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மபசோது கூட்டத்தில் உரி வதில் உரையசோற்றுவசோர்
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இலங்ககையில்  ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்சி ( ச் சோ.்.கை.) மற்றும
்மூகை ்மத்துவத்துக்கை சோன ்ர்வ ச்கான சர்வதே் இகசர்வதேச இளைஞர் மற்றும
ம சோணவர்கைள் (IYSSE) அகமப்பும அக் சஅ சோபர் 30 அன்று ஒர
பப சோதுக்
கூட்அத்க்கான சர்வதே
நஅத்துகின்றன.
"உலகை
யுத்்கான சர்வதே
அச்சுறுத்்கான சர்வதேலும அபமரிக்கை ஜன சோதிபதித்  ச்கான சர்வதேர்்கான சர்வதேலும" என்ற
்கான சர்வதேகலப்பில் இஅமபபறும இந்்கான சர்வதே நிகைழ்வில்,  ச் சோ்லி்
்மத்துவக் கைட்சியின் அபமரிக்கை ஜன சோதிபதி  சவட்ப சோசர்வதேச இளைர்
பஜரி கவட், இகணய வழிய சோகை உகரைய சோற்றுவ சோர்.
ஒ சரை  ச் சோ்லி்  சப சோர்-எதிர்ப்பு கைட்சி என்ற வககையில்,
அபமரிக்கை  ச்கான சர்வதேர்்கான சர்வதேலில்  ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்சியின்
பிரைச்் சோரைம, ப்கான சர்வதேற்கை சோசிய சோ மற்றும ்ர்வ ச்கான சர்வதே் அசர்வதேச இளைவிலும
உக உழைக்கும மக்கைளுக்கும இகசர்வதேச இளைஞர்கைளும பபரம அரைசியல்
முக்கியத்துவம
வ சோய்ந்்கான சர்வதே்கான சர்வதே சோகும.
இலங்ககையும,
இந்்கான சர்வதேப்
பிரை சோந்தியத்தில் உள்சர்வதேச இளை ஏகனய அகனத்து ந சோடுகைள்  சப சோன்று,
ஏற்கைன சவ "ஆசிய சோவில் முன்னிகல" என்று அக உழைக்கைப்படும
சீன சோவுக்கு எதிரை சோன வ சோஷிங்அனின் ஏகை சோதிபத்திய  சப சோர்
ஏற்ப சோடுகைளுக்குள் இழுக்கைப்பட்டு வரகின்றது.
அபமரிக்கை
 ச்கான சர்வதேர்்கான சர்வதேல்
்ட்அங்கைளும
மு்கான சர்வதேல சோளித்துவ
ஊஅகைங்கைளும, அபமரிக்கை மக்கைள் இரைண்டு வலது் சோரி
 சவட்ப சோசர்வதேச இளைர்கைளுக்கு
இகஅயில்
மட்டு சம
ஒரவகரைத்
 ச்கான சர்வதேர்ந்ப்கான சர்வதேடுக்கை முடியும என கை சோட்டுகின்றன - சவ சோல் ஸ்ட்ரீட்
மற்றும
பபன்அகைனின்
 ச்கான சர்வதேர்வ சோன
ஜனந சோயகைக்
கைட்சி
 சவட்ப சோசர்வதேச இளைர் ஹில்ல சோரி கிளின்அன், அல்லது பில்லியனரம
ப சோசி்வ சோதியும சோன குடியரைசுக் கைட்சி  சவட்ப சோசர்வதேச இளைர் பஅ சோன சோல்ட்
ட்ரைமப்.
ஜன சோதிபதி
 சப சோட்டியில்
இந்்கான சர்வதே
இரைண்டு
 சவட்ப சோசர்வதேச இளைர்கைளில் ய சோர் பவற்றி பபற்ற சோலும, சீன சோ மற்றும
ரைஷ்ய சோவுக்கு எதிரை சோன அபமரிக்கை யுத்்கான சர்வதே ஆத்திரைமூட்அல்கைள்
தீவிரைம சோவ ச்கான சர்வதே சோடு  ச்ர்த்து, உள்ந சோட்டு அரை் அஅக்குமுகற,
்மூகை
்மத்துவமின்கம
மற்றும
பப சோரசர்வதேச இளை சோ்கான சர்வதே சோரை
ப சோதுகை சோப்பின்கமயும உக்கிரைமகஅயும.

