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By Alex Lantier,    9 June 2017

பெரும் அரசியல் பல் நெருக்கடிகள,  ெல்்வல்வேறு அரசியல்

்வெபோக்குகளின் ல்வேர்க்கத் தன்கத் தன்ம்கத் தன்மைகத் தன்மயயும் ்வல் நெபோக்குநிகத் தன்மும் நோக்குநிலைகத் தன்மயயும்

தபோட்சண்யமின்றி பல்வேளிப்ெடுத்துகின்றன.

பொபோனபோல்ட் ட்ரம்ப்பின் ்வதர்வ,  பிபரக்ஸிட் ்கத் தன்மைற்றும் பிரபோன்சில்

்வசபோசலிஸ்ட் கட்சி (PS) அரசபோங்கத்தின் நிகத் தன்மும் நோக்குநிலைகுகத் தன்மும் நோக்குநிலைவ

ஆகியல்வேற்கத் தன்மறத் பதபோொர்ந்து அப்கத் தன்மைரிக்க ்கத் தன்மைற்றும் ஐ்வரபோப்பிய

ஏகபோதிெத்தியங்களுக்கு இகத் தன்மொயில் பிளவ பெருகிச பசல்ல்வேகத் தன்மதக்

கபோண்ெதபோன இப்்வெபோகத் தன்மதய சூழ்நிகத் தன்மும் நோக்குநிலையபோனது புதிய

முதும் நோக்குநிலைபோளித்துல்வே-எதிர்ப்புக் கட்சியின் (NPA) குட்டி-முதும் நோக்குநிலைபோளித்துல்வே

்வல் நெபோக்குநிகத் தன்மும் நோக்குநிலைகத் தன்மய துரித்கத் தன்மைபோக அம்ெும் நோக்குநிலைப்ெடுத்திக்

பகபோண்டிருக்கிறது.  இந்த அகத் தன்ம்கத் தன்மைப்பு,  பிரபோன்சின்

பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர்களது தீவிரத்தன்கத் தன்ம்கத் தன்மை பெருகிச பசல்ல்வேதிலும்

அரசியல் ஸ்தபோெகத்தின் மீதபோன அல்வேர்களது பிரகத் தன்ம்கத் தன்மைவிும் நோக்குநிலைகலிலும்

அதிர்சசி அகத் தன்மொந்திருப்ெ்வதபோடு, ்வகபோெமும் பகபோளகிறது.

முன்னபோளில் 1968  ்வ்கத் தன்மை-ஜூன் ்கத் தன்மைபோணல்வேர் ஆர்ப்ெபோட்ொங்களில்

தகத் தன்மும் நோக்குநிலைகத் தன்ம்கத் தன்மை ல்வேகித்தல்வேரும்,  சர்ல்வே்வதச ெப்்வும் நோக்குநிலைபோல்வேபோத,  ட்பரபோட்ஸ்கிச-

வி்வரபோத இயக்க்கத் தன்மைபோன NPA  க்கு நீண்ொ கபோும் நோக்குநிலைம் தகத் தன்மும் நோக்குநிலைல்வேரபோக

இருந்தல்வேரு்கத் தன்மைபோன அபும் நோக்குநிலைன் கிறிவின் ெங்்வகற்க ெபோரிஸின்

புறல் நெகர்ப் ெகுதியபோன வில்ஜில்ஜுயிஃப் (Villejuif) இல்

பசவ்ல்வேபோய்கிழகத் தன்ம்கத் தன்மையன்று ல் நெொந்த பிபரஞ்ச ல் நெபோொபோளு்கத் தன்மைன்றத்

்வதர்தலுக்கபோன NPA  இன் ்வதர்தல் கூட்ொத்தில் இது கபோணக்

கூடியதபோக இருந்தது.  கடுப்புொன் ல்வேகத் தன்மசெபோடும் உகத் தன்மர ஒன்கத் தன்மற

ல்வேழங்கிய கிறிவின்,  அதில் பதபோழிற்சங்கங்ககத் தன்மளயும் NPA  ஐயும்

ஆதரிக்கபோததற்கபோக பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர்ககத் தன்மள சிறுகத் தன்ம்கத் தன்மைப்ெடுத்தி

்வெசிய்வதபோடு பல்வேகுஜனங்களிகத் தன்மொ்வய அதி ல்வேும் நோக்குநிலைது ்வல் நெபோக்கிய ஒரு

ெரந்த ல் நெகர்வ இருப்ெதபோகவம் கூறிக் பகபோண்ொபோர்.

கிறிவின் ல்வேகித்திருக்கும் ெபோத்திரம்,  அல்வேரது கருத்துக்களுக்கு

குறிப்ெபோய் முக்கியத்துல்வேம் ்வசர்ப்ெதபோய் இருக்கிறது.  அல்வேர்

பிரபோன்சில் ல் நென்கறிந்த ஒரு அரசியல்ல்வேபோதி ்கத் தன்மைட்டு்கத் தன்மைல்ும் நோக்குநிலை,

ட்பரபோட்ஸ்கிசத்துொன் முறித்துக் பகபோண்டு 1960 களது ்கத் தன்மைபோணல்வேர்

தீவிரப்ெொல் இயக்கத்தின் ெகுதியபோக ல்வேளர்ந்த NPA இன்

ல் நெடுத்தர-ல்வேர்க்க ெப்்வும் நோக்குநிலைபோல்வேபோதக் கூட்ொபோளிகள அகத் தன்மனல்வேருக்கு்கத் தன்மைபோன

மூத்த பசய்தித்பதபோொர்ெபோளரபோக இருப்ெல்வேரபோல்வேபோர்.  ”இொது” என்ற

்வெரில் கத் தன்மகயளிக்கப்ெட்டு ல்வேந்திருப்ெதில் இந்த கூறுகள

நீண்ொகபோும் நோக்குநிலை்கத் தன்மைபோக ஒரு முக்கிய்கத் தன்மைபோன ெபோத்திரத்கத் தன்மத ல்வேகித்து

ல்வேந்திருக்கின்றன.  அகத் தன்மல்வே பிரபோன்சில் ்வசபோசலிஸ்ட் கட்சி (PS),

்கத் தன்மைற்றும் பி்வரசில் பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர் கட்சி,  இத்தபோலியில் Rifondazione

Comunista ்கத் தன்மைற்றும் ஸ்பெயினில் Podemos ்வெபோன்ற அரசபோங்கக்

கட்சிகள கட்ொப்ெடுல்வேதில் உதவிய்வதபோடு ்கத் தன்மைட்டு்கத் தன்மைல்ும் நோக்குநிலைபோ்கத் தன்மைல்,

்வஜர்்கத் தன்மைனியின் இொது கட்சியுொனும் அப்கத் தன்மைரிக்கபோவில் சர்ல்வே்வதச

்வசபோசலிஸ்ட் அகத் தன்ம்கத் தன்மைப்புொனும் (ISO) பல் நெருக்க்கத் தன்மைபோக ்வல்வேகத் தன்மும் நோக்குநிலை பசய்து

ல்வேந்திருப்ெகத் தன்மல்வேயு்கத் தன்மைபோகும்.

இந்த சக்திகளுக்கும் ல் நெபோன்கபோம் அகிும் நோக்குநிலைத்தின் அகத் தன்மனத்துும் நோக்குநிலைகக்

குழ ்கத் தன்மைற்றும் அதன் பிபரஞ்ச பிரில்வேபோன ்வசபோசலிச ச்கத் தன்மைத்துல்வேக்

கட்சிக்கும் (Parti  de  l’ galit  socialiste  -PES)  é é இகத் தன்மொயில் பிரித்து

நிற்கும் பிளவ முன்பனப்்வெபோதினும் பதளிவெொ ஆகியிருக்கிறது.

ICFI பதபோழிும் நோக்குநிலைபோள ல்வேர்க்கத்தில் புரட்சிகரப் ்வெபோரபோட்ொங்களின்

்கத் தன்மைறுஎழசசிகத் தன்மய எதிர்்வல் நெபோக்கியிருக்கிறது,  ட்பரபோட்ஸ்கிச

முன்னணிப்ெகத் தன்மொயபோக தன்கத் தன்மன கட்டிபயழப்புல்வேதற்கபோக

்வெபோரபோடுகிறது.  ெும் நோக்குநிலை தசபோப்தங்களுக்கு முன்ெபோக்வல்வே

உத்தி்வயபோகபூர்ல்வே அரசியலுக்குள கும் நோக்குநிலைந்து விட்டிருந்தல்வேர்களும்

தங்களது ்வல்வேகத் தன்மும் நோக்குநிலைகளுக்கு அடித்தள்கத் தன்மைபோக பின்ல் நெவீனத்துல்வே ்கத் தன்மைற்றும்

்கத் தன்மைபோர்க்சிச-வி்வரபோத கல்விசசபோகத் தன்மும் நோக்குநிலை அறிஞர்ககத் தன்மள

பகபோண்ொல்வேர்களு்கத் தன்மைபோன ெப்்வும் நோக்குநிலைபோல்வேபோதிகள,  ஆளும் ல்வேர்க்கத்திற்கு

முட்டுக் பகபோடுக்கின்றனர்,  பல்வேகுஜனங்களின் மீது ெரிகபோசத்கத் தன்மத

இகத் தன்மறக்கின்றனர்,  அத்துொன் முதும் நோக்குநிலைபோளித்துல்வேத்துக்கபோன சர்ல்வே்வதச

எதிர்ப்புக்கு எந்த ஆதரவம் கிகத் தன்மொக்கபோது என்று

ல்வேலியுறுத்துகின்றனர்.

