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இமானுவல்

மக்்ரகான்
ஐ்ரகாப்்பாவிற்கு
்கு வவளி்ரு
அவகது முதல் உத்தி்ருாகபூர்வ ்புணமாக, ்பார்கான்
நடவடிக்்கக (Operation Barkhane) என்ற பின்னணியில்
1,700
பி்கு வகஞ்சு
துருப்புகள்
நி்குகள் நிலைநிறுத்தப்்பட்டுள்ள
மாலியின் கா்ரவா (Gao) இகாணுவ தளத்திற்கு ்ரம 19
அன்று
விஜும்
்கு வ் செய்தார்.
புதிதாக
்ரதர்ந்்கு வதடுக்கப்்பட்டுள்ள பி்கு வகஞ்சு ஜனாதி்பதி அங்்ரக
பி்கு வகஞ்சு
இகாணுவத்திற்கு
முழுமூச்சுடன்
புகமூச்சுடன் புகழாகம்
்கு வ் செலுத்தினார்.
முன்னாள்
்பாதுகாப்பு
அ்கமச்் செரும்
இப்்ர்பா்கது ்கு வவளியுறவுத்து்கற அ்கமச்் செருமான ்ரஜான்ஈவ் லு திரி்ருான் மற்றும் இகாணுவப் ்ப்கடகளுக்கான
புதிு அ்கமச்் செர் சில்வி குுகள் நிலைார் ஆகிு இகண்டு
அ்கமச்் செர்களும் மற்றும் இகாணுவ த்குகள் நிலை்கம ்ப்கட
தள்பதியும் அவர் உடன் ்கு வ் சென்றனர்.
அவர் அங்்ரக கூடியிருந்த துருப்புகளுக்கு வமூச்சுடன் புகழங்கிு 20
நிமிட ்ரநக உ்ககயில் கூறு்ககயில், “எனது ்பதவி
காுகள் நிலைத்தில், ்ரத் செத்தின் ஜீவ நாடிகளி்ருகள் நிலை்ரு … நான்
பி்கு வகஞ்சு
இகாணுவத்திற்்ரக
முதலிடம்
்கு வகாடுக்க
விரும்புகி்ரறன்,”
என்றார்.
பின்னர்
அவர்,
“நமது
்ர்பாற்றத்தக்க
இகாணுவ
்பாகம்்பரிுத்்கத"
மற்றும்
்ப்கடகளின்
"தவறுக்கிடமற்ற
ஒற்று்கமயுணர்்கவ"
புகழ்ந்து்ககத்த அவர், இகாணுவப் ்ப்கடகள் "அ்கனத்து
பி்கு வகஞ்சு
மக்களுக்கும்
ஒரு
முன்னுதாகாணம்"
என்ற்கமூச்சுடன் புகழத்தார்.
ஆபிரிக்காவில்
பிகான்சின்
கடந்த
காுகள் நிலைனித்துவ
காுகள் நிலைத்்கதக்
குறிப்பிட்டு
அவர்
கூறு்ககயில்,
“இக்கண்டத்தில் இகாணுவத்தினரின் ்புகள் நிலை த்குகள் நிலைமு்கறகள்
இருந்துள்ளன, குடிுகசின் முன்னணி ்ப்கடுாக இங்்ரக
நீங்கள் இருக்கிறீர்கள்,” என்றார்.
்ப்கடத்து்கற
த்குகள் நிலை்கம
தள்பதிுாக
அவர்
வகிக்கவிருக்கும்
்பாத்திகம்
குறித்து
வலியுறுத்திு
பின்னர்,
நி்கறவாக
அவர்
கூறு்ககயில்,
“நான்
முழு்கமுாக உங்கள் மீது நம்பிக்்கக ்கவத்துள்்ரளன்.
