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பிரரான்ஸ: வலது  சராரி கட்சிகளது
ஜனராதிபதி  வவட்பராளர்  வபராட்டியில
ஃபிய் விரான் ் வவற்றி ் வபற் பெற்றரார் 

By Alex Lantier, 28 November 2016 

ஆரம்ப மதிப்பீடுகளின்பட,  பிரிரான்சின் பிர பிரதிரான வலத-சிரார
கட்சிகளத ஜனிராதிபதி ிபதி வவட்பிராளர் ிபதி வ பிரதர்வு ிபதி வபிராட்டயில் அலன்
யூப்ிபதி வப ஐ எளி பிரதிராக ிபதி வ பிரதிராற்கடத்த,  பிரிரான்சுவிரா ஃபிய்ிபதி வாிரான் 67
ச பிரதவீ பிரத விராக்குகள் ் வவன்றுள்ளிரார்.

நிக்ிபதி வகிராலிரா சிரார்க்ிபதி வகிராசியின் கீழ் முன்னிராள் பிர பிரதம மந்திராிராக
இருந் பிரத ஃபிய்ிபதி வாிரான்,  மிரார்க் வரட்  பிரதிராட்ச்சரர விாந்த
பிராரிராட்டுவதடன்,  ஒரு வன்மு்சரன்முறைரீதியிலிரான வலதசிரார
ிபதி வவ்சரலத்திட்டத்்சர பிரத முன்் வனடுக்கும் கத்ிபதி வ பிரதிராலிக்கத்்சர பிரதக்
க்சரடபிடப்பவர் ஆவிரார்.  அிபதி வனகமிராக இவர் அடுத் பிரத ிபதி வம மிரா பிரதம்
நடக்கவுள்ள ஜனிராதிபதி ிபதி வ பிரதர் பிரதலின் மு பிரதல் சுற்றில் நவ-பிராசிசவிரா பிரத
மரீன் லு ் வபன் ஐ எதிர்் வகிராள்ளக்கூடும்.

ஜனிராதிபதி ிபதி வவட்பிராளர் ிபதி வ பிரதர் பிரதலுக்கு ஒரு விராரத்திற்கு முந்்சர பிரதா
மு பிரதல் சுற்றில் 4.2  மில்லிான் விராக்கிராளர்கள் பங்் வகடுத்திருந் பிரத
நி்சரலயில்,  அ்சர பிரத விட சுமிரார் 4  ச பிரதவீ பிரதம் அதிகமிராக இதில்
விராக்குப்பதிவு நடந்திருந் பிரதத.  யூப்ிபதி வப இன் ் வசிராந் பிரத ஊரிரான
ஜிிபதி வரிரான் (Gironde) ஐ  பிரதவிர பிரிரான்சின் 100  க்கும் அதிகமிரான
உள்ளூர் நிர்விராகங்கள் மற்றும் ் வவளிநிராட்டு பிரிபதி வ பிரதசங்கள்
அ்சரனத்திலும் ஃபிய்ிபதி வாிரான் ் வவற்றி ் வபற்றிருந் பிரதிரார்.  ிபதி வகிராலிச
ஜனிராதிபதி ஜிராக் சிரிராக்கின் கீழ் முன்னிராள் பிர பிரதம மந்திராிராக
இருந் பிரத யூப்ிபதி வபயும்,  ் வகிராிபதி வன்முறைஸ் (Corr ze),è  மற்றும் ் வவளிநிராட்டு
பிரிபதி வ பிரதசங்கள்,  பி் வரஞ்சு ் வபிராலினிஷிாிரா,  Wallis-and-Futuna மற்றும்
Guyana ஆகிா இடங்க்சரள ் வவன்ன்முறைிரார்.

“அவரத தீர்க்கமிரான ் வவற்றிக்கிராக பிரிரான்சுவிரா ஃபிய்ிபதி வாிரா்சரன நிரான்
விராழ்த்தகிிபதி வன்முறைன்…  அவரத வரவிருக்கும் ஜனிராதிபதி
பிரச்சிராரத்திற்கிராக அவருக்கு நல்விராழ்த்தக்க்சரளத் ் வ பிரதரவித்தக்
் வகிராள்கிிபதி வன்முறைன்,”  என்று கூறி,  யூப்ிபதி வப அவரத பிரச்சிரார
 பிரத்சரல்சரமாகத்தில் ிபதி வ பிரதிரால்வி்சரா ஒப்புக் ் வகிராண்டிரார்.

