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நேற்று க காலாலை எலிநலிசே ஜனா காதிபதி மாளி காளிலகயில் ஒர
மாளிந்திரிலிசேலப கூட்டத்திற்குப் பின்னார, பிரிரெஞ்சு பிிரெதமாளி மாளிந்திரி
மாளி கானுரானுவெல் ானுவெ கால்ஸ ஒர கடுலமாளியான கானா புதியான பயானங்கிரொனுவெ காத-
எதிரப்பு லிசேட்டத்லத அறிவித்த கார. 

ஒர "பிரிரெஞ்சு ப காணியிாலை கானா நதசியான ப காதுக காப்பு லிசேட்டம"
மீத கானா தீவிிரெ ஊடக விானுவெ காதங்கள் மாளிற்றும புரரலிசேல்ஸில்
பயானங்கிரொனுவெ காத எதிரப்பு குறித்த ஐநிரெ காப்பியான ஒன்றியான
ரானுவெளியுறவு மாளிந்திரிகளின் இிரெண்டு ே காள் உச்சி மாளி காே காடு
ஆகியானானுவெற்றிற்குப் பின்னார ானுவெ கால்ஸ அந்த பரிந்துலிரெகலஅ
அறிவித்த கார.  ரலிசேப்டமபர 11  த காக்குதல்களுக்குப் பின்னார
அரமாளிரிக்க காவில் ரக காண்டு ானுவெிரெப்பட்ட ரப காலிஸ-அிரெசு
முலறலமாளிகலஅப் நப கான்றரானுவெ கார ானுவெலகலயானக் ரக காண்டு
ானுவெரானுவெதற்க காக,  லிசே காரலி ரி ஹெப்நட கா பயானங்கிரொனுவெ காத
த காக்குதல்கலஅச் சுிரெண்டுானுவெதற்கு,  ஐநிரெ காப்ப காரானுவெங்கிலும
அிரெலிசே காங்கங்கஅ கால் ரலிசேய்யானப்பட்டுானுவெரம முயானற்சிகளின்
ப காகமாளி காக அந்த பரிந்துலிரெகள் இரக்கின்றனா.    

மாளிக்கலஅக் கண்க காணிப்பதற்க காக பிரிரெஞ்சு இிரெ காணுானுவெம
மாளிற்றும உஅவுத்துலற முகலமாளிகளில் 2,680  புதியான
பணியிடங்கலஅ உரானுவெ காக்குானுவெலதயும,  மாளிற்றும சுமாளி கார 3,000
மாளிக்கலஅக் கண்க காணிக்கும திட்டங்கலஅயும ானுவெ கால்ஸ
அறிவித்த கார.  அந்த நானுவெலாலைத்திட்டத்திற்கு அடுத்த மூன்று
ஆண்டுகளில் 425  மில்லியானன் யூநிரெ கா (492  மில்லியானன்
அரமாளிரிக்க ட காாலைர)  ரலிசோலைானுவெ காகும,  நியானமிக்கப்பட
இரப்பானுவெரகளின் ரலிசோலைவுகலஅயும உள்அடக்கினா கால் அது 735
மில்லியானன் யூநிரெ காானுவெ காக அதிகரிக்கும.  

