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வேலைநிறுத்தங்கள் விரிேல விரிவடைகின்ற நிலையில
பபாரிஸில எரிஎரிபபபாருள் ேரிவள் வரியேற்ற எதிர்ப்ப
ஆர்ப்பபாட் விரிவடைத்திற்கு பிஎரிபதிற்கு பிரெஞ்சு ஜபிரெஞ்சு ஜனபாதிபதி
தல விரிவடைவிதிக்கிறபார்
By Alex Lantier,

பரரெஞ்சு

ஜஜன ஜனாதிபதி இி இம ஜனானுவல் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் அரெனின் அரச ஜனாங்கம
அதன்
எரிரப ஜனாருள்
வரில் மக்ர் வரியேற்றங்களுக்கு
எதிரெ ஜனாஜன
ஆர்ப்ப ஜனாட்டங்கங்களடங்களை
தங்களடரனின் அரசய்வங்களத
ல் மக்ர் ஜனாக்கி
்கர்ந்த
நிங்களநிலையில்,
எதிர்ப்பு
இ் வரியேக்கத்திற்கு
ஆதரெவ ஜனாஜன
ல் மக்ரவங்களநிலைநிறுத்தங்களும ஆர்ப்ப ஜனாட்டங்களும ல் மக்ர்ற்று பரெ ஜனான்ஸ
எங்கிலும பரெவிஜன.
இப்ல் மக்ரப ஜனாங்களதக்கு,
“ி இமஞ்னின் அரசள்
சீருங்களட் வரியே ஜனாடங்களைர்கள்”
என்று
தங்கங்களடங்களைக் குறிப்படுகின்ற எரிரப ஜனாருள் வரில் மக்ர் வரியேற்ற எதிர்ப்பு
ஆர்ப்ப ஜனாட்டங்கள்
ரத ஜனாடர்ப ஜனாஜன
முகநூல்
பக்கங்கள்
அரெனின் அரச ஜனாங்கத்தின் உத்தரெங்களவ மீறி Place de la Concorde இல்
ஆர்ப்ப ஜனாட்டங்களுக்கு
விடுத்த
அங்கள விடுத்த அழைப்ங்களப
ரத ஜனாடர்ந்த
பரெ ஜனாி இமரிக்கின்றஜன. ரத ஜனாடர்ந்த இரெண்ட ஜனாவத னின் அரசனிக்கி விடுத்த அழைங்களி இம் வரியே ஜனாக
தங்களநிலை்கரில் ஆர்ப்ப ஜனாட்டங்களில் பங்ல் மக்ரகற்க ் ஜனாரடங்கிலும
உள்டங்களை
ரபரு்கரெங்கள்
ி இமற்றும
்கரெங்களில்
இருந்த
பத்த ஜனாயிரெக்கணக்க ஜனால் மக்ரஜன ஜனார்
வருவ ஜனார்கள்
என்று
எதிர்ப ஜனார்க்கப்படுகிறத. ஆர்ப்ப ஜனாட்டக்க ஜனாரெர்கள் தங்களநிலை்கருக்கு
கட்டணமில்நிலை ஜனாி இமல்
ப் வரியேணம
ரனின் அரசய்் வரியே
இரெயில்ல் மக்ரவ
ரத ஜனாழிநிலை ஜனாடங்களைர்கள்
அனுி இமதிப்ப ஜனார்கள் என்பத ஜனாஜன வதந்திகளும
ரபருகிக் ரக ஜனாண்டிருக்கின்றஜன. ஜஜன ஜனாதிபதி
இி இம ஜனானுவல் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் அரெனின் அரச ஜனாங்கத்திஜன ஜனால்
அனுப்பப்பட்டிருக்கும
ஆயிரெக்கணக்க ஜனாஜன
கநிலைகத்
தடுப்பு
ல் மக்ரப ஜனாலினின் அரச ஜனார்
ி இமற்றும
அதிக ஜனாரிகங்களடங்களை அவர்கள் எதிர்ரக ஜனாள்வ ஜனார்கள்.
