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சார்லட்வில்லில்

எதிர்-ஆர்ப்்பாட்டக்டக்காரர்
ஹீதர்
ஹீதர் ஹ ஹீதர் ஹெயர்
ஹீதர் ஹடக்கால்லப்்படுவதற்கு இட்டுச் ஹீதர் ஹசன்ற ஹீதர் ஹவள்்ற வெள்ளன்ற வெள்ளையின ள்ளையின மெள்ளையின மேலாதிக்டக்கவாத
ள்ளையின ம்பாராட்டங்டக்கள் ெள்ளையின மேற்றும் ம் நாஜிக்டக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளை ஹீதர் ஹடானால்ட் ட்ரம்ப் ்பாதுடக்காப்்பது,
ஐள்ளையின மராப்்பாவில் ஓர் ஆழ்ந்த அரசியல் ஹீதர் ஹம் நருக்டக்கடி்ற வெள்ளய தூண்டியுள்ன்ற வெள்ளைது.
இரண்டாம் உலடக்க ள்ளையின ம்பாரின் ள்ளையின ம்பா்ற வெள்ளதய ்பாசிசவாத ஆட்சிக்குப் பின்னர்,
"சுதந்திர உலகில்" வாஷிங்டன் த்ற வெள்ளல்ற வெள்ளெள்ளையின மேள்ளையின மயாடு, ்பல தசாப்தங்டக்கன்ற வெள்ளைாடக்க
ஜனம் நாயடக்கத்்ற வெள்ளதக் டக்கட்ட்ற வெள்ளெள்ளையின மேத்து வந்திருப்்பதாடக்க தங்டக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளைக் டக்காட்டிக்
ஹீதர் ஹடக்காள்ளும் ஐள்ளையின மராப்பிய அரசுடக்கள், ஹீதர் ஹவள்்ற வெள்ளன்ற வெள்ளை ெள்ளையின மோளி்ற வெள்ளடக்கயிடமிருந்து
தங்டக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளைத்தாங்டக்கள்ளையின மன்ற வெள்ளை ஹீதர் ஹதா்ற வெள்ளலவில் நிறுத்திக் ஹீதர் ஹடக்காள்வதிலும் ெள்ளையின மேற்றும்
ட்ரம்பின் ம் நாஜி-சார்பு டக்கருத்துக்டக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளைக் டக்கண்டிப்்பதிலும் முண்டியடித்துக்
ஹீதர் ஹடக்காண்டிருக்கின்றன.
அதிவலது ள்ளையின ம்பாராட்டங்டக்களின் "மிடக்க அரு்ற வெள்ளெள்ளையின மேயானவர்டக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளை " ட்ரம்ப்
்பாராட்டிய்ற வெள்ளெள்ளையின மேயும் ெள்ளையின மேற்றும் சார்லட்வில்லின் "இரு தரப்புடக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளையும்"
அவர் டக்கண்டித்த்ற வெள்ளெள்ளையின மேயும் ஐள்ளையின மராப்பிய அதிடக்காரிடக்களிடம் இருந்து
சரெள்ளையின மோரியாடக்க ஹீதர் ஹவள்ன்ற வெள்ளைஹீதர் ஹெள்ளையின மேன விெள்ளையின மேர்சனங்டக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளைக் டக்கட்டவிழ்த்துவிட்டது.
ள்ளையின மஜர்ெள்ளையின மேன் சான்சிலர் அங்ள்ளையின மடக்கலா ள்ளையின மெள்ளையின மேர்க்ஹீதர் ஹடக்கல் Deutschlandfunk க்கு
கூறு்ற வெள்ளடக்கயில், “அது ்பயங்டக்கரெள்ளையின மோனது,
அது தீயது. அது இனவாத அதிவலது
வன்மு்ற வெள்ளறயாகும். அது உலகில் எங்ள்ளையின மடக்க
ம் நடந்தாலும்,
முழு
்பலத்துடன்
தீர்ெள்ளையின மோனடக்கரெள்ளையின மோடக்க
்ற வெள்ளடக்கயான்ற வெள்ளைப்்பட
ள்ளையின மவண்டும்,” என்றார்.
