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Alex Lantier, 6 June 2017

நாடாளுமன்ற

த தேர் தேல்களின் மு தேல் சுற்றுக்கு சுற்றுக்கு வ சுற்றுக்கு வெறும் ஒர
 சுற்றுக்கு வொரத்திற்கும் கும் குறறந் தே நாட்கத்த நாட்களே உள்்த நாட்களே நிம் குறளே உள்ள நிலையில், புதி தோக
த தேர்ந்சுற்றுக்கு வ தேடுக்கப்பட்டுள்்த நாட்களே பிசுற்றுக்கு வரஞ்சு ஜ பிரெஞ்சு ஜனாதிபதி இமானு சுற்றுக்கு வெல்
மக்தரானின் கட்சிட்சியா பிரெஞ்சு ஜன குடிட்சியரம் குற குடியரசை தநாக்கி முன்த பிரெஞ்சு ஜனறுத சுற்றுக்கு வொம்
(LREM) இட்சியக்கம் த தேசிட்சிய நாடாளுமன்றத்தில் ஒர சுற்றுக்கு வபரம்
சுற்றுக்கு வபரம்பான்ம் குறம
சுற்றுக்கு வபற
உள்்த நாட்களேத.
 குடியரசைமீபத்திட்சிய
பளே உள்ள நிலை
கரத்தக்கணிப்புகளின்படி,, LREM 30  குடியரசை தேவீ தேத்திற்கும் அதிக
 சுற்றுக்கு வொக்குகம் குற்த நாட்களேப் சுற்றுக்கு வபற்று, 577 நாடாளுமன்ற ஆ குடியரசை பிரெஞ்சு ஜனங்களில் 330
மு தேல் 390  சுற்றுக்கு வெம் குறரயிளே உள்ள நிலைா பிரெஞ்சு ஜன ஆ குடியரசை பிரெஞ்சு ஜனங்களுடன் சுற்றுக்கு வபரம்பான்ம் குறம
சுற்றுக்கு வபறக்கூடும்.
முன் பிரெஞ்சு ஜனாள் ஜ பிரெஞ்சு ஜனாதிபதி பிரான்சு சுற்றுக்கு வொ தனாளே உள்ள நிலைாண்டின் த குடியரசைா குடியரசைலிஸ்ட்
கட்சி (PS) ஒர  சுற்றுக்கு வெரளே உள்ள நிலைாற்று சுற்றுக்கு வபாறிம் குற சுற்றுக்கு வெ முகங்சுற்றுக்கு வகாடுக்கிறத.
மு தேல் சுற்று நாடாளுமன்ற த தேர் தேல்களில் சுற்றுக்கு வ சுற்றுக்கு வெறும் 25 இல்
இரந்த 35 ஆ குடியரசை பிரெஞ்சு ஜனங்கம் குற்த நாட்களேப் சுற்றுக்கு வபற்று, அத சுமார் 8  குடியரசை தேவீ தே
 சுற்றுக்கு வொக்குகம் குற்த நாட்களேப் சுற்றுக்கு வபறுசுற்றுக்கு வம பிரெஞ்சு ஜன எதிர்பார்க்கப்படுகிறத. தஜான் லூக்
சுற்றுக்கு வமதளே உள்ள நிலைான்த குடியரசைானின் அடிபணிட்சியா பிரான்ஸ் (France insoumise –
FI) மற்றும் ஸ்ராலினி குடியரசை பிசுற்றுக்கு வரஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (PCF)
ஆகிட்சியம் குற சுற்றுக்கு வெ ஒரமித்த சுமார் 30 ஆ குடியரசை பிரெஞ்சு ஜனங்களுடன், மும் குறறதட்சிய
சுமார் 12  குடியரசை தேவீ தேம் மற்றும் 3  குடியரசை தேவீ தே  சுற்றுக்கு வொக்குகம் குற்த நாட்களே மட்டுதம
சுற்றுக்கு வபறக்கூடும்.
இந் தே சுற்றுக்கு வபாறி சுற்றுக்கு வொ பிரெஞ்சு ஜனத, பிரான்சில் இடத குடியரசைாரி அரசிட்சியளே உள்ள நிலைாக ஏற்றுக்
சுற்றுக்கு வகாள்்த நாட்களேப்பட்ட த குடியரசைா குடியரசைலிஸ்ட் கட்சி தமளே உள்ள நிலைாளும் குறமயில், சிக்க பிரெஞ்சு ஜன
நட சுற்றுக்கு வெடிக்ம் குறககள்
மற்றும்
தபார்
சுற்றுக்கு வகாள்ம் குறககள்
நிம் குறறத சுற்றுக்கு வெற்றப்பட்ட அண்மித்த ஒர அம் குறர நூற்றாண்ம் குறடப்
பற்றிட்சிய ஒர நா குடியரசைகரமா பிரெஞ்சு ஜன முடிவும் குறரட்சியாகும். தீவிரமட்சியப்பட்ட
பல்த சுற்றுக்கு வெறு குட்டி-மு தேளே உள்ள நிலைாளித்த சுற்றுக்கு வெ அம் குறமப்புகளின் மற்றும்  குடியரசைமூக
ஜ பிரெஞ்சு ஜனநாட்சியக
அரசிட்சியலின்
மத்திட்சிய
அச் குடியரசைாக
வி்த நாட்களேங்கும்
த குடியரசைா குடியரசைலிஸ்ட்
கட்சி,
இப்தபாத,
சிம் குற தேந்த
தபாகும்
அச்சுறுத் தேலில்
உள்்த நாட்களேத.
