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இந்தியியாவில் மதர்சன் சன் வியாகனத்துகனத்துறாகனத்துறை ்துறை ததியாழிை தொழிலியாளர்களின்
 வசன் வகனத்துறை தொழிலநிறுத்தப்  வதியா் போரியாட்டத்கனத்துறத மியா வசன் வியாயிச

்துறை ததியாழிற்சங்கத் தகனத்துறை தொழிலசன் வர்கள் தனிகனத்துறமப்தடுத்துகிாகனத்துறைியார்கள்
By Arun Kumar and Moses Rajkumar,   5 December 2019 

தென்னிந்திதிய்தியாவின் ெமிழ் தமிழ்ந்தியாடு ழ்நாடு ம்தியாநிலத்தின் ெநிலத்தின் தலல தமிழ்நகரழ்நாடு ம்தியான

தனன்நிலத்தின் தலனயிலிருந்து 40  கிிலல்தியா மீட்டர் தெ்தியாநிலத்தின் தலலவிலுள்ள

ஸ்ரீத ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருக்கும் ழ்நாடு மெர்னன் ெ்தியானிதியங்கி தெ்தியாழில்நுட் ஸ்ரீபெம்

ழ்நாடு மற்றும் த ஸ்ரீபெ்தியாறியிதியல் (Motherson  Automotive  Technologies  &

Engineering  -  MATE) நிறுவனத்தில் 500  க்கும் ிலழ்நாடு மற் ஸ்ரீபெட்ட நிரந்ெர

தெ்தியாழில்தியாளர்களின் மூன்று ழ்நாடு ம்தியாெ க்தியால ிலவநிலத்தின் தலலநிறுத்ெப

ில ஸ்ரீபெ்தியார்தியாட்டத்நிலத்தின் தலெ ழ்நாடு ம்தியாிலவ்தியாயின தெ்தியாழிற்னங்கத் ெநிலத்தின் தலலவர்கள்

தெ்தியாடர்ந்து ெனிநிலத்தின் தலழ்நாடு மப ஸ்ரீபெடுத்தி வருகின்றனர். 

ஒிலர தெ்தியாழிற்ன்தியாநிலத்தின் தலலயில்  ஸ்ரீபெணிபுரியும் 1,500  ஒப ஸ்ரீபெந்ெத்

தெ்தியாழில்தியாளர்கள் ழ்நாடு மற்றும்  ஸ்ரீபெயிற்சிதிய்தியாளர்கநிலத்தின் தலள அணிதிரட்ட ழ்நாடு மறுத்து,

இன்னும்  ஸ்ரீபெரந்ெ அளவில் ஸ்ரீத ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள

தெ்தியாழில்தியாளர்களிடமிருந்தும் அருகிலுள்ள ஒரகடம் தெ்தியாழில்துநிலத்தின் தலற

 ஸ்ரீபெகுதிகள் ழ்நாடு மற்றும் இந்திதிய்தியாவின் பிற இடங்களில் ஆெரநிலத்தின் தலவக்

ிலக்தியாருவெற்கு  ஸ்ரீபெதில்தியாக தெ்தியாழில்தியாள வர்க்கத்தின் மீது

எதிர்பபிநிலத்தின் தலனக் தக்தியாண்டிருக்கும் அநிலத்தின் தலனத்திந்திதிய அண்அனைத்திந்திய அண்ண்தியா திர்தியாவிட

முன்ிலனற்ற கழக (அதிமுக)  ழ்நாடு ம்தியாநில அரசிடம்  ஸ்ரீபெதியனற்ற

முநிலத்தின் தலறயீடுகநிலத்தின் தலள தனய்யும் ஸ்ரீபெடி ழ்நாடு மெர்னன் தெ்தியாழில்தியாளர்கநிலத்தின் தலள

தெ்தியாழிற்னங்கத் ெநிலத்தின் தலலவர்கள் வழி தமிழ்நடத்துகின்றனர். 

