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ஞாயிற்றுக்கிழகிழம்கிழமை நட நடபை நடபெறவிருக்கும
இலங்கிழமங்கை  தைாட்டத்  நடபைாழிலாளர்ங்கைள
்கிழமைாநாட்டுக்கு ஆைரவு அதிங்கைரிக்கின்றத

By our correspondents,    16 March 2019

சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்ச (சோசோக)  மற்றும் ோமூக

ோமத்துவத்துக்கசன ோர்வச்வதேோ இளளைஞர் மற்றும் மசணவர்
(ஐ.ளவ.எஸ.எஸ.இ.) அளமப்பின் பிரச்ோசரகர்கள, இலங்ளகயின்
மத்திய மளலயக பகுதியில் பல ச்வதேசட்டங்களுக்கு ்களுக்கு சோன்று,
மசர்ச் 17 ம் திகதி,  ஹட்டன் நகரோளப மண்டபத்தில்
நளட்களுக்கு சபறவுளளை,  ச்வதேசட்டத் ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்கள மசநசடு பற்றிய
கலந்துளரயசடல்களில் ஈடுபட்டனர். 

“  ச்வதேசட்டத் ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர் சபசரசட்டத்தின் படிப்பிளனகளும் ோம்பளை
உயர்வு மற்றும் ஜனநசயக உரிளமகளளை ்களுக்கு சவல்வ்வதேற்கசன
முன்சனசக்கிய பசள்வதேயும்  ” என்னும் ்வதேளலப்பில்
கலந்துளரயசடுவ்வதேற்கசக, சோச.ோ.க. வின் ஆ்வதேரவுடன் எசபசட்சலி
ச்வதேசட்ட ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்கள நடவடிக்ளக குழு இந்்வதே மசநசட்டிளன
ஒழுங்குபடுத்தியுளளைது.

்களுக்கு ச்வதேசடர்ச்சயசன சபசரசட்டங்களின் பின்னர்,  டிோம்பரில் 100,000
இற்கும் அதிகமசன ச்வதேசட்டத் ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்கள, ்வதேற்சபசது ்களுக்கு சபறும்
ோம்பளைத்தில் 100  வீ்வதே அதிகரிப்ப,  அ்வதேசவது 1,000  ரூபச
($US5.50)  அடிப்பளட நசள ோம்பளைம் சகசரி சவளல
நிறுத்்வதேத்தில் குதித்்வதேனர்.  ஜனசதிபதி ளமத்திரிபசல சறிசோன,
ோம்பளைப் பிரச்சளனளய தீர்ப்ப்வதேசக ்களுக்கு சகசடுத்்வதே சபசலி
வசக்குறுதிகளளை சமற்சகசள கசட்டி,  ஏளனய
்களுக்கு ச்வதேசழிற்ோங்கங்களின் ஆ்வதேரவுடன் இலங்ளக ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்
கசங்கிரஸ (இ.்களுக்கு ச்வதேச.கச.)  ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்களின் ்களுக்கு ச்வதேசழிற்ோங்க
நடவடிக்ளகளய நிறுத்தியது.

்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்களின் ள்வதேரியம் மிக்க சபசரசட்டத்ள்வதே சள்வதேத்்வதே
பின்னர்,  இ.்களுக்கு ச்வதேச.கச.  மற்றும் இலங்ளக ச்வதேசய ச்வதேசட்டத்
்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர் ோங்கமும் 40  வீ்வதே அதிகரிப்பக்கு உடன்பட்டு
கம்பனிகளுடன் ஒரு கூட்டு ஒப்பந்்வதேத்தில் ளக்களுக்கு சயழுத்திட்டன.
உண்ளமயில்,  ஏற்கனசவ ்களுக்கு சவன்்களுக்கு சறடுக்கப்பட்ட
்களுக்கு சகசடுப்பனவுகளளை ்களுக்கு சவட்டிக்்களுக்கு சகசண்ட பின்னர்,  ்களுக்கு சவறும் 20
ரூபசசவ அதிகரிக்கப்பட்டுளளைது. 