ள்ளையின மஜர்ெள்ளையின மேன்
ஹீதர் ஹ்பாது
ள்ளையின மதர்தல்டக்களில்
ள்ளையின மெள்ளையின மேர்க்ஹீதர் ஹடக்கலின்
பிரதான
எதிர்ள்ளையின ம்பாட்டியான்ற வெள்ளைரான சமூடக்க ஜனம் நாயடக்கக்
டக்கட்சியின் (SPD) ெள்ளையின மோர்டின் சூல்ஸ,
வாஷிங்டனுக்கு
"த்ற வெள்ளலவணங்கி"
ஹீதர் ஹடக்காண்டிருப்்பதற்டக்காடக்க
ள்ளையின மெள்ளையின மேர்க்ஹீதர் ஹடக்க்ற வெள்ளல
தாக்கினார். அவர் கூறு்ற வெள்ளடக்கயில், “நீங்டக்கள்
ட்ரம்பிடம், '்பாருங்டக்கள், இது இவ்வாறு
ம் நடப்்பதில்்ற வெள்ளல'
என்று
கூறினால்,
ட்ரம்பிடம் இருந்து நீங்டக்கள் நி்ற வெள்ளறய
ஹீதர் ஹவற்றிஹீதர் ஹடக்காள்ன்ற வெள்ளைலாம் என்று ம் நான் டக்கருதுகிள்ளையின மறன்,” என்றார். ள்ளையின மஜர்ெள்ளையின மேன்
ள்ளையின மதர்தல்
பிரச்சாரத்தின்
ள்ளையின ம்பாது
இனவாதம்
ெள்ளையின மேற்றும்
யூதஎதிர்ப்புவாதத்திற்கு எதிரான ஒரு ள்ளையின ம்பாராட்டத்திற்கு அ்ற வெள்ளாட்டத்திற்கு அழைப்புவிடுத்த
பின்னர், சூல்ஸ ட்வீட்டரில் எழுதினார், “நீங்டக்கள் ம் நாஜிக்டக்களுக்கு எதிராடக்க
எழுந்து நின்று ள்ளையின ம்பாராட ள்ளையின மவண்டும். ட்ரம்ப் என்ன ஹீதர் ஹசய்து
ஹீதர் ஹடக்காண்டிருக்கிறாள்ளையின மரா அது ்பயங்டக்கர ஆ்பத்தானது. வன்மு்ற வெள்ளற ெள்ளையின மேற்றும்
ஹீதர் ஹவறுப்்ற வெள்ள்பக்
கு்ற வெள்ளறத்துக்டக்காட்டு்பவர்டக்கள்
ம் நெள்ளையின மேது
ள்ளையின மெள்ளையின மேற்டக்கத்திய
ெள்ளையின மேதிப்புடக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளைக் டக்காட்டிக்ஹீதர் ஹடக்காடுக்கிறார்டக்கள்.”
சார்லட்வில் சம்்பவங்டக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளை "ஹீதர் ஹடக்காடூரெள்ளையின மோனது" என்று குறிப்பிட்ட
பிரிட்டிஷ் பிரதெள்ளையின மே ெள்ளையின மேந்திரி ஹீதர் ஹதள்ளையின மரசா ள்ளையின மெள்ளையின மே அறிவிக்்ற வெள்ளடக்கயில், “இனவாத
டக்கண்ள்ளையின மணாட்டங்டக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளை முன்்ற வெள்ளவப்்பவர்டக்களுக்கும் ெள்ளையின மேற்றும் அவற்்ற வெள்ளற
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டக்கண்டிப்்பவர்டக்களுக்கும் இ்ற வெள்ளடள்ளையின மய எனக்கு செள்ளையின மேநி்ற வெள்ளல ஹீதர் ஹதரியவில்்ற வெள்ளல .
அதிவலது டக்கண்ள்ளையின மணாட்டங்டக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளை எங்ள்ளையின மடக்க ஹீதர் ஹசவியுற்றாலும் அவற்்ற வெள்ளற
டக்கண்டிக்டக்க ள்ளையின மவண்டியது, ்பதவியில் இருப்்பவர்டக்களின் முக்கிய ஹீதர் ஹ்பாறுப்பு
என்்பள்ளையின மத என் டக்கருத்து,” என்றார்.
பிஹீதர் ஹரஞ்சு ஜனாதி்பதி இெள்ளையின மோனுவல் ெள்ளையின மேக்ள்ளையின மரான் சார்லட்வில் குறித்து
ட்வீட்டரில் எழுது்ற வெள்ளடக்கயில், "இனவாதம் ெள்ளையின மேற்றும் இனஹீதர் ஹவறிக்கு எதிராடக்க
ள்ளையின ம்பாராடு்பவர்டக்கள் ்பக்டக்கம் இருக்கிள்ளையின மறன். ள்ளையின மம் நற்றும் சரி, இன்றும் சரி,
அது ம் நெள்ளையின மேது ஹீதர் ஹ்பாதுவான ள்ளையின ம்பாராட்டம்,” என்றார்.
