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இணையக் கருத்துக்கணிப்பில,
பிபிர பிரெஞ்சு ்சு தஞ்சு தேர்ஞ்சு தேல இறுதிச் சுற்றில இ பிரெண்ட
்சு த வேட்்பட்பாளர்கணளயு்சு தளையுமே பிரளையுமே்சு தேட்பான்்சு தலட்பானின்

ஆஞ்சு தே பிரெ வேட்பாளர்கள் நி பிரெட்பாகரிக்கின்றனர்
By Alex Lantier,  3 May 2017

இந்த வவாரம் நடத்தப்பட்ட ஒரு இரு இணஒரு இணையக் கருத்துக்கணிப்பில,

அடிபணியவா பிரவான்ஸ் (UF) இயக்கத்தின் அங்கத்தவர்கள் பி்கள் பிரரஞ்ச
ஜனவாதிபதித் ் ததர்தலின் இறுதிச் சற்றில எந்த்கள் பிரவவாரு
் தவட்பவாளருக்கும் ஆதரவளிப்பரு இணத நிரவாகரித்தனர்.  முன்னவாள்
் தரவாத்ஸ்ரு இண்சைலட் வங்கியவாளர் இளர் இமவானுவல ளர் இமக்் தரவான் ளர் இமற்றும் நவ-
பவாசிஸ்ட் ளர் இமரின் லு ்கள் பிரபன் ஆகி் தயவார் தவான் அந்த இரு
் தவட்பவாளர்களவாவர்.

இந்த வவாக்களிப்பவானது UF இன் ் ததவாலவியரு இணடந்த ஜனவாதிபதி
் தவட்பவாளரவான ் தஜவான்-லூக் ்கள் பிரளர் இம் தலவான்் த்சைவான் எடுத்த நிரு இணலப்பவாட்டின்
—இவர் ளர் இமக்் தரவானுக்கு தனது அரசியல ஒருரு இணளர் இமப்பவாட்ரு இணட
வலியுறுத்தியிருந்த் ததவாடு அவரது பிரதளர் இமரவாவதற்கும் கூட
முன்்கள் பிரளர் இமவாழிந்தவார்—  ஒரு ளர் இமரு இணறைமுகளர் இமவான ளர் இமறுதலிப்பவாக இருந்தது.
பிரவான்சின் பிரதவான அரசியல கட்சிகள் வரலவாற்றுப்்கள் பிரபரும்
நிரு இணலகுரு இணலரு இணவ ்சைந்தித்துள்ள நிரு இணலயில ் ததர்தலின் முதல சற்றில
்கள் பிரளர் இம் தலவான்் த்சைவான் கிட்டத்தட்ட 20 ்சைதவீத வவாக்குகரு இணள ்கள் பிரபற்றிருந்தவார்.

UF  ஆல நடத்தப்பட்ட கலந்தவா் தலவா்சைரு இணன வவாக்களிப்பில,  பிரவான்சின்
ஆளும் ் த்சைவா்சைலிஸ்ட் கட்சியின் விருப்பளர் இமவானவரவாக இருக்கும்
ளர் இமக்் தரவானுக்கு வவாக்களிப்பதற்கு ஆதரவவாக ்கள் பிரவறும் 34.83  ்சைதவீத
அங்கத்தவர்க் தள ஆ் தலவா்சைரு இணனயளித்தனர். ஒரு ்கள் பிரவற்று வவாக்கிற்கவான
அரு இணஅழைப்புகள் 36.12  ்சைதவீத வவாக்குகரு இணளப் ்கள் பிரபற்றைன,  கலந்து
்கள் பிரகவாள்ளவாளர் இமல புறைக்கணிப்பதற்கு 29.05 ்சைதவீத வவாக்குகள் கிரு இணடத்தன.
UF இன் 440,000 அங்கத்தவர்களில சளர் இமவார் 200,000 ் தபர் பங்கு்கள் பிரபற்றை
இந்த வவாக்்கள் பிரகடுப்பில, இரண்டவாம் சற்றில ளர் இமக்் தரவானின் எதிரவாளியவான
நவ-பவாசி்சை ் ததசிய முன்னணிரு இணய (FN) ் த்சைர்ந்த ளர் இமரின் லு ்கள் பிரபன்னுக்கு
வவாக்களிப்பது ஒரு ்கள் பிரதரிவவாக அளிக்கப்படவிலரு இணல என்று UF

சட்டிக்கவாட்டியிருந்தது.

