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பிரரெஞ்சு  து தேசிய ய நிய நாநாடிய நாளுமன்றம
 தபிய நாரெிய நாட்நாடக்கிய நாரெர்ககள்களை இலக்கில் களகில் வைத்த
"கலகம-ஒடுக்கும"  தபிய நாலிஸ் அரெசு சட்நாடத்களு தே
நிகளற தகில் வைற்றுகிறத
By Will Morrow,

பரரெஞ்சு

 து தேசிய

ய நிய நாநாடிய நாளுமன்றம,

 த ிய நாரெிய நாடுவு தேற்்கிய நான

உரிமமக்குக் குழி றிக்்கவும மற்றும  த ிய நாலிஸ் அதி்கிய நாரெங்்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களைக்
கூடுு தேுதலிய நா்க விரிவிய நாக்்கவும ஜனிய நாதி தி இமிய நானுவல் மக் தரெிய நானின்
"்குதல்கம ஒடுக்கும" சட்நாடத்திற்கு திங்்கபோலிஸ் அதிகாரங்களைன்று ர ருவிய நாரியிய நா்க
விய நாக்்களித்ு தேத.
இந்ு தே சட்நாடம சமூ்க சமத்தவமின்மமக்கு எதிரெிய நான "மஞ்சள
சீருமநாட"  த ிய நாரெிய நாட்நாடங்்களுக்கு விமநாடயிறுப் தில் பரெு தேம மந்திரி
எட்விய நார்ட் பலிப் ிய நால் முு தேலில் ஜனவரியில் அறிவிக்்கப் ட்நாடத.
இத பரெிய நான்மச ஒரு  த ிய நாலிஸ் அரெசிய நா்க மிய நாற்றுவதில் ஒரு
குறிப்பநாடத்ு தேக்்க டிமயக் குறிக்கிறத. ஹங் த்கரியில் இருந்த,
ப தரெசில் வமரெயில், அரமரிக்்கிய நா வமரெயில் மற்றும ஏமனய
இநாடத்திலும என, ஐ தரெிய நாப் ிய நா மற்றும சர்வ து தேச அபோலிஸ் அதிகாரங்களைவில்
முு தேுதலிய நாளித்தவ அரெசிய நாங்்கங்்கள இத த ிய நான்ற திருப் த்மு தே எடுத்த
வருவு தேற்கு
இணங்்க,
பரரெஞ்சு
ஆளும
வர்க்்கமும
முன்ரனிய நாரு த ிய நாதம
இல்ுதலிய நாு தே
சமூ்க
சமத்தவமின்மம
அதி்கரிப்பன் மீத ரு தேிய நாழிுதலிய நாபோலிஸ் அதிகாரங்களை வர்க்்கத்தின் சமூ்க எதிர்ப்புக்கு
ஒடுக்குமுமறக்்கிய நான அு தேன் அதி்கிய நாரெங்்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களை விரிவிய நாக்குவு தேன்
மூுதலமிய நா்க விமநாடயிறுத்த வருகிறத.
இந்ு தே சட்நாடம தசிய நாு தேிய நாவுக்கு ஒரு மிய நாு தேத்திற்குள பரெிய நான்சின்  தமல்
அமவயிய நான ரசனட்டில் ஒப்புு தேல் வழங்்கப் நாட  தவண்டும. இத
பன்வருவமு தே நிர்ணயிக்கிறத :
ஒரு மிய நாு தேத்திற்கு எந்ு தேரவிய நாரு ர ிய நாத  த ிய நாரெிய நாட்நாடத்திலும
்குதலந்த ர்கிய நாளவதிலிருந்த எவரரெிய நாருவருக்கும  த ிய நாலிஸ்
உயரெதி்கிய நாரி்கள ு தேமநாட விதிக்்க முடியும. இு தேற்கு
அவசியப் டுவத எல்ுதலிய நாம, “அவர்்களின் ய நநாடவடிக்ம்க
ர ிய நாத ஒழுங்கிற்கு குறிப் ிய நா்க ர ரும அச்சுறுத்ு தேமுதலக்
ர்கிய நாண்டிருப் ு தேிய நா்க
்கருு தே
ஆழ்ந்ு தே
்கிய நாரெணங்்கள
இருப் ு தேிய நா்க" அரெசு ய நம  தவண்டும.