சார்லட்வில் ்படுஹீதர் ஹடக்கா்ற வெள்ளலயானது சர்வள்ளையின மதச ஹீதர் ஹதாழிலான்ற வெள்ளை வர்க்டக்கத்திற்கு
ஓர்
அ்பாயடக்கரெள்ளையின மோன
திருப்புமு்ற வெள்ளன்ற வெள்ளயக்
குறிக்கிறது.
டக்கனரடக்க
ஆயுதள்ளையின மெள்ளையின மேந்திய நூற்றுக் டக்கணக்டக்கான ம் நாஜிக்டக்கள் ெள்ளையின மேற்றும் ஹீதர் ஹவள்்ற வெள்ளன்ற வெள்ளையின
ள்ளையின மெள்ளையின மேலாதிக்டக்கவாதிடக்களின்
ம் நாடுதழுவிய
ஒரு
"வல்ற வெள்ளத
ஐக்கியப்்படுத்துள்ளையின மவாம்" ள்ளையின ம்பரண, ஒரு அஹீதர் ஹெள்ளையின மேரிக்டக்க ம் நடக்க்ற வெள்ளர தற்டக்காலிடக்கெள்ளையின மோடக்க
ஆக்கிரமித்து, எதிர்ப்்பான்ற வெள்ளைர்டக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளை பீதியூட்ட வடிவ்ற வெள்ளெள்ளையின மேக்டக்கப்்பட்ட ஒரு
அரசியல் ்படுஹீதர் ஹடக்கா்ற வெள்ளல்ற வெள்ளய ம் நடத்தியது. அஹீதர் ஹெள்ளையின மேரிக்டக்க உள்து்ற வெள்ளற
உன்ற வெள்ளைவுச்ள்ளையின மச்ற வெள்ளவக்கு முன்தடக்கவல் இல்லாெள்ளையின மேல்
இது
ம் நடந்திருக்டக்க
முடியாத
இந்ம் நடவடிக்்ற வெள்ளடக்க,
அஹீதர் ஹெள்ளையின மேரிக்டக்க
அரசின்
குறிப்பிடத்தக்டக்க டக்கன்்ற வெள்ளனடக்களிடம் இருந்து
ஆதர்ற வெள்ளவப் ஹீதர் ஹ்பற்றுள்ன்ற வெள்ளைது என்்ப்ற வெள்ளதள்ளையின மய
ட்ரம்பின்
டக்கருத்துக்டக்கள்
ஹீதர் ஹதளிவு்படுத்துகின்றன.
இருப்பினும்
ஐள்ளையின மராப்பிய
அரசியல்
ஸதா்படக்கம் அடிப்்ப்ற வெள்ளடயில் ட்ரம்பிடம்
இருந்து
ள்ளையின மவறு்பட்ட்ற வெள்ளதப்
ள்ளையின ம்பால
டக்காட்டிக்ஹீதர் ஹடக்காள்ன்ற வெள்ளை அ்ற வெள்ளவ ஹீதர் ஹவற்றுத்தனெள்ளையின மோடக்க
"ள்ளையின மெள்ளையின மேற்டக்கத்திய ெள்ளையின மேதிப்புடக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளை" து்ற வெள்ளணக்கு
இழுப்்பது,
்ற வெள்ளெள்ளையின மேயத்திள்ளையின மலள்ளையின மய
ஹீதர் ஹ்பாய்
ெள்ளையின மேற்றும்
்பாசாங்குத்தனத்்ற வெள்ளதக்
ஹீதர் ஹடக்காண்டுள்ன்ற வெள்ளைது. சில ஊடடக்கங்டக்கள், ட்ரம்ப்
ள்ளையின மதர்வானதற்கு பின்னர் ள்ளையின மெள்ளையின மேர்க்ஹீதர் ஹடக்க்ற வெள்ளல
"சுதந்திர
உலகின்
த்ற வெள்ளலவியாடக்க"
குறிப்பிட்டிருந்த நி்ற வெள்ளலயில், சார்லட்வில் சம்்பவங்டக்கள் ள்ளையின ம்பான்ற்ற வெள்ளவ
ஐள்ளையின மராப்்பாவிலும் கூட எளிதாடக்க ம் நடக்டக்கலாம் என்்பள்ளையின மத உண்்ற வெள்ளெள்ளையின மேயாகும்.
