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புதிதிதாக ததர்ந்ந்ததடுக்கப்பட்ட பிந்த்பட்ட பிரெஞ்சு ஜிரெஞ்சு ஜனிதாதிபதி இ ஜனாதிபதி இமிதானுவல்  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதான,
திங்களனற, அவர் அ்பட்ட பிரெரசிதாங்க ந்தகிதாள்ள்கககள் குறித்து ஒரு விரிவிதாிரெஞ்சு ஜன உள்க்பட்ட பிரெ
வழங்குவதற்கிதாக பிந்த்பட்ட பிரெஞ்சு ்சு நிதாடிதாளு ஜனாதிபதி இமனறத்தின இரு அள்கவகளுக்கும
ஒனறிதாக அள்கழப்புவிடுத்திதார்.  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதான, பி்பட்ட பிரெிதானசில் ரசமூக  ஜனாதிபதி இமற்றம
ஜிரெஞ்சு ஜன்சு நிதாயக உரிள்க ஜனாதிபதி இமகள் மீது அவர் தயிதாரிப்பு ந்தரசய்துவரும வ்பட்ட பிரெெய்துவரும் வரலிதாற்ற
திதாக்குதல்களுக்கு
இணக்க ஜனாதிபதி இமிதாக,
ஆபிரிக்கிதாவில்
இ்பட்ட பிரெிதாணுவ
தீவி்பட்ட பிரெப்பிதாட்டுக்கும  ஜனாதிபதி இமற்றம பிந்த்பட்ட பிரெஞ்சு அ்பட்ட பிரெரசிதாங்கத்தின அடிப்பள்கட
அள்க ஜனாதிபதி இமப்புகளின ப்பட்ட பிரெந்தளவிெய்துவரும் வரலிதாிரெஞ்சு ஜன  ஜனாதிபதி இமிதாற்றங்களுக்கும அள்கழப்புவிடுத்திதார்.
தவர்ரசிதாய் அ்பட்ட பிரெரச  ஜனாதிபதி இமிதாளிள்ககயின கூட்டு ்சு நிதாடிதாளு ஜனாதிபதி இமனற கூட்டத்தில்
உள்க்பட்ட பிரெயிதாற்றவந்ததிரெஞ்சு ஜன  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதான எடுத்த தீர் ஜனாதிபதி இமிதாிரெஞ்சு ஜனம, ந்தபரிதும வழள்க ஜனாதிபதி இமக்கு
 ஜனாதிபதி இமிதாறிதாிரெஞ்சு ஜனது. தவர்ரசிதாயில் உள்க்பட்ட பிரெ வழங்குவதற்கிதாிரெஞ்சு ஜன இதுதபிதானற முந்ள்கதய
இ்பட்ட பிரெண்டு ரசந்தர்ப்ப சூழல், ஓர் உடிரெஞ்சு ஜனடி ந்த்சு நருக்கடி ந்தவடித்த தவள்களயிதாக
இருந்தது.
2008 தவிதால் ஸ்ட்ரீட் ந்தபிதாறிவுக்குப் பினிரெஞ்சு ஜனர், 2009 இல், நிக்தகிதாெய்துவரும் வரலிதா
ரசிதார்க்தகிதாசி உள்க்பட்ட பிரெயிதாற்றிிரெஞ்சு ஜனிதார். பிதாரீஸ் பயங்க்பட்ட பிரெவிதாத திதாக்குதல்கள்களத்
ந்ததிதாடர்ந்து, 2015 இல், பி்பட்ட பிரெிதானசுவிதா தவிதாெய்துவரும் வரலிதாண்ட் ஜிரெஞ்சு ஜன்சு நிதாயக உரிள்க ஜனாதிபதி இமகள்
மீதிதாிரெஞ்சு ஜன திதாக்குதல்கள்கள அவர் அ்பட்ட பிரெரசிதாங்கம தீவி்பட்ட பிரெப்படுத்துவள்கத
நியிதாயப்படுத்த அதுதபிதானறந்தவிதாரு கூட்டத்திற்கு அள்கழப்புவிடுத்திதார், அது
ஓர் அவரச்பட்ட பிரெகிதாெய்துவரும் வரல ந்த்சு நருக்கடி நிள்கெய்துவரும் வரலள்கயத் திணிப்பதில் தபிதாய் முடிந்தது.
