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பிரரெஞ்சு அதிதிகஅதிகாரிதிகள் பள் பழகள் பழைள் பழ் பழைமைழைமைவஅதிகாத
ஜனஅதிகாதிபதி வழைமைவட்பஅதிகாளர் பிரெஅதிகான்சுழைமைவஅதிகா
ஃபிய்வயஅதிகான் மீதஅதிகான நிதித்துள் பழி
விசஅதிகாரெள் பழரணைள் பழய தீவிரெப்படுத்துகின்ினர்
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பரரான்சின்

் தன் தேசிய நிதிப்பரிவு வழக்ிரிவு வழக்கராடுநர் அலுவலிரிவு வழக்கம் (PNF)
பழமைவரான் தே குடியரசுக் ிரிவு வழக்கட்சியின் (LR) ஜனராதிபதி ் தவட்பராளரரான
பரரான்சுவரா
ஃபய்் தயரான்
மீன் தேரான
ன் தேைது
விது விசராரம விசாரணைிரிவு வழக்கமள
தொன் தேராடரவிருப்பன் தேராிரிவு வழக்க
் தநற்று
அறிவித்ன் தேது.
ன் தேனது
ைமனவிக்கும்
பள்மளிரிவு வழக்களுக்கும் தொபயரளவில் ைட்டுைரான ் தவமலிரிவு வழக்கமள உருவராக்கிக்
தொிரிவு வழக்கராடுத்து தொைராத்ன் தேைராய் சுைரார் ஒரு மில்லியன் யூ் தரராக்ிரிவு வழக்கள் வமரயிலும்
சுருட்டியிருந்ன் தேன் தேராிரிவு வழக்க அவர் மீது குற்றம்து விசராட்டி மூன்று வராரங்ிரிவு வழக்களுக்கு
முன்பராிரிவு வழக்க Canard Enchaîné வரார இன் தேழில் ஒரு ிரிவு வழக்கட்டுமர தொவளியரானதில்
இருந்் தன் தே ஃபய்் தயரான் வராக்தொிரிவு வழக்கடுப்புிரிவு வழக்களில் நிமல குமலந்திருப்ப் தன் தேராடு
தீவிரைரான அழுத்ன் தேத்தின் கீழ் வந்திருக்கிறரார்.