“சிரியான காவிநாலை கா அல்ாலைது ஈிரெ காக்கிநாலை கா உள்அ பயானங்கிரொனுவெ காத
ானுவெலாலையானலமாளிப்புகளுடன் லிசேமபந்தப்பட்டுள்அ, பிிரெ கான்சில் உள்அ
சுமாளி கார 1,300  பிரிரெஞ்சு மாளிக்கலஅநயான கா அல்ாலைது
ரானுவெளிே காட்டானுவெரகலஅநயான கா இன்று ே காம கண்க காணிக்க
நானுவெண்டியுள்அது.  இது ஒநிரெயான காண்டில் 130  லிசேதவீத
உயானரானுவெ காகும,”  என்று ானுவெ கால்ஸ ரதரிவித்த கார.  “இதனுடன்
பலபழையான ானுவெலாலையானலமாளிப்புகளில் லிசேமபந்தப்பட்டுள்அானுவெரகள்
அல்ாலைது ஏலனாயான ே காடுகளுடன் லிசேமபந்தப்பட்டுள்அானுவெரகள்,
அத்துடன் பிரிரெஞ்சு ரமாளி காழி நபசும இல பேசும் இணையானானுவெழி-ஜிி ஹெ காதிஸட்
ானுவெட்ட காிரெங்களின் முக்கியான ேகரானுவெ காஅரகள் எனா 400 இல்
இரந்து 500  நபலிரெயும ஒரானுவெர நலிசேரத்துக் ரக காள்அ
நானுவெண்டும.  ஒட்டுரமாளி காத்தமாளி காக,  சுமாளி கார 3,000  நபலிரெக்
கண்க காணிக்க நானுவெண்டியுள்அது,” என்ற கார.

ானுவெ கால்ஸ உலிரெயான காற்றியான நப காநத,  ஆயிிரெக் க பேசும் இணைக்க கானா ரப காலிஸ
மாளிற்றும இிரெ காணுானுவெ பலடகள் பிிரெ கான்சின் வீதிகளில் நிரெ காந்து சுற்றி
ானுவெந்தனா,  நமாளிலும பிிரெ கான்சிலிரந்து ரபல்ஜியானம,  பிரிட்டன்,
நஜரமாளினி மாளிற்றும கிரீஸ ானுவெலிரெயில் ரப காலிஸ நலிசே காதலனா
நானுவெட்லடகள் பிரெவி இரந்தனா.

பிிரெ கான்ஸ முழுானுவெதும 122,000  ரப காலிஸ,  இிரெ காணுானுவெ அதிக காரிகள்
மாளிற்றும ஆயுதந்த காங்கியான க காானுவெல்பலடகலஅ ஒன்றுதிிரெட்ட
நானுவெண்டியுள்அத காக ானுவெ கால்ஸ ரதரிவித்த கார. "ஒர ப காரியான முயானற்சி
த கான்,  ஆனா கால் ப காதுக காப்லப உத்திரொனுவெ காதப்படுத்த
அானுவெசியானமாளி கானாது"  என்று கூறி அானுவெர,  இிரெ காணுானுவெம மாளிற்றும
உஅவுத்துலறயில் புதியான நானுவெலாலைகலஅ உரானுவெ காக்குானுவெதற்கு அானுவெர
அலபழைப்புவிடுத்த கார.

அந்த லிசேட்டத்தின் பிிரெத கானா நே காக்கங்களில் ஒன்று,  இல பேசும் இணையானம
மாளிற்றும லிசேமூக ஊடக தஅங்களின் மீது ப காரியான அிரெசு
கண்க காணிப்லபத் தீவிிரெப்படுத்துானுவெத காகும என்பலத ானுவெ கால்ஸ
ரதளிவுபடுத்தினா கார.  “பயானங்கிரொனுவெ காதிகள் ரபரமப காலும ரப காது
மாளிக்கள் பயானன்படுத்தும அநத லிசேமூக ானுவெலாலைத் தஅங்கலஅத் த கான்
பயானன்படுத்துகிற காரகள்.  லிசேட்டவிநிரெ காதமாளி கானா ரலிசேய்திகலஅக்
குறிப்பிட்டுக் க காட்டும எங்களின் கரவி, ஜனாானுவெரி 7 இல் இரந்து
30,000  எச்லிசேரிக்லககலஅப் ரபற்றுள்அது;  அத காானுவெது,  இது
ானுவெபழைக்கமாளி கானாலத விட ஆறு மாளிடங்கு அதிகமாளி காகும,”  என்ற கார.
“தீவிிரெமாளியானப்படுத்தலாலை தடுப்பதற்கு"  60  மில்லியானன் யூநிரெ கா
ஒதுக்கப்படும என்பலதயும அானுவெர நலிசேரத்துக் ரக காண்ட கார.