இமமுள்கற, ஆபிரிக்கிதாவில் ்சு நவ-கிதாெய்துவரும் வரலனித்துவ தபிதார்கள்களத் தீவி்பட்ட பிரெப்படுத்தும,
அவரச்பட்ட பிரெகிதாெய்துவரும் வரல ந்த்சு நருக்கடி நிள்கெய்துவரும் வரலள்கய ரசட்ட ஜனாதிபதி இமிதாக்கும, உத்த்பட்ட பிரெவிதாள்கணகள்களக்
ந்தகிதாண்டு ரசமூக ந்தவட்டுக்கள்களத் திணிக்கும  ஜனாதிபதி இமற்றம பிந்த்பட்ட பிரெஞ்சு அ்பட்ட பிரெள்கரச
அடிப்பள்கடயிதெய்துவரும் வரலதய  ஜனாதிபதி இமறகட்டு ஜனாதிபதி இமிதாிரெஞ்சு ஜனம ந்தரசய்யும அவர் அ்பட்ட பிரெரசிதாங்கத்தின
முள்கிரெஞ்சு ஜனள்கவ விவிதாதித்து ஓர் உள்க்பட்ட பிரெள்கய வழங்குவதற்கிதாக  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதான
்சு நிதாடிதாளு ஜனாதிபதி இமனறத்ள்கத கூட்ட நிர்பந்திக்கப்பட்டிதார். இந்த உள்க்பட்ட பிரெ, ததசிய
்சு நிதாடிதாளு ஜனாதிபதி இமனறத்திற்கு  ஜனாதிபதி இம்பட்ட பிரெபுரீதியில் வழங்கப்படும அ்பட்ட பிரெசு உள்க்பட்ட பிரெள்கய, இது
இனற பி்பட்ட பிரெத ஜனாதிபதி இம  ஜனாதிபதி இமந்திரி எட்விதார்டு பிலிப் வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள
நிள்கெய்துவரும் வரலயில், இதன முக்கியத்துவத்ள்கதக் குள்கறக்குந்த ஜனாதிபதி இமிரெஞ்சு ஜன ஊடகங்களில்
ப்பட்ட பிரெவெய்துவரும் வரலிதாக குறிப்பிடப்பட்டிரெஞ்சு ஜன.
எவ்விதாறிருப்பினும இ்பட்ட பிரெண்டு ்சு நிதாடிதாளு ஜனாதிபதி இமனற ரசள்கபகள்களயும தவர்ரசிதாயில்
கூட்டுவதற்கு அள்கழப்புவிடுப்பந்ததனற  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதானின முடிவு, ஒரு தனிப்பட்ட
ஆணவ ்சு நடவடிக்ள்ககயல்ெய்துவரும் வரல. அவர் ்சு நடவடிக்ள்கககள் உெய்துவரும் வரலக நிதியியல்
அள்க ஜனாதிபதி இமப்புமுள்கறள்கய கீழ் இழுக்க அச்சுறத்தும அளவிற்கு ஒரு ரசந்ள்கத
ந்தபிதாறிவு எனறளவிற்கு நீண்டகிதாெய்துவரும் வரல விள்களவுகள்களக் ந்தகிதாண்டுள்ளிரெஞ்சு ஜன
எனபள்கததயிதா அல்ெய்துவரும் வரலது பிந்த்பட்ட பிரெஞ்சு அ்பட்ட பிரெசியள்கெய்துவரும் வரலப்பில் உத்த்பட்ட பிரெவிதாதம
அளிக்கப்பட்ட அடிப்பள்கட ஜிரெஞ்சு ஜன்சு நிதாயக உரிள்க ஜனாதிபதி இமகள்கள கிதாெய்துவரும் வரலவள்க்பட்ட பிரெயினறி
நீக்குவதற்கிதாிரெஞ்சு ஜன தவிதாெய்துவரும் வரலிதாண்டின முடிள்கவதயிதா அங்கீகரிப்பதிதாகும.
அடிப்பள்கட ரசமூக  ஜனாதிபதி இமற்றம ஜிரெஞ்சு ஜன்சு நிதாயக உரிள்க ஜனாதிபதி இமகள் மீதிதாிரெஞ்சு ஜன இந்த
ப்பட்ட பிரெந்தளவிெய்துவரும் வரலிதாிரெஞ்சு ஜன திதாக்குதல்கள், பி்பட்ட பிரெிதானசில் மிக பி்பட்ட பிரெ ஜனாதிபதி இமிதாண்ட ஜனாதிபதி இமிதாிரெஞ்சு ஜன எதிர்ப்ள்கப
முகங்ந்தகிதாடுக்கினறிரெஞ்சு ஜன, அதுவும குறிப்பிதாக ந்ததிதாழிெய்துவரும் வரலிதாள வர்க்கத்திடமிருந்து
—இந்த புள்ளி உெய்துவரும் வரலக பத்திரிள்கககளில் ப்பட்ட பிரெவெய்துவரும் வரலிதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளிரெஞ்சு ஜன.

தஜர் ஜனாதிபதி இமன பத்திரிள்கக Süddeutsche Zeitung  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதானின உள்க்பட்ட பிரெ குறித்த அதன
கட்டுள்க்பட்ட பிரெக்கு, “ ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதான எதிர்பிதா்பட்ட பிரெிதா நிள்கெய்துவரும் வரலள்க ஜனாதிபதி இமள்கயக் கட்டுப்படுத்த ஒரு
அ்பட்ட பிரெரசள்க்பட்ட பிரெப் தபிதாெய்துவரும் வரல ்சு நடந்து ந்தகிதாள்கிறிதார்: இது ்சு நல்ெய்துவரும் வரல வித ஜனாதிபதி இமிதாக முடியிதாது,”
எனற தள்கெய்துவரும் வரலப்பிட்டது.
