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இலங்ககை உள்ளூூரளூராட்சி மன்றத் ்றத் தன்றத் தேர்ன்றத் தேல:
சிக்கன நடவடிக்க்ககக்கும் யுத்தத்துக்கும் எதி்துக்கும் எதிரத்துக்கும் எதிரான ்கும் எதிரான சகத்துக்கும் எதிராகலிக கமத்துவக் 
கட்சியின் பி்துக்கும் எதிரச்கத்துக்கும் எதிரா்துக்கும் எதிரத்க்கத ஆதரியுங்கள! 

ததத்துக்கும் எதிராழிலத்துக்கும் எதிராளர்களதும் விவகத்துக்கும் எதிராயிகளதும் அ்துக்கும் எதிரகத்துக்கும் எதிராங்கத்திற்கத்துக்கும் எதிராக ்கும் எதிரான சதத்துக்கும் எதிரா்துக்கும் எதிரத்துக்கும் எதிராடு்கும் எதிரான சவத்துக்கும் எதிராம்!

By Socialist Equality Party (Sri Lanka),    9 January 2018

இலங்ககையில்  ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்சி ( ச் சோ.்.கை.)

பெப்ப்ரவரி 10  அன்று இடம்பெப்றவுள்ள உள்ளூர சோட்சி மன்றத்

 ச தேர் தேலில்  சவட்் சோளர்கைகள நிறுத்தியுள்ளது.  ச் சோ.்.கை. மூன்று
உள்ளூர சோட்சி மன்றங்கைளுக்கு  ச் சோட்டியிடுகின்றது.  யுத் தேத் தே சோல்

ந சோ்ம சோக்கைப்்ட்ட வடக்கில் ்கில் ய சோழ்ப்் சோண குட சோந சோட்டில்
ஊர்கை சோவற்துகறயில் 16   சவட்் சோளர்கைகளயும் மத்தி்கில் ய

 ச தேயிகலப் பெப்ருந் ச தே சோட்ட பிர ச தே்ம சோன ஹட்டனில் 24
 சவட்் சோளர்கைகளயும் பெபகை சோழும்பு புறநகைர் ்குதி்கில் ய சோன

பெபகை சோலன்ன சோகவயில் 21   சவட்் சோளர்கைகளயும்  ச் சோ.்.கை.
நிறுத்தியுள்ளது. 

 ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்சி  சவட்் சோளர்கைள்,  ஜன சோதி்தி

கமத்திரி் சோல சிறி ச்ன மற்றும் பிர தேமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கை
அர் சோங்கைத்தின்  தே சோக்கு தேல்கைளுக்கு எதிர சோகை  சமலும்  சமலும்

 ச் சோர சோட்டத்துக்கு வரும் பெப தே சோழில சோளர்கைள்,  இகளஞர்கைள்
மற்றும் ஏக் ஏழைகைளுக்கு இன்றி்கில் யகம்கில் ய சோ தே ்ர்வ ச தே்  ச் சோ்லி்

 சவகலத்திட்டத்திற்கை சோகைப்  ச் சோர சோடி வருகின்றனர்.  மக்கைள்
விடு தேகல முன்னணி ( சஜ.வி.பி.)  உட்்ட மு தேல சோளித்துவ

வர்க்கைத்தின் ஒவ்பெபவ சோரு பிரிவில் இருந்தும் ்ல் சவறு  ச் சோலி-
இடது குழுக்கைளில் இருந்தும் சு்கில் ய சோதீனம சோகை,  பெப தே சோழில சோளர்கைள்

மற்றும் விவ் சோயிகைளின் அர் சோங்கைத்திற்கை சோன  ச் சோர சோட்டத்தில்
பெப தே சோழில சோள வர்க்கைத்க தே அணிதிரட்டுவ தேற்கை சோகை ந சோங்கைள்

பிரச்் சோரம் பெப்ய்கி சற சோம்.

தீவில் ்மூகை மற்றும் அரசி்கில் யல் குமுறல் நிகலகமகைகள
அடிக் சகை சோடிட்டுக் கை சோட்டும்,  பெப தே சோழில சோளர்கைள்,  கிர சோமப்புற

ஏக் ஏழைகைள் மற்றும் இகளஞர்கைள் இகட ச்கில் ய நிலவும் ்ரந் தே
அர் சோங்கை-வி சர சோ தே அகமதியின்கமக்கு மத்தியி சல ச்கில் ய இந் தேத்

 ச தேர் தேல் அறிவிக்கைப்்ட்டுள்ளது.  அத் தேககை்கில் ய ஆர்ப்் சோட்டங்கைள்
மற்றும்  ச் சோர சோட்டங்கைள் இன்றி ஒரு ந சோள் கூட கைடந்து

 ச் சோகைவில்கல.  அரசி்கில் யல் ஸ் தே சோ்கைத்தின் அகனத்து
கைட்சிகைளும்,  இந் தே வளரும் இ்கில் யக்கைத்க தே மு தேல சோளித்துவ

ஆட்சிக்கில் ய ்வ சோல் பெப்ய்்கில் யவிட சோமல்  தேடுத்து, அக தே ஆட்சியில்
இருப்்வர்கைளிடம் ்்கில் யனற்ற  சவண்டு சகை சோள சோக்கும் ்க்கைத்திற்கு

திக் திருப்பிவிடுவ தேற்கை சோகை உறுதியுடன் பெப்்கில் யற்்டுகின்றன.

ஜூகலயில் பெப்ட் சர சோலி்கில் யக் கூட்டுத் தே சோ்ன ஊழி்கில் யர்கைளின்
 சவகலநிறுத் தேம் ந சோபெபடங்கிலும்  தே சோக்கைத்க தே ஏற்்டுத்தி்கில் யது.

2016  டி்ம்்ரில் ஹம்் சோந் ச தே சோட்கட துகறமுகை ஊழி்கில் யர்கைளின்
உள்ளமர்வுப்  ச் சோர சோட்டம்,  கைடந் தே நவம்்ரில் பெப தே சோழில்

பெபவட்டுக்கைளுக்கு எதிர சோகைப் புத்துயிர் பெப்ற்றது.
்ல்ல சோயிரக்கைணக்கை சோன இரயில் மற்றும்  தே் சோல் ஊழி்கில் யர்கைளும்

்ம்்ள திருத் தேங்கைகள  சகை சோரி  சவகலநிறுத் தேம் பெப்ய் தேனர்.

