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இலங்ககை சசோசலிச சமத்துவக் கைட்சியின
பொோதுச் பெசயலோளரிடமிருந்து
பெசனக்னை கூட்டத்திற்கு வோழ்த்துக்கைள
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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம் மற்றும் ம் நசன்கசம்
அகிலத்தின் அலன் அனைத்துலகக் குழுவின் ஆதரவசளர்கள
குழுவின் அனைசல் சோசோலிோமும் சிசர் உந்துதலுக்கு எதிரசன் அனை
சிசரசட்டமும்
என்ற
தலலப்பில்
்பில் சோன்லன் அனையில்
இடம்்பில் சிற்ற அக்சடசிர் 2 ்பில் சிசதுக் கூட்டத்திற்கு
இலங்லக சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சியின் ்பில் சிசதுச
்பில் சோயலசளர்
விச விஜே
டயஸ்
அனுப்பிலவத்த
வசழ்த்துக்கலள ்பில் சிருலமயுடன் பிரசுரிக்கிசறசம்.

பிப்ரவரி

அன்புடன் சதசழர்களுக்கு,

நிரந்தரப்

சோசோலிோம் மற்றும் சிசருக்கு எதிரசன் அனை சிசரசட்டம் என்ற
ம் நசன்கசம்

அகிலத்தின்

அறிக்லக

ிற்றி

உந்துதலில்

அலன் அனைத்துலகக்

விவசதிக்கவும்,

இந்திய

குழுவின்

ஏகசதிித்திய

அரோசங்கத்தின்

சிசர்

ிங்்பில் சகடுப்லி

எதிர்க்கவும், உலக சோசோலிோ வலலத் தளம் மற்றும்
ம் நசன்கசம்

அகிலத்தின்

ஆதரவசளர்கள
கூட்டத்திற்கு

அலன் அனைத்துலகக்

குழுவின் அனைசல்
உளமசர்ந்த

இலங்லகயிலுளள

குழுவின்

ம் நடத்தப்ிடும்

புரட்சிகர

சோசோலிோ

்பில் சிசதுக்

வசழ்த்துக்கலள

ோமத்துவக்

கட்சி

்பில் சதரிவித்துக் ்பில் சகசளகிறது.
வளர்ந்து

வரும்

எதிரசக

ோர்வசதோ

ஏகசதிித்திய

சிசர்

சோசோலிோ

உந்துதலுக்கு

சவலலத்திட்டத்தின்

வர்க்கம் மற்றும் இலளஞர்களுடன் ஒரு

்பில் சிசதுவசன் அனை

சிசரசட்டத்தில்

குறிக்சகசளுடன்

ம் நடத்தப்ிடும்

அணிதிரட்டும்

உங்கள

கூட்டம்

மிக

முக்கியத்துவம் வசய்ந்தது.
இலங்லக சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சி உட்ிட, ம் நசன்கசம்
அகிலத்தின்

அலன் அனைத்துலக்

குழுவின்

பிரிவுகள

ஏகசதிித்திய சிசருக்கு எதிரசன் அனை சிசரசட்டத்லத எங்கள
அரசியல்

ிணியின்

குழுவின்
முயற்சி

லமயத்தில்

்பில் சகசண்டுளசளசம்.

I _ Greetings to Chennai meeting from SEP (Sri Lanka) general secretary

ம் நசன்கசம்

அறிக்லகயில்
ஒரு

அகிலத்தின்

அலன் அனைத்துலக்

விவரித்தது

பூசகசள

இயக்கத்லத

சிசல,

சோசோலிோ

கட்டுவதசகும்,

ம் நமது

சிசர்

அது

எதிர்ப்பு

உலகப்சிசர்

அசசுறுத்தல் சவரூன்றி உளள உலக முதலசளித்துவ
அலமப்லி

தூக்கி

வீசுவதன்

மூலமசக

சிசர்

அசசுறுத்தலல சதசற்கடிப்ிதற்கசகும்.
ஏகசதிித்திய

ஒழுங்கு
புரட்சி

அபிவிருத்தி

முலறக்கு

முன்சன் அனைசக்கின்

ஒசர

தத்துவத்தின்

்பில் சோய்யப்ிட்ட
வரலசற்று

மசற்றீடசக

அடிப்ிலடயில்

உலக

சோசோலிோ

்பில் சோல்லுிடியசகும்

தன்லம,

அலன் அனைத்து வலகயசன் அனை திருத்தல்வசதிகளுக்கும் எதிரசக
ட்்பில் சரசட்ஸ்கிோ

இயக்கத்தின் அனைசல்

ிசதுகசக்கப்ிட்டுளளது.

