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டொனனானல்ட் ட்ரம்ப் ் தப் தேர்ேர்வனனாப் தேற்கு எதிரனக திராக நனடொங்கிலும் ஆர்ப்கிலும் ஆர்ப்பனட்ொங்கள
டேர்வடித்டப் தேழுேர்வுவதப் தே
் ததனதலித
தமத்துேர்வக்
கட்சியும்
் ததனதலித
தமத்துேர்வத்திற்கனனா தர்ேர்வ் தப் தேத இுவததேச இளைஞர் மற்றும் மனணேர்வர் அுவதமப்பும்
ேர்வர் தேர்வற்கிலும் ஆர்ப்பதுொன, ஆப் தேரிக்கினறனா.
உயர்நிுவதிலைப் கிலும் ஆர்ப்பளளி மனணேர்வர்கள, கல்லூரி மனணேர்வர்கள மற்றும்
இுவததேச இளைஞர்களின மற்ற பிரிவுகள கிலும் ஆர்ப்பங்குடகிலும் ஆர்ப்பறும் இந்ப் தே ஆர்ப்கிலும் ஆர்ப்பனட்ொங்கள, ஒர
ேர்வரங்கனிலை ட்ரம்ப் நிர்ேர்வனகம் எடுக்க விுவதம் எடுக்க விழையும் ேர்விலைது-தனரி மற்றும்
டேர்வளிதிராக நனட்ொேர்வர்டேர்வறுப்புக்
டகனளுவதககளுக்கும்
அத்துொன
மக்குவததேச இளை
நிறரீதியனக
பிதேச இளைவுகிலும் ஆர்ப்படுத்துேர்வப் தேற்கு
டதய்யப்கிலும் ஆர்ப்படுகினற
அத்ப் தேுவதனா
முயற்சிகளுக்கும் ஒர ஆம் எடுக்க விழைமனனா கு் தரனப் தேத்ுவதப் தே டேர்வளிப்கிலும் ஆர்ப்படுத்துகினறனா.
ப் தேனன ் தப் தேர்ேர்வனனாப் தேற்குப் பிந்ுவதப் தேய ேர்வனரத்தில், ட்ரம்ப், கரக்குவதிலைப்புகுவததேச இளை
ப் தேுவதொடதய்ேர்வப் தேற்கும், கிலும் ஆர்ப்பனரிய குடி் தயற்றேர்வனசிகுவததேச இளை திரப்பியனுப்புேர்வப் தேற்கும்
அத்துொன
தகிலைதுுவதறகளிலும்
அதி-ேர்விலைதுதனரிக்
டகனளுவதககுவததேச இளை
பினகிலும் ஆர்ப்பற்றுேர்வப் தேற்குமனனாது ப் தேனாது
தீர்மனனாமனனா உறுதிுவதய மீண்டும்
கூறியிரக்கிறனர். டேர்வளுவததேச இளை ் தப் தேசியேர்வனப் தே மற்றும் திராக நேர்வ-கிலும் ஆர்ப்பனசிதேர்வனப் தே குழுக்களுொன
் ததிராக நரடித் டப் தேனொர்புகள டகனண்ொ ஒர மனிப் தேரனனா ஸ்டீகிலும் ஆர்ப்பன கிலும் ஆர்ப்பனனாுவதனா, ட்ரம்ப்,
ப் தேனாது ப் தேுவதிலைுவதம மூ் திலைனகிலும் ஆர்ப்பனய ஆ் திலைனதகரனக நியமனாம் டதய்திரப்கிலும் ஆர்ப்பது
ஒட்டுடமனத்ப் தே டப் தேனழிிலைனதேச இளை ேர்வர்க்கமும் முகம்டகனடுக்கும் அகிலும் ஆர்ப்பனயங்குவததேச இளை
டப் தேளிவுகிலும் ஆர்ப்படுத்துகிறது. ட்ரம்ப்பின ் தப் தேர்ேர்வனனாது தமூக எதிர்ப்புக்கு எதிரனக
எ் தப் தேச்தனதிகனரம் மற்றும் அரத ேர்வனமுுவதறயின ஒர டகனளுவதகக்கு அடமரிக்க
ஆளும் ேர்வர்க்கம் திராக நகர்ந்திரப்கிலும் ஆர்ப்புவதப் தே் தய குறிக்கிறது.