இந்த இரு இணஒரு இணையவழி வவாக்களிப்பவானது,  இரண்டு பிற்் தபவாக்கு
் தவட்பவாளர்களுக்கும் எதிரவாக,  இரண்டவாம் சற்ரு இணறை ்கள் பிர்சையலூக்கத்துடன்
புறைக்கணிப்பதற்கு PES (Parti de l’ galit  socialiste)é é  விடுத்த அரு இணஅழைப்பின்
அரசியல முக்கியத்துவத்ரு இணத அடிக்் தகவாடிட்டுக் கவாட்டுகிறைது.  அடுத்த
ஜனவாதிபதிக்கு ்கள் பிரதவாழிலவாள வர்க்கத்தில இருந்து எஅழைக்கூடிய
எதிர்ப்ரு இணப தடுத்து நிறுத்த முரு இணனவதில ்கள் பிரளர் இம் தலவான்் த்சைவான் வகிக்கின்றை
ஆபத்தவான பவாத்திரத்ரு இணதயும் இது ்கள் பிரவளிச்்சைம் ் தபவாட்டுக் கவாட்டுகிறைது.
்கள் பிரதவாழிலவாளர்களும் இரு இணளஞர்களும் ்கள் பிரளர் இம் தலவான்் த்சைவானின் மீது சிறிதும்
நம்பிக்ரு இணக ரு இணவக்க இயலவாது என்பரு இணத PES வலியுறுத்துகிறைது.
் தவரு இணலநிறுத்தங்களும் ் தபவாரவாட்டங்களும்,  அவரது அரு இணளர் இமப்பில
இருந்து சயவாதீனப்பட்டும்,  அடுத்த ் ததர்தலில எந்த பிற்் தபவாக்கு
் தவட்பவாளர் ்கள் பிரஜயித்தவாலும் அவருக்்கள் பிரகதிரவான புரட்சிகரப்
் தபவாரவாட்டத்ரு இணத ் தளர் இமற்்கள் பிரகவாள்வதற்கவான ஒரு முன்் தனவாக்கின்
அடிப்பரு இணடயிலும், ஒழுங்கரு இணளர் இமக்கப்பட ் தவண்டும்.

்கள் பிர்சைன்றை ்கள் பிரவள்ளிக்கிஅழைரு இணளர் இமயன்று ் தபசிய ்கள் பிரளர் இம் தலவான்் த்சைவான்,  அவர்
வவாக்களிக்கச் ்கள் பிர்சைலலவிருப்பதவாக கூறிய அ் தத்சைளர் இமயத்தில,  யவாருக்கு
வவாக்களிக்கவிருக்கிறைவார் என்பரு இணத ்கள் பிர்சைவாலல ளர் இமறுத்து விட்டவார். இறுதிச்
சற்றில UF இன் அங்கத்தவர்களும் வவாக்கவாளர்களும் எவ்வவாறு
வவாக்களிக்க ் தவண்டும் என்று அவர் கருதுகிறைவார் என்பரு இணதக் கூட
கூறை ளர் இமறுத்து,  எந்த அரசியல வழிகவாட்டரு இணலயும் கூட வஅழைங்கவாது
விட்டிருந்தவார்.  இதன்மூலம் லு ்கள் பிரபன்னுடன் ஒப்பிடுரு இணகயில ஒரு
“குரு இணறைந்த தீரு இணளர் இம”யவாகக் கருதி ளர் இமக்் தரவாரு இணன வவாக்கவாளர்கள் ்கள் பிரதரிவ
்கள் பிர்சைய்ய ் தவண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்றை PS, வலது்சைவாரி குடியரசக்
கட்சி ளர் இமற்றும் பிரதவான ்கள் பிர்சைய்தித்தவாள்கள் ளர் இமற்றும் ்கள் பிரதவாரு இணலக்கவாட்சி
்சைவானலகள் ஆகியவற்றின் மூலளர் இமவான அரசியல ளர் இமற்றும் ஊடகப்
பிரச்்சைவாரத்தின் பின்னவால அவர் தன்ரு இணன நிறுத்திக் ்கள் பிரகவாண்டிருக்கிறைவார்.

