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இலங்ககை இரத்மலமலாகானை புககையிரத
ததமலாழிலமலாளர்கைள் ததமலாட்டத் ததமலாழிலமலாளர்
மமலாநமலாட்டுக்கு ஆதரவளிக்கின்றானைர்
By our correspondents,

“தோடட்டத
தோடழிலடளர
த டரடட்டததின
டிப்பிப்பினிப்பினைகளும
சம ளம
மற்றும
சமூக
உரிப்பினமகப்பினள
தவெல்வெோற்கடிப்பினை
முனதனடக்கிய டப்பினோயும” எனற ோப்பினலப்பில் எத டட்சில தோடட்ட
தோடழிலடளர னடவெடிக்ப்பினக கழவும தசடசலச சமததுவெக் கட்சியும
(தசட.ச.க.) இப்பின்ந்து மடரச 17 அனறு ஏற் டட தசய்துள்ள
தோடட்டத தோடழிலடளர மடனடட்ப்பினட கட்டிதயழப்புவெோற்கடக
முனதிப்பினைடக்கம பிரசசடரததின டகமடக, தசட.ச.க. உறுப்பிிப்பினைரகள்
மடரச 3 அனறு இரதமலடப்பினிப்பினை புப்பினகயிர தோடழிலடளரகப்பினள
சந்திதோிப்பினைர.
இங்க தோடட்டத தோடழிலடளர மடனடட்டிற்க முழ ஒததுப்பினத்துழைப்பு
மட்டமனற மடனடட்டில் ங்க ற்றுவெோற்கம புப்பினகயிர ஊழியரகள்
அக்கப்பினற கடட்டிிப்பினைர.
தசட.ச.க. உறுப்பிிப்பினைரகளுடன கருதது தோரிவிதோ அப்பினிப்பினைதது
புப்பினகயிரோ தோடழிலடளரகளும தோடட்டத தோடழிலடளரகளின
வெடழ்க்ப்பினக நிப்பினலப்பினமப்பினய தமம டதோ தவெண்டியோன அவெசியம
ற்ற அக்கப்பினற கடட்டியதோடட தோடழிற்சங்கங்களின இழிவெடிப்பினை
கடட்டிக்தகடடப்ப்பின ப் ற்ற ோமது எதிரப்ப்பின தவெளிப் டததிிப்பினைர.
ோற்த டது தோடட்டத தோடழிலடளரகளுக்க வெத்துழைங்கப் ட்டள்ள 20
ரூ ட சம ள அதிகரிப்பு மற்றும அரசடங்கம தகடடப் ோடக கூறும
50 ரூ ட அதிகரிப்பு ற்ற தகட ததுடன த சிய தோடழிலடளரகள்,
இந்ோ அற் தோடப்பினகப்பினயக் தகடண்ட எனிப்பினை தசய்ய முடியும எிப்பினை
தகள்வி எழப்பிிப்பினைர.
தோடட்டப்புறங்களில் தோடழிற்சங்கங்களின னடவெடிக்ப்பினககளுடன
ோமது துப்பினற சடரந்ோ தோடழிற்சங்கங்களது னடவெடிக்ப்பினககப்பினளயும
ஒப்பிட்டப்
டரதது
த சிய
தோடழிலடளரகள்,
புப்பினகயிரோ
திப்பின்க்களததில்
உள்ள
நூறுக்கம
அதிகமடிப்பினை
தோடழிற்சங்கங்கள்
தோடழிலடளரகளின
எந்ோதவெடரு
தோப்பினவெக்கடகவும த டரடடவெதில்ப்பினல எனறும தோடழிலடளரகப்பினள
பிளவு டததி அரசடங்கங்களின முகவெரகளடக தசயற் டகினற
விோதப்பினோ தகட ததுடன சுட்டிக் கடட்டிிப்பினைர.
புப்பினகயிர தவெப்பினலத ோளததில் தமப்பினட புதுப்பிப்ப்பின ோனியடருக்க
தகடடததுள்ளப்பினம,
அரசடங்கததின
சுற்று
நிரூ ங்களில்
அடங்கியுள்ள வெப்பினரயப்பினறகளுக்கம தமலடக தவெப்பினலத ோளததில்
அதிக தனரம தவெப்பினல தசய்ய தனரந்துள்ளப்பினம த டனற
பிரசசிப்பினிப்பினைகப்பினளப் ற்ற சகல தோடழிற்சங்கங்களும தம மௌிப்பினைமடக
இருப் ோடக தோடழிலடளரகள் கூறிப்பினைர. தவெப்பினல மணிததியடலங்கள்
சம ந்ோமடக
கடந்ோ
ஆண்ட
இடமத ற்ற
தோடழிலடளர
த டரடட்டததில்
தோடழிலடளரகள்
மததியில்
பிளப்பினவெ
ஏற் டததுவெோற்க தோடழிற்சங்கங்கள் தசயற் ட்ட விோதப்பினோ
தோடழிலடளரகள் வி ரிதோிப்பினைர.
