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இலங்கக சசோசலிச சமத்துவக கட்சி (சசோசக) மற்றும
சமூக சமத்துவத்துககோன அகனத்துலக இகனைத்துலக இளைஞர
மற்றும மோணவர (IYSSE)  அகமப்பும,
அமெமரிககோவின "ஆசியாோ சாோககியா திருப்பமும"
உலகப் சபோர அச்சுறுத்தலும எனற தகலப்பில
மெசப்மெப்டெமபர 07 அனறு யாோழ்ப்போணத்தில ஒரு மெபோது
கூட்ப்டெத்கத ாப்டெத்தவுள்னைத்துலக இளைன.

முதலோம உலகப் சபோர மெவடித்து நூறு ஆண்டுகளின
பினனரும இரண்ப்டெோம உலகப் சபோர மெதோப்டெங்கி 75
ஆண்டுகளின பினனரும,  அமெமரிககோவும ஏகனயா
ஏகோதிபத்தியா சகதிகளும,  இமமுகற அண
ஆயுதங்களுப்டென, மனித இனத்கத மீண்டும ஒரு
உலகப் சபோர சபரழிகவ சாோககி தள்ளிச்
மெசலகினறன. ஒரு போசிச தகலகமயிலோன ஆட்சி
கவிழ்ப்பின மூலம உகசரனில ஒரு அதிதீவிர
வலதுசோரி ஆட்சிகயா நிறுவியா பினனர, அமெமரிககோ
மற்றும சம் ஜேரமனியும ரஷ்யாோகவ ஒரு அகர
கோலனியாோக கீழிறககும சாோககிலோன சமோதலுககு
ஈவிரககமற்று ஆத்திரமூட்டுகினறன.

ஒபோமோ நிரவோகமோனது சீனோகவ சுற்றிவகனைத்துலக இளைப்பகத
இலககோகக மெகோண்டு ஆசியாோவில திட்ப்டெமிட்டு
இரோணவ உப்டெனபோடுககனைத்துலக இளை தீவிரமோக கட்டிமெயாழுப்பி
வருகினறது. ஆசியாோவில "முனனிகல"  எனற
அமெமரிகக மெகோள்கக,  இந்தியாோ மற்றும இலங்கக
உட்பப்டெ ஒவ்மெவோரு ாோட்கப்டெயும நீரச்சூழலுககுள்
இழுத்துப் சபோடுகினறது. வோஷிங்ப்டென இலங்கக
அரசோங்கத்கத மெபய்ஜிங்கில இருந்து தூரவிலக
மொருககுவதற்கோக யுத்தக குற்றங்கள் மற்றும மனித
உரிகம மீறலககனைத்துலக இளை பயானபடுத்தி வருகிறது.

அமெமரிககோ மற்றும ஏகனயா ஏகோதிபத்தியா சகதிகளின
ஆதரவுப்டென,  இஸ்சரல கோசோ பகுதியில
போலஸ்தீனியாரகளுககு எதிரோக ஒரு இனப்படுமெகோகல
சபோகர ாப்டெத்திவருகிறது. "ாடுநிகல" எனற

போசோங்குககு பினனோல,  இந்தியா மற்றும இலங்கக
அரசோங்கங்கள், இஸ்சரலியா படுமெகோகலககனைத்துலக இளையும
போலஸ்தீன எதிரப்கபயும ஒனறோகக கோட்டுவதன மூலம
இஸ்சரகல மூடிமகறககினறன.  அமெமரிகக
ஏகோதிபத்தியாம பரந்த சபோரகளுககு வழிவகுககும
மெவடிநிகலககு மத்தியா கிழககக மோற்றியுள்னைத்துலக இளைது.

சபோருககோன உந்துதகல தடுத்து நிறுத்துவதற்கோன ஒசர
வழி, முதலோளித்துவத்கத தூககி வீசுவதற்கு ஒரு
சசோசலிச சவகலத்திட்ப்டெத்தின அடிப்பகப்டெயில சரவசதச
மெதோழிலோனைத்துலக இளை வரககத்கத ஐககியாப்படுத்துவசத ஆகும.
உலகம முழுவதிலும உள்னைத்துலக இளை மெதோழிலோனைத்துலக இளைரககனைத்துலக இளை
ஒனறுபடுத்தி, ஒரு சரவசதச சபோர எதிரப்பு இயாககத்கத
கட்டிமெயாழுப்புவதோனது இனகறயா அவசரமோன
பணியாோகும. சசோசக மற்றும ாோனகோம அகிலத்தின
அகனத்துலகக குழுவில உள்னைத்துலக இளை அதன சசகோதர
கட்சிகளும மட்டுசம இந்த முனசனோககுககோக
சபோரோடுகினறன.  இந்த முககியாமோன அரசியால
பிரச்சிகனகள் பற்றி கலந்துகரயாோப்டெ யாோழ்ப்போணத்தில
ாப்டெககவுள்னைத்துலக இளை எமது கூட்ப்டெத்திற்கு வருகக தருமோறு
மெதோழிலோனைத்துலக இளைரகள்,  இகனைத்துலக இளைஞரகள்,  புத்திஜீவிகள் மற்றும
WSWS  வோசகரகளுககும ாோம அகழப்பு
விடுககினசறோம.

தேத: ஞஞாயிற்றுக்கிழமை, சக, செப்டம்பர 07

தேரம்: கஞாமை, சல 2 கண

இடம்: யஞாழ்ப்பஞாணம் வீரசிங்கம் கண்டபம்-
இண்டஞாம் கஞாட

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்

தத் உலக சோடர்புகளுக்கு : editor@wsws.org

உலக யுத்த அப் உலக சோயத்திற்கு எதிின் ஒரே் உலக சோக ரே குல் உலக சோலலில லர்வரே குதசிய அடித்தளத்தில் ரே குப் உலக சோர் எதிர்ப்பு
இயக்கத்ழத கட்டிதயழுப்புவதற்கு ரே குப் உலக சோின் ஒரே் உலக சோடும் ஒரே குின் ஒரே தவளியீடு

©World Socialist Web Site http://www.wsws.org

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்     www.wsws.org
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