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இலங்ககை ததோட்டத்  ததோழிலோளர்கைளின் தகோ் போரோட்டம:
நடவடிக்ககை குழுக்கைகள கைட்டி தை கட்டியெழுப்பு !
தாோாலிாக்  தகைோள்ககைகைளுக்கைோகை தகோ் போரோடு !
Socialist Equality Party of Sri Lanka, 6 October 2016
இலங்ககையில் பல்லபல்லாயிரக் கைணக்கைபல்லான ்கான தக்கான தேயிகலத் ்கான தக்கான தேபல்லாட்டத்
தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைள, ஒழுங்கைபல்லான சம்பளம் மற்றும் சிறந்க்கான தே ்கான தம் சிறந்த வேகல
நிகலகமகைகளக் ்கான தகைபல்லார, தசப்டம்பர் 26 முக்கான தேல் எதிர்ப்பு நடம் சிறந்த வேடிக்ககையில்
ஈடுபட்டு
ம் சிறந்த வேருகின்றனர்.
உற்பத்தி
திறகன
அதிகைரப்பதுடன்
பிகணக்கைப்பட்ட ஊதிய முகறகய சுமத்க்கான தே கைம்பனிகைளும் அரசபல்லாங்கைமும்
்கான தமற்தகைபல்லாளளும் முயற்சிகய அம் சிறந்த வேர்கைள கைடுகமயபல்லாகை எதிர்க்கின்றனர்.

தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைளின் ்கான தபபல்லாரபல்லாட்டங்கைள தக்கான தேபல்லாடர்கின்ற நிகலயில், க்கான தேமிழ்
முற்்கான தபபல்லாக்கு கூட்டணியில் கூட்டுச் ்கான தசர்ந்துளள தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர் ்கான தக்கான தேசிய
சங்கைம் (NWU), மகலயகை மக்கைள முன்னணி (ம.ம.மு.) மற்றும்
ஜனநபல்லாயகை தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர் கைபல்லாங்கிரசும் (ஜ.தக்கான தேபல்லா.கைபல்லா.) இப்்கான தபபல்லாது க்கான தேபல்லாமும்
்கான தபபல்லாரபல்லாட்டத்துக்கு
'ஆக்கான தேரவு'
தகைபல்லாடுப்பக்கான தேபல்லாகை
தசவ்ம் சிறந்த வேபல்லாய்க்கிழகம
அறிவித்க்கான தேன.

ஆரம்பத்தில், ஒரு மதிப்பிழந்க்கான தே ்கான தக்கான தேபல்லாட்டத் தக்கான தேபல்லாழிற்சங்கைமபல்லான இலங்ககை
தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர் கைபல்லாங்கிரசின் (இ.தக்கான தேபல்லா.கைபல்லா.) உளளூர் க்கான தேகலம் சிறந்த வேர்கைள,
தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைளின் ்கான தகைபல்லாபத்கக்கான தே க்கான தேணிப்பக்கான தேற்கைபல்லாகை இரண்டு மணி ்கான தநர
எதிர்ப்பு ்கான தபபல்லாரபல்லாட்டத்கக்கான தே நும் சிறந்த வேதரலியபல்லா மபல்லாம் சிறந்த வேட்டத்தின் தபபல்லாகைம் சிறந்த வேந்க்கான தேலபல்லாகம் சிறந்த வே
மற்றும் சபல்லாமிமகல ்கான தக்கான தேபல்லாட்டங்கைளில் நடத்க்கான தே அகழப்பு விடுத்க்கான தேனர்.
எனினும், தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைள மத்தியிலபல்லான ஆழமபல்லான அகமதியின்கம
கைபல்லாரணமபல்லாகை, இந்க்கான தே எதிர்ப்பு நடம் சிறந்த வேடிக்ககை ்கான தக்கான தேபல்லாட்டத்துக்கு ்கான தக்கான தேபல்லாட்டம்
இடம்தபற்றிருந்க்கான தேபல்லாலும்
தபரய
்கான தபபல்லாரபல்லாட்டமபல்லாகை
தம் சிறந்த வேடித்து,
தபரு்கான தக்கான தேபல்லாட்டத்துகற பூரபல்லாவும் பரவியது.