சில தோடழிலடளரகள், தோடழிற்சங்கங்களில் இருந்து முழப்பினமயடக
பிரிந்து இருப் ோடக கூறயதோடட ஏப்பினிப்பினைய தோடழிலடளரகளும
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த யரளவெல் மட்டதம தோடழிற்சங்கங்களில் இருப் ோடக கூறிப்பினைர.
சகல
தோடழிற்சங்கங்களும
“தவெண்டடதமனற
நிப்பினல
ஏற் ட்டள்ளோடகவும”
“அரசியல்
கசப் டிப்பினைோடக
ஆகியுள்ளோடகவும” அதனகமடிப்பினை தோடழிலடளரகள் தோரிவிதோிப்பினைர.
முோலடளிததுவெ
ஆட்சியடளரகளுடன
கூட்டடக
தோடழிற்சங்கங்களடல் தசய்யப் டம னடவெடிக்ப்பினககள் மிக மிக
பிற்த டக்கடிப்பினைது. ஆிப்பினைடல் தோடழிலடள வெரக்கம சுயடதீிப்பினைமடக
ஒழங்கப்பினமயடமல் ஒதுங்கி இருந்து டரததுக் தகடண்டிருந்ோடல்,
ோடக்கோப்பினல தமலும தமலும உக்கிரமடக்கவெோற்க ஆளும
வெரக்கததிற்க இடம கிப்பினடக்கம எனறு தசட.ச.க. பிரசசடரகரகள்
சுட்டிக் கடட்டிிப்பினைர.
ோமது தோப்பினவெகளுக்கடகப் த டரடடவெோற்க, தோடழிற்சங்கங்களில்
இருந்து
சுயடதீிப்பினைமடிப்பினை
புதிய
அப்பினமப்புகப்பினள
கட்டிதயழப்பிக்தகடள்ள தவெண்டியது தீரக்கமடிப்பினைது எிப்பினை தோடட்டத
தோடழிலடளர
த டரடட்டததின
அனு வெங்கப்பினள
யன டததிக்தகடண்ட தசட.ச.க. உறுப்பிிப்பினைரகள் தகடடதோ
விளக்கததின
மூலம
அது
ற்றய
கலந்துப்பினரயடடல்கள்
இடமத ற்றிப்பினை.
ோமக்க தோடழிப்பினலப் த ற்றுக்தகடடதோ அப்பினமசசர சடரந்ோ கட்யின
தோடழிற்சங்கததில் இருப் து ண் டடடிப்பினைது எிப்பினை நிப்பினிப்பினைப் ோடக
ஒரு தோடழிலடளி கூறிப்பினைடர. தோடழில் ஒனப்பினறப் த ற்றுக்தகடள்வெது
ஒவ்தவெடரு மனிோனுக்கம உள்ள சமூக உரிப்பினம என ோடல்,
அரசடங்கததில் அதிகடரததில் இருக்கம கட்சி மூலம தோடழில்
கிப்பினடதோ கடர்தோடல், அோற்க கடன ட்டள்ளோடக ஆகடது எிப்பினை
பிரசசடரகரகள் சுட்டிக் கடட்டிிப்பினைர. அோிப்பினைடல், ோமது ஊதியம
மற்றும
வெடழ்க்ப்பினக
நிப்பினலப்பினமகப்பினள
அபிவிருததி
தசய்துதகடள்வெோற்கடிப்பினை த டரடட்டதப்பினோ ப்பினகயில் எடப் ோற்க
அப்பினோ ஒரு ோப்பினடயடக ப்பினவெததுக்தகடள்ளக் கூடடது எிப்பினை
தோளிவு டததிய
பினிப்பினைர,
அப்பினோ
அவெரும
ஏப்பினிப்பினைய
தோடழிலடளரகளும ஏற்றுக்தகடண்டிப்பினைர.
