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வெகுஜனப் ப போரபோட்டங்களின் மத்தியில
பிரபோன்ஸ, கட்டபோய இரபோணுெ புவ சேசேவெக்கு
திரும்புெசேவ்புவதை அறிவிக்கிறத
By Alex Lantier,
ஜனாதிபதி
இமானுவல்
மக்மக்ர ானின்
எரி் எரிபபாருள
வரிமக்ரயேற்றத்்தத்தையும் உ்தம் உழைக்கும் மக்களின் மீத்தைான அவ த
சமூகத்
த்தைாக்குத்தைல்க்துதல்களையும்
எதிர்த்த
மக்ர எதிர்த்து நேற்ற
நூறாயி க்கணக்கான மக்கள மஞ்சள சீரு்தமஞ்சள் சீருடை அணிந்த பி ான்ஸ
எங்கிலும் சா்த் சாலைகளிலும் சா்த் சாலைசந்திப்புகளிலும் மறியேல் ் எரிபசய்த
மக்ரபா ாடியேத்தைற்குப் பின்னர், பி் எரிப ஞ்சு அ சாங்கம் அ்தனவருக்கும்
கட்மஞ்சள் சீருடைாயே இ ாணுவ மக்ரச்தவக்கு திரும்புவ்தத்தை அறிவித்த்தைத. இந்த்தை
மமக்ரசாத்தைா்தவ முன்் எரிபமாழிகின்ற இ்துதல்களைஞர் த்தறக்கான இுதல்களைநி்த் சாலை
அ்தமச்சர் காப்ரியேல் அட்மஞ்சள் சீருடைால், Le Parisien பத்திரி்தகக்கு மக்ர எதிர்த்து நேற்ற
அளித்த்தை ஒரு மக்ர எதிர்த்து நேர்காணலில் பின்வருமாற கூறினார்: “2019 ஜூன்
இமக்ர் சாலைமக்ரயே
கட்மஞ்சள் சீருடைாயே
இ ாணுவ
மக்ரசர்க்்தகயின்
முத்தைல்
் எரிபத்தைாகுப்பின்த க் ் எரிபகாண்டுவருவமக்ரத்தை எனத இ் சாலைக்காகும்.”
இந்த்தை அறிவிப்பு வந்த்தை மக்ர எதிர்த்து நே மானத இ்துதல்களைஞர்குதல்களைத ஒட்டு் எரிபமாத்த்தை
த்தை்த் சாலைமு்தறக்துதல்களையும்
இ ாணுவ
ஒழுங்கிற்குள
் எரிபகாண்டுவருவத்தைற்கு
ஆளும்
உயே டுக்கு
் எரிபசய்கின்ற
முயேற்சிகளுக்கும், பி ான்சிலும் மற்றம் ஐமக்ர ாப்பா் எரிபவங்கிலும்
இ்துதல்களைஞர்கள மற்றம் ் எரிபத்தைாழி் சாலைாுதல்களைர்கள மத்தியில் ் எரிபவடித்தக்
் எரிபகாண்டிருக்கின்ற சமூக மக்ரகாபத்்தத்தை ஒடுக்குவத்தைற்கு அத
் எரிபசய்கின்ற முயேற்சிகளுக்கும் இ்தமஞ்சள் சீருடையிலிருக்கும் ் எரிப எதிர்த்து நேருங்கியே
் எரிபத்தைாமஞ்சள் சீருடைர்பி்தன அடிக்மக்ரகாடிட்டுக் காட்டியேத.
கட்மஞ்சள் சீருடைாயே இ ாணுவ
மக்ரச்தவக்கு திரும்புவ்தத்தை அறிவித்த்தை
மக்ரவ்துதல்களையில் அ சாங்கம், திங்குதல்களைன்ற ் எரிபத்தைாமஞ்சள் சீருடைர்ந்த  எதிர்த்து நே்தமஞ்சள் சீருடை் எரிபபற்ற
“மஞ்சள சீரு்தமஞ்சள் சீருடை” மக்ரபா ாட்மஞ்சள் சீருடைக்கா ர்களின் மறியேல்களுக்கு எதி ாக
ஒரு புதியே, வன்மு்தறயோன மக்ரபாலிஸ ஒடுக்குமு்தற்தயே
ஏவுவத்தைற்கு
மி ட்டிக்
் எரிபகாண்டிருந்த்தைத.