1971
இல்
அத
ஸ் தோபிக்கப்பட்ட தேற்குப் பிந்ம் குற தேட்சிய மிக தமா குடியரசைமா பிரெஞ்சு ஜன த தோல்விம் குறட்சிய
அத முகங்சுற்றுக்கு வகாடுத்த  சுற்றுக்கு வெரகிறத —1993 த தேர் தேல்களில்
பிரான்சின் மு தேல் த குடியரசைா குடியரசைலிஸ்ட் கட்சி ஜ பிரெஞ்சு ஜனாதிபதி பிரான்சு சுற்றுக்கு வொ
மித்திதரானின் கீழ் த குடியரசைா குடியரசைலிஸ்ட் கட்சி ஆ குடியரசை பிரெஞ்சு ஜனங்கள் சுற்றுக்கு வ சுற்றுக்கு வெறும் 57
ஆக கும் குறறந் தே தபாத இரந் தேம் குற தே விட அ தேன் சுற்றுக்கு வபாறிவு
இப்தபாத படுதமா குடியரசைமாக உள்்த நாட்களேத.
அரசிட்சியல் ஸ் தோபகத்தடன் மக்கள் ஆழ்ந் தே அதிரப்தி
சுற்றுக்கு வகாண்டிரப்ப தோல்,
 சுற்றுக்கு வொக்களிக்காம் குறம
விகி தேம்
மிகவும்
அதிகமாக, 45  குடியரசை தேவீ தேமாக, உட்சியரக்கூடும். இந்நிம் குறளே உள்ள நிலைம் குறமகளின்
கீழ்  சுற்றுக்கு வெளே உள்ள நிலைத குடியரசைாரி குடிட்சியரசு கட்சி (LR) 95-115 ஆ குடியரசை பிரெஞ்சு ஜனங்களுடன்
சுமார் 22  குடியரசை தேவீ தே  சுற்றுக்கு வொக்குகம் குற்த நாட்களேப் சுற்றுக்கு வபறக்கூடும், அத தேத சுற்றுக்கு வெம் குற்த நாட்களே
ந சுற்றுக்கு வெ-பாசி குடியரசை சுற்றுக்கு வொ தே த தேசிட்சிய முன் பிரெஞ்சு ஜனணி (FN) 5-15 ஆ குடியரசை பிரெஞ்சு ஜனங்களுடன்
18  குடியரசை தேவீ தே  சுற்றுக்கு வொக்குகம் குற்த நாட்களேப் சுற்றுக்கு வபறக்கூடும்.

 சுற்றுக்கு வொக்குகளின்
எண்ணிக்ம் குறகக்கும்
கட்சிகள்
சுற்றுக்கு வபறும்
ஆ குடியரசை பிரெஞ்சு ஜனங்களின்
எண்ணிக்ம் குறகக்கும்
இம் குறடதட்சிய
பரந் தே
வித்திட்சியா குடியரசைம் ஏற்படு சுற்றுக்கு வெ தேற்குக் காரணம் இரண்டு சுற்று த தேர் தேல்
மும் குறற என்ப தே பிரெஞ்சு ஜனால் ஆகும். த சுற்றுக்கு வெட்பா்த நாட்களேர்கள் இரண்டாம்
சுற்றுக்கு முன்த பிரெஞ்சு ஜனற, பதிவு சுற்றுக்கு வ குடியரசைய் தே  சுற்றுக்கு வொக்கா்த நாட்களேர்களிடம் இரந்த
அ சுற்றுக்கு வெர்கள் 12.5  குடியரசை தேவீ தேத்திற்கும் அதிகமா பிரெஞ்சு ஜன  சுற்றுக்கு வொக்குகம் குற்த நாட்களே
சுற்றுக்கு வபற்றிரக்க த சுற்றுக்கு வெண்டும், ஆ பிரெஞ்சு ஜனால் பாதிக்கும் அதிகமா பிரெஞ்சு ஜன
 சுற்றுக்கு வொக்கா்த நாட்களேர்கள்  சுற்றுக்கு வொக்களிப்ம் குறபப் புறக்கணிக்கக் கூடும் என்ற
நிம் குறளே உள்ள நிலையில், த சுற்றுக்கு வெட்பா்த நாட்களேர்கள் அடுத் தே சுற்றுக்கு முன்த பிரெஞ்சு ஜனற
அண்மித்த ஒர கால் பங்கு  சுற்றுக்கு வொக்குகம் குற்த நாட்களேட்சியா சுற்றுக்கு வெத சுற்றுக்கு வபற
த சுற்றுக்கு வெண்டியிரக்கும். த தேர் தேல் மா சுற்றுக்கு வெட்டங்களில் ஒர சிறிட்சிய
எண்ணிக்ம் குறகயிளே உள்ள நிலைா பிரெஞ்சு ஜன
ஆ தேரம் குற சுற்றுக்கு வெ
மட்டுதம
சுற்றுக்கு வகாண்டுள்்த நாட்களே
கட்சிகள் குறிப்பிடத் தேக்க த தோல்விகம் குற்த நாட்களே முகங்சுற்றுக்கு வகாடுக்கும்.