எத டட்சில தோடட்டததில் தோடழிலடளரகள் கட்டிதயழப்பியுள்ள
னடவெடிக்ப்பினக கழ
ற்ற விளக்கம தகடடதது, புப்பினகயிரோ
தவெப்பினலத
ோளங்களிலும
தோடழிற்சங்கங்களுக்க
தவெளியில்
சுயடதீிப்பினை தோடழிலடளர னடவெடிக்ப்பினக கழப்பினவெ கட்டிதயழப்பிக்
தகடண்ட, ோனியடரமயமடக்கததிற்கம தோடழிலடளரகளின ஏப்பினிப்பினைய
தகடரிக்ப்பினககளுக்கடகவும
த டரடட்டதப்பினோ
ஏற் டட
தசய்ய
தவெண்டம எனற தயடசப்பினிப்பினைக்க தோடழிலடளரகளிடம சடோகமடிப்பினை
பிரதி லப்பு கிப்பினடதோது.
அதோப்பினகய ஒரு ஐக்கியம தசயற் டம த டது தோடழிற்சங்கங்கள்
மற்றும ஆளும வெரக்கததிடம இருந்து எதோப்பினகய ோப்பினட
வெரக்கூடம என து
ற்ற சில தோடழிலடளரகள் கவெிப்பினைம
தசலுததிிப்பினைர.

எத டட்சில தோடட்டததில் அப்பினமக்கப் ட்டள்ள னடவெடிக்ப்பினக
கழவின ோப்பினலவெர மற்றும அோன தசயற் டட்டடளரகளுக்க
ல்தவெறு பிரசசிப்பினிப்பினைகப்பினள தோடற்றுவிப் ோற்க தோடழிற்சங்கத
ோப்பினலவெரகளும
முோலடளிமடரும
தசரந்து
முயற்சிதோடலும
தோடழிலடளரகள் அோற்க எதிரடக நினறோன மூலம அந்ோ
பிரசசிப்பினிப்பினைகப்பினள தவெற்றதகடள்ள வெழி இருப் ோடக தசட.ச.க.
உறுப்பிிப்பினைரகள் சுட்டிக் கடட்டிிப்பினைர.
புப்பினகயிரோ தோடழிலடளரகள் இந்திய- டகிஸ்ோடன யுதோ நிப்பினலப்பினம
ற்ற கவெிப்பினைதப்பினோ தசலுததியிருந்ோதோடட அோன மூலம இந்திய
துப்பின்க் கண்டததில் தோடழிலடள ஒடக்கப் ட்ட மக்களுக்க
ஏற் டக் கூடிய ஆ ததுக்கப்பினளப் ற்றயும த சிிப்பினைர.
இரதமலடப்பினிப்பினை புப்பினகயிரோ தவெப்பினலத ோளததின தோடழிலடளியடிப்பினை
சுனில் த் ஹேவெதக, அதமரிக்கட இந்தியடவுக்க ஆோரவு தகடடப் து
சீிப்பினைடவுக்க எதிரடிப்பினை ஒரு ஆததிரமூட்டல் எனறும, இலங்ப்பினகயில்
இருந்ோ “இரடஜ க அரசடங்கம சீிப்பினைடவுடன உறவுகப்பினளப்
த ணியோன கடர்மடக அப்பினோ மடற்றுவெோற்க அதமரிக்கட
ோப்பினலயிட்டது” என து தோளிவெடிப்பினைது எனறும தோரிவிதோடர.
இந்திய- டகிஸ்ோடன தமடோல் அனு ஆயுோ யுதோததின மட்டததிற்க
வெளரக்கூடிய ஆ தது மற்றும அப்பினோ மூடி மப்பினறதது னதரந்திர
தமடடியின இந்திய அரசடங்கம மற்றும இமரடன கடனின
டகிஸ்ோடன அரசடங்கமும இிப்பினைவெடோதப்பினோ தூண்டி விடகினற
விோதப்பினோ
ற்ற
தசட.ச.க.
பிரசசடரகரகள்
தகடடதோ
விளக்கததுடன உடன ட்ட அவெர, யுதோம தோற்கடசியவின
வெடயிலுக்தக தகடண்ட வெரப் ட்டிருப் து தோளிவு எிப்பினைக் கூறிப்பினைடர.
மறு க்கம முோலடளிததுவெ அரசடங்கம சுரண்டப்பினல உக்கிரமடக்கி,
ோனியடரமயமடக்கல் தவெப்பினலத திட்டதப்பினோ தசயற் டததுகினற
விோம
ற்ற
புப்பினகயிரோ
திப்பின்க்களததின
ஊடடக
தவெளிப் ட்டள்ள விோதப்பினோ அவெர விளக்கிிப்பினைடர.
