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இந்தியி: தூத்துக்குடி ஆர்ப்டி ஆர்ப்பிட்டங்கள் மீாட்டங்கள் மீதின
படி ஆர்ப்பிலிஸ் ாட்டங்கள் மீதிக்குாட்டங்கள் மீதலினில் டி ஆர்ப்பிதிக்கப்டி ஆர்ப்பட்டவர்கள்
பவளிப்டி ஆர்ப்ப்படடயிக க படி ஆர்ப்பசினர்
By Sasi Kumar and Moses Rajkumar,
தென்
இந்திய
கடடலகடலோர
நகரமடலோன
தூத்துக்குடியில
ஸ்தடர்ர்லகட் ெடலோமிர உருக்கடலோர்லகக்கு எதிரடலோக நடந்ெ திராக நடந்த பெரும
ஆர்ப்ிராக நடந்த பெடலோட்டத்தின்
டலிராக நடந்த பெடலோது
நடத்ெப்ிராக நடந்த பெட்ட
திராக நடந்த பெடலோலிஸ்
ெடலோக்குெலினடலோல ிராக நடந்த பெடலோதிக்கப்ிராக நடந்த பெட்டவர்களிடம டலிராக நடந்த பெசுவெற்கு உகக
டலோடலோோலிோ வர்லகத் ெள நிருிராக நடந்த பெர்கள் ோமீிராக நடந்த பெத்தில அங்கு
தோன்றனர். இந்ெ ஆர்லக, எண்ணற்ற இறப்புகர்லளயும பிற
சுகடலோெடலோர பிரச்சிர்லனகர்லளயும விர்லளவிக்கும அிராக நடந்த பெடலோயகரமடலோன
தெடலோழிற்ோடலோர்லக
கழிவுகர்லள
ிராக நடந்த பெக
ெோடலோப்ெங்களடலோக
தவளிடலயற்றி வந்துள்ளது.
டலம

22 அன்ற, தெடலோழிகடலோளர்கள், இர்லளஞர்கள்

உள்ளூர்வடலோசிகள்

என

உருக்கடலோர்லகர்லய

22,000

டலிராக நடந்த பெர்

உடனடியடலோக

மற்றம

ஒன்றகூடி

மூட

இந்ெ

டலவண்டுதமன

டலகடலோரிக்ர்லக ர்லவத்து மடலோவட்ட ஆட்சியர் (அரோடலோங்க முகவர்)
அலுவககம

டலநடலோக்க

நடலோடுகடந்ெ

அணிவகுத்துச்

நிறவனமடலோன

தோன்றனர்.

டலவெடலோந்ெடலோ

ரிடலோடலோர்ோஸ்

ஒரு
ஆல

நடத்ெப்ிராக நடந்த பெடும இந்ெ துர்லண நிறவனத்திற்கு எதிரடலோன தெடலோடர்
ஆர்ப்ிராக நடந்த பெடலோட்டங்களின் 100 வது நடலோளடலோக அது இருந்ெது.
அப்டலிராக நடந்த பெடலோது கூட்டத்ர்லெ டலநடலோக்க திராக நடந்த பெடலோலிஸ் கண்மூடித்ெனமடலோக
துப்ிராக நடந்த பெடலோக்க

சூடு

நடத்தி

ிராக நடந்த பெதிகடி

தகடலோடுத்ெதில

13 டலிராக நடந்த பெர்

தகடலோலகப்ிராக நடந்த பெட்டதுடன், டலமலும 100 டலிராக நடந்த பெர் ிராக நடந்த பெடுகடலோயமர்லடந்ெனர்.
அெர்லனத்

தெடலோடர்ந்து,

கடலோட்டுமிரடலோண்டித்ெனமடலோன
எதிர்ப்ர்லிராக நடந்த பெ

உருக்கடலோர்லக
ெடலோக்குெலுக்கு

தமௌனமடலோக்கும

வீடுகளுக்குச்
விோடலோரர்லண

தோன்ற
தோய்து

மற்றம

எதிரடலோக

முயற்சியில

இரவு

எழுந்ெ
திராக நடந்த பெடலோலிஸ்

டலோடலோெர்லனகர்லள

“ோந்டலெகத்திற்குரியவர்கர்லள”