லிசேந்நதகத்திற்குரியானானுவெரகளின் க காரகளிலும மாளிற்றும மின்னாணு
லிசே காதனாங்களிலும இடத்லத அறியும கரவிகலஅப்
பிிரெநயான காகிக்கவும மாளிற்றும அானுவெரகஅது வீடுகளில்
லமாளிக்நிரெ காநப கான்கலஅ லானுவெக்கவும பிரிரெஞ்சு உள்ே காட்டு
உஅவுத்துலறக்கு அதிக காிரெம ானுவெபழைங்கப்பட இரக்கிறது.
“அச்லிசேட்டம ே காங்கள் பின்ரத காடரகிறானுவெரகளின் உலிரெயான காடல்கள்
மாளிற்றும ஆானுவெ பேசும் இணைங்கலஅப் ப காரப்பதற்கு நதலானுவெயான கானா ஆற்றலாலைச்
நலிசேலானுவெகளுக்கு ானுவெபழைங்கும,” என்று ஆளும நலிசே காலிசேலிஸட் கட்சியின்
(PS)  ஒர பிிரெதிநிதி நஜ கான்-ஜ காக் உரநானுவெ காஸ (Jean-Jacques
Urvoas) நானுவெ கால் ஸட்ரீட் நஜரனாலுக்குத் ரதரிவித்த கார.  “ே காம
யான காலிரெநயானனும கண்க காணிக்கிநற காம என்ற கால்,  ேமமாளி கால் அானுவெிரெது
கணினிக்குள் நேிரெடியான காக ஊடுரானுவெ முடியானக்கூடியானத காக இரக்க
நானுவெண்டுரமாளினா ே காங்கள் விரமபுகிநற காம,” என்ற கார.    

ரலிசேப்டமபர 2015 க்குள் விமாளி கானாப் பயானணிகளின் தகானுவெல்
கஅஞ்சியானத்லதயும பிரிரெஞ்சு அதிக காரிகள் அலமாளிக்க
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இரக்கிற காரகள், அத்துடன் விமாளி கானாப் பயானணிகளின் பிிரெத்நயானக
தகானுவெல்கலஅ ஏலனாயான ஐநிரெ காப்பியான ஒன்றியான ே காடுகளுடன்
பகிரந்து ரக காள்ானுவெதற்கும ஐநிரெ காப்பியான ே காட காளுமாளின்றத்துடன்
விானுவெ காதம ேடந்து ானுவெரகிறது. 

இந்த அடிப்பலடயில்,  “பிிரெ கான்ஸ அதன் உஅவுத்துலற
நலிசேலானுவெகஅ கால் முன்ரனாடுக்கப்பட்ட ேடானுவெடிக்லககளுக்கு
இறுதியில் ஒர லிசேட்டரீதியான கானா கட்டலமாளிப்லபக்
ரக காண்டிரக்கும,” என்று ானுவெ கால்ஸ ரதரிவித்த கார. 

எந்தரானுவெ கார லிசேட்டரீதியிாலை கானா அடித்தஅமும இல்ாலை காமாளில்
உஅவுத்துலற முகலமாளிகள் ரபரம அதிக காிரெங்கலஅப்
ரபற்றிரக்கும ஓர ஆட்சி,  பிிரெ கான்சிலும,  ஐநிரெ காப்ப காவின்
ரபரமபகுதிகளிலும,  கடந்த தலிசே காப்தத்தின் நப காது ரக காண்டு
ானுவெிரெப்பட்டுள்அது என்பலத இந்த அறிக்லக மாளிலறமுகமாளி காக
ஒப்புக் ரக காள்ானுவெத காக உள்அது. 