புப்பினகயிரோப் த ட்டிகப்பினள திருததுவெப்பினோ ோனியடர கம னிகளுக்க
ஒப் ப்பினடதது புப்பினகயிரோ தவெப்பினலத ோளததின னடவெடிக்ப்பினககப்பினள
ோனியடர துப்பினற ஊடடக தசய்துதகடள்வெோற்க இப்த டது
னடவெடிக்ப்பினக எடக்கப் ட்டள்ள விோதப்பினோ அவெர தசட.ச.க.
உறுப்பிிப்பினைரகளிடம
விளக்கிிப்பினைடர:
“இரதமலடப்பினிப்பினை
இரயில்
தவெப்பினலத ோளததில் இருந்து டகங்கப்பினள தகடடதது, த டதுவில்
னல்ல நிப்பினலப்பினமயில் உள்ள இரயில் த ட்டிகப்பினள திருததுவெோற்க
ோனியடரதுப்பினறயிடம ஒப் ப்பினடததுள்ளிப்பினைர. ஒரு த ட்டிக்க 2 தகடடி
ரூ ட தகடடக்கினறடரகள். எங்களத தவெப்பினலத ோளததிற்க
முற்றலும வீிப்பினைடகிப் த டிப்பினை த ட்டிகதள வெருகினறிப்பினை. அவெற்ப்பினற
திருததுவெோற்க 35 இலட்சம தசலவெடகவெோடகதவெ கூறப் டகிறது,”
எிப்பினை அவெர கூறிப்பினைடர.
“இது ற்ற தோடழிற்சங்கங்கள் தம மௌிப்பினைமடக உள்ளிப்பினை. இங்கள்ள
தோடழிற்சங்கங்கள்
தோடட்டப்புறங்களில்
உள்ள
தோடழிற்சங்கங்கப்பினள விட மடறு ட்டப்பினவெ அல்ல” எிப்பினை கூறய
அவெர, தோடட்டத தோடழிலடளர மடனடட்டில்
ங்க ற்றுவெோற்க
அக்கப்பினற கடட்டிிப்பினைடர.
புப்பினகயிர தவெப்பினலத ோளததில் முதிய தோடழிலடளியடிப்பினை எம.டி.
த தரரட, ோிப்பினைது ஊர மஸ்தகலயடவிற்க அருகில் இருப் ோடல்
தோடட்டப் புறததில் ோமிழ் மற்றும சிங்களத தோடழிலடளரகள் ஒதர
விோததில் சுரண்டப் டவெது ோிப்பினைக்க னனக தோரியும எிப்பினைக்
கூறிப்பினைடர.
தோடட்டத
தோடழிலடளரகளுக்க
சம ளதப்பினோ
அதிகரிக்க
தவெண்டியப்பினோப் ற்ற த சிய அவெர, “கிப்பினடக்கினற ஊதியதப்பினோப்

த டறுதோளவில் இந்ோ தோடழிலடளரகளுக்க தகடதுப்பினம மடப்பினவெத
ோவிர தவெறு உலகம கிப்பினடயடது. தரடட்டிப்பினய மட்டதம சடப்பிட்ட
தவெப்பினல
தசய்கினறிப்பினைர.
ோமிழ்
மற்றும
சிங்கள
தோடழிலடளரகளுக்க ஒதர அளவு ஊதியமோடன கிப்பினடக்கினறது.
சம ளப் த டரடட்டதப்பினோ முனதிப்பினைடக்க தவெண்டியது அவெசியம”
எிப்பினைக் கூறிப்பினைடர.
இந்தியடவுக்கம டகிஸ்ோடனுக்கம இப்பினடயில் ஏற் ட்டள்ள த டர
நிப்பினலப்பினமகள் ற்ற அவெருடன கலந்துப்பினரயடடப் ட்டது. இந்திய
மற்றும
டகிஸ்ோடன அரசடங்கங்கள் இிப்பினைவெடோதப்பினோ தூண்டி
விட்ட அந்ோ னடடகளில் உள்ள உப்பினத்துழைக்கம மக்களின
த டரடட்டங்கப்பினள ஒடக்கவெோற்கடக இந்ோ யங்கரமடிப்பினை த டப்பினர
தூக்கிப் பிடிததுக்தகடண்டள்ளிப்பினைர எனறும, இோற்க எதிரடக
தோடழிலடள வெரக்கதப்பினோ தசடசலச தவெப்பினலத திட்டததின
அடிப் ப்பினடயில் அணிதிரட்ட தவெண்டம எனறும தசட.ச.க.