ஐள்ளையின மராப்பிய டக்கண்டம் எங்கிலும், ்பாதுடக்காப்பு ள்ளையின மச்ற வெள்ளவடக்களிலும் ெள்ளையின மேற்றும்
ஆயுதப்்ப்ற வெள்ளடடக்களிலும் அதிவலதுடக்கள் ள்ளையின மவடக்கெள்ளையின மோடக்க அவற்றின் ஹீதர் ஹசல்வாக்்ற வெள்ளடக்க
நி்ற வெள்ளலநிறுத்தி வருகிறனர். கிரீஸின் ம் நாஜி-சார்பு ள்ளையின மடக்கால்டன் ஹீதர் ஹடன் டௌன் டக்கட்சி
ெள்ளையின மேற்றும் பிரான்சின் ம் நவ-்பாசிசவாத ள்ளையின மதசிய முன்னண (FN) ஆகிய்ற வெள்ளவ
மு்ற வெள்ளறள்ளையின மய அவற்றின் ம் நாடுடக்களில் ஹீதர் ஹ்பாலிஸ ்ப்ற வெள்ளடயில் ்பாதி வாக்குடக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளை
ஹீதர் ஹடக்காண்டுள்ன்ற வெள்ளை நி்ற வெள்ளலயில், ள்ளையின மஜர்ெள்ளையின மேன் அரள்ளையின மசா, டக்கண்மூடித்தனெள்ளையின மோடக்க
்படுஹீதர் ஹடக்கா்ற வெள்ளல ம் நடத்தி அவற்்ற வெள்ளற புலம்ஹீதர் ஹ்பயர்ந்தவர்டக்கள் மீது ்பழி சுெள்ளையின மேத்த
திட்டமிடும் ம் நவ-ம் நாஜி ்ப்ற வெள்ளட அதிடக்காரிடக்களின் ஒரு வ்ற வெள்ளலய்ற வெள்ளெள்ளையின மேப்்ற வெள்ள்ப
விசார்ற வெள்ளண ஹீதர் ஹசய்து ஹீதர் ஹடக்காண்டுள்ன்ற வெள்ளைது.

2011 இல் ஹீதர் ஹ்பரும்்பாலும் சமூடக்க ஜனம் நாயடக்க இ்ற வெள்ளன்ற வெள்ளைஞர்டக்கன்ற வெள்ளைான 77 ள்ளையின ம்ப்ற வெள்ளர
ள்ளையின மம் நார்ள்ளையின மவஜிய ்பாசிசவாத Anders Behring Breivik ஹீதர் ஹடக்கான்றதில் இருந்து,
கிள்ளையின மரக்டக்க ஹிப்- ஹீதர் ஹொப் இ்ற வெள்ளசய்ற வெள்ளெள்ளையின மேப்்பான்ற வெள்ளைர் Pavlos Fyssas இன் ள்ளையின மடக்கால்டன்
ஹீதர் ஹடன் டௌன் ்படுஹீதர் ஹடக்கா்ற வெள்ளல, 2013 இல் பிரான்சின் ்பாசிச-எதிர்ப்பு ெள்ளையின மோணவன்
Clément Méric மீது புரட்சிடக்கர ள்ளையின மதசியவாத இ்ற வெள்ளன்ற வெள்ளைஞர் அ்ற வெள்ளெள்ளையின மேப்பின்
்படுஹீதர் ஹடக்கா்ற வெள்ளல, 2016 இல் இங்கிலாந்து ஹீதர் ஹதாழிற் டக்கட்சி ம் நாடாளுெள்ளையின மேன்றவாதி
Jo
Cox
்பாசிசவாதி
ள்ளையின மதாெள்ளையின மேஸ
அஹீதர் ஹலக்சாண்டர்
்ற வெள்ளெள்ளையின மேயரால்
ஹீதர் ஹடக்கால்லப்்பட்டது வ்ற வெள்ளரயில், ஐள்ளையின மராப்பிய ்பாசிசவாத குழுக்டக்கள் மீண்டும்
மீண்டும் அரசியல் ்படுஹீதர் ஹடக்கா்ற வெள்ளலடக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளை ம் நடத்தி உள்ன்ற வெள்ளைன.
சார்லட்வில் சம்்பவங்டக்கள் ஒரு திருப்புமு்ற வெள்ளன்ற வெள்ளயக் குறிப்்பது
ஏஹீதர் ஹனன்றால்,
அதிவலதின்
இதுெள்ளையின மோதிரியான
்படுஹீதர் ஹடக்கா்ற வெள்ளல
ம் நடவடிக்்ற வெள்ளடக்கக்கு அரசு த்ற வெள்ளலவரிடம் இருந்து ள்ளையின மம் நரடியாடக்க ஆதரவு
கி்ற வெள்ளடப்்பஹீதர் ஹதன்்பது
முன்ஹீதர் ஹனாருள்ளையின ம்பாதும்
ம் நடந்திராததாகும்.
