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பழமைவாத பிரரெஞ்சபழமைவாத பிரரெஞ்ச
ஜனாதிபதி  வவட்பாளரஜனாதிபதி  வவட்பாளர

ஃபிய் விான் மீது ஊழலஃபிய் விான் மீது ஊழல
குற்றச்றச்சாட்டுக்கள் எழுகின்றன குற்றச்றச்சாட்டுக்கள் எழுகின்றன 

By Alex Lantier, 28 January 2017

வலதுசசாரி குடியரசுக் கட்சி (LR) இன் ஜனசாதிபதி  வவட்பசாளர
அந்தஸ்ஸ்ததப் ப் பபற்று இரண்டு இரண்டு மசாதங்களுக்கு பின்னரும,
 வபரலினில்  வஜரஇரண்டு மன் சசான்சிலர அங் வகலசா  வஇரண்டு மரக்ப் பகல்
உடனசான ஒரு சந்திப்பிற்கு முன்னதசாக இரண்டு மசாஸ் வகசாவுடன்
ப் பநெருக்கஇரண்டு மசான உறவுகளுக்கு அஸ்தக்கு அழைப்புவிடுத்து ஒரு
வசாரத்திற்கும குஸ்தறந்த நெசாட்களுக்குப் பின்னரும, பிரசான்சுவசா
ஃபிய் வயசான் அவர பிரச்சசாரத்ஸ்ததப் பலவீனப்படுத்தக்கூடிய
ஊக்கு அழைல் குற்றச்சசாட்டுக்கஸ்தள முகங்ப் பகசாடுத்துள்ளசார.

ஃபிய் வயசானின் இரண்டு மஸ்தனவி ப் பபனி வலசாப் (Penelope)  க்கு அவர
சமபந்தப்படசாத இரண்டு  வவஸ்தலகளுக்கசாக எட்டசாண்டுகளசாக
அவருக்கு 600,000 யூ வரசா [US $642,000] வக்கு அழைங்கப்பட்டுள்ளதசாக
ஸ்தநெயசாண்டி வசாரயிதக்கு அழைசான Le  Canard  Encha n  î é புதனன்று
குற்றச்சசாட்டுக்கஸ்தள ப் பவளியிட்டது.  குடியரசுக் கட்சியில்
அவருஸ்தடய பிரதசான  வபசாட்டியசாளரகள் அளவிற்கு அவர
ஊக்கு அழைல்மிக்கவர கிஸ்தடயசாது என்ற வசாதங்களின் மீ வத
ஃபிய் வயசான் அவரது ஜனசாதிபதி  வவட்பசாளர பிரச்சசாரத்ஸ்தத
அஸ்தஇரண்டு மத்துள்ள நிஸ்தலயில்,  இந்த குற்றச்சசாட்டு குறிப்பசாக
அவர இரண்டு மதிப்ஸ்தபக் ப் பகடுத்து வருகிறது. 2004  இல் முன்னசாள்
பிரதஇரண்டு ம இரண்டு மந்திரி அலன் யூப் வப க்கு ஊக்கு அழைல்
குற்றச்சசாட்டுக்களுக்கசாக தீரப்பு வக்கு அழைங்கப்பட்டது,  இரண்டு மற்றும
முன்னசாள் ஜனசாதிபதி நிக் வகசாலசா சசாரக் வகசாசி 2007  இல்
இருந்து 2012  வஸ்தரயிலசான அவரது பதவிக்கசாலத்திலிருந்து
இன்றுவஸ்தரயிலும பல் வவறு வக்கு அழைக்குகளில் சட்டரீதியில் சிக்கி
உள்ளசார.

 வதரதல் கசாலகட்டங்களின்  வபசாதிருக்கும பசாரமபரிய
"குடியரசின் சஇரண்டு மசாதசானத்ஸ்தத"  ஸ்தகவிட்டு,  பிப் பரஞ்சு நிதித்துஸ்தற
அதிகசாரிகள் இப்பிரச்சிஸ்தனயில் அவரகள் ஆரமப
விசசாரஸ்தணைஸ்தயத் ப் பதசாடங்க இருப்பதசாக அறிவித்துள்ளனர.

