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“மஞ்சள் சீருருடீ" ப போரபோட்ீங்கள் குறித்த
மக்பரபோன் பமபோசடிியபோன "பதேசிிய விிவபோதேம"

நீத்தகிிறபோர
By Alex Lantier,    11 January 2019 

“மஞ்சள் சீருருடீ"  ப போரபோட்ீக்்கபோரர்்களின் ப்கபோரிக்ருட்க்கள் மீத
அடுத்த ்த வபோரம் ஒரு "மி்கப்ப்ப ரிய பதசிய வி்த வபோதம்"
ப்பதபோீங்கு்த வதற்்கபோன பிரதம மந்திரி எட்்த வபோர்ட் பிலிப்பின் ப் பிலிப்பின் நேற்ருடிலிப்பின் நேற்றைய
அறிவிப்பு ஓர் அரசியல் பதபோல்வியபோகும்.  ப்ப்கபோடுப் னவு்கருடவ
அதி்கரிப் தன் மூலமபோ்க தற்்கபோலி்கமபோ்க குருடிலிப்பின் நேற்றைந்த ட்ச கூலி்கருடவ
உயர்த்தி ்த வழங்கு்த வதற்்கபோன அ்த வரின் முந்ருடதய முன்ப்பமபோழிருட்த வப்
ப போலப்த வ,  ஒரு சில ப்ப்த வற்று ்த வபோர்த்ருடத்களின் மூடிமருடிலிப்பின் நேற்றைப்பின் கீழ
பிற்ப போக்குத்தனமபோன சமூ்க ப்பசலவினக் குருடிலிப்பின் நேற்றைப்பு மற்றும்
இரபோணு்த வ்த வபோத ப்ப்கபோள்ருட்க்கருடவத் ப்பதபோீர்ந்த ப்ப்கபோண்பீ,  இதவும்
அதி்கரித்த ்த வரும் எதிர்ப்பின் குரல்்த வருடவருடய ் பிலிப்பின் நேசுக்கு்த வதற்்கபோன ஓர்
அப் ட்ீமபோன முயற்சியபோகும்.

அருடமச்சரருட்த வ சந்திப்பின் தீர்மபோனங்்கருடவப் பிலிப் எலிபச
ஜனபோதி தி மபோளிருட்கயில் ப்பதபோகுத்தளிப் தற்கு முன்னபர,  ப்ப போத
வி்த வபோதத்திற்்கபோன பதசிய ஆருடய ஆணைக்குழு மதிப்பிழந்த விட்டிருந்தத.
அதன் தருடல்த வர்,  ்த வலதசபோரி அரசியல்்த வபோதி சபோந்தபோல் ஜஜ்த வபோபனபோ
(Chantal  Jouanno) அ்த வரத 176,400  யூபரபோ ்த வருீபோந்தர ஊதியம்
மீதபோன மக்்களின் எதிர்ப்ருட க் குறித்த ப்ப்த வறுப்புற்று,  அந்த
வி்த வபோதத்ருடத ஒழுங்்கருடமக்்க அ்த வர் மறுப் தபோ்க அறிவித்திருந்தபோர்.
இருப்பினும்,  அ்த வர்  தவியில் இருந்த கீழிிலிப்பின் நேற்றைங்்க மறுத்ததீன்,
அ்த வர் எதற்்கபோ்க சம் வம் ப்ப று்த வதபோ்க கூிலிப்பின் நேற்றைப் டுகிிலிப்பின் நேற்றைபதபோ அந்த
 ணிருடயக் கூீ ப்பசய்ய மறுக்கின்ிலிப்பின் நேற்றை ப போதினும்,  அ்த வர் இன்னமும்
அ்த வரின் மிதமிஞ்சிய சம் வத்ருடத ப்ப ற்று ்த வருகிிலிப்பின் நேற்றைபோர்.

இத "மஞ்சள் சீருருடீயபோவர்்கள்"  மற்றும் ப்பதபோழிலபோவர்்களிருடீபய
 ரந்த ப்கபோ த்ருடதத் தூண்டியத.   த்திரிருட்கயபோவர் ்த வன்சன்
பஜபோப்த வர் France  Info இல் குறிப்பிட்ீருடதப் ப போல,  “இதப போல
உயர் நிர்்த வபோ்க அதி்கபோரங்்களில் உள்வ தருடல்த வர்்களுக்குப்
ப்ப ரும் போலும் மி்கக் குருடிலிப்பின் நேற்றை்த வபோன ப்த வருடல்களுக்்கபோ்க... மி்க அதி்கமபோ்க
சம் வம் ்த வழங்்கப் டுகின்ிலிப்பின் நேற்றைன,”  என் ருடத பிப்பரஞ்சு ப்பசனட்
விசபோரருடய ஆணை்கள் ஸ்தபோபித்தள்வன.