நடத்தி
ர்லகது

தோய்து வருகறது.
இந்நிர்லகயில,

ிராக நடந்த பெக

5 July 2018

ிராக நடந்த பெங்டலகற்ிராக நடந்த பெடலோளர்களுக்கு

எதிரடலோக வைக்குகர்லளயும அவர்கள்

ிராக நடந்த பெதிவு தோய்துள்ளனர்.
திட்டமிடப்ிராக நடந்த பெட்ட

கூட்டத்ர்லெ

நடத்ெ

திராக நடந்த பெடலோலிஸ்

மறத்ெ

பின்னர், கூட்ட ஒழுங்கர்லமப்ிராக நடந்த பெடலோளர்கள்

உயர்

நீதிமன்றத்ர்லெ

அணுக

அனுமதி
இறதியில

அக்கூட்டத்ர்லெ

நடத்ெ

அனுமதி திராக நடந்த பெற்றனர். இருப்பினும நீதிமன்ற தீர்ப்பு முற்றிலும
 ஜனநடலோயக விடலரடலோெமடலோகடலவ இருந்ெது, அென்ிராக நடந்த பெடி கூட்டத்தில
1,000 டலிராக நடந்த பெர் மட்டுடலம ககந்து தகடலோள்ள முடியும என்ிராக நடந்த பெதுடன்,
மடலோர்லக 6 மணி முெல 8 மணி வர்லர மட்டுடலம கூட்டம
நடத்ெப்ிராக நடந்த பெட டலவண்டும டலமலும அக்கூட்டத்தில இரண்டு டலிராக நடந்த பெர்
மட்டுடலம உர்லரயடலோற்ற முடியும எனவும அறிவிக்கப்ிராக நடந்த பெட்டது.
இந்திய அரசியல ஸ்ெடலோிராக நடந்த பெகத்தின் ஒரு அங்கமடலோக இருந்து
வரும

ஸ்ரடலோலினிோ

தெடலோழிகடலோள

CPM

வர்க்கத்தின்

எந்ெதவடலோரு சுயடலோதீன அணிதிரள்ர்லவயும எதிர்க்கறது.

CPM,

அென் கூட்டணி கட்சியடலோன இந்திய கமயூனிஸ்ட் கட்சியுடன்
(Communist Party of India-CPI)

இர்லணந்து தகடலோண்டு திராக நடந்த பெடலோலிஸ்

ிராக நடந்த பெடுதகடலோர்லகக்கு

தவகு ஜன

எதிரடலோன

டலகடலோிராக நடந்த பெத்ர்லெ

திர்லோ

திருப்ிராக நடந்த பெ டலவர்லக தோய்து வருவதுடன், அரசியல ரீதியடலோக
இந்திய முெகடலோளித்துவத்தின் ிராக நடந்த பெடலோரமிராக நடந்த பெரிய ஆளும கட்சியடலோன
கடலோங்கரசிற்கும, திரடலோவிட முன்டலனற்றக் கைகம

(DMK)

பிற பிரடலோந்திய முெகடலோளித்துவ கட்சிகளுக்கும
தோய்யும டலோர்லவயிலும ஈடுிராக நடந்த பெட்டுள்ளது.
டலம

22

ிராக நடந்த பெடுதகடலோர்லக

கடலோங்கரசுடனும

மற்றம

ோமிராக நடந்த பெவத்ர்லெத்
உள்ளூர்

மற்றம

கீழ்ிராக நடந்த பெடிய
தெடலோடர்ந்து,

மக்களின்

உயிர்கள்

மற்றம வடலோழ்வடலோெடலோரங்களின் அழிவில திராக நடந்த பெரும இகடலோிராக நடந்த பெத்ர்லெ
உள்ளூர்

மக்கள்

அருகலுள்ள

டலவெடலோந்ெடலோ

குழுவினர்

ஈட்டுவெற்கு

முன்னடலர

டலகடலோவிலகளுக்கு தோன்ற ெஞ்ோம புகுந்துள்ளனர். டலமலும,

அனுமதியளித்து

கடந்ெ ஒன்றர்லர மடலோெமடலோக எண்ணற்ற மக்கள் சிர்லறயில

தகடலோண்ட கட்சியடலோன திரடலோவிட முன்டலனற்றக் கைகத்துடனும

அர்லடத்து ர்லவக்கப்ிராக நடந்த பெட்டுள்ளனர்.

(DMK)

டலமலும, இந்ெ

பிரச்சிர்லன

மடலோர்க்சிோ கமயூனிஸ்ட் கட்சி
CPM)

குறித்து

ஸ்ரடலோலினிோ

இந்திய

ோதி

இர்லணந்து,

தோய்ெ
CPM

ெமிழ்நடலோட்ர்லட
மும

ெளமடலோகக்

யும

CPI

கூட்டு

ஆர்ப்ிராக நடந்த பெடலோட்டங்களுக்கு அர்லைப்பு விடுத்திருந்ென.

