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நிரந்தர அவசரகரகால நிிலலிலலையைக் ் ககரகாண்ட,

மக்ரரரகான் பிரரகான்சில் சர்வரகாதிகரகார ஆட்சிக்க

திட்டமிடகிிடுகிறரகார்

By Kumaran Ira,    9 June 2017 

புதிதிதாக ததர்ந்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள ஜ்டுள்ள ஜனிதாதிபதி இஜனாதிபதி இமிதானுவல
ஜனாதிபதி இமக்தகிதானின் அகஅரசிதாங்கம் அவஅரசககிதால நிால நிலலால நிலல நிலையை நவம்பர் வால நிலகயில
நீடிக்கும் அதன் தநிதாக்கத்ால நிலதக் கடந்த விதாகம் அறிவித்ததும்,
அவஅரசககிதால நிால நிலலால நிலல நிலையை நிகந்தகஜனாதிபதி இமிதாக்கும் அரசட்டத்ால நிலத
நிால நிலநிறைதவற்றுவதற்கிதா்டுள்ள ஜன ஜனாதிபதி இமக்தகிதானின் தநிதாக்கத்ால நிலத தநற்று பத்திரிால நிலக
ந்தஅரசய்திகள் உறுதிப்படுத்தி்டுள்ள ஜன.  இது பிகிதான்சில அடிப்பால நிலட
ஜ்டுள்ள ஜனநிதால நிலையைக உரிால நிலஜனாதிபதி இமகால நிலளக் கிதாலவகம்பின்றி இால நிலடநீக்கம் ந்தஅரசய்து,
ந்தபிதாலிஸ் மீதிதா்டுள்ள ஜன நீதிஜனாதிபதி இமன்நிறைங்களின் எந்தந்தவிதாரு கண்கிதாணிப்ால நிலபயும்
நால நிலடமுால நிலநிறைல நிலையைளவில முடிவுக்குக் ந்தகிதாண்டு வந்து,  பிகிதான்ால நிலஅரச ஒரு
அரசர்விதாதிகிதாகத்திற்குள் திருப்புவதற்கிதா்டுள்ள ஜன ஆளும் வர்க்கத்தின்
முல நிலையைற்சிால நிலல நிலையைக் குறிக்கிநிறைது.

“பல நிலையைங்ககவிதாதம் ஜனாதிபதி இமற்றும் உள்நிதாட்டு பிதாதுகிதாப்புக்கு எதிகிதா்டுள்ள ஜன
தபிதாகிதாட்டத்ால நிலத பலப்படுத்துவதற்கிதா்டுள்ள ஜன" ஒரு அரசட்டத்திற்கு புத்டுள்ள ஜனன்று
பிதாதுகிதாப்பு கவுன்சிலில ஒப்புதல வழங்கப்பட்டது.  அதன் ஒரு
நகல Le Monde பத்திரிால நிலகக்கு வழங்கப்பட்டு, தநற்று அது அதன்
உள்ளடக்கத்ால நிலத பிகசுரித்தது:  “Le  Monde  ந்தபற்றுள்ள,  அந்த
அரசட்டஜனாதிபதி இமதஅரசிதாதிதாவின்படி,  1955  இல அலஜீரில நிலையை தபிதாரின் தபிதாது
உருவிதாக்கப்பட்ட அவஅரசககிதால நிால நிலல அரசட்டத்தின் —குறிப்பிதாக
கிதாலவகம்பின்றி வீட்டுக்கிதாவலில ால நிலவத்திருத்தல,  ந்தபிதாது
இடங்கால நிலள மூடுதல,  ஜனாதிபதி இமக்கள் தபிதாகிதாட்டங்களுக்கு தால நிலடவிதித்தல,
ஜனாதிபதி இமற்றும் பகலிலும் இகவிலும் ஏததச்அரசதிகிதாக தஅரசிதாதால நில்டுள்ள ஜனகள் ஜனாதிபதி இமற்றும்
பறிமுதலகள் எ்டுள்ள ஜன—  பல மிகக் கடுால நிலஜனாதிபதி இமல நிலையைிதா்டுள்ள ஜன ந்தஅரசல நிலையைற்பிதாடுகள்
ந்தவறும் ஒருசில சிறில நிலையை ஜனாதிபதி இமிதாற்நிறைங்களுடன் அச்அரசட்டத்தில
உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும்.”