NWU,

இ.தக்கான தேபல்லா.கைபல்லா. ஒன்றகர ஆண்டுகைளுக்கு முன்பு, 380 ரூபபல்லாகம் சிறந்த வே ்கான தசர்த்து
நபல்லாள சம்பளத்கக்கான தே 1000 ரூபபல்லாய் (6.86 அதமரக்கை டபல்லாலர்), ம் சிறந்த வேகர
அதிகைரக்கும் ்கான தகைபல்லாரக்ககைகய முன்கம் சிறந்த வேத்க்கான தேது. இந்க்கான தே ்கான தகைபல்லாரக்ககைக்கைபல்லாகை
்கான தபபல்லாரபல்லாட்ட நடம் சிறந்த வேடிக்ககைகைள தக்கான தேபல்லாடங்கியதில் இருந்்கான தக்கான தே, தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைள
ஆர்ப்பபல்லாட்டங்கைள
மற்றும்
மறியல்கைளில்
இகணந்துதகைபல்லாளள
க்கான தேன்னிச்கசயபல்லாகை பல மணி ்கான தநரம் ்கான தம் சிறந்த வேகல நிறுத்க்கான தேம் தசய்க்கான தேனர்;
அரசபல்லாங்கைம்
தக்கான தேபல்லாழிற்சங்கை
க்கான தேகலம் சிறந்த வேர்கைளுடன்
இகணந்து
கைட்டவிழ்த்துவிட்ட ்கான தபபல்லாலீஸ் அச்சுறுத்க்கான தேல்கைகளயும் மீறி, அம் சிறந்த வேர்கைள
தபருந்்கான தக்கான தேபல்லாட்டப்
பகுதி
நகைரங்கைளின்
பிரக்கான தேபல்லான
வீதிகைகள
முற்றுககையிட்டனர்.
இந்க்கான தேப் ்கான தபபல்லாரபல்லாட்டம், அரசபல்லாங்கைத்தின் ஆக்கான தேரவுடனும் தக்கான தேபல்லாழிற்சங்கைங்கைளின்
ஒத்துகழப்புடனும் முக்கான தேலபல்லாளித்தும் சிறந்த வே கைம்பனிகைள ்கான தமற்தகைபல்லாளளும்
க்கான தேபல்லாக்குக்கான தேல்கைகள ்கான தக்கான தேபல்லாற்கைடித்து, க்கான தேங்கைள ஊதியங்கைள, ்கான தம் சிறந்த வேகலகைள மற்றும்
்கான தம் சிறந்த வேகல
நிகலகமகைகள
கைபல்லாப்பக்கான தேற்கைபல்லான
்கான தபபல்லாரபல்லாட்டத்தில்
தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைளுக்கு புதிய ம் சிறந்த வேடிவிலபல்லான அகமப்பும் புதிய க்கான தேகலகமயும்
ஒரு அரசியல் ்கான தம் சிறந்த வேகலத்திட்டமும் ்கான தக்கான தேகம் சிறந்த வே என்பகக்கான தே கூர்கமயபல்லாகை
தம் சிறந்த வேளிப்படுத்தியுளளது.
்கான தசபல்லாசலிச சமத்தும் சிறந்த வேக் கைட்சி, தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைள ்கான தபபல்லாரபல்லாட்டத்கக்கான தே க்கான தேங்கைள
ககைகைளில் எடுத்துக்தகைபல்லாளம் சிறந்த வேக்கான தேற்கு ஒவ்தம் சிறந்த வேபல்லாரு ்கான தக்கான தேபல்லாட்டத்திலும் ்கான தசபல்லாசலிச
தகைபல்லாளககைகைளின்
அடிப்பகடயிலபல்லான
நடம் சிறந்த வேடிக்ககை
குழுக்கைகள
அகமத்துக்தகைபல்லாளள ்கான தம் சிறந்த வேண்டும் என ம் சிறந்த வேலியுறுத்துகிறது.
