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நான்காம் அகிலத்தின் அனைத்தின் அனைத்துலகக் குழுவின் இலங்னைத்தக
பகுதியாாின் அனை சோனானலின னமத்துவக் கட்சி (சோனானக), 2015 ஜின் அனைவரி 8
இடம்பபறவுள்ள ஜின் அனைாதிபதி சோிபதி தேர்ிபதி தேலில் சோபாட்டியிடவுள்ளது.
எமது சோவட்பாளர் பாணி விசோஜசிறிவர்ிபதி தேின் அனை ஆவார்.  அவர்,
பிபதி தோழிலாள வர்க்கத்தின் நலன்களுக்காக சோபாராடுவதிாடுவதில் நீண்ட
பகாள்னைத்தகப் பிடிப்பாின் அனை வராடுவதிலாற்னைத்தறக் பகாண்ட ஒரு ஓய்வுபபற்ற
ஆசிரியாரும் சோனானலின னமத்துவக் கட்சியின் அராடுவதிசியால் குழு
உறுப்பிின் அனைரும் ஆவார்.

உலகப் சோபார் அபாயாத்துக்கும் வாழ்க்னைத்தகத் ிபதி தேராடுவதிம் மற்றும்
ஜின் அனைநாயாக உரினைத்தமகள் மீிபதி தோின் அனை ிபதி தோக்குிபதி தேல்களுக்கும் எதிராடுவதிாக,
னர்வசோிபதி தேன சோனானலின சோவனைத்தலத் திட்டத்தின் அடிப்பனைத்தடயில்,
பிபதி தோழிலாள வர்க்கத்திின் அனைதும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களதும்
சுயாாதீின் அனைமாின் அனை அராடுவதிசியால் இயாக்கம் ஒன்னைத்தற
கட்டிபயாழுப்புவிபதி தேற்காக சோனானலின னமத்துவக் கட்சி இந்ிபதி தே
சோிபதி தேர்ிபதி தேலில் சோபாட்டியிடுகின்றது.

அனைத்தின் அனைத்து முிபதி தேலாளித்துவக் கட்சிகளுக்கும் அவற்னைத்தறச் சூழ
பிபதி தோங்கிக்பகாண்டிருக்கும் சோபாலி இடதுகளுக்கும் எதிராடுவதிாக, இந்ிபதி தே
சோிபதி தேர்ிபதி தேலில் சோனானலினத்துக்காகவும் பிபதி தோழலாள வர்க்கத்தின்
நலன்களுக்காகவும் சோபாராடுவதிாடும் ஒசோராடுவதி கட்சி சோனானலின னமத்துவக்
கட்சி மட்டுசோம ஆகும். நவ னம னமாஜக் கட்சி மற்றும் ஐக்கியா
சோனானலினக் கட்சி சோபான்ற சோபாலி இடதுகள்,  ஏிபதி தோவபிபதி தோரு
முிபதி தேலாளித்துவக் கட்சினைத்தயா பாதுகாப்பதிலும் மற்றும் அிபதி தேற்காக
வக்காலத்து வாங்குவதிலும் நீண்ட வராடுவதிலாற்னைத்தறக்
பகாண்டுள்ளின் அனை.

ிபதி தோமிபதி தேமாின் அனைால் ிபதி தேின் அனைது ஆிபதி தேராடுவதிவு சோமலும் னரிந்துவிடும் என்று
அஞ்சி, ஜின் அனைாதிபதி மஹிந்ிபதி தே இராடுவதிாஜபக்ஷ இராடுவதிண்டு ஆண்டுகளுக்கு
முன்ின் அனைசோராடுவதி சோிபதி தேர்ிபதி தேலுக்கு அனைத்தழப்பு விடுத்துள்ளார்.  னர்வசோிபதி தேன
நாணயா நிதியாத்ிபதி தோல் கட்டனைத்தளயிடப்பட்டு அராடுவதினாங்கத்ிபதி தோல்
முன்பின் அனைடுக்கப்படும் சிக்கின் அனை நடவடிக்னைத்தககள் னம்பந்ிபதி தேமாக
பிபதி தோழிலாளர்கள்,  கிராடுவதிாமப்புற வறியாவர்கள் மற்றும் இனைத்தளஞர்
பிரிவிின் அனைர் மத்தியில் பராடுவதிந்ிபதி தே அளவில் சீற்றம் துரிிபதி தேமாக
வளர்ச்சியானைத்தடந்து வருகின்றது.