ஆர்ப்கிலும் ஆர்ப்பனட்ொக்கனரர்குவததேச இளை இயக்கும் ம் தனானநிுவதிலைகள, ட்ரம்ப் “டேர்வற்றிடகிலும் ஆர்ப்பற”
ேர்வனழ்த்துேர்வப் தேற்கும் அேர்வரொன இுவதணந்து ் தேர்வுவதிலைடதய்ேர்வப் தேற்கு ப் தேங்கள
ப் தேயனர்நிுவதிலைுவதய உறுதியளிப்கிலும் ஆர்ப்பப் தேற்கும் ேர்வரிுவததகட்டி நிற்கும் ஜனாதிராக நனயகக்
கட்சியின முனனிுவதிலை நிர்ேர்வனகிகளின கிலும் ஆர்ப்பதிலிறுப்புக்கு கூர்ுவதமயனனா
முரண்கிலும் ஆர்ப்பனட்டுொன இரக்கிறது.
ஹிிலைனரி கிளிண்ொனின ஒப்புப் தேல் அுவதம் எடுக்க விழைப்புக்கு அடுத்ப் தே திராக நனளில், ஜனானதிகிலும் ஆர்ப்பதி
ஒகிலும் ஆர்ப்பனமன, டேர்வளுவததேச இளை மனளிுவதகயில் ட்ரம்ப் உொனானனா தந்திப்பின் தகிலும் ஆர்ப்பனது, “திராக நமது
ஜனானதிகிலும் ஆர்ப்பதியனக ் தப் தேர்ந்டப் தேடுக்கப்கிலும் ஆர்ப்பட்டிரப்கிலும் ஆர்ப்பேர்வர் டேர்வற்றிடகிலும் ஆர்ப்பறுேர்வுவதப் தே” உறுதி
டதய்ேர்வதுப் தேனன “அடுத்ப் தே இரண்டு மனப் தேங்களில் எனாது முப் தேனுவதமயனனா
முனனுரிுவதம” எனறு டப் தேரிவித்ப் தேனர். திங்கதேச இளைனறனனா டதய்தியனதேச இளைர் தந்திப்பில்,
ஒகிலும் ஆர்ப்பனமன, அடமரிக்கர்கள ட்ரம்ப் ஜனானதிகிலும் ஆர்ப்பதிக் கனிலைத்திற்கு “ப் தேங்குவததேச இளை
இணக்கப்கிலும் ஆர்ப்படுத்திக்
டகனளதேச இளை் தேர்வண்டும்”
எனறு
ேர்வலியுறுத்திய் தப் தேனடு
ஜனானதிகிலும் ஆர்ப்பதியனக ் தப் தேர்ந்டப் தேடுக்கப்கிலும் ஆர்ப்பட்டுளதேச இளைேர்வரொன,
ப் தேனன “மனாம்விட்டு
விேர்வனதித்ப் தேுவதப் தே” புகழ்ச்சியுொன கூறினானர்.

இதில் குறிப்கிலும் ஆர்ப்பனக டேர்வறுக்கத்ப் தேக்கது டதனாட்ொர் ் தகிலும் ஆர்ப்பர்னி தனண்ொர்ஸின
கிலும் ஆர்ப்பதிலிறுப்கிலும் ஆர்ப்பனகும், ட்ரம்ப்ுவதகிலும் ஆர்ப்ப “திராக நடுத்ப் தேர ேர்வர்க்க”த்தின கிலும் ஆர்ப்பனதுகனேர்விலைனானக
நியனயப்கிலும் ஆர்ப்படுத்ப் தே முுவதனாந்ப் தே அேர்வர், “ஜனானதிகிலும் ஆர்ப்பதி ட்ரம்ப் உண்ுவதமயில் இந்ப் தே
திராக நனட்டின திராக நடுத்ப் தேர ேர்வர்க்கத்திற்கும் உுவதம் எடுக்க விழைக்கும் குடும்கிலும் ஆர்ப்பங்களுக்கும் ஆப் தேரேர்வனக
் தேர்வுவதிலைடதய்யக்
கூடிய
பிரச்சிுவதனாகளில்
அேர்வரொன
இுவதணந்து
் தேர்வுவதிலைடதய்ய” ப் தேனன விரம்புேர்வப் தேனக ேர்வனர இறுதியில் ேர்வந்ப் தே நியூ ் தயனர்க்
ுவதொம்ஸ் கட்டுுவதரயில் அேர்வர் எழுதுகிறனர்.
