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ரது மாழிேலைு மாளர்கபோரள ஆதரிக்கின்றனர்
By Alex Lantier,      16 April 2018 

இரயில்துுறதுறையின் தனி தனிய் தனியார்ம தனியம் தனியாக்கலுக்கு எதிர் தனியான கு எதிரான வ்கு எதிரான வேுறு எதிரான வேலைநிறுத்த

நட்கு எதிரான வேடிக்ுறகுற தனிய இரயில்கு எதிரான வ்கு எதிரான வே ல்வே தத் தனியாழிு எதிரான வேலை் தனியாளர்கள் இரண்டு கு எதிரான வமு எதிரான வேலைதிக
ந் தனியாட்களுக்கு ல்வே தத் தனியாடரும நிுறு எதிரான வேலையில்,  ல்வே த்கு எதிரான வேள்ளி தனியன்று ்று ப் தனியாரீசில்
ம் தனியாண்கு எதிரான வேர்களும கு எதிரான வ்று ப் தனியார் தனியாட்டத்தில் இதுறைங்கினர்.  ஐந்த் தனியாம கு எதிரான வ்கு எதிரான வேுறு எதிரான வேலைநிறுத்த
ந் தனியாளன்று,  சமூக மற்றும சர்்கு எதிரான வேகு எதிரான வதச நிுறு எதிரான வேலைுறமயின் ல்வே த்கு எதிரான வேடிப்்று ப் தனியார்ந்த
தன்ுறம அப்்று பட்டம் தனியாக ல்வே த்கு எதிரான வேளிப்்று பட்டிருந்தது.  ஜன் தனியாதி்று பதி இம் தனியானு்கு எதிரான வேல்
மக்கு எதிரான வர் தனியான் சற்று முன்னர் த் தனியான் TF1 ல்வே தத் தனியாுறு எதிரான வேலைக்க் தனியாட்சியில் கு எதிரான வத் தனியான்ற,
மக்கள் கருத்ுறத அ்கு எதிரான வேமதித்து அ்கு எதிரான வேரது சமூக த் தனியாக்குதுறு எதிரான வேலைத் ல்வே தத் தனியாடர
உறுதி தனியளித்ததுடன், அகு எதிரான வதகு எதிரான வ்கு எதிரான வேுறள ஐகு எதிரான வர் தனியாப்பி தனிய கு எதிரான வநரப்்று படி சனிக்கிழுறம
அதிக் தனியாுறு எதிரான வேலை முன்ல்வே தனடுக்கப்்று பட்ட சிரி தனிய் தனியா மீத் தனியான விம் தனியானத்
த் தனியாக்குதல்குறளக் ல்வே தக் தனியாண்டு சிரி தனிய மற்றும ரஷ் தனிய ்று புறடகுறள
அச்சுறுத்தவும ல்வே தசய்த் தனியார். 

“அுறன்கு எதிரான வேருக்கும் தனியான கு எதிரான வதசி தனிய கு எதிரான வசுற்கு எதிரான வே"  என்துறை மூடுமுறதுறைப்பில் கட்ட் தனியா தனிய
இர் தனியாணு்கு எதிரான வேச் கு எதிரான வசுற்கு எதிரான வேுற தனியத் திரும்று ப ல்வே தக் தனியாண்டு ்கு எதிரான வேரு்கு எதிரான வேதற்க் தனியான
மக்கு எதிரான வர் தனியானின் அுறழப்ுற்று ப கு எதிரான வஜ் தனியான்-லூக் ல்வே தமகு எதிரான வு எதிரான வேலை் தனியான்கு எதிரான வச் தனியானின் அடி்று பணி தனிய் தனியா
பிர் தனியான்ஸ் இ தனியக்கம (La  France  insoumise  –  LFI) ஆதரித்திருந்த
நிுறு எதிரான வேலையில்,  மக்கு எதிரான வர் தனியானின் அந்த அுறழப்ுற்று பயும மற்றும மக்கு எதிரான வர் தனியானின்
சீர்திருத்தங்களுக்கு எதிர் தனியாக கு எதிரான வ்று ப் தனியார் தனியாடி ்கு எதிரான வேரும ்று பல்குறு எதிரான வேலைக்கழக
ம் தனியாண்கு எதிரான வேர்களது முற்றுுறககுறள திட்டமிட்டு உுறடக்கும
நகர்வுகுறளயும ம் தனியாண்கு எதிரான வேர்கள் எதிர்த்தனர்.  ல்வே த்கு எதிரான வேளிந் தனியாடுகளில்
இர் தனியாணு்கு எதிரான வே்கு எதிரான வே் தனியாதத்திற்கும உள்ந் தனியாட்டில் ஒடுக்குமுுறதுறைக்கும இுறடயிு எதிரான வேலை் தனியான
ல்வே தத் தனியாடர்ுற்று பயும, அத்துடன் முது எதிரான வேலை் தனியாளித்து்கு எதிரான வேத்தின் கீழ் அதிகரித்து ்கு எதிரான வேரும
சமூக சமத்து்கு எதிரான வேமின்ுறமுற தனியயும அ்கு எதிரான வேர்கள் ்கு எதிரான வேலியுறுத்தினர்.