 ச தே சோட்டத் பெப தே சோழில சோளர்கைள்  சவகலச் சுகம அதிகைரிப்புக்கு
எதிர சோகைவும்,  ஊதி்கில் ய பெபவட்டுக்கு எதிர சோகைவும்

ஆர்ப்் சோட்டங்கைகள நடத்தினர்.

்ல்கைகலக்கை் ஏழைகை ம சோணவர்கைள் கவத்தி்கில் யர்கைளின் ஆ தேரவுடன்
கைல்வி  தேனி்கில் ய சோர்ம்கில் யம சோக்கைலுக்கு எதிர சோகை ஒன்்து ம சோ தேங்கைள சோகை

விரிவுகரகைகள ்கிஷ்கைரித் தேனர்.

 தேமிழீ் ஏழை விடு தேகலப் புலிகைளுக்கு எதிர சோன 26  ஆண்டுகை சோல
இனவ சோ தே யுத் தேத் தே சோல் ந சோ்ம சோக்கைப்்ட்ட வடக்கில், இர சோணுவம்

ககைப்்ற்றிக்பெபகை சோண்ட நிலங்கைகள விடுவிக்கைவும்
"கை சோண சோமற் ச் சோன"  நூற்றுக்கைணக்கை சோனவர்கைள் ்ற்றி்கில் ய

 தேகைவல்கைகளயும் அரசி்கில் யல் ககைதிகைகள விடு தேகல பெப்ய்்கில் யவும்
வ சோழ்க்ககை நிகலகமகைகள  சமம்்டுத் தேவும்  சகை சோரி

பெப தே சோடர்ச்சி்கில் ய சோகை ஆர்ப்் சோட்டங்கைள் நடக்கின்றன. 

கிர சோமப்புறங்கைளில் ஆயிரக்கைணக்கை சோன ஏக் ஏழைகைள், ம சோனி்கில் யங்கைள்
பெபவட்டு மற்றும் கைடன் சுகம அதிகைரிப்க்யும் எதிர்த்தும்,

அத்தி்கில் ய சோவசி்கில் ய ்மூகை  ச்கவகைகள  சகை சோரியும் ஆர்ப்் சோட்டத்தில்
ஈடு்ட்டனர்.

அர் சோங்கைம்,  இந் தேப்  ச் சோர சோட்டங்கைகள நசுக்குவ தேற்கு

பெப தே சோழிற்்ங்கைங்கைள் மற்றும்  ச் சோலி-இடதுகைளின் ஆ தேரவுடன்,
பெபகை சோடூரம சோன அத்தி்கில் ய சோவசி்கில் ய  ச்கவ ்ட்டங்கைகளப்

்்கில் யன்்டுத்தி ்திலிறுத் தேதுடன் இர சோணுவம்,  பெப் சோலிஸ் மற்றும்
அ தேனுடன் இகணந் தே குண்டர்கைகளயும் அணிதிரட்டி்கில் யது.

இந் தே எதிர்ப்புக்கைளில் ஈடு்ட்வர்கைள் முகைங்பெபகை சோடுத் தே
அடிப்்கட பிரச்சிகன,  ்ர்வ ச தே்  ச் சோ்லி்

 சவகலத்திட்டத்தின் அடிப்்கடயில் ஒடுக்கைப்்ட்டவர்கைகள
அணிதிரட்டுவ தேற்கு பெப தே சோழில சோள வர்க்கைத்தின் ஒரு புரட்சிகைர

 தேகலகம இல்ல சோகம ச்கில் ய ஆகும்.

இலங்ககையில் ்ரந்து்ட்ட அகமதியின்கம்கில் ய சோனது ்ர்வ ச தே்
அளவில்  தேற் ச் சோது விரிவகடந்துவரும் தீவிரம சோன வர்க்கைப்

 ச் சோர சோட்டங்கைளின் ் சோகைம சோகும். ஈர சோனில் ஒரு பெபவகுஜன எழுச்சி
பெப தே சோடங்கியுள்ளது.  அபெபமரிக்கை சோவில்,  புலம்பெப்்கில் யர்ந் ச தே சோர்

உட்்ட,  பெப தே சோழில சோளர்கைள் மீ தே சோன ட்ரம்ப் நிர்வ சோகைத்தின்
 தே சோக்கு தேல்கைளுக்கு எதிர சோன  ச் சோர சோட்டங்கைள்

உக்கிரமகடந்துள்ளன. பிபெபரஞ்சு பெப தே சோழில சோளர்கைள் கைடுகம்கில் ய சோன
பெப தே சோழில சோளர் ்ட்டங்கைகள எதிர்த்து  ச் சோர சோடி வரும்

அ ச தே சவகள,  ரு சமனி்கில் ய சோவில் ஃ ச் சோர்ட் பெப தே சோழில சோளர்கைள்
ஊதி்கில் யங்கைள் மற்றும்  சவகல நிகலகமகைளில் பெபவட்டுக்கைளுக்கு

எதிர சோகை எழுச்சி பெப்ற்றுள்ளனர்.  இந்தி்கில் ய சோவில்,  மருத்துவ



பெப்லவு பெபவட்டுக்கைளுக்கு எதிர சோன கவத்தி்கில் யர்கைளின் ்மீ்த்தி்கில் ய

ந சோடு  தேழுவி்கில் ய எதிர்ப்பு மற்றும்  தேமிழ்ந சோடு ்ஸ்
பெப தே சோழில சோளர்கைளின்  சவகலநிறுத் தேமும் பெப தேற்கை சோசி்கில் ய சோவில் ்ல

மில்லி்கில் யன் பெப தே சோழில சோள வர்க்கைத்தின் மத்தியில் வளரும்
பிரம சோண்டம சோன ்மூகை அழுத் தேங்கைள் ்ற்றி்கில் ய அறிகுறிகைள்

ஆகும்.

2008-09  உலகைள சோவி்கில் ய நிதி்கில் ய பெபநருக்கைடிக்கில் யத் பெப தே சோடர்ந்து
்ர்வ ச தே் அளவில் மு தேல சோளித்துவத்தின் ஆ் ஏழைமகடந்து வரும்

வீழ்ச்சி்கில் ய சோல் இந் தே எழுச்சிகைள் ஊக்குவிக்கைப்்டுகின்றன.
இ தேற்கு ஒவ்பெபவ சோரு ந சோட்டிலும் ஆளும் வர்க்கைங்கைள் கை சோட்டும்

பிரதி்லிப்பு,  இகடவிட சோது விரிவகடயும் ்மூகை
்மத்துவமின்கமக்கு வழிவகுக்கின்ற ்மூகை எதிர்ப்புரட்சிக்கில் ய

உக்கிரம சோக்குவ தே சோகும், இன்கற்கில் ய உலகின் அதி பெப்ல்வந் தே 1
் தேவிகி தேத்தினர்,  உலகை பெப்ல்வத்தின் ் சோதிக்கு

பெப் சோந் தேக்கை சோரர்கைள சோகை ஆகியுள்ளனர்.