சுமார்
27,000
ஆர்ப்பாட்மஞ்சள் சீருடைக்கா ர்கள
இதில்
பங்கு் எரிபபற்றனர்,
பி ான்சின்
வமஞ்சள் சீருடைகிம் உழைக்கு மற்றம்
மக்ரமற்குக் க்த
பகுதியில்
உளுதல்களை
் எரிப எதிர்த்து நேடுஞ்சா்த் சாலைகளிலும்
அத்தமஞ்சள் சீருடைன்
் எரிபத்தைற்கில்
மூமக்ர் சாலைாபாயே
முக்கியேத்தவம் ் எரிபகாண்மஞ்சள் சீருடை மக்ரமஞ்சள் சீருடைாட்மஞ்சள் சீருடைல் எண்் எரிபணய் சுத்திரிகரிப்பு
்தமயேங்களிலும் மறியேலில் ஈடுபட்மஞ்சள் சீருடைனர்.
வா இறதியி் சாலைான ஆர்ப்பாட்மஞ்சள் சீருடைங்களின் மீத ஒரு ப் சாலைமான
மக்ரபாலிஸ ஒடுக்குமு்தற பி மக்ரயோகிக்கப்பட்மஞ்சள் சீருடைத்தைன் பின்னர் 183
ஆர்ப்பாட்மஞ்சள் சீருடைக்கா ர்கள
இப்மக்ரபாதம்
த்தைடுப்புக்காவலில்
்தவக்கப்பட்டுளுதல்களை
நி்த் சாலையில்,
மஞ்சள
சீரு்தமஞ்சள் சீருடை
ஆர்ப்பாட்மஞ்சள் சீருடைக்கா ர்கள
இந்த்தை
வா த்தில்
“் எரிபகாஞ்சம்
் எரிபகாஞ்சமாகவும்,
மு்தறயோகவும்”
அவர்குதல்களைத
மறியேல்
மக்ரபா ாட்மஞ்சள் சீருடைங்களில் இருந்த “் எரிபவளியில் வீசப்படுவார்கள” என்ற
உளத்தற அ்தமச்ச ான கிறிஸமக்ரத்தைாப் காஸமஞ்சள் சீருடைமக்ரனர் மி ட்டினார்.
"மறியேல்க்துதல்களை அகற்றம்  எதிர்த்து நேமஞ்சள் சீருடைவடிக்்தககள வரும் எதிர்வரும்
மணித்தியோ் சாலைங்களில் ் எரிபத்தைாமஞ்சள் சீருடைரும்” என்ற ் எரிபசன்ற இ வு அறிவித்த்தை
அவர், “எரி் எரிபபாருள கிமஞ்சள் சீருடைங்குக்துதல்களையும் மற்ற பத்தைட்மஞ்சள் சீருடைத்திற்குரியே
த்தைுதல்களைங்க்துதல்களையும் விடுவிப்பத்தைற்கு” ஆயேத்த்தைமாக இருக்கும்படி
மக்ரபாலிஸ
அதிகாரிக்துதல்களை
மக்ரகட்டுக்
் எரிபகாண்டிருப்பத்தைாகவும்
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மக்ரசர்த்தக் ் எரிபகாண்மஞ்சள் சீருடைார். அவர் கூறினார், “கருத்தச் சுத்தைந்தி மும்
ஆர்ப்பாட்மஞ்சள் சீருடை சுத்தைந்தி மும் அடிப்ப்தமஞ்சள் சீருடையோன உரி்தம. ஆயினும்
இந்த்தை சுத்தைந்தி ம்  எதிர்த்து நேமஞ்சள் சீருடைமாட்மஞ்சள் சீருடை சுத்தைந்தி த்தில் அல்் சாலைத வணிக மற்றம்
் எரிபபாருுதல்களைாத்தைா
வாழ்க்்தகயில் நீடித்த்தை குறக்கீடு ் எரிபசய்வத்தைற்கு
அனுமதிப்பதில்்த் சாலை. கண்ணியேமாய், அமக்ரத்தைசமயேத்தில் உறதியுமஞ்சள் சீருடைன்
மக்ரகட்டுக்் எரிபகாளகிமக்ரறன்,
ஆர்ப்பாட்மஞ்சள் சீருடைங்க்துதல்களை
் எரிபத்தைாமஞ்சள் சீருடை
விரும்புபவர்கள இ்தமஞ்சள் சீருடையூறகள ் எரிபசய்வத்தைற்மக்ரகா அடுத்த்தைவரின்
சுத்தைந்தி த்தின்
மீத
த்தைாக்குத்தைல்
 எதிர்த்து நேமஞ்சள் சீருடைத்தவத்தைற்மக்ரகா
முயேற்சி
் எரிபசய்யோமல் ஆர்ப்பாட்மஞ்சள் சீருடைங்கள  எதிர்த்து நேமஞ்சள் சீருடைத்த்தைட்டும்.”