மிகுந்ிபதி தே பிபதி தேட்டமாின் அனை அராடுவதிசியால் சூழ்நினைத்தலயிசோலசோயா ஜின் அனைவரி 8
சோிபதி தேர்ிபதி தேலுக்கு அனைத்தழப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.  அபமரிக்கா அிபதி தேன்
“ஆசியாாவில் முன்னினைத்தல” பகாள்னைத்தகனைத்தயாயும் சீின் அனைாவுக்கு எதிராடுவதிாின் அனை
இராடுவதிாணுவத் ிபதி தேயாாரிப்புகனைத்தளயும் உக்கிராடுவதிமாக்கியுள்ள
நினைத்தலனைத்தமயில்,  பகாழும்பில் உள்ள ஆளும் உயாராடுவதிடுக்கின்
பிரிவுகள், வாஷிங்டனுடன் பநருக்கமாின் அனை உறனைத்தவப் சோபணுமாறும்
பபய்ஜிங்குடன் இராடுவதிாஜபக்ஷ ஏற்படுத்திக்பகாண்டுள்ள உறவுகனைத்தள
முறித்துக்பகாள்ளுமாறும் பரிந்துனைத்தராடுவதிக்கின்றின் அனை.

சோிபதி தேர்ிபதி தேல் அறிவிக்கப்பட்ட அடுத்ிபதி தே நாசோள, சுகாிபதி தோராடுவதி அனைத்தமச்னர்
னைத்தமத்திரிபால சிறிசோனின் அனை இராடுவதிாஜிின் அனைாமா பனய்ிபதி தேசோிபதி தோடு ிபதி தோன் “எதிர்க்

கட்சிகளின் பபாது சோவட்பாளராடுவதிாக”  இராடுவதிாஜபக்ஷவுக்கு எதிராடுவதிாக
சோிபதி தேர்ிபதி தேலில் சோபாட்டியிடுவிபதி தோகவும் அறிவித்ிபதி தோர்.  ஆளும் ஸ்ரீலங்கா
சுிபதி தேந்திராடுவதிக் கட்சியின் (ஸ்ரீலசுக)  பனயாலாளராடுவதிாகவும் இருந்ிபதி தே
சிறிசோனின் அனைவுடன் இன்னும் பல அனைத்தமச்னர்களும் பாராடுவதிாளுமன்ற
உறுப்பிின் அனைர்களும் இனைத்தணந்துபகாண்டின் அனைர்.  அராடுவதினாங்க உறுப்பிின் அனைர்கள்
மத்தியில் பகாந்ிபதி தேளிப்னைத்தப பபரிதுபடுத்துவிபதி தேற்காகவும் சோமலும் பலனைத்தராடுவதி
பவளிசோயாறச் பனய்விபதி தேற்காவும் எதிர்க் கட்சியாாின் அனை ஐக்கியா சோிபதி தேசியாக்
கட்சியுடன் (யூஎன்ப)  முன்கூட்டிசோயா இந்ிபதி தே நகர்வு பிபதி தேளிவாக
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

அராடுவதினாங்கத்தின் நடவடிக்னைத்தககனைத்தள கடந்ிபதி தே வாராடுவதிம் வனைத்தராடுவதி பாதுகாத்ிபதி தே
சிறிசோனின் அனை,  திடீபராடுவதிின் அனை நாட்டில் “மூடிமனைத்தறக்கப்பட்ட னர்வாதிகாராடுவதிம்”
நிலவுவிபதி தோக கண்டின் அனைம் பனய்து,  “சோமானடி,  ஊழல் மற்றும்
அநியாாயாங்களும் பனல்வாக்குச் பனலுத்துவிபதி தோக” பிராடுவதிகடின் அனைம் பனய்ிபதி தோர்.
அவராடுவதிது கருத்துக்கள்,  பபய்ஜிங் உடின் அனைாின் அனை உறவுகனைத்தள
முறித்துக்பகாள்ளுமாறு பகாழும்புக்கு அழுத்ிபதி தேம் பகாடுப்பனைத்திபதி தே
இலக்காகக் பகாண்ட வாஷிங்டனின் சோபாலி “மனிிபதி தே உரினைத்தமகள்”
பிராடுவதிச்னாராடுவதித்தின் வழியில் முழுனைத்தமயாாக நிற்கின்றது.  முன்ின் அனைாள்
ஜின் அனைாதிபதி னந்திரிகா குமாராடுவதிதுங்கவுடன் அபமரிக்க ஈடுபாட்டிற்காின் அனை
ஆிபதி தோராடுவதிங்கள் ஏற்கின் அனைசோவ பவளியாாகியுள்ளின் அனை.  அபமரிக்கானைத்தவ
ிபதி தேளமாகக் பகாண்ட கிளின்டன் மன்றத்தில் பனயாற்படும் அவர்,
சிறிசோனின் அனை ஒரு ஜின் அனைாதிபதி சோபாட்டியாாளராடுவதிாக திடீபராடுவதிின் அனைத் சோிபதி தோன்றுவதில்
முக்கியா பங்னைத்தக ஆற்றியுள்ளார்.