அது இரண்டசம் உலகப் சிசருக்கு பின்ன் அனைர், இற்லறக்கு
எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் 2008 ல் ்பில் சதசடங்கிய உலக
முதலசளித்துவத்தின்

ஆழ்ந்த

்பில் சம் நருக்கடியுடன்

இன்று

முற்றிலுமசக ஊர்ஜிதமசகி உளளது.
இது

ம் நசன்கசம்

ிகுப்ிசய்வின்

அடிப்ிலடயில் இந்திய ்பில் சதசழிலசள வர்க்கத்லத உலகத்
்பில் சதசழிலசள

18 ல்

அதசவது

அகிலத்தின்
ோரியசன் அனை

25

அலன் அனைத்துலக்

தன்லமலய

ஆண்டுகளுக்கு

குழுவின்

நிரூபித்துளளது,

முன்பு,

சோசவியத்

ஒன்றியத்தின் கலலப்பு, முதலசளித்துவத்தின் சோவகர்கள
சிசலியசக பிரகடன் அனைம் ்பில் சோய்தது சிசல் சோசோலிோத்தின்
ோரிவு

அல்ல,

சவலலதிட்டத்தின்

ஆன் அனைசல்

ஸ்ரசலினிோ

பிற்சிசக்கு

சதசியவசத

தன்லமயின்

ஒரு

உசோநிலல ்பில் சவளிப்ிசடசகும்.
ஏகசதிித்திய

ோக்திகள,

அதிகசரத்துவம்

மற்றும்

மசஸ்சகச
இந்திய

ஸ்ரசலினிோ

துல் இந்திய துணைக்கண்டத்தில்

இருப்ிது சிசன்று கசலனித்துவ ம் நசடுகளிலுளள சதசிய
முதலசளித்துவ வர்க்கம் ஆகியவற்றிற்கு இலடயிலசன் அனை
ஒத்துலழப்பின் மூலமசக உருவசக்கப்ிட்ட யுத்தத்திற்கு

பிற்ிட்டகசல

உடன்ிடிக்லககளின்

அடிப்ிலட

இரசணுவ ஊடுருவல் ்பில் சோய்வதற்கு இந்த ோம்ிவத்லத

முரண்ிசடுகள இன்று உலகின் ஒவ்்பில் சவசரு மூலலயிலும்

ியன்ிடுத்துகிறது,

்பில் சவடித்்பில் சதழுகிறது.

கண்டிரசத

ம் நசன்கசம் அகிலத்தின் அலன் அனைத்துலக் குழுவின் அறிக்லக

அது

ில

அளவுக்கு

ித்தசண்டுகளசக

ிதட்டங்கலள

இந்த

பிரசந்தியத்தில் உயர்த்துகிறது.

வலியுறுத்துவது சிசல், இப்ிடியசன் அனை அபிவிருத்திகள,

சமசதல்

மீண்டும்

ிசகிஸ்தசனுக்கும் இலடயில் ஒரு சிசர் அிசயத்லத

ஒரு

முலற,

உலலக

ஒரு

அழிவுகரமசன் அனை

விரிவலடவது,

பூசகசள சமசதலின் விளிம்புக்கு ்பில் சகசண்டு வந்துளளது,

சதசற்றுவித்துளளது.

சிரியசவில்

ோக்திகளுக்கிலடயில் முதலசவது இரசணுவ சமசதலசக

ஒருபுறம்

இரசணுவ

அணிதிரட்டலின்

அ்பில் சமரிக்கச

ஐசரசப்பிய

இரண்டு

அணு

ஆயுத

ோக்திகள

இருக்கும் அத்துடன் துல் இந்திய துணைக்கண்டத்தில் உளள ில

மறுபுறம் ரஷ்யசவுக்கு இலடயில் ஒரு முழு அளவிலசன் அனை

இலட்ோக்க் இந்திய துணைக்கச் இந்திய துணை மக்களுக்கு மர் இந்திய துணை விலளவுகலள

சமசதல்

ஏற்ிடுத்தும். அதற்கு சமலசக சீன் அனைசவிற்கு எதிரசன் அனை ஒரு

ஏற்ிடும்

மற்றும்

உக்கிரமசன் அனைது

அது

இந்தியசவுக்கும்

அசசுறுத்தலல

்பில் சகசண்டுளளது.

