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மே தினம் 2017: புலம்பபெயர்ந்மந்தோர்
ேற்றும் அகதிககதிகளஅ

துன்புறுத்துவகதிகளந எதிர்ப்மபெ்தோம்
By Julie Hyland,  3 May 2017 

இத, ஏப்ரல் 30, 2017 சர்வததேச தமே தின இணஇணையவழி கூட்டத்தில்
இங்கி்கிலங்கிலாந்த தசங்கிலாசலிச சமேத்தவக் கட்சியின் தணஇணை ததேசிய
சசய்கிலங்கிலாளர் ஜஜூலி ண ஹை்கிலன்ட் வழங்கிய உணரயங்கிலாகும. 

நங்கிலான்கங்கிலாம அகி்கிலத்தின் அணனத்த்கிலகக் குழு (ICFI)

உ்கிலசகங்கிலுமேங்கிலான மில்லியன் கஇணைக்கங்கிலான அகதிகள் மேற்றும
பு்கிலமசுலம்பெயர்ந்தேவர்களுடன் ஐக்கியப்ுலம்பெட்டு நிற்கிறத.
சதேங்கிலாழி்கிலங்கிலாளர்கள் எங்தக விருமபுகிறங்கிலார்கதளங்கிலா,  அங்தக அவர்கள்
முழு குடியுரிணமேயுடன் வங்கிலாழ்வதேற்கும,  தவண்கில சசய்வதேற்கும,
அணனத்த சதேங்கிலாழி்கிலங்கிலாளர்களுக்கும உள்ள உரிணமேணய நங்கிலாம
ுலம்பெங்கிலாதகங்கிலாக்கிதறங்கிலாம.

சதேங்கிலாழி்கிலங்கிலாளர் அணமேப்பு என்ற சுலம்பெயருக்கு மேதிப்புணடய எந்தேசவங்கிலாரு
சதேங்கிலாழி்கிலங்கிலாளர் அணமேப்புக்கும உயிர்நங்கிலாடியங்கிலான இந்தே அணசக்க
முடியங்கிலா கடணமேப்ுலம்பெங்கிலாடு,  இன்று சுலம்பெருமுலம்பெங்கிலா்கிலங்கிலான இடதகணளப்
சுலம்பெங்கிலாறுத்தே வணரயில் முற்றிலும மேங்கிலாறுுலம்பெட்டதேங்கிலாக உள்ளத.

அசமேரிக்கங்கிலாவில் துலம்பெர்ணி சங்கிலாண்டர்ஸ,  பிரங்கிலான்சில் சமேத்கிலங்கிலான்தசங்கிலான்,
தஜர்மேனியில் ்கிலங்கிலாஃசுலம்பெங்கிலான்ணடன் மேற்றும பிரிட்டனில் தகங்கிலார்பின் என
அணனவரும சுதேந்திர நகர்வு தகங்கிலாட்ுலம்பெங்கிலாட்ணட நிரங்கிலாகரிக்கின்றனர்
என்ுலம்பெததேங்கிலாடு,  ுலம்பெ்கில சந்தேர்ப்ுலம்பெங்களில்,  சசங்கிலாந்தே நங்கிலாட்டு
சதேங்கிலாழி்கிலங்கிலாளர்கணள ுலம்பெங்கிலாதகங்கிலாப்ுலம்பெதேற்கங்கிலாக என்று கூறி எல்ண்கிலகணள
ுலம்பெ்கிலப்ுலம்பெடுத்தேவும கூட அணழப்புவிடுக்கின்றனர்.

இவ்விதேத்தில் அவர்கள், சதேங்கிலாழி்கிலங்கிலாள வர்க்கத்ணதே பிளவுுலம்பெடுத்தேவும
மேற்றும சதேங்கிலாழி்கிலங்கிலாளர்களின் இன்னல்களுக்கு நிஜ மூ்கிலகங்கிலாரஇணைமேங்கிலான
முதே்கிலங்கிலாளித்தவ அணமேப்புமுணறயில் இருந்த கவனத்ணதே திணச
திருப்ுலம்பெவும, இந்தே வழியில் பு்கிலமசுலம்பெயர்ந்தேவர்கள் மீத சவறுப்ணுலம்பெ
தூண்டும அவர்களத அரசங்கிலாங்கங்களின் முயற்சிகணளயும
எளிதேங்கிலாக்குகின்றனர்.

