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வர்க்கப்  ப் போர போட்டமும்  பு போுலிுமு பல
பிிரரக்ஸிட் ிரஸிட் நெருக்கடிக்க போன ஒ பர ்தில

Chris Marsden,    1 April 2019

ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்த்தய விட்ட  வு வெளிரயறுு வெயற்வதற்கபன

ரநபக்வதற்கமபனத பிரித்யபனிய ஏவதற்கபதிபத்தியத்தின் ரபபருக்க
பிந்த்தயய ு வெோலபற்றில முயலபளித்து வெ ஆட்சியின் மிவதற்கப் வபரிய
 வநருக்வதற்கடித்தய தூண்டிவிட்டள்ளத. ஆனபல  வபரும ஆபத்த
என்ன வு வெனில,   வயபழிலபள ு வெர்க்வதற்கம யனத  வ பந்ய நலனின்
ரபரில யத்தலயீட  வ ய்ு வெதிலிருந்த யடக்வதற்கப்படு வெத
மட்டமலலபத,  அத யனக்கள்ரள பிளவுபட்டள்ளதடன்,  இரு
ு வெலத பரி முயலபளித்து வெ  பர்ப பிரிவுவதற்களுக்க அோசியல
ரீதியபவதற்க கீழ்ப்படத்யப்பட்டள்ளத.

பிோயமர்  வயரோ ப ரம,  ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்தடன் பி வோக்ஸிட்
இற்க பிந்த்தயய ு வெர்த்யவதற்க உறவுவதற்கள் மீயபன ஒப்பந்யத்தில
உடன்பபட்த்தடப்  வபறுு வெதில பபோபளுமன்றத்தில மூன்று முத்தற
ரயபலவியத்தடந்யயபல,  பழத்தமு வெபதிவதற்கள் மத்தியில ஒரு
யத்தலத்தமப் ரபபட்டி ரம வலழுந்தள்ளதடன், 2017 ஆம ஆண்ட
நத்தட வபற்றத்தய அடத்த இோண்டபு வெத முன்கூட்டிய  வபபதத்
ரயர்யல நிவதற்கழலபம என்ற ஊவதற்கம  ரமரலபங்கியுள்ளத.

ஒரு பதிய ரயர்யல நத்தட வபற்றபல,  பழத்தமு வெபதிவதற்கள்  வயபழிற்
வதற்கட்சியிடம யங்வதற்கள் அதிவதற்கபோத்த்தய இழக்வதற்க ரநரிடலபம,  இத
வதற்கருத்தக்வதற்கணிப்பவதற்களில ஐந்த பள்ளி முன்னணித்தய
 வவதற்கபண்டிருக்கிறத மற்றும ஒரு சிறுபபன்த்தம அோ பங்வதற்கத்த்தயயும
உருு வெபக்வதற்க முடியும.  பி வோக்ஸிட்  பர்ப மற்றும ஒன்றியத்தடன்
இருக்வதற்க ரு வெண்டம என்ற பழத்தமு வெபய பபோபளுமன்ற
உறுப்பினர்வதற்கள் இத்யத்தவதற்கய நடு வெடிக்த்தவதற்கவதற்கத்தள எதிர்ப்பதில
ஒற்றுத்தமயபவதற்க உள்ளனர்.   வயபழிற் வதற்கட்சித் யத்தலு வெர்  வஜெர்மி
ரவதற்கபர்பின் "ரயசிய நலன்"  பபதவதற்கபக்வதற்கப்படம என்று
அறிவித்தள்ள ரபபதிலும,   வயபழிலபள ு வெர்க்வதற்கத்யபல சிக்வதற்கன
நடு வெடிக்த்தவதற்கவதற்கத்தள முடிவுவதற்கட்டு வெயற்வதற்கபன யத்தடயற்ற
ரவதற்கபரிக்த்தவதற்கவதற்களுக்க அத ு வெழிு வெகக்கம என்று அஞ்சுகின்றனர். 