கு எதிரான வ்று ப் தனியார் தனியாட்டத்தில் ஈடு்று பட்டுள்ள ம் தனியாண்கு எதிரான வேர்கள்

மக்சிம மற்றும அ்கு எதிரான வேர் நண்்று பர் ்று ப் தனியாரீசில் உள்ள ல்வே தர் தனியால்பி தனிய் தனியாக் (Tolbiac)

்கு எதிரான வேள் தனியாகத்தில் WSWS ல்வே தசய்தி தனிய் தனியாளர்களுடன் கு எதிரான வ்று பசுுறகயில்,  மக்கு எதிரான வர் தனியானின்
சீர்திருத்தங்கள் மீதும, ்கு எதிரான வே் தனியாஷிங்டன், இு எதிரான வேலைண்டன் மற்றும ்று ப் தனியாரீஸ் ஆல்
சிரி தனிய் தனியாவில் ல்வே தத் தனியாடங்கப்்று பட்ட இர் தனியாணு்கு எதிரான வே தீவிரப்்று ப் தனியாடு மீதும அ்கு எதிரான வேர்களின்
எதிர்ப்ுற்று ப ்று பதிவு ல்வே தசய்தனர். அ்கு எதிரான வேர் கூறன் தனியார், “ந் தனியாம இப்கு எதிரான வ்று ப் தனியாதும கூட
ஒவ்ல்வே த்கு எதிரான வே் தனியாரு இடத்திலும அணுஆயுதங்களுடன் த் தனியான் ்கு எதிரான வே் தனியாழ்ந்து
ல்வே தக் தனியாண்டிருக்கிகு எதிரான வதுறை் தனியாம, அணுஆயுத த் தனியாக்குதலுக்கு ல்வே தசல்ு எதிரான வேலை அச்சுறுத்தும

ஒரு தீவிர சுழற்சிக்குள் ந் தனியாம சிக்கியுள்கு எதிரான வள் தனியாம.  இது எங்கும இட்டுச்
ல்வே தசல்ு எதிரான வேலைப் கு எதிரான வ்று ப் தனியா்கு எதிரான வேதில்ுறு எதிரான வேலை,  ஆககு எதிரான வ்கு எதிரான வே இவ்விதத்தில் ஓர் உு எதிரான வேலைகள் தனியாவி தனிய
கு எதிரான வம் தனியாதல் ல்வே தக் தனியாதிப்்று புறட தனிய அனுமதிப்்று பது முற்றலும
முட்ட் தனியாள்தனம் தனியானது.”

டம் தனியாவில் சிரி தனிய ஆட்சி த் தனியான் ஓர் இரச் தனியா தனியன த் தனியாக்குதல் நடத்தி தனியத் தனியாக
மக்கு எதிரான வர் தனியானின் குற்துறைச்ச் தனியாட்டுகுறளச் சந்கு எதிரான வதகிப்்று பத் தனியாக மக்சிம ல்வே ததரிவித்த் தனியார்.
“்று பஷர் அல்-அச் தனியாத் அரச் தனியாங்கம உண்ுறமயிகு எதிரான வு எதிரான வேலைகு எதிரான வ தனிய இரச் தனியா தனிய் தனியான
த் தனியாக்குதல்குறள நடத்தி இருந்த் தனியாலும கூட, ஐ.ந் தனியா. ஒப்புதல் இல்ு எதிரான வேலை் தனியாமல்
இவ்விதத்தில் துறு எதிரான வேலையீடு ல்வே தசய் தனிய"  பிர் தனியான்சுக்கு "உரிுறம இல்ுறு எதிரான வேலை. …
எவ்்கு எதிரான வே் தனியாறருப்பினும,  கடந்த 30  ஆண்டுகளில் மத்தி தனிய கிழக்கு
முழு்கு எதிரான வேதிலும,  ஈர் தனியாக்,  ஆப்க் தனியானிஸ்த் தனியான்,  இன்னும ்று பு எதிரான வேலை்கு எதிரான வேற்றல்
கு எதிரான வமற்கத்தி தனிய துறு எதிரான வேலையீடுகள் அந்த ந் தனியாடுகளில் ்கு எதிரான வேன்முுறதுறைுற தனிய ்கு எதிரான வேளர்த்து
விட்டுறதத் தவிர கு எதிரான வ்கு எதிரான வேல்வே ததுறை் தனியான்ுறதுறையும ல்வே தசய் தனியவில்ுறு எதிரான வேலை என்்று புறத ந் தனியாம
கண்டுள்கு எதிரான வள் தனியாம.  முடிவில்,  அகு எதிரான வனகம் தனியாக இது நமது இர் தனியாணு்கு எதிரான வே ்கு எதிரான வேரவு-
ல்வே தசு எதிரான வேலைவு திட்டக் கணக்ுறக நி தனிய் தனியா தனியப்்று படுத்தவும மற்றும நமது ஆயுத
விற்்று புறனகள் குறத்து ல்வே த்று பருுறமபீற்துறைவும த் தனியான் ல்வே தசய்துள்ளது என்று
நிுறனக்கிகு எதிரான வதுறைன்,” என்துறை் தனியார்.