புதியான ேடானுவெடிக்லககள் ஆிரெமபத்தில் ஐநிரெ காப்பியான முஸலீம
மாளிக்கலஅ நே காக்கி இரக்கின்ற நப காதினும,  இத்தலகயான
ரப காலிஸ-அிரெசு ஆட்சி ானுவெடிானுவெங்கள் உள்ே காட்டிலும மாளிற்றும
ரானுவெளிே காட்டிலும பிரிரெஞ்சு ஆளும ானுவெரக்கத்தின்
ரக காள்லககளுக்கு எதிிரெ காக எழும எந்தரானுவெ கார எதிரப்புக்கு
எதிிரெ காகவும பயானன்படுத்தப்படும.  

லிசே காரலி ரி ஹெப்நட கா மீத கானா த காக்குதலுக்கு ஆளும நமாளிற்தட்டு
க காட்டும விலடயிறுப்பின் ஆக்நிரெ காஷத்தன்லமாளி,  பாலை
ஆண்டுக காாலை சிக்கனா ேடானுவெடிக்லககள் மாளிற்றும நப காரின்
மூாலைமாளி காக கட்டவிழ்ந்துள்அ லிசேமூக பதட்டங்கள் மீது
அதிகரித்துானுவெரம பீதிலயானப் பிிரெதிபலிக்கிறது.  ஈிரெ காக் மீத கானா
2003  அரமாளிரிக்க பலடரயானடுப்புக்கு பிரிரெஞ்சு அிரெலிசே காங்கம
எதிரப்பு க காட்டுானுவெலதத் தவிரத்துக் ரக காள்அ எடுத்த முடிவும
மாளிற்றும மாளித்தியான கிபழைக்கில் அரமாளிரிக்க தலாலைலமாளியிாலை கானா நப கார
முலனாவின் மீது அது ானுவெரிலலிசேயில் நின்றதும,  பிிரெ கான்லன
உள்ே காட்டு நப காரின் விளிமபுக்குக் ரக காண்டு ானுவெந்துள்அது.
முஸலீம இலஅஞரகள் ப காரியான நானுவெலாலைானுவெ காய்ப்பின்லமாளி,
முஸலீம-விநிரெ காத இனாானுவெ காதத்லதத் ரத காடரச்சியான காக
ஊக்குவித்தல் மாளிற்றும ரப காலினறும் பொலிஸூடனா கானா நமாளி காதல்கஅ கால்
மாளிட்டும அதிகஅவில் அன்னியானப்பட்டு இல்லாலை,  மாளி காற காக
சிரியான கா நப கான்ற பிிரெ கான்சின் முன்னா காள் முஸலீம க காாலைனிகளில்
நேட்நட கா நப காரகலஅ ஒட்டுரமாளி காத்த அிரெசியானல் ஸத காபகமும
ஆதரித்துள்அத காலும அானுவெரகள் அன்னியானப்பட்டு உள்அனார.

அது ரப காலிஸ அிரெசு முலறகலஅ ேலடமுலறப்படுத்தி
ானுவெரானுவெதுடன் ரானுவெளிே காடுகளில் இிரெ காணுானுவெ
தீவிிரெப்படுத்தலாலையும திட்டமிட்டு ானுவெரகின்ற நிலாலையில்,
பிரிரெஞ்சு ஆளும ானுவெரக்கம முஸலீம-விநிரெ காத இனாானுவெ காதத்லத
ஊக்குவித்தும, மாளிரீன் லு ரபன்னின் ானுவொலைதுலிசே காரி ப காசிலிசே நதசியான
முன்னாணி (FN)  கட்சிலயான லிசேட்டபூரானுவெமாளி காக அங்கீகரிக்கவும
முலனாந்து ானுவெரகிறது.  இந்த மாளி காத ரத காடக்கத்தில்,  பிரிரெஞ்சு
ஜனா காதிபதி பிிரெ கான்சுானுவெ கா நி ஹெ காாலை காண்டு எலிநலிசே ஜனா காதிபதி
மாளி காளிலகக்கு லு ரபன்லனா ானுவெிரொனுவெலபழைத்திரந்த கார.