இந்தப் பிரச்்சைவாரம் ஒரு அரசியல ் தளர் இமவா்சைடியவாகும்.  லு ்கள் பிரபன்னுடன்
ஒப்பிடுரு இணகயில ளர் இமக்் தரவான் ஒரு “குரு இணறைந்த தீரு இணளர் இம” அலல.  நவ-பவாசி்சை
் தவட்பவாளர் ்கள் பிரதவாழிலவாளர்களுக்கு ஒரு உயிர்வவாழ்க்ரு இணக அபவாயத்ரு இணத
முன்நிறுத்துகிறைவார் என்பதில ்சைந்் ததகமிலரு இணல தவான்,  ஆயினும்
ளர் இமக்் தரவானும் அ் தத அபவாயத்ரு இணத் தய முன்நிறுத்துகிறைவார்.  PS ஆல
திணிக்கப்பட்ட அவ்சைரகவால நிரு இணலரு இணய ்கள் பிரதவாடர்ந்து பரவாளர் இமரிக்க
விரும்புவதவாக அவர் கூறுகிறைவார்,  கட்டவாய இரவாணுவ ் த்சைரு இணவரு இணய
மீண்டும் ்கள் பிரகவாண்டு வருவது,  பிரவான்ஸ் ளர் இமற்றும் ஐ் தரவாப்பிய
ஒன்றியத்ரு இணத மீண்டும் இரவாணுவளர் இமயளர் இமவாக்குவது,  அத்துடன் PS இன்
பிற்் தபவாக்கவான ்கள் பிரதவாழிலவாளர் ்சைட்டத்ரு இணத பயன்படுத்தி உத்தரவகள்
மூலளர் இமவாக ்கள் பிரதவாழிலவாளர்-வி் தரவாத நடவடிக்ரு இணககரு இணள திணிப்பது
ஆகியவற்றுக்கு எழுகின்றை எதிர்ப்பிரு இணன நசக்குவதற்கு இதரு இணனப்
பயன்படுத்துவதற்கு அவர் ் தநவாக்கம் ்கள் பிரகவாண்டுள்ளவார்.

்கள் பிரபரும் ் தபவார்களுக்கு தயவாரிப்பு ்கள் பிர்சைய்வதற்கும் பிரவான்ஸிலும் ளர் இமற்றும்
ஐ் தரவாப்பவாவிலும் 20  ஆம் நூற்றைவாண்டின் ் தபவாது பல தரு இணலமுரு இணறை
் தபவாரவாட்டங்கள் மூலளர் இமவாக ்கள் பிரதவாழிலவாளர்கள் ்கள் பிரவன்்கள் பிரறைடுத்த ்சைமூக
உரிரு இணளர் இமகரு இணள அழிப்பதற்கவாகவம் ஒரு நீடித்த எ் ததச்்சைவாதிகவார
ஆட்சிரு இணயத் திணிப்பதற்கவாக ஒட்டு்கள் பிரளர் இமவாத்த பி்கள் பிரரஞ்ச ஆளும்
வர்க்கமும் ்கள் பிர்சைய்கின்றை முயற்சி் தய இப்் தபவாது ் தளர் இம்கள் பிரலழுந்து
்கள் பிரகவாண்டிருப்பதவாகும்.

