
உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்                              உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்                              www.wsws.orwww.wsws.orgg

ஜனாதிபதி த தேர் தேலில் லு  லு பபன்  லு ப பென் வென்றிருந் தோல்
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By Alex Lantier,  19 May 2017

நேற்ற L’Obs  சஞ்சிகிகையில் பிரசுரிக்ிகைப்பட்ட ஓர் அசபட்ட ஓர் அசாட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாரண் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசான
சசய்தியின்பட,  ந் அசாதாரணம 7  இல் ேடந்ட ஓர் அசாத இரண்டபட்ட ஓர் அசாம் சுற்ற ஜனபட்ட ஓர் அசாதிபதி
நட ஓர் அசாதர்ட ஓர் அசாதலில் ேவ-பபட்ட ஓர் அசாசிசவபட்ட ஓர் அசாட ஓர் அசாத நட ஓர் அசாதசிய முன்னணியின் (FN) ் அசாதாரணமரீன் லு சபன்
சவன்றிருந்ட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசால்,  பிரபட்ட ஓர் அசான்சின் நசபட்ட ஓர் அசாசலிஸ்ட் ிகைட்சி (PS) அரசபட்ட ஓர் அசாங்ிகை
உயர்் அசாதாரணமட்ட அங்ிகைத்ட ஓர் அசாதவர்ிகைள் ஓர் ஆட்சிக்ிகைவிழ்ப்பு சதிக்கு ட ஓர் அசாதயபட்ட ஓர் அசாரிப்பு
சசய்திருந்ட ஓர் அசாதனர்.

இந்ட ஓர் அசாத ஆட்சிக்ிகைவிழ்ப்பு சதியின் நேபட்ட ஓர் அசாக்ிகைம் லு சபன் பட ஓர் அசாதவிநயற்பகட ஓர் அசாதத்
ட ஓர் அசாதடுப்பட ஓர் அசாதல்ல.  ் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாறபட்ட ஓர் அசாிகை,  லு சபன் சவற்றிக்கு எதிரபட்ட ஓர் அசான இடதுசபட்ட ஓர் அசாரி
நபபட்ட ஓர் அசாரபட்ட ஓர் அசாட்டங்ிகைக்களை ேசுக்குவட ஓர் அசாதற்ிகைபட்ட ஓர் அசாிகை,  இரபட்ட ஓர் அசாணுவ சட்டத்கட ஓர் அசாதத்
திணிப்பட ஓர் அசாதற்ிகைபட்ட ஓர் அசாிகை,  ் அசாதாரணமற்றம் லு சபன்கன நசபட்ட ஓர் அசாசலிஸ்ட் ட ஓர் அசாதகலக் அசாதாரணமயிலபட்ட ஓர் அசான
அரசபட்ட ஓர் அசாங்ிகைத்துடன் பலவந்ட ஓர் அசாத் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசான கூட்டணியுடன் பட ஓர் அசாதவியில்
அ் அசாதாரணமர்த்துவட ஓர் அசாதற்ிகைபட்ட ஓர் அசாிகை வடவக் அசாதாரணமக்ிகைப்பட்டருந்ட ஓர் அசாதது.

“இரண்டபட்ட ஓர் அசாம் சுற்றக்குப் பின்னர் ் அசாதாரணமரீன் லு சபன் சவன்றிருந்ட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசால்
என்ன ேடந்திருக்கும் என்ற யபட்ட ஓர் அசாரும் ஊகிக்ிகைத் துணிந்திருக்ிகை
் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாட்டபட்ட ஓர் அசார்ிகைள்.  ஒரு சமூிகை சவடப்கப எதிர்பபட்ட ஓர் அசார்த்திருக்ிகைலபட்ட ஓர் அசாம்,”  என்ற
L’Obs  எழுதியது.  அது விவரித்ட ஓர் அசாதது, “நட ஓர் அசாதசிய முன்னணி சவற்றிக்குப்
பின்னர் ேபட்ட ஓர் அசாடு குழப்பங்ிகைளின் விளிம்பில்,  அட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாவது அதிர்ச்சி நிகல,
குடயரசுக்ிகைபட்ட ஓர் அசாரர்ிகைளின் ஆர்ப்பபட்ட ஓர் அசாட்டங்ிகைள்,  ந் அசாதாரணமலும் அகனத்திற்கும்
ந் அசாதாரணமலபட்ட ஓர் அசாிகை குறிப்பபட்ட ஓர் அசாிகை அதிதீவிர இடதிடம் இருந்து வரும் அதீட ஓர் அசாத
வன்முகறயுடன் இருந்திருக்குச் அசாதாரணமன இந்ட ஓர் அசாத ் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாற்ற திட்டத்கட ஓர் அசாதக் (Plan

B) ிகைருதிய மூநலபட்ட ஓர் அசாபபட்ட ஓர் அசாயவபட்ட ஓர் அசாதிிகைள் ிகைருதினர்.”

