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டொனனானல்ட்

ட்ரம்ப் பதவிதவியபதவியேற்றதற்கு ஒதவியரடபதவியேனரு ேயொரு நனளின் பின்னார
மில்லிபதவியேன் கணக்கனனா மக்கள் பங்தவியகற்ற பனரிபதவியே ஆரப்பனட்ொங்கள்
டவெடித்திருப்பதனனாது
அரசிபதவியேல்ரீதிபதவியேனகவும்
வெரியாகவும் வரலனற்றுரீதிபதவியேனகவும்
முன்கண்டிரனததனகும். இது, புதிபதவியே அடமரிக்க அரஅரசனங்கத்தின் டேயொரு நருக்கடி
நிநிறறந்த தன்நிறமக்கும், தீவிரமனனா அரசமூக எழுச்சிகள் வெரவிருக்கின்றனா
என்பதற்குமனனா ஆரம்பகட்ொ அறிகுறிபதவியேனகும்.
அரசனிக்கிழநிறமபதவியேன்று
ட்ரம்ப்புக்கு
எதிரனக
ேயொரு நொந்த
ஆரப்பனட்ொங்கள்
அடமரிக்க
வெரியாகவும் வரலனற்றில்
மிகவும்
டபரிபதவியேதனனா
மற்றும்
மிகவும்
விரிந்துபரவிபதவியே
தவியபரணிகநிறிகளைக் டகனண்டிருந்தனா, 500 க்கும் அதிகமனனா
அடமரிக்க ேயொரு நகரங்களில் இருந்து மூன்று மில்லிபதவியேன் முதல்
ஐந்து மில்லிபதவியேன் வெநிறரபதவியேனனா மக்கள் இதில் பங்தவியகற்றனார.
உியாகவும் வரலடகங்கிலும்
இன்னும்
நூறு
100
ேயொரு நகரங்களில்
ஆரப்பனட்ொங்கள் ேயொரு நொந்திருந்தநிறத அடுத்து, 2003 இல்
ஈரனக் மீதனனா அடமரிக்க பநிறொடபதவியேடுப்பிற்கு பிந்நிறதபதவியே
கனியாகவும் வரலத்தின்
அரசரவெதவியதஅரசரீதிபதவியேனக
ஒருங்கிநிறணப்பு
டகனண்டிருந்த முதல் முக்கிபதவியே ஆரப்பனட்ொங்கிகளைனய் அநிறவெ
இருந்தனா.
இந்த
ஆரப்பனட்ொங்களின்
வீச்அரசனனாது
ஒபனமன
நிரவெனகத்தின்
எட்டு
ஆண்டு
கனியாகவும் வரலத்தில்
மிகப்பரந்திகளைவிியாகவும் வரலனனா
அரசமூக
தவியகனபம்
அொக்கி
நிறவெக்கப்பட்டிருந்தநிறத சுட்டிக்கனட்டுவெதனய் இருக்கிறது.
வெனஷிங்ொன்
டிசியில்
ேயொரு நொந்த
பிரதனனா
டபண்கள்’
தவியபரணியில் 500,000 க்கும் அதிகமனனா தவியபர கியாகவும் வரலந்து
டகனண்டிருந்தனார, இது முந்நிறதபதவியே ேயொரு நனளில் ட்ரம்ப்பின்
பதவிதவியபதவியேற்புக்கு
எதிரபனரக்கப்பட்டிருந்த
கூட்ொத்நிறத
விொவும் இருமொங்கனகும். ியாகவும் வரலனஸ் ஏஞ்அரசல்ஸ் தவியபரணியின்
பங்தவியகற்பு எண்ணிக்நிறக இன்னும் டபரிபதவியேதனகக் கூொ
இருக்கக் கூடும், நியூதவியபதவியேனரக் ேயொரு நகர தவியபரணியில் 400,000
முதல் 500,000 தவியபர வெநிறர கியாகவும் வரலந்து டகனண்டிருக்கியாகவும் வரலனம்
எனா ஊொக மதிப்பீடுகள் டதரிவிக்கின்றனா. சிக்கனதவியகனவில்
250,000 தவியபர மற்றும் டொன்வெரில் 200,000 தவியபர. ட்ரம்புக்கு
இருந்த உியாகவும் வரலக அிகளைவிியாகவும் வரலனனா விதவியரனதம் ஒவ்டவெனரு
கண்ொத்திலுமனனா
தவியபரணிகள்
மூியாகவும் வரலம்
டவெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது, அதிகப்பட்அரசமனய் ியாகவும் வரலண்ொனில்
(100,000) மற்றும் டொனதவியரனண்தவியொனவில் (60,000) பங்தவியகற்பு
இருந்தது.