பிப் பரஞ்சு அரசியல் ஸ்தசாபகத்தின் பரந்த ஊக்கு அழைலுடன்  வசரந்து,
இந்த அமபலப்படுத்தல் ப் பவளிவந்துள்ள  வநெரஇரண்டு மசானது —
அதசாவது புதிய அப் பஇரண்டு மரிக்க நிரவசாகத்திற்கு எதிரசாக  வஜரஇரண்டு மனி
இரண்டு மற்றும ரஷ்யசாவின் ஒரு கூட்டணிக்கசான ஃபிய் வயசானின்
ப் பவடிப்பசாரந்த அஸ்தக்கு அழைப்பிற்கு ப் பவறும ஒரு சில நெசாட்களுக்கு
பின்னர வந்துள்ள—  இந்த அமபலப்படுத்தல்,  ப் படசானசால்ட்
ட்ரமப் பதவிக்கு வந்ததற்கு எவ்வசாறு விஸ்தடயிறுப்பது
என்பதில் இப் வபசாது குக்கு அழைமபி  வபசாயுள்ள ஆளும
வட்டசாரங்களின் வக்கிரஇரண்டு மசான கன்ஸ்தன  வஇரண்டு மசாதலின் ஒரு
கூறுபசாடசாக ப் பதரிகிறது.

ஃபிய் வயசான் தன்ஸ்தனத்தசா வன நியசாயப்படுத்துவதற்கும இரண்டு மற்றும
இந்த விடயத்ஸ்தத ப் பவளிப்படுத்தும இதக்கு அழைசாளரகள் மீது
சட்டபூரவ நெடவடிக்ஸ்தக எடுக்கப்படுப் பஇரண்டு மன அச்சுறுத்துவதற்கும
வியசாக்கு அழைனன்று TF1  ப் பதசாஸ்தலக்கசாட்சியின் தனிப்பட்டரீதியில்
இரண்டு மசாஸ்தல ப் பசய்தியில்  வதசான்றி,  உடனடியசாக இந்த
குற்றச்சசாட்டுக்களுக்கு எதிரநெடவடிக்ஸ்தக எடுத்தசார.  “என்
இரண்டு மஸ்தனவி  வபசாலியசான ஒரு  வவஸ்தலயில் இருந்தசார என்று
குறிப்பிடும பத்திரிஸ்தககளுக்கு எதிரசாக நெசான் வக்கு அழைக்குத்
ப் பதசாடுப் வபன்,” என்று கூறிய அவர, “பழிசுஇரண்டு மத்தும" இலக்கில்
அவர ஸ்தவக்கப்பட்டிருப்பதசாகவும இரண்டு மற்றும அவர  வவட்பசாளர
அந்தஸ்ஸ்தத "இரண்டு மதிப்பு ப் பகடுக்க ப் பசய்யுமரீதியில்"
குற்றச்சசாட்டுக்கள் வடிவஸ்தஇரண்டு மக்கப்பட்டிருப்பதசாகவும அவர
குறிப்பிட்டசார.  அவர ப் பதசாடரந்து கூறுஸ்தகயில்,  “நெஇரண்டு மது
ஜனநெசாயகத்தில் ஏ வதசாப் பவசான்று அழுகிப்  வபசாயுள்ளது,”
என்றசார.

