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விக்ன்னேஸ்வரனின் தமிழ் மக்கள் கூட்டண:
இலங்ககத்  தத தொழில தொளர்களுக்கு ஒர
 தப தொறிக்கிடங்கு
By K. Nesan and V. Gnana,
வட மாகாண சபையின் முன்ன்னாள் முதலபமச்சமைச்சரான்ன ச.வ.வக்க்னன்னஸ்வமைச்சரன்
அக்க்னடாைர 24 அன்ற, தமிழ் மக்கள் கூட்டண (Tamil People’s Alliance - TPA)
என்ற ஒரு புதிய கட்சபய ியை ததாடக்குவதாக அறிவத்தார. உலக க்னசாசலிச
வபலத் தளத்தின் சரவக்னதச ஆசரியர குழுவன் தபலவமைச்சரான்ன க்னடவட் க்னடாரத்,
இலங்பக க்னசாசலிச சமத்துவக் கட்ச டடத்திய ியை தைாதுக் கூட்டங்களில
உபமைச்சரயாற்றியக்னதாடு இலங்பகயில ைமைச்சரந்த ஆரவத்பத ியை தைற்ற ஊடக
க்னடரகாணலகபளயும் வழங்கியதற்கு பின்ன்னர இமைச்சரண்டு வாமைச்சரங்களும் கூட
முழுதாக முடிந்திமைச்சராதியை தவாரு சமயத்தில இவ் அறிவத்தல வந்ததுள்ளது.
இலங்பகயிலுள்ள ைலதமைச்சரப்ைட்ட தமிழ் க்னதசயவாதக் குழுக்களுக்கு மறைடியும்
ைங்களிப்பு ியை தசய்ய வக்க்னன்னஸ்வமைச்சரன் எடுத்திருக்கும் முடிவான்னது இலங்பகயில
க்னசாசலிச சமத்துவக் கட்சயின் ியை தசலவாக்கு ியை தைருகுவதற்கான்ன ைதிலிறப்பின்
ைகுதியாக உள்ளது. தமிழ் முதலாளித்துவ வரக்கத்தின் ஒரு பிரிவன்னர,
இலங்பகயில உள்ள ியை ததாழிலாளரகபளயும் இபளஞரகபளயும் இன்ன, மத
அடிப்ைபடயில பிளவுைடுத்தும் க்னடாக்கத்துடன் அவரகளது வளரச்சயபடந்து
வரும் இயக்கத்திற்கு ஒரு ியை தைாறிக்கிடங்பக அபமத்துக் ியை தகாண்டிருக்கின்றன்னர.
தமிழ் க்னதசயக் கூட்டபமப்பு மதிப்பிழந்திருப்ைபத உணரந்திருக்கும்
வக்க்னன்னஸ்வமைச்சரன், அக்னத ஏகாதிைத்திய-ஆதமைச்சரவு, சக்கன்ன டடவடிக்பக-ஆதமைச்சரவு
அமைச்சரசயபலப் பின்ைற்றகின்ற, ஆன்னால ஒரு புதிய ியை தையரின் பின்ன்னால ஒளிந்து
ியை தகாள்கிறதான்ன ஒரு கட்சபய உருவாக்க முயன்ற ியை தகாண்டிருக்கிறார.
வக்க்னன்னஸ்வமைச்சரன் தன்னது அங்குமைச்சராரப்ைண உபமைச்சரயில, “மக்கள் அமைச்சரசயபல”
ஊக்குவப்ைதற்கான்ன 10 அம்ச க்னவபலத்திட்டம் ஒன்பற வபமைச்சரயபற ியை தசய்தார.
ஆயினும், 1983-2009 இலங்பக உள்டாட்டுப் க்னைாருக்குப் பிந்பதய காலத்தில
