உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

www.wsws.org

இலங்ககை சசோசலிச சமத்துவக் கைட்ச
ஜனோதிபதி சறிசசனவின் வின் பபோலிஸ-அரச நடவடிக்ககைகைளுக்க
அரசயல் கைட்சகைள் ஆதரவளிப்பகத கைண்டனம் வின் பசய்கிறது
By the Socialist Equality Party (Sri Lanka),

கடந்த

வவாரம, இலங்கக ஜனவாதிபதி கதி மைத்திரிபவால சிறிால சிறிசபால சிறிசேன,

அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஒரு "அகனத்துக் கட்சி தி மைவாசி மாநவாட்டிற்கு"
அக அழைப்பு விடுத்து, அவபால சிறிசேரகவால நிகலகய அறிவித்ததன் மூலம,
அடக்குமுககுமுறை சி மாநடவடிக்ககககிக்கைகளை அமுலுக்கு முலுக்கு ககவாண்டு வருவகத
அம தி மைவாசி மாநவாடு அங்கீகரித்தது.
இந்த முலுக்கு கபவாலிஸ-அரபால சிறிசே விதிகளின் பிரவாதன இலக்கு இஸலவாமிய
தீவிரவவாதிகள் அல்ல, தி மைவாகுமுறைவாக, முலுக்கு கதவாழிலவாிக்கைகளை வர்க்கத்தின் ஒரு
பால சிறிசேர்வால சிறிசதபால சிறிசே எழுச்சியின் ஒரு பவாகதி மைவாக ால சிறிசபவாரவாட்டத்திற்கு வருகின்குமுறை
உக அழைக்கும தி மைக்கால சிறிசிக்கைகளை, என ால சிறிசபால சிறிசேவாபால சிறிசேலிபால சிறிசே பால சிறிசேதி மைத்துவக் கட்சி (ால சிறிசபால சிறிசேவா.பால சிறிசே.க.)
எச்பால சிறிசேரிக்கின்குமுறைது.
ஏப்ரல் 21 அன்று கிறிஸதவ ால சிறிசதவவாலயங்கள் தி மைற்றும ஆடமபர
விடுதிகள் மீது சி மாநடத்தப்பட்ட பயங்கரவவாத குண்டுத் தவாக்குதல்ககிக்கைகளை,
இந்த
பவாரதூரதி மைவான
ஜனசி மாநவாயக-விால சிறிசரவாத
சி மாநடவடிக்ககககிக்கைகளை
முன்முலுக்கு கனடுப்பதற்கவான
பால சிறிசேவாக்குப்
ால சிறிசபவாக்கவாக
ஜனவாதிபதி
பற்றிக்முலுக்கு ககவாண்டவார்.
இந்த
தவாக்குதல்களில்
நூற்றுக்கணக்கவான
அப்பவாவி
ஆண்கள்,
முலுக்கு கபண்கள்
தி மைற்றும
கு அழைந்கதகளும
முலுக்கு ககவால்லப்பட்டனர்.
பயங்கரவவாத குண்டுத் தவாக்குதலின் பல விடயங்கள் முலுக்கு கதளிவவாக
இல்கல.
எனினும,
அரபால சிறிசேவாங்க
தகலவர்களும
பவாதுகவாப்பு
ால சிறிசபால சிறிசேகவகளும, ஒரு இஸலவாமிய குழு ால சிறிசதவவாலயங்கள் மீது
குண்டுவீபால சிறிசேத் திட்டமிட்டுள்ிக்கைகளைது என்குமுறை முலுக்கு கதளிவவான எச்பால சிறிசேரிக்ககககிக்கைகளை
கண்டும கவாணதது ால சிறிசபவால் இருந்து விட்டனர்.
முலுக்கு ககவாழுமபுடனவான இரவாணுவ தி மைற்றும அரசியல் உகுமுறைவுககிக்கைகளை
வலுப்படுத்திக்முலுக்கு ககவாள்ளும முயற்சியின் ஒரு பகுதியவாக இலங்கக
புலனவாய்வவாிக்கைகளைர்களுக்கு
"உதவுவதற்கவாக"
எஃப்.பி.ஐ
தி மைற்றும
இரவாணுவ வல்லுனர்ககிக்கைகளை அனுப்பிகவப்பதற்கு இந்த துன்பத்கத