”அத்தகத் தன்மன ல் நெபோடுகளிலு்வ்கத் தன்மை எங்பகங்கிலும் பெருல்வேபோரியபோன

்கத் தன்மைக்களிகத் தன்மொ்வய ஒரு குழப்ெம் நிும் நோக்குநிலைவகிறது” என்றபோர் வில்ஜில்ஜுயிஃப்

(Villejuif) இல் கிறிவின்,  “ெும் நோக்குநிலை ல் நெபோடுகளில் இொதுகள

அதிகபோரத்தில் இருந்த்வெபோது ல்வேும் நோக்குநிலைது-சபோரிக் பகபோளகத் தன்மகககத் தன்மள

முன்பனடுத்ததபோல் இருக்கும் நோக்குநிலைபோம்,  அல்ும் நோக்குநிலைது ல்வேும் நோக்குநிலைதுகள

அதிகபோரத்தில் இருந்த்வெபோது அகத் தன்மல்வே ல்வேும் நோக்குநிலைது-சபோரிக்

பகபோளகத் தன்மகககத் தன்மள முன்பனடுத்ததபோல் இருக்கும் நோக்குநிலைபோம்.  விகத் தன்மளவ



ஒருல்வேருக்கும் ஒன்றும் புரியமுடியபோத நிகத் தன்மும் நோக்குநிலையபோக இருக்கிறது,

புரிெொபோத நிகத் தன்மும் நோக்குநிலை.  ்வதர்தகத் தன்மும் நோக்குநிலை எடுத்துக் பகபோளளுங்கள,  எகத் தன்மதயும்

கணிப்ெது சபோத்தியமில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை என்றிருக்கிறது ...  ஏபனன்றபோல்

்கத் தன்மைக்கள ஒரு குறிப்பிட்ொ ்வல்வேட்ெபோளருக்கு ஆதரல்வேபோக

ல்வேபோக்களிக்கவில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை,  ்கத் தன்மைபோறபோக ்கத் தன்மைற்றல்வேர்களுக்கு எதிரபோக ்கத் தன்மைட்டும்

தபோன் ல்வேபோக்களிக்கிறபோர்கள.”

பிரபோன்சில் ல் நெொந்து முடிந்த ஜனபோதிெதி ்வதர்தலில்,  ல் நெல்வே-ெபோசிச

்வதசிய முன்னணியின் ்கத் தன்மைரின் லு பென்,  அடிெணியபோ பிரபோன்ஸ்

(FI) இயக்கத்தின் ்வஜபோன்-லூக் ப்கத் தன்மை்வும் நோக்குநிலைபோன்்வசபோன் ்கத் தன்மைற்றும் NPA

இன் ்வல்வேட்ெபோளரபோன பிலிப் புட்டு ஆகி்வயபோருக்கு எதிரபோக

இ்கத் தன்மைபோனுல்வேல் ்கத் தன்மைக்்வரபோன் களமிறங்கியகத் தன்மத்வய கிறிவின் அங்கு

குறிப்பிட்ொபோர்.  அல்வேர் பசபோன்னபோர்,  “ல் நெபோம் அகத் தன்மத சமீெத்தில்

பிரபோன்சில் கண்்வொபோம்,  ்கத் தன்மைக்கள ்கத் தன்மைக்்வரபோனுக்்வகபோ அல்ும் நோக்குநிலைது

ப்கத் தன்மை்வும் நோக்குநிலைபோன்்வசபோனுக்்வகபோ ல்வேபோக்களிக்கவில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை. ்கத் தன்மைக்கள புட்டுவக்கும்

ல்வேபோக்களிக்கவில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை, அது பல்வேளிப்ெட்ொ விொயம் தபோன். ’நீங்கள

ல் நெல்ும் நோக்குநிலைல்வேர்கள தபோன், ஆனபோல் ல் நெம்ெத்தக்கல்வேர்கள இல்கத் தன்மும் நோக்குநிலை’ என்று

ல் நெம்மிொம் அல்வேர்கள பசபோல்கிறபோர்கள.”

இதனபோல் ஆதபோய்கத் தன்மைகத் தன்மொல்வேது முதும் நோக்குநிலைபோளித்துல்வேத்தின் எதிர்ப்ெபோளர்கள

அல்ும் நோக்குநிலை, ்கத் தன்மைபோறபோக ல் நெல்வே-ெபோசிஸ்டுகளும் அரசியல் ல்வேும் நோக்குநிலைதுகளும் தபோன்

என்று கிறிவின் ல்வேலியுறுத்தினபோர்:  “யபோர் ஆதபோயம்

அகத் தன்மொகிறபோர்கள?  அப்கத் தன்மைரிக்கபோவில் ட்ரம்ப் ்வெபோன்ற கிறுக்கர்கள,

இங்கிும் நோக்குநிலைபோந்தில் பிபரக்ஸிட் ஆதரல்வேபோளர்ககத் தன்மளப் ்வெபோன்ற

்வதசியல்வேபோதிகள,  பிரபோன்சில் ்வதசிய முன்னணி ்வெபோன்ற ெபோசிச

்வதசியல்வேபோதிகள,  கிரீசில் ்வகபோல்ொன் ்வொபோன் ்வெபோன்ற

முழமுதும் நோக்குநிலைபோன ல் நெபோஜிக்கள.  ஆனபோல் ஒவ்பல்வேபோரு இொத்திலும்

முதும் நோக்குநிலைபோளித்துல்வேத்தின் பல் நெருக்கடியபோல் ஆதபோய்கத் தன்மைகத் தன்மொல்வேது யபோர்?

முதும் நோக்குநிலைபோளித்துல்வே-எதிர்ப்ெபோளர்கள அல்ும் நோக்குநிலை, ல் நெபோங்களல்ும் நோக்குநிலை.”

எண்ணிப்ெபோர்க்கத்தக்க எதிர்கபோும் நோக்குநிலைத்திற்கு —்வசபோசலிசப் புரட்சிகத் தன்மய

விடுங்கள,  அகத் தன்மத அல்வேர் குறிப்பிொவம் கூொ இல்கத் தன்மும் நோக்குநிலை—
முதும் நோக்குநிலைபோளித்துல்வேத்திற்கபோன சர்ல்வே்வதச எதிர்ப்பிற்கு எந்த

முன்்வனபோக்கும் இல்கத் தன்மும் நோக்குநிலை என்று கிறிவின் பல்வேளிப்ெகத் தன்மொயபோக

்வசர்த்துக் பகபோண்ொபோர்.

அல்வேர் கூறினபோர்: “சிும் நோக்குநிலை முடிவகள இங்்வக கிகத் தன்மொத்திருக்கின்றன.

ஒன்று, துரதிர்ஷ்ொல்வேச்கத் தன்மைபோய்,  சர்ல்வே்வதசல்வேபோதிகளபோக இருப்ெது

ல் நெல்ும் நோக்குநிலைதல்ும் நோக்குநிலை என்ெதபோக இருக்கும் ஒரு சகபோப்தத்தில் ல் நெபோங்கள

்கத் தன்மைட்டு்வ்கத் தன்மை அத்தகத் தன்மகய ஒ்வர சர்ல்வே்வதசல்வேபோதிகளபோக இருக்கி்வறபோம்.

இரண்ொபோல்வேது, தற்கபோலிக்கத் தன்மைபோகத் தபோன் என்று ல் நெபோன் ல் நெம்புகி்வறன்,

ல் நெபோம் மிகவம் தனிகத் தன்ம்கத் தன்மைப்ெடுத்தப்ெட்டு இருக்கின்ற ஒரு

கபோும் நோக்குநிலைகட்ொத்தில் ்வெபோர்க்குணமிக்கல்வேர்களபோகவம் முதும் நோக்குநிலைபோளித்துல்வே-

வி்வரபோதிகளபோகவம் இருக்கி்வறபோம்,  அகத் தன்மத ்கத் தன்மைறுப்ெதில்

ெயனில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை.  மூன்றபோல்வேதபோய், பிரம்்கத் தன்மைபோண்ொ்கத் தன்மைபோன முன்்வனற்றம்

கண்ொ ஒரு ஜனபோதிெதி ்வல்வேட்ெபோளர் ல் நெம்மிொம் இருந்தபோர் -பிலிப்

புட்டு-  ஆனபோல் ்கத் தன்மைக்க்வளபோ ல் நெபோங்கள உங்களுக்கு ல்வேபோக்களிக்க

்கத் தன்மைபோட்்வொபோம்,  உங்களிொம் ல் நெம்ெகத்தன்கத் தன்ம்கத் தன்மை இல்கத் தன்மும் நோக்குநிலை என்று

கூறிவிட்ொபோர்கள.”

கிறிவின் விரக்திகத் தன்மயத் தவிர ்வல்வேபறதகத் தன்மனயும் ல்வேழங்கவில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை.

ெரபோக் ஒெபோ்கத் தன்மைபோ ்கத் தன்மைற்றும் ஜனல் நெபோயகக் கட்சி, ஐ்வரபோப்பிய ஒன்றியம்,

்கத் தன்மைற்றும் PS அரசபோங்கம் எல்ும் நோக்குநிலைபோம் ்கத் தன்மைதிப்பிழந்தகத் தன்மத பின்பதபோொர்ந்து

ட்ரம்ப்பின் ்வதர்வம்,  பிபரக்ஸிட்டும்,  NPA  மீதபோன

ல் நெம்பிக்கத் தன்மகயிழப்பும் ல்வேந்திருப்ெதபோல்,  சூழ்நிகத் தன்மும் நோக்குநிலை அல்வேல் நெம்பிக்கத் தன்மக

தருல்வேதபோய் இருப்ெதபோன முடிவக்கு கிறிவின் ல்வேருகிறபோர்,

அத்துொன் உும் நோக்குநிலைக ்கத் தன்மைக்களில் பெருல்வேபோரியபோ்வனபோர்

“அறியபோகத் தன்ம்கத் தன்மையில்”  இருப்ெதபோகக் கூறி ஆணல்வேத்துொன்

நிரபோகரிக்கிறபோர். இது அடிமுதல் தகத் தன்மும் நோக்குநிலை ல்வேகத் தன்மர பெபோய்யபோகும்.

