பாக்ார அமகடுப்பில்
கி வரக்க
மக்களில்
60
சடும் சர்வதேவீடும் சர்வதேத்தினருக்கும்
அதிகமேட்பானி வேர்கள் சிக்கன திட்டங்களுக்கு " வி வேண்டேட்பாம்" என்று
ி வேேட்பாக்களித்டும் சர்வதேடும் சர்வதேற்குப் ட்பணிரிய மறுத்து, 2015  வகேட்பாகணிப்பு எண்ணிக்கடயில் ஆழ்ந்டும் சர்வதே சமூக
ார அமி வேட்டுக்ககணிப்பு எண்ணிக்களயும் திணித்டும் சர்வதேேட்பார்.
அி வேரது ஸட்பேட்பானிரிய கூட்டேட்பாளிகள், ார அமட்பார அமட வமேட்பாஸ, ஸார அமட்பயினின் இரேட்பாணுி வே
அதிகேட்பாரிகளது கணிசமேட்பான பிரிவுககணிப்பு எண்ணிக்கள திரட்டி, உள்ளேட்பாட்சி மற்றும்
பிரேட்பாந்திரிய அரசேட்பாங்கத்தில் எண்க்க ஏவுகணைற்ற ட்படும் சர்வதேவிககணிப்பு எண்ணிக்கள நிரப்பி ி வேருகிறது,
அங் வக அி வேர்கள் ி வேங்கிகளின் கருவிரியேட்பாக நிரூட்பக்க ஏவுகணைமேட்பாகி ி வேருகிறேட்பார்கள்
என்ட்ப வடும் சர்வதேேட்பாடு,
ார அமடும் சர்வதேேட்பாழி் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாளர்களின்
 வி வேகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலைநிறுத்டும் சர்வதேங்ககணிப்பு எண்ணிக்கள
நசக்கும்
அ வடும் சர்வதே வி வேகணிப்பு எண்ணிக்களயில், மடும் சர்வதேரீதியி் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான கடன்ககணிப்பு எண்ணிக்கள திருப்பிச் ார அமசலுத்தி
ி வேருகிறேட்பார்கள்.
ார அமம வ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான் வசேட்பான் சமேட்பாடும் சர்வதேேட்பானம் மற்றும் சகிப்புத்டும் சர்வதேன்கணிப்பு எண்ணிக்கமயின் ஒரு
 வி வேட்ட்பேட்பாளரேட்பாக அறிவித்துக் ார அமகேட்பாள்கின்ற அ வடும் சர்வதே வி வேகணிப்பு எண்ணிக்களயில், அி வேர்
கட்டேட்பாரிய இரேட்பாணுி வே  வசகணிப்பு எண்ணிக்கி வேகணிப்பு எண்ணிக்கரிய மீளமர்த்டும் சர்வதே அகணிப்பு எண்ணிக்க்கு அழைப்புவிடுப்ட்படும் சர்வதேன்
அடிப்ட்பகணிப்பு எண்ணிக்கடயில்  வட்பேட்பாட்டியிட்டு ி வேருகிறேட்பார். அகணிப்பு எண்ணிக்கனத்திற்கும்  வம் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாக,

நி வேம்ட்பர் 2015 இல்  வடும் சர்வதேசிரிய சட்டமன்றத்தில் அி வேசரகேட்பா் குறுக்கிடுகின்ற நிலை நிகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலைக்கு
ி வேேட்பாக்களித்டும் சர்வதே இடது மன்னணி பிரதிநிதிகளது ஆடும் சர்வதேரகணிப்பு எண்ணிக்கி வே அி வேர்