“அத்திட்டம் ஒருநபபட்ட ஓர் அசாதும் எழுத்தில் வகரயறக்ிகைப்படவில்கல
என்றபட்ட ஓர் அசாலும்,  ேகடமுகறயில் அகனத்தும் ட ஓர் அசாதயபட்ட ஓர் அசாரபட்ட ஓர் அசாிகை இருந்ட ஓர் அசாதது,”  என்ற
L’Obs எழுதியது.  “விரல்விட்டு எண்ணக்கூடய அரசபட்ட ஓர் அசாங்ிகை
அங்ிகைத்ட ஓர் அசாதவர்ிகை்களைபட்ட ஓர் அசாலும்,  முப்பகடிகைளின் ட ஓர் அசாதகலக் அசாதாரணம ட ஓர் அசாத்களைபதி ் அசாதாரணமற்றம்
உயர்் அசாதாரணமட்ட அரசு அதிிகைபட்ட ஓர் அசாரிிகை்களைபட்ட ஓர் அசாலும் அகட ஓர் அசாத இப்நபபட்ட ஓர் அசாதும் நிகனவுகூர்ந்து
ஒவ்சவபட்ட ஓர் அசாரு ிகைட்ட் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாிகை விவரிக்ிகை முடயும் என்ற்களைவிற்கு அகட ஓர் அசாத
ேகடமுகறப்படுத்துவட ஓர் அசாதற்ிகைபட்ட ஓர் அசான வழிவகிகைிகைள் மிிகைவும் துல்லிய் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாிகை
திட்டமிடப்பட்டருந்ட ஓர் அசாதன. … விபரங்ிகைளின் உறதித்ட ஓர் அசாதன்க் அசாதாரணமகய சபபட்ட ஓர் அசாறத்ட ஓர் அசாத
வகரயில்,  L’Obs அட ஓர் அசாதன் சசய்திகய பட ஓர் அசாதவியிறங்ிகை உள்்களை
அரசபட்ட ஓர் அசாங்ிகைத்திலும் ் அசாதாரணமற்றம் அரசு அக் அசாதாரணமப்புிகைளிலும் உள்்களை மூன்ற
சவவ்நவற ஆட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாரங்ிகைளிடம் ஊர்ஜிட ஓர் அசாதப்படுத்தியது.”

பிரபட்ட ஓர் அசான்க்ஸைக் ிகைட்டுப்பபட்ட ஓர் அசாட்டல் கவப்பட ஓர் அசாதற்கு பபட்ட ஓர் அசாரிய சபபட்ட ஓர் அசாலிஸ்
ேடவடக்கிகைிகைக்களை சட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாடங்குவகட ஓர் அசாதயும் ் அசாதாரணமற்றம் பிரட ஓர் அசாத் அசாதாரணம ் அசாதாரணமந்திரி
நபர்னபட்ட ஓர் அசார்ட் ிகைசசநனவ் பட ஓர் அசாதவியிலிருந்து விலிகை ் அசாதாரணமறத்ட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசால் நசபட்ட ஓர் அசாசலிஸ்ட்
ிகைட்சிநய அதிிகைபட்ட ஓர் அசாரத்கட ஓர் அசாதப் பறிப்பட ஓர் அசாதற்ிகைபட்ட ஓர் அசான ேகடமுகறிகைக்களையும்
அத்திட்டம் உள்்களைடக்கி இருந்ட ஓர் அசாதட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாிகை அச்சசய்தி குறிப்பிட்டது.
அத்திட்டத்தில் சம்பந்ட ஓர் அசாதப்பட்ட உயர்் அசாதாரணமட்ட அதிிகைபட்ட ஓர் அசாரி ஒருவர் L’Obs க்கு
கூறகிகையில்,  “ேபட்ட ஓர் அசாடு முழுவது் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாிகை சசயல்படபட்ட ஓர் அசா் அசாதாரணமல்
நிறத்ட ஓர் அசாதப்பட்டருக்கும். அரசின் பபட்ட ஓர் அசாதுிகைபட்ட ஓர் அசாப்கப உறதிப்படுத்துவது ஒன்ற
் அசாதாரணமட்டுந் அசாதாரணம அரசபட்ட ஓர் அசாங்ிகைத்தின் ஒநர முன்னுரிக் அசாதாரணமயபட்ட ஓர் அசாிகை இருந்திருக்கும்,”
என்றபட்ட ஓர் அசார்.