ரம  இன் முன் வமபழிவு மீண்டம நிோபவதற்கரிக்வதற்கப்பட்டபல,  ஒரு
நமபிக்த்தவதற்கயிலலப தீர்மபனம இந்ய ு வெபோம  வவதற்கபண்ட ு வெோ
ரு வெண்டம என்று ரவதற்கபர்பின் சுட்டிக்வதற்கபட்டியுள்ளபர்.  இத
 வயபழிலபள ு வெர்க்வதற்கத்தின் முன்ரன அோசியல முன்ரனபக்க
மற்றும யத்தலத்தமத்து வெம  வயபடர்பபன சிக்வதற்கலபன ரவதற்கள்விவதற்கத்தள
தீர்க்வதற்கோமபவதற்க முன்நிறுத்தகிறத.

ஆளும ு வெர்க்வதற்கம யனத உக்கிோமபன உள் முோண்பபட்த்தட
தீர்ப்பயற்க ஏது வெபன  பத்தியக்கூறுவதற்கத்தள திறந்தவிட்டயற்க,
அயபு வெத  வயபழிற் வதற்கட்சியிலிருந்த பிரளயரி  ு வெலத பரிவதற்கத்தள
 வு வெளிரயற்றுு வெத,  பல ய பப்ய சிக்வதற்கன நடு வெடிக்த்தவதற்க,
இோபணுு வெு வெபயம மற்றும வதற்கபலனித்து வெ ரபபர்வதற்கத்தள முடிவுக்க
 வவதற்கபண்டு வெருு வெயற்க வதற்கட்சியின் இரு யத்தலத்தமத் ரயர்யலவதற்களில
ு வெழங்வதற்கப்பட்ட ஆத்தஆணைத்தய ரவதற்கபர்பின் மறுத்தவிட்டயற்க
மட்டரம நன்றி  வயரிவிக்வதற்க ரு வெண்டம.

அு வெத்தோத் ரயர்ந் வயடத்ய  பயபோஆணை உறுப்பினர்வதற்கள் ரநட்ரடப
உறுப்பரித்தம, அணுு வெபயுயங்வதற்கத்தள  வயபடர்ந்த பயன்படத்து வெத,

மற்றும  வயபழிற் வதற்கட்சி உள்ளூோபட்சி  த்தபவதற்களின் மீத 
பழத்தமு வெபதிவதற்களின்  வு வெட்டக்வதற்கத்தள சுமத்தம ரவதற்கபர்பினின் மறுப்ப
ரபபன்ற அோசியல பின்ு வெபங்வதற்கல  வவதற்கபள்த்தவதற்கவதற்களுக்க மூன்று
ஆண்டவதற்களபவதற்க உள்ளபக்வதற்கப்பட்டிருந்யனர் அத்தடன் "இடத"
யூய-விரோபதி எனும அு வெர் மீயபன ரபபலிக்
கற்றச் பட்டக்வதற்களுக்கம அு வெர் யனத எதிர்ப்த்தப வதற்கபட்டவிலத்தல.

இரயரு வெத்தள,  பிரிட்டிஷ மூலயனத்திற்க எந்ய வு வெபரு அோசியல
 ு வெபத்தலயும யடக்வதற்க பிரளயரி ு வெபதிவதற்கள் எத்தயயும  வ ய்ு வெபர்வதற்கள்
என்பத்தய  வயபழிற் வதற்கட்சி தத்தஆணைத் யத்தலு வெர்  வடபம ு வெபட் ன்
 வயளிவுபடத்தியுள்ளபர்.  அு வெர் "ரயசிய ஐக்கியத்திற்வதற்கபவதற்க"
வதற்கட்சிவதற்களுக்க அப்பபற்பட்ட ஒரு அோ பங்வதற்கத்திற்வதற்கபவதற்க ஐரோபப்பிய
ஒன்றிய  பர்ப பழத்தமு வெபதிவதற்களுடன் ர ர்ந்த பணியபற்றத்
யயபோபவதற்க உள்ளபர் என்று Prospect think tank இற்க கூறினபர்.
ு வெபட் ன், "எதிர்வதற்கபல பிரிட்டன்" என்றத்தழக்வதற்கப்படம 80  வயபழிற்
வதற்கட்சி உறுப்பினர்வதற்களின் கழுவிற்க யத்தலத்தம யபங்ககிறபர்,
அத பபோபளுமன்ற  வயபழிற் வதற்கட்சி உறுப்பினர்வதற்களில சுமபர்
மூன்றில ஒரு பகதியினத்தோ  வவதற்கபண்டள்ளத.

