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மார்ச் 22  மற்றும் 29 இல் நடக்கவுள்ள பிரான்சான்சின்
101  பிரான்சாந்தியங்களின் கவுன்சிலர்களுக்கான இரான்சண்ட
சுற்று தேர்்று தேர்்று தேல்கள்,  ஜனாதிபதி பிரான்சான்சுவா ஹோலா
தேர்ஹாலாண்ட் மற்றும் பிரான்ச்று தேம மந்திரி மானுவெல் வால்வா ஹோலல்
வா ஹோலால்ஸின் ஆளும் தேர்ளாளலிஸ்ட் கட்சிக்கு (PS)
அவா ஹோலமானகரான்சமான ஒரு புதிய தேர்்று தோல்வியை ய
உருவா ஹோலாக்குவெல் வால்மன எதிர்பார்க்கப்படகின்றத.  மரீன் ல
வெல் வால்பன்னின் நவா ஹோல-பாசிள தேர்்று தேசிய முன்னணி (FN)
குறிப்பிடத்்று தேக்க முன்தேர்னற்றம் எடக்குவெல் வால்மன
எதிர்பார்க்கப்படகிறத.

2014 இன் நகரான்சளயை ப மற்றும் ஐதேர்ரான்சாப்பிய
தேர்்று தேர்்று தேல்களில் வா ஹோலாக்குப்பதிவு விகி்று தேங்கள்
ளா்று தேயை னயளவிற்கு குயை றந்்று தேதிருந்்று தே்று தேற்கு இயை டதேர்ய
ஏற்பட்ட PSஇன் மிகப் வெல் வால்பரிய இழப்புகயை ளயும்,
FNஇன் வா ஹோலரான்சலாற்று வெல் வால்வா ஹோலற்றிகயை ளயும் பின்வெல் வால்்று தோடர்ந்த,
இந்்று தே உத்தேர்்று தேள கணிப்பீடகள் வா ஹோலருகின்றன.

கருத்தக்கணிப்புகதேர்ளா வா ஹோலாக்களிப்பவா ஹோலர்களின் 30
ள்று தேவீ்று தேத்தினரின் மதேர்னாபாவா ஹோலம் FNஐ தேர்நாக்கி
இருப்ப்று தோக மற்றும் 28  ள்று தேவீ்று தேம் பழயை மவா ஹோலா்று தே
UMPஐ (முன்னாள் ஜனாதிபதி நிக்தேர்காலா
ளார்க்தேர்காசியின் மக்கள் இயக்கத்திற்கான யூனியன்)
அல்லத UDI ஐ (ஜனநாயகவா ஹோலாதிகள் மற்றும்
சுதேர்யட்யை ளகளின் யூனியன்)  தேர்நாக்கியும், 20  ள்று தேவீ்று தேம்
தேர்ளாளலிஸ்ட் கட்சியை ய (PS)  தேர்நாக்கி இருப்ப்று தோக
காட்டகின்றன.

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் இடத முன்னணி கூட்டணி
மற்றும் தேர்ஜான் லூக் வெல் வால்மவெல் வால்லன்தேர்ளானின் இடத கட்சி
ஆகியயை வா ஹோல 8.6 ள்று தேவீ்று தேம் வெல் வால்பறுகின்றன, பசுயை ம கட்சி
4  ள்று தேவீ்று தேமும்,  தேர்பாலி-இடத புதிய மு்று தேலாளித்தவா ஹோல
எதிர்ப்பு கட்சி (NPA)  மற்றும் LO (வெல் வால்்று தோழிலாளர்கள்
தேர்பாரான்சாட்டம்) 1.5 ள்று தேவீ்று தேமும் வெல் வால்பறுகின்றன. இத 2002
ஜனாதிபதி தேர்்று தேர்்று தேல்களில் அவ்விரு தேர்பாலி-இடத
கட்சிகளும் வெல் வால்பற்ற ஒருங்கியை ற ஒருங்கிணைந்்று தே 10  ள்று தேவீ்று தே
வா ஹோலாக்குகயை ள விட மிகவும் குயை றவா ஹோலாகும்.  இத

2012 இல் தேர்ஹாலாண்டிற்கான அவா ஹோலர்களத ஆ்று தேரான்சவின்
மீத ஏற்பட்ட பரான்சந்்று தே ஏமாற்றத்யை ்று தேப் பிரான்சதிபலிக்கிறத.

