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பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி பதவிக்க
மீண்டும் டும் பப ஜனாட்டியிடவில்டியிடவில்ல்டியிடவில்லை எஜன
பிரெ ஜனான்சுசுவ ஜனா ா ஹ ஜனா்டியிடவில்லைண்ட்
தீர்ர்ம ஜனானித்துள்த்துள்ள ஜனார்
By Kumaran Ira, 7 December 2016

அடுத்த ஆண்டு ந நடு நடைடைபநடைபெறவிருக்கும் பிடைபக்கும் பிரெஞ்சு ஜபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாதிநடைபெதித்
 ததர்தலில் த பிரெஞ்சு ஜனான் மீண்டும்  தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாட்டியிு நடைப்  தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாவதில் நடியிடப் போவதில்லை என்ற
 தச பிரெஞ்சு ஜனாசலிசஸ்ட் கட்சி நடட்சியைச்  தசர்ந்த ஜபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாதிநடைபெதி பிக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனான்சுவ பிரெஞ்சு ஜனா
ஹ பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைண்ட் டிசம்நடைபெர் 1 அன்ற அறிவித்த பிரெஞ்சு ஜனார். 1958 இல் ஐந்த பிரெஞ்சு ஜனாம்
குடிட்சியைக்கும் பிரெசின் டைபத பிரெஞ்சு ஜனாு நடைக்கத்தில் பிடைபக்கும் பிரெஞ்சு ஜபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாதிநடைபெதி நடைபெதவி
உருவ பிரெஞ்சு ஜனாக்கப்நடைபெட்ு நடை க பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைம் முதியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாக ஒரு ஜபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாதிநடைபெதி இக்கும் பிரெண்ு நடை பிரெஞ்சு ஜனாம்
மு நடற  தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாட்டியிு நடை மு நடபிரெஞ்சு ஜனட்சியை பிரெஞ்சு ஜனாதது இது தவ முதன்மு நடறட்சியை பிரெஞ்சு ஜனாகும்.
எலி தச ஜபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாதிநடைபெதி  ம பிரெஞ்சு ஜனாளி நடகயில் இருந்து ஹ பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைண்ட் வழங்கிட்சியை
ஒரு திடீர் டைபத பிரெஞ்சு ஜனா நடியிடப் போவதில்லைக்க பிரெஞ்சு ஜனாட்சி உ நடக்கும் பிரெயில் அவர் அறிவித்த பிரெஞ்சு ஜனார்: “அடுத்த
ஜபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாதிநடைபெதி நடைபெதவிக் க பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைத்திற்கு  தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாட்டியிடுவதில் நடியிடப் போவதில்லை என்ற
ந பிரெஞ்சு ஜனான் முடிவு டைபசய்திருக்கி தறன்.”  தச பிரெஞ்சு ஜனாசலிஸ்ட் கட்சியின் ஜபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாதிநடைபெதி
 தவட்நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாளருக்க பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன
முதனி நடியிடப் போவதில்லைத்
 ததர்தலுக்க பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன
களம்
திறக்கப்நடைபெட்ு நடை நடதடைபட்சியை பிரெஞ்சு ஜனாட்டி அவக்கும் பிரெது இந்த முடிவு வந்திருக்கிறது.
பிக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனான்சின்  மக்கள் டைபவறப் நடநடைபெ சம்நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாதித்த ஜபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாதிநடைபெதிகளில்
ஹ பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைண்ட் முதலிு நடைத்தில் இருந்த பிரெஞ்சு ஜனார் என்நடைபெத பிரெஞ்சு ஜனால் இக்கும் பிரெண்ு நடை பிரெஞ்சு ஜனாம் மு நடற
 தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாட்டியிடுவதில் நடியிடப் போவதில்லை என்ற அவக்கும் பிரெது முடிவு நடைபெக்கும் பிரெவியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாக
எதிர்நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனார்க்கப்நடைபெட்ு நடைத பிரெஞ்சு ஜனாக தவ இருந்தது. கருத்துவ பிரெஞ்சு ஜனாக்டைபகடுப்புகளில்
அவர் டைபத பிரெஞ்சு ஜனாு நடைர்ந்து ஒற் நடற இியிடப் போவதில்லைக்க ஏற்பு  மதிப்பீட் நடு நடை தட்சியை டைபநடைபெற்ற
வந்த பிரெஞ்சு ஜனார் என்நடைபெதுு நடைன்,  ததர்தல் இன்ற நு நடைத்தப்நடைபெடு ம பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனால், அவர்
முதல்சுற்ற வ பிரெஞ்சு ஜனாக்டைபகடுப்பில் ஐந்த பிரெஞ்சு ஜனாம் இு நடைத்திற் தக வருவ பிரெஞ்சு ஜனார்,
இறதிச் சுற்றக்குத் தகுதிடைபநடைபெற பிரெஞ்சு ஜனா மல் டைபவளி தட்சியைற்றப்நடைபெடுவ பிரெஞ்சு ஜனார்
என்றம் அ நடவ கண்ு நடைறிருந்திருந்தபிரெஞ்சு ஜன.