ஊடகங்களில்  தேற்தபாத மக்தரானுக்கா பிரெஞ்சு ஜன பாரிட்சிய பிரச் குடியரசைாரம்
தமதளே உள்ள நிலைாங்கியுள்்த நாட்களே நிம் குறளே உள்ள நிலையில், சுற்றுக்கு வஜயித்தவிடளே உள்ள நிலைாசுற்றுக்கு வம பிரெஞ்சு ஜன LREM
நம்பிக்
சுற்றுக்கு வகாண்டிரக்கும்
சுற்றுக்கு வ சுற்றுக்கு வெற்றிட்சியா பிரெஞ்சு ஜனத,
அ சுற்றுக்கு வெரத
த சுற்றுக்கு வெம் குறளே உள்ள நிலைத்திட்டத்திற்கு
மக்களின்
ஆ தேரம் குற சுற்றுக்கு வெப்
பிரதிபலிக்கவில்ம் குறளே உள்ள நிலை.
France
Info
குறிப்பிடும் குறகயில்,
 தேட்சியாரிக்கப்பட்டு  சுற்றுக்கு வெரகின்ற மக்தரானுக்கா பிரெஞ்சு ஜன சுற்றுக்கு வபரம்பான்ம் குறம,
“ சுற்றுக்கு வொக்கா்த நாட்களேர்க்த நாட்களேத
விரப்பங்கம் குற்த நாட்களே
சுற்றுக்கு வ சுற்றுக்கு வெளிப்படுத்த சுற்றுக்கு வெ தோக
சுற்றுக்கு வ தேரிட்சியவில்ம் குறளே உள்ள நிலை, அ சுற்றுக்கு வெர்களில் பாதிப்தபர்  தோன் அரசின்
 தேம் குறளே உள்ள நிலை சுற்றுக்கு வெர் சுமூகமா பிரெஞ்சு ஜன அர குடியரசைாங்க சுற்றுக்கு வபரம்பான்ம் குறம சுற்றுக்கு வபற
த சுற்றுக்கு வெண்டுசுற்றுக்கு வம பிரெஞ்சு ஜன விரம்புகிறார்கள். சுற்றுக்கு வ சுற்றுக்கு வெறும் 37  குடியரசை தேவீ தேத்தி பிரெஞ்சு ஜனர்
 தோன்
அ சுற்றுக்கு வெரத
கட்சிதட்சிய
ஓர்
அர குடியரசைாங்கம்
அம் குறமக்க
த சுற்றுக்கு வெண்டுசுற்றுக்கு வம பிரெஞ்சு ஜன
விரம்புகிறார்கள்,”
என்பம் குற தே
ஒப்புக்
சுற்றுக்கு வகாண்டத.
மக்தராம் குற பிரெஞ்சு ஜன
தநாக்கிட்சிய
மக்களின்
விதரா தேமும்
ந சுற்றுக்கு வெஅம்பிக்ம் குறகயும்
முற்றிலும்
நிட்சியாட்சியமா பிரெஞ்சு ஜன தோகும்.
ஜ பிரெஞ்சு ஜனாதிபதியின்
திட்டங்கள்
குறித்த
சுற்றுக்கு வ சுற்றுக்கு வெளிட்சியா பிரெஞ்சு ஜன
விபரங்களின்படி, மக்தரான் பிரான்சில்  குடியரசைமூக எதிர்புரட்சிக்கு
ஒப்பு தேல்  சுற்றுக்கு வெழங்க த குடியரசைம் குற சுற்றுக்கு வெட்சியாற்றும் நாடாளுமன்றத்ம் குற தே அம் குறமக்க
விரம்புகிறார்—அத் தேம் குறகட்சிய ஒர நாடாளுமன்றம், கடந் தே
ஆண்டு ஸ் தோபிக்கப்பட்டதம் மற்றும் சிளே உள்ள நிலை காளே உள்ள நிலைத்திற்கு முன் பிரெஞ்சு ஜனர்
மட்டுதம
அரசிட்சியலுக்குள்
 சுற்றுக்கு வெந்தள்்த நாட்களே சுற்றுக்கு வெர்கம் குற்த நாட்களே
சுற்றுக்கு வபரம்பான்ம் குறமட்சியாக சுற்றுக்கு வகாண்டதமா பிரெஞ்சு ஜன அ சுற்றுக்கு வெரத கட்சியின்
தமளே உள்ள நிலைாளும் குறமயில் இரக்க த சுற்றுக்கு வெண்டுசுற்றுக்கு வம பிரெஞ்சு ஜன விரம்புகிறார்.