இரயரபபல,   வயபழிற் ங்வதற்கங்வதற்களும  வயபழிலபளர்வதற்களுக்க எந்ய
மபற்றீட்த்தடயும முன்த்து வெக்வதற்கவிலத்தல.   வயபழிற் ங்வதற்க
கூட்டத்தமப்பின் (TUC)  வ யலபளர் பிோபன்சிஸ் ஓ'கிரோடி, மற்றும
பிரிட்டிஷ  வயபழிற்தத்தற கூட்டத்தமப்பின்  வபபத இயக்கனர்
வதற்கரோபலின் ஃரபர்ரபன்,  "நம நபட ஒரு ரயசிய அு வெ ோவதற்கபல
நித்தலக்க முவதற்கம  வவதற்கபடக்கிறத"  என அறிவித்த, "திட்டம B"
ஒன்று ரயத்து வெ வயனக் ரவதற்கபரி கூட்டக் வதற்கடிய வமபன்த்தற
அனுப்பியுள்ளனர்.

முயலபளித்து வெ ு வெர்க்வதற்கத்தின் பி வோக்ஸிட்த்தட ஆயரிக்கம
பிரிவினபல தூண்டிவிடப்பட்ட இனு வெபயம மற்றும ரயசியு வெபயம
ஆகியு வெற்த்தற பிோதிபலிக்வதற்கபய பி வோக்ஸிட்த்தட  வயபழிலபளர்வதற்கள்
ஏன் ஆயரிக்கிறபர்வதற்கள் என்பயற்க உண்த்தமயபன நமபத்யக்வதற்க
வதற்கபோஆணைங்வதற்கள் உண்ட.  ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்தின் சிக்வதற்கன
நடு வெடிக்த்தவதற்கவதற்கத்தள சுமத்து வெயன் மீயபன விரோபயப்ரபபக்க
மற்றும ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்த்தய விட்ட  வு வெளிரயறுயலபனத
 வயபடர்ச்சியபவதற்க  வயபழிற் வதற்கட்சி மற்றும பழத்தமு வெபய
அோ பங்வதற்கங்வதற்களபல  வவதற்கபண்டு வெோப்பட்ட  மூவதற்க ரபோழிவிற்க ஒரு
முடித்து வெக்  வவதற்கபண்டு வெரும என்று அு வெர்வதற்கள் நமபகின்றபர்வதற்கள்.
அரயரபபல ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்தில இருக்வதற்க ரு வெண்டம
என்பத்தய ஆயரிக்கம பலரின் வதற்கருத்தக்கம இத  வபபருந்தம.
பி வோக்ஸிட்டிற்வதற்கபன அு வெர்வதற்களின் எதிர்ப்பபனத,  ஐரோபப்பிய
ஒன்றியத்யதடன் ஒரு விமர் னமற்று இத்தஆணைந்த வவதற்கபள்ு வெத்தய
கறிக்வதற்கவிலத்தல, ஆனபல மபறபவதற்க பி வோக்ஸிட்டின்  வபபருளபயபோ
வித்தளவுவதற்களின் பயம மற்றும ரு வெண்ட வமன்ரற
ஊக்கவிக்வதற்கப்படம ரயசியு வெபயத்திற்வதற்கபன  வு வெறுப்ப மற்றும
கடிரயற்றத்திற்க முற்றுப்பள்ளி த்து வெத்யல மற்றும பல
இத்தளஞர்வதற்கள்  பர்ந்திருக்கம ரு வெத்தலக்வதற்கபவதற்க சுயந்திோமபன



எலத்தலவதற்கடந்த  வ லு வெயற்க ு வெரும யத்தடவதற்கள் என்பு வெற்றுக்ரவதற்க
அஞ்சுகின்றனர்.

