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இந்திய ஸ்்ரஸ்ராலினிஸ்டுகள் திரிபு்ரஸ்ரா
ககஸ்ராட்டடையில் க்ஸ்ராற்கடிக்கப்பட்டைனர

By Arun Kumar,     8 March 2018

இந்தியியாவின் முக்கிய ஸ்கிய ஸ்ரியாலினிச ராலினிச பியாகிய ஸ்ரியாளுமன்ற

கட்சியியான இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மியார்க்சிஸ்ட்)

அல்லது சிபிஎம்,  சமீராலினிச பத்தில் நடந்துமுடிந்த திரிபுகிய ஸ்ரியா மியாநில
சட்டமன்றத்  ததர்தலில், இதுநியாள்வவரகிய ஸ்ர அம்மியாநிலத்தில் ஒர

குறிப்பிடத்தக்க அகிய ஸ்ரசியல் சக்தியியாக ஒர தராலினிச பியாதும்
இரந்திகிய ஸ்ரியாத ராலினிச பியாகிய ஸ்ரதிய ஜனதியா கட்சியிடம் (பி தஜபி) தனது 25

ஆண்டுகியால ஆட்சி அதிகியாகிய ஸ்ரத்வரத இழந்து ஒர
அவமியானககிய ஸ்ரமியான ராலினிச படு ததியால்விவரய சந்தித்திரக்கிறது.

2013 இல் இம்மியாநிலத்தில் நவரட நடைபராலினிச பற்ற கவரடசி சட்டமன்றத்
 ததர்தலில்,  பி தஜபி 2  சதவிகிதத்திற்கும் குவரறவியான

வியாக்குகவருகளை தய  நடைபராலினிச பற்றதுடன்,  அதன் அவரனத்து
 தவட்ராலினிச பியாுகளைர்களும் அவர்குகளைது கட்டுப்ராலினிச பணத்வரதக் கூட

இழந்தனர்.

சிபிஎம் இன்  நடைபராலினிச பியாதுச்  நடைபசயலியாுகளைர் சீதியாகிய ஸ்ரியாம்  நடைபயச்சூரி,

சிபிஎம் தவரலவரமயிலியான இடது முன்னணியின் இந்த
ராலினிச படு ததியால்விக்கு பி தஜபி இன் “ராலினிச பணராலினிச பலமும் அதிகியாகிய ஸ்ர

ராலினிச பலமும்” மட்டும் தியான் கியாகிய ஸ்ரணம் என்று குற்றம்சியாட்டுவதற்கு
மும்முகிய ஸ்ரமியானியார்.  இரந்தியாலும்,  இந்திய பிகிய ஸ்ரதம மந்திரி

ந தகிய ஸ்ரந்திகிய ஸ்ர  தமியாடியும் அவகிய ஸ்ரது பி தஜபியும், 4  மில்லியனுக்கு
சற்று குவரறவியான மக்கள் நடைபதியாவரக  நடைபகியாண்ட ஒர வட-

கிழக்கு மியாநிலமியான திரிபுகிய ஸ்ரியாவில் அவர்கவருகளை அகற்றிவிட்டு
அதிகியாகிய ஸ்ரத்வரத வரகப்ராலினிச பற்றுவதற்கு  ததவரவயியான அவரனத்து

தந்தி தகிய ஸ்ரியாராலினிச பியாயங்கவருகளையும் வரகயியாண்டிரக்கலியாம் என்ராலினிச பது
மட்டும் நிச்சயம்.

ஆனியால் சிபிஎம் இன் இந்த  ததியால்விக்கு,  கடந்த கியால்
நூற்றியாண்டியாக அதிகியாகிய ஸ்ரத்வரத தன்வசம் வரவத்திரந்த

இத்தவரகய மியாநிலங்களில் அது வலதுசியாரி,  வணிக-சியார்பு
 நடைபகியாள்வரககவருகளை பின்ராலினிச பற்றிய தத மிகமுக்கியமியான கியாகிய ஸ்ரணமியாக

இரந்தது;  தமலும், மத்தியில் அடுத்தடுத்து ஆட்சிக்கு வந்த
அகிய ஸ்ரசியாங்கங்களுக்கு,  அதிலும்  நடைபராலினிச பரம்ராலினிச பியாலும்,  உலக

மூலதனத்திற்கு ஒர மலிவு உவரழப்பு புகலிடமியாக
இந்தியியாவரவ மியாற்றும் இந்திய முதலியாளித்துவத்தின்

உந்துதவரல முன் நடைபனடுத்துச்  நடைபசன்ற மற்றும் அ நடைபமரிக்க
ஏகியாதிராலினிச பத்தியத்துடன் ஒர இகிய ஸ்ரியாணுவ மூ தலியாராலினிச பியாய

கூட்டணிவரயயும் உரவியாக்கிய கியாங்கிகிய ஸ்ரஸ் தவரலவரமயிலியான
அகிய ஸ்ரசியாங்கத்திற்கு அது அளித்த ஆதகிய ஸ்ரவும் அதற்கு

கியாகிய ஸ்ரணமியாக இரந்தது.