்வதசியல்வேபோதம் ்கத் தன்மைற்றும் ்வெபோரின் ஒரு ்வல்வேகத் தன்மும் நோக்குநிலைத்திட்ொத்தில் ட்ரம்ப்

்வதர்ல்வேபோனகத் தன்ம்கத் தன்மை,  ஐ்வரபோப்பிய ஒன்றியத்தின் சிக்கன ல் நெொல்வேடிக்கத் தன்மக

பகபோளகத் தன்மக ்கத் தன்மைதிப்பிழந்து ்வெபோனகத் தன்ம்கத் தன்மை,  அத்துொன் இப்்வெபோது

ஐ்வரபோப்பிய ஒன்றியம் அப்கத் தன்மைரிக்கபோவில் இருந்து சயபோதீனப்ெட்ொ

ஒரு இரபோணுல்வேக் பகபோளகத் தன்மகக்கு அகத் தன்மழப்பு விடுத்திருப்ெது

இகத் தன்மல்வே அகத் தன்மனத்து்வ்கத் தன்மை புரட்சிகர்கத் தன்மைபோன தபோக்கங்ககத் தன்மள ஏற்ெடுத்தக்

கூடியதபோக இருக்கின்ற உும் நோக்குநிலைக முதும் நோக்குநிலைபோளித்துல்வேத்தின்

பிரம்்கத் தன்மைபோண்ொ்கத் தன்மைபோன பல் நெருக்கடியின் அறிகுறிகளபோகும்.  இரண்ொபோம்

உும் நோக்குநிலைகப் ்வெபோர் ்கத் தன்மைற்றும் 1991  இல் ்வசபோவியத் ஒன்றியத்தில்

ஸ்ரபோலினிச அதிகபோரத்துல்வேம் முதும் நோக்குநிலைபோளித்துல்வேத்கத் தன்மத மீட்சி

பசய்தகத் தன்ம்கத் தன்மை ஆகியல்வேற்றின் பின் ்வதபோன்றியிருந்த சர்ல்வே்வதச

முதும் நோக்குநிலைபோளித்துல்வே ஒழங்கு உருக்குகத் தன்மும் நோக்குநிலைந்து பகபோண்டிருக்கிறது.

பிரபோன்சில் ல்வேர்க்கப் ்வெபோரபோட்ொத்கத் தன்மத நீண்ொகபோும் நோக்குநிலை்கத் தன்மைபோய் ஒடுக்கி

ல்வேந்திருந்த ெல்்வல்வேறு சக்திகளும் —பதபோழிற்சங்க

அதிகபோரத்துல்வேம் ்கத் தன்மைற்றும் PS  இன் ஒட்டுப்கத் தன்மைபோத்த அரசியல்

சற்றுல்வேட்ொங்கள— தங்களது பசல்ல்வேபோக்கத் தன்மக இழந்து

பகபோண்டிருக்கின்றன.

ICFI  இன் முன்்வனபோக்கு ஊர்ஜிதப்ெட்டிருக்கிறது:  லி்வயபோன்

ட்பரபோட்ஸ்கி முன்்வெ எசசரித்திருந்ததபோன,  ்வசபோவியத்

ஒன்றியத்தின் ஸ்ரபோலினிச ககத் தன்மும் நோக்குநிலைப்ெபோனது,  ்வசபோசலிசப் புரட்சியின்

சகபோப்தத்தின் முடிகத் தன்மல்வேக் குறிக்கவில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை.  முதும் நோக்குநிலைபோளித்துல்வேத்தின்

தீர்க்கவியும் நோக்குநிலைபோத முரண்ெபோடுகள மீண்டும் ஒரு புரட்சிகர

பல் நெருக்கடிக்கு இட்டுச பசன்றிருக்கின்றன. ஏற்கன்வல்வே 2011 இல்,

எகிப்து ்கத் தன்மைற்றும் துனிசியபோவில் பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர்களது ெபோரிய

எழசசிகள இரண்டு சர்ல்வேபோதிகபோரிககத் தன்மளக் கவிழ்த்தது.

சிக்கன ல் நெொல்வேடிக்கத் தன்மககள ்கத் தன்மைற்றும் பெபோருளபோதபோர பல் நெருக்கடியின்

ெும் நோக்குநிலை தசபோப்த கபோும் நோக்குநிலைத்திற்குப் பின்னர், அரசியல்ரீதியபோன விரக்தியும்

சமூக ்வகபோெமும் பெருகிச பசல்ல்வேதபோனது அப்கத் தன்மைரிக்கபோ,

ஐ்வரபோப்ெபோ ்கத் தன்மைற்றும் சர்ல்வே்வதச அளவில் பல் நெருங்கி ல்வேரும்

புரட்சிகர பல் நெருக்கடிகளுக்கபோன அறிகுறிகளபோய் உளளன.

“்வசபோலிசத்கத் தன்மத” பகபோண்டுல்வேருல்வேதற்கு தபோன் விரும்புல்வேதபோக கூறிய

்வெர்னி சபோண்ொர்ர்ஸில்ஜுக்கு மில்லியன் கணக்கபோன அப்கத் தன்மைரிக்கத்

பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர்கள ்கத் தன்மைற்றும் இகத் தன்மளஞர்களிொம் இருந்து கிட்டிய



ஆதரவ, பிரபோன்சில் PS இன் பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர் சட்ொத்திற்கு எதிரபோன

இகத் தன்மளஞர்கள ்கத் தன்மைற்றும் பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர்களின் ெபோரிய

்வெபோரபோட்ொங்கள,  ்கத் தன்மைற்றும் ஐ்வரபோப்ெபோவில் ்வெபோருக்கும் கட்ொபோய

இரபோணுல்வே ்வசகத் தன்மல்வேக்கு்கத் தன்மைபோன ஆழ்கத் தன்மைபோன எதிர்ப்பு ஆகியகத் தன்மல்வே

அகத் தன்மனத்தும் பெருகிச பசல்லும் எதிர்ப்பின்

அகத் தன்மொயபோளங்களபோகும்.  2008  பெபோறிவக்கு கிட்ொத்தட்ொ ெத்து

ல்வேருொங்களுக்குப் பின்னர்,  ்வசபோசலிசப் புரட்சிக்கபோன சமூக

்கத் தன்மைற்றும் பெபோருளபோதபோர முன்நிெந்தகத் தன்மனகள பூர்த்தியபோகிக்

பகபோண்டிருக்கின்றன.

இந்த பல்வேடிப்ெபோன நிகத் தன்மும் நோக்குநிலைகத் தன்ம்கத் தன்மையில் ல்வேும் நோக்குநிலைதுகள எவ்ல்வேபோறு

ஆதபோய்கத் தன்மைகத் தன்மொய முடிந்தது என்ெகத் தன்மத கிறிவின் விளக்க

முடியவில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை,  அதற்கு அல்வேர் முயற்சியும் பசய்யவில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை.

எல்ும் நோக்குநிலைபோல்வேற்றுக்கும் ்வ்கத் தன்மைல், NPA இன் பசபோந்தப் ெபோத்திரம் குறித்தும்

அல்வேர் ல்வேபோ்வயதும் திறக்கவில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை.  அல்வேரது கருத்த்துக்கள,

ட்பரபோட்ஸ்கி 1940  இல் ெடுபகபோகத் தன்மும் நோக்குநிலை பசய்யப்ெடுல்வேதற்கு

சிறிதுகபோும் நோக்குநிலைம் முன்னர், ஸ்பெயினின் உளல் நெபோட்டுப் ்வெபோரில் ெபோசிசம்
பல்வேற்றி பெற்றதற்கு, பதபோழிும் நோக்குநிலைபோள ல்வேர்க்கத்கத் தன்மத

குகத் தன்மறகூறியல்வேர்களுக்கு அளித்த ெதிகத் தன்மும் நோக்குநிலை நிகத் தன்மனவக்குக்

பகபோண்டுல்வேந்தது.

“ஸ்பெயினின் ெரந்த ்கத் தன்மைக்களது ்வதபோல்விக்கபோன பெபோறுப்கத் தன்மெ,

அல்வேர்களது புரட்சிகர இயக்கத்கத் தன்மத முொக்கிய அல்ும் நோக்குநிலைது

ப்கத் தன்மைபோத்த்கத் தன்மைபோய் ல் நெசக்கிய கட்சிகள மீது ச்கத் தன்மைத்தப்ெொபோ்கத் தன்மைல்

உகத் தன்மழக்கும் ெரந்த ்கத் தன்மைக்களின் மீது ச்கத் தன்மைத்தப்ெடுகிறது

என்ெதில்தபோன் ல்வேரும் நோக்குநிலைபோற்றுப் பெபோய்கத் தன்ம்கத் தன்மைப்ெடுத்தல்

அொங்கியிருக்கிறது”  என்று எழதிய ட்பரபோட்ஸ்கி ்வ்கத் தன்மைலும்

கூறினபோர்:  “்வதபோல்விககத் தன்மள பிரெஞ்சவியல் அபிவிருத்திகளது

சங்கிலியின் ஒரு அத்தியபோல்வேசிய்கத் தன்மைபோன இகத் தன்மணப்ெபோகச பசபோல்லி

ச்கத் தன்மைபோதபோன்கத் தன்மைகத் தன்மொய முகத் தன்மனயும் இந்த கத் தன்மகயபோும் நோக்குநிலைபோகபோத

ப்கத் தன்மைய்யியும் நோக்குநிலைபோனது,  ்வதபோல்விக்கு ஒழங்ககத் தன்ம்கத் தன்மைத்த

்வல்வேகத் தன்மும் நோக்குநிலைத்திட்ொங்கள,  கட்சிகள,  ஆளுகத் தன்ம்கத் தன்மைகள ்வெபோன்ற

ஸ்தூும் நோக்குநிலை்கத் தன்மைபோன கபோரணிகளது பிரசசிகத் தன்மனகத் தன்மய முன்கத் தன்மல்வேக்க முற்றிலும்

திறனற்றதபோக இருக்கிறது அல்ும் நோக்குநிலைது முன்கத் தன்மல்வேக்க ்கத் தன்மைறுக்கிறது.

விதில்வேசல்வேபோதம் ்கத் தன்மைற்றும் சரணபோகதியின் இந்த ப்கத் தன்மைய்யியும் நோக்குநிலைபோனது

புரட்சிகர ல் நெொல்வேடிக்கத் தன்மகக்கபோன தத்துல்வேத்தில் ்கத் தன்மைபோர்க்சிசத்திற்கு

்வல் நெபரதிரபோனதபோய் அகத் தன்ம்கத் தன்மைந்திருக்கிறது.”