அவர இரண்டு மஸ்தனவி பணைத்ஸ்ததப் ப் பபற்றசார என்பஸ்தத
எவ்வசாறிருப்பினும ஃபிய் வயசான் இரண்டு மறுக்கவில்ஸ்தல,  ஆனசால்
அந்த சமபளத்ஸ்தத நியசாயஇரண்டு மசாக ப் பபறுவதற்கசாக,  உஸ்தரகள்
மீதசான வஸ்தரவுகஸ்தள  வஇரண்டு மற்பசாரஸ்தவயிடுவது இரண்டு மற்றும
விருந்தினஸ்தர வர வவற்பது  வபசான்ற  வவஸ்தலகஸ்தள
அப்ப் பபண்இரண்டு மணி ப் பசய்திருந்ததசாக அவர வலியுறுத்தினசார.
ஊக்கு அழைல் குற்றச்சசாட்டுக்களுக்கசாக அவர மீது
உத்தி வயசாகபூரவஇரண்டு மசாக வக்கு அழைக்கு ப் பதசாடுக்கப்பட்டசால் அவர
பதவி விலகி ப் பகசாள்வதசாக மீண்டும அறிவித்தசார —இ வத
கருத்ஸ்தத அவர சசாரக் வகசாசியிடம இருந்து தன்ஸ்தனத்தசா வன
வித்தியசாசப்படுத்தி கசாட்டுவதற்கசாக முன்னதசாக
அறிவித்திருந்தசார.

ப் பதசாஸ்தலக்கசாட்சியின் பிரதசான  வநெரத்தில்  வதசான்றுவப் பதன்ற
ஃபிய் வயசானின் திடீர முடிவு,  Le Canard  Encha nî é வக்கு அழைங்கிய
விபரங்களும குற்றச்சசாட்டுக்களும அவரது ஜனசாதிபதியசாகும
அபிலசாஸ்தாஷைகளுக்கு சசாத்தியஇரண்டு மசானளவிற்கு ஒரு
இரண்டு மரணைகதியிலசான அடிஸ்தய வக்கு அழைங்கும என்பஸ்தத ஒப்புக்
ப் பகசாள்வதசாக இருந்தது.

Le  Canard  Encha nî é எழுதுகிறது,  ப் பபனி வலசாப் ஃபிய் வயசான்
“சமீபத்தில் வஸ்தரயில்,  சிறந்த  வபரிக்கசாய் பலகசாரத்திற்கசான
 வபசாட்டிகள் (pear  pie) அல்லது ப் பாஷைட்லசாந்து குதிஸ்தர
பந்தயங்களில் (Shetland  ponies) ஒரு நீதிபதியசாக
இருப்பதற்குரிய அவர திறஸ்தஇரண்டு மகளுக்கசாகவும,  [ஒரு



ப் பபப் பனடிக்ட் இரண்டு மடஇரண்டு மசான]  Solesmes  Abbey ப் பஜபத்தில்
இஸ்தடவிடசாது கலந்து ப் பகசாள்பவரசாகவும,  இரண்டு மற்றும வீட்ஸ்தடப்
பரசாஇரண்டு மரிப்பரசாகவும நென்கறியப்பட்டவர …  ஆச்சரியஇரண்டு மசான
விதத்தில்:  தன்ஸ்தனத்தசா வன எப் வபசாதும ஒரு சீரிய குடுமப
ஸ்தீரியசாக முன்னிறுத்தும ஒரு ப் பபண்ணின் வருவசாய்,
சில வவஸ்தளகளில் அந்த தமபதிகள் கசாட்டிய ப் பஇரண்டு மசாத்த வரி
வருவசாயில் ஏறத்தசாக்கு அழை பசாதியளவிற்கு இருந்தது.”

 வதசிய சட்டஇரண்டு மன்றத்திலிருந்து அண்மித்து 500,000  யூ வரசா
அவர வருவசாயில் உள்ளடங்கி இருந்ததசாக
குற்றஞ்சசாட்டப்பட்டது,  அடுத்தடுத்து ப் பவற்றி ப் பபற்று வந்த
வலதுசசாரி அரசசாங்கங்களில் இரண்டு மந்திரியசாக ஃபிய் வயசான்
பணியசாற்றிய அ வத வவஸ்தளயில் சட்டஇரண்டு மன்றத்தில்
ஃபிய் வயசாஸ்தன பிரதியீடு ப் பசய்த ஒரு சட்டஇரண்டு மன்ற பிரதிநிதியசான
Marc  Joulaud க்கசாக அங் வக அவர [ப் பபனி வலசாப்] ஒரு
"சட்டஇரண்டு மன்ற உதவியசாளரசாக"  பணியசாற்றினசார.  Le  Canard

Encha nî é இன் ஆதசாரங்களின்படி,  ப் பபனி வலசாப் ஃபிய் வயசான்
இன் சமபளம இரண்டு மசாதத்திற்கு 7,900 யூ வரசா அளவிற்குச் ப் பசன்றது
—இது Joulaud இன் நெசாடசாளுஇரண்டு மன்ற உதவியசாளரகளுக்கசான
இரண்டு மசாதசாந்தர வரவு-ப் பசலவு திட்ட ஒதுக்கீட்டசான ப் பஇரண்டு மசாத்தம 9,561
யூ வரசாவில் ப் பபருமபகுதியசாகும.