தக்கான தேபல்லாழிற்சங்கைங்கைள
அகழப்புவிடுக்கைவில்கல

தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைளின்
பிரச்சபல்லாரத்துக்கு
அல்லது ஆக்கான தேரம் சிறந்த வேளிக்கைவில்கல. மபல்லாறபல்லாகை,

ம.ம.மு. மற்றும் ஜ.தக்கான தேபல்லா.கைபல்லா., க்கான தேகலம் சிறந்த வேர்கைளபல்லான பி. திகைபல்லாம்பரம், வி.
ரபல்லாக்கான தேபல்லாகிருஷ்ணன்
மற்றும்
ம்கான தனபல்லா
கை்கான தணசனும்,
இப்்கான தபபல்லாது
தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைளின் எதிர்ப்கபக் ககையபல்லாளவும் நசுக்கைவும் முயன்று
ம் சிறந்த வேருகின்றனர். கைம்பனிகைளுடனும் அரசபல்லாங்கைத்துடனும் அணி்கான தசர்ந்துளள
இந்க்கான தே தக்கான தேபல்லாழிற்சங்கைங்கைளபல்லால் தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைளின் ்கான தகைபல்லாரக்ககைகைளுக்கு எந்க்கான தே
தீர்வும் ம் சிறந்த வேழங்கை முடியபல்லாது.
NWU,

ம.ம.மு., ஜ.தக்கான தேபல்லா.கைபல்லா. மற்றும் ஆளும் ம் சிறந்த வேலதுசபல்லார ஐக்கிய ்கான தக்கான தேசியக்
கைட்சியின் (ய.என்.பி.) இலங்ககை ்கான தக்கான தேசிய ்கான தக்கான தேபல்லாட்டத் தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்
சங்கைமும் (LJEWU) அரசபல்லாங்கைத்தின் பங்கைபல்லாளிகைளபல்லாகை உளளதுடன்,
அம் சிறந்த வேற்றின் க்கான தேகலம் சிறந்த வேர்கைள அகமச்சர்கைளபல்லாகைவும் பிரதி அகமச்சர்கைளபல்லாகைவும்
சுகை்கான தபபல்லாகைம் அனுபவிக்கின்றனர். இந்க்கான தே சங்கைங்கைள ஜனபல்லாதிபதியபல்லாகை
கமத்திரபபல்லால சிறி்கான தசனகம் சிறந்த வே நியமித்க்கான தே அதமரக்கை ஆட்சி மபல்லாற்ற
நடம் சிறந்த வேடிக்ககைகய ஆக்கான தேரத்க்கான தேனர். முந்கக்கான தேய அரசபல்லாங்கைங்கைளின் பங்கைபல்லாளியபல்லாகை
இருந்க்கான தே இ.தக்கான தேபல்லா.கைபல்லா., இப்்கான தபபல்லாது அகமச்சுப் பக்கான தேவிகைகள ்கான தகைபல்லார ஆளும்
கூட்டணிக்குள நுகழய ்கான தபரம் ்கான தபசி ம் சிறந்த வேருகின்றது.
இந்க்கான தே தக்கான தேபல்லாழிற்சங்கைங்கைள, தபருந்்கான தக்கான தேபல்லாட்டங்கைளில் தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைள மற்றும்
இகளஞர்கைள மீக்கான தேபல்லான தபபல்லாலிஸ் அடக்குமுகற மற்றும் கைம்பனிகைளின்
்கான தம் சிறந்த வேட்கடயபல்லாடல்கைளுக்கு ஒத்துகழப்பதில் ்கான தபர் ்கான தபபல்லானகம் சிறந்த வேயபல்லாகும்.
உளளூர் NUW க்கான தேகலம் சிறந்த வேர் ஞபல்லாயிறன்று மஸ்தகைலியபல்லாவில் ்கான தபபல்லாரபல்லாட்டத்கக்கான தே
க்கான தேகடதசய்யும் நீதிமன்ற உத்க்கான தேரகம் சிறந்த வே தபறும் சிறந்த வேக்கான தேற்கு ்கான தபபல்லாலீகசத்
தூண்டியக்கான தேபல்லாகை தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைள குற்றம் சபல்லாட்டினபல்லார்.
