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பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி மக் மக்ரரெ ஜனான
ப ஜனாசிசவ ஜனாத சர்வ ஜனாதிதிக ஜனாரி பிலிப் ரபத்த ஜனா பெத்தானஜன

புதிகழ்கிிற ஜனார்
Alex Lantier,        10 November 2018

பரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி இி இம ஜனானுவல் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் முதோன் முதல ஜனாம் உோன் முதலக

ல் மக்ரப ஜனார் முடிந்த நூற்ூற்ற ஜனாண்டின் ்டின் ந ஜனாின் நாளடின் நாளைய ப ஜனாரீஸ
ரக ஜனாண்ட ஜனாட்டத்திற்கு முன்ஜனத ஜனாக முதோன் முதல ஜனாம் உோன் முதலக ல் மக்ரப ஜனாரின்
ல் மக்ரப ஜனார்கடின் நாளைங்களுக்கு விஜயம் ரிஜயம் செய்தல் மக்ரப ஜனாத,  புதன்கிழின் நாளி இம அவர்
பரெ ஜனான்சின் ப ஜனாசிிஜயம் செவ ஜனாத ிஜயம் செர்வ ஜனாதிக ஜனாரி பலிப் ரபத்த ஜனாின் நாளஜன
புகழ்ந்தின் நாளரெத்த ஜனார்.

ரபத்த ஜனாின் நாளஜனக் ரககௌரெவப்படுத்தவத "நிய ஜனாயி இம ஜனாஜனல் மக்ரத"  என்ற
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் அறிவித்த ஜனார்: “அவரரெ ஜனாரு தின் நாளோன் முதலச்சிூற்றந்த சிப்ப ஜனாய்,  இத
த ஜனான் யத ஜனார்த்தம். அரெசியல் வ ஜனாழ்க்ின் நாளக ி இமனித இயல்பின் நாளஜனப்ல் மக்ரப ஜனால்
சிோன் முதலல் மக்ரவின் நாளடின் நாளைகளில் ஒருவர் ்டின் நம்புவதற்கு விரும்புவின் நாளத விட மிகவும்
சிக்கோன் முதல ஜனாஜனத ஜனாக இருக்கும்.”

இந்த கருத்தக்கள் ி இமக்களிின் நாளடல் மக்ரய மிதமிஞ்சிய ி இமஜனக்குமுூற்றின் நாளோன் முதலத்
தூண்டிவிட்டதம்,  ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் விய ஜனாழஜனன்ற ்டின் ந ஜனாஜ-ஒத்தின் நாளழப்புவ ஜனாத
விச்சி ஆட்சியின் தின் நாளோன் முதலவின் நாளரெப் ப ஜனாதக ஜனாக்க திரும்பயல் மக்ரத ஜனாடு,

முதோன் முதல ஜனாம் உோன் முதலகப் ல் மக்ரப ஜனாரில் ஒரு தடின் நாளைபதிய ஜனாக அவரின்
முன்வரெோன் முதல ஜனாின் நாளூற்றக் குறித்த புகழ்ந்தின் நாளரெத்த ஜனார்.  அவர் அறிவித்த ஜனார்,
“்டின் ந ஜனான் வரெோன் முதல ஜனாற்றின் எந்த பக்கங்கின் நாளடின் நாளையும் ி இமின் நாளூற்றக்க ி இம ஜனாட்ல் மக்ரடன்.
முதோன் முதல ஜனாம் உோன் முதலகப் ல் மக்ரப ஜனாரின்ல் மக்ரப ஜனாத,  ி இம ஜனார்ஷல் ரபத்த ஜனான் கூட ஒரு
தின் நாளோன் முதலச்சிூற்றந்த சிப்ப ஜனாய ஜனாக இருந்த ஜனார்.  இதத ஜனான் எி இமத ்டின் ந ஜனாட்டின்
யத ஜனார்த்தம்.”

ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் கருத்தக்கள்,  பரரெஞ்சு ப ஜனாசிிஜயம் செவ ஜனாதத்தின் முன்ஜனண
தின் நாளோன் முதலவரெ ஜனாஜன ரபத்த ஜனாின் நாளஜனயும் ி இமற்றம் பரெ ஜனான்ஸ எப்ல் மக்ரப ஜனாதல் மக்ரி இம
அறிந்திருந்த மிகவும் பற்ல் மக்ரப ஜனாக்குத்தஜனி இம ஜனாஜன ி இமற்றம்
இரெத்தந்ல் மக்ரத ஜனாய்ந்த ஆட்சிய ஜனாஜன விச்சி ஆட்சிின் நாளயயும்
புத்தயிரூட்டுவதற்க ஜனாஜன ஒரு திட்டமிட்ட முயற்சிய ஜனாகும்.