Joulaud இன் உதவியசாளரகளில் இரண்டு மற்ப் பறசாருவரசான Jeanne

Robinson-Behre ஐ அந்த வசாரசாந்தர பத்திரிஸ்தக  வபட்டி
எடுத்தது.  Joulaud க்கசாக ப் பபனி வலசாப் ஃபிய் வயசான்
ப் பஇரண்டு மசாத்தத்தில் ஏ வதனும  வவஸ்தல ப் பசய்திருந்ததசாக இவரசால்
நிஸ்தனவுகூர முடியவில்ஸ்தல.  “நெசான் அவருடன் ஒரு வபசாதும
பணியசாற்றவில்ஸ்தல,  இந்த விடயத்தில் நெசான் கூறுவதற்கு
ஒன்றுமில்ஸ்தல,” என்று Robinson-Behre ப் பதரிவித்தசார. “அவஸ்தர
ஒரு இரண்டு மந்திரியின் இரண்டு மஸ்தனவியசாக இரண்டு மட்டு வஇரண்டு ம எனக்கு ப் பதரியும,”
என்றசார.

அஸ்தனத்திற்கும  வஇரண்டு மலசாக,  Le  Canard  Encha nî é ப் பதசாடரந்து
குறிப்பிடுஸ்தகயில்,  “2012  இரண்டு மற்றும 2013  இல்,  ஒரு குடுமப
நெண்பரும, ப் பதசாழில் வியசாபசாரியும, இரண்டு மற்றும ப் பசல்வசாக்கு மிக்க
Marc Ladreit de Lacharri re è க்கு ப் பசசாந்தஇரண்டு மசான ஒரு இரண்டு மசாதயிதழ் La
Revue  des  Deux  Mondes இல் [ப் பபனி வலசாப் ஃபிய் வயசான்]
“இலக்கிய பகுதி ஆ வலசாசகரசாக"  இருந்தசார.  அவஸ்தர அந்த
இதழின் இயக்குனர ஒரு வபசாதும சந்தித்திருக்க வவ இல்ஸ்தல
என்ற வபசாதினும,  20  இரண்டு மசாதங்களில் அவர வரிக்கு முந்ஸ்ததய
ப் பதசாஸ்தகயசாக 100,000  யூ வரசா ப் பபற்றசார,”  என்று
குறிப்பிடுகிறது.

அந் வநெரத்தில் அந்த இதழின் இயக்குனர Michel Cr pué  ஐ விட
ப் பவறும 1,000 யூ வரசா குஸ்தறவசாக அவருக்கு இரண்டு மசாதத்திற்கு 5,000
யூ வரசா வக்கு அழைங்கப்பட்டதசாக குற்றஞ்சசாட்டப்படுகிறது.
எவ்வசாறிருப்பினும Le  Canard  Encha nî é க்கு Cr pué

கூறுஸ்தகயில், “நெசான் ஒரு வபசாதும ப் பபனி வலசாப் ஃபிய் வயசான் ஐ
சந்தித்ததும இல்ஸ்தல,  பத்திரிஸ்தக அலுவலங்களில் நெசான்
ஒரு வபசாதும அவஸ்தர பசாரத்ததும இல்ஸ்தல. … ஒருமுஸ்தற Marc

de  Lacharri re  è 'நீங்கள் திறனசாய்வு ப் பசய்வதற்கசாக சில
புத்தகங்கஸ்தள எனக்கு ப் பகசாடுக்க முடியுஇரண்டு மசா அஸ்தத நெசாம
திருஇரண்டு மதி ஃபிய் வயசானுக்கு வக்கு அழைங்கலசாம,  அவருக்கு சலிப்பசாக
இருக்கிறதசாம?'  என்று கூறுவதற்கசாக ப் பதசாஸ்தல வபசியில்
அஸ்தக்கு அழைத்தசார" என்றசார.