அ்பில் சமரிக்க ஏகசதிித்தியத்தின் “ஆசியசலவ சம் நசக்கிய

முன்ன் அனைணி

முன்்பில் சன் அனைடுப்பு” என்ற ்பில் சகசளலக, அ்பில் சமரிக்கசவின் உலக

மசற்றி வருகின்ற நிலலயில் அவ்வசறசன் அனை ஒரு சிசர்,

சமலசதிக்கத்திற்கு

விலரவில்

அசசுறுத்தலசக

சீன் அனைசவுக்கு

எதிரசக

உருவசக்குவதற்கசக

கருதப்ிடும்

ஆத்திரமூட்டல்கலள

கிழக்கு

மற்றும்

்பில் சதன்கிழக்கு

ஆசியசவிலுளள ில ம் நசடுகலள தூண்டி விடுகிறது.
்பில் சோன்லன் அனையில்
ோமயத்தில்

உங்கள

கூட்டம்

இரசணுவ

ம் நலட்பில் சிறும்

சமசதலுக்கசன் அனை

நிலல

ம் நசடசக

ஒரு

இந்தியசலவ

உலகப்

அலடயமுடியும்,

அது

அ்பில் சமரிக்கச

சிசரசக

அபிவிருத்தி

இந்தியசவின்

அ்பில் சமரிக்கசலவயும்,

ிக்கத்தில்

ிசகிஸ்தசனின்

ிக்கத்தில்

சீன் அனைசலவயும் ஈடுிடுத்தும்.
அசத

்பில் சிசறிகள,

சம

2014

இல்

அலமக்கப்ிட்டதிலிருந்து

சமசடி

அரோசங்கம்

வசஷங்டன்

சீன் அனைசவிற்கு

ஏற்கன் அனைசவ இந்திய துல் இந்திய துணைக்கண்டத்தின் வடக்கில் அணு

எதிரசன் அனை அதன் சிசர் உந்துதலில் இந்தியசலவ சமலும்

ஆயுத ம் நசடுகளசன் அனை இந்தியசவுக்கும் ிசகிஸ்தசனுக்கும்

உறுதியசக

இலடயில் இடம்கடந்து ்பில் சோல்லத்்பில் சதசடங்கி விட்டன் அனை.

அதிகரித்தது, ஒரு ்பில் சதசடரசன் அனை இரசணுவ மூசலசிசய

இந்த

சமசதலின்

மதிப்பீடு

முழுலமயசன் அனை

்பில் சோய்வதசயின்,

திட்டத்லத
அதலன் அனை

அபிவிருத்திகளின்

உளளடகத்தினுள

்பில் சோய்ய

1928 இல்

முடியும்.

சவலலத்திட்டத்லத

்பில் சோய்யும்சிசது

ட்்பில் சரசட்ஸ்கி

பூசகசள

மட்டும்

மூன்றசம்

ஸ்ரசலினிோ

ஒருவர்
தசன்

அகிலத்தின்
விமர்ோன் அனைம்

சுட்டிக்கசட்டியவசறசக

“இன்லறய ோகசப்தத்தில், கடந்த கசலத்லத விட ஒரு
்பில் சிரும்

அளவுக்கு

ிசட்டசளி

வர்க்கத்தின்

சதசிய

சம் நசக்கு நிலலயசன் அனைது, உலக சம் நசக்கு நிலலயிலிருந்து
மட்டுசம ஊற்்பில் சறடுக்க சவண்டும் மற்றும் ஊற்்பில் சறடுக்க
முடியும்,

மறுிக்கமசக

அல்ல”,

அவர்

பின்ன் அனைர்

வலியுறுத்தின் அனைசர் “இங்சகதசன் கம்யூனிோ ோர்வசதசியம்
மற்றும்

சதசிய

சோசோலிோத்தின்

வலகயறசக்களுக்கும்

இலடயிலசன் அனை

அலன் அனைத்து
அடிப்ிலடயசன் அனை

மற்றும் முதன்லமயசன் அனை சவறுிசடு உளளது.”
உலகிலுளள

ஏலன் அனைய

அலன் அனைத்து

ஒன்றில் இந்திய துணைக்கும்

உதவிகலள

இந்தியசவுக்கு

ம் நடவடிக்லககலள
அளளி

வழங்குவதன்

மூலமசக அதலன் அனை ்பில் சோய்தது. சிவில் அணு ஒப்ிந்தம்
மற்றும்

ம் நவீன் அனை

அபிவிருத்தி

ிசதுகசப்பு
்பில் சோய்வது

தளவசடங்கலள

மற்றும்

கூட்டசக

கூட்டசக

உற்ித்தி

்பில் சோய்வது சிசன்ற உடன்ிடிக்லககலள ்பில் சோய்தது. திட்ட
்பில் சோயல்ிடுத்தல்
ஒப்ிந்தம்