சேட்பார்ந்துள்ளேட்பார். சிரிரியேட்பா மீடும் சர்வதேேட்பான ட்ரம்பின் டும் சர்வதேேட்பாக்குடும் சர்வதேல் இப் வட்பேட்பாது
 வநட் வடேட்பாவுக்கும் சிரிரியேட்பாவின் அணுஆயுடும் சர்வதே வமந்திரிய ஆடும் சர்வதேரி வேேட்பாளரேட்பான
ரஷ்ரியேட்பாவுக்கும் இகணிப்பு எண்ணிக்கட வரிய ஒரு  வமேட்பாடும் சர்வதேல் அட்பேட்பாரியத்கணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதே  வநரடிரியேட்பாக
அதிகரித்துள்ளது என்ட்ப வடும் சர்வதே கட்டேட்பாரிய இரேட்பாணுி வே  வசகணிப்பு எண்ணிக்கி வேகணிப்பு எண்ணிக்கரிய மீண்டும்
ார அமகேட்பாண்டு ி வேருி வேடும் சர்வதேற்கேட்பான அி வேர் அகணிப்பு எண்ணிக்க்கு அழைப்பின் மக்கிரியத்துி வேம் என்ட்பது
ார அமடும் சர்வதேளிி வேேட்பாக உள்ளது. மேட்பாக் வரேட்பான் எகணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதே மிகப்ார அமட்பரும்  வட்பேட்பார்களின் ஒரு
"சகேட்பாப்டும் சர்வதேம்" என்று அகணிப்பு எண்ணிக்க்கு அழைத்டும் சர்வதேேட்பா வரேட்பா அத்டும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்ககரிய ஒன்றுக்கு இி வேர் பிரேட்பான்கணிப்பு எண்ணிக்கச
டும் சர்வதேரியேட்பார் ார அமசய்ரிய மரியன்று ி வேருகிறேட்பார்.
மத்திரிய டும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்கரக்கடலில் அகதிகளின் கதிகணிப்பு எண்ணிக்கரியக் குறித்து அி வேர் ி வேடிக்கும்
கண்ணீர் குறிப்ட்பேட்பாக ட்பேட்பாசேட்பாங்குத்டும் சர்வதேனமேட்பானது, மில்லிரியன் கக்க ஏவுகணைக்கேட்பானி வேர்கள்
அி வேர்களது வீடுககணிப்பு எண்ணிக்கள விட்டு ஐ வரேட்பாப்ட்பேட்பாவிற்கு டும் சர்வதேப்பி வரியேட்பாடி ி வேர
நிர்ட்பந்தித்டும் சர்வதே, சிரிரியேட்பா மற்றும் லிபிரியேட்பாவிற்கு எதிரேட்பாக 2011 இல்
நடத்டும் சர்வதேப்ட்பட்ட  வநட் வடேட்பா  வட்பேட்பார்
உந்துடும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலை
இி வேர் தீவிரமேட்பாக
ஆடும் சர்வதேரித்டும் சர்வதேி வேரேட்பாி வேேட்பார்.
மகத்திகணிப்பு எண்ணிக்கர
மற்றும்
புர்கேட்பா
அணிி வேடும் சர்வதேற்குத்
டும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்கடவிதிக்கும் சட்டங்ககணிப்பு எண்ணிக்கள இடது மன்னணி ஆடும் சர்வதேரித்டும் சர்வதேதுடன், மஸலீம்வி வரேட்பாடும் சர்வதே இனி வேேட்பாடும் சர்வதேம் தூண்டுி வேதில் ஒரு மன்னணி சக்திரியேட்பாகவும் அது
இருந்துள்ளது.
