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எதிட்ரொக ்ர சென்ுகள் இணன்னையில் ்ரி்ரொதுக் கூட்டம் நடத்தின்னைர் 

By our correspondents, 16 April 2018

இணையத் தணிக்ணக்கைக்க எதிரிராக்கை,  ஏப்ரல 8 அன்ற,  தமிழ்ழ்நிராட

மிராநில தணலழ்நக்கைரம சசென்ண்னையில ழ்நடத்தப்பட்ட ஒர சபிராதுக்
கூட்டத்தில,  சதிராழிலிராளர்க்கைள,  மிராைவர்க்கைள,  இணளஞர்க்கைள,
சதிராழிலவலலுழ்நர்க்கைள மற்றம இலலத்தரசிக்கைள க்கைலந்துசக்கைிராண்ட்னைர்.
இந்த நிக்கைழ்ச்சி,  ழ்நிரான்க்கைிராம அகிலத்தின் அண்னைத்துலக்கைக் கழுவின்
(International  Committee  of  the  Fourth  International-ICFI)  இந்திய
ஆதரவிராளர்க்கைளிரால ஏற்பிராட சசெய்யப்பட்டது.

ICFI ஆதரவிராளர்க்கைள,  ஆயிரக்க்கைைக்க்கைிரா்னை துண்ட பிரசுரங்க்கைணள
விநியயிராகித்தும,  சசென்ண்னை மற்றம அதண்னை சுற்றிலும உளள
க்கைலலூரிக்கைள மற்றம சதிராழிலிராள வர்க்க்கைப் பகதிக்கைளில
பிரச்செிராரங்க்கைணள ழ்நடத்தியும இந்த கூட்டத்ணத பரந்தளவில
ஊக்கவித்த்னைர்.  யமலும,  இந்நிக்கைழ்ச்சி ஆங்கிலத்திலும தமிழிலும
ழ்நடத்தப்பட்டதுடன்,  முக்கைநூல வழியிராக்கை யழ்நரட ஒளிபரப்பும
சசெய்யப்பட்டது. 

கூட்டத்திற்க தணலணம வகித்த செதீஷ ணசெமன்,  கூகள,  ஃயபஸ்புக்
மற்றம ட்விட்டர் யபிரான்ற தக்கைவல சதிராழிலநுட்ப
சபரநிறவ்னைங்க்கைளுடன் அரசெிராங்க்கைங்க்கைள ணக்கையக்கைிரார்த்து யவணல
சசெய்து,  யபச்சு சுதந்திரம மீதிரா்னை ஒர தீவிர திராக்கதணல
அதிக்கைரித்துளளது என்ற கூறி்னைிரார்.

“யபிரால சசெய்திக்கைளுக்க எதிரிராக்கை யபிராரிராடதல,”  என்ற யபிரார்ணவயில,
ICFI இன் இணைய பிரசுரமிரா்னை உலக்கை யசெிராசெலசெ வணலத் தளத்ணத
(World Socialist Web Site-WSWS) ணமய இலக்க்கைிராக்கை ணவத்து அதனுடன்
யசெர்த்து பல யசெிராசெலசெ,  இடதுசெிராரி மற்றம யபிரார் எதிர்ப்பு வணலத்
தளங்க்கைள க்கைறப்புப் பட்டயலல யசெர்க்க்கைப்பட்டளள்னை என்ற அவர்
சதரிவித்திரார்.

யமலும, 2003 இல ஈரிராக்ணக்கை ஆக்கிரமிக்க்கைவும, சக்கைிராளணளயடக்க்கைவும
முண்னைவதில அசமரிக்க்கைிராவும அதன் ழ்நட்பு ழ்நிராடக்கைளும பயன்படத்திய
ஒர அப்பட்டமிரா்னை சபிராய்யிராக்கைத் திரான் விராஷிங்டனின் “யபரழிவுக்கைர
ஆயுதங்க்கைள”  என்ற கூற்றக்க்கைள இரந்த்னை என்பணத யபச்செிராளர்
நிண்னைவுகூர்ந்திரார்.  அத்துடன் இந்த ழ்நடவடக்ணக்கை,  உலக்கை
யமலிராதிக்க்கைத்ணத நிணலழ்நிராட்டம யழ்நிராக்க்கைம சக்கைிராண்ட அசமரிக்க்கைிரா
தணலணமயிலிரா்னை ஒர முடவற்ற சதிராடர் யபிரார்க்கைளின் ஒர பிராக்கைமிராக்கை
இரந்ததுடன், தற்யபிராது சிரியிராவிற்க எதிரிரா்னை ஒர முழு அளவிலிரா்னை
ஏக்கைிராதிபத்திய தணலயீட்டன் செமீபத்திய அச்சுறத்தலக்கைளுக்கம
வழிவகத்துளளது என்றம சதரிவித்திரார்.