“ஏற்ிரிவு வழக்கன் தவ திரட்டப்பட்டிருக்கின்ற ஏரராளைரான ஆன் தேராரங்ிரிவு வழக்கள்,
விது விசராரம விசாரணைமய
முடிவுக்குக்
தொிரிவு வழக்கராண்டு
வருகின்ற
து விசராத்தியத்மன் தே
பரிசீலிக்ிரிவு வழக்க
இப்் தபராது
எங்ிரிவு வழக்கமள
அனுைதிக்ிரிவு வழக்கவில்மல
என்பமன் தே,
குற்றச்து விசராட்டுிரிவு வழக்கமள
முன்தொனடுக்கும் ிரிவு வழக்கடமை தொிரிவு வழக்கராண்ட அதிிரிவு வழக்கராரியராிரிவு வழக்க, உறுதிப்பட
தொன் தேரிவிப்பது என்னுமடய ிரிவு வழக்கடமையராிரிவு வழக்க இருக்கிறது” என்று
அரது விசராங்ிரிவு வழக்க
வழக்ிரிவு வழக்கறிஞரரான
எலியரான்
உதொலட்ற்
ஒரு
அறிக்மிரிவு வழக்கயில் தொன் தேரிவித்ன் தேரார். ஃபய்் தயரானுக்கு எதிரரான
குற்றச்து விசராட்டுிரிவு வழக்கமள முன்தொனடுப்பமன் தே அல்லது ஒரு தொநடிய
நீதித்துமற யுத்ன் தேத்திற்கு ் தைமடயமைக்கும் வின் தேைராிரிவு வழக்க ஒரு
சிறப்பு
விது விசராரம விசாரணை
நீதிபதியிடம்
இந்ன் தே
வழக்மிரிவு வழக்க
ஒப்பமடப்பமன் தே
PNF
பரிசீலித்துக்
தொிரிவு வழக்கராண்டிருக்கிறது
என்பமன் தே் தய இது ிரிவு வழக்கராட்டுகிறது.
ஃபய்் தயரானின்
து விசட்ட
அண,
“மூன்று
வரார
ிரிவு வழக்கரால
விது விசராரம விசாரணைிரிவு வழக்கள்
ைற்றும்
ஏரராளைரான
குறுக்குவிது விசராரம விசாரணைிரிவு வழக்களுக்கு
பன்னர்,
குற்றச்து விசராட்டுிரிவு வழக்கமள
முன்தொனடுப்பன் தேற்குப் ் தபராதுைரான அளவுக்கு ஆன் தேராரங்ிரிவு வழக்கள்
இல்மல”
என
அறிவிக்கின்ற
ஒரு
அறிக்மிரிவு வழக்கமய
விடுத்திருந்ன் தே நிமலயில், ஃபய்் தயரான், “இதுமுன் தேலராய்
வராக்குைன்றத்தின்
தீர்ப்பன்மீ் தன் தே”
ன் தேரான்
நம்பக்மிரிவு வழக்க
தொிரிவு வழக்கராள்ளவிருப்பன் தேராய் தொன் தேரிவித்ன் தேரார்.
நீதித்துமறயரானது, ் தது விசராது விசலிஸ்ட் ிரிவு வழக்கட்சி (PS) நிர்வராிரிவு வழக்கத்தின்
உன்னிப்பரான பரார்மவயின் கீழ் குடியரசுக் ிரிவு வழக்கட்சியின் (LR)
பரச்து விசராரத்திற்கு எதிரராிரிவு வழக்க ஒரு சீர்குமலக்கும் ன் தேராக்குன் தேமல
முன்மவக்கும்
நிமலயில்,
இப்் தபராது
நமடதொபற்றுக்
தொிரிவு வழக்கராண்டிருப்பது பதொரஞ்சு ஆளும் உயரடுக்கிற்குள்ளரான
ஒரு நச்சுத்ன் தேனைரான ிரிவு வழக்கன்மன ் தைரான் தேலராகும். ஃபய்் தயரான்,
தொவளியுறவுக் தொிரிவு வழக்கராள்மிரிவு வழக்க விவிரிவு வழக்கராரத்தில் அவரது ரஷ்யஆன் தேரவு
ிரிவு வழக்கண்் த விசாரணைராட்டத்தில்
ஓரளவுக்கு