அமுலுக்கு கதி மைரிக்கவா பற்றிக்முலுக்கு ககவாண்டுள்ிக்கைகளைது. வவாஷிங்டன், சீனவாவிற்கு எதிரவான
தனது யுத்த உந்துதல்களுக்கு இலங்கககய ஒரு கதி மையதி மைவாக
கருதுகிகுமுறைது.
அகனத்து கட்சி தி மைவாசி மாநவாட்டில் பங்குபற்றிய கட்சிகள், அக்ால சிறிசடவாபரில்
பகிரங்கதி மைவாக
முலுக்கு கவடித்த
அரசியல்
உள்
ால சிறிசதி மைவாதல்களில்
சிக்கிக்முலுக்கு ககவாண்டுள்ிக்கைகளைன. ரணில் விக்கிரதி மைசிங்ககவ பிரததி மைர் பதவியில்
இருந்து நீக்கிய சிறிால சிறிசபால சிறிசேன, முன்னவாள் ஜனவாதிபதி தி மைஹிந்த
இரவாஜபக்ஷகவ பிரததி மைரவாக்கினவார். ஆனவால் உயர் நீதிதி மைன்குமுறைம,
சிறிால சிறிசபால சிறிசேனவின் சி மாநடவடிக்கககள் அரசியலகதி மைப்பிற்கு முரணவானது என
அறிவித்த பின்னர், வவாஷிங்டனின் அழுத்தத்தின் கீழ் அவர்
விக்கிரதி மைசிங்ககவ
மீண்டும
பதிவியில்
அதி மைர்த்த
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டவார்.
இரவாஜபக்ஷகவ
சீனவாவுடன்
மிக
முலுக்கு கசி மாநருக்கதி மைவானவரவாக அமுலுக்கு கதி மைரிக்கவா கருதுகிகுமுறைது.
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ஆளும வட்டவாரங்களில் கபால சிறிசேப்பவான பிிக்கைகளைவுகள் இருந்தால சிறிசபவாதிலுமகூட,
பயங்கரவவாதத்கத
எதிர்த்துப்
ால சிறிசபவாரவாடுவதற்கும,
"ால சிறிசதசிய
பவாதுகவாப்கப பலப்படுத்துவதற்கும" என்குமுறை முலுக்கு கபயரில் இரவாணுவமுலுக்கு கபவாலிஸ எந்திரத்கத வலுப்படுத்துவது பற்றி அவற்றுக்கு இகடயில்
எந்த முரண்பவாடும கிகடயவாது. ஒட்டு முலுக்கு கதி மைவாத்த ஆளும வர்க்கமும
முலுக்கு கதவாழிலவாிக்கைகளைர்கள், விவபால சிறிசேவாயிகள், தி மைவாணவர்கள் தி மைற்றும இகிக்கைகளைஞர்களின்
அதிகரித்து வரும ஆர்ப்பவாட்ட தி மைற்றும ால சிறிசவகலநிறுத்த இயக்கத்கதக்
கண்டு ஆ அழைதி மைவாக பீதியகடந்துள்ிக்கைகளைது.
டிபால சிறிசேமபரில் 100,000 ால சிறிசதவாட்டத் முலுக்கு கதவாழிலவாிக்கைகளைர்கள் அவர்களுகடய
வறுகதி மை-நிகல அடிப்பகட ஊதியத்கத இரட்டிப்பவாக்க ால சிறிசகவாரி ஒன்பது
சி மாநவாள் ால சிறிசவகலநிறுத்தம முலுக்கு கபால சிறிசேய்தனர். கடந்த தி மைவாதம 200,000 இற்கும
அதிகதி மைவான ஆசிரியர்கள் ஒரு சி மாநவாள் ால சிறிசவகல நிறுத்தம முலுக்கு கபால சிறிசேய்தனர்.
முலுக்கு கதவாழிற்பால சிறிசேங்கங்கள்
இந்த
ால சிறிசபவாரவாட்டங்ககிக்கைகளை
அடக்குவதற்கும
கு அழைப்புவதற்கும
முயன்குமுறை
ால சிறிசபவாதிலும,
முலுக்கு கதவாழிலவாிக்கைகளைர்களின்
கிிக்கைகளைர்ச்சிகயத் தடுப்பதற்கு முலுக்கு கதவாழிற்பால சிறிசேங்கங்களுக்கு உள்ிக்கைகளை திகுமுறைகனப்