ஃபிய்ிபதி வாிரான் அவரத "உறுதிாிராக ் வசன்று் வகிராண்டருக்கும்
் வவற்றி்சரா"  பிராரிராட்டாதடன்,  சகல வலத-சிரார ிபதி வவட்பிராளர்களத
ஆ பிரதரவிராளர்களும் ஒற்று்சரமயுடன் இருக்க அ்சர் இருக்க அழைப்புவிடுத் பிரதிரார்.
அவர் ிபதி வசிராசலிஸ்ட் கட்சி (PS) ஜனிராதிபதி பிரிரான்சுவிரா
ிபதி வஹிராலிராண்டன் "பர பிரதிராபகரமிரான" ஐந் பிரதிராண்டு கிரால ப பிரதவிகிராலத்்சர பிரத
 பிரதிராக்கிாதடன்,  “நி்சரல்சரமயின் தீவிரத் பிரதன்்சரமயும்,  எனத சக
குடமக்கள் என்ன எதிர்ப்பிரார்க்கின்முறைிரார்கள் என்பதம் எனக்கு ் வ பிரதரயும்.
வரவிருக்கும் மிரா பிரதங்களில் அவர்களுக்கு நிரான் ் வசவி மடுப்ிபதி வபன்.
இந் பிரத நிராடு குறித் பிரத கருத்தக்க்சரள உண்்சரமாிராகவும்
முற்றிலுமிராகவும் மிராற்ன்முறை ிபதி வவண்டயுள்ளத என்ன்முறை பிரிரான்சின் பிர பிரதிரான
சவிரா்சரல அவர்களுடன் ிபதி வசர்ந்த நிரான் முன்் வனடுப்ிபதி வபன்.  மகிழ்ச்சி
என்பத ிபதி வ பிரதட அ்சரடாக்கூடாத என்ப்சர பிரத ் வ பிரதரந்த ்சரவத்தள்ள

அ்சரனவருடனும் ிபதி வசர்ந்த உ்சர் இருக்க அழைப்ிபதி வபன்,”  என்ப்சர பிரதயும் அவர்
ிபதி வசர்த்தக் ் வகிராண்டிரார்.

அ் வமரக்கிராவில் ் வடிரானிரால்ட் ட்ரம்ப் ிபதி வ பிரதர்ந்் வ பிரதடுக்கப்பட்டு மூன்று
விராரங்களுக்கும் கு்சரன்முறைந் பிரத நிராட்களுக்குப் பின்னர்,  குடாரசுக்
கட்சியின் ிபதி வவட்பிராளரிராக ஃபிய்ிபதி வாிரான் ிபதி வ பிரதர்விராகியிருப்பத,  சிக்கன
ிபதி வவ்சரலத்திட்டத்தின் ஒரு தீவிரப்பிராடு மற்றும் ிபதி வ பிரதசிாவிரா பிரதத்்சர பிரத
ஊக்குவிக்கும் முாற்சிக்சரள உள்ளடக்கிா வல்சர பிரத ிபதி வநிராக்கிா ஒரு
முக்கிா திருப்பத்்சர பிரதக் குறிக்கின்முறைத.  ஃபிய்ிபதி வாிரான் 110  பில்லிான்
யூிபதி வரிரா சமூக ் வவட்டுக்க்சரள முன்் வமிராழிகின்முறைிரார்,  இதில் அண்மித்த
பிராதிாளவு,  சமூக பிராதகிராப்்சரப ் வவட்டுவதில் இருந்தம் மற்றும்
எண்ணற்ன்முறை ிபதி வநிராய்களுக்கிரான மருத்தவக் கிராப்பீட்்சரட நீக்குவதில்
இருந்தம்,  அத்தடன் 500,000  அரசுத்த்சரன்முறை ிபதி வவ்சரலக்சரள
அழிப்பதில் இருந்தம் ் வகிராண்டு வரப்படும்.

