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ட்ரரொட்ஸ்கிசத்திற்திற்கொன கான ப்ொரொட்டம் ்ற்றிய கூட்டத்ிய கூட்டத்தற
இலங்ிய கூட்டத்ததிற்க ரறொழிலொளர்திற்கள் மற்றும் மொணவர்திற்கள்
ஆறரிக்கின்றனர்
By our reporters,

இலங்ககையில்

 ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்ச ( ச் சோ.்.கை.), ந சோன்கை சோம

அகிலம ஸ்ஸ்த சோபிக்கைப்பட்டு 80 வது ஆண்டு நிகடு நிறைகவயும  ச் சோ்லி்
்மத்துவக் கைட்ச ஸ்ஸ்த சோபிக்கைப்பட்டு 50 வது ஆண்டு நிகடு நிறைகவயும
முன்னிட்டு
கூட்டங்கைககூட்டங்களை
நடத்துகிடு நிறைது .
அந்ஸ்த
கூட்டங்கைள
அக் சட சோபர்
3
அன்ற
 சபர சோஸ்தகதனை
பல்கைகலக்கைழகைத்திலும
அக் சட சோபர் 7 அன்ற ககை சோழுமபு புதிய நகைர மண்டபத்திலும
இடமகபடு நிறைவுளகூட்டங்களைதனை.

உலகை  ச் சோ்லி் வகலத் ஸ்தகூட்டங்களைத்தின் ்ர்வ சஸ்த் ஆசரியர் குழுவின்
ஸ்தகலவர சோதனை  சடவிட்  சந சோர்த் இர கூட்டங்கைகூட்டங்களைதும பிரஸ்த சோதனை
 சபச்் சோகூட்டங்களைர் ஆவ சோர். அகமரிக்கை சோவில்  ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்சயின்
ஸ்தகலவர சோதனை  சந சோர்த், ந சோன்கு ஸ்த் சோப்ஸ்தங்கைகூட்டங்களை சோகை ்ர்வ சஸ்த்  ச் சோ்லி்
இயக்கைத்தில்
முன்தனைணி
ப சோத்திரத்கஸ்த
வகித்துளகூட்டங்களை சஸ்த சோடு
ட்கர சோட்ஸ்கி் இயக்கைத்தின் வரல சோற கஸ்த சோடர்ப சோகை ்ர்வ சஸ்த்
அகூட்டங்களைவில் புகைழ்கபற்டு நிறை ஆளுகம ககை சோண்டவர சோவ சோர்.
 ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்ச மற்றம ்மூகை ்மத்துவத்திற்கை சோதனை
்ர்வ சஸ்த் இககூட்டங்களைஞர் மற்றம ம சோணவர்கைள (IYSSE) அகமப்பின்
உறப்பிதனைர்கைள,
 சவகலத்ஸ்தகூட்டங்களைங்ளிலும,
கஸ்த சோழில சோகூட்டங்களை
வர்க்கை
பிர சஸ்த்ங்கைளிலும
பல்கைகலக்கைழகைங்கைளிலும
கூட்டத்திற்கை சோகை
பிரச்் சோரம க்ய்கின்டு நிறைதனைர். இந்ஸ்த நிகைழ்வுகைளின் முக்கியத்துவம பற்ற
கஸ்த சோழில சோகூட்டங்களைர்கைள மற்றம இககூட்டங்களைஞர்கைகூட்டங்களைதும கைரத்துக்கைளில்  சஸ்தர்வு
க்ய்யப்பட்ட பகுதிகய இங் சகை கவளியிடுகி சடு நிறை சோம.
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எதுவ சோதனை சோலும ்ரி, ஏகதனைய ந சோடுகைளிலும இது  சவறபட்டது அல்ல,
என்பகஸ்த
ந சோன்
உங்கைளுக்கு
க்விமடுத்ஸ்த
பின்தனைர்
புரிந்துககை சோண் சடன்."
இலங்ககை ம சோணவர்கைளின் ஸ்தற் சப சோகஸ்தய  சப சோர சோட்டங்கைககூட்டங்களைப் பற்ற
சுட்டிக் கை சோட்டிய துசஸ்த கூறயஸ்த சோவது: "எங்கைள பிரச்சகதனைகைள
ந சோளுக்கு
ந சோள
அதிகைரித்து
வரகின்டு நிறைதனை .
