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இந்தியியாவின் ் தன் தேசியத் ் தன் தேர்ன் தேலில் ஸ்தலில் ஸ்ரியாலினிச
சிபிஎம் மற்றும் சிபிஐ கட்சிகள
் த் பேதலில் ஸ்ரழிவுக்குளக்குள்ளியாகியுளக்குள்ளன

By Deepal Jayasekera,    27 May 2019

இந்தியியாவின இந்த மமேலியாதிக்ககவியாத பியாரதிய ஜனதியாக் கட்ச (BJP)
தலலலமேயிலியான அரசியாங்கம, மேற்றும மூனறு தசியாப்தங்கங்களியாக நீடித்தகவரும
“சந்லத-சியார்ப”  சீர்திருத்தத்தின அழிவுகர விலங்களவு ஆகியலகவ குறித்த
ததியாழிலியாங்கள கவர்க்க எதிர்ப்ப தபருகிகவரும நிலலலமேகளின கீழ,
இந்தியியாவின பிரதியான ஸ்ரியாலினிசக் கட்சகள —இந்திய கமயூனிஸ்ட் கட்ச
(மேியார்க்சஸ்ட்)  அல்லத CPM மேற்றும,  சறிய,  பலபழைய கட்சயியான இந்திய
கமயூனிஸ்ட் கட்ச (CPI)— முனதனியாருமபியாதம கண்டிரியாத கவலகயிலியான
மதர்தல் படுமதியால்விலய எதிர்தகியாண்டுளங்களன.

சபிஎம மேற்றும சபிஐ இரண்டு கட்சகளும இல இணைந்த, இந்தியியாவின இரு
சலபகள தகியாண்ட பியாரியாளுமேனறத்தின கீழ சலபயும மேற்றும மிகுந்த
சக்திகவியாய்ந்த சலபயுமேியான மலியாக் சபியாவின 545  பியாரியாளுமேனற உறுப்பினர்
பதவிகளில் தகவறும ஐந்லத மேட்டுமமே —சபிஎம 3  மேற்றும சபிஐ 2  எனற
எண்ணிக்லகயில்— தக்கலகவத்தக் தகியாண்டுளங்களன.  அதிலும,  சபிஎம
தலலலமேயிலியான இடத முனனணி மதர்தல் கூட்டணியில் உளங்கள அகவர்கங்களத
மதியாபழைலமே கட்சகள எதவும ஒரு இடத்லதக் கூட தபறவில்லல.

மலியாக் சபியாவில் இதகவலரயிலும நிகழந்திரியாத கவலகயிலியான மிகச சறிய
“இடத”  பிரசனனமேியாக இருப்பதியால்,  “மதசய கட்சகள”  எனற சபிஎம
மேற்றும சபிஐ இன உத்திமயியாகபூர்கவ நிலலலய மகளவிக்குளங்களியாக்கி
இருக்கிறத. இந்தியியாவின சுதந்திரத்திற்குப் பிந்லதய முதல் மதர்தலில்,
ஜகவஹர்லியால் ம நேரு தலலலமேயிலியான கியாங்கிரஸ் கட்ச 364  இடங்கலங்கள
லகப்பற்றியிருந்த நிலலயில்,  சபிஐ 16  இடங்கலங்கள தகவனறு,  மலியாக்
சபியாவின இரண்டியாகவத மிகப்தபரிய கட்சயியாக உருதகவடுத்திருந்தத.  மிக
சமீபத்திய 14  கவத மலியாக் சபியா மதர்தலில் (2004-09),  சபிஎம 43
பியாரியாளுமேனற உறுப்பினர்கலங்களயும,  இடத முனனணி சுமேியார் அறுபத
உறுப்பினர்கலங்களயும தகியாண்டு மலியாக் சபியாவின மூனறியாகவத மிகப்தபரிய
கூட்டணியியாக இல இணைந்திருந்தன.