ஒரு ர ப லி  மபற்றீட இலலபய நித்தலயில,  ஒரு  வபபதத்
ரயர்யல நடத்யப்பட்டபலும கூட,  எதவும
தீர்க்வதற்கப்படப்ரபபு வெதிலத்தல. பி வோக்ஸிட்டிற்ரவதற்கப அலலத அயற்க
எதிோபவதற்கரு வெப மட்டரம பிோத்திரயவதற்கமபவதற்க ரபபோபடு வெத,
 வயபழிலபள ு வெர்க்வதற்கத்த்தய பிளவுபடத்தி ரு வெத்தலவதற்கள்,
ஊதியங்வதற்கள்,  மற்றும  மூவதற்க நித்தலத்தமவதற்கள் ஆகியு வெற்றிற்க
எதிோபவதற்க நடக்கம யபக்கயலுக்க எதிோபன எந்ய வு வெபரு
ஐக்கியப்பட்ட ரபபோபட்டத்த்தயயும யடப்பயபவதற்க இருக்கம. எந்யப்
பக்வதற்கம  வு வெற்றி  வபற்றபலும,  அோசியல பிளவுவதற்கள்  வயபடரும,
மற்றும ஆளும ு வெர்க்வதற்கத்தின் சில பிரிவுவதற்கள்  வபருகி ு வெரும
மக்வதற்களுத்தடய அதிருப்தித்தய ஒரு ு வெலுு வெபன அோசு மற்றும
 ர்ு வெபதிவதற்கபோ ஆட்சிக்க அத்தழப்பவிட பயன்படத்தம.

ு வெோலபறு ஒரு எச் ரிக்த்தவதற்கத்தய ு வெழங்ககிறத.

ஒரு ரயசிய அோ பங்வதற்கத்திற்வதற்கபன ு வெபட் னின் ஆயோு வெபனத, 1931
ஆம ஆண்டில,  பழத்தமு வெபதிவதற்களின் ரயசிய அோ பங்வதற்கத்தில
ர ருு வெயற்க  வயபழிற் வதற்கட்சி யத்தலு வெர் ோபமர  மக் வடபனபலட்
முடிவு எடத்யத்தய நித்தனவுபடத்தகிறத.  1930 வதற்களின்
பஞ் த்தின்ரபபத சுமத்யப்பட்ட ரமப மபன சிக்வதற்கனக்
 வவதற்கபள்த்தவதற்கவதற்களுக்கம மிலலியன் வதற்கஆணைக்வதற்கபன
ரு வெத்தலயின்த்தமக்கம  வயபழிலபள ு வெர்க்வதற்கம முவதற்கங் வவதற்கபடத்யதடன்
ஒஸ்ு வெபலட் ரமபஸ்லியின் கீழ் பிரித்யபனிய பபசி 
ஒன்றியத்தினதம ரஜெர்மனியிலும இத்யபலியிலும பபசி 
அோசுவதற்களின் எழுச்சியினதம எதி வோபலித்தயயும வதற்கண்டத.

 வயபழிற் வதற்கட்சியின் ு வெலத மற்றும இடத இோண்டின் கூட்ட
வதற்கபட்டிக் வவதற்கபடப்பிற்க  அரய வதற்க ப்பபன வித்தலத்தய இன்று
 வயபழிலபளர்வதற்கள்  வவதற்கபடக்வதற்கரு வெண்டியிருக்கம.

ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்திற்க உள்ரளயும  ரி அலலத அயற்க
 வு வெளிரயயும  ரி பூரவதற்கபளப் ரபபட்டித்யன்த்தமக்வதற்கபன
ரபபோபட்டத்தின் ு வெடிு வெம எது வெபவதற்க இருந்யபலும,  அத
 வயபழிலபளர்வதற்களின் ு வெபழ்ு வெபயபோங்வதற்களில ஒரு பதிய,
மிருவதற்கத்யனமபன யபக்கயத்தல ரவதற்கபருகிறத.  "உடன்பபடற்ற"
பி வோக்ஸிட் ு வெருமபனபல இயத்தன எதிர்ரநபக்வதற்க இங்கிலபந்தில
50,000  பத்தடயினருடன் ஒரு உள்நபட்ட அணிதிோள்வு திட்டமும
அரயரபபல ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்தினுள் பி வோஞ்சு ஜெனபதிபதி
மக்ரோபனபல அு வெ ோவதற்கபல நித்தல பிோவதற்கடனம  வ ய்யப்பட்ட,
பிோபன்சில "மஞ் ள் சீருத்தட"  எதிர்ப்பபளர்வதற்களுக்க எதிோபவதற்க
இோபணுு வெமும நிறுத்தி த்து வெக்வதற்கப்பட்டள்ளத.