பரெ ஜனான்சில் ்டின் ந ஜனாஜ ஆக்கிரெமிப்புடன் ஒத்தின் நாளழத்த வந்த விச்சி
ஆட்சியின் தின் நாளோன் முதலவரெ ஜனாக ரபத்த ஜனான் ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய ப ஜனாசிிஜயம் செவ ஜனாதத்தின்
அின் நாளஜனத்த குற்ூற்றங்களிலும் உடந்ின் நாளதய ஜனாய் இருந்த ஜனார்.  அவர்
ரபருந்திரெடின் நாளை ஜனாஜன ்டின் ந ஜனாடுகடத்தல்கின் நாளடின் நாளைத் ரத ஜனாடங்க உத்தரெவிட்ட ஜனார்,
அத பரெ ஜனான்சில் இருந்த 75,000  க்கும் அதிகி இம ஜனாஜன யூதர்கின் நாளடின் நாளைக்
ரக ஜனாின் நாளோன் முதல முக ஜனாம்களுக்கு இட்டுச் ரிஜயம் சென்ூற்றத.  அவர் ல் மக்ரிஜயம் செ ஜனாவியத்
ஒன்றியத்தில் ்டின் நடத்தப்பட்ட நிர்மூோன் முதலி இம ஜனாக்கும் ்டின் ந ஜனாஜ ல் மக்ரப ஜனாரில்
ல் மக்ரப ஜனாரிட்டு வந்த அச்சு ்டின் ந ஜனாட்டு இரெ ஜனாணுவங்களுக்கும் அத்ல் மக்ரத ஜனாடு
்டின் ந ஜனாஜ ஆக்கிரெமிப்புக்கு எதிரெ ஜனாஜன ஆயுதல் மக்ரி இமந்திய எதிர்ப்ின் நாளப
்டின் நசுக்கிய பரரெஞ்சு ஆயுதல் மக்ரி இமந்திய குழுவுக்கும்,
பரரெஞ்சுவ ஜனாசிகின் நாளடின் நாளை அணதிரெட்டிய ஓர் ஆட்சிக்கு தின் நாளோன் முதலின் நாளி இம
த ஜனாங்கிஜன ஜனார்.

விச்சி ஆட்சி இடதிஜயம் செ ஜனாரிகின் நாளடின் நாளையும் வன்முின் நாளூற்றய ஜனாக ஒடுக்கியத,
கம்யூனிஸட் கட்சிகளுக்குத் தின் நாளட விதித்தத,
ரத ஜனாழிற்ிஜயம் செங்கங்கின் நாளடின் நாளைக் கின் நாளோன் முதலத்தத,  வர்க்க ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டத்ின் நாளத
ிஜயம் செட்டவில் மக்ரரெ ஜனாதி இம ஜனாஜனத ஜனாக அறிவித்தத.

இரெண்ட ஜனாம் உோன் முதலகப் ல் மக்ரப ஜனாருக்கு பன்ஜனர் உடஜனடிய ஜனாக,  பரரெஞ்சு
குடியரெசின் இின் நாளடக்க ஜனாோன் முதல அரெிஜயம் செ ஜனாங்கம் ல் மக்ரதிஜயம் செத்தல் மக்ரரெ ஜனாக
குற்ூற்றச்ிஜயம் செ ஜனாட்டுக்கள் ி இமற்றம் எதிரியுடன் ்டின் நயவஞ்ிஜயம் செக கூட்டுிஜயம் செதியில்
ஈடுபட்ட குற்ூற்றச்ிஜயம் செ ஜனாட்டுக்கள் மீத ரபத்த ஜனான் மீத ஒரு வழக்கு
ரக ஜனாண்டு வந்தத.  ஆகஸட் 15,  1945  இல்,  ரபத்த ஜனான்
குற்ூற்றவ ஜனாளிய ஜனாக தீர்ி இம ஜனானிக்கப்பட்ட ஜனார்,  அவருக்கு வழங்கப்பட்ட
ி இமரெண தண்டின் நாளஜன பன்ஜனர் ஆயுள் தண்டின் நாளஜனய ஜனாக ி இம ஜனாற்ூற்றப்பட்டத,
இரெ ஜனாணுவப் பதவி ி இமற்றம் ரககௌரெவங்கின் நாளடின் நாளை இழந்த அவர்
இரெ ஜனாணுவத்திலிருந்த அகற்ூற்றப்பட்ட ஜனார்.