(Communist Party of India-Marxist-

திராக நடந்த பெடலோலிஸ் ெடலோக்குெலில கடலோயமர்லடந்து உயிர்ெப்பியவர்களிடம

அர்லைப்பு விடுத்திருந்ெ  ஜத ஜூன் 23 திராக நடந்த பெடலோது கூட்டத்தில

டலிராக நடந்த பெோ உகக டலோடலோோலிோ வர்லகத் ெள நிருிராக நடந்த பெர்கள் தூத்துக்குடி

ிராக நடந்த பெங்டலகற்றவர்களுக்கு

எதிரடலோகவும

தூத்துக்குடி

திராக நடந்த பெடலோலிஸ்

மருத்ெவமர்லனக்கு

தோன்றடலெடலோடு,

ஏர்லனய

ோட்ட ரீதியடலோன நடவடிக்ர்லகர்லய எடுத்துள்ளனர். அத்துடன்,

ிராக நடந்த பெடலோதிக்கப்ிராக நடந்த பெட்டவர்கர்லளயும

அந்ெக்

கரடலோமத்திற்கும தோன்றனர். அப்டலிராக நடந்த பெடலோது அவர்கர்லள நடலோன்கு

உத்திரர்லவ

கூட்டத்ர்லெ

நடத்துவது

மீறியுள்ளனர்

குறித்து
என்ற

நீதிமன்ற
குற்றமோடலோட்டி

திராக நடந்த பெடலோலிோடலோர்கள்

ோந்திக்க

பின்தெடலோடர்ந்ெடலெடலோடு,

WSWS

திடலரஸ்புரம
நிருிராக நடந்த பெர்களுடன்

டலிராக நடந்த பெசிய உள்ளூர்வடலோசிகளில ஒருவரின் வீட்ர்லடயும பின்னர்

ஆனடலோல அரோடலோங்க ர்லவத்தியோடலோர்லக அதிகடலோரிகடலளடலோ ிராக நடந்த பெகத்ெ

டலோடலோெர்லன தோய்துள்ளனர்.

கடலோயமுற்ற

ிராக நடந்த பெகரது

அவர்களது

கடலோயங்கள்

உருக்கடலோர்லக மற்றம திராக நடந்த பெடலோலிஸ் ெடலோக்குெல மீெடலோன தீவிர
எதிர்ப்ர்லிராக நடந்த பெ

எதிர்தகடலோண்ட

நிர்லகயில,

ெமிழ்நடலோட்டின்

அர்லனத்து இந்திய அண்ணடலோ திரடலோவிட முன்டலனற்றக் கைக
மடலோநிக

(All India Anna Dravida Munnettra Kazhagam-AIADMK)

அரோடலோங்கம

அந்ெ

ஆர்லகர்லய

மூடுவெற்கு

ஆர்லண

குரலுக்கும

தோவி

ோடலோய்க்கடலோமல,

குணமர்லடவெற்கு

முன்ிராக நடந்த பெடலோகடலவ

அவர்கர்லள மருத்துவமர்லனயில இருந்து தவகு விர்லரவடலோக
விடுவித்ெனர்.”
கடலோயமர்லடந்ெவர்களில
தோடலோந்ெ

ஊருக்கு

திராக நடந்த பெருமிராக நடந்த பெடலோகடலோனவர்கர்லள

திருமபிச்

தோன்ற

அவர்களது

தோடலோந்ெச்

தோகவில

பிறப்பித்ெது
(ிராக நடந்த பெடலோர்க்கவும:
“இந்திய
அதிகடலோரிகள்
தூத்துக்குடியில மடலோசுிராக நடந்த பெடுத்தும ெடலோமிர ஆர்லகர்லய மூடினர்”).

மருத்துவம ிராக நடந்த பெடலோர்க்கும ிராக நடந்த பெடி கட்டடலோயப்ிராக நடந்த பெடுத்ெப்ிராக நடந்த பெட்டது குறித்து

இருப்பினும,

டலோர்க்கப்ிராக நடந்த பெட்டிருந்ெ 105 டலிராக நடந்த பெரில, தவறம 10 டலிராக நடந்த பெர் மட்டுடலம

தெடலோடரும

அவ்வடலோர்லகர்லய

திராக நடந்த பெடலோலிஸ்

மீண்டும

அச்சுறத்ெல,

திறப்ிராக நடந்த பெெற்கு

அரோடலோங்கம

மருத்துவமர்லனயில, திராக நடந்த பெடலோலிஸ் ிராக நடந்த பெடுதகடலோர்லக ிராக நடந்த பெற்றிய
தகடலோண்டனர்

நகலகர்லள
மற்றம

கடலோயமர்லடந்ெவர்கள்

மடலோநிக

WSWS

திராக நடந்த பெற்றக்

அதிகடலோரிகளுக்கு

டலகடலோிராக நடந்த பெமர்லடந்ெடலோர்.

நீண்ட

கடலோகம

அதிலும

அனுமதிக்கக்கூடும என்ிராக நடந்த பெர்லெடலய சுட்டிக்கடலோட்டுகறது.

கட்டுர்லரகளின்

ெங்கம

எதிரடலோக

ெங்குவெற்கு

அவர்கள்

அனுமதிக்கப்ிராக நடந்த பெட்டிருந்ெனர்,

அர்லனவரும

இயகடலோர்லமயடலோக
இருந்ெடலோர்கள்
அனுமதிக்கப்ிராக நடந்த பெட்டனர்.”
“அரோடலோங்கம

வைங்கய

குர்லறவடலோனது

ஆர்ப்ிராக நடந்த பெடலோட்டக்கடலோரர்கள் டலகடலோிராக நடந்த பெத்துடன் குரல எழுப்பினர்.