உள்தங்களற
அங்களி இமச்னின் அரசர்
கிறிஸல் மக்ரத ஜனாஃப்
கஸட ஜனால் மக்ரஜனர்,
ஆர்ப்ப ஜனாட்டம
ரத ஜனாடர்ப ஜனாக
விடுத்த
ஒரு
ரனின் அரசய்தி
அறிக்ங்களகயில்,
“ரவளிப்பங்களட் வரியே ஜனாஜன
ப ஜனாதக ஜனாப்புக்
க ஜனாரெணங்கடங்களை ஜனால் Place de la Concordes இல் ஆர்ப்ப ஜனாட்டம
்டக்கத்தக்க னின் அரச ஜனாத்தி் வரியேத்ங்களத” த ஜனான் விநிலைக்கி விட்டிருந்தங்களத
சுட்டிக்க ஜனாட்டிஜன ஜனார். இந்த னின் அரசதக்கம அரி இமரிக்க தூதரெகத்ங்களதயும,
ஜஜன ஜனாதிபதி வசிக்கின்ற எலில் மக்ரனின் அரச அரெண்ி இமங்களஜனங்கள் வரியேயும அடுத்த
அங்களி இமந்தள்டங்களைத. “பரெச்சிங்களஜன ஏற்பட்ட ஜனால் நீதித்தங்களறயின்
பதிலிறுப்பு னின் அரசி இமரெனின் அரசி இமற்றத ஜனாக இருக்கும” என்றும கஸட ஜனால் மக்ரஜனர்
மிரெட்டிஜன ஜனார்.
ல் மக்ரப ஜனார்ல் மக்ரத ஜனா பரெ ஜனாந்தி் வரியே தங்களநிலைங்களி இம நிர்வ ஜனாக அதிக ஜனாரி் வரியே ஜனாஜன, Didier
Lallement, ்கரின் ங்களி இம் வரியேத்தில் ஆர்ப்ப ஜனாட்டம ்டத்தவங்களத
னின் அரசட்டவில் மக்ரரெ ஜனாதி இம ஜனாக ஆக்கும ஒரு இங்களடக்க ஜனாநிலை உத்தரெங்களவ
பறப்பத்திருக்கிற ஜனார்.
அரெனின் அரச ஜனாங்கத்தின் மிரெட்டல்கள் பரெ ஜனான்ஸ, ரபல்ஜி் வரியேம —இங்கும
“ி இமஞ்னின் அரசள்
சீருங்களட”
ஆர்ப்ப ஜனாட்டங்கள்
்ங்களடரபற்றுக்
ரக ஜனாண்டிருக்கின்றஜன— ி இமற்றும னின் அரசர்வல் மக்ரதனின் அரசத் ரத ஜனாழிநிலை ஜனாடங்களைர்கடங்களை ஜனால்
ரபருமப ஜனாலும
ல் மக்ரக ஜனாபத்தடனும
நிரெ ஜனாகரிப்புடனும

24 November 2018
எதிர்ரக ஜனாள்டங்களைப்பட்டிருக்கிறத.
்வமபர்
17
அன்ற ஜனாஜன
முதநிலை ஜனாவத
ஆர்ப்ப ஜனாட்டம
முதநிலை ஜனாகல் மக்ரவ,
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின்
எரிரப ஜனாருள்
வரில் மக்ர் வரியேற்றத்திற்கு
எதிரெ ஜனாஜன
இ் வரியேக்கி இம ஜனாஜனத
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனாரவங்கிலுி இம ஜனாஜன ரத ஜனாழிநிலை ஜனாடங்களைர்கள் ி இமற்றும ்டுத்தரெ
வர்க்கத்தின் பரெந்த பரிவுகளிங்களடல் மக்ர் வரியே நிநிலைவுகின்ற ரவடிப்ப ஜனாஜன
னின் அரசமூக அதிருப்தியின் ஒரு ஆரெமப கட்ட ரவளிப்ப ஜனாட ஜனாக
ி இமட்டுல் மக்ரி இம இருந்தத என்பத ரதளிவ ஜனாகியுள்டங்களைத.