இந்த ஆரப்பனட்ொக்கனரரகளின் பங்தவியகற்பு அிகளைவு, ஏற்பனடு
டஅரசய்த ஜனாேயொரு நனபதவியேகக் கட்சிநிறபதவியேச் தவியஅரசரந்த அல்ியாகவும் வரலது அதநிறனாச்
சுற்றி இபதவியேங்கும் தனிேயொரு நபரகள் அல்ியாகவும் வரலது குழுக்களின்,
எதிரபனரப்புகநிறிகளையும் விஞ்சி அநிறமந்திருந்தது என்பது
டதளிவு.
ஆரப்பனட்ொங்களில்
பங்தவியகற்றவெரகிகளைது
கவெநிறியாகவும் வரலகள்,
ஆரப்பனட்ொங்கள்
எந்த
குறுகிபதவியே
கட்ொநிறமப்பிற்குள்
அநிறழக்கப்பட்ொதவியதன
அவெற்நிறறத்

தனண்டி அநிறமந்திருந்தனா. புியாகவும் வரலம்டபபதவியேரந்த மக்கநிறிகளை பனரிபதவியே
அிகளைவில் சுற்றிவெநிறிகளைப்பது, முஸ்லீம் மக்களுக்கனனா ஒரு
கூட்ொரஅரசனங்க பதிதவியவெடு, புஷ் மற்றும் ஒபனமனவினாது
தவியபனரகநிறிகளையும் தனண்டிபதவியே இரனணுவெ ேயொரு நொவெடிக்நிறக, மற்றும்
டபனதுக் கல்வி, சுகனதனரப் பரனமரிப்பு மற்றும் அரசமூகப்
பனதுகனப்பு தவியபனன்ற அத்திபதவியேனவெசிபதவியே தவியவெநிறியாகவும் வரலத்திட்ொங்கநிறிகளை
இல்ியாகவும் வரலனடதனழிப்பது ஆகிபதவியே ட்ரம்ப்பின் திட்ொங்களுக்கு
மில்லிபதவியேன் கணக்கனனா மக்கள் எதிரப்பு கனட்டுகின்றனார.
ட்ரம்பின் அரஅரசனங்கம் பனரிபதவியே மக்கிகளைது எதிரப்புக்கு முகம்
டகனடுக்கவிருக்கிறது
என்பது
மறுக்கவிபதவியேியாகவும் வரலனததனகும்.
அதுதவியவெ ட்ரம்ப்புக்கு எதிரனக மட்டுமல்ியாகவும் வரலனது, அவெநிறர
உருவெனக்கிபதவியே
அரசமூக
மற்றும்
டபனருிகளைனதனர
அநிறமப்புமுநிறறக்கு
எதிரனகவுமனனா
ஒரு
டதளிவெனனா
முன்தவியனானக்நிறகயும் மூதவியியாகவும் வரலனபனபதவியேத்நிறதயும் உருவெனக்குவெநிறத
அத்தநிறனாயிலும் அத்திபதவியேனவெசிபதவியேமனனாதனக்குகிறது.
உள்வெரும்
நிரவெனகம்தனன்
முதியாகவும் வரலனளித்துவெ
டவெகுசிியாகவும் வரலவெரனட்சியின் உண்நிறமபதவியேனனா முகமனகும். தவிர
ட்ரம்ப்,
அநிறமதிபதவியேனனா
மற்றும்
ஜனாேயொரு நனபதவியேகரீதிபதவியேனனா
அரசமூகத்தில் ஒரு தொம்புரள்வெனக தவியதனன்றிபதவியேவெரல்ியாகவும் வரல, மனறனக
ஜனாேயொரு நனபதவியேகக் கட்சி மற்றும் குடிபதவியேரசுக் கட்சி ஆகிபதவியே
இரண்டு
கட்சிகளின்
நிரவெனகங்களின்
கீழும்
பியாகவும் வரல
தஅரசனப்தங்கிகளைனக ேயொரு நநிறொடபற்று வெந்திருந்த அரசமூக டவெட்டுகள்,
அதிகரித்த அரசமத்துவெமின்நிறம மற்றும் முடிவெற்ற தவியபனர
ஆகிபதவியேவெற்றின் விநிறிகளைடபனருதவியிகளை அவெர.