கசட்டிக்்களுக்கு சகசடுப்பக்கு எதிரசக ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்கள மத்தியில்
வளைர்ந்து வரும் சகசபத்திளன திளோ திருப்பம் சநசக்கில்,
அரோசங்கம் கடந்்வதே ்களுக்கு சோவ்வசய்கிழளம 50  ரூபச அற்பத் ்களுக்கு ச்வதேசளக
அதிகரிப்ளப வழங்குவ்வதேசக அறிவித்துளளைது.  இந்்வதேக்
்களுக்கு சகசடுப்பனவு, அரசுக்கு ்களுக்கு சோசந்்வதேமசன ச்வதேயிளலச் ோளபயசசலசய
வழங்கப்படவுளளைது.  வருமசனத்திளன ஈட்டும் கம்பனிகள
எந்்வதேவி்வதேமசன சமலதிக ோம்பளை அதிகரிப்ளப வழங்குவள்வதே
எதிர்க்கின்றன.

மசறசக ச்வதேசட்டக் கம்பனிகள,  “ோம்பளை முளறளய”  விளரவில்
இல்லசமல் ்களுக்கு சோய்ய அழுத்்வதேம் ்களுக்கு சகசடுக்கும் அச்வதேசநரம்,
்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்களின் உற்பத்தி திறளன அதிகரிக்கச் ்களுக்கு சோய்யும்
“்களுக்கு சவளியசர் உற்பத்தி முளறளய”  அமுல்படுத்்வதே முளனகின்றன.
இந்்வதே முளறயசனது ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்களளை குத்்வதேளக விவோசயிகளைசக

அல்லது நவீனகசல ்களுக்கு சகசத்்வதேடிளமகளைசக மசற்றும் முளறயசகும்.
இந்்வதே திட்டத்தின் கீழ,  ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்களுக்கு ச்வதேயிளலச்
்களுக்கு சோடிகளுடன் ஒரு கசணித் துண்டு ஒப்பளடக்கப்படும்.  அவர்
(்களுக்கு ச்வதேசழிலசளி),  ச்வதேயிளலக் ்களுக்கு சகசழுந்ள்வதே அறுவளட ்களுக்கு சோய்து
கம்பனிக்கு அனுப்பிய பின்,  கம்பனி ்வதேனது ்களுக்கு சோலவுகளளையும்
மற்றும் இலசபத் ்களுக்கு ச்வதேசளகளயயும் கழித்்வதே பின்னர் வருமசனத்தின்
ஒருபகுதிளய ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளிக்கு ்களுக்கு சகசடுக்கும்.

இந்்வதே முளற ஆரம்பிக்கப்பட்ட ச்வதேசட்டங்களில்,  ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்கள
ஏற்கனசவ அள்வதே எதிர்த்துளளைசர்கள.  இள்வதே
அமுல்படுத்துவ்வதேற்கசன உ்வதேவிளய வழங்குவ்வதேசக,  அண்ளமயில்
ளகச்ோசத்திட்ட கூட்டு ஒப்பந்்வதேத்தில் ்களுக்கு ச்வதேசழிற்ோங்கங்கள
உடன்பட்டுளளைன.  இது,  ்களுக்கு ச்வதேசழிற்ோங்கங்களுக்கு எதிரசன
்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்களின் எதிர்ப்ளப ஆழப்படுத்தியுளளைது.

கடந்்வதேவசரம்,  சோச.ோ.க.  மற்றும் ஐ.ளவ.எஸ.எஸ.இ.
பிரச்ோசரகர்கள நுவ்களுக்கு சரலியச மசவட்டத்தில் ஹட்டன்,  வட்டவளை,
மஸ்களுக்கு சகலியச மற்றும் கண்டி மசவட்டத்தில் ஹந்்வதேசன சபசன்ற
ச்வதேசட்டங்களுக்கு ்களுக்கு சோன்றிருந்்வதேனர்.  பதுளளை மசவட்டத்தில்
பண்டசரவளளையில் ஐஸலபி ச்வதேசட்டத் ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்களுடனும்
அவர்கள சபசனர்.  இரயில்,  துளறமுகம் மற்றும் ்களுக்கு சகசழும்ப
பல்களலக்கழக ஊழியர்கள மத்தியிலும் ்களுக்கு சகசழும்ப பறநகர்
பகுதிகளிலும் மற்றும் பல்களலக்கழக மசணவர்கள மத்தியிலும்
பிரச்ோசரங்கள இடம்்களுக்கு சபற்றன.