எலிமக்ரச ஜனாதிபதி மாளி்தக்தயே மக்ர எதிர்த்து நோக்கியே ஒரு மக்ரப ணிக்கும்
வரும் வா
இறதியில் புதித்தைான ் எரிபபருந்தி ள மறியேல்
 எதிர்த்து நேமஞ்சள் சீருடைவடிக்்தககளுக்கும்
சமூக
ஊமஞ்சள் சீருடைகங்களில்
அ்தம் உழைப்புகள
ப விவரும் நி்த் சாலையில், அ சாங்கம் ் எரிபபருகும் சமூக எதிர்ப்புக்கு
எதி ாக ஒரு ் எரிபபரும் மக்ரபாலிஸ ஒடுக்குமு்தறக்கு திட்மஞ்சள் சீருடைமிட்டுக்
் எரிபகாண்டிருக்கிறத என்பத ் எரிபத்தைளிவு.
பி ான்சில் 1997 இல் ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டிருந்த்தை கட்மஞ்சள் சீருடைாயே இ ாணுவ
மக்ரச்தவக்கு மக்மக்ர ான் அ சாங்கம் மீண்டும் திரும்புவ் எரிபத்தைன்பத
ஐமக்ர ாப்பா் எரிபவங்கிலும்
இ ாணுவவாத்தைத்்தத்தை
தூண்டுவத்தைற்கும்
மக்ரபாருக்கான த்தையோரிப்புகளுக்கும்  எதிர்த்து நேமஞ்சள் சீருடைந்த வருகின்ற ஒரு விரிந்த்தை
் எரிபசயேல்பாடுகளின் பாகமாக இருக்கிறத. 2017 இல் சுவீமஞ்சள் சீருடைன்
ஷ்யோவுமஞ்சள் சீருடைனான மக்ரபாருக்கான த்தையோரிப்புகளின் பகுதியோக கட்மஞ்சள் சீருடைாயே
இ ாணுவ மக்ரச்தவ்தயே மீண்டும் ஸத்தைாபித்த்தைத, “கிரீமியோ்தவ
ஷ்யோவுமஞ்சள் சீருடைன் இ்தணத்தக் ் எரிபகாண்மஞ்சள் சீருடை்தம, உக்மக்ர னி் சாலைான மக்ரமாத்தைல்
மற்றம்  எதிர்த்து நேமத அண்்தமப்பகுதிகளில் இ ாணுவ  எதிர்த்து நேமஞ்சள் சீருடைவடிக்்தககள
அதிகரித்திருப்பத” ஆகியேவற்்தற இந்த்தை  எதிர்த்து நேமஞ்சள் சீருடைவடிக்்தகக்கான
சாக்காக அத மக்ரமற்மக்ரகாள காட்டியேத. 2016 இல் மக்ரஜர்மன்
அதிகாரிகள,
கட்மஞ்சள் சீருடைாயே
இ ாணுவ
மக்ரச்தவ்தயே
மீண்டும்
் எரிபகாண்டுவருவ்தத்தை த்தைாங்களும் பரிசீலித்தக் ் எரிபகாண்டிருப்பத்தைாக
அறிவித்த்தைனர்.