இதேன் விணளவங்கிலாக,  ுலம்பெங்கிலாலியல் தவட்ணகயங்கிலாளர்கள்,  துலம்பெங்கிலாணதே
விற்ுலம்பெனர்கள் அல்்கிலத ுலம்பெயங்கரவங்கிலாதிகணளக் குறிப்பிடும அந்தே
தநரத்தில் மேட்டும ஊடகங்கள் பு்கிலமசுலம்பெயர்ந்தேவர்கணள
குறிப்பிடப்ுலம்பெடுகின்றன.  அசமேரிக்கங்கிலாவில் சமேக்சிக்கர்கள்,
ஐதரங்கிலாப்ுலம்பெங்கிலாவில் சிரியர்கள்,  அல்்கிலத எல்்கிலங்கிலாவற்றிற்கும சுலம்பெங்கிலாதவங்கிலான
ததேர்வங்கிலாக உள்ள "முஸலீமகள்"  என்று இ்கிலக்கில்
ணவக்கப்ுலம்பெட்டவர்களின் அணடயங்கிலாளங்கள் தவண்டுமேங்கிலானங்கிலால்
மேங்கிலாற்கிலங்கிலாம,  ஆனங்கிலால் வங்கிலாய்சவடங்கிலால்கதளங்கிலா "குற்றகரமேங்கிலான யூதேர்கள்"
என்று கூறி பூதேங்கிலாகரமேங்கிலாக கங்கிலாட்டுவதேற்கு நங்கிலாஜிக்கள் ுலம்பெயன்ுலம்பெடுத்திய
ணக-ஏடுகளில் இருந்த கடன் வங்கிலாங்கப்ுலம்பெடுகின்றன.

யதேங்கிலார்த்தேத்தில்,  70  ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் துலம்பெங்கிலா்கிலதவ,  இந்தே
வறிய மேற்றும ுலம்பெங்கிலாதிக்கப்ுலம்பெட்ட சதேங்கிலாழி்கிலங்கிலாளர்களும குழந்ணதேகளும

ஏகங்கிலாதிுலம்பெத்திய சக்திகளத சகங்கிலாடூரமேங்கிலான குற்றங்களுக்கு
இணரயங்கிலானவர்கள்.

மேத்திய கிழக்கிலும ஏணனய இடங்களிலும கங்கிலா்கிலனித்தவ துலம்பெங்கிலார்
மேற்றும சூணறயங்கிலாடண்கில புதப்பிப்ுலம்பெதேற்கு சங்கிலாக்குதுலம்பெங்கிலாக்கங்கிலாக
ுலம்பெயன்ுலம்பெடுத்தேப்ுலம்பெட்ட "ுலம்பெயங்கரவங்கிலாதேத்திற்கு எதிரங்கிலான துலம்பெங்கிலார்"
என்றணழக்கப்ுலம்பெட்டதேன் இந்தே ுலம்பெதிணனந்த ஆண்டுகள்,  இரண்டங்கிலாம
உ்கிலக துலம்பெங்கிலாருக்குப் பின்னர் இருந்த மிகப்சுலம்பெரிய பு்கிலமசுலம்பெயர்வு
சநருக்கடிணய உருவங்கிலாக்கி உள்ளத.  நங்கிலாட்டிற்குள்தளதய இடம
சுலம்பெயர்ந்தே 14  மில்லியனுக்கும அதிகமேங்கிலானவர்கணள கஇணைக்கில்
சகங்கிலாள்ளங்கிலாமேல்,  65.5  மில்லியனுக்கும அதிகமேங்கிலானவர்கள்
அகதிகளங்கிலாக்கப்ுலம்பெட்டு உள்ளனர்.