எசபசட்சலி ச்வதேசட்டத் ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர் நடவடிக்ளக குழு,  டிோம்பர்
சவளல நிறுத்்வதேம் கசட்டிக்்களுக்கு சகசடுக்கப்பட்ட பின்னர், சோச.ோ.க.வின்
அரசயல் வழிகசட்டலுடன் ஸ்வதேசபிக்கப்பட்டது.  பிரச்ோசரத்தின்
சபசது,  ்களுக்கு ச்வதேசழிற்ோங்கங்களின் இரும்பப் பிடியில் இருந்து
விடுபட்டு,  ்வதேங்களின் சவளலத் ்வதேளைங்களில் இவ்வசறசன
கமிட்டிகளளை உருவசக்குவ்வதேற்கு ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்கள ்வதேங்களின்
விருப்பத்ள்வதே ்களுக்கு சவளிப்படுத்தினசர்கள.

இந்்வதேப் பிரச்ோசரம், சோசலிோ ்களுக்கு சகசளளககளுக்கசன சபசரசட்டத்தின்
ச்வதேளவளயயும் மற்றும் அத்்வதேளகளய ்களுக்கு சகசளளககளளை
அமுல்படுத்துவ்வதேற்கு ோர்வச்வதேோ சோசோலிோத்துக்கசன
சபசரசட்டத்தின் பசகமசக ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர் –  விவோசயிகள
அரோசங்கம் அளமப்பள்வதேயும் ளமயமசக ்களுக்கு சகசண்டிருந்்வதேது.

ஹட்டன் அருகில் டிக்சகசயச ச்வதேசட்டத்தில் வசக்கும்,
்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர் ச்வதேசய ோங்கத்தின் ஒரு கமிட்டி உறுப்பினர் பி.
ரசஜச,  “கம்பனிகள,  அரோசங்கம் மற்றும் ்களுக்கு ச்வதேசழிற்ோங்கங்களும்
கூட்டுச் சோர்ந்து என்ன ்களுக்கு சோய்துளளைன என்பதில், ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்கள
்களுக்கு ச்வதேளிவசக உளளைனர்,” என சகசபத்துடன் கூறினசர்.

“்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்கள இத்்வதேளகய ்களுக்கு ச்வதேசழிற்ோங்கங்கள ்களுக்கு சோசல்வள்வதே
ஏன் மீண்டும் மீண்டும் சகட்கின்றனர்?  என அவர் சகட்டசர்.
பிரச்ோசரகர்களுடன் உடன்பசடு ்களுக்கு ச்வதேரிவித்்வதே அவர் கூறிய்வதேசவது:
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“்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்கள ்வதேங்களின் ்களுக்கு சோசந்்வதே வலிளமளய நம்ப
சவண்டும்.  எங்களுளடய சபசரசட்டத்துக்கு ஏளனய
்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்களின் ஆ்வதேரளவ ்களுக்கு சபற ்களுக்கு ச்வதேசழிற்ோங்கங்கள அளழப்ப
விடுப்பதில்ளல.  அவர்கள ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்களளை ஐக்கியப்பட
விடமசட்டசர்கள.  அவர்கள எந்சநரமும் ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்களளைப்
பிரிப்பதிசலசய ஈடுபட்டுளளைசர்கள.”