சட ஓர் அசாதளிவபட்ட ஓர் அசாிகை கூறவட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசானபட்ட ஓர் அசால்,  இது பிரபட்ட ஓர் அசான்சில் ஒரு சபபட்ட ஓர் அசாலிஸ்-இரபட்ட ஓர் அசாணுவ
சர்வபட்ட ஓர் அசாதிிகைபட்ட ஓர் அசாரத்கட ஓர் அசாதத் திணிப்பகட ஓர் அசாதக் குறிக்கிறது. ேவம்பர் 13, 2015 பபட்ட ஓர் அசாரீஸ்
பயங்ிகைரவபட்ட ஓர் அசாட ஓர் அசாத ட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாக்குட ஓர் அசாதல்ிகைளுக்குப் பின்னர் முட ஓர் அசாதலில் அமுலபட்ட ஓர் அசாக்ிகைப்பட்டு
பின்னர் சட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாடர்ச்சியபட்ட ஓர் அசாிகை நீடக்ிகைப்பட்ட நசபட்ட ஓர் அசாசலிஸ்ட் ிகைட்சியின்
அவசரிகைபட்ட ஓர் அசால சேருக்ிகைட நிகல சட்ட விதிமுகறிகைளின் கீழ் ஏற்ிகைனநவ
அடப்பகட ஜனேபட்ட ஓர் அசாயிகை உரிக் அசாதாரணமிகைள் இகடநிறத்ட ஓர் அசாதம் சசய்யப்பட்டுள்்களைன.
இட ஓர் அசாதன்கீழ் எநட ஓர் அசாதச்சதிிகைபட்ட ஓர் அசார் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசான முகறயில் ட ஓர் அசாதனிேபர்ிகைக்களைக் ிகைபட்ட ஓர் அசாவலில்
கவக்ிகை,  நபபட்ட ஓர் அசாரபட்ட ஓர் அசாட்டங்ிகைளுக்குத் ட ஓர் அசாதகடவிதிக்ிகை ் அசாதாரணமற்றம் ட ஓர் அசாதனிேபர்ிகைக்களை
வீட்டுக்ிகைபட்ட ஓர் அசாவலில் கவக்ிகை சபபட்ட ஓர் அசாலிஸிற்கு அதிிகைபட்ட ஓர் அசாரம் வழங்ிகைப்பட்டுள்்களைது.
இரபட்ட ஓர் அசாணுவ சட்டத்கட ஓர் அசாத திணிக்ிகைவும் ் அசாதாரணமற்றம் அரசின் வழக் அசாதாரணமயபட்ட ஓர் அசான
சசயல்பபட்ட ஓர் அசாடுிகைக்களை நிரந்ட ஓர் அசாதர் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாிகை இகடநிறத்ட ஓர் அசாதம் சசய்யவும் இத்ட ஓர் அசாதகிகைய
அதிிகைபட்ட ஓர் அசாரங்ிகைக்களை முழுக் அசாதாரணமயபட்ட ஓர் அசாிகை பயன்படுத்துவகட ஓர் அசாத இத்திட்டம்
சட ஓர் அசாதளிவபட்ட ஓர் அசாிகை உள்்களைடக்கி உள்்களைது.

பிரபட்ட ஓர் அசான்சின் சபபட்ட ஓர் அசாது் அசாதாரணமக்ிகைள் பபட்ட ஓர் அசாதுிகைபட்ட ஓர் அசாப்பு இலபட்ட ஓர் அசாிகைபட்ட ஓர் அசா இயக்குேரிகைங்ிகைள் (Les

Directions d partementales de la s curit  publique - DDSP) é é é அகனத்திலும்
உள்்களை சபபட்ட ஓர் அசாலிஸ் அதிிகைபட்ட ஓர் அசாரிிகைள் விதிவிலக்கு இல்லபட்ட ஓர் அசா் அசாதாரணமல்,  ஒரு
சபட்ட ஓர் அசாத்திய் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசான நட ஓர் அசாதர்ட ஓர் அசாதலுக்குப் பிந்கட ஓர் அசாதய சேருக்ிகைடக்கு ட ஓர் அசாதயபட்ட ஓர் அசாரிப்பு சசய்ய
உள்துகற அக் அசாதாரணமச்சிகைத்துடன் சட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாடர்பில் இருந்துள்்களைனர்.  லு சபன்
சவற்றிக்குப் பிந்கட ஓர் அசாதய சூழல் குறித்து சபபட்ட ஓர் அசாலிஸ்
"அச்ச் அசாதாரணமகடந்திருந்ட ஓர் அசாதது"  என்பகட ஓர் அசாத ஒவ்சவபட்ட ஓர் அசாரு விவபட்ட ஓர் அசாட ஓர் அசாதங்ிகைளும்
எடுத்துக்ிகைபட்ட ஓர் அசாட்டயது,  ஏற்ிகைனநவ Le  Parisien இல் சவளியபட்ட ஓர் அசான ஒரு
உள்ேபட்ட ஓர் அசாட்டு உ்களைவுத்துகற குறிப்கப ந் அசாதாரணமற்நிகைபட்ட ஓர் அசாளிட்டு L’Obs எழுதுகிறது:
“் அசாதாரணமக்ிகைள் ் அசாதாரணமத்தியில் கூடுட ஓர் அசாதலபட்ட ஓர் அசாிகைநவபட்ட ஓர் அசா அல்லது குகறவபட்ட ஓர் அசாிகைநவபட்ட ஓர் அசா
நவரூன்றியுள்்களை அதிதீவிர இடது இயக்ிகைங்ிகைள் ஐயத்திற்கிடமின்றி
நபபட்ட ஓர் அசாரபட்ட ஓர் அசாட்டங்ிகைக்களை ஒழுங்ிகைக் அசாதாரணமக்ிகை முயலும்,  அவற்றில் சில ஆழ்ந்ட ஓர் அசாத
சட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாந்ட ஓர் அசாதரவுிகைளுக்கு இட்டுச் சசல்லக்கூடும்.”