பல்ல் மக்ரவறு ல் மக்ரவங்களநிலையிடங்களுக்கும ரவளியில் னின் அரச ஜனாங்களநிலைகளில்
தங்களட் வரியேரெண்கள் ஒழுங்கங்களி இமப்பட்டதன் பன்ஜனர், ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானுக்கு
எதிரெ ஜனாஜன
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டத்திற்கு
ஆதரெவ ஜனாக
ரத ஜனாழிநிலை ஜனாடங்களைர்கள்
ல் மக்ரவங்களநிலைநிறுத்தத்தில் இறங்கியிருக்கின்றஜனர்.
ல் மக்ரஜர்ி இமனி, ஸரபயின் ி இமற்றும ஐக்கி் வரியே இரெ ஜனாச்சி் வரியேத்தில் அி இமனின் அரசன்
ரத ஜனாழிநிலை ஜனாடங்களைர்களின்
ல் மக்ரவங்களநிலைநிறுத்தங்கள்
்ங்களடரபற்றுக்
ரக ஜனாண்டிருக்கும நிங்களநிலையில், பரெ ஜனான்சின் வடக்கில் உள்டங்களை
Lauwin-Planque இல் ல் மக்ரவங்களநிலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருந்த அி இமனின் அரசன்
ரத ஜனாழிநிலை ஜனாடங்களைர்கள் அவர்களின் ங்களி இம் வரியேத்திற்கு அருகில், ி இமறி் வரியேல்
ஒன்றிஜன ஜனால்
னின் அரச ஜனாங்களநிலைப்
ல் மக்ரப ஜனாக்குவரெத்த
ப ஜனாதிக்கப்பட்டிருந்த
இடத்தில்,
“ி இமஞ்னின் அரசள்
சீருங்களட”
ஆர்ப்ப ஜனாட்டக்க ஜனாரெர்களுடன்
இங்களணந்த ரக ஜனாண்டஜனர். டிரெக் ஓட்டு்ர்கள்
அங்ல் மக்ரக
கடந்த
ரனின் அரசன்ற
னின் அரசி இம் வரியேத்தில்
ஆர்ப்ப ஜனாட்டத்திற்கு
ஆதரெவ ஜனாக
 ஆதரவாக ஹ ஜனாரென்
ஒலிர் வரியேழுப்பச் ரனின் அரசன்றஜனர்.
பரெ ஜனான்சின் ரதற்கில் உள்டங்களை Fos-sur-Mer இல்
இருக்கும எஸல் மக்ர் ஜனா எண்ரணய் சுத்திகரிப்பு
ங்களி இம் வரியேத்திற்கு ரவளியிநிலை ஜனாஜன ி இமறி் வரியேல்கங்களடங்களை
ல் மக்ரப ஜனாலிஸ பங்களடகள் அகற்றி விட்டதன்
பன்ஜனர்,
் ஜனாட்டின்
ஏழு
எண்ரணய்
சுத்திகரிப்பு
நிங்களநிலை் வரியேங்களில்
ஆறில்
ல் மக்ரவங்களநிலைநிறுத்த இ் வரியேக்கம ரவடித்திருக்கிறத.
