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கடந்த வவார ஐரரவாப்பிய ரதர்தல்களின் முடிவுகள,  ஐரரவாப்பிய
ஒன்றியம் பாரவாரியளவில் நிரவாகரிக்கப்பாரட்டிருப்பாரதன்
வவளிப்பாரவாடவாகும்.  மவாஸ்ட்ரிச் உடன்பாரடிக்கையின் இகயின் இருப்பாரத்திரண்ட
ஆண்டகளுக்கு பின்னரும் மற்றும் பாரல கிழக்கு ஐரரவாப்பிய
அரசுகள உளளிகையின் இள்ளிணைந்து பாரத்து ஆண்டகளுக்கு பின்னரும்
ஐரரவாப்பிய ஒன்றியம் என்பாரது சக்தி வவாய்ந்த முதலவாளித்துவ
நலன்களின் ஒரு கருவி என்பாரகையின் இத வபாரரும்பாரவாலவான மக்கள
கவாண்கிறாரவார்கள.

2008  நிதியியல் வநருக்கடியில் இருந்து,  குறிப்பாரவாக
புரூஸ்வசல்ஸின் அகையின் இமப்புகள,  நிதியியல் மூலதனத்தின்
நலன்களுக்ரகற்பார ஐரரவாப்பாரவாவிற்கு மறுவடிவகையின் இமக்க ஒரு மத்திய
பாரவாத்திரம் வகித்துளளன.  அகையின் இவ கடகையின் இமயவான சிக்கன
நடவடிக்கையின் இககளவால் நலன்புரி அரகையின் இச சூகையின் இறாரயவாடி, பாரள்ளிணைக்கவாரர்களின்
நலன்களுக்கவாக வங்கிகளுக்கு பில்லியன்ககையின் இள கையின் இகமவாற்றி
விட்டதுடன்,  ஊதியங்ககையின் இள குகையின் இறாரந்த மட்டத்திற்கு வகவாண்ட
வருவதற்கும்,  சுரண்டகையின் இலயும் ரவகையின் இலவவாய்ப்பின்கையின் இமகையின் இயயும்
அதிகரிப்பாரதற்கும் அகையின் இனத்கையின் இதயும் வசய்தன.  ரதர்தல்களுக்கு
முந்கையின் இதய வவாரங்களில் ரஷ்யவாவுடனவான ஒரு இரவாணுவ ரமவாதலின்
விளிம்பிற்கு ஐரரவாப்பாரவா இழுத்து வரப்பாரட்ட நிகையின் இலயில்,
அவமரிக்கவாவுடன் ரசர்ந்து,  ஐரரவாப்பிய ஒன்றியம் ஒரு
ஆக்ரரவாஷமவான வவளியுறாரவு வகவாளகையின் இககையின் இயப் பின்வதவாடர்ந்து
வருகிறாரது. 

இத்தகையின் இகய சூழ்நிகையின் இலகளின் கீழ், ஐரரவாப்பிய ஒன்றியம் நல்வவாழ்வு
மற்றும் அகையின் இமதிக்கு உத்தரவவாதம் அளிக்கிறாரது என்றார
உத்திரயவாகபூர்வ பிரச்சவாரத்கையின் இத பாரல மக்கள சுத்தமவான
பாரவாசவாங்குத்தனமவாக கருதுகிறாரவார்கள.  ஆனவால் இந்த அதிருப்தி
எந்தவவவாரு ரநர்மகையின் இறாரயவான வவளிப்பாரவாட்கையின் இடயும் கவாள்ளிணைவில்கையின் இல,
ஏவனன்றாரவால் வதவாழிற்சங்கங்களும்,  “இடது"  கட்சிகள என்று
கருதப்பாரடபாரகையின் இவயும் அகையின் இனத்து ரபாரவாரவாட்டங்களுக்கும் மற்றும்
பாரவாரிய நடவடிக்கையின் இககளுக்கும் குழி பாரறித்துவிடகின்றாரன.  இதனவால்,
மக்கள எதிர்ப்பு ஒரு உயிரரவாட்டமற்றாரதவான,  பாரகுதி
பிற்ரபாரவாக்குத்தனமவான வடிவில் வவளிப்பாரடத்தப்பாரட்டளளது.