ஜஜ்த வபோபனபோ மற்றும் பிிலிப்பின் நேற்றை உயர்மட்ீ அரசு அதி்கபோரி்கவத ப்த வருடலயின்
ப போலியபோன தன்ருடமருடயக் குறித்த இந்த வி ரம்,
அப்ப்ப ண்மணிதபோன் ஆருடய ஆணைக்குழு ஒழுங்்கருடமக்்க ப்த வண்டுப்பமன
மக்பரபோன் விரும்புகின்ிலிப்பின் நேற்றை "மி்கப்ப்ப ரிய பதசிய வி்த வபோதத்தின்"
தன்ருடமருடயக் குறித்த  க்்கம்  க்்கமபோ்க உருடரக்கின்ிலிப்பின் நேற்றைன.  இந்த
வி்த வபோதம் சமூ்க ப்பசலவினக் குருடிலிப்பின் நேற்றைப்பு,  சமூ்க சமத்த்த வமின்ருடம
மற்றும் ப போருக்கு எதிரபோன மக்்களின் எதிர்ப்ருட  பிரதி லித்த
அ்த வரின் ப்ப்கபோள்ருட்க்கருடவ மறுதிருத்தம் ப்பசய்்த வதில் ப போய்
முடிந்தவிீக் கூீபோத,  மபோிலிப்பின் நேற்றைபோ்க மக்பரபோன் திணித்த ்த வருகின்ிலிப்பின் நேற்றை
்த வங்கி்களின் ்கட்ீருடவ்கருடவ "விற்்க"  ஒரு சில பிரச்சபோர
்த வபோர்த்ருடத்கருடவப் பிரசுரிக்்க ப்த வண்டுப்பமன அ்த வர் ்கருதகிிலிப்பின் நேற்றைபோர்.

“மி்கப்ப்ப ரிய பதசிய வி்த வபோதம்" என் தன் உள்வீக்்கத்தில் "நிருடிலிப்பின் நேற்றைய
நிச்சயமற்ிலிப்பின் நேற்றைதன்ருடம" நிலவுகிிலிப்பின் நேற்றைத என்று BFMTV  த்திரிருட்கயபோவர்்கபவ

குருடிலிப்பின் நேற்றைகூிலிப்பின் நேற்றை விீப் டும் அவவுக்கு,  எலிபச மபோளிருட்கயில் பிலிப்பின்
உருடரயபோனத மி்கவும் ப்ப்த வற்றுத்தன்ருடமயுருடீயதபோ்க இருந்தத.

“் பிலிப்பின் நேம் ் பிலிப்பின் நேபோட்டின் தற்ப போருடதய நிருடலயில்,  ் பிலிப்பின் நேபோம்  யனுள்வ
ஆக்்கபூர்்த வமபோன ஒரு வி்த வபோதத்திற்கு மி்கவும் ஒளிவுமருடிலிப்பின் நேற்றைவின்றியும்
இருக்்க ப்த வண்டும்,  குடியரசு அருடமப்பு்களின் ப்பசயல் போடு்கள் மீத
நிச்சயமபோ்க மி்கவும் உறுதியபோ்கவும் இருக்்க ப்த வண்டும்,”  என்று
பிலிப் அறிவித்தபோர்.  அ்த வர் திங்்கட்கிழருடம தபோன் வி ரங்்கருடவ
ப்ப்த வளியிடு்த வதபோ்க கூறிய அபதப்த வருடவயில்,  அருடத  ல்ப்த வறு
அரங்கு்களில் ஒழுங்்கருடமக்்க முன்ப்பமபோழிந்தபோர்:  “உள்ளூர்
ப்பதபோீக்்கநிருடல கூட்ீங்்கள்,” “இீம்ப்ப யரும் பமருடீ்கள்,” டிஜிட்ீல்
தவங்்கள், அல்லத "பிரபோந்தியவவில் குடிமக்்கள் மபோ் பிலிப்பின் நேபோடு்கள்" இதில்
்கலந்த ப்ப்கபோள் ்த வர்்கள் தற்ப போக்கில் அரசபோல்
பதர்ந்ப்பதடுக்்க டு்த வபோர்்கள் என்று கூிலிப்பின் நேற்றைப் டுகிிலிப்பின் நேற்றைத.