பற்றி ஆளும வர்க்கத்திற்குள் ஆழ்ந்த கவகல நிலவுகின்குமுறைது.
அவபால சிறிசேரகவாலச் பால சிறிசேட்டம தி மைற்றும வீதிகளில் கூட்டங்கள், ஊர்வலம
தி மைற்றும
முலுக்கு கதவாந்தரவுககிக்கைகளை
ஏற்படுத்துவதவாக
கருதப்படும
முலுக்கு கவளியீடுககிக்கைகளையும தகட முலுக்கு கபால சிறிசேய்வதும அடங்கும. ால சிறிசவகலநிறுத்தங்கள்
தி மைற்றும முலுக்கு கதவாழிற்பால சிறிசேங்க சி மாநடவடிக்ககககிக்கைகளை தகட முலுக்கு கபால சிறிசேய்வதற்கு
அத்தியவாவசிய ால சிறிசபால சிறிசேகவ பிரிகவப் பயன்படுத்த முடியும.
பிரிவிகனவவாத தமிழீ அழை விடுதகலப் புலிகளுக்கு எதிரவான சி மாநவாட்டின்
மூன்று தபால சிறிசேவாப்தகவால இனவவாத யுத்தத்தின் முடிவின் பின்னர் முதல்
தடகவயவாக, இரவாணுவம தி மைற்றும முலுக்கு கபவாலிஸ தீவு முழுவதும
அகனத்து
வீடுககிக்கைகளையும
குடியிருப்பவாிக்கைகளைர்ககிக்கைகளையும
ால சிறிசபால சிறிசேவாதகனயிடுகின்குமுறைன.
பகடயினரும முலுக்கு கபவாலிசும பிடி ஆகண இன்றி தி மைக்ககிக்கைகளை ககதுமுலுக்கு கபால சிறிசேய்ய
முடியும. அவர்கள் ஒரு நீதவவான் முன் நிறுத்தப்பட்ட பின்னர்,
பவாதுகவாப்பு முலுக்கு கபால சிறிசேயலரின் உத்தரவின் ால சிறிசபரில் அவகர ஒரு வருடத்திற்கு
தடுத்து கவத்திருக்க முடியும. கடந்த கவாலத்தில் ால சிறிசபவாலால சிறிசவ, இந்த
முலுக்கு ககவாடூரதி மைவான
பால சிறிசேட்டங்கள்,
எால சிறிசதச்பால சிறிசேதிகவாரதி மைவான
ககதுகள்,
விபால சிறிசேவாரகணயின்றி நீண்ட கவாலம தடுத்து கவத்தல், தி மைற்றும
நீதிதி மைன்குமுறைத்தில் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒப்புதல் வவாக்குமூலங்ககிக்கைகளை
முலுக்கு கபறுவதற்கவாக சித்திரவகதகய ால சிறிசதி மைற்முலுக்கு ககவாள்வகதயும விகிக்கைகளைவிக்கும.
முலுக்கு கபவாலிஸ-அரபால சிறிசே ஒடுக்குமுககுமுறையின் இந்த சூழ்நிகலயில், பவாதுகவாப்பு
பகடகள்
ால சிறிசபவாரின்ால சிறிசபவாது
பயன்படுத்தப்பட்ட
முலுக்கு ககவாடூரதி மைவான
வழிமுககுமுறைககிக்கைகளை புதுப்பிக்க முடியும -முலுக்கு ககவாகலக் குழுக்கள் தி மைற்றும
அரசியல் எதிரிககிக்கைகளையும விதி மைர்பால சிறிசேகர்ககிக்கைகளையும பால சிறிசேட்டத்திற்குப் புகுமுறைமபவாக
படுமுலுக்கு ககவாகல முலுக்கு கபால சிறிசேய்வதும இதில் அடங்கும.
இந்த வவாரம ஜனவாதிபதி சிறிால சிறிசபால சிறிசேன, ஒரு வவாரத்திற்கும ால சிறிசதி மைலவாக
சி மாநகடமுககுமுறையில் இருந்த அகனத்து பால சிறிசேமூக ஊடகங்களுக்கும
விதிக்கப்பட்டிருந்த முன்முலுக்கு கனப்ால சிறிசபவாதும இருந்திரவாத தகடககிக்கைகளை