கைடந்க்கான தே கைபல்லாலத்கக்கான தே ்கான தபபல்லால்கான தம் சிறந்த வே, இந்க்கான தே தக்கான தேபல்லாழிற்சங்கை க்கான தேகலம் சிறந்த வேர்கைள,
இலங்ககை முக்கான தேலபல்லாளிமபல்லார் சம்்கான தமளனம் விதிக்கும் ்கான தம் சிறந்த வேகலச் சுகமகய
அதிகைரப்பக்கான தேற்கைபல்லான நிபந்க்கான தேகனகைகள தசயல்படுத்க்கான தே இழிம் சிறந்த வேபல்லான தகைபல்லாடுக்கைல்
ம் சிறந்த வேபல்லாங்கைலுக்குச் தசல்லும் ஆபத்து உளளது.
உலகைளபல்லாவிய தநருக்கைடிகய எதிர்தகைபல்லாளளும் ்கான தக்கான தேயிகல மற்றும் இறப்பர்
தக்கான தேபல்லாழில்துகற நிறும் சிறந்த வேனங்கைள, ஊதிய உயர்கம் சிறந்த வே மறுத்து, சிறி்கான தசன
மற்றும் பிரக்கான தேமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கைவின் அரசபல்லாங்கைத்தின் ஆக்கான தேரவுடன்
்கான தக்கான தேபல்லாட்டங்கைளில் ஈவிரக்கைமற்ற சுரண்டகலத் திணிக்கை தீர்மபல்லானித்துளளன.
2015 மபல்லார்ச்சில் கைகடசி கூட்டு ஒப்பந்க்கான தேம் கைபல்லாலபல்லாம் சிறந்த வேதியபல்லான பின்னர்,
தபருந்்கான தக்கான தேபல்லாட்ட உரகமயபல்லாளர்கைள சங்கை க்கான தேகலம் சிறந்த வேர் தரபல்லாவர் ரொஷபல்லான் இரபல்லாஜதுகர,

கைம்பனிகைளபல்லால் ஒரு ரூபபல்லாய் கூட சம்பளத்கக்கான தே அதிகைரக்கை முடியபல்லாது,
தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைள "ம் சிறந்த வேருமபல்லானப் பகிர்வு முகறகமகய" ஏற்றுக்தகைபல்லாளள
்கான தம் சிறந்த வேண்டும் என அறிவித்க்கான தேபல்லார். அக்கான தேன்படி, தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளியின் குடும்பத்துக்கு
1200-1500 ்கான தக்கான தேயிகல தசடிகைள பரபல்லாமரப்பக்கான தேற்கைபல்லாகை ஒதுக்கைப்படும். பின்னர்
ம் சிறந்த வேரும் சிறந்த வேபல்லாயின் ஒரு பங்கு அறும் சிறந்த வேகடக்கு பின் அம் சிறந்த வேர்கைளுக்கு
ம் சிறந்த வேழங்கைப்படும். இந்க்கான தே மபல்லாதிரயபல்லானது ஒரு ம் சிறந்த வேர்க்கைமபல்லாகை இருக்கும்
தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைகள
குத்க்கான தேககை
விம் சிறந்த வேசபல்லாயிகைள
முகறக்குள
கைகரத்துவிடும் சிறந்த வேக்கான தேபல்லாகும்.
இரபல்லாஜதுகர, தபருந்்கான தக்கான தேபல்லாட்டங்கைளில் அதிகை உற்பத்தி மற்றும்
தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்
தசலகம் சிறந்த வேக்
குகறக்கைபல்லாமல்,
உலகை
சந்கக்கான தேயில்
கைம்பனிகைளபல்லால் ்கான தபபல்லாட்டியிட முடியபல்லாது என ம் சிறந்த வேலியுறுத்தினபல்லார். மத்திய
கிழக்கில் அதமரக்கை ஏகைபல்லாதிபத்தியத்தினபல்லால் தூண்டப்பட்ட யுத்க்கான தே
பக்கான தேட்டங்கைள மற்றும் தபபல்லாருளபல்லாக்கான தேபல்லார மந்க்கான தேநிகலப் ்கான தபபல்லாக்கினபல்லாலும் உலகை
சந்கக்கான தே சுருங்கி ம் சிறந்த வேருகின்றது.