இது ்கள் பிரதவாழிலவாளர்கள் ளர் இமற்றும் இரு இணளஞர்கள் இரு இணட் தய ஆஅழைளர் இமவான
எதிர்ப்ரு இணபத் தூண்டிக் ்கள் பிரகவாண்டிருக்கிறைது,  ஒரு ்கள் பிர்சையலூக்களர் இமவான
புறைக்கணிப்புக்கும்,  முதலவாளித்துவத்திற்கு எதிரவாக ்கள் பிரதவாழிலவாள
வர்க்கத்ரு இணத புரட்சிகரளர் இமவாக அணிதிரட்டுவதற்கவான ் தவரு இணலநிறுத்தங்கள்
ளர் இமற்றும் ்கள் பிரதவாழிலவாளர் ் தபவாரவாட்டங்களுக்கும் PES அரு இணஅழைப்பு
விடுக்கிறைது.

்கள் பிரளர் இம் தலவான்் த்சைவான் இரு இணஒரு இணையம் மூலளர் இமவான தனது ் ததர்தல பிரச்்சைவாரத்தின்
ஊடவாக அணிதிரட்டப்பட்ட ்சைக்திகளில மிகப்்கள் பிரபரும்பவான்ரு இணளர் இமயினரு இணர



ளர் இமவார்ரு இண்சைய், துலூஸ், ளர் இமற்றும் பவாரிஸின் ்கள் பிரதவாழிலவாள வர்க்கம் ்கள் பிர்சைறிந்த
்கள் பிர்சைன் ்கள் பிர்சைண்ட். ்கள் பிரடனிஸ் புறைநகர்ப் பகுதிகள் ஆகியரு இணவ உள்ளிட பல
நகர்ப்புறை ளர் இமற்றும் ்கள் பிரதவாழிலவாள வர்க்க ரு இணளர் இமயங்களில இருந்து அவரவால
்கள் பிரவற்றி ்கள் பிரகவாள்ளக்கூடியதவாக இருந்தது.  இவர்கள் ளர் இமக்் தரவானுக்கு
வி் தரவாதம் கவாட்டுகின்றைனர். அவர்கள் தங்கள் வவாக்குகரு இணள FN க்் தகவா
அலலது ் தஜர்ளர் இமனி ளர் இமற்றும் ஐ் தரவாப்பிய ஒன்றியத்துடன் கூட்டு ் த்சைர்ந்து
்கள் பிரகவாண்டு ஆஅழைளர் இமவான சிக்கன நடவடிக்ரு இணககரு இணள திணிக்க ் தநவாக்கம்
்கள் பிரகவாண்ட ஒரு இரவாணுவவவாத ் தவட்பவாளருக்் தகவா வஅழைங்க
விரும்பவிலரு இணல.  இரண்டவாம் சற்றில ்கள் பிரஜயிப்பது யவாரவாயிருந்தவாலும்,
்கள் பிரஜயிப்பவர் உரு இணஅழைக்கும் ளர் இமக்களின் ஒரு தீர்ளர் இமவானகரளர் இமவான எதிரியவாக
நிரூபஒரு இணைளர் இமவாவவார் என்பரு இணத பி்கள் பிரரஞ்ச ளர் இமக்களின் ஒரு பரந்த
்கள் பிரபரும்பவான்ரு இணளர் இமயினரு இணரப் ் தபவால (69  ்சைதவீதத்தினர்)  இவர்களும்
புரிந்து ்கள் பிரகவாள்கின்றைனர்.