“மருத்துவமர்லனயில

இைப்பீட்ர்லடயும
கூறினடலோர்.

டலமலும,

மீண்டும

தெடலோர்லக

இதுவர்லர

திராக நடந்த பெறவிலர்லக”

“ஒருடலவர்லள

திறக்கப்ிராக நடந்த பெடுமடலோனடலோல

தெடலோடர்ந்து
நடலோன்

நடலோன்

என்ிராக நடந்த பெெனடலோல

இைப்பீட்டுத்

என்ிராக நடந்த பெதுடன்,

ெடலோன்
மிகவும

எந்ெதவடலோரு
என்ற

ெங்கம

ஸ்தடர்ர்லகட்

ஆர்லக

அெற்கு

டலிராக நடந்த பெடலோரடலோடுடலவடலோம. இன்னும

குணமர்லடந்து

ோரீரரீதியடலோக

எதிரடலோக
ிராக நடந்த பெத்து

விடுடலவன்,

நடலோங்கள்

மடலோெங்களில

ஆனடலோல

திராக நடந்த பெடலோலிஸ்

ெடலோக்குெலினடலோல

ிராக நடந்த பெகரின்

உடல

உறப்புக்களும

டலோெப்ிராக நடந்த பெடுத்ெப்ிராக நடந்த பெட்டு

மிகவும

ஆிராக நடந்த பெத்ெடலோன

நிர்லகர்லமகளில

உள்ளனர்” என்றம அவர் தெரிவித்ெடலோர்.
டலமலும, ெனது குடுமிராக நடந்த பெம எதிர்தகடலோள்ளும நிதி தநருக்கடிகள்
ிராக நடந்த பெற்றியும ெங்கம டலிராக நடந்த பெசினடலோர். “எனது மடலோெ ஊதியம 5,000
ரூிராக நடந்த பெடலோய் [அெடலோவது மடலோெத்திற்கு 73 அதமரிக்க டடலோகர்கள்]
ெங்கம
ெங்கம,

மட்டுடலம
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வயது,

ஒரு

ெனியடலோர்

ிராக நடந்த பெள்ளியில

என்ிராக நடந்த பெதுடன்,

எங்கள்

ஆர்ப்ிராக நடந்த பெடலோட்டத்தில

இந்நிர்லகயில

“இந்ெ

ஸ்தடர்ர்லகட்

தகடலோண்டவர்
ஆர்லக

ஆவடலோர்.

உள்ளூர்

இவர்,
மக்கர்லள

கணவடலரடலோ

வடலோகன ஓட்டுநரடலோக உள்ளடலோர். கட்டத்ெட்ட

ோர்லமயலகடலோரரடலோக ிராக நடந்த பெணிபுரியும இவர், 40 நடலோட்களடலோக இந்ெ
ககந்து

எனது

ிராக நடந்த பெள்ளிக்கூட

எனது
மற்றம

டலநடலோட்டு

புத்ெக

ிராக நடந்த பெள்ளிக்கும தோலக முடியடலோமல உள்ளனர்.”

அறிந்து

ெடலோன்

இந்ெ

ஆர்ப்ிராக நடந்த பெடலோட்டத்தில

நடலோன்

ககந்து

தகடலோண்டலடன்,” என்றம, “எனது அயகவர்களில ஒரு சிற
குைந்ர்லெ
டலமலும,

புற்றடலநடலோய்

ிராக நடந்த பெடலோதிப்பினடலோல

ஸ்தடர்ர்லகட்

நச்சுப்

இறந்து

டலிராக நடந்த பெடலோனது.

திராக நடந்த பெடலோருட்களினடலோல

ிராக நடந்த பெடலோதிக்கப்ிராக நடந்த பெட்ட ிராக நடந்த பெக குைந்ர்லெகள் இங்கு உள்ளனர்” என்றம
தெரிவித்ெடலோர்.
“திராக நடந்த பெடலோலிஸ்

ஒவ்தவடலோருவர்லரயும தகடலோடூரமடலோகத் ெடலோக்கனர். சிக

அரசியலவடலோதிகள்
ஆனடலோல

எங்கள்

எங்கர்லள

தீவிரவடலோதிகள்

உரிர்லமகர்லள

என்கன்றனர்,

ிராக நடந்த பெடலோதுகடலோக்க

மட்டுடலம

நடலோங்கள் டலிராக நடந்த பெடலோரடலோடுகடலறடலோம. நடலோங்கள் திராக நடந்த பெண்கள் என்ிராக நடந்த பெர்லெக்
கூட இகட்சியம தோய்யடலோமல திராக நடந்த பெடலோலிஸ் எங்கர்லள வன்மமடலோக
ெடலோக்கனர். எனது ர்லக கடுர்லமயடலோக முறிந்து டலிராக நடந்த பெடலோய்விட்டது,