கைஅந்்கான சர்வதே ம சோ்கான சர்வதேம, ப சோக்கிஸ்்கான சர்வதே சோனுக்கு எதிரை சோன இந்திய சோவின்
இரை சோணுவத் ்கான சர்வதே சோக்கு்கான சர்வதேல், இந்்கான சர்வதே இரைண்டு அணு ஆயு்கான சர்வதே
ந சோடுகைகசர்வதேச இளையும  சப சோரின் விளிமபுக்கு பகை சோண்டுவந்துள்சர்வதேச இளைது.
இந்திய சோகவ அபமரிக்கை சோவும, ப சோக்கிஸ்்கான சர்வதே சோகன சீன சோவும
ஆ்கான சர்வதேரிக்கும சப சோது, இந்தியத் துகணக் கைண்அத்தில சோன  சப சோர்
விகரைவில் ஒர உலகை  சம சோ்கான சர்வதேல சோகை பவடிக்கை முடியும.
ப்கான சர்வதே சோழில சோசர்வதேச இளை வர்க்கைம மட்டு சம,  ச் சோ்லி் ்ர்வ ச்கான சர்வதேசிய
 சவகலத்திட்அத்தில் அணிதிரைண்டு, இந்்கான சர்வதே ஆபத்க்கான சர்வதேத் ்கான சர்வதேடுக்கை
முடியும.
இலங்ககை
ஜன சோதிபதி
மஹிந்்கான சர்வதே
இரை சோஜபக்ஷவின்
அரை் சோங்கைத்தின்
திக்யகமவு
சீன சோகவ
 சந சோக்கி
இரந்்கான சர்வதே்கான சர்வதேன சோல், அவகரை அகைற்றுவ்கான சர்வதேற்கை சோகை கைஅந்்கான சர்வதே ஆண்டு
நஅந்்கான சர்வதே
ஆட்சி
ம சோற்ற
நஅவடிக்ககையில்
அபமரிக்கை சோ
்கான சர்வதேகலயிட்டிரந்்கான சர்வதேது என்பது ஒர பகிரைங்கை இரைகைசியம சோகும.
ஜன சோதிபதி கமத்திரிப சோல சிறி ச்ன மற்றும பிரை்கான சர்வதேமர் ரைணில்
விக்கிரைமசிங்கைவின் ்கான சர்வதேற் சப சோக்கான சர்வதேய அரை் சோங்கைம, சீன சோவுக்கு
எதிரை சோன வ சோஷிங்அனின் பூ சகை சோசர்வதேச இளை மூ சல சோப சோய மற்றும
இரை சோணுவ
ஆத்திரைமூட்அல்கைளில்
அபமரிக்கை சோ
மற்றும
இந்திய சோவுக்கு ஒர ப்யலூக்கைம சோன பங்கு்கான சர்வதே சோரைரை சோகை ஆ்கான சர்வதேரைவு
பகை சோடுத்து வரகின்றது.
இலங்ககை
 ச் சோ்லி்
்மத்துவக்
கைட்சி
மற்றும
ஐ.கவ.எஸ்.எஸ்.இ.,
ஏகை சோதிபத்திய
யுத்்கான சர்வதேத்துக்கும
மு்கான சர்வதேல சோளித்துவ சிக்கைன நஅவடிக்ககைகைளுக்கும எதிரை சோகை ஒர
உண்கமய சோன ம சோற்றீட்கஅ எதிர்ப சோர்க்கும அகனவகரையும,
கூட்அத்தில்
கைலந்து
பகை சோள்ளும சோறும
 ச் சோ்லி்
 சவகலத்திட்அத்தின் அடிப்பகஅயில் ஒர  சப சோர் எதிர்ப்பு
இயக்கைத்துக்கை சோன
 சப சோரை சோட்அத்துக்கு
ஆ்கான சர்வதேரைவளிக்கும சோறும
அக உழைப்பு விடுக்கின்றது. இந்திய துகண கைண்அத்திலும
ஏகனய இஅங்கைளிலும உள்சர்வதேச இளை ப்கான சர்வதே சோழில சோசர்வதேச இளை வர்க்கைத்திற்கும
ஒடுக்கைப்பட்அ மக்கைளுக்கு ஒர முற் சப சோக்கை சோன ம சோற்றீடு இது
மட்டு சம.

கூட்ட வபரங்கள
திகதி: அக்்டட்டோபர 30
்டேரம: ஞ்டோயிற்றுக்கிழ்கிழமக, 3.00 கண
இடம: சவ்சிரிப்டோய, 123 வ்டேர்டோக க்டோவத்்கிழம், கக்டோழுமப 07.