அவர் உள்க்பட்ட பிரெயில், அடிப்பள்கடயில்  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதான அவர் அ்பட்ட பிரெரசிதாங்கத்திதற்கும
 ஜனாதிபதி இமற்றம அதன ரசமூக-எதிர்ப்பு திட்டநி்பட்ட பிரெலுக்கும இருக்கும ஆழ்ந்த  ஜனாதிபதி இமக்கள்
எதிர்ப்ள்கப ஒப்புக் ந்தகிதாண்டிதார். "அவருக்கு  ஜனாதிபதி இமக்களிதால் வழங்கப்பட்டிருக்கும
அதிகிதா்பட்ட பிரெத்ள்கத" அவர் விவிதாதிக்க இருப்பதிதாக அறிவித்த பினிரெஞ்சு ஜனர், அவர்
குறிப்பிடுள்ககயில், “அனனியப்பட்டுள்ள ரசக்திகள் மிகவும பெய்துவரும் வரல ஜனாதிபதி இமிதாக
உள்ளிரெஞ்சு ஜன: அவெய்துவரும் வரலநிள்கெய்துவரும் வரலயின கிதா்பட்ட பிரெண ஜனாதிபதி இமிதாக, வறள்க ஜனாதிபதி இமயின கிதா்பட்ட பிரெண ஜனாதிபதி இமிதாக,
உள்கழப்பிதாளர்களின புதிய பிரிவுகள் அனனியப்பட்டுள்ளிரெஞ்சு ஜன,” எனறிதார்.
பெய்துவரும் வரல பிந்த்பட்ட பிரெஞ்சுவிதாசிகள் "அவர்களின ரசமூக ததிதாற்றவிதாய்களில், அவர்களின
நிள்கெய்துவரும் வரலள்க ஜனாதிபதி இமகளில், அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கதியின தபிதாக்கில்
தங்கள்களத்திதாங்கதள ள்ககதிகளிதாக உணர்கிறிதார்கள்,” எனற உண்ள்க ஜனாதிபதி இமள்கயக்
ந்தகிதாண்டுள்ள, பிந்த்பட்ட பிரெஞ்சு ரசமூகத்தின "ஏற்றக்ந்தகிதாள்ளும திறள்கிரெஞ்சு ஜன
இழந்துவிட்ட
அள்க ஜனாதிபதி இமப்புமுள்கறகள்கள"
குறிப்பிட்ட
அவர்,
“அது
 ஜனாதிபதி இமதிக்கப்படவில்ள்கெய்துவரும் வரல எனற உணர்ந்திதால், பி்பட்ட பிரெிதானஸ் கிளர்ச்சிக்பட்ட பிரெ ஜனாதிபதி இமிதாிரெஞ்சு ஜன ஒரு
்சு நிதாடிதாகிவிடும,” எனற எச்ரசரித்திதார்.
இருப்பினும கூட அவர், ந்தபருநிறவிரெஞ்சு ஜனங்களுக்கு ஆத்பட்ட பிரெவிதாக அதுவும
உத்த்பட்ட பிரெவிதாள்கணகள் மூெய்துவரும் வரல ஜனாதிபதி இமிதாக, பிந்த்பட்ட பிரெஞ்சு ந்ததிதாழிெய்துவரும் வரலிதாளர் ரசட்டத்ள்கத திருத்தி
எழுதும  ஜனாதிபதி இமற்றம அவரச்பட்ட பிரெகிதாெய்துவரும் வரல ந்த்சு நருக்கடி நிள்கெய்துவரும் வரலள்கய உள்ளடக்கி இருக்கும,
பிற்தபிதாக்குத்திரெஞ்சு ஜன ஜனாதிபதி இமிதாிரெஞ்சு ஜன திட்டநி்பட்ட பிரெள்கெய்துவரும் வரல பிதாதுகிதாக்கும அளவிற்குச் ந்தரசனறிதார்.
அவ்பட்ட பிரெது ந்தகிதாள்ள்கககளுக்கு எதி்பட்ட பிரெிதாிரெஞ்சு ஜன "தவறிதாிரெஞ்சு ஜன குற்றச்ரசிதாட்டுக்கள்கள" அவர்
கண்டித்திதார்: “ந்ததிதாழில் விதிமுள்கறகள்கள திதா்பட்ட பிரெிதாள ஜனாதிபதி இமய ஜனாதிபதி இமிதாக்குவது குறித்திதா
்சு நிதாம விவிதாதித்து ந்தகிதாண்டிருக்கிதறிதாம? புரூந்தரசல்ஸின கட்டள்களகளுக்கு
்சு நிதாம கீழ்படிந்து ந்தகிதாண்டிருப்பதிதாக ்சு ந ஜனாதிபதி இமக்கு கூறப்படுகிறது. அவரச்பட்ட பிரெகிதாெய்துவரும் வரல
ந்த்சு நருக்கடி நிள்கெய்துவரும் வரலயிலிருந்து தப்பிப்பது குறித்திதா ்சு நிதாம தபசிக்
ந்தகிதாண்டிருக்கிதறிதாம? ்சு ந ஜனாதிபதி இமது சுதந்தி்பட்ட பிரெங்கள் வர்த்தக ஜனாதிபதி இமிதாக்கப்பட்டு வருவதிதாக
்சு ந ஜனாதிபதி இமக்கு கூறப்படுகிறது… இவற்றில் எதுவுத ஜனாதிபதி இம உண்ள்க ஜனாதிபதி இமயில்ள்கெய்துவரும் வரல,” எனறிதார்.