 மக்கள்டைபவறப் நடநடைபெ சம்நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாதித்த தபிரெஞ்சு ஜனது நிதிநி நடியிடப் போவதில்லை டைபவட்டுக நடளக்
குறிப்பிட்டு, தபிரெஞ்சு ஜனது ஜபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாதிநடைபெதி நடைபெதவி நடட்சியை நிட்சியை பிரெஞ்சு ஜனாட்சியைப்நடைபெடுத்துவதற்கும்
ஹ பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைண்ட் முட்சியைற்சி டைபசய்த பிரெஞ்சு ஜனார். “பிக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனான் நடச மீள்கட்டு ம பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜனம்
டைபசய்வதற்கும்
அத நடபிரெஞ்சு ஜன
நீதிமிக்கத பிரெஞ்சு ஜனாக
ஆக்குவதற்கும்
[பிக்கும் பிரெத மர்கள்]  தஜ பிரெஞ்சு ஜனான்- ம பிரெஞ்சு ஜனார்க் ஏய் தக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனா  மற்றம்  ம பிரெஞ்சு ஜனானு தவல் வ பிரெஞ்சு ஜனால்ஸ்
ஆகி தட்சியை பிரெஞ்சு ஜனாக்கும் பிரெது அக்கும் பிரெச பிரெஞ்சு ஜனாங்கங்களுு நடைன்  தசர்ந்து டைபசட்சியைல்நடைபெட் து நடைன். இன்ற,
ந பிரெஞ்சு ஜனான்
 தநடைபெசிக்
டைபக பிரெஞ்சு ஜனாண்டிருக்கும்
ச மட்சியைத்தில், நிதிநி நடியிடப் போவதில்லை
சரிடைபசய்ட்சியைப்நடைபெட்டிருக்கிறது,
சமூகப்
நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாதுக பிரெஞ்சு ஜனாப்பு
ச மநி நடியிடப் போவதில்லைப்நடைபெடுத்தப்நடைபெட்டிருக்கிறது அத்துு நடைன் ந பிரெஞ்சு ஜனாட்டின் கு நடைன்நி நடியிடப் போவதில்லை
நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாதுக பிரெஞ்சு ஜனாக்கப்நடைபெட்டிருக்கிறது.”
ஹ பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைண்டின் அறிவிப்பிற்கு பின்பிரெஞ்சு ஜனர், வ பிரெஞ்சு ஜனால்ஸ் PS முதனி நடியிடப் போவதில்லைத்
 ததர்தலில்  தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாட்டியிடுவ நடத அறிவித்த பிரெஞ்சு ஜனார், அத்துு நடைன் பிக்கும் பிரெத மர்

நடைபெதவி நடட்சியையும் இக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாஜிபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனா ம பிரெஞ்சு ஜனா டைபசய்த பிரெஞ்சு ஜனார்; முன்பிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாள் உள்து நடற
அ நட மச்சக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன  தநடைபெர்பிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனார்ட் கடைப்ட் கஸெ தபிரெஞ்சு ஜனவ்  தநற்ற அவரிு நடைத்தில்
அ மர்த்தப்நடைபெட்ு நடை பிரெஞ்சு ஜனார்.
வ பிரெஞ்சு ஜனால்ஸ்
கூறிபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனார்:
“நடைபெட்சியைங்கக்கும் பிரெவ பிரெஞ்சு ஜனாத
அச்சுறத்தல்கள், அதி வியிடப் போவதில்லைதுகளின் எழுச்சி எபிரெஞ்சு ஜன ஒருக பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைத்தில்
இருந்தவ பிரெஞ்சு ஜனாற பிரெஞ்சு ஜனாக இன்ற இல்ியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாத ஒரு உியிடப் போவதில்லைகத்தில் பிக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனான்ஸ்
தபிரெஞ்சு ஜனது
முழு
வலு நடவயும் நடைபெட்சியைன்நடைபெடுத்த
 தவண்டிட்சியைத பிரெஞ்சு ஜனாக
இருக்கிறது
என்நடைபெத பிரெஞ்சு ஜனால்த பிரெஞ்சு ஜனான்
ந பிரெஞ்சு ஜனான்
இத் ததர்தலில்
 தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாட்டியிடுகி தறன்... சுதந்திக்கும் பிரெ ம பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன, தபிரெஞ்சு ஜனது விழுமிட்சியைங்களில் ச மக்கும் பிரெசம்
டைபசய்து டைபக பிரெஞ்சு ஜனாள்ள பிரெஞ்சு ஜனாத ஒரு பிக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனான் நடச தட்சியை ந பிரெஞ்சு ஜனான் விரும்புகி தறன்.”