தெ்தியாழில்தியாளர்கள் அவர்களது புதிதிய தெ்தியாழிற்னங்கழ்நாடு ம்தியான தனங்நிலத்தின் தலக

அண்அனைத்திந்திய அண்ண்தியா ழ்நாடு ம்தியாவட்ட ஜன தமிழ்ந்தியாதியக தெ்தியாழில்தியாளர் னங்கம் [Chengai Anna

Mavatta  Jananayaga  Thozhilalar  Sangam  (CAMJTZ)]

அங்கீகரிக்கப ஸ்ரீபெடிலவண்டும் என்றும் அத்துடன் ஊதிதிய உதியர்வ

ழ்நாடு மற்றும் கடுநிலத்தின் தலழ்நாடு மதிய்தியான ிலவநிலத்தின் தலல நிநிலத்தின் தலலநிலத்தின் தலழ்நாடு மகநிலத்தின் தலளயும்

ெக்தியாெவ்தியார்த்நிலத்தின் தலெகள்தியால் இழிவ ஸ்ரீபெடுத்துவநிலத்தின் தலெயும் முடிவக்கு

தக்தியாண்டுவரிலவண்டும் எனக் ிலக்தியாரி ஆகஸ்ட் 26  இலிருந்து

ிலவநிலத்தின் தலலநிறுத்ெப ில ஸ்ரீபெ்தியார்தியாட்டத்தில் ஈடு ஸ்ரீபெட்டுவருகிற்தியார்கள்.  CAMJTZ

அகில இந்திதிய ழ்நாடு மத்திதிய தெ்தியாழிற்னங்க கவன்சிலுடன் (AICCTU)

இநிலத்தின் தலஅனைத்திந்திய அண்ணக்கப ஸ்ரீபெட்டுள்ளது,  இது இந்திதிய ழ்நாடு ம்தியாிலவ்தியாயின கம்யூனிஸ்ட்

கட்சி (ழ்நாடு ம்தியார்க்சிஸ்ட் தலனினிஸ்ட்)  — விடுெநிலத்தின் தலல [CPI-ML-Liberation]

அநிலத்தின் தலழ்நாடு மபபின் தெ்தியாழிற்னங்க பிரிவ்தியாகும். 

AICCTU ெநிலத்தின் தலலவர்கள் ழ்நாடு மெர்னன் ிலவநிலத்தின் தலலநிறுத்ெப ில ஸ்ரீபெ்தியார்தியாட்டத்தில்

ஈடு ஸ்ரீபெட்டிருப ஸ்ரீபெவர்கநிலத்தின் தலள ெனிநிலத்தின் தலழ்நாடு மப ஸ்ரீபெடுத்தி நிலத்தின் தலவத்திருப ஸ்ரீபெது,

ிலவநிலத்தின் தலலநிறுத்ெப ில ஸ்ரீபெ்தியார்தியாட்டத்தில் ஈடு ஸ்ரீபெட்டவர்களுக்கு எதிர்தியான

அென் அடக்குமுநிலத்தின் தலற  தமிழ்நடவடிக்நிலத்தின் தலககள் ிலழ்நாடு மற்தக்தியாள்ள ழ்நாடு மற்றும்

உற் ஸ்ரீபெத்திநிலத்தின் தலதியத் ெக்கநிலத்தின் தலவக்க ஒப ஸ்ரீபெந்ெத் தெ்தியாழில்தியாளர்கள் ழ்நாடு மற்றும்

 ஸ்ரீபெயிற்சிதிய்தியாளர்கநிலத்தின் தலளப  ஸ்ரீபெதியன் ஸ்ரீபெடுத்துவெற்கும் MATE நிர்வ்தியாகத்தின்

நிலத்தின் தலககநிலத்தின் தலளப  ஸ்ரீபெலப ஸ்ரீபெடுத்தியுள்ளது. நிர்வ்தியாகம் இதுவநிலத்தின் தலர

ிலவநிலத்தின் தலலநிறுத்ெபில ஸ்ரீபெ்தியார்தியாடத்தில் ஈடு ஸ்ரீபெட்ட 44 ில ஸ்ரீபெரிநிலத்தின் தலன  ஸ்ரீபெணிநீக்கம்

தனய்திருக்கிறது.

ழ்நாடு மெர்னன் வ்தியாகனத்துநிலத்தின் தலற தெ்தியாழில்தியாளர்களின் ஆர்ப ஸ்ரீபெ்தியாட்டத்தின் ஒரு  ஸ்ரீபெகுதி