பகாழும்பில் நிலவும் அராடுவதிசியால் பநருக்கடியாாின் அனைது,  ஏகாதிபத்தியா
னதிதிட்டங்களிலும்,  மற்றும் 2008  பூசோகாள நிதியா பநருக்கடினைத்தயாத்
பிபதி தோடர்ந்து சோமானமனைத்தடந்து வரும் பபாருளாிபதி தோராடுவதி வீழ்ச்சியாால்
எரியூட்டப்பட்டுள்ள சோபானைத்தராடுவதி சோநாக்கியா உந்துிபதி தேலிலும்,  உலகின்
ஒவ்பவாரு பகுதியும் அகப்பட்டுக்பகாண்டுள்ளனைத்திபதி தே பிபதி தேளிவாகத்
பிபதி தேரியும் படி,  பவளிப்படுத்தியுள்ளது.  சோனானலின னமத்துவக் கட்சியும்
நான்காம் அகிலத்தின் அனைத்தின் அனைத்துலகக் குழுவில் உள்ள அிபதி தேன்
னசோகாிபதி தேராடுவதிக் கட்சிகளும்,  யுத்ிபதி தேத்துக்காின் அனை சோிபதி தோற்றுவாயாாின் அனை இலாப
சோநாக்கு அனைத்தமப்பு முனைத்தறனைத்தயா தூக்கி வீனவும் மற்றும் உலக ரீதியில்
திட்டமிடப்பட்ட சோனானலின பபாருளாிபதி தோராடுவதித்னைத்திபதி தே ஸ்ிபதி தோபிக்கவும், னர்வசோிபதி தேன
பிபதி தோழிலாள வர்க்கத்தின் ஒரு சோபார் எதிர்ப்பு இயாக்கத்னைத்திபதி தே
கட்டிபயாழுப்பப் சோபாராடுவதிாடுகின்றின் அனை.

யூசோராடுவதிசியான் பபரு நிலப்பராடுவதிப்னைத்தப னைத்தகப்பற்றும் வாஷிங்டனின் பராடுவதிந்ிபதி தே
குறிக்சோகாள்களின் பாகமாக உள்ள,  அபமரிக்காவின் “ஆசியாாவில்
முன்னினைத்தல”  பகாள்னைத்தகயிின் அனைால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள புவினார்-
அராடுவதிசியால் நீர்ச்சுழிக்குள் ஒட்டு பமாத்ிபதி தே பிபதி தேற்காசியாாவும்
சிக்கிக்பகாண்டுள்ளது.  கடந்ிபதி தே ஆண்டு பூராடுவதிாவும்,  உக்சோராடுவதின்
னம்பந்ிபதி தேமாக அபமரிக்கா ராடுவதிஷ்யாாவுடன் சோமாிபதி தேல்கனைத்தள ஈவிராடுவதிக்கமற்று
உக்கிராடுவதிமாக்கி வந்துள்ளசோிபதி தோடு மத்தியா கிழக்கில் ஒரு புதியா
யுத்ிபதி தேத்னைத்திபதி தே கட்டவிழ்த்து விட்டுள்ளதுடன்,  ஆசியாாவில் சீின் அனைாவுக்கு
எதிராடுவதிாின் அனை அிபதி தேன் ஆத்திராடுவதிமூட்டல்கனைத்தளயும் உக்கிராடுவதிமாக்கியுள்ளது.
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சோசோலிோ ோமத்துவக கட்ச
ஜனசதிபதி சி தேர்ி தேலில
சபசட்டியிடுகின்றது