பிலிப் என்ன ப்ப்கபோள்ருட்க்கருடவ முன்ப்பமபோழிந்தபோர் என் தன் மீத எந்த
வி ரங்்களும் ப்ப்த வளியபோ்கவில்ருடல.  ்த வரி்கள்,  அரசு ப்ப்கபோள்ருட்க்கருடவ
் பிலிப்பின் நேருடீமுருடிலிப்பின் நேற்றைப் டுத்தல்,  சுற்றுச்சூழலுக்ப்கற்ிலிப்பின் நேற்றை மபோற்ிலிப்பின் நேற்றைம்,  மற்றும்
குடியுரிருடம ஆகியருட்த வபய அந்த விீயத்தின் மீத இத்த வருடரயில்
ப சியுள்வ அருடமச்சர்்கள் அருடன்த வரபோலும் எழுப் ப் ட்ீ ் பிலிப்பின் நேபோன்கு
்கருத்தக்்கவபோ்க உள்வன.  பதசிய அருடீயபோவம் மற்றும்
மதச்சபோர்பின்ருடம சம் ந்தமபோ்க —அதபோ்த வத ப்ப்த வளி் பிலிப்பின் நேபோட்ீ்த வர்்களும்,
முஸ்லீம் மதத்தினரும் உடுத்தம் உருடீ்களுக்கு எதிரபோ்க—
ப்ப்த வளி் பிலிப்பின் நேபோட்ீ்த வர் விபரபோதம் குறித்த வி்த வபோதம் ்கருடீசி அம்சமபோ்க
ப்பதரிகிிலிப்பின் நேற்றைத,  இருடத மக்பரபோன் டிசம் ர் 10  அன்று,  “மி்கப்ப்ப ரிய
பதசிய வி்த வபோதத்ருடத"  அ்த வர் முன்ப்பமபோழிந்த ப போத,
குறிப்பிட்டிருந்தபோர்.

ப்பசல்்த வந்தர்்கள் மீதபோன ்த வரிவிலக்ருட்க மக்பரபோன் திரும் ப்ப்ப ிலிப்பின் நேற்றை
பிடி்த வபோதமபோ்க மறுத்த ்த வரு்த வதபோல்,  ்த வரி்கள் குருடிலிப்பின் நேற்றைத்ததன்
மூலமபோ்கவும் மற்றும் அருடனத்திற்கும் பமலபோ்க ப்பதபோழிலபோவர்்கருடவ
இலக்கில் ருட்த வக்கும் சமூ்க ப்பசலவினக் குருடிலிப்பின் நேற்றைப்பு ப்ப்கபோள்ருட்க்கருடவத்
தீவிரப் டுத்தியும் நிதியியல் பிரபுத்த்த வத்தின் ப்பசபோத்தக்்கருடவப்
 போத்கபோப் தற்்கபோ்க ்த வரி்கள் மற்றும் அரசு ் பிலிப்பின் நேருடீமுருடிலிப்பின் நேற்றைப் டுத்தல்
மீதபோன வி்த வபோதம் ப்ப்கபோதிப் போ்க இருக்கும்.  “சுற்றுச்சூழல்"
மூடிமருடிலிப்பின் நேற்றைப்பின் கீழ அல்லத ப்ப்த வளிப் ருடீயபோ்கப்த வ ப்ப்த வளி் பிலிப்பின் நேபோட்ீ்த வர்
விபரபோத மற்றும் ் பிலிப்பின் நே்த வ- போசிச்த வபோத ்த வபோய்ச்த வபோீருடலக் ப்ப்கபோண்டு
இத்தருட்கய ஜன் பிலிப்பின் நேபோய்க-விபரபோத ப்ப்கபோள்ருட்க்கருடவ முன்னுக்குக்
ப்ப்கபோண்டு ்த வர முயல்்த வதன் மூலமபோ்க,  அரசபோங்்கம் சூழச்சி
ப்பசய்்த வதற்்கபோன ்கபோலத்ருடத ஏற் டுத்தி ்த வருகிிலிப்பின் நேற்றைத.