அதற்குப் பினனர்,  ததியாழிலியாங்கள கவர்க்கம மேற்றும கிரியாமேப்பற ஏலபழை மேக்கள
மேத்தியில் ஸ்ரியாலினிஸ்டுகளுக்கு இருந்த அடிப்பலட ஆதரவு முற்றிலும
கவடிந்த மபியானத.  ஒவ்தகவியாரு அடுத்தடுத்த மதசயத் மதர்தலிலும
ஸ்ரியாலினிஸ்டுகளின மலியாக் சபியா பிரதிநிதித்தகவம கடுலமேயியாக பியாதியியாகக்
குலறந்த தகியாண்மட கவந்தளங்களன. 2004 மதர்தல்களில் சபிஎம இன மதசய
கவியாக்குகளின பங்கு 7.7  சதவிகிதத்திற்கு வீழசச கண்டத,  அப்மபியாத
அதற்கு 30  மில்லியனுக்கு அதிகமேியான கவியாக்குகள கிலடத்திருந்தன,
ததியாடர்ந்த 2009 மதர்தல்களில் அதற்கியான கவியாக்குகள 5.3 சதவிகிதமேியாகவும,
2014  இல் 3.25  சதவிகிதமேியாகவும,  தற்மபியாத 2019  மதர்தல்களில்
படுமமேியாசமேியாக 2  சதவிகிதத்திற்கு குலறந்த அங்களகவியாகவும அதற்கியான
கவியாக்குகள (இறுதி பளளிவிபரங்கள இனனும தகவளியிடப்படவில்லல)
வீழசச கண்டு கவந்தளங்களன.

ததியாழிலியாங்கள கவர்க்கத்லத அரசயல் ரீதியியாக மூசசு தி இணைறடிப்பதிலும, ஆளும
கவரக்கத்தின 1991  க்குப் பிந்லதய பூமகியாங்கள மூலதனத்திற்கு ஒரு மேலிவு
உலபழைப்ப மூலதனமேியாக இந்தியியாலகவ மேியாற்றுகவதற்கியான உந்ததலிலும சபிஎம
மேற்றும சபிஐ கட்சகள தகியாண்டிருந்த பங்கின விலங்களவுகலங்கள தற்மபியாத
அறுகவலட தசய்த தகியாண்டுளங்களன.  இத,  “சந்லத-சியார்ப”  சீர்திருத்தத்லத
அமேல்படுத்திய மேற்றும அதமேரிக்க ஏகியாதிபத்தியத்தடன எப்மபியாதம மிக
த நேருக்கமேியான உறவுகலங்கள தகியாண்டிருந்த ஒரு ததியாடர்சசயியான கவலதசியாரி
அரசியாங்கங்கலங்கள தியாங்கிப் பிடித்தலதயும உளங்களடக்கியத,  அந்த

அரசியாங்கங்களில் தபருமபியாலியானலகவ கியாங்கிரஸ் தலலலமேயிலியானலகவ.
மமேலும,  ஸ்ரியாலினிஸ்டுகமங்கள அரசு அலமேத்த மேியாநிலங்களில்,  கியாலஞ்தசனற
மமேற்கு கவங்க முதலலமேசசரும சபிஎம அரசயல் குழ உறுப்பினருமேியான
மஜியாதி பசுவின இழிபகழ தபற்ற தசியாற்கலங்கள பயனபடுத்தகவதியானியால்
மசியாசலிசம ஒரு “தகவகு ததியாலல தூர கூக்குரல்”  எனறு அலத
நிரியாகரித்தவிட்டு, தியாமமே “சந்லத-சியார்ப” தகியாளலககலங்கள அமேல்படுத்தினர்.