ஸரெ ஜனாலினினின் அரச ரத ஜனாழிநிலை ஜனாடங்களைர் ரப ஜனாதக் கூட்டங்களி இமப்பு (CGT)
ரத ஜனாழிற்னின் அரசங்கங்கள் —அவற்றின் தங்களநிலைங்களி இம இந்த ஆர்ப்ப ஜனாட்ட
இ் வரியேக்கத்திற்கு பகிரெங்கி இம ஜனாஜன குல் மக்ரரெ ஜனாதம ரக ஜனாண்டிருப்பல் மக்ரத ஜனாடு
அதங்களஜன
்வ-ப ஜனாசினின் அரச
வங்களக் வரியே ஜனாஜனத
என்று
கண்டஜனம
ரனின் அரசய்திருக்கிறத—
இந்த
ல் மக்ரவங்களநிலைநிறுத்தங்களுக்கும
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானுக்கு
எதிரெ ஜனாஜன
“ி இமஞ்னின் அரசள்
சீருங்களட”
ஆர்ப்ப ஜனாட்டக்க ஜனாரெர்களின்
ல் மக்ரக ஜனாரிக்ங்களககளுக்கும
எந்தவித
னின் அரசமபந்தமும இல்ங்களநிலை என்று வலியுறுத்தகின்றஜன. CGT இன்
தங்களநிலைவரெ ஜனாஜன பலிப் ி இம ஜனார்ட்டில் மக்ரஜனஸ ல் மக்ர்ற்று ஆர்ப்ப ஜனாட்டங்களின்
மீத இன்னுரி இம ஜனாரு த ஜனாக்குதங்களநிலைத் ரத ஜனாடுத்த ஜனார், அங்களவ “அதிவநிலைத கூறுகங்களடங்களை” ரக ஜனாண்டிருப்பத ஜனாக அவர் எச்னின் அரசரித்த ஜனார்.
"தங்களற-ரீதி் வரியே ஜனாக வருட ஜனாந்திரெ ஊதி் வரியேப் ல் மக்ரபச்சுவ ஜனார்த்ங்களதகள்
இன்று
ரத ஜனாடங்கிஜன.
இத
ல் மக்ரவங்களநிலைரவட்டுகங்களடங்களை

முகமரக ஜனாடுக்கின்ற அத்தங்களஜன ல் மக்ரவங்களநிலைத்தடங்களைங்களிலும ஒரு
்டவடிக்ங்களக திஜனி இம ஜனாகும” என்று La Mede எண்ரணய்
சுத்திகரிப்பு நிங்களநிலை் வரியேத்தில் Fabien Cros என்ற ஒரு CGT
அங்கத்தவர் கூறிஜன ஜனார். எவ்வ ஜனாரறனினும, La Mede இல்
ல் மக்ரவங்களநிலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருந்த சுி இம ஜனார் 150 ரத ஜனாழிநிலை ஜனாடங்களைர்கள்
நிங்களநிலை் வரியேத்தின் ஒரு சுற்றுவழி நுங்கள விடுத்த அழைவ ஜனாயிலில் கிட்டத்தட்ட 50
“ி இமஞ்னின் அரசள் சீருங்களட”க்க ஜனாரெர்களின் ஒரு ி இமறி் வரியேலில் இங்களணந்த
ரக ஜனாண்டிருந்தஜனர்
என்பங்களத
Cros
ஒப்புக்ரக ஜனாள்டங்களைத்
தள்டங்களைப்பட்டிருந்த ஜனார்.
“எந்த
ரப ஜனாருளும
கிடங்கிற்குள்
நுங்கள விடுத்த அழை் வரியேவுமில்ங்களநிலை அல்நிலைத அங்கிருந்த ரவளில் மக்ர் வரியேறவும
இல்ங்களநிலை” என்று அவர் ல் மக்ரி இமலும ல் மக்ரனின் அரசர்த்தக் ரக ஜனாண்ட ஜனார்.

ல் மக்ர் ஜனாக்குநிங்களநிலை ரக ஜனாள்டங்களைச் ரனின் அரசய்வதம, ரத ஜனாழிற்னின் அரசங்கங்களில்
இருந்த
சு் வரியே ஜனாதீஜனப்பட்டு
அதங்களஜன
ஒழுங்கங்களி இமப்பதல் மக்ரி இம
தீர்ி இம ஜனாஜனகரெி இம ஜனாஜன
பரெச்சிங்களஜன் வரியே ஜனாக
ரத ஜனாடர்கிறத.