ர ப லி   மத்து வெக் வதற்கட்சி ஒரு முன்ரனபக்த்தவதற்க 2016 பி வோக்ஸிட்
 ர்ு வெஜென ு வெபக் வவதற்கடப்பின்ரபபத முன்த்து வெத்யத. அத பிரிட்டனில
மட்டமலல,  ஐரோபப்பபவிலும,   ர்ு வெரய  ரீதியிலும,
 வயபழிலபளர்வதற்கள் மற்றும இத்தளஞர்வதற்களின் நலன்வதற்கத்தள
 வு வெளிப்படத்தியதடன்,  இன்று "பி வோக்ஸிட் அலலத அயற்க
எதிோபனத"  என்ற ு வெடிு வெத்த்தய எடக்கம அோசியல
 வபபறியிலிருந்த  வு வெளிரயறுு வெயற்வதற்கபன ஒரோ ு வெழித்தய
ு வெழங்கியிருந்யத.

 ர்ு வெஜென ு வெபக் வவதற்கடப்ப பற்றிய ஒரு  வ யலூக்வதற்கமபன
பகிஸ்வதற்கரிப்பக்க அத்தழப்ப விடத்த,  பி வோக்ஸிட்
 வ யற்திட்டத்தின் த்தமயத்தில இருந்ய ரயசிய  வபபருளபயபோ
ு வெளர்ச்சி என்ற பிற்ரபபக்கத்யன முன்ரனபக்கித்தனயும
அரயரபபத ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்திற்வதற்கபன எந்ய வு வெபரு
ஆயோத்து வெயும ர ப லி   மத்து வெக் வதற்கட்சி நிோபவதற்கரித்யத.

ஐரோபப்பிய ஒன்றிய  பர்ப பி வோக்ஸிட்  பர்ப இருபறமும, தீவிோ
ு வெலத பரி முயலபளித்து வெ நலன்வதற்கரள  வயபழிலபள
ு வெர்க்வதற்கத்திற்க விரோபயமபவதற்க ஐக்கியப்பட்டள்ளன என்று நபம
கறிப்பிட்ரடபம.  ஒரு ஐரோபப்பிய ு வெர்த்யவதற்க முவதற்கபமுக்கள்
பிரித்யபனிய ஏவதற்கபதிபத்தியத்தின் மூரலபபபய நலன்வதற்கத்தள
அு வெர்வதற்கள் சிறப்பபவதற்க  வயபடோ முடியுமப அலலத முடியபயப என்ற
ரவதற்கள்வியிரலரய அு வெர்வதற்கள் ரு வெறுபடகிறபர்வதற்கள் என நபங்வதற்கள்
விளக்கியிருந்ரயபம.

ர ப லி   மத்து வெக் வதற்கட்சி எழுதியத:

இந்ய  க்திவதற்களுக்க எதிோபன பிரிட்டிஷ  வயபழிலபள ு வெர்க்வதற்கத்தின்
ஒரு சுயபதீனமபன அோசியல ரபபோபட்டத்தின் அபிவிருத்திக்வதற்கபன
வதற்களத்த்தய இந்யப் பறக்வதற்கணிப்ப யயபரிப்ப  வ ய்கிறத.  இந்ய
 ர்ு வெஜென ு வெபக் வவதற்கடப்பபனத,  பிரிட்டிஷ மற்றும ஐரோபப்பிய
முயலபளித்து வெத்தின் ஆழமத்தடந்த  வ லகின்ற உயிர்ு வெபழ்க்த்தவதற்க
 வநருக்வதற்கடியில ஒரோ வயபரு அத்தியபயம மட்டரம என்பத்தய
அமபலப்படத்யக் கூடிய வதற்கண்டம-முழுு வெதிலுமபன  வயபழிலபள
ு வெர்க்வதற்கத்தின் ஒரு எதிர்த்யபக்கயலின் பகதியபவதற்க
இத்யத்தவதற்கய வயபரு இயக்வதற்கம அபிவிருத்தி  வ ய்யப்பட்டபவதற்க
ரு வெண்டம.

