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பபராரராட்டத்டவடிக்க்தை ஒன்றிடவடிக்க்றிணைக்க

கீழ்மட்ட அணிகடவடிக்கணிகளைக் கட்டிகட்டிய கட்டியெழுப்ப
By the Socialist Equality Party (France),       9 October 2018 

பரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி இி இம ஜனானுவல் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானன

ரொ ஜனாள்கொொளுக்கு எதிரெ ஜனாொ ரா ஜனாழறசங்ொங்ொகள ஜனாலும் ி இம ஜனாணவர
அகி இமப்பொகள ஜனாலும் அக்ல் மக்ர  ஜனாபர 9  அனறு பரெ ஜனானஸ
முழுவதிலும் உள்கள நொரெங்ொளில் ந த்ாப்பட் 
ந வடிக்கொயினரப ஜனாழுது ல் மக்ரச ஜனாசலிச சி இமத்துவக் ொட்சி (Parti de
l' galit  socialiste)é é  இன ஆாரெவ ஜனாகளரொகள ஜனால்
வினல் மக்ரி ஜனாகிக்ொப்பட்  அறிக்கொயின ாமிழ ரி இம ஜனாழி ஜனாக்ொம்
இது.

ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பி ஒனறிித்தின ஆாரெவு ன இி இம ஜனானுல் மக்ரவல்
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான ஜஜன ஜனாதிபதிி ஜனாொத் ல் மக்ராரந்ராடுக்ொப்பட்டு ஒர
ஆண்டுக்குப் பனஜனர,  அவரெது ரொ ஜனாள்கொி ஜனாஜன ரப ஜனாலீஸ-
அரெச ஒடுக்குமுககுமுறை ி இமறறும் ஒல் மக்ரரெிடிி ஜனாஜன சிக்ொஜனப்
ரப ஜனாரகள ஜனாா ஜனாரெக் ரொ ஜனாள்கொி ஜனாஜனது அபரிமிாி இம ஜனாஜன பரரெஞ்சு
ி இமக்ொகள ஜனால் நிரெ ஜனாொரிக்ொப்பட்டுள்களது. ரா ஜனாழறசங்ொங்ொளின
அக அழைப்பல் இனறு அணிவகுத்ாவரொளுக்கும் அப்ப ஜனால்,
பரெட்சிொரெ விககளபினொளு ஜன ஜனாஜன சமூொ ல் மக்ரொ ஜனாபம்
அரெச ஜனாங்ொத்திறகு எதிரெ ஜனாொ
எழுந்துரொ ஜனாண்டிரக்கிகுமுறைது.  அரெச ஜனாங்ொ
அகி இமச்சரொள் கூட் ம் கூட் ி இம ஜனாொ விட்டு
ரவளில் மக்ரிறும்ல் மக்ரப ஜனாது, ொரத்துக்ொணிப்பொளில்
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானன ரப ஜனாறிவ ஜனால்
திகிலூட் ப்படுகிகுமுறைது.

ஆஜன ஜனால் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான ரவகுஜஜனக்
ல் மக்ரொ ஜனாபத்ா ஜனால் ப ஜனாதிக்ொப்ப வில்கப.  ல் மக்ராசிி
இரெயில்ல் மக்ரவகி (SNCF)

ானி ஜனாரி இமிப்படுத்தி,  இந்ா வசந்ா
ொ ஜனாபத்தில் இரெயில்ல் மக்ரவ ரா ஜனாழப ஜனாகளரொளின
சம்பகள ி இமட் ங்ொககள ரவட்டிி பனஜனர,
அவர ஓய்வூதிிங்ொள்,  சுொ ஜனாா ஜனாரெ ல் மக்ரசகவ,
ல் மக்ரவகபயினகி இம இ அழைப்பீடு ி இமறறும் ரப ஜனாதுத்துககுமுறை சம்பகளங்ொள்
ஆகிிவறககுமுறை ரவட்டிக்குககுமுறைக்ொத் திட் மிட்டிரக்கிகுமுறை ஜனார.
அவர ன “சீரதிரத்ாங்ொளுக்கு” ல் மக்ரபச்சுவ ஜனாரத்கா
ந த்துவாறொ ஜனாஜன ரா ஜனாழறசங்ொங்ொளின முனல் மக்ரஜன ஜனாக்ொ ஜனாஜனது ஒர
ரப ஜனாறிக்கி ங்கும் பரெகி இமயும் ஆகும். ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனான
எதிரப்பரெட்சிக்கும் அவரெது அரெச ஜனாங்ொத்காக் கீழகுமுறைக்குவது
எனபாறகும் இக யில்ா ஜனான ஒர ல் மக்ராரகவச் ரசய்ி
ல் மக்ரவண்டும்;  இங்கு ரா ஜனாழப ஜனாகளரொள் எதிரரொ ஜனாள்ளும்
பரெச்சிகஜன எப்படி ஒர பரெட்சிொரெப் ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட் த்காக்
முனரஜனடுப்பது எனபதுா ஜனான.