பிரசசடரகரகள் சுட்டிக் கடட்டிிப்பினைர.
புப்பினகயிர திப்பின்க்களததுக்கள் சங்கங்கள் மற்றும இடது எிப்பினை
கூறக்தகடள்ளும கடசிகள் தசயற் டகினற முப்பினறப்பினய ற்ற ோிப்பினைது
தகட தப்பினோ தவெளிப் டததிய அவெர, “எங்களுக்க அடதோ
ரம ப்பினரப்பினயயடவெது
இதில்
இருந்து
விலக்கிக்தகடள்ள
தவெண்டம” எிப்பினைக் கூற, தோடட்டத தோடழிலடளர மடனடட்டிற்க
வெருவெோற்க உள்ள வெசதிப்பினயப் ற்ற தயடசிப் ோடக கூறிப்பினைடர.
அவிஸ்ஸடவெப்பினலப்பினய வெதிவிடமடகக் தகடண்ட ஆர. ப. சமில
எனற புப்பினகயிரோ ஊழியர, சில தோடட்ட உரிப்பினமயடளரகள்
தோடட்டங்கப்பினள பிரிதது விற்று மிகப் த ரும இலட ம த ற்று
தோடட்டங்களில் தோடழில்கப்பினள அழிப் ோடக சுட்டிக் கடட்டிிப்பினைடர.
சடலடவெ தோடட்டக் கம னிக்க தசடந்ோமடிப்பினை புஸ்ஸல்லடவெ
தோடட்டதப்பினோ அவெர உோடர்மடக கடட்டிிப்பினைடர.
புப்பினகயிரோ ஊழியரின சதகடோரரும கட்டமடிப்பினை தோடழிலடளியுமடிப்பினை
னடமல் த தரரட, ோிப்பினைது கிரடமமடிப்பினை தோற்கில் கடவெிப்பினை
பிரதோசததில் 2 முோல் 5 ஏக்கர வெப்பினரயடிப்பினை சிறய தோயிப்பினல
தோடட்டங்களிலும தோடழிற்சடப்பினலகளிலும த ண் தோடழிலடளரகள்
னடதளடனறுக்க
600-800 ரூ ட வெப்பினரயடிப்பினை ஊதியததிற்க
சுரண்டப் டவெோடக தோரிவிதோடர. “உங்களது த டரடட்டம மிகவும
உததவெகமடிப்பினைது” எிப்பினை அவெர கூறிப்பினைடர.
கட்டமடிப்பினை துப்பினறக்க இந்தியடவிலும சீிப்பினைவிலும இருந்து
அப்பினத்துழைதது வெரப் டம தோடழிலடளரகள் ற்ற கறப்பிட்ட அவெர,
இந்ோ புலமத யர தோடழிலடளரகள், 10-12 மணிததியடலங்கள்
தவெப்பினல
வெடங்கப் டகிறடரகள்
எனறடர.
புலமத யர
தோடழிலடளரகள்
அவ்வெடறு
சுரண்டப் டவெப்பினோ
னடம
எதிரக்கினதறடம எனினும புலமத யர தோடழிலடளரகளுக்க இந்ோ
னடட்டில் வெந்து தவெப்பினல தசய்வெோற்க உள்ள உரிப்பினமப்பினய னடங்கள்
டதுகடக்கினதறடம எிப்பினை தசட.ச.க. பிரசசடரகரகள் கூறய த டது,
அவெர அப்பினோ ஏற்றுக்தகடண்டடர. ் ஹேட்டனில் னடக்கவுள்ள
தோடட்டத தோடழிலடளர மடனடட்டில்
ங்க ற்ற முயற்சிப் ோடக
அவெர கூறிப்பினைடர.
புப்பினகயிர திப்பின்க்களததின இரதமலடப்பினிப்பினை அலுவெலக த ண்
ஊழியரகளும த சிிப்பினைர. ோடங்கள் ஒனறப்பின்ந்ோ தசப்பினவெப்பினயச
தசரந்ோவெரகள் எனறும யடர ஆட்சிக்க வெந்ோடலும ோடம மிகவும
தமடசமடக
சுரண்டப் டவெோடகவும
கூறிப்பினைர.
தோடட்டத
தோடழிலடளரகளின
சம ளப்
த டரடட்டதப்பினோ
ோமமுப்பினடய
த டரடட்டமடக கருதுவெோடக ஒரு த ண் கூறிப்பினைடர.