NPA  இன் ெபோத்திரம் ஒரு புரட்சிகரக் பகபோளகத் தன்மககத் தன்மய

முன்பனடுப்ெதபோக இல்கத் தன்மும் நோக்குநிலை,  ்கத் தன்மைபோறபோக ்வெபோர்,  சிக்கன

ல் நெொல்வேடிக்கத் தன்மககள ்கத் தன்மைற்றும் ஜனல் நெபோயக உரிகத் தன்ம்கத் தன்மைகள மீதபோன

தபோக்குதல்கள ஆகியல்வேற்றுக்கு எதிரபோன ்கத் தன்மைக்கள எதிர்ப்கத் தன்மெ

முொக்குகின்ற குட்டி-முதும் நோக்குநிலைபோளித்துல்வேக் பகபோளகத் தன்மகககத் தன்மள

முன்பனடுப்ெதபோய் உளளது.  உும் நோக்குநிலைக சூழ்நிகத் தன்மும் நோக்குநிலை குறித்த தனது

விரக்தியபோன அல்வேதபோனிப்கத் தன்மெ நியபோயப்ெடுத்துல்வேதற்கபோக,  கிறிவின்

தனது பசபோந்த அகத் தன்ம்கத் தன்மைப்பின் எதிர்-புரட்சிகர ெபோத்திரம் குறித்து

ஓகத் தன்மசயின்றி கொந்து பசல்ும் நோக்குநிலை நிர்ப்ெந்தம் பெற்றிருந்தபோர்.

பதபோழிும் நோக்குநிலைபோள ல்வேர்க்கம் முகம்பகபோடுக்கும் மிகப்பெரும்

அெபோயங்களில் ்வெபோரும் ்வதசியல்வேபோதமும் இொம்பெற்றிருக்கின்றன

என்ெதில் சந்்வதக்வ்கத் தன்மையில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை.  இஸ்ும் நோக்குநிலைபோமிக் ஸ்்வொட் (ISIS)

ஆயுததபோரிகளது ெயங்கரல்வேபோத தபோக்குதல்களுக்கு

பெபோறுப்ெபோனல்வேர்கள மீது ல்வேகத் தன்மசெபோடும் பதபோனியில் குறிப்பிட்ொ

கிறிவின் கூறினபோர்:  “அரபு ்கத் தன்மைக்களில்,  ்கத் தன்மைத அடிப்ெகத் தன்மொல்வேபோதம்

ல்வேலுப் பெற்றுக் பகபோண்டிருக்கிறது,  ்வ்கத் தன்மைற்கத்திய ்கத் தன்மைக்களிகத் தன்மொ்வய

்கத் தன்மைரின் லு பென்னின் கட்சி ்வெபோன்ற அகத் தன்ம்கத் தன்மைப்புகள ...

பிபரக்ஸிட்கத் தன்மொ பசய்தல்வேர்கள ்வெபோன்றல்வேர்கள ல்வேலுப்பெற்றுக்

பகபோண்டிருக்கிறபோர்கள, ல் நெபோம் ல்வேலுப் பெறவில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை. ஆக்வல்வே, யபோர்

இன்று ்வதசியல்வேபோதத்கத் தன்மத ல்வேளர அனு்கத் தன்மைதிக்கிறபோர்கள?  என்ற

்வகளவிக்கு ல் நெபோம் முகம்பகபோடுத்தபோக ்வல்வேண்டும்.

அபிவிருத்தியகத் தன்மொந்து ல்வேரும் ்வெபோருக்கு ்கத் தன்மைக்்வரபோன்,  ஹபோும் நோக்குநிலைண்ட்,

ட்ரம்ப் அகத் தன்மனல்வேரு்வ்கத் தன்மை கூட்ொபோக பெபோறுப்ெபோனல்வேர்கள என்ெகத் தன்மத

ல் நெபோம் அங்கு கபோண்்வெபோம்.”

கிறிவினின் ஆ்வல்வேசம் கீழ்த்தர்கத் தன்மைபோன கெொ்வல்வேொ்கத் தன்மைபோகும். ISIS

ெயங்கரல்வேபோத தபோக்குதல்களுக்கபோன பெபோறுப்பு, லிபியபோ ்கத் தன்மைற்றும்

சிரியபோவிும் நோக்குநிலைபோன ்வல் நெட்்வொபோ ்வெபோர்ககத் தன்மள —இதில் இருந்துதபோன் ISIS

எழந்தது— ஊக்குவித்த சக்திகளுக்கு,  அதபோல்வேது பிரபோன்ஸ்,

அப்கத் தன்மைரிக்கபோ ்கத் தன்மைற்றும் பிற ்வல் நெட்்வொபோ சக்திகளது ஏகபோதிெத்திய

அரசபோங்கங்களுக்கு ்கத் தன்மைட்டு்கத் தன்மைல்ும் நோக்குநிலைபோது ெப்்வும் நோக்குநிலைபோல்வேபோதிகள ்கத் தன்மைற்றும்

அல்வேர்களது “இொது”  சகசிந்தகத் தன்மனயபோளர்களுக்கும் உரியதபோகும்.

ல்வேும் நோக்குநிலைது-சபோரி இஸ்ும் நோக்குநிலைபோமியல்வேபோத சக்திகளபோல் ்வ்கத் தன்மைும் நோக்குநிலைபோதிக்கம்

பசய்யப்ெடுகின்ற எதிர்ப்புப் ெகத் தன்மொககத் தன்மள ஆயுதெபோணியபோக்குகின்ற

வித்கத் தன்மைபோன ஏகபோதிெத்திய தகத் தன்மும் நோக்குநிலையீட்கத் தன்மொ,  குறிப்ெபோக NPA, உரத்த

்கத் தன்மைற்றும் உற்சபோக்கத் தன்மைபோன குரலில் ்வகபோரியது.

2003  இல் ஈரபோக் மீது அப்கத் தன்மைரிக்கபோ சட்ொவி்வரபோத்கத் தன்மைபோக

ெகத் தன்மொபயடுத்த ச்கத் தன்மையத்தில்,  அப்கத் தன்மைரிக்கபோவிலும், ெகத் தன்மொபயடுப்பில்

ெங்குபெற்ற ஐ்வரபோப்பிய ல் நெபோடுகளிலும் ்கத் தன்மைற்றும் உும் நோக்குநிலைபகங்கிலும்

மில்லியன் கணக்கபோன ்கத் தன்மைக்கள ்வெபோருக்கு எதிரபோய் திரண்ொனர்.

அதற்கு ஒரு தசபோப்தத்திற்கு பிந்கத் தன்மதய கபோும் நோக்குநிலைத்தில்,

ெப்்வும் நோக்குநிலைபோல்வேபோதிகள ஆர்ப்ெபோட்ொங்களுக்கு அகத் தன்மழப்பு

விடுக்கவில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை, ்கத் தன்மைபோறபோக சிஐஏ உொன் ்வசர்ந்து ்வல்வேகத் தன்மும் நோக்குநிலை பசய்து

பகபோண்டு,  ஏகபோதிெத்திய தகத் தன்மும் நோக்குநிலையீட்டுக்கு ்வகபோரிக்கத் தன்மக கத் தன்மல்வேத்தனர்.

NPA  இன் பசய்தித்பதபோொர்ெபோளரபோன ஒலிவி்வய பெசன்ர்ஸ்வல் நெபோ,

பிரபோன்ஸ் “கிளர்சசி”  ெகத் தன்மொகளுக்கு ஆயுத்கத் தன்மைளிக்க ்வல்வேண்டும்

என்று பதபோகத் தன்மும் நோக்குநிலைக்கபோட்சியில் ்வகபோரிக்கத் தன்மக கத் தன்மல்வேத்தபோர் என்றபோல்,

்வெரபோசிரியர் ஜில்்வெர் அஷ்கபோர் லிபிய ல் நெகரபோன பெங்கபோசியில்

எதிர்ப்பு ெகத் தன்மொககத் தன்மளக் கபோப்ெபோற்றுல்வேதற்கு ்வல் நெட்்வொபோ குண்டுவீச

்வல்வேண்டும் என்று ்வகபோரிய்வதபோடு அதன்பின் சிரியபோவில் ்வெபோகத் தன்மரத்

திட்ொமிடுல்வேதற்கு சிஐஏ உொன் பதபோொர்புகத் தன்மொய சிரிய ்வதசிய

கவன்சில் உொன் சந்தித்துப் ்வெசினபோர்.

லிபியபோ ்கத் தன்மைற்றும் சிரியபோவிும் நோக்குநிலைபோன ்வெபோர்களுக்கு ஆட்ககத் தன்மளயும்

ஆயுதங்ககத் தன்மளயும் பகபோண்டுல்வேந்த சிஐஏ-ஆதரவ இஸ்ும் நோக்குநிலைபோமிய



ல்வேகத் தன்மும் நோக்குநிலைப்பின்னல்கள, ISIS ்கத் தன்மைற்றும் அது்வெபோன்ற ெயங்கரல்வேபோதக்

குழக்களுக்கு ்வதபோற்ற்கத் தன்மைளித்தது ்கத் தன்மைட்டு்கத் தன்மைல்ும் நோக்குநிலை. NPA இொம் இருந்து

அகத் தன்மல்வே பதபோொர்ந்தும் ஆதரவ பெற்ற அ்வத்வல்வேகத் தன்மளயில் —இந்த

பிற்்வெபோக்கபோன சக்திககத் தன்மள ஜனல் நெபோயகத்திற்கபோன புரட்சிகரப்

்வெபோரபோளிகளபோகக் கபோட்டி ்வெபோருக்கபோன எதிர்ப்கத் தன்மெ ஒடுக்குல்வேதற்கு

அது உதவியது— ஐ்வரபோப்ெபோபல்வேங்கிலும் பதபோொர்சசியபோன ெும் நோக்குநிலை

ெயங்கரல்வேபோதத் தபோக்குதல்ககத் தன்மள ல் நெொத்தி ஐ்வரபோப்ெபோவில் அதி-

ல்வேும் நோக்குநிலைது சக்திககத் தன்மள ல்வேலுப்ெடுத்துல்வேதற்கும் இந்த

இஸ்ும் நோக்குநிலைபோமியல்வேபோதிகள உதவினர்.