பி ான்சில் மக்மக்ர ான் 2017 ஜனாதிபதி பி ச்சா உ்த ஒன்றில்
கட்மஞ்சள் சீருடைாயே இ ாணுவ மக்ரச்தவ்தயே மீண்டும் ் எரிபகாண்டுவருவத்தைற்கு
சூளு்த த்திருந்த்தைார், அந்த்தை உ்த யில் அவர் அறிவித்த்தைார்: “மக்ரபார்
என்பத மறபடியும் அ சியேலின் ஒரு சாத்தியேமான வி்துதல்களைவாக
ஆகத்த்தைக்கத்தைான சர்வமக்ரத்தைச உறவுகளின் ஒரு சகாப்த்தைத்திற்குள  எதிர்த்து நோம்
நு்தம் உழைந்திருக்கிமக்ரறாம்.” ஆயினும், மக்ரத்தை்தவப்படும் மக்ரபாத கட்மஞ்சள் சீருடைாயே
இ ாணுவ
மக்ரச்தவ்தயே
் எரிபகாண்டுவருவத்தைற்கு
அவசியேமான
உளகட்மஞ்சள் சீருடை்தமப்்தபக் கட்டுவ்தத்தையும் த்தைாண்டி, மக்ரத்தைசியேவாத்தைம்
மற்றம் இ ாணுவவாத்தைத்்தத்தைத் தூண்டுவதம், அ சியேல் சூம் உழை்த் சாலை
வ் சாலைதக்கு  எதிர்த்து நேகர்த்தவதமக்ரம அத்தைன் ்தமயேமான மக்ர எதிர்த்து நோக்கமாக
இருக்கிறத.
மாணவ மாணவிகள உயேர்நி்த் சாலைப் பளளியில் இறதியோண்டில்
நு்தம் உழைவத்தைற்கு முன்பாக ஒரு மாத்தை கா் சாலை இ ாணுவ மக்ரச்தவக்கு
எடுக்கப்படுகின்ற வித்தைமான ஒரு மக்ரவ்த் சாலைத்திட்மஞ்சள் சீருடைத்திற்கான ஒரு

முன்னு்த யோக, அடுத்த்தை ஆண்டில் பி ான்ஸ “ப் சாலை நூற அல்் சாலைத
ப் சாலை ஆயி ம் மக்ரப்த ” கட்மஞ்சள் சீருடைாயே இ ாணுவ மக்ரசர்க்்தகக்குள
் எரிபகாண்டுவ விருப்பத்தைாக, இப்மக்ரபாத, அட்மஞ்சள் சீருடைல், Le Parisien ஆல்
் எரிபவளியிமஞ்சள் சீருடைப்பட்மஞ்சள் சீருடை கட்மஞ்சள் சீருடைாயே இ ாணுவச் மக்ரசர்க்்தக குறித்த்தை
சிறப்புக்கட்டு்த களின்
ஒரு
நீண்மஞ்சள் சீருடை
வரி்தசயில்
அறிவித்திருக்கிறார். சாத்தியேமான இ் சாலைக்கு “2026, என்றாலும்
வி்த வான சாத்தியேக் கூறக்துதல்களையும்  எதிர்த்து நோங்கள ஆ ாய்ந்த
் எரிபகாண்டிருக்கிமக்ரறாம்” என்ற அட்மஞ்சள் சீருடைல் ் எரிபத்தைரிவித்த்தைார். “கட்மஞ்சள் சீருடைாயே
இ ாணுவ மக்ரச்தவயோனத இ ாணுவத்திற்கும் மக்ரத்தைசத்திற்கும்
இ்தமஞ்சள் சீருடையி் சாலைான இ்தணப்புக்துதல்களை ப் சாலைப்படுத்தவத்தைாக இருந்த்தைாக
மக்ரவண்டும்” என்ற அவர் மக்ரசர்த்தக் ் எரிபகாண்மஞ்சள் சீருடைார்.