பெப்ரும் வல்லரசுகைள் பெப் சோருள சோ தே சோர வீ் ஏழைச்சியின் சுகமகைகள
 தேங்கைள்  ச் சோட்டி்கில் ய சோளர்கைளின் மீது சுமத் தே முற்்டுகின்ற

நிகலயில்.  அது பூ சகை சோள-அரசி்கில் யல் ் தேட்டங்கைகளக்
கூர்கம்கில் ய சோக்குகிறது.  கை சோல் நூற்ற சோண்டு கை சோலம சோகை நவ-

கை சோலனித்துவ யுத் தேங்கைகள முன்பெபனடுத் தே அபெபமரிக்கை
ஏகை சோதி்த்தி்கில் யம்,   தேனது பூ சகை சோள ஆதிக்கைத்க தே

 ச்ணிக்பெபகை சோள்வ தேற்கை சோன மு்கில் யற்சியில்,  சீன சோ மற்றும்
ரஷ்்கில் ய சோவுடன் ஒரு அணு ஆயு தே  சம சோ தேலுக்குத்  தே்கில் ய சோரிப்பு

பெப்ய்து வருகின்றது.   சஜர்மனி மற்றும் ஜப்் சோன்  ச் சோன்ற
ஏகன்கில் ய பெப்ரும் வல்லரசுகைள்,   தேங்கைள் நலன்கைகளப்

் சோதுகை சோத்துக்பெபகை சோள்ள  தேங்கைள் இர சோணுவங்கைகள துரி தேம சோகை
விரிவு்டுத்துகின்றன.

பெபகை சோழும்பில் உள்ள அர் சோங்கைம் இந் தே பூ சகை சோள-அரசி்கில் யல்

்ககைகம மற்றும்  ச் சோருக்கை சோன முகனப்பில் ஆ் ஏழைம சோகை
மூழ்கியுள்ளது.  வ சோஷிங்டனின் ஆ தேரவுடன் ஒரு ஆட்சி ம சோற்ற

நடவடிக்ககையில்,  2015  ஜனவரியில் அதிகை சோரத்திற்கு வந் தே
சிறி ச்ன,  உடனடி்கில் ய சோகை இலங்ககையின் பெபவளியுறவுக்

பெபகை சோள்ககைக்கில் ய அபெபமரிக்கை சோவின் ் சோர்பில் இருத்தின சோர்.
எனினும்,  சீன சோவிடம் இருந்து தூர விலக்கிக்பெபகை சோள்ளும சோறு

அபெபமரிக்கை சோவும் இந்தி்கில் ய சோவும் பெப தே சோடர்ந்தும் அழுத் தேம்
பெபகை சோடுத்து வந் தே  ச் சோதிலும்,  ்ணப் ்ற்ற சோக்குகறயில்

இருக்கும் அர் சோங்கைம் விகரவில் பெப்ய்ஜிங்கிடம் நிதியு தேவிக்கில் ய
எதிர்் சோர்க்கைத்  தேள்ளப்்ட்டது.

சிறி ச்ன-விக்கிரமசிங்கை அர் சோங்கைத்தின் பெபநருக்கைடி

விக்கிரமசிங்கைவின் ஐக்கி்கில் ய  ச தேசி்கில் யக் கைட்சி (ஐ. ச தே.கை.)  மற்றும்

சிறி ச்னவின் ஸ்ரீலங்கை சோ சு தேந்திரக் கைட்சி (ஸ்ரீ.ல.சு.கை.)  ஆகி்கில் ய
தீவின் இரண்டு மு தேல சோளித்துவக் கைட்சிகைளின் ஐக்கி்கில் ய

அர் சோங்கைம்,  மூன்று ஆண்டுகைளுக்குள் வீழ்ச்சியின்
விளிம்புக் சகை வந்துள்ளது.  சிங்கைளம்,   தேமிழ் மற்றும்

முஸ்லிம்கைளும சோகை பெப தே சோழில சோளர்கைள்,  இகளஞர்கைள் மற்றும்
கிர சோமப்புற ஏக் ஏழைகைளினதும் தீவிரம்கில் யம சோ தே சல இந் தே

பெபநருக்கைடியின் கம்கில் யத்தில் உள்ளது.  அர் சோங்கைம் அ தேன்
பெபகை சோடூரம சோன சிக்கைன நடவடிக்ககைகைள சோலும் ஜனந சோ்கில் யகை

உரிகமகைகள நசுக்குவ தே சோலும் பெபவகுஜனங்கைள் மத்தியில்
முற்றிலும் மதிப்பி் ஏழைந்துள்ளது.

பெப் சோருள சோ தே சோர சீரழிவுக்கு பிரதி்லிப்் சோகை,  ்ர்வ ச தே் ந சோண்கில் ய

நிதி்கில் யம சோனது ்ந்க தே-் சோர்பு மறுசீரகமப்புக்கு

ஆகணயிடுகின்றது.  இலங்ககையின் பெப் சோருள சோ தே சோர வளர்ச்சி

விகி தேம், கைடந் தே ஆண்டு 4.5 வீ தேத்திலிருந்து 4 ் தேவிகி தேம சோகைக்
குகறந்துள்ளது.  உலகைள சோவி்கில் ய ் தேட்டங்கைள் மற்றும் முக்கி்கில் ய

்ந்க தேகைளின் சுருக்கைத்தின சோலும் ஏற்றுமதி ்ரிவுற்றது.
பெபவளிந சோட்டு கைடன்,  பெபம சோத் தே உள்ந சோட்டு உற்்த்தியில் 79

் தேவிகிம் வகர அதிகைரித்துள்ளது.  ்ணவீக்கைம் 7  ் தேவீ தேம சோகை

உள்ளதுடன் ரூ் சோயின் மதிப்பு குகறக்கைப்்ட்ட தேன சோல் அது

இன்னும் அதிகைரித்துக்பெபகை சோண்டிருக்கின்றது.  இ தேன சோல்
பெப தே சோழில சோளர்கைள் மற்றும் ஏக் ஏழைகைளின் வ சோழ்க்ககை நிகலகமகைள்

சீரழிக்கைப்்டுகின்றன. 