கருக்க்சரலப்பு ஒரு "அடப்ப்சரட"  உர்சரம கி்சரடாிராத என்று
அறிவுறுத்தகின்ன்முறை அவர், புர்க்கினிக்கு ஆ்சரட அணிவ பிரதற்கு எதிரிரான
சட்டத்்சர பிரத நி்சரன்முறைிபதி வவற்று பிரதல் உட்பட ம பிரத சிறுபிரான்்சரமயினர் மீ பிரதிரான
நீதித்த்சரன்முறை விசிரார்சரணக்சரள முன்் வனடுப்ப்சர பிரத அவர்
ஆ பிரதரப்ப பிரதிராகவும் ் வ பிரதரவித்தள்ளிரார்.

் வவளியுன்முறைவுக் ் வகிராள்்சரக்சரா ் வபிராறுத் பிரத வ்சரரயில்,  இஸ்லிராமிா
அர்சரச (IS) "இஸ்லிராமிா சர்விராதிபத்திாவிரா பிரதம்" என்று கண்டக்கும்
ஃபிய்ிபதி வாிரான்,  அ பிரதற்கு எதிரிராக மத்திா கி் இருக்க அழைக்கு ிபதி வபிரார்களின் ஒரு
தீவிரப்பிராட்்சரட முன்் வமிராழிகின்முறைிரார்.  மூன்ன்முறைிராம் உலகப் ிபதி வபிரா்சரர
உண்டிராக்கும் ஓர் அச்சுறுத் பிரதலிராக அவர் இப்ிபதி வபிரா்சரர கிராண்கின்ன்முறை
ிபதி வபிராதினும்,  இந் பிரத ஆபத்திற்கிராக பிர பிரதிரான உலக சக்திகளத
் வகிராள்்சரகக்சரள குற்ன்முறைம்சிராட்டிராமல் மிரான்முறைிராக அர்த் பிரதமற்ன்முறை வி பிரதத்தில்
ஈரிராக் மற்றும் சிராிராவின் ஒரு சிறிா பகுதிக்சரள மட்டுிபதி வம
கட்டுப்பிராட்டல் ் வகிராண்டுள்ள இஸ்லிராமிா அரசு (IS) மீத
பழிசுமத்தகின்முறைிரார்.

ஃபிய்ிபதி வாிரான் ிபதி வவட்பிராளரிராக ிபதி வ பிரதர்விராகியிருப்பத,  ஐிபதி வரிராப்பிா
ஒன்றிாத்்சர பிரத சின்னிராபின்னமிராக்கி ் வகிராண்டருக்கும் ் வபிராருளிரா பிரதிரார
மற்றும் மூிபதி வலிராபிராா ிபதி வபிராட்டக்சரள ிபதி வமலும் தீவிரப்படுத்தம்,  இத
ஏற்கனிபதி வவ பிரட்டன் ் வவளிிபதி வாற்ன்முறைத் பிரதிராலும் மற்றும் அடுத் பிரத விரார
இத் பிரதிராலிா ் வவகுஜன விராக்் வகடுப்பிராலும்,  அத ஒரு ஐிபதி வரிராப்பிா-
எதிர்ப்பு,  யூிபதி வரிரா-எதிர்ப்பு அரசிராங்கத்்சர பிரத நிறுவுவ பிரதற்கு இட்டுச்
் வசல்லக்கூடா அபிராாத்்சர பிரத ் வகிராண்டருக்கும்.  ஃபிய்ிபதி வாிரான்,
ரஷ்ாிராவுடன் நல்லுன்முறைவுக்சரள விரும்புவ பிரதிராக ் வ பிரதரவித்தள்ளிரார்
என்ன்முறைிராலும் பிரிரான்்சரச ஐிபதி வரிராப்பிராவின் முன்னணி சக்திாிராக
ஆக்குவிபதி வ பிரத அவரத ிபதி வநிராக்க் வமன்று மீண்டும் மீண்டும் அறிவித்த
வருகின்முறைிரார். அத் பிரத்சரகா கருத்தக்களின் ் வவளிப்ப்சரடாிரான இலக்கில்



இருப்பத,  ஐிபதி வரிராப்பிா ஒன்றிாத்தின் ிபதி வமலிராதிக்க அங்கத்தவ-
நிராடிரான ிபதி வஜர்மனிாிராகும்.