ிரிமசற்றம்

(LEMOA)

ஒிசமச

ிற்றிய

குறிப்ிசல் இந்திய துணை

என் அனைப்ிடுவதில் சமசடி அரோசங்கம்

நிர்வசகத்துடன்

லக்பில் சயழுத்திட்டது.

அது,

கடந்த

ஆகஸ்டில்

இந்திய

இரசணுவத்

தளங்கலள அ்பில் சமரிக்கச ியன்ிடுத்த அனுமதிக்கிறது.
இது

இரண்டு

மூசலசிசய

ம் நசடுகளுக்கிலடயிலசன் அனை
உறவுகளில்

எடுத்துலவக்கும்
ிசகிஸ்தசலன் அனை

ஒரு

திலோயில்

்பில் சம் நருக்கமசன் அனை
்பில் சிரிய

அடி

உளளது.

்பில் சவளிப்ிலடயசக

மிரட்டி,

இது

அசசுறுத்தி,

இப்பிரசந்தியத்தில்

இந்தியசவின்

ஆதிக்கநிலலலய

நிலலம் நசட்டுவதற்கு

ஊக்கம்

்பில் சகசடுப்ிதற்கசன் அனை

பிரசந்தியங்கலள

மிகப்்பில் சிரும் கசரணியசக இருந்து வருகிறது. சமலும்

சிசல் ்பில் சதன் ஆசியச வளர்ந்து வரும் பூசகசள புவிோசர்-

இப்ிடியசன் அனை அபிவிருத்திகள இப்பிரசந்தியத்தில் உளள

அரசியல்

அலன் அனைத்து தீர்க்கப்ிடசத வரலசற்றுப் பிரசோலன் அனைகலள

ிதட்டங்களின்

இழுக்கப்ிடுவது

்பில் சகசந்தளிப்புகளுக்குள

அதிகரித்து

வருகிறது.

 விஜேம்மு

அரசியல்

கசஷ்மீரிலுளள ஊரியில் இந்திய இரசணுவத் தளத்தின்

வந்துளளது,

மீது

ஒரு

ம் நடத்தப்ிட்ட

இந்தியசவிலுளள
நிர்வசகத்தின்

ஆயுத
சமசடி

ஆதரவுடன்,

தசக்குதலல

்பில் சதசடர்ந்து

அரோசங்கம்,

ஒிசமச

ிசகிஸ்தசனுக்குள
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ஒரு

நிகழ்வின்
அது

 விஜேன் அனைம் நசயக

சமல்மட்டத்திற்கு

கசலனித்துவத்திலிருந்து
மசற்றத்லத

்பில் சகசண்டு
விடுிட்டு

உறுதி்பில் சோய்யும்

திறன்

சதசிய முதலசளித்துவத்திற்கு உண்டு என்று கூறிவந்த
ஸ்ரசலினிோ

கம்யூனிோ

(சி.பி.ஐ.

மற்றும்

சி.பி.எம்)

கட்சிகள மற்றும் அவர்களின் மீது ்பில் சதசங்கி நிற்கும்

“்பில் சகசல்வின்

ஏலன் அனைய

்பில் சதசலலசம் நசக்கு

சிசலி

இடதுகளின்

பிற்சிசக்கு

கட்டுக்

ஆர்

டி

சில்வசவின்

எசோரிக்லககள

ிசர்லவக்்பில் சகசண்டதசக

கலதலய தகர்த்து வீசியுளளது. இந்தியசவில் சதசிய

நிரூபிக்கப்ிட்டது”.