ிராக நடந்த பெரமசிவம

முடியவிலர்லக

மடலோெமடலோக
இலர்லக…

குைந்ர்லெகளுக்கடலோன

பிரச்சிர்லனகர்லளயும

கடலோரணத்ர்லெ

தோலுத்ெ

இரண்டு

என்னடலோல

ஏற்ிராக நடந்த பெடுத்திய

ஒரு

குடுமிராக நடந்த பெத்திற்கு எவ்விெ வருமடலோனமும

ிராக நடந்த பெடலோதித்ெதுடன், புற்றடலநடலோய், ஆஸ்துமடலோ மற்றம பிற சுவடலோோ
மக்களுக்கு

மூன்ற-ோக்கர

கட்டணங்கர்லள

என்ிராக நடந்த பெெடலோல,

அவர்கள்

ிராக நடந்த பெரமசிவம, 43 வயது, ஆட்டலடடலோ-ரிக்ோடலோ
பின்வருமடலோற

ஓட்டுநரடலோன

தெரிவித்ெடலோர்:

அரசியலவடலோதிர்லயயும

இவர்

“ஒவ்தவடலோரு

நடலோன்

தவறக்கடலறன்.

இவர்,

“அன்ற

நடலோன்

அந்ெ

ஆர்ப்ிராக நடந்த பெடலோட்டத்தில

தகடலோள்ளவிலர்லக, டலவர்லகக்கு

தோன்ற

ககந்து

தகடலோண்டிருந்டலென்,

என்றடலோலும திராக நடந்த பெடலோலிஸ் என்ர்லனயும சுட்டுவிட்டனர். உண்ர்லம

அரசியலவடலோதிகள் மக்களுக்கடலோக இலர்லக. [பிரெம மந்திரி]

நிர்லகர்லமகர்லளயும

டலமடலோடியும,

ஊடகங்கள் மூடி மர்லறத்துவிட்டன. இப்டலிராக நடந்த பெடலோது நடலோன் எனது

[ெமிழ்நடலோடு

முெகர்லமச்ோர்]

எடப்ிராக நடந்த பெடலோடியும

ஒரு

தோலவந்ெரடலோன ஸ்தடர்ர்லகட் உரிர்லமயடலோளருக்கடலோக திராக நடந்த பெடலோலிஸ்

ஒரு

துப்ிராக நடந்த பெடலோக்க சூட்டிற்கு உத்திரவிட்டு, 13 அப்ிராக நடந்த பெடலோவி மக்கர்லள
தகடலோன்றவிட்டனர்.”

டலவர்லக

“டலமலும,

தோன்ர்லன

தநடுஞ்ோடலோர்லக

நடந்ெது

இைந்துள்ள

நிர்லகயில

ெரமடலோட்டடலோர்கள்.

ஒடலர

என்ிராக நடந்த பெர்லெயும
எனக்கு

கடலோலுடன்

யடலோரும
இருக்கும

ஒருவருடன் வடலோை யடலோர் விருமபுவடலோர்கள்? எனது வடலோழ்க்ர்லக

இர்லடடலய

ஒரு

தெடலோர்லகந்துவிட்டது. குர்லறந்ெ இைப்பீடு தகடலோடுத்து இர்லெ

தோயலிராக நடந்த பெடுத்துவெற்கடலோக

நிக

ஈடுகட்ட

மற்றம

திட்டத்ர்லெ

கடலோர்லக

என்ன

டலோகம

முயலும

அரோடலோங்கத்தின்

விருமிராக நடந்த பெவிலர்லக,

டலிராக நடந்த பெடலோரடலோட்டத்ர்லெயும

மீறகடலோகடலவ நடலோன் கருதுகடலறன்” என்ற தெரிவித்ெடலோர்.

அரோடலோங்கம

ோமீிராக நடந்த பெத்தில

நசுக்கயுள்ளது. அெற்கு ஈடடலோக அவர்களுக்கு வைங்கப்ிராக நடந்த பெட்ட

“மக்கர்லள

தெடலோர்லகயும

சூடு

ெங்களது

மிகவும

குர்லறவடலோனது

நிகங்கர்லள

கடலோப்ிராக நடந்த பெடலோற்ற

என்ற

நிர்லகயில,

அவர்கள்

டலிராக நடந்த பெடலோரடலோடினர்.

இர்லெ

கடலோப்ிராக நடந்த பெடலோற்றத்ெடலோன்

நடத்ெப்ிராக நடந்த பெட்டது

ஒரு

நடலோன்

அிராக நடந்த பெகரிப்பு தோய்யப்ிராக நடந்த பெட்டர்லெ எதிர்த்து விவோடலோயிகள் நடத்திய
ெமிழ்நடலோடு

டலமலும

வழிர்லய

இந்ெ

என்ற

மனிெ

திராக நடந்த பெடலோலிஸ்

உரிர்லம

துப்ிராக நடந்த பெடலோக்கச்

எடப்ிராக நடந்த பெடலோடி

கூறகறடலோர்.