இலங்ககை ்கான தக்கான தேயிகல க்கான தேரகைர்கைள க்கான தேனியபல்லார் நிறும் சிறந்த வேன நிர்ம் சிறந்த வேபல்லாகை இயக்குனர்,
கைடந்க்கான தே இரண்டு ஆண்டுகைளில் "இலங்ககை ்கான தக்கான தேயிகல தக்கான தேபல்லாழிற்துகற
்கான தக்கான தேக்கைமகடந்துளளது…
2013 ல்
இருந்து
ம் சிறந்த வேருமபல்லானங்கைள
்கான தக்கான தேக்கைமகடந்துளளன… மற்றும் ஏற்றுமதி மதிப்புகைள கைணிசமபல்லான
ம் சிறந்த வேரும் சிறந்த வேபல்லாய்க்கு எந்க்கான தே அகடயபல்லாளத்கக்கான தேயும் கைபல்லாட்டவில்கல," என்று
அண்கமயில் கூறினபல்லார்.
தக்கான தேபல்லாழிற்சங்கைங்கைள, இந்க்கான தே தநருக்கைடிக்கு தீர்வு கைபல்லாணும் சிறந்த வேக்கான தேன் பபல்லாகைமபல்லாகை,
தகைபல்லாழுந்து பறிக்கும் இலக்குகைகள அதிகைரக்கும் கைம்பனிகைளின்
திட்டங்கைகள ஆக்கான தேரத்க்கான தேன, ஆனபல்லால் பல ்கான தக்கான தேபல்லாட்டங்கைளில் தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைள
இகக்கான தே எதிர்த்க்கான தேனர். முக்கான தேலபல்லாளிமபல்லார் சம்்கான தமளனம் இப்்கான தபபல்லாது ஒரு "கைலப்பு
முகறகய" அல்லது இரண்டு அடுக்கு முகறகய பி்கான தரரத்துளளது.
அக்கான தேபல்லாம் சிறந்த வேது, மபல்லாக்கான தேம் 12 நபல்லாட்கைள 100 ரூபபல்லாய் நிகலயற்ற தகைபல்லாடுப்பனவு
உட்பட அன்றபல்லாட ஊதியம் 720 ரூபபல்லா (5 அதமரக்கை டபல்லாலர்)
தகைபல்லாடுக்கைப்படும், மற்றும் 13 நபல்லாட்கைளுக்கைபல்லான ஊதியம் ்கான தக்கான தேயிகல
பறிக்கும் உற்பத்தித் திகறகனப் தபபல்லாறுத்க்கான தேது. இரபல்லாஜதுகரயின் படி,
இது கைம்பனிகைள திட்டமிட்டுளள ம் சிறந்த வேருமபல்லானப் பகிர்வு முகறகய
தசயல்படுத்தும் "ஒத்திககையபல்லாகை" இருக்கும்.
அரசபல்லாங்கைம் தபருந்்கான தக்கான தேபல்லாட்ட கைம்பனிகைளின் திட்டத்கக்கான தே ஆக்கான தேரப்பதுடன் அது
துரக்கான தேப்படுத்க்கான தேப்பட ்கான தம் சிறந்த வேண்டும் என்றும் ்கான தகைபல்லாருகிறது. ம் சிறந்த வேளப்படுத்க்கான தே
முடியபல்லாது எனக் கூறி, பல ்கான தக்கான தேபல்லாட்டங்கைகள மூடிவிடும் சிறந்த வேக்கான தேற்கும் ்கான தம் சிறந்த வேறு
பயிர்ச்தசய்ககைகைளுக்கு மபல்லாற்றும் சிறந்த வேக்கான தேற்கும் கைம்பனிகைளுக்கு உக்கான தேவும் சிறந்த வேக்கான தேற்கைபல்லான
திட்டங்கைகளயும் அரசபல்லாங்கைம் கைலந்துகரயபல்லாடி ம் சிறந்த வேருகின்றது. இக்கான தேன்
அர்த்க்கான தேம், பத்க்கான தேபல்லாயிரக்கைணக்கைபல்லான தக்கான தேபல்லாழில்கைகள அழிப்பக்கான தேபல்லாகும்.