ஐரரவாப்பாரவாவில் பாரதிவு வசய்துளள வமவாத்த வவாக்கவாளர்களில்
பாரவாதிக்கும் ரமற்பாரட்டவர்கள (57  சதவீதத்தினர்)  ரதர்தல்களில்
பாரங்வகடக்கவில்கையின் இல.  குறிப்பாரவாக கடந்த 10  ஆண்டகளில்
ஐரரவாப்பிய ஒன்றியத்தில் ரசர்ந்த கிழக்கு ஐரரவாப்பிய நவாடகளில்
ஏமவாற்றாரம் உயர்ந்தளவில் இருந்தது. ஸ்ரலவாவவாக்கியவாவில், வவறும்
13 சதவீத வவாக்கவாளர்கள வவாக்களிக்க வசன்றாரனர். வசக் குடியரசு,
ஸ்ரலவாரவனியவா,  ரபாரவாலவாந்து மற்றும் குரரவாஷியவாவில் கவால்
பாரங்கிற்கும் குகையின் இறாரந்த வவாக்கவாளர்கள பாரங்வகடத்தனர்.

பாரல நவாடகளில், வவாக்கவாளர்கள பாரதவியிலிருந்த அரசவாங்கங்ககையின் இளத்
தண்டித்தனர்.  பிரவான்ஸ்,  ஸ்வபாரயின்,  பிரிட்டன்,  கிரீஸ் மற்றும்
வநதர்லவாந்தில்,  பாரல தசவாப்தங்களவாக மவாறி மவாறி ஆட்சிக்கு
வந்திருந்த அல்லது ஒன்றுகூடி ஆட்சி வசய்திருந்த சமூக
ஜனநவாயக மற்றும் பாரழகையின் இமவவாத கட்சிகள,  பாரவாரிய இழப்புகளவால்
பாரவாதிக்கப்பாரட்டன.

ஸ்தவாபாரக கட்சிகளின் சீரழிவு சில இடங்களில் அழிவுகரமவான
மற்றும் அபாரவாயகரமவான வடிவங்ககையின் இள எடத்துளளன.  பாரழகையின் இமவவாத

கட்சி,  தவாரவாளவவாத கட்சி,  பாரசுகையின் இம கட்சி,  சமூக ஜனநவாயக கட்சி
அல்லது "இடது"  கட்சி எதுவவானவாலும் ஆகட்டம் இந்த ஸ்தவாபாரக
கட்சிகள அகையின் இனத்துரம ஐரரவாப்பிய ஒன்றியத்கையின் இத
ஆதரித்திருந்ததவால்,  தீவிர வலது மற்றும் பாரகிரங்கமவான பாரவாசிச
கட்சிகளவால் அந்த அதிருப்தியில் இருந்து ஆதவாயமகையின் இடய முடிந்தது.

பிரவான்ஸ்,  பிரிட்டன் மற்றும் வடன்மவார்க்கில்,  அதிதீவிர-வலது
ரபாரவான்றார கட்சிகள மிக பாரலமவான சக்தியவாக வந்துளளன. ஆஸ்திரியவா,
வபாரல்ஜியம்,  வநதர்லவாந்து,  பின்லவாந்து மற்றும் ஹங்ரகரியில்
அவற்றின் வவாக்குக்கள இரட்கையின் இட இலக்க விகிதங்ககையின் இள அகையின் இடந்தன.
சுவீடன் ஜனநவாயகக் கட்சியினரும், கிரீஸில் பாரவாசிச ரகவால்டன் ரடவான்
கட்சியினரும் ஏறாரத்தவாழ பாரத்து சதவீத வவாக்குககையின் இளப் வபாரற்றாரனர்.