அப்ல் மக்ரப ஜனாதிருந்த,  ரபத்த ஜனானின் புகழ்ப ஜனாடுவத என்பத
பரெத்ல் மக்ரயகி இம ஜனாக ்டின் நவ-ப ஜனாசிிஜயம் செவ ஜனாதிகளின் கடின் நாளைத்தில் மக்ரோன் முதலல் மக்ரய இருந்தள்டின் நாளைத,
ரபத்த ஜனானின் முதோன் முதல ஜனாம் உோன் முதலக ல் மக்ரப ஜனார் முன்வரெோன் முதல ஜனாின் நாளூற்ற ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான்
ரககௌரெவப்படுத்தவத ஜனாஜனத ஆகஸட் 15,  1945  வழக்ின் நாளக
தூக்கிவீசுவதற்க ஜனாஜன அவர்களின் முயற்சிகின் நாளடின் நாளை எதிரரெ ஜனாலிக்கிூற்றத.

ரபத்த ஜனாின் நாளஜன ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் புகழ்வத சிறிதம் ரவட்கமின்றி
அதிவோன் முதலதிடம் ல் மக்ரக ஜனாரிக்ின் நாளக ின் நாளவப்பத ஜனாகும்.  ரத ஜனாழிோன் முதல ஜனாடின் நாளை
வர்க்கத்திற்குள்,  ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் "ரிஜயம் செல்வந்தர்களின் ஜஜன ஜனாதிபதி"  என்ற
ரவறக்கப்படுகிூற்ற ஜனார்.  அவர் ரத ஜனாழிோன் முதல ஜனாடின் நாளை வர்க்க கூட்டத்ின் நாளத
எதிர்ரக ஜனாள்ளும் ல் மக்ரப ஜனாரதல்ோன் முதல ஜனாம் ரவறப்பு மிகுந்த கூச்ிஜயம் செின் நாளோன் முதல
எதிர்ரக ஜனாள்கிூற்ற ஜனார்.  விய ஜனாழஜனன்ற அவரெத முதோன் முதல ஜனாம் உோன் முதலக ல் மக்ரப ஜனார்
சுற்றப்பயணத்தின் ப ஜனாகி இம ஜனாக Maubeuge இன் ஒரு ரரெல் மக்ரஜன ஜனால்ட்
ஆின் நாளோன் முதலக்கு விஜயம் ரிஜயம் செய்தல் மக்ரப ஜனாத,  அவர் வின் நாளிஜயம் செரி இம ஜனாழிகடின் நாளை ஜனால்
வ ஜனாழ்த்தப்பட்ட ஜனார்,  ரத ஜனாழிற்ிஜயம் செங்க அதிக ஜனாரி ஒருவர் அவர் "அங்ல் மக்ரக
வரெல் மக்ரவற்கப்படவில்ின் நாளோன் முதல" என்பின் நாளத அவருக்கு ரதரிவித்த ஜனார்.

இதற்கு விின் நாளடயிறப்ப ஜனாக,  ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான்,  அவரின் இரெ ஜனாணுவவ ஜனாதம்
ி இமற்றம் ிஜயம் செமூக சிக்கஜன பற்ல் மக்ரப ஜனாக்குத்தஜனி இம ஜனாஜன ரக ஜனாள்ின் நாளககளுக்கு
ஓர் அடித்தடின் நாளைத்ின் நாளத உருவ ஜனாக்குவதற்க ஜனாக ்டின் நவ-ப ஜனாசிிஜயம் செவ ஜனாதிகின் நாளடின் நாளை
கவர்ந்த இழுக்க முயன்ற வருகிூற்ற ஜனார். இதில், ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் அவரின்
ல் மக்ரஜர்ி இமன் கூட்ட ஜனாளி,  அத ஜனாவத கிறிஸதவ ஜஜன்டின் ந ஜனாயக ஒன்றியம்
(CDU) ி இமற்றம் ிஜயம் செமூக ஜஜன்டின் ந ஜனாயகக் கட்சி (SPD) க்கு இின் நாளடயிோன் முதல ஜனாஜன
ி இமக ஜனா கூட்டண அரெிஜயம் செ ஜனாங்கத்தின் ரக ஜனாள்ின் நாளகின் நாளய மீண்டும்
முன்னுக்குக் ரக ஜனாண்டு வருகிூற்ற ஜனார்.