இது தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைள மற்றும் ஏகழகைளின் ம் சிறந்த வேபல்லாழ்க்ககை நிகலகமகைள
மற்றும் சமூகை உரகமகைள மீது சிறி்கான தசன-விக்கிரமசிங்கை அரசபல்லாங்கைம்
்கான தமற்தகைபல்லாளளும் பரந்க்கான தே க்கான தேபல்லாக்குக்கான தேலின் ஒரு பபல்லாகைம் ஆகும். அது இப்்கான தபபல்லாது
சர்ம் சிறந்த வே்கான தக்கான தேச நபல்லாணய நிதியம் ஆகணயிடும் சிக்கைன நடம் சிறந்த வேடிக்ககைகைகள
தசயல்படுத்தி ம் சிறந்த வேருகிறது. அத்தியபல்லாம் சிறந்த வேசிய தபபல்லாருட்கைளின் விகலகைகள
ம் சிறந்த வேபல்லானளவு உயர்த்தும் ம் சிறந்த வேர அதிகைரப்பு, க்கான தேனியபல்லார்மயமபல்லாக்கைம், இலம் சிறந்த வேச
கைல்வி மற்றும் சுகைபல்லாக்கான தேபல்லார ்கான தசகம் சிறந்த வேகைகள தம் சிறந்த வேட்டித் க்கான தேளளும் சிறந்த வேதும் இந்க்கான தே
சிக்கைன நடம் சிறந்த வேடிக்ககைகைளில் அடங்கும். மறுபுறம், அரசபல்லாங்கைம் மலிவு
உகழப்பு மற்றும் ம் சிறந்த வேளங்கைகள சுரண்டும் சிறந்த வேக்கான தேற்கைபல்லாகை தம் சிறந்த வேளிநபல்லாட்டு
முக்கான தேலீடுகைளுக்கு அகழப்புவிடுக்கின்றது.
ஆழமகடந்தும் சிறந்த வேரும் உலகை முக்கான தேலபல்லாளித்தும் சிறந்த வே தநருக்கைடியின் கீழ்,
ஒவ்தம் சிறந்த வேபல்லாரு நபல்லாட்டிலும் உளள தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைள சம்பளம் மற்றும் சமூகை
உரகமகைள மீக்கான தேபல்லான இ்கான தக்கான தே ்கான தபபல்லான்ற க்கான தேபல்லாக்குக்கான தேல்கைகளயும் தபபல்லாலிஸ் அரச

ம் சிறந்த வேழிமுகறகைகளயும் எதிர்தகைபல்லாளகின்றனர். இ்கான தக்கான தே தநருக்கைடியபல்லால்
உந்க்கான தேப்பட்டுளள உலகை ஏகைபல்லாதிபத்தியம், இன்தனபல்லாரு அழிவுகைரமபல்லான
்கான தபபல்லாருக்குள உலகைத்கக்கான தே க்கான தேளளிச் தசல்கின்றது.
்கான தக்கான தேபல்லாட்டத் தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைளின் தகைின் கௌரம் சிறந்த வேமபல்லான ம் சிறந்த வேபல்லாழ்க்ககைக்கு, ம் சிறந்த வேபல்லாழ்க்ககைச்
தசலவுப் புளளிக்கு ஏற்ற மபல்லாக்கான தே சம்பள உத்க்கான தேரம் சிறந்த வேபல்லாக்கான தேமும், தபபல்லாருத்க்கான தேமபல்லான
வீடு, சுகைபல்லாக்கான தேபல்லாரப் பபல்லாதுகைபல்லாப்பு மற்றும் கைல்வியும், இகளஞர்கைளுக்கு
தக்கான தேபல்லாழிலும், அகனத்து ்கான தக்கான தேபல்லாட்டத் தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைளுக்கும் பிரஜபல்லா
உரகமயும் அம் சிறந்த வேசியம். இடுப்கப உகடக்கும் ்கான தம் சிறந்த வேகலச் சுகம
திணிக்கைப்படக் கூடபல்லாது.