முதலசளித்துவ கசங்கிரஸ், ிசகிஸ்தசனில் முஸ்லீம் லீக்

ிசகிஸ்தசனுக்கும் இலடயில் ஒரு பிற்சிசக்கசன் அனை ஒரு

மற்றும் இலங்லகயில் உளள இரண்டு முதலசளித்துவக்

புவிோசர்

கட்சிகள

வழிவகுத்தது,

அவர்களது

ஏகசதிித்திய

எ விஜேமசன் அனைர்களுடன்

“பிரிவிலன் அனை

அரசியல்

இந்தியசவிற்கும்,

சிசரசட்டத்தின்

அது

பிரகடன் அனைம்

்பில் சோய்யப்ிட்ட

சிசர்கலளயும்,

அவர்களது சுமசர் எழுிது வருடகசல ஆட்சியின் கீழ்

ஏற்ிடுத்தியது, முக்கியமசன் அனை ்பில் சிசருளசதசர வளங்கலள

இப்பிரசந்தியத்தில்

ம் நசோப்ிடுத்தியது,

மக்களுக்கு

எதலன் அனை

ில

சகசடி

உலழக்கும்

்பில் சம் நருக்கடிகலளயும்

்பில் சதன்

ஆசியசவில்

உளள

மற்்பில் சறசரு

மக்கலள அணு ஆயுத சமசதலின் அனைசல் அசசுறுத்துகிறது”

ஏகசதிித்திய சிசருக்கு அவர்கலள ிலிகளசக மசற்றும்

என்ிது அதன் ்பில் சதசலலசம் நசக்குப் ிசர்லவக்கு ோற்றும்

அிசயம் மற்றும் முற்றிலுமசன் அனை ோமூக சீரழிலவ மட்டும்

குலறந்ததல்ல

தசன் வழங்கியுளளன் அனைர்.

கட்சியின் ஆவ் இந்திய துணைம் குறிப்பிட்டது.

்பில் சதசழிலசள வர்க்கம், ஒடுக்கப்ிடும் வறியவர்கள மற்றும்

ஊரி தளங்களின் மீதசன் அனை தசக்குதலுக்கு ிசகிஸ்தசலன் அனை

இலளஞர்கள எதிர்்பில் சகசளளும் வரலசற்றுப் பிரசோலன் அனைகள

குற்றம்ோசட்டி,

ிற்றி

மத்தியில்

இலங்லக

வரலசற்று

வழங்கியுளளன் அனைர்?

இன்று

சிசர்

மூன்று

்பில் சோய்து ்பில் சகசண்ட சூழ்சசி உடன்ிடிக்லககளின் மூலமசக
உளள

எண்் இந்திய துணைற்ற

சதசற்றத்திற்கு

சோசோலிோ

மற்றும்

ோமத்துவக்

ோர்வசதசிய

கட்சியின்

அடித்தளங்களில்

ோமத்துவக்

ிசகிஸ்தசனில்

மசம் நசட்டில்

தற்சிசது

சோசோலிோ

இந்திய

ோமத்துவக்

ஆளும்தட்டின்

எதிரசக

ில்சவறு

ஆக்சரசஷமசன் அனை திட்டங்கள விவசதிக்கப்ிடுகிறது. இதில்
“துல்லிய

ஸ்தசிக

என்று

ிசகிஸ்தசனுக்கு

விளக்கப்ிட்டுளளது. இந்த ஆவ் இந்திய துணைம் 2011-ல் சோசோலிோ
கட்சியின்

என்று

தசக்குதல்கள",

ஏவுகல் இந்திய துணைத்

உளள

தசக்குதல்கள,

பிரிவிலன் அனை

முகசம்கலள

நிலறசவற்றப்ிட்டது. 1947-48 ல் இந்தியச, ிசகிஸ்தசன்

அழிப்ிதற்கு

ிசகிஸ்தசன்

மற்றும் இலங்லகயின் ்பில் சியரளவிலசன் அனை சுதந்திரம் ிற்றி

அதிரடிம் நடவடிக்லக

மற்றும்

சிசும்சிசது அந்த ோமயத்தில் ம் நசன்கசம் அகிலத்தின்

நீடிக்கும் சிந்து ம் நதி நீர் ஒப்ிந்தத்லத இரத்து ்பில் சோய்தல்

இந்திய துல் இந்திய துணைக்கண்ட ிகுதியசக இருந்த சிசல்ஷிவிக்

ஆகியலவ

்பில் சலனினிஸ்ட் கட்சி (பி.எல்.பி.ஐ) எடுத்த சகசட்ிசட்டு

்பில் சிசறுப்ிசன் அனைவர்கலள

ரீதியசன் அனை

்பில் சோய்யப்ிடுகிறது. இப்ிடியசன் அனை ்பில் சவறித்தன் அனைமசன் அனை சிசர்

நிலலப்ிசடு

ிற்றி

அந்த

ஆவ் இந்திய துணைம்

குறிப்பிட்டது.