இப் தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனா நடதக்கு,
வ பிரெஞ்சு ஜனால்ஸ்த பிரெஞ்சு ஜனான்
PS
இன்
ஜபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாதிநடைபெதி
 தவட்நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாளர்களில் முன்னி நடியிடப் போவதில்லையில் இருப்நடைபெவக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாக, முன்பிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாள்
டைபநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாருள பிரெஞ்சு ஜனாத பிரெஞ்சு ஜனாக்கும் பிரெ அ நட மச்சக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன ஆர் தபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனா டைப ம பிரெஞ்சு ஜனாந்த தநடைபெர்க் (Arnaud
Montebourg)
க்கும்
முன்னி நடியிடப் போவதில்லையில்
இருப்நடைபெத பிரெஞ்சு ஜனாக
கருத்துக்கணிப்புகள் க பிரெஞ்சு ஜனாட்டுகின்றபிரெஞ்சு ஜன.
வ பிரெஞ்சு ஜனால்ஸ் PS இன் மிக டைபவளிப்நடைபெ நடு நடைட்சியை பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன வியிடப் போவதில்லைது-ச பிரெஞ்சு ஜனாரி பிரிவுக நடளச்
 தசர்ந்தவர்;  தச பிரெஞ்சு ஜனாசலிஸ்ட் கட்சி தபிரெஞ்சு ஜனது டைபநடைபெட்சியைரில் இருந்து
“ தச பிரெஞ்சு ஜனாசலிஸ்ட்” என்ற வ பிரெஞ்சு ஜனார்த் நடத நடட்சியை அகற்றி விு நடை  தவண்டும்,
ஏடைபபிரெஞ்சு ஜனன்ற பிரெஞ்சு ஜனால் “அதற்கு இனியும் எந்த அர்த்தமுமில் நடியிடப் போவதில்லை” என்ற
நடைபெியிடப் போவதில்லைமு நடற கூறியிருப்நடைபெவர். உள்து நடற அ நட மச்சக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாக இருந்து 2014
இல்
பிக்கும் பிரெத மக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன
இவர்,
சிக்கபிரெஞ்சு ஜன
நு நடைவடிக் நடககள்
தீவிக்கும் பிரெப்நடைபெடுத்தப்நடைபெடுவ நடதயும் அத்துு நடைன்
டைபசன்ற
ஆண்டில்
திணிக்கப்நடைபெட்ு நடை அவசக்கும் பிரெக பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைநி நடியிடப் போவதில்லை நடட்சியையும் ஆதரித்த பிரெஞ்சு ஜனார். PS இன்
டைபத பிரெஞ்சு ஜனாழிியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாளர் சட்ு நடைத்திற்கு எதிக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன சமூகப்  தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாட்ு நடைங்களுக்கு
 தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாலிஸ் மூியிடப் போவதில்லை ம பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன த நடு நடை நடட்சியைக் டைபக பிரெஞ்சு ஜனாண்டு வக்கும் பிரெ அச்சுறத்தும்
முன்கண்டிக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாத
நு நடைவடிக் நடக நடட்சியை
வ பிரெஞ்சு ஜனால்ஸ்
எடுத்திருந்த பிரெஞ்சு ஜனார்
என்நடைபெதுு நடைன்
இச்சட்ு நடைத் நடத
 ததசிட்சியை
ந பிரெஞ்சு ஜனாு நடை பிரெஞ்சு ஜனாளு மன்றத்தில்
வ பிரெஞ்சு ஜனாக்களிப்பு
இல்ியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனா ம தியிடப் போவதில்லை தட்சியை
திணிப்நடைபெதற்கு
பிடைபக்கும் பிரெஞ்சு
அக்கும் பிரெசிட்சியைல்சட்ு நடைத்தின்
49.3 வது
பிரி நடவத்
டைபத பிரெஞ்சு ஜனாு நடைர்ந்தும்
நடைபெட்சியைன்நடைபெடுத்திபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனார்.