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நூற்றாண்டு ஐள்ளையின மராப்்பாவில் ஹீதர் ஹசய்த்ற வெள்ளதப் ள்ளையின ம்பாலள்ளையின மவ , ஆளும்
வர்க்டக்கத்தின் பிரிவுடக்கள் அவற்றின் ஆட்சிக்கு அடித்தன்ற வெள்ளைத்்ற வெள்ளத அ்ற வெள்ளெள்ளையின மேக்டக்க
ஒரு ்பாசிசவாத இயக்டக்கத்்ற வெள்ளத முடுக்கிவிடுவதற்கு ஹீதர் ஹசயற்்பட்டு
வருகின்றன என்்ப்ற வெள்ளதள்ளையின மய இது டக்காட்டுகிறது.
அஹீதர் ஹெள்ளையின மேரிக்டக்க
ெள்ளையின மேற்றும்
ள்ளையின மெள்ளையின மேற்கு
ஐள்ளையின மராப்்பாவின்
்பாரம்்பரிய
ஹீதர் ஹ்பரும்நிலஹீதர் ஹெள்ளையின மேங்கிலும் தீவிரெள்ளையின மே்ற வெள்ளடந்துவரும் முதலாளித்துவ ஜனம் நாயடக்க
சி்ற வெள்ளத்ற வெள்ளவக் குறித்து ஐள்ளையின மராப்பிய ஊடடக்கங்டக்கள் வின்ற வெள்ளைங்டக்கப்்படுத்தவில்்ற வெள்ளல
என்்பது ஒருபுறம் இருக்டக்கட்டும், அ்ற வெள்ளத குறிப்பிடவும் கூட முடியாெள்ளையின மேல்
இருக்கின்றன என்்பதுடன், அதற்கு ்பதிலாடக்க அ்ற வெள்ளவ ட்ரம்புக்கு எதிராடக்க
தனிப்்பட்டரீதியில் தார்மீடக்க ்பழிடக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளைச் சுெள்ளையின மேத்துகின்றன.
ட்ரம்்ற வெள்ள்ப "தார்மீடக்க எல்்ற வெள்ளலக்கு ஹீதர் ஹவளியில்" இருப்்பவராடக்க டக்கண்டிக்கும்
ஒரு த்ற வெள்ளலயங்டக்கத்தில், பிரிட்டிஷ் டக்கார்டியன் எழுதியது: “இனவாதம்,
யூத-எதிர்ப்புவாதம், ஹீதர் ஹவள்்ற வெள்ளன்ற வெள்ளையின ள்ளையின மெள்ளையின மேலாதிக்டக்கவாதம் ெள்ளையின மேற்றும் ம் நாஜிசம்,
புதியள்ளையின மதா அல்லது ்ப்ற வெள்ளாட்டத்திற்கு அழையள்ளையின மதா, தவறானள்ளையின மத. இ்ற வெள்ளத ஹீதர் ஹதளிவாடக்கவும்
தங்குத்ற வெள்ளடயின்றியும் கூற முன்வராத ஒரு த்ற வெள்ளலவர், எதுகுறித்தும்
ஹீதர் ஹதளிவில்லாதவர்.
தார்மீடக்க
அதிடக்காரம்
மீதான
அவர்
உரி்ற வெள்ளெள்ளையின மேள்ளையின மடக்கார்ற வெள்ளலயும் ெள்ளையின மேற்றும் த்ற வெள்ளலவராடக்க ெள்ளையின மேதிக்டக்கப்்பட ள்ளையின மவண்டுஹீதர் ஹெள்ளையின மேன்ற
அவர்
உரி்ற வெள்ளெள்ளையின மேயின்
ஹீதர் ஹ்பரும்்பகுதி்ற வெள்ளயயும்
இாட்டத்திற்கு அழைக்கிறார்.
எது
எவ்வாறிருப்பினும் திரு ட்ரம்ப் தன்்ற வெள்ளன அவ்விடத்தில் ஹீதர் ஹடக்காண்டு
வந்துள்ன்ற வெள்ளைார். அஹீதர் ஹெள்ளையின மேரிக்டக்கா அதன் ெள்ளையின மேதிப்புடக்கள், அ்ற வெள்ளெள்ளையின மேப்புடக்கள் ெள்ளையின மேற்றும்
கு்ற வெள்ளற்பாடற்ற சமூடக்க டக்கண்ணயத்துடன் எவ்வாறு 2020 க்குள் நு்ற வெள்ளாட்டத்திற்கு அழைய
ள்ளையின ம்பாகிறது என்்பது தான் இத்த்ற வெள்ளடக்கய சம்்பவங்டக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளை அடுத்து அது
முடக்கங்ஹீதர் ஹடக்காடுக்கும் ள்ளையின மடக்கள்வியாகும்.”