எல்ுகள் நிலைா சூழ்நி்குகள் நிலைகளிலும் நான் உங்க்கள நம்்புகள் நிலைாம்
என்்பது எனக்கு ்கு வதரியும், அ்கத ்ர்பாுகள் நிலை்ரவ நீங்களும்
என்்கன நம்்புகள் நிலைாம்,” என்றார்.
மாலியில் பி்கு வகஞ்சு இகாணுவ த்குகள் நிலையீடானது, ஊடகங்கள்
கட்கமயுணர்்ரவாடு தம்்பட்டமடித்த, "்புங்ககவாதத்திற்கு
எதிகான ்ர்பா்கக" "தாக்குமுகப்்பாக" ்கு வகாண்டுள்ளது என்ற
ஓய்ந்து ்ரதய்ந்து ்ர்பான ்கு வ்பாய் வாய்வீச்சுக்க்கள்ரு
மக்்ரகான்
மீண்டும்
வலியுறுத்தினார்.
ஆனால்
உண்்கமயில் பிகான்ஸ, அதன் ்ரநட்்ரடா கூட்டாளிக்களப்
்ர்பாுகள் நிலை்ரவ, ் சொ்கு வலலில் அது ் செண்்கடயிட்டு வருவதாக
கூறும் அ்ரத ்புங்ககவாத ் செக்திக்கள்ரு சிரிுாவில்

அதன் ஆட்சி மாற்றத்திற்கான ்ர்பாரில் கூட்டாளிகளாக
்புன்்படுத்துகிறது.
உண்்கமயில், ஏ்கனு ்ரநாக்கங்கள் எல்ுகள் நிலைாம் ்பணுத்தில்
்கவக்கப்்பட்டுள்ளன என்்ப்கத்ரு இந்த "முன்னுரி்கம"
விஜுத்தின் அகசிுல் உள்ளடக்கம் எடுத்துக்காட்டுகிறது.
அல்ஜீரிு ்ர்பாருக்குப் பின்னர் பி்கு வகஞ்சு அகசிுல்
ஸதா்பகத்தின் மிக ஆமூச்சுடன் புகழமான ்கு வநருக்கடிக்கு இ்கட்ரு
மக்்ரகான்
மாலி
்கு வ் சென்றுள்ளார்.
ஜனாதி்பதி
்ரதர்தல்களுக்குப் பின்னர், ்ர் சொ் செலிஸட் கட்சி (PS)
வாக்குகள் சி்கதந்து ்ர்பாயிருப்்பதுடன் கடந்த
50
ஆண்டுகளாக பிகான்்கரான்ஸை ஆட்சி ்கு வ் செய்து வந்துள்ள
இருகட்சி
ஆட்சிமு்கறயும்
்கு வ்பாறிந்து
்ர்பாயுள்ளது,
அ்ரத்ரவ்களயில்
முதுகள் நிலைாளித்துவ
வர்க்க்ரமா
்கு வதாழிுகள் நிலைாளர்கள் மீது முன்்கு வனாரு்ர்பாதும் இல்ுகள் நிலைாதளவில்
் செமூக
சிக்கன
நடவடிக்்கககள் மற்றும்
இகாணுவ
்கு வ் செுகள் நிலைவின
அதிகரிப்புக்களத்
திணிக்க
திட்டமிட்டு
வருகிறது.
முதல் சுற்று ஜனாதி்பதி ்ரதர்தல்களுக்கு முன்னதாக,
ஏப்கல் 7 அன்று சிரிுா மீதான அ்கு வமரிக்க ஏவுக்கண
தாக்குதல்களுக்குப்
பின்னர்
்ரஜான்-லூக்
்கு வம்ருகள் நிலைான்்ர் சொனின் வாக்குகள் திடீ்கு வகன அதிகரித்ததில்
்கு வதளிவாக
எடுத்துக்காட்டப்்பட்டவாறு,
சிக்கன
நடவடிக்்கககள் மற்றும் ்ர்பாருக்கு எதிகான ்கு வதாழிுகள் நிலைாள
வர்க்க எதிர்ப்பு அதிகரித்திருந்த நி்குகள் நிலையில், அ்கத
ஒடுக்குவதற்காக அவ் செககாுகள் நிலை ்கு வநருக்கடி நி்குகள் நிலை ஏற்கன்ரவ
மீண்டும்
மீண்டும்
நீடிக்கப்்பட்டு ந்கடமு்கறுளவில்
நிகந்தகமாக்கப்்பட்டுள்ளது.