ஃபிய்ிபதி வாிரான் ஜனிராதிபதி ிபதி வவட்பிராளரிராக ் வவற்றி ் வபற்றிருப்பத,
பி் வரஞ்சு ஜனநிராாகத்தின் சி்சர பிரத்சரவ உார்த்தி கிராட்டுகின்முறைத. சிக்கன
நடவடக்்சரகக்சரளக் ் வகிராண்டு ் வ பிரதிராழிலிராளர்கள் மீத  பிரதிராக்கு பிரதல்
நடத்திா பிரதற்கிராகவும் மற்றும் ் வவகுஜன ஆ பிரதரவு இல்லிரா பிரத
ிபதி வபிரார்க்சரள ் வ பிரதிராடுத் பிரத பிரதற்கிராகவும் ிபதி வசிராசலிஸ்ட் கட்சி
் வவறுக்கப்படுகின்முறைத.  ஆனிரால் ிபதி வ பிரதர் பிரதலில் அிபதி வனகமிராக ் வவற்றி
் வபன்முறைக்கூடாவரிராக இப்ிபதி வபிராத சித் பிரதரக்கப்படும் இந் பிரத ிபதி வவட்பிராளர்
[ஃபிய்ிபதி வாிரான்],  ிபதி வசிராசலிஸ்ட் கட்சி அரசின் அவசரகிரால ் வநருக்கட
நி்சரல மற்றும் பிற்ிபதி வபிராக்குத் பிரதனமிரான சட்டத்்சர பிரதப் பான்படுத்தி
பிரிரான்சின் இரிராணுவ நடவடக்்சரகக்சரள தீவிரப்படுத் பிரத மற்றும் ஒரு
நூற்ன்முறைிராண்டுகிரால ிபதி வபிராரிராட்டத்தினூடிராக பி் வரஞ்சு ் வ பிரதிராழிலிராள
வர்க்கத் பிரதிரால் ் வவன்் வன்முறைடுக்கப்பட்ட அடப்ப்சரட சமூக உர்சரமக்சரள
அழிக்க,   பிரதிராட்சர் பிராணியிலிரான ் வபிராருளிரா பிரதிரார அதிர்ச்சி
்சரவத்திா் வமனும் ஒரு திட்டத்்சர பிரத ந்சரடமு்சரன்முறைப்படுத் பிரத ிபதி வநிராக்கம்
் வகிராண்டுள்ளிரார்.

சர்விபதி வ பிரதச அளவிலிரான ஆழ்ந் பிரத ் வபிராருளிரா பிரதிரார மற்றும் இரிராணுவ
ப பிரதட்டங்களும்,  அத்தடன் முன்னணி பி் வரஞ்சு ஜனிராதிபதி
ிபதி வவட்பிராளர்களின் குணிராம்சமும்,  குறிப்பிடத் பிரதக்களவில்
வித்திாிராசமிரான ் வகிராள்்சரகயு்சரடா ஒரு ிபதி வவட்பிராளர் அதிகிராரத்திற்கு
வருவ்சர பிரத எதிர்பிரார்க்கவிாலிரா பிரதபட ் வசய்கின்முறைத.  இறுதியில் ிபதி வ பிரதர் பிரதல்
ஃபிய்ிபதி வாிரான் வசிபதி வமிரா அல்லத இப்ிபதி வபிராத ் வபரதம்
சிராத்திாமில்லிரா பிரதவரிராக பிரார்க்கப்படும் லு ் வபன் வசிபதி வமிரா அல்லத
ிபதி வசிராசலிஸ்ட் கட்சி அல்லத கூட்டணி அரசிால் ிபதி வபிராக்கின் ஒரு
ிபதி வவட்பிராளர் வசிபதி வமிரா ாிராரடம் ் வசன்ன்முறைிராலும்,  என்ன  பிரதாிராரப்பு
் வசய்ாப்பட்டு வருகின்முறைத என்ன்முறைிரால் ் வவளிநிராடுகள் மீ பிரதிரான அதிக
ிபதி வபிரார் மற்றும் உள்நிராட்டல் ் வ பிரதிராழிலிராளர்களுக்கு எதிரிரான சமூக
ிபதி வபிரார் ஆகிா்சரவிபதி வா ஆகும்.