கூட்டணி ்ங்கை சோளிகைளுக்குள் சள ச்கில் ய ஒருவருக்கு ஒருவர்  தேமது
அவப் ச்று பெப்ற்ற பெபகை சோள்ககைகைள் ்ம்்ந் தேம சோன

குற்றச்் சோட்டுக்கைகள சுமத்திக்பெபகை சோள்கின்ற நிகலயில்,
அர் சோங்கைத்தினுள் ஆ் ஏழைம சோன பிளவுகைள் பெபவடிக்கைத்

பெப தே சோடங்கியுள்ளன.   தேனது ஐ. ச தே.கை.  ்ங்கை சோளியிடம் இருந்து
 தேன்கன விலக்கி கவக்கும் மு்கில் யற்சியில்,  சிறி ச்னவின்

ஸ்ரீ.ல.சு.கை.  உள்ளூர சோட்சி மன்றத்  ச தேர் தேலில்  தேனித்துப்
 ச் சோட்டியிடுகின்றது.  அது " ச தேசி்கில் ய பெப் சோத்துக்கைகள விற்்கன

பெப்ய்வ தேற்கும்" மற்றும் ்ரந் தே அர் சோங்கை ஊ் ஏழைல்கைளுக்கும்  தே சோம்
பெப் சோறுப்்ல்ல என்்து  ச் சோல் கை சோட்டிக்பெபகை சோள்ள

மு்கில் யற்சிக்கின்றது. 

 தேனது அர் சோங்கைம் பெப் சோருள சோ தே சோர அபிவிருத்தி ் சோக தேயில்
ந சோட்கட கவத்துள்ள தே சோகைவும்,  ்மூகை பிரச்சிகனகைளுக்கு தீர்வு

கை சோண்் தே சோகைவும்,  ஒரு மில்லி்கில் யன்  சவகலகைகள
உருவ சோக்குவ தே சோகைவும் கூறிக்பெபகை சோண்டு,  விக்கிரமசிங்கை  தேனது

்ங்கிற்கு சிறி ச்னகவ எதிர்த்து  ச் சோர சோட மு்கில் யற்சிக்கிற சோர்.

ஸ்ரீ.ல.சு.கை.யின் ஒரு எதிர்க் கைன்கனக்கு  தேகலகம  தே சோங்கும்
முன்ன சோள் ஜன சோதி்தி மஹிந் தே இர சோஜ்க்ஷவிடமிருந்தும்

அர் சோங்கைம் ்வ சோகல எதிர்பெபகை சோள்கிறது.  ்மீ் ம சோ தேங்கைள சோகை,
சிறி ச்ன கைட்சிக்கில் ய மீண்டும் ஐக்கி்கில் யப்்டுத்திக்பெபகை சோள்ள

மு்கில் யன்ற  ச் சோதும்,  ஐ. ச தே.கை.  அர் சோங்கைத்திடம் இருந்து
ஸ்ரீ.ல.சு.கை. விலகிக்பெபகை சோள்ள  சவண்டும் என்று இர சோஜ்க்ஷ குழு

 சகை சோரி்கில் ய தேன சோல் அ தேனுடன் நடந் தே  ச்ச்சுவ சோர்த்க தேகைள் முறிந்து
 ச் சோயின.

அக தே்கில் யடுத்து இர சோஜ்க்ஷ,  அர் சோங்கை வி சர சோ தே உணர்கவ

கைட்டுப்்டுத்தும் மு்கில் யற்சியில் ஸ்ரீலங்கை சோ பெப் சோதுஜன முன்னணி
(ஸ்ரீ.ல.பெப் சோ.ஜ.மு)  என்ற கைட்சிக்கில் ய ஸ் தே சோபித் தே சோர்.  அவர்

பெப்தத் தே துறவிகைகள முன்னணியில் கவத்துக்பெபகை சோண்டு,  தேமிழ்
மற்றும் முஸ்லீம்கைளுக்கு எதிர சோன பிற் ச் சோக்கு இனவ சோ தே

பிரச்் சோரத்தின் அடிப்்கடயில் அர் சோங்கைத்க தே கைவிழ்ப்் தேற்கு
அக் ஏழைப்பு விடுத்துள்ள சோர்.  அர் சோங்கைத்துடன் அவருக்கு எந் தே

அடிப்்கட பெபகை சோள்ககை  சவறு் சோடுகைளும் கிகட்கில் ய சோது,  மற்றும்
அவர் அதிகை சோரத்தில் இருக்கும் ச் சோது,  ்ர்வ ச தே் ந சோண்கில் ய

நிதி்கில் யத்தின் சிக்கைனக்  சகை சோரிக்ககைகைகள திணிப்்தில் இ ச தே
 ச் சோன்று ஈவிரக்கைம் அற்றவர சோகை இருந் தே சோர்.

2015 ல் சிறி ச்னகவ அதிகை சோரத்தில் அமர்த் தே ஒத்துக் ஏழைத் தே

அகனத்து அரசி்கில் யல் ்க்திகைளும்,  இப் ச் சோது  தேங்கைகள
அர் சோங்கைத்திலிருந்து தூர விலக்கிக் பெபகை சோண்டு,   சமலும்

வலதுபுறம் நகைர்வ தேற்கு முற்்டுகின்றன.

மு தேல சோளித்துவ  தேமிழ்  ச தேசி்கில் ய கூட்டகமப்பு,
உத்தி ச்கில் ய சோகைபூர்வம சோகை ் சோர சோளுமன்ற எதிர்க்கைட்சிக்கில் ய

வழிநடத்தும் அ ச தே சவகள,  ஆளும் கூட்டணியின் ஒரு



உண்கம்கில் ய சோன ்ங்கை சோளி்கில் ய சோகை சவ பெப்்கில் யற்்டுவதுடன்,   தேமிழ்

மக்கைள் மத்தியில் ்ரவல சோகை மதிப்பி் ஏழைந்து  ச் சோயுள்ளது.  இது
இர சோணுவத்தின்  ச் சோர்க் குற்றங்கைள் ்ற்றி்கில் ய ஒரு ்ர்வ ச தே்

வி் சோரகணக்கில் ய  தேடுக்கை உ தேவி்கில் யதுடன், வடக்கு மற்றும் கி் ஏழைக்கு
ம சோகை சோணங்கைளில் பெப தே சோடர்ச்சி்கில் ய சோன இர சோணுவ ஆக்கிரமிப்க்

அங்கீகைரிக்கின்றது.  "பெபகை சோழும்புடன்  ச்ரம்  ச்சுவ தேற்கு"
" தேமி் ஏழைர்கைளின் ஒற்றுகம"   சவண்டும் எனக் கூறி,   தேமிழ்

 ச தேசி்கில் யக் கூட்டகமப்பு இனவ சோ தே துரும்புச் சீட்கட
்்கில் யன்்டுத்துகிறது. 