இத்ப் தேுவதகய கூற்றுகள, ஆர்ப்கிலும் ஆர்ப்பனட்ொங்களில் டகிலும் ஆர்ப்பங்குடகிலும் ஆர்ப்பறு் தேர்வனர் உட்கிலும் ஆர்ப்பொ திராக நனடு
முழுேர்வதும் மற்றும் தர்ேர்வ் தப் தேத அதேச இளைவிலும் மில்லியன கணக்கனனா
டப் தேனழிிலைனதேச இளைர்கள மற்றும் இுவததேச இளைஞர்களுக்கு திராக நனகு டேர்வளிப்கிலும் ஆர்ப்பட்ொ விொயமனக
இரக்கும் ஒனறுொன முரண்கிலும் ஆர்ப்பட்டு ஒலிக்கினறனா. உுவதம் எடுக்க விழைக்கும் மக்களின
திராக நிலைனகளுக்கு ் ததுவதேர்வ டதய்ய ட்ரம்ப் எதுடேர்வனனுவதறயும் டதய்யப்
் தகிலும் ஆர்ப்பனேர்வதில்ுவதிலை. மனறனக தமூக மற்றும் ஜனாதிராக நனயக உரிுவதமகள மீது ஒர
முழுவீச்சிிலைனனா ப் தேனக்குப் தேல் திராக நொத்துேர்வப் தேற்் தக அேர்வர் ப் தேயனரிப்பு டதய்து
டகனண்டிரக்கிறனர்.
கொந்ப் தே சிிலை திராக நனட்கதேச இளைனக, ஆர்ப்கிலும் ஆர்ப்பனட்ொங்கள டகிலும் ஆர்ப்பரகிச் டதல்ேர்வுவதப் தே உணர்ந்து
டகனண்டு, தனண்ொர்ஸ், ஒர கூடுப் தேல் விமர்தனாத் டப் தேனனிுவதய எடுத்துக்
டகனண்டு, மீண்டும் ப் தேனுவதனா ஒர ஸ்ப் தேனகிலும் ஆர்ப்பக-எதிர்ப்பு மனிப் தேரனகக் கனட்டிக்
டகனளேர்வப் தேற்கு எத்ப் தேனிக்கிறனர். அரசியல் ஸ்ப் தேனகிலும் ஆர்ப்பகத்திற்கு டகிலும் ஆர்ப்பரகிச் டதல்லும்
எதிர்ப்பிுவதனா ஜனாதிராக நனயகக் கட்சியின கட்ொுவதமப்பிற்குள முொக்கி ுவதேர்வத்திரக்கும்
் ததிராக நனக்கத்துொன ஜனாதிராக நனயகக் கட்சியின முப் தேனிுவதிலைத் ் தப் தேர்ப் தேலில் “பில்லியனார்
ேர்வர்க்க”த்ுவதப் தே கண்ொனாம் டதய்தும், ப் தேனுவதனா ஒர ் ததனதலிஸ்ொனக கனட்டிக்
டகனண்டும் அேர்வர் ேர்வகித்ப் தே அ் தப் தே கிலும் ஆர்ப்பனத்திரத்ுவதப் தே மீண்டும் திராக நொத்துேர்வப் தேற்கு
் ததிராக நனக்கம் டகனண்டுளதேச இளைனர். நிிலைவும் ஊம் எடுக்க விழைிலைுவதொந்ப் தே நிுவதிலையின உரேர்வடிேர்வமனனா
ஹிிலைனரி கிளிண்ொனுக்கு ப் தேனாது ஆப் தேருவதேர்வ அளித்ப் தேப் தேன மூிலைம், டப் தேனழிிலைனதேச இளை
ேர்வர்க்கத்தின கிலும் ஆர்ப்பரந்ப் தே பிரிவுகளுக்கு உந்துதக்தி அளிப்கிலும் ஆர்ப்பப் தேனக இரந்ப் தே
ேர்வனழ்க்ுவதகத் ப் தேரங்களின வீழ்ச்சி மற்றும் அதிகரித்துச் டதல்லும்
தமத்துேர்வமினுவதம ஆகியுவதேர்வ குறித்ப் தே ் தகனகிலும் ஆர்ப்பத்ுவதப் தேயும் ஏமனற்றத்ுவதப் தேயும்
ேர்விலைதுகள ப் தேமது ுவதகயில் எடுத்துக்டகனளதேச இளைவும் மற்றும் அப் தேன மூிலைம் ட்ரம்ப்
டேர்வற்றி டகிலும் ஆர்ப்பறுேர்வுவதப் தேயும் தனண்ொர்ஸ் உறுதிடதய்திரந்ப் தேனர்.