இந்தே கருத்தக்கணள நங்கிலான் வழங்கி சகங்கிலாண்டிருக்கும இந்தநரத்தில்,
சுமேங்கிலார் 300 துலம்பெரங்கிலாவத உ்கிலகின் ஏதேங்கிலாவசதேங்கிலாரு இடத்தில் அவர்களத
வீடுகணள விட்டு சவளிதயற நிர்ுலம்பெந்திக்கப்ுலம்பெட்டிருப்ுலம்பெங்கிலார்கள்.
அதேங்கிலாவத இக்கூட்டம முடியும துலம்பெங்கிலாத ஏறத்தேங்கிலாழ 3,000  துலம்பெரும,
இன்ணறக்குள் 35,000 துலம்பெருக்கும அதிகமேங்கிலானவர்கள் இந்தே நிண்கிலக்கு
ஆளங்கிலாகி இருப்ுலம்பெங்கிலார்கள்.  அகதிகள் எல்த்கிலங்கிலாரும ஒரு நங்கிலாட்டினுள்
உள்ளடங்குவங்கிலார்களங்கிலாக இருந்தேங்கிலால்,  அத இங்கி்கிலங்கிலாந்த,  இத்தேங்கிலாலி
அல்்கிலத சதேன் ஆபிரிக்கங்கிலாணவ விட உ்கிலகின் மிகப்சுலம்பெரிய 22
ஆவத நங்கிலாடங்கிலாக ஆகியிருக்கும.

ஏற்கனதவ,  உ்கிலகில் ுலம்பெங்கிலாதிக்கும தமேற்ுலம்பெட்ட அகதிகள் சிரியங்கிலா,
ஆப்கங்கிலானிஸதேங்கிலான் மேற்றும தசங்கிலாமேங்கிலாலியங்கிலாணவச் தசர்ந்தேவர்களங்கிலாவர்.
இவ்வங்கிலாறு இருப்பினும கடந்தே வங்கிலாரங்களில்,  ட்ரமப் நிர்வங்கிலாகம —
ஐதரங்கிலாப்பிய அரசங்கிலாங்கங்களின் ஆதேரவுடன்—  சிரியங்கிலா மீத
குண்டுவீச்சு நடத்தியத மேற்றும ஆப்கங்கிலானிஸதேங்கிலான் மீத
முன்பில்்கிலங்கிலாதே வணகயில் மிகப் சுலம்பெரிய அணுசக்தி-அல்்கிலங்கிலாதே MOAB

குண்ணட வீசியத,  அததேதவணளயில் தசங்கிலாமேங்கிலாலியங்கிலாவில் ஒரு
ணகப்ுலம்பெங்கிலாணவ அரசங்கிலாங்கத்ணதே நிறுவும அதேன் சதேங்கிலாடர்ச்சியங்கிலான
முயற்சிகளத ுலம்பெங்கிலாகமேங்கிலாக அசமேரிக்க ுலம்பெணடகணள அந்நங்கிலாட்டிற்குள்
இறக்கி உள்ளத.

இணவசயல்்கிலங்கிலாம வட சகங்கிலாரியங்கிலா மேற்றும சீனங்கிலா மீதேங்கிலான

அச்சுறுத்தே்கிலங்கிலாகதவங்கிலா,  மேங்கிலாஸதகங்கிலாவிற்கு எதிரங்கிலான
ஆத்திரமூட்டல்களங்கிலாகதவங்கிலா இல்்கிலங்கிலாத ஒரு மூன்றங்கிலாம உ்கிலக
துலம்பெங்கிலாருக்கங்கிலான அச்சுறுத்தே்கிலங்கிலாகின்றன.

சிரியங்கிலா மீத வீசப்ுலம்பெட்ட ஒவ்சவங்கிலாரு தடங்கிலாமேங்கிலா ஹைங்கிலாக் ஏவுகணஇணையின்
விண்கில 1.5 மில்லியன் டங்கிலா்கிலரங்கிலாகும. ஒதரசயங்கிலாரு MOAB இன் விண்கில
16  மில்லியன் டங்கிலா்கிலரங்கிலாகும.  சதேன் சகங்கிலாரியங்கிலாவில் நிறுவப்ுலம்பெட்டு
வருகின்ற அசமேரிக்க ுலம்பெங்கிலாதகங்கிலாப்பு கவசத்தின் (THAAD) மேதிப்பு 1
பில்லியன் டங்கிலா்கிலரங்கிலாக மேதிப்பிடப்ுலம்பெடுகிறத,  அததேதவணளயில்