இத்தகையின் இகய வலதுசவாரி மற்றும் பாரவாசிச சக்திகளின் வளர்ச்சி
ஐயத்திற்கிடமின்றி ஓர் அபாரவாயகரமவானதவாகும்.  அவர்கள தமது
பிற்ரபாரவாக்குத்தன ரவகையின் இலத்திட்டத்தில் தீர்மவானகரமவாக உளளனர்
என்பாரரதவாட அரசு மற்றும் பாரவாதுகவாப்பு அகையின் இமப்புகளிடம் இருந்தும்
அத்ரதவாட ஆளும் வர்க்கத்திலுளள ஒரு வளர்ந்து வரும்
பிரிவுகளினவாலும் ஆதரவளிக்கப்பாரடகின்றாரவார்கள.  எவ்வவாறிருப்பினும்,
அவர்களின் வளர்ச்சி அவர்களின் ரபாரரினவவாத,  வவளிநவாட்டவர்
விரரவாத மற்றும் சர்வவாதிகவார ரவகையின் இலத்திட்டத்திற்கு பாரவாரிய
ஆதரவுளளது என்று சித்தரிப்பாரது தவறாரவாகும்.  சமூக
நம்பிக்கையின் இகயின்கையின் இமயும்,  விரக்தியுரம வவாக்கவாளர்ககையின் இள அவர்களின்
கரங்களுக்குள தளளியுளளது.

இந்த வலதுகளின் வளர்ச்சிக்கவான முக்கிய வபாரவாறுப்பு,  ஐரரவாப்பிய
இடது மற்றும் ரபாரவாலி-இடது குழுக்களின் மட்டங்களிலும்,
அவற்றிற்கு ஆதரவவான கட்சிகளின் மீரத தங்கியுளளது. இத்தகையின் இகய
அகையின் இமப்புகளில் அவற்றின் வபாரயரில் மட்டரம "இடது"  என்பாரது
உளளது.  அகையின் இவ வதவாழிலவாள வர்க்கத்திற்கவாக அல்லவாது, உயர்தர
மத்திய வர்க்கத்தின் ஒரு சிறிய வசல்வவாக்கு வபாரற்றார அடக்கிற்கவாக
ரபாரசுகின்றாரன.  அகையின் இவ முதலவாளித்துவத்திற்கு எதிரவான வதவாழிலவாள
வர்க்கத்தின் ஒரு சுயவாதீனமவான இயக்கத்கையின் இத தடப்பாரகையின் இதயும் மற்றும்
அதற்கவாக வதவாழிற்சங்கங்கள மற்றும் சமூக ஜனநவாயகவவாதிகரளவாட
ரசர்ந்து வநருக்கமவாக ரவகையின் இல வசய்வகையின் இதகையின் இயரய அவற்றின் மிக
முக்கிய கடகையின் இமயவாக கருதுகின்றாரன.

அகையின் இவ ஐரரவாப்பிய ஒன்றியத்கையின் இதயும், சுதந்திர சந்கையின் இதகையின் இயயும்
பாரவாதுகவாக்கின்றாரன. அகையின் இவ முதலவாளித்துவத்கையின் இத விமர்சிப்பாரது என்பாரது,
தம்கையின் இம விட அதிகமவாக சம்பாரவாதித்து ரசர்த்து கையின் இவத்திருக்கும் மிகப்
பாரள்ளிணைக்கவார 1  சதவீதத்தினகையின் இர,  அல்லது 0.001  சதவீதத்தினகையின் இர
வபாரவாறாரவாகையின் இமரயவாட பாரவார்க்கும் சமூகத்தின் ரமல்மட்டத்தில் உளள 10
சதவீதத்தினருக்கவாக ரபாரசுகின்றாரன.  வதவாழிலவாள வர்க்கத்தின் மீது
அகையின் இவ வவறுப்ரபாரவாடம்,  இகழ்ச்சிரயவாடம் மட்டரம இருக்கின்றாரன.
ரஜர்மனியின் இடது கட்சி பாரல மவாநில அரசவாங்கங்களில்
பாரங்குவகவாண்ட இகையின் இத எடத்துக்கவாட்டி உளளது. அந்நடவடிக்கையின் இககள
மூலம் அகையின் இவ வகவாடூரமவான சிக்கன நடவடிக்கையின் இகககையின் இள
நகையின் இடமுகையின் இறாரப்பாரடத்தி உளளன.