திரிபுகிய ஸ்ரியாவரவப்  தராலினிச பியால தவ,   நடைபராலினிச பரம்ராலினிச பியான்வரமயினர் வங்க

 நடைபமியாழியில்  தராலினிச பசும் அரகிலுள்ுகளை  தமற்கு வங்க

மியாநிலத்திலும்,  மூன்று தசியாப்தங்களுக்கும்  தமலியாக
ஆட்சியில் இரந்துவந்த இடது முன்னணி அகிய ஸ்ரசியாங்கம்,

“முதலீட்டியாுகளைர் சியார்பு”   நடைபகியாள்வரக என்று தியா தன கூறி
அவற்வரற  நடைபசயல்ராலினிச படுத்த  நடைபதியாடங்கிய பின்னர், 2011  இல்

அதிகியாகிய ஸ்ரத்திலிரந்து அகற்றப்ராலினிச பட்டது.  இது,
 நடைபதியாழில்நுட்ராலினிச பவியல் சியார்ந்த  நடைபதியாழில்துவரறகளில்

 தவவரலநிறுத்தங்களுக்கு தவரடவிதிப்ராலினிச பது,  மற்றும் வணிக
அபிவிரத்தித் திட்டங்களுக்கியாக விவசியாய நிலங்கவருகளை

வரகப்ராலினிச பற்றும் வவரகயில் விவசியாயிகளின் எதிர்ப்வரராலினிச ப
நசுக்குவதற்கு  நடைபராலினிச பியாலிஸ் மற்றும் குண்டர்கள் வன்முவரறவரய

ராலினிச பயன்ராலினிச படுத்துவது  தராலினிச பியான்றவற்வரற உள்ுகளைடக்கியது.

சிபிஎம் தவரலவரமயிலியான இடது முன்னணி தற் தராலினிச பியாது

மியாற்றத்திற்கு உள்ுகளைியாகும்  திரிபுகிய ஸ்ரியா மியாநில சட்டமன்றத்தில்
உள்ுகளை  நடைபமியாத்த இடங்கள் 60  இல் 50  ஐ தக்கவரவத்து

 நடைபகியாண்டிரந்தது தற் தராலினிச பியாது அது  நடைபவறும் 16  ஆக
குவரறந்துள்ுகளைது.  அது 45  சதவிகித வியாக்குகவருகளை  நடைபராலினிச பற்றது

அதியாவது,  முந்வரதய  ததர்தலில் அக்கட்சிக்கு கிவரடத்தவரத
விட தற் தராலினிச பியாது 6 சதவிகிதம் வீழ்ச்சி கண்டுள்ுகளைது. பி தஜபி

தனியியாக 35   நடைபதியாகுதிகவருகளையும்,  மற்றும் அதன்  ததர்தல்
கூட்டணி கட்சியியான திரிபுகிய ஸ்ரியா ராலினிச பழங்குடியின மக்கள்

முன்னணி (Indigenous  People’s  Front  of  Tripura-IPFT) 8
 நடைபதியாகுதிகவருகளையும் வரகப்ராலினிச பற்றியுள்ுகளைன.  திரிபுகிய ஸ்ரியாவின்

நீண்டகியால இகிய ஸ்ரண்டியாவது  நடைபராலினிச பரிய கட்சியியான கியாங்கிகிய ஸ்ரசுக்கு
இரந்த ஆதகிய ஸ்ரவு வீழ்ச்சி கண்டுள்ுகளை நிவரலயில் இகிய ஸ்ரண்டு

கட்சிகளும்  தசர்ந்து அ தனகமியாக  51  சதவிகித
வியாக்குகவருகளை  நடைபராலினிச பற்றுள்ுகளைன.  தமலும் 2013 இல் 36 சதவிகித

வியாக்குகவருகளை  நடைபராலினிச பற்றிரந்த கியாங்கிகிய ஸ்ரஸ் தற் தராலினிச பியாது வீழ்ச்சி
கண்டு 2  சதவிகிதத்திற்கும் குவரறவியான வியாக்குகவருகளைத்

தியான்  நடைபராலினிச பற்றது.