சதிராழிலிராளர்க்கைள அவர்க்கைளது ஊதியங்க்கைள,  யவணலக்கைள மற்றம
யவணல நிணலணமக்கைணள பிராதுக்கைிராக்க்கை முண்னையும யபிராரிராட்டங்க்கைணள
ஒழுங்க்கைணமக்க்கை இத்தணக்கைய தளங்க்கைணளத் திரான் அதிக்கைரித்தளவில
பயன்படத்தி வரகின்ற்னைர் என்பதிரால,  ஃயபஸ்புக் யபிரான்ற செமூக்கை
ஊடக்கைங்க்கைள மீதிரா்னை தணிக்ணக்கை தீவிரமணடந்துளளது என்ற ணசெமன்
விளக்கி்னைிரார்.  இது,  ஒக்லயஹிராமிரா,  யமற்க யவர்ஜினியிரா மற்றம
அசமரிக்க்கைிராவிலுளள பிற மிராநிலங்க்கைளிலும ஆசிரியர்க்கைள மத்தியில
செமீபத்தில சவடத்த யபிரார்க்கைமிக்க்கை யபிராரிராட்டங்க்கைளில வணரபடம
மூலமிராக்கை க்கைிராட்டப்பட்டளளது.

அரண் கமிரார் மற்றம செதீஷ ணசெமன்

கூட்டத்திற்க முக்கிய உணரயிராற்றிய அரண் கமிரார், உலக்கை யசெிராசெலசெ
வணலத் தளத்தின் யசெிராசெலசெ மற்றம யபிரார் எதிர்ப்பு முன்ய்னைிராக்க
மற்றம அதன் விராசெக்கைர் எண்ணிக்ணக்கையில ஏற்பட்டளள ஒர
விணரவிரா்னை அதிக்கைரிப்பு யபிரான்றவற்றிரால க்கைடந்த வரடம முதல
அதண்னை தடப்பதற்க கூகள இலக்க ணவத்து வரவதிராக்கை கூறி்னைிரார்.
யமலும,  ICFI,  ஏக்கைிராதிபத்திய யபிராரின் அதிக்கைரித்துவரம அபிராயத்ணத
எதிர்த்து யபிராரிராடம ஒர செர்வயதசெ சதிராழிலிராள வர்க்க்கை இயக்க்கைத்ணத
க்கைட்டணமத்து வரகிறது என்றம,  யபிரார் மற்றம யசெிராசெலசெத்திற்க்கைிரா்னை
யபிராரிராட்டம கறித்து ஜ ஜூன் 2014 மற்றம பிப்ரவரி 2016 லும பிரதிரா்னை
அரசியல அறிக்ணக்கைக்கைணள சவளியிட்டளளது என்றம அவர் கூறி்னைிரார்.

யமலும,  “அசமரிக்க்கை தணலணமயிலிரா்னை ஏக்கைிராதிபத்திய செக்திக்கைள,
அவர்க்கைளது பிற்யபிராக்கத்த்னைமிரா்னை ழ்நவ-க்கைிராலனித்துவ யபிரார்
ழ்நடவடக்ணக்கைக்கைணளயும சுதந்திரமிராக்கை முன்ச்னைடக்க்கை
விரமபுகின்ற்னை,அவர்க்கைளது இரிராணுவவிராத சக்கைிராளணக்கைக்கைளுக்க
எதிரிராக்கை பரந்தளவில அணிதிரட்டப்படம எந்தசவிரார எதிர்ப்ணபயும
யதசெத்துயரிராக்கைமிராக்கை க்கைரதுகின்ற்னைர். இது கூகளின் தணிக்ணக்கை மூலமிராக்கை
WSWS,  க்கைடம திராக்கதலுக்களளிராகி வரவதற்க்கைிரா்னை முக்கிய
க்கைிராரைங்க்கைளில ஒன்றிராகம, இந்த ஜ்னைழ்நிராயக்கை வியரிராத ழ்நடவடக்ணக்கையில
தற்யபிராது ஃயபஸ்புக்கம இணைந்துளளது” என்ற அவர் கூறி்னைிரார்.