 தேமிழ்  ச தேசி்கில் ய மக்கைள் முன்னணியும்  தேமி் ஏழைர் ஐக்கி்கில் ய விடு தேகல

கூட்டணியும்  தேமிழ்  ச தேசி்கில் யவ சோ தேத்க தே தூண்டிவிட்டு  தேமிழ்
கூட்டகமப்பிற்கு எதிர சோன உணர்வுகைகள சுரண்டிக்பெபகை சோள்ள

மு்கில் யற்சிக்கின்றன.  அகவ,   தேமி் ஏழைர்கைளுக்கு அடிப்்கட
உரிகமக்கில் ய –்கில் ய தே சோர்த் தேத்தில்  தேமிழ் மு தேல சோளித்துவ

 தேட்டுக்கைளுக்கு ்லுககைகைகள-  வ் ஏழைங்கை பெபகை சோழும்பு
அர் சோங்கைத்துக்கு அழுத் தேம் பெபகை சோடுக்கை முடியும் என

கூறிக்பெபகை சோள்கின்றன.  இந் தே அகனத்து கைட்சிகைளும் அபெபமரிக்கை
ஆ தேரவுக்கு அக் ஏழைப்பு விடுப்்துடன் வ சோஷிங்டனின்

புவி்கில் யரசி்கில் யல் நலன்கைளுக்கு ஆ தேரவளிப்் தேன் மூலம் அ தேனுடன்
 தேம்கம ஒருங்கிகணத்துக்பெபகை சோள்கின்றன.

 ச தே சோட்டத் பெப தே சோழில சோளர்கைள் மத்தியில் இ்கில் யங்கும்  தேமிழ்

கைட்சிகைள் இதிலிருந்து  சவறு்ட்டகவ அல்ல.  அவர்கைளது
 சகை சோஷ்டி  சம சோ தேல்கைளுக்கு அப்் சோல்,  அவர்கைள் அகனவரும்

பெபகை சோழும்பில் உள்ள பிர தே சோன மு தேல சோளித்துவக் கைட்சிகைளில்
ஏ தே சோவது ஒன்றுடன் கூட்டுச்  ச்ர்ந்துள்ளனர். 

மூன்று ஆண்டுகைளுக்கு முன்னர்  சஜ.வி.பி.  சிறி ச்னவின்

 ச தேர்கவ ஆ தேரித் தேதுடன்,  இன்று அவகர எதிர்ப்் தே சோகை
கை சோட்டிக்பெபகை சோள்ள மு்கில் யற்சிக்கின்றது.  அ தேன் பிரச்் சோரம்

அர் சோங்கைத்தின் ஊ் ஏழைகல  தே சோக்குவக தேயும் "கிர சோமத்க தே
அபிவிருத்தி பெப்ய்வ தே சோகை"  வ சோக்குறுதி்கில் யளிப்்க தேயும்

கம்கில் யம சோகைக் பெபகை சோண்டுள்ளது. உண்கமயில், ஸ்ரீ.ல.சு.கை. மற்றும்
ஐ. ச தே.கை. அர் சோங்கைங்கைள், கிர சோமப்புற மக்கைள் உட்்ட மக்கைளின்

வ சோழ்க்ககைத்  தேரங்கைள் மீ தே சோன  தே சோக்கு தேல்கைகள உக்கிரம சோக்கி்கில் ய
 ச் சோபெப தேல்ல சோம்  சஜ.வி.பி.  ஆட்சியில் இருந் தே அந் தே

அர் சோங்கைங்கைகள ஆ தேரித்து வந்துள்ளது.

ஐ. ச தே.கை.கவயும்  தேற் ச் சோக தே்கில் ய அர் சோங்கைத்க தேயும் மிகை
உறுதி்கில் ய சோகை ் சோதுகை சோக்கும் கைட்சிகைளில்  ச் சோலி-இடது நவ ்ம

்ம சோஜக் கைட்சியும் (ந.்.்.கை.)  ஒன்று.  இது "நல்ல சோட்சிக்கில் யப்
் சோதுகை சோக்கும்  ச தேசி்கில் ய முன்னணிக்கில் ய"  உருவ சோக்கி,  "் சோசி்

இர சோஜ்க்ஷ குழுவுக்கு எதிர சோகை அர் சோங்கைத்க தே ் சோதுகை சோக்கை"
பிரச்் சோரம் பெப்ய்து வருகிறது.  இந் தே கைட்சி,  அர் சோங்கைத்தின்

பெப் சோலிஸ்-அர் நடவடிக்ககைகைகள நி்கில் ய சோ்கில் யப்்டுத்தி,
பெப தே சோழில சோளர்கைள் மற்றும் ம சோணவர்கைளின் ்மீ்த்தி்கில் ய

 சவகலநிறுத் தேங்கைள் மற்றும் ஆர்ப்் சோட்டங்கைகள "வலது் சோரி
்திகைள்" என இழிவ சோகை ் சோடி்கில் யது.

ஐக்கி்கில் ய  ச் சோ்லி்க் கைட்சி (USP),  முன்னிகல  ச் சோ்லி்க் கைட்சி

(மு. ச் சோ.கை.)  ஆகி்கில் யகவ,  2015 ல்,  "இர சோஜ்க்ஷ
்ர்வ சோதிகை சோரத்க தே" அகைற்ற  சவண்டும் எனக் கூறி சிறி ச்னகவ

ஆ தேரித் தேன.  இப் ச் சோது இந் தே கைட்சிகைள்,   தே சோ சம ஆட்சியில்
அமர்த்தி்கில் ய அர் சோங்கைத்தின் "்ர்வ சோதிகை சோர"   ச் சோக்ககை

விமர்சித்துக்பெபகை சோண்டு ஒரு "இடது இ்கில் யக்கைத்க தே"  ஸ் தே சோபிக்கை
அக் ஏழைப்பு விடுக்கின்றன.  அத் தேககை்கில் ய அரசி்கில் யல் இ்கில் யக்கைத்தின்

ஒ சர  சந சோக்கைம்,  மு தேல சோளித்துவத்க தே தூக்கி வீசுவ தேற்கை சோன

பெப தே சோழில சோள வர்க்கைத்தின் உண்கம்கில் ய சோன இ்கில் யக்கைம்

வளர்வக தேத்  தேடுப்் ச தே ஆகும்.