“ஹீதர் ஹவள்்ற வெள்ளன்ற வெள்ளையின அஹீதர் ஹெள்ளையின மேரிக்டக்காவின் தீய ஹீதர் ஹடக்காடூரங்டக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளை " சாதடக்கெள்ளையின மோக்கிக்
ஹீதர் ஹடக்காள்வதற்டக்கான ட்ரம்பின் முயற்சிடக்கள் "முன்ஹீதர் ஹனாருள்ளையின ம்பாதும் இல்லாத
அத்துமீறல்டக்கள்" என்று பிரான்சின் Le Monde ்பழிசுெள்ளையின மேத்தியது.
இருந்தள்ளையின ம்பாதினும், அது ஐள்ளையின மராப்பிய ஆளும் வர்க்டக்கத்தின் மிடக்கப்ஹீதர் ஹ்பரும்
டக்கவ்ற வெள்ளலடக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளை ள்ளையின மம் நரடியாடக்க சுட்டிக் டக்காட்டியது: “எப்ள்ளையின ம்பாதும் ள்ளையின ம்பால
முன்னுக்குப்பின் முரணாடக்கவும் ெள்ளையின மேற்றும் முன்டக்கணக்டக்கவியலாெள்ளையின மேலும் உள்ன்ற வெள்ளை
அஹீதர் ஹெள்ளையின மேரிக்டக்க ஜனாதி்பதியின் பிற்ள்ளையின ம்பாக்குத்தனம், அவர் அரசியல்
எதிர்ப்்பான்ற வெள்ளைர்டக்களின் முடக்கா்ற வெள்ளெள்ளையின மேயும் டக்கடந்து, அவருக்கு எதிராடக்க ஒரு
டக்கடும்சீற்றத்தின்
அ்ற வெள்ளல்ற வெள்ளய
ஐக்கியப்்படுத்தும்
அ்பாயத்்ற வெள்ளத
முன்னிறுத்துகிறது.”
ஆனால் ம் நவ-ம் நாஜி இயக்டக்கத்தின் "மிடக்க அரு்ற வெள்ளெள்ளையின மேயானவர்டக்களுக்கு" ட்ரம்ப்
அவர் அனுதா்பத்்ற வெள்ளதக் டக்காட்டு்ற வெள்ளடக்கயில், அவர் ஹீதர் ஹசய்யும் டக்கணக்கீடுடக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளை
ஐள்ளையின மராப்்பாவில் இருந்து புரிந்து ஹீதர் ஹடக்காள்வது ஒன்றும் மிடக்கச் சிரெள்ளையின மேம்
இல்்ற வெள்ளல. ஈராக்கில் இருந்து ஆப்டக்கானிஸதான் வ்ற வெள்ளரயில் ெள்ளையின மேக்டக்கள்
ெள்ளையின மேதிப்பிாட்டத்திற்கு அழைந்த ஒரு டக்கால் நூற்றாண்டு ஏடக்காதி்பத்திய ள்ளையின ம்பார்டக்கள், அதிடக்கரித்து

வரும் சமூடக்க செள்ளையின மேத்துவமின்்ற வெள்ளெள்ளையின மே ெள்ளையின மேற்றும் ஐள்ளையின மராப்்பா்ற வெள்ளவ ள்ளையின ம்பாலள்ளையின மவ
அஹீதர் ஹெள்ளையின மேரிக்டக்காவிலும் ஹீதர் ஹதாழிலான்ற வெள்ளை வர்க்டக்கம் மீதான இ்ற வெள்ளடவிடாத சமூடக்க
தாக்குதல்டக்களுக்குப்
பின்னர்,
முதலாளித்துவ
அரசிய்ற வெள்ளல
உத்திள்ளையின மயாடக்கபூர்வ ஜனம் நாயடக்க அலங்டக்காரங்டக்களில் அலங்டக்கரிப்்பது இனியும்
அதிடக்க சாத்தியமில்லாது உள்ன்ற வெள்ளைது. அரசியல் உயரடுக்கிடம் இருந்து
அன்னியப்்படலும் ள்ளையின மடக்கா்பமும் தயவுதாட்சண்யமின்றி அதிடக்கரித்து
வருகின்ற நி்ற வெள்ளலயில், ஆளும் வர்க்டக்கம் அதன் ஆட்சிக்கு ள்ளையின மவஹீதர் ஹறாரு
அடித்தன்ற வெள்ளைத்்ற வெள்ளத அ்ற வெள்ளெள்ளையின மேக்டக்க முயன்று வருகிறது.