இல் PS ஸ்த பிரெஞ்சு ஜனாபிக்கப்நடைபெட்ு நடைதற்கு பிந் நடதட்சியை மிக ஆழ ம பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன
டைபநருக்கடி நடட்சியை அக்கட்சி முகம்டைபக பிரெஞ்சு ஜனாடுக்கின்ற நி நடியிடப் போவதில்லையில்த பிரெஞ்சு ஜனான்,
இக்கும் பிரெண்ு நடை பிரெஞ்சு ஜனாம் மு நடற  தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாட்டியிடுவதில் நடியிடப் போவதில்லை என்ற ஹ பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைண்டின்
முடிவு வந்து தசர்ந்திருக்கிறது. 2017 ஜபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாதிநடைபெதி  ததர்தலில் ஒரு
டைபநடைபெரும் பின்பிரெஞ்சு ஜன நடு நடை நடவ, முதல் சுற்றில் நவ-நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாசிச  ததசிட்சியை
முன்பிரெஞ்சு ஜனணி
(FN)
டைபவற்றி
டைபநடைபெற்ற,
PS
 தவட்நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாளர்
1971

டைபவளி தட்சியைற்றப்நடைபெடுகின்ற ஒரு நி நடியிடப் போவதில்லை நடட்சியை, PS எதிர்நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனார்க்கிறது.
 ததர்தலில் FN அல்ியிடப் போவதில்லைது வியிடப் போவதில்லைது-ச பிரெஞ்சு ஜனாரி குடிட்சியைக்கும் பிரெசுக் கட்சி (LR)
டைபவற்றிடைபநடைபெற ம பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனால் PS பிக்கும் பிரெத பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன எதிர்க்கட்சிட்சியை பிரெஞ்சு ஜனாக அ மக்கும் பிரெ முடியு ம பிரெஞ்சு ஜனா
என்நடைபெதும் கூு நடை டைபதளிவின்றி இருக்கிறது.
ஆக தவத பிரெஞ்சு ஜனான் ஜபிரெஞ்சு ஜனவரி 22-29 அன்ற நு நடைக்கவிருக்கும் PS இன்
முதனி நடியிடப் போவதில்லைத்  ததர்தலில் வ பிரெஞ்சு ஜனால்ஸ்  தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாட்டியிு நடை வசதிட்சியை பிரெஞ்சு ஜனாக
ஹ பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைண்ட் ஒதுங்கிக் டைபக பிரெஞ்சு ஜனாண்டுவிட்ு நடை பிரெஞ்சு ஜனார்.
ஜூனில் பிடைபக்கும் பிரெக்ஸிட் வ பிரெஞ்சு ஜனாக்களிப்பு  மற்றம் நவம்நடைபெரில் டைபு நடை பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனால்ட்
ட்க்கும் பிரெம்ப் அடைப மரிக்க ஜபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாதிநடைபெதிட்சியை பிரெஞ்சு ஜனாக  ததர்ந்டைபதடுக்கப்நடைபெட்ு நடை நட ம
ஆகிட்சியைவற் நடற டைபத பிரெஞ்சு ஜனாு நடைர்ந்து ஐ தக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாப்நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாடைபவங்கும் ஸ்திக்கும் பிரெமின் நட ம
டைபநடைபெருகிவருவதன்  மத்தியில், ஆளும் உட்சியைக்கும் பிரெடுக்கு வியிடப் போவதில்லைது  தந பிரெஞ்சு ஜனாக்கி
நகர்ந்து டைபசல்வ நடத தட்சியை 2017 பிடைபக்கும் பிரெஞ்சு ஜபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாதிநடைபெதித்  ததர்தல்
குறித்து நிற்கிறது. ஐ தக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாப்நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாடைபவங்கிலும் அதி-வியிடப் போவதில்லைது  ததசிட்சியைவ பிரெஞ்சு ஜனாதக்
கட்சிகள் வலுப்டைபநடைபெற்ற வருகின்றபிரெஞ்சு ஜன; ஐ தக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாப்பிட்சியை ஒன்றிட்சியைத்தின்
சிக்கபிரெஞ்சு ஜன நு நடைவடிக் நடகத் திட்ு நடைங்களுக்கு எதிக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாக டைபநடைபெருகும் சமூகக்
 தக பிரெஞ்சு ஜனாநடைபெத் நடத சுக்கும் பிரெண்டிக் டைபக பிரெஞ்சு ஜனாள்ளும் இக்கட்சிகள் அக் தக பிரெஞ்சு ஜனாநடைபெத் நடத
 தநடைபெரிபிரெஞ்சு ஜனவ பிரெஞ்சு ஜனாதப் நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனா நடதகளில் தி நடசதிருப்பி விடுகின்றபிரெஞ்சு ஜன. பிக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனான்சில்
PS  மதிப்பிழப்நடைபெதில் FN ஆத பிரெஞ்சு ஜனாட்சியை ம நடு நடைந்து டைபக பிரெஞ்சு ஜனாண் டிருக்கிறது; பிடைபக்கும் பிரெஞ்சு
ஸ்த பிரெஞ்சு ஜனாநடைபெகத்தின் வழக்க ம பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன கட்சிகள பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன PS  மற்றம் LR
ஆகிட்சியைவற்றக்க பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன ஒரு  ம பிரெஞ்சு ஜனாற்ற பிரெஞ்சு ஜனாக அது தன் நடபிரெஞ்சு ஜனக் க பிரெஞ்சு ஜனாட்டிக்
டைபக பிரெஞ்சு ஜனாள்கிறது.