ில

உளளடங்கும்,

ித்தசண்டுகளசக

இது

ஊரிதசக்குதலுக்கு

“தண்டிப்ிது”

என்ற

ோசக்கில்

தயசரிப்பில் கசங்கிரஸ், ஸ்ரசலினிோ கட்சிகள, ில்சவறு

1948- விஜேன் அனைவரியில்

கல்கத்தசவில்

்பில் சிசதுக்கூட்டத்தின்
தலலவரசன் அனை

எல்லலக்குள

சிசது

்பில் சகசல்வின்

நிகழ்ந்த

ஒரு

பி.எல்.பி.ஐ-யின்

ஆர்

டி

சில்வச

ஒரு

பின்வரும்

சிந்தலன் அனைக்கூடங்கள,

சதசிய

மற்றும்

பிரசந்திய

ஊடகங்கள சிசன்ற இந்திய அரசியல் ஸ்தசிகத்தின்
அலன் அனைத்து ிகுதிகளும் ஈடுிட்டுளளன் அனை.

்பில் சதசலலசம் நசக்குப் ிசர்லவக்்பில் சகசண்ட வசர்த்லதகலளப்

இதற்குப் ிதிலடியசக இந்தியசவிற்கு எதிரசக ம் நவசஸ்

சிசின் அனைசர்; “ஒருபுறம் உயிருளள இந்தியசவின் உடலல,

்பில் சஷரீப்

மறுபுறம்

பிற்சிசக்குத்தன் அனைமசன் அனை

இரண்டு

உயிருளள

சதசிய

இன் அனைங்கலள

அரோசங்கமும்

இரசணுவ

சிசர்

(அதசவது ஒருபுறம் ிஞ்ோசபி மற்றும் வங்க சதசிய

ஈடுிட்டுளளன் அனைர்.

இந்திய

இன் அனைங்கலள)

்பில் சகசடூரமசக

்பில் சகசடூரமசன் அனை

இரசணுவ

வகுப்புவசத

பிரசோலன் அனைக்கசன் அனை

சுதந்திரத்திற்கு

ிசலத

்பில் சவட்டி

தீர்வசகவும்

திறந்துவிடும்

முன்லவக்கப்ிட்டது.

இரண்டு

்பில் சிசய்யசன் அனைலவ

என்று

பிரிவிலன் அனையசன் அனைது

ஒரு

ஏகசதிித்திய

நிரூபிக்கப்ிட்டது...

வழிகளசகவும்
கூற்றுக்களுசம

அம்ோத்தில்,
ோங்கிலியில்

வழிகளில்

மறுபுறம்

நிரூபிக்கப்ிட்டுளளது.

அடிலமச

இல் இந்திய துணைக்கும்

கூறுசிசடுவது

ஒன்று

மறு

மக்கலள
மறுிடி

மட்டுசம

என்று

அம்ோத்தில்

ோமூக

்பில் சகசந்தளிப்புகளில் இருந்து திலோ திருப்பி உளம் நசட்டு
வகுப்புவசத
ஒசர

உ் இந்திய துணைர்வுகலள வழிம் நடத்தி ்பில் சோல்வதற்கசன் அனை

வழியசக

ிரஸ்ிர

சிசர்

சிந்தலன் அனைக்குள

ம் நசடுகலளயும் நிறுத்துவதசகும்”.
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இரு

அதிகசரிகளும்

முழக்க

பிரசோசரங்களில்

அரோசங்கத்தின்

லககளில்

ஒடுக்குமுலறயின் அனைசல்

வலதப்ிடும் இந்திய கசஷ்மீரி முஸ்லிம்கள ்பில் சதசடர்ிசக
்பில் சஷரீப்

முதலலக்

கண்ணீர்

இரசவல்பிண்டியிலுளள
இந்தியசவிற்கு

வடிக்கும்

அசதசவலள

இரசணுவ

எதிரசன் அனை

அதிகசரிகள

சிசர்்பில் சவறித்தன் அனைமசன் அனை

சிசசுக்கலள சமற்்பில் சகசண்டு வருகின்றன் அனைர்.
இலங்லக  விஜேன் அனைசதிிதி லமத்திரிிசல சிறிசோன் அனை மற்றும்
ரணில்

விக்ரமசிங்க

தூண்டிவிடப்ிட்டதசக
கண்டன் அனைம்

்பில் சோய்யும்

அரோசங்கம்,
கூறப்ிடும்
ோசக்கின்

அரோசங்கத்தின்

சிசர்

கூசோலின்

திரண்டுளளது.