ழ்நாடு மெர்னன் தெ்தியாழில்தியாளர்கநிலத்தின் தலள ெனிநிலத்தின் தலழ்நாடு மப ஸ்ரீபெடுத்துவதில் ழ்நாடு மற்றும்
அவர்களின் ில ஸ்ரீபெ்தியார்தியாட்டங்கநிலத்தின் தலள அஇஅதிமுக அரன்தியாங்கத்திடம்
முநிலத்தின் தலறயீடு தனய்வது ழ்நாடு மற்றும் எதிர்பபு தெரிவிப ஸ்ரீபெது ில ஸ்ரீபெ்தியான்ற
ில ஸ்ரீபெ்தியார்தியாட்டங்களுக்குப பின்ன்தியால் திநிலத்தின் தலன திருபபுவதில் முக்கிதிய  ஸ்ரீபெங்கு
வகித்ெவருழ்நாடு ம்தியான எஸ்.குழ்நாடு ம்தியாரன்தியாமி, கடந்ெ ழ்நாடு ம்தியாெம்வநிலத்தின் தலர AICCTU வின்
ிலெசிதியத் ெநிலத்தின் தலலவர்தியாக இருந்ெ்தியார். ெங்களுக்கு ஆெரவ்தியாக தனதியல் ஸ்ரீபெட
அரன்தியாங்கத்திற்கு அழுத்ெம் தக்தியாடுக்க முடியும் என்று
தெ்தியாழில்தியாளர்கள் ழ்நாடு மத்தியில் பிரநிலத்தின் தலழ்நாடு மகநிலத்தின் தலள  ஸ்ரீபெரப ஸ்ரீபெ அவர்
 ஸ்ரீபெணிதிய்தியாற்றியுள்ள்தியார்.

கடந்ெ ழ்நாடு ம்தியாெம், குழ்நாடு ம்தியாரன்தியாமி அறிவிக்கப ஸ்ரீபெட்தியாது ழ்நாடு மற்றும் விளக்கம்
தக்தியாடுக்கப ஸ்ரீபெட்தியாது,  AICCTU ழ்நாடு மற்றும் CPI-ML-Liberation கட்சி
இரண்டிலிருந்தும் பிரிந்து வந்ெதுடன் இடது தெ்தியாழிற்னங்க நிலத்தின் தலழ்நாடு மதியம்
(LTUC) என அநிலத்தின் தலழக்கப ஸ்ரீபெடும் ஒரு புதிதிய தெ்தியாழிற்னங்க
கூட்டநிலத்தின் தலழ்நாடு மபநிலத்தின் தல ஸ்ரீபெ அநிலத்தின் தலழ்நாடு மத்துள்ள்தியார்.  அவர் ெநிலத்தின் தலலநிலத்தின் தலழ்நாடு மயில்தியான பிளவக்
குழு இபில ஸ்ரீபெ்தியாது ெங்கநிலத்தின் தலள "கம்யூனிஸ்ட் கட்சி"  என்று
அநிலத்தின் தலழத்துக்தக்தியாண்டிருக்கிறது. 

இந்ெ கட்டுநிலத்தின் தலரயின் இநிலத்தின் தலஅனைத்திந்திய அண்ண ஆசிரிதியர் புதுதில்லியில் உள்ள
AICCTU ெநிலத்தின் தலலநிலத்தின் தலழ்நாடு ம அலுவலகத்திற்கு ில ஸ்ரீபெ்தியான் தனய்து இந்ெப பிளவ
குறித்து வின்தியாரித்ெ்தியார். அெற்கு கடந்ெழ்நாடு ம்தியாெம் AICCTU ழ்நாடு மற்றும் CPI-

ML-Liberation இலிருந்து குழ்நாடு ம்தியாரன்தியாமி தவளிிலதியறிவிட்டெ்தியாக AICCTU

தனய்தித்தெ்தியாடர் ஸ்ரீபெ்தியாளர் ர்தியாஜீவ் டிம்ரி ஒபபுக்தக்தியாண்ட்தியார்.  ஆன்தியால்
முன்ன்தியாள் ெநிலத்தின் தலலவர் விலகிதியெற்க்தியான அரசிதியல் அடிப ஸ்ரீபெநிலத்தின் தலடக்
க்தியாரஅனைத்திந்திய அண்ணங்கநிலத்தின் தலள விளக்க ழ்நாடு மறுத்துவிட்ட்தியார் ிலழ்நாடு மலும் வரும் ழ்நாடு ம்தியார்ச் 2020
இல் வரவிருக்கின்ற கட்சி ழ்நாடு ம்தியா தமிழ்ந்தியாட்டில் இந்ெ பிரச்னநிலத்தின் தலனநிலத்தின் தலதியப  ஸ்ரீபெற்றி
விவ்தியாதிப ஸ்ரீபெ்தியார்கள் என்று கூறியுள்ள்தியார்.  எஸ்.எம்.   ஸ்ரீபெ்தியானர்ஜி என் ஸ்ரீபெவர்
AICCTU வின் ிலெசிதியத் ெநிலத்தின் தலலவர்தியாக  ஸ்ரீபெரிந்துநிலத்தின் தலரக்கப ஸ்ரீபெட்டுள்ள்தியார்
என்றும் இது குறித்து ஏநிலத்தின் தலனதிய தெ்தியாழிற்னங்கங்களுக்கும்,
தெ்தியாழில்தியாளர் துநிலத்தின் தலறக்கும் ெகவல் தக்தியாடுத்துள்ளெ்தியாகவம் அவர்
ிலழ்நாடு மலும் கூடுெல்தியாக தெரிவித்துள்ள்தியார்.