கிளிண்ொ் தனான அல்ிலைது ஒகிலும் ஆர்ப்பனமன் தேர்வன, ட்ரம்ப் கிட்ொத்ப் தேட்ொ இரண்டு மில்லியன
ேர்வனக்குகள வித்தியனதத்தில் மக்கள ேர்வனக்குகளில் ் தப் தேனல்வி கண்டிரந்ப் தேனர்
எனற உண்ுவதமுவதய குறிப்பிொவும் கூொ இல்ுவதிலை. அ் தப் தே் தகிலும் ஆர்ப்பனிலை, மக்கள
ேர்வனக்குகளுக்கும் (popular vote) ஜனானதிகிலும் ஆர்ப்பதி ் தப் தேர்வு துவதகிலும் ஆர்ப்ப (Electoral College)
முடிவுக்கும் இுவதொயில் ேர்வரிலைனற்றில் முனகண்டிரனப் தே அதேச இளைவுக்கனனா வித்தியனதம்

இரப்கிலும் ஆர்ப்பப் தேனனாது
ட்ரம்ப்
ப் தேனாது
அதி
ேர்விலைது-தனரி
திட்ொநிருவதிலை
முனடனாடுப்கிலும் ஆர்ப்பப் தேற்கனனா மக்கள உத்ப் தேரவு கிட்டியிரப்கிலும் ஆர்ப்பப் தேனகக் கூறுேர்வுவதப் தே
மறுக்கிறது எனகிலும் ஆர்ப்புவதப் தேயும் அேர்வர்கள குறிப்கிலும் ஆர்ப்பனகவும் கூொக் கூறவில்ுவதிலை.
ட்ரம்புக்கு எதிரனனா எதிர்ப்பு, ஜனாதிராக நனயகக் கட்சி அல்ிலைது அப் தேன எந்ப் தேக்
கனுவதனாயின மூிலைமனக் தேர்வன அல்ிலைது அேர்வற்றுொன இுவதணந்் தப் தேன திராக நொத்ப் தேப்கிலும் ஆர்ப்பொ
முடியனது எனற ஒர அடிப்கிலும் ஆர்ப்புவதொயனனா அரசியல் உண்ுவதமுவதய, ் தப் தேர்ப் தேல்
முடிவுகளுக்கு
ஜனாதிராக நனயகக்
கட்சியின
கிலும் ஆர்ப்பதிலிறுப்பு
அடிக்் தகனடிட்டுக்கனட்டுகிறது. அடமரிக்க ஏகனதிகிலும் ஆர்ப்பத்தியத்தின இந்ப் தே நீண்ொகனிலை
கட்சியனனாது மனற்றப்கிலும் ஆர்ப்பொ் தேர்வன, சீர்திரத்ப் தேப்கிலும் ஆர்ப்பொ் தேர்வன அல்ிலைது “முனுவதனாய
நிுவதிலைக்கு திரப்கிலும் ஆர்ப்ப் தேர்வன” முடியனது. அத்ப் தேுவதகய ஒர முன் தனானக்ுவதக ுவதேர்வக்கும்
அுவதனாேர்வர் தம, புறநிுவதிலை அரசியல் ேர்வனர்த்ுவதப் தேகளில் டதனனனானல், டப் தேனழிிலைனதேச இளை
ேர்வர்க்கத்தின ஒர சுயனதீனாமனனா அரசியல் இயக்கம் எழுேர்வுவதப் தேத் ப் தேடுப்கிலும் ஆர்ப்பப் தேற்கனக
் தேர்வுவதிலை டதய்து டகனண்டிரக்கிறனர்கள.