திரிபுகிய ஸ்ரியா  ததர்தல் முடிவுகள்,  சிபிஎம் மற்றும் அதன்

கூட்டணிகவருகளை இந்தியியாவின் 29  மியாநிலங்களில்  தககிய ஸ்ருகளைியா
மியாநிலம் ஒன்றில் மட்டு தம அவர்குகளைது அதிகியாகிய ஸ்ரத்வரத

தக்கவரவத்து  நடைபகியாள்ளும் நிவரலக்கு தள்ளியுள்ுகளைது.   ததசிய
ராலினிச பியாகிய ஸ்ரியாளுமன்றத்தில்,  மிகசமீராலினிச பத்தில் ஒர தசியாப்த கியாலமியாக

மூன்றியாவது மிகப் நடைபராலினிச பரிய அகிய ஸ்ரசியல் சக்தியியாக திகழ்ந்த
இடது முன்னணி தற் தராலினிச பியாது ஒர டசினுக்கும் குவரறவியான

இடங்கவருகளை தய தக்கவரவத்துக் நடைபகியாண்டுள்ுகளைது.

1991  இல் இரந்து,  இந்து வகுப்புவியாத பி தஜபி இன்

எழுச்சிவரய முறியடிப்ராலினிச பது மட்டு தம ஸ்கிய ஸ்ரியாலினிஸ்டுகுகளைியால்
அறிவிக்கப்ராலினிச பட்ட முக்கிய  தநியாக்கமியாக இரந்துவந்தது.



 நடைபதியாழிலியாுகளை வர்க்கத்வரத முதலியாளித்துவ அகிய ஸ்ரசியல்
ஸ்தியாராலினிச பகத்திற்கு —அதியாவது இந்திய முதலியாளித்துவத்தின்

ராலினிச பியாகிய ஸ்ரம்ராலினிச பரிய அகிய ஸ்ரசியாங்க கட்சியியான கியாங்கிகிய ஸ்ரஸ் கட்சி,  மற்றும்
பிற் தராலினிச பியாக்குத்தன சியாதி அடிப்ராலினிச பவரடயிலியான மற்றும் பிகிய ஸ்ரியாந்திய

முதலியாளித்துவக் கட்சிகளுக்கு—  அடிராலினிச பணிய  நடைபசய்வவரத
அவர்கள் நியியாயப்ராலினிச படுத்தினர்,  அவ்வியாறியாக மட்டும் தியான்

பி தஜபி வரயயும் மற்றும் அதன் வழிகியாட்டியியாக மவரறவில்
இரந்து வரம் ராலினிச பியாசிசவியாத RSS ஐயும்   நடைபதியாவரலவில்

விலக்கி வரவக்க முடியும் என்றனர்.

இந்த  நடைபகியாள்வரகயின் இறுதி விவருகளைவு என்ன நடைபவன்றியால்,

பி தஜபி முன் நடைபனப் தராலினிச பியாவரதயும் விட வலுப் நடைபராலினிச பற்றுவிட்டது.
திரிபுகிய ஸ்ரியா மற்றும் மிகசமீராலினிச பத்தில் மியாநில சட்டமன்ற  ததர்தல்

நடந்துமுடிந்துள்ுகளை மற் நடைபறியார வடகிழக்கு மியாநிலமியான
நியாகியாலியாந்வரதயும்  தசர்த்து,  ததசியுகளைவில் 29  மியாநிலங்களில்

21 இல் பி தஜபி அதிகியாகிய ஸ்ரத்தில் இரப்ராலினிச பதுடன் (அல்லது ஒர
கூட்டணி அகிய ஸ்ரசியாங்கத்தின் ராலினிச பியாகமியாக குவரறந்தராலினிச பட்ச ராலினிச பங்வரக),

ஜனியாதிராலினிச பதி மற்றும் துவரண ஜனியாதிராலினிச பதி ராலினிச பதவிகவருகளையும்
தக்கவரவத்துள்ுகளைது.

2014   ததசிய  ததர்தலின்  நடைபராலினிச பியாழுது,  முதன்முவரறயியாக
ராலினிச பியாகிய ஸ்ரியாளுமன்ற  நடைபராலினிச பரம்ராலினிச பியான்வரமவரய  நடைபவன்று அதிகியாகிய ஸ்ரத்திற்கு

வந்த பி தஜபி,  மிகப்ராலினிச பகிய ஸ்ரந்துகளைவில்  தவவரலயின்வரம மற்றும்
மிக ஆழ்ந்து  தவரூன்றிய மற்றும் அதிகரித்துவரம் வறுவரம

ஆகியவற்றின் மீதியான மக்களின்  தகியாராலினிச பத்வரத சுகிய ஸ்ரண்டிக்
 நடைபகியாண்டது.