எவ்வ்தியாற்தியாயினும், ழ்நாடு மெர்னன் தெ்தியாழில்தியாளர்களுக்கு அந்ெ பிளவ
குறித்ெ ெகவல் தெரிவிக்கப ஸ்ரீபெடவில்நிலத்தின் தலல.



 தமிழ்நவம் ஸ்ரீபெர் 28  அன்று குழ்நாடு ம்தியாரன்தியாரமியின் ெநிலத்தின் தலலநிலத்தின் தலழ்நாடு மயில் புதிதிய LTUC

"ழ்நாடு மெர்னன் தெ்தியாழில்தியாளர்களின் ிலவநிலத்தின் தலலநிறுத்ெ பிரச்சிநிலத்தின் தலனகநிலத்தின் தலள
தீர்க்க ெநிலத்தின் தலலயிட ிலவண்டும்" என்று அஇஅதிமுக அரன்தியாங்கத்திடம்
முநிலத்தின் தலறயிடுவெற்க்தியாக ழ்நாடு மெர்னன் ிலவநிலத்தின் தலலநிறுத்ெப ில ஸ்ரீபெ்தியார்தியாட்டத்தில்
ஈடு ஸ்ரீபெட்ட தெ்தியாழிலள்தியார்கநிலத்தின் தலள அநிலத்தின் தலழத்துக்தக்தியாண்டு ழ்நாடு ம்தியாநில
அரன்தியாங்கத்தின் ெநிலத்தின் தலலநிலத்தின் தலழ்நாடு மதியகழ்நாடு ம்தியான தனன்நிலத்தின் தலனயிலுள்ள
தனதியலகத்நிலத்தின் தலெ ில தமிழ்ந்தியாக்கி ஒரு எதிர்பபுப ில ஸ்ரீபெரணிநிலத்தின் தலதிய ஏற் ஸ்ரீபெ்தியாடு
தனய்திருந்ெது.  ழ்நாடு மெர்னன் நிர்வ்தியாகத்திற்கு எதிர்தியாக ழ்நாடு ம்தியாநில அரச
 தமிழ்நடவடிக்நிலத்தின் தலக எடுத்து நிறுவனத்நிலத்தின் தலெ நிலத்தின் தலகதியகப ஸ்ரீபெடுத்ெ ிலவண்டும்
என்றும் இத்தெ்தியாழிற்னங்கம் ிலக்தியாரிக்நிலத்தின் தலக நிலத்தின் தலவத்ெது.  ழ்நாடு ம்தியாிலவ்தியாயின
தெ்தியாழிற்னங்க ெநிலத்தின் தலலவர்கள்தியால் ஏற் ஸ்ரீபெ்தியாடு தனய்தியப ஸ்ரீபெட்டிருந்ெ ழ்நாடு மெர்னன்
தெ்தியாழில்தியார்களின் முந்நிலத்தின் தலெதிய ில ஸ்ரீபெ்தியார்தியாட்டங்களின்ில ஸ்ரீபெ்தியாது  தமிழ்நடந்ெது
ில ஸ்ரீபெ்தியால் அஇஅதிமுக அரன்தியாங்கழ்நாடு ம்தியானது தெ்தியாழில்தியாளர்கள்மீது
க்தியாவல்துநிலத்தின் தலறயினநிலத்தின் தலர கட்டவிழ்த்துவிட்டிருந்ெது.  சழ்நாடு ம்தியார் 200
தெ்தியாழில்தியாளர்கள் நிலத்தின் தலகதுதனய்தியப ஸ்ரீபெட்டு பின்னர் அன்று ழ்நாடு ம்தியாநிலத்தின் தலல
அவர்கள் விடுவிக்கப ஸ்ரீபெட்டிருந்ெனர்.