சட்டஇரண்டு மன்ற பிரதிநிதிகளின் உதவிக்கசாக இருக்கிறசாரகள் என்று
கூறப்படும  வதசிய சட்டஇரண்டு மன்ற உதவியசாளரகள் உண்ஸ்தஇரண்டு மயில்
எந்த சட்டஇரண்டு மன்ற பிரதிநிதிகளுக்கு அவசியப்படுகிறசாரகள்
என்பதன் மீதும இரண்டு மற்றும ப் பசல்வசாக்கு ப் பசய்வதற்கு எதிரசாகவும

உள்ள சட்டங்களில் வஸ்தளந்து ப் பகசாடுக்கும தன்ஸ்தஇரண்டு ம
இருப்பதசால்,  ப் பபனி வலசாப் ஃபிய் வயசான் இன் வருவசாய்
ப் பதசாகுப்பு நுட்பஇரண்டு மசானரீதியில் சட்டவி வரசாதஇரண்டு மசானதசா என்பது
ப் பதளிவின்றி உள்ளது.  என்றசாலும இந்த விவகசாரஇரண்டு மசானது,
முன்னணி ஜனசாதிபதி  வவட்பசாளரகளின் கட்டுக்கடங்கசா வரக்க
இறுஇரண்டு மசாப்ஸ்தபக் கசாட்டுகிறது. அவரகள் உஸ்தக்கு அழைக்கும இரண்டு மக்களிடம
இருந்து ஆழ்ந்த சிக்கன திட்டங்கஸ்தளயும,  ப் பபசாலிஸ்-அரசு
இரண்டு மற்றும இரசாணுவவசாத ப் பகசாள்ஸ்தககளுக்கு பணைம ப் பசலுத்த
நிதியியல் தியசாகங்கஸ்தளயும  வகசாரி வருகிறசாரகள்,
அ வத வவஸ்தளயில் சட்டரீதியி வலசா அல்லது ஏஸ்தனய
விதத்தி வலசா,  அவரகள் பிரதசான வங்கிகள் இரண்டு மற்றும
வணிகங்களிடம இருந்து ப் பபருஇரண்டு மளவில் பணைத்ஸ்ததப் ப் பபற்று
வசாழ்ந்து வருகிறசாரகள்.

ஃபிய் வயசான் அவர இரண்டு மஸ்தனவிஸ்தய ப் பபயரளவிலசான  வவஸ்தலயில்
நியமித்து சமபள பணைம ப் பபறச் ப் பசய்ய முடிந்திருக்கிறது
என்றசாலும,  அது  வதசிய சட்டஇரண்டு மன்ற பிரதிநிதிகளிஸ்தட வய
வக்கு அழைஸ்தஇரண்டு மயில் இல்லசாத ஒன்றல்ல.  விபரங்கள்  வகசாரப்பட்ட
முதலசாண்டசான 2014  இல்,  52  சட்டஇரண்டு மன்ற பிரதிநிதிகளின்
இரண்டு மஸ்தனவிகள், 28 இரண்டு மகன்கள் இரண்டு மற்றும 32 இரண்டு மகள்கள் நெசாடசாளுஇரண்டு மன்ற
நிதிகஸ்தள பயன்படுத்தி  வவஸ்தலயில் நியமிக்கப்பட்டிருந்ததசாக
M diaparté  அறிக்ஸ்தக குறிப்பிடுகிறது.