ரலிசேவ்ானுவெ காயானன்று அளித்த ஓர உலிரெயில்,  அதற்கடுத்த ே காள்
பயானங்கிரொனுவெ காத-எதிரப்பு ேடானுவெடிக்லககலஅ ரக காண்டு
ானுவெரானுவெதற்கு தயான காரிப்பு ரலிசேய்யும ானுவெலகயில்,  பிிரெ கான்சில் 2005
மாளிற்றும 2007 இல் ேடந்தலதப் நப காாலை,  புாலைமரபயானரந்தானுவெரகள்
ானுவெ காழும புறேகர பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடியான ப காரியான
கிஅரச்சிகலஅக் குறித்து ானுவெ கால்ஸ எச்லிசேரித்த கார.  “2005

காலைகங்கலஅ யான கார இன்று நிலனாவுகூரகிற காரகள்? ஆனா கால் அந்த
க காயானங்கள் இன்னாமும இரக்கின்றனா,” என்ற கார. அானுவெர  கூறினா கார,
10,000  க காரகள் எரிக்கப்பட்டனா,  அந்த லிசேண்லடயில் நூற்றுக்
க பேசும் இணைக்க கானா ரப காலிஸ க காயானப்பட்டனார.      

அன்லறயும விட அதிகமாளி காக ரப காரஅ காத காிரெரீதியில்,
அிரெசியானல்ரீதியில் மாளிற்றும இிரெ காணுானுவெரீதியில் ரலிசேறிவு ரக காண்ட
இன்லறயான சூபழைலின்கீழ்,  கிஅரச்சிகள் குறித்த அச்லிசேம
தீவிிரெமாளிலடந்து ானுவெரானுவெதற்கு இலடநயான,  பிரிரெஞ்சு ஆளும
ானுவெரக்கமும இிரெ காணுானுவெமும பிிரெ கான்சிற்குள் ரபரமாளிஅவிாலை கானா
இிரெ காணுானுவெ ேடானுவெடிக்லகக்குத் திட்டமிட்டுள்அனா.  இது குறிப்ப காக,
இதபழை காஅர Hac ne Belmessousè ஆல், புறேகரலிசே கார ேடானுவெடிக்லக:
அிரெசு எவ்ானுவெ காறு புறேகர பகுதி நப கார திட்டங்களுக்குத் தயான காரிப்பு
ரலிசேய்து ானுவெரகிறது என்ற அானுவெிரெது நூலில் ரலிசேய்த
ஆிரெ காய்ச்சியின்படி,  இிரெ காணுானுவெம மாளிற்றும உள்ே காட்டு ப காதுக காப்பு
மீத கானா ஒர 2008 ரானுவெள்லஅயானறிக்லக புத்தகத்திநாலைநயான ரக காண்டு
ானுவெிரெப்பட்டுவிட்டது.  பிிரெ கான்ஸிற்குள் இிரெ காணுானுவெ
ேடானுவெடிக்லககளுக்க காக 10,000  துரப்புகலஅ
நிலாலைநிறுத்துானுவெதற்க காக ரலிசேய்யானப்பட்ட திட்டங்கலஅத்
ரதரிவித்திரந்த ராலைப்டிரனான்ட்-நகரனால் Didier  Wioland  ஐ
Belmessous  நமாளிற்நக காளிட்டுக் க காட்டியிரந்த கார:  “நதசியான
மாளிண்ணில் தீவிிரெமாளி கானா நிலாலைலமாளி உண்ட காகும நப காது,  அிரெசியானல்
அதிக காரிகள் முலறயிட்ட கால்,  அதில் இிரெ காணுானுவெம தலாலையிட்டு,
இந்த அஅவிாலை கானா பலடகலஅ, அதுவும குறிப்ப காக தலிரெப்பலட
துரப்புகலஅ ானுவெபழைங்கக் கூடியானத காக இரக்க நானுவெண்டும...  இந்த
10,000  நபர ரக காண்ட இிரெ காணுானுவெ பிரிலானுவெ,  பிரெந்தஅவிாலை கானா
லிசேமபானுவெங்களில் தலாலையீடு ரலிசேய்யான தயான காிரெ காக,  நதசியான மாளிண்ணில்
தற்நப காது ஏற்ப காடு ரலிசேய்யான முடியும.”