அணுஆயுதே நங்கிலாடுகளங்கிலால் அணுஆயுதேங்களுக்கங்கிலாக ஆண்டுததேங்கிலாறும
100  பில்லியன் டங்கிலா்கிலர் சச்கிலவிடப்ுலம்பெடுகிறத,  அதேங்கிலாவத ஒவ்சவங்கிலாரு
மேணி தநரத்திற்கும 12 மில்லியன் டங்கிலா்கிலர் சச்கிலவிடப்ுலம்பெடுகிறத.

இருப்பினும,  ஏகங்கிலாதிுலம்பெத்திய சக்திகள் ஒட்டுசமேங்கிலாத்தே நங்கிலாடுகணளயும
அழிக்க இந்தே மிகப்சுலம்பெரும அளவி்கிலங்கிலான சதேங்கிலாணககணள
வங்கிலாரியிணறத்த வருகின்ற நிண்கிலயில்,  அவற்றின் ஆக்தரங்கிலாஷத்திற்கு
ுலம்பெலியங்கிலாகி குணறந்தேுலம்பெட்சம உயிருடன் இருப்ுலம்பெவர்கதளங்கிலா தேரந்தேங்கிலாழ்ந்தே
இழிநிண்கிலயில் விடப்ுலம்பெட்டுள்ளனர்.

சமேங்கிலாத்தே அகதிகளில் 90  சதேவீதேத்தினருக்கும அதிகமேங்கிலானவர்கள்
ஒருதுலம்பெங்கிலாதம தமேற்கிற்கு வர விருமபியதில்ண்கில,  ஆனங்கிலால் வறுணமே
மேற்றும தமேங்கிலாதேல்களங்கிலால் ஏற்கனதவ அண்கிலக்கழிக்கப்ுலம்பெட்டு
அந்நங்கிலாடுகளுக்குள் வர நிர்ுலம்பெந்திக்கப்ுலம்பெடுகின்றனர்.

லிபியங்கிலாவில், நவீன கங்கிலா்கில அடிணமேச் சந்ணதேகள் திறக்கப்ுலம்பெட்டுள்ளன
—ஆபிரிக்க அகதிகள் ுலம்பெ்கிலவந்தே உணழப்ுலம்பெங்கிலாளர்களங்கிலாகதவங்கிலா அல்்கிலத
ுலம்பெங்கிலாலியல் சுரண்டலுக்கங்கிலாகதவங்கிலா வியங்கிலாுலம்பெங்கிலாரம சசய்யப்ுலம்பெடுகிறங்கிலார்கள்.
அவர்களுக்கங்கிலான இன்ணறய விண்கில 200  இல் இருந்த 500  டங்கிலா்கிலர்
வணர சசல்கிறத.  அங்தக சகங்கிலாண்டு வரப்ுலம்பெடங்கிலாதேவர்கள்,
ுலம்பெங்கிலாதகங்கிலாப்ுலம்பெங்கிலான ஒரு இடத்ணதே அணடய முடியங்கிலாதேவர்கள்,
சுலம்பெருமுலம்பெங்கிலாலும ுலம்பெட்டினியில் இறந்த இடம சதேரியங்கிலாதே இடங்களில்
புணதேக்கப்ுலம்பெடுகிறங்கிலார்கள்,  இணவசயல்்கிலங்கிலாம லிபியங்கிலாவிற்கு "கண்ணீர்
ுலம்பெள்ளத்தேங்கிலாக்கு" என்ற அணடசமேங்கிலாழிணய தேந்தள்ளத.

உ்கிலகின் மிக வறிய நங்கிலாடுகளில் ஒன்றங்கிலான உகங்கிலாண்டங்கிலா, முக்கியமேங்கிலாக
சுலம்பெண்கள் மேற்றும குழந்ணதேகள் என சுலம்பெருமுலம்பெங்கிலாலும சதேற்கு
சூடங்கிலாணனச் தசர்ந்தே ஒரு கங்கிலால் மில்லியனுக்கும
அதிகமேங்கிலானவர்களுக்கு புகலிடமேங்கிலான Bidi எனும அக்கண்டத்தின்
மிகப்சுலம்பெரிய அகதிகள் முகங்கிலாணமேக் சகங்கிலாண்டுள்ளத.