சுற்றுக்கு வ தோழில்
 குடியரசைட்டவிதிகளிலும்
மற்றும்
தனாளே உள்ள நிலைாண்டின்
சுற்றுக்கு வ தோழிளே உள்ள நிலைா்த நாட்களேர்  குடியரசைட்டத்திலும் உத் தேர சுற்றுக்கு வொம் குறணகள் மூளே உள்ள நிலைம் திரத் தேம்
சுற்றுக்கு வ குடியரசைய்ட்சிய மக்தராம் குற பிரெஞ்சு ஜன அனுமதிக்க உ தேவும் ஒர  குடியரசைட்டத்ம் குற தே
நிம் குறறத சுற்றுக்கு வெற்று சுற்றுக்கு வெத
அந் தே
அர குடியரசைாங்கத்தின்
மு தேல்
நட சுற்றுக்கு வெடிக்ம் குறககளில் உள்்த நாட்களேடங்கி இரக்கும்.
நிட்சியாட்சியமின்றி
த சுற்றுக்கு வெம் குறளே உள்ள நிலைநீக்கம்
சுற்றுக்கு வ குடியரசைய் சுற்றுக்கு வெ தேன்
மீ தோ பிரெஞ்சு ஜன
அபரா தேங்கம் குற்த நாட்களே

கும் குறறப்பதம், சுற்றுக்கு வ தோழில்தம் குறற மட்டத்திளே உள்ள நிலைா பிரெஞ்சு ஜன உடன்படிக்ம் குறககள்
மற்றும் சுற்றுக்கு வ தோழில்  குடியரசைட்டவிதிகம் குற்த நாட்களே மீறி நிறு சுற்றுக்கு வெ பிரெஞ்சு ஜனங்கள் அ சுற்றுக்கு வெற்றின்
ஒப்பந் தேங்கம் குற்த நாட்களே திணிக்க அனுமதிப்பதம் மற்றும் 20 ஆம்
நூற்றாண்டின் தபாத பிரான்சில் சுற்றுக்கு வ தோழிளே உள்ள நிலைா்த நாட்களே  சுற்றுக்கு வெர்க்கம் சுற்றுக்கு வபற்ற
 குடியரசைமூக பாதகாப்புகம் குற்த நாட்களே மிகப் பரந் தே்த நாட்களேவில் அழிப்பததம அ தேன்
குறிக்தகா்த நாட்களோக இரக்கும்.
ஐதராப்பிட்சிய ஒன்றிட்சியத்ம் குற தே அசுற்றுக்கு வமரிக்காவின் ஓர் இராணு சுற்றுக்கு வெ
தபாட்டிட்சியா்த நாட்களேராக மாற்று சுற்றுக்கு வெ தேற்காக தபர்லினுடன் இம் குறணந்த
இட்சியங்கும் அ சுற்றுக்கு வெரின் முட்சியற்சியின் பாகமாக, மக்தரான் கட்டாட்சிய
இராணு சுற்றுக்கு வெச்
த குடியரசைம் குற சுற்றுக்கு வெம் குறட்சிய
மீண்டும்
சுற்றுக்கு வகாண்டு
 சுற்றுக்கு வெரவும்
பாரிட்சிய்த நாட்களேவில் இராணு சுற்றுக்கு வெ சுற்றுக்கு வ குடியரசைளே உள்ள நிலைவி பிரெஞ்சு ஜனங்கம் குற்த நாட்களே அதிகரிக்கவும்
திட்டமிடு சுற்றுக்கு வெ தோல்,  குடியரசைமூக சுற்றுக்கு வ குடியரசைளே உள்ள நிலைவி பிரெஞ்சு ஜனத்தில் சுற்றுக்கு வ சுற்றுக்கு வெட்டுக்கள் அதிகமாக
ஆழப்படுத் தேப்படுத் தேப்படும்.