மஸ்களுக்கு சகலியச கிளைனியூஜி ச்வதேசட்டத்தில்,  சோச.ோ.க.  பிரச்ோசரகர்கள
்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்கள மற்றும் இளளைஞர்களுடன் ஒரு
கலந்துளரயசடளல நடத்தினர்.  ஒரு ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளியசன எஸ.
நகுசலஸவரன் ஒரு நல்ல சவளலளய ச்வதேடி ்களுக்கு சகசழும்பக்கு
்களுக்கு சோன்றசர்.  ஆனசல் அவருக்கு ஒரு எரி்களுக்கு சபசருள நிரப்ப
நிளலயத்தில் சவளல கிளடத்்வதேது. ச்வதேசட்டத் ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்களுடன்
அவர் முகம் ்களுக்கு சகசடுக்கும் ஒத்்வதே நிளலளமகளளை விளைக்கினசர்.

“நசன் அதிகசளல 5.30 க்கு சவளல ஆரம்பித்து, இரவு 10 மணி
வளர சவளல ்களுக்கு சோய்ய சவண்டும்.  கசளல உணவுக்கு அளர
மணித்தியசலமும் மற்றும் மதிய உணவுக்கசக ஒரு
மணித்தியசலமும் ்வதேருவசர்கள.  நசன் ஒரு நசளளைக்கு 17
மணித்தியசலங்கள சவளல ்களுக்கு சோய்சவன். கிட்டத்்வதேட்ட நளளிரவு 12
மணியளைவிசலசய நித்திளரக்கு ்களுக்கு சோல்சவன். நசன் வழளமயசக 2–
3  மணித்தியசலங்கசளை நித்திளர ்களுக்கு சகசளசவன்.  எனது ஒரு நசள
ோம்பளைம் 1,400  ரூபசவசகும்.  ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்கள இவ்வசறு
்களுக்கு ச்வதேசடர்ச்சயசக சவளல ்களுக்கு சோய்யமுடியசது.  எங்களுக்கு பதிய
ோமூக முளற ஒன்று ச்வதேளவயசகும்.” ஏளனய ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்களும்
கலந்துளரயசடலில் ஆர்வத்துடன் பங்சகற்றசர்கள.
்களுக்கு ச்வதேசழிற்ோங்கங்களளை அவர்கள உறுதியசக நிரசகரித்்வதேசர்கள.

ஸரசம்சபசட் ஹில் ச்வதேசட்டத்தில் பசதுகசப்ப ஊழியரசக
கடளமயசற்றி ஓய்வு்களுக்கு சபற்ற சக.  ்களுக்கு சோல்ளலயச, 70 வயது, 1961 ம்
ஆண்டு ்வதேனது 17 வது வயதில் சவளலயில் சோர்ந்திருந்்வதேசர். 2001
ல், ஒரு முகசளமயசளைர் அவளர திட்டிய்வதேசல் ்வதேனது சவளலளய
இரசஜிநசமச ்களுக்கு சோய்்வதேசர். சவறு மசர்க்கம் இல்லச்வதே கசரணத்தினசல்
அவர் திரும்பவும் சவளலயில் இளணந்து ்களுக்கு சகசண்டசர்.  அவர்
மச்வதேம் 8,000 ரூபச ோம்பளைமசக ்களுக்கு சபற்றசர். அவரசல் சவளலளயத்
்களுக்கு ச்வதேசடர முடியவில்ளல.

கடந்்வதே கசலத்தில் ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர் ச்வதேசய ோங்கம் ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்களின்
சகசரிக்ளககளுக்கசக சபரம் சபசயள்வதே அவர் நிளனவுகூர்ந்்வதேசர்.
“ஆனசல் ்வதேற்சபசது அவர்கள அள்வதேக் ளகவிட்டுளளைசர்கள”
என்றசர்.