இங்கு முக்கிி பரெச்சிகஜன, ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானுக்கு எதிரெ ஜனாஜன பல்ல் மக்ரவறு
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட் ங்ொககள ஒனறிகணத்ாலும் உபொம்

முழுவதிலுமுள்கள ரா ஜனாழப ஜனாகளரொள் ி இமத்தியில் வகளரந்து வரம்
இிக்ொத்ல் மக்ரா ஜனாடு அவறககுமுறை ஒனறிகணப்பதுி இம ஜனாகும்.

1936 இன பரரெஞ்சுப் ரப ஜனாதுல் மக்ரவகப நிறுத்ாத்திறகு முனஜனர
1935 ல் ரா ஜனாழப ஜனாகளரொகளது ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட் ங்ொள் எழுகொயில்,
ந ஜனானொ ஜனாம் அகிபத்கா நிறுவிிவரெ ஜனாஜன லில் மக்ரி ஜனான ட்ரரெ ஜனாட்ஸகி,
ந வடிக்கொக் குழுக்ொககள அகி இமக்குி இம ஜனாறு
அக அழைப்பவிடுத்ா ஜனார. ரா ஜனாழறசங்ொ அதிொ ஜனாரெத்துவத்தி மிரந்து
சுி ஜனாதீஜனி இம ஜனாொக் ொட் ப்பட்  இந்ாக் கீ அழைணி ி இமட் 
அகி இமப்பக்ொள்ா ஜனான ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாடும் ி இமக்ொகளது பரெட்சிொரெப்
பரிதிநிதித்துவத்காக் ரொ ஜனாண்டிரக்ொ முடியும் எனறு
விகளக்கிஜன ஜனார. 20 ம் நூறகுமுறை ஜனாண்டில் ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்ப ஜனாவில் ரா ஜனாழப ஜனாகள
வரக்ொத்ா ஜனால் ரவனரகுமுறைடுக்ொப்பட்  சமூொ ி இமறறும் ஜஜனந ஜனாிொ
உரிகி இமொள் அகஜனத்காயும் ி இமறுாலிப்பகா ல் மக்ரந ஜனாக்ொி இம ஜனாொக்
ரொ ஜனாண் ,  ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானு ன “சமூொ உகரெி ஜனா ல்” எனறு
ரா ஜனாழறசங்ொங்ொகள ஜனால் ரா ஜனாழப ஜனாகளரொள் முன கவக்ொப்படும்
ரப ஜனாறிக்கு, இது ஒர ி இம ஜனாறகுமுறை ஜனாகும்.

SNCF ஐ ானி ஜனாரி இமிி இம ஜனாக்ொல் ி இமறறும்
அவரெது பல்ொகபக்ொ அழைொ சீரதிரத்ாம்
இவறறுக்கு எதிரெ ஜனாஜன இந்ா வசந்ாொ ஜனாபப்
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட் த்தின ஒர இரப்பநிகப
ொணக்கு ப ஜனாரப்பாறொ ஜனாஜன ல் மக்ரநரெம்
இதுவ ஜனாகும். ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானன திட் ங்ொளுக்கு
SNCF ரா ஜனாழப ஜனாகளரொளின 95
சாவீாத்தி மிரந்து எதிரப்ப இரப்பனும்,
சு அழைறசிமுககுமுறையிப ஜனாஜன
ல் மக்ரவகபநிறுத்ாங்ொககள ஒழுங்ொகி இமத்ா
சங்ொங்ொல் மக்ரகள பனஜனர முதுகில் குத்திஜன,
ல் மக்ரவகபநிறுத்ாங்ொள் ரா ஜனா ரந்து
ந ந்துரொ ஜனாண்டிரந்ா ல் மக்ரவககளயிலும்

அகவ ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானன ரவட்டுக்ொளுக்குக் கொரிழுத்திட் ஜன.
பரெந்ா இரெயில்ல் மக்ரவ ரா ஜனாழப ஜனாகளரொளின ஆாரெவு
இரந்ால் மக்ரப ஜனாதும்,  அத்ாகொி ஒர பபவீஜனி இம ஜனாஜன
அரெச ஜனாங்ொத்திறரொதிரெ ஜனாொ அவரொள் ஒர ல் மக்ரா ஜனால்விகி
ாழுவிஜனரரெனகுமுறை ஜனால்,  அவரொகள ஜனால் ொ ஜனாரெணங்ொ ஜனாட்  முடிி ஜனாா
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட் ம் எதுவும் இல்கப எஜனப ஜனாம்.

Air France,  Carrefour ி இமறறும் பரரெஞ்சு ி இமரத்துவி இமகஜனொளில்
ல் மக்ரவகபநிறுத்ாம் இரப்பனும்,  பரிட்டிஷ் இரெயில்
ரா ஜனாழப ஜனாகளரொள் ி இமறறும் ஆசிரிிரொள்,  அரி இமரிக்ொ
ஆசிரிிரொளின,  ல் மக்ரஜரி இமன ி இமறறும் துரக்கியின
உல் மக்ரப ஜனாொல் மக்ரவகப ி இமறறும் ரப ஜனாறியிிற ரா ஜனாழறச ஜனாகபொளில்
ல் மக்ரவகபநிறுத்ாம் இரப்பனும் அவரொள் ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானுக்கு
எதிரெ ஜனாஜன இரெயில்ல் மக்ரவ ல் மக்ரவகபநிறுத்ாத்காயும் ி இம ஜனாணவர



இிக்ொத்காயும் ானகி இமப்படுத்திஜனர.  இககளஞரொள்
ரா ஜனாழப ஜனாகள வரக்ொத்தினப ஜனால் திரம்ப முிறசிக்கொயில் கூ ,
பல்ொகபக்ொ அழைொங்ொளில் ி இம ஜனாணவரொள் முறறுகொொககள நசுக்ொ
ொபவரெப் ரப ஜனாலீகச அனுப்பம் நிகபயில் அரெச ஜனாஜனது
வி ப்பட் து.

பதிி முாப ஜனாளித்துவ எதிரப்பக் ொட்சி (NPA), ரா ஜனாழப ஜனாகளர
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட் ம் (FO) ி இமறறும் அடிபணிி ஜனா பரெ ஜனானஸ இிக்ொம் 
(LFI)  ஆகிிவறகுமுறை ஜனால் அகி இமக்ொப்பட்  “பதிி ி இமக்ொள்
முனஜனணிகி“  ரப ஜனாறுத்ாவகரெ,  இந்ா வசந்ாொ ஜனாபத்தில்
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானுக்குத் ரா ஜனாழறசங்ொங்ொள் அழுத்ாம் ரொ ஜனாடுப்பாறகு
உாவுவாறொ ஜனாொ எனறு கூகுமுறைப்பட்  ஜனாலும்,  அது ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானுக்கு
அழுத்ால் மக்ரி இம ரொ ஜனாடுக்ொவில்கப.  அது ரா ஜனாழறசங்ொ
அதிொ ஜனாரெத்துவம் ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட் த்காச் சீரகுகபக்ொ ி இமறறும் அான
ரச ஜனாந்ா சலுகொொளின அான ப ஜனாதுொ ஜனாத்ாலுக்குல் மக்ரி இம
ச ஜனாா ஜனாரெணி இம ஜனாொ ஆாரெவளித்ாது.  இப்ரப ஜனாழுது,  அடிபணிி ஜனா
பரெ ஜனானஸ இிக்ொம்  அான ல் மக்ரொ ஜனாக ப் பள்ளியில் இரெ ஜனாணுவ
மூல் மக்ரப ஜனாப ஜனாிம் பறறி விவ ஜனாதிக்ொ வபதுச ஜனாரி சட் ி இமனகுமுறை
உறுப்பஜனரொககள வரெல் மக்ரவறகுமுறைது ி இமறறும் அடிபணிி ஜனா பரெ ஜனானஸ
இிக்ொ   ாகபவர ல் மக்ரஜ ஜனான-லூக் ரி இமல் மக்ரப ஜனானல் மக்ரச ஜனான,
ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானுக்கு எதிரெ ஜனாஜன ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட் த்தில் வபதுொளு ன
கூடுவாறகு ரப ஜனாதுவ ஜனாஜன ொ ஜனாரெணம் இரப்பா ஜனாொ ா ஜனான
ப ஜனாரப்பா ஜனாொக் கூறிஜன ஜனார.

முனல் மக்ரஜன ஜனாக்கி ரசல்லும் ப ஜனாகா எதுரவனல்,  ஒர பரெட்சிொரெ
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட் ி இம ஜனாஜனது,  அரெச ஜனாலும் முாப ஜனாளிொகள ஜனாலும்
நிதியூட் ப்படும் பரரெஞ்சுத் ரா ஜனாழறசங்ொ
அதிொ ஜனாரெத்துவங்ொளி மிரந்தும் அவறறின அரெசிில்
அடிவரடிொளிலிரந்தும் சுி ஜனாதீஜனி இம ஜனாொ ல் மக்ரி இமறரொ ஜனாள்களப்ப 
ல் மக்ரவண்டும்.  ி இமக்ல் மக்ரரெ ஜனானு ன சமூொ சிக்ொஜன
ந வடிக்கொொளுக்ொ ஜனாஜன ல் மக்ரபச்சுவ ஜனாரத்காொளில் ஈடுபடுகொயில்
ாந்தில் மக்ரரெ ஜனாப ஜனாி உாவிக்ொ ஜனாொ ி இமட்டுல் மக்ரி இம ரா ஜனாழப ஜனாகளரொளின
அதிரப்திொககளப் பினபடுத்ால் எனும் ி இம ஜனாரக்சிச-வில் மக்ரரெ ஜனாா
மூல் மக்ரப ஜனாப ஜனாித்தினமீது நிகபப்படுத்திக்ரொ ஜனாள்வா ஜனாஜனது,  அகவ
ல் மக்ரா ஜனால்விொககளத் ாவிரெ ஒனககுமுறையும் உரவ ஜனாக்ொப்
ல் மக்ரப ஜனாவதில்கப.

ஐம்பது ஆண்டுொளுக்கு முனஜனர,  பரரெஞ்சு ரா ஜனாழப ஜனாகள
வரக்ொி இம ஜனாஜனது ரா ஜனாழறசங்ொங்ொள் ி இமறறும் ஸரெ ஜனாலினச
பரரெஞ்சுக் ொம்யூனஸட் ொட்சியின கொொளில் இரந்து
ாகபகி இமகி எடுத்துக்ரொ ஜனாண்டு 1968 ல் மக்ரி இம-ல் பரரெஞ்சு ரப ஜனாது
ல் மக்ரவகப நிறுத்ாத்காத் ரா ஜனா ங்கிிா ஜனாஜனது,  பரரெஞ்சு
முாப ஜனாளித்துவத்கா ரப ஜனாறியும் விளிம்பறகுக் ரொ ஜனாண்டு
வந்ாது. ஆயினும், இனறு ல் மக்ரவகபநிறுத்ாம்
ரசய்பவரொளுக்கு ஒர ி இமட்டுப்பட்  அகளவ ஜனாயினும் கிரரெஜனல்
(Grenelle) ஒப்பந்ாங்ொளும் சமூொ சலுகொொொளும் விககளவ ஜனாய்
வரெப் ல் மக்ரப ஜனாவதில்கப. ொ ந்ா அகரெ நூறகுமுறை ஜனாண்  ஜனாொ, பரரெஞ்சு
முாப ஜனாளித்துவம் ரா ஜனாழல்ி இமிி இமொறகுமுறைப்பட்டு
நிதிி இமிி இம ஜனாக்ொப்பட்டு அாறொ ஜனாஜன வகளமில்ப ஜனாாா ஜனாொ
இரக்கிகுமுறைது, அது பல்லிிஜனரொளுக்கு ரபரத்ா அகளவிப ஜனாஜன
வரி விபக்குொககளக் ல் மக்ரொ ஜனாரவது ன இரெ ஜனாணுவத்திறொ ஜனாொ
பல்லிின ொணக்ொ ஜனாஜன யூல் மக்ரரெ ஜனாக்ொககளக் ல் மக்ரொ ஜனாரகிகுமுறைது.

முாப ஜனாளித்துவத்தின திவ ஜனாகப எதிரரொ ஜனாள்ளும்,
ரா ஜனாழப ஜனாகளரொள் ி இமறறும் இககளஞரொளின ஒர பதிி
ாகபமுககுமுறைி ஜனாஜனது ல் மக்ரச ஜனாசலிசத்திறொ ஜனாஜன ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட் த்தின
வழயில் ரசல்வாறகு உபொம் முழுவதிலும் ாி ஜனாரிப்பச்
ரசய்து ரொ ஜனாண்டிரக்கிகுமுறைது. ரபரந்திரெகள ஜனாஜன அரி இமரிக்ொ

இககளஞரொள் ல் மக்ரச ஜனாசலிசத்திறகும் ொம்யூனசத்திறகும் ஆாரெவு
ாரவது,  நிபவும் சமூொ ஒழுங்கிறகு எதிரெ ஜனாஜன ஒர பரெந்ா
எழுச்சியில் பங்ல் மக்ரொறபதில் ரபரம்ப ஜனானகி இம இகளம்
ஐல் மக்ரரெ ஜனாப்பிரொள் விரம்பவது ஆகிிஜன வரெவிரக்கும்
பரெட்சிொரெப் பிலின பபவ ஜனாகுமுறை ஜனாஜன எச்சரிக்கொ
அறிகுறிொகள ஜனாகும்.

ந வடிக்கொக் குழுக்ொககளக் ொட்டி அகி இமப்பாறொ ஜனாஜன
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட் ம் எனபது, இப்ரப ஜனாழுது அனகுமுறை ஜனா 
ந ப்ப ஜனாகிவிட் து.  1935 ல்,  ட்ரரெ ஜனாட்ஸகி பரெ ஜனானஸ எங்ல் மக்ரொ
ரசல்கிகுமுறைது (Whither France) எனகுமுறை நூலில், இந்ாக் குழுக்ொள்,
“ொட்சி, எந்திரெம் ி இமறறும் ரா ஜனாழறசங்ொத்தின எதிரப்பரெட்சிொரெ
எதிரப்கப துண்டித்துக் ரொ ஜனாள்வகா ி இமட்டுல் மக்ரி இம
அரத்ாப்படுத்துகிகுமுறைா ஜனாொ”  இரந்ாஜன எனறு விகளக்கிஜன ஜனார.
ல் மக்ரப ஜனால்ஷிவிக்குொளின ாகபகி இமயில் அக்ல் மக்ர  ஜனாபரப் பரெட்சியின
ரப ஜனாழுது,  ரா ஜனாழப ஜனாகளரொள் ஆட்சிிதிொ ஜனாரெத்கா எடுத்ாான
மூபம், 1917 ல் ரெஷ்ித் ரா ஜனாழப ஜனாகளரொகள ஜனால் அகி இமக்ொப்பட் 
ல் மக்ரச ஜனாவிித்துக்ொளு ன அவறககுமுறை ஒப்பட்டு, அவர எழுதிஜன ஜனார:

“பரெ ஜனானசின உக அழைக்கும் ி இமக்ொககள ஒர ாறொ ஜனாப்ப
ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட் த்தில் ஒனறுபடுத்துவதும் இானமூபம் எதிரவரம்
ா ஜனாக்குால்ொளில் ாங்ொகளது ரச ஜனாந்ா ஆறகுமுறைல் குறித்ா நஜனகவ
அவரொளுக்கு பொட்டுவதும் இப்ல் மக்ரப ஜனாகாி ொட் த்தில்
ந வடிக்கொ குழுக்ொள் ரொ ஜனாண்டுள்கள ொ கி இமொகள ஜனாகும்.
உண்கி இமி ஜனாஜன ல் மக்ரச ஜனாவிித்துொளின பள்ளி வகரெ வி ிங்ொள்
ரசல்லுி இம ஜனா எனபது,  பரெ ஜனானசில் நிபவும் ாறல் மக்ரப ஜனாகாி
ரொ ஜனாந்ாளிப்ப ஜனாஜன சூழநிகப,  இறுதிி ஜனாஜன பரெட்சிொரெ
முடிவுொகள ஜனாய் ொட் விழுி இம ஜனா எனபகாப் ரப ஜனாறுத்ாது.  இது
நிச்சிி இம ஜனாொ பரெட்சிொரெ முனஜனணிப்பக யின விரப்பத்கா
ி இமட்டும் ச ஜனாரந்ாால்ப ி இம ஜனாகுமுறை ஜனாொ ஏரெ ஜனாகளி இம ஜனாஜன பகுமுறை
நிகபகி இமொககளயும் ச ஜனாரந்ாது;  எப்படிி ஜனாயினும்,  இனறு
ி இமக்ொள்’  முனஜனணி எனகுமுறை முட்டுக்ொட்க க்கு முொம்ரொ ஜனாடுத்து
நிறகினகுமுறை ரவகுஜஜன இிக்ொி இம ஜனாஜனது ந வடிக்கொக் குழுக்ொள்
இனறி முனஜன ஜனால் ரசல்ப முடிி ஜனாது”.

ந ஜனானொ ஜனாம் அகிபத்தின அகஜனத்துபொக் குழுவின பரரெஞ்சுப்
பகுதிி ஜனாஜன ல் மக்ரச ஜனாசலிச சி இமத்துவக் ொட்சி (Parti  de  l’ galité é

socialiste — PES), இந்ா முனல் மக்ரஜன ஜனாக்கொ ல் மக்ரவகபத்ாகளங்ொளில்,
பள்ளிக்கூ ங்ொளில் ி இமறறும் இகணித்தில் மிொப் பரெந்ா
அகளவிப ஜனாஜன ஒர ொபந்துகரெி ஜனா ல் ரசய்யுி இம ஜனாறு
வலியுறுத்துகிகுமுறைது.  இந்ாப் ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட் த்தில் பங்ல் மக்ரொறொ
விரம்பல் மக்ரவ ஜனாகரெ PES இல் இகணயுி இம ஜனாறும் அகாக் ொட்டி
எழுப்பி இம ஜனாறும் அக அழைக்கிகுமுறைது.

ரா ஜனாழப ஜனாகளரொளிஜன ஜனாப ஜனாஜன ந வடிக்கொக் குழுக்ொககள
அகி இமப்பாறகு அக அழைப்பவிடுத்து ி இமறறும் அதில் உாவி
ரசய்கினகுமுறை அல் மக்ரால் மக்ரவககள,  PES ஆஜனது வகளரந்து வரம்
இிக்ொத்தின பரெட்சிொரெ ி இமறறும் சரவல் மக்ராசத்ானகி இமயின ஒர
பரெத்துபட்  நஜனவுக்ொ ஜனாொப் ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாடுகிகுமுறைது. அது எழுந்து வரம்
அத்ாகஜன ல் மக்ரவகபநிறுத்ா ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாட் ங்ொககளயும் ல் மக்ரப ஜனார,
சிக்ொஜன ந வடிக்கொ ி இமறறும் சமூொ சி இமத்துவமினகி இமக்கு
எதிரெ ஜனாஜன ரா ஜனாழப ஜனாகளரொளின அகஜனத்துவிாி இம ஜனாஜன
வடிவங்ொளு னும் இகணப்பாறகு ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாடுகிகுமுறைது. அரெசு
அதிொ ஜனாரெத்கா ரா ஜனாழப ஜனாகள வரக்ொத்திறகு ி இம ஜனாறறுவாறகு ஒர
ல் மக்ரச ஜனாசலிச ி இமறறும் சரவல் மக்ராசிி இிக்ொத்கா வகளரத்ராடுக்ொ
ி இமறறும் ரப ஜனாரகள ஜனாா ஜனாரெ வ ஜனாழகவ ானி ஜனார இப ஜனாப ல் மக்ரந ஜனாக்கிறகு
அல்ப ஜனாி இமல் சமூொத் ல் மக்ராகவக்ொ ஜனாஜன அடிப்பக யில் ி இமறு
ஒழுங்கு ரசய்வாறகும் அது ல் மக்ரப ஜனாரெ ஜனாடுகிகுமுறைது.