இந்திய ஸ்ரிராலனிசெ மற்றம மிராயவிராயிசெ க்கைட்சிக்கைள,  “இத்தணக்கைய
எச்செரிக்ணக்கைக்கைள மக்க்கைணள அச்சுறத்தக்கூடம என்ற கூறி,  யபிரார்
அபிராயத்ணத கணற மதிப்பீட சசெய்துளள்னைர்”  என்ற அரண் கமிரார்
கூறி்னைிரார். யமலும, சலனினும யபிராலஷிவிக்கக்கைளும முதலிராம உலக்கைப்
யபிரார் அபிராயம பற்றி முன்கூட்டயய யபசியிரந்த்னைர் என்பயதிராட,
செர்வயதசெ யசெிராசெலசெ சக்கைிராளணக்கைக்கைளின் அடப்பணடயில சதிராழிலிராள
வர்க்க்கைத்ணத தயிரார் சசெய்யவும அவர்க்கைள யபிராரிராட்னைர் என்பணதயும
யபச்செிராளர் சுட்டக்க்கைிராட்ட்னைிரார்.

யமலும,  முதலிராம உலக்கைப் யபிரார் சதிராடங்கியயபிராது,  ஏக்கைிராதிபத்தியப்
யபிராணர சதிராழிலிராளர்க்கைளின் சசெிராந்த ஆளும முதலிராளித்துவ
வர்க்க்கைத்திற்க எதிரிரா்னை ஒர உளழ்நிராட்ட யபிராரிராக்கை மிராற்றவதற்க
சலனின் அணஅழைப்பு விடத்ததிராக்கை யபச்செிராளர் சதிராடர்ந்து கூறி்னைிரார். 1917
அக்யடிராபர் புரட்சியின் சவற்றி,  யபிரார் முடவின் ஆரமபமிராக்கைவும,



மனிதகலத்திற்க ஒர புதிய செக்கைிராப்தத்ணத திறந்து ணவப்பதிராக்கைவும
இரந்தது என்றம சதரிவித்திரார்.

வட இந்தியிராவில மிராய்னைசெரில மிராரதி சுசூகி நிறவ்னைத்தின் விராக்கை்னை
ஒரங்கிணைப்பு ஆணலயில பிராதிக்க்கைப்பட்ட சதிராழிலிராளர்க்கைள கறித்த
WSWS இன் சக்கைிராளணக்கை செிரார்ந்த பிராதுக்கைிராப்பு பற்றி அரண் கமிரார்
மீளிராய்வு சசெய்திரார். மலவுகூல உணஅழைப்பு நிணலணமக்கைளுக்க எதிரிரா்னை
அத்சதிராழிலிராளர்க்கைளின் யபிரார்க்கைமிக்க்கை யபிராரிராட்டங்க்கைள பற்றியும
WSWS க்கைட்டணரக்கைள சவளியிடப்பட்டது,  மற்றம அவர்க்கைளுக்க
எதிரிரா்னை நிறவ்னைம மற்றம அரசெிராங்க்கைத்தின் கூட்ட
செதியவட்ணடணயயும அமபலப்படத்தியது என்ற கூறி்னைிரார்.

“மிரார்ச் 18,  2017  அன்ற 13  மிராரதி சுசூகி சதிராழிலிராளர்க்கைளுக்க
ஆயுள தண்டண்னையும,  ஏண்னைய 18  சதிராழிலிராளர்க்கைளுக்க மூன்ற
முதல ஐந்து ஆண்டக்கைள வணரயிலிரா்னை சிணற தண்டண்னைக்கைளும
வஅழைங்க்கைப்பட்ட யபிராது,  ICFI,  WSWS  மூலமிராக்கை,  யஜிராடப்பு வஅழைக்கில
சிக்க்கைணவக்க்கைப்பட்ட அத்சதிராழிலிராளர்க்கைணள விடவிக்க்கை யக்கைிராரம ஒர
செர்வயதசெ பிரச்செிராரத்ணத முன்ச்னைடத்தது,”  என்ற யபச்செிராளர்
சதரிவித்திரார்.