நீதித்துால நிலநிறை பலவீ்டுள்ள ஜனஜனாதிபதி இமிதாக்கப்படும்,  ந்தபிதாலிஸ் ஜனாதிபதி இமற்றும் உளவுத்துால நிலநிறை
தஅரசால நிலவகளுக்கு வகம்பற்நிறை அதிகிதாகங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்குந்தஜனாதிபதி இம்டுள்ள ஜன
Le  Monde விவரித்தது:  “இந்த நடவடிக்ால நிலககள் எலலிதாம்,  ஒரு
நீதிபதியின் தால நிலலயீடு இலலிதாஜனாதிபதி இமல, உள்துால நிலநிறை அால நிலஜனாதிபதி இமச்அரசகம் ஜனாதிபதி இமற்றும்
ந்தபிதாலிஸ் உல நிலையைகதிகிதாரிகளின் (pr fets)é  உத்தகவின் தபரில
முன்ந்த்டுள்ள ஜனடுக்கப்படும்.”

“உளவுபிதார்ப்பு ஜனாதிபதி இமற்றும் ஜனாதிபதி இமற்நிறை தனிப்பட்ட கடால நிலஜனாதிபதி இமப்பிதாடுகள்"  என்நிறை
தால நிலலப்பில உள்ள ஜனாதிபதி இமற்ந்தநிறைிதாரு ந்தஅரசல நிலையைற்பிதாடு,  “ஒருவகது
நடவடிக்ால நிலகல நிலையைிதா்டுள்ள ஜனது பிதாதுகிதாப்பு ஜனாதிபதி இமற்றும் ந்தபிதாது ஒழுங்கிற்கு
குறிப்பிட்ட அச்சுறுத்தல ஈர்ப்ால நிலப ந்தகிதாண்டதிதாக நிால நில்டுள்ள ஜனக்க ந்தஅரசய்ல நிலையை
கிதாகணங்கால நிலளக் ந்தகிதாண்டிருந்திதால அவர் மீது" தஜனாதிபதி இமற்ந்தகிதாள்ளத்தக்க
தண்டால நில்டுள்ள ஜனகால நிலள வால நிலகல நிலையைறுக்கிநிறைது.  அச்அரசட்டத்ால நிலத எழுதில நிலையைதிதாக
கூநிறைப்படும் உள்துால நிலநிறை அால நிலஜனாதிபதி இமச்அரசகம்,  ஜனாதிபதி இமக்கள் மீது மின்்டுள்ள ஜனண
பிால நிலணப்பு அரசிதாத்டுள்ள ஜனங்கால நிலளப் பிால நிலணப்பால நிலதயும் அனுஜனாதிபதி இமதிக்கும்.
அவஅரசககிதால நிால நிலலயின் கீழ் அதால நில்டுள்ள ஜன பல நிலையைன்படுத்துவது
அகசில நிலையைலால நிலஜனாதிபதி இமப்பிற்கு புநிறைம்பிதா்டுள்ள ஜனந்தத்டுள்ள ஜன டிஅரசம்பர் 2015  இல தீர்ப்பு
வழங்கப்பட்ட பின்்டுள்ள ஜனரும்,  இந்த ந்தஅரசல நிலையைற்பிதாடு மீண்டும்
இச்அரசட்டத்திற்குள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கதிதாகும்.