 த ிய நாரெிய நாட்நாடங்்களில் ்குதலந்த ர்கிய நாளவதிலிருந்த ு தேமநாட
விதிக்்கப் ட்நாட எவரரெிய நாருவரும அரெசின் ்கண்்கிய நாணிப்பு
ட்டியலில்
 தசர்க்்கப் டுவிய நார்.
“ர ிய நாதப்
 த ிய நாரெிய நாட்நாடங்்களில்
ங்ர்கடுப் தில் இருந்த ு தேமநாட
விதிக்்கப் ட்நாடவர்்கள
மீத,
 து தேசியபோலிஸ் அதிகாரங்களைவில்,
்கண்்கிய நாணிப்ம உறுதிப் டுத்தவு தேற்்கிய நா்க, ு தேனிய ந ர்்களின்
ு தே்கவல்்களுக்்கிய நான
ு தேிய நானியங்கி
்கண்்கிய நாணிப்ம
அமமப் ு தேற்கு"
உளதமற
மற்றும
நீதித்தமற
அமமச்சர்்களுக்கு அதி்கிய நாரெம வழங்்கப் டும.
 த ிய நாரெிய நாட்நாடத்தில் அல்ுதலத "அு தேன் அருகில் சுற்றுவட்நாடப்
குதியில்" எவரரெிய நாருவரின் ம ்கள மற்றும ்கிய நார்்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களைச்

7 February 2019
 தசிய நாு தேமனயிநாட,
அரெசு வழக்்கறிஞரின் உத்ு தேரெவின்
 த ரில்,
 த ிய நாலிஸ்
அதி்கிய நாரி்களுக்கு
அதி்கிய நாரெம
வழங்்கப் டும.
இத
இப் த ிய நாமு தேய
சட்நாட
ய நமநாடமுமற்களுக்குள உளபோலிஸ் அதிகாரங்களைநாடக்்கப் டுகிறத:
“திடீர்
ஆயுு தேமிய நா்க”
யன் டுத்ு தேப் நாடுதலிய நாரமன அவர்்கபோலிஸ் அதிகாரங்களைிய நால்
கூறக் கூடிய எந்ு தேரவிய நாரு ர ிய நாருமபோலிஸ் அதிகாரங்களையும  து தேடுவு தேற்்கிய நா்க
என்று,  த ிய நாலிஸ் இப் த ிய நாத வழமமயிய நா்க "மஞ்சள
சீருமநாட"
 த ிய நாரெிய நாட்நாடக்்கிய நாரெர்்களின் ்கிய நார்்கள மற்றும
ம ்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களைச்  தசிய நாு தேமனயிடுகிறத.
“ர ிய நாத ஒழுங்கிற்கு ஓர் அச்சுறுத்ு தேுதலிய நான யங்்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களை
ஏற் டுத்தம சூழல்்களில் ு தேன்னுமநாடய மு்கம ரு தேரியக்
கூநாடிய நாரு தேன ஒருவர்  தவண்டுரமன் தறிய நா, ரமிய நாத்ு தேமிய நா்க தவிய நா
அல்ுதலத
குதியிய நா்க தவிய நா"
மூடுவமு தே
இப் த ிய நாத
இச்சட்நாடம ஒரு குற்றமிய நா்க ஆக்கும. ஒரு  த ிய நாரெிய நாட்நாடத்தில்
மு்கமமறப்ம அணிந்திருத்ு தேல் ஏற்்கன தவ 1,500 யூ தரெிய நா
அ ரெிய நாு தேத்தநாடன்
ு தேண்நாடமனக்குரியு தேிய நா்க
இருந்ு தேத,
ஆனிய நால் இந்ு தே உச்சவரெமபு இப் த ிய நாத 15,000 யூ தரெிய நா
மற்றும ஓரெிய நாண்டு சிமற ு தேண்நாடமனயிய நா்க உயர்த்ு தேப் டும.