ரத ஜனாழிநிலை ஜனாடங்களைர்கள்
ரவறுி இமல் மக்ரஜன
ஒரு
ரப ஜனாருடங்களை ஜனாத ஜனாரெப்
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டத்திற்கு முகமரக ஜனாடுக்கவில்ங்களநிலை, ி இம ஜனாற ஜனாக ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான்
அரெனின் அரச ஜனாங்கத்திற்கும அதன் பன்ஜன ஜனால் நிற்கும ஒட்டுரி இம ஜனாத்த
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப் வரியே
ஒன்றி் வரியேத்திற்கும எதிரெ ஜனாஜன
ஒரு அரெசி் வரியேல்
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டத்திற்கு
முகமரக ஜனாடுத்தள்டங்களைஜனர்.
ஆகல் மக்ரவ
அத்தங்களக் வரியேரத ஜனாரு ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டத்ங்களத ்டத்தவதற்கு ரத ஜனாழிநிலை ஜனாடங்களை
வர்க்கத்தில்
ஒரு
ி இம ஜனார்க்சினின் அரசத்
தங்களநிலைங்களி இமங்கள் வரியேக்
கட்டிர் வரியேழுப்புவத அவசி் வரியேி இம ஜனாக உள்டங்களைத.

ரத ஜனாங்களநிலைல் மக்ரபசியில் ரத ஜனாடர்பு ரக ஜனாண்டல் மக்ரப ஜனாத ல் மக்ரவங்களநிலைநிறுத்தத்
ரத ஜனாழிநிலை ஜனாளி ஒருவர் AFP இடம இவ்வ ஜனாறு கூறிஜன ஜனார்: “் ஜனாங்கள்
எந்தப்
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டத்திற்கும
எதிரெ ஜனாஜனவர்கள்
இல்ங்களநிலை;
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானுக்கு எதிரெ ஜனாஜன ஒவ்ரவ ஜனான்றும ்ன்ல் மக்ரற. ் ஜனாங்கள்
ஒட்டுரி இம ஜனாத்தி இம ஜனாய் ரவறுப்பங்களடந்த ல் மக்ரப ஜனாயுள்ல் மக்ரடங்களை ஜனாம.”

ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான்
“ி இமஞ்னின் அரசள்
சீருங்களட”
ஆர்ப்ப ஜனாட்டங்கங்களடங்களை
ஒடுக்குவதற்கும, ல் மக்ரதசி் வரியேவ ஜனாதத்ங்களதயும இரெ ஜனாணுவவ ஜனாதத்ங்களதயும
ஊக்குவிப்பதற்க ஜனாக கட்ட ஜனா் வரியே இரெ ஜனாணுவ ல் மக்ரனின் அரசர்ப்ங்களப மீண்டும
ரக ஜனாண்டுவருவதற்கும
விங்கள விடுத்த அழைகின்ற
நிங்களநிலையில்,
ஒரு
னின் அரசர்வல் மக்ரதசி் வரியே, ல் மக்ரனின் அரச ஜனானின் அரசலினின் அரச ி இமற்றும புரெட்சிகரெ முன்ல் மக்ரஜன ஜனாக்குக்க ஜனாஜன
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டம
இன்றி் வரியேங்களி இம் வரியே ஜனாதத ஜனாக
இருக்கிறத.