“ஒவ்் எரிபவாரு ஆண்டிலும், கிட்மஞ்சள் சீருடைத்த்தைட்மஞ்சள் சீருடை ஒமக்ர வயேத்தமஞ்சள் சீருடையே சுமார்
800,000 மாணவ மாணவிகள, அவர்கள ஒன்றாக த்தைங்கக்கூடியே 15
 எதிர்த்து நோட்கள உளளிமஞ்சள் சீருடை ஒரு மாத்தை கா் சாலைத்திற்காய் அ்தம் உழைக்கப்படுவர்”
என்ற அந்த்தை பத்திரி்தக விுதல்களைக்கியேத. அத்தைற்குப் பின் இ ாணுவ
மக்ரச்தவயில் மக்ரமலும் மூன்ற மாத்தைங்களுக்கு பணியோற்றக் கூடியே
வாய்ப்்தபயும், இ ாணுவப் ப்தமஞ்சள் சீருடைகளில் மக்ரசர்த்தக் ் எரிபகாளுதல்களைப்பமஞ்சள் சீருடைக்
கூடியே வாய்ப்்தபயும் அவர்கள ் எரிபத்தைரிவு ் எரிபசய்த ் எரிபகாளுதல்களை
முடியும்.
அ சாங்கம் அத்தைன் திட்மஞ்சள் சீருடைங்களுக்கு மக்ரபாலியோன ஜன எதிர்த்து நோயேக
மு் சாலைாம் பூசுவத்தைற்கும், இ ாணுவ  எதிர்த்து நேமஞ்சள் சீருடைவடிக்்தக அல்் சாலைத உள எதிர்த்து நோட்டு
ஒடுக்குமு்தறக்கான திட்மஞ்சள் சீருடைங்களுமஞ்சள் சீருடைன் அ்தவ ் எரிபகாண்டிருக்கும்
் எரிபத்தைாமஞ்சள் சீருடைர்புக்துதல்களை
மறப்பத்தைற்கும்
் எரிபசய்கின்ற
முயேற்சிகள
பட்மஞ்சள் சீருடைவர்த்த்தைனமான மு ண்பாடுகுதல்களைால் நி ம்பியிருக்கிறத. “ஒரு
ஒட்டு் எரிபமாத்த்தை
த்தை்த் சாலைமு்தறயும்
ஆயுத்தைங்க்துதல்களைக்
்தகயோுதல்களை
பயிற்றவிக்கப்பமஞ்சள் சீருடை மக்ரவண்டியே அவசியேம் பி ான்சுக்கு இனி
கி்தமஞ்சள் சீருடையோத” என்ற அட்மஞ்சள் சீருடைல் கூறினார். ் எரிபபாதப் பளளி மு்தறக்கு
அ சினால்
ஒதக்கப்பட்மஞ்சள் சீருடை
மக்ர எதிர்த்து நோக்கத்்தத்தை,
விசித்தி மாய்,
எதி் எரிப ாலிக்கும் வித்தைமாக, கட்மஞ்சள் சீருடைாயே இ ாணுவ மக்ரச்தவ “குடியே சின்
விழுமியேங்களின்
அடிப்ப்தமஞ்சள் சீருடையில்
சமூக
வர்க்கங்களின்
க் சாலைப்பு”க்கு அனுமதிக்கும் என்ற அவர் கூறிக் ் எரிபகாண்மஞ்சள் சீருடைார்.