L’Obs  குறிப்பிடுகிகையில்,  இத்ட ஓர் அசாதகிகைய விவபட்ட ஓர் அசாட ஓர் அசாதங்ிகைள் ிகைட்டவிழ்ந்து வந்ட ஓர் அசாத
நிகலயில்,  சபபட்ட ஓர் அசாலிஸ் அதிிகைபட்ட ஓர் அசாரிிகைளும் ் அசாதாரணமற்றம் சபபட்ட ஓர் அசாலிஸ் சங்ிகைங்ிகைளும்
உணர்விழக்ிகை சசய்யும் கிகைசயறி குண்டுிகைள் ் அசாதாரணமற்றம் இரப்பர்
நட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாட்டபட்ட ஓர் அசாக்ிகைள் உட்பட,  நபபட்ட ஓர் அசாரபட்ட ஓர் அசாட்டக்ிகைபட்ட ஓர் அசாரர்ிகைளுக்கு எதிரபட்ட ஓர் அசாிகை
சபட்ட ஓர் அசாத்திய் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசான்களைவிற்கு அபபட்ட ஓர் அசாயிகைர் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசான ஆயுட ஓர் அசாதங்ிகைக்களை
பிரநயபட்ட ஓர் அசாகிப்பட ஓர் அசாதற்ிகைபட்ட ஓர் அசான முழு சுட ஓர் அசாதந்திரத்கட ஓர் அசாத சவளிப்பகடயபட்ட ஓர் அசாிகை
நிகைபட்ட ஓர் அசாரியட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாிகை குறிப்பிடுகிறது.  “ஏநட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாசவபட்ட ஓர் அசாரு ஆயுட ஓர் அசாதத்கட ஓர் அசாதப்
பிரநயபட்ட ஓர் அசாகிக்ிகைக் கூடபட்ட ஓர் அசாசட ஓர் அசாதன்ற ிகைட்டக்களைிகைள் சகித்துக்சிகைபட்ட ஓர் அசாள்்களை
முடயபட்ட ஓர் அசாட ஓர் அசாதகவயபட்ட ஓர் அசாிகை ஆகிவிட்டது,”  என்ற சபபட்ட ஓர் அசாலிஸ் சங்ிகை நிர்வபட்ட ஓர் அசாகி
ஒருவர் எழுதினபட்ட ஓர் அசார்.

அரசு எந்திரத்திற்குள்ந்களைநய கூட,  ிகைசசநனவ் பட ஓர் அசாதவி இறங்ிகை
் அசாதாரணமறப்பட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசானது "அரசியல் சூழகல உகறய"  சசய்யவும் ் அசாதாரணமற்றம்
பிசரஞ்சு அரசியலக் அசாதாரணமப்பில் உள்்களை ஓட்கடிகைக்களைப் பயன்படுத்தி
புதிட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாிகை நட ஓர் அசாதர்ந்சட ஓர் அசாதடுக்ிகைப்பட்ட ஜனபட்ட ஓர் அசாதிபதிக்கு எதிரபட்ட ஓர் அசாிகை ஓர்
அரசியலக் அசாதாரணமப்பு ஆட்சிக்ிகைவிழ்ப்பு சதிகய சட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாடங்ிகைவும்
உத்நட ஓர் அசாதசிக்ிகைப்பட்டருந்ட ஓர் அசாதது என்ற L’Obs இன் ஆட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாரங்ிகைளில் ஒருவர்
சட ஓர் அசாதரிவித்ட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசார்.



“முட ஓர் அசாதலில், அரசபட்ட ஓர் அசாங்ிகை ட ஓர் அசாதகலவர் அவர் இரபட்ட ஓர் அசாஜினபட்ட ஓர் அசா் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாகவ ச் அசாதாரணமர்பிக்ிகைபட்ட ஓர் அசா் அசாதாரணமல்
இருக்ிகை திட்டமிடப்பட்டருந்ட ஓர் அசாதது.  உண்க் அசாதாரணமயில் ஒரு பிரட ஓர் அசாத் அசாதாரணம ் அசாதாரணமந்திரி
அவர் பட ஓர் அசாதவி விலிகைபட்ட ஓர் அசா் அசாதாரணமல் விடபட்ட ஓர் அசாபிடயபட்ட ஓர் அசாிகை இருப்பது குடயரசு ் அசாதாரணமரபிற்நிகை
முரண்பட்டட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாகும். ந் அசாதாரணமலும் அரசியலக் அசாதாரணமப்பு மூல் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாிகைவும் அவகர
பட ஓர் அசாதவிகய விட்டு பலவந்ட ஓர் அசாத் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாிகை நீக்ிகை முடயபட்ட ஓர் அசாது.  அடுத்ட ஓர் அசாத படயபட்ட ஓர் அசாிகை,
அசபட்ட ஓர் அசாட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாரண அ் அசாதாரணமர்வபட்ட ஓர் அசாிகை ேபட்ட ஓர் அசாடபட்ட ஓர் அசாளு் அசாதாரணமன்றம் ஒன்றகூட்டப்படும்.  ந் அசாதாரணம 11
என்ற நட ஓர் அசாததியும் கூட முடவு சசய்யப்பட்டருந்ட ஓர் அசாதது.  நட ஓர் அசாதர்ட ஓர் அசாதல்ிகைக்களை
சட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாடர்ந்து வன்முகறயபட்ட ஓர் அசால் தூண்டவிடப்பட்ட நட ஓர் அசாதசிய சேருக்ிகைட,
திட்டநிரலில் கவக்ிகைப்பட்டருந்ட ஓர் அசாதது.  அரசபட்ட ஓர் அசாங்ிகைத்திற்கு ேம்பிக்கிகை
வபட்ட ஓர் அசாக்கு வழங்கு் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாற பிரதிநிதிிகைள் நிகைபட்ட ஓர் அசாரப்பட இருந்ட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசார்ிகைள்,”  என்ற
L’Obs எழுதுகிறது.