நிதி் வரியேப்
பரெபுத்தவமும அதன் அரெசி் வரியேல் பரெதிநிதிகளும தி இமத
விருப்பத்ங்களத ஒட்டுரி இம ஜனாத்த னின் அரசமூகத்தின் மீதம திணிப்பதற்கு
தீர்க்கி இம ஜனாஜன உறுதிரக ஜனாண்டுள்டங்களைதற்கு எதிரெ ஜனாய், ரத ஜனாழிநிலை ஜனாடங்களைவர்க்கப் ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டங்களின் அபவிருத்தி் வரியே ஜனாஜனத ரத ஜனாழிநிலை ஜனாடங்களை
வர்க்கம
அதிக ஜனாரெத்ங்களத
அதன்
கரெங்களில்
எடுப்பதன்
அவசி் வரியேத்ங்களத
முன்ரஜனப்ல் மக்ரப ஜனாதினும
ல் மக்ர்ரெடி் வரியே ஜனாக
முன்நிறுத்தகிறத.

ரத ஜனாழிற்னின் அரசங்கங்கள், புதி் வரியே முதநிலை ஜனாளித்தவ-எதிர்ப்புக் கட்சி
ி இமற்றும
ல் மக்ரஜ ஜனான்-லக்
ரி இமல் மக்ரநிலை ஜனான்ல் மக்ரனின் அரச ஜனானின்
அடிபணி் வரியே ஜனா
பரெ ஜனான்ஸ ல் மக்ரப ஜனான்ற கட்சிகளின் ஆதரெவுடன், ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனாங்களஜனப்
ப ஜனாதக ஜனாப்பதற்க ஜனாகப்
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாடிக்
ரக ஜனாண்டிருக்கின்றஜன.
ஆயினும,
ரத ஜனாழிநிலை ஜனாடங்களைர்களின்
ரபரும
பரிவுகள்
அரெனின் அரச ஜனாங்கத்திற்கு
எதிரெ ஜனாஜன
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டத்தில்
தரிதி இம ஜனாய்
நுங்கள விடுத்த அழைந்த
விட்டிருப்பங்களதக்
கண்டு
அங்களவ
விக்கித்த
நிற்கின்றஜன.
ரத ஜனாழிநிலை ஜனாடங்களைர்களின்
ல் மக்ரக ஜனாபத்ங்களதக்
கட்டுப்ப ஜனாட்டில்
பரெ ஜனாி இமரிக்கவும
த ஜனாங்கள்
ஒதக்கித்
தள்டங்களைப்படுவங்களத
தவிர்க்கவும,
சிநிலை
ரத ஜனாழிற்னின் அரசங்க
நிர்வ ஜனாகிகள்
ஆர்ப்ப ஜனாட்டங்களுக்கு ஓரெடங்களைவு ஆதரெவளிப்பதற்கு ி இம ஜனாறிக்
ரக ஜனாண்டிருக்கின்றஜனர்.
CGT யின்
தங்களறமுக
ி இமற்றும
னின் அரசரெக்குக்கூண்டு
ரத ஜனாழிற்னின் அரசங்கங்கள்
தி இமத
ஆதரெங்களவ
அறிவித்திருக்கின்றஜன. Herve Caux என்ற ஒரு நிர்வ ஜனாகி
பன்வருி இம ஜனாறு விடங்களைக்கிஜன ஜனார்: “எங்கடங்களைத ரத ஜனாழிநிலை ஜனாடங்களைர்களில்
ஏரெ ஜனாடங்களைி இம ஜனாஜனவர்கள் ‘ி இமஞ்னின் அரசள் சீருங்களட’ ஆர்ப்ப ஜனாட்டக்க ஜனாரெர்கள்
ஆவர், அரெனின் அரச ஜனாங்கம கண்ணி் வரியேி இமற்று ்டந்த ரக ஜனாள்கிறத.
அதங்களஜன வங்களடங்களைந்த ரக ஜனாடுக்க நிர்ப்பந்திப்பதற்கு, ் ஜனாம
ஒன்றுபட்டு நிற்பத அவசி் வரியேி இம ஜனாகிறத.”