ன் தேனிமைப்படுத்ன் தேப்பட்டவரராய்
இருக்கின்ற
நிமலயில்,
இப்் தபராது
அவர்
் தநட்் தடரா
கூட்டணக்குள்ளராிரிவு வழக்க
ரஷ்யராவுடனரான
உறவுிரிவு வழக்கள்
குறித்ன் தே
தொிரிவு வழக்கராந்ன் தேளிப்பரான
் தைரான் தேல்ிரிவு வழக்களில் சிக்கிக் தொிரிவு வழக்கராண்டிருக்கிறரார்.
இந்ன் தே பரச்து விசராரம் ஏற்ிரிவு வழக்கன் தவ ட்ரம்ப் நிர்வராிரிவு வழக்கத்தின் ் தன் தேசிய
பராதுிரிவு வழக்கராப்பு ஆ் தலராது விசிரிவு வழக்கரராய் இருந்ன் தே மைக்ிரிவு வழக்கல் ஃபளின்மன
ிரிவு வழக்கராவுதொிரிவு வழக்கராண்டு விட்டது, ரஷ்யரா மீன் தேரான அதொைரிக்ிரிவு வழக்கத்
ன் தேமடிரிவு வழக்கள் குறித்து தொபராருத்ன் தேைற்ற வமிரிவு வழக்கயில் அவர் ரஷ்ய
அதிிரிவு வழக்கராரிிரிவு வழக்களுடன் விவராதித்ன் தேன் தேராிரிவு வழக்க குற்றம்து விசராட்டப்பட்டது.
ஃபய்் தயரான் ன் தேனது குடும்பத்மன் தே ் தவமலயில் அைர்த்திக்
தொிரிவு வழக்கராள்வன் தேற்ிரிவு வழக்கரான உரிமை ன் தேனக்கு இருந்ன் தேது என்றும்
ஏதொனன்றரால்
அது
பதொரஞ்சு
நராடராளுைன்றத்தில்
து விசட்டபூர்வைரான ஒன்் தறயராகும் என்றும் கூறி தொபராதுதொவளியில்
குற்றச்து விசராட்டுிரிவு வழக்கமள
ைறுத்து
விளக்குவன் தேற்கு
முடியராதிருப்பன் தேரால்,
அவரது
பரச்து விசராரம்
் தைராது விசைராிரிவு வழக்க
் தது விசன் தேைமடந்துள்ளது.
ஆயினும்
அந்ன் தே
் தவமலிரிவு வழக்கள்
நடவடிக்மிரிவு வழக்கிரிவு வழக்களின்
பதிவுக்கு
அவசியைற்றமவயராிரிவு வழக்க
இருந்ன் தேன என்ற து விசட்டவி் தரரான் தேம் குறித்து அவர் ் தபது விச
ைறுத்ன் தேரார். இந்ன் தே தொது விசய்தி தொவளியராகி ஒரு வரார ிரிவு வழக்கராலத்திற்குப்
பன்னர்ன் தேரான், அவர் இறுதியில், ன் தேனது ைமனவிக்கும்
பள்மளிரிவு வழக்களுக்கும் ன் தேரான் தொிரிவு வழக்கராடுத்திருந்ன் தே ் தவமலிரிவு வழக்கமள
அவர்ிரிவு வழக்கள் தொது விசய்து முடித்திருந்ன் தேரார்ிரிவு வழக்களரா என்பமன் தே ன் தேன்னரால்
ன் தேரான் தீர்ைரானிக்ிரிவு வழக்க முடியு் தை ன் தேவிர ் தவதொறராருவரராலும் அல்ல
என்று ைட்டு் தை கூற முடிந்திருந்ன் தேது.
பரச்து விசராரத்தின் மீன் தேரான இமடவிடரான் தே ஊடிரிவு வழக்க ைற்றும்
நீதித்துமற
ன் தேராக்குன் தேல்ிரிவு வழக்கள்
தொன் தேராடர்ந்து
தொது விசல்கின்றன,
தீவிரப்பட்டு தொது விசல்கின்றன, ஃபய்் தயராமன ிரிவு வழக்கடந்தும் நீண்டு
தொது விசல்கின்றன.
PNF
ஃபய்் தயரான்
குறித்ன் தே
ன் தேனது
அறிக்மிரிவு வழக்கமய
தொவளியிடுவன் தேற்கு
முந்மன் தேய
நராளில்,
ஃபய்் தயரான் பரச்து விசராரத்தின் தொது விசய்தித் தொன் தேராடர்பராளரரான
நராடராளுைன்ற உறுப்பனர் தியரி தொது விசராதொலர் மீது நிதி
் தைராது விசடிக் குற்றச்து விசராட்மட சுைத்தும் இன்னுதொைராரு ிரிவு வழக்கட்டுமர
Canard Enchaîné இல் தொவளியராகியிருந்ன் தேது.
LR

இதுன் தேவிர, முன்னராள் ஜனராதிபதி நிக்் திரிவு வழக்கரா் தலரா து விசரார்க்் திரிவு வழக்கராசி
மீது “் தன் தேர்ன் தேல் பரச்து விசராரத்தில் து விசட்டவி் தரரான் தே நிதியரான் தேராரம்
திரட்டியது”
தொன் தேராடர்பராிரிவு வழக்க
து விசமீபத்தில்
குற்றப்பத்திரிமிரிவு வழக்க
ன் தேராக்ிரிவு வழக்கல் தொது விசய்யப்பட்டிருக்கிறது. 2012 ஜனராதிபதித் ் தன் தேர்ன் தேல்
பரச்து விசராரத்தில் 22.5 மில்லியன் யூ் தரரா என்ற து விசட்டபூர்வ
வரம்மபத் ன் தேராண்டி 20 மில்லியன் யூ் தரராக்ிரிவு வழக்கமள அவரது