இந்த வி்த வபோதத்திற்கு ஒரு முற்ப போக்கு ்த வண்ய ஆணைம் ்த வழங்கு்த வதற்்கபோன
முயற்சி்கள்,  போசபோங்குத்தனத்தபோலும் ப்ப போய்்கவபோலும் நிரம்பியுள்வன.

மரய ஆணை தண்ீருடன மற்றும்  போலியல் ப்பதபோீர் போன ஜன் பிலிப்பின் நேபோய்க
உரிருடம்கருடவ நீக்கு்த வத ஆகியருட்த வ பதசிய வி்த வபோதத்தின்
்த வரம்பு்களுக்கு அப் போற் ட்டு இருக்குப்பமன ் பிலிப்பின் நே்கர்புிலிப்பின் நேற்றைத்தருடிலிப்பின் நேற்றை



அருடமச்சர் Julien Denormandie அறிவித்தள்வபோர்.  அ்த வர் வி்த வரித்தபோர்,
“ஒரு மி்கப்ப்ப ரிய வி்த வபோதம் என் த ஒரு மி்கப்ப்ப ரிய சரய ஆணைருடீவு
அல்ல.  ...  ்கருக்்கருடலப்புக்்கபோன உரிருடம,  மரய ஆணை தண்ீருடனருடய
ஒழிப் த,  ஓரினத் திருமய ஆணைம் ஆகியருட்த வ சமூ்க முன்பனற்ிலிப்பின் நேற்றைங்்கள்.
ஆனபோல் ஓரினத் திருமய ஆணைப் பிரச்சிருடன மீத ் பிலிப்பின் நேீந்த மி்கக்
்கடுருடமயபோன முரண் ட்ீ வி்த வபோதங்்கருடவ ் பிலிப்பின் நேபோம் அருடன்த வரும்
நிருடனவில் ப்ப்கபோண்டுள்பவபோம்.  ஆ்கப்த வ இந்த சமூ்க முன்பனற்ிலிப்பின் நேற்றைம்
மீண்டும் பின்னுக்குச் ப்பசல்ல ப்த வண்டிய ப்கள்வி இல்ருடல,” என்ிலிப்பின் நேற்றைபோர்.

இத 1968  க்குப் பிந்ருடதய மபோய ஆணை்த வர் இயக்்கத்தில் இருந்தம்
 சுருடமக் ்கட்சியிலிருந்தம் பமப்பலழுந்த ப்பசல்்த வ ப்பசழிப் போன ் பிலிப்பின் நேடுத்தர
்த வர்க்்கத்தின் சிறிய அடுக்கு்களுக்கு மறுஉத்தர்த வபோதமளிக்்க ப் பிலிப்பின் நேபோக்்கம்
ப்ப்கபோண்ீ ஒரு எரிச்சலூட்டும் சூழச்சியபோகும்,  இ்த வர்்கள்
ப்பதபோழிலபோவர்்களின் ப்ப போருவபோதபோர நிருடலருடம்கள் மீத அலட்சியம்
ப்ப்கபோண்ீ்த வர்்கள் என் தீன்,  “மஞ்சள் சீருருடீயபோவர்்களுக்கு"
அஞ்சுகின்ிலிப்பின் நேற்றைனர், பமலும் அ்த வர்்களின் ப்பசபோந்த ்த வபோழக்ருட்க முருடிலிப்பின் நேற்றை்கருடவ
மட்டுபம ்கருத்தில் ப்ப்கபோண்டுள்வனர்.