1997 இல் ஒழிக்கப்படுவத்தைற்கு முன்பாக இ ாணுவ மக்ரச்தவ
இத்தை்தனச் ் எரிபசய்த்தைத்தைா என்பதில் Le Parisien ஆல் மக்ர எதிர்த்து நேர்காணல்
் எரிபசய்யேப்பட்மஞ்சள் சீருடை
கல்வியோுதல்களைர்கள
மாறபட்மஞ்சள் சீருடை
கருத்தகள
் எரிபகாண்டிருந்த்தைனர். இந்த்தை திட்மஞ்சள் சீருடைத்தில் நு்தம் உழைகின்ற இ்துதல்களைஞர்கள
இ ாணுவ மற்றம் குடி்தம மக்ரச்தவகளின் பல்மக்ரவற வ்தககளுக்கு
இ்தமஞ்சள் சீருடையில் ் எரிபத்தைரிவு ் எரிபசய்யே அனுமதிக்கப்பட்மஞ்சள் சீருடைனர் என்பத்தைால்,
“சமூக க் சாலைப்பு ் எரிபகாஞ்சம் ் எரிபகாஞ்சமாய் ம்தறந்த மக்ரபானத, 1997
இல் கா் சாலைாட்ப்தமஞ்சள் சீருடையின் சண்்தமஞ்சள் சீருடையிடும் பிரிவுகளில் ஏழ்்தமப்பட்மஞ்சள் சீருடை
சமூக வர்க்கங்க்துதல்களைச் மக்ரசர்ந்த்தை இுதல்களைம் ஆண்கள மட்டுமக்ரம அங்கு
இருந்த்தைனர்”
என்ற
வ ் சாலைாற்றாசிரியேர்
Bénédicte
Chéron
் எரிபத்தைரிவித்த்தைார்.
மக்மக்ர ானின் திட்மஞ்சள் சீருடைங்கள குறித்த “கும் உழைப்பமான மற்றம் ஓ ுதல்களைவுக்கு
எதிர்ம்தறயோன பார்்தவ” ் எரிபகாண்டிருக்கின்ற இ்துதல்களைஞர்கள
மத்தியில்,
கட்மஞ்சள் சீருடைாயே
இ ாணுவ
மக்ரச்தவ்தயே
மீண்டும்
் எரிபகாண்டுவருவத்தைற்கான
திட்மஞ்சள் சீருடைங்கள
மிகவும்
் எரிபவறப்்தப
சம்பாதித்திருக்கின்றன என்ப்தத்தை Le Parisien ஒப்புக்் எரிபகாண்மஞ்சள் சீருடைத.
“இந்த்தை திட்மஞ்சள் சீருடைம் பயேனற்றத என்பத்தைான ஒரு உணர்வு ”க்கு இத
இட்டுச் ் எரிபசல்கிறத, இத பி் எரிப ஞ்சு இ்துதல்களைஞர்களி்தமஞ்சள் சீருடைமக்ரயே
ப வ் சாலைாய் இருக்கிறத, என்ற அந்த்தை பத்திரி்தக மக்ரமலும் மக்ரசர்த்தக்
் எரிபகாண்மஞ்சள் சீருடைத.
இ ாணுவ
மக்ரச்தவயோனத
“் எரிப எதிர்த்து நேருக்கடி
நி்த் சாலை்தமகளில் எதிர்வி்தனயோற்றவத” குறித்தம் “சுற்றசூம் உழைல்
மற்றம் நீடித்த்தை வுதல்களைர்ச்சியுமஞ்சள் சீருடைன் ் எரிபத்தைாமஞ்சள் சீருடைர்பு்தமஞ்சள் சீருடையே  எதிர்த்து நேமஞ்சள் சீருடைவடிக்்தககள”
குறித்தம் இ்துதல்களைஞர்கள கூடுத்தை் சாலைாக கற்றக் ் எரிபகாளுதல்களை உத்தைவும்
என்ப்தத்தை் எரிபயேல்் சாலைாம் ் எரிபசால்லி கட்மஞ்சள் சீருடைாயே இ ாணுவ மக்ரச்தவக்கு

மக்மக்ர ான் விுதல்களைம்ப ம் ் எரிபசய்யே மு்தனயே மக்ரவண்டும் என்ற அத
சிடுமூஞ்சித்த்தைனத்தமஞ்சள் சீருடைன் பரிந்த்த த்த்தைத.