அஸ்தனத்திற்கும  வஇரண்டு மலசாக,  Le  Canard  Encha n  î é அச்சில்
வருவதற்கு நீண்டகசாலத்திற்கு முன்ன வர,  ஃபிய் வயசானின்
நிதியியல் ஒழுங்குப்படுத்தல்கள் ஐயத்திற்கிடமின்றி அரசியல்
இரண்டு மற்றும ஊடக வட்டசாரங்களில் நென்கறியப்பட்டதிருந்தன.
இத்தஸ்தகய ஏற்பசாடுகள் நெவமபருக்கு பின்னர இருந்து
ஆக்கு அழைஇரண்டு மசாக  வதசாண்டி துருவப்பட்டு வந்த விடயஇரண்டு மசாக
இருந்துள்ளது,  அப் வபசாது ஃபிய் வயசானின் ஆ வலசாசஸ்தன
நிறுவனஇரண்டு மசான 2F Conseil குறித்து பல கட்டுஸ்தரகள் வந்தன,
இந்நிறுவனம பணியசாளரக வள இல்லசாஇரண்டு மல் மூன்றசாண்டுகளில்
பிரஇரண்டு மசாண்டஇரண்டு மசாக 757,000 யூ வரசா ஈட்டியிருந்தது. இந்த ப் பஇரண்டு மசாத்த
ப் பதசாஸ்தகயும இலசாபஇரண்டு மளிக்கும ப் பசசாற்ப் பபசாழிவுகளுக்கு
கட்டணைஇரண்டு மசாக,  பல் வவறு வணிக குழுக்கள் இரண்டு மற்றும சிந்தஸ்தன
குக்கு அழைசாமகளிடம இருந்து அவருக்கு வந்திருந்ததசாக ப் பதரிகிறது.

ஃபிய் வயசான் நிதிகள் குறித்து சசாத்தியஇரண்டு மசான அளவிற்கு
மிகவும இரண்டு மதிப்பு ப் பகடுக்கும கூறுபசாடு அமபலஇரண்டு மசாவது, சரியசான
 வநெரத்தில் மிகவும கவனஇரண்டு மசாக ப் பகசாண்டு வரப்படுகிறது. சிரியசா
இரண்டு மற்றும உக் வரனில்  வநெட் வடசா தஸ்தலயீடுகஸ்தள மிகவும
ப் பசலவசான பிஸ்தக்கு அழைகள் என்று அவர Le  Monde இரண்டு மற்றும
Frankfurter  Allgemeine  Zeitung க்கு அறிக்ஸ்தக அளித்த
பின்னரும இரண்டு மற்றும வசாஷிங்டனுக்கு எதிரசாக ஒரு பிப் பரஞ்சு-
 வஜரஇரண்டு மன்-ரஷ்ய கூட்டணிஸ்தய உருவசாக்குவதற்கு
அஸ்தக்கு அழைப்புவிடுத்த பின்னரும இது வந்தது.  இது வபசான்ற ஒரு
ப் பகசாள்ஸ்தக எஇரண்டு மசானுப் பவல் இரண்டு மசாக் வரசான் இரண்டு மற்றும ப் பபனுவசா
அ வஇரண்டு மசான் உட்பட  வசசாசலிஸ்ட் கட்சியின் (PS) இரண்டு மற்றும அஸ்ததச்
சுற்றியுள்ள  வவட்பசாளரகளின் கண் வணைசாட்டங்களுடன்
முரண்படுகிறது,  இவரகள் வசாஷிங்டனுடன் உறவுகஸ்தள
 வபணுவதற்கு வலியுறுத்தி உள்ளனர —  ப் பபசாதுவசாக Le

Canard Encha nî é இதற்கு ஆதரவசாக உள்ளது.

இத்தஸ்தகய சூக்கு அழைல்களின் கீழ்,  ஃபிய் வயசானுக்கு எதிரசான
குற்றச்சசாட்டசானது சரவ வதச ப் பநெருக்கடிகள் இரண்டு மற்றும
முரண்பசாடுகள் பிப் பரஞ்சு ஜனசாதிபதி  வதரதல் பிரச்சசாரத்தில்
அதிகரித்தளவில் எவ்வசாறு  வஇரண்டு ம வலசாங்கி வருகின்றன
என்பதற்கு இன்னுப் பஇரண்டு மசாரு அறிகுறியசாக இருப்பதசாக வவ
ப் பதரிகிறது.