மக்பரபோன் அரசபோங்்கம் மக்்களின் ஜன் பிலிப்பின் நேபோய்க உரிருடம்கருடவப்
 போத்கபோத்த ்த வருகிிலிப்பின் நேற்றைபோர் என்ிலிப்பின் நேற்றை ்கருத்த ஓர் அரசியல் பமபோசடியபோகும்.
“மஞ்சள் சீருருடீ"  ப போரபோட்ீங்்கள் ்கருக்்கருடலப்புக்கு அல்லத
ஓரினத் திருமய ஆணைம் அல்லத மரய ஆணை தண்ீருடனருடய மீண்டும்
நிருடலநிறுத்த ப்கபோரும் ப்கபோரிக்ருட்கக்கு விபரபோதமபோ்க இல்ருடல.
மக்பரபோன் அரசபோங்்கம் ஜன் பிலிப்பின் நேபோய்க உரிருடம்கருடவப்  போத்கபோக்்கவில்ருடல
மபோிலிப்பின் நேற்றைபோ்க ்க்த வச ்த வபோ்கனங்்கள் மற்றும்  த்தபோயிரக் ்கய ஆணைக்்கபோன ்கல்கம்
ஒடுக்கும் ப்ப போலிருடபொலிஸை அணித்திரட்டி நிதியியல் பிரபுத்த்த வத்தின்
ப்பசல்்த வ்த வவம் மற்றும் அதி்கபோரத்ருடதப்  போத்கபோத்த ்த வருகிிலிப்பின் நேற்றைத.
 போசிச்த வபோத சர்்த வபோதி்கபோரி பிலிப் ப்ப த்தருடன ஆதரிப் தபோ்க அறிவித்த,
மக்பரபோன் ஒரு ப்ப போலிஸ் அரருடசக் ்கட்ீருடமக்்க விரும்புகிிலிப்பின் நேற்றைபோர்
என் தருடன ப்பதளிவு டுத்தி உள்வபோர்.

இந்த உள்வீக்்கத்தில்,  இப்ப போத  ர்த வலபோ்க ப்ப்த வறுக்்கப் டும் ஒரு
ப்ப ரு்த வணி்க ்கட்சியபோன பசபோசலிஸ்ட் ்கட்சி (PS) சட்ீமபோக்கிய
இத்தருட்கய உரிருடம்கருடவ அரபச தபோக்்கக்கூடும் என் த தபோன்
்கருக்்கருடலப்பு மற்றும் ஓரினச் பசர்க்ருட்க திருமய ஆணைத்திற்்கபோன பிரதபோன
அ போயமபோ்க உள்வத,  அபதப்த வருடவயில் அத ்கல்கம் ஒடுக்கும்
ப்ப போலிஸ் மற்றும் அதி்த வலதிற்கு ப்ப் பிலிப்பின் நேருக்்கமபோன ஏருடனய
அடுக்கு்களில் அதன் ஆதரவுத் தவத்ருடதப் ப்ப ிலிப்பின் நேற்றை முயன்று
்த வருகின்ிலிப்பின் நேற்றைத.

“மஞ்சள் சீருருடீ"  ப போரபோட்ீங்்கள் ப்ப் பிலிப்பின் நேடுகிலும் உல்க பசபோசலிச
்த வருடலத் தவமும் பிப்பரஞ்சு பசபோசலிச சமத்த்த வக் ்கட்சியும் (Parti  de

l’égalité  socialiste -  PES) ்த வலியுறுத்தி உள்வ்த வபோறு,  மக்பரபோனிீம்
இருந்பதபோ அல்லத ஐபரபோப்பிய ஒன்றியத்தில் உள்வ அ்த வரின்
ஆதர்த வபோவர்்களிீம் இருந்பதபோ ப்பதபோழிலபோவர்்களுக்கு ஒன்றும்
கிருடீக்்கபோத.  அ்த வர் "மி்கப்ப்ப ரிய பதசிய வி்த வபோதத்தின்"
ப்பதபோீங்கு்த வத இந்த மதிப்பீட்ருடீ மட்டுபம ஊர்ஜிதப் டுத்தகிிலிப்பின் நேற்றைத.
பிரபோன்சிலும் உலப்ப்கங்கிலும் ்த வர்க்்க ப போரபோட்ீம் எழுருட்கயில்,
ப்பதபோழிலபோவ ்த வர்க்்கம் ப்பதபோழிற்சங்்கங்்களில் இருந்த சுயபோதீனமபோ்க
ஐபரபோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் முதலபோளித்த்த வ ்த வர்க்்கத்திற்கு எதிரபோன
ஓர் அரசியல் ப போரபோட்ீத்தில் அணித்திரண்டு ஒழுங்்கருடம்த வத
மட்டுபம முன்னிருக்கும் ஒபர ்த வழியபோ்க உள்வத.