கடந்த வாகம் L'Obs ் செஞ்சி்கக ்கு வவளியிட்ட ் செம்்பவமான,
ஜனாதி்பதி ்ரதர்தல்களில் நவ-்பாசி் செவாத ்ரவட்்பாளர் மரீன்
லு ்கு வ்பன் ்கு வவன்றிருந்தால் ஓர் ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு ் செதி நடத்த
்ர் சொ் செலிஸட் கட்சி துாரிப்பு ்கு வ் செய்திருந்தது என்்பது
்கு வவடிப்்பார்ந்த நி்குகள் நிலை்கமக்கு ஒரு அறிகுறிுாக உள்ளது.
நவ-்பாசி் செவாத
்ர்பாகாட்டங்க்கள
நசுக்குவதற்காக
இகாணுவச் ் செட்டத்்கத திணிக்கவும் மற்றும் ்பாரிுளவில்
்பாதுகாப்பு ்ப்கடக்கள அணிதிகட்டவும் ்ர் சொ் செலிஸட் கட்சி
திட்டமிட்டிருந்தது. லு ்கு வ்பன் ்பதவி ஏற்றிருந்தாலும்,
்ர் சொ் செலிஸட்
கட்சி
அ்கமச்் செக்கவ
்பதவி
விுகள் நிலைக
மறுத்திருக்கும்.
இந்த
்கு வ் செய்தி
உத்தி்ருாகபூர்வமாக
மறுக்கப்்படவில்்குகள் நிலை
என்்ப்ரதாடு
இதற்கு
எந்த
பிகதி்பலிப்பும் காட்டப்்படவில்்குகள் நிலை.
்ர் சொ் செலிஸட் கட்சி ஜனாதி்பதி பிகான்சுவா ்ரலாுகள் நிலைாண்்கட
விட
இன்னும்
அதிகமாக,
மக்்ரகான்
்பாதுகாப்பு
்ப்கடகளுடனான அவகது உறவுக்களச் ் சொர்ந்து வருகிறார்.
அவர் ்பதவி்ருற்பு விமூச்சுடன் புகழாவின் ்ர்பாது Champs-Elysées
வீதிக்கு ஓர் இகாணுவ வாகனத்தில் வந்திறங்கியும்

மற்றும்
்பாதுகாப்பு
அ்கமச்் செகத்்கத
இகாணுவப்
்ப்கடகளுக்கான அ்கமச்் செகம் என்று ்கு வ்புர் மாற்றியும்,
அவர் ்ப்கடக்கள அவகது ்கு வகாள்்ககயின் ்கமுத்தில்
நிறுத்துவார்
என்்ப்கத
்ரதர்ந்்கு வதடுக்கப்்பட்டதிலிருந்து
மக்்ரகான் மீண்டும் மீண்டும் ் செமிக்்கண்டும் சமிக்ஞை ்கு வ் செய்துள்ளார்.