இயன்றை அளவக்கு அதிகளர் இமவான பிரரு இணளர் இமகரு இணள விரு இணதப்பதும்,
பிரவான்சிலும் ்சைர்வ் தத்சை அளவிலும் ்கள் பிரதவாழிலவாளர்களும்
இரு இணளஞர்களும் முகம்்கள் பிரகவாடுக்கின்றை ் தபவார் ளர் இமற்றும் ்சைர்வவாதிகவாரத்தின்
அபவாயங்கள் குறித்து விழிப்புஒரு இணைர்வ ்கள் பிரபருகிச் ்கள் பிர்சைலவரு இணத தடுப்பது் தளர் இம
்கள் பிரளர் இமலன்் த்சைவானின் பவாத்திரளர் இமவாகும்.  ் தஜர்ளர் இமனி ளர் இமற்றும் அ்கள் பிரளர் இமரிக்கவாவில
ஜனநவாயகக் கட்சி ஆகியவற்றின் கூட்டவாளியவான ளர் இமக்் தரவான் சிரியவாவில
ஒரு ் தபவாரில ரு இணக் தகவார்ப்பதன் மூலம் ் தநட்் தடவா கூட்டணிரு இணய
ரஷ்யவாவடனவான ஒரு இரவாணுவ ் தளர் இமவாதலுக்குள் இழுக்கக் கூடும் என்றை
அபவாயம் குறித்து அவர் வவாய்திறைப்பதிலரு இணல.  வட்கள் பிரகவாரியவாவடன்
அ்கள் பிரளர் இமரிக்கவாவின் ்கள் பிரபருகும் ் தளர் இமவாதல குறித்தும் —இதன்மூலம் ட்ரம்ப்
சீனவாரு இணவக் குறிரு இணவத்துக் ்கள் பிரகவாண்டிருக்கிறைவார்—  அவர் எதுவம்
கூறுவதிலரு இணல.

UF இன் அ் தநக ஆதரவவாளர்கள் ளர் இமக்் தரவானுக்கு வவாக்களிப்பரு இணத
எதிர்க்கின்றைனர் என்ப் தத உண்ரு இணளர் இமயவாக இருக்கின்றை ் தபவாதிலும்,
்கள் பிரளர் இம் தலவான்் த்சைவான், இரண்டு பிற்் தபவாக்கு ் தவட்பவாளர்களுக்கும் எதிரவான
எதிர்ப்ரு இணப,  ளர் இமக்் தரவானுடனவான ஒரு ்சைட்டளர் இமன்றை ளர் இமற்றும்
அர்சைவாங்கரீதியவான கூட்டணி என்னும் அரசியல தரு இணளக்குள்
சிக்கரு இணவப்பதற்கவாக ் தவரு இணல்கள் பிர்சைய்து ்கள் பிரகவாண்டிருக்கிறைவார்.  இது் தவ
ஞவாயிறைன்று ளர் இமவாரு இணல TF1 ் தநர்கவாஒரு இணைலின் ்சைளர் இமயத்தில ்கள் பிரளர் இம் தலவான்் த்சைவான்
சட்டிக்கவாட்டிய முன்் தனவாக்கு ஆகும்,  அந்த ் தநர்கவாஒரு இணைலில அவர்
ளர் இமக்் தரவானுக்கு ஆ் தலவா்சைகரவாக ் தவரு இணல ்கள் பிர்சைய்ய முன்வந்தவார்
என்ப் ததவாடு அவரது பிரதளர் இமரவாக தயவாரவாக இருப்பதவாகவம் கூட
அறிவித்தவார்.

