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ம�ைர 2018 �ச�ப� 20 ;தமி�நா� ெதாழி� வ��தக ச�க� ������

�ெட�ைல� நி�வன�தி�� ஆதரவான நிைல எ��தி��ப�

அதி��சியள��கிற�. ெதாழி� வ��தக ச�க�தி� ��நிைல� தைலவ� 

ர�தினேவ� அவ�கள�� இ� �றி�தான ஆதர� அறி�ைக தமிழக ம�கள��

க�டன�தி���ளாகி��ள�. இ�த  நி�வன�தி�� எதிராக தமிழக�தி�

ம�க� எதி��� இய�க�க� வ��தி���� இ�த�ண�தி�, தமி�நா�

ெதாழி� வ��தக ச�க�தி� இ�நிைல�பா� �ெட�ைல�ைட ம����

ெகா�� வ�வத�� �ைண ேபா�� எ�� அ��கிேறா�.
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எனேவ தமி�நா� ெதாழி� வ��தக ச�க� தமிழக ம�கள�� உண��கைள

���� ெகா�� கா��பேர� நி�வனமான ேவதா�தாவ�� �ெட�ைல�

ஆைலைய நிர�தரமாக ��வத�� �ைண நி�க ேவ��� எ�பேத தமிழக

ம�கள�� எதி�பா��பா��. இ�த ந�ப��ைக��� எதி��பா��ப����

தமி�நா� ெதாழி� வ��தக ச�க� எதிராக ெசய�ப�வ�

வ��த�தி���ய�. 13  உய��கைள பழிவா�கிய �ெட�ைல� நி�வன�

தமி�நா��� இன��� ெதாட�வ� இய�ைக ந�தி���, ச�க ந�தி���

எதிரானதா��.

 

தமி�நா� ெதாழி� வ��தக சைப �ெட�ைல� ஆைல �றி�� இ�வைர

எ��தி��த நிைலய�� இ��� மா�ப��, இ�� ஆைல��� �ைண

ேபாவ� ப�ேவ� ச�ேதக�க��� இடமள��கிற�. இ�வ��தக சைபய�� பல

உ��ப�ன�க�� இத�� ஆதரவாக இ�ைல எ�ப�� ெத�ய வ�கிற�.

வ��தக ச�க�தி� ெபயைர பய�ப��தி� ெகா�� ��நிைல� தைலவ�

ர�தினேவ� ம��� வ��தக ச�க ெசயல�  ெஜகத�ச� ஆகிேயா�

த�ன��ைசயாக �ெட�ைல� ஆைல�� ஆதர� நிைல எ��ப�, ச�க�தி�

ந�ெபய��� கள�க� ஏ�ப���வ� ஆ��. கட�த 4 ஆ��க���

��பாக வா� மா�� நி�வன� தமிழக�தி��� �ைழய �ய�சி���

ேபா�, தமி�நா� ெதாழி� வ��தக ச�க� அத� �ைழ��ெகதிராக

க��தர�� நட�தியைத நிைன�ப��த வ����கிேறா�. வ��தக ச�க�தி�

இ�த மா�ற�தி� ப��னண�ய�� இ��பவ�க� யா�? எ�பைத ெத�ய

வ����கிேறா�. ம�ைர நக�� அைன�� அரசிய� க�சிக�, ெதாழி�

ச�க�க�, ஜனநாயக அைம��க�, ம�க� இய�க�க� ஒ�றிைண��

ெதாழி� வ��தக ச�க�தி� இ�த நிைல�பா�ைட க���கிேறா�. வ��தக

ச�க� த��ைடய நிைல�பா�ைட மா�றி� ெகா��, �ெட�ைல�

ஆைலைய நிர�தரமாக ��வத�� த��ைடய ஆதரைவ ந��� எ��

எதி�பா��கிேறா�.

வ��தக ச�க� இ�நிைல�பா�ைட மா�றி� ெகா�ளவ��ைல என��,

இ�க��டைம�� ெதாட��� ப�ேவ� இய�க�க� வழியாக வ��தக

ச�க�தி� அ�வலக�ைத ���ைகய��ேவா� எ�பைத ெத�வ����

ெகா�கி�ேறா�.

இ�த ��டைம�ப�� இ�திய க��ன��� க�சி – CPI - வ��தைல�

சி��ைதக� க�சி - மன�த ேநய ம�க� க�சி - ேசாசிய� ெடமா�ர�� ஆஃ�

இ�தியா SDPI - மத�சா�ப�ற ஜனதா தள� - தமி�நா� வண�க�

ச�க�கள�� ேபரைவ - ஆதி� தமிழ� க�சி - தமி�� �லிக� - ம�க�

சிவ�� உ�ைம� கழக� PUCL - தமி�� ேதசிய ேப�ய�க� - தமி� ேதசிய

ம�க� ��னண� - ேம 17 இய�க� - ம�க� ச�ட உ�ைம இய�க� -

ம�ைர சமந�தி வழ�கறிஞ�க� ச�க� - தமி�நா� ெப�க� இைண�����

- ேசா�ேகா அற�க�டைள - சம� ��ம�க� இய�க� - மன�த

உ�ைம�கான ��ம�க� இய�க� ெசய�ப�கிற�.