்ரநட்்ரடா
் செக்திகளது
உுகள் நிலை்கு வகங்கிலுமான
இகாணுவ
நடவடிக்்கககளின் ்பாரிு விரிவாக்கத்திற்கு இ்கட்ரு,
பி்கு வகஞ்சு
ஏகாதி்பத்திும்
ஆபிரிக்காவில்
மிகப்
்கு வ்பரிுளவில்
தீவிகப்்பாட்டிற்கு
துாரிப்பு
்கு வ் செய்து
வருகிறது. அப்பிகாந்திுத்தில் நடவடிக்்ககக்கள அவர்
"்ரவகப்்படுத்த" விரும்புவதாக மக்்ரகான் கா்ரவாவில்
அறிவித்தார். இன்னும் அதிக ஆதாகவளங்கள் மற்றும்
் சொதனங்களுக்கான
தள்பதிகளின்
்ரகாரிக்்கககளுக்கு
அவர் அனுகூுகள் நிலைமாக வி்கடயிறுப்்பார் என்்ப்கத மக்்ரகான்
ஏற்கன்ரவ ் செமிக்்கண்டும் சமிக்ஞை ்கு வ் செய்துள்ளார்.
ஆனால்
"்ர்பாரில்
உள்ள
்ப்கட்கு"
்ரநாக்கிு
மக்்ரகானின் விஜும், அ்கனத்திற்கும் ்ரமுகள் நிலைாக, அதனுடன்
பி்கணந்துள்ள
அவர்
அக் சொங்கத்தின்
அகசிுல்
உறவுக்கள
ஒருங்கி்கணப்்பதற்காக
வடிவ்கமக்கப்்பட்டதாகும்.
பிகான்சுக்குள் த்குகள் நிலையீடு ்கு வ் செய்ு ்ரகட்டுக் ்கு வகாண்டால்
்ப்கட
் சொதகமாக
வி்கடயிறுக்குமா
மற்றும்
அவர்
அக் சொங்கத்தின் நி்குகள் நிலை்கம ்ரமா் செம்கடந்தால் அத்கன
்பாதுகாக்க ்ப்கடக்கள நம்்பகமானரீதியில் கணக்கில்
்கு வகாள்ளுகள் நிலைாமா
என்்ப்கத
்பரி்ர் சொதிப்்ப்ரத
அவர்
விஜுத்தின்
்ரநாக்கமாக
இருந்தது.
கா்ரவாவில்
்ப்கடக்களக் குறித்து மக்்ரகான் என்ன கூறினா்ரகா அது
ஆபிரிக்க
நடவடிக்்ககக்களக்
காட்டிலும்
மிகவும்
அப்்பட்டமாக உள்ளது: “நீங்கள் எமது காவல்்ப்கட, எமது
காப்்பகண்
என்்ப்கதயும்
விட
முக்கிுமானவர்கள்,”
என்றார்.
இங்்ரக
்கு வதாழிுகள் நிலைாளர்க்களயும்
இ்களண்டும் சமிக்ஞைர்க்களயும்
எச்் செரிக்்ககப்்படுத்துவது
அவசிுமாகிறது:
பி்கு வகஞ்சு
ஏகாதி்பத்திுத்தின் ் செமூக எதிர்புகட்சி மற்றும் ்ர்பார்
்கு வகாள்்கக ்கு வதாழிுகள் நிலைாள வர்க்கத்தில் ஆழ்ந்த எதிர்ப்்க்பத்
தூண்டிவிடும் என்்பதிலும், ஒடுக்குமு்கற இல்ுகள் நிலைாமல்
அக்்கு வகாள்்ககக்கள
திணிக்க
முடிுாது
என்்பதிலும்
பி்கு வகஞ்சு ஏகாதி்பத்திும் துல்லிுமாக நனவுபூர்வமாக
உள்ளது. அது பிகான்சிலும் ஐ்ரகாப்்பா எங்கிலும் புகட்சிகக
்ர்பாகாட்டங்க்கள
முகங்்கு வகாடுக்க
நனவுபூர்வமாக
துாரிப்பு ்கு வ் செய்து வருகிறது.
ஓர் ஏகாதி்பத்திு நாட்டின் காுகள் நிலைனித்துவ ்ப்கட ்கு வவறும்ரன
்கு வவளிநாட்்கட
்கு வவற்றிக்
்கு வகாள்வதற்கும்
மற்றும்
்கு வவளிநாட்டு மக்க்கள அடி்பணிு ்கு வ் செய்வதற்குமான ஒரு
கருவி மட்டுமல்ுகள் நிலை. அது அதன் ்கு வ் சொந்த நாட்டி்ருகள் நிலை்ரு கூட
அகசிுல்
் செமநி்குகள் நிலைக்காக
ஒரு
மிகப்்கு வ்பரிு
பிற்்ர்பாக்குத்தனமான
்பாத்திகம்
வகிக்கிறது.