 ததசிய  நடைபதியாழில்துவரற ஆவரணயத்தின் 2016
கணக் நடைபகடுப்பின்ராலினிச படி,  திரிபுகிய ஸ்ரியாவில் இடது முன்னணி

ஆட்சியின் கீழ்,  தவவரலயின்வரம விகிதம் இந்தியியாவி தல தய
மிக அதிகராலினிச பட்சமியாக 19.7  சதவிகிதத்திற்கு உயர்ந்தது.

மியாநிலத்தின்  நடைபமியாத்த மக்கள் நடைபதியாவரகயில் கிட்டத்தட்ட
மூன்றில் ஒர ராலினிச பங்கியாகவுள்ுகளை ராலினிச பழங்குடியின மக்கள்

மத்தியில்,  தவவரலயின்வரம விகிதம் கணிசமியாக அதிகுகளைவில்
உள்ுகளைது.

 ததர்தலுக்கு பின்னர்,  சிபிஎம் இன் பிகிய ஸ்ரதியான இடது
முன்னணி கூட்டணி கட்சியியான இந்திய ஸ்கிய ஸ்ரியாலினிச

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (CPI)  நடைபராலினிச பியாதுச்  நடைபசயலியாுகளைர் சுகிய ஸ்ரியாவகிய ஸ்ரம்
சுதியாகர்  நடைபகிய ஸ்ரட்டி,  திரிபுகிய ஸ்ரியாவின் “ நடைபராலினிச பியாருகளைியாதியாகிய ஸ்ரம்

 தமியாசமியாகவுள்ுகளைது.  துயகிய ஸ்ரமும் வறுவரமயும் அங்கு
அதிகரித்து வரகின்றது.  ஆக தவ,  மக்கள் அகிய ஸ்ரசியாங்கத்தின்

மீது அதிரப்தியுடனும்  தகியாராலினிச பமுற்றும் இரந்தனர்” என்ராலினிச பவரத
ஒப்புக் நடைபகியாண்டியார்.

இடது முன்னணி,  ராலினிச பல் தவறு ராலினிச பழங்குடியின குழுக்குகளைியால்
உரவியாக்கப்ராலினிச படும் சிறுஇனக்குழுவியாத- ததசியவியாத

எழுச்சிகவருகளை நசுக்குவதற்கியாக,  கடுவரமயியான சட்டங்கவருகளை
 நடைபகியாண்டு வந்தது – நடைபராலினிச பியாதுவியான அடக்குமுவரற

அதிகியாகிய ஸ்ரங்கவருகளை வழங்கக்கூடிய கலவகிய ஸ்ரப்ராலினிச பகுதிகள் சட்டம்
(Disturbed Areas Act) மற்றும் ஆயுதப்ராலினிச பவரடகளுக்கியான சிறப்பு

அதிகியாகிய ஸ்ர சட்டம் (Armed Forces Special Powers Act –AFSPA)–
இவரவ இந்திய ராலினிச பியாதுகியாப்பு ராலினிச பவரடகளுக்கு வகிய ஸ்ரம்ராலினிச பற்ற

அடக்குமுவரற அதிகியாகிய ஸ்ரங்கவருகளை வழங்கியது,   தமலும்
அவற்றுக்கு குற்றம் சியார்ந்த  நடைபசயல்கள் குறித்து வழக்கு

 நடைபதியாடகிய ஸ்ரப்ராலினிச படுவதிலிரந்து விலக்கும் அளிக்கப்ராலினிச பட்டது.  2015
இல் தியான் இந்த AFSPA நீக்கப்ராலினிச பட்டது.

 தமியாடியின் கீழ் பி தஜபி,  கடுவரமயியான சிக்கன
நடவடிக்வரககவருகளை திணித்தது,  அ ததசமயம்

தனியியார்மயமியாக்கவரல முடுக்கிவிடுவது மற்றும்
 நடைபதியாழிலியாுகளைர் தகிய ஸ்ரங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்

கட்டுப்ராலினிச பியாடுகவருகளை அகற்றுவது  தராலினிச பியான்றவற்வரறயும் முடுக்கி
விட்டது,  இவ்வியாறியான நிவரலயில் திரிபுகிய ஸ்ரியாவில்

அபிவிரத்திவரய  நடைபகியாண்டுவகிய ஸ்ரப் தராலினிச பியாவதியாக  தமியாசடியியான
வியாக்குறுதிவரய அளித்தது. “திரிபுகிய ஸ்ரியா 2018  குறித்த ராலினிச பியார்வரவ