கைல்வி
ஸ்தனிய சோர்மயம சோக்கைல், பல்கைகலக்கைழகைங்கைளில் அடிப்பகட வ்திகைள
இல்ல சோகம மற்றம கைடுகமய சோதனை  சவகலவ சோய்ப்பு இன்கம
ஆகியகவ முக்கிய பிரச்சகதனைகைள ஆகும. இந்ஸ்த நிகலகம
பல்கைகலக்கைழகைங்கைளுக்குள நுகழய முடிய சோஸ்த இககூட்டங்களைஞர்கைளுக்கு
 சம சோ்ம சோகை உளகூட்டங்களைது. ந சோம எப்படி இந்ஸ்த பிரச்சகதனைகைககூட்டங்களை தீர்க்கை
முடியும?
கஸ்த சோழில சோகூட்டங்களைர்கைள, இககூட்டங்களைஞர்கைள மற்றம ஒடுக்கைப்பட்ட மக்கைள
ஸ்தங்கைளுகடய பிரச்சகதனைகைககூட்டங்களைத் ஸ்த சோங்கைகூட்டங்களை சோகை சவ தீர்த்துக்ககை சோளகூட்டங்களை
 சப சோர சோடுவஸ்தற்கை சோகை ஐக்கியப்பட  சவண்டும. "நீங்கைள க் சோல்வதில்
இரந்து, ந சோன்கை சோம அகிலத்தின் பலம அஸ்தன் ்ர்வ சஸ்த்
 சவகலத்திட்டத்தி சல சய
உளகூட்டங்களைது
என்பகஸ்த
ந சோன்
புரிந்துககை சோளகி சடு நிறைன். ஒர ்ர்வ சஸ்த்  ச் சோ்லி்த் ஸ்தகலவர்
இலங்ககையில் எங்கைளுடன்  சபசுவஸ்தற்கு
வரவது
மிகைவும
ஊக்கைமளிக்கிடு நிறைது."

ஸ்தரிந்து
துசஸ்த
ககை சோழுமபிலுளகூட்டங்களை பல்கைகலக்கைழகைத்தின் புளளிவிபர ம சோணவர சோதனை
துசஸ்த, கஸ்த சோழில சோகூட்டங்களை வர்க்கைத்கஸ்த ஐக்கியப்படுத்துவஸ்தற்கு ஒர
்ர்வ சஸ்த் இயக்கைம அவசயம என்பகஸ்த ஒப்புக் ககை சோண்ட சோர்.
"ஸ்தற் சப சோகஸ்தய சூழ்நிகலயில், ்முஸ்த சோயத்தின் கீழ்மட்ட அடுக்குகைளின்
நலன்கைளுக்கை சோகை  சப சோர சோடும ஒர அரசயல் அகமப்பு எங்கைளுக்குத்
 சஸ்தகவ", என்ற அவர் கூறதனை சோர்.
"இலங்ககையில், அரசயல்வ சோதிகைள ் சோஸ்த சோரண மக்கைககூட்டங்களைப் பற்ற
ஆர்வம கை சோட்டுவதில்கல. அவர்கைள மக்கைளுகடய உண்கமய சோதனை
 சஸ்தகவகைககூட்டங்களை உணரவில்கல. வகூட்டங்களைர்ச்சயகடந்ஸ்த ந சோடுகைள என்ற
அகழக்கைப்படுகின்டு நிறைகவ அல்லது வகூட்டங்களைர்ச்சயுடு நிறை சோஸ்த ந சோடுகைள எதனை

ககை சோழுமபு பல்கைகலக்கைழகைத்தின் மற்கடு நிறை சோர ம சோணவர் ஸ்தரிந்து, சறது
கை சோலம சோகை ஸ்த சோன் உலகை  ச் சோ்லி் வகலத் ஸ்தகூட்டங்களைத்கஸ்த வ சோசத்து
வரவஸ்த சோகைவும ந சோன்கை சோம அகிலம பற்ற அவர் அறந்திரந்ஸ்த சோலும
அஸ்தன்  சவகலத்திட்டத்கஸ்த கநரக்கைம சோகை ஆய்வு க்ய்யவில்கல,
எதனை விகூட்டங்களைக்கிதனை சோர். "இன்கடு நிறைய அரசயல் சூழ்நிகல மிகைவும
சக்கைல சோதனைது, இககூட்டங்களைஞர்கைள மற்றம ம சோணவர்கைள இந்ஸ்த சக்கைல்
கை சோரணம சோகை குழமபிப் சப சோயுளகூட்டங்களைதனைர்," எதனை அவர் கஸ்தரிவித்ஸ்த சோர்.