ஜ பிரெஞ்சு ஜனாதிபதி மற்றும் பாதகாப்பு பம் குறடகளுக்கு அ சுற்றுக்கு வெ குடியரசைரகாளே உள்ள நிலை
அதிகாரங்கம் குற்த நாட்களே
 சுற்றுக்கு வெழங்கும்
 சுற்றுக்கு வெம் குறகயில்,
பிரான்சின்
இரண்டாண்டு காளே உள்ள நிலை அ சுற்றுக்கு வெ குடியரசைரகாளே உள்ள நிலை சுற்றுக்கு வநரக்கடி நிம் குறளே உள்ள நிலையின்
 சுற்றுக்கு வெம் குறகமும் குறறகளில் சுற்றுக்கு வபரம்பான்ம் குறமட்சியா பிரெஞ்சு ஜனம் குற தே நிரந் தேரமாகத சுற்றுக்கு வெ
ஆக்க
ஒர
 குடியரசைட்டம்
நிம் குறறத சுற்றுக்கு வெற்று சுற்றுக்கு வெ தேற்கும்
த தேசிட்சிய
நாடாளுமன்றம் பணிக்கப்படும். அரசிட்சியல் ஸ் தோபகத்தின்
சுற்றுக்கு வபரம்பாளே உள்ள நிலைா பிரெஞ்சு ஜன பிரிவுகள், மக்தரானின் திட்டநிரலுக்கு எதிராக
சுற்றுக்கு வ தோழிளே உள்ள நிலைா்த நாட்களே
 சுற்றுக்கு வெர்க்கத்தின்
சுற்றுக்கு வ சுற்றுக்கு வெடிப்பார்ந் தே
எதிர்ப்ம் குறப
எதிர்ப்பார்க்கின்ற
நிம் குறளே உள்ள நிலையில்,
சுற்றுக்கு வ தோழிளே உள்ள நிலைா்த நாட்களே
 சுற்றுக்கு வெர்க்கதம
இந்நட சுற்றுக்கு வெடிக்ம் குறகயின் பிர தோ பிரெஞ்சு ஜன இளே உள்ள நிலைக்கில் ம் குற சுற்றுக்கு வெக்கப்படும்.
ஒர தளி ஜ பிரெஞ்சு ஜனநாட்சியக  குடியரசைட்டபூர் சுற்றுக்கு வெத் தேன்ம் குறமயும் இல்ளே உள்ள நிலைாமல்
மக்தரான் பிசுற்றுக்கு வரஞ்சு மக்கள் மீத நிதியிட்சியல் பிரபுத்த சுற்றுக்கு வெத்தின்
கட்டம் குற்த நாட்களேகம் குற்த நாட்களே
திணிக்க
மும் குற பிரெஞ்சு ஜனந்த
 சுற்றுக்கு வெரகிறார்.
மறுஉர சுற்றுக்கு வொக்கம் சுற்றுக்கு வ குடியரசைய்ட்சிய இப்தபாத அ சுற்றுக்கு வெர் சூளும் குறரத்த
 சுற்றுக்கு வெரகின்ற மிகவும் பிற்தபாக்குத் தே பிரெஞ்சு ஜனமா பிரெஞ்சு ஜன நட சுற்றுக்கு வெடிக்ம் குறககள்
இல்ளே உள்ள நிலைா தே தபாத தே, தனாளே உள்ள நிலைாண்டின் சுற்றுக்கு வ தோழிளே உள்ள நிலைா்த நாட்களேர்  குடியரசைட்டத்ம் குற தே
மட்டுதம கூட மக்களில் முழும் குறமட்சியாக 70  குடியரசை தேவீ தேத்தி பிரெஞ்சு ஜனர்
எதிர்த் தே பிரெஞ்சு ஜனர், பிசுற்றுக்கு வரஞ்சு இம் குற்த நாட்களேஞர்களில் மூன்றில் இரண்டு
பங்கி பிரெஞ்சு ஜனர் அம் குற பிரெஞ்சு ஜன சுற்றுக்கு வெரக்கும் கட்டாட்சிய இராணு சுற்றுக்கு வெ த குடியரசைம் குற சுற்றுக்கு வெ
சுற்றுக்கு வகாண்டு  சுற்றுக்கு வெர சுற்றுக்கு வெம் குற தே எதிர்க்கின்ற பிரெஞ்சு ஜனர்.