அவஅரசககிதால நிால நிலலயின் வழிவால நிலககால நிலள நிகந்தகஜனாதிபதி இமிதாக்குவதற்கிதா்டுள்ள ஜன
ஜனாதிபதி இமக்தகிதானின் முல நிலையைற்சில நிலையைிதா்டுள்ள ஜனது, அகசில நிலையைல ந்தபிதாய்களின் அடிப்பால நிலடயில
அால நிலஜனாதிபதி இமந்த ஒரு அரசட்டவிதகிதாத முல நிலையைற்சில நிலையைிதாகும். 20 ஆம் நூற்நிறைிதாண்டில
பிதாசிஅரச அரசர்விதாதிகிதாகங்களுட்டுள்ள ஜனிதா்டுள்ள ஜன ந்ததிதாழிலிதாள வர்க்கத்தின்
கடுால நிலஜனாதிபதி இமல நிலையைிதா்டுள்ள ஜன அனுபவங்களின் விால நிலளவிதாக,  தவால நிலலநிறுத்தம்
ஜனாதிபதி இமற்றும் தபிதாகிதாடுவதற்கிதா்டுள்ள ஜன உரிால நிலஜனாதிபதி இம உட்பட பிந்தகஞ்சு
அகசில நிலையைலால நிலஜனாதிபதி இமப்பில உள்ளடக்கப்பட்ட அடிப்பால நிலட ஜ்டுள்ள ஜனநிதால நிலையைக
உரிால நிலஜனாதிபதி இமகால நிலள சிால நிலதப்பதத அதன் தநிதாக்கஜனாதிபதி இமிதாகும்.  அத்தால நிலகல நிலையை
உரிால நிலஜனாதிபதி இமகள் இலலிதாவிடின்,  ஆயுதஜனாதிபதி இமல நிலையைப்படுத்தப்பட்ட ந்தபிதாலிஸ்
பிதாரில நிலையை அகசு அதிகிதாகங்களுடன் உால நிலழக்கும் ஜனாதிபதி இமக்களுக்கு எதிகிதாக
ந்தபிதாலிஸ் பல நிலையைங்ககவிதாதத்ால நிலத பல நிலையைன்படுத்தி தவகஜனாதிபதி இமிதாக ஒரு
குற்நிறைககஜனாதிபதி இமிதா்டுள்ள ஜன ஆட்சிால நிலல நிலையை உருவிதாக்கும்.

13  நவம்பர் 2015  பிதாரீஸ் பல நிலையைங்ககவிதாத திதாக்குதலுக்குப் பின்்டுள்ள ஜனர்
ந்தகிதாண்டு வகப்பட்ட அவஅரசககிதால நிால நிலல இதுவால நிலகயில ஒரு
தற்கிதாலிக நடவடிக்ால நிலக என்று திதான் கூநிறைப்பட்டு வந்தது,  ஆ்டுள்ள ஜனிதால
ந்ததிதாடர்ந்து மீண்டும் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டது.  பிகிதான்சில
இஸ்லிதாமில நிலையை பல நிலையைங்ககவிதாத வால நிலலல நிலையைால நிலஜனாதிபதி இமப்புகளின் ஜனாதிபதி இமகணககஜனாதிபதி இமிதா்டுள்ள ஜன
திதாக்குதல அச்சுறுத்தால நிலல ந்தபிதாலிஸ் ால நிலகல நிலையைிதாள உதவுவதற்கு இது
ஜனாதிபதி இமட்டுதஜனாதிபதி இம ஒதக வழி என்நிறை கூற்றின் அடிப்பால நிலடயில ஊடகங்களும்
முந்ால நிலதல நிலையை தஅரசிதாஅரசலிஸ்ட் கட்சி (PS)  அகஅரசிதாங்கமும் அால நிலத
நில நிலையைிதால நிலையைப்படுத்தில நிலையைது.  இந்த கூற்று ஒரு பிற்தபிதாக்குத்த்டுள்ள ஜனஜனாதிபதி இமிதா்டுள்ள ஜன
ந்தபிதாய்ல நிலையைிதாகும்.