ஒருவரின் மு்கத்மு தேப் " குதியிய நா்க" மூடுவு தேற்்கிய நான  த ிய நாலிஸ் ு தேமநாட
என் த ர ரிய சூரிய-ஒளிக்்கிய நான ்கருப்பு ்கண்ணிய நாடி்கள மற்றும
 தமல்தண்டு்களுக்கும
ர ிய நாருந்ு தேுதலிய நாம
என்று
ரெவுதலிய நா்க
குறிப்பநாடப் டுகிறத. ்கண்ணீர் பும்கக்குண்டு்கபோலிஸ் அதிகாரங்களைிய நால்  த ிய நாலிஸ்
ு தேிய நாக்்குதலிய நாம என்று உத் து தேசித்த சிுதலர் "மஞ்சள சீருமநாட"
 த ிய நாரெிய நாட்நாடங்்களில் ர்கிய நாண்டு வந்திருந்ு தே சுவிய நாச மு்கமூடி்களும,
ரெப் ர்
 து தேிய நாட்நாடிய நாக்்கள
மற்றும
உணர்விழக்்கச்
ரசய்யும
ம்கரயறிகுண்டு்கள மு்கத்தி துதலிய நா ு தேமுதலயி துதலிய நா சுநாடப் டுவதிலிருந்த
ஆர்ப் ிய நாட்நாடக்்கிய நாரெர்்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களைத் ு தேற்்கிய நாத்தக் ர்கிய நாளவு தேற்்கிய நான ு தேமுதல
்கவசங்்களும இதில் உளபோலிஸ் அதிகாரங்களைநாடக்்கப் நாடுதலிய நாம.
உண்மமயில் அந்ு தே சட்நாடம தசிய நாு தேிய நா, ஒரு ய ந ர் ஒரு குற்ற
ய நநாடவடிக்ம்கமய  தமற்ர்கிய நாளவு தேற்்கிய நா்க மு்கத்மு தே
மமறத்த
ர்கிய நாண்டிருந்ு தேிய நால் ு தேிய நான் அத ர ிய நாருந்தம என்று குறிப்பட்நாடத.
ஆனிய நால் ய நிய நாநாடிய நாளுமன்ற பரெதிநிதி்கள அத சட்நாடத்மு தே " யன் டுத்ு தே
முடியிய நாத" ரசய்த விடுரமன அறிவித்ு தே பன்னர் ்கநாடந்ு தே மிய நாு தே
இறுதியில் ய நிய நாநாடிய நாளுமன்றத்தில் ஒரு சட்நாடத்திருத்ு தேத்தின் மூுதலமிய நா்க
அத நீக்்கப் ட்நாடத. மிய நாறிய நா்க, ம்கத ரசய்யப் ட்நாட ய ந ர் இப் த ிய நாத
ு தேங்்களின் மு்கத்மு தே மமறக்்க அவர்்களுக்கு ஒரு "சட்நாடபூர்வ
 தய நிய நாக்்கம"
இருந்ு தேு தேிய நா்க
நிரூபத்ு தேிய நா்க
 தவண்டும.
இந்ு தே
சட்நாடத்திருத்ு தேத்மு தே முன்ய ந்கர்த்திய ஜனய நிய நாய்க இயக்்க ்கட்சியின்
Laurence
Vichnievsky
கூறும்கயில்,
அத
அரெசிநாடமிருந்த

குற்றஞ்சிய நாட்நாடப் ட்நாடவருக்கு “நிரூபக்்க  தவண்டிய
மிய நாற்றுவு தேற்கு” அவசியப் டுவு தேிய நா்க ரு தேரிவித்ு தேிய நார்.