ஆப்கானிஸ்ிபதி தோனைத்தின் அனை ிபதி தேனாப்ிபதி தே காலங்களாக அபமரிக்கா
ஆக்கிராடுவதிமித்துள்ளனைத்தம, நாட்டினுள் முடிவில்லாிபதி தே ஒரு உள்நாட்டுப்
சோபானைத்தராடுவதி உருவாக்கிவிட்டுள்ளது மட்டுமன்றி,  பக்கத்தில் உள்ள
பாகிஸ்ிபதி தோனில் ஒரு எளிதில் னைத்தகயாாள முடியாாிபதி தே பபாருளாிபதி தோராடுவதி
மற்றும் அராடுவதிசியால் பநருக்கடினைத்தயா சோிபதி தோற்றுவித்துள்ளது.
இந்தியாாவில்,  புதிிபதி தோக சோிபதி தேர்வு பனய்யாப்பட்ட பிராடுவதிிபதி தேமர் நசோராடுவதிந்திராடுவதி
சோமாடியும் அவராடுவதிது இந்து சோமலாதிக்கவாிபதி தே பாராடுவதிதீயா ஜின் அனைிபதி தோ
கட்சியும்,  அபமரிக்கா மற்றும் அிபதி தேன் இரு ஏகாதிபத்தியா நட்பு
நாடுகளாின் அனை ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திசோராடுவதிலியாாவுடனும் இந்தியானைத்தவ
மிகவும் பநருக்கமாக நகர்த்தியுள்ளனைத்தம,  சோபார் அபாயாத்னைத்திபதி தே
இன்னும் உக்கிராடுவதிமாக்கியுள்ளது.

அராடுவதினாங்கம்,  எதிர் கட்சிகள் மற்றும் பல்சோவறு சோபாலி இடது
அனைத்தமப்புகளுமாக முழு இலங்னைத்தக அராடுவதிசியால் ஸ்ிபதி தோபகமும், சோபார்
அச்சுறுத்ிபதி தேல் பிபதி தோடர்பாக பிபதி தோழிலாளர்கள் மற்றும்
இனைத்தளஞர்கனைத்தள சோவண்டுபமன்சோற இருட்டில் னைத்தவத்துள்ளின் அனை.
இந்ிபதி தே பம மௌின் அனைமாின் அனை னதினைத்தயா ிபதி தேகர்ப்பிபதி தேற்கும், சோபார் மற்றும் இந்ிபதி தே
அனைத்தின் அனைத்துக் கட்சிகளதும் நிகழ்ச்சி நிராடுவதிலாின் அனை சிக்கின் அனை
நடவடிக்னைத்தககளுக்கு எதிராடுவதிாக பிபதி தோழிலாள வர்க்கத்னைத்திபதி தே
அணிதிராடுவதிட்டுவிபதி தேற்கும் சோனானலின னமத்துவக் கட்சி இந்ிபதி தேத்
சோிபதி தேர்ிபதி தேனைத்தல பயான்படுத்திக்பகாள்ளும்.

இலங்னைத்தகயில்,  பிரிவினைத்தின் அனைவாிபதி தே ிபதி தேமிழீழ விடுிபதி தேனைத்தலப் புலிகனைத்தள
அழித்ிபதி தேசோபாது இலங்னைத்தக இராடுவதிாணுவம் இனைத்தழத்ிபதி தே யுத்ிபதி தேக்
குற்றங்கனைத்தள பற்றிக்பகாண்டுள்ள அபமரிக்கா,  கட்டுப்பாடுகள்
மற்றும் குற்றச்னாட்டுக்களுக்கு வழிவகுக்கக் கூடியா ஒரு
னர்வசோிபதி தேன வினாராடுவதினைத்தணயுடன் இராடுவதிாஜபக்ஷனைத்தவ அச்சுறுத்துகின்றது.
புலிகளுக்கு எதிராடுவதிாின் அனை சோபானைத்தராடுவதி உச்னகட்டம் வனைத்தராடுவதி ஆிபதி தேரித்ிபதி தே
வாஷிங்டனின் இலக்கு,  பபய்ஜிங்கில் இருந்து தூராடுவதி
விலகிக்பகாண்டு ிபதி தேின் அனைது “முன்னினைத்தல” பகாள்னைத்தகனைத்தயாப் பின்பற்ற
சோவண்டும் எின் அனை அராடுவதினாங்கத்னைத்திபதி தே பநருக்குவிபதி தோகும்.