எனினும, அரோடலோங்கம அவர்களது உரிர்லமகர்லள நசுக்கயது.

உண்ர்லமயடலோகவடலோ?
தகடலோலகப்ிராக நடந்த பெட்ட
13
டலிராக நடந்த பெரும
உடல
உறப்புக்கள்
டலோெப்ிராக நடந்த பெடுத்ெப்ிராக நடந்த பெட்டவர்களும
அவர்களுக்கு

உர்லைக்கும

என்ன தோய்ெடலோர்கள்? ிராக நடந்த பெடுகடலோயமர்லடந்து மருத்துவமர்லனயில

ிராக நடந்த பெடலோதுகடலோக்க
நீங்கள்

திராக நடந்த பெருமக்கள்

ெங்களது

ஒருங்கர்லணந்து

கூறவர்லெ

நடலோன்

டலிராக நடந்த பெடலோரடலோட
ஒப்புக்

உரிர்லமகர்லள
டலவண்டும

என்ற

டலோர்க்கப்ிராக நடந்த பெட்டுள்ள இர்லளஞர்களின் கதி என்ன?... இதுெடலோன்

தகடலோள்கடலறன்”

என்ற

அரோடலோங்கம

டலமலும தெரிவித்ெடலோர்.

அரசியலவடலோதிர்லயயும

டலமலும, ிராக நடந்த பெரமசிவம இர்லெயும டலோர்த்துக் கூறினடலோர்: “நடலோன்
ஸ்தடர்ர்லகட்
அங்கு

ஆர்லகக்கு

ெண்ணீர்

மடலோசுிராக நடந்த பெட்டுள்ளது.

அருடலக

வசித்து

மடலோசுிராக நடந்த பெட்டுள்ளடலெடலோடு
ஸ்தடர்ர்லகட்

ஆர்லக

வருகடலறன்.

கடலோற்றம

கூட

நிரந்ெரமடலோக

மூடப்ிராக நடந்த பெடும என்ற எடப்ிராக நடந்த பெடலோடி தெரிவித்ெடலோர், ஆனடலோல, அந்ெ
நிறவனம
ஸ்தடர்ர்லகட்
தூத்துக்குடி

மீண்டும
நிர்வடலோகம
வடலோழ்

மக்களுக்கு

விர்லரவில

திறக்கப்ிராக நடந்த பெடும

அறிவித்துள்ளது.
மக்கள்

இந்ெ

என்ற

ஆர்லகயடலோல

ஆற்றம

நடலோன்

மக்கள்

டலோர்லவயடலோ? ஒவ்தவடலோரு

தவறக்கடலறன்.

ஸ்தடர்ர்லகட்

ிராக நடந்த பெடலோதிக்கப்ிராக நடந்த பெட்டுள்ளெடலோல

ெடலோடலன

அவர்கள் டலிராக நடந்த பெடலோரடலோடினர், ஆனடலோல அரோடலோங்கடலமடலோ அவர்கர்லள
சுட்டுத்ெள்ளிவிட்டது,
மக்கள்

எழுந்து

கருதுகன்றனர்.
கூறகறடலோர்கள்!”

ஏதனன்றடலோல
டலிராக நடந்த பெடலோரடலோடக்

இர்லெத்ெடலோன்

இதுடலிராக நடந்த பெடலோக

கூடடலோது

என

 ஜனநடலோயக

நடலோடு

மீண்டும
அவர்கள்
என்ற

திராக நடந்த பெருமிராக நடந்த பெடலோகடலோன
ஆர்லகயினடலோல

ிராக நடந்த பெடலோதிக்கப்ிராக நடந்த பெட்டுள்ளனர். எனது தநருங்கய டலெடலோைரின் மகள்
ோமீிராக நடந்த பெத்தில புற்றடலநடலோய் ிராக நடந்த பெடலோதிப்பினடலோல இறந்துவிட்டடலோர்.”

ெங்கடலோ
ெங்கடலோ, 17 வயது, திராக நடந்த பெடலோலிஸ் ெடியடியினடலோல ர்லக முறிந்து
டலிராக நடந்த பெடலோன

இவர்

ஆர்லக

பின்வருமடலோற

மீண்டும

தெரிவித்ெடலோர்:

திறக்கப்ிராக நடந்த பெட்டடலோல,

“ஸ்தடர்ர்லகட்

நடலோன்

மீண்டும

டலிராக நடந்த பெடலோரடலோடுடலவன். எனது ர்லக உர்லடந்து டலிராக நடந்த பெடலோயிருந்ெடலோலும கூட
பிரின்ஸ்டன்

அர்லெ நடலோன் இகட்சியம தோய்ய மடலோட்டலடன். ரஜினி [பிரிராக நடந்த பெக

பிரின்ஸ்டன், 22 வயது, வி.வி. ர்லடட்டடலோனியம நிறவனத்தில

ெமிழ்

ிராக நடந்த பெணிபுரிந்ெ

மடலோறியுள்ள

இவர்

கடலோயமர்லடந்ெெடலோல

திராக நடந்த பெடலோலிஸ்

அவரது

கடலோல

ெடலோக்குெலில

ிராக நடந்த பெடு

அகற்றப்ிராக நடந்த பெட்டுவிட்டது.