ட்ரம்ப்
மூியாகவும் வரலமனக
ஆளும்
வெரக்கமனனாது
தனாது
முகமூடிநிறபதவியேக்
கழற்றிக்
டகனண்டிருக்கிறது,
டஅரசனந்த
ேயொரு நனட்டிலும்
டவெளிேயொரு நனடுகளிலும்
தனாது
ேயொரு நியாகவும் வரலன்கநிறிகளைப்
பனதுகனப்பதற்கு
முன்னினும்
வென்முநிறறபதவியேனனா
வெழிமுநிறறகளுக்கு
தபதவியேனரிப்பு
டஅரசய்கிறது.
இது,
ஆரப்பனட்ொங்கநிறிகளைக் கண்டு தனாது டகனள்நிறககநிறிகளை
மனற்றிக் டகனள்ிகளைக் கூடிபதவியே ஒரு அரஅரசனங்கம் அல்ியாகவும் வரல. இது,
தவியபனர மற்றும் ஒடுக்குமுநிறறயின் பனநிறதயில் இறங்கி
விட்டிருக்கின்ற
ஒன்றனகும்.
ட்ரம்ப்பின்
பதவிதவியபதவியேற்பு
உநிறரயின் பனசிஅரசத் தன்நிறமபதவியேனனாது அது கட்ொவிழ்த்து விொ
தபதவியேனரிப்பு டஅரசய்து டகனண்டிருக்கின்ற அரசிபதவியேல் அரசக்திகளின்
தன்நிறமநிறபதவியே டதளிவெனக்குகிறது.
ஒரு தவியஅரசனஅரசலிஅரச மற்றும் அரசரவெதவியதசிபதவியே தவியவெநிறியாகவும் வரலத்திட்ொத்நிறத
டகனண்டு
ஆயுதபனணிபதவியேனக
இருக்கக்
கூடிபதவியே
அரசிபதவியேல்ேயொரு நனாவுமிக்க ஒரு டதனழிியாகவும் வரலனிகளை வெரக்கம் மட்டுதவியம
முதியாகவும் வரலனளித்துவெ
டவெகுசிியாகவும் வரலவெரனட்சியுொன்
கணக்குத்தீரக்கவெல்ியாகவும் வரல ஒதவியரடபதவியேனரு அரசமூக அரசக்திபதவியேனகும்.
எதிரப்பனனாது, ஒரு சுபதவியேனதீனாமனனா மற்றும் புரட்சிகர
அரசக்திபதவியேனனா டதனழிியாகவும் வரலனிகளை வெரக்கத்தில் தவியவெரூன்றியிரனத
மட்ொத்திற்கு, அது ஒடுக்கப்படும், கநிறியாகவும் வரலக்கப்படும் அல்ியாகவும் வரலது

ஜனாேயொரு நனபதவியேகக் கட்சியின் பிற்தவியபனக்கனனா டகனள்நிறககளுக்குப்
பின்னானல் திநிறஅரசதிருப்பப்படும்.

பிரச்அரசனரத்திற்குள் ஆரப்பனட்ொ பிரச்அரசனரத்நிறத திநிறஅரசதிருப்பி
விட்ொது.

இந்த ஆரப்பனட்ொங்கள் மில்லிபதவியேன் கணக்கனனா மக்களின்
உண்நிறமபதவியேனனா மற்றும் ஆழமனனா-உணரவுநிறொபதவியே எதிரப்நிறப
டவெளிப்படுத்தியுள்ிகளைனா. ஆனானல் ஏற்பனடு டஅரசய்தவெரகளும்
உநிறரதவியமநிறொகளில்
ஆதிக்கம்
டஅரசலுத்திபதவியேவெரகளும்
டபரும்பனலும்
ஜனாேயொரு நனபதவியேகக்
கட்சியின்
ஆதரவெனிகளைரகிகளைனகதவியவெ இருந்தனார. அவெரகள் வெரக்க
மற்றும்
டபனருிகளைனதனர
அரசமத்துவெமின்நிறம
குறித்த
பிரச்சிநிறனாகநிறிகளை பனல், நிறம் மற்றும் பனல் விருப்பம்
ஆகிபதவியே அநிறொபதவியேனிகளைப் பிரச்சிநிறனாகளுக்கு கீழ்ப்படிபதவியேச்
டஅரசய்வெதற்கு
முநிறனாந்தனார.