இன் டைபத பிரெஞ்சு ஜனாழிியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாளர்-வி தக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாத டைபசட்சியைல்வக்கும் பிரெியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாற் நடற கண்டு நடைபெக்கும் பிரெந்த
 மக்களி நடு நடை தட்சியை அந்த கட்சி குறித்த பிக்கும் பிரெ நட ம விியிடப் போவதில்லைகல்
ஆழ ம நடு நடைந்திருப்நடைபெதன் வி நடள தவ PS இன் டைபநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாறிவு ஆகும்.
ஒவ்டைபவ பிரெஞ்சு ஜனாருமு நடறயும் அது அதிக பிரெஞ்சு ஜனாக்கும் பிரெத் நடதப் பிடித்த தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாதும்
-பிக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனான்சுவ பிரெஞ்சு ஜனா மித்தி தக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனானின் ஜபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாதிநடைபெதி நடைபெதவிக்க பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைத்தின் கீழ
(1981-1995), பிக்கும் பிரெத மர் லி தட்சியை பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜனல்  தஜ பிரெஞ்சு ஜனாஸ்நடைபென் த நடியிடப் போவதில்லை நட மயிியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன நடைபென் நட ம
இு நடைது அக்கும் பிரெச பிரெஞ்சு ஜனாங்கத்தின் ச மட்சியைத்தில் (1997-2002),  மற்றம் 2012 முதல்
ஹ பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைண்டின் கீழ- அது தபிரெஞ்சு ஜனது  ததர்தல் வ பிரெஞ்சு ஜனாக்குறதிக நடள தூக்கிப்
 தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாட்டு விட்டு டைபத பிரெஞ்சு ஜனாழிியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாள வர்க்கத்தின் மீது த பிரெஞ்சு ஜனாக்குதல் நு நடைத்தி
வந்திருக்கிறது.
PS

இல், ”சிக்கபிரெஞ்சு ஜன நு நடைவடிக் நடக என்நடைபெது பிக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனான்சின்  ம பிரெஞ்சு ஜனாற்றமுடிட்சியை பிரெஞ்சு ஜனாத
த நடியிடப் போவதில்லைவிதி அல்ியிடப் போவதில்லை” என்ற அறிவித்து, தபிரெஞ்சு ஜனக்கு முன்பிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனால்
நடைபெதவியில் இருந்த,  மக்களிு நடைம் அவப்டைபநடைபெட்சியைர் டைபநடைபெற்றிருந்த வியிடப் போவதில்லைதுச பிரெஞ்சு ஜனாரி ஜபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாதிநடைபெதி நிக் தக பிரெஞ்சு ஜனா தியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனா ச பிரெஞ்சு ஜனார்க் தக பிரெஞ்சு ஜனாசியின் டைபக பிரெஞ்சு ஜனாள் நடக நடட்சியை
வி மர்சபிரெஞ்சு ஜனம் டைபசய்து ஹ பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைண்ட் நடைபெதவிக்கு வந்த பிரெஞ்சு ஜனார். ஆயினும்,
 ததர்ந்டைபதடுக்கப்நடைபெட்ு நடைதன் பின்பிரெஞ்சு ஜனர் அவர், ஐ தக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாப்பிட்சியை ஒன்றிட்சியைத்தின்
த நடியிடப் போவதில்லை நட மயிியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன சிக்கபிரெஞ்சு ஜன நு நடைவடிக் நடகக நடளயும், அத்துு நடைன்
 மத்திட்சியை கிழக்கு  மற்றம் ஆபிரிக்க பிரெஞ்சு ஜனாவில், எல்ியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாவற்றக்கும்  த மல்
சிரிட்சியை பிரெஞ்சு ஜனா  மற்றம்  ம பிரெஞ்சு ஜனாலி ஆகிட்சியை முன்பிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாள் பிடைபக்கும் பிரெஞ்சு க பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைனிகளில்,
ஏக பிரெஞ்சு ஜனாதிநடைபெத்திட்சியைத் த நடியிடப் போவதில்லையீடுக நடளயும் நு நடைத்திபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனார்.