 தமிழ்நவம் ஸ்ரீபெர் 18  அன்று,  பிற்ில ஸ்ரீபெ்தியாக்குத்ெனழ்நாடு ம்தியான ெமிழ் ிலெசிதியவ்தியாெ
பிரச்ன்தியாரத்தின் பின்ன்தியால் ழ்நாடு மெர்னன் தெ்தியாழில்தியாளர்கநிலத்தின் தலள திநிலத்தின் தலன
திருபபும் ஒரு தெளிவ்தியான முதியற்சிதிய்தியாக “எழுக ெமிழ்”  என்ற
ிலக்தியாஷத்திற்குப பின்ன்தியால் LTUC ழ்நாடு மற்றும் அெனுடன் தெ்தியாடர்புநிலத்தின் தலடதிய
 ஸ்ரீபெல்ிலவறு அநிலத்தின் தலழ்நாடு மபபுகள்தியான ஜன தமிழ்ந்தியாதியக வழக்குநிலத்தின் தலரஞர்கள் னங்கம்
[Democratic  Advocates  Union  (DAU)], ழ்நாடு மக்களுக்க்தியான ஜன தமிழ்ந்தியாதியக
இநிலத்தின் தலளஞர்கள் [Democratic  Youth  for  People  (DYP)] ழ்நாடு மற்றும்
ழ்நாடு மக்களுக்க்தியான ஜன தமிழ்ந்தியாதியக ழ்நாடு ம்தியாஅனைத்திந்திய அண்ணவர்கள் [Democratic  Students  for

People  (DSP)] ழ்நாடு மற்றும் இவற்றுடன் ழ்நாடு மெர்னனின் நிரந்ெரத்
தெ்தியாழில்தியாளர்கள் னங்கமும் (CAMJTS யும்) ிலனர்ந்து தனன்நிலத்தின் தலனயில்,
எழும்பூர் ர்தியாஜரத்தினம் நிலத்தின் தலழ்நாடு மெ்தியானத்திலிருந்து சிந்ெ்தியாரிபில ஸ்ரீபெட்நிலத்தின் தலட
னந்திவநிலத்தின் தலர ஒரு அணிவகுபபிநிலத்தின் தலன ஏற் ஸ்ரீபெ்தியாடு தனய்திருந்ெனர்.  இந்ெ
ெமிழ் ிலெசிதிய ில ஸ்ரீபெ்தியார்தியாட்டத்தில்  ஸ்ரீபெங்ிலகற்குழ்நாடு ம்தியாறு ழ்நாடு மெர்னன்
ிலவநிலத்தின் தலலநிறுத்ெப ில ஸ்ரீபெ்தியார்தியாட்டக்க்தியாரர்கநிலத்தின் தலள அவர்கள் அறிவறுத்தினர்.

இந்தி தழ்நாடு ம்தியாழிநிலத்தின் தலதிய திணிப ஸ்ரீபெெற்க்தியான திட்டங்கள் உட் ஸ்ரீபெட இந்து
ிலழ்நாடு மல்தியாதிக்கவ்தியாெ  ஸ்ரீபெ்தியாரதீதிய ஜனெ்தியா கட்சி (பிிலஜபி)  ழ்நாடு மத்திதிய அரசின்
ில ஸ்ரீபெரினவ்தியாெ தக்தியாள்நிலத்தின் தலககள் தெ்தியாடர் ஸ்ரீபெ்தியாக ெமிழகத்தில்
தெ்தியாழில்தியாளர்கள், இநிலத்தின் தலளஞர்கள் ழ்நாடு மற்றும் பிற ஒடுக்கப ஸ்ரீபெட்ட
ழ்நாடு மக்களிநிலத்தின் தலடிலதிய இருக்கும் உண்நிலத்தின் தலழ்நாடு மதிய்தியான ிலக்தியா ஸ்ரீபெத்நிலத்தின் தலெ LTUC ழ்நாடு மற்றும்
அென் கூட்ட்தியாளிகள் ன்தியாெகழ்நாடு ம்தியாக சரண்டியுள்ளன.