பல தசியாப்தங்களுக்கு முனனர் “நிலபிரபத்தகவ”  “ஏகியாதிபத்திய-சியார்ப”
பிரிவிற்கு எதிரியாக,  மதசய முதலியாளித்தகவத்தின “முற்மபியாக்கியான”
கனலனக்கு ஆதரகவளிக்கும தபயரில்,  பல்மகவறு முதலியாளித்தகவக்
கட்சகளுடன ததியாழிலியாங்கள கவர்க்கத்லத பில இணைத்த லகவப்பலத
ஸ்ரியாலினிஸ்டுகள நியியாயப்படுத்தினர்,  அமத சமேயம கடந்த மூனறு
தசியாப்தங்கங்களியாக,  இந்த மமேலியாதிக்ககவியாத பிமஜபி அதிகியாரத்திற்கு கவரியாமேல்
தடுப்பதற்கியான ஒமர கவழி எனபதியாக,  இந்தியியாவின ததியாழிலியாங்களர்களும
உலபழைப்பியாங்களர்களும –மிக சமீப கியாலம கவலர இந்திய உயரடுக்கு விருமபி
மதர்வு தசய்யும அரசியாங்கக் கட்சயியான–  கியாங்கிரஸ் மேற்றும பிரியாந்திய
மபரினகவியாத மேற்றும சியாதி அடிப்பலடயிலியான கட்சகலங்களயும ஆதரிக்க
மகவண்டுதமேன அகவர்கள விகவியாதித்த கவருகினறனர்.

தபருகிகவரும சமூக த நேருக்கடிக்கு ததியாழிலியாங்கள கவர்க்கம தனத தசியாந்த
மசியாசலிச தீர்லகவ முனதனடுப்பதில் இருந்த சபிஎம,  சபிஐ மேற்றும
அகவற்றுடன இல இணைந்த ததியாழிற்சங்கங்கள அதலனத் தடுத்த கவருகினற
நிலலயில்,  நீண்டகியால கவறுலமே,  தபியாருங்களியாதியார பியாதகியாப்பினலமே மேற்றும
பரகவலியான சமூக சமேத்தகவமினலமே ஆகியகவற்றின மீதியான மேக்களின
ஏமேியாற்றத்லதயும ககவலலலயயும இந்த கவலதியால் எளிதியாக சுரண்டிக்தகியாளங்கள
முடிந்தளங்களத.  ததியாழிலியாங்களர்கள தங்களின முதலியாளித்தகவ கவர்க்க
எதிரிகளின கட்சகள உடனியான பியாரியாளுமேனறக் கூட்டுக்கள மேற்றும மதர்தல்
கூட்டணிகள மூலமேியாக “ஜன நேியாயகத்லத பியாதகியாக்க”  மகவண்டுதமேனக் கூறி
மூனறு தசியாப்தங்கங்களியாக ததியாழிலியாங்கள கவர்க்க மபியாரியாட்டங்கலங்கள
ஸ்ரியாலினிஸ்டுகள  நேசுக்கி கவந்த சமேயத்தில், பிமஜபியும இந்த கவலதம
முனதனப்மபியாலதயும விட கவலுப்தபற்று விட்டன.

தற்மபியாத  நேடந்த முடிந்த மதர்தலிலும,  “ஜன நேியாயக,  மேதசசியார்பற்ற மேியாற்று”
அரசியாங்கத்லத ஆட்சக்கு தகியாண்டுகவரும தபயரில், கியாங்கிரரஸிரஸூக்கும, அதன
ஐக்கிய முற்மபியாக்கு கூட்டணிக்கும, மேற்றும தபருமேங்களவில் தசல்கவியாக்கிபழைந்த
முதலியாளித்தகவக் கட்சகலங்களக் தகியாண்ட ஏலனய கவலதசியாரி கட்சகளுக்கும
—அதியாகவத கவலதசியாரி, தபரு கவணிக அரசியாங்கத்லத உருகவியாக்க— மீண்டும
ஆதரலகவ திரட்டுகவதற்கு ஸ்ரியாலினிஸ்டுகள முயனறனர்.  இந்த அலனத்த
கட்சகளும தமேத தசியாந்த பிற்மபியாக்கு கவகுப்பகவியாத மேற்றும சியாதிகவியாத
விண் இணைப்பங்கலங்கள உருகவியாக்குகவதடன,  அலகவயலனத்தம —இத
ஸ்ரியாலினிஸ்டுகளுக்கும தபியாருந்தம— மமேியாடியின ஆத்திரமூட்டும மேற்றும
தபியாறுப்பற்ற  நேடகவடிக்லகயியாக பியாகிஸ்தியான உளமங்கள  நேடத்தப்பட்ட பிப்ரகவரி
26  விமேியானத் தியாக்குதலலப் பியாரியாட்டின,  இத கிட்டத்தட்ட ஒட்டுதமேியாத்த
மபியாருக்கு த நேருக்கமேியான விலங்களலகவ ஏற்படுத்தியத குறிப்பிடத்தக்கத.
மமேலும,  பூமகியாங்கள மூலதனத்திற்கியான மேலிவு உலபழைப்ப லமேயமேியாகவும,  ஒரு
சீன விமரியாத இந்திய-அதமேரிக்க “பூமகியாங்கள மூமலியாபியாய கூட்டியாண்லமே”யில்
அதமேரிக்க ஏகியாதிபத்தியத்தின ஒரு இலங்களய பங்கியாளியியாகவும இந்தியியா
தசயல்படுகவதற்கு அலனத்த கட்சகளுமமே பிமஜபி ஐ மபியானமற தமலமே
அர்ப்பணித்தளங்களன.