்கு வவளிநாடுகளில்
அதன்
்ரநாக்கங்கள்
மற்றும்
அணுகுமு்கறகள்
என்ன்ரவா
அது
உள்நாட்டில்
்கு வதாழிுகள் நிலைாள வர்க்கத்்கத ஒடுக்குவதற்கும் ்கு வ்பாருத்தமாக
ஆகிவிடுகிறது.
மக்்ரகான் அதிகாகத்திற்கு வந்து ்கு வவறும்ரன ஒரு வாகம்
தான்
ஆகி
உள்ளது,
அதற்குள்
அவர்
மக்கள்
மதிப்பிமூச்சுடன் புகழந்துள்ளார். Les Echos க்காக நடத்தப்்பட்ட Elabe
கருத்துக்கணிப்புகளின்்படி, இந்த புதிு ஜனாதி்பதியின்

்கு வ் செல்வாக்கு விகிதம் ்கு வவறும் 45 ் செதவீதம் மட்டு்ரம
ஆகும். இந்த புதிு ஜனாதி்பதி "அவருக்கு முன்பிருந்த
எவ்ககக் காட்டிலும் மிகக் கு்கறந்த ஆதகவுடன் எலி்ர் செ
மாளி்ககக்குள்" நு்கமூச்சுடன் புகழவதாக Les Echos குறிப்பிட்டது,
்ரமலும் அவகது பிகதம மந்திரிக்கு ்கு வவறும் 36 ் செதவீத
ஆதகவு
மட்டு்ரம
உள்ளது.
மக்்ரகான்
்ரதர்ந்்கு வதடுக்கப்்பட்டதில் இருந்து அவர் எடுத்த அ்கனத்து
அகசிுல் முடிவுகளும் மற்றும் அறிவித்த அறிவிப்புகளும்,
அவர் ்கு வதாழிுகள் நிலைாள வர்க்கத்துடன் ஒரு ்ரமாதலுக்குத்
துாரிப்பு ்கு வ் செய்து வருகிறார் என்்ப்கத்ரு எடுத்துக்
காட்டுகின்றன.
்கு வதாழிுகள் நிலைாளர்களும்
இ்களண்டும் சமிக்ஞைர்களும்
அகசிுல்
்கு வநருக்கடியின்
ஆமூச்சுடன் புகழத்்கதக்
குறித்தும்,
மக்்ரகான்
அக் சொங்கமும்
அதன்
் செர்வ்ரத் செ
கூட்டாளிகளும்
முன்னிறுத்தும்
ஆ்பத்்கதக்
குறித்தும்
முழு்கமுாக
நனவுபூர்வமாக இல்்குகள் நிலை என்்பது தான் மிகப் ்கு வ்பரிு
அ்பாுமாகும்.
நாட்டின் இந்த நி்குகள் நிலைக்கு முழு ்கு வ்பாறுப்பும், முதல் சுற்று
ஜனாதி்பதி
்ரதர்தலில்
மக்்ரகா்கன
எதிர்த்த
்கு வதாழிுகள் நிலைாளர்கள்
மற்றும்
இ்களண்டும் சமிக்ஞைர்களிடமிருந்து
மில்லிுன் கணக்கான வாக்குக்களப் ்கு வ்பற்ற அகசிுல்
கட்சிகளான, ்கு வம்ருகள் நிலைான்்ர் சொனின் அடி்பணிுா பிகான்ஸ
(France Insoumise - FI) மற்றும் புதிு முதுகள் நிலைாளித்துவ
எதிர்ப்புக் கட்சி (NPA) ஆகிுவற்்கற்ரு ் சொரும். அ்கவ
மக்கள்
முகங்்கு வகாடுத்துள்ள
அதிகரித்து
வரும்
அ்பாுங்க்களக் குறித்து அவர்களுக்கு எச்் செரிக்க்ரவ
இல்்குகள் நிலை.