தற்சிசலதய

ிசகிஸ்தசன் அனைசல்
ியங்கரவசதத்லத
கீழ்,

இந்திய

பின்ன் அனைசல்

இலங்லக

அணி

அரோசங்கம்

அ்பில் சமரிக்கசவின் அனைசல்

ம் நடத்தப்ிட்ட

ஆட்சி

மசற்ற

ம் நடவடிக்லகயின்
ஆட்சிக்கு்பில் சகசண்டுவரப்ிட்டது.
முன்லன் அனைய

 விஜேன் அனைசதிிதி

அதற்கு
இரச விஜேிக்ஷ

சிங்கள

மற்றும்

தமிழ்

தூண்டிவிடுகின்றன் அனைர்,

கசர் இந்திய துணைம்

ம் நடவடிக்லககள

சீன் அனைசவுடன்

முதலசளித்துவ

கட்சிகளின் அனைசல் ஒரு புதிய இன் அனைவசத பிரசோசர அலல
்பில் சதசடங்கப்ிட்டுளளது.
தமிழீழ

விடுதலலப்

வருடங்கள

முதலசளித்துவ

பிரிவிலன் அனைவசத

புலிகள சதசற்கடிக்கப்ிட்டு ஏழு

கடந்துவிட்ட

சிங்கள

மூலமசக

்பில் சம் நருக்கமசன் அனை உறவுகலள ஏற்ிடுத்தி வந்தசர்.
தற்சிசது

ிகுதியில்

சோர்ந்த

உலழக்கும்

மக்கள

ிரந்த

கிளர்சசிகள

இவ்வசறசன் அனை

எழுப்புகிறது,

அதசவது

ஆயிரக்க் இந்திய துணைக்கசன் அனை தமிழ் குடும்ிங்கள தமது முன்லன் அனைய

கடந்து

வீடுகளுக்கு

அரோசங்கங்கலள

்பில் சிறுவது

இன்ன் அனைமும்

அரசியல்

தடுக்கப்ிட்டுளளது.

லகதிகள

்பில் சோய்யப்ிடவில்லல,
எண்ணிக்லகப்

இன்னும்
கச் இந்திய துணைசமல்

ிற்றிய

திரும்ி

அலடவலத

அபிவிருத்திகளும்

மசற்று

அரசியல்

்பில் சதசழிலசளர்களின் அனைதும்

விவோசயிகளின் அனைதும்
முதலசளித்துவ

ஆட்சியின் கீழ் உலழக்கும் மக்களும் இலளஞர்களும்

விடுதலல

என்ன் அனை்பில் சவன்றசல்

ஏகசதிித்தியப்

இப்பிரசந்தியத்தில்

அதன்

எதுவுசம

எல்லலகலளக்

நிறுவுவதசகும்.
ஒரு

க் இந்திய துணைக்்பில் சகடுப்பு

பிரசோலன் அனைலய

வகுப்புவசத

எதிர்்பில் சகசளளும்

கிலடயசது.

முன்சன் அனைசக்கு

லமயமசன் அனை

எண்் இந்திய துணைற்ற

சிசன் அனைவர்களின்

திலோ

ோசோரவுக்கிடமின்றி ்பில் சதன் ஆசியசவில் உளள ்பில் சதசழிலசள

குவிப்பில் குறிப்பிடத்தக்க தளர்வு எதுவுசம கிலடயசது.

நிலங்கலள

மற்றும் இலளஞர்களின்

அலன் அனைத்து

என்ற

அவர்களது

விசரசத

திருப்புவதசகும்.