ர ிய நாறுப்ம

 த ிய நாரெிய நாட்நாடங்்களில்
்குதலந்த
ர்கிய நாளவதிலிருந்த
ு தேமநாட
ரசய்யப் ட்நாடவர்்கள ஒரு நிர்விய நா்க நீதி தியிநாடம முமறயீடு
ரசய்யுதலிய நாம என்றிய நாலும, அத த ிய நான்ற முமறயீடு்கள ரசய்வத
ய நமநாடமுமறயபோலிஸ் அதிகாரங்களைவில் சிய நாமிய நானிய குடிமக்்களுக்கு சிய நாத்தியமில்முதல
என் மு தே
ஊநாட்கங்்களில்
 த சிய
வழக்்கறிஞர்்கள
ரு தேளிவு டுத்தினர்.  த ிய நாரெிய நாட்நாடத்தில் ்குதலந்த ர்கிய நாளவு தேற்கு ு தேமநாட
விதிக்்கப் ட்நாட எவரரெிய நாருவருக்கும 48 மணி  தய நரெத்திற்குள
உத்ு தேரெவிய நாமண
அனுப்
அரெசுக்கு
வழி்கிய நாட்நாடப் ட்டுளபோலிஸ் அதிகாரங்களைத
என்ற த ிய நாதம, அவர்்கபோலிஸ் அதிகாரங்களைிய நால் அந்ு தே ய ந மரெ ரு தேிய நாநாடர்பு ர்கிய நாளபோலிஸ் அதிகாரங்களை
முடியிய நாவிட்நாடிய நால் இத ர ிய நாருந்ு தேிய நாத.
இந்ு தே குற்றச்சிய நாட்டுக்்கள "்குதல்கக்்கிய நாரெர்்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களை"  தய நிய நாக்கி திருப்ப
விநாடப் ட்டிருப் ு தேிய நா்க அரெசின் அர்த்ு தேமற்ற விய நாு தேங்்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களை யிய நாரும
ய நமபுவு தேற்கில்முதல. ஞிய நாயிறன்று இரெவு உளதமற அமமச்சர்
கிறிஸ் து தேிய நாப்
்கிய நாஸ்நாடரனர்
"வு தேந்தி்கள,
திரித்ு தேல்்கள,
ர ிய நாய்யுமரெ்கள, யங்்கள மற்றும சந் து தே்கங்்கள விமு தேக்்கப் ட்டு
வருவு தேன்" ்கிய நாரெணமிய நா்க ஒரு  த ஸ்புக் திமவ ரவளியிட்நாடிய நார்.
 த ிய நாரெிய நாட்நாடத்தில் "மி்க ர ரும ிய நாலும, குண்நாடர்்கள ஆ த்மு தே
ஏற் டுத்தவு தேிய நால்”,
இச்சட்நாடம
" த ிய நாரெிய நாட்நாட
உரிமமமயப்
ிய நாத்கிய நாக்்க  தய நிய நாக்்கம" ர்கிய நாண்நாடு தேிய நாம.
“மஞ்சள சீருமநாட"  த ிய நாரெிய நாட்நாடங்்கள 12 விய நாரெங்்களுக்கு முன்னர்
ரு தேிய நாநாடங்கியதில்
இருந்த
1,200
க்கும
அதி்கமிய நான
 த ிய நாரெிய நாட்நாடக்்கிய நாரெர்்கள
்கிய நாயமமநாடந்திருப் ு தேிய நா்க
்கிய நாஸ்நாடரனர்
குறிப்பட்நாடிய நார்,
ஆனிய நால்
ுதலத்தி்கள
மற்றும
்கண்ணீர்
பும்கக்குண்டு்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களைக் ர்கிய நாண்டு ு தேிய நாக்கி, உணர்விழக்்க மவக்கும
ம்கரயறிகுண்டு்கபோலிஸ் அதிகாரங்களைிய நால் ரு தேிய நாழிுதலிய நாபோலிஸ் அதிகாரங்களைர்்களின் ்கரெங்்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களை எரித்த
்கிய நாயம உண்நாடிய நாக்கிய, ரெப் ர்  து தேிய நாட்நாடிய நாக்்கபோலிஸ் அதிகாரங்களைிய நால் 20 க்கும
அதி்கமிய நானவர்்களின்
்கண்்களில்
சுட்நாட
்குதல்கம
ஒடுக்கும
 த ிய நாலிஸின்
ு தேிய நாக்குு தேல்்களினிய நா துதல தய
ர ரும ிய நான்மமயினர்
்கிய நாயமமநாடந்ு தேிய நார்்கள என் மு தே அவர் ரு தேரிவிக்்கவில்முதல.