இது, பகழய ஸ்ர சோலினி்க் கைட்சகைள,  சப சோலி-இடதுகைள மற்றம
உலககைங்கிலும உளகூட்டங்களை பிடு நிறை கஸ்த சோழில சோகூட்டங்களை வர்க்கை வி சர சோஸ்த
அகமப்புக்கைகூட்டங்களை சோல் பரந்ஸ்தகூட்டங்களைவில் உரவ சோக்கைப்படும
திட்டமிட்ட
குழப்பங்கைள மற்றம மதனைச் ச் சோர்வகடயச் க்ய்வஸ்தன் விககூட்டங்களைவ சோகும
எதனை  ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்ச ஆஸ்தரவ சோகூட்டங்களைர்கைள விகூட்டங்களைக்கிதனைர்.

இலங்ககையில் மற்றம உலகை அகூட்டங்களைவிலும ஒர கபரிய அகமப்பு
முகடு நிறையின்  சஸ்த சோல்வியின் அறகுற சய இந்ஸ்த கைல்வி கநரக்கைடி எதனை
கபரமப சோல சோதனை ம சோணவர்கைள புரிந்துககை சோண்டுளகூட்டங்களைதனைர் எதனை ஸ்தரிந்து
கஸ்தரிவித்துளகூட்டங்களை சோர். "ஆதனை சோல் நீங்கைள விகூட்டங்களைக்கியுளகூட்டங்களைபடி, இந்ஸ்த
கநரக்கைடி மூன்டு நிறை சோம உலகைப்  சப சோர சோகை ம சோற்டு நிறைமகடகிடு நிறைது. ககை சோரிய
தீபகைற்பத்திலும மத்திய கிழக்கிலும உளகூட்டங்களை பஸ்தட்டங்கைளில்
அத்ஸ்தககைய  சம சோஸ்தல்கைளின் அறகுறகைள பிரதிபலித்ஸ்தகஸ்த ந சோம
ஏற்கைதனை சவ கை சோண்கி சடு நிறை சோம." இந்ஸ்த  சம சோஸ்தல்கைள அகமரிக்கை மற்றம
ஏகதனைய ஏகை சோதிபத்திய வல்லரசுகைகூட்டங்களை சோல் தூண்டிவிடப்படுகின்டு நிறைதனை,
எதனை அவர் கூறதனை சோர்.
அக் சட சோபரில்  ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்ச நடத்தும கூட்டங்கைள,
" ச் சோ்லி்த்தின் ஒர உலகைத் ஸ்தகலவர சோதனை  சடவிட்  சந சோர்த்தின்
உகரகய  சகைட்கை எங்கைளுக்கு ஒர நல்ல வ சோய்ப்ப சோகை இரக்கும,"
எதனை அவர்  சமலும கூறதனை சோர்.
 ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்ச மற்றம ்ர்வ சஸ்த் இககூட்டங்களைஞர் மற்றம
ம சோணவர்கைள (IYSSE) அகமப்பின் உறப்பிதனைர்கைள, ககை சோழுமபு
துகடு நிறைமுகைத் கஸ்த சோழில சோகூட்டங்களைர்கைளுடனும கைலந்துகரய சோடிதனைர். அந்ஸ்த
கஸ்த சோழில சோகூட்டங்களைர்கைளில் கூட்டங்கைள ்மபந்ஸ்தம சோகை ஸ்தங்கைள ஆர்வத்கஸ்த
கவளிப்படுத்தியதுடன், ந சோன்கை சோம அகிலத்தின் 80 ஆண்டுகை சோல
 சப சோர சோட்டத்கஸ்தயும ப சோர சோட்டிதனைர்.