தமேற்கினங்கிலால் தூண்டிவிடப்ுலம்பெட்ட உள்நங்கிலாட்டுப் துலம்பெங்கிலாரின் ஆறு
ஆண்டுகளுக்கு பின்னர்,  சிரியர்கதள மிகப் சுலம்பெரும
எண்ணிக்ணகயில் அகதிகள் கஇணைக்கில் வருகின்றனர். ுலம்பெ்கிலர் தருக்கி,
தஜங்கிலார்டங்கிலான் மேற்றும ச்கிலுலம்பெனங்கிலானில் சிக்கி உள்ளனர்.  தவண்கில
சசய்வதேற்கங்கிலான உரிணமே இல்்கிலங்கிலாமேல்,  சுலம்பெருமுலம்பெங்கிலா்கிலங்கிலானவர்கள்
வறுணமே தகங்கிலாட்டிற்கு கீதழ வங்கிலாழ்கின்றனர்.  இதேனங்கிலால்,  குழந்ணதேகள்
உட்ுலம்பெட நிரங்கிலாதேரவங்கிலான அகதிகள் தேங்கணளயும தேங்கள்
குடுமுலம்பெங்கணளயும கங்கிலாப்ுலம்பெங்கிலாற்றுவதேற்கங்கிலாக அவர்களின் உடல்
அங்கங்கணள விற்க நிர்ுலம்பெந்திக்கப்ுலம்பெடுவதேங்கிலால்,  ச்கிலுலம்பெனங்கிலானில்,  உடல்
அங்கங்களின் சட்டவிதரங்கிலாதே வியங்கிலாுலம்பெங்கிலாரம அதிகரித்த வருகிறத.

அவர்களத நங்கிலாடுகளில் நடந்தே மேக்கள் ுலம்பெடுசகங்கிலாண்கிலகள் மேற்றும
அழிவுகளினங்கிலால் சுற்று பிரததேசங்களுக்கு தேப்பி சசன்றவர்களும
நல்்கிலசதேங்கிலாரு வங்கிலாழ்ணவ வங்கிலாழக்கூடியவர்களங்கிலாக இல்ண்கில.

ஐதரங்கிலாப்ுலம்பெங்கிலாணவ அணடயும அவர்களின் சுலம்பெருமபிரயத்தேன
முயற்சியில்,  கடந்தே நங்கிலான்கு மேங்கிலாதேங்களில் மேட்டும,  1,000  துலம்பெர்
கடலில் மூழ்கி இறந்தள்ளதடன் தசர்ந்த,  மீண்டுசமேங்கிலாருமுணற
இந்தே ஆண்டு மேத்திய தேணரக்கடலில் இறந்தேவர்களின் எண்ணிக்ணக
ஒரு சங்கிலாதேணன அளணவ எட்டியுள்ளத.  ஒருதவணள அவர்கள்
அதிலிருந்த தேப்பித்தேங்கிலாலும,  அவர்கள் முள்ளுக் கமபிகணளயும,
சநரிச்கிலங்கிலான முகங்கிலாமகணளயும மேற்றும இனவங்கிலாதே க்கிலவரத்ணதேயும
சந்திக்கிறங்கிலார்கள்.

ஐதரங்கிலாப்பிய ஒன்றியத்தின் "ஐதரங்கிலாப்பிய தகங்கிலாட்ணட"  சகங்கிலாள்ணகயின்
விணளவங்கிலாக ுலம்பெ்கிலர் கிரீஸ மேற்றும இத்தேங்கிலாலியில் சிக்கியுள்ள
நிண்கிலயில்,  இங்தக உள்ள தேரங்குணறந்தே அகதிகள் முகங்கிலாமகளில்
சுகங்கிலாதேங்கிலாரமேங்கிலான கழிவணறகதளங்கிலா,  குடிநீர் மேற்றும உஇணைவு

விநிதயங்கிலாகங்கதளங்கிலா கிணடயங்கிலாத.  இந்தே நங்கிலாடுகளின் முகங்கிலாமகளில்
மேட்டும குணறந்தேுலம்பெட்சம 23,000 ஆதேரவற்ற குழந்ணதேகள் உள்ளனர்,
இவர்களில் ுலம்பெ்கிலர் அனங்கிலாணதேகளங்கிலாவர்.