ார அமம வ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான் வசேட்பான் ார அமி வேளிநேட்பாட்டி வேர் வி வரேட்பாடும் சர்வதே ம வனேட்பாட்பேட்பாி வேத்கணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதே எதிர்கின்ற
நிகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலையில், அி வே வர ஒரு  வடும் சர்வதேசிரியி வேேட்பாடும் சர்வதே அரசிரியல்ி வேேட்பாதிரியேட்பாி வேேட்பார் . அி வேர்
 வி வேகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலைதிட்டத்திற்கும் மற்றும்  வட்பேட்பார் உந்துடும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலை டும் சர்வதேடுப்ட்படும் சர்வதேற்கும் எந்டும் சர்வதே
சம்ட்பந்டும் சர்வதேமம் கிகணிப்பு எண்ணிக்கடரியேட்பாது,  வட்பேட்பார் உந்துடும் சர்வதேல் ி வே்கு அழைக்ார அமகேட்பாழிந்டும் சர்வதே  வடும் சர்வதேசிரிய-அரச
அகணிப்பு எண்ணிக்கமப்புமகணிப்பு எண்ணிக்கறயின் இரியல்பிலும்,  வடும் சர்வதேசிரிய அரசகளேட்பாக உ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைகம்
பிளவுண்டு இருப்ட்படும் சர்வதேற்கும் மற்றும் சர்ி வே வடும் சர்வதேச ார அமட்பேட்பாருளேட்பாடும் சர்வதேேட்பார உறவுகளின்
இரியல்புக்கும் இகணிப்பு எண்ணிக்கடயி் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான ஆழ்ந்டும் சர்வதே மரண்ட்பேட்பாடுகளிலும்  வி வேரூன்றி
உள்ளது.
அி வேரது மேட்பார்கணிப்பு எண்ணிக்கசய்  வட்பரணியில், “அட்் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாண்டிக்கில் இருந்து யூரல்
ட்பகுதிகள் ி வேகணிப்பு எண்ணிக்கரயில் எழுந்துள்ள அல்் குறுக்கிடுகின்ற நிலைது  வமார அம் குறுக்கிடுகின்ற நிலைழுந்து ி வேருகின்ற சக் குறுக்கிடுகின்ற நிலை
பிரச்சிகணிப்பு எண்ணிக்கனகள் [சம்ட்பந்டும் சர்வதேமேட்பாக] ஐ வரேட்பாப்ட்பேட்பாவில் ஒரு ட்பேட்பாதுகேட்பாப்பு மேட்பாநேட்பாட்கணிப்பு எண்ணிக்கட"
நடத்துி வேடும் சர்வதேன் மூ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைமேட்பாக  வட்பேட்பார் அச்சறுத்டும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலைப்  வட்பேட்பாக்க  வி வேண்டுார அமமன
மன்ார அமமேட்பாழிந்டும் சர்வதேேட்பார். அி வேர் கூறினேட்பார், "ட்பேட்பார்கணிப்பு எண்ணிக்கி வேக்கு மன் ி வேந்து
ார அமகேட்பாண்டிருக்கின்ற ட்படுட்பரியங்கர அச்சறுத்டும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலை மறிரியடிப்ட்படும் சர்வதேற்கு" இது
"நம்கணிப்பு எண்ணிக்கம அனுமதிக்கும் … பிார அமரஞ்சி வேேட்பாசிகளேட்பான நேட்பாம் , இந்டும் சர்வதே ட்பண்கணிப்பு எண்ணிக்கடரிய
கண்டத்தில் சிறிரிய வடும் சர்வதேேட்பா, நடுத்டும் சர்வதேரமேட்பான வடும் சர்வதேேட்பா, அல்் குறுக்கிடுகின்ற நிலைது ார அமட்பரிரிய வடும் சர்வதேேட்பா எந்டும் சர்வதே
 வட்பேட்பாகணிப்பு எண்ணிக்கரயும் நேட்பாம் விரும்ட்பவில்கணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலை என்ட்பகணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதே கூற  வி வேண்டும்,” என்றேட்பார்.