அகற்றினவார், ஆனவால் அவர் மீண்டும அகத அமுல்படுத்த முடியும
என்று எச்பால சிறிசேரித்தவார்.
அகனத்துக் கட்சி தி மைவாசி மாநவாட்டில் பல்ால சிறிசவறு கட்சிகள் முஸலிம-விால சிறிசரவாத
இனவவாதம பற்றி பவாபால சிறிசேவாங்குத் தனதி மைவாக அக்கககுமுறை கவாட்டி, அகதி மைதி
கவாக்குதி மைவாறும
இனவவாதக்
கலவரங்ககிக்கைகளை
தூண்டுவகத
எதிர்க்குதி மைவாறும அக அழைப்பு விடுத்தன.
என்ன பவாபால சிறிசேவாங்குத்தனம! ஒட்டுமுலுக்கு கதி மைவாத்த முலுக்கு ககவாழுமபு ஸதவாபகமும
தமி அழைர்களுக்கும முஸலிமகளுக்கும எதிரவான ால சிறிசபரினவவாதத்தில்
மூழ்கிப்
ால சிறிசபவாயுள்ிக்கைகளைால சிறிசதவாடு
முலுக்கு கதவாழிலவாிக்கைகளை
வர்க்கத்கத
பிிக்கைகளைவுபடுத்துவதற்கவாக இனவவாதக் கலவரங்ககிக்கைகளை தூண்டிவிடுவதன்
வரலவாற்ககுமுறைக் முலுக்கு ககவாண்டது. 1983 இல், ஐக்கிய ால சிறிசதசியக் கட்சி
(ஐ.ால சிறிசத.க.)
அரபால சிறிசேவாங்கம,
ால சிறிசசி மாநரடியவாக
தமி அழைர்
படுமுலுக்கு ககவாகலகளில் ஈடுபட்டது. அது நீண்ட நீடித்த
யுத்தத்தின் முலுக்கு கதவாடக்கத்கத குறித்தது.

விால சிறிசரவாத
இனவவாத

அகனத்து கட்சி தி மைவாசி மாநவாட்டிற்கு ஒரு சில சி மாநவாட்களுக்கு பின்னர்,
அரபால சிறிசேவாங்கம அவபால சிறிசேரகவால பால சிறிசேட்டத்தின் கீழ் முஸலீம முலுக்கு கபண்கள் பர்க்கவா
அணிவகத தகட முலுக்கு கபால சிறிசேய்ததன்
மூலம,
முஸலிம விால சிறிசரவாத
பவாரபட்பால சிறிசேத்கத தூண்டிவிட்டது. இது ஐால சிறிசரவாப்பவாவிலும பால சிறிசேர்வால சிறிசதபால சிறிசே
ரீதியிலும தீவிர-வலது குழுக்கள் தி மைற்றும கட்சிகளின் முஸலீமவிால சிறிசரவாத பிரச்பால சிறிசேவாரங்களில் ஒன்குமுறைவாக இருந்