அராடுவதினாங்கத்திின் அனைதும்,  எதிர் கட்சிகளதும் பிராடுவதிதிபலிப்புகள்
னரினமமாக சோபாலியாாின் அனைனைத்தவயாாகும்.  இராடுவதிாஜபக்ஷ “னர்வசோிபதி தேன
னதியில்”  பாதிக்கப்பட்டுள்ளிபதி தோக காட்டிக்பகாண்டாலும்,
னதிகாராடுவதிர்கனைத்தள பபயார் குறிப்பிடாிபதி தேசோிபதி தோடு,  ிபதி தேின் அனைது அராடுவதினாங்கத்னைத்திபதி தே
வாஷிங்டனுக்கு உகந்ிபதி தேிபதி தோக்குவிபதி தேற்கு முயாற்சிப்பிபதி தேன் சோபரில்,
அபமரிக்க அராடுவதிசியால் பனல்வாக்கு அனைத்தமப்புகளுக்கு மில்லியான்
கணக்காின் அனை டாலர்கனைத்தள பனலவிடுகின்றார்.  அசோிபதி தே னமயாம்,
வாழ்க்னைத்தகத் ிபதி தேராடுவதிங்கள் மீிபதி தோின் அனை அிபதி தேன் கடுனைத்தமயாாின் அனை
ிபதி தோக்குிபதி தேல்கனைத்தளயிட்டு பிபதி தோழிலாள வர்க்கத்தில் இருந்து எழும்
எந்ிபதி தேபவாரு எதிர்ப்னைத்தபயும் நசுக்குவிபதி தேற்காக,  இின் அனைவாிபதி தேத்னைத்திபதி தே
கிளறிவிடுவனைத்திபதி தேயும் பபாலிஸ்-அராடுவதின வழிமுனைத்தறகனைத்தள சோமலும்
பலப்படுத்துவனைத்திபதி தேயும் அராடுவதினாங்கம் உக்கிராடுவதிமாக்கியுள்ளது.

சிறிசோனின் அனைவும் யூஎன்பயும் அராடுவதினாங்கத்தின் எசோிபதி தேச்னதிகாராடுவதி
வழிமுனைத்தறகனைத்தள கண்டின் அனைம் பனய்ிபதி தே சோபாதிலும்,  பிபதி தோழிலாள
வர்க்கத்தின் மீது னர்வசோிபதி தேன நாணயா நிதியாத்தின் சிக்கின் அனை
திட்டங்கனைத்தள திணிப்பதில் இராடுவதிாஜபக்ஷனைத்தவப் சோபாலசோவ
ஈவிராடுவதிக்கமற்றவர்களாக இருப்பர்.  உலகில் னந்னைத்திபதி தே னார்பு
பகாள்னைத்தககனைத்தள முிபதி தேலில் அமுல்படுத்தியா அராடுவதினாங்கங்களில்
யூஎன்ப அராடுவதினாங்கமும் ஒன்றாகும்.  பிபதி தோழிலாள வர்க்கத்துக்கு
எதிராடுவதிாக சோவனைத்தலநிறுத்ிபதி தேங்கனைத்தள ிபதி தேகர்ப்பதிலும் பகாடூராடுவதிமாின் அனை
பபாலிஸ் அடக்குமுனைத்தறகனைத்தள முன்பின் அனைடுப்பதிலும் அிபதி தேற்கு நீண்ட
வராடுவதிலாறு உண்டு.  உள்நாட்டுப் சோபாருக்கு பிபதி தோடக்கமாக இருந்ிபதி தே
1983  இின் அனைவாிபதி தே படுபகானைத்தலகனைத்தள தூண்டிவிட்டது யூஎன்பசோயா
ஆகும்.  “ஜின் அனைநாயாகத்துக்காின் அனை”  சிறிசோனின் அனைவின் அனைத்தழப்பாின் அனைது,
அபமரிக்காவிின் அனைதும்,  சீின் அனைாவுக்கு எதிராடுவதிாின் அனை அிபதி தேன் “முன்னினைத்தல”
பகாள்னைத்தகயிின் அனைதும் பக்கம் இலங்னைத்தகனைத்தயா உறுதியாாக
இருத்துவனைத்திபதி தே னாிபதி தோராடுவதிணமாக னமிக்னைத்தஞ பனய்கின்றது.