உண்்தமயில், இுதல்களைம் ் எரிபத்தைாழி் சாலைாுதல்களைர்க்துதல்களையும்,  எதிர்த்து நேடுத்த்தை வர்க்க
இ்துதல்களைஞர்க்துதல்களையும், நிதிப் பி புத்தவத்தின் வாரிசுக்துதல்களையும்
இ ாணுவ முகாம்களில் மக்ரத்தைாுதல்களைாடு மக்ரத்தைாள நிற்கச் ் எரிபசய்யே
அனுமதிப்பத்தைன் மூ் சாலைமாக முத்தை் சாலைாளித்தவ ஜன எதிர்த்து நோயேகத்்தத்தைப்
பாதகாப்பத்தைல்் சாலை கட்மஞ்சள் சீருடைாயே இ ாணுவ மக்ரச்தவ்தயே மீண்டும்
் எரிபகாண்டுவருவத்தைன் மக்ர எதிர்த்து நோக்கம். மக்மக்ர ான் த்தைனத மக்கள் எரிபவறப்்தப
சம்பாதித்திருக்கும் மக்ரபார் மற்றம் சிக்கன  எதிர்த்து நேமஞ்சள் சீருடைவடிக்்தகக்
் எரிபகாள்தகக்துதல்களை ் எரிபத்தைாமஞ்சள் சீருடைர்ந்த திணிக்க இயேலுகின்ற வ்தகயில்,
சமூக மக்ரமாத்தை்த் சாலை வலுக்கட்மஞ்சள் சீருடைாயேமாக ஒடுக்குவத்தைற்கு இ்துதல்களைஞர்கள
மத்தியில் இ ாணுவ ஒழுங்்தகத் திணிப்பமக்ரத்தை அத்தைன் மக்ர எதிர்த்து நோக்கமாய்
இருக்கிறத. மக்மக்ர ான் கட்மஞ்சள் சீருடைாயே இ ாணுவ
மக்ரச்தவக்குத்
திரும்புவ் எரிபத்தைன்பத, ் எரிபசாந்த்தை  எதிர்த்து நோட்டில் வர்க்கப் மக்ரபா ாட்மஞ்சள் சீருடைத்்தத்தை
மட்டுப்படுத்தவத்தைற்கு
முத்தை் சாலைாளித்தவ
வர்க்கம்
் எரிபசய்கின்ற
முயேற்சிகள எவ்வாற இ ாணுவவாத்தைத்திற்கும் சர்வமக்ரத்தைச அுதல்களைவில்
மக்ரபார்
அபாயேத்தின்
அதிகரிப்புக்கும் இட்டுச்
் எரிபசல்கிறத
என்பத்தைற்கான
குறிப்பான
ஒரு
திடுக்கிமஞ்சள் சீருடை
்தவக்கும்
விுதல்களைக்கச்சித்தி மாய் இருக்கிறத.
குறிப்பாக,
ஐமக்ர ாப்பியே
இ்துதல்களைஞர்களில்
பாதிக்கும்
மக்ரமற்பட்மக்ரமஞ்சள் சீருடைாரும் பி் எரிப ஞ்சு மக்களில் கிட்மஞ்சள் சீருடைத்த்தைட்மஞ்சள் சீருடை மூன்றில்
இ ண்டு பங்கினரும் த்தைற்மக்ரபாதளுதல்களை அ்தமப்புமு்தறக்கு எதி ான
ஒரு
“் எரிபவகுஜன
எழுச்சி”யில்
இ்தணவத்தைற்கு
விருப்பம்
் எரிபகாண்டிருக்கிறார்கள என்ற ஐமக்ர ாப்பியே ஒன்றியேத்தின் 2017
“த்தை்த் சாலைமு்தற
எத?”
கருத்தவாக்் எரிபகடுப்புக்கு
பின்னர்,
இ்துதல்களைஞர்கள மத்தியில் வர்க்க மக்ரமாத்தை்த் சாலை ஒடுக்குவ்தத்தை
அதிமுக்கியேமானத்தைாக ஆளும் உயே டுக்கு காண்கிறத.