இன் ்பத்திரி்கக ்கு வதாடர்பு அதிகாரிகள் உுகள் நிலைக ்ர் சொ் செலி் செ
வ்குகள் நிலைத் தளத்திற்குக் கூறு்ககயில், ் செதித்திட்டம் தீட்டிு
்ர் சொ் செலிஸட் கட்சியின் ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு ் செதி குறித்து
கூறுவதற்கு ஒன்றுமில்்குகள் நிலை என்றனர், ்ரமலும் அந்த
இுக்கத்தின் ்கு வ் செய்தி்கு வதாடர்்பாளர்கள் அவர்கள் ் செட்டமன்ற
்ரதர்தல் பிகச்் சொகத்தின் மத்தியில் இருக்கின்ற ்ர்பாதினும்
இவ்விடுத்தில் ்கு வமில் மௌனமாக உள்ளனர். NPA ஐ ்கு வ்பாறுத்த
வ்ககயில், ஆமூச்சுடன் புகழமாக கவனத்தில் எடுக்க ்ரவண்டிு
அளவிற்்ரகா அல்ுகள் நிலைது ்படிக்க ்ரவண்டிு அளவிற்்ரகா
கூட தகுதிுற்ற ்பக்பகப்பூட்டும் இதழிுல் ்கு வ் செய்திகள்
என்்பதாக
அந்த
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு
் செதி
குறித்த
்கு வ் செய்திக்கள NPA இன் ்பத்திரி்கக ்கு வதாடர்பு அதிகாரிகள்
உதறிவிட்டனர். அவ் செககாுகள் நிலை ்கு வநருக்கடி நி்குகள் நிலையின் கீழ்
NPA அங்கத்தவர்கள் ஏற்கன்ரவ ்ர்பாகாடுவதற்கு த்கட
விதிக்கப்்பட்டு
் செட்ட
நடவடிக்்கக்குக்
்கு வகாண்டு
அச்சுறுத்தப்்பட்டுள்ள ்ர்பாதினும் கூட, NPA இச்்கு வ் செய்தி்கு
எந்தவித முக்கிுத்துவம் இல்ுகள் நிலைாததாக ்ககுாள்கிறது.
FI

பிகான்சில் "இடது" என்றும் அல்ுகள் நிலைது "தீவிக இடது"
என்று்ரம கூட த் சொப்தங்களாக கூறி வந்த இந்த கட்சிகள்
எல்ுகள் நிலைாம்,
்ர் சொ் செலிஸட்
கட்சி
நடத்திு
அடிப்்ப்கட
ஜனநாுக சுதந்திகங்கள் மீதான தாக்குதல்களுக்கும்,
புதிு அக் சொங்கத்தின் கீழ் மக்்ரகான் துாரிப்பு ்கு வ் செய்து
வருகின்ற
அதனினும்
அதிக
கடு்கமுான
தாக்குதல்களுக்கும் முற்றிலும் அுகள் நிலைட்சிுமாக உள்ளன.
இது, ்புகள் நிலைத் சொப்தங்களாக ்ர் சொ் செலிஸட் கட்சி்குச் சுற்றி
வந்து, அத்கன ்கு வதாழிுகள் நிலைாள வர்க்க கட்சிுாகவும்
ஸகாலினி் செத்திற்கு ஒரு மாற்றீடாகவும் முன்னிறுத்திு
இந்த குட்டி-முதுகள் நிலைாளித்துவ கட்சிகளின் திவால்நி்குகள் நிலை்கு
நிரூ்பணம் ்கு வ் செய்கின்றன.