அ வமரிக்வதற்கபவில  வடபனபலட் ட்ோமப்பின் அதிவதற்கபோத்திற்வதற்கபன
எழுச்சியிலும "அ வமரிக்வதற்கப முயலில"  என்ற அு வெோத பபசி 
அத்தழப்பிலும மிவதற்க  வு வெளிப்பத்தடயபன  வு வெளிப்பபட்த்தடக்
வதற்கண்டிருக்கம ஏவதற்கபதிபத்தியங்வதற்களுக்க இத்தடரயயபன
கரோபயங்வதற்கள்  வு வெடித்யயன் வித்தளரு வெ பி வோக்ஸிட் ஆகம. இத
 வபரும  வ லு வெந்ய யட்டினருக்கம மற்றும போந்ய
 வயபழிலபளர்வதற்களுக்கம இத்தடயிலபன முன்ரனபடியிலலபய
அளவிலபன  மூவதற்க  மத்து வெமின்த்தமயபல தூண்டிவிடப்பட்ட
ஆழமத்தடந்த எதிர் வவதற்கபண்டள்ள ு வெர்த்யவதற்க யுத்யம,
இோபணுு வெு வெபயம மற்றும ு வெர்க்வதற்க விரோபயங்வதற்கத்தள எதிர்ரநபக்கம
ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்தின் முறிவின் மிவதற்க முன்ரனறிய
 வு வெளிப்பபடபகம.

ஐரோபப்பப முழுு வெதம,  உலவதற்க முயலபளித்து வெத்தின்
ஆழமத்தடந்த ு வெரும  வநருக்வதற்கடிக்க அோ பங்வதற்கங்வதற்களின் பதில,
சிக்வதற்கன நடு வெடிக்த்தவதற்க, ரயசியு வெபயம மற்றும கடிரயற்ற விரோபய
இன வு வெறி எதிர்ப்ப மற்றும பபசி  ு வெலதவதற்களின் ு வெளர்ப்ப
ஆகியத்து வெ ஆகம. ஆனபல, ஐரோபப்பப முழுு வெதம ,அலஜீரியப
மற்றும சூடபன்,   வமக்சிரவதற்கப,  அ வமரிக்வதற்கப,  சீனப மற்றும
 ர்ு வெரய  அளவில ரு வெத்தலநிறுத்யங்வதற்கள் மற்றும  மூவதற்க
எதிர்ப்பக்வதற்களின் அதிவதற்கரிக்கம ரபபோபட்டங்வதற்களில  வயபழிலபள
ு வெர்க்வதற்கம மீண்டம ரபபோபடத்  வயபடங்கியுள்ளத.  பிரிட்டிஷ
 வயபழிலபள ு வெர்க்வதற்கம இப் வபபழுத ஐரோபப்பிய மற்றும
 ர்ு வெரய   வயபழிலபள ு வெர்க்வதற்கத்தின் இந்ய எழுச்சியத்தடந்து வெரும
இயக்வதற்கத்த்தய ரநபக்கித் திருமப ரு வெண்டம.

பி வோக்ஸிட்  வநருக்வதற்கடிக்க பதில ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்தடன்
இத்தஆணைு வெத அலல,  மபறபவதற்க இப் வபபழுத ஐரோபப்பிய
அோ பங்வதற்கங்வதற்களுக்க எதிோபன ரபபோபட்டத்திற்க ு வெருகின்ற
மிலலியன் வதற்கஆணைக்வதற்கபன  வயபழிலபளர்வதற்களுடனபன ு வெர்க்வதற்க
ஐக்கியமபகம.   வயபழிலபளர்வதற்கள்,   வயபழிற் வதற்கட்சி மற்றும
 வயபழிற் ங்வதற்க அதிவதற்கபோத்து வெத்திலிருந்த சுயபதீனமபன ு வெர்க்வதற்கப்
ரபபோபட்டத்திற்வதற்கபன  பமபனிய அத்தமப்பவதற்கத்தள உருு வெபக்வதற்க
ரு வெண்டம,  இந்யு வெழியிரலரய ஐக்கிய ஐரோபப்பிய ர ப லி 
அோசுவதற்களுக்வதற்கபன ஒரு வதற்கண்டம யழுவிய ரபபோபட்டத்தின்
பபவதற்கமபவதற்க பழத்தமு வெபதித்தள கீழிறக்கி ஒரு  வயபழிலபளர்
அோ பங்வதற்கத்த்தய அத்தமக்வதற்க ரபபோபட  முடியும.
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