இந்த பல நிலையைங்ககவிதாத வால நிலலல நிலையைால நிலஜனாதிபதி இமப்புகள் பிகிதான்சின் பிதாரில நிலையை
உளவுத்துால நிலநிறை தஅரசால நிலவகளிதால ந்தநருக்கஜனாதிபதி இமிதாக
கண்கிதாணிக்கப்படுகின்நிறை்டுள்ள ஜன என்பததிதாடு,  பிகிதான்ஸ் ஜனாதிபதி இமற்றும் ஏால நில்டுள்ள ஜனல நிலையை
தநட்தடிதா அரசக்திகளின் ந்தவளியுநிறைவு ந்தகிதாள்ால நிலகக்கு இால நிலவ
கருவிகளிதாக பல நிலையைன்படுத்தப்படுகின்நிறை்டுள்ள ஜன.  இத்டுள்ள ஜனிதால பிகிதான்சில
மிகப்ந்தபரில நிலையை பல நிலையைங்ககவிதாத திதாக்குதலகால நிலள ஒழுங்கால நிலஜனாதிபதி இமத்தவர்கள்
அால நில்டுள்ள ஜனவரும்,  விதிவிலக்கின்றி,  உளவுத்துால நிலநிறை தஅரசால நிலவகளுக்கு
நன்கறில நிலையைப்பட்டவர்களிதாக இருந்த்டுள்ள ஜனர் — மிக முக்கில நிலையைஜனாதிபதி இமிதாக அரசிதார்லி
ந்த ஹெப்தடிதா திதாக்குதலுக்கு தால நிலலால நிலஜனாதிபதி இம வகித்த குவிதாச்சி அரசதகிதாதகர்கள்
ஜனாதிபதி இமற்றும் 13  நவம்பர் 2015  திதாக்குதலகளுக்குத் தால நிலலால நிலஜனாதிபதி இம வகித்த
அப்ந்ததல ஹெமீத் அபிதாஊட் ஆகிதல நிலையைிதாரும் இதில உள்ளடங்குவர்.
இந்த வால நிலலல நிலையைால நிலஜனாதிபதி இமப்புகள் அகசு பிதாதுகிதாப்பின் கீழ் உளவுத்துால நிலநிறை
ந்தஅரசிதாத்துக்களிதாக ந்தஅரசல நிலையைலபட்டு வருகின்நிறை நிால நிலலயில,  அவர்கள்
சுதந்திகஜனாதிபதி இமிதாக பல நிலையைணிக்கவும் ஜனாதிபதி இமற்றும் அவர்களது திதாக்குதலகளுக்கு
தல நிலையைிதாரிப்பு ந்தஅரசய்ல நிலையைவும் அனுஜனாதிபதி இமதிக்கப்பட்டிருந்த்டுள்ள ஜனர். 

சிரில நிலையைிதா தபிதாருக்கிதாக தபிதாகிதாளிகால நிலள நில நிலையைமிக்கும் இஸ்லிதாமில நிலையை
வால நிலலல நிலையைால நிலஜனாதிபதி இமப்புகளில ஆயிகக் கணக்கிதா்டுள்ள ஜனவர்கள் பிகிதான்சிலும்
ஐதகிதாப்பிதா எங்கிலும் ந்தஅரசல நிலையைலபட்டு வருகின்நிறை தபிதாதினும்,  ந்தவறும்
விகல விட்டு எண்ணக்கூடில நிலையைவர்கதள அவஅரசககிதால நிால நிலலயின் கீழ்
பல நிலையைங்ககவிதாத குற்நிறைச்அரசிதாட்டுக்களின் அடிப்பால நிலடயில ால நிலகது



ந்தஅரசய்ல நிலையைப்பட்ட்டுள்ள ஜனர்.  அவர்கள் சிரில நிலையைிதாவில தநட்தடிதாவிடம் இருந்து
ஆயுதங்கள் ஜனாதிபதி இமற்றும் உதவிகள் ந்தபற்று ந்ததிதாடர்ந்து ந்தஅரசல நிலையைலபடுகின்நிறை
நிால நிலலயில,  முன்பு நிால நில்டுள்ள ஜனத்தும் பிதார்க்க முடில நிலையைிதாததிதாக இருந்த
கடுால நிலஜனாதிபதி இமல நிலையைிதா்டுள்ள ஜன ஜ்டுள்ள ஜனநிதால நிலையைக உரிால நிலஜனாதிபதி இமகள் மீதிதா்டுள்ள ஜன திதாக்குதலகால நிலள
முன்ந்த்டுள்ள ஜனடுக்க அவர்கள் ஒரு கிதாகணஜனாதிபதி இமிதாக பல நிலையைன்படுத்தப்பட்ட்டுள்ள ஜனர்.

ஜனாதிபதி இமக்தகிதானின் நடவடிக்ால நிலககள்,  நீதித்துால நிலநிறைால நிலல நிலையைப் பிகதிநிதித்துவம்
ந்தஅரசய்யும் அரசட்ட வலலு்டுள்ள ஜனர்கள் ஜனாதிபதி இமற்றும் அால நிலஜனாதிபதி இமப்புகளிடம் இருந்து
தநற்று கடுால நிலஜனாதிபதி இமல நிலையைிதா்டுள்ள ஜன கண்ட்டுள்ள ஜனங்கால நிலள முகங்ந்தகிதாடுத்தது.
“ததஅரசத்தின் ந்தபிதாதுவிதா்டுள்ள ஜன அரசட்டத்திற்குள் அவஅரசககிதால நிால நிலலால நிலல நிலையை
உட்புகுத்தில நிலையைது ஏற்றுக்ந்தகிதாள்ள இல நிலையைலிதாத ஒன்நிறைிதாகும்,” என்று
தபகிதாசிரில நிலையைர் தபிதால கிதாசில நிலையைிதா AFP க்கு ந்ததரிவித்திதார்.
“குறிப்பிட்டளவில ஜனாதிபதி இமக்களின் சுதந்திகங்கால நிலள அச்சுறுத்தும்"
தண்டால நில்டுள்ள ஜனகள் "ந்தவறும் அரசந்ததகத்தின் அடிப்பால நிலடயிதலதல நிலையை"
திணிக்கப்படலிதாந்தஜனாதிபதி இம்டுள்ள ஜன அவர் எச்அரசரித்திதார்.