எப் டிப்

ிய நார்த்ு தேிய நாலும, இந்ு தே ிய நாசிய நாங்குத்ு தேனம அரெசு பரெதிநிதி Alice
ஆல் ம்கவிநாடப் ட்நாடத. அப்ர ண்மணி ஜனவரி 31 இல்
Le
Figaro
க்குக் கூறும்கயில்,
“ரு தேிய நாநாடர்ந்த வன்முமற
குற்றவிய நாளியிய நாகி வரும, ய நமக்கு முன்ன தம ரு தேரிந்ு தே, தீவிரெ வுதலத
மற்றும
தீவிரெ
இநாடதின்
சிறிய
குழுக்்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களைச்
 தசர்ந்ு தே
ஆர்ப் ிய நாட்நாடங்்களில் ு தேனிய ந ர்்கள ஏன் ரு தேன் நாட  தவண்டும
என் மு தே பரரெஞ்சு மக்்கள புரிந்த ர்கிய நாளபோலிஸ் அதிகாரங்களைவில்முதல,” என்றிய நார்.
இத
இச்சட்நாடம
இறுதியில்
இநாடதசிய நாரி
எதிர்ப்ம க்
குற்ற்கரெமிய நாக்குவமு தே  தய நிய நாக்கி திருப்ப விநாடப் ட்டிருப் மு தேத்
ரு தேளிவு டுத்தகிறத.
Thourot

அந்ு தே சட்நாடம தசிய நாு தேிய நாவுக்கு ஆு தேரெவிய நா்க 392 விய நாக்கு்களும, எதிரெிய நா்க
92 விய நாக்கு்களும இநாடப் ட்நாடன.  தசிய நாசலிஸ்ட் ்கட்சி (PS),  தஜிய நான்லூக் ரமருதலன் தசிய நானின் அடி ணியிய நா பரெிய நான்ஸ் (LFI), மற்றும
மரீன் லு ர ன்னின் ய நவ- ிய நாசிசவிய நாு தே  து தேசிய திரெபோலிஸ் அதிகாரங்களைணி ஆகியமவ
எதிரெிய நா்க விய நாக்்களித்ு தேவற்றில் உளபோலிஸ் அதிகாரங்களைநாடங்கும. இந்ு தே ்கட்சி்கள
அமனத்த தம ரு தேிய நாழிுதலிய நாபோலிஸ் அதிகாரங்களை வர்க்்கத்திற்கு எதிரெிய நா்க அரெமசக்
்கட்நாடமமப் மு தே
ஆு தேரிக்கின்றன
என்  து தேிய நாடு,
அந்ு தே
சட்நாடம தசிய நாு தேிய நாமவ
நிமற தவற்ற
அவற்றின்
விய நாக்கு்கள
அவசியமில்முதல
என் ு தேிய நால்
மட்டு தம
அு தேற்கு
எதிரெிய நா்க
விய நாக்்களித்ு தேன.