இடத கட்சிதேர்யா,  தேர்ளாளலிஸ்ட் கட்சிக்கான அவா ஹோலர்களத
ஆ்று தேரான்சவா ஹோலால் மதிப்பிழந்த தேர்பாய, PS மீ்று தோன வெல் வால்்று தோழிலாள
வா ஹோலர்க்கத்தின் தேர்காபத்திற்கு அஞ்சி, அத இந்்று தே பிரான்சாந்திய
தேர்்று தேர்்று தேல்களில் பசுயை ம கட்சியினருடன் ஓர் கூட்டணியை யப்
பரிந்தயை ரான்சத்த வா ஹோலருகிறத.  இடத முன்னணி மற்றும்
பசுயை ம கட்சி இரான்சண்டினதம் தேர்ளாளலிஸ்ட் கட்சி உடனான
நீண்டகால கூட்டணியை ய மூடிமயை றக்கவும் அத முயன்று
வா ஹோலருகிறத.

தேர்்று தேர்ந்வெல் வால்்று தேடக்கப்பட்டதம்,  பிரான்சாந்திய கவுன்சில்கள்
தேர்ளாளலிஸ்ட் கட்சியால் கட்டயை ளயிடப்பட்ட பள்ளிகள்
மற்றும் ளமூக வீட்டத்தயை ற,  முதியவா ஹோலர்கள் மற்றும்
தேர்வா ஹோலயை லவா ஹோலாயப்பற்தேர்றாருக்கான உ்று தேவிகள்,
வியை ளயாட்டத்தயை ற மற்றும் கலாச்ளாரான்சத்தயை ற உ்று தேவிகள்
ஆகியவா ஹோலற்றின் மீ்று தோன கடயை மயான வெல் வால்வா ஹோலட்டக்கயை ள
தேர்மற்பார்யை வா ஹோலயிட தேர்வா ஹோலண்டியதிருக்கும்.  சுகா்று தோரான்சத்தயை ற
வா ஹோலரான்சவு-வெல் வால்ளலவு திட்டக்கற ஒருங்கிணைக்கு வெல் வால்வா ஹோலட்டக்களில் 3 பில்லியன்
உட்பட இத்்று தேயை கய வெல் வால்வா ஹோலட்டக்களானத,  60,000
கட்டமானத்தயை ற தேர்வா ஹோலயை லகள் மற்றும் 22,000
சுகா்று தோரான்சத்தயை ற தேர்வா ஹோலயை லகயை ள வெல் வால்வா ஹோலட்டவா ஹோல்று தேற்கு இட்டச்
வெல் வால்ளல்லவெல் வால்மன மதிப்பிடப்படகிறத.

தேர்பாலி-இடத கட்சிகளின் ஆ்று தேரான்சவுடன் தேர்ளாளலிஸ்ட் கட்சி
சிக்கன வெல் வால்காள்யை ககயை ள நயை டமுயை றப்படத்தி
வா ஹோலருயை கயில்,  வெல் வால்்று தோழிலாள வா ஹோலர்க்கத்திற்காக தேர்பசும் ஒரு
கட்சி இல்லா்று தே நியை லயில்,  அதிவா ஹோலலத FN,  சிக்கன
நடவா ஹோலடிக்யை ககளுக்கான ஒதேர்ரான்ச எதிர்ப்பாக உற ஒருங்கிணைர்ச்சிகரான்சமாக
காட்டிக் வெல் வால்காள்ள முடியும்.  இந்்று தே மியை கய்று தோர்த்்று தே
சூழலில்,  மு்று தேலாளித்தவா ஹோல வெல் வால்காள்யை ககளுடன்
தீவிரான்சமயை டந்த வா ஹோலரும் வெல் வால்்று தோழிலாள வா ஹோலர்க்க அதிருப்தி
வெல் வால்பரிதம் குயை றந்்று தே வா ஹோலாக்குப்பதிவிற்கு இட்டச் வெல் வால்ளல்லம்,
மற்றும் தேர்்று தேர்்று தேல்களில் FNஇன் உயர்வில் அத
பிரான்சதிபலிக்ககூடம்.
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பிரரெஞ்ச உள்ள்ளாட்ச ததேர்தேல்களில்
த்்ளா்லிஸ்ட் கட்சயின ததே்ளால்வ