பரச்து விசராரம்
கூடுன் தேலராய்
தொது விசலவிட்டிருந்ன் தேது.
ைற்ற
ஊழல்் தைராது விசடிிரிவு வழக்களின் ஒரு நீண்ட வரிமது விசயிலும் து விசரார்க்் திரிவு வழக்கராசி
விது விசராரம விசாரணைிரிவு வழக்களுக்கு முிரிவு வழக்கம்தொிரிவு வழக்கராடுத்திருக்கிறரார், இவர் ன் தேனது
2007
பரச்து விசராரத்திற்கு
லிபயராவின்
ைமறந்ன் தே
அரசுத்
ன் தேமலவரரான மும்ைரார் ிரிவு வழக்கடராபயிடம்
முடிவில் இவமர ஃபரரான்சும்

—2011 லிபயப் ் தபராரின்
் தநட்் தடரா

பமடிரிவு வழக்களும்

தொிரிவு வழக்கராமலதொது விசய்திருந்ன் தேன—
இருந்து
நிதியரான் தேராரம்
தொபற்றிருந்ன் தேன் தேரான குற்றச்து விசராட்டுிரிவு வழக்களும் இதில் அடங்கும்.
து விசமீப ன் தேது விசராப்ன் தேங்ிரிவு வழக்களில் ஏரராளைரான ஊழல்் தைராது விசடிிரிவு வழக்கமளத்
தூண்டியிருக்கும் LR இன் நிதிவிவிரிவு வழக்கராரங்ிரிவு வழக்கள் ஊழலமடந்து
இருந்ன் தேன என்பதில் து விசந்் தன் தேிரிவு வழக்கமில்மல. தொது விசன்ற ஆண்டின் LR
ஜனராதிபதி முன் தேனிமலத் ் தன் தேர்ன் தேலில் ஃபய்் தயரான் ைற்றும்
து விசரார்க்் திரிவு வழக்கராசியுடன் ் தது விசர்ந்து முக்கிய இறுதி ் தவட்பராளரராய்
இருந்ன் தே அதொலன் ஜன் ஜூப்் தப, ஏற்ிரிவு வழக்கன் தவ 2004 இல், ஜராக்
சிரராக் ஜனராதிபதி பன் தேவிக்ிரிவு வழக்கராலத்தில் பராரிஸ் ் தையரராிரிவு வழக்க
தொது விசயல்பதிவுிரிவு வழக்களற்ற
் தவமலிரிவு வழக்கமள
உருவராக்கிய
விவிரிவு வழக்கராரத்தில்
குற்றம்
ஊர்ஜின் தேம்
தொது விசய்யப்பட்டவரராிரிவு வழக்க
இருந்ன் தேரார். ஆயினும் இப்் தபராமன் தேய குற்றச்து விசராட்டுிரிவு வழக்களின்
பன்னரால் இயக்கும் து விசக்தியராிரிவு வழக்க இது இருக்ிரிவு வழக்கவில்மல.
ஃபய்் தயரானின்
பரச்து விசராரத்மன் தே
சீர்குமலப்பன் தேற்ிரிவு வழக்கரான
முயற்சியரானது ஃபய்் தயரானின் ் தவமலத்திட்டத்திற்ிரிவு வழக்கரான,
அதிலும் குறிப்பராிரிவு வழக்க ரஷ்ய ஜனராதிபதி விளராடிமிர் புட்டினின்
ஆட்சிமய ் தநராக்கிய அவரது தொவளியுறவுக் தொிரிவு வழக்கராள்மிரிவு வழக்க
் தநராக்குநிமலக்ிரிவு வழக்கரான எதிர்ப்பன் அடிப்பமடயிலரானன் தேராகும்.
ஃபய்் தயரானின் ைமனவி ைற்றும் பள்மளிரிவு வழக்களுக்கு ் தவமல
தொிரிவு வழக்கராடுக்ிரிவு வழக்கப்பட்டதில்
முமற் திரிவு வழக்கடு
நடந்ன் தேது
குறித்ன் தே
தொவளிக்தொிரிவு வழக்கரா விசாரணைரல்ிரிவு வழக்கள், அவர் ் தஜர்ைன் து விசரான்து விசலர் அங்் திரிவு வழக்கலரா