வதவாழிலவாள வர்க்கத்தின் ஒரு சுயவாதீனமவான இயக்கத்கையின் இதக் குறித்து
அஞ்சும் ரபாரவாலி-இடதுகள,  அரதரவகையின் இளயில் அகையின் இவ வலதுசவாரிகள
மற்றும் பாரவாசிசவவாதிகரளவாட ஒரு உடன்பாரவாட்டிற்கு வர தயவாரவாக
உளளன.  இகையின் இத அகையின் இவ உக்ரரனில் கவாட்டி உளளன,  அங்ரக
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அகையின் இவ பாரவாசிசவவாதிகள மீது தங்கியிருக்கும் மற்றும் அந்நவாட்கையின் இட
ஐரரவாப்பிய ஒன்றியத்திற்கு மற்றும் சர்வரதச நவாள்ளிணைய நிதியத்தின்
கட்டகையின் இளகளுக்கு அடிபாரணிய வசய்யும் ரநவாக்கம் வகவாண்ட ஒரு
இயக்கத்கையின் இத ஒரு "ஜனநவாயக புரட்சியவாக"
வபாரருகையின் இமப்பாரடத்தியுளளன.

ரபாரவாலி-இடது குழுக்கள, ஐரரவாப்பிய ஒன்றியத்கையின் இதப் பாரவாதுகவாத்ததன்
மூலமவாக,  வலதுசவாரிகளும் மற்றும் பாரவாசிசவவாதிகளும் தவாம் ஒரு
தீவிர  எதிர்ப்பாரவாளர்களவாக கவாட்டிக்வகவாளள உதவின.  குறிப்பாரவாக
இது பிரவான்சில் மிக வதளிவவாக உளளது.  பிரவான்சில் இத்தகையின் இகய
அகையின் இமப்புகளின் ஒரு தசவாப்த கவால துருப்பிடித்த பாரவாத்திரத்கையின் இத
ஒருவர் பாரடித்தவால் மட்டரம,  ரதசிய முன்னணி (Front National)
மிக பாரலமவான ஒரு கட்சியவாக உயர்ந்தகையின் இத புரிந்து வகவாளவது
சவாத்தியமவாகும்.

1968 இல், முதலவாளித்துவ ஆட்சிகையின் இய அதன் கரு வகையின் இரயில் அதிர
கையின் இவத்த வபாரவாது ரவகையின் இல நிறுத்தத்திற்கு குட்டி-முதலவாளித்துவ
இடது, ரசவாசலிஸ்ட் கட்சி (PS)  மற்றும் விச்ஷி ஆட்சியின் ஒரு
முன்னவாள கவாரியவாளரும்,  நவான்கவாம் குடியரசில் ஒரு மந்திரியவாக
இருந்தவருமவான அதன் தகையின் இலவர் பிரவான்சுவவா மித்திரரவானின்
பாரக்கம் அதிரடியவாக திரும்பி எதிர்விகையின் இன கவாட்டியது.  இன்று
வகையின் இரயில்,  புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம் (Ligue  Communiste
R volutionnaire  –  LCR),  é சர்வரதச கம்யூனிஸ்ட் அகையின் இமப்பு
(Organisation Communiste Internationaliste – OCI),  மற்றும்
ஏகையின் இனய ரபாரவாலி-இடது அகையின் இமப்புகளின் முன்னவாள
அங்கத்தவர்ககையின் இள ரசவாசலிஸ்ட் கட்சியின் தகையின் இலகையின் இமயில் பாரவார்க்க
முடியும்.  இவர்களில் ஒரு பிரமுகரவான OCI  அங்கத்தவர்
லிரயவானல் ரஜவாஸ்பாரன், 1990 களில் பிரதம மந்திரியவாக ஆனவார்.