 ஜனாதிபதி இமக்களின ப்பட்ட பிரெந்த உணர்வுகள் அல்ெய்துவரும் வரல,  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதானின உத்த்பட்ட பிரெவிதாதங்கள் திதான
உண்ள்க ஜனாதிபதி இமக்குப் புறமபிதாக உள்ளிரெஞ்சு ஜன. முந்ள்கதய தரசிதாரசலிஸ்ட் கட்சி (PS)
அ்பட்ட பிரெரசிதாங்கத்தின ந்ததிதாழில் ரசட்டத்தின நிஜ ஜனாதிபதி இமிதாிரெஞ்சு ஜன திட்டங்களின அதத
வரிள்கரசயில், பிதாரிய தவள்கெய்துவரும் வரலநீக்கங்களுக்கு வரசதி ந்தரசய்தளிக்கும  ஜனாதிபதி இமற்றம
ந்தபருநிறவிரெஞ்சு ஜனங்கள் ந்ததிதாழில் விதிமுள்கறகள்கள மீறவதற்கு அனு ஜனாதிபதி இமதிக்கும
அவரின, பிற்தபிதாக்குத்திரெஞ்சு ஜன ஜனாதிபதி இமிதாிரெஞ்சு ஜன திட்டங்கள், தபர்லின  ஜனாதிபதி இமற்றம புரூந்தரசல்ஸில்
உள்ள ஐத்பட்ட பிரெிதாப்பிய ஒனறிய அதிகிதா்பட்ட பிரெத்துவத்துடன ந்த்சு நருக்க ஜனாதிபதி இமிதாக கூட்டுறவில்
தவள்கெய்துவரும் வரல ந்தரசய்யப்பட்டது. அதததபிதாெய்துவரும் வரல, தனி்சு நபர்கள்கள வீட்டுக்கிதாவலில்
ள்கவப்பதற்கும
 ஜனாதிபதி இமற்றம
தபிதா்பட்ட பிரெிதாட்டங்களுக்கு
தள்கடவிதிப்பதற்கும
ந்தபிதாலிஸிற்கு நி்பட்ட பிரெந்த்பட்ட பிரெ ஜனாதிபதி இமிதாக உரிள்க ஜனாதிபதி இம வழங்கியதன மூெய்துவரும் வரல ஜனாதிபதி இமிதாக,  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதான ஒரு
தபிரெஞ்சு ஜனிதா முள்கிரெஞ்சு ஜனயில் அடிப்பள்கட ஜிரெஞ்சு ஜன்சு நிதாயக உரிள்க ஜனாதிபதி இமகள்கள நீக்க
உத்ததசிக்கிறிதார்.

பி்பட்ட பிரெிதானசின
பிதா்பட்ட பிரெமபரிய
அ்பட்ட பிரெரசிதாங்க
கட்சிகள்
அள்கிரெஞ்சு ஜனத்திிரெஞ்சு ஜனிதாலும
பிதாதுகிதாக்கப்படும,  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதானின தவள்கெய்துவரும் வரலத்திட்டத்திற்கு ஆழ்ந்த  ஜனாதிபதி இமக்கள்
எதிர்ப்பு, ஜிரெஞ்சு ஜனிதாதிபதி ததர்தல்களில் மில்லியன கணக்கிதாிரெஞ்சு ஜன விதாக்கிதாளர்கள்
ந்தவற்ற விதாக்குகள்கள வழங்க தீர் ஜனாதிபதி இமிதானித்திலும  ஜனாதிபதி இமற்றம ்சு நிதாடிதாளு ஜனாதிபதி இமனற
ததர்தல்களில் முனந்திரெஞ்சு ஜனிதாருதபிதாதும இல்ெய்துவரும் வரலிதாத வள்ககயில் 57 ரசதவீத
விதாக்கிதாளர்கள் புறக்கணிக்க முடிந்தவடுத்ததிலும எடுத்துக்கிதாட்டப்படுகிறது.
 ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதான
உள்க்பட்ட பிரெயின
மீதிப்பகுதி,
ததசியவிதாதம
 ஜனாதிபதி இமற்றம
இ்பட்ட பிரெிதாணுவவிதாதத்திற்கு முள்கறயீடுகள் ந்தரசய்ததன மூெய்துவரும் வரல ஜனாதிபதி இமிதாக அவ்பட்ட பிரெது
 ஜனாதிபதி இமக்கள்வித்பட்ட பிரெிதாத திட்டநி்பட்ட பிரெள்கெய்துவரும் வரல ரசட்டபூர்வ ஜனாதிபதி இமிதாக்கும ஒரு முயற்சியிதாக,
அத்துடன பிந்த்பட்ட பிரெஞ்சு அ்பட்ட பிரெரசிதாங்கத்தின ந்தவவ்தவற துள்கறகளில் நீண்டகிதாெய்துவரும் வரல
 ஜனாதிபதி இமிதாற்றங்கள்களச் ந்தரசய்வதற்கிதாிரெஞ்சு ஜன விதாக்குறதிகளிதாக,  ஜனாதிபதி இமற்றம ந்ததிதாழிற்ரசங்க
அதிகிதா்பட்ட பிரெத்துவத்துடன தப்பட்ட பிரெமதபசுவதற்கிதாிரெஞ்சு ஜன அள்கழப்புகளிதாக இருந்திரெஞ்சு ஜன.