் வ பிரதிராழிற்சங்க அதிகிராரத்தவம் மற்றும் புதிா மு பிரதலிராளித்தவ-எதிர்ப்பு
கட்சி ிபதி வபிரான்ன்முறை ிபதி வசிராசலிஸ்ட் கட்சியின் சுற்றுவட்டத்தில் உள்ள
கட்சிகளில் இருந்த ் வ பிரதிராழிலிராளர்களின் எதிர்ப்பு சுாிராதீனமிராக
ஒழுங்க்சரமக்கப்பட்டிரால் மட்டுிபதி வம,  அத் பிரத்சரகா எதிர்ப்பு
இத் பிரதிராக்கு பிரதலில் ் வஜயிக்க முடயும். கடந் பிரத ிபதி வகிரா்சரடயில் ிபதி வசிராசலிஸ்ட்
கட்சியின் ் வ பிரதிராழிலிராளர் சட்டத்திற்கு எதிரிரான எதிர்ப்்சரப ஒருமுட்டுச்
சந்தக்குள் மூழ்கடத் பிரத இத் பிரத்சரகா அ்சரமப்புகளின்  பிரத்சரலவர்கள்,
பி் வரஞ்சு மக்கள் மீத,  ஃபிய்ிபதி வாிரான் அவரத ிபதி வவ்சரலத்திட்டத்்சர பிரத
ந்சரடமு்சரன்முறைப்படுத் பிரத ிபதி வகிராருவ பிரதற்கு அவருக்கு சட்டபூர்வ உர்சரம
இருப்ப பிரதிராக ஏற்கனிபதி வவ அறிவுறுத்தி வருகின்ன்முறைனர்.

ஃபிய்ிபதி வாிரான் நிர்விராகத்தின் சட்டபூர்வத் பிரதன்்சரம குறித்த France Inter

விரா் வனிராலி ் வ பிரதிராழிலிராளர் ் வபிராதக் கூட்ட்சரமப்பு (CGT)  பிரத்சரலவர்
பிலிப் மிரார்ட்டிபதி வனஸ் இடம் ிபதி வகட்டிபதி வபிராத,  “விராக்குறுதிகள்
பின்பற்ன்முறைப்பட்டிரால்… அங்ிபதி வக முன்் வமிராழிாப்பட்ட புதிா சட்டங்கள்
இல்்சரல் வான்ன்முறைிரால்,  நிச்சாமிராக அத சட்டபூர்வமிரான பிரதிராகிபதி வவ
இருக்கும்," என்ன்முறைிரார்.

குடாரசுக் கட்சி (LR) ிபதி வவட்பிராளரிராக ஃபிய்ிபதி வாிரானின் நிாமனம்
ஜனிராதிபதி மற்றும் சட்டமன்ன்முறை ிபதி வ பிரதர் பிரதல்களில் லு ் வபன்னின் ிபதி வ பிரதசிா
முன்னணிக்கிரான (FN) விராக்குக்சரள அதிகரக்கும்.  10
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நிக்ிபதி வகிராலிரா சிரார்க்ிபதி வகிராசி முஸ்லீம்-விிபதி வரிரா பிரத
 பிரதப்் வபண்ணங்களுக்கும் மற்றும் ிபதி வ பிரதசிா முன்னணியினத விராக்கு
அடத் பிரதளங்களுக்கும் மு்சரன்முறையிட்டு ஜனிராதிபதி ப பிரதவி்சரா ் வவன்ன்முறைிரார்.
விராக்கிராளர்கள் அப்ிபதி வபிராத ிபதி வ பிரதசிா முன்னணி ிபதி வவட்பிராளர் மரீனின்
 பிரதந்்சர பிரத ிபதி வஜிரான்-மர லு ் வபன்க்கு விராக்கிடுவ்சர பிரத விட சிரார்க்ிபதி வகிராசிக்கு
விராக்களிக்க முன்வந் பிரதனர்,  ஏ் வனன்ன்முறைிரால் யூ பிரதஇனப்படு் வகிரா்சரல்சரா
மறுத்தம் மற்றும் பிரிரான்சின் நிராஜி ஆக்கிரமிப்்சரப கு்சரன்முறைத்தக்