தனி தனிய் தனியார்ம தனியம் தனியாக்கல் அ்று ப் தனியா தனியத்ுறத முகங்ல்வே தக் தனியாடுக்கும இரயில்கு எதிரான வ்கு எதிரான வே
ல்வே தத் தனியாழிு எதிரான வேலை் தனியாளர்களுக்கு அ்கு எதிரான வேர் தனது ஆதருற்கு எதிரான வே ்கு எதிரான வேலியுறுத்தின் தனியார்: “என்ன
நடத்தப்்று பட்டு ்கு எதிரான வேருகிதுறைது என்துறை் தனியால் எல்ு எதிரான வேலை் தனியா ல்வே த்று ப் தனியாதுச்கு எதிரான வசுற்கு எதிரான வேகளும
அழிக்கப்்று படுகின்துறைன.  ந் தனியாங்கள் இரயில்கு எதிரான வ்கு எதிரான வே ல்வே தத் தனியாழிு எதிரான வேலை் தனியாளர்குறள
ஆதரிக்கவில்ுறு எதிரான வேலை என்துறை் தனியால்,  அந்த சீர்திருத்தம அ்கு எதிரான வேசி தனியம் தனியானது
என்்று பத் தனியாக நிுறதுறைகு எதிரான வ்கு எதிரான வேற்துறைப்்று பட்டுவிடும.  அ்கு எதிரான வேர்கள் எங்களுடன் இருப்்று பது
அ்கு எதிரான வேர்களுக்கும நல்ு எதிரான வேலைது,  கு எதிரான வ்று ப் தனியார் தனியாட்டங்கள் இப்கு எதிரான வ்று ப் தனியாது நிஜத்தில்
ஒருங்கிுறணந்து ்கு எதிரான வேருகின்துறைன, அரசுக்கு எதிர் தனியான நிஜம் தனியான எதிர்-்று பு எதிரான வேலைம
கு எதிரான வமல்வே து எதிரான வேலைழுந்து ்கு எதிரான வேருகின்துறைது.”

மக்கு எதிரான வர் தனியான் "முற்றலும  தனியத் தனியார்த்தத்திலிருந்து விு எதிரான வேலைகிவிட்ட் தனியார்",  அ்கு எதிரான வேர்
"ல்வே த்று ப் தனியாலிஸ் ஒடுக்குமுுறதுறை ல்வே தக் தனியாண்டு விுறடயிறுக்கிதுறை் தனியார்.  ல்வே தரன்,
ல்வே தம் தனியான்ல்வே த்று பலிகு எதிரான வ தனிய,  லிகு எதிரான வ தனிய் தனியான் மற்றும ந் தனியாந்கு எதிரான வதரில் த் தனியாக்குதல்கள்
நடந்துள்ளன.  மக்கு எதிரான வர் தனியான் மக்களிடமிருந்தும,  இுறளஞர்களிடம
இருந்தும,  இரயில்கு எதிரான வ்கு எதிரான வே ல்வே தத் தனியாழிு எதிரான வேலை் தனியாளர்களின் சிந்துறனகளில் இருந்தும,
ஒவ்ல்வே த்கு எதிரான வே் தனியாரு்கு எதிரான வேரிடம இருந்தும அன்னி தனியப்்று பட்டுள்ள் தனியார்,”  என்று
குறப்பிட்டு,  மக்சிம பில்வே தரஞ்சு அரச் தனியாங்கத்தின் முன்பினும அதிக
்கு எதிரான வேன்முுறதுறை மற்றும எகு எதிரான வதச்சதிக் தனியார ல்வே தக் தனியாள்ுறகுற தனியச் சுட்டிக்க் தனியாட்டின் தனியார். 