ஹிட்ோன் முதலரின் ல் மக்ரத ஜனால்விக்குப் பன்ஜனர் முதல்முின் நாளூற்றய ஜனாக, ஓர் இரெ ஜனாணுவ
"வல்ோன் முதலரெிஜயம் செ ஜனாக"  ஆவத என்ூற்ற ல் மக்ரபர்லினின் 2014  முடிவு
ரபருவ ஜனாரிய ஜனாஜன ி இமக்களிின் நாளடல் மக்ரய ரிஜயம் செல்வ ஜனாக்கிழந்திருந்த நிின் நாளோன் முதலயில்,
அந்த ி இமக ஜனா கூட்டண திட்டமிட்டு அதிவோன் முதலின் நாளத வடின் நாளைர்த்தவிட்டத.
அதிவோன் முதலத தீவிரெவ ஜனாத ல் மக்ரபரெ ஜனாசிரியர் ல் மக்ரஜ ஜனார்க் ப ஜனார்ரபல் மக்ரரெ ஜனாவ்ஸகிின் நாளயச்
சுற்றிய ஒரு ிஜயம் செதிக்கூட்டத்தின் தின் நாளோன் முதலின் நாளி இமயில் ஹிட்ோன் முதலரின்
குற்ூற்றங்கின் நாளடின் நாளைக் குின் நாளூற்றத்தக் க ஜனாட்டுவதற்க ஜனாஜன ஒரு ஆரெம்ப பரெச்ிஜயம் செ ஜனாரெ
்டின் நடவடிக்ின் நாளக, அதிவோன் முதலின் நாளத ஊக்குவிப்பதற்க ஜனாஜன ல் மக்ரஜர்ி இமன் அரெசியல்
ஸத ஜனாபகத்தின் ஒரு பரெச்ிஜயம் செ ஜனாரெி இம ஜனாக தீவிரெி இமின் நாளடந்தள்டின் நாளைத.



்டின் நவ-ப ஜனாசிிஜயம் செவ ஜனாதத்திற்கு எதிரெ ஜனாக நூூற்ற ஜனாயிரெக் கணக்க ஜனாஜனவர்களின்
ப ஜனாரிய ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டங்களுக்கு ி இமத்தியில்,  ல் மக்ரஜர்ி இமனிக்க ஜனாஜன ி இம ஜனாற்றீடு
கட்சி (AfD)  ஆயுதப்பின் நாளட ி இமற்றம் உள்்டின் ந ஜனாட்டு உடின் நாளைவுத்தின் நாளூற்றயில்
அதிகரித்த வரும் ஆதரெின் நாளவ அனுபவிக்கிூற்றத,  முன்ஜன ஜனாள்
உடின் நாளைவுத்தின் நாளூற்ற தின் நாளோன் முதலவர் ஹன்ஸ-ல் மக்ரஜ ஜனார்க் ி இம ஜனாஸன்
முதோன் முதல ஜனாளித்தவத்திற்க ஜனாஜன எதிர்ப்ின் நாளப "இடதிஜயம் செ ஜனாரி தீவிரெவ ஜனாதம்"
என்ற முத்திின் நாளரெ குத்தம் ஓர் அறிக்ின் நாளகின் நாளயப் பரெசுரிக்க AfD உடன்
ர்டின் நருக்கி இம ஜனாக கூட்டு ல் மக்ரிஜயம் செர்ந்த ரிஜயம் செயல்பட்ட ஜனார். உள்தின் நாளூற்ற அின் நாளி இமச்ிஜயம் செர்
ல் மக்ரஹ ஜனார்ஸட் சீல் மக்ரக ஜனாவர் ரகம்னிட்ஸில் ்டின் நடந்த ்டின் நவ-்டின் ந ஜனாஜ கோன் முதலகங்களில்
இின் நாளணய விரும்பயத ஜனாக அவல் மக்ரரெ கூறிய கருத்ின் நாளதப் ல் மக்ரப ஜனான்ூற்ற
ப ஜனாசிிஜயம் செவ ஜனாத, அரெசுப் பரெச்ிஜயம் செ ஜனாரெம் ரத ஜனாழிோன் முதல ஜனாடின் நாளைர்கள் மீத ரவள்டின் நாளைரி இமஜன
ரப ஜனாழிகின்ூற்றஜன.

ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் ல் மக்ரஜர்ி இமன் கூட்ட ஜனாளிகளிடமிருந்த வரும் இதல் மக்ரப ஜனான்ூற்ற
அறிக்ின் நாளககள் ரபத்த ஜனானுக்கு புத்தயிரூட்டுவதற்க ஜனாஜன ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின்
முயற்சிகடின் நாளைத குண ஜனாம்ிஜயம் செத்ின் நாளத முற்றிலும் ரதளிவ ஜனாக்குகின்ூற்றஜன.
முதோன் முதல ஜனாம் உோன் முதலக ல் மக்ரப ஜனார் ரக ஜனாின் நாளோன் முதலக்கடின் நாளைங்களில் ரக ஜனாின் நாளோன் முதல ரிஜயம் செய்யும்
ரபத்த ஜனானின் திூற்றின் நாளி இமின் நாளயப் ப ஜனாரெ ஜனாட்டுவத வரெோன் முதல ஜனாற்ற
நிின் நாளஜனவுகின் நாளடின் நாளைக் குறித்த ்டின் நடுநிின் நாளோன் முதலய ஜனாஜன ்டின் நடவடிக்ின் நாளக அல்ோன் முதல,
ி இம ஜனாூற்ற ஜனாக அதிகரித்த வரும் ி இமக்கள் எதிர்ப்புக்கு இின் நாளடல் மக்ரய சிக்கஜன
்டின் நடவடிக்ின் நாளககள் ி இமற்றம் ல் மக்ரப ஜனாருக்க ஜனாஜன ி இமதிப்பழந்த
ரக ஜனாள்ின் நாளககின் நாளடின் நாளைத் தீவிரெப்படுத்தவதற்க ஜனாக அதிவோன் முதலின் நாளதப்
போன் முதலப்படுத்தவதற்கு ல் மக்ர்டின் ந ஜனாக்கம் ரக ஜனாண்ட ஓர் அரெசியல்
ஆத்திரெமூட்டோன் முதல ஜனாகும்.

1930  களின் ி இமந்தநிின் நாளோன் முதல ி இமற்றம் இரெண்ட ஜனாம் உோன் முதலக ல் மக்ரப ஜனாருக்குப்
பன்ஜனர் அரி இமரிக்க-ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய உூற்றவுகளிலும் ி இமற்றம்
முதோன் முதல ஜனாளித்தவத்திலும் ஏற்பட்டுள்டின் நாளை ஆழி இம ஜனாஜன ர்டின் நருக்கடிக்கு
இின் நாளடல் மக்ரய,  ப ஜனாரீசில் ல் மக்ர்டின் நற்ற அரெசு தின் நாளோன் முதலவர்கள் முதோன் முதல ஜனாம் உோன் முதலகப்
ல் மக்ரப ஜனாரின் நூற்ூற்ற ஜனாண்டு திஜனத்திற்க ஜனாக ஒன்ற கூடியிருந்தஜனர். ரெஷ்ய ஜனா
ி இமற்றம் சீஜன ஜனாவுக்கு எதிரெ ஜனாக அணுஆயுத ல் மக்ரப ஜனாருக்குத் தய ஜனாரிப்பு
ரிஜயம் செய்வதற்க ஜனாக ட்ரெம்ப் ி இமத்தியதூரெ அணுிஜயம் செக்தி ஆயுத
உடன்படிக்ின் நாளகயிலிருந்த ரவளில் மக்ரயறி உள்டின் நாளை அல் மக்ரதல் மக்ரவின் நாளடின் நாளையில்,
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் ரெஷ்ய ஜனா ி இமற்றம் சீஜன ஜனாின் நாளவ ி இமட்டுி இமல்ோன் முதல,  ி இம ஜனாூற்ற ஜனாக
அரி இமரிக்க ஜனாின் நாளவ எதிர்ரக ஜனாள்வதற்க ஜனாகவும் ஓர் ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய
இரெ ஜனாணுவத்ின் நாளத கட்டின் நாளி இமக்க அின் நாளழப்பு விடுத்தள்டின் நாளை ஜனார்.