தமிழ் மக்களின் வாழ்நிபலபமகளில க்னமம்ைாட்படக் ியை தகாண்டுவருவதற்கு,
ஜன்னாதிைதி பமத்ரிைால சறிக்னசன்னவன் அியை தமரிக்க-ஆதமைச்சரவு அமைச்சரசாங்கத்துடன்
க்னைச்சுவாரத்பத டடத்தும்
தமிழ் க்னதசயக் கூட்டபமப்பின் அக்னத
ியை தகாள்பககபளக்னய தானும் ியை ததாடமைச்சரவருப்ைபத அவர சுட்டிக்காட்டின்னார. “இன்ன
க்னமாதபலத்
தீரப்ைதற்கான்ன
க்னைச்சுவாரத்பதகள்
அமைச்சரசாங்கத்துடன்
நின்றக்னைாயுள்ளன்ன. க்னைச்சுவாரத்பதகபள மீண்டும் ியை ததாடக்க, டாம் மீண்டும்
க்னதசய அளவலும் சரவக்னதச அளவலும் அழுத்தங்கபளக் ியை தகாடுக்க
ியை ததாடங்கியாக க்னவண்டும்” என்றார.
ஆயினும்,
ியை தகாழும்பில
ஒரு
சக்னடகிதபூரவமான்ன
அமைச்சரசாங்கத்துடன்
க்னைச்சுவாரத்பத டடத்துகின்ற வக்க்னன்னஸ்வமைச்சரனின் முன்க்னன்னாக்கு, அடுத்த இமைச்சரண்டு
டாட்களின் பின்ன்னர, புஸ்வாணமாகிப் க்னைான்னது. ஜன்னாதிைதி சறிக்னசன்ன
இலங்பகபய அமைச்சரசயலபமப்பு ியை தடருக்கடியில மூழ்கடித்திருக்கும் ஒரு
அமைச்சரசயல சதி டடவடிக்பகயில, பிமைச்சரதமர மைச்சரணல வக்கிமைச்சரமசங்கபவ
ைதவநீக்கின்னார. 2009 இல க்னைார முடிந்த சமயத்தில வடுதபலப் புலிகள்
டசுக்கப்ைடுவபதயும் ஆயிமைச்சரக்கணக்கான்ன அப்ைாவ மக்கள் ைடுியை தகாபல
ியை தசய்யப்ைடுவபதயும் க்னமற்ைாரபவ ியை தசய்த முன்ன்னாள் ஜன்னாதிைதி மஹிந்த
இமைச்சராஜைக்ஷபவ பிமைச்சரதமமைச்சராக அவர நியமித்தார.
அது முதலாக, தமிழ் மக்கள் கூட்டண (TPA) என்ன்ன ியை தசய்யப் க்னைாகிறது
என்ைது ியை ததாடரைாக வக்க்னன்னஸ்வமைச்சரன் ஒரு அசாதாமைச்சரண ியை தமாதாரண மௌன்னத்பதப்
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ைமைச்சராமரித்து வந்தார. இலங்பகயில ஒரு க்னசாசலிச முன்க்னன்னாக்கில சங்கள,
தமிழ் மற்றம் முஸ்லீம் ியை ததாழிலாளரகபள ஐக்கியப்ைடுத்துவதற்கான்ன ஒரு
க்னைாமைச்சராட்டத்பத தமிழ் க்னதசயவாதக் குழுக்கள் எதிரக்கின்றன்ன. இலங்பகயிலும்
இந்தியாவலும் ியை ததாழிற்துபற மற்றம் க்னதாட்டத்துபற ியை ததாழிலாளரகள் மற்றம்
இபளஞரகளது
க்னவபலநிறத்தங்கள்
மற்றம்
ஆரப்ைாட்டங்களது
அபலயின்னாலும், க்னசாசலிச
அச்சமபடந்துள்ளன்ன.