சமூகவி தனியல் துுறதுறை ம் தனியாண்கு எதிரான வேன் தனியான லிவிகு எதிரான வ தனிய் தனியாவும ்கு எதிரான வேரவிருக்கும கு எதிரான வ்று ப் தனியார்

அ்று ப் தனியா தனியத்ுறதச் சுட்டிக்க் தனியாட்டின் தனியார்:  “அங்கு எதிரான வக மூன்துறை் தனியாம உு எதிரான வேலைகப் கு எதிரான வ்று ப் தனியார்
ல்வே தத் தனியாடங்கி உள்ளது அல்ு எதிரான வேலைது அதன் ல்வே தத் தனியாடக்கம் தனியாக இருக்கு எதிரான வேலை் தனியால்வே தமன

்று பு எதிரான வேலைரும கருதுகின்துறைனர்.  ந் தனியாம ச் தனியாத்தி தனியப்்று ப் தனியாடுகுறள ்று ப் தனியார்த்துக்
ல்வே தக் தனியாண்டிருக்கிகு எதிரான வதுறை் தனியாம,  ஆன் தனியால் சூழல் மிகவும அதி்று ப தனியங்கரம் தனியாகி
உள்ளது என்்று பகு எதிரான வத உண்ுறம,” என்துறை் தனியார்.

அுறன்கு எதிரான வேருக்கும கட்ட் தனியா தனிய இர் தனியாணு்கு எதிரான வே கு எதிரான வசுற்கு எதிரான வே "சிு எதிரான வேலை ஆண்டுகளுக்கு
முன்னர் நீக்கப்்று பட்டது, 2018 இல் அுறத மீண்டும ல்வே தக் தனியாண்டு ்கு எதிரான வேரு்கு எதிரான வேது



கண்டிக்கத்தக்கது.  …  இந்தக் க் தனியாு எதிரான வேலை இுறளஞர்கள் இப்கு எதிரான வ்று ப் தனியாது
இர் தனியாணு்கு எதிரான வேத்தில் கு எதிரான வசரும மகு எதிரான வன் தனியாநிுறு எதிரான வேலையில் இல்ுறு எதிரான வேலை,  ஒரு்கு எதிரான வேர்
அரச் தனியாங்கத்ுறதகு எதிரான வ தனிய ஆதரிக்க் தனியாத கு எதிரான வ்று ப் தனியாது,  முக்கி தனியம் தனியாக அது
ச் தனியாத்தி தனியமில்ு எதிரான வேலை் தனியாமல் கு எதிரான வ்று ப் தனியாய்விடுகிதுறைது,” என்துறை் தனியார். 

்று பல்குறு எதிரான வேலைக்கழகங்களில் ம் தனியாண்கு எதிரான வேர் கு எதிரான வதர்ந்ல்வே ததடுப்ுற்று ப அதிகரிப்்று பதற்க் தனியான

அ்கு எதிரான வேரது திட்டங்குறள மக்கு எதிரான வர் தனியான் திணித்த் தனியால்,  “அது தனி தனிய் தனியார்
்று பள்ளிகளுக்கு கட்டணம ல்வே தசலுத்து்கு எதிரான வேுறதப் கு எதிரான வ்று ப் தனியாு எதிரான வேலை, ஒரு சமகு எதிரான வந் தனியாக்குக்கு-
விகு எதிரான வர் தனியாதம் தனியான முுறதுறை தனிய் தனியாக இருக்கும.  துரதிருஷ்ட்கு எதிரான வேசம் தனியாக,  அது நல்ு எதிரான வேலை
மதிப்ல்வே த்று பண் ல்வே த்று பற்துறை்கு எதிரான வேர்கள் மற்றும நிுறதுறை தனிய ்று பணம
ுற்கு எதிரான வேத்திருப்்று ப்கு எதிரான வேர்ககு எதிரான வள ்று பல்குறு எதிரான வேலைக்கழகத்திற்கு ல்வே தசல்்கு எதிரான வேத் தனியாக இருக்கும.
அது இப்கு எதிரான வ்று ப் தனியாது நிு எதிரான வேலைவும ்கு எதிரான வேர்க்க பிளவுகுறள ல்வே த்கு எதிரான வேளிப்்று படுத்துகிதுறைது
என்்று பகு எதிரான வத் தனியாடு,  முன்பினும அதிகம் தனியாக முக்கி தனியத்து்கு எதிரான வேம அளிக்கும.  இது
ஆ்று பத்த் தனியானது,” என்று லிவிகு எதிரான வ தனிய் தனியா எச்சரித்த் தனியார்.