பிகிதான்சின் தால நிலலால நிலஜனாதிபதி இம நீதிபதிகள் அரசங்கங்கள் இகண்டுதஜனாதிபதி இம அந்த
அரசட்டஜனாதிபதி இமதஅரசிதாதிதாவிற்கு கண்ட்டுள்ள ஜனம் ந்ததரிவித்த்டுள்ள ஜன.  நீதிபதிகளின்
ந்ததிதாழிற்அரசங்கம் (L’Union  Syndicale  des  Magistrats   USM)  அால நிலத
"இழிவிதா்டுள்ள ஜன ந்தஅரசல நிலையைல"  என்று அால நிலழத்தது,  நீதிபதிகளின் அரசங்கம்
(L’Union  de  la  magistrature  UM) அால நிலத "நீதித்துால நிலநிறையின்
உண்ால நிலஜனாதிபதி இமல நிலையைிதா்டுள்ள ஜன அகக்கன்" என்று குறிப்பிட்டது.

பிகிதான்சில ஒரு அரசர்விதாதிகிதாகத்ால நிலத கட்டால நிலஜனாதிபதி இமப்பதற்கிதா்டுள்ள ஜன ஜனாதிபதி இமக்தகிதானின்
நகர்வுகால நிலள ந்ததிதாழிலிதாளர்கள் ஒரு எச்அரசரிக்ால நிலகல நிலையைிதாக எடுத்துக்
ந்தகிதாள்ள தவண்டும்.  ஆழ்ந்த அரசமூக சிக்க்டுள்ள ஜன ந்தகிதாள்ால நிலககளுக்கிதா்டுள்ள ஜன
அவர் திட்டங்களும்,  தபர்லினுடன் தஅரசர்ந்து ஒரு ந்தஅரசலவு மிகுந்த
இகிதாணவ ஆல நிலையைத்தப்படுத்தலும்,  மீண்டும் கட்டிதால நிலையை இகிதாணவ
தஅரசால நிலவால நிலல நிலையைக் ந்தகிதாண்டு வருவதற்குஜனாதிபதி இமிதா்டுள்ள ஜன அவரின் திட்டங்களும்
ஆழஜனாதிபதி இமிதாக ஜனாதிபதி இமக்கள் ஜனாதிபதி இமதிப்பிழந்துள்ள்டுள்ள ஜன என்பால நிலதயும்,  அால நிலவ
தவகஜனாதிபதி இமிதாக பிதாரில நிலையை எதிர்ப்ால நிலப முகங்ந்தகிதாடுக்கும் என்பால நிலதயும்
ஜனாதிபதி இமக்தகிதான் நன்கறிவிதார்.  அவர் இலக்கு இஸ்லிதாமில நிலையை
பல நிலையைங்ககவிதாதிகள் அலல,  ஜனாதிபதி இமிதாநிறைிதாக புகட்சிகக திதாக்கங்கதளிதாடு
ஜனாதிபதி இமக்தகிதான் அகஅரசிதாங்கத்துட்டுள்ள ஜனிதா்டுள்ள ஜன ஒரு தஜனாதிபதி இமிதாதால நிலல முகங்ந்தகிதாடுக்கும்
ந்ததிதாழிலிதாள வர்க்கஜனாதிபதி இமிதாகும்.