ஒகிலும் ஆர்ப்பனமன,
் தப் தேர்ப் தேுவதிலை
“அணிக்குளதேச இளைனனா
் தகிலும் ஆர்ப்பனட்டிச்தண்ுவதொ”
எனறு
ேர்வரணித்ப் தே் தகிலும் ஆர்ப்பனது,
ப் தேனன
கூறநிுவதனாத்ப் தேுவதப் தே
விொவும்
அதிகமன் தேர்வ
டேர்வளிப்கிலும் ஆர்ப்படுத்திவிட்ொனர்: டப் தேனழிிலைனதேச இளை ேர்வர்க்கத்திற்கு எதிரனக —் தேர்வனல் ஸ்டீரிட்,
சிஐஏ மற்றும் டகிலும் ஆர்ப்பண்ொகன உொன இுவதணந்து— ஜனாதிராக நனயகக் கட்சியினாரம்
குடியரசுக் கட்சியினாரம் ஒனறனக் தேர்வ நிற்கிறனர்கள எனகிலும் ஆர்ப்புவதப் தே. ப் தேனங்கள
் ததுவதேர்வடதய்கினற
முப் தேிலைனளித்துேர்வ
அுவதமப்புமுுவதறுவதயயும்
ஆளும்
ேர்வர்க்கத்ுவதப் தேயும் அச்சுறுத்துேர்வப் தேனக இரக்கும் தமூக எதிர்ப்பு டகிலும் ஆர்ப்பரகிச்
டதல்ேர்வுவதப் தேக் கண்டு ஜனாதிராக நனயகக் கட்சியினார் திராக நடுங்குகினறனார். ஒர ட்ரம்ப்
நிர்ேர்வனகத்தின
பினவிுவததேச இளைவுகுவததேச இளை
விொவும்
அதிகமனக
டேர்வகுஜனா
ஆர்ப்கிலும் ஆர்ப்பனட்ொங்குவததேச இளை
ஊக்குவிப்கிலும் ஆர்ப்பது
மற்றும்
நியனயப்கிலும் ஆர்ப்படுத்துேர்வப் தேன
விுவததேச இளைவுகுவததேச இளைக் டகனண்டு அேர்வர்கள அதிகமனக அஞ்சுகினறனார்.
ட்ரம்ப் மற்றும் அதிேர்விலைதுகளின முனகிலும் ஆர்ப்பனக ஜனாதிராக நனயகக் கட்சியினாரின இந்ப் தே
் தகனுவதம் எடுக்க விழைத்ப் தேனாமனனாது, ் தப் தேர்ப் தேல் பிரச்தனரத்திிலைனனா அேர்வர்கதேச இளைது கிலும் ஆர்ப்பனத்திரத்தின
ஒர டப் தேனொர்ச்சியனகும். ஹிிலைனரி கிளிண்ொன ஊம் எடுக்க விழைல்கள மற்றும், குறிப்கிலும் ஆர்ப்பனக
ரஷ்யனவுக்கு எதிரனக
டதலுத்ப் தேப்கிலும் ஆர்ப்பட்ொப் தேனய் இரந்ப் தே ் தகிலும் ஆர்ப்பனர்க்கூச்தல்
ஆகியேர்வற்ுவதறக் டகனண்ொ ஒர ேர்விலைது-தனரிப் பிரச்தனரத்ுவதப் தே திராக நொத்தினானர். எட்டு
ஆண்டுகதேச இளைனக
இரனணுேர்வ
ேர்வனமுுவதறக்கும்,
டகிலும் ஆர்ப்பரகும்
தமூக
தமத்துேர்வமினுவதமக்கும் ஜனாதிராக நனயக உரிுவதமகள மீப் தேனனா அதிகரித்ப் தே
ப் தேனக்குப் தேல்களுக்கும் ப் தேுவதிலைுவதம ப் தேனங்கியிரந்ப் தே ஒகிலும் ஆர்ப்பனமன நிர்ேர்வனகத்தின
டப் தேனொர்ச்சியனக அேர்வர் முனநினறனர்.