அவர் ச்வதேசட்டத்தின் வசழக்ளக நிலளமகள ோம்பந்்வதேமசக
விளைக்கும் சபசது பின்வருமசறு கூறினசர்:  “நசன் இந்்வதே
வீட்டிசலசய பிறந்து வளைர்ந்ச்வதேன்.  அது 10”x10”  அடி ்களுக்கு சகசண்ட
இரண்டு அளறகளளைக் ்களுக்கு சகசண்டது.  ச்வதேசட்டங்களளை அரோசங்கம்
ளகசயற்ற பின்னர்,  ஜனவோம மூலம் முன்பக்கமசக ஒரு அளற
விரிவுபடுத்தி ்களுக்கு சகசடுக்கப்பட்டது.  நசங்கள நசன்கு சபர்
வசழகின்சறசம். இந்்வதே வீடு எங்களுக்கு சபசதுமசன்வதேசக இல்ளல.
எல்லச குடும்பங்களும் இவ்வசறசன நிலளமகளின் கீசழசய
வசழகின்றன. அண்ளமயில் ்வதேசன் நசங்கள, ஒட்டரி ச்வதேசட்டத்தில்
இருந்து நீர் விநிசயசகத்ள்வதே ்களுக்கு சபற்றுக் ்களுக்கு சகசண்சடசம்.  இ்வதேற்கு
முன்னர் நசங்கள ்வதேண்ணீளரப் ்களுக்கு சபற்றுக் ்களுக்கு சகசளவ்வதேற்கசக
சரமங்களளை அனுபவித்ச்வதேசம்.

“எல்சலசரும் ோமத்துவமசக வசழும் ஒரு ோமூகசம எங்களுக்கு
ச்வதேளவயசகும்.  இந்்வதே மசநசட்டில் பங்்களுக்கு சகடுப்ப்வதேற்கசக நசன்
ஏளனய ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்களுடன் இளணந்து ்களுக்கு சகசளசவன்.” என்றசர்.

ஹட்டன் பன்மூர் ச்வதேசட்டத்ள்வதேச் சோர்ந்்வதே ரி.  ்வதேமிழவசணன்
கூறும்சபசது,  “்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்களின் வறுளமயசன வசழக்ளக
நிலளமகளுக்கு ோகல அரசயல்வசதிகளுசம ்களுக்கு சபசறுப்பசகும்.
முகசளமயசளைர்களினதும் மற்றும் ்களுக்கு ச்வதேசழிற்ோங்க ்வதேளலவர்களைதும்
வீடுகள ஆடம்பரமசன பங்களைசக்களைசக உளளைன. நீண்டகசலமசக
உளழப்பில் ஈடுபட்டிருக்கும் ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்களின் வசழக்ளக மிக
சமசோமசன நிலளமயில் உளளைது,” என்றசர்.  

ச்வதேசட்டங்களில் உளளை ஒடுக்குமுளற நிலளமகளினசல்,
இளளைஞர்கள ்களுக்கு சகசழும்ப சபசன்ற இடங்களில் சவளல ்களுக்கு சோய்யத்
்வதேளளைப்பட்டுளளை்வதேசக அவர் கூறினசர்.  எவ்வசறசயினும் அவர்,
இச்வதே சபசன்ற ஒடுக்குமுளற நிளலளமகளின் மத்தியில்,
்களுக்கு சகசழும்பில் உளளை ஒரு ்வதேனியசர் கம்பனியில்,  நச்களுக்கு சளைசன்றுக்கு
12  மணித்தியசலங்கள சவளல ்களுக்கு சோய்கின்றசர்.  அவருக்கு
ோம்பளைமசக மச்வதேசந்்வதேம் 35 ஆயிரம் ரூபச கிளடக்கின்றது.