முதலியாளித்தகவ ஸ்தியாபகத்தின ஒரு அங்கமேியாக பல தசியாப்தங்கங்களியாக அலகவ
தசயல்பட்டு கவந்ததற்குப் பினனர்,  ததியாழிலியாங்கள கவர்க்கம மேற்றும
ஒடுக்கப்பட்ட உலபழைப்பியாங்களர்கள மீதியான தியாக்குதலுக்கு உடந்லதயியாக சபிஎம
உம சபிஐ யும இருந்த கவந்தளங்களன,  அமத மகவலங்களயில் மசியாசலிசத்லத
ஒருபறமேியாக தளளிவிட்டு ஒரு “மேக்கள-சியார்ப”  மேியாற்றீட்லட பிரதிநிதித்தகவம
தசய்கவதியாக அக்கட்சகள கூறி கவருகவத உலபழைக்கும மேக்கள மேத்தியில்
எடுபடவில்லல.

ஸ்ரியாலினிஸ்டுகளின பியாரமபரிய மதர்தல் மகியாட்லடகங்களியாக கருதப்பட்டு கவந்த
மூனறு மேியாநிலங்களில் —மமேற்கு கவங்கம,  திரிபரியா மேற்றும மகரங்களியா—
அகவர்கள பலமுலற மேியாநில அரசியாங்கங்கலங்கள ஸ்தியாபித்தளங்களனர் எனறியாலும
கூட,  சபிஎம உம சபிஐ யும தகவறும ஒரு இடத்லதமய அங்மக
தக்கலகவத்தக் தகியாண்டுளங்களன.  அகவர்கங்களத ஏலனய மலியாக் சபியா
தகவற்றியியாங்களர்கள ததன இந்திய மேியாநிலமேியான தமிழ நேியாட்டில் இருந்த
மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டகவர்கள,  அங்கு அலகவ கவலதசியாரி தமிழ பிரியாந்தியகவியாத
திமுக தலலலமேயிலியான மேற்றும ரியாகுல் கியாந்தி மேற்றும அகவரத கியாங்கிரஸ்
கட்ச ஆதரவிலியான ஒரு கவலதசியாரி மதர்தல் கூட்டணிக்குள
இல இணைந்திருந்தன.

மமேற்கு கவங்கத்தில்,  சபிஎம தலலலமேயிலியான இடத முனனணி
ததியாடர்சசயியாக 34 ஆண்டுகங்களியாக மேியாநில அரசியாங்கத்லத ஸ்தியாபித்திருந்தலமே
2011  இல் முடிவுக்கு கவந்திருந்த நிலலயில்,  ஸ்ரியாலினிஸ்டுகள ஒரு
முழலமேயியான மதியால்விலய அங்கு சந்தித்தனர். அகவர்கள தங்கங்களத எஞ்சய
இரண்டு இடங்கலங்கள மேட்டும இபழைக்கவில்லல,  மேியாறியாக 42  அரசயல்
ததியாகுதிகளில் மபியாட்டியிட்ட 41  மகவட்பியாங்களர்கள அகவர்கங்களத லகவப்ப
நிதிலயமய இபழைந்தனர்.