சுருக்ிகை் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாிகை கூறவட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசானபட்ட ஓர் அசால், பிசரஞ்சு ் அசாதாரணமக்ிகைளின் முதுகுக்குப் பின்னபட்ட ஓர் அசால்
சபபட்ட ஓர் அசாலிஸ் ் அசாதாரணமற்றம் உ்களைவுத்துகற நசகவிகை்களைது அரவகணப்நபபட்ட ஓர் அசாடு
ேடக்கும் ஓர் ஆட்சிக்ிகைவிழ்ப்பு சதிக்கு, நபபட்ட ஓர் அசாலியபட்ட ஓர் அசான ஒரு சட்ட ஒப்புட ஓர் அசாதல்
முத்திகர வழங்கு் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாற நட ஓர் அசாதசிய ேபட்ட ஓர் அசாடபட்ட ஓர் அசாளு் அசாதாரணமன்றத்திற்கு
கூறப்பட்டருக்கும்.  இந்ட ஓர் அசாத இகடக்ிகைபட்ட ஓர் அசால அரசபட்ட ஓர் அசாங்ிகைம் குகறந்ட ஓர் அசாதபட்சம்
ஜ ஜூன் 11 ் அசாதாரணமற்றம் 18 சட்ட் அசாதாரணமன்ற நட ஓர் அசாதர்ட ஓர் அசாதல்ிகைள் வகரயில், அட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாவது புதிய
நிர்வபட்ட ஓர் அசாகிிகைள் அகட ஓர் அசாத ேடத்ட ஓர் அசாத அனு் அசாதாரணமதிப்பபட்ட ஓர் அசார்ிகைள் என்ற அனு் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசானத்துடன்,
அதுவகரயில் நீடத்து இருந்திருக்கும்.

L’Obs  விவரிப்பது என்னசவன்றபட்ட ஓர் அசால் அல்ஜீரிய நபபட்ட ஓர் அசாருக்குப் பின்னர்
பிரபட்ட ஓர் அசான்சில் வழக் அசாதாரணமயபட்ட ஓர் அசான ஜனேபட்ட ஓர் அசாயிகை ேகடமுகறிகைள் பபட்ட ஓர் அசாதுிகைபட்ட ஓர் அசாப்பு
பகடிகை்களைபட்ட ஓர் அசால் மிிகைவும் ஆழ் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாிகை இகடநிறத்ட ஓர் அசாதம் சசய்யப்பட்டருக்கும்.
அப்நபபட்ட ஓர் அசாது ந் அசாதாரணம 1958  இல் அல்ஜீரிய ிகைபட்ட ஓர் அசாலனித்துவ ஆட ஓர் அசாதரவு
வட்டத்திற்கு விசுவபட்ட ஓர் அசாச் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசான அதிிகைபட்ட ஓர் அசாரிிகைள் அல்ஜீரியர்ிகைளிடமிருந்து
அதிிகைபட்ட ஓர் அசாரத்கட ஓர் அசாதக் கிகைப்பற்றிய பின்னர்,  அவர்ிகைள் பபட்ட ஓர் அசாரீசில் இருந்ட ஓர் அசாத
அரசபட்ட ஓர் அசாங்ிகைத்கட ஓர் அசாதக் ிகைவிழ்க்ிகை ஆபநரஷன் ் அசாதாரணமற் அசாதாரணமலர்ச்சி (Operation

Resurrection) என்ற ஆட்சிக்ிகைவிழ்ப்பு சதிகய சட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாடங்கினர்.  ட ஓர் அசாத்களைபதி
சபட்ட ஓர் அசார்லஸ் டு நிகைபட்ட ஓர் அசால் உள்நுகழந்து,  அவசரிகைபட்ட ஓர் அசால அதிிகைபட்ட ஓர் அசாரங்ிகைக்களைக்
கிகைப்பற்றி,  பிரபட்ட ஓர் அசான்சின் இப்நபபட்ட ஓர் அசாகட ஓர் அசாதய ஐந்ட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாம் குடயரசுக்ிகைபட்ட ஓர் அசான
அடத்ட ஓர் அசாத்களைங்ிகைக்களை அக் அசாதாரணமப்பட ஓர் அசாதற்ிகைபட்ட ஓர் அசாிகை பிசரஞ்சு அரசியக் அசாதாரணமப்கப அவசர
அவசர் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாிகை ் அசாதாரணமறதிருத்ட ஓர் அசாதம் சசய்ய அவர் ஆட ஓர் அசாதரவபட்ட ஓர் அசா்களைர்ிகைளுக்கு
உத்ட ஓர் அசாதரவிட்டபட்ட ஓர் அசார்.