ம் தனியாண்கு எதிரான வேர்குறளத் கு எதிரான வதர்ந்ல்வே ததடுப்்று பதில் சம்று பந்தப்்று பட்டுள்ள சமகு எதிரான வந் தனியாக்குக்கு-

எதிர்ப்பு கு எதிரான வக் தனியாட்்று ப் தனியாடுகளுக்கு அல்வே தடுறு எதிரான வேலைட் என்துறை ம் தனியாணவி தனது
எதிர்ப்ுற்று ப ்கு எதிரான வேலியுறுத்தின் தனியார்:  “என்ுறனப் ல்வே த்று ப் தனியாறுத்த ்கு எதிரான வேுறரயில்,
ஒவ்ல்வே த்கு எதிரான வே் தனியாரு்கு எதிரான வேருக்கும கல்வி ்கு எதிரான வேழங்கு்கு எதிரான வேது த் தனியான்

இப்்று பல்குறு எதிரான வேலைக்கழகத்தின் கு எதிரான வக் தனியாட்்று ப் தனியாடு.  ஆன் தனியால் இந்தச் சட்டம …

்று பரந்த மக்கள் கல்லூரி மற்றும கல்விுற தனிய அணுகு்கு எதிரான வேுறதத் தடுக்கும.
கல்வி ல்வே த்று பறு்கு எதிரான வேது என்்று பது ஒரு ்று பட்டப் ்று படிப்பு முடித்து கு எதிரான வ்கு எதிரான வேுறு எதிரான வேலை
கு எதிரான வதடு்கு எதிரான வேது கு எதிரான வ்று ப் தனியான்துறை விட தனியமல்ு எதிரான வேலை,  அது புத்திஜீவித ்கு எதிரான வேளர்ச்சி
சம்று பந்தப்்று பட்டது. எங்களின் கல்விப் ்று ப் தனியாுறதயில் த்கு எதிரான வேறுகள் ல்வே தசய் தனியவும,
துுறதுறைகுறள ம் தனியாற்றக் ல்வே தக் தனியாள்ளவும,  ந் தனியாங்கள் என்ன ல்வே தசய்து
ல்வே தக் தனியாண்டிருக்கிகு எதிரான வதுறை் தனியாம என்்று புறத ல்வே ததரிந்து ல்வே தக் தனியாள்ள் தனியாமல் இருக்கவும,
எங்களுக்கு உரிுறம உண்டு,” என்துறை் தனியார். 

மக்கு எதிரான வர் தனியானின் சீர்திருத்தங்கள், “ல்வே த்று பற்கு எதிரான வதுறை் தனியார்கள் தனியால் ்று படிப்புக்கு நிதியுதவி
்கு எதிரான வேழங்கி உத்கு எதிரான வே முடி தனிய் தனியாத ்கு எதிரான வேற தனிய ம் தனியாண்கு எதிரான வேர்குறள நிச்ச தனியம் தனியாக ்று ப் தனியாதிக்கும.
கு எதிரான வ்கு எதிரான வேுறு எதிரான வேலை ல்வே தசய்து ்கு எதிரான வேரும ம் தனியாண்கு எதிரான வேர்களும முக்கி தனியம் தனியான்கு எதிரான வேர்கள் த் தனியான்,
தங்களின் ்று படிப்ுற்று பத் ல்வே தத் தனியாடர்்கு எதிரான வேதற்க் தனியாக ்கு எதிரான வே் தனியாழ்வின் பிந்ுறத தனிய ந் தனியாட்களில்
்று படிப்்று பதற்க் தனியாக மீண்டும திருமபி ்கு எதிரான வேந்த ்று புறழ தனிய ம் தனியாண்கு எதிரான வேர்களின்
எடுத்துக்க் தனியாட்ுறட ந் தனியான் எண்ணிப் ்று ப் தனியார்க்கிகு எதிரான வதுறைன்,”  என்்று புறதயும அ்கு எதிரான வேர்
கு எதிரான வசர்த்துக் ல்வே தக் தனியாண்ட் தனியார்.