“ஒன்ற

கூடுவத்தைற்கான ஒரு த்தைருணம்” என்ற த்தை்த் சாலைப்பி் சாலைான த்தைனத
த்தை்த் சாலையேங்கத்தில்
Le
Parisien
இத்தை்தன
கிட்மஞ்சள் சீருடைத்த்தைட்மஞ்சள் சீருடை
ஒப்புக்் எரிபகாண்மஞ்சள் சீருடைத,
அத
எழுதியேத:
“பி ான்ஸ
அத்தைன்
ஐக்கியேத்்தத்தை அச்சுறத்தகின்ற பிுதல்களைவுகுதல்களைால் கிழிக்கப்பட்டுக்
் எரிபகாண்டிருக்கிற் எரிபத்தைாரு சமயேத்தில், ஒரு மக்ரத்தைசியே மக்ரச்தவ
மக்ரவ்த் சாலைத்திட்மஞ்சள் சீருடைத்்தத்தை மீண்டும் உரியே இமஞ்சள் சீருடைத்தில் அமர்த்தவத என்ற
மக்ரயோச்தன ஒரு சரியோன கா் சாலைத்தி் சாலைான முன்முயேற்சியோகும்.”
இந்த்தைக்
் எரிபகாள்தகயின்
இ ாணுவவாத்தை
குணாம்சமானத,
மக்மக்ர ான், மஞ்சள சீரு்தமஞ்சள் சீருடைக்கா ர்களின் ஆர்ப்பாட்மஞ்சள் சீருடைங்குதல்களைத
சமயேத்தில் வா இறதியில் மக்ரபர்லினுக்கு பயேணம் ் எரிபசய்த,
அங்கு அவர் ஷ்யோ, சீனா, மற்றம் அ் எரிபமரிக்கா்தவ எதிர்த்த
நிற்கத்
திறம்ப்தமஞ்சள் சீருடைத்த்தை
ஒரு
ஐமக்ர ாப்பியே
இ ாணுவத்்தத்தை
கட்டி் எரிபயேழுப்புவத்தைற்கான
த்தைனத
முந்்தத்தையே
அ்தம் உழைப்புக்துதல்களை
எதி் எரிப ாலித்த்தைதின் மூ் சாலைம், அடிக்மக்ரகாடிட்டுக் காட்மஞ்சள் சீருடைப்பட்டிருந்த்தைத.
மக்மக்ர ானின் திட்மஞ்சள் சீருடைங்க்துதல்களை எட்டுவத்தைற்கு அவசியேமாயிருக்கும்
இ ாணுவச் ் எரிபச் சாலைவினங்களில் பி ான்ஸ 2023 க்குளுதல்களைாக 300
பில்லியேன் யூமக்ர ாக்கள ் எரிபச் சாலைவிமஞ்சள் சீருடைவிருப்பத்தைாக இந்த்தை ஆண்டின்
ஆ ம்பத்தில்  எதிர்த்து நே்தமஞ்சள் சீருடை் எரிபபற்ற மூனிச் பாதகாப்பு மா எதிர்த்து நோட்டில் க் சாலைந்த
் எரிபகாண்மஞ்சள் சீருடை பி் எரிப ஞ்சு அதிகாரிகள மதிப்பிட்டிருந்த்தைனர்.
“ஏ்தனயே

சக்திகளின் வி்துதல்களையோட்டுப்் எரிபபாருுதல்களைாக” ஆகாத்தை ஒரு
“கூடுத்தைல் வலி்தமயோன மற்றம் கூடுத்தைல் இ்தறயோண்்தமயுமஞ்சள் சீருடைனான
ஐமக்ர ாப்பா”வுக்கு
இந்த்தை
வா
இறதியில்
மக்மக்ர ான்
அ்தம் உழைப்புவிடுத்த்தைார்; ஒரு ஐமக்ர ாப்பியே இ ாணுவம் விமஞ்சள் சீருடையேத்தில்
பி ான்ஸ-மக்ரஜர்மனி ஒத்த்தம் உழைப்பு குறித்த குறிப்பிட்மஞ்சள் சீருடை அவர்
பின்வருமாற
அறிவித்த்தைார்:
“புதியே
பி ாங்மக்ரகா-மக்ரஜர்மன்
் எரிபபாறப்பு்தமஞ்சள் சீருடை்தமயோனத
ஐமக்ர ாப்பாவுக்கு
அத்தைன்
இ்தறயோண்்தம்தயே அ்தமஞ்சள் சீருடைவத்தைற்கு அவசியேமான கருவிக்துதல்களை
வம் உழைங்குவ்தத்தைக் ் எரிபகாண்டிருக்கிறத.”