நீண்டகாலத்துக்கு முன்ின் அனைசோராடுவதி ிபதி தேின் அனைது ஏகாதிபத்தியா-விசோராடுவதிாிபதி தே
சோிபதி தோராடுவதினைத்தணனைத்தயா னைத்தகவிட்டுவிட்ட எதிர்க் கட்சியாாின் அனை மக்கள் விடுிபதி தேனைத்தல
முன்ின் அனைணியும் (சோஜவிப), “எதிர் கட்சிகளின் பபாது சோவட்பாளருக்குப்”
பின்ின் அனைால் –அிபதி தேன் மூலம் அபமரிக்க ஏகாதிபத்தியாத்துக்குப் பின்ின் அனைால்-
அணிதிராடுவதிண்டுள்ளது.  முன்ின் அனைர் இராடுவதிாஜபக்ஷவுக்கும் அவராடுவதிது பகாடூராடுவதி
யுத்ிபதி தேத்துக்கும் ஆிபதி தேராடுவதிவளித்ிபதி தேனைத்தமயிின் அனைால் பராடுவதிந்ிபதி தேளவில்
அதிருப்திக்குள்ளாகியுள்ள சோஜவிப,  ிபதி தேின் அனைது பனாந்ிபதி தே சோவட்பாளனைத்தராடுவதி
நிறுத்ிபதி தோமல் இருக்க முடிபவடுத்துள்து.  சிறிசோனின் அனைவுக்கு பகிராடுவதிங்கமாக
ஆிபதி தேராடுவதிவளிக்காவிட்டாலும்,  “இராடுவதிாஜபக்ஷவின் னர்வாதிகாராடுவதி ஆட்சினைத்தயா
சோிபதி தோற்கடிப்பசோிபதி தே”  பிராடுவதிிபதி தோின் அனை இலக்காக இருக்க சோவண்டும் எின் அனை
பிராடுவதிகடின் அனைம் பனய்ிபதி தேிபதி தேன் மூலம்,  அது எங்கு நிற்கின்றது என்பனைத்திபதி தே
னமிக்னைத்தஞ பனய்துள்ளது.

சோனானலின மற்றும் னர்வசோிபதி தேசியாவாிபதி தே சோகாட்பாடுகளுக்காக
சோபாராடுவதிாடுவதில் சோனானலின னமத்துவக் கட்சி கனைத்தறபடியாாிபதி தே
னாிபதி தேனைத்தின் அனைனைத்தயாக் பகாண்டுள்ளது.  உள்நாட்டுப் சோபாருக்கு எதிராடுவதிாக
பிபதி தோழிலாள வர்க்கத்னைத்திபதி தேயும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கனைத்தளயும் அணிதிராடுவதிட்ட
சோபாராடுவதிாடியா சோனானலின னமத்துவக் கட்சி மற்றும் அிபதி தேன் முன்சோின் அனைாடியாாின் அனை
புராடுவதிட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகமும்,  வடக்கு மற்றும் கிழக்கின் யுத்ிபதி தே
வலயாங்களில் இருந்து இலங்னைத்தக இராடுவதிாணுவத்னைத்திபதி தே பவளிசோயாற்றுமாறு
சோகாரிவந்ிபதி தேின் அனை.  பிபதி தோழிலாள வர்க்கத்திின் அனைதும் கிராடுவதிாமப்புற
பவகுஜின் அனைங்களதும் அனைத்தின் அனைத்து ஜின் அனைநாயாக மற்றும் னமூக
உரினைத்தமகனைத்தள உறுதிப்படுத்துவிபதி தேற்காக,  பிபதி தேற்காசியாாவிலும் மற்றும்
அனைத்தின் அனைத்துலகிலும் சோனானலினத்துக்காின் அனை சோபாராடுவதிாட்டத்தின் பாகமாக,
ஸ்ரீலங்கா-ஈழம் சோனானலின குடியாராடுவதினைத்தன ஸ்ிபதி தோபிப்பிபதி தேற்காின் அனை ஒன்றினைத்தணந்ிபதி தே
சோபாராடுவதிாட்டத்தில் சோனானலின னமத்துவக் கட்சி சிங்களம்,  ிபதி தேமிழ் மற்றும்
முஸ்லிம் பிபதி தோழிலாளர்கனைத்தள ஐக்கியாப்படுத்ிபதி தேப் சோபாராடுவதிாடுகின்றது.