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கு நடைந்த ந பிரெஞ்சு ஜனான்கு ஆண்டுகளில், டைபத பிரெஞ்சு ஜனாழிியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாளர்களின் வ பிரெஞ்சு ஜனாழக் நடகத்
தக்கும் பிரெங்க நடள சீக்கும் பிரெழித்து  தவ நடியிடப் போவதில்லைவ பிரெஞ்சு ஜனாய்ப்பின் நட ம நடட்சியை அதிகரிக்கச்
டைபசய்த நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாரிட்சியை அளவிியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன சிக்கபிரெஞ்சு ஜன நு நடைவடிக் நடகக நடளயும்
வணிக-ஆதக்கும் பிரெவு சீர்திருத்தங்க நடளயும் ஹ பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைண்ட் அ மியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாக்கிபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனார்.
”டைபநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாறப்பு நடு நடை நட மச் சட்ு நடைம்” என்ற அ நடழக்கப்நடைபெட்ு நடைத பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன ஒன்றின்
கீழ, PS 50 பில்லிட்சியைன் யூ தக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாவுக்கும் அதிக ம பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன அளவுக்கு சமூக
டைபவட்டுக நடளயும் டைபநடைபெருநிறவபிரெஞ்சு ஜன வரிகளில் 40 பில்லிட்சியைன் யூ தக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனா
டைபவட்டுக நடளயும் திணித்த பிரெஞ்சு ஜனார். தபிரெஞ்சு ஜனது வணிக-ஆதக்கும் பிரெவு டைபசியிடப் போவதில்லைவிபிரெஞ்சு ஜன
டைபவட்டுக்களுு நடைன்  தசர்த்து, ஹ பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைண்ட் PSA-Aulnay  மற்றம் Goodyear-Amiens
ஆகிட்சியைவற்றின்
டைபத பிரெஞ்சு ஜனாழிற்ச பிரெஞ்சு ஜனா நடியிடப் போவதில்லைகள்
உள்ளிு நடை
ஆ நடியிடப் போவதில்லை
மூு நடைல்க நடளயும்  த மற்நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனார் நடவ டைபசய்த பிரெஞ்சு ஜனார், இது ஆயிக்கும் பிரெக்கணக்க பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன
 தவ நடியிடப் போவதில்லைக நடள ஒழித்தது.

டைபத பிரெஞ்சு ஜனாழிியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாளர்களின் சமூக உரி நட மகள் மீது த பிரெஞ்சு ஜனாக்குதல் நு நடைத்திட்சியை
அ தத தநக்கும் பிரெத்தில், ஜபிரெஞ்சு ஜனந பிரெஞ்சு ஜனாட்சியைக
உரி நட மகள்
மீத பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன
தபிரெஞ்சு ஜனது
த பிரெஞ்சு ஜனாக்குத நடியிடப் போவதில்லையும் ஹ பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைண்ட் அக்கும் பிரெச பிரெஞ்சு ஜனாங்கம் ஆழப்நடைபெடுத்திட்சியைது; FN இன்
வ பிரெஞ்சு ஜனாக்குவங்கிக்கு விண்ணப்நடைபெம் டைபசய்யும் டைபநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாருட்டு,  தக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனா ம பிரெஞ்சு ஜனாக்க நடள
டைபவளி தட்சியைற்றவதற்கும்
பிக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனான்சிலுள்ள
அவர்களது
வசிப்பிு நடைங்க நடள
அகற்றவதற்கும்
நு நடைவடிக் நடககள்
 த மற்டைபக பிரெஞ்சு ஜனாள்ளப்நடைபெட்ு நடைபிரெஞ்சு ஜன. இதில் மிகப் நடைபெட்சியைங்கக்கும் பிரெ சம்நடைபெவ ம பிரெஞ்சு ஜனாக,
லி தட்சியை பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனார்ு நடை பிரெஞ்சு ஜனா டிப்க்கும் பிரெனி என்ற 15 வட்சியைது  தக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனா ம பிரெஞ்சு ஜனா நடைபெள்ளிச்சிறமி
நடைபெள்ளிப்  தநடைபெருந்தில் இருந்து இறங்க உத்தக்கும் பிரெவிு நடைப்நடைபெட்டு
டைபக பிரெஞ்சு ஜனா தச பிரெஞ்சு ஜனா தவ பிரெஞ்சு ஜனாவுக்கு
திருப்பிட்சியைனுப்நடைபெப்நடைபெட்ு நடைத பிரெஞ்சு ஜனாகும்.