உோன் முதலக ல் மக்ரி இமோன் முதல ஜனாதிக்கத்திற்க ஜனாஜன ஒரு முயற்சிின் நாளய ரிஜயம் செய்வதற்க ஜனாக
தங்கின் நாளடின் நாளைப் பின் நாளணத்தக் ரக ஜனாள்வதற்க ஜனாஜன ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பய
ஏக ஜனாதிபத்திய ிஜயம் செக்திகளின் முயற்சிகளுக்கு,  வர்க்க உூற்றவுகின் நாளடின் நாளை
விின் நாளரெவ ஜனாக ி இமறசீரெின் நாளி இமப்பு ரிஜயம் செய்வதம் ி இமற்றம் ப ஜனாசிிஜயம் செத்தின்
வீழ்ச்சிக்குப் பன்ஜனர் ரத ஜனாழிோன் முதல ஜனாடின் நாளை வர்க்கத்திற்கு வழங்கப்பட்ட
அின் நாளஜனத்த ிஜயம் செமூக ி இமற்றம் ஜஜன்டின் ந ஜனாயக ிஜயம் செலுின் நாளககின் நாளடின் நாளை திரும்ப
பறிப்பதம் அவசியி இம ஜனாகிூற்றத.  பரெ ஜனான்ஸ 2023  க்குள்
இரெ ஜனாணுவத்திற்க ஜனாக 300  பல்லியன் யூல் மக்ரரெ ஜனா ரிஜயம் செோன் முதலவிடும் என்ற
இந்த ஜனாண்டின் முனீச் ப ஜனாதக ஜனாப்பு ி இம ஜனா்டின் ந ஜனாட்டில் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் அரெிஜயம் செ ஜனாங்க
அதிக ஜனாரிகள் அறிவித்தஜனர்.  ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் மிகப்ரபரும்
ரிஜயம் செல்வந்தர்களுக்கு பத்த பல்லியன் கணக்க ஜனாஜன யூல் மக்ரரெ ஜனாக்கின் நாளடின் நாளை
வரி ரவட்டுக்கடின் நாளை ஜனாக வ ஜனாரிவழங்கி உள்டின் நாளை நிின் நாளோன் முதலயில்,
ரத ஜனாழிோன் முதல ஜனாடின் நாளைர்களுக்கு எதிரெ ஜனாஜன ஈவிரெக்கி இமற்ூற்ற சிக்கஜன
்டின் நடவடிக்ின் நாளககளின் அடித்தடின் நாளைத்தில் ி இமட்டுல் மக்ரி இம இரெ ஜனாணுவத்திற்க ஜனாக
வழங்கப்படவுள்டின் நாளை ரிஜயம் செோன் முதலவுகள் ிஜயம் செ ஜனாத்தியி இம ஜனாகும்.

ப ஜனாசிிஜயம் செவ ஜனாதத்திற்கு எதிரெ ஜனாஜன ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட்டத்தில் ஸத ஜனாபக்கப்பட்ட ிஜயம் செமூக
உரிின் நாளி இமகின் நாளடின் நாளை ரவட்டவும் ி இமற்றம் இரெ ஜனாணுவவ ஜனாதத்ின் நாளத
ஊக்குவிக்கவும்,  பரரெஞ்சு முதோன் முதல ஜனாளித்தவம் விச்சி
ிஜயம் செர்வ ஜனாதிக ஜனாரெத்ின் நாளத ிஜயம் செட்டபூர்வி இம ஜனாக்க முின் நாளஜனந்தள்டின் நாளைத.  1943  இல்,
ல் மக்ரதசிய எதிர்ப்புக் குழுவின் (CNR -  National  Resistance  Council)

ஸரெ ஜனாலினிிஜயம் செ,  ிஜயம் செமூக-ஜஜன்டின் ந ஜனாயக ி இமற்றம் முதோன் முதல ஜனாளித்தவ ிஜயம் செக்திகளின்
"ரப ஜனாருடின் நாளை ஜனாத ஜனாரெம் மீத ஆட்சி ரிஜயம் செலுத்தம் மிகப்ரபரும்
ரப ஜனாருடின் நாளை ஜனாத ஜனாரெ ி இமற்றம் நிதியியல் பரெபுத்தவ எச்ிஜயம் செரிஜயம் செ ஜனாச்ிஜயம் செங்கின் நாளடின் நாளை
நீக்குவதற்கு" சூளுின் நாளரெத்தஜன.