் தைர்க்தொிரிவு வழக்கமல து விசந்திக்ிரிவு வழக்க ் தஜர்ைன் பய விசாரணைம் தொது விசய்து ட்ரம்ப்
நிர்வராிரிவு வழக்கத்திற்கு எதிரராிரிவு வழக்க ் தஜர்ைனி ைற்றும் ரஷ்யராவுடன்
இம விசாரணைந்ன் தே ஒரு கூட்டணக்கு அமழப்பு விடுத்ன் தேன் தேற்குப்
பந்மன் தேய ஒரு வரார ிரிவு வழக்கராலத்திற்குள்ளராிரிவு வழக்க வந்து் தது விசர்ந்திருந்ன் தேன.
இந்ன் தே பய விசாரணைம், வராஷிங்டனில் இருந்ன் தே வலிமைவராய்ந்ன் தே
து விசக்திிரிவு வழக்கமள ைட்டுைன்றி, PS அரது விசராங்ிரிவு வழக்கத்மன் தேயும் ஜனராதிபதி
பரரான்சுவரா வா ஹராலண்டுக்கு தொநருக்ிரிவு வழக்கைரான ் தவட்பராளரும்,
ஓரளவுக்கு சுன் தேந்திரைரான வங்கியராளரும், ் தஜர்ைனி ைற்றும்
அதொைரிக்ிரிவு வழக்கராவுடனரான தொநருக்ிரிவு வழக்கைரான உறவுிரிவு வழக்கமள பரரான்சு
தொன் தேராடர்வன் தேற்கு அமழப்பு விடுத்திருப்பவருைரான இைரானுவல்
ைக்் தரராமனயும் இமடயூறு தொது விசய்ன் தேது.
ஃபய்் தயராமன அம்பலப்படுத்தி Canard Enchaîné தொவளியிட்ட
விடயங்ிரிவு வழக்கள், தொது விசன்ற ைரான் தேத்தில் அன் தேன் குற்றச்து விசராட்டுிரிவு வழக்களுக்கு
பரவலரான ஊடிரிவு வழக்க தொவளிச்து விசம் தொிரிவு வழக்கராடுக்ிரிவு வழக்கப்படத் தொன் தேராடங்கின
எனினும்,
அமவ
தொவகுமுன்் தப
ன் தேயராரிக்ிரிவு வழக்கப்பட்டு
விட்டிருந்ன் தேன என்பன் தேராிரிவு வழக்க் தவ தொன் தேரிகிறது.
Enchaîné
இன் ிரிவு வழக்கட்டுமரயில் இடம்தொபற்றிருந்ன் தே
கூறுிரிவு வழக்கமள, அன் தேராவது, பதொரஞ்சு நிதி அதிிரிவு வழக்கராரிிரிவு வழக்களரால்
நீதித்துமறயிடம்
ஒரு
உத்தி் தயராிரிவு வழக்கபூர்வ
புிரிவு வழக்கரார்
தொிரிவு வழக்கராடுக்ிரிவு வழக்கப்பட்டிருந்ன் தேது
என்பமன் தே,
மீடியராபரார்ட்
என்ற
பதொரஞ்சு புலனராய்வு பத்திரிமிரிவு வழக்க வமலத் ன் தேளம் ஒன்று
தொது விசன்ற
தொது விசப்டம்பரில்
ஏற்ிரிவு வழக்கன் தவ
தொவளிக்தொிரிவு வழக்கராண்டு
வந்திருந்ன் தேது.
அச்து விசையத்தில்
எந்ன் தே
விபரங்ிரிவு வழக்களும்
இல்லராதிருந்ன் தேது. ஆயினும், இந்ன் தே புிரிவு வழக்கரார் முன் தேலில் ஒரு
சுன் தேந்திரைரான
அமைப்பரான
வரிக்
குற்றங்ிரிவு வழக்களது
ஆம விசாரணையத்தின் பரிசீலமனமயக் ிரிவு வழக்கடக்ிரிவு வழக்க ் தவண்டியிருந்ன் தேது,
இது 2016 ் திரிவு வழக்கராமடயில் நடந்் தன் தேறியது. இவ்வராறராிரிவு வழக்க, இந்ன் தே
Canard