அ்கு எதிரான வேர் கு எதிரான வ்கு எதிரான வேுறு எதிரான வேலைநிறுத்தம ல்வே தசய்து ்கு எதிரான வேரும இரயில்கு எதிரான வ்கு எதிரான வே ல்வே தத் தனியாழிு எதிரான வேலை் தனியாளர்குறள

ஆதரிக்கும் தனியாறு மக்களுக்கு அுறழப்புவிடுத்த் தனியார்: “ஆம,  ஒரு சுரங்கப்

்று ப் தனியாுறதயில் 40,000  கு எதிரான வ்று பர் இரயிலுக்க் தனியாக க் தனியாத்திருப்்று பது ல்வே த்கு எதிரான வேறுப்்று ப் தனியாக
த் தனியான் இருக்கிதுறைது,  ஆம இரயில்கள் இரத்து ல்வே தசய் தனியப்்று பட்டிருப்்று பது
ல்வே த்கு எதிரான வேறுப்்று ப் தனியாக த் தனியான் இருக்கிதுறைது,  ஆன் தனியால் முடிவில் இல்வே ததல்ு எதிரான வேலை் தனியாம ஒரு
நல்ு எதிரான வேலை கு எதிரான வந் தனியாக்கத்திற்க் தனியாக த் தனியாகு எதிரான வன.  …  ந் தனியான் புதுறைநகர் ்று பகுதியில்
்கு எதிரான வே் தனியாழ்கிகு எதிரான வதுறைன்,  என்துறை் தனியாலும இரயில்கு எதிரான வ்கு எதிரான வே ல்வே தத் தனியாழிு எதிரான வேலை் தனியாளர்கள் ல்வே த்கு எதிரான வேறுமகு எதிரான வன
உற்ச் தனியாகத்திற்க் தனியாக இுறத ல்வே தசய் தனியவில்ுறு எதிரான வேலைகு எதிரான வ தனிய.  இது அ்கு எதிரான வேர்களின்
கு எதிரான வ்கு எதிரான வேுறு எதிரான வேலை கு எதிரான வநரத்ுறதப் ்று பறத்துக் ல்வே தக் தனியாண்டிருக்கிதுறைது.  அ்கு எதிரான வேர்கள்
கு எதிரான வ்கு எதிரான வேுறு எதிரான வேலைக்கு ல்வே தசல்ு எதிரான வேலை் தனியாத கு எதிரான வ்று ப் தனியாது அ்கு எதிரான வேர்கள் ்று பணத்ுறத இழக்கிதுறை் தனியார்கள்,
இது அ்கு எதிரான வேர்கள் ல்வே தசய்யும தி தனிய் தனியாகம,  அ்கு எதிரான வேர்குறள ந் தனியாம ஆதரிக்க
கு எதிரான வ்கு எதிரான வேண்டுல்வே தமன நிுறனக்கிகு எதிரான வதுறைன்.” 

சிரி தனிய் தனியாவில் குண்டுவீசு்கு எதிரான வேதில் பிர் தனியான்ஸ் மற்றும கு எதிரான வநட்கு எதிரான வட் தனியாவின்
கு எதிரான வந் தனியாக்ககு எதிரான வம சிரி தனிய மக்களுக்கு உதவு்கு எதிரான வேதுத் தனியான் என்துறை ஊடகங்களின்
்கு எதிரான வே் தனியாதங்குறள எு எதிரான வேலை் தனியா என்துறை ம் தனியாணவி விமர்சித்த் தனியார்.  அ்கு எதிரான வேர் கூறன் தனியார்,
“பிர் தனியான்சில் என் நகரில் அங்கு எதிரான வக சிரி தனியர்குறளக் ல்வே தக் தனியாண்ட மிகப்ல்வே த்று பரி தனிய
முக் தனியாம உள்ளது.  அ்கு எதிரான வேர்கள் ஒரு நல்்கு எதிரான வே் தனியாழ்வு ்கு எதிரான வே் தனியாழ ந் தனியாங்கள்
உதவுகிகு எதிரான வதுறை் தனியாம; கு எதிரான வ்று ப் தனியாரில் இருந்து தப்பி ்கு எதிரான வேரும சிரி தனியர்கள், எதுவுமின்ற,
அப்்று படிகு எதிரான வ தனிய,  ்கு எதிரான வேந்துறடகிதுறை் தனியார்கள்.  என்ன் தனியால் இது குறத்து
மணிக்கணக்கில் கு எதிரான வ்று பச முடியும. பிள்ுறள ல்வே த்று பறு்கு எதிரான வேதற்கு த தனிய் தனியார் தனியா்கு எதிரான வேதற்குத்
கு எதிரான வதுற்கு எதிரான வேப்்று படும எதுவும கிுறடக்க் தனியாத கர்ப்பிணி ல்வே த்று பண்கள்
இருக்கிதுறை் தனியார்கள்.  ஆன் தனியால் இ்கு எதிரான வேர்ககு எதிரான வள் தனியா அந்நகரின் மின்ச் தனியாரத்ுறத