உண்்ற வெள்ளெள்ளையின மேயில் 2008 ஹீதர் ஹ்பாருன்ற வெள்ளைாதார ஹீதர் ஹம் நருக்டக்கடிக்குப் பின்னர் இருந்து
ஐள்ளையின மராப்பிய ஒன்றியத்தின் ஹீதர் ஹடக்காள்்ற வெள்ளடக்க என்னவாடக்க இருந்துள்ன்ற வெள்ளைது ? 2011
இல் ம் நாசடக்கரெள்ளையின மோன ஐள்ளையின மராப்பிய ஒன்றிய சிக்டக்கன ஹீதர் ஹடக்காள்்ற வெள்ளடக்கடக்களுக்கு
எதிராடக்க கிரீஸில் ள்ளையின மடக்கா்பம் அதிடக்கரித்த ள்ளையின ம்பாது, ஐள்ளையின மராப்பிய ஒன்றியம்
கிள்ளையின மரக்டக்க பிரதெள்ளையின மே ெள்ளையின மேந்திரி ள்ளையின மஜார்ஜ் ்பாப்்பன்திள்ளையின மரள்ளையின மயா்ற வெள்ளவ ்பதவியிலிருந்து
நீக்கிவிட்டு, ்பாட்டத்திற்கு அழை்ற வெள்ளெள்ளையின மேவாதிடக்கள் ெள்ளையின மேற்றும் ்பாப்்பன்திள்ளையின மரள்ளையின மயாவின் சமூடக்க
ஜனம் நாயடக்கவாதிடக்களுடன் ள்ளையின மசர்ந்து அதிவலது Popular Orthodox இயக்டக்க
கூட்டணயின் அடிப்்ப்ற வெள்ளடயில் ள்ளையின மதர்தலில் ள்ளையின மதர்ந்ஹீதர் ஹதடுக்டக்கப்்படாத ஒரு
ஹீதர் ஹதாழில் நிபுணர்டக்களின் அரசாங்டக்கத்்ற வெள்ளத நிறுவியது. ள்ளையின மெள்ளையின மேலும் இப்ள்ளையின ம்பாது
டக்கண்டம் எங்கிலும் உள்ன்ற வெள்ளை, தங்டக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளை அதிவலதிற்கு விள்ளையின மராதெள்ளையின மோடக்க
டக்காட்டிக்ஹீதர் ஹடக்காள்ளும்
சக்திடக்கள்,
அவர்டக்களின்
ள்ளையின மதசியவாத
நி்ற வெள்ளலப்்பாடுடக்க்ற வெள்ளன்ற வெள்ளை சட்டபூர்வ விவாதத்திற்குரிய கூறு்பாடுடக்கள் என்று
வாதிடுகின்றன.
குட்டி-முதலாளித்துவ
"இடதின்"
அன்புக்குரியதும்,
சிக்டக்கன
திட்டங்டக்களுக்கு சார்பு்ற வெள்ளடயதுெள்ளையின மோன சிரிசா டக்கட்சி (“தீவிர இடதின்
கூட்டண"), கிரீஸில் ்பதவிள்ளையின மயற்ற ள்ளையின ம்பாது, அது அதிவலது சுதந்திர
கிள்ளையின மரக்டக்கர்டக்களுடன் ஒரு கூட்டண அரசாங்டக்கம் அ்ற வெள்ளெள்ளையின மேத்தது. ட்ரம்பின்
ெள்ளையின மேற்றும் இனஹீதர் ஹவறியின் ஒரு எதிர்ப்்பான்ற வெள்ளைராடக்க இன்று ்பாசாங்குத்தனெள்ளையின மோடக்க
தன்்ற வெள்ளன டக்காட்டிக்ஹீதர் ஹடக்காள்ளும் ெள்ளையின மேக்ள்ளையின மரான், அவரது ள்ளையின மதர்தல் ஹீதர் ஹவற்றி
உ்ற வெள்ளரயில், பிரான்சின் ம் நாஜி-ஒத்து்ற வெள்ளாட்டத்திற்கு அழைப்புவாத விச்சி ஆட்சியின்
அரசியல் வழிள்ளையின மதான்றலான ள்ளையின மதசிய முன்னண ள்ளையின மவட்்பான்ற வெள்ளைர் ெள்ளையின மேரீன் லு
ஹீதர் ஹ்பன்னுக்கு ஒரு "குடியரசு வணக்டக்கம்" ஹீதர் ஹசலுத்திய பின்னர் தான்
அவரது ஜனாதி்பதி ்பதவிடக்காலத்்ற வெள்ளதத் ஹீதர் ஹதாடங்கினார்.
இறுதியாடக்க, இனவாதத்்ற வெள்ளதக் டக்கண்டிக்கும் ெள்ளையின மேற்றும் ட்ரம்புடன் ஒரு
ள்ளையின மெள்ளையின மோதலுக்கு ள்ளையின மடக்காரிக்்ற வெள்ளடக்கடக்கள் விடுக்கும் சூல்ஸ, ள்ளையின மெள்ளையின மேர்க்ஹீதர் ஹடக்கலின் ்பரந்த
த்ற வெள்ளல்ற வெள்ளெள்ளையின மே்ற வெள்ளயக் டக்கடந்து வர ள்ளையின மஜர்ெள்ளையின மேன் ள்ளையின மதர்தல்டக்களில் இனவாதத்திற்கு
மு்ற வெள்ளறயீடுடக்கள் ஹீதர் ஹசய்ய முயன்று வருகிறார்—்ற வெள்ளலப்சிக்கில் வாழ்ந்து
வரும் புலம்ஹீதர் ஹ்பயர்ந்தவர்டக்கள், “இந்ம் நாட்டில் யார் திட்டநிர்ற வெள்ளல
வகுக்கிறார்டக்கள் என்்ப்ற வெள்ளத புரிந்து ஹீதர் ஹடக்காள்வதற்கு, அவர்டக்கள் முடக்கத்தில்
ம் நல்ல ஒரு அ்ற வெள்ளற" ஹீதர் ஹடக்காடுக்டக்க ள்ளையின மவண்டுஹீதர் ஹெள்ளையின மேன அவர் நி்ற வெள்ளனப்்பதாடக்க
அறிவித்தார். ட்ரம்ப்்ற வெள்ள்ப ள்ளையின மம் நாக்கிய சூல்ஸின் ெள்ளையின மேள்ளையின மனா்பாவம் என்னவாடக்க
இருந்தாலும்,
இதுள்ளையின ம்பான்ற
பிற்ள்ளையின ம்பாக்குத்தனெள்ளையின மோன
அழுக்குடக்கள்
ள்ளையின மஜர்ெள்ளையின மேனியிலும் ெள்ளையின மேற்றும் ஐள்ளையின மராப்்பா எங்கிலும் அதிவலது அரசிய்ற வெள்ளல
ெள்ளையின மேட்டுள்ளையின மெள்ளையின மே ்பலப்்படுத்தும்.
சார்லட்வில் குறித்த ட்ரம்ப் டக்கருத்துக்டக்களில் ஹீதர் ஹவளிப்்பட்ட ்பாசிசவாத
அ்பாயம், அஹீதர் ஹெள்ளையின மேரிக்டக்க எல்்ற வெள்ளலடக்களுக்கும் அப்்பாற்்பட்டு நீள்கிறது. அதன்
ள்ளையின மவர்டக்கள்
ட்ரம்பின்
தனிப்்பட்ட
குணம் நலன்டக்களிள்ளையின மலா
அல்லது
"ஹீதர் ஹவள்்ற வெள்ளன்ற வெள்ளையின அஹீதர் ஹெள்ளையின மேரிக்டக்காவின்" ்பாவங்டக்களிள்ளையின மலா கி்ற வெள்ளடயாது, ெள்ளையின மோறாடக்க
ஒட்டுஹீதர் ஹெள்ளையின மோத்த முதலாளித்துவ அ்ற வெள்ளெள்ளையின மேப்பு மு்ற வெள்ளறயின் உலடக்கன்ற வெள்ளைாவிய
சீரழிவிள்ளையின மலள்ளையின மய ள்ளையின மவரூன்றியுள்ன்ற வெள்ளைது. டக்கடந்த நூற்றாண்டில் ஐள்ளையின மராப்்பாவில்
ம் நடந்த்ற வெள்ளதப் ள்ளையின ம்பாலள்ளையின மவ, ்பாசிசவாதத்திற்கு எதிராடக்கவும், சர்வாதிடக்காரம்
ெள்ளையின மேற்றும் ள்ளையின ம்பார் அ்பாயத்திற்கு எதிராடக்கவும் ஹீதர் ஹதாழிலான்ற வெள்ளை வர்க்டக்கத்தின் ஒரு
புரட்சிடக்கரெள்ளையின மோன சர்வள்ளையின மதச இயக்டக்கத்்ற வெள்ளத அபிவிருத்தி ஹீதர் ஹசய்வள்ளையின மத
முன்ஹீதர் ஹசல்வதற்டக்கான ஒள்ளையின மர ்பா்ற வெள்ளதயாகும்.