தீவில் -இங்கு ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் ஆர்ப்ப ஜனாட்டக்க ஜனாரெர்களுக்கு
எதிரெ ஜனாய்
இரெ ஜனாணுவத்ங்களத
அனுப்புவதற்கு
மிரெட்டி
வந்திருக்கிற ஜனார்- னின் அரசரெக்குக்கூண்டு ரத ஜனாழிநிலை ஜனாடங்களைர்கள் East Port
இல் ி இமறி் வரியேலில் இங்களணந்த ரக ஜனாண்டஜனர், அல் மக்ரதல் மக்ரவங்களடங்களையில்
தீவின் பரெத ஜனாஜன னின் அரச ஜனாங்களநிலைகளில் 16 ி இமறி் வரியேல்கள் குறித்த
ரனின் அரசய்திகள் ரவளி் வரியே ஜனாகிஜன.
Reunion

அல் மக்ரதல் மக்ர்ரெத்தில், பரெ ஜனான்ஸ
ி இமற்றும
ரபல்ஜி் வரியேரி இமங்கிலும
ஆயிரெக்கணக்க ஜனால் மக்ரஜன ஜனார்
ல் மக்ர்ற்றும
ரத ஜனாடர்ந்த
னின் அரச ஜனாங்களநிலைி இமறி் வரியேல்களுக்கு
ஏற்ப ஜனாடு
ரனின் அரசய்தஜனர்.
பரெ ஜனான்சின்
ரதன்கி விடுத்த அழைக்கு ட்ல் மக்ரரெ ஜனாம தங்களறயில் Montelimar அருகில், Brittany
இல், Normandie இல், ி இமற்றும Agen, Toulouse, Narbonne
ி இமற்றும
Beziers
ஆகி் வரியே
பகுதிகளில்
அவர்கள்
ர்டுஞ்னின் அரச ஜனாங்களநிலைகங்களடங்களை
முடக்கிஜனர்.
“கறுப்பு
ரவள்ளி”
அனுனின் அரசரிப்பல்
Carpentras
இல்
பநிலை
வணிக
ல் மக்ரபரெங்க ஜனாடிகங்களடங்களையும ரபல்ஜி் வரியேத்தில் பநிலை இடங்கங்களடங்களையும
அவர்கள் முடக்கிஜனர்.
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின்
இ் வரியேக்கத்ங்களத,

சிக்கஜன
னின் அரசர்வல் மக்ரதனின் அரச

்டவடிக்ங்களககளுக்கு
எதிரெ ஜனாஜன
ரத ஜனாழிநிலை ஜனாடங்களை வர்க்கத்ங்களத ல் மக்ர் ஜனாக்கி

“ி இமஞ்னின் அரசள் சீருங்களட” ஆர்ப்ப ஜனாட்டங்கள் இப்ல் மக்ரப ஜனாங்களத் வரியே நிங்களநிலையில்
அரெசி் வரியேல்ரீதி் வரியே ஜனாக பநிலைகூறுகள் ரக ஜனாண்ட ஒரு இ் வரியேக்கி இம ஜனாக
இருக்கிறத. வநிலைத-னின் அரச ஜனாரி அதி-வநிலைத குணம ரக ஜனாண்ட
ல் மக்ரப ஜனாக்குகள்
அதில்
ரனின் அரசல்வ ஜனாக்கு
ரனின் அரசலுத்த
முங்களஜனந்த
ரக ஜனாண்டிருக்கின்றஜன.
ஆஜன ஜனால்
ரத ஜனாழிநிலை ஜனாடங்களை
வர்க்கம
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானுக்கு
எதிரெ ஜனாஜன
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டத்திற்குள்
நுங்கள விடுத்த அழைகின்ற
நிங்களநிலையில், வநிலைத-னின் அரச ஜனாரிப் ல் மக்ரப ஜனாக்குகள் அதிகி இம ஜனாஜன அடங்களைவில்
ஆர்ப்ப ஜனாட்டங்கங்களடங்களைக்
ங்களகவிட்டு
வருகின்றஜன.