அது
மக்களிொம்
ஜனாரஞ்அரசகமனனா பதிலிறுப்நிறபக் கனணவிபதவியேியாகவும் வரலனத தவியபனது,
பியாகவும் வரல
தவியபரணிகளில்
உநிறரபதவியேனற்றிபதவியேவெரகள்,
தவியதரதல்
பிரச்அரசனரத்திலும்
அதற்குப்
பின்னாரும்
ஜனாேயொரு நனபதவியேகக்
கட்சியின் நிறமபதவியேக் கவெனாமனக இருந்து வெந்திருந்த ரஷ்பதவியேவிதவியரனத
மற்றும்
தவியபனர-ஆதரவுப்
பிரச்அரசனரத்நிறத
ஊக்குவிப்பதற்கனய் முநிறனாந்தனார.

ஜனாேயொரு நனபதவியேகக் கட்சியின் டவெற்றிகள் உருவெனக்கிபதவியேடதன்னா?
ஒபனமன ஈரனக்கிலும் ஆப்கனனிஸ்தனனிலும் புஷ்ஷின்
தவியபனரகநிறிகளை டதனொரந்தனர என்பதவியதனடு லிபிபதவியேன, சிரிபதவியேன
மற்றும் ஏமனில் புதிபதவியே தவியபனரகநிறிகளை தூண்டினானர, அத்துொன்
ரஷ்பதவியேன மற்றும் சீனான இரண்டு ேயொரு நனடுகளுக்கு எதிரனகவும்
தவியபனரத் தபதவியேனரிப்புகளுக்கு துவெக்கமளித்தனர. டஅரசனந்த
ேயொரு நனட்டில், முந்நிறதபதவியே எந்த ஜனானதிபதிநிறபதவியே விொவும்
அதிகமனய் ஒபனமன புியாகவும் வரலம்டபபதவியேரந்தமக்கநிறிகளை டஅரசனந்த
ேயொரு நனட்டிற்கு திருப்பி அனுப்பினானர என்பதவியதனடு, தவியபனலிசுக்கு
இரனணுவெ
அரசனதனாங்கநிறிகளை
வெழங்கினானர,
மின்னாணுக்
கண்கனணிப்நிறப
முன்கண்டிரனத
ஒரு
அிகளைவில்
ஆதரித்தனர, அத்துொன் அடமரிக்க வெரியாகவும் வரலனற்றிதவியியாகவும் வரலதவியபதவியே
மிகப்டபரும் அிகளைவுக்கு டதனழிியாகவும் வரலனிகளை வெரக்கத்திொம் இருந்து
டஅரசல்வெந்தரகளுக்கு
டஅரசல்வெம்
இொமனற்றப்படுவெநிறத
தவியமற்பனரநிறவெ டஅரசய்தனர.

ஹிியாகவும் வரலனரி கிளிண்ொன் மட்டும் டவெற்றி டபற்றிருந்தனல்
ஆரப்பனட்ொம்
டஅரசய்பதவியே
ஏதுமிருந்திருக்கனது
என்பதவியத
ஆரப்பனட்ொங்களுக்கு தநிறியாகவும் வரலநிறமயில் இருந்த அரசிபதவியேல்
அரசக்திகளின்
மநிறறமுகமனனா
அல்ியாகவும் வரலது
தவியேயொரு நரடிபதவியேனனா
அனுமனனாமனக இருந்தது. ஆயினும், ஹிியாகவும் வரலனரி கிளிண்ொன்
உள்ிகளைபடிபதவியேனனாநிநிறியாகவும் வரலயின் தவியவெட்பனிகளைரனக, தவியவெனல்-ஸ்டீரிட்
மற்றும் இரனணுவெ/உிகளைவு எந்திரத்தின் கூட்ொணியின்,
தவியவெட்பனிகளைரனகதவியவெ
தவியபனட்டியிட்ொனர.