மிக முக்கில நிலையைஜனாதிபதி இமிதாக ஒரு நிகந்தக அவஅரசககிதால நிால நிலலக்கிதா்டுள்ள ஜன இந்த
அரசட்டஜனாதிபதி இமதஅரசிதாதிதாவுக்கு ஜனாதிபதி இமக்தகிதான் அகஅரசிதாங்கம் ஒப்புதல வழங்குவதற்கு
ஒரு நிதாள் முன்்டுள்ள ஜனதிதாக,  பிகதஜனாதிபதி இம ஜனாதிபதி இமந்திரி எடுவிதார்ட் பிலிப் பிந்தகஞ்சு
ந்ததிதாழிலிதாளர் அரசட்டத்தின் ந்தநறிமுால நிலநிறைகால நிலள தளர்த்துவதில அவர்
பல நிலையைன்படுத்த உத்ததசித்துள்ள ந்தவடிப்பிதார்ந்த ந்தஅரசல நிலையைற்பிதாடுகால நிலள
ந்தவளியிட்டிதார்.  அரசமூக ந்தஅரசலவி்டுள்ள ஜனங்கள் மீதிதா்டுள்ள ஜன முழு
அதிகிதாகத்ால நிலதயும் ஜ்டுள்ள ஜனிதாதிபதிக்கு ஒப்பால நிலடக்கும் அதிகிதாக
அரசட்டத்திற்கு விதாக்களித்த பின்்டுள்ள ஜனர்,  நிதாடிதாளுஜனாதிபதி இமன்நிறைத்தின் இகண்டு
அரசால நிலபகளிலுதஜனாதிபதி இம ஒரு விதாக்ந்தகடுப்பு இலலிதாஜனாதிபதி இமல,  ஜ்டுள்ள ஜனிதாதிபதி
உத்தகவிதாால நிலணகள் மூலஜனாதிபதி இமிதாக இந்த ந்தஅரசல நிலையைற்பிதாடுகள் திணிக்கப்பட
உள்ள்டுள்ள ஜன.

மிக முக்கில நிலையைஜனாதிபதி இமிதாக இந்த அரசர்விதாதிகிதாக அால நிலஜனாதிபதி இமப்பு முற்றிலும்
ந்ததிதாழிலிதாள வர்க்கத்ால நிலத இலக்கில ால நிலவத்துள்ளது.  பிந்தகஞ்சு
ந்தபருநிறுவ்டுள்ள ஜன தபிதாட்டித்தன்ால நிலஜனாதிபதி இமால நிலல நிலையை ஊக்குவிக்கும் ந்தபல நிலையைரில,
ந்ததிதாழிலிதாளர்கால நிலள தவால நிலலயில தஅரசர்க்கும் ஜனாதிபதி இமற்றும் நீக்கும்
ந்தபருநிறுவ்டுள்ள ஜனங்களின் அதிகிதாகங்கள் மீதுள்ள இப்தபிதாால நிலதல நிலையை
தால நிலடகால நிலள நீக்குவதற்கு அது தநிதாக்கம் ந்தகிதாண்டுள்ளது.  அந்த
ந்தவட்டுக்கள் "தவிர்க்கவில நிலையைலிதாதால நிலவ ஜனாதிபதி இமற்றும் அவஅரசக ததால நிலவ" என்று
பிலிப் குறிப்பிட்டிதார்.  இந்த திட்டமிட்ட ந்தவட்டுக்களில
ஓய்வூதில நிலையைங்கள் ஜனாதிபதி இமற்றும் தவால நிலலவிதாய்ப்பின்ால நிலஜனாதிபதி இம கிதாப்பீடு மீதிதா்டுள்ள ஜன

புதில நிலையை திதாக்குதலகளும் உள்ளடங்குந்தஜனாதிபதி இம்டுள்ள ஜன ந்தஅரசய்திகள்
குறிப்பிடுகின்நிறை்டுள்ள ஜன.