மக்னன்னாநிபலயின்

வளரச்சயின்னாலும்

அபவ

வக்க்னன்னஸ்வமைச்சரனின் 10-அம்ச க்னவபலத்திட்டம், தமிழ் க்னதசயக் கூட்டபமப்பின்
க்னவபலத்திட்டத்தில இருந்து எந்த அடிப்ைபடயான்ன க்னவறைாட்படயும்
ியை தகாண்டிருக்கவலபல. உள்டாட்டுப் க்னைார முடிந்ததற்குப் பின்ன்னர சபறயில
இருக்கும் தமிழ் அமைச்சரசயல பகதிகபள வடுவப்ைதற்கும், காணாமல
க்னைான்னவரகபளக் குறித்த வவமைச்சரங்கபளக் கண்டுபிடிப்ைதற்கும், இமைச்சராணுவத்தால
ஆக்கிமைச்சரமிக்கப்ைட்டுள்ள தனியார நிலங்கள் வடுவக்கப்ைடுவதற்கும், “சரவக்னதச
சமூக”த்தின் மத்தியஸ்தத்தில ியை தகாழும்புடன் க்னைச்சுவாரத்பதகள் டடத்துவபதத்
தவரத்த க்னவியை தறந்த ஆக்னலாசபன்னகபளயும் அவர முன்பவக்கவலபல.
சறிக்னசன்ன-வக்கிமைச்சரமசங்க
அமைச்சரசாங்கத்திற்கு
எதிமைச்சரான்ன
க்னைாமைச்சராட்டத்தில
ியை ததாழிலாளரகபள ஐக்கியப்ைடுத்த க்னசாசலிச சமத்துவக் கட்ச அயமைச்சராது
க்னைாமைச்சராடிக்ியை தகாண்டிருந்த க்னடமைச்சரத்தில, தமிழ் க்னதசயக் கூட்டபமப்க்னைா
சறிக்னசன்னபவ ஆதரித்துக் ியை தகாண்டிருந்தது. தமிழ் மக்கள் கூட்டணயின்
முன்முயற்சக்கு தமிழ் க்னதசயக் கூட்டபமப்பு குக்னமைச்சராதம் காட்டவலபல என்ைதும்
ியை ததளிவாகியிருக்கிறது. தமிழ் மக்கள் கூட்டணயின் (TPA) உருவாக்கம் குறித்து
கருத்துக்கூற மறத்த தமிழ் க்னதசயக் கூட்டபமப்பு தபலவர சம்ைந்தன்,
வக்க்னன்னஸ்வமைச்சரனின் உபமைச்சரபய வாசக்க தன்னக்கு க்னடமைச்சரம் கிட்டவலபல என்ற
கூறிக் ியை தகாண்டார. ஆன்னாலும், தமிழ் க்னதசயக் கூட்டபமப்பின் க்னைச்சாளர
எம்.ஏ.சுமந்திமைச்சரன் கூறபகயில, அத்தபன்ன தமிழ் கட்சகபளயும் ியை தவளிடாடு வாழ்
அபமப்புகபளயும்
ஐக்கியப்ைடுத்துவதற்கு
வக்க்னன்னஸ்வமைச்சரன்
ியை தசயற்ைடுவாக்னமைச்சரயான்னால, அவமைச்சரது முன்ன்னணப் ைாத்திமைச்சரத்பத தமிழ் க்னதசயக்
கூட்டபமப்பு “மகிழ்ச்சயுடன் ஏற்றக்ியை தகாள்ளும்” என்றார.
தமிழ் க்னதசயக் கூட்டபமப்பு குறித்த வக்க்னன்னஸ்வமைச்சரன்னது ியை தசாந்த வமரசன்னங்கள்
முற்றிலும் தந்திக்னமைச்சராைாயரீதியான்னபவ, அபவ வக்க்னன்னஸ்வமைச்சரனின் ியை தசாந்த
ஏகாதிைத்திய-ஆதமைச்சரவு,
ியை ததாழிலாள-வரக்க
வக்னமைச்சராத
முன்க்னன்னாக்கிபன்ன
பிமைச்சரதிைலிக்கின்றன்ன. “சரவக்னதச சமூகத்துடன்”, அதாவது பிமைச்சரதான்னமாக
வாஷிங்டனுடன், பகயாளுவதில தமிழ் க்னதசயக் கூட்டபமப்பு திறன்னற்றதாய்
இருப்ைதாக அவர புகார கூறி வந்திருக்கிறார. இலங்பகயின் அமைச்சரசயல
வமைச்சரலாற்றில முதன்முபறயாக 2016 இல ஒரு எதிரக்கட்ச, வமைச்சரவு-ியை தசலவுத் திட்ட
அறிக்பக வவாத நிகழ்வல, சறிக்னசன்னவன் சரவக்னதச டாணய நிதிய சக்கன்ன
டடவடிக்பக வமைச்சரவு-ியை தசலவுத் திட்டத்பத ஆதரித்து வாக்களித்த பின்ன்னரும் அவர
தமிழ் க்னதசயக் கூட்டபமப்புக்கு ஆதமைச்சரவளித்தார.
இலங்பக அமைச்சரசு எந்திமைச்சரத்தில
வகித்திருந்த அவர, ைழபமவாத
ஒரு சட்டம்-ஒழுங்கு க்னைணும்
மந்திமைச்சரங்கபள உச்சரிப்ைதுடன்