தபோக்குதல் ல் நெொத்தியல்வேர்கள —சபோர்லி பஹப்்வொபோகத் தன்மல்வே தபோக்கிய

குல்வேபோசசி ச்வகபோதரர்கள,  ெபோரிஸில் 2015  ல் நெல்வேம்ெரில் ல் நெொந்த

தபோக்குதல்களுக்குத் தகத் தன்மும் நோக்குநிலைகத் தன்ம்கத் தன்மை பகபோடுத்த ISIS  க்கு முகநூலில்

ஆபளடுக்கும் பெபோறுப்பு பகபோண்டிருந்த அப்பதல்ஹமீட்

அெபோவூத்,  புரூபசல்ஸில் 2016  ்கத் தன்மைபோர்ச 22  அன்று ல் நெொந்த

குண்டுபல்வேடிப்பு தபோக்குதலுக்கு தகத் தன்மும் நோக்குநிலைகத் தன்ம்கத் தன்மை பகபோடுத்திருந்த

ெக்ரபோவி ச்வகபோதரர்கள,  அல்ும் நோக்குநிலைது ்கத் தன்மைபோன்பசஸ்ொர் அரினபோவில்

குண்டுகத் தன்மல்வேத்த சல்்கத் தன்மைபோன் அ்வெடி— அகத் தன்மனல்வேரு்வ்கத் தன்மை ஐ்வரபோப்பிய

உளவத் துகத் தன்மறயபோல் ல் நென்கறியப்ெட்டிருந்த ்கத் தன்மைற்றும் அல்வேர்களபோல்

பல் நெருக்க்கத் தன்மைபோகப் பின்பதபோொரப்ெட்ொல்வேர்களபோக இருந்தனர்.  ்வல் நெட்்வொபோ

பகபோளகத் தன்மகயின் கருவிகளபோக அல்வேர்கள சதந்திர்கத் தன்மைபோக ல் நெொ்கத் தன்மைபோொ

அனு்கத் தன்மைதிக்கப்ெட்ொதபோல்,  உளவத்துகத் தன்மற ெபோதுகபோப்பின் கீ்வழ்வய

இருந்தெடி அல்வேர்களபோல் இந்தத் தபோக்குதல்களுக்குத் தயபோரிப்பு

பசய்ய முடிந்தது.  ஆனபோல் இந்த புவிஅரசியல் யதபோர்த்தம்

ெரந்த ்கத் தன்மைக்களின் முன்னபோல் ்கத் தன்மைகத் தன்மறக்கப்ெட்ொதபோய் இருந்தது.

இந்த தபோக்குதல்களில் ஏகபோதிெத்தியத்திற்கு இருக்கும்

பெபோறுப்கத் தன்மெ ்கத் தன்மைகத் தன்மறப்ெதில், ஊொகங்கள ்கத் தன்மைற்றும் அரசியல்

ஸ்தபோெகத்துொன் NPA  உம் கத் தன்மக்வகபோர்த்துக் பகபோண்ொது.  ஆளும்

ல்வேர்க்கம் ெயங்கரல்வேபோதத் தபோக்குதல்கள குறித்த பெபோது்கத் தன்மைக்களின்

அசசத்கத் தன்மத சரண்டிக் பகபோளளவம்,  ெழிகத் தன்மய ்வெபோரின் மீது

்வெபோொபோ்கத் தன்மைல் முஸ்லீம்களின் மீது ்வெபோொவம்,  ்வெபோலிஸ் அரச

ல் நெொல்வேடிக்கத் தன்மகககத் தன்மள தீவிரப்ெடுத்துல்வேதற்கு ்வகபோரவம் இது

அனு்கத் தன்மைதித்தது.  பிரபோன்சில்,  தனி்கத் தன்மைனிதர்ககத் தன்மளக் கத் தன்மகதுபசய்யவம்,

்வதடுதல் ்வல்வேட்கத் தன்மொககத் தன்மளயும் ெறிமுதல் ல் நெொல்வேடிக்கத் தன்மகககத் தன்மளயும்

்வ்கத் தன்மைற்பகபோளளவம் தனி்கத் தன்மைனிதர்ககத் தன்மள எந்த நீதி்கத் தன்மைன்ற

நிகழ்முகத் தன்மறக்கும் அப்ெபோற்ெட்டு வீட்டுக்கபோல்வேலில் அகத் தன்மொக்கவம்

அனு்கத் தன்மைதிக்கும் ஒரு அல்வேசரகபோும் நோக்குநிலை நிகத் தன்மும் நோக்குநிலைகத் தன்மய PS திணித்தது,

அகத் தன்மத சட்ொத்தின் மூும் நோக்குநிலைம் நிரந்தர்கத் தன்மைபோக்குல்வேதற்கு இப்்வெபோது

்கத் தன்மைக்்வரபோன் ்வல் நெபோக்கம் பகபோண்டிருக்கிறபோர்.

உத்்வதச்கத் தன்மைபோய், பிரபோன்சின் ்வதசிய முன்னணி ்வெபோன்ற அதி-ல்வேும் நோக்குநிலைது

சக்திகள தபோன் இந்தக் பகபோளகத் தன்மககளபோல் மிகப்பெரும் அரசியல்

ஆதபோய்கத் தன்மைகத் தன்மொந்தல்வேர்கள எனும் நோக்குநிலைபோம்,  அல்வேற்றின் ல்வேளர்சசிக்கு

கணிச்கத் தன்மைபோன அரசியல் பெபோறுப்கத் தன்மெ NPA பகபோண்டுளளது.

கிறிவின் ஒரு சர்ல்வே்வதசியல்வேபோதியபோகவம் முதும் நோக்குநிலைபோளித்துல்வே

எதிர்ப்ெபோளரபோகவம் கபோட்டிக் பகபோளகின்ற ்வெபோதிலும்,  NPA

ஏகபோதிெத்திய-ஆதரவ பகபோளகத் தன்மகககத் தன்மள பின்ெற்றுகின்ற ஒரு

உயர்-ல் நெடுத்தர ல்வேர்க்கக் கட்சி்வய ஆகும்.  பிரபோன்சில் PS இன்

உருக்குகத் தன்மும் நோக்குநிலைவக்கும், சர்ல்வே்வதச அளவில் ஆளும் உயரடுக்கின்

ெரந்த ்கத் தன்மைதிப்பிழப்பிற்கும், அது விரக்தியபோன ்கத் தன்மைற்றும்

பல்வேறித்தன்கத் தன்மைபோன ெதிலிறுப்கத் தன்மெக் கபோட்டுல்வேதபோனது, NPA  உம்

உருக்குகத் தன்மும் நோக்குநிலைந்து பசல்லும் அரசியல் ஸ்தபோெகத்தின் ஒரு

ெகுதியபோகத்தபோன் இருக்கிறது என்ற உண்கத் தன்ம்கத் தன்மைகத் தன்மய

பிரதிெலிப்ெதபோய் அகத் தன்ம்கத் தன்மைந்திருக்கிறது.

பசவ்ல்வேபோயன்று இரவ பிபரஞ்ச நிகத் தன்மும் நோக்குநிலைகத் தன்ம்கத் தன்மைகளுக்கு திரும்பிய

கிறிவின்,  PS ்கத் தன்மைற்றும் ஸ்ரபோலினிச கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (PCF)

உளளிட்ொ அதன் கூட்ொபோளிகளது பல் நெருக்கடி குறித்த ஒரு

சருக்க்கத் தன்மைபோன கணக்பகடுப்கத் தன்மெ பல்வேளியிட்ொபோர்.  “PCF ஒரு

முழகத் தன்ம்கத் தன்மையபோன குழப்ெத்தில் சிக்கியிருக்கிறது,  அது எங்்வக

பசன்று பகபோண்டிருக்கிறது என்ெ்வத அதற்குத் பதரியவில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை,

அதன் உறுப்பினர்களுக்கும் பதரியவில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை.  ெசகத் தன்ம்கத் தன்மைக் கட்சி

முழகத் தன்ம்கத் தன்மையபோக பிளவெட்டுக் கிொக்கிறது”  என்ற அல்வேர்

பதபோொர்ந்தும் கூறினபோர்: “PS ஐ பெபோறுத்தல்வேகத் தன்மர, ல் நெபோம் அதகத் தன்மனச

பசபோல்ும் நோக்குநிலைவம் ்வல்வேண்ொபோம்,  அல்வேர்கள அது ஒரு இொது கட்சி

என்று பசபோல்கிறபோர்கள ஆனபோல் ல் நெபோம் அதகத் தன்மனச பசபோல்ும் நோக்குநிலைவம்

்வல்வேண்ொபோம்.  PS க்குள இருக்கும் ஒவ்பல்வேபோரு கன்கத் தன்மனயு்வ்கத் தன்மை

தனது பசபோந்தக் கட்சிகத் தன்மய உருல்வேபோக்க ்வல்வேகத் தன்மும் நோக்குநிலைபசய்து

பகபோண்டிருக்கிறது என்ெது ்வ்கத் தன்மைபோச்கத் தன்மைபோன விொய்கத் தன்மைபோகும்.”

PS  ஐ ்வல் நெபோக்கிய கு்வரபோதத்கத் தன்மத கிறிவின் தவிர்க்கவில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை —

ல்வேரும் நோக்குநிலைபோற்றுரீதியபோய் 1971  இல் PS  இன் ஸ்தபோபிதத்தின்்வெபோது

ட்பரபோட்ஸ்கிசத்துொன் முறித்துக் பகபோண்ொ ெல்தரப்ெபோன குட்டி-

முதும் நோக்குநிலைபோளித்துல்வே ்வெபோக்குகளிகத் தன்மொ்வயயபோன பல் நெருக்க்கத் தன்மைபோன

ஒத்துகத் தன்மழப்பில் ்வல்வேரூன்றிய ஒரு ்கத் தன்மை்வனபோெபோல்வே்கத் தன்மைபோகும் இது.