பெப தே சோழில சோளர்கைள் மற்றும் இகளஞர்கைளும் அவசி்கில் யம சோன
அரசி்கில் யல் ்டிப்பிகனகைகளப் பெப்ற்றுக்பெபகை சோண்டு எதிர்வரும்

வர்க்கை  சம சோ தேல்கைளுக்கு நனவுபூர்வம சோகை  தே்கில் ய சோர் பெப்ய்துபெபகை சோள்ள
 சவண்டும்.  1948 ல் சு தேந்திரம் பெப்ற்றதில் இருந் ச தே

அடுத் தேடுத்து  சநர்ந் தே  ச்ரழிவுகைளுக்குப் பெப் சோறுப்் சோன
ஸ்ரீ.ல.சு.கை.,  ஐ. ச தே.கை.  மற்றும் அகனத்து  ச் சோலி இடதுகைள்

மற்றும் வக்கை சோலத்து வ சோங்கு்வர்கைளிடமும் இருந்து
முழுகம்கில் ய சோகை அரசி்கில் யல் ,ரீதியில் விலகிக்பெபகை சோள்வது

அவசி்கில் யம சோகும்.  பெப தே சோழில சோள வர்க்கைத்தின் கூட்ட சோளிகைகள
பெபகை சோழும்பில் உள்ள மு தேல சோளித்துவ வர்க்கைத்தின் ஏ தே சோவது ஒரு

கைன்கனயில் இருந்து கைண்டு பிடிக்கை முடி்கில் ய சோது, ம சோற சோகை,  தேமது
அடிப்்கட உரிகமகைள் மீ தே சோன இ ச தே  ச் சோன்ற  தே சோக்கு தேல்கைகள

எதிர்பெபகை சோள்ளும் ஆசி்கில் ய சோவிலும் உலபெபகைங்கிலும் இருக்கும் ்கை
பெப தே சோழில சோளர்கைள் மத்தியி சல ச்கில் ய கை சோண முடியும். 

பெபகை சோழும்பு அரசி்கில் யல் ஸ் தே சோ்கைத்தின் அகனத்துக்

கைட்சிகைளுக்கும் எதிர சோகை பெப தே சோழில சோளர்கைள்,  இகளஞர்கைள்
மற்றும் கிர சோமப்புற ஏக் ஏழைகைளும்  ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்சியின்

 சவட்் சோளர்கைளுக்கு வ சோக்கைளிக்கை  சவண்டும் என
 சகைட்டுக்பெபகை சோள்வதுடன் ்ர்வ ச தே்  ச் சோ்லி் முன் சன சோக்ககை

அடிப்்கட்கில் ய சோகைக் பெபகை சோண்ட பெப தே சோழில சோளர் மற்றும்
விவ் சோயிகைளின் அர் சோங்கைத்திற்கை சோன  ச் சோர சோட்டத்க தே நடத் தே

முன்வர  சவண்டும் என அது அக் ஏழைப்பு விடுக்கின்றது..  தேமிழ்,
சிங்கைளம் மற்றும் முஸ்லிம் பெப தே சோழில சோளர்கைளின்

ஐக்கி்கில் யத்திற்கை சோகை ந சோம்  ச் சோர சோடுவ ச தே சோடு,  பெப தே சோழில சோள
வர்க்கைத்க தே பிளவு்டுத்தி மு தேல சோளித்துவ ஆட்சிக்கு முண்டு

பெபகை சோடுப்்க தே மட்டு சம  சந சோக்கைம சோகைக் பெபகை சோண்ட ்கைல வி தேம சோன
 ச தேசி்கில் யவ சோ தேத்க தேயும் இனவ சோ தேத்க தேயும் எதிர்க்கி சற சோம்.

 ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்சியின்  சவகலத் திட்டம் பின்வரும்

அடிப்்கட பெபகை சோள்ககைகைகள அடிப்்கட்கில் ய சோகைக் பெபகை சோண்டது:

ஏகை சோதி்த்தி்கில் ய யுத் தேத்துக்கு எதிர சோகை!

உக் ஏழைக்கும் மக்கைளின் முதுகின் பின்ன சோல்,  சிறி ச்ன-
விக்கிரமசிங்கை அர் சோங்கைம்,  ந சோட்கட அபெபமரிக்கை யுத் தே

முகனப்புடன் கைட்டிப் ச் சோட்டுள்ளது. தீவின் துகறமுகைங்கைளுக்கு
அபெபமரிக்கை மற்றும் இந்தி்கில் ய  ச் சோர் கைப்்ல்கைள் அடிக்கைடி வந்து

 ச் சோவதுடன்,  அபெபமரிக்கை ்சிபிக் கைட்டகளகைகள்கில் யகைம்
இலங்ககை கைடற்்கடயினருக்கும் கைடற்்கடயில்

துரி தேநடவடிக்ககைகைகள  சமற்பெபகை சோள்ளும் ்கடயினருக்கும்
்யிற்சி்கில் யளிக்கின்றது.  இந்தி்கில் ய சோ, ந சரந்திர  சம சோடியின்

ஆட்சியின் கீழ்,  சீன சோவிற்கு எதிர சோன அபெபமரிக்கை மூ சல சோ் சோ்கில் ய
நகைர்வுகைளின் முன்நிகல அரசு என்ற நிகலக்கு ம சோறிவிட்டது.

எந் தேபெபவ சோரு  சம சோ தேல் ்ம்்வத்திலும்,  அபெபமரிக்கை
இர சோணுவத்திற்கு இலங்ககை ஒரு ஏவு  தேளம சோகை இருக்கும். 

 ச் சோ.்.கை.  தேவிர,  சவறு எந் தேபெபவ சோரு கைட்சியும்  ச தேர் தேலில்  ச் சோர்

அச்சுறுத் தேல் ்ற்றி  ச்சுவதில்கல. அ தேற்கு ம சோற சோகை, அவர்கைள்
அகனவரும் அத் தேககை்கில் ய அச்சுறுத் தேல் இல்கல என்று

நம்்கவத்து உக் ஏழைக்கும் மக்கைகள ஏம சோற்ற மு்கில் யல்கின்றனர்.
 ச் சோ.்.கை.,  ந சோன்கை சோம் அகிலத்தின் அகனத்துலகைக் குழுவில்

உள்ள அ தேன் ் சகை சோ தேரக் கைட்சிகைளுடன் இகணந்து,
ஏகை சோதி்த்தி்கில் ய  ச் சோருக்கு எதிர சோகை பெப தே சோழில சோள வர்க்கைம் மற்றும்



இகளஞர்கைளின் ஒரு  ச் சோ்லி் ்ர்வ ச தே் இ்கில் யக்கைத்க தே

கைட்டிபெப்கில் யழுப்புவ தேற்கு  ச் சோர சோடுகிறது.