முன்ன்னாள் தபலபம நீதிைதியாக ைதவ
இந்து மத வழுமியங்கபள ஊக்குவப்ைவரும்
மனிதரும் தன்னது உபமைச்சரகபள சமஸ்கிருத
ஆமைச்சரம்பிப்ைவருமாவர. ியை தவளிடாடுவாழ் தமிழ்

ியை ததாழிலதிைரகளுக்கு வட இலங்பகயின் இமைச்சராணுவ-ஆக்கிமைச்சரமிப்பிலுள்ள
ைகுதிகளில உள்ள மலிவு உபழப்பை ியை தைறவதற்கு சறப்புச் சலுபக
வழங்குமாற அவர சறிக்னசன்னவடம் அபழப்பு வடுத்தார. ியை ததற்கிலான்ன சங்கள
இன்னவாத அமைச்சரசயலவாதிகளுடன் க்னைாட்டிக்னைாடும் வதத்தில, ியை தைாதுக்
கூட்டங்களில அவர சங்களத் ியை ததாழிலாளரகபள இன்னவாத வாரத்பதகளில
கண்டன்னம் ியை தசய்தார: “சங்கள மக்களுக்கு டான் எதிமைச்சரான்னவன் அலல, ஆன்னால
சங்கள கட்டுமான்னத் ியை ததாழிலாளரகள் வடக்கிற்கு வந்து க்னவபலியை தசய்வதில
என்னக்கு உடன்ைாடு கிபடயாது” என்றார.
வக்க்னன்னஸ்வமைச்சரனின் முன்க்னன்னாக்கு ியை ததாழிலாளரகள் மற்றம் இபளஞரகளுக்கு
ஒரு முட்டுச்சந்தாகும். சறிக்னசன்னவன் டான்காண்டு கால ஆட்ச, தமிழ்
க்னதசயவாதிகளின் திவாலநிபலபய அம்ைலப்ைடுத்திக் காட்டியுள்ளது. ைல
தசாப்த கால இமைச்சரத்தக்களரியான்ன உள்டாட்டுப் க்னைாருக்குப் பின்ன்னரும் ியை ததாடரும்
ஒடுக்குமுபறக்கு எதிமைச்சராக க்னைாமைச்சராடுவதற்கு ைமைச்சரந்த தமிழ் மக்களின் முன்க்னன்ன
இருக்கும் ஒக்னமைச்சர வழி ஏபன்னய க்னதசயங்கபள க்னசரந்த தமது வரக்க சக்னகாதமைச்சர
சக்னகாதரிகபள க்னடாக்கித் திரும்புவதும், க்னசாசலிச சமத்துவக் கட்சயின்
க்னசாசலிச முன்க்னன்னாக்பக க்னடாக்கி திரும்புவதும் மட்டுக்னமயாகும்.
சறிக்னசன்ன

தமிழ்

சறைான்பம

மக்களின்

ஜன்னடாயகக்

க்னகாரிக்பககபள

நிபறக்னவற்றவார என்ற வாக்குறதியளித்து அவபமைச்சர ைதவயில அமரத்திய 2015
ஆம்
ஆண்டிலான்ன
அியை தமரிக்க-ியை தைாறியபமவலான்ன
ஆட்ச-மாற்ற
டடவடிக்பகயில தமிழ் க்னதசயக் கூட்டபமப்பு ஒரு முக்கிய ைாத்திமைச்சரம் வகித்தது.
அடுத்து வந்த ைாமைச்சராளுமன்றத் க்னதரதலில, தமிழ் வாக்காளரகள் தமது
வாழ்க்பக நிபலபமகளில க்னமம்ைாடுகபள எதிரைாரத்து 16 தமிழ் க்னதசயக்
கூட்டபமப்பு ைாமைச்சராளுமன்ற உறப்பின்னரகபளத் க்னதரந்ியை ததடுத்தன்னர.
தமிழ் க்னதசயக் கூட்டபமப்பு தன்னது வாக்காளரகபள முற்றிலுமாகக் பககழுவ
வட்டக்னதாடு, சறிக்னசன்ன அமைச்சரசாங்கத்தின் ஒரு முட்டுத்தூணாகி, சீன்னாவுக்கு
எதிமைச்சரான்ன அியை தமரிக்க ஏகாதிைத்தியத்தின் க்னைார தயாரிப்புகபள க்னடாக்கி
ியை தவளியுறவுக் ியை தகாள்பக க்னடாக்குநிபலபய மாற்றவபத நிைந்தபன்னயற்ற அது
ஆதரித்தது. எதிரக்கட்ச வரிபசயில அமரந்தைடி தமிழ் க்னதசயக் கூட்டபமப்பு
அமைச்சரசாங்கத்திற்கு ஆதமைச்சரவளித்தது. இதில, உபழக்கும் மக்களுக்கு எதிமைச்சரான்ன
சரவக்னதச டாணய நிதியம் (IMF) கட்டபளயிட்ட சக்கன்ன டடவடிக்பககள்
அமலைடுத்தப்ைட்டபத ஆதரித்தபமயும் அடங்கும்.
அமைச்சரசயல