கடந்த 2014 மலியாக் சபியா மதர்தல்களில் சபிஎம அதன கவியாக்குகளின பங்கு,
22.7 சதவிகிதத்தில் இருந்த தகவறும 6.3 சதவிகிதமேியாக வீழசசயலடகவலதக்
கண்டத,  மமேலும ஒட்டுதமேியாத்த இடத முனனணியும 29.9  சதவிகிதத்தில்
இருந்த 7.5 சதவிகித அங்களவிற்கு கவியாக்கு சரிலகவ சந்தித்தத.

தசனற தசியாப்தத்தின இறுதியில், கவலதசியாரி கவியாய்வீசசு தலலகவரியான மேமதியா
பியானர்ஜியும அகவரத திரி இணைியாமுல் கியாங்கிரரஸிரஸூம (TMC) இடத முனனணி
அரசியாங்கத்தின இரக்கமேற்ற முதலீட்டியாங்களர் சியார்ப தகியாளலககள திணிப்ப
மீதியான அதிகரித்தகவரும எதிர்ப்லப சுரண்ட முடிந்தத.  2007  இல்
 நேந்திகிரியாமில்,  ஒரு தபருகவணிக சறப்ப தபியாருங்களியாதியார மேண்டலத்லத
நிறுவுகவதற்கியாக தங்கங்களத நிலங்கள லகயகப்படுத்தப்படுகவலத எதிர்த்தப்
மபியாரியாடிய சறு விகவசியாயிகளுக்கு எதிரியாக இடத முனனணி அரசியாங்கம
தகியாடூரமேியான தபியாலிஸ் மேற்றும குண்டர் கவனமுலறலய கட்டவிழத்தவிட்டத
மமேலும ததியாழில்நுட்ப மேற்றும ததியாழில் நுட்பம சியார்ந்த ததியாழில் தலறகளில்
மகவலலநிறுத்தங்கலங்கள சட்டவிமரியாதமேியாக்கியத ஆகியகவற்றின மூலமேியாக இத
நிரூபிக்கப்பட்டத.

TMC எழசசயுற்று ஒரு தசியாப்தத்திற்குப் பினனர்,  பிமஜபி ஆல் மமேற்கு
கவங்கத்தில் ஒரு மதர்தல் முனமனற்றத்லத உருகவியாக்க முடிந்தத,  அங்மக
அத பியாரமபரியமேியாக ஒரு சறிய கட்சயியாக இருந்த கவந்தத எனறியாலும,
ஸ்ரியாலினிஸ்டுகள முற்றிலும தி இணைறிக் தகியாண்டிருந்த நிலலயில், TMC இன
ஆட்சக்கு எதிரியாக கவங்களர்ந்த கவரும மேக்கள சீற்றத்லத அத சியாதகமேியாக்கிக்
தகியாண்டத.  2019  மதர்தல்களில்,  மமேற்கு கவங்கத்தில் 2014  இல் 17
சதவிகிதத்திற்கும குலறகவியான கவியாக்கு எண்ணிக்லகலய தகியாண்டிருந்ததில்
இருந்த பிமஜபி முனமனற்றம கண்டு தற்மபியாத 40  சதவிகித மேக்கள
கவியாக்குகலங்கள தகவனறு,  18  இடங்கலங்கள லகப்பற்றியுளங்களத,  அமத
மகவலங்களயில் TMC 22  இடங்கலங்கள தகவனறு 43  சதவிகித கவியாக்குகலங்களப்
தபற்றுளங்களத.