ஆவணம்”  என்ற அதன் 30  ராலினிச பக்க அறிக்வரக,  உணவு
ராலினிச பதப்ராலினிச படுத்துதல்,  மூங்கில் மற்றும் தகவல்  நடைபதியாழில்நுட்ராலினிச பம்

(IT)  தராலினிச பியான்ற துவரறகளுக்கியாக சிறப்பு  நடைபராலினிச பியாருகளைியாதியாகிய ஸ்ர
மண்டலங்கவருகளை (Special Economic Zones-SEZs) அவரமப்ராலினிச பது;

ஒவ் நடைபவியார வீட்டிற்கும்  தவவரலவியாய்ப்வரராலினிச ப வழங்குவது;
இவருகளைஞர்களுக்கு இலவச ஸ்மியார்ட்ஃ தராலினிச பியான்கள்

வழங்குவது;   நடைபராலினிச பண்களுக்கு இலவசக் கல்வியளிப்ராலினிச பது;
வறுவரமக்  தகியாட்டிற்கு கீழுள்ுகளை அவரனத்து வீடுகளுக்கும்

இலவச சுகியாதியாகிய ஸ்ர கியாப்பீடு வழங்குவது;  மற்றும்
அவரனவரக்கும் சுத்தமியான குடிநீர் வழங்குவது என

அவரனத்திற்கும் உறுதியளித்துள்ுகளைது.

பி தஜபி,  அதன் வழக்கப்ராலினிச படி,  ராலினிச பல் தவறு வகுப்புவியாத

விண்ணப்ராலினிச பங்கவருகளை  நடைபசய்தது.  வடகிழக்கில் அதன்  ததர்தல்
 நடைபசல்வியாக்வரக அதிகரிக்கும்  தநியாக்கத்துடன்,  ததசிய பி தஜபி

அகிய ஸ்ரசியாங்கம்,  ராலினிச பங்குகளைியா ததஷில் இரந்து இந்தியியாவிற்கு
புலம் நடைபராலினிச பயர்ந்த இந்து மக்களுக்கு குடியுரிவரம மற்றும்

வியாக்களிக்கும் உரிவரமவரயயும் அளித்தது.  அ ததசமயம்
அவற்வரற புலம்  நடைபராலினிச பயர்ந்த முஸ்லீம் மக்களுக்கு மறுத்தது

 தமலும் அவர்கவருகளை ராலினிச பவரட நடைபயடுப்ராலினிச பியாுகளைர்குகளைியாகவும்
ராலினிச பயங்ககிய ஸ்ரவியாதிகுகளைியாக இரக்கக் கூடியவர்கள் என்றும்

முத்திவரகிய ஸ்ர குத்தியது.

பி தஜபி  நடைபவற்றியின் மற் நடைபறியார கியாகிய ஸ்ரணியியாக IPFT உடனியான

அதன்  ததர்தல் கூட்டணி இரந்தது, இது மியாநிலத்தின் மிக
வறிய மற்றும் வகிய ஸ்ரலியாற்று ரீதியியாக ஓகிய ஸ்ரங்கட்டப்ராலினிச பட்ட

ராலினிச பழங்குடியின மக்களின் சியார்ராலினிச பியாக  தராலினிச பசுவதற்கு உரிவரம
 தகியாரவதுடன்,  இந்திய ஒன்றியத்திற்குள் “ட்விப்கிய ஸ்ரலியாண்ட்”

என் நடைபறியார தனி மியாநில  தகியாரிக்வரககியான பிகிய ஸ்ரச்சியாகிய ஸ்ரங்கவருகளையும்
நடத்திவரகிறது. தனி மியாநில  தகியாரிக்வரகவரய ஆதரிக்கியாமல்

பி தஜபி கவனமியாக இரந்தியாலும்,  ராலினிச பழங்குடியின மக்களின்
நிவரலவரமகவருகளை  தமம்ராலினிச படுத்த வியாய்ச்சவடலியாக

வியாக்குறுதிகவருகளை மட்டும் வியாரிவழங்கியது.  2013
 ததர்தல்களில்,  ராலினிச பழங்குடியின மக்களுக்கியாக “ஒதுக்கப்ராலினிச பட்ட

அவரனத்து 20   நடைபதியாகுதிகவருகளையும்” இடது முன்னணி தியான்
 நடைபவன்றது என்றியாலும், 2018  இல்  நடைபவறும் ஒர இடத்வரத

மட்டு தம அது வரகப்ராலினிச பற்றியுள்ுகளைது.