ிய நாசிசவிய நாு தே விச்சி ஆட்சியின் வழி து தேிய நான்றுதலிய நான லு ர ன்னின்
்கட்சி மக் தரெிய நானின் சட்நாடத்திற்கு எதிரெிய நா்க "ு தேனிய ந ர் சுு தேந்திரெத்தின்"

ிய நாத்கிய நாவுதலரெிய நா்க ு தேன்மன நிறுத்திக் ர்கிய நாளபோலிஸ் அதிகாரங்களை முடியும என்ற
உண்மமயிய நானத,
எந்ு தேரவிய நாரு
மக்்கள
பரெச்சிமனயும
ரஜயிப் ு தேற்்கிய நான அதிதீவிரெ வுதலதின் ஆற்றல், வுதலதசிய நாரி
 த ிய நாலிஸ்-அரெமசயும மி்கவும "மிு தேமிய நான" முு தேுதலிய நாளித்தவ ்கட்சி்கள
என்று
கூறிக்
ர்கிய நாள மவ்களின்
சிக்்கன
ய நநாடவடிக்ம்க
ர்கிய நாளம்க்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களையும
சிய நார்ந்தளபோலிஸ் அதிகாரங்களைத
என் ு தேற்கு
மற்ரறிய நாரு
ஆு தேிய நாரெமிய நா்க உளபோலிஸ் அதிகாரங்களைத.
அடி ணியிய நா பரெிய நான்ஸ் மற்றும  தசிய நாசலிஸ்ட் ்கட்சியின் " தவண்நாடிய நாம"
விய நாக்கு்களும எரிச்சலூட்டுவதில் குமறந்ு தேமவ இல்முதல. ய நவம ர்
2015 இல், பரெிய நான்சுவிய நா  தஹிய நாுதலிய நாண்டின்  தசிய நாசலிஸ்ட் ்கட்சி
அரெசிய நாங்்கம
ிய நாரீசில்
யங்்கரெவிய நாு தே
ு தேிய நாக்குு தேல்
என்ற
சிய நாக்குப் த ிய நாக்ம்கப்
யன் டுத்தி,
அவசரெ்கிய நாுதல
நிமுதலமயத்
திணித்த, அடிப் மநாட ஜனய நிய நாய்க உரிமம்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களை நீக்கியதநாடன்,
 த ிய நாலிஸிற்கு
ிய நாரிய
அதி்கிய நாரெங்்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களை
வழங்கியத.
ரமருதலன் தசிய நானின் ்கட்சி அந்ு தே அவசரெ்கிய நாுதல நிமுதல திணிப்ம
ஆு தேரித்ு தேத, பன்னர் இரெண்டு ஆண்டு்களுக்கு நீடிக்்கப் ட்நாட
ரய நருக்்கடி நிமுதல மீண்டும மீண்டும ரு தேிய நாழிுதலிய நாபோலிஸ் அதிகாரங்களைர்்கள மற்றும
மிய நாணவர்்களின்  த ிய நாரெிய நாட்நாடங்்களுக்கு எதிரெிய நா்க யன் டுத்ு தேப் ட்நாடத.
அரெசியல்
ஸ்ு தேிய நா ்கத்தின்
எந்ு தே
்கன்மனயும
ஜனய நிய நாய்க
உரிமம்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களைப்
ிய நாத்கிய நாப் ு தேற்கு இல்முதல. இத அமனத்த
ரு தேிய நாழிற்சங்்க கூட்நாடமமப்பு்கள வமரெயில் நீளகிறத, இமவ இந்ு தே
"்குதல்கம
ஒடுக்கும"
சட்நாடத்திற்கு
எந்ு தே
எதிர்ப்ம யும
ஒழுங்்கமமக்்கவில்முதல.