ரனின் அரசன்ற
னின் அரசனிக்கி விடுத்த அழைங்களி இம் வரியேன்று
ஆர்ப்ப ஜனாட்டத்தில்
இங்களணந்த
ரக ஜனாண்டிருந்த குடி் வரியேரெசுக் கட்சியின் தங்களநிலைவரெ ஜனாஜன Laurent
Wauquiez, இன்ங்களற் வரியே ஆர்ப்ப ஜனாட்டத்தில் த ஜனான் பங்ல் மக்ரகற்கப்
ல் மக்ரப ஜனாவதில்ங்களநிலை என்பங்களத ரதளிவ ஜனாக்கியிருக்கிற ஜனார்.
அல் மக்ரதல் மக்ர்ரெத்தில், முகநூலில் இந்த ஆர்ப்ப ஜனாட்டங்களுக்கு
முதன்முதலில் அங்கள விடுத்த அழைப்பு விடுத்திருந்தவர்களில் ஒருவரெ ஜனாஜன
டிரெக் ஓட்டு்ர் Eric Drouet உள்ளிட, “ி இமஞ்னின் அரசள் சீருங்களட”
ஆர்ப்ப ஜனாட்டத்தில் இருக்கும சிநிலை பரெபநிலைங்கள் வநிலைதனின் அரச ஜனாரிகளிடம இருந்த பகிரெங்கி இம ஜனாக தங்கங்களடங்களை தள்ளி நிறுத்திக்
ரக ஜனாண்டிருக்கின்றஜனர்.
ஒரு முகநூல் பதிவில் எழுதிஜன ஜனார்: “ல் மக்ரத ஜனால்நிற
ல் மக்ரபதமின்றி, எந்த ் ஜனாட்ங்களடச் ல் மக்ரனின் அரசர்ந்தவர் என்ற ல் மக்ரபதமின்றி,
ப ஜனாலி் வரியேல் ல் மக்ர் ஜனாக்குநிங்களநிலை, ப ஜனாலிஜனம அல்நிலைத ி இமத ல் மக்ரபதமின்றி
இந்த இ் வரியேக்கத்தில் பங்ல் மக்ரகற்க விருமபுகின்ற எவரரெ ஜனாருவரும
பங்ல் மக்ரகற்க இ் வரியேலுவத என்பத முக்கி் வரியேி இம ஜனாஜனத ஜனாகும.... எங்கடங்களைத
இ் வரியேக்கம எப்படி எந்த கட்சி அல்நிலைத ரத ஜனாழிற்னின் அரசங்கத்ங்களத
பரெதிநிதித்தவப்படுத்தவத ஜனாகவும
இல்நிலை ஜனாதிருக்கிறல் மக்ரத ஜனா,
அங்களதப் ல் மக்ரப ஜனாநிலைல் மக்ரவ ி இமஞ்னின் அரசள் சீருங்களட் வரியே ஜனாடங்களைர்கள் ல் மக்ரதசி் வரியேவ ஜனாதிகள்,
ப ஜனாசிஸடுகள் ி இமற்றும ஏங்களஜன் வரியே தீவிரெப்பட்ட இ் வரியேக்கங்கடங்களைத
ி இமந்ங்களத் வரியே ஜனாடுகளும அல்நிலைர். ல் மக்ரதங்களவகள் மிகுந்தவர்கள் மீத
விதிக்கப்படுகிறதம அல் மக்ரதனின் அரசி இம் வரியேத்தில் அதி-ரனின் அரசல்வந்தர்கங்களடங்களை
ல் மக்ரி இமலும வடங்களைப்படுத்தவத ஜனாகவும இருக்கின்ற அரெனின் அரச ஜனாங்கத்தின்
வரிங்கள் வரியே ் ஜனாங்கள் கண்டஜனம ரனின் அரசய்கில் மக்ரற ஜனாம.”
Eric Drouet