எதிர்பா்ளார்க்கப்பாடுகிறத



UMP/UDI  கூட்டணி 60  பிரான்சாந்தியங்கள் வா ஹோலயை ரான்சயில்
கட்டப்பாட்யை ட எடக்கக்கூடவெல் வால்மன்றும்,
அதேர்்று தேதேர்வா ஹோலயை ளயில் தேர்ளாளலிஸ்ட் கட்சி மற்றும் அ்று தேன்
கூட்டணிகள் ்று தேற்தேர்பாத யை வா ஹோலத்திருக்கும் 60
தயை றகளில் 20 ஐ இழக்கக்கூடவெல் வால்மன்றும்
எதிர்பார்க்கப்படகிறத.  இரான்சண்டாவா ஹோலத சுற்றில் 1,000
உள்ளாட்சிகளில் (cantons)  UMP-FN  மற்றும்
700 இல் UMP-PS  உடனான தேர்பாட்டியுடன்,  300
உள்ளாட்சிகளில் FN-PS  தேர்பாட்டியும் இருக்குவெல் வால்மன
எதிர்தேர்நாக்கப்படகிறத.  ஆகதேர்வா ஹோல பல்தேர்வா ஹோலறு கட்சிகள்
அவா ஹோலற்றின் தேர்வா ஹோலட்பாளர்கள் மு்று தேல் சுற்றில்
வெல் வால்வா ஹோலளிதேர்யற்றப்பட்டால்,  அடத்்று தே சுற்றில் யாயை ரான்ச
அவா ஹோலர்கள் ஆ்று தேரிப்பத என்று விவா ஹோலாதித்த வா ஹோலருகின்றன.

பிரான்ச்று தேம மந்திரி வா ஹோலால்ஸ் FNஐ குற்றஞ்ளாட்டவா ஹோல்று தேன்
மூலமாக வா ஹோலாக்காளர்கயை ள PS க்குப் பின்னால்
இழுக்க முயன்று வா ஹோலருகிறார்.  “அதிகாரான்சத்தின்
விளிம்பில்" இருக்கும் தேர்்று தேசிய முன்னணியால், எனத
நாட சின்னாபின்னமாகிவிடதேர்மா"  என்று அவா ஹோலர்
அஞ்சுவா ஹோல்று தோக வெல் வால்்று தேரிவித்்று தோர்.  பிரான்சான்சிற்கு "ஒரு
எழுச்சிமிக்க நனவு"  அவா ஹோலசியப்படகிறத,  ஏவெல் வால்னன்றால்
FNஇன் வெல் வால்வா ஹோலற்றி "நாட்டிற்கு தேர்பரான்சழிவுகரான்சமாக
இருக்கும் என்பதேர்்று தோட பிவெல் வால்ரான்சஞ்சு மக்களுக்கு
நாளகரான்சமாக இருக்குவெல் வால்மன" அவா ஹோலர் வெல் வால்்று தேரிவித்்று தோர்.

இந்்று தே அச்ளமூட்டல் வா ஹோலாக்காளர்கயை ள PS
தேர்வா ஹோலட்பாளர்கயை ள தேர்நாக்கி ஒன்றுதிரான்சட்டவெல் வால்மன
எரிச்ளலூட்டம் வி்று தேத்தில் வா ஹோலால்ஸ் நம்புகிறார்.
இருந்்று தோலதேர்ம கூட அவா ஹோலர் தேர்ளாளலிஸ்ட் கட்சி
அரான்சளாங்கம் அ்று தேன் மக்கள் விதேர்ரான்சா்று தே,  வெல் வால்்று தோழிலாள
வா ஹோலர்க்க விதேர்ரான்சா்று தே வெல் வால்காள்யை ககயை ள வெல் வால்்று தோடருவெல் வால்மன
்று தேம்பட்டம் அடித்த வா ஹோலருகிறார்.

தேர்ளாளலிஸ்ட் கட்சி அ்று தேன் வா ஹோலாக்காளர்கயை ள
இரான்சண்டாவா ஹோலத சுற்றில் FN க்கு எதிரான்சாக
UMP/UDI க்தேர்கா,  “குடியரான்சசு முன்னணி"
என்றயை ழக்கப்படவா ஹோல்று தேற்தேர்கா வா ஹோலாக்குகள் அளிக்குமாறு
தேர்காருவெல் வால்மன்பயை ்று தே அத வெல் வால்்று தேளிவுபடத்திவிட்டத.
அதேர்்று தேதேர்பால இரான்சண்டாவா ஹோலத சுற்றில் PS-FN க்கான
தேர்பாட்டியில் PS க்கு வா ஹோலாக்களிக்க தேர்காருமாறு வா ஹோலால்ஸ்
UMPஐ தேர்கட்டக் வெல் வால்காண்டள்ளார்.