பகதிகபள

வடுதபல

ியை தசய்வது,

காணாமல

க்னைான்ன

ஆயிமைச்சரக்கணக்காக்னன்னாரின் கதி, இடம்ியை தையரந்த அப்ைாவ மக்கள் மற்றம்
க்னைாரின்க்னைாது அழிக்கப்ைட்டிருந்த வீடுகள், யுத்த வதபவகளின் எதிரகாலம்
ஆகிய தமிழ் மக்களின் பிமைச்சரதான்ன கவபலகபள அது பகவட்டது.
சறிக்னசன்னவுக்கு எதிமைச்சரான்ன ியை தைருகிச் ியை தசன்ற ியை தவகுஜன்ன அதிருப்திபயயும்
க்னகாைத்பதயும்
தமிழ்
க்னதசயக்
கூட்டபமப்பு
தபலவரகள்
சடுமூஞ்சத்தன்னத்துடனும் அலட்சயத்துடனும் எதிரியை தகாண்டன்னர. எதிரக்கட்சத்
தபலவமைச்சரான்ன சம்ைந்தன் 2016 ம் ஆண்டு யாழ்ப்ைாணத்தில

டடந்த ஒரு

ைத்திரிபகயாளர

வடுவப்ைது

சந்திப்பில,

தமிழ்

அமைச்சரசயல

பகதிகபள

ியை ததாடரைான்ன க்னகள்வக்கு, சபறச்சாபல சாவகள் தன்னிடம் இலபல என்ற
சடுமூஞ்சத்தன்னமாக ியை ததரிவத்தார.

வக்க்னன்னஸ்வமைச்சரன் ியை ததாடரச்சயாக தமிழ் க்னதசயக் கூட்டபமப்புக்கு அமைச்சரசயல
மூடுதிபமைச்சர க்னைாட முயன்ற வந்திருந்தார. சறிக்னசன்னவுடன்னான்ன தமிழ் க்னதசயக்
கூட்டபமப்பின் கூட்டு ியை ததாடரைாக அபமதியின்பம ியை தைருகியதன் மத்தியில,
2015 டிசம்ைரில அவர, தமிழ் க்னதசயவாதக் கட்சகள், புத்திஜீவகள்
ியை ததாழிலவலலுடரகள்,

யாழ்

ைலகபலக்கழக

வரிவுபமைச்சரயாளரகள்

மற்றம்

ைத்திரிபக ஆசரியரகபளயும் ஒருங்கிபணக்கும் வபகயில தமிழ் மக்கள்
க்னைமைச்சரபவ (TPF) என்ற அபமப்பை உருவாக்குவதற்கு முன்முயற்ச எடுத்தார.
இப்க்னைாது, தமிழ் க்னதசயக் கூட்டபமப்பு மற்றம் பிற தமிழ் க்னதசயவாதக்
குழுக்களின் ஆதமைச்சரவாளரகள் கலந்துியை தகாண்ட தமிழ் மக்கள் க்னைமைச்சரபவயின் (TPF)
கூட்டத்தில, தன்னது புதிய கட்சயான்ன தமிழ் மக்கள் கூட்டணயின் (TPA)
உருவாக்கத்பத அவர அறிவத்தார.
முன்ன்னர தமிழ் மக்கள் க்னைமைச்சரபவயின்

(TPF)