நிிரிவு வழக்கழ்முமற ஏற்ிரிவு வழக்கன் தவ நமடதொபற்றுக் தொிரிவு வழக்கராண்டிருந்ன் தே ஒன்று
என்பதுடன் குமறந்ன் தேபட்து விசம் 2016 தொது விசப்டம்பர் முன் தேலராிரிவு வழக்க் தவ
இது தொன் தேராடர்பரான விடயங்ிரிவு வழக்கள் முக்கிய அதிிரிவு வழக்கராரிிரிவு வழக்களுக்கு
தொன் தேரிந்ன் தே ஒன்றராிரிவு வழக்க் தவ இருந்ன் தேது.
ஆயினும்,

ஃபய்் தயரான்

் தஜர்ைனி

பய விசாரணைம்

தொது விசன்றமன் தே

ஒட்டி் தய, இந்ன் தே விடயங்ிரிவு வழக்கள் திடீதொரன Canard Enchaîné இல்
இடம்படித்து,
ஜனராதிபதி
் தவட்பராளமர
ைதிப்பழக்ிரிவு வழக்கச்
தொது விசய்யும் ் தநராக்குடனரான ஒரு ஊடிரிவு வழக்கப் பரச்து விசராரத்தின்
ிரிவு வழக்கவனப்புள்ளியராிரிவு வழக்க ஆகியது.
இந்ன் தேப் பரச்து விசராரைரானது து விசமீப ஆண்டுிரிவு வழக்களில் முக்கிய
து விசர்வ் தன் தேது விச
தொநருக்ிரிவு வழக்கடிிரிவு வழக்களின்
து விசையத்தில்
ஃபய்் தயரான்
தொன் தேராடர்ந்து எடுத்திருந்ன் தே து விசர்ச்மது விசக்குரிய ரஷ்ய-ஆன் தேரவு
நிமலப்பராடுிரிவு வழக்கள்
தொன் தேராடர்பராிரிவு வழக்க,
் தநட்் தடரா
கூட்டணக்குள்
நிலவும் ஆழைரான பன் தேட்டங்ிரிவு வழக்கமள் தய பரதிபலிக்கிறது.
2010 குளிர்ிரிவு வழக்கராலத்தில், கி் தரக்ிரிவு வழக்க ிரிவு வழக்கடன் தொநருக்ிரிவு வழக்கடி தொன் தேராடர்பராிரிவு வழக்க
பரரான்சுக்கும்
் தஜர்ைனிக்கும்
இமடயில்
உண்டரான
் தைரான் தேலின் ஆரம்ப ிரிவு வழக்கட்டங்ிரிவு வழக்களில், பரரான்ஸ் ரஷ்யராவுக்கு
நரான்கு
மிஸ்ட்ரரால்-ன் தேர
தொவா ஹலிிரிவு வழக்கராப்டர்
ிரிவு வழக்கராவி
் தபரார்க்ிரிவு வழக்கப்பல்ிரிவு வழக்கமள
விற்பமன
தொது விசய்ய
முடிதொவடுத்ன் தே
து விசையத்தில், து விசரார்க்் திரிவு வழக்கராசியின் ஜனராதிபதிப் பன் தேவியின் கீழ்
ஃபய்் தயரான் ன் தேரான் பரன் தேைரராய் இருந்ன் தேரார். இது ரஷ்யராவில்
அரசியல் ைற்றும் வர்த்ன் தேிரிவு வழக்க தொது விசல்வராக்குக்ிரிவு வழக்கரான ் தபராட்டியில்
் தஜர்ைனியுடன்
் தபராட்டியிடுவன் தேற்ிரிவு வழக்கராய்
முயற்சிதொது விசய்கின்ற
மூ் தலராபராயத்தின் ஒரு பகுதியராிரிவு வழக்க இருந்ன் தேது; ் தஜர்ைன்
அதிிரிவு வழக்கராரிிரிவு வழக்கள்
இந்ன் தே
விற்பமனக்கு
திமரைமறவில்
ிரிவு வழக்கடுமையராிரிவு வழக்க ஆட்் தது விசபத்ன் தேனர். ் தஜர்ைனி ைற்றும் கிழக்கு