ல்வே த்கு எதிரான வேட்டுகிதுறை் தனியார்கள்,  எங்கள் நகர முதல்்கு எதிரான வேர் சிரி தனிய குழந்ுறதகளுக்கு
கல்வி ்கு எதிரான வேழங்க மறுக்கிதுறை் தனியார். … சிரி தனிய மக்களில் ல்வே த்று பரும்று ப் தனியாு எதிரான வேலை் தனியான்கு எதிரான வேர்கள்
இந்த கு எதிரான வ்று ப் தனியாுறர ஒருகு எதிரான வ்று ப் தனியாதும விருமபி தனியதில்ுறு எதிரான வேலை.  இப்கு எதிரான வ்று ப் தனியாது அ்கு எதிரான வேர்கள்
ஒடுக்கப்்று படும,  ்று ப் தனியார்று பட்சம் தனியாக நடத்தப்்று படும,  தனிுறமப்்று படுத்தப்்று படும
ஒவ்ல்வே த்கு எதிரான வே் தனியாரு்கு எதிரான வேர் தனியாலும நிர் தனியாகரிக்கப்்று படும பிர் தனியான்சில் தங்குறளக்
க் தனியாண்கிதுறை் தனியார்கள்.”

அுறன்கு எதிரான வேருக்கும் தனியான கு எதிரான வதசி தனிய கு எதிரான வசுற்கு எதிரான வே குறத்து அ்கு எதிரான வேர் கூறுுறகயில்,
இுறளஞர்கள் "இறுதியில் முற்றலும் தனியாக அதற்கு எதிர் தனியாக நிற்்று ப் தனியார்கள்,
ஏல்வே தனன்துறை் தனியால் அது ஒரு்கு எதிரான வேருக்கு சமூக சமத்து்கு எதிரான வேமின்ுறமுற தனிய
அதிகரிக்கும.  ந் தனியாங்கள் ஏற்கனகு எதிரான வ்கு எதிரான வே எங்கள் ்று படிப்புக்கு கு எதிரான வ்று ப் தனியாதி தனிய நிதி

இல்ு எதிரான வேலை் தனியாமல் இருக்ுறகயில்,  ஏகு எதிரான வத் தனியாசிு எதிரான வேலை புதி தனிய இர் தனியாணு்கு எதிரான வேச் கு எதிரான வசுற்கு எதிரான வே
விட தனியங்களுக்கு அ்கு எதிரான வேர்கள் நிுறதுறை தனிய ்று பணத்ுறதச் ல்வே தசு எதிரான வேலைவிடு்கு எதிரான வே் தனியார்கள். அது
இர் தனியாணு்கு எதிரான வேச் கு எதிரான வசுற்கு எதிரான வே ல்வே தசய் தனிய இுறளஞர்குறளப் ்று பயிற்றுவிப்்று பத் தனியாக
இருக்கு எதிரான வேலை் தனியாம,  அப்்று பட்டம் தனியாக ல்வே தச் தனியால்்கு எதிரான வேத் தனியான் தனியால்,  கு எதிரான வ்று ப் தனியாருக்கு அ்கு எதிரான வேர்குறளப்
்று பயிற்றுவிப்்று பத் தனியாக இருக்கு எதிரான வேலை் தனியாம.  … 18  இல் இருந்து 25  ்கு எதிரான வே தனியதுக்கு
உட்்று பட்ட இுறளஞர்கள்,  ல்வே த்கு எதிரான வேறுமகு எதிரான வன கு எதிரான வ்று ப் தனியார்க்கள ்று பலிப்்று புறடகள் தனியாக
்று ப் தனியார்க்கின்துறை இர் தனியாணு்கு எதிரான வேத்த் தனியால் மூுறளச்சு எதிரான வேலைுற்கு எதிரான வே ல்வே தசய் தனியப்்று படு்கு எதிரான வே் தனியார்கள்,
கு எதிரான வ்று ப் தனியாருக்க் தனியாக ந் தனியாங்கள் ்று பயிற்றுவிக்கப்்று படு்கு எதிரான வேது எங்களுக்கு
கு எதிரான வதுற்கு எதிரான வேயில்ுறு எதிரான வேலை,” என்துறை் தனியார்.