இரண்டு பிரஸ்த சோதனை முஸ்தல சோளித்துவ கைட்சகைகூட்டங்களை சோதனை ஸ்ரீலங்கை சோ சுஸ்தந்திரக்
கைட்ச,
ஐக்கிய
 சஸ்தசயக்
கைட்ச
ஆகியவற்றன்
மீஸ்த சோதனை
கஸ்த சோழில சோகூட்டங்களைர்கைளின்  சப சோலி நமபிக்ககை நீண்ட கை சோலத்திற்கு முன்தனை சர
சகஸ்தத்துவிட்டஸ்த சோகை துகடு நிறைமுகை கும சோஸ்ஸ்த சோவ சோதனை ்மந்தி கூறதனை சோர்.
"ஆதனை சோல், ஸ்தங்கைககூட்டங்களை  ச் சோ்லிஸ்டுகைள என்ற அகழத்துக்ககை சோளகின்டு நிறை
மக்கைள விடுஸ்தகல முன்தனைணி ( சஜ.வி.பி.)  சப சோன்டு நிறை கைட்சகைள,
மக்கைளுக்கு ்லுககைகைள வழங்கை இந்ஸ்த கைட்சகைளுக்கு கநரக்குவ சோரம
ககை சோடுக்கைக்கூடும
என்ற
ந சோங்கைள
நிகதனைத் சஸ்த சோம.
இந்ஸ்த
அணுகுமுகடு நிறையின்
பயனின்கம
்மீப
ஆண்டுகைளில்
நிரூபிக்கைப்பட்டுளகூட்டங்களைது. கஸ்த சோழில சோகூட்டங்களைர்கைளின் உண்கமய சோதனை சுய சோதீதனைக்
கைட்சகய கைட்டிகயழுப்புவஸ்தற்கை சோதனை உங்கைகூட்டங்களைது திட்டத்கஸ்த ந சோன்
ஏற்றக்ககை சோளகி சடு நிறைன்," எதனை அவர் கூறதனை சோர்.
2008 ஆம ஆண்டில் உலகைகூட்டங்களை சோவிய கநரக்கைடியின் விககூட்டங்களைவ சோகை
கைப்பல்  சப சோக்குவரத்து ்ரிந்து வந்ஸ்தகம மற்றம அது துகடு நிறைமுகைத்
கஸ்த சோழில சோகூட்டங்களைர்கைடு நிறைககூட்டங்களை எவ்வ சோற ப சோதித்ஸ்தது என்பகஸ்தயும ்மந்தி
விகூட்டங்களைக்கிதனை சோர்.
"எங்கைள
 சமலதிகை
 சநர
்மபகூட்டங்களைம
கூட
கைட்டுப்படுத்ஸ்தப்பட்டது. அந்ஸ்த அதிர்ச்சயிலிரந்து துகடு நிறைமுகைம
மீகூட்டங்களைவில்கல, ந சோளுக்கு ந சோள எங்கைள மீது சுமத்ஸ்தப்படும
கைஷ்டங்கைகூட்டங்களை சோல்
ந சோங்கைள
முறந்து
 சப சோயுள சகூட்டங்களை சோம.
எங்கைள
 சஸ்தக்கைநிகல
அகடந்ஸ்த
்மபகூட்டங்களைத்கஸ்தக்
ககை சோண்டு
உயரம
வ சோழ்க்ககைச் க்லகவ ்ம சோளிக்கை முடிய சோதுளகூட்டங்களைது. அர் சோங்கைம
துகடு நிறைமுகைத்கஸ்த
ஸ்தனிய சோர்மயம சோக்கை
விரமபுவஸ்த சோல்
எங்கைள
 சவகலகைள ப சோதுகை சோப்ப சோகை இல்கல.