பிரங்கிலான்சில் கத்கில என்னுமிடத்தில் கருத்தக் தகட்கப்ுலம்பெட்டவர்களில் 97
சதேவீதே குழந்ணதேகள்,  கண்ணீர் புணககுண்டுகள் உட்ுலம்பெட ுலம்பெல்தவறு
தேங்கிலாக்குதேல்களுக்கு உள்ளங்கிலாகி அணவயங்கணள இழந்தள்ள
நிண்கிலயில்,  அங்தக சுலம்பெங்கிலாலிஸ மேற்றும வ்கிலதசங்கிலாரி குழுக்களங்கிலால்
"ஆண்டு முழுவதம"  கங்கிலாட்டுமிரங்கிலாண்டித்தேனத்திற்கு உள்ளங்கிலாவதேங்கிலாக
அகதிகள் சதேரிவிக்கின்றனர்.

இங்கி்கிலங்கிலாந்த வந்தேணடய முடிந்தே சிரிய அகதிகளில் 93
சதேவீதேத்தினர் "சவடிப்ுலம்பெங்கிலார்ந்தே வன்முணற"  என்று
வர்ணிக்கப்ுலம்பெடுவணதேக் கண்டுள்ளதேங்கிலாக அவர்கணளக் குறித்தே ஓர்
ஆய்வு கண்டறிந்தேத.  அந்நங்கிலாட்டின் மீத அசமேரிக்கங்கிலா
குண்டுவீசுவதில் இணஇணைவதேற்கங்கிலாக இங்கி்கிலங்கிலாந்த துலம்பெங்கிலாட்டிதுலம்பெங்கிலாட்டு
சகங்கிலாண்டிருக்கின்ற நிண்கிலயிலும கூட,  ஒருசி்கில நூறு ஆதேரவற்ற
சிரிய குழந்ணதேகளுக்கு இடம வழங்க அனுமேதிப்ுலம்பெதேற்கு
இங்கி்கிலங்கிலாந்த அரசங்கிலாங்கம கூச்சலிடுகிறத.

இததுலம்பெங்கிலான்ற குரூரங்கள் தேற்சசய்கிலங்கிலானணவ அல்்கில.  இணவ
திட்டமிட்டு நடத்தேப்ுலம்பெடுகின்றன.  அதிகரித்த வரும ததேசிய
துலம்பெரினவங்கிலாதே நச்சுப் துலம்பெரண்கில,  முதே்கிலங்கிலாளித்தவம அதேனுடன்
பிணஇணைத்த ணவத்தள்ள ததேசிய அரசு அணமேப்புமுணறயின்
திவங்கிலால்நிண்கிலக்கு ஒரு சவளிப்ுலம்பெணடயங்கிலான சவளிப்ுலம்பெங்கிலாடங்கிலாகும.
ஒவ்சவங்கிலாரு நங்கிலாட்டிலும முதே்கிலங்கிலாளித்தவம அதேன்
துலம்பெங்கிலாட்டியங்கிலாளர்கணளயும மேற்றும சதேங்கிலாழி்கிலங்கிலாள வர்க்கத்ணதேயும
விண்கிலயங்கிலாக சகங்கிலாடுத்த அதேன் சநருக்கடிணயத் தீர்க்க
முயல்ணகயில்,  இத,  வணிக கட்டுப்ுலம்பெங்கிலாடுகணள எழுப்புவத,
வர்த்தேக மேற்றும நங்கிலாஇணைய சச்கிலங்கிலாவணி துலம்பெங்கிலார்களின் ஒரு புதிய
எழுச்சி ஆகியவற்றுடன் ணகதகங்கிலார்த்த சசல்கிறத.