ட்ரரெ ஜனாட்ஸகிிஜயம் செ இயக்கம் விவரித்தின் நாளதப் ல் மக்ரப ஜனாோன் முதல,  இத்தின் நாளகய
ிஜயம் செக்திகள் ஒரு புரெட்சியின் குரெல்வின் நாளடின் நாளைின் நாளய ர்டின் நரித்த,  ரத ஜனாழிோன் முதல ஜனாடின் நாளை
வர்க்கத்திற்கு நீண்டக ஜனாோன் முதல ்டின் ந ஜனாிஜயம் செகரெி இம ஜனாஜன விின் நாளடின் நாளைவுகின் நாளடின் நாளை ஏற்படுத்திஜன
—ரத ஜனாழிோன் முதல ஜனாடின் நாளைர்கள் அதிக ஜனாரெத்ின் நாளதக் ின் நாளகப்பற்றவின் நாளதத் தடுத்தஜன,
முதோன் முதல ஜனாளித்தவத்ின் நாளத தக்க ின் நாளவத்ததடன் ப ஜனாசிிஜயம் செவ ஜனாத ஆளும்
வர்க்கங்கின் நாளடின் நாளை ப ஜனாதக ஜனாத்தஜன.  ஆஜன ஜனால் 1943-44  இல் ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனா
எங்கிலும் ்டின் நடந்த ஆயுதல் மக்ரி இமந்திய கிடின் நாளைர்ச்சிகள் ி இமற்றம் 1946-47 இல்
ப ஜனாரிய ல் மக்ரவின் நாளோன் முதலநிறத்த அின் நாளோன் முதலகள் ஆகியவற்றக்குப் பன்ஜனர்,
பரரெஞ்சு ஆளும் உயரெடுக்கு ரத ஜனாழிோன் முதல ஜனாடின் நாளைர்களுக்கு ப ஜனாரிய
விட்டுக்ரக ஜனாடுப்புகின் நாளடின் நாளை வழங்க நிர்பந்திக்கப்பட்டத.  இரெயில்ல் மக்ரவ
தின் நாளூற்ற ி இமற்றம் எரிிஜயம் செக்தித்தின் நாளூற்ற நிறவஜனங்கள்
ல் மக்ரதசியி இமயி இம ஜனாக்கப்பட்டஜன,  அரெசு ஓய்வூதியங்கள்,  இோன் முதலவிஜயம் செ
ி இமருத்தவ பரெ ஜனாி இமரிப்பு ி இமற்றம் இோன் முதலவிஜயம் செ ரப ஜனாதக்கல்வி ஆகியின் நாளவ
பரெ ஜனான்சிலும் ி இமற்றம் ல் மக்ரி இமற்கு ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனாவின் ரபரும்பகுதிகளிலும்
அின் நாளி இமப்புி இமயப்படுத்தப்பட்டஜன.

போன் முதல திஜயம் செ ஜனாப்தங்களுக்குப் பன்ஜனர்,  இந்த ரவற்றிகளில் என்ஜன
எஞ்சியிருக்கின்ூற்றஜனல் மக்ரவ ஜனா அவற்ின் நாளூற்ற ல் மக்ரப ஜனார் எந்திரெத்திற்கு தீனி
ல் மக்ரப ஜனாடுவதற்க ஜனாக ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் அழிக்க விரும்புகிூற்ற ஜனார்.  இந்த
விஜயம் செந்தக ஜனாோன் முதலத்தில்,  95  ிஜயம் செதவீத இரெயில்ல் மக்ரவ தின் நாளூற்ற
ரத ஜனாழிோன் முதல ஜனாடின் நாளைர்களிடம் இருந்த வந்த ல் மக்ரவின் நாளோன் முதலநிறத்த ்டின் நடவடிக்ின் நாளக
ி இமற்றம் எதிர்ப்புக்கு ி இமத்தியிலும்,  அவர் ிஜயம் செட்ட
உத்தரெவ ஜனாின் நாளணகின் நாளடின் நாளைக் ரக ஜனாண்டு ல் மக்ரதசிய இரெயில்ல் மக்ரவின் நாளய
தனிய ஜனார்ி இமயி இம ஜனாக்கிஜன ஜனார்.  இப்ல் மக்ரப ஜனாத, அவரின் ரிஜயம் செல்வ ஜனாக்கு விகிதம்
வீழ்ச்சி அின் நாளடகின்ூற்ற ல் மக்ரப ஜனாதினும் ி இமற்றம் அவரெத அின் நாளி இமச்ிஜயம் செரெின் நாளவ
உின் நாளடந்த ரக ஜனாண்டிருக்ின் நாளகயிலும் கூட,  அவர் ஓய்வூதியங்கள்,
ி இமருத்தவ பரெ ஜனாி இமரிப்பு,  ல் மக்ரவின் நாளோன் முதலவ ஜனாய்ப்பன்ின் நாளி இம க ஜனாப்பீடு
ஆகியவற்றின் மீத ஜனாஜன ரவட்டுக்கின் நாளடின் நாளை முன்ரஜனடுத்த வருகிூற்ற ஜனார்,
அல் மக்ரதல் மக்ரவின் நாளடின் நாளையில் அரெசின் ரப ஜனாலிஸ அதிக ஜனாரெங்கின் நாளடின் நாளைப்
போன் முதலப்படுத்திக் ரக ஜனாண்டிருக்கிூற்ற ஜனார்.