் தப் தேர்ப் தேல் முழுுவதமயிலு் தம, ஜனாதிராக நனயகக் கட்சியினார், ் தகிலும் ஆர்ப்பனர் மற்றும்
பிற்் தகிலும் ஆர்ப்பனக்குத்ப் தேனாத்தின ஒர ் தேர்வுவதிலைத்திட்ொத்துொன ் ததர்த்து, உயர்திராக நடுத்ப் தேர
ேர்வர்க்கத்தின தலுுவதகடகிலும் ஆர்ப்பற்ற அடுக்குகளின திராக நிலைனகுவததேச இளை முனடனாடுக்கும் அ் தப் தே
் ததிராக நரத்தில் டப் தேனழிிலைனதேச இளை ேர்வர்க்கத்ுவதப் தே பிதேச இளைவுகிலும் ஆர்ப்படுத்துேர்வப் தேற்கு ் ததுவதேர்வ டதய்கினற
இனாேர்வனப் தே மற்றும் கிலும் ஆர்ப்பனலினா அரசியுவதிலை ஊக்குவிப்கிலும் ஆர்ப்புவதப் தேயும் கிலைந்து ப் தேங்குவததேச இளை

“அுவதொயனதேச இளை அரசியலின” ஒர கட்சியனக் தேர்வ விதேச இளைம்கிலும் ஆர்ப்பரம் டதய்ப் தேனார்.
உுவதம் எடுக்க விழைக்கும் மக்களுக்கு ஜனாதிராக நனயகக் கட்சியினார் ப் தேரேர்வப் தேற்கு ஒனறும் இல்ுவதிலை
எனற கனரணத்ப் தேனல் அத்ப் தேுவதனா இனாங்குவததேச இளைச் ் ததர்ந்ப் தே டப் தேனழிிலைனதேச இளைர்களின
மத்தியிலும் கிளிண்ொனுக்கு ேர்வனக்களிப்பு வீழ்ச்சி கண்டிரந்ப் தேது.
உிலைடகங்கிலும்
மரண
டதிராக நரக்கடியில்
இரக்கும்
முப் தேிலைனளித்துேர்வ
அுவதமப்புமுுவதறுவதய அேர்வர்கள கிலும் ஆர்ப்பனதுகனப்கிலும் ஆர்ப்ப் தப் தே இப் தேன கனரணமனகும். அந்ப் தே
முப் தேிலைனளித்துேர்வ அுவதமப்புமுுவதறப் தேனன ட்ரம்ப்ுவதகிலும் ஆர்ப்ப உரேர்வனக்கியிரக்கிறது.
கிலும் ஆர்ப்பிலை ப் தேதனப்ப் தே கனிலைமனய் நீளும் ் தகிலும் ஆர்ப்பனர், சிக்கனா திராக நொேர்வடிக்ுவதக மற்றும் தமூக
பிற்் தகிலும் ஆர்ப்பனக்குத்ப் தேனாமனனாது, ஜனாதிராக நனயக நிகழ்ச்சிப்் தகிலும் ஆர்ப்பனக்குகுவததேச இளை அழிவுகரமனக
கீம் எடுக்க விழைறுத்துளதேச இளை் தப் தேனடு நிதி ஒட்டுண்ணித்ப் தேனாம் மற்றும் அரசியல் ஊம் எடுக்க விழைல்
ஆகியேர்வற்றனல்
் தமிலைனதிக்கம்
டதய்யப்கிலும் ஆர்ப்படுகினற
ஒர
தமூகத்ுவதப் தே
உரேர்வனக்கியிரக்கிறது.
இதுப் தேனன
அடமரிக்க
ஜனாதிராக நனயகத்தின
உரக்குுவதிலைவின கிலும் ஆர்ப்பனசித உரேர்வடிேர்வமனய் இரக்கும் டொனனானல்ட் ட்ரம்ப்
டேர்வளிப்கிலும் ஆர்ப்பட்டிரப்கிலும் ஆர்ப்பப் தேற்கனனா நிுவதிலைுவதமகள ஆகும்.
ஆக் தேர்வ ட்ரம்ப்புக்கு எதிரனனா ் தகிலும் ஆர்ப்பனரனட்ொமனனாது, முப் தேிலைனளித்துேர்வத்திற்கு
எதிரனனா ் தகிலும் ஆர்ப்பனரனட்ொத்ுவதப் தே அடிப்கிலும் ஆர்ப்புவதொயனகக் டகனண்டிரக்க ் தேர்வண்டும்.