நடிகர்

மற்றம

ரஜினிகடலோந்த்],

விடலரடலோதிகள்’ என்ற

ெற்டலிராக நடந்த பெடலோது

அரசியலவடலோதியடலோக

ஆர்ப்ிராக நடந்த பெடலோட்டக்கடலோரர்கர்லள

குறிப்பிட்டத்ர்லெ

‘ோமூக

நடலோன் எதிர்க்கடலறன்.

அவர் ஒரு ிராக நடந்த பெணக்கடலோரர், அெனடலோல ெடலோன் அவர் திராக நடந்த பெடலோலிஸ்

டலம 22 திராக நடந்த பெடலோலிஸ் ெடலோக்குெலில தகடலோலகப்ிராக நடந்த பெட்ட  ஜடலோன்சி ரடலோணி

நடவடிக்ர்லககர்லள ிராக நடந்த பெடலோதுகடலோத்ெடலோர். தோலவந்ெர் நகன்கர்லளடலய

என்ிராக நடந்த பெவரது

திராக நடந்த பெடலோலிஸ்

வயெடலோன அவரது ோடலகடலோெரி ோகடலோயரடலோணிர்லய ோந்தித்ெனர்.

ிராக நடந்த பெடலோதுகடலோக்கறது

என்ற ெங்களது

கருத்துக்கர்லள

வீட்டிற்கு

நிருிராக நடந்த பெர்கள்

WSWS

தோன்ற,

55

நடலோன் ஏற்றக்தகடலோள்கடலறன்.
“நடலோன்

எந்ெதவடலோரு

ஏதனன்றடலோல

கட்சிக்கும

அர்லனவருடலம

ஆரமிராக நடந்த பெத்தில

இருந்டலெ

கட்சிகளும

ஸ்தடர்ர்லகட்

ஆெரவடலோக

கட்சிகள்

மீெடலோன

இரண்டு

ஊைலவடலோதிகள்

ஆவர்.

எதிரடலோக

எதிர்ப்பு

வயது,
இவர்,

ெடலோன்.

கட்டுமடலோனத்திற்கு

உருக்கடலோர்லகக்கு

52

தெடலோழிகடலோளியடலோன

AIADMK

ஆர்லக

ிராக நடந்த பெக கட்சிகளும நடத்தும
டலிராக நடந்த பெடலோலித்ெனமடலோனர்லவடலய.”
திராக நடந்த பெடலோற்தோழியன்,