ஐ் தரராப்பராவில் இருந்து வந்ன் தே ிரிவு வழக்கடுமையரான அழுத்ன் தேத்ன் தேரால்
இந்ன் தே விற்பமன அன் தேன்பன் இரத்துதொது விசய்யப்பட்டது; பன்னர்
வா ஹராலண்ட் அந்ன் தே ் தபரார்க்ிரிவு வழக்கப்பல்ிரிவு வழக்கமள எகிப்துக்கு விற்றரார்.
2013 தொது விசப்டம்பரில் ஒபராைரா, சிரிய ் தபராரில் இருந்து
பன்வராங்கியன் தேன்
மூலம்,
் தபராருக்கு
மூர்க்ிரிவு வழக்கைராிரிவு வழக்க
தொநருக்குன் தேலளித்திருந்ன் தே
வா ஹராலண்ட்
அரது விசராங்ிரிவு வழக்கத்திற்கு
து விசங்ிரிவு வழக்கடத்மன் தே உருவராக்கியிருந்ன் தே ் தநரத்தில், ஃபய்் தயரான்
் தநரடியராிரிவு வழக்க ரஷ்யரா பறந்து சிரிய ஆட்சியின் முக்கிய
கூட்டராளியரான புட்டின் உடன் து விசந்தித்து வந்ன் தேன் தேன் மூலம்
பதிலிறுப்பு தொது விசய்திருந்ன் தேரார். “அன்புமிக்ிரிவு வழக்க விளராடிமிர்” என்று
அவர் குறிப்பட்ட புட்டின் உடன் இம விசாரணைந்து Valdai Club இல்
் தபசிய ஃபய்் தயரான் அதொைரிக்ிரிவு வழக்கராவின் பன்னரால் வா ஹராலண்ட்
நிற்பமன் தே பன்வருைராறு விைர்து விசனம் தொது விசய்ன் தேரார்: “இந்ன் தேப்
பரச்சிமனயில் பரரான்ஸ் அன் தேன் சுயராதீனைரான ைற்றும்
சுன் தேந்திரைரான முடிதொவடுப்பு ைற்றும் நடவடிக்மிரிவு வழக்க நிமலக்குத்
திரும்பும் என்று நம்புகி் தறன், அது ைட்டு் தை இந்ன் தே
தொநருக்ிரிவு வழக்கடியில்
அன் தேற்ிரிவு வழக்கரான
ன் தேரார்மீிரிவு வழக்க
அதிிரிவு வழக்கராரத்மன் தே
வழங்குவன் தேராிரிவு வழக்க இருக்கும்.”
தொது விசன்ற நவம்பரில் ஃபய்் தயரான் LR இன் ஜனராதிபதி
் தன் தேர்வில் தொவன்றிருந்ன் தே பன்னர், Canard Enchaîné உள்ளிட்ட
பத்திரிமிரிவு வழக்கிரிவு வழக்கள்,
ஃபய்் தயரானின்
2F
(François
Fillon)
ஆ் தலராது விசமன நிறுவனம் ரஷ்ய நிதிிரிவு வழக்கமள தொபற்றிருந்ன் தேமன் தே
குறித்ன் தே
தொது விசய்திிரிவு வழக்கமள
ஏற்ிரிவு வழக்கன் தவ
புலனராய்வு
தொது விசய்துதொிரிவு வழக்கராண்டிருந்ன் தேன. Canard Enchaîné இன் ஆரம்பிரிவு வழக்கட்ட
தொது விசய்தியின் படி, இந்ன் தே புலனராய்வுன் தேரான் தொது விசன்ற ைரான் தேத்தில்
ஃபய்் தயரானின் ைமனவி ைற்றும் குழந்மன் தேிரிவு வழக்கள் தொன் தேராடர்பரான
அன் தேன் முன் தேல் ிரிவு வழக்கட்டுமரமய தொவளியிடுவன் தேற்கு இட்டுச்
தொது விசன்றிருந்ன் தேது.