மக்தரானின்
த சுற்றுக்கு வெம் குறளே உள்ள நிலைத்திட்டத்திற்கு
மக்கள்
சுற்றுக்கு வ குடியரசைல் சுற்றுக்கு வொக்கு
இல்ளே உள்ள நிலைா தே தபாதம் அ சுற்றுக்கு வெர் ஒர சுற்றுக்கு வபரம்பான்ம் குறம சுற்றுக்கு வபறக்
கூடிட்சிய சுற்றுக்கு வெராக இரக்கிறார் என்றால் அ தேற்கு அம் குற பிரெஞ்சு ஜனத்திற்கும்
தமளே உள்ள நிலைாக சுற்றுக்கு வமதளே உள்ள நிலைான்த குடியரசைானும் (FI) மற்றும் புதிட்சிய மு தேளே உள்ள நிலைாளித்த சுற்றுக்கு வெஎதிர்ப்பு கட்சி (NPA) தபான்ற த குடியரசைா குடியரசைலிஸ்ட் கட்சியின் மற்ற
கூட்டாளிகளும்
அ சுற்றுக்கு வெர்க்த நாட்களேத
அரசிட்சியல்
சுற்றுக்கு வபாறுப்ம் குறப
முழும் குறமட்சியாக ம் குறகத்தறந்திரப்பத  தோன் காரணம். அ சுற்றுக்கு வெர்கள்
தம 7 இல் நடந் தே இரண்டாம் சுற்று ஜ பிரெஞ்சு ஜனாதிபதி த தேர் தேல்களில்,
மக்தரானுக்கு
பகிரங்கமாக
ஒப்பு தேல்
 சுற்றுக்கு வெழங்கவில்ம் குறளே உள்ள நிலை
என்றாலும், த குடியரசைா குடியரசைலிஸ்ட் கட்சி, குடிட்சியரசு கட்சியுடனும் மற்றும்
த தேசிட்சிய முன் பிரெஞ்சு ஜனணி த சுற்றுக்கு வெட்பா்த நாட்களேர் மரீன் லு சுற்றுக்கு வபன்னுக்கு ஜ பிரெஞ்சு ஜனநாட்சியக
மாற்றீடாக மக்தராம் குற பிரெஞ்சு ஜன முன்னிறுத்திட்சிய ஊடகங்களுடனும்
அ சுற்றுக்கு வெர்கள்
உடன்படுகிறார்கள்
என்பம் குற தே
அ சுற்றுக்கு வெர்கள்
சுற்றுக்கு வ தேளிவுபடுத்தி இரந் தோர்கள்.
நான்காம் அகிளே உள்ள நிலைத்தின் அம் குற பிரெஞ்சு ஜனத்தளே உள்ள நிலைகக் குழுவின் பிசுற்றுக்கு வரஞ்சு
பிரி சுற்றுக்கு வொ பிரெஞ்சு ஜன த குடியரசைா குடியரசைலி குடியரசை  குடியரசைமத்த சுற்றுக்கு வெக் கட்சி (Parti de l’égalité socialiste –
PES) மட்டுதம, மக்தரான் லு சுற்றுக்கு வபன்னுக்கு மாற்றீடு கிம் குறடட்சியாத
என்பம் குற தே சுற்றுக்கு வ தோழிளே உள்ள நிலைா்த நாட்களே  சுற்றுக்கு வெர்க்கத்திற்கு எச் குடியரசைரிக்ம் குறகப்படுத் தே
இரண்டாம் சுற்று ஜ பிரெஞ்சு ஜனாதிபதி த தேர் தேல்கம் குற்த நாட்களே சுற்றுக்கு வ குடியரசைட்சியலூக்கத்தடன்
புறக்கணிக்குமாறு அம் குறழப்புவிடுத் தேத. இத சுற்றுக்கு வமதளே உள்ள நிலைான்த குடியரசைான்,
புதிட்சிய மு தேளே உள்ள நிலைாளித்த சுற்றுக்கு வெ எதிர்ப்பு கட்சி மற்றும் த குடியரசைா குடியரசைலிஸ்ட்
கட்சியின்
சுற்று சுற்றுக்கு வெட்டத்தில்
உள்்த நாட்களே
ஒட்டுசுற்றுக்கு வமாத் தே

குட்டிமு தேளே உள்ள நிலைாளித்த சுற்றுக்கு வெ  சுற்றுக்கு வெர்க்கத்திடமிரந்த பிசுற்றுக்கு வரஞ்சு த குடியரசைா குடியரசைலி குடியரசை
 குடியரசைமத்த சுற்றுக்கு வெக் கட்சிம் குறட்சிய பிரிக்கும் இம் குறணக்க முடிட்சியா தே  சுற்றுக்கு வெர்க்க
இம் குறடசுற்றுக்கு வ சுற்றுக்கு வெளிம் குறட்சிய காட்டுகிறத.
சிரிட்சியா மீத ட்ரம்பின் ஏப்ரல் 7  தோக்கு தேல்கம் குற்த நாட்களே அடுத்த தபார்எதிர்ப்புணர்வு அதிகரித் தே தேன் அடிப்பம் குறடயில் மு தேல் சுற்று
ஜ பிரெஞ்சு ஜனாதிபதி த தேர் தேலில் சுற்றுக்கு வமதளே உள்ள நிலைான்த குடியரசைானுக்கு திடீசுற்றுக்கு வர பிரெஞ்சு ஜன 20
 குடியரசை தேவீ தே  சுற்றுக்கு வொக்குகள் அதிகரித் தே பின் பிரெஞ்சு ஜனர், அ சுற்றுக்கு வெர் மக்தரானுக்கு
எதிரா பிரெஞ்சு ஜன மக்கள் எதிர்ப்புக்கு மும் குறறயிடு சுற்றுக்கு வெ தேற்கு பதிளே உள்ள நிலைாக, மிக
பகிரங்கமாக அ சுற்றுக்கு வெரடன் ஒர கூட்டணி அம் குறமக்க முட்சியன்ற தோல்
கரத்தக்கணிப்புகளில்
அ சுற்றுக்கு வெர்
த சுற்றுக்கு வெகமாக
வீழ்ச்சி
அம் குறடந்தள்்த நாட்களோர்.
அ சுற்றுக்கு வெர் மக்தரானின் பிர தேம மந்திரி ஆ சுற்றுக்கு வெ தேற்கு முன் சுற்றுக்கு வெந் தே
பின் பிரெஞ்சு ஜனரம், “மகிழ்ச்சிம் குறட்சிய எங்தக காணளே உள்ள நிலைாம் என்பம் குற தே
அறிந்தள்்த நாட்களே
புத்தி குடியரசைாலிகளின்
உறுதிட்சியா பிரெஞ்சு ஜன
கரங்கம் குற்த நாட்களே"
அ சுற்றுக்கு வெரக்கு  சுற்றுக்கு வெழங்க முன் சுற்றுக்கு வெந் தே பின் பிரெஞ்சு ஜனரம், மக்தரானின்
அம் குறமச் குடியரசைர்களுடன்
இம் குறணந்த
இட்சியங்கவும்
அ சுற்றுக்கு வெர்
முன்சுற்றுக்கு வமாழிந் தோர். பிசுற்றுக்கு வரஞ்சு அரசிட்சியம் குறளே உள்ள நிலை "ஒழுக்கசுற்றுக்கு வநறிப்படுத் தே"
சுற்றுக்கு வமதளே உள்ள நிலைான்த குடியரசைானின்
ஜ பிரெஞ்சு ஜனாதிபதி
த தேர் தேல்
த சுற்றுக்கு வெம் குறளே உள்ள நிலைத்திட்டத்திலிரந்த
மக்தரானின்
 குடியரசைட்டத்திற்கு
சுற்றுக்கு வ குடியரசைட்சியல்மும் குறறகம் குற்த நாட்களேச் த குடியரசைர்ப்பத குறித்த வி சுற்றுக்கு வொதிக்க, அ சுற்றுக்கு வெர்
மக்தரானின்  சுற்றுக்கு வெளே உள்ள நிலைத குடியரசைாரி நீதித்தம் குறற அம் குறமச் குடியரசைர் பிரான்சு சுற்றுக்கு வொ
தபய்ரூ ஐ  குடியரசைந்தித்திரப்ப தோக கடந் தே  சுற்றுக்கு வொரம் சுற்றுக்கு வபரம் குறமட்சியடித் தோர்.
புதிட்சிய
மு தேளே உள்ள நிலைாளித்த சுற்றுக்கு வெ
எதிர்ப்பு
கட்சிம் குறட்சியப்
சுற்றுக்கு வபாறுத் தே
 சுற்றுக்கு வெம் குறரயில், அத குறிப்பிடும் குறகயில் மக்தரான் "கடந் தே 30
ஆண்டுகாளே உள்ள நிலை சு தேந்திர  குடியரசைந்ம் குற தே
சுற்றுக்கு வகாள்ம் குறககளின் சிறந் தே
பிரதிநிதி", ஆ பிரெஞ்சு ஜனால் லு சுற்றுக்கு வபன்னின் ஒர  குடியரசைர் சுற்றுக்கு வொதிகார ஆட்சி
அம் குறம சுற்றுக்கு வெம் குற தேத்  தேடுக்க எவ் சுற்றுக்கு வொறிரப்பினும் சுற்றுக்கு வ தோழிளே உள்ள நிலைா்த நாட்களேர்கள்
மக்தரானுக்கு
 சுற்றுக்கு வொக்களிக்க
த சுற்றுக்கு வெண்டியுள்்த நாட்களேத
என்று
குறிப்பிட்டத. இந் தே சுற்றுக்கு வெம் குறகயில், கடந் தே 30 ஆண்டுகளுக்கு
முன் பிரெஞ்சு ஜனர்
த குடியரசைா குடியரசைலிஸ்ட்
கட்சி
அர குடியரசைாங்கங்க்த நாட்களோல்
நம் குறடமும் குறறப்படுத் தேப்பட்டம் குற தே விட அதிகமா பிரெஞ்சு ஜன  சுற்றுக்கு வெளே உள்ள நிலைத குடியரசைாரி
எதிர்ப்புரட்சிகர
சுற்றுக்கு வகாள்ம் குறககம் குற்த நாட்களே
சுற்றுக்கு வகாண்ட
மக்தரானின்
ஜ பிரெஞ்சு ஜனநாட்சியக-விதரா தே
த சுற்றுக்கு வெம் குறளே உள்ள நிலைத்திட்டத்திற்கு
அரசிட்சியல்
மூடிமம் குறறப்ம் குறப  சுற்றுக்கு வெழங்கிட்சியத.