மற்றம

வரும

இந்நிர்லகயில, இந்ெ

மடலோட்டலடன்,

ஊைலவடலோதிகள்

DMK

இருந்து

வடலோக்களிக்க

ெற்டலிராக நடந்த பெடலோது

ஆர்ப்ிராக நடந்த பெடலோட்டங்களும

மின்ோடலோரத்துர்லற

ஒப்ிராக நடந்த பெந்ெத்

உத்திடலயடலோகபூர்வ

அரசியல

நமபிக்ர்லகர்லய

இைந்துவிட்டெடலோக

ோகடலோயரடலோணி

தெரிவித்ெடலோர். டலமலும, “அர்லனத்து கட்சிகளும மற்றம ிராக நடந்த பெக

“எனது

ிராக நடந்த பெத்திரிர்லகயடலோளர்களும

ஈடுிராக நடந்த பெடவிலர்லக, ஆனடலோல அென் ிராக நடந்த பெடலோர்ர்லவயடலோளரடலோக மட்டும

டலோகரித்துச்

இங்கு

தோன்றனர்,

வந்து

ஆனடலோல

வரவிலர்லக

என்ிராக நடந்த பெதுடன், அவர்கள்

என்ிராக நடந்த பெர்லெப்

ிராக நடந்த பெற்றிய

ெகவல

அளிக்கவிலர்லக. நீங்கள்

“எந்ெதவடலோரு

CPI

எர்லெ

எவரும

கண்டறிந்ெனர்
எங்களுக்கு

அச்ோடித்ெ ிராக நடந்த பெத்திரிர்லககர்லள

குறித்து

நடலோன்

மிகுந்ெ

கட்சியும

மற்றம

மக்களுக்கடலோக
இரு

CPM

கட்சிகளும

ெங்கர்லள கமயூனிஸ்டுகள் என அர்லைத்துக் தகடலோள்கன்றன,
எனினும

அவர்களுக்கும

மற்றம

AIADMK

DMK

கட்சிகளுக்கும இர்லடடலய எந்ெவிெ டலவறிராக நடந்த பெடலோடும இலர்லக.
“CPI மற்றம

CPM

தெடலோழிகடலோளர்

முர்லறர்லய

டலிராக நடந்த பெடலோரடலோடவிலர்லக.
ஒப்ிராக நடந்த பெந்ெத்
டலநரத்தில,

ெடலோன்

ஆகய இரண்டு கட்சிகளும ஒப்ிராக நடந்த பெந்ெ
நீக்குவது

நடலோன்

குறித்து

கட்டத்ெட்ட

தெடலோழிகடலோளியடலோக

இருந்து

வர்லரயறக்கப்ிராக நடந்த பெட்ட

30

ஒருடலிராக நடந்த பெடலோதும
ஆண்டுகளடலோக

வருகடலறன்…

நிகச்

ஒரு

சீர்திருத்ெங்கர்லள

விவரித்ெடலோர்.
அவர்களது
நடலோட்களடலோக

அவரது

அர்லடயடலோளம
உடர்லக

என்ிராக நடந்த பெது குறிப்பிடத்ெக்கது.

அிராக நடந்த பெகரித்துள்ளனர்

உடர்லகயும
ர்லவத்துக்

எங்களது

ோகடலோயரடலோணி
சுட்டுக்

16 நடலோட்களடலோக

தகடலோண்டனர்.

கடுர்லமயடலோக

ோட்டபூர்வ

அவர்லர

அத்துடன்,
வைக்கு

ிராக நடந்த பெக

சிர்லெந்து

குடுமிராக நடந்த பெத்தினரடலோல

முடியவிலர்லக.

திராக நடந்த பெறவெற்கு

தீவிரமடலோக

ோடலகடலோெரிர்லய

உடல

கடலோண

அவரது

ஒன்ர்லறயும

நடலோங்கள் தெடலோடர டலவண்டியிருந்ெது.
“எனது

வடலோழ் நடலோளில இதுடலிராக நடந்த பெடலோன்றதெடலோரு நிகழ்ர்லவ நடலோன்

கண்டதிலர்லக.

ஆர்ப்ிராக நடந்த பெடலோட்டக்கடலோரர்கள்

கடலோட்டுமிரடலோண்டித்ெனமடலோக

திராக நடந்த பெடலோலிஸ்

கடலோமிரடலோக்கர்லளயும

வடலோகனங்கர்லளயும

கூட

திராக நடந்த பெடலோலிஸத ஜூக்கு

இந்ெ

அர்லனவர்லரயும

ெடலோக்கனர்

கண்கடலோணிப்பு

உர்லடத்து
உரிர்லமர்லய

என்ிராக நடந்த பெதுடன்,
மூன்றச்ோக்கர

டலோெப்ிராக நடந்த பெடுத்தினர்.
அளித்ெது

யடலோர்?

மக்களுக்கடலோக ெடலோன் திராக நடந்த பெடலோலிஸ் என்ற அரோடலோங்கம கூறகறது,
ெடலோன் உண்ர்லம.”

இருந்து நிகங்கர்லள வலுக்கட்டடலோயமடலோக

எனது

கட்டுப்ிராக நடந்த பெடலோட்டில

தவளிநடலோட்டு

விவோடலோயிகளிடம

அழுதுதகடலோண்டலட

தகடலோன்றவிட்டதுடன், அவரது

மடலோறடலோக

ிராக நடந்த பெயன்ிராக நடந்த பெடலோட்டிற்கடலோக

ஆர்ப்ிராக நடந்த பெடலோட்டத்தில

என்ற

“திராக நடந்த பெடலோலிஸ்

அவர்கள் டலமற்தகடலோண்டனர், ஆனடலோல டலமற்கு வங்கத்தில,
நிறவன

இந்ெ

இருந்ெடலோர்”

டலிராக நடந்த பெடலோயிருந்ெெடலோல

அரசியல

டலிராக நடந்த பெடலோரடலோடவிலர்லக.

திருமிராக நடந்த பெ

எர்லெயும

[WSWS]

ெந்துள்ளீர்கள்,
இது
மகழ்ச்சியர்லடகடலறன்.

தோய்திகர்லள

ோடலகடலோெரி

தோலவந்ெர்களுக்கடலோகத்

ெடலோன்

திராக நடந்த பெடலோலிஸ்

என்ிராக நடந்த பெது

ஆசிரியர் பின்வரும கட்டுர்லரர்லயயும ிராக நடந்த பெரிந்துர்லரக்கறடலோர்:
தூத்துக்குடி ிராக நடந்த பெடுதகடலோர்லகயும , டலமடலோடியின் இந்தியடலோவும
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