ஜனந சோ்கில் யகை உரிகமகைகளப் ்  சோதுகை சோத்திடு!

சிறி ச்ன-விக்கிரமசிங்கை அர் சோங்கைம் உக் ஏழைக்கும் மக்கைளுக்கும்
இகளஞர்கைளுக்கும் எதிர சோகை பெப் சோலிஸ்-அர் நடவடிக்ககைகைள்

அதிகைளவில் ்்கில் யன்்டுத்துகிறது.  அது பெப தே சோழில சோளர்கைளுக்கு
எதிர சோகை இப் ச் சோதுள்ள அவ்ரகை சோல ்ட்டங்கைகள ்்கில் யன்்டுத்தி

வருவது மட்டுமன்றி, ்்கில் யங்கைரவ சோ தே  தேகடச் ்ட்டத்க தே ்திலீடு
பெப்ய்யும் வககையில்  சமலும் பெபகை சோடூரம சோன ்ட்டங்கைகள

 தே்கில் ய சோரிப்்துடன்,  வகலத்  தேளங்கைள் மற்றும் ்மூகை
ஊடகைங்கைகள  தேணிக்ககை பெப்ய்வ தே சோகைவும் அச்சுறுத்தி

வருகின்றது.

இது ஒரு ்ர்வ ச தே் நிகைழ்வுப்  ச் சோக்கின் ் சோகைம சோகும்.
அபெபமரிக்கை சோவில்,  ட்ரம்ப் நிர்வ சோகைம் புலம்பெப்்கில் யர்ந் ச தே சோருக்கு

எதிர சோன  சவட்கட்கில் ய சோடகல முன்பெபனடுத்து வருவ ச தே சோடு
இகண்கில் ய பிர சவ்ங்கைகள குகறக்கைவும் மு்கில் யல்கிறது.

ஐ சர சோப்் சோவில்,  ஸ்பெப்யினின் அர் சோங்கைம சோனது கைட்டல சோன்
மக்கைளின் ஜனந சோ்கில் யகை உரிகமகைகள நசுக்குவ தேற்கு

எ ச தேச்்திகை சோர அரசி்கில் யலகமப்க் அமுல்்டுத்துகிறது. 

இலங்ககையில்,  ் சோர சோளுமன்றம் ஒரு  ச் சோலி அரசி்கில் யலகமப்புச்
்க்க்கில் ய உருவ சோக்குவ தேற்கு ஏகைமன தே சோகை வ சோக்கைளித் தேது.. இது,

எ ச தேச்்திகை சோர ஆட்சி வடிவங்கைகள ்லப்்டுத் தேவும்
பெப்தத் தேத்திற்கும் சிங்கைள பெபம சோழிக்கும் முன்னுரிகம

பெபகை சோடுக்கின்ற இனவ சோ தே அரசி்கில் யலகமப்க்  ச்ணுவ தேற்கு சம
அன்றி, ஜனந சோ்கில் யகை உரிகமகைகளப் ் சோதுகை சோப்் தேற்கு அல்ல.

ம தேம், பெபம சோழி, ் சோதி, ் சோலினம் ஆகி்கில் யவற்கற அடிப்்கட்கில் ய சோகைக்

பெபகை சோண்ட அகனத்து ் சோகு் சோடுகைளுக்கும் முடிவு கைட்டவும்
அகனத்து ஒடுக்குமுகறச் ்ட்டங்கைகளயும் விதிகைகளயும்

அகைற்றுவ தேற்கும் ஒரு புதி்கில் ய அரசி்கில் யலகமப்க்
உருவ சோக்குவ தேன்  ச்ரில்,  பெபவகுஜன வ சோக்பெபகைடுப்பில்

 சநரடி்கில் ய சோகைத்  ச தேர்ந்பெப தேடுக்கைப்்டும் ஒரு உண்கம்கில் ய சோன
அரசி்கில் யலகமப்பு ்க்க்கில் ய உருவ சோக்குவ தேற்கு அக் ஏழைப்பு

விடுக்கை பெப தே சோழில சோள வர்க்கைம் முன்நடவடிக்ககை எடுக்கை
 சவண்டும்.

பெப தே சோழில சோள வர்க்கைத்தின் சு்கில் ய சோதீன இ்கில் யக்கைத்க தேக்

கைட்டிபெப்கில் யழுப்பு!

குமுறும் வர்க்கைப்  ச் சோர சோட்டத்தின் ஒரு புதி்கில் ய கை சோலம்
கைட்டவிழ்கின்றது.  மு தேல சோளித்துவ வர்க்கைத்தின் ஒவ்பெபவ சோரு

பிரிவிலிருந்தும் இலங்ககை பெப தே சோழில சோள வர்க்கைம் தூர
விலகிக்பெபகை சோண்டு,  ்ர்வ ச தே்  ச் சோ்லி்த்க தே அடிப்்கட்கில் ய சோகைக்

பெபகை சோண்ட அ தேன் பெப் சோந் தே சு்கில் ய சோதீனம சோன அரசி்கில் யல்
 சவகலத்திட்டத்துடன் பெபநருக்கைடிக்குள்  தேகலயீடு

பெப்ய்்கில் ய சவண்டும்.

 சவகலத்  தேளங்கைள்,  அக தே அண்டி்கில் ய பிர ச தே்ங்கைள் மற்றும்
பெப்ருந் ச தே சோட்டங்கைளிலும் நடவடிக்ககைக் குழுக்கைகள

கைட்டிபெப்கில் யழுப்பும சோறு  ச் சோ.்.கை.  அக் ஏழைப்பு விடுக்கிறது.   தேனது
பெப் சோந் தே சு்கில் ய சோதீன அகமப்புக்கைகள அபிவிருத்தி பெப்ய்வ தேன்

மூலம் மட்டு சம,  பெப தே சோழில சோள வர்க்கைத் தே சோல் பெப தே சோழிற்்ங்கை
விலங்குகைகள  தேகைர்த்து,  தேனது அடிப்்கட ஜனந சோ்கில் யகை மற்றும்

்மூகை உரிகமகைளுக்கை சோன அரசி்கில் யல்  ச் சோர சோட்டத்க தே

முன்பெபனடுக்கை முடியும்.  இந் தே நடவடிக்ககையின்  ச் சோது

பெப தே சோழில சோள வர்க்கைம சோனது கிர சோமப்புற மக்கைளதும்
இகளஞர்கைளதும் ஆ தேரகவ திரட்டிக்பெபகை சோள்ள  சவண்டும்.