NPA மற்றும் இததபான்ற அம் குறமப்புகளின் மம் குறறமுக
ஆ தேரவுடன் மக்தரான் த தேர் சுற்றுக்கு வொ பிரெஞ்சு ஜனம் குறம, பிசுற்றுக்கு வரஞ்சு த குடியரசைா குடியரசைலி குடியரசை
 குடியரசைமத்த சுற்றுக்கு வெக் கட்சியின் (PES) த தேர் தேல்கம் குற்த நாட்களே புறக்கணிப்ப தேற்கா பிரெஞ்சு ஜன
அம் குறழப்ம் குறப
 குடியரசைரிசுற்றுக்கு வட்சிய பிரெஞ்சு ஜன
நிரூபித்தள்்த நாட்களேத.
அம் குற பிரெஞ்சு ஜனத்திற்கும்
தமளே உள்ள நிலைாக, ஜ பிரெஞ்சு ஜனாதிபதி த தேர் தேல்கம் குற்த நாட்களேப் தபாளே உள்ள நிலைத சுற்றுக்கு வெ, இப்தபாதம்
 சுற்றுக்கு வொக்களிப்ப தேன்
மூளே உள்ள நிலைமாக
சுற்றுக்கு வ தோழிளே உள்ள நிலைா்த நாட்களே
 சுற்றுக்கு வெர்க்கத்திற்கு
முன்த பிரெஞ்சு ஜனாக்கி சுற்றுக்கு வ குடியரசைல்ளே உள்ள நிலை பாம் குற தே ஏதம் இல்ம் குறளே உள்ள நிலை என்பத
அதிகரித் தே்த நாட்களேவில் சுற்றுக்கு வ தேளி சுற்றுக்கு வொக உள்்த நாட்களேத. த குடியரசைா குடியரசைலிஸ்ட் கட்சி
அல்ளே உள்ள நிலைத குடிட்சியரசு கட்சி த சுற்றுக்கு வெட்பா்த நாட்களேர்களுக்கு  சுற்றுக்கு வொக்களிப்ப தேன்
மூளே உள்ள நிலைமாக
மக்தரானின்
 தோக்கு தேல்கம் குற்த நாட்களே
 தேடுப்பத
 குடியரசைாத்திட்சியமில்ம் குறளே உள்ள நிலை,
அ சுற்றுக்கு வெர்களுதம
கூட
மக்தரானின்
எதிர்ப்புரட்சிகர த சுற்றுக்கு வெம் குறளே உள்ள நிலைத்திட்டத்ம் குற தே ஆ தேரிக்கிறார்கள். புரட்சிகர
தபாராட்டத்தில் சுற்றுக்கு வ தோழிளே உள்ள நிலைா்த நாட்களே  சுற்றுக்கு வெர்க்கத்ம் குற தே அணிதிரட்டு சுற்றுக்கு வெத
மட்டுதம அடிப்பம் குறட  குடியரசைமூக மற்றும் ஜ பிரெஞ்சு ஜனநாட்சியக உரிம் குறமகம் குற்த நாட்களே
பாதகாப்ப தேற்கா பிரெஞ்சு ஜன ஒதர  சுற்றுக்கு வெழிட்சியாகும்.
FI,

மக்தரான் சுற்றுக்கு வ தோழிளே உள்ள நிலைா்த நாட்களேர்கள் மீத அ சுற்றுக்கு வெரத கட்டம் குற்த நாட்களேகம் குற்த நாட்களேத்
திணிக்க முட்சியன்று  சுற்றுக்கு வெரம் நிம் குறளே உள்ள நிலையில், சுற்றுக்கு வ தோழிளே உள்ள நிலைா்த நாட்களே  சுற்றுக்கு வெர்க்க
தபாராட்டத்திற்கு ஒர சுட்சியாதீ பிரெஞ்சு ஜனமா பிரெஞ்சு ஜன அரசிட்சியல் முன்த பிரெஞ்சு ஜனாக்ம் குறக
சுற்றுக்கு வ தேளிவுபடுத்தி,
மக்தரானுக்கு
எதிரா பிரெஞ்சு ஜன
தபாராட்டத்தின்
முன் பிரெஞ்சு ஜனணிப்பம் குறடட்சியாக
பிசுற்றுக்கு வரஞ்சு
த குடியரசைா குடியரசைலி குடியரசை
 குடியரசைமத்த சுற்றுக்கு வெக்
கட்சிம் குறட்சியக் கட்டிசுற்றுக்கு வட்சியழுப்பு சுற்றுக்கு வெத தே அதிஅ சுற்றுக்கு வெ குடியரசைர பணிட்சியாக உள்்த நாட்களேத.