திரிபுகிய ஸ்ரியாவில் இடது முன்னணி அகிய ஸ்ரசியாங்கத்வரத

 ததியாற்கடிப்ராலினிச பதில் பி தஜபி  ததசியத் தவரலவரம கணிசமியாக
அகிய ஸ்ரசியல் மற்றும்  நடைபராலினிச பியாரள் ரீதியியான வுகளைங்கவருகளை முதலீடு

 நடைபசய்திரக்கும் என்ராலினிச பதில் எந்த நடைபவியார சந் ததகமும் இல்வரல.
2013  இல்,  கியாங்கிகிய ஸ்ரஸ் சின்னத்தில்  ததர்ந் நடைபதடுக்கப்ராலினிச பட்ட 10



திரிபுகிய ஸ்ரியா மியாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் 7  தராலினிச பர் கடந்த
ஆண்டில் பி தஜபி ராலினிச பக்கம் தியாவுவதற்கு

ஊக்குவிக்கப்ராலினிச பட்டனர்.  கடந்த சனிக்கிழவரம வியாக்கு
எண்ணிக்வரக நவரட நடைபராலினிச பறவிரக்வரகயில், கடந்த ஆண்டில் 200

மில்லியனுக்கும் அதிகமியான மக்கள் நடைபதியாவரக  நடைபகியாண்ட
மற்றும் இதுவவரகிய ஸ்ர நியாட்டின் மிகப் நடைபராலினிச பரிய மியாநிலமியாக

இரந்துவரம் உத்திகிய ஸ்ர பிகிய ஸ்ர ததசத்தில் ராலினிச பியாகிய ஸ்ரதிய ஜனதியா கட்சி
 நடைபராலினிச பற்ற  நடைபவற்றிவரயக் கியாட்டிலும்,  திரிபுகிய ஸ்ரியாவில் அது  நடைபராலினிச பற்ற

 நடைபவற்றி என்ராலினிச பது இன்னும் மிகப் நடைபராலினிச பரிய கட்சிக்
 நடைபகியாண்டியாட்டமியாக இரக்கும் என  தமியாடி கூறினியார்.

2014   ததசிய  ததர்தவரலப்  தராலினிச பியால,  திரிபுகிய ஸ்ரியாவில் பி தஜபி
அவரடந்த  நடைபவற்றியியானது, இந்திய  நடைபதியாழிலியாுகளைர்கள் மற்றும்

உவரழப்ராலினிச பியாுகளைர்கள் மத்தியில் இந்து வலதுசியாரிகளுக்கு
ஆதகிய ஸ்ரவியாக திகிய ஸ்ரண்டதன் விவருகளை நடைபராலினிச பியாரள் அல்ல.  மியாறியாக,

ஆழ்ந்த  நடைபராலினிச பியாருகளைியாதியாகிய ஸ்ர துன்ராலினிச பங்கள் மற்றும்  நடைபராலினிச பரகிவரம்
சமூக சமத்துவமின்வரம,   தமலும் ராலினிச பியாகிய ஸ்ரம்ராலினிச பரியமியாக

முற் தராலினிச பியாக்கு அல்லது இடது என அவரடயியாுகளைம் கியாணப்ராலினிச பட்ட
கட்சிகுகளைியான கியாங்கிகிய ஸ்ரஸ்,  அத்துடன் ஸ்கிய ஸ்ரியாலினிச கட்சிகள்

மீதியான நம்பிக்வரகயற்ற வியாக்கு ஆகியவற்றின் மீதியான
 நடைபராலினிச பரம்  தவதவரனமிக்க ஓலமியாக தவ அது இரந்தது.

“மனிதியாபிமியானம் மிக்க”  நவ தியாகிய ஸ்ரியாுகளைவியாத “சீர்திரத்தம்”
குறித்த அவர்குகளைது வியாக்குறுதிகள் அவரனத்தும்

 நடைபவற்றுத்தனமியானவரவ என்ராலினிச பதும் நிரூபிக்கப்ராலினிச பட்டுள்ுகளைன.

அ தத  தநகிய ஸ்ரத்தில்,  வுகளைர்ச்சி கண்டு வரம் இந்து

 தமலியாதிக்கவியாத பி தஜபி தற் தராலினிச பியாது கியாங்கிகிய ஸ்ரவரக
முதலியாளித்துவத்தின் பிகிய ஸ்ரதியான கட்சி என்ற நிவரலயிலிரந்து

 நடைபதளிவியாக மியாற்றியவரமத்துள்ுகளைது,  இதவரன  நடைபதியாழிலியாுகளை
வர்க்கம்  ஒர புதிய ராலினிச பியாவரதவரய  ததர்ந் நடைபதடுக்க  தவண்டிய

அவசகிய ஸ்ரத்  ததவரவக்கியான ஒர எச்சரிக்வரகயியாக
எடுத்துக் நடைபகியாள்ுகளை  தவண்டும் –அதியாவது  நடைபதியாழிலியாுகளை