இந்்று தே பிரான்சச்சியை ன ஏற்கனதேர்வா ஹோல கடந்்று தே மா்று தேம் Doubs
பிரான்சாந்திய ளட்டமன்ற இயை டதேர்்று தேர்்று தேலில் UMP வா ஹோலந்்று தேதேர்பாத,
அதில் ஒரு பிளயை வா ஹோல உருவா ஹோலாக்கி இருந்்று தேத.  தேர்ளாளலிஸ்ட்
கட்சி FNஆல் இரான்சண்டாவா ஹோலத இடத்திற்கு ்று தேள்ளப்பட்டத;
UMP  வெல் வால்வா ஹோலளிதேர்யற்றப்பட்டத. UMP  ்று தேயை லவா ஹோலர் நிக்தேர்காலா
ளார்க்தேர்காசி FN க்கு எதிரான்சாக வா ஹோலாக்களிக்குமாறு
அயை ழப்புவிடத்்று தேதேர்பாத, அவா ஹோலர் UMP தேர்்று தேசிய கமிட்டியின்
சிறுபான்யை மயினருக்குள் ்று தேள்ளப்பட்டார்.  FN  உடன்
UMP உறுப்பினர் யாதேர்ரான்சனும் கூட்ட தேர்ளர்ந்்று தோல், அவா ஹோலர்கள்
வெல் வால்வா ஹோலளிதேர்யற்றப்படவா ஹோலார்கவெல் வால்ளன அவா ஹோலர் எச்ளரித்்று தோர், ஆனால்
பலர் அவ்வா ஹோலாறு வெல் வால்ளயவா ஹோலார்கள் என பரான்சவா ஹோலலாக
எதிர்பார்க்கப்படகிறத.

FN க்கு எத்்று தேயை ன பிரான்சாந்தியங்கள் கியை டக்குவெல் வால்மன்பத
வெல் வால்்று தேளிவா ஹோலாக வெல் வால்்று தேரியவில்யை ல,  இப்தேர்பாயை ்று தேக்கு அ்று தேற்கு
ஒதேர்ரான்சவெல் வால்யாரு கவுன்சிலதேர்ரான்ச உள்ளார்.  Vaucluse,  Aisne,
Oise மற்றும் Var பிரான்சாந்தியங்களில் FN வெல் வால்பரும்பான்யை ம
வெல் வால்பறும் ளாத்தியக்கூறு உள்ள நியை லயில்,  100  FN
கவுன்சிலர்களாவா ஹோலத தேர்்று தேர்ந்வெல் வால்்று தேடக்கப்படவா ஹோலார்கள் என்று
கரு்று தேப்படகிறத.  அதேர்னகமாக அங்தேர்க பல வெல் வால்்று தோங்கு
கவுன்சில்கள் ஏற்படக்கூடம்,  அவா ஹோலற்றில் நிர்வா ஹோலாகிகயை ள
தேர்்று தேர்ந்வெல் வால்்று தேடக்கப்படவா ஹோலயை ்று தே தீர்மானிக்கும் வா ஹோலாக்குகயை ள FN
வா ஹோலழங்கக்கூடம்.

"ஒரு நிர்வா ஹோலாகியை யத் தேர்்று தேர்ந்வெல் வால்்று தேடக்க,  ளாத்தியமான
கூட்டணிகளுக்காக நான்கு அல்லத ஐந்த நிபந்்று தேயை னகள்
—தேர்வா ஹோலயை லத்திட்ட புள்ளிகயை ள"  FN  முன்யை வா ஹோலக்குவெல் வால்மன
மரீன் ல வெல் வால்பன் கடந்்று தே வா ஹோலாரான்சம் குறிப்பிட்டார்.

ல வெல் வால்பன் ஒரு தேர்்று தேசிய அரான்சங்கில் FNஐ ஸ்்று தோபிக்கும்
வா ஹோலயை கயில் கவுன்சிலர்களின் ஒரு வா ஹோலயை லயயை மப்யை ப
உருவா ஹோலாக்க முயலவில்யை ல,  மாறாக அவா ஹோலர் 2017
ஜனாதிபதி தேர்்று தேர்்று தேல்களில் அதிகாரான்சத்திற்கு வா ஹோலரும்
முயற்சியாக கூட்டணிகயை ள உருவா ஹோலாக்க UMP
உறுப்பினர்கள் மற்றும் வா ஹோலாக்காளர்கயை ள அணுகி
வா ஹோலருகிறார்.

கடந்்று தே மா்று தேம் FN இன் வெல் வால்கௌரான்சவா ஹோல ்று தேயை லவா ஹோலர் தேர்ஜான்-மரீன்
ல வெல் வால்பன் பிரான்சாந்திய தேர்்று தேர்்று தேல்களில் UMP மற்றும் FN க்கு
இயை டதேர்ய கூட்டணியை யக் கட்டயை மக்க வா ஹோலாயப்யை ப
வா ஹோலழங்கினார், ஆனால் ளார்க்தேர்காசி அயை ்று தே நிரான்சாகரித்்று தோர்.
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