புியிடப் போவதில்லைம்டைபநடைபெட்சியைர்ந்தவர்கள் மீத பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன ஹ பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைண்ட்டின் ஒடுக்குமு நடற நடட்சியைக்
கண்டித்து ஆயிக்கும் பிரெக்கணக்க பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன  ம பிரெஞ்சு ஜனாணவர்கள் பிக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனான்ஸ் எங்கிலும்
 தநடைபெக்கும் பிரெணிகள் நு நடைத்திபிரெஞ்சு ஜனர்.
அவக்கும் பிரெது ஜபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாதிநடைபெதி நடைபெதவிக்க பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைம் முன்டைபசல்ியிடப் போவதில்லை டைபசல்ியிடப் போவதில்லை, ஹ பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைண்ட்
தபிரெஞ்சு ஜனது
இக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாணுவவ பிரெஞ்சு ஜனாதக்
டைபக பிரெஞ்சு ஜனாள் நடகக நடள தட்சியை
டைபத பிரெஞ்சு ஜனாு நடைர்ந்து
நடைபெக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனா மரிக்க
மு நடபிரெஞ்சு ஜனகிற பிரெஞ்சு ஜனார்
என்நடைபெதும், அதி-வியிடப் போவதில்லைதுகளுக்கும்
 ததசிட்சியைவ பிரெஞ்சு ஜனாத  ம தபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனாநி நடியிடப் போவதில்லைக்கும் விண்ணப்நடைபெம் டைபசய்வதன் மூியிடப் போவதில்லைமும்
 தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாலிஸ்-அக்கும் பிரெசு ஆட்சி நடட்சியை  தந பிரெஞ்சு ஜனாக்கி நகர்வதன் மூியிடப் போவதில்லைமும் 20 ஆம்
நூற்ற பிரெஞ்சு ஜனாண்டில் டைபத பிரெஞ்சு ஜனாழிியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாள வர்க்கம் டைபநடைபெற்றிருந்த சமூக
 ததட்ு நடைங்கள் அ நடபிரெஞ்சு ஜனத் நடதயும்  மறதலித்த பிரெஞ்சு ஜனார் என்நடைபெதும்  த மலும்
 த மலும் டைபதளிவ பிரெஞ்சு ஜனாகிட்சியைது.
சிரிட்சியை பிரெஞ்சு ஜனாவில்  தநட் து நடை பிரெஞ்சு ஜனாவின்  தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாரில் அணிதிக்கும் பிரெட்ு நடைப்நடைபெட்டிருந்த
இஸ்ியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாமிட்சியை வ நடியிடப் போவதில்லைப்பின்பிரெஞ்சு ஜனல்கள பிரெஞ்சு ஜனால் நு நடைத்தப்நடைபெட்ு நடை 2015 நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாரிஸ்
நடைபெட்சியைங்கக்கும் பிரெவ பிரெஞ்சு ஜனாதத் த பிரெஞ்சு ஜனாக்குதல்க நடள ச பிரெஞ்சு ஜனாக்க பிரெஞ்சு ஜனாகக் டைபக பிரெஞ்சு ஜனாண்டு, PS,
க பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைவ நடக்கும் பிரெட்சியைற்ற நீட்சி டைபசய்ட்சியைத்தக்க அவசக்கும் பிரெக பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லை நி நடியிடப் போவதில்லை நடட்சியைத்
திணித்து, நடைபெட்சியைங்கக்கும் பிரெவ பிரெஞ்சு ஜனாதத் நடத தடுப்நடைபெதற்க பிரெஞ்சு ஜனாய் என்ற  தநடைபெரில்
 தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாலிசுக்கும்
உளவு
 தச நடவகளுக்கும்
 ம நடியிடப் போவதில்லைட்சியைளவ பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன
அதிக பிரெஞ்சு ஜனாக்கும் பிரெங்க நடளக் டைபக பிரெஞ்சு ஜனாடுத்தது. சிக்கபிரெஞ்சு ஜன நு நடைவடிக் நடக  மற்றம்  தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனார்
ஆகிட்சியைவற் நடறத் திணிப்நடைபெதற்கு வசதிட்சியை பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன ஒரு அக்கும் பிரெசிட்சியைல்
தளத் நடத உருவ பிரெஞ்சு ஜனாக்கிக் டைபக பிரெஞ்சு ஜனாள்ளும் மு நடபிரெஞ்சு ஜனப்பில் FN இன்
 தவ நடியிடப் போவதில்லைத்திட்ு நடைத்தின்
டைபநடைபெரும்நடைபெகுதி நடட்சியை
-அவசக்கும் பிரெக பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைநி நடியிடப் போவதில்லை
திணிப்பு,  ததசிட்சியை க பிரெஞ்சு ஜனாவற் நடைபெ நடு நடை நடட்சியை உருவ பிரெஞ்சு ஜனாக்குவது, குடியுரி நட ம
நடைபெறிப்பு என்ற ந பிரெஞ்சு ஜனாஜி ஆக்கிக்கும் பிரெமிப்பு சக பிரெஞ்சு ஜனாப்த டைபக பிரெஞ்சு ஜனாள் நடக நடட்சியை
நிட்சியை பிரெஞ்சு ஜனாட்சியைப்நடைபெடுத்த மு நடபிரெஞ்சு ஜனவது- ஹ பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைண்ட் எடுத்துக் டைபக பிரெஞ்சு ஜனாண்டு
விட்டிருந்த பிரெஞ்சு ஜனார்.