ெப்்வும் நோக்குநிலைபோல்வேபோதிகள 1953  இல் ICFI  இல் இருந்து முறித்துக்

பகபோண்ொதற்குப் பின்னர், பியர் ும் நோக்குநிலைம்்வெர் இன் OCI (Organisation

communiste internationaliste) 1971 இல் PS ஐ கட்ொ உதவல்வேதில்

ெப்்வும் நோக்குநிலைபோல்வேபோதிகளுொன் கரம் ்வகபோர்ப்ெதற்கபோக ICFI உொனும்

ட்பரபோட்ஸ்கிசத்துொனும் முறித்துக் பகபோண்ொது.  PSக்கும்

PCFக்கும் இகத் தன்மொயிும் நோக்குநிலைபோன இொதுகளின் ஐக்கியம் (Union de la

Gauche) ஒரு பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர் அரசபோங்கத்கத் தன்மத உருல்வேபோக்கி விொ

முடியும் என்ற ஒரு ்வெபோலியபோன முன்்வனபோக்கில் OCI  தனக்கு

அடித்தளம் அகத் தன்ம்கத் தன்மைத்துக் பகபோண்ொது.  அதன் விகத் தன்மளல்வேபோய், PS

இல் பெரு்கத் தன்மைளவக்கு முன்னபோள ெப்்வும் நோக்குநிலைபோல்வேபோதிகளும் OCI

அங்கத்தல்வேர்களும் நிரம்பியிருக்கின்றனர்.

்வசபோசலிஸ்ட் கட்சிகத் தன்மய ெும் நோக்குநிலை அரசியல் ்வெபோக்குகளும்

ஒன்றுதிரண்டு ல்வேந்து உளவிகத் தன்மளயபோட்டு விகத் தன்மளயபோொக் கூடிய ஒரு

இொ்கத் தன்மைபோக கிறிவின் கிண்ொும் நோக்குநிலைபோய் குறிப்பிட்ொபோர்.  PS  க்குளளபோன

இப்்வெபோகத் தன்மதய கன்கத் தன்மன ்வ்கத் தன்மைபோதல்ககத் தன்மளக் குறிப்பிட்ொ கிறிவின்,

கட்சியின் முதல் பசயும் நோக்குநிலைரபோன ்வஜபோன் கிறிஸ்்வதபோப் கம்ெபொலிஸ்

—இல்வேர் ும் நோக்குநிலைம்்வெர்ல்வேபோதிகளில் இருந்து ல்வேந்தல்வேர்— “இகத் தன்மத ல் நென்கு



புரிந்து கத் தன்மல்வேத்திருக்கிறபோர்.  அல்வேர்கள எல்்வும் நோக்குநிலைபோரும்

ும் நோக்குநிலைம்்வெர்ல்வேபோதிகளில் இருந்்வதபோ அல்ும் நோக்குநிலைது எங்களிொம் இருந்்வதபோ

ல்வேருகிறபோர்கள,  ஆக்வல்வே அது அகத் தன்மனல்வேரும் சந்திக்கும் இொ்கத் தன்மைபோக

இருப்ெகத் தன்மத கபோட்டுகிறது”  என்றபோர்.  ஹபோும் நோக்குநிலைண்டின் ஜனபோதிெதிக்

கபோும் நோக்குநிலைம் குறித்த எந்த ல் நென்கத் தன்ம்கத் தன்மைதீகத் தன்ம்கத் தன்மை ெட்டியகத் தன்மும் நோக்குநிலையும் அல்வேர்

முன்கத் தன்மல்வேக்கவில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை,  அத்துொன் ஹபோும் நோக்குநிலைண்டிற்கு அடுத்து

ல்வேந்திருப்ெல்வேரும் அல்வேரது முன்னபோள ஆ்வும் நோக்குநிலைபோசகரு்கத் தன்மைபோன ்கத் தன்மைக்்வரபோன்

பதபோழிும் நோக்குநிலைபோள ல்வேர்க்கத்திற்கு முன்கத் தன்மல்வேக்கின்ற அெபோயங்கள

குறித்தும் எதுபல்வேபோன்றும் கூறவில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை.

இது ல்வேரும் நோக்குநிலைபோறு ்கத் தன்மைற்றும் PS இன் ல்வேர்க்கப் ெபோத்திரம் குறித்த

அெபோயகர்கத் தன்மைபோன பெபோய்கத் தன்ம்கத் தன்மைப்ெடுத்தும் நோக்குநிலைபோகும்.  இது

ட்பரபோட்ஸ்கிசத்தில் இருந்து ஓடிய குட்டி-முதும் நோக்குநிலைபோளித்துல்வே

ஓடுகபோலிகளின் ஒரு பிரிவ,  அத்துொன் சமூக கத்்வதபோலிக்கர்கள,

முன்னபோள ஸ்ரபோலினிஸ்டுகள,  ்கத் தன்மைற்றும் முன்னபோள ல் நெபோஜி

ஒத்துகத் தன்மழப்புல்வேபோதிகள —இல்வேர்களில் மிகப் பிரெும் நோக்குநிலை்கத் தன்மைபோனல்வேர்

என்றபோல் கட்சியின் முதல் தகத் தன்மும் நோக்குநிலைல்வேரும் கட்சிகத் தன்மயச ்வசர்ந்த முதல்

பிபரஞ்ச ஜனபோதிெதியு்கத் தன்மைபோன பிரபோன்சல்வேபோ மித்தி்வரபோன்—
ஆகி்வயபோரது ஒரு அடுக்கு ஆகியல்வேற்றில் இருந்து

உருல்வேபோக்கப்ெட்ொதபோகும்.  ்வசபோசலிஸ்ட் கட்சி அதன் பதபோொக்கம்

முதும் நோக்குநிலைபோக்வல்வே,  நிதி மூும் நோக்குநிலைதனத்தின் ஒரு பிற்்வெபோக்குத்தன்கத் தன்மைபோன

கட்சியபோக,  நிதிப் பிரபுத்துல்வேத்துொன் பல் நெருக்க்கத் தன்மைபோன பிகத் தன்மணப்பு

பகபோண்ொதபோக,  பெரு்கத் தன்மைளவில் கல்விசசபோகத் தன்மும் நோக்குநிலை அறிஞர்களில்

இருந்தும் அரச எந்திரத்தில் இருந்தும் ஆபளடுத்துக்

பகபோளளப்ெட்ொதபோக இருந்திருந்தது.

PS  க்கு ஒரு ”இொது”  ்கத் தன்மைகத் தன்மறப்கத் தன்மெ ல்வேழங்கிய ெப்்வும் நோக்குநிலைபோல்வேபோத

்கத் தன்மைற்றும் ும் நோக்குநிலைம்்வெர்ல்வேபோத கூறுகள அதன்மூும் நோக்குநிலைம் உருல்வேபோக்கி

விட்டிருந்த ஒரு அழிவகர்கத் தன்மைபோன இரபோட்சச ஜந்து பதபோழிும் நோக்குநிலைபோள

ல்வேர்க்கத்திற்கு எதிரபோக ல் நெசசத்தன்கத் தன்மைபோய் திரும்பி,  ஒவ்பல்வேபோரு

முகத் தன்மற அது அதிகபோரத்திற்கு ல்வேந்த்வெபோதும் சிக்கன ல் நெொல்வேடிக்கத் தன்மக

்கத் தன்மைற்றும் ்வெபோர்க் பகபோளகத் தன்மகககத் தன்மள முன்பனடுத்தது. 2012-17  இல்,

ஜனபோதிெதி பிரபோன்சல்வேபோ ஹபோும் நோக்குநிலைண்டின் கீழ் PS  பிபரஞ்ச

அரசியகத் தன்மும் நோக்குநிலை ல்வேும் நோக்குநிலைது ்வல் நெபோக்கி பல்வேகுதூரம் பகபோண்டுபசன்றது.

அல்வேசரகபோும் நோக்குநிலை நிகத் தன்மும் நோக்குநிலை ்கத் தன்மைற்றும்,  பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர் நீதி்கத் தன்மைன்றங்ககத் தன்மளயும்

பிரபோன்சின் பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர் சட்ொத்கத் தன்மதயும் ெயனற்றதபோக்கக் கூடிய

ஒரு பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர் சட்ொம் ஆகியல்வேற்கத் தன்மற பகபோண்டுல்வேந்ததன்

மூும் நோக்குநிலைமும், அ்வத்வல் நெரத்தில் FN தகத் தன்மும் நோக்குநிலைல்வேரபோன ்கத் தன்மைரின் லு பென்கத் தன்மன

மீண்டும் மீண்டும் எலி்வச ்கத் தன்மைபோளிகத் தன்மகக்கு அகத் தன்மழத்து ்வெசியதன்

மூும் நோக்குநிலைமும்,  ஹபோும் நோக்குநிலைண்ட்,  தனக்கு அடுத்து ல்வேந்த ்கத் தன்மைக்்வரபோன்

சர்ல்வேபோதிகபோர ஆட்சி ல்வேடில்வேங்ககத் தன்மள ்வல் நெபோக்கித் திரும்புல்வேதற்கு

்வ்கத் தன்மைகத் தன்மொ அகத் தன்ம்கத் தன்மைத்துக் பகபோடுத்தபோர்.

அல்வேசரகபோும் நோக்குநிலை நிகத் தன்மும் நோக்குநிலையின் கீழ் ஆர்ப்ெபோட்ொங்ககத் தன்மள தன்னிசகத் தன்மசயபோக

தகத் தன்மொ பசய்ல்வேதற்கும் ஆர்ப்ெபோட்ொக்கபோரர்ககத் தன்மள

கத் தன்மகதுபசய்ல்வேதற்கும் அதிகபோரங்ககத் தன்மள ெற்றிக்பகபோண்ொ ்கத் தன்மைக்்வரபோன்,

பிரபோன்சில் உத்தரவகள மூும் நோக்குநிலை்கத் தன்மைபோக ஒ்வரயடியபோன சமூக

பல்வேட்டுககத் தன்மளத் திணிப்ெதற்கும், ெபோரிய எதிர்ப்புக்கு

முகம்பகபோடுக்கும் நிகத் தன்மும் நோக்குநிலையிலும் கட்ொபோய இரபோணுல்வே ்வசகத் தன்மல்வேகத் தன்மய

மீண்டும் பகபோண்டுல்வேருல்வேதற்கும் ்வல் நெபோக்கம் பகபோண்டிருக்கிறபோர்.