முால நிலநிறைல நிலையைற்நிறை தவால நிலலநீக்கத்திற்கிதா்டுள்ள ஜன இழப்பீடுகால நிலள அகற்றுவதன்
மூலம்,  ஜனாதிபதி இமற்றும் ந்ததிதாழிலதுால நிலநிறை ஜனாதிபதி இமட்டத்திலிதா்டுள்ள ஜன உடன்படிக்ால நிலககள்
ஜனாதிபதி இமற்றும் ததசில நிலையை ந்ததிதாழிற்அரசிதாால நிலல விதிகால நிலள மீறி நிறுவ்டுள்ள ஜனங்களும்
ந்ததிதாழிற்அரசங்கங்களும் ஒப்பந்தங்கால நிலள தபகம்தபஅரச அனுஜனாதிபதி இமதிப்பதன்
மூலம்,  அச்அரசட்டஜனாதிபதி இமதஅரசிதாதிதா பிதாரில நிலையை தபிதாகிதாட்டங்களுக்கு இால நிலடதல நிலையை
கடந்த ஆண்டு ந்ததிதாழில அரசட்டங்களில இருந்து நீக்கப்பட்ட
அால நில்டுள்ள ஜனத்து ந்தஅரசல நிலையைற்பிதாடுகால நிலளயும் மீண்டும் ஜனாதிபதி இமறுஅறிமுகம் ந்தஅரசய்கிநிறைது.
இந்த ந்தஅரசல நிலையைற்பிதாடுகள் இலலிதாஜனாதிபதி இமதலதல நிலையை,  அச்அரசட்டத்ால நிலத 70  அரசதவீத
ஜனாதிபதி இமக்கள் எதிர்த்துள்ள்டுள்ள ஜனர்.  இப்தபிதாது ஜனாதிபதி இமக்தகிதான் ந்தபிதாது கருத்ால நிலத
நசுக்கி,  மிகவும் ஜனாதிபதி இமக்கள் ஜனாதிபதி இமதிப்பிழந்த ந்தஅரசல நிலையைற்பிதாடுகள்
அால நில்டுள்ள ஜனத்ால நிலதயும் பலவந்தஜனாதிபதி இமிதாக ஜனாதிபதி இமறுஅறிமுகம் ந்தஅரசய்து,  தால நிலலமுால நிலநிறை
தால நிலலமுால நிலநிறைல நிலையைிதாக தபிதாகிதாடி 20  ஆம் நூற்நிறைிதாண்டில ந்தவன்நிறை அரசமூக
உரிால நிலஜனாதிபதி இமகால நிலள திதாக்க அவற்ால நிலநிறை பல நிலையைன்படுத்துவதற்கு
உத்ததசிக்கிநிறைிதார்.

ந்ததிதாழிற்அரசங்கங்களுக்கு அகசு ஜனாதிபதி இமற்றும் முதலிதாளிஜனாதிபதி இமிதார்கள்
அரசட்டவிதகிதாதஜனாதிபதி இமிதாக நிதில நிலையைளிப்பால நிலதச் அரசட்டப்பூர்வ நிதி
பரிவர்த்தால நில்டுள்ள ஜனல நிலையைிதாக ந்தஅரசய்து அப்பிகச்சிால நில்டுள்ள ஜனக்கு தீர்வளிப்பதன்
மூலஜனாதிபதி இமிதாக,  ந்ததிதாழிற்அரசங்கங்கால நிலள விால நிலலக்கு விதாங்கி அவற்றின்
எதிர்ப்ால நிலப ஜனாதிபதி இமட்டுப்படுத்தவும் அகஅரசிதாங்கம் திட்டமிடுகிநிறைது.
நிறுவ்டுள்ள ஜனங்கள் ந்ததிதாழிலிதாளர்களுக்கு வழங்கும்,  ஆ்டுள்ள ஜனிதால
ந்ததிதாழிலிதாளர்கள் அால நிலத அவர்கள் விரும்பும் ந்ததிதாழிற்அரசங்கங்களுக்கு
வழங்கிவிடும் ஒரு ந்ததிதாால நிலகல நிலையைிதா்டுள்ள ஜன "ந்ததிதாழிற்அரசங்க கிதாதஅரசிதாால நிலல" (union
cheque)  என்நிறைால நிலழக்கப்படும் ஒன்ால நிலநிறை ஏற்படுத்தவும் ஜனாதிபதி இமக்தகிதான்
திட்டமிடுகிநிறைிதார்.  அப்பணம் ந்தபல நிலையைகளவிற்கு ந்ததிதாழிலிதாளர்கள்
ககங்கள் மூலஜனாதிபதி இமிதாக பரிவர்த்தால நில்டுள்ள ஜன ஆகும் என்நிறைிதாலும்,  அது
ந்ததிதாழிலிதாள வர்க்கத்திடம் இருந்து வருவதிலால நிலல,  ஜனாதிபதி இமிதாநிறைிதாக
ந்ததிதாழிற்அரசங்க ந்தகிதாள்ால நிலகக்கு கட்டால நிலளயிட விரும்பும் ந்தபருநிறுவ்டுள்ள ஜன
நிர்விதாகத்திடம் இருந்து வருகிநிறைது.