சோனானலின னமத்துவக் கட்சி சோவட்பாளர் பாணி விசோஜசிறிவர்ிபதி தேின் அனை,
னர்வசோிபதி தேன சோனானலின முன்சோின் அனைாக்குக்காின் அனை அர்ப்பணிப்பு பகாண்ட
சோபாராடுவதிாளி என்ற வனைத்தகயில் ிபதி தேின் அனைது முழு இளனைத்தமக் காலத்னைத்திபதி தேயும்
அிபதி தேற்காகசோவ பனலவிட்டுள்ளார்.  அவர்,  ஆசிரியார்கள் மத்தியிலும்
மற்றும் ிபதி தேின் அனைது அசோநக முன்ின் அனைாள் மாணவர்கள் மத்தியிலும்,
அவர்களது உரினைத்தமகளுக்காகவும் ஏனைத்தின் அனையா பிபதி தோழிலாளர் மற்றும்
ஏனைத்தழகள் ிபதி தேட்டிின் அனைராடுவதிது உரினைத்தமகளுக்காவும் னனைத்தளக்காமல்
சோபாராடுவதிாடுபவராடுவதிாகவும்,  பிபதி தோழிற்னங்க அதிகாராடுவதித்துவம் மற்றும் அிபதி தேன்
காட்டிக்பகாடுப்புகனைத்தளயும் பகாள்னைத்தக ரீதியில் எதிர்ப்பவராடுவதிாகவும்
அறியாப்பட்டுள்ளார். ஒரு அராடுவதிசியால் குழு உறுப்பிின் அனைர் என்ற வனைத்தகயில்,
அவர் உலக சோனானலின வனைத்தலத் ிபதி தேளத்தின் (wsws.org)  பகாழும்பு
ஆசிரியார் குழுவில் பணியாாற்றுகிறார்.

சோனானலின னமத்துவக் கட்சி மற்றும் அிபதி தேன் இனைத்தளஞர் இயாக்கமாின் அனை
னமூக னமத்துவத்துக்காின் அனை அனைத்தின் அனைத்துலக இனைத்தளஞர் மற்றும் மாணவர்
(IYSSE)  அனைத்தமப்பும் கட்சியின் பகாள்னைத்தககனைத்தள விளக்கும்
விவராடுவதிமாின் அனை சோிபதி தேர்ிபதி தேல் விஞ்ஞாபின் அனைத்னைத்திபதி தே பவளியிடுவசோிபதி தோடு நாடு
பூராடுவதிாவும் பபாதுக் கூட்டங்கனைத்தள நடத்ிபதி தேவுள்ளின் அனை.  சிங்கள,  ிபதி தேமிழ்
மற்றும் முஸ்லிம் பிபதி தோழிலாளர்கள்,  கிராடுவதிாமப்புற வறியாவர்கள் மற்றும்
இனைத்தளஞர்கனைத்தள,  எமது பிராடுவதிச்னாராடுவதித்னைத்திபதி தே ஆிபதி தேரிக்குமாறும்
உத்சோவகத்துடன் அதில் பங்சோகற்குமாறும் நாம் அனைத்தழப்பு
விடுக்கின்சோறாம்.

சோனானலின னமத்துவக் கட்சி அிபதி தேன் சோிபதி தேர்ிபதி தேல் பிராடுவதிச்னாராடுவதித்துக்காக
600,000  ரூபா நிதி சோனகரிப்னைத்தபத் பிபதி தோடங்கியுள்ளசோிபதி தோடு ஆகக்கூடியா
நிதி உிபதி தேவிகனைத்தளச் பனய்யுமாறும் நாம் சோவண்டுசோகாள்
விடுக்கின்சோறாம்.  எல்லாவற்றுக்கும் சோமலாக,  எமது சோவனைத்தலத்திட்டம்
மற்றும் முன்சோின் அனைாக்கில் உடன்பாடு பகாண்ட அனைத்தின் அனைவனைத்தராடுவதியும்,
சோனானலின னமத்துவக் கட்சியில் இனைத்தணயுமாறும் அனைத்திபதி தே பிபதி தோழிலாள
வர்க்கத்தின் பவகுஜின் அனை புராடுவதிட்சிகராடுவதி கட்சியாாக கட்டிபயாழுப்புமாறும்
அனைத்தழப்பு விடுக்கின்சோறாம்.

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