“இந்திய க்கைமயூனிஸ்ட் க்கைட்சி (மிரார்க்சிஸ்ட்)  அலலது CPM மற்றம
இந்திய க்கைமயூனிஸ்ட் க்கைட்சி (CPI) மற்றம அவற்றடன் இணைந்த
சதிராழிற்செங்க்கைங்க்கைள மற பக்க்கைம திரமபிக் சக்கைிராண்ட்னை. பிராதிக்க்கைப்பட்ட
மிராரதி சுசூகி சதிராழிலிராளர்க்கைளுடன் தமணம ஒன்றிராக்கை அணடயிராளம
க்கைிராட்டம எந்தசவிரார சசெயலும இந்திய முதலிராளித்துவத்தின்
பிரிவுக்கைளுடன் அவர்க்கைள ணவத்திரக்கம சழ்நரக்க்கைமிரா்னை உறவுக்கைணள
பலவீ்னைப்படத்தும என்ற க்கைரதுகின்ற்னைர்,  அப்பிரிவுக்கைள,  இந்த
செதியவட்ணடணய ஒட்டசமிராத்த சதிராழிலிராள வர்க்க்கைத்திற்க ஒர
எச்செரிக்ணக்கை சக்கைிராடப்பதற்கம மற்றம அடணம உணஅழைப்பு
நிணலணமக்கைணள ஸ்திராபிக்க்கை அரசெிராங்க்கைம சக்கைிராண்டளள உறதிணய
பூயக்கைிராள முதலீட்டிராளர்க்கைளுக்க ஒர செமிக்ணஞயிராக்கை அனுப்பவும
விரமபுகின்ற்னைர்” என்றம அவர் கூறி்னைிரார்.

பிரதம மந்திரி ழ்நயரந்திர யமிராடயின் அரசெிராங்க்கைமும கூட
“சவறக்க்கைத்தக்க்கை யபச்சுக்கைணள”  எதிர்க்கம,  மற்றம “யதசிய
பிராதுக்கைிராப்ணப”  நிணலநிறத்தும செிராக்கயபிராக்கில,  கறிப்பிட்ட வணலத்
தளங்க்கைணளயும,  செமூக்கை ஊடக்கை க்கைைக்கக்கைணளயும தணிக்ணக்கை சசெய்யும
சபிராரட்ட ஃயபஸ்புக்,  ட்விட்டர் மற்றம யூடயூப் யபிரான்ற செமூக்கை
ஊடக்கைங்க்கைளுடன் இணைந்து சசெயலபடவதிராக்கை அரண் கமிரார் கூட்டப்
பங்யக்கைற்பிராளர்க்கைளுக்க சதரிவித்திரார்.

“இத்தணக்கைய ஜ்னைழ்நிராயக்கை வியரிராத ழ்நடவடக்ணக்கைக்கைள,  அசமரிக்க்கைிரா
உட்னைிரா்னை யமிராட அரசெிராங்க்கைத்தின் சழ்நரங்கிய மூயலிராபிராய
கூட்டிராண்ணம மற்றம சீ்னைிராவுக்க எதிரிரா்னை விராஷிங்டனின் யபிரார்
உந்துதலல இந்தியிராணவ ஒர முன்்னைணி ழ்நிராடிராக்கை மிராற்றவது
ஆகியவற்றடன் சதிராடர்புணடயணவயிராகம. செமூக்கை உரிணமக்கைள மீதிரா்னை
திராக்கதலக்கைள மற்றம அசமரிக்க்கை-செிரார்பு மிராற்றம ஆகியவற்றின் மீது
எதிர்ப்பு வளர்ந்துவரம நிணலயில,  அவ்சவதிர்ப்ணப ஒழுங்க்கைணமக்க்கை
செமூக்கை ஊடக்கைங்க்கைள பயன்படத்தப்பட்ட வரவதிராக்கை அரசெிராங்க்கைம
அச்செமணடகின்றது” என்ற சதரிவித்திரார்.