சவண்டும்

ஆக்கிரமிக்கப்ிட்ட

சிக்கன் அனை

 விஜேன் அனைம் நசயக

வளர்சசி

ோமூகத்திற்கு எதிரசன் அனை ஒடுக்குமுலற மற்றும் இரசணுவ

இரசணுவத்தின் அனைசல்

அரோசங்கத்தின்

்பில் சகசளலககளுக்கு எதிரசக அலன் அனைத்து ோமூகத்தின் அனைலரயும்

ஒரு

அல்லது

தமிழ்

அது
மற்றும்

வர்க்கத்திற்கு

திரும்புவது

நிலலயிலும்,

சிரின் அனைவசதத்லத

கடுலமயசன் அனை

அிசயம்

சிசர்

மற்றும்

மலறமுகப்சிசரும்

ோமூக

எதிர்புரட்சியுசம.
இதற்கு

ஒசர

ிதில்,

உலக

அரசுகளின்

தமிழ் மக்கள சிரலவ என்ற ்பில் சியரில் வட மசகச் இந்திய துணை

ஒன்றியத்லத

ோலியின்

்பில் சதசழிலசள வர்க்கத்தின் ஒரு ோர்வசதோ சிசர் எதிர்ப்பு

முதலலமசோரசன் அனை

சி.வி

விக்சன் அனைஸ்வரன் அனைசல்

ஸ்தசபிக்கும்

சோசோலிோ

முன்சன் அனைசக்கின்

்பில் சதசடங்கப்ிட்ட ஒரு புதிய அலமப்பு, தமிழ் உலழக்கும்

இயக்கம்

மக்களின் துயரங்கலள ோசதகமசகப் ியன்ிடுத்தி தமிழ்

்பில் சதற்கசசிய சோசோலிோ அரசுகளின் ஒன்றியம் ஒரு பிரிக்க

வகுப்புவசத

முடியசத ிகுதியசக இருக்கும்.

அடிப்ிலடயில்

ோமீித்தில்

ஒரு

்பில் சதசடங்கியது.

எதிர்ப்பியக்கத்லத
அசத

ோமயம்

உத்சயசகபூர்வமசன் அனை முதலசளித்துவக் கட்சியசன் அனை தமிழ்
சதசிய

கூட்டலமப்பு

அரோசங்கத்திற்கு

ஆதரவளிக்கிறது,

ிசரசளுமன்றத்தில்
வகிக்கிறது.

தமிழ்

பிரிவுகளின்

சிறிசோன் அனை–விக்ரமசிங்க

உத்சயசகபூர்வ
ஆளும்

்பில் சிசதுவசன் அனை

என்ன் அனை்பில் சவன்றசல்,

குறிப்ிசக

ஏகசதிித்திய

அது

எதிர்கட்சி

ிதவி

சமல்தட்டின்

இரண்டு

பிற்சிசக்கு

தன்லம

அ்பில் சமரிக்கச

ோக்திகளுக்கு

உட்ிட
முன்ன் அனைசல்

மண்டியிடுவதுதசன், அலவ தலலயிட்டு தமிழ்மக்களின்
பிரசோலன் அனைகளுக்கு

“தீர்வுகச் இந்திய துணை

சவண்டும்”

என்று

மன்றசடுவது தசன்.
அரோசங்க
அவர்களது

கட்சிகள

உட்ிட

முலறக்கு

தமிழ்

சிங்கள
மக்கள

சிரின் அனைவசதிகள
சிரலவயின்

வகுப்புவசத பிரசோசரத்லத ியன்ிடுத்தி தீவின் ்பில் சதற்கு

IV _ Greetings to Chennai meeting from SEP (Sri Lanka) general secretary

இந்த

கட்டி்பில் சயழுப்ிிட

ிசகமசக

முன்சன் அனைசக்கின்

சவண்டும்,

அடிப்ிலடயில்தசன்

அதில்

ம் நசன்கசம்

அகிலத்தின் அலன் அனைத்துலகக் குழு உலகம் முழுவதும்
உளள

உலழக்கும்

ோமூகங்கலளயும்,
சிசரசடுகிறது.

மக்கலளயும்,

ஒடுக்கப்ிடும்

இலளஞர்கலளயும்
ம் நமது

ஆய்வுகள,

அணிதிரட்ட

எமது

ோர்வசதோ

ஊடகமசன் அனை உலக சோசோலிோ வலலத் தளத்தின் மூலமசக
முன்லவக்கப்ிடுகிறது. முதலசளித்துவத்தின் கீழ் ோமூக
சீரழிலவயும்,

சிசலரயும்

எதிர்க்கும்

அலன் அனைவரும்

இந்தியசவில் ட்்பில் சரசட்ஸ்கிோ புரட்சிக் கட்சிலய கட்டும்
சிசரசட்டத்தில்

ஒன்றில் இந்திய துணையுமசறு

ஊக்கப்ிடுத்துகிசறசம்.
விச விஜே டயஸ்
்பில் சிசது ்பில் சோயலசளர்
இலங்லக சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சி.

ம் நசம்