 ஸ்ரீபெ்தியாஜக அரன்தியாங்கத்தின் இந்தி-இந்து வகுபபுவ்தியாெ தக்தியாள்நிலத்தின் தலககநிலத்தின் தலள
கண்டிக்கும் அிலெிலவநிலத்தின் தலளயில்,  தமிழ்நவம் ஸ்ரீபெர் 18 ஆர்ப ஸ்ரீபெ்தியாட்டத்தின்ில ஸ்ரீபெ்தியாது
ெநிலத்தின் தலலவர்கள் எழுபபிதிய முழக்கங்களும் உநிலத்தின் தலரகளும் ெமிழகத்நிலத்தின் தலெ
ெளழ்நாடு ம்தியாகக் தக்தியாண்ட பிர்தியாந்திதியக் கட்சிதிய்தியான திர்தியாவிட முிலனற்றக்
கழம் (திமுக)  ில ஸ்ரீபெ்தியான்ற கட்சிகளின் உநிலத்தின் தலரகளுக்கு ஒத்ெநிலத்தின் தலவதிய்தியாக
இருந்ென. "எழுக ெமிழ்," "ெமிழக  தமிழ்நலன்கநிலத்தின் தலளப  ஸ்ரீபெ்தியாதுக்தியாக்க  தமிழ்ந்தியாம்
களத்தில் இறங்குிலவ்தியாம்,"  "ெமிழ் தழ்நாடு ம்தியாழிநிலத்தின் தலதியக் க்தியாபில ஸ்ரீபெ்தியாம்,"
"தவல்க ெமிழ், ெமிழ் நீடூழி வ்தியாழ்க," "எழுக ெமிழ், னர்வ்தியாதிக்தியாரம்
ழ்நாடு மற்றும் அடக்குமுநிலத்தின் தலறநிலத்தின் தலதிய ிலெ்தியாற்கடிபில ஸ்ரீபெ்தியாம்,"  "ிலவநிலத்தின் தலல
வழங்குவதில் ெமிழக ழ்நாடு மக்களுக்கு முன்னுரிநிலத்தின் தலழ்நாடு ம வழங்கு." ில ஸ்ரீபெ்தியான்ற
ிலக்தியாஷங்கநிலத்தின் தலள அவர்கள்  ஸ்ரீபெதியன் ஸ்ரீபெடுத்தினர்.

இந்ெ முழக்கங்கள், குறிப ஸ்ரீபெ்தியாக கநிலத்தின் தலடசி, ெமிழ் தமிழ்ந்தியாட்டில் உள்ள
தெ்தியாழில்தியாளர்கநிலத்தின் தலள இந்திதிய்தியாவில் ிலவறு இடத்திலிருக்கும் ெங்கள்
வர்க்க னிலக்தியாெர னிலக்தியாெரிகளிடமிருந்து பிரிப ஸ்ரீபெெற்கு உெவகின்றன.

கூட்டத்தில் உநிலத்தின் தலரதிய்தியாற்றிதிய குழ்நாடு ம்தியாரன்தியாமி,  ெமிழ் ிலெசிதியவ்தியாெ
பிரச்ன்தியாரத்நிலத்தின் தலெ ழ்நாடு மெர்னன் தெ்தியாழில்தியாளர்களுக்கு முன்ழ்நாடு ம்தியாதிரிதிய்தியாகப
 ஸ்ரீபெ்தியார்தியாட்டி ில ஸ்ரீபெசிதியில ஸ்ரீபெ்தியாது,  “இந்ெ ில ஸ்ரீபெரணிநிலத்தின் தலதியப  ஸ்ரீபெ்தியார்த்ெபின்,
ிலவநிலத்தின் தலலநிறுத்ெம் தனய்யும் ழ்நாடு மெர்னன் தெ்தியாழில்தியாளர்கள் இன்னும்

ில ஸ்ரீபெ்தியார்க்குஅனைத்திந்திய அண்ணமிக்க ில ஸ்ரீபெ்தியார்தியாட்டத்நிலத்தின் தலெ ிலழ்நாடு மற்தக்தியாள்ளத் ெதிய்தியார்தியாக
உள்ளனர்” என்ற்தியார்.

 தமிழ்நவம் ஸ்ரீபெர் 18  ஆர்ப ஸ்ரீபெ்தியாட்டத்தில் சழ்நாடு ம்தியார் 200  MATE தெ்தியாழில்தியாளர்கள்
 ஸ்ரீபெங்ிலகற்றனர்,  இது ெங்கள் ிலவநிலத்தின் தலலநிறுத்ெத்ெ்தியால் எழுப ஸ்ரீபெப ஸ்ரீபெட்ட
பிரச்சிநிலத்தின் தலனகளுக்க்தியாக ில ஸ்ரீபெ்தியார்தியாட ழ்நாடு ம்தியாிலவ்தியாயின தெ்தியாழிற்னங்கத்
ெநிலத்தின் தலலவர்கள்தியால் ஏற் ஸ்ரீபெ்தியாடு தனய்தியப ஸ்ரீபெட்டுள்ளது என்ற எண்அனைத்திந்திய அண்ணத்தில்
இருந்ெது. ஆன்தியால் அவர்கள் ஏழ்நாடு ம்தியாற்றழ்நாடு மநிலத்தின் தலடந்ெனர். உலக ிலன்தியானலின
வநிலத்தின் தலலத் ெள நிரு ஸ்ரீபெர்கள்  ஸ்ரீபெல MATE தெ்தியாழில்தியாளர்களிடம்
ில ஸ்ரீபெசிதியில ஸ்ரீபெ்தியாது,  அவர்களின் பிரச்சிநிலத்தின் தலனகநிலத்தின் தலள முன்னிநிலத்தின் தலலப ஸ்ரீபெடுத்ெ
ஒரு த ஸ்ரீபெரிதிய நிகழ்வ ஏற் ஸ்ரீபெ்தியாடு தனய்தியப ஸ்ரீபெட்டுள்ளெ்தியாக ெங்களுக்குத்
தெரிவிக்கப ஸ்ரீபெட்டெ்தியாக கூறினர்.  "ஆன்தியால்  தமிழ்ந்தியாங்கள் இங்கு
வந்ெில ஸ்ரீபெ்தியாது, அது ிலவறு ஏிலெ்தியாதவ்தியான்ற்தியாக இருந்ெது."

குழ்நாடு ம்தியாரன்தியாமி ழ்நாடு மற்றும் அவரது புதிெ்தியாக உருவ்தியாக்கப ஸ்ரீபெட்ட
எல்.டி.யூ.சியின் பிற்ில ஸ்ரீபெ்தியாக்குத்ெனழ்நாடு ம்தியான  ஸ்ரீபெங்கு ழ்நாடு ம்தியாிலவ்தியாயிஸ்ட் சிபிஐ-
எம்எல்-விடுெநிலத்தின் தலலயின் முழுநிலத்தின் தலழ்நாடு மதிய்தியான முெல்தியாளித்துவ அரசிதியலில்
இருந்து எழுகிறது.  அக்ிலட்தியா ஸ்ரீபெர் 18  அன்று க்தியாஞ்சிபுரத்தில்
ஏ.ஐ.சி.டி.யு ஏற் ஸ்ரீபெ்தியாடு தனய்ெ ழ்நாடு மெர்னன் ிலவநிலத்தின் தலலநிறுத்ெக்க்தியாரர்களின்
உண்அனைத்திந்திய அண்ண்தியாவிரெத்தின் முடிவில்,  தெ்தியாழிற்னங்கத் ெநிலத்தின் தலலவர்கள்
“தவல்க ெமிழ்” என்ற முழக்கத்நிலத்தின் தலெ எழுபபினர்.

சிபிஐ-எம்எல்-விடுெநிலத்தின் தலல இரண்டு முக்கிதிய ஸ்ர்தியாலினின
 தமிழ்ந்தியாட்தியாளுழ்நாடு மன்றக் கட்சிகளுடன் -  இந்திதிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
(ழ்நாடு ம்தியார்க்சிஸ்ட்),  அல்லது சிபிஎம்,  ழ்நாடு மற்றும் இந்திதிய கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி,  அல்லது சிபிஐ ஆகிதியவற்றுடன் கூட்டணியில் உள்ளது.
இது னமீ ஸ்ரீபெத்திதிய த ஸ்ரீபெ்தியாதுத் ிலெர்ெல்களில் த ஸ்ரீபெருவணிக ெமிழ்
பிர்தியாந்திதிய கட்சி,  திர்தியாவிட முன்ிலனற்ற கழகம் (திமுக)
கூட்டணியில் ில ஸ்ரீபெ்தியாட்டியிட்டது. சிபிஎம் ழ்நாடு மற்றும் சிபிஐ ஆகிதியவற்றின்
ஸ்ர்தியாலினின வழிக்தியாட்டிகளுக்கு ஏற் ஸ்ரீபெ,  சிபிஐ-எம்எல்-விடுெநிலத்தின் தலல,
க்தியாங்கிரஸ் கட்சி ெநிலத்தின் தலலநிலத்தின் தலழ்நாடு மயில்தியான அரன்தியாங்கத்நிலத்தின் தலெ ஆெரிக்க
ெதிய்தியார்தியாக இருந்ெது.  னமீ ஸ்ரீபெ க்தியாலம் வநிலத்தின் தலர இந்திதிய
முெல்தியாளித்துவத்தின் விருப ஸ்ரீபெழ்நாடு ம்தியான அரன்தியாங்கக் கட்சிதிய்தியாக
க்தியாங்கிரஸ் இருந்ெது.

ழ்நாடு மெர்னன் தெ்தியாழில்தியாளர்கள் ழ்நாடு ம்தியாிலவ்தியாயின சிபிஐ-எம்எல்-விடுெநிலத்தின் தலல
ழ்நாடு மற்றும் அென் ஏ.ஐ.சி.டி.யுவில் இருந்து ழ்நாடு மட்டுழ்நாடு மல்ல்தியாழ்நாடு மல்,
குழ்நாடு ம்தியாரன்தியாமி ழ்நாடு மற்றும் அவரது எல்.டி.யூ.சி ஆகிிலதிய்தியாரிடமிருந்தும்
அரசிதியல் ழ்நாடு மற்றும் அநிலத்தின் தலழ்நாடு மபபு ரீதிதிய்தியாக முறித்துக் தக்தியாள்ள
ிலவண்டும்.  தெ்தியாழில்தியாளர்கள் ெங்கள் ில ஸ்ரீபெ்தியார்தியாட்டத்நிலத்தின் தலெ ெங்கள்
நிலத்தின் தலககளில் எடுக்க ெங்கள் தன்தியாந்ெ சதிய்தியாதீன  தமிழ்நடவடிக்நிலத்தின் தலகக்
குழுக்கநிலத்தின் தலள உருவ்தியாக்க ிலவண்டும்.

அவர்கள் ஆநிலத்தின் தலலயில் உள்ள ஒப ஸ்ரீபெந்ெத் தெ்தியாழில்தியாளர்கள் ழ்நாடு மற்றும்
 ஸ்ரீபெயிற்சிதிய்தியாளர்கள்,  ஸ்ரீத ஸ்ரீபெரும்புதூர்,  ஒரகடம் தெ்தியாழில்துநிலத்தின் தலற
 ஸ்ரீபெகுதிகளிலும்,  இந்திதிய்தியாவின் பிற இடங்களிலும் உள்ள ழ்நாடு மற்ற
தெ்தியாழில்தியாளர்களிடம் ெங்கள் ில ஸ்ரீபெ்தியார்தியாட்டத்திற்கு ஆெரவளிக்கும் ஸ்ரீபெடி
அநிலத்தின் தலழபபு விடுக்க ிலவண்டும்.  அந்ெ முதியற்சி அடிநிலத்தின் தலழ்நாடு ம உநிலத்தின் தலழபபு
நிநிலத்தின் தலலநிலத்தின் தலழ்நாடு மகள் ழ்நாடு மற்றும் ஒப ஸ்ரீபெந்ெ தெ்தியாழில்தியாளர் முநிலத்தின் தலறக்கு எதிர்தியான
 தமிழ்நல்ல ஊதிதியங்கள் ழ்நாடு மற்றும்  ஸ்ரீபெணி நிநிலத்தின் தலலநிலத்தின் தலழ்நாடு மகளுக்க்தியான
தெ்தியாழில்தியாளர்களின் த ஸ்ரீபெ்தியாதுவ்தியான ில ஸ்ரீபெ்தியார்தியாட்டழ்நாடு ம்தியாகவம்,  ழ்நாடு மத்தியில்
 ஸ்ரீபெ்தியாஜக அரன்தியாங்கமும் ழ்நாடு ம்தியாநில அளவில் அநிலத்தின் தலனத்து
அரன்தியாங்கங்களும் ிலழ்நாடு மற்தக்தியாண்டுள்ள சிக்கன  தமிழ்நடவடிக்நிலத்தின் தலககளுக்கு
எதிர்தியாகவம் உருவ்தியாக்கப ஸ்ரீபெட ிலவண்டும்.

இத்ெநிலத்தின் தலகதிய ில ஸ்ரீபெ்தியார்தியாட்டம் அநிலத்தின் தலனத்து தெ்தியாழில்தியாளர்களின் வர்க்க
ஒற்றுநிலத்தின் தலழ்நாடு மநிலத்தின் தலதிய நிநிலத்தின் தலல தமிழ்ந்தியாட்ட னர்விலென ிலன்தியானலினத்தின்
ிலவநிலத்தின் தலலத்திட்டத்நிலத்தின் தலெயும் முன்ிலன்தியாக்நிலத்தின் தலகயும் அடிப ஸ்ரீபெநிலத்தின் தலடதிய்தியாகக்
தக்தியாண்டிருக்க ிலவண்டும்.