15  ஆண்டகளுக்கு முன்னர் ரசவாசலிஸ்ட் கட்சியின் வசல்வவாக்கு
வபாரவாறிந்த ரபாரவாது,  அது ஆரம்பாரத்தில் ரபாரவாலி-இடது குழுக்களுக்கு
ஆதவாயமளித்தது.  2002 இல்,  LCR  மற்றும் வதவாழிலவாளர்
ரபாரவாரவாட்டம் அகையின் இமப்பு (Lutte  Ouvri re)  è ஜனவாதிபாரதி ரதர்தலின்
முதல் சுற்றில் 10 சதவீத வவாக்குககையின் இள வவன்றாரது. ரசவாசலிச கட்சி
ரவட்பாரவாளர், லிரயவானல் ரஜவாஸ்பாரன், ரதசிய முன்னணி ரவட்பாரவாளர்
ரஜவான்-மரி லு வபாரன்னுக்குப் பின்னவால் தளளப்பாரட்டவார்,  அவர்
இரண்டவாவது சுற்றில் பாரழகையின் இமவவாத ஜவாக் சிரவாக்கிற்கு எதிரவாக
ரபாரவாட்டியிட்டவார்.

லு வபாரன்னுக்கு எதிரவாக மில்லியன் கள்ளிணைக்கவானவர்கள வீதிகளில்
இறாரங்கி இருந்த நிகையின் இலயில்,  ரபாரவாலி-இடதுகள சிரவாக்கிற்குப்
பின்னவால் அணி வகுத்தரதவாட, அவகையின் இரத் ரதர்ந்வதடக்க அகையின் இழப்பு
விடத்தன.  அப்ரபாரவாதிருந்து,  அகையின் இவ ரசவாசலிச கட்சிகையின் இய
ஆதரித்துளளன,  அரத ரசவாசலிஸ்ட் கட்சி இன்று வதவாழிலவாள
வர்க்கத்தின் மீது வகவாடூரமவான தவாக்குதல்ககையின் இள நகையின் இடமுகையின் இறாரப்பாரடத்தி
வருகிறாரது. இதில் ரதசிய முன்னணி ஆதவாயமகையின் இடந்துளளது. கடந்த
வவார ஐரரவாப்பிய ஒன்றிய ரதர்தல்களில்,  அது 25  சதவீத
வவாக்குககையின் இள வவன்றாரது,  அரதரவகையின் இளயில் ரசவாசலிஸ்ட் கட்சி
வவறும் 14  சதவீத வவாக்குககையின் இள மட்டரம வவன்றாரது,  இடது
முன்னணிக்கு (Front  de  gauche)  6.3  சதவீத வவாக்குகள
கிகையின் இடத்தன,  வதவாழிலவாளர் ரபாரவாரவாட்டம் (Lutte  Ouvri re)  1.2è
சதவீதம் வபாரற்றாரது,  மற்றும் புதிய முதலவாளித்துவ-எதிர்ப்புக் கட்சி
(NPA) வவறும் 0.3 சதவீத வவாக்குககையின் இள வவன்றாரது.