இது  வகள்விககணிப்பு எண்ணிக்கள மட்டு வம எழுப்புகிறது: அது வட்பேட்பான்றார அமி வேேட்பாரு
மேட்பாநேட்பாட்டில் ட்ரம்ப், ரஷ்ரிய ஜனேட்பாதிட்பதி விளேட்பாடிமீர் புட்டின் மற்றும்
ஐ வரேட்பாப்பிரிய அரச டும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலைி வேர்கள் ஒன்றேட்பாக கூடி அமர்ந்டும் சர்வதேேட்பால் என்ன
நடக்கும்? அார அமமரிக்க ஜனநேட்பாரியகக் கட்சியும் மன்னணி ஐ வரேட்பாப்பிரிய
அரசேட்பாங்கங்களும் ரஷ்ரியேட்பா மற்றும் சிரிரியேட்பா உடன் நல்லுறவுககணிப்பு எண்ணிக்கள குறித்டும் சர்வதே
அி வேற்றின் மந்கணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதேரிய  வட்பச்சி வேேட்பார்த்கணிப்பு எண்ணிக்கடும் சர்வதேகளில் இருந்து 180 ட்பேட்பாகணிப்பு எண்ணிக்கக திரும்பி
சிரிரிய ட்பகணிப்பு எண்ணிக்கடகள் மீது விமேட்பானத் டும் சர்வதேேட்பாக்குடும் சர்வதேல்கள் நடத்டும் சர்வதே நகர்ந்டும் சர்வதேன . பிரடும் சர்வதேேட்பான
மடும் சர்வதே் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாளித்துி வே
சக்திகளின் மரண்ட்பட்ட சடரீதியி் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான
மற்றும்
மூ வ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாட்பேட்பாரிய
ந் குறுக்கிடுகின்ற நிலைன்களில்
 வி வேரூன்றிரிய
சமரசப்ட்படுத்டும் சர்வதே
மடிரியேட்பாடும் சர்வதே
எதிர்வி வரேட்பாடும் சர்வதேங்களின் இரியல்கணிப்பு எண்ணிக்கட்ப வரிய அது எடுத்துகேட்பாட்டுகிறது.
எவ்ி வேேட்பாறிருப்பினும் இன்று தீர்க்கமேட்பான அபிவிருத்திரியேட்பாக இருப்ட்பது,
கருத்துக்கணிப்புகளில் ார அமம வ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான் வசேட்பானின் ி வேளர்ச்சி குறித்டும் சர்வதேடும் சர்வதேல்் குறுக்கிடுகின்ற நிலை,
மேட்பாறேட்பாக  வட்பேட்பார் மற்றும் மடும் சர்வதே் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாளித்துி வேத்தின் சமூக சூகணிப்பு எண்ணிக்கறரியேட்பாடல்களுக்கு
பிரேட்பான்சிலும் சர்ி வே வடும் சர்வதேச அளவிலும் ார அமடும் சர்வதேேட்பாழி் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாள ி வேர்க்கத்தில் அதிகரித்து
ி வேரும்
எதிர்ப்பு
குறித்டும் சர்வதேடும் சர்வதேேட்பாகும்.
அி வேசரமேட்பாக
அி வேசிரியப்ட்படுி வேது
என்னார அமி வேன்றேட்பால் ஒரு  வட்பேட்பார்-எதிர்ப்பு இரியக்கம் மற்றும் சர்ி வே வடும் சர்வதேச
ார அமடும் சர்வதேேட்பாழி் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பாள ி வேர்க்கத்தின் ஒரு மேட்பார்க்சிச அரசிரியல் டும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலைகணிப்பு எண்ணிக்கமகணிப்பு எண்ணிக்கரியக்
கட்டிார அமரியழுப்புி வேடும் சர்வதேேட்பாகும். இது, இடும் சர்வதே வனேட்பாடு  வசர்ந்து, ார அமம வ் குறுக்கிடுகின்ற நிலைேட்பான் வசேட்பானின்
மேட்பார்க்சிச-வி வரேட்பாடும் சர்வதே அரசிரியலின் திி வேேட்பால்நிகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலைகணிப்பு எண்ணிக்கம குறித்டும் சர்வதே ஒரு கி வேனமேட்பான
ட்பகுப்ட்பேட்பாய்கணிப்பு எண்ணிக்கி வேயும் மற்றும் அம்ட்ப் குறுக்கிடுகின்ற நிலைப்ட்படுத்டும் சர்வதேகணிப்பு எண்ணிக்க் குறுக்கிடுகின்ற நிலையும் அி வேசிரியப்ட்படுத்துகிறது.