எசபசட்சலி ச்வதேசட்டத்தில் சவளல ்களுக்கு சோய்யும் ஒரு இளைம் ்வதேசய்,
ச்வதேசட்டத் ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்கள முகம் ்களுக்கு சகசடுக்கும் கடுளமயசன
நிலளமகளளை விளைக்கினசர். “நசங்கள ஞசயிற்றுக் கிழளமகளில்
சமலதிக சவளல ்களுக்கு சோய்கிசறசம்.  எங்களுக்கு சமலதிக பணம்
ச்வதேளவப்படுவ்வதேசல் சமலதிக சவளலகளில் ஈடுபட
சவண்டியுளளைது. ஆனசல் நசங்கள 40 கிசலச ்களுக்கு சகசழுந்து பறிக்க
சவண்டும். அவ்வளைவு ்களுக்கு ச்வதேசளகயசன ்களுக்கு சகசழுந்துகளளைப் பறிப்பது
என்பது,  அவ்வளைவு சுலபமசன கசரியமல்ல,  குறிப்பசக
சகசளடகசலத்தில் மிகவும் கடினம்.  இன்று,  நசன் அதிகசளல
5.30  இற்கு சவளலக்கு ்களுக்கு சோன்று மதியம் 12  மணிவளர சவளல
்களுக்கு சோய்து்வதேசன் எனது வழளமயசன இலக்ளகப் பூர்த்தி ்களுக்கு சோய்ய
முடிந்்வதேது.”

அவருக்கு 2  வயது குழந்ள்வதே ஒன்று உளளைது,  ஆனசல் வசர
இறுதியில் கூட வீட்டிலும் மற்றும் குழந்ள்வதேயுடனும் இருக்க
முடியசது.  அவரது கணவரும் ்களுக்கு சகசழும்பில்,  ஒரு கட்டுமசனக்
கம்பனியில் உ்வதேவியசளைரசக சவளல ்களுக்கு சோய்கின்றசர். அவரும் கூட
வசர இறுதியில் வீட்டுக்கு வந்து இருப்ப்வதேற்கு முடியசமல்
உளளைது.

அச்வதே ச்வதேசட்டத்ள்வதேச் சோர்ந்்வதே ஒரு இளைம் ்களுக்கு ச்வதேசழிலசளி,  “நசன்
இனிசமலும் ்களுக்கு ச்வதேசழிற்ோங்கங்களளை நம்ப ்வதேயசரில்ளல,”  என்றசர்.
்களுக்கு ச்வதேசழிறோங்கங்கள எங்களுடன் இல்ளல என்பள்வதே, அண்ளமயில்
நடந்்வதே சவளலநிறுத்்வதேப் சபசரட்டத்திலிருந்து அறிந்து்களுக்கு சகசண்சடன்,
என அவர் சமலும் கூறினசர்.

“எங்களுளடளய ஊதியத்ள்வதே தீர்மசனிப்ப்வதேற்கு “கம்பனிகள
மற்றும் ்களுக்கு ச்வதேசழிற்ோங்கங்களுக்கு எந்்வதேவி்வதேமசன உரிளமகளும்
இல்ளல.  எங்களுளடளய ச்வதேளவகளின் அடிப்பளடயிசலசய
ோம்பளைங்கள தீர்மசனிக்கப்பட சவண்டும்”  என அவர்
்களுக்கு ச்வதேரிவித்்வதேசர்.  எசபசட்சலி நடவடிக்ளக குழுவினசல் ஏற்பசடு
்களுக்கு சோய்யப்பட்ட முன்ளனய ஒரு நிகழவில் கலந்து
்களுக்கு சகசண்ட்வதேசகவும் எதிர்வரும் மசநசட்டுக்கு வருவ்வதேற்கு ்வதேயசரசக
உளளை்வதேசகவும் கூறிய அவர்,  “ஏளனய பிரிவுகளில் உளளை
்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்களும் இந்்வதே மசநசட்டில் எங்களுடன் இளணந்து
்களுக்கு சகசளவசர்கள என்று நசன் நம்பகின்சறன்,” எனத் ்களுக்கு ச்வதேரிவித்்வதேசர்.

்களுக்கு ச்வதேசழிலசளைர்கள,  இளளைஞர்கள மற்றும் முற்சபசக்குச்
சந்்வதேளனயுளளை பத்திஜீவிகள அளனவளரயும்,  ஹட்டன் நகரில்
நகரோளப மண்டபத்தில் கசளல 10  மணிக்கு நளட்களுக்கு சபறவுளளை
மசநசட்டில் இளணந்து ்களுக்கு சகசளளுமசறு நசங்கள அளழப்ப
விடுக்கின்சறசம்.