ரதசிய முன்னணியின் வவாக்குகள அதிகரித்திருப்பாரதற்கு
ரசவாசலிஸ்ட் கட்சியின் அருகில் நகர்ந்ததன் மூலமவாக ரபாரவாலி-இடது
தமது பிரதிபாரலிப்கையின் இபார கவாட்டியுளளது. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அகையின் இனத்து
"இடது" சக்திககையின் இளயும் (ரசவாசலிஸ்ட் கட்சி உட்பாரட) ஒன்று திரட்டி
"21ஆம் நூற்றாரவாண்டின் ஒரு மக்கள முன்னணிகையின் இய" கட்டியகையின் இமக்க
ஒரு "வபாரருமிதமவான அகையின் இழப்கையின் இபார"  பிரசுரித்தது.  “அதி தீவிர

வலதின் வளர்ச்சிக்கு" எதிரவாக ஐக்கியப்பாரட NPA (ரசவாசலிஸ்ட் கட்சி
உட்பாரட) “சமூக மற்றும் அரசியல் இடது அகையின் இமப்புகள" என்பாரதற்கு
அகையின் இழப்பு விடத்து வருகிறாரது.

ஏகையின் இனய ஐரரவாப்பிய நவாடகளில் உளள ரபாரவாலி-இடதுகளும் இரத
ரபாரவான்றார பாரவாத்திரம் வகிக்கின்றாரன.  ரஜர்மனியில்,  இடது கட்சி ஒரு
கூட்டணி அரசவாங்கத்தில் நுகையின் இழய தயவாரவாகி வருகிறாரது,  அத்ரதவாட
அகையின் இனத்து உளநவாட்ட மற்றும் வவளிநவாட்ட வகவாளகையின் இக
பிரச்சிகையின் இனகளிலும் உத்திரயவாகபூர்வ அரசியல் நிகையின் இலப்பாரவாட்கையின் இடரய
ஏற்றுக் வகவாண்டளளது.

இவ்விடயத்தில்,  கிரீஸில் சிரிசவா மட்டரம வவளிப்பாரகையின் இடயவாக ஒரு
விதிவிலக்கவாக பிரதிநிதித்துவம் வசய்கிறாரது,  அதன் தகையின் இலவர்
அவலக்சிஸ் சிப்ரஸ் ஐரரவாப்பிய ஒன்றிய ஆகையின் இள்ளிணைக்குழுவின்
தகையின் இலவர் பாரதவிக்கு ஐரரவாப்பிய இடதின் ரவட்பாரவாளரவாக இருந்தவார்.
சிரிசவா சிக்கன நடவடிக்கையின் இகக்கு முடிவு கட்டவதவாக வவாக்குறுதி
அளிப்பாரதவால், அது கிரிஸின் மிக பாரலமவான கட்சியவாக மவாறி உளளது.
ஆனவால் அது அதன் ரதர்தல் வவாக்குறுதிககையின் இள நிகையின் இறாரரவற்றார
முடியவாது அல்லது அகையின் இத நிகையின் இறாரரவற்றார அது விரும்பாரவும் இல்கையின் இல.
அதன் வகவாளகையின் இககளும் சமூக ஜனநவாயகவவாதிகளின் வகவாளகையின் இககளில்
இருந்து ரவறுபாரடப் ரபாரவாவதில்கையின் இல.  சிரிசவா இன்னும் ரமலதிகமவாக
ரகவால்டன் ரடவான் பாரவாசிசவவாதிகளின் வளர்ச்சிக்கு அடித்தளத்கையின் இதத்
தயவார் வசய்கிறாரது.

வதவாழிலவாள வர்க்கத்தின் சமூக மற்றும் ஜனநவாயக உரிகையின் இமகள மீது
வதவாடர்ந்து நடந்துவரும் தவாக்குதல்கள, தவிர்க்கவியலவாமல்
தீவிரமவான வர்க்க ரபாரவாரவாட்டங்ககையின் இள வகவாண்ட வரும்.
வலதுசவாரிகளின் வளர்ச்சி எதிர்ப்கையின் இபாரச் சந்திக்கும். ரதசிய முன்னணி
பிவரஞ்சு வதவாழிலவாள வர்க்கத்தின் வபாரரும் பாரகுதிகளவால்
வவறுக்கப்பாரடகிறாரது.