நேற்ற ் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாகல சவளியபட்ட ஓர் அசான L’Obs இன் இந்ட ஓர் அசாத சசய்தி மீது,  அதுவும்
இந்ட ஓர் அசாத சஞ்சிகிகை சபரிதும் ் அசாதாரணமதிக்ிகைப்படும் ஒரு பிரசுரம் என்கின்ற
நபபட்ட ஓர் அசாதும், ஊடிகைங்ிகைள் சபரிதும் ச் அசாதாரணமும் மௌன் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாிகை இருந்ட ஓர் அசாதன, ந் அசாதாரணமலும் இந்ட ஓர் அசாத
சசய்தி குறித்து சந்நட ஓர் அசாதிகைப்படுவட ஓர் அசாதற்கு அங்நிகை எந்ட ஓர் அசாத ிகைபட்ட ஓர் அசாரணமும்
இல்கல.  எவ்வபட்ட ஓர் அசாறிருப்பினும் இந்ட ஓர் அசாத சசய்தி மிிகைவும் நீண்ட அரசியல்
ட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாக்ிகைங்ிகைக்களைக் சிகைபட்ட ஓர் அசாண்டருப்பதுடன்,  வரவிருக்கும் ஜனபட்ட ஓர் அசாதிபதி
இ் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசானுவல் ் அசாதாரணமக்நரபட்ட ஓர் அசான் நிர்வபட்ட ஓர் அசாிகைம் குறித்து உடனடயபட்ட ஓர் அசாிகை ஆழ்ந்ட ஓர் அசாத
நிகைள்விிகைக்களை எழுப்புகிறது. 

லு சபன் நட ஓர் அசாதர்ந்சட ஓர் அசாதடுக்ிகைப்படுவகட ஓர் அசாத ட ஓர் அசாதவிர, அரசியலக் அசாதாரணமப்பு ஆட்சிகய
இகடநிறத்ட ஓர் அசாதம் சசய்து இரபட்ட ஓர் அசாணுவ சட்டத்கட ஓர் அசாதத் திணிப்பட ஓர் அசாதற்கு
ச் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாந்ட ஓர் அசாதர் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாிகை அங்நிகை நவற ஏநட ஓர் அசாதனும் ் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாற்றவழிவகிகைிகைக்களை சபபட்ட ஓர் அசாலிஸ்
் அசாதாரணமற்றம் உ்களைவுத்துகற முிகைக் அசாதாரணமிகைள் திட்டமிட்டருந்ட ஓர் அசாதட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசா?

ஆர்ப்பபட்ட ஓர் அசாட்டக்ிகைபட்ட ஓர் அசாரர்ிகைளினபட்ட ஓர் அசால் ேடந்ட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாலும் சரி அல்லது சபபட்ட ஓர் அசாலிஸ்
ஆத்திரமூட்டல்ிகை்களைபட்ட ஓர் அசால் ேடந்ட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாலும் சரி, வன்முகற ஏற்படக்கூடய சிகைல
இடதுசபட்ட ஓர் அசாரி நபபட்ட ஓர் அசாரபட்ட ஓர் அசாட்டங்ிகைக்களையும் உள்துகற அக் அசாதாரணமச்சிகைம் இப்நபபட்ட ஓர் அசாது
உயிர்வபட்ட ஓர் அசாழ்விற்ிகைபட்ட ஓர் அசான அச்சுறத்ட ஓர் அசாதல்ிகை்களைபட்ட ஓர் அசாிகை ிகைருதினபட்ட ஓர் அசால்,  நபபட்ட ஓர் அசார் அல்லது
சமூிகை சிக்ிகைன திட்டங்ிகைளுக்ிகைபட்ட ஓர் அசான ் அசாதாரணமக்நரபட்ட ஓர் அசானின் சிகைபட்ட ஓர் அசாள்கிகைிகைளுக்கு
எதிரபட்ட ஓர் அசாிகை சவடக்ிகைவிருக்கும் நபபட்ட ஓர் அசாரபட்ட ஓர் அசாட்டங்ிகைக்களை ஒடுக்ிகைவும் இநட ஓர் அசாதநபபட்ட ஓர் அசான்ற
திட்டங்ிகைள் வகுக்ிகைப்படு் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசா?  அரசியலக் அசாதாரணமப்புரீதியில் பபட்ட ஓர் அசாதுிகைபட்ட ஓர் அசாக்ிகைப்பட்ட

நவகலநிறத்ட ஓர் அசாதம் சசய்வட ஓர் அசாதற்ிகைபட்ட ஓர் அசான உரிக் அசாதாரணமிகைள் ் அசாதாரணமற்றம்
நபபட்ட ஓர் அசாரபட்ட ஓர் அசாடுவட ஓர் அசாதற்ிகைபட்ட ஓர் அசான உரிக் அசாதாரணமிகைளுக்கு எதிரபட்ட ஓர் அசாிகை சபபட்ட ஓர் அசாலிஸ், அரசியலக் அசாதாரணமப்பு
ஆட்சிகய இகடநிறத்தும் ் அசாதாரணமற்றம் ஒரு சர்வபட்ட ஓர் அசாதிிகைபட்ட ஓர் அசாரத்கட ஓர் அசாத நிறவும்
முயற்சிிகைக்களைக் சிகைபட்ட ஓர் அசாண்டு எதிர்விகனயபட்ட ஓர் அசாற்ற் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசா? 