இலபல்லாபத்துக்கைபல்லாகை தசயற்படும் முக்கான தேலபல்லாளிகைளின் உடகமயபல்லாகை ்கான தக்கான தேபல்லாட்டங்கைள
இருக்கும் ம் சிறந்த வேகர, இந்க்கான தே உரகமகைளில் எகக்கான தேயும் அகடய முடியபல்லாது.
்கான தக்கான தேபல்லாட்டக் கைம்பனிகைள ஏற்கைன்கான தம் சிறந்த வே உளள நிகலகமகைகளக் கூட
அழிக்கின்றன. இந்க்கான தே உரகமகைகள தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைளின் கைட்டுப்பபல்லாட்டின்
கீழ் ்கான தக்கான தேபல்லாட்டங்கைகள ்கான தக்கான தேசியமயமபல்லாக்கும் சிறந்த வேக்கான தேன் மூலம் மட்டு்கான தம அகடய
முடியும்.
இந்க்கான தேப் ்கான தபபல்லாரபல்லாட்டத்தில், தபருந்்கான தக்கான தேபல்லாட்டங்கைளில் உளள தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைள
இலங்ககையில் ஏகனய துகறகைளில் உளள க்கான தேமது ம் சிறந்த வேர்க்கை ச்கான தகைபல்லாக்கான தேர
ச்கான தகைபல்லாக்கான தேரகைளின் பக்கைம் திரும்பி, ்கான தசபல்லாசலிச தகைபல்லாளககைகைளுக்கைபல்லான ஒரு
தபபல்லாதும் சிறந்த வேபல்லான ்கான தபபல்லாரபல்லாட்டத்தில் ஐக்கியப்படும் சிறந்த வேது அம் சிறந்த வேசியமபல்லாகும். அக்கான தேபல்லாம் சிறந்த வேது,
சமூகைத்தின் தபரும்பபல்லான்கமயினரன் நன்கமக்கைபல்லாகை தபபல்லாருளபல்லாக்கான தேபல்லாரத்கக்கான தே
மறு ஒழுங்கு தசய்யும் ஒரு தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்-விம் சிறந்த வேசபல்லாயிகைள அரசபல்லாங்கைத்கக்கான தே
தகைபல்லாண்டும் சிறந்த வேர ்கான தம் சிறந்த வேண்டும். இந்க்கான தேப் ்கான தபபல்லாரபல்லாட்டத்தில் அம் சிறந்த வேர்கைள சர்ம் சிறந்த வே்கான தக்கான தேச
தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாள ம் சிறந்த வேர்க்கைத்தின் பக்கைம் திரும்ப ்கான தம் சிறந்த வேண்டும். இது சர்ம் சிறந்த வே்கான தக்கான தேச
்கான தசபல்லாசலிசத்திற்கைபல்லான ்கான தபபல்லாரபல்லாட்டத்தின் ஒரு பகுதியபல்லாகும்.