பி்பட்ட பிரெிதானசின முனிரெஞ்சு ஜனிதாள் த ஜனாதிபதி இமற்கு ஆபிரிக்க கிதாெய்துவரும் வரலனி ரசிதாம்பட்ட பிரெிதாஜ்ஜியத்தில் 5,000
பிந்த்பட்ட பிரெஞ்சு துருப்புகள்கள நி்பட்ட பிரெந்த்பட்ட பிரெ ஜனாதிபதி இமிதாக நிள்கெய்துவரும் வரலநிறத்துவதற்கிதாிரெஞ்சு ஜன திட்டங்கள்கள
ஆபிரிக்க அ்பட்ட பிரெசு தள்கெய்துவரும் வரலவர்களுடன விவிதாதிப்பதற்கு  ஜனாதிபதி இமிதாலிக்கு விஜயம
ந்தரசய்து திருமபியதும,  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதான ஆயுத பள்கடகள்களப் புகழ்ந்து தள்ளிிரெஞ்சு ஜனிதார்:
“பி்பட்ட பிரெிதானஸ் அதன கூட்டிதாளிகளுக்கு உண்ள்க ஜனாதிபதி இமயிதாக இருக்கும. ்சு ந ஜனாதிபதி இமது
இ்பட்ட பிரெிதாணுவங்கள்கள மூதெய்துவரும் வரலிதாபிதாயரீதியிலும தந்தித்பட்ட பிரெிதாபிதாயரீதியிலும ்சு நிதாம
புத்துயிரூட்ட தவண்டியுள்ளது… ஒவ்ந்தவிதாரு இடத்திலும, ்சு ந ஜனாதிபதி இமது
்சு நெய்துவரும் வரலனகளுக்கிதாகவும  ஜனாதிபதி இமற்றம பி்பட்ட பிரெச்சிள்கிரெஞ்சு ஜனயில் உள்ளவர்களுக்கிதாகவும, ்சு நிதாம
்சு ந ஜனாதிபதி இமது ்சு நெய்துவரும் வரலனகள்கள  ஜனாதிபதி இமற்றம ்சு ந ஜனாதிபதி இமது கண்கிதாணிப்ள்கப பிதாதுகிதாப்பதற்கிதாக
ந்தரசயல்பட தவண்டும, த ஜனாதிபதி இமலும ஆபிரிக்கிதாவில், ரசிதாந்தவலில், இங்தக ்சு ந ஜனாதிபதி இமது
ஆயுதப் பள்கடகள் வகிக்கும பிதாத்தி்பட்ட பிரெத்ள்கத ்சு நிதான கண்டு ந்தகிதாண்தடன.
இதுதபிதானற தள்கெய்துவரும் வரலயீடுகள் நீண்டகிதாெய்துவரும் வரலத்திற்கு ்சு நடத்தப்பட்டிதால்  ஜனாதிபதி இமட்டுத ஜனாதிபதி இம
அள்கவ பெய்துவரும் வரலிரெஞ்சு ஜனளிக்கும,” எனறிதார்.
 ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதான பி்பட்ட பிரெிதானசின விதாக்கிதாளர் பட்டியல் முள்கறயில் திருத்தம ந்தரசய்து,
பி்பட்ட பிரெிதானசின ்சு நிதாடிதாளு ஜனாதிபதி இமனற  ஜனாதிபதி இமற்றம நீதித்துள்கறகளில் ப்பட்ட பிரெந்த  ஜனாதிபதி இமிதாற்றங்கள்
ந்தரசய்யவும முனந்த ஜனாதிபதி இமிதாழிந்திதார். அவர் ததசிய ்சு நிதாடிதாளு ஜனாதிபதி இமனறம  ஜனாதிபதி இமற்றம
ந்தரசிரெஞ்சு ஜனட்டின அங்கத்தவர்களின எண்ணிக்ள்ககள்கய மூனறில் ஒரு பங்கிதாக
குள்கறப்பதற்கும  ஜனாதிபதி இமற்றம ததசிய ்சு நிதாடிதாளு ஜனாதிபதி இமனறம "விகிதிதாரசிதா்பட்ட பிரெ பி்பட்ட பிரெதிநிதித்துவ
அளவீடு"
வழிவள்கக
மூெய்துவரும் வரல ஜனாதிபதி இமிதாக
ததர்ந்ந்ததடுக்கப்படுவதற்கும
அள்கழப்புவிடுத்திதார். அவர் பதவிக்கிதாெய்துவரும் வரல வ்பட்ட பிரெமபுகள் வள்க்பட்ட பிரெயறப்பதற்கும
 ஜனாதிபதி இமற்றம அ்பட்ட பிரெசு அதிகிதாரிகளுக்கு எதி்பட்ட பிரெிதாக ்சு நடவடிக்ள்கக எடுப்பள்கதக்
குற்ற ஜனாதிபதி இமிதாக்கும விதிமுள்கறகள்களக் ந்தகிதாண்டுள்ள குடிய்பட்ட பிரெசின நீதித்துள்கற
அதிகிதா்பட்ட பிரெங்கள்கள  ஜனாதிபதி இமட்டுப்படுத்தவும அள்கழப்புவிடுத்திதார்.