வர்க்கம்,  ஸ்கிய ஸ்ரியாலினிச கட்சிகுகளைியான சிபிஎம் மற்றும் சிபிஐ
உள்ளிட்ட முதலியாளித்துவ அகிய ஸ்ரசியல் ஸ்தியாராலினிச பனத்தின்

அவரனத்து பிரிவுகளில் இரந்தும் அதவரன
முறித்துக் நடைபகியாண்டும்,   தமலும்,   தசியாசலிச  நடைபகியாள்வரககளுக்கு

உறுதிபூண்ட ஒர  நடைபதியாழிலியாுகளைர் அகிய ஸ்ரசியாங்கத்திற்கியான
 தராலினிச பியாகிய ஸ்ரியாட்டத்திற்கு பின்னியால் அது உவரழக்கும் மக்கவருகளை

அணிதிகிய ஸ்ரட்ட  தவண்டும்.

ஸ்கிய ஸ்ரியாலினிஸ்டுகள்,  அவர்குகளைது ராலினிச பங்கிற்கு,  திரிபுகிய ஸ்ரியாவில்

தங்குகளைது  ததியால்விகவருகளை ராலினிச பயன்ராலினிச படுத்தி,  பி தஜபி இன்
வுகளைர்ந்துவரம் அகிய ஸ்ரசியல் சக்தி “அவரனத்து மதச்சியார்ராலினிச பற்ற

சக்திகவருகளையும் ஐக்கியப்ராலினிச படுத்த  தவண்டும்”  என்ராலினிச பவரத
எடுத்துக் கியாட்டுவதியாக கூறி  தமலும் வலவரத  தநியாக்கி

நகர்வதற்கியான ஒர விவியாதத்வரத முன்வரவக்க
எண்ணியுள்ுகளைனர்.  அதியாவது பி தஜபி இன் வலதுசியாரி

அகிய ஸ்ரசியல் எதிர்ப்ராலினிச பியாுகளைர்கள் மற்றும் “ஜனநியாயக”
இந்தியியாவின் அழுகிப் தராலினிச பியாய்க் நடைபகியாண்டிரக்கும் அகிய ஸ்ரசு

அவரமப்புகளுக்கு பின்னியால்  நடைபதியாழிலியாுகளை வர்க்கத்வரத
அணிதிகிய ஸ்ரட்டுவதற்கியாகும்.

அடுத்த மியாதம் வர் ஹைதகிய ஸ்ரியாராலினிச பியாத்தில் சிபிஎம் இன்  ததசிய
மியாநியாடு நவரட நடைபராலினிச பறவிரக்வரகயில்,  கியாங்கிகிய ஸ்ரஸ் கட்சியுடன்

தங்குகளைது கூட்டணிவரய எவ்வியாறு புதுப்பித்துக் நடைபகியாள்வது
என்ராலினிச பது குறித்து கட்சித் தவரலவரம ஆழமியாக

பிுகளைவுராலினிச பட்டுள்ுகளைது – அதவரன இடது முன்னணி 1991 மற்றும்
1995  இற்கு இவரடயிலும்,   தமலும் மீண்டும் 2004  முதல்

2008 வவரகிய ஸ்ரயிலும் அதிகியாகிய ஸ்ரத்தில் நீடிக்க வரவத்தது.

 நடைபராலினிச பியாதுச்  நடைபசயலியாுகளைர்  நடைபயச்சூரி, 2016   தமற்கு வங்க மியாநில

 ததர்தல்களில் கியாங்கிகிய ஸ்ரசுடன்  தசர்ந்து சிபிஎம் அவரமத்த
 நடைபவளிப்ராலினிச பவரடயியான  ததர்தல் கூட்டணியின் ராலினிச பியாவரதவரய தய

பின்ராலினிச பற்றி கியாங்கிகிய ஸ்ரசுடன் ஒர “புரிதவரல”
ஏற்ராலினிச படுத்திக் நடைபகியாள்ுகளை விரம்புகிறியார்.  இந்நிவரலயில் அவவரகிய ஸ்ர,

அவகிய ஸ்ரது முன் தனியாடி பிகிய ஸ்ரகியாஷ் கியாகிய ஸ்ரத்தும் மற்றும்
 நடைபவளி தயறும் சிபிஎம் அகிய ஸ்ரசியல் குழுவின்

 நடைபராலினிச பரம்ராலினிச பியான்வரமயினரம் எதிர்க்கின்றனர்.  அவர்கள் ஒர
மியாறுராலினிச பட்ட வலதுசியாரி  தராலினிச பியாக்வரக ஆதரிக்கிறியார்கள் —

தமிழ்நியாட்டில் தி.மு.க.  வரவப்  தராலினிச பியான்று,  ராலினிச பல் தவறு
பிகிய ஸ்ரியாந்தியக் கட்சிகளுடனியான ஒர கூட்டணிவரய உரவியாக்க,

அதியாவது இந்த கட்சிகள் அவர்க துகளை கியாங்கிகிய ஸ்ரசுடன் ஒர
 ததர்தல் கூட்டணிவரய அவரமத்திரந்தியாலும் கூட.