ளர் இமக்் தரவானின் இரவாணுவவவாத ளர் இமற்றும் எ் ததச்்சைவாதிகவார ் தவரு இணலத்திட்டம்
லு ்கள் பிரபன்னின் ் தவரு இணலத்திட்டத்தில இருந்து அடிப்பரு இணடயவாக
ளர் இமவாறுபட்டதவாகும் என்பரு இணத வலியுறுத்துவதுடன் அவர் ்கள் பிரதவாடங்கினவார்.
“நவான் ் தபசவரு இணதக் ் தகட்டுக் ்கள் பிரகவாண்டிருக்கும் ஒவ்்கள் பிரவவாருவருக்கும்
நவான் கூறுகி் தறைன்:  ் ததசிய முன்னணிக்கு வவாக்களிக்கும்
படுபயங்கரளர் இமவான தவரு இணறைச் ்கள் பிர்சைய்யவாதீர்கள். ஏ்கள் பிரனன்றைவால நீங்கள் நளர் இமது
நவாட்ரு இணட முடிவ ்கள் பிரதரியவாத ஒரு முழு-வீச்சிலவான ்கள் பிரவடிப்புக்குள்
தள்ளிக் ்கள் பிரகவாண்டிருப்பீர்கள்,  ஏ்கள் பிரனன்றைவால அது நம்ரு இணளர் இம நவாளுக்கு
அடுத்து நவாளவாக ஒரு வரு இணகயவான ் தபவாருக்குள் தள்ளும்”  என்று
அறிவித்தவார் அவர்.

அதன் பின் ளர் இமக்் தரவானின் கீழ் பிரதளர் இமரவாகும் ்சைவாத்தியத்திற்கு தன்ரு இணன
முன்நிறுத்திய அவர்,  ஜஜூன் ளர் இமவாதம் நரு இணட்கள் பிரபறைவிருக்கும் ்சைட்டளர் இமன்றைத்
் ததர்தலில “நவாம் ்கள் பிரபரும்பவான்ரு இணளர் இம ்கள் பிரபற்றைவால இந்த நவாட்ரு இணட
ஆட்சி்கள் பிர்சைய்வதற்கு” தவான் தயவாரவாய் இருப்பதவாய் அறிவித்தவார்.

“இளர் இமவானுவல ளர் இமக்் தரவான் ஜனவாதிபதியவாகும் பட்்சைத்தில அவருடனவான
ஒரு கூட்டணி அர்சைவாங்கத்தில பிரதளர் இமரவாக ஆவதற்கு”  அவரவால
முடியுளர் இமவா?  என்று ் தகட்கப்பட்டதற்கு ்கள் பிரளர் இம் தலவான்் த்சைவான் பதிலளித்தவார்:
“அவர் இந்த ் தயவா்சைரு இணனக்கு பஅழைக ் தவண்டியிருக்கும்...  என்ரு இணனப்
்கள் பிரபவாறுத்தவரு இணர,  இங்கிருந்து கிளம்பும் முன்பவாக அவருக்கு சில
அறிவரு இணரகள் வஅழைங்க விரும்புகி் தறைன்,  ஏ்கள் பிரனன்றைவால இந்த

பிரச்்சைவாரத்தில நவானும் சிறிது உதவி ்கள் பிர்சைய்ய ் தவண்டியதவாய்
இருக்கிறைது.  எனது நண்பர்களின் ரு இணககரு இணள முறுக்கி அவர்கரு இணள
மிரட்டுவரு இணத விட,  ஏன் அவர்கரு இணள ்கள் பிரவன்்கள் பிரறைடுப்பதற்கவான ஒரு சிறு
்சைமிக்ரு இணகரு இணய அவர் ் தளர் இமற்்கள் பிரகவாள்ளக் கூடவாது?”