"உங்கைளுடன்
 சபசய
பின்தனைர்,
எங்கைள
பிரச்சகதனைகைளின்
 சஸ்த சோற்றவ சோய்
உலகைகூட்டங்களைவில சோதனைது
என்பகஸ்தயும
அகவ
கஸ்த சோழில சோகூட்டங்களைர்கைளின் ்ர்வ சஸ்த் ஐக்கியத்ஸ்த சோல் மட்டு சம தீர்க்கைப்பட
முடியும என்பகஸ்தயும ந சோன் புரிந்துககை சோளகி சடு நிறைன்," என்ற அவர்
கஸ்தரிவித்ஸ்த சோர்.
ககை சோழுமபு கஸ்தற்கு துகடு நிறைமுகை ப சோர ஊர்தி பகுதியில்  சவகல
க்ய்யும ரவீந்திர, இலங்ககை ஆட்சயில் இரந்ஸ்த அர் சோங்கைங்கைள,
ஸ்தற் சப சோகஸ்தய அரசயல் கைட்சகைள மற்றம கஸ்த சோழிற்்ங்கைங்கைககூட்டங்களையும

கைண்டதனைம
க்ய்ஸ்த சோர்.
ஆதனை சோல்
கஸ்த சோழில சோகூட்டங்களை
வர்க்கைம
எதிர்ககை சோண்டுளகூட்டங்களை கபரம அரசயல் பிரச்சகதனைகைள கை சோரணம சோகை ஒர
 ச் சோ்லி்
 சவகலத்திட்டத்தின்
"் சோத்தியம"
பற்ற
அவர்
்ந் சஸ்தகித்ஸ்த சோர்.
"1917 ல் ஒர புரட்சகய கவன்டு நிறை அர்ப்பணிப்பு ககை சோண்ட
கஸ்த சோழில சோகூட்டங்களைர்கைள இரந்ஸ்ததனைர். இப் சப சோது அந்ஸ்த அர்ப்பணிப்கப ந சோன்
ப சோர்க்கைவில்கல. இந்ஸ்த சூழ்நிகலகய ந சோம ம சோற்டு நிறை முடியும என்ற
நிகதனைக்கிறீர்கைகூட்டங்களை சோ?"
என்ற
அவர்
 சகைட்ட சோர்.
 ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்ச பிரச்் சோரகைர்கைள, ்ர்வ சஸ்த் கஸ்த சோழில சோகூட்டங்களை
வர்க்கைத்தின் வகூட்டங்களைர்ந்துவரம தீவிரமயம சோஸ்தல் மற்றம  ச் சோ்லி்த்தில்
வகூட்டங்களைர்ந்துவரம ஆர்வமும அத்ஸ்தககைய அர்ப்பணிப்பு ககை சோண்ட
கஸ்த சோழில சோகூட்டங்களைர்கைளின் ஒர புரட்சகைர இயக்கைத்தின் அபிவிரத்திக்கை சோதனை
அஸ்திவ சோரங்கைககூட்டங்களை அகமத்துளகூட்டங்களைதனை எதனை விகூட்டங்களைக்கிதனைர். ரஷ்யப்
புரட்ச மற்றம ந சோன்கை சோம அகிலத்தின் வரல சோற குறத்து ரவீந்திர
 ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்ச உறப்பிதனைர்கைளுடன் கைவதனைம சோகை
கைலந்துகரய சோடிதனை சோர்.
 ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்ச அரசயல்  சவகலத்திட்டத்துடன்
உடன்படுவஸ்த சோகை துகடு நிறைமுகை ஊழியர சோதனை துஷந்ஸ்த கஸ்தரிவித்ஸ்த சோர்.
"மக்கைககூட்டங்களை
அணிதிரட்டுவஸ்தற்கை சோகை
அவர்கைளுக்கு
கைல்வியூட்டுவஸ்தற்கை சோகை நீங்கைள வீட்டுக்கு வீடு க்ல்ல  சவண்டும,"
என்ற அவர் கூறதனை சோர்.