ெகத் தன்மழய அரசியல் ஒழங்கு நிகத் தன்மும் நோக்குநிலைகுகத் தன்மும் நோக்குநிலைகின்றதபோலும், பதபோழிும் நோக்குநிலைபோள

ல்வேர்க்கத்துொன் ஒரு முழவீசசிும் நோக்குநிலைபோன ்வ்கத் தன்மைபோதகத் தன்மும் நோக்குநிலை

எதிர்ெபோர்த்திருப்ெதபோலும்,  பிரபோன்சில் பெயகத் தன்மரத் தவிர்த்து ்கத் தன்மைற்ற

அகத் தன்மனத்திலும் ஒரு சர்ல்வேபோதிகபோரத்கத் தன்மத ஸ்தபோபிப்ெதற்கு ்கத் தன்மைக்்வரபோன்

முகத் தன்மனந்து பகபோண்டிருக்கிறபோர்.

Villejuif  இல் கிறிவினின் கருத்துக்ககத் தன்மள ஒரு எசசரிக்கத் தன்மகயபோக

எடுக்க ்வல்வேண்டும்.  இந்த திட்ொநிரலுக்கபோன புரட்சிகர எதிர்ப்பில்

பதபோழிும் நோக்குநிலைபோள ல்வேர்க்கத்கத் தன்மத அணிதிரட்டும் ்வல் நெபோக்கம் NPA  க்கு

இருக்கவில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை.  கிட்ொத்தட்ொ அகத் தன்மர நூற்றபோண்டு கபோும் நோக்குநிலைத்தின்

ெபோகத் தன்மதயில் PS உொன் ஒன்றுகும் நோக்குநிலைந்து விட்டிருக்கின்ற,  அத்துொன்

அதன் பகபோளகத் தன்மககள பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர்கள மீது ஏற்ெடுத்திய

ெபோதிப்புகளில் இருந்து பெரும்ெபோலும் தனிப்ெடுத்தப்ெட்ொதபோக

இருக்கின்ற பிரபோன்சில் உளள சலுகத் தன்மகபகபோண்ொ சமூக

அடுக்குகளுக்கபோக அது ்வெசகிறது.  ெும் நோக்குநிலை தசபோப்தங்களபோய் அது,

ஒரு புரட்சிகரக் கட்சிகத் தன்மய கட்டிபயழப்புல்வேதற்கு ெதிும் நோக்குநிலைபோக PS ஐ

ஊக்குவிப்ெதற்கும் அதனுொன் உறவககத் தன்மளக்

கட்டிபயழப்புல்வேதற்கு்வ்கத் தன்மை முகத் தன்மனந்து ல்வேந்திருக்கிறது.

உண்கத் தன்ம்கத் தன்மையில்,  ெப்்வும் நோக்குநிலைபோல்வேபோதிகள 2009  இல் தங்களது

இயக்கத்கத் தன்மத மீளஸ்தபோபிதம் பசய்த ச்கத் தன்மையத்தில்,  அது PS

அங்கத்தல்வேர்ககத் தன்மள எடுக்கவம் அதனுொன் உறவககத் தன்மள

அபிவிருத்தி பசய்யவம் எதிர்்வல் நெபோக்கியிருப்ெதபோக

பல்வேளிப்ெகத் தன்மொயபோக ல்வேலியுறுத்தியது.  NPA  இன் ஸ்தபோெக

கபோங்கிரஸ் அரசியல் ்வ்கத் தன்மைகத் தன்மொ பின்ல்வேரு்கத் தன்மைபோறு பதரிவித்தது:  “NPA
ட்பரபோட்ஸ்கிசத்துொன் பிரத்தி்வயக்கத் தன்மைபோன உறவ எதற்கும்

உரிகத் தன்ம்கத் தன்மை்வகபோரவில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை, ்கத் தன்மைபோறபோக கொந்த இரண்டு நூற்றபோண்டுகளில்

அகத் தன்ம்கத் தன்மைப்புமுகத் தன்மறயுொன் அத்தகத் தன்மன ல்வேழிகளிலும் ்வ்கத் தன்மைபோதி ல்வேந்திருக்கக்

கூடியல்வேர்களின் பதபோொர்சசிக்கு உரிகத் தன்ம்கத் தன்மை்வகபோருகிறது.  NPA ஒரு

ென்முகத்தன்கத் தன்ம்கத் தன்மை பகபோண்ொ ஜனல் நெபோயகக் கட்சி. உும் நோக்குநிலைக்கத் தன்மைய்கத் தன்மைபோக்கல்-

எதிர்ப்பு இொதுககத் தன்மளச ்வசர்ந்த, அரசியல் சூழலியகத் தன்மும் நோக்குநிலைச ்வசர்ந்த,
PS ்கத் தன்மைற்றும் PCF இல் இருந்தபோன,  அரபோஜகல்வேபோதத்தில்

இருந்தபோன,  புரட்சிகர இொதில் இருந்தபோன என சமூக

இயக்கத்தின் ெல்்வல்வேறு ெபோகங்ககத் தன்மளயும் ்வசர்ந்த ்வதபோழர்களின்

ெங்்வகற்பு இருந்து ல்வேந்திருக்கிறது.  ்கத் தன்மைழங்கிப் ்வெபோனதபோய்

ஆகிவிொபோ்கத் தன்மைல், தன்கத் தன்மன இன்னும் அதிக்கத் தன்மைபோய் திறந்து விடுல்வேதன்

மூும் நோக்குநிலை்கத் தன்மைபோக NPA பல்வேல்ல்வேதற்கு அத்தகத் தன்மனயும் இருக்கிறது.”

்கத் தன்மைறுெக்கத்தில்,  ்வசபோசலிச ச்கத் தன்மைத்துல்வேக் கட்சி்வயபோ (The  Parti  de

l’ galit  socialiste  -PES)  é é பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர்கள NPA  உொனும்

பதபோழிற்சங்க அதிகபோரத்துல்வேங்களுொனும் பல்வேறுப்பு கண்டிருப்ெது

என்ெ்வத பிரபோன்சிலும் சர்ல்வே்வதச அளவிலும் ல்வேரவிருக்கும்

புரட்சிகரப் ்வெபோரபோட்ொங்களுக்கபோன அறிகுறிக்வள என்று

விளக்குகிறது. பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர்கள சிக்கன ல் நெொல்வேடிக்கத் தன்மககள ்கத் தன்மைற்றும்



சமூக ச்கத் தன்மைத்துல்வேமின்கத் தன்ம்கத் தன்மைக்கு எதிரபோகப் ்வெபோரபோடுல்வேதற்கும் ்வெபோர்

முகத் தன்மனப்கத் தன்மெ எதிர்ப்ெதற்கும் ஒரு ல்வேழிகத் தன்மய எதிர்ெபோர்த்துக்

கபோத்திருக்கின்றனர்.  ஆயினும்,  கிறிவினது வில்வேரிப்புகளும் கூொ

பதளில்வேபோக்குல்வேகத் தன்மதப் ்வெபோும் நோக்குநிலை,  NPA  இன் ்வதர்தல்

்வல்வேகத் தன்மும் நோக்குநிலைத்திட்ொத்தில் இொம்பெற்றிருக்கும் குகத் தன்மறந்தெட்ச சமூக

்வகபோரிக்கத் தன்மககளும் கூொ PS ்கத் தன்மைற்றும் ்கத் தன்மைக்்வரபோனுக்கு எதிரபோன ஒரு
தீர்்கத் தன்மைபோனகர்கத் தன்மைபோன ்வெபோரபோட்ொம் இன்றி பல்வேல்ும் நோக்குநிலைப்ெொ முடியும் என

பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர்கள இனியும் ல் நெம்புல்வேதபோய் இல்கத் தன்மும் நோக்குநிலை. NPA உொன் ஒரு
முறிவ ்கத் தன்மைற்றும் அதற்கும் எதிரபோன ்வெபோரபோட்ொம் என்ெ்வத இதன்

அர்த்த்கத் தன்மைபோகும்.

கிறிவினது கூட்ொத்தின் நிகத் தன்மறவப் ெகுதியபோனது,  NPA  அதன்

ஜனபோதிெதித் ்வதர்தல் பிரசசபோரத்திலும் ்கத் தன்மைற்றும் பதபோழிற்சங்க

ல் நெொல்வேடிக்கத் தன்மககளுக்கபோகவம் பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர்ககத் தன்மள அணிதிரட்டுல்வேதில்

கபோணும் சிக்கல்களுக்கு,  அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ொதபோய் இருந்தது.

“இந்த ்வதர்தலில் நீங்கள என்ன பசய்து பகபோண்டிருக்கிறீர்கள,

அெத்த்கத் தன்மைபோய் இருக்கிறது.  ல் நெம்பும்ெடியபோக இல்கத் தன்மும் நோக்குநிலை.  நீங்கள

பசபோல்லும் ஆ்வும் நோக்குநிலைபோசகத் தன்மன ஒவ்பல்வேபோன்றும் உண்கத் தன்ம்கத் தன்மையி்வும் நோக்குநிலை்வய ல் நெல்ும் நோக்குநிலை

விொயம் தபோன்,  ஆனபோல் இப்்வெபோகத் தன்மதய சூழ்நிகத் தன்மும் நோக்குநிலையில் அது

ல் நெம்பும்ெடியபோக இல்கத் தன்மும் நோக்குநிலை”  என்று பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர்கள புட்டுவிொம்

பசபோல்ல்வேதபோய் கிறிவின் புகபோரிட்ொபோர்.