இந்த ப போரபோட்ீத்தில்,  ப்பதபோழிலபோவ ்த வர்க்்கம் உரு்த வபோக்கும்
சுயபோதீனமபோன அருடமப்பு்களுக்கு அதி்கபோரத்ருடத மபோற்று்த வத மட்டுபம
ப்பதபோழிலபோவர்்களுக்்கபோன ் பிலிப்பின் நேம் ்கமபோன முன்பனபோக்கு என்று பசபோசலிச
சமத்த்த வக் ்கட்சி (PES) ்த வலியுறுத்தகிிலிப்பின் நேற்றைத.  முதலபோளித்த்த வ-சபோர்பு
அரசியல்்த வபோதி்கள் அல்லத ்கட்சி்களின் நி்த வபோரய ஆணைங்்கள் அல்லத
வி்த வபோதங்்களுக்்கபோன முன்ப்பமபோழிவு்கள் அருடனத்தம்

ப்பதபோழிலபோவர்்களுக்கு விரிக்்கப் டும் ்த வருடல என் த நிரூ ய ஆணைமபோகும்.
சமூ்க சமத்த்த வம்,  கூலி உயர்வு்கள்,  ப போர் மற்றும் ப்ப போலிஸ்
ஒடுக்குமுருடிலிப்பின் நேற்றைருடயக் ருட்கவிடு்த வத என "மஞ்சள் சீருருடீயபோவர்்களின்"
ப்கபோரிக்ருட்க்கள் முதலபோளித்த்த வத்தீன் இய ஆணைக்்கமற்று இருப் தீன்,
இதற்கு பசபோசலிசத்திற்்கபோன ப்பதபோழிலபோவ ்த வர்க்்கத்தின் ஒரு சர்்த வபதச
ப போரபோட்ீம் அ்த வசியப் டுகிிலிப்பின் நேற்றைத.

“மஞ்சள் சீருருடீயபோவர்்கள்"  ஐபரபோப் போ எங்கிலுமபோன  ல்ப்த வறு
முதலபோளித்த்த வ ஜனரஞ்ச்க்த வபோத ்கட்சி்களுீன் கூட்ீணியில்
உள்வனர் என்ிலிப்பின் நேற்றை ்த வபோதங்்கள் அரசியல் ப்ப போய்்கவபோகும்.
ப்பதபோழிலபோவர்்கள் மற்றும் ் பிலிப்பின் நேடுத்தர ்த வர்க்்கத்தின் ஒடுக்்கப் டும்
பிரிவு்களின் அ்த வசர சமூ்க பதருட்த வ்கருடவப் பூர்த்தி ப்பசய்்த வதற்்கபோன
ஒபர ்த வழி,  சர்்த வபதச அவவில் நிதியியல் பிரபுத்த்த வங்்களின்
ப்பசபோத்தக்்கருடவத் தீர்மபோன்கரமபோ்க  றிமுதல் ப்பசய்்த வத மட்டுபம
ஆகும்.

இத,  அரசின் "பு்கபோர்்கருடவ  திவு ப்பசய்்த வதற்்கபோன ஏடு்கள்"
பிரச்சபோரத்தினுள் AMRF தருடல்த வர் ்த வபோனிக் ப ர்ப்ப ர்ரியனபோல் பிப்பரஞ்சு
புிலிப்பின் நேற்றை் பிலிப்பின் நே்கர் ் பிலிப்பின் நே்கரசருட  தருடல்த வர்்களுக்கு (AMRF) முன்ருட்த வக்்கப் ட்ீ
பிர ல ப்கபோரிக்ருட்க்கள் மீதபோன  குப் போய்வில் இருந்தம்
பமப்பலழுகிிலிப்பின் நேற்றைத.

“நு்கர்வு சக்தி மீதபோன ப்கள்வி தபோன் முக்கிய பிரச்சிருடன.
இரண்ீபோ்த வத சமூ்க அநீதி.  இன்று,  பிப்பரஞ்சு மக்்களிருடீபய
ப்ப போத்த வபோன ்த வபோழக்ருட்கத் தரங்்கள் இல்ருடல,  அ்த வர்்களிருடீயிலபோன
இருடீப்ப்த வளி முன்ப்பனப்ப போருடதயும் விீ அதி்கமபோ்க உள்வத.
எரிப்ப போருள் மீத ்த வரி விதிப் த ப்த வருடல ப்பசய்த ்த வரும் ஒரு
நிர்்த வபோகிக்கு எந்த பிரச்சிருடனயும் ஏற் டுத்தபோத, ஆனபோல் மபோதத்திற்கு
500  யூபரபோ ஓய்வூதியத்தில் ்த வபோழும் ஒரு்த வருக்கு மற்றும்
ப்த வறு்த வழியின்றி ்கபோருடரத் தபோன்  யன் டுத்தி ஆ்கப்த வண்டும் என்று
இருக்கும் ஒரு்த வருக்குப் ப ரழிவு்கரமபோ்க இருக்கும்.  ப்ப்த வளி் பிலிப்பின் நேபோட்டு
்த வரி மீதபோன பதர்வுமுருடிலிப்பின் நேற்றை ப்கள்வி்களும் சகிக்்கவியலபோத சமூ்க
அநீதியபோ்க ்கருதப் டுகின்ிலிப்பின் நேற்றைன,” என்று ப ர்ப்ப ர்ரியன் Le Point க்குத்
ப்பதரிவித்தபோர்.

“் பிலிப்பின் நேடுத்தர ்த வர்க்்க உயர்மட்ீ அடுக்கு்கள் அடிமட்ீத்திற்கு
இழுக்்கப் ட்டிருப் தபோ்க உய ஆணைர்கின்ிலிப்பின் நேற்றை நிருடலயில்,  அ்த வர்்களின்
்த வபோழக்ருட்க முருடிலிப்பின் நேற்றை்கள் உள்வீங்்கலபோ்க இத  ரந்த வீழச்சி
அருடீந்தள்வத என்ிலிப்பின் நேற்றை வி ரமும் ்க்த வருடலக்குரிய மற்ப்பிலிப்பின் நேற்றைபோரு
ஆதபோரமபோ்க உள்வத.  இறுதியபோ்க கிரபோமப்புிலிப்பின் நேற்றை  குதி்களில்
ப்ப போதச்பசருட்த வ்கள் இல்லபோமல் ஆக்்கப் ட்டிருப் த,
அன்னியப் டுத்தப் ட்டிருக்கும் ஓர் உய ஆணைர்ருட்த வத் தூண்டுகிிலிப்பின் நேற்றைத,”
என் ருடதயும் அ்த வர் பசர்த்தக் ப்ப்கபோண்ீபோர்.

புலம்ப்ப யர்வு குறித்த ப்கட்்கப் ட்ீ ப போத,  அ்த வர் கூறினபோர்:
“கிரபோமப்புிலிப்பின் நேற்றை  குதி்கள் 8 ்த வத இீத்தில் தபோன் ்த வருகின்ிலிப்பின் நேற்றைன
என் தபோல்,  இத எந்தவிதத்திலும் கிரபோமப்புிலிப்பின் நேற்றை  குதி்களின் பிரதபோன
்க்த வருடலக்குரிய ஒரு விீயம் என் தல்ல என் ருடத இந்த
ப்கபோரிக்ருட்க்கள் சுட்டிக்்கபோட்டுகின்ிலிப்பின் நேற்றைன.  இத ் பிலிப்பின் நேபோம்  ல ஆண்டு்கவபோ்க
என்ன கூறி ்த வந்பதபோபமபோ அருடத உறுதிப் டுத்தகிிலிப்பின் நேற்றைத:  அதபோ்த வத,
ஒருசில ப்ப்த வளி் பிலிப்பின் நேபோட்ீ்த வர் அல்லத ப்ப்த வளி் பிலிப்பின் நேபோட்ீ்த வபர இல்லபோத
கிரபோமப்புிலிப்பின் நேற்றை  குதி்களில் ் பிலிப்பின் நே்த வ- போசிச்த வபோதி்கள் சில ப்த வருடவ்களில்
மி்கப்ப்ப ரும் ்த வபோக்கு்கருடவப் ப்ப றுகிிலிப்பின் நேற்றைபோர்்கள் என்ிலிப்பின் நேற்றைபோல்,  ப்த வப்பிலிப்பின் நேற்றைபோரு
பிரச்சிருடன இதில் சம் ந்தப் ட்டிருக்கிிலிப்பின் நேற்றைத என்று ஆகிிலிப்பின் நேற்றைத.  ...
உங்்கருடவ நீங்்கபவ ்க்த வனித்தப் ப்ப்கபோள்ளுங்்கள் என்று ப்கட்டுக்
ப்ப்கபோள்கிபிலிப்பின் நேற்றைன்,  இதற்கு முரண் ட்ீ விதத்தில் எந்த பிரச்சிருடனயும்
இல்லபோமல் ப்ப்த வளி் பிலிப்பின் நேபோட்ீ்த வர்்கள் ்த வபோழந்த ்த வருகின்ிலிப்பின் நேற்றை  ல
கிரபோமங்்களும் அங்ப்க உள்வன,” என்ிலிப்பின் நேற்றைபோர்.