உருவாக்கத்பத ைகுப்ைாய்வு

ியை தசய்த உலக க்னசாசலிச வபலத் தளம் பின்வருமாற எழுதியது: “2015 டிசம்ைர
19 அன்ற, வட மாகாண முதலபமச்சர வக்க்னன்னஸ்வமைச்சரன் தபலபமயில தமிழ்
மக்கள் க்னைமைச்சரபவ (TPF) என்ற ஒரு புதிய அபமப்பு உருவாக்கப்ைட்டுள்ளது.
தமிழ் க்னதசயக் கூட்டபமப்பு ஜன்னாதிைதி பமத்ரிைால சறிக்னசன்ன மற்றம் பிமைச்சரதமர
மைச்சரணல வக்கிமைச்சரமசங்கவன் அியை தமரிக்க-ஆதமைச்சரவு அமைச்சரசாங்கத்திற்கு வழங்கிய
ஆதமைச்சரவால முன்ியை தன்னப்க்னைாதினும் அதிகமாய் மதிப்பிழந்து வட்டிருந்த நிபலயில,
தமிழ் க்னதசயவாதத்தின் திவாலபடந்த அமைச்சரசயலுக்கு முக அலங்காமைச்சரம்
ியை தசய்வதற்கான்ன ஒரு கீழ்த்தமைச்சரமான்ன சூழ்ச்சயாக அது உள்ளது.”
இலங்பகயிலும்
இந்தியாவலும்
க்னைாமைச்சராட்டத்திற்குள்
நுபழகின்ற
ியை ததாழிலாளரகள் மற்றம் இபளஞரகபளப் ியை தைாறத்தவபமைச்சர , டான்காம்
அகிலத்தின் அபன்னத்துலகக் குழுவன் இலங்பக பிரிவான்ன க்னசாசலிச சமத்துவக்
கட்சபய க்னடாக்கியும், ஒரு சரவக்னதச க்னசாசலிச முன்க்னன்னாக்குக்கான்ன அதன்
க்னைாமைச்சராட்டத்பத க்னடாக்கியும் திரும்புவது மட்டுக்னம ஒரு மாற்ற ஆகும்.
டான்காம் அகிலம் ட்ியை தமைச்சராட்ஸ்கியால ஸ்தாபிக்கப்ைட்டதன் 80 வது ஆண்படயும்
க்னசாசலிச சமத்துவக் கட்சயின் 50 வது ஆண்படயும் ியை தகாண்டாடும் வதமாக
வழங்கப்ைட்ட வரிவுபமைச்சரகளின் சமயத்தில, க்னடவட் க்னடாரத், இலங்பக
ியை ததாபலக்காட்ச
ஒன்றின்
க்னடரகாணலில,
ியை ததாழிலாள
வரக்கத்பத
ஐக்கியப்ைடுத்துவதன் முக்கியத்துவத்பத பின்வருமாற வலியுறத்தின்னார:
“டான்காம்
அகிலம்
ியை ததாழிலாள
வரக்கத்திற்கு
ஒரு
சரவக்னதச
மூக்னலாைாயத்பதக் ியை தகாடுக்கிறது என்ைதுதான் துலலியமாக அதன் அடிப்ைபட
அமைச்சரசயல அடித்தளமாக இருக்கிறது. க்னசாசலிசத்திற்கான்ன க்னைாமைச்சராட்டம் க்னதசயப்
க்னைாமைச்சராட்டமலல. அது சரவக்னதசப் க்னைாமைச்சராட்டமாகும். அதற்கு க்னதசயப் ைாபத
எதுவும் கிபடயாது. க்னதசயப் ைாபதயான்னது தவரக்கவயலாது வலதுசாரி
அமைச்சரசயலுக்கு, அதாவது ியை ததாழிலாளரகபள தமது ியை தசாந்த ஆளும்
உயமைச்சரடுக்குகளின் பின்ன்னால அணதிமைச்சரட்ட முயற்ச ியை தசய்யும் வரத்தகப்
க்னைாரகளுக்கு இட்டுச் ியை தசலகிறது, அது க்னைாருக்கான்ன ைாபதயாகும். ஆக,
ஒன்ற ியை ததாழிலாள வரக்கத்பத ஐக்கியப்ைடுத்துவதற்கான்ன ஒரு சரவக்னதச
க்னசாசலிசக் ியை தகாள்பகபய டாம் ியை தகாண்டிருக்க க்னவண்டும், இலபலக்னயல
க்னதசய அமைச்சரசுகளுக்கு இபடயிலான்ன கலகம் மற்றம் க்னைார என்ற
முதலாளித்துவக் ியை தகாள்பகக்னய மிஞ்சயிருக்கும் என்ைதுதான் இன்ற ஒக்னமைச்சர
ியை ததரிவாக இருக்கிறது”.
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