டதனழிியாகவும் வரலனிகளை
வெரக்கத்தின் அரசமூக மற்றும் டபனருிகளைனதனர ேயொரு நியாகவும் வரலன்களுக்கனனா
எந்த விண்ணப்பத்திற்கும் ஜனாேயொரு நனபதவியேகக் கட்சி கனட்டிபதவியே
குதவியரனததவியம
ட்ரம்ப்பின்
வெனய்வீச்சிற்கும்
அடமரிக்கனடவெங்கிலும்
இருந்த
ேயொரு நனஅரசமனக்கப்பட்ொ
டதனழிற்அரசனநிறியாகவும் வரல ேயொரு நகரங்கள் மற்றும் கிரனமப்புறப் பகுதிகளில்
டதனழிியாகவும் வரலனிகளைரகளின் ேயொரு நண்பரனக தன்நிறனா அவெர கனட்டிக்
டகனள்வெதற்கும் பனநிறதபதவியேநிறமத்து டகனடுத்திருந்தது.
ட்ரம்ப் உொன் ஜனாேயொரு நனபதவியேகக் கட்சிக்கு தவியபதங்கள் எவ்வெிகளைவு
இருந்தனலும்,
அநிறவெ
அநிறனாத்தும்
தந்திதவியரனபனபதவியேம்
டதனொரபனனாநிறவெதவியபதவியே. ஒரு “தவியஅரசனஅரசலிஸ்ட்” எனாக் கனட்டிக்
டகனண்டு ஜனாேயொரு நனபதவியேகக் கட்சியின் ஜனானதிபதி தவியவெட்பனிகளைரனக
முபதவியேற்சி டஅரசய்த டஅரசனாட்ொர தவியபரனி அரசனண்ொரஸ், பனஸ்ொனில்
தவியபரணியில் தவியபசுவெதற்கு முந்நிறதபதவியே ேயொரு நனளில் தனன் டஜனாரல்
தவியஜம்ஸ் “Mad Dog” மனட்டிநிறிஸை ட்ரம்ப்பின் பனதுகனப்புச்
டஅரசபதவியேியாகவும் வரலரனக பரிந்துநிறரப்பதற்கு ஏற்பனக வெனக்களித்திருந்தனர
என்ற உண்நிறமயில் இருந்தவியத ஜனாேயொரு நனபதவியேகக் கட்சியினாரின்
“எதிரப்பு” தவியமனஅரசடி டவெளிப்பொக் கனணியாகவும் வரலனம். ஜனாேயொரு நனபதவியேகக்
கட்சியினாரின்
டஅரசனாட்ொரகளில்
ஒருவெநிறர
தவிரத்து
கிட்ொத்தட்ொ அநிறனாவெருதவியம அவெருொன் இநிறணந்து இதவியத
ஏற்பு வெனக்கிநிறனா அளித்திருந்தனார.
இன்று ட்ரம்நிறப எதிரத்து நிற்கும் அநிறனாவெரும் கொந்த
கனியாகவும் வரலத்தின் படிப்பிநிறனாகநிறிகளை -குறிப்பனக ஈரனக் தவியபனருக்கு
எதிரனனா 2003 ஆம் ஆண்டின் பனரிபதவியே தவியபனரஎதிரப்புப்
தவியபனரனட்ொங்கள்
தவியதனல்விகண்ொதன்
படிப்பிநிறனாகநிறிகளைகற்றுக் டகனண்ொனக தவியவெண்டும். அந்த ஆரப்பனட்ொ
பிரச்அரசனரமனனாது
ஜனாேயொரு நனபதவியேகக்
கட்சிக்கு
கீழ்ப்படிபதவியேச்
டஅரசய்பதவியேப்பட்ொது, அக்கட்சி தவியபனநிறர அங்கீகரித்தும் அதற்கு
நிதிபதவியேனதனரம் ஒதுக்கவும் ேயொரு நனொனளுமன்றத்தில் வெனக்களித்து
விட்டு, அதன்பின்னார ஜனாேயொரு நனபதவியேகக் கட்சியின் தவியதரதல்

ட்ரம்ப் நிரவெனகத்திற்கனனா எதிரப்பு திறம்பட்ொதனக இருக்க
தவியவெண்டுடமன்றனல், அது முதியாகவும் வரலனளித்துவெ அரசமூகத்திலுள்ிகளை
தீரமனனாகரமனனா
புரட்சிகர
அரசக்திபதவியேனனா
டதனழிியாகவும் வரலனிகளை
வெரக்கத்தில்
தவியவெரூன்றிபதவியேதனக
இருந்தனக
தவியவெண்டும்.