ளர் இமக்் தரவான் ்கள் பிரவளியுறைவத்துரு இணறை ளர் இமற்றும் இரவாணுவக் ்கள் பிரகவாள்ரு இணகரு இணய
ரு இணகயில ்கள் பிரகவாண்டிருக்கக் கூடியதவான ஒரு அர்சைவாங்கத்தில தவான்
பங்் தகற்கக்கூடும் என்று ்கள் பிரளர் இம் தலவான்் த்சைவான் அறிவித்திருப்பதவானது
அவரது பிரச்்சைவார வவாக்குறுதிகளின் ்கள் பிரவற்றுத்தனத்ரு இணத் தய
அம்பலப்படுத்துகிறைது.  கட்டவாய இரவாணுவ ் த்சைரு இணவரு இணய மீண்டும்
்கள் பிரகவாண்டுவருவது,  பிரவான்சின் அணுக்கிடங்ரு இணக நவீனப்படுத்தி
இரவாணுவ ் த்சைரு இணவகரு இணள வலுப்படுத்துவது ஆகியவற்றுக்கு பத்து
பிலலியன்கஒரு இணைக்கவான யூ் தரவாக்கள் ்கள் பிர்சைலவிடுவதுடன் இரு இணஒரு இணைந்த ஒரு
மிருகத்தனளர் இமவான சிக்கன நடவடிக்ரு இணக ்கள் பிரகவாள்ரு இணகக்கு ளர் இமக்் தரவான்
திட்டமிட்டுக் ்கள் பிரகவாண்டிருக்கிறைவார்.  அத்தரு இணகய்கள் பிரதவாரு ஜனவாதிபதியின்
கீழ் ் தவரு இணலபவார்க்கின்றை ஒரு பிரதளர் இமருக்கு,  ்கள் பிரளர் இம் தலவான்் த்சைவான் தனது
் தவரு இணலத்திட்டத்தில வவாக்குறுதியளித்திருக்கும் ்சைமூக
நடவடிக்ரு இணககளின் ஒரு சிறு துணுக்கிரு இணனக் கூட முன்்கள் பிரனடுப்பதற்கு
் ததரு இணவயவான எந்த ஆதவாரவளங்களும் இருக்கப் ் தபவாவதிலரு இணல.

் தளர் இமலும்,  இந்த ஆ் தலவா்சைரு இணனரு இணவப்பவானது, ் தநட்் தடவா ்கள் பிரதவாடக்கிய சில
் தபவார்களுக்கு,  குறிப்பவாக ரஷ்யவாவடனவான முழுவீச்சிலவான ் தபவாரவாக
தீவிரப்படும் அபவாயத்ரு இணத முன்நிறுத்தும் சிரியவாவிலவான ் தபவார்
் தபவான்றைவற்றுக்கு எதிர்ப்பு கவாட்டுவதவான ்கள் பிரளர் இம் தலவான்் த்சைவானின் நடிப்ரு இணப
அம்பலப்படுத்துகிறைது.  அ்கள் பிரளர் இமரிக்கவா ளர் இமற்றும் ் தஜர்ளர் இமனி ஆகியவற்றில
இருந்து சயவாதீனளர் இமவானவரவாக அவர் அறிவித்தரு இணதயும் இது
அம்பலப்படுத்துகிறைது.  ஏகவாதிபத்தியத்திற்கும் முதலவாளித்துவத்திற்கும்
ஒரு புரட்சிகர ளர் இமவாற்றீரு இணட வஅழைங்கவாளர் இமல,  ்கள் பிரதவாழிலவாள வர்க்கத்திலும்
இரு இணளஞர்களிலும் ் தபவாருக்கு எதிரவாய் நிலவம் பரந்த எதிர்ப்ரு இணப,
் ததர்தல ஆதவாயத்திற்கவாக சரண்டிக் ்கள் பிரகவாள்வதற்கவாக
வடிவரு இணளர் இமக்கப்பட்டிருக்கின்றை ்கள் பிரவறுளர் இம் தன ஒரு நடிப்பவாக ளர் இமட்டு் தளர் இம இது
இருக்கிறைது.