அததேதநரத்தில்,  அகதிகளுக்கு எதிரங்கிலான ுலம்பெயங்கரவங்கிலாதே
நணடமுணறகள்,  ஒவ்சவங்கிலாரு நங்கிலாட்டிலும சுலம்பெங்கிலாலிஸ-அரசு எந்திரத்ணதே
கட்டணமேக்க ுலம்பெயன்ுலம்பெடுத்தேப்ுலம்பெடுகிறத.  சதேங்கிலாழி்கிலங்கிலாளர்கள் அவர்களின்
தவண்கிலகள், வங்கிலாழ்க்ணக தேரங்கணள ுலம்பெங்கிலாதகங்கிலாக்கவும இரங்கிலாணுவவங்கிலாதேம
மேற்றும துலம்பெங்கிலாருக்குள் இறங்குவணதே எதிர்க்கவும முணனயுமதுலம்பெங்கிலாத,
இததே சுலம்பெங்கிலாலிஸ-அரசு எந்திரம அணனத்த சதேங்கிலாழி்கிலங்கிலாளர்களுக்கு
எதிரங்கிலாகவும ுலம்பெயன்ுலம்பெடுத்தேப்ுலம்பெடும.

ததேசியவங்கிலாதே துலம்பெங்கிலாரங்கிலாதேரவு இடதகளுக்கு எதிரங்கிலாக,  அணனத்த்கிலகக்

குழுவங்கிலானத மேங்கிலார்க்சிசம மேற்றும அதேன் வலியுறுத்தே்கிலங்கிலான
உணழக்கும மேக்களுக்கு நங்கிலாடு கிணடயங்கிலாத என்ற சுலம்பெருணமேமிகு
ுலம்பெங்கிலாரமுலம்பெரியத்தில் நிற்கிறத.  நங்கிலாம சவல்வதேற்கு ஒட்டுசமேங்கிலாத்தே
உ்கிலகமும இருக்கிறத.

நங்கிலாம உ்கிலக தசங்கிலாசலிசப் புரட்சிக்கங்கிலாக துலம்பெங்கிலாரங்கிலாடுவதில் சதேங்கிலாழி்கிலங்கிலாள
வர்க்கத்தின் சர்வததேச ஐக்கியத்திற்கங்கிலாக நிற்கிதறங்கிலாம. இத, சசங்கிலாந்தே
நங்கிலாட்டு சதேங்கிலாழி்கிலங்கிலாளர்கள் என்றும பு்கிலமசுலம்பெயர்ந்தே சதேங்கிலாழி்கிலங்கிலாளர்கள்
என்றும பிளவுுலம்பெடுத்தம முயற்சிகணள நிரங்கிலாகரிப்ுலம்பெதில் இருந்த
சதேங்கிலாடங்குகிறத.  எல்்கிலங்கிலா ததேசிய எல்ண்கிலகணளயும கடந்த
ஏகங்கிலாதிுலம்பெத்தியம மேற்றும நிதியியல் சசல்வந்தே தேட்டுக்களுக்கு
எதிரங்கிலான ஒரு சுலம்பெங்கிலாதவங்கிலான துலம்பெங்கிலாரங்கிலாட்டத்தில் தேங்களின் வர்க்க
ுலம்பெ்கிலத்ணதே ஐக்கியப்ுலம்பெடுத்தவதேன் மூ்கிலமேங்கிலாக மேட்டுதமே உ்கிலகப்
சுலம்பெங்கிலாருளங்கிலாதேங்கிலார சநருக்கடிக்கு சதேங்கிலாழி்கிலங்கிலாளர்கள் தேங்களின்
சுயங்கிலாதீனமேங்கிலான தீர்ணவ முன்சனடுக்க முடியும:  அதேங்கிலாவத உ்கிலகப்
சுலம்பெங்கிலாருளங்கிலாதேங்கிலாரத்ணதே தேனியங்கிலார் இ்கிலங்கிலாுலம்பெத்திற்கங்கிலாக அல்்கிலங்கிலாமேல்,  சமூக
ததேணவகணள பூர்த்தி சசய்ய மீள்ஒழுங்கணமேக்க முடியும.