இத்தகையின் இகய ரமவாதல்களுக்கு தயவாரிப்பு வசய்வதற்கவாக, அவர்களுக்கு
ஒரு முன்ரனவாக்கையின் இக வழங்குவதற்கவாக,  மற்றும் ஐரரவாப்பாரவா
முழுவதிலும் நவான்கவாம் அகிலத்தின் அகையின் இனத்துலக குழுவின்
பிரிவுககையின் இளக் கட்டிவயழுப்பார பிரிட்டனின் ரசவாசலிச சமத்துவ
கட்சியும் மற்றும் ரஜர்மனியின் ரசவாசலிச சமத்துவ கட்சியும் (Partei
f r Soziale Gleichheit)  ü ஐரரவாப்பிய ரதர்தல்களில் பாரங்குபாரற்றின.
வதவாழிலவாள வர்க்கத்தின் ஒரு சுயவாதீனமவான அரசியல் இயக்கம்
மட்டரம பாரவாசிசம்,  யுத்தம் மற்றும் முதலவாளித்துவத்திற்கு எதிரவான
ரபாரவாரவாட்டத்திற்குத் தகையின் இலகையின் இம வகவாடக்க முடியும்.

எமது பிரச்சவாரம், யுத்தத்திற்கு எதிரவான ரபாரவாரவாட்டம் மற்றும் ஐக்கிய
ரசவாசலிச ஐரரவாப்பிய அரசுகளுக்கவான ரபாரவாரவாட்டம் ஆகிய இரண்ட
பிரச்சிகையின் இனகளுக்கு கவனம் வசலுத்தியிருந்தது.  நவாம்,  ஐரரவாப்பிய
ஒன்றியம்,  ரதசியவவாதிகள மற்றும் பாரவாசிசவவாதிககையின் இள நிரவாகரிப்பாரது
மற்றும் ஒரு ரசவாசலிச ஐரரவாப்பாரவாவிற்கவான ரபாரவாரவாட்டத்தில் சர்வரதச
வதவாழிலவாள வர்க்கத்கையின் இத ஐக்கியப்பாரடத்துவதற்கும் வதவாழிலவாள
வர்க்கத்தின் ரபாரவாரவாட்டம் எந்த அரசியல் ரபாரவாக்கில் அபிவிருத்தி
அகையின் இடய முடியும் மற்றும் அபிவிருத்தி வசய்யப்பாரட ரவண்டம்
என்பாரதற்கவாக ரபாரவாரவாடிரனவாம்.

சவாத்தியமவான வவகுஜன முழக்கங்கள மூலமவாக எவ்வளவு
முடியுரமவா அவ்வளவு வவாக்குககையின் இள வவல்வது அல்ல நமது
குறிக்ரகவாள,  மவாறாரவாக வதவாழிலவாள வர்க்கத்திற்கு உண்கையின் இமகையின் இயக்
கூறுவதும் மற்றும் அவர்ககையின் இள வரவிருக்கும் ரபாரவாரவாட்டங்களுக்குத்
தயவார் வசய்வதுரம எமது குறிக்ரகவாள ஆகும். பாரல வதவாழிலவாளர்கள
எதிர்வரும் கவாலகட்டத்தில் முக்கிய அனுபாரவங்களூடவாக வசல்ல
இருக்கிறாரவார்கள.  தங்களின் நலன்களுக்கவாக ரபாரவாரவாட கூடிய ஒரு
கட்சிகையின் இயயும் மற்றும் ஒரு ரவகையின் இலத்திட்டத்கையின் இதயும் அவர்கள
நவான்கவாம் அகிலத்தின் அகையின் இனத்துலக குழுவில் கண்டவகவாளவவார்கள.
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