அடமரிக்கனவிலும் மற்றும் தர்ேர்வ் தப் தேத அதேச இளைவிலும், ஒர ் ததனதலித
் தேர்வுவதிலைத்திட்ொத்தின
அடிப்கிலும் ஆர்ப்புவதொயில்
அத்ப் தேுவதனா
இனாங்குவததேச இளையும்
கிலும் ஆர்ப்பனலினாங்குவததேச இளையும் டகனண்ொ உுவதம் எடுக்க விழைக்கும் மக்குவததேச இளையும் இுவததேச இளைஞர்குவததேச இளையும்
ஐக்கியப்கிலும் ஆர்ப்படுத்துேர்வப் தேற்கனக ் தகிலும் ஆர்ப்பனரனடுேர்வது எனகிலும் ஆர்ப்ப் தப் தே அப் தேன டகிலும் ஆர்ப்பனரதேச இளைனகும். இது
ஒர ப் தேனி மனிப் தேுவதர எதிர்ப்கிலும் ஆர்ப்புவதப் தேக் குறித்ப் தே பிரச்சிுவதனா அல்ிலை, மனறனக
உற்கிலும் ஆர்ப்பத்தியின டதிராக நம்பு் தகனல்கள ப் தேனியனர் உுவதொுவதமகதேச இளைனக இரப்கிலும் ஆர்ப்புவதப் தேயும்
டகிலும் ஆர்ப்பரநிறுேர்வனா மற்றும் நிதிப் பிரபுத்துேர்வங்கள முனபினும் பிரம்மனண்ொ
அதேச இளைவில் டதனத்துக்குவததேச இளைக் குவிப்கிலும் ஆர்ப்புவதப் தேயும் அடிப்கிலும் ஆர்ப்புவதொயனகக் டகனண்ொ ஒர
ஒட்டுடமனத்ப் தே தமூக மற்றும் டகிலும் ஆர்ப்பனரதேச இளைனப் தேனர அுவதமப்புமுுவதறுவதய எதிர்ப்கிலும் ஆர்ப்புவதப் தேக்
குறித்ப் தேப் தேனகும்.
அடமரிக்க ் ததனதலித தமத்துேர்வக் கட்சியும், ் ததனதலித தமத்துேர்வத்திற்கனனா
தர்ேர்வ் தப் தேத இுவததேச இளைஞர் மற்றும் மனணேர்வர் அுவதமப்பும் ் ததனதலிதத்திற்கனனா
் தகிலும் ஆர்ப்பனரனட்ொத்தில் முனமுுவதனாயனக இரக்கினறனா. அத்ப் தேுவதனா டப் தேனழிிலைனதேச இளைர்களும்
மனணேர்வர்களும் SEP ஐ டப் தேனொர்பு டகனளதேச இளை ் தேர்வண்டும், IYSSE இல் இுவதணய
் தேர்வண்டும், இந்ப் தேப் ் தகிலும் ஆர்ப்பனரனட்ொத்ுவதப் தே இன் தற ுவதகயிடிலைடுக்க ் தேர்வண்டும் எனா
திராக நனங்கள ேர்வலியுறுத்துகி் தறனம். ப் தேேர்வறவிடுேர்வப் தேற்கு டகனஞ்தமும் அேர்வகனதமில்ுவதிலை!
இந்ப் தே முன் தனானக்கின அடித்ப் தேதேச இளைத்தில் இிலைங்ுவதக ் ததனதலித தமத்துேர்வக்
கட்சியும், ் ததனதலித தமத்துேர்வத்திற்கனனா தர்ேர்வ் தப் தேத இுவததேச இளைஞர் மற்றும் மனணேர்வர்
அுவதமப்பும் யனழ்ப்கிலும் ஆர்ப்பனணத்தில் ஒர கூட்ொத்ுவதப் தே திராக நொனத்ப் தேவுளதேச இளைது. இந்ப் தே
முக்கியமனனா அரசியல் கிலைந்துுவதரயனொலில் கிலும் ஆர்ப்பங்் தகற்குமனறு டப் தேனழிிலைனதேச இளைர்கள,
இுவததேச இளைஞர்கள, மனணேர்வர்கள, புத்திஜீவிகள மற்றும் உிலைக ் ததனதலித ேர்வுவதிலைத்
ப் தேதேச இளை ேர்வனதகர்களுக்கும் அுவதம் எடுக்க விழைப்பு விடுக்கி் தறனம்.
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