ரபத்த ஜனாின் நாளஜன ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் புகழ்வத அவர் ரக ஜனாள்ின் நாளகயில் உள்டின் நாளை
ப ஜனாசிிஜயம் செவ ஜனாத குண ஜனாம்ிஜயம் செத்ின் நாளத எடுத்தக்க ஜனாட்டுகிூற்றத.  2017
ல் மக்ரதர்தல்களில் ்டின் நவ-ப ஜனாசிிஜயம் செவ ஜனாத ல் மக்ரவட்ப ஜனாடின் நாளைர் ி இமரீன் லு ரபன்ின் நாளஜனக்
க ஜனாட்டிலும் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான் "தீின் நாளி இம குின் நாளூற்றந்தவர்"  என்ற அவின் நாளரெ
ஊக்கப்படுத்திய ்டின் நடுத்தரெ வர்க்க அின் நாளி இமப்புகள் ி இமற்றம் கட்சிகளும்
—இப்ல் மக்ரப ஜனாத இின் நாளவ ரத ஜனாழிற்ிஜயம் செங்க அதிக ஜனாரெத்தவத்தின் மூோன் முதலி இம ஜனாக
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் ிஜயம் செமூக ரவட்டுக்கள் மீத ல் மக்ரபரெம்ல் மக்ரபசி வருகின்ூற்ற
நிின் நாளோன் முதலயில்— இின் நாளவ அின் நாளஜனத்தம் திவ ஜனாோன் முதல ஜனாஜனின் நாளவய ஜனாக ி இமற்றம்
பற்ல் மக்ரப ஜனாக்குத்தஜனி இம ஜனாஜனின் நாளவய ஜனாக அம்போன் முதலப்பட்டுள்டின் நாளைஜன.

ப ஜனாசிிஜயம் செவ ஜனாத ிஜயம் செர்வ ஜனாதிக ஜனாரி ரபத்த ஜனானுக்கு புத்தயிரூட்டுவதற்க ஜனாஜன
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானின் முயற்சிகடின் நாளை ஜனாஜனத,  ல் மக்ரப ஜனார் ி இமற்றம் சிக்கஜன
்டின் நடவடிக்ின் நாளககின் நாளடின் நாளை ல் மக்ர்டின் ந ஜனாக்கி வின் நாளடின் நாளைந்தள்டின் நாளை உோன் முதலகின் ஆளும்
உயரெடுக்குகள் ப ஜனாசிிஜயம் செவ ஜனாதத்தின் புத்தயிரூட்டின் நாளோன் முதலச்
ரிஜயம் செயலூக்கத்தடன் ஊக்குவித்த வருகின்ூற்றஜன என்ூற்ற ்டின் ந ஜனான்க ஜனாம்
அகிோன் முதலத்தின் அின் நாளஜனத்தோன் முதலகக் குழுவிஜனத எச்ிஜயம் செரிக்ின் நாளகின் நாளய
நிரெ ஜனாகரிக்க முடிய ஜனாதவ ஜனாற உறதிப்படுத்தகின்ூற்றஜன.  ல் மக்ரப ஜனார் ி இமற்றம்
ிஜயம் செர்வ ஜனாதிக ஜனாரெத்தின் மூோன் முதலல் மக்ரவரெ ஜனாஜன முதோன் முதல ஜனாளித்தவ
அின் நாளி இமப்புமுின் நாளூற்றின் நாளயத் தூக்கிவீிஜயம் செ முின் நாளஜனகின்ூற்ற ஒரு ல் மக்ரிஜயம் செ ஜனாிஜயம் செலிிஜயம் செ
அரெசியல் ல் மக்ரவின் நாளோன் முதலத்திட்டம் ி இமட்டுல் மக்ரி இம 1930  களின்
க ஜனாட்டுமிரெ ஜனாண்டித்தஜனம் திரும்ப வருவின் நாளதத் தடுப்பதற்கு
ி இமனிதயிஜனத்திற்கு வழிவின் நாளககின் நாளடின் நாளை வழங்குகிூற்றத.