கிராட்டயும் அறிக்்சரககள் ் வவளியிட்டு இழி் வபா் வரடுத்திருந் பிரத ிபதி வஜிரான்-
மர லு ் வபன்னுக்கு முரண்பட்ட வி பிரதத்தில் சிரார்க்ிபதி வகிராசி
 பிரதன்்சரனத் பிரதிராிபதி வன ஒரு "ஜனநிராாக"  ிபதி வவட்பிராளரிராக கிராட்டக்
் வகிராண்டிரார்.

ஃபிய்ிபதி வாிரான் சிரார்க்ிபதி வகிராசியின் உத்தி்சரா பிரிபதி வாிராகிப்ப பிரதிராக
் வ பிரதரகின்முறைத.  ஆனிரால் சிரார்க்ிபதி வகிராசி மற்றும்,  அ்சர பிரதவிட அதிகமிராக,
கடந் பிரத 10  ஆண்டுகளிராக ிபதி வஹிராலிராண்டன் முன்வரலிரான்முறைிரானத,
விராக்குக்சரள அதிக பிராரம்பரா வலதிலிருந்த ிபதி வ பிரதசிா
முன்னணிக்குப் பிராராளவில் மிராற்றுவ பிரதற்கிரான பல  பிரத்சரடக்சரள
நீக்கிவிட்டுள்ளத.  இிபதி வ பிரத கிராலகட்டம் சமூக ஜனநிராாகம் மற்றும்
குட்ட-மு பிரதலிராளித்தவ அரசிாலின் அதீ பிரத வல்சர பிரத ிபதி வநிராக்கிா
பரணிராமத்்சர பிரதயும் கண்டுள்ளத.

விச்சி ஆட்சி மற்றும் அல்ஜீரா ிபதி வபிராரன் சட்ட வழிவ்சரகக்சரள
நிாிராாப்படுத்தவ பிரதன் மூலமிராக,  பாங்கரவிராதிகள் என்று
குற்ன்முறைச்சிராட்டப்படுபவர்களத குடயுர்சரம்சரா பறிக்கும் மற்றும் ஒரு
அவசரகிரால நி்சரல்சராத் திணிக்கும் ஒரு ் வகிராள்்சரக்சரா
முன்் வமிராழிந் பிரத பிரதன் மூலமிராக,  ிபதி வஹிராலிராண்டன் கீழ் ிபதி வசிராசலிஸ்ட்
கட்சிாிரானத பிராரம்பரா அரசிராங்க கட்சிகளுக்கும் மற்றும் ிபதி வ பிரதசிா
முன்னணிக்கும் இ்சரடயிலிரான வித்திாிராசங்க்சரள இல்லிரா் வ பிரதிராழிக்கும்
ஒரு ் வபிராலிஸ் அரசு கட்ட்சரமப்்சரப அ்சரமத்தள்ளத.

மரீன் லு ் வபன் ிபதி வ பிரதசிா முன்னணி்சரா ் வபிராறுப்் வபடுத் பிரத பின்னர்,
மிகக் கவனமிராக எந் பிரதவி பிரத நிராஜி-ஆ பிரதரவு அனு பிரதிராபங்க்சரளயும்
் வவளிக்கிராட்டிராத இருக்கும் ் வபிராருட்டு,  ிபதி வசிராசலிஸ்ட் கட்சியின்
முன்னிராள் அங்கத் பிரதவரிரான ிபதி வஜிரான் பிார் ் வசவனுிபதி வமிரா உடன்
பி்சரணப்பு ் வகிராண்ட த்சரணத்  பிரத்சரலவர் புிபதி வளிராராிரான் பிலிப்ிபதி வபிரா
ிபதி வபிரான்ன்முறைவர்களுக்கு கட்சியின் உார்மட்ட ப பிரதவிக்சரள வ் இருக்க அழைங்கி
உள்ளிரார்.  ் வசவனுிபதி வமிராவின் இத் பிரத்சரகா முன்னிராள் ஆ பிரதரவிராளர்கள்
ிபதி வ பிரதசிா முன்னணிக்கு ஒரு ் வவகுஜனவிரா பிரத மற்றும் "சமூக"
ிபதி வவஷத்்சர பிரத வ் இருக்க அழைங்க முான்று ் வகிராண்டருக்கின்முறைிரார்கள்.  வங்கிகளிரால்
மக்கள் சூ்சரன்முறைாிராடப்படுவ பிரதற்கு ஒிபதி வர மிராற்றீடிராக அவர்கள்
உணர்ச்சிகரமிராக நி்சரலநிற்ப பிரதிரால்,  கடு்சரமாிரான சு பிரதந்திர-சந்்சர பிரத
குடாரசு கட்சியின் இந் பிரத ிபதி வவட்பிராளரத நிாமனம்,  அவர்களுக்கு
உ பிரதவிாிராகிபதி வவ இருக்கும்.

ிபதி வநற்று ஏற்கனிபதி வவ, பிலிப்ிபதி வபிரா, ஃபிய்ிபதி வாிரா்சரன  பிரதிராக்கி ிபதி வபசு்சரகயில்,
“ஃபிய்ிபதி வாிரான் ் வ பிரதளிவிராக ஒரு சு பிரதந்திர-சந்்சர பிரதாிராளர்,  ் வ பிரதளிவிராக
சிக்கன திட்டங்களுக்கிராக இருக்கின்முறைிரார்,”  என்று அறிவித் பிரதிரார்.
ஃபிய்ிபதி வாிரானின் "அசிரா பிரதிராரண மூர்க்கத் பிரதனத்்சர பிரதத்"   பிரதிராக்கி அவர்
் வ பிரதிராடர்ந்த கூறு்சரகயில்,  “500,000  அரசுத்த்சரன்முறை ிபதி வவ்சரல
் வவட்டுக்கள்,  அதவும் குறிப்பிராக கிரிராமப்புன்முறைங்களில்,  மற்றும்
விற்ப்சரன வர உார்வு…  என ஃபிய்ிபதி வாிரானின் திட்டம் மிகவும்
கடு்சரமாிரானத.  ஃபிய்ிபதி வாிரான் என்ன ் வசய்விரா் வரன்று நீங்கள்
ஆரிராய்ந் பிரதிரால், 12,500 க்கு கு்சரன்முறைவில்லிரா பிரத ் வபிராலிஸ் மற்றும் த்சரண
இரிராணுவ பிராதகிராப்பு ப்சரடகள் மற்றும் 700,000  க்கும் அதிகமிரான
ிபதி வவ்சரலவிராய்ப்பற்ிபதி வன்முறைிரார் என்ப்சர பிரதிபதி வா அத அர்த் பிரதப்படுத்தம்,”
என்ன்முறைிரார். 

ிபதி வநற்று கனடா பத்திர்சரக எச்சரக்்சரகயில்,  ிபதி வம மிரா பிரதம் லு ் வபன்
மற்றும் ஃபிய்ிபதி வாிரானுக்கு இ்சரடயிலிரான இரண்டிராம் சுற்று ிபதி வபிராட்ட
மிகவும் ் வநருக்கமிராக இருக்கலிராம் என்று எச்சரத் பிரதத.
“ஃபிய்ிபதி வாிரான்,  பி் வரஞ்சு சமூகத்தின் இடதக்சரள  பிரதன்்சரன சுற்றி
ஈர்க்கக்கூடா ஒரு  பிரதன்்சரம் வகிராண்டவரிராக இருக்கின்முறைிராரிரா என்பத
் வ பிரதளிவிராக இல்்சரல,”  என்று இலண்டனின் Aberdeen  Asset

Management  இன் ் வபௌல் டக்கிள் Globe  and  Mail க்குத்
் வ பிரதரவித் பிரதிரார்.  இந் பிரதவ்சரகயில்,  “லு ் வபன் மற்றும் ஃபிய்ிபதி வாிரான்
இ்சரடிபதி வா 50  க்கு 50  ஆக உ்சரடந்த ிபதி வபிராகும்”  என நிரான்
் வசிரால்ிபதி வவன் என்ன்முறைிரார்.