மமேற்கு கவங்கத்தில் நிகழந்தளங்கள சபிஎம தலலலமேயிலியான இடத
முனனணியின மதர்தல் சரிவு, அதன கட்ச அலமேப்பிலிருந்த தபரும கட்சத்
தியாகவல்  நேடகவடிக்லக முனதனடுக்கப்பட்டதடன பில இணைந்திருந்தத.
ஆரமபத்தில் இத TMC க்கு தியாவுகவதியாக இருந்தத, ஆனியால் மிக சமீபத்தில்
உளளூர் கட்சத் தலலகவர்கள மேற்றும “அடிமேட்ட” ததியாண்டர்கள இருகவரும
பிமஜபி க்கு தியாவுகவலத கியா இணை முடிந்தத.  இததியான டசன க இணைக்கியான

உயிர்கலங்கள பலி தகியாண்ட TMC இன கவனமுலறமிக்க இயக்கத்லத
எதிர்தகியாளங்கள ஒமர சியாத்தியமேியான கவழியியாக நியியாயப்படுத்தப்பட்டத.  இந்த
அபிவிருத்திகள சபிஎம இன மமேற்கு கவங்க பியாரிய எந்திரம ஊபழைல்
நிரமபியலகவயியாக இருப்பலதயும, மமேலும அரசியாங்க கவங்களங்கலங்களயும மேற்றும
அரசியாங்க-தபியாலிஸ் பியாதகியாப்லபயும அணுகுகவலத சியார்ந்திருப்பதியான
அரசயல் ரீதியியாக தூய்லமே மகடுளங்கள கவலலயலமேப்பியாக இருப்பலதயும
அமபலப்படுத்தகினறன.

மமேற்கு கவங்க சபிஎம இன ஒரு பிரிவு, தீவிர கவலதசியாரி மேற்றும சபிஎம
இன சபதம எடுத்த முக்கிய எதிரியியாக கருதப்பட்டு கவந்த கட்சக்குள
தியாவுகவலத  நேனகு தகவளிக்கியாட்டுகவதியாக,  சபிஎம இன இரண்டு முனனியாள
மேியாநில சட்டமேனற உறுப்பினர்கள பிமஜபி மகவட்பியாங்களர்கங்களியாக மதர்தலில்
நினறனர்.  அகவர்களில் ஒருகவரியான முர்மு கியாமகன பதிய மலியாக் சபியாவில்
ஒரு பிமஜபி பியாரியாளுமேனற உறுப்பினரியாக அமேரவிருக்கிறியார்.

இந்தியியாவில் தபருமபியானலமேயினர் கவங்கியாங்கள தமேியாழி மபசும இனதனியாரு
மேியாநிலமேியான திரிபரியாவில், மமேற்கு கவங்கத்லத விட மமேியாசமேியான நிலலலமேலய
சபிஎம எதிர்தகியாண்டத. இத கடந்த மலியாக் சபியாவில் மேியாநிலத்தின இரண்டு
இடங்கலங்கள தக்கலகவத்தக் தகியாண்டிருந்தத.  எனறியாலும,  இந்த மதர்தலில்
இரண்டு இடங்களுமமே பிமஜபி க்கு மேியாறிவிட்டத,  சபிஎம பியாரியாளுமேனற
உறுப்பினர் அகவரத இரண்டியாகவத முலற பதவிக்கியாலத்லத
முடித்திருந்தியாலும கூட. 15  ஆண்டுகள ஆட்சக்குப் பினனர்,  திரிபரியாவின
சபிஎம தலலலமேயிலியான இடத முனனணி அரசியாங்கம பிமஜபி
தலலலமேயிலியான மதர்தல் கூட்டணி மூலம கடந்த ஆண்டு
தகவளிமயற்றப்பட்டத.

ஸ்ரியாலினிஸ்டுகள இனனமும ததியாடர்ந்த ஆட்சயில் இருக்கும ஒமர
மேியாநிலமேியான மகரங்களியாவில், சபிஎம தலலலமேயிலியான இடத ஜன நேியாயக
முனனணி (Left Democratic Front - LDF) அதன எட்டு இடங்களில் இருந்த
தகவறும ஒனறுக்கு வீழசச கண்டத.  LDF இன கவியாக்குகளின பங்கு 40
சதவிகிதத்தில் இருந்த 8  சதவிகிதம சரிவு கண்டு தற்மபியாத 32
சதவிகிதமேியாக உளங்களத,  இத முனதனப்மபியாலதயும விட மிக மமேியாசமேியான
முடிகவியாகும.  கியாங்கிரஸ் கட்ச தலலலமேயிலியான ஐக்கிய ஜன நேியாயக
முனனணி (United  Democratic  Front  -  UDF)  மேியாநிலத்தின ஏலனய 19
இடங்கலங்கள லகப்பற்றியுளங்களத,  இத அதன கவியாக்குகளின பங்லக 47
சதவிகிதமேியாக உயர்த்தியுளங்களத.

LDF அரசியாங்கம தற்மபியாத தகவளி நேியாட்டு முதலீட்லட அதிகரிப்பதற்கியாக
அதன அலனத்த சக்திலயயும பயனபடுத்தகிறத.  மமே 17  அனறு,
ஐமரியாப்பிய மூலதனத்லத தீவிரமேியாக  நேியாடும ஒரு தகவளி நேியாட்டு பய இணைத்தின
ஒரு பகுதியியாக,  மகரங்கள முதலலமேசசரும அரசயல் குழ உறுப்பினருமேியான
பினரியாயி விஜயன,  லண்டன பங்குச சந்லதயில் ஒரு கவர்த்தக அமேர்லகவ
திறப்பதற்கியான ஒரு தகவக்கத்லத தசய்தளங்களியார்.  பியாகிஸ்தியான மீதியான
மமேியாடியின தற்தபருலமே பீற்றப்பட்ட இரண்டு “தல்லிய தியாக்குதல்கள”
மூலமேியாக எல்லல தியாண்டிய தியாக்குதல்கலங்கள  நேடத்தியதற்கு
பியாரியாட்டுக்கலங்களத் ததரிவித்த, அக்மடியாபர் 2016 இல் மேியாநில சட்டமேனறத்தில்
ஏகமேனதியாக ஒரு தீர்மேியானத்லத நிலறமகவற்றியதன மூலம அதற்கு விஜயன
ஆதரகவளித்தியார்.

சபிஎம அரசயல் குழ,  கட்ச “ஒரு கடுலமேயியான பினனலடலகவ
சந்தித்தளங்களத”  எனபதடன “ நேடந்தத குறித்த மீங்களியாய்வு”  க்கு
உறுதிபூண்டுளங்களத எனபலத ஒப்பக் தகியாண்டத எனற ஒரு சுருக்கமேியான
அறிக்லகலய விடுத்த கட்சயின மதர்தல் பினனலடவிற்கு பதிலிறுத்தத.

ததியாழிலியாங்கள கவர்க்கத்லத இந்திய முதலியாளித்தகவம, அதன கட்சகள, மேற்றும
அரசுடன பில இணைப்பதற்கியான தமேத முயற்சகலங்கள தீவிரப்படுத்தி
ஸ்ரியாலினிஸ்டுகள இனனும கவலலத ம நேியாக்கி  நேகர்கவியார்கள எனபலத
அடிக்மகியாடிட்டுக் கியாட்டுகவதியாக,  மமேற்கு கவங்க சபிஎம அரசயல் குழ
உறுப்பினர் முகமதமேட் சலீம இன பலமபல் இருந்தத,  மேியாநிலத்தில்
கியாங்கிரரஸிரஸூடன ஒரு மதர்தல் கூட்டணிலய லகவப்பதற்கு சபிஎம
தகவறிவிட்டத எனறு அகவர் பலமபினியார்: “கூட்டணி லகவத்திருந்தியால், முடிவு
முற்றிலும மகவறுபட்டதியாக இருந்திருக்கும” எனறு அகவர் கவலியுறுத்தினியார்.