தனக்கு “குடியரசக் கட்சியினருடன் எந்த ்சைம்பந்தமுமிலரு இணல,
் த்சைவா்சைலிஸ்ட் கட்சியுடனும் எந்த ்சைம்பந்தமுமிலரு இணல” என்று அறிவித்த
்கள் பிரளர் இம் தலவான்் த்சைவான்,  பிரவான்சின் இந்த இரண்டு பவாரம்பரியளர் இமவான ்கள் பிரபரு-
வணிகக் கட்சிகளவால ஆதரிக்கப்படுகின்றை ் தவட்பவாளரவான,
ளர் இமக்் தரவானுக்கு அரசியல ்சைமிக்ரு இணககள் அனுப்புவதற்் தக தனது
் தநர்கவாஒரு இணைலின் ்கள் பிரபரும்பகுதிரு இணய ்கள் பிர்சைலவிட்டவார்.

UF அங்கத்தவர்கரு இணள ்கள் பிரவற்றி கவாண்பதற்கவான அறிவரு இணரரு இணயயும் கூட
ளர் இமக்் தரவானுக்கு அவர் வஅழைங்கினவார்:  “நவான் ஏற்பவாடு ்கள் பிர்சைய்த
கலந்தவா் தலவா்சைரு இணன வவாக்களிப்பு குறித்து திரு.ளர் இமக்் தரவான் முகச்சளிப்பு
கவாட்டுவது தவறு என்் தறை அவருக்கு நவான் கூறு் தவன்.  ஏ்கள் பிரனன்றைவால
நவான் அரு இணத ஒழுங்கரு இணளர் இமத்த உட் தன் தய அவர்,  அவர்கரு இணள
்சைளர் இமவாதவானம் ்கள் பிர்சைய்ய முயற்சி ்கள் பிர்சைய்வதற்குப் பதிலவாக,  மிரட்டலின் கீழ்
பலவந்தப்படுத்த,  குறிப்பவாக என்ரு இணன அவளர் இமதிப்பதன் மூலளர் இமவாக —
இது எனது வவாக்கவாளர்கரு இணள ்கள் பிரவன்்கள் பிரறைடுப்பதில அவருக்கு உதவி
்கள் பிர்சைய்யவிலரு இணல—  முயற்சி ்கள் பிர்சைய்தவார்,  இரண்டவாவதவாய் அவர்கரு இணள
ஏ் ததவா ்கள் பிரபவாறுப்பிலலவாதவர்களின் ஒரு குழுரு இணவப் ் தபவால
நிரவாகரிப்பதற்கும் அவர் முயற்சி ்கள் பிர்சைய்தவார்.”

UF அங்கத்தவர்கள் ளர் இமற்றும் ்கள் பிரளர் இம் தலவான்் த்சைவானின் வவாக்கவாளர்களில
மிகப் ்கள் பிரபரும்பவான்ரு இணளர் இமயவா் தனவார் ்கள் பிரளர் இம் தலவான்் த்சைவானுக்கு ்கள் பிரவகுதூரம்
இடதுபக்கம் இருக்கின்றைனர்,  அவர் பிரதிநிதித்துவம் ்கள் பிர்சைய்கின்றை
அரசியல நிரு இணலப்பவாட்டுக்கவான ஒரு ளர் இமவாற்றிரு இணன அவர்கள் ் ததடிக்
்கள் பிரகவாண்டிருக்கின்றைனர்.  ஒட்டு்கள் பிரளர் இமவாத்த ்கள் பிரதவாழிலவாள வர்க்கத்ரு இணதயும்
் தபவால் தவ,  இவர்களும் ஒரு ்கள் பிர்சையலூக்களர் இமவான புறைக்கணிப்புக்கவான
அரு இணஅழைப்பிலும் PES ஆல முன்ரு இணவக்கப்படுகின்றை ்கள் பிரதவாழிலவாள
வர்க்கத்தின் ஒரு புரட்சிகர ளர் இமற்றும் ்சைர்வ் ததசிய ் தபவாரவாட்டம் என்றை
முன்் தனவாக்கிலு் தளர் இம அந்த ளர் இமவாற்றிரு இணனக் கவாண்பவார்கள்.