இந்த ந்தகிதாள்ால நிலககள்,  அடிபணில நிலையைிதா பிகிதான்ஸ் இல நிலையைக்கத்தின் (France

insoumise  –  FI) தால நிலலவர் தஜிதான்-லூக் ந்தஜனாதிபதி இமதலிதான்தஅரசிதானின்
ந்தகிதாள்ால நிலககள் மீதிதா்டுள்ள ஜன ஒரு அகசில நிலையைல குற்நிறைப்பத்திரிால நிலகல நிலையைிதாக
உள்ள்டுள்ள ஜன.  தநற்று அவர் இந்த ந்தஅரசல நிலையைற்பிதாடுகால நிலள ஒரு "அரசமூக
அரசதில நிலையைிதாக"  (social  coup  d’ tat)é  விஜனாதிபதி இமர்சித்ததுடன்,  இச்அரசட்டம்
உால நிலழக்கும் ஜனாதிபதி இமக்கால நிலளப் ந்தபிதாறுத்த வால நிலகயில "19 ஆம் நூற்நிறைிதாண்டு
நிால நிலலால நிலஜனாதிபதி இமகளுக்கு திரும்புவால நிலத"  குறிப்பதிதாக குறிப்பிட்டிதார்.
ஜனாதிபதி இமக்தகிதானுக்கு எதிகிதாக அவர் இல நிலையைக்கம் "ஜனாதிபதி இமட்டுதஜனாதிபதி இம ஒரு
ஜனாதிபதி இமனிதிதாபிஜனாதிபதி இமிதா்டுள்ள ஜன ஜனாதிபதி இமற்றும் குடில நிலையைகசு எதிர்ப்ால நிலப முன்னிறுத்துவதிதாக"
தஅரசர்த்துக் ந்தகிதாண்டிதார்.

உண்ால நிலஜனாதிபதி இமயில ஜனாதிபதி இமக்தகிதான் அகஅரசிதாங்கத்தின் திட்டங்கள், ஜனாதிபதி இமக்தகிதான் மீது
பிகால நிலஜனாதிபதி இமகால நிலள உண்டிதாக்க மீண்டும் மீண்டும் முல நிலையைன்நிறை
ந்தஜனாதிபதி இமதலிதான்தஅரசிதானின் முல நிலையைற்சிகால நிலள அம்பலப்படுத்துகின்நிறை்டுள்ள ஜன.
“ஜனாதிபதி இமக்களின் ஜனாதிபதி இமகிழ்ச்சி எங்தக இருக்கிநிறைது என்பால நிலத அறிந்துள்ள
பயிற்சி ந்தபற்நிறை புத்திஅரசிதாலிகளின் ககங்கால நிலள"  ஜனாதிபதி இமக்தகிதானுக்கு
வழங்குவதற்கிதாக அவரின் பிகதஜனாதிபதி இம ஜனாதிபதி இமந்திரில நிலையைிதாக தஅரசால நிலவல நிலையைிதாற்நிறை
முன்வந்த பின்்டுள்ள ஜனர்,  ந்தஜனாதிபதி இமதலிதான்தஅரசிதான்,  ஜனாதிபதி இமக்தகிதான் அகஅரசிதாங்க
அால நிலஜனாதிபதி இமச்அரசர்களுடன் அவர்களது அரசட்டஜனாதிபதி இமதஅரசிதாதிதா மீது விவிதாதிக்க
அவர்கால நிலள அரசந்திக்க இருப்பதிதாகவும் ந்ததரிவித்திதார். பிகிதான்சில ஒரு
முதலிதாளித்துவ அரசர்விதாதிகிதாகத்திற்கிதா்டுள்ள ஜன கட்டால நிலஜனாதிபதி இமப்பிற்கு ஜனாதிபதி இமக்தகிதான்
தல நிலையைிதாரிப்பு ந்தஅரசய்து வருால நிலகயில,  இத்தால நிலகல நிலையை விதாய்அரசவடிதால
தபச்சுக்களுடன் ந்தஜனாதிபதி இமதலிதான்தஅரசிதான் ஜனாதிபதி இமக்தகிதானுக்கு அகசில நிலையைல
ஆதகால நிலவ வழங்கி்டுள்ள ஜனிதார்.