லிசே காரலி ரி ஹெப்நட கா த காக்குதல்களுக்குப் பின்னார பிிரெ கான்சின்
வீதிகளில் நிலாலைநிறுத்தப்பட்ட துரப்புகளின் எண்ணிக்லக,
ரப காரந்தியான விதத்திநாலை கா அல்ாலைது நானுவெறு விதத்திநாலை கா,
10,000ஆக இரந்தது.

ஜனாே காயானக உரிலமாளிகளுக்க கானா லிசேமூக பிரிவு ரத காழிாலை காஅ
ானுவெரக்கநமாளி ஆகும.  நலிசே காலிசேலிஸட் கட்சி மாளிற்றும நப காலி-இடதுடன்
இல பேசும் இணைந்த மாளித்தியானதிரெ ானுவெரக்கத்தின் தனிச்லிசேலுலக பலடத்த
நிலறயான அடுக்குகளின் பிரிவுகள் ானுவெ கால்ஸின் ேடானுவெடிக்லககலஅ
புகழ்ந்துலிரெத்து ானுவெரகின்றனா. 

நலிசே காலிசேலிஸட் கட்சியுடன் இல பேசும் இணைந்த L’Obs  இதழில் ரானுவெளியான கானா
ஒர பிற்நப காக்குத்தனாமாளி கானா ானுவென்முலறரீதியிாலை கானா கரத்துலிரெயில்,
நஜ கான் நடனியானல் இஸாலை காலமாளி ஒர "லிசேட்டம ஒழுங்கு"
பிிரெச்சிலனாயான காக ானுவெரணித்த கார.  அானுவெர அறிவிக்கிற கார: “ஆம,  ே காம
நப காரில் த கான் உள்நஅ காம, அதுரானுவெ கார மாளிதம லிசே காரந்த நப காிரெ காகும.”
அானுவெர ரத காடரந்து எழுதினா கார,  “ே காம இஸாலை காம உாலைகின்
ரபரமபகுதிகலஅக் க காாலைனிமாளியானப்படுத்திநனா காம.  எல்ாலை கா
மாளிட்டத்திலும,  அநனாகமாளி காக ானுவெழிப காட்டு பிிரெச்சிலனா தவிிரெ,
அானுவெரகள் த காழ்ந்தானுவெரகள் என்பலத ே காம அானுவெரகளுக்குக்
க காட்டிநனா காம.  அானுவெரகலஅ ே காம முதலில் அானுவெமாளி கானாப்படுத்தியான
பின்னார,  அானுவெரகலஅ ே காம ஏற்றுக் ரக காண்ட நப காது,  அானுவெரகள்
ேமமிடம ானுவெரானுவெதற்கு,  ஆனா கால் பணிவுடன் ானுவெரானுவெதற்கு,
கடலமாளிப்பட்டிரந்தத காக உ பேசும் இணைரந்த காரகள். க காாலைங்கள் மாளி காறிவிட்டனா.”

துல்லியானமாளி காக இனாப் நப கார மாளிற்றும இிரெ காணுானுவெ ஆட்சிக்கு
நியான காயானப்ப காடுகலஅ ானுவெபழைங்கும இதுநப கான்ற கரத்துலிரெகள்,
ஐநிரெ காப்ப காவில் முதாலை காளித்துானுவெ நமாளிற்தட்டு திானுவெ காாலை காகி
நப காயிரப்பலதநயான பிிரெதிபலிக்கின்றனா.