 ச் சோ.்.கை.  விடுத் தே அக் ஏழைப்புக்கு பிரதி்லிக்கும் வககையில்,
ஹட்டன் ்குதியில் உள்ள இரண்டு  ச தே சோட்டங்கைளில்

நடவடிக்ககைக் குழுக்கைள் அகமக்கைப்்ட்டகம,  அத் தேககை்கில் ய
குழுக்கைகள உருவ சோக்குவ தேற்கை சோன ்ரந் தே வ சோய்ப்புகைள்

இருப்்க தேக் கை சோட்டுகிறது.

பெபவகுஜனங்கைளின் பெபநருக்கும் ்மூகைத்  ச தேகவகைகள பூர்த்தி
பெப்ய்்கில் ய,  பெப் சோருள சோ தே சோரம்  ச் சோ்லி் வழியில்  சமல் இருந்து

கீழ்வகர மறுசீரகமக்கைப்்ட  சவண்டும். இ தேற்கு  ச தே சோட்டங்கைள்,
வங்கிகைள்,  பெப்ரும் பெப தே சோழிற்துகறகைள் மற்றும் வர்த் தேகைங்கைளும்

பெப தே சோழில சோள வர்க்கைத்தின் ஜனந சோ்கில் யகைக் கைட்டுப்் சோட்டின் கீழ்
 ச தேசி்கில் யம்கில் யம சோக்கைப்்ட  சவண்டும்.  பெபவளிந சோட்டுக் கைடன்கைள்

திருப்பிச் பெப்லுத் தேப்்டுவது நிர சோகைரிக்கைப்்டுவ ச தே சோடு
விவ் சோயிகைளின் கைடன்கைகள இரத்துச் பெப்ய்்கில் ய  சவண்டும்.

லி ச்கில் ய சோன் ட்பெபர சோட்ஸ்கியின் நிரந் தேரப் புரட்சி  தேத்துவம்

முன்கைணித் தேது  ச் சோல், கைடந் தே ஏழு  தே் சோப் தேங்கைள சோகை இலங்ககை
மு தேல சோளித்துவம் மக்கைளுகட்கில் ய ஜனந சோ்கில் யகை

அபில சோகஷைகைகளயும் ்மூகைத்  ச தேகவகைகளயும் பூர்த்தி பெப்ய்்கில் ய
இல சோ்கில் யக்கைற்றது என்்து நிரூபிக்கைப்்ட்டுள்ளது.  ஸ்ரீலங்கை சோ-ஈ் ஏழைம்

 ச் சோ்லி் குடி்கில் யரசு மற்றும் பெப தேற்கை சோசி்கில் ய சோவிலும் ்ர்வ ச தே்
அளவிலும்  ச் சோ்லி் குடி்கில் யரசுகைளின் ஒன்றி்கில் யத்திற்கை சோன

 ச் சோர சோட்டத்தில்,  அடிப்்கட ஜனந சோ்கில் யகை மற்றும் ்மூகை
உரிகமகைளுக்கை சோகை வரவிருக்கும்  ச் சோர சோட்டங்கைளுக்கு

பெப தே சோழில சோள வர்க்கைம்  தேகலகமக்கில் ய ஏற்றுக் பெபகை சோள்ள
 சவண்டும்.

புரட்சிகைரக் கைட்சிக்கில் யக் கைட்டிபெப்கில் யழுப்பு

எல்ல சோவற்றிற்கும்  சமல சோகை,  இந் தே அரசி்கில் யல்

 சவகலத்திட்டத்திற்கை சோகைப்  ச் சோர சோட பெப தே சோழில சோள வர்க்கைத்திற்கு
அவசி்கில் யம சோன புரட்சிகைரத்  தேகலகமக்கில் ய கைட்டிபெப்கில் யழுப்் சவ

 ச் சோ.்.கை.  இந் தே  ச தேர் தேலில்  ச் சோட்டியிடுகின்றது.   ச் சோ.்.கை.
மற்றும் அ தேன் இகளஞர் இ்கில் யக்கைம சோன ்மூகை

்மத்துவத்திற்கை சோன ்ர்வ ச தே் இகளஞர் மற்றும் ம சோணவர்கைள்
(IYSSE)  அகமப்பு,  ம சோர்க்சி்த்திற்கை சோன  ச் சோர சோட்த்தின்

பெப தே சோடர்ச்சிக்கில் யயும்,  1917  அக் சட சோ்ரில் உலகின் மு தேல சோவது
பெப தே சோழில சோளர் அரக் நிறுவி்கில் ய ரஷ்்கில் யப் புரட்சியின்

் சோரம்்ரி்கில் யத்க தேயும் பிரதிநிதித்துவம் பெப்ய்கின்றன.

பெப தே சோழில சோளர்கைள்,  கிர சோமப்புற ஏக் ஏழைகைள்,  புத்திஜீவிகைள்,
இகளஞர்கைள் மற்றும் ம சோணவர்கைகளயும் எங்கைளது

பிரச்் சோரத்தில் ்ங்கு பெப்றும சோறும்,  நிதியு தேவி வ் ஏழைங்கும சோறும்,
உலகை ட்பெபர சோட்ஸ்கி் இ்கில் யக்கைத்தின் பெபவளியீட சோன உலகை

 ச் சோ்லி் வகலத்  தேளத்க தே வ சோசிக்கும சோறும் அக் ஏழைப்பு
விடுக்கின் சற சோம்.  உலகை  ச் சோ்லி் வகலத்  தேளம சோனது

அரசி்கில் யல், பெப் சோருள சோ தே சோரம், ்மூகைம், கைகல மற்றும் கைல சோச்் சோரம்
்ற்றி்கில் ய ம சோர்க்சி் ்குப்் சோய்வுகைகள வ் ஏழைங்குகிறது.  ந சோம்

பெப தே சோழில சோளர்கைள்,  கிர சோமப்புற ஏக் ஏழைகைள்,  புத்திஜீவிகைள்,
இகளஞர்கைள்,  ம சோணவர்கைள் ஆகி ச்கில் ய சோகர நமது

 சவகலத்திட்டத்க தே தீவிரம சோகை ்டிக்கும சோறும்  ச் சோ்லி்
்மத்துவக் கைட்சிக்கில் ய இன்றி்கில் யகம்கில் ய சோ தே பெபவகுஜன புரட்சிகைர

கைட்சி்கில் ய சோகை கைட்டிபெப்கில் யழுப்பும சோறும் அக் ஏழைப்பு விடுக்கின் சற சோம்.