அசமரிக்க்கை ஜ்னைிராதிபதி சடிரா்னைிராலட் ட்ரமப் மற்றம வட சக்கைிராரிய
தணலவர் கிம யஜிராங்-உன் இணடயயயிரா்னை திட்டமிடப்பட்ட
யபச்சுவிரார்த்ணதக்கைள யபிராணரத் தவிர்க்க்கை உதவிடமிரா,  மற்றம செிராதிப்
பிரச்சிண்னைக்கைணள தீர்க்க்கைிராமல இந்தியிராவில யசெிராசெலசெத்திற்க்கைிராக்கை
யபிராரிராடம செிராத்தியம இரந்ததிரா என்பது யபிரான்ற முக்கிய
யக்கைளவிக்கைணள பிரார்ணவயிராளர்க்கைள எழுப்பி்னைர்.

கிம யஜிராங்-உன் செமபந்தப்பட்ட எதிர்க்கைிரால யபச்சுவிரார்த்ணதக்கைள
எதுவிராக்கை இரப்பினும,  உலக்கை முதலிராளித்துவ சபிராரளிராதிராரத்தின்
ஆஅழைமணடந்துவரம சழ்நரக்க்கைடயிரால ஏக்கைிராதிபத்திய யபிராரின் ஒர புதிய

க்கைிராலத்திற்க உந்துதல அளிக்க்கைப்பட்ட வந்ததிராக்கை
பிரார்ணவயிராளர்க்கைளுக்க அரண் கமிரார் சதரிவித்திரார்.  இந்தியிராவில
உளள செிராதிப் பிரச்சிண்னை,  முதலிராளித்துவ வர்க்க்கை சுரண்டலுடன்
பிணைந்திரந்தது கறித்தும,  மற்றம 1947  இல இந்திய
முதலிராளித்துவ வர்க்க்கைத்திரால யமற்சக்கைிராளளப்பட்ட க்கைிராலனித்துவ
வியரிராத ஜ்னைழ்நிராயக்கை புரட்சியின் அரசியல க்கைரச்சிணதவி்னைிரால
உரவிராக்க்கைப்பட்ட ஒர தீர்க்க்கைப்படிராத சபரம பிரச்சிண்னைக்கைளில
ஒன்றிராக்கை அது இன்னும இரக்கிறது என்ற அவர் விளக்க்கைமளித்திரார்.

“இந்தியிராவில பிரதிரா்னை செமூக்கை பிளவிராக்கை இரப்பது வர்க்க்கைம திராய்னை
தவிர,  செிராதியன்ற,”  என்ற அரண் கமிரார் சதரிவித்திரார்.  யமலும,
“செிராதிய ஒடக்கமுணற மற்றம ஜ்னைழ்நிராயக்கை புரட்சி கறித்த பிற
தீர்க்க்கைப்படிராத பிரச்சிண்னைக்கைணள,  சதிராழிலிராள வர்க்க்கைம அதன்
தணலணமயின் கீழ் ஏண்னைய ஒடக்க்கைப்பட்ட திரளிரா்னை மக்க்கைணள
அணிதிரட்டவதன் மூலமும மற்றம ஒர யசெிராசெலசெ
யவணலத்திட்டத்தின் அடப்பணடயில முதலிராளித்துவத்ணத
தூக்கிசயறியும ஒர யபிராரிராட்டத்தில ஈடபடவதன் மூலம மட்டயம
தீர்த்துணவக்க்கை முடயும” என்றம கூறி்னைிரார். 

கூட்டம நிணறவுற்ற பின்்னைர், உலக்கை யசெிராசெலசெ வணலத் தள நிரபர்க்கைள
கூட்ட பங்யக்கைற்பிராளர்க்கைள சிலரிடம யபசி்னைர்.

செட்டம பயிலும மிராைவரிரா்னை முத்துக்கமிரார் பின்வரமிராற
சதரிவித்திரார்:  “‘இணைய தணிக்ணக்கைணய எதிர்ப்யபிராம,  யபச்சு
சுதந்திரத்ணத பிராதுக்கைிராப்யபிராம”  என்ற கூட்ட பதிராணக்கையிலுளள
முஅழைக்க்கைத்ணத ழ்நிரான் ஆதரிக்கியறன்.  செர்வயதசெ அரசியலிரா்னைது
சபிராரளிராதிராரத்ணதயும,  புவியியல ழ்நலன்க்கைணளயும திரான் சுற்றி
இயங்ககிறது. சதிராழிலிராள வர்க்க்கைத்ணத ழ்நிராம அணிதிரட்ட யவண்டம
என்பயதிராட சதிராழிலிராளர்க்கைணள வர்க்க்கை ழ்ந்னைவு உளளவர்க்கைளிராக்க்கை
பயிற்றவிக்க்கை யவண்டம,  யமலும அப்சபிராழுது திரான் மற்சறிரார
அழிவுக்கைரமிரா்னை உலக்கைப் யபிராரிலரந்து உலக்கைத்ணத அவர்க்கைள
க்கைிராப்பிராற்ற முடயும என்பணதயும அவர்க்கைணள புரிந்துசக்கைிராளளச்
சசெய்யயவண்டம.  யமலும,  முதலிராளித்துவ முணறணய
தூக்கிசயறியவும அயத செக்திணய ழ்நிராம பயன்படத்த முடயும.”