இந்க்கான தே ்கான தபபல்லாரபல்லாட்டத்கக்கான தே முன்தனடுப்பக்கான தேற்கு தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைளுக்கு புதிய
அகமப்பு ்கான தம் சிறந்த வேண்டும். ஏகனய ்கான தக்கான தேபல்லாட்டத் துகறகைளில் உளள
தக்கான தேபல்லாழிற்சங்கைங்கைள ்கான தபபல்லான்று, தபருந்்கான தக்கான தேபல்லாட்டங்கைளில் உளள சகைல
தக்கான தேபல்லாழிற் சங்கைங்கைளும், கைம்பனிகைளுடனும் அரசபல்லாங்கைத்துடனும் இரகைசிய
தகைபல்லாடுக்கைல் ம் சிறந்த வேபல்லாங்கைல்கைளில் ஈடுபடும் சிறந்த வே்கான தக்கான தேபல்லாடு அகம் சிறந்த வே தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைளின்
நலன்கைகள பிரதிநிதித்தும் சிறந்த வேம் தசய்ம் சிறந்த வேதில்கல. இந்க்கான தே தக்கான தேபல்லாழிற்சங்கைங்கைள
தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைகள ம் சிறந்த வேறுகம நிகலகமகைளின் கீழ் கம் சிறந்த வேத்துக்தகைபல்லாளளும்
முக்கான தேலபல்லாளித்தும் சிறந்த வே ம் சிறந்த வேர்க்கைத்தின் கைருவிகைள என்பகக்கான தே கைடந்க்கான தே கைபல்லால
அனுபம் சிறந்த வேங்கைள கைபல்லாட்டுகின்றன.
இக்கான தேனபல்லா்கான தல்கான தய ்கான தசபல்லாசலிச தகைபல்லாளககைகைளுக்கைபல்லாகை அர்ப்பணித்துக்தகைபல்லாண்ட,
சபல்லாக்கான தேபல்லாரண தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைகள உறுப்பினர்கைளபல்லாகைக் தகைபல்லாண்ட நடம் சிறந்த வேடிக்ககை
குழுக்கைகள அகமப்பக்கான தேன் மூலம், ்கான தபபல்லாரபல்லாட்டத்கக்கான தே தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைள
க்கான தேங்கைள ககைகைளில் எடுக்கை ்கான தம் சிறந்த வேண்டும் என ்கான தசபல்லாசலிச சமத்தும் சிறந்த வேக் கைட்சி
ம் சிறந்த வேலியுறுத்தி ம் சிறந்த வேருகின்றது. எல்லபல்லா தபருந்்கான தக்கான தேபல்லாட்டத் துகறகைளிலும் ஏகனய
துகறகைளிலும் ்கான தபபல்லாரபல்லாட்டங்கைகள ஒருங்கிகணப்பக்கான தேற்கைபல்லாகை, ஒவ்தம் சிறந்த வேபல்லாரு
்கான தக்கான தேபல்லாட்டங்கைளிலும் தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைள க்கான தேங்கைளது தசபல்லாந்க்கான தே பிரதிநிதிகைகள
நடம் சிறந்த வேடிக்ககை குழுக்கைளுக்கு ்கான தக்கான தேர்வு தசய்து, அ்கான தக்கான தே்கான தபபல்லான்ற எல்லபல்லா
குழுக்கைகளயும் ஒன்றிகணக்கும் ஒரு கூட்டுக் குழுகம் சிறந்த வே உரும் சிறந்த வேபல்லாக்கும் சிறந்த வேது
அம் சிறந்த வேசரத் ்கான தக்கான தேகம் சிறந்த வேயபல்லாகும்.
எல்லபல்லாம் சிறந்த வேற்றுக்கும் ்கான தமலபல்லாகை, இந்க்கான தே அரசியல் ்கான தபபல்லாரபல்லாட்டத்திற்கு ஒரு
புரட்சிகைர கைட்சி ்கான தக்கான தேகம் சிறந்த வே. இலங்ககையில் இந்க்கான தே முன்்கான தனபல்லாக்ககை
அபிவிருத்திதசய்யும் புரட்சிகைரக் கைட்சி ்கான தசபல்லாசலிச சமத்தும் சிறந்த வேக் கைட்சி்கான தய
ஆகும். அகக்கான தே ஒரு தம் சிறந்த வேகுஜன புரட்சிகைரக் கைட்சியபல்லாகை கைட்டிதயழுப்ப
்கான தசபல்லாசலிச சமத்தும் சிறந்த வேக் கைட்சியில் இகணயுமபல்லாறு நபல்லாம் தக்கான தேபல்லாழிலபல்லாளர்கைள
மற்றும் இகளஞர்கைளுக்கு அகழப்பு விடுக்கின்்கான தறபல்லாம்.