அள்கிரெஞ்சு ஜனத்திற்கும த ஜனாதிபதி இமெய்துவரும் வரலிதாக, அவர் அ்பட்ட பிரெசு  ஜனாதிபதி இமற்றம வணிக கூட்டள்க ஜனாதிபதி இமப்புகளுடன
பிந்த்பட்ட பிரெஞ்சு ந்ததிதாழிற்ரசங்கங்கள் அவற்றின ந்தகிதாள்ள்கககள்கள ஒருங்கிள்கணக்கும
பி்பட்ட பிரெதிதாிரெஞ்சு ஜன அள்க ஜனாதிபதி இமப்பிதாிரெஞ்சு ஜன, ந்தபிதாருளிதாதிதா்பட்ட பிரெ, ரசமூக  ஜனாதிபதி இமற்றம சுற்றசூழல் கவுனசில்
(Conseil économique, social et environnemental - CESE) உடன
அ்பட்ட பிரெசியல்ரீதியில் ந்த்சு நருக்க ஜனாதிபதி இமிதாக கூட்டுறள்கவப் தபணவும ரசமிக்ள்கப் பேணவும் சமிக்ஞை ந்தரசய்திதார்.
இது  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதானின ரசமூக திதாக்குதல்களுக்கு ஒரு ந்தபிதாய்யிதாிரெஞ்சு ஜன ரசட்டபூர்வ
மூடு ஜனாதிபதி இமள்கறப்ள்கப வழங்கும த்சு நிதாக்கம ந்தகிதாண்டதிதாகும. ஆிரெஞ்சு ஜனிதால்  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதான
ந்ததிதாழிற்ரசங்க அதிகிதா்பட்ட பிரெத்துவங்களுடன அவர் ந்தகிதாள்ள்கககள்கள தப்பட்ட பிரெமதபரச
திட்டமிடுகினற நிள்கெய்துவரும் வரலயில், அள்கவதயிதா பிதாரியளவில்  ஜனாதிபதி இமக்களிள்கடதய
 ஜனாதிபதி இமதிப்பிழந்துள்ளிரெஞ்சு ஜன.
“ந்தபிதாருளிதாதிதா்பட்ட பிரெ, ரசமூக  ஜனாதிபதி இமற்றம சுற்றச்சூழல் கவுனசில் (CESE)
எதிர்கிதாெய்துவரும் வரலத்திற்கிதாிரெஞ்சு ஜன ரசமத ஜனாதிபதி இமளிரெஞ்சு ஜன ஜனாதிபதி இமிதாக  ஜனாதிபதி இமிதாற தவண்டும, அங்தக ததரசத்தின
அள்கிரெஞ்சு ஜனத்து உயிர்விதாழும ரசக்திகளும தமள்க ஜனாதிபதி இம ந்தவளிப்படுத்தும,” எனற
அறிவித்திதார். “அதற்கிதாக, அதன ந்ததிதாகுதிகளில் அது பி்பட்ட பிரெதிநிதித்துவம
ந்தரசய்யும வழிள்கய த ஜனாதிபதி இமலிருந்து கீழ் வள்க்பட்ட பிரெயில் ்சு நிதாம மீளிதாய்வு ந்தரசய்திதாக
தவண்டும, அதததவள்களயில் அங்கத்தவர்களின எண்ணிக்ள்ககள்கய மூனறில்
ஒரு பங்கிதாக குள்கறத்திதாக தவண்டும,” எனறிதார்.

அடிப்பள்கட திட்டமிடும அள்க ஜனாதிபதி இமப்பிதாக CESE  ஜனாதிபதி இமிதாற்றப்படும எனபள்கதயும
அவர் தரசர்த்துக் ந்தகிதாண்டிதார், அதன மூெய்துவரும் வரல ஜனாதிபதி இமிதாக ந்ததிதாழிெய்துவரும் வரலிதாளர்களின ரசமூக
 ஜனாதிபதி இமற்றம ஜிரெஞ்சு ஜன்சு நிதாயக உரிள்க ஜனாதிபதி இமகள் மீதிதாிரெஞ்சு ஜன திதாக்குதல்களுக்கு திட்டமிடப்பட்டு
ஒப்புதல் வழங்கப்படும: “ஆதெய்துவரும் வரலிதாரசள்கிரெஞ்சு ஜன அள்க ஜனாதிபதி இமப்புகளின எண்ணிக்ள்கக
அதிகரித்துள்ளது. அள்கவ அள்கிரெஞ்சு ஜனத்ள்கதயும பட்டியலிடுவதத கூட
ரசிதாத்தியமில்ெய்துவரும் வரலிதாதது. CESE ஐ சீர்திருத்துவதன மூெய்துவரும் வரல ஜனாதிபதி இமிதாக, ்சு நிதாம ்சு ந ஜனாதிபதி இமது எல்ெய்துவரும் வரலிதா
ரசட்ட வரிகளும பயனபடுத்தும ஒத்பட்ட பிரெ ஆதெய்துவரும் வரலிதாரசள்கிரெஞ்சு ஜன அள்க ஜனாதிபதி இமப்பிதாக அள்கத
ஆக்க முடியும,” எனறிதார்.
 ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதானின பிற்தபிதாக்குத்திரெஞ்சு ஜன ஜனாதிபதி இமிதாிரெஞ்சு ஜன தவள்கெய்துவரும் வரலத்திட்டத்திற்கிதாிரெஞ்சு ஜன எதிர்ப்பு,
ஐத்பட்ட பிரெிதாப்பிதா  ஜனாதிபதி இமற்றம ரசர்வததரச அளவில் ந்ததிதாழிெய்துவரும் வரலிதாள வர்க்கத்தின சிக்கிரெஞ்சு ஜன
்சு நடவடிக்ள்கககள்  ஜனாதிபதி இமற்றம தபிதாருக்கு எதி்பட்ட பிரெிதாிரெஞ்சு ஜன எதிர்ப்புக்குப் பினிரெஞ்சு ஜனிதால்
அணிதி்பட்ட பிரெண்டு, ஒரு சுயிதாதீிரெஞ்சு ஜன ஜனாதிபதி இமிதாிரெஞ்சு ஜன அ்பட்ட பிரெசியல் இயக்க வடிவத்ள்கத எடுக்க
தவண்டும எனற பிந்த்பட்ட பிரெஞ்சு தரசிதாரசலிரச ரச ஜனாதிபதி இமத்துவக் கட்சி (Parti de l'égalité
socialiste) ந்தவளியிட்ட எச்ரசரிக்ள்கககள்கள இந்த உள்க்பட்ட பிரெ உறதிப்படுத்துகிறது.
தரசிதாரசலிஸ்ட்
கட்சியின
ததர்தல்
ததிதால்விக்குப்
பினிரெஞ்சு ஜனர்,
ந்ததிதாழிற்ரசங்கங்களும  ஜனாதிபதி இமற்றம தஜிதான லூக் ந்த ஜனாதிபதி இமந்தெய்துவரும் வரலனதரசிதானின அடிபணியிதா
பி்பட்ட பிரெிதானஸ் இயக்கம (La France insoumise - LFI) தபிதானற அதன பினிரெஞ்சு ஜனிதால்
உள்ள அ்பட்ட பிரெசியல் தபிதாக்குகளும  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதானின சீர்திருத்தங்கள்கள தப்பட்ட பிரெமதபசி
நிள்கறதவற்றவதற்கிதாக ஒரு தபிதாலி-இடது மூடு ஜனாதிபதி இமள்கறப்ள்கப வழங்க தவள்கெய்துவரும் வரல
ந்தரசய்து
வருகினற
ஒரு
நிள்கெய்துவரும் வரலள்க ஜனாதிபதி இமள்கய
ந்ததிதாழிெய்துவரும் வரலிதாளர்கள்
முகங்ந்தகிதாடுக்கினறிரெஞ்சு ஜனர்.
அடிபணியிதா பி்பட்ட பிரெிதானஸ் (LFI)  ஜனாதிபதி இமற்றம ஸ்்பட்ட பிரெிதாலினிரச பிந்த்பட்ட பிரெஞ்சு கமயூனிஸ்ட்
கட்சி (PCF) நிர்விதாகிகள் தவர்ரசிதாயில்  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதானின உள்க்பட்ட பிரெள்கய
புறக்கணித்திரெஞ்சு ஜனர், ந்த ஜனாதிபதி இமந்தெய்துவரும் வரலிதானதரசிதான அவத்பட்ட பிரெ கூட  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதானின கருத்துக்கள்கள
வி ஜனாதிபதி இமர்சித்திதார்.
“தவர்ரசிதாயில் அங்தக உண்ள்க ஜனாதிபதி இமகளின ஓயிதாத கிரெஞ்சு ஜன ஜனாதிபதி இமள்கழ இருந்தது:
ந்தபிதாய்யிதாிரெஞ்சு ஜன மினுமினுப்பு, அதிக ஜனாதிபதி இமிதாக பயனபடுத்தப்பட்ட தபிதாிரெஞ்சு ஜனபிதார்ட்டிரசம,
ஐத்பட்ட பிரெிதாப்பிய ஆத்பட்ட பிரெவு உணர்வின உளறல்கள், பயங்க்பட்ட பிரெ ஜனாதிபதி இமிதாிரெஞ்சு ஜன ரசலிப்பு,”
இருந்ததிதாக ந்த ஜனாதிபதி இமந்தெய்துவரும் வரலிதானதரசிதான தபஸ்புக்கில் எழுதிிரெஞ்சு ஜனிதார். “அதற்கு
அப்பிதாற்பட்டு, அங்தக நிள்கறய முக்கிய ஜனாதிபதி இமற்ற ந்ததளிவற்ற கருத்துக்களும,
அழகுணர்ச்சியின பட்டியல்களும  ஜனாதிபதி இமற்றம மூர்க்க ஜனாதிபதி இமிதாிரெஞ்சு ஜன கெய்துவரும் வரலப்பட ஜனாதிபதி இமற்ற ரசமூக
திதாக்குதல்கள்கள
முனநிறத்திக்
கிதாட்டுவதற்கிதாிரெஞ்சு ஜன
ததந்திரெஞ்சு ஜனிதாழுகும
வழிமுள்கறகளும… ஒட்டுந்த ஜனாதிபதி இமிதாத்த ஜனாதிபதி இமிதாக, அது ள்கபத்தியக்கிதா்பட்ட பிரெத்திரெஞ்சு ஜன ஜனாதிபதி இமிதாிரெஞ்சு ஜனள்கதப்
தபிதாெய்துவரும் வரலதவ பள்கழய பிதாணியிெய்துவரும் வரலிதாிரெஞ்சு ஜன சுதந்தி்பட்ட பிரெ ரசந்ள்கத வறட்டுவிதாதத்துடன,
வர்த்தக ரசமத ஜனாதிபதி இமளிரெஞ்சு ஜன அறிக்ள்ககயின  ஜனாதிபதி இமட்டத்தில் இருந்தது.”