நசபட்ட ஓர் அசாவியத் ஒன்றியத்தின் ஸ்ரபட்ட ஓர் அசாலினிச ிகைகலப்புக்குப் பின்னர் இருந்து
பிரபட்ட ஓர் அசான்சிலும் ஐநரபட்ட ஓர் அசாப்பபட்ட ஓர் அசா எங்கிலும் ேடத்ட ஓர் அசாதப்பட்டுள்்களை ஒரு ிகைபட்ட ஓர் அசால்
நூற்றபட்ட ஓர் அசாண்டு சட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாடர்ச்சியபட்ட ஓர் அசான சிக்ிகைன திட்டங்ிகைள் ஐநரபட்ட ஓர் அசாப்பிய
முட ஓர் அசாதலபட்ட ஓர் அசாளித்துவத்கட ஓர் அசாத ஆழ் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாிகை ் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாற்றியக் அசாதாரணமத்துள்்களைது.  சபபட்ட ஓர் அசாரு்களைபட்ட ஓர் அசாட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசார
ச் அசாதாரணமத்துவமின்க் அசாதாரணம ் அசாதாரணமற்றம் சமூிகை நிகைபட்ட ஓர் அசாபம் முன்சனபட்ட ஓர் அசாருநபபட்ட ஓர் அசாதும் இல்லபட்ட ஓர் அசாட ஓர் அசாத
் அசாதாரணமட்டங்ிகைக்களை எட்டயுள்்களை நிகலயில்,  பகழய அரசியல் ் அசாதாரணமற்றம் சமூிகை
உறவுிகைள் உகடந்து வருகின்றன. ஒரு ேபட்ட ஓர் அசாடபட்ட ஓர் அசாளு் அசாதாரணமன்ற வபட்ட ஓர் அசாக்சிகைடுப்பின்றி
பிரபட்ட ஓர் அசான்ஸ் வரலபட்ட ஓர் அசாற்றில் நீண்ட ிகைபட்ட ஓர் அசால் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாிகை அவசரிகைபட்ட ஓர் அசால சேருக்ிகைட நிகல
ேகடமுகறயில் கவக்ிகைப்பட்டருப்பட ஓர் அசாதற்கு இகடநய,  ் அசாதாரணமக்ிகைள்
் அசாதாரணமதிப்பிழந்ட ஓர் அசாத நசபட்ட ஓர் அசாசலிஸ்ட் ிகைட்சியின் சட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாழிலபட்ட ஓர் அசா்களைர் சட்டத்திற்கு எதிரபட்ட ஓர் அசான
நபபட்ட ஓர் அசாரபட்ட ஓர் அசாட்டங்ிகைக்களை மூர்க்ிகை் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாிகை ஒடுக்கியக் அசாதாரணம,  பிசரஞ்சு ஜனேபட்ட ஓர் அசாயிகைம்
சபபட்ட ஓர் அசாறிவின் முன்நனறிய ிகைட்டத்தில் உள்்களைது என்பட ஓர் அசாதற்கு ஓர்
அறிகுறியபட்ட ஓர் அசாகும். 

இத்ட ஓர் அசாதகிகைய நிகலக் அசாதாரணமிகைளின் கீழ், அந்ட ஓர் அசாத சஞ்சிகிகை சட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாடர்பு சிகைபட்ட ஓர் அசாண்ட
நசபட்ட ஓர் அசாசலிஸ்ட் ிகைட்சி நிர்வபட்ட ஓர் அசாகிிகைளும்,  அத்துடன் L’Obs அதுவுந் அசாதாரணம கூட,
இந்ட ஓர் அசாத சசய்தியின் முக்கியத்துவத்கட ஓர் அசாத குகறத்துக் ிகைபட்ட ஓர் அசாட்ட முயல்வது
ச் அசாதாரணமத்ட ஓர் அசாதன் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசானநபபட்ட ஓர் அசாக்கும் பிகழயபட்ட ஓர் அசானது் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாகும்.  திட்டமிட்ட ேடவடக்கிகை
அரசியலக் அசாதாரணமப்பு ரீதியிலபட்ட ஓர் அசானது ் அசாதாரணமற்றம் அது விகரவிநலநய ஐந்ட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாம்
குடயரசின் வழக் அசாதாரணமயபட்ட ஓர் அசான சசயல்பபட்ட ஓர் அசாடுிகைக்களை மீட்டக் அசாதாரணமக்கும் என்ற
அவர்ிகைளின் உத்ட ஓர் அசாதரவபட்ட ஓர் அசாட ஓர் அசாதங்ிகைள் அவர்ிகைள் அச்சிட்டுள்்களை ிகைபட்ட ஓர் அசாகிட ஓர் அசாதத்திற்குரிய
் அசாதாரணமதிப்கபக் கூட சபறபட்ட ஓர் அசாது.