மணி ஒர க்கைைக்க்கைிராளர்,  இவ்விராற கூறி்னைிரார்: “ழ்நிரான் எப்சபிராழுதுயம
யபச்சு சுதந்திரத்ணத ஆதரிப்யபன் என்பதிரால, எந்தசவிரார வணக்கையிரா்னை
இணைய தணிக்ணக்கைணயயும ழ்நிரான் வலுவிராக்கை எதிர்க்கியறன்.  இந்த
கூட்டத்தின் மூலமிராக்கை,  ழ்நிரான்,  செர்வயதசிய முன்ய்னைிராக்க பற்றியும,
யதசிய மற்றம செர்வயதசிய அளவிலிரா்னை பிரச்சிண்னைக்கைணள
முதலிராளித்துவத்திரால உரவிராக்க்கைப்படவது பற்றியும
க்கைற்றக்சக்கைிராண்யடன்.”

க்கைிராயவரி நீர்-பகிர்வு கறித்து தமிழ்ழ்நிராட மற்றம க்கைர்ழ்நிராடிராக்கைிரா மிராநிலங்க்கைளின்
இணடயய ழ்நடந்துவரம பிரச்சிண்னைணய கறிப்பிட்ட அவர்,  “சதிராழிலிராள
வர்க்க்கைத்திற்கள பிளவுக்கைணள உரவிராக்க்கை அரசியல க்கைட்சிக்கைளிரால இது
பயன்படத்தப்பட்ட வரகின்றது…  என்றம,  செிராதிக் யக்கைளவி பற்றி
மிரார்க்சிசெத்திரால செரியிரா்னை தீர்வு வஅழைங்க்கை முடயவிலணல என்ற முன்பு ழ்நிரான்
நிண்னைத்யதன்,  ஆ்னைிரால செிராதிப் பிரச்சிண்னைக்கைணள எப்பட எதிர்சக்கைிராளள
முடயும என்பதற்க்கைிரா்னை சில வழிமுணறக்கைணள நீங்க்கைள வஅழைங்கியுளளீர்க்கைள.
இன்னும எ்னைக்க சில செந்யதக்கைங்க்கைள உளள்னை,  அது பற்றி ழ்நிராம யமலும
விவிராதிக்க்கைலிராம.”

மிராணிக்க்கைம என்ற ஒர அச்சுத் சதிராழிலிராளி இவ்விராற கறிப்பிட்டிரார்: “யமிராட
பிரதம மந்திரியிரா்னை பின்்னைர்,  யபச்சு சுதந்திரம மற்றம பிற ஜ்னைழ்நிராயக்கை
உரிணமக்கைள மீது சபரம திராக்கதலக்கைள நிக்கைழ்ந்துளள்னை. சில தணலவர்க்கைளின்
க்கைிராரைமிராக்கை மட்டயம யபிரார் அபிராயம ஏற்படகிறது என்ற ழ்நிரான் க்கைரதிய்னைன்,
ஆ்னைிரால அதற்க்கைிரா்னை க்கைிராரைம முதலிராளித்துவம திரான் என்பணத இப்சபிராழுது
ழ்நிரான் புரிந்துசக்கைிராண்யடன்.  மிரார்க்ஸ் கூறியது செரியிரா்னையத;  சதிராழிலிராள
வர்க்க்கைம முதலிராளித்துவத்ணத தூக்கிசயறிந்துவிட்ட,  அதன்
தணலணமயிலிரா்னை ஒர அரசெிராங்க்கைத்ணத உரவிராக்க்கை யவண்டம என்ற.”