பிற் தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாக்க பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜன “எல் டைபக பிரெஞ்சு ஜனாம்ரி” டைபத பிரெஞ்சு ஜனாழிியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாளர் சீர்திருத்த
சட்ு நடைத்திற்கு எதிக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாய் நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாரிட்சியை எதிர்ப்பும் ஆர்ப்நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாட்ு நடைங்களும்
இருந்தும் கூு நடை, அக்கும் பிரெச பிரெஞ்சு ஜனாங்கம், ந பிரெஞ்சு ஜனாு நடை பிரெஞ்சு ஜனாளு மன்றத்தில் வ பிரெஞ்சு ஜனாக்டைபகடுப்பு
இல்ியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனா ம தியிடப் போவதில்லை தட்சியை, பிடைபக்கும் பிரெஞ்சு அக்கும் பிரெசிட்சியைல்சட்ு நடைத்தின் பிரிவு 49.3 இன்
மூியிடப் போவதில்லை ம பிரெஞ்சு ஜனாக அத நடபிரெஞ்சு ஜனத் திணித்தது.  மக்கள்டைபவறப் நடநடைபெ சம்நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாதித்த
இச்சட்ு நடை ம பிரெஞ்சு ஜனாபிரெஞ்சு ஜனது
டைபத பிரெஞ்சு ஜனாழிியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாளர்க நடள
 தவ நடியிடப் போவதில்லையில்
இருந்து
அகற்றவதற்கும்,  தவ நடியிடப் போவதில்லைவ பிரெஞ்சு ஜனாக்கும் பிரெத் நடத நீட்டி ஊதிட்சியைங்க நடளக்
கு நடறப்நடைபெதற்கும், அத்துு நடைன் மிகப் நடைபெக்கும் பிரெந்த விதத்தில் பிக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனான்சின்
டைபத பிரெஞ்சு ஜனாழிியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாளர் சட்ு நடைத் நடத மீறிட்சியை வ நடகயில் டைபத பிரெஞ்சு ஜனாழிற்சங்கங்களுு நடைன்
ஒப்நடைபெந்தங்க நடள  தநடைபெச்சுவ பிரெஞ்சு ஜனார்த் நடத நு நடைத்துவதற்கும் -அதன்மூியிடப் போவதில்லைம்
பிடைபக்கும் பிரெஞ்சு டைபத பிரெஞ்சு ஜனாழிியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாளர்கள் வழக்க ம பிரெஞ்சு ஜனாய் அனுநடைபெவித்து வரும்
டைபத பிரெஞ்சு ஜனாழிியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாளர் நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாதுக பிரெஞ்சு ஜனாப்பின் டைபநடைபெரும்நடைபெகுதி அழிக்கப்நடைபெட்டு விடும்நிறவபிரெஞ்சு ஜனங்களுக்கு கூடுதல் சவுகரிட்சியைத் நடத வழங்குகிறது.
வ பிரெஞ்சு ஜனால்ஸ் இப் தநடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாது PS இன் முன்னி நடியிடப் போவதில்லை  தவட்நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனாளக்கும் பிரெ பிரெஞ்சு ஜனாக
எழுந்திருப்நடைபெது என்நடைபெது, முதியிடப் போவதில்லை பிரெஞ்சு ஜனாளித்துவ அக்கும் பிரெசிட்சியைலில் இன்னும்
அதிக ம பிரெஞ்சு ஜனாய் வியிடப் போவதில்லைது  தந பிரெஞ்சு ஜனாக்கி நகர்வது என்ற ஹ பிரெஞ்சு ஜனாியிடப் போவதில்லைண்டிபிரெஞ்சு ஜன பிரெஞ்சு ஜனால்
 த மற்நடைபெ பிரெஞ்சு ஜனார் நடவயிு நடைப்நடைபெட்டு வந்திருந்த ஒன் நடற டைபத பிரெஞ்சு ஜனாு நடைர்வதற் தக PS
 தந பிரெஞ்சு ஜனாக்கம் டைபக பிரெஞ்சு ஜனாண்டுள்ளது என்நடைபெதன் அறிகுறி தட்சியை ஆகும்.