ஜனாேயொரு நனபதவியேக
உரிநிறமகளின்
பனதுகனப்பு
—டபண்கள்,
சிறுபனன்நிறமயினார, புியாகவும் வரலம்டபபதவியேரந்தவெரகள் மற்றும் ஓரபனல்
விருப்பத்தனரின்
உரிநிறமகள்
உள்ளிட்ொநிறவெ—
அரசமத்துவெமின்நிறம,
தவியவெநிறியாகவும் வரலவெனய்ப்பின்நிறம,
வெறுநிறம,
தவியபனலிஸ்
வென்முநிறற,
அரசரவெனதிகனரம்
மற்றும்,
மிக
இன்றிபதவியேநிறமபதவியேனததனக, தவியபனர ஆகிபதவியேவெற்றுக்கு எதிரனனா
தவியபனரனட்ொத்துொன் இநிறணக்கப்படுவெது என்பது இதன்
டபனருிகளைனகும்.
ஜனாேயொரு நனபதவியேக உரிநிறமகிகளைது பனதுகனப்பு, தவியவெநிறியாகவும் வரலகள் மற்றும்
வெனழ்க்நிறகத்
தரங்களுக்கனனா
தவியபனரனட்ொம்,
மற்றும்
தவியபனருக்கு எதிரனனா தவியபனரனட்ொம்: இந்த மூன்றும் தனன்
ட்ரம்ப் நிரவெனகத்திற்கு எதிரனக டதனழிியாகவும் வரலனிகளை வெரக்கம்
அரசிபதவியேல்ரீதிபதவியேனக அணிதிரட்ொப்படுவெதற்கு அடிப்பநிறொபதவியேனக
அநிறமபதவியே தவியவெண்டிபதவியே மூன்று மூியாகவும் வரல பனகங்கிகளைனகும்.
ட்ரம்ப்புக்கு
எதிரனனா
தவியபனரனட்ொமனனாது
முதியாகவும் வரலனளித்துவெத்திற்கும் அதன் அத்தநிறனா அரசிபதவியேல்
பிரதிநிதிகளுக்கும்
எதிரனனா
தவியபனரனட்ொமனகும்.
அரசமத்துவெமின்நிறம மற்றும் சுரண்ொலில் தவியவெரூன்றிபதவியே ஒரு
அரசமூக மற்றும் டபனருிகளைனதனர அநிறமப்புமுநிறறக்கு —
மனிதகுியாகவும் வரலத்நிறத
தவியபரழிநிறவெ
தவியேயொரு நனக்கித்
தள்ளிக்
டகனண்டிருக்கின்ற
ஒரு
அநிறமப்புமுநிறற—
எதிரனக
உியாகவும் வரலகின்
ஒவ்டவெனரு
ேயொரு நனட்டிலும்
டதனழிியாகவும் வரலனிகளைரகநிறிகளை
கல்வியூட்டுவெநிறதயும்,
ஒழுங்கநிறமப்பநிறதயும்
மற்றும்
அணிதிரட்டுவெநிறதயும் அது அரசனரந்திருக்கிறது.
ேயொரு நனன்கனம்
அகிியாகவும் வரலத்தின்
அநிறனாத்துியாகவும் வரலகக்
குழுவின்
அத்தநிறனா பிரிவுகளுொனும் அரசிபதவியேல் கூட்ொணி டகனண்ொ,
தவியஅரசனஅரசலிஅரச அரசமத்துவெக் கட்சி மட்டுதவியம இப்தவியபனரனட்ொத்திற்குத்
தநிறியாகவும் வரலநிறம
டகனடுத்துக்
டகனண்டிருக்கிறது.
பரந்த
தீவிரப்பொல்
மற்றும்
முன்கண்டிரனத
அரசிபதவியேல்
தவியபனரனட்ொங்கிகளைது ஒரு கனியாகவும் வரலகட்ொத்திற்குள் ேயொரு நனம் நுநிறழந்து
டகனண்டிருக்கிதவியறனம்.
இது
பங்குடபறுவெதற்குரிபதவியே
அரசமபதவியேமனகும். தவியஅரசனஅரசலிஅரச அரசமத்துவெக் கட்சியில் இநிறணந்து
அதநிறனாக் கட்டிடபதவியேழுப்புவெதற்கு உதவுங்கள்!