NPA  இன் பகபோளகத் தன்மககள மீது பதபோழிும் நோக்குநிலைபோள ல்வேர்க்கம் உதபோசீனம்

கபோட்டுல்வேகத் தன்மத NPA ல் நென்கறிந்து கத் தன்மல்வேத்திருக்கிறது,  ஆழ்கத் தன்மைபோய்

கல்வேகத் தன்மும் நோக்குநிலை பகபோண்டிருக்கிறது. ்வெபோர்்வதபோ அரு்வக உளள Blanquefort
இல் இருக்கும் ஃ்வெபோர்ட் பதபோழிற்சபோகத் தன்மும் நோக்குநிலையில் CGT  இன்

பிரதிநிதியபோக இருக்கும் புட்டு,  “ஃ்வெபோர்ட் பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர்ககத் தன்மள

இந்தப் ்வெபோரபோட்ொத்திற்கும் அந்தப் ்வெபோரபோட்ொத்திற்கு்கத் தன்மைபோய்,

இன்னும் பசபோன்னபோல் ஆகத் தன்மும் நோக்குநிலை மூொப்ெடும் அசசறுத்தல்

முன்நிறுத்தப்ெடும் ஃ்வெபோர்டில் ல் நெொக்கும் ்வெபோரபோட்ொத்திற்கும் கூொ,

ஐக்கியப்ெொச பசய்ல்வேதில் உண்கத் தன்ம்கத் தன்மையி்வும் நோக்குநிலை்வய பெரும்ெபோடு ெட்டு

விட்ொபோர்” என்று கிறிவின் கூறினபோர்.

கிறிவின் ்வெசியதற்குப் பின்னர்,  உும் நோக்குநிலைக ்வசபோசலிச ல்வேகத் தன்மும் நோக்குநிலைத்

தளத்தின் பசய்தியபோளர் ஒருல்வேர் அல்வேரிொம், பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர்கள ஏன்
NPA  ஐ ல் நெம்ெக்கூடியதபோக ெபோர்க்கவில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை என்று அல்வேரபோல்

விளக்க முடியு்கத் தன்மைபோ என்று ்வகட்ொபோர். இந்தக் ்வகளவிக்கு கிறிவின்

ெதிும் நோக்குநிலைளிக்கபோ்கத் தன்மைல்,  ்வல்வேறு இரண்டு NPA  உறுப்பினர்ககத் தன்மள

ெதிும் நோக்குநிலைளிக்கச பசய்தபோர். NPA ஆல் ஆதரிக்கப்ெட்ொ பதபோழிற்சங்கப்

்வெபோரபோட்ொங்கள,  2008  பல் நெருக்கடிக்குப் பின்னர் பிரபோன்சில்

அகத் தன்மும் நோக்குநிலைஅகத் தன்மும் நோக்குநிலையபோய் நிகழ்ந்த ஆகத் தன்மும் நோக்குநிலை மூொல்ககத் தன்மளயும்

்வல்வேகத் தன்மும் நோக்குநிலைல்வேபோய்ப்பின்கத் தன்ம்கத் தன்மையில் நிகழ்ந்த ஒரு ்கத் தன்மைகத் தன்மும் நோக்குநிலைக்க கத் தன்மல்வேக்கும்

அதிகரிப்கத் தன்மெயும் தடுத்து நிறுத்தத் தல்வேறின என்ற உண்கத் தன்ம்கத் தன்மைகத் தன்மய

அல்வேர்கள இருல்வேரும் சட்டிக்கபோட்டினர்.

“2008  முதும் நோக்குநிலைபோக அகத் தன்மும் நோக்குநிலை அகத் தன்மும் நோக்குநிலையபோன ெபோரிய

்வல்வேகத் தன்மும் நோக்குநிலைக்குகத் தன்மறப்புகள ல் நெொந்்வதறின,  சிும் நோக்குநிலை ச்கத் தன்மையங்களில்

கபோண்டிபனண்ொலில் (Clairoix இல் உளள ல்வேபோகன ெபோகங்கள

ஆகத் தன்மும் நோக்குநிலை)  ்வெபோும் நோக்குநிலை ல்வேன்முகத் தன்மறயபோன எதிர்ப்பும் கூொ இருந்தது,

ஆயினும் இந்த அத்தகத் தன்மன ்வெபோரபோட்ொங்களு்வ்கத் தன்மை சம்ெந்தப்ெட்ொ

பதபோழிற்சபோகத் தன்மும் நோக்குநிலைகள மூொப்ெடுல்வேதில் தபோன் பசன்றுமுடிந்தன”

என்றபோர் ஒருல்வேர்.

்வல்வேகத் தன்மும் நோக்குநிலைநிறுத்தத்தின் ச்கத் தன்மையத்தில்,  பதபோழிற்சபோகத் தன்மும் நோக்குநிலை பெபோருளபோதபோரப்

பிரசசிகத் தன்மனகளுக்கு முகம் பகபோடுத்திருந்தது என்ெகத் தன்மத,

்வல்வேகத் தன்மும் நோக்குநிலைநிறுத்தம் பசய்த பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர்களுக்கு பதளில்வேபோக

எடுத்துக் கூறுல்வேதன் மூும் நோக்குநிலை்கத் தன்மைபோக,  ஆகத் தன்மும் நோக்குநிலை மூொல்ககத் தன்மளக் கபோட்டி

அத்பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர்ககத் தன்மள ச்கத் தன்மைபோதபோனம் பசய்ய முயற்சித்தகத் தன்மத

இன்பனபோரு NPA உறுப்பினர் எடுத்துகத் தன்மரத்தபோர்.  “தற்கபோப்புப்

்வெபோரபோட்ொங்கள பெரும்ெபோலும் ்வதபோல்வியில் முடிகின்றன தபோன்,

ஆனபோலும் ்வெபோரபோட்ொம் எப்ெடி ல் நெகத் தன்மொபெறுகிறது என்ெகத் தன்மதப்

பெபோறுத்து,  விகத் தன்மளவகள ஒ்வரவித்கத் தன்மைபோய் இருப்ெதில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை.

்வெபோரபோட்ொம் குறித்து பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர்கள சந்்வதபோசப்ெட்ொபோல்,

அல்வேர்கள முழமூசசபோக ஈடுெடும்்வெபோது,  என்ன ல் நெொந்து

பகபோண்டிருந்தது என்ெகத் தன்மத அல்வேர்கள புரிந்து பகபோண்ொனர்,

பிரசசிகத் தன்மனககத் தன்மளப் ெபோர்த்தபோர்கள,  ல் நெொக்கும் சம்ெல்வேங்களில்

தபோங்கள ெபோத்திரங்கள என்ெகத் தன்மத உணர்ந்தனர்,  நிறுல்வேனங்கள

மூொப்ெட்டு விட்ொதபோல் இப்்வெபோதும் அது ்வதபோல்வி தபோ்வன

என்ெது உண்கத் தன்ம்கத் தன்மை தபோன்,  என்றபோலும் இதுவம் அதுவம்

ஒன்றல்ும் நோக்குநிலை.”

ல்வேங்கிககத் தன்மள மீட்ெதற்கபோக ட்ரில்லியன் கணக்கில் யூ்வரபோக்ககத் தன்மள

இகத் தன்மறத்ததற்கு பின்னர்,  இத்தகத் தன்மகய ெதில்ககத் தன்மள கூறுல்வேதபோனது

பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர்களுக்கு ல்வேழங்குல்வேதற்கு NPA  இொம்

எதுபல்வேபோன்றுமில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை, அது ெபோட்ொபோளி ல்வேர்க்கத்திற்கு கு்வரபோத்கத் தன்மைபோன

சக்திகளது ஒரு கருவி என்ெகத் தன்மத்வய எடுத்துக்கபோட்டுல்வேதபோய்

இருக்கிறது.  பதபோழிும் நோக்குநிலைபோள ல்வேர்க்கத்திற்கும் நிதிப்

பிரபுத்துல்வேத்திற்கும் இகத் தன்மொயிும் நோக்குநிலைபோன ஒரு புரட்சிகர ்வ்கத் தன்மைபோதல் கிட்ொ

பல் நெருங்க பல் நெருங்க,  NPA ்வ்கத் தன்மைும் நோக்குநிலைதிக்கத் தன்மைபோய் ல்வேும் நோக்குநிலைது ்வல் நெபோக்கி

ல் நெகர்கிறது,  சர்ல்வே்வதசியல்வேபோதத்கத் தன்மதயும் முதும் நோக்குநிலைபோளித்துல்வேத்திற்கபோன

எதிர்ப்கத் தன்மெயும் கற்ெனபோல்வேபோதம் என்றும் “ல் நெம்பிக்கத் தன்மகயூட்ொ

இயும் நோக்குநிலைபோதது” என்றும் கூறி நிரபோகரிக்கிறது.

ல்வேரவிருக்கும் ்வெபோரபோட்ொங்களில்,  பதபோழிும் நோக்குநிலைபோள ல்வேர்க்கத்திற்கு

அல்வேசிய்கத் தன்மைபோய் இருக்கப் ்வெபோல்வேது ஒரு பதபோழிற்சங்க்வ்கத் தன்மைபோ அல்ும் நோக்குநிலைது

PS இன் ஒரு அரசியல் கூட்ொபோளி்வயபோ அன்று,  ்கத் தன்மைபோறபோக ஒரு

சர்ல்வே்வதச ்வசபோசலிசப் புரட்சிக்கபோகப் ்வெபோரபோடுகின்ற ஒரு

ட்பரபோட்ஸ்கிச கட்சியின் தகத் தன்மும் நோக்குநிலைகத் தன்ம்கத் தன்மை்வய ஆகும். ்கத் தன்மைக்்வரபோன் ்கத் தன்மைற்றும்

ஐ்வரபோப்ெபோபல்வேங்கிலு்கத் தன்மைபோன ஏகபோதிெத்திய அரசபோங்கங்களின்

தபோக்குதகத் தன்மும் நோக்குநிலை எதிர்த்துப் ்வெபோரபோடுல்வேதற்கு பதபோழிும் நோக்குநிலைபோளர்களுக்கு

்வல்வேபறந்த ல்வேழியும் பதன்ெொப் ்வெபோல்வேதில்கத் தன்மும் நோக்குநிலை.  அந்த கட்சி,

ஊழும் நோக்குநிலைகத் தன்மொந்ததபோகவம் ஆளும் உயரடுக்கின் ஒரு

்வல்வேண்ொபோபல்வேறுப்ெபோன கருவியபோகவம் இருக்கின்ற NPA அல்ும் நோக்குநிலை,

்கத் தன்மைபோறபோக பிரபோன்சில் PES  உம் உும் நோக்குநிலைபகங்கிலும் ICFI இன்

பிரிவகளும் ஆகும்.