இர கன்வரனகளு தம, பி தஜபி அகிய ஸ்ரசியாங்கத்தின்  ததியால்வி தய
அவர்குகளைது முக்கியமியான உடனடி இலக்கியாக இரப்ராலினிச பவரத

அறிவித்துள்ுகளைன,  கியாங்கிகிய ஸ்ரஸ் கட்சி தவரலவரமயிலியான ஒர
அகிய ஸ்ரசியாங்கத்வரத அதிகியாகிய ஸ்ரத்திற்கு  நடைபகியாண்டுவகிய ஸ்ர உதவுவதற்கு

அவர்கள் தயியாகிய ஸ்ரியாக இரப்ராலினிச பவரத சமிக்வரஞ  நடைபசய்துள்ுகளைனர்.
ஆனியால் கியாகிய ஸ்ரத் பிரிவினர்,  வியாக்குகள் எண்ணப்ராலினிச படும் வவரகிய ஸ்ர

கியாங்கிகிய ஸ்ரகரஸூக்கியான ஆதகிய ஸ்ரவரவ குவரறவியாக தவ
 நடைபவளிப்ராலினிச படுத்தப்ராலினிச பட  தவண்டு நடைபமன விரம்புகின்றனர்,

இல்வரல நடைபயனில் ஸ்கிய ஸ்ரியாலினிஸ்டுகளின் “எதிர்ப்பு”
நற்சியான்றுகள் இன்னும் கூட கடும்  தசதத்திற்கு உள்ுகளைியாகும்

என அஞ்சுகின்றனர்.

சிபிஎம் இன்  தமற்கு வங்க மியாநில மூத்த தவரலவர் ஒரவர்,

கியாங்கிகிய ஸ்ரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி வரவத்துக் நடைபகியாள்ுகளை
தவறியது ராலினிச பற்றி  நடைபசய்தி ஊடகத்தில் கடுவரமயியாக புகியார்

கூறினியார்.   தமலும்,  “திரிபுகிய ஸ்ரியா முடிவுகள்”,  “பி தஜபி ஐ
 ததியாற்கடிப்ராலினிச பதற்கு அவரனத்து பி தஜபி வி தகிய ஸ்ரியாத

சக்திகவருகளையும் ஒரங்கிவரணக்க இடது முன்னணி
கண்டிப்ராலினிச பியாக முயல தவண்டும் என்ராலினிச பவரத  நடைபதளிவியாக

கியாட்டியிரப்ராலினிச பதியாக” அவர்  நடைபதரிவித்தியார்.

இதற்கிவரடயில் முதலியாளித்துவ வர்க்கத்தின் பிகிய ஸ்ரதியான

ஆளும் கட்சியியாக சமீராலினிச பகியாலம் வவரகிய ஸ்ர இரந்த கட்சியுடன்
மீண்டும் ஒரமுவரற  நடைபவளிப்ராலினிச பவரடயியாக ஒரங்கிவரணயுமியாறு

அதன் இடது முன்னணி கூட்டணி மீதியான அழுத்தத்வரத
சிபிஐ அதிகரித்துள்ுகளைது.  சிபிஐ இன்  ததசிய  நடைபசயலர்

டி.கிய ஸ்ரியாஜியா,  “கம்யூனிஸ்டுகுகளைியாக”,  “மியாறும்  தநகிய ஸ்ரங்கவருகளையம்
சவியால்கவருகளையும் நியாம் புரிந்து  நடைபகியாள்ுகளை  தவண்டும்... பி தஜபி

மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ்.  ஐ ஒரங் தக  ததியால்வியவரடயச்
 நடைபசய்வதற்கு ஏற்றவியாறு எங்குகளைது மூ தலியாராலினிச பியாயத்வரத நியாங்கள்

மியாற்றிக் நடைபகியாள்ுகளை  தவண்டும்.  அதனியால் தியான்,  எங்களுக்கு
ஒர ராலினிச பகிய ஸ்ரந்த பி தஜபி எதிர்ப்பு முன்னணி  ததவரவப்ராலினிச படுகிறது”

என அறிவித்தியார்.