ஒரு ்று பத் தனியாுறக கு எதிரான வம-ஜூன் 1968 கு எதிரான வமல்வே து எதிரான வேலைழுச்சிகுறள எடுத்துக்க் தனியாட்டுகிதுறைது

அ்கு எதிரான வேர்,  பிர் தனியான்சின் மிகப் ்று பணக்க் தனியார ல்வே த்று பண்மணி தனிய் தனியான லில்லி தனிய் தனியான்
ல்வே த்று பத்த் தனியான்கூர் விட தனியத்ுறதச் சுட்டிக்க் தனியாட்டி,  மக்கு எதிரான வர் தனியானின்
பிற்கு எதிரான வ்று ப் தனியாக்குத்தனம் தனியான சமூக முன்னுரிுறமகுறளயும விமர்சித்த் தனியார்,
அப்ல்வே த்று பண்மணி ஏதுறைத்த் தனியாழ 36  பில்லி தனியன் யூகு எதிரான வர் தனியா ல்வே தம் தனியாத்த மதிப்புடன்
கடந்த ஆண்டு இதுறைந்து கு எதிரான வ்று ப் தனியான் தனியார்:  “உண்ுறமயில் ந் தனியான்,
அுறன்கு எதிரான வேருக்கும ல்வே தசல்்கு எதிரான வே்கு எதிரான வேளத்ுறதப் ்று பகிர்ந்தளிப்்று பதற்க் தனியாக இருக்கிகு எதிரான வதுறைன்.
…  லில்லி தனிய் தனியான் ல்வே த்று பத்த் தனியான்கூர் குறத ஒன்று உண்டு.  அ்கு எதிரான வேர்
ுற்கு எதிரான வேத்திருந்த அந்த ல்வே தம் தனியாத்த ல்வே தசல்்கு எதிரான வேத்ுறதயும உங்கள் சம்று பளம
மூு எதிரான வேலைம் தனியாக கு எதிரான வசர்க்க உங்களுக்கு 2  மில்லி தனியன் ஆண்டுகள் ஆகு எதிரான வேலை் தனியாம,
இது நிஜம் தனியாககு எதிரான வ்கு எதிரான வே ஏகு எதிரான வத் தனியால்வே த்கு எதிரான வே் தனியான்று த்கு எதிரான வேதுறை் தனியாக இருப்்று புறதத் ல்வே ததளி்கு எதிரான வே் தனியாக
க் தனியாட்டுகிதுறைது,” என்துறை் தனியார்.

அ்கு எதிரான வேர் ல்வே தத் தனியாடர்ந்து கூறன் தனியார்,  “்று பு எதிரான வேலை இரயில்கு எதிரான வ்கு எதிரான வே ல்வே தத் தனியாழிு எதிரான வேலை் தனியாளர்கள்,
மருத்து்கு எதிரான வே ்று பர் தனியாமரிப்பு ல்வே தத் தனியாழிு எதிரான வேலை் தனியாளர்கள் என ்று பு எதிரான வேலைரும எங்குறளப்
்று ப் தனியார்க்க ்கு எதிரான வேருகிதுறை் தனியார்கள்.  இது எல்ு எதிரான வேலை் தனியாகு எதிரான வம ஒகு எதிரான வர கு எதிரான வ்று ப் தனியார் தனியாட்டம த் தனியான்.  ஒரு
சம தனியத்திற்குப் பின்னர்,  ந் தனியாம ஒரு ல்வே த்று ப் தனியாது கு எதிரான வ்கு எதிரான வேுறு எதிரான வேலைநிறுத்தத்தில்
இருப்கு எதிரான வ்று ப் தனியாம என்று ந் தனியான் நிஜம் தனியாககு எதிரான வ்கு எதிரான வே நமபுகிகு எதிரான வதுறைன்.  நமது
கு எதிரான வ்று ப் தனியார் தனியாட்டங்கள் ஒருங்கிுறணயும,  50  ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்
நடந்துறதப் கு எதிரான வ்று ப் தனியாு எதிரான வேலைகு எதிரான வ்கு எதிரான வே,  ந் தனியாம 10  மில்லி தனியன் கணக்க் தனியான மக்களுடன்
வீதியில் இதுறைங்குகு எதிரான வ்கு எதிரான வே் தனியாம,” என்துறை் தனியார்.