ஆிரெஞ்சு ஜனிதால் ததசிய ்சு நிதாடிதாளு ஜனாதிபதி இமனறத்தில்  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதான ஒரு ந்தபருமபிதானள்க ஜனாதிபதி இமள்கய
ந்தவனறதன அடிப்பள்கடயில் அவருக்கிதாிரெஞ்சு ஜன எதிர்ப்புக்கு தள்கெய்துவரும் வரலள்க ஜனாதிபதி இம
ந்தகிதாடுப்பதற்கிதாிரெஞ்சு ஜன ந்த ஜனாதிபதி இமதெய்துவரும் வரலிதானதரசிதானின ந்தபிதாருத்த ஜனாதிபதி இமற்ற மூதெய்துவரும் வரலிதாபிதாயம
முற்றிலு ஜனாதிபதி இமிதாக ததிதால்வி அள்கடந்தள்கதப் தபிதாெய்துவரும் வரலதவ, ந்த ஜனாதிபதி இமந்தெய்துவரும் வரலிதானதரசிதானின
வி ஜனாதிபதி இமர்ரசிரெஞ்சு ஜனங்கள் முற்றிலும தி்பட்ட பிரெிதாணியற்றள்கவ ஆகும. இ்பட்ட பிரெண்டிதாம சுற்ற
ஜிரெஞ்சு ஜனிதாதிபதி ததர்தலில்  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதான  ஜனாதிபதி இமற்றம ்சு நவ-பிதாசிரசவிதாத தவட்பிதாளர்  ஜனாதிபதி இமரீன
லு ந்தபன இருவள்க்பட்ட பிரெயுத ஜனாதிபதி இம எதிர்த்து அவர் ததர்தள்கெய்துவரும் வரலப் புறக்கணிப்பதற்கு
அள்கழப்புவிடுக்க  ஜனாதிபதி இமறத்த பினிரெஞ்சு ஜனர், ந்த ஜனாதிபதி இமந்தெய்துவரும் வரலிதானதரசிதானின ஆத்பட்ட பிரெவு தவக ஜனாதிபதி இமிதாக
குள்கறந்தது.
்சு நிதாடிதாளு ஜனாதிபதி இமனறத்தில்
வி்பட்ட பிரெல்விட்டு
எண்ணக்கூடிய
பி்பட்ட பிரெதிநிதிகளுடன, ந்த ஜனாதிபதி இமந்தெய்துவரும் வரலிதானதரசிதான  ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதான உடிரெஞ்சு ஜனிதாிரெஞ்சு ஜன ந்ததிதாழிற்ரசங்க
அதிகிதா்பட்ட பிரெத்துவத்தின
சூழ்ச்சி
ரசதிகள்கள
ஆதரித்துக்
ந்தகிதாண்தட
அதததவள்களயில் விதார்த்ள்கதஜிதாெய்துவரும் வரல கண்டிரெஞ்சு ஜனங்கள்கள வழங்கும நிள்கெய்துவரும் வரலள்க ஜனாதிபதி இமயில்
 ஜனாதிபதி இமட்டுத ஜனாதிபதி இம உள்ளிதார்.
 ஜனாதிபதி இமக்த்பட்ட பிரெிதானின
பிற்தபிதாக்குத்திரெஞ்சு ஜன ஜனாதிபதி இமிதாிரெஞ்சு ஜன தவள்கெய்துவரும் வரலத்திட்டத்திற்கு எதி்பட்ட பிரெிதாிரெஞ்சு ஜன
எதிர்ப்பிதாிரெஞ்சு ஜனது, இந்த ந்தகிதாடுள்க ஜனாதிபதி இமயிதாிரெஞ்சு ஜன  ஜனாதிபதி இமற்றம திவிதாெய்துவரும் வரலிதாிரெஞ்சு ஜன அ்பட்ட பிரெசியல்
ஒழுங்கள்க ஜனாதிபதி இமப்பு சூழலுக்கு ந்தவளிதய ந்ததிதாழிெய்துவரும் வரலிதாளர்களின தபிதா்பட்ட பிரெிதாட்டம
விரிவள்கடந்திதால்  ஜனாதிபதி இமட்டுத ஜனாதிபதி இம ந்தவளிப்பிதாட்ள்கடக் கிதாணும.