"ஒவ்கவ சோர வீட்டிலிரந்தும ஒரவகர ந சோம கவல்ல முடியும சோதனை சோல்,
ஒர
புரட்சயின்
மூலம
இந்ஸ்த
அகமப்பு
முகடு நிறைகய
ம சோற்றயகமப்பது ் சோத்திய சம. இப் சப சோது இரப்பது அ சஸ்த பகழய
ஸ்தகலமுகடு நிறையல்ல. இந்ஸ்த அகமப்பு முகடு நிறைக்குள சகூட்டங்களை ஸ்தமது
பிளககூட்டங்களைகைளுக்கு எதிர்கை சோலம இல்கல எதனை கபற் சடு நிறை சோர்கைளும
அறவர்." துஷந்ஸ்த கூட்டத்திற்கு நன்ககை சோகட அளித்ஸ்த சஸ்த சோடு
ககை சோழுமபு கூட்டத்தில் கைலந்து ககை சோளவஸ்த சோகைவும கஸ்தரிவித்ஸ்த சோர்.
கை.கப சோ.ஸ்த. (் சோஸ்த சோரண ஸ்தர) பரீட்க்க்கு ஸ்தய சோர சோகும துகடு நிறைமுகை
ஊழியரின் மகைதனை சோதனை அமில, இலங்ககையில் கப சோரகூட்டங்களை சோஸ்த சோர
கநரக்கைடி ப சோட் சோகல ம சோணவர்கைககூட்டங்களை எவ்வ சோற ப சோதிக்கின்டு நிறைது
என்பகஸ்த விவரித்ஸ்த சோர். "ந சோங்கைள எங்கைள எதிர்கை சோலத்கஸ்த பற்ற
மிகைவும நிச்்யமற்ற உள சகூட்டங்களை சோம," எதனை அவர் கூறதனை சோர்.
"ம சோணவர்கைளில் ஒர மிகைச்சற பகுதியிதனைர் மட்டு சம அர் சோங்கை
பல்கைகலக்கைழகைங்கைளில்
 ச்ரம
வ சோய்ப்கப
கபறகின்டு நிறைதனைர்.
பல்கைகலக்கைழகை ம சோணவர்கைள ஒவ்கவ சோர ந சோளும ஆர்ப்ப சோட்டத்தில்
ஈடுபடுகின்டு நிறைதனைர்,
பட்டஸ்த சோரி
ஆதனைவர்கைளுக்கு
 சவகல
கிகடப்பஸ்தற்கை சோதனை உத்ஸ்தரவ சோஸ்தம இல்கல."
இந்ஸ்த
நிகலகமகைகூட்டங்களை சோலும
உயர்ந்ஸ்த
மதிப்கபண்கைககூட்டங்களை
அகடவஸ்தற்கை சோதனை
கைழுத்கஸ்த
இறக்கும
 சப சோட்டியிதனை சோலும
ம சோணவர்கைள அரசயல், கைகல, இலக்கியம அல்லது  சவற எந்ஸ்த
புத்திஜீவித்ஸ்ததனைம சோதனை நடவடிக்ககைகைளிலும ஈடுபடும வ சோய்ப்பு மிகைக்
குகடு நிறைவ சோகை உளகூட்டங்களைது எதனை அமில கூறதனை சோர். "ப சோட் சோகல கைல்விக்கு
 சமலதிகைம சோகை ந சோன் வ சோரத்திற்கு ஆற ந சோட்கைளுக்கு ஸ்தனிய சோர்
வகுப்புகைளுக்கு க்ல்கி சடு நிறைன். கபரமப சோல சோதனை ந சோட்கைளில் 9 மணிக்கு
பின்தனை சர ந சோன் வீடு க்ல் சவன்.
"கைடந்ஸ்தகை சோலத்தின் ககை சோடூரம சோதனை அனுபவங்கைளின் கை சோரணம சோகை எங்கைள
கபற் சடு நிறை சோர்கைள ந சோங்கைள அரசயலில் ஈடுபடுவகஸ்தத் ஸ்தடுக்கை
முகதனைகிடு நிறை சோர்கைள, ஆதனை சோல் எங்கைள பிரச்சகதனைகைககூட்டங்களை ்ம சோளிக்கை ஒர
உண்கமய சோதனை  ச் சோ்லி்  சவகலத்திட்டம  சஸ்தகவ என்பகஸ்த
ஒப்புக்ககை சோளகி சடு நிறைன்.
ம சோணவர்கைள
அரசயலில்
நுகழந்து
 ச் சோ்லி்த்கஸ்தப் படிக்கைத் கஸ்த சோடங்கை  சவண்டும."