"் அசாதாரணமரீன் லு சபன் ஜனபட்ட ஓர் அசாதிபதி நட ஓர் அசாதர்ட ஓர் அசாதலில் சவன்றிருந்ட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசால்,
் அசாதாரணமத்தினிநயபட்ட ஓர் அசானில் [பிரட ஓர் அசாத் அசாதாரணம ் அசாதாரணமந்திரி வசிக்கும் ் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாளிகிகை]  இருந்து
சவளிநயற"  அவர் "விருப்பம் சிகைபட்ட ஓர் அசாண்டருக்ிகைவில்கல"  என்ற
சவளிநயறவிருக்கும் நசபட்ட ஓர் அசாசலிஸ்ட் ிகைட்சி பிரட ஓர் அசாத் அசாதாரணம ் அசாதாரணமந்திரி நபர்னபட்ட ஓர் அசார்ட்
ிகைசசநனவ் கூறிய நிகலயில்,  நசபட்ட ஓர் அசாசலிஸ்ட் ிகைட்சியின் ஓர்
ஆட்சிக்ிகைவிழ்ப்பு சதி குறித்ட ஓர் அசாத L’Obs  அறிக்கிகைக்கு அவரபட்ட ஓர் அசாநலநய
ேம்பிகைத்ட ஓர் அசாதன்க் அசாதாரணம வழங்ிகைப்பட்டுள்்களைது.  அந்ட ஓர் அசாத ஆட்சிக்ிகைவிழ்ப்பு சதி
குறித்து L’Obs  சட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாடர்பு சிகைபட்ட ஓர் அசாண்டநபபட்ட ஓர் அசாது,  அவர்ிகைளுக்கு
"அதுநபபட்ட ஓர் அசான்றசவபட்ட ஓர் அசாரு திட்டம் குறித்து"  அவர் "ஒருநபபட்ட ஓர் அசாதும்
குறிப்பிட்டதில்கல" என்ற அவரது பணியபட்ட ஓர் அசா்களைர்ிகைள் சட ஓர் அசாதரிவித்துள்்களைனர்.

L’Obs  ஐ சபபட்ட ஓர் அசாறத்ட ஓர் அசாத வகரயில்,  ஆட்சிக்ிகைவிழ்ப்பு திட்டம் என்பது
அரசியலக் அசாதாரணமப்புரீதியிலபட்ட ஓர் அசானது என்ற அது வலியுறத்தியது.
ஆட்சிக்ிகைவிழ்ப்பு சதியபட்ட ஓர் அசா்களைர்ிகைளிடம் அதிிகைபட்ட ஓர் அசாரம் ஒப்பகடக்ிகைப்பட்டபட்ட ஓர் அசால்
கிகடக்கும் உத்ட ஓர் அசாதரவபட்ட ஓர் அசாட ஓர் அசாதங்ிகைக்களை ேற்சபட்ட ஓர் அசான்றிகை்களைபட்ட ஓர் அசாிகை ஏற்றக் சிகைபட்ட ஓர் அசாண்டு,
அந்ட ஓர் அசாத சஞ்சிகிகை நிகறவு சசய்கிகையில்,  அது "குடயரசு வரலபட்ட ஓர் அசாறில்
முன்சனபட்ட ஓர் அசாருநபபட்ட ஓர் அசாதும் இல்லபட்ட ஓர் அசாட ஓர் அசாத ஒரு சிறிய இகடக்ிகைபட்ட ஓர் அசாலத்திற்கு" இட்டுச்
சசல்லும் என்ற முடக்கிறது. 

உண்க் அசாதாரணமயில்,  சபபட்ட ஓர் அசாலிஸ்-உ்களைவுத்துகற எந்திரம் அதுநபபட்ட ஓர் அசான்ற
திட்டங்ிகைக்களை ேகடமுகறப்படுத்ட ஓர் அசாத முயன்றபட்ட ஓர் அசால்,  அகவ பகிரங்ிகை் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாிகை
அரசியலக் அசாதாரணமப்பு ஒழுங்ிகைக் அசாதாரணமப்பிலிருந்து உகடத்துக் சிகைபட்ட ஓர் அசாள்்களை
நவண்டயிருக்கும் என்பநட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாடு,  இது ஜனேபட்ட ஓர் அசாயிகை ஆட்சி
வடவத்திலிருந்து ஆளும் வர்க்ிகைம் இன்னும் அதிிகை்களைவில் விரிவபட்ட ஓர் அசாிகை
உகடத்துக் சிகைபட்ட ஓர் அசாள்வட ஓர் அசாதற்நிகை வழி வகுக்கும்.  அது இன்னமும்
ஜனேபட்ட ஓர் அசாயிகை உரிக் அசாதாரணமிகைளுக்கு ஆழ் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாிகை சபபட்ட ஓர் அசாறப்புிகைக்களைக் சிகைபட்ட ஓர் அசாண்டுள்்களை
சட ஓர் அசாதபட்ட ஓர் அசாழிலபட்ட ஓர் அசா்களை வர்க்ிகைத்துடன் ஒரு வன்முகறயபட்ட ஓர் அசான ந் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாட ஓர் அசாதலுக்கு
சவள்ந்களைபட்ட ஓர் அசாட்ட் அசாதாரணமபட்ட ஓர் அசாிகை அக் அசாதாரணமந்துவிடக்கூடும்.