ரு தேிய நாழிற்சங்்கங்்கள அவற்றின்
நிதி
வரெவில்
90
சு தேவீு தேத்திற்கும அதி்கமிய நா்க அரெசு
மற்றும
முு தேுதலிய நாளிமிய நார்்களிநாடம இருந்த ர றுகின்ற நிமுதலயில், மற்றும
ர ருநிறுவனங்்களுக்்கிய நான
ஒரு
ரு தேிய நாழில்தமற
 த ிய நாலிஸ்
மநாடயிய நா்க அவற்றிற்கு ஒதக்்கப் ட்நாட
ிய நாத்திரெத்மு தே வகிக்கும
இமவ, ஆரெம த்தில் இருந் து தே ரவளிப் மநாடயிய நா்க "மஞ்சள
சீருமநாட"  த ிய நாரெிய நாட்நாடங்்களுக்குக் கு தரெிய நாு தேமிய நா்க இருந்ு தேன. மி்கப்
ர ரிய பரரெஞ்சு ரு தேிய நாழிற்சங்்க கூட்நாடமமப் ிய நான CFDT இன்
ு தேமுதலவர்
 துதலிய நா தரெிய நான்
 த ர் தஜ,
“வன்முமற"
 த ிய நாரெிய நாட்நாடக்்கிய நாரெர்்களுக்கு எதிரெிய நா்க மீண்டும மீண்டும ்கடுமமயிய நான
அரெசு ய நநாடவடிக்ம்க்களுக்கு அமழப்பு விடுத்தளபோலிஸ் அதிகாரங்களைிய நார்.
அரெசு, ஒடுக்குமுமற மூுதலமிய நா்க  த ிய நாரெிய நாட்நாடங்்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களை முடிவுக்குக்
ர்கிய நாண்டு வருவதில்  து தேிய நால்வியமநாடந்ு தேதம, ரு தேிய நாழிற்சங்்கங்்கள
அந்ு தே
 த ிய நாரெிய நாட்நாடங்்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களை
ு தேங்்களுநாடன்
"இமணக்கும"
முமறயீடு்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களைச் ரசய்ய ு தேமத திமசவழிமய மிய நாற்றி உளபோலிஸ் அதிகாரங்களைன ,
அமவ  த ிய நாரெிய நாட்நாடங்்கள மீத ்கட்டுப் ிய நாட்மநாட எடுத்த அவற்றின்
குரெல்வமபோலிஸ் அதிகாரங்களைமய
ரய நரிப் ு தேற்்கிய நா்க
ரசவ்விய நாயன்று
 து தேசிய
"ய நநாடவடிக்ம்க தினம" என்ற ஒன்றுக்கு அமழப்பு விடுத்ு தேன.
எகிப்திய சர்விய நாதி்கிய நாரி அப்ரு தேல் ு தேிய நாஹ் சிசி உநாடன் மக் தரெிய நான்
ு தேன்மன ய நல்லிணக்்கப் டுத்திக் ர்கிய நாளபோலிஸ் அதிகாரங்களை அவரின் சமீ த்திய
விஜயத்திற்குப் பன்னர் மற்றும விச்சி ு தேமுதலவர் மறுஷல்
ர த்ு தேிய நாமன "மிய நாவீரெர்" என்று பு்கழ்ந்தமரெத்ு தே பன்னர் வந்தளபோலிஸ் அதிகாரங்களை
இந்ு தே புதிய சட்நாடங்்கள, பரெிய நான்சிலும சர்வ து தேச அபோலிஸ் அதிகாரங்களைவிலும
ரு தேிய நாழிுதலிய நாபோலிஸ் அதிகாரங்களை
வர்க்்கம
எதிர்ர்கிய நாளளும
மரெண்கதியிுதலிய நான
அ ிய நாயங்்கமபோலிஸ் அதிகாரங்களை
அடிக் த்கிய நாடிடுகின்றன.
முு தேுதலிய நாளித்தவ
அமமப்புமுமறயின்
ஆழமமநாடந்த
வரும
ர ிய நாருபோலிஸ் அதிகாரங்களைிய நாு தேிய நாரெ
உமநாடமவ மு்கங்ர்கிய நாடுத்தளபோலிஸ் அதிகாரங்களை ஆளும வர்க்்கம  த ிய நார் மற்றும
வறுமமக்கு எதிரெிய நா்க ரு தேிய நாழிுதலிய நாபோலிஸ் அதிகாரங்களைர்்கள மற்றும இமபோலிஸ் அதிகாரங்களைஞர்்களின்
அதி்கரித்த வரும இயக்்கத்திற்கு ஒரு  த ிய நாலிஸ் அரெமசக்
்கட்நாடமமப் ு தேன் மூுதலமிய நா்க விமநாடயிறுக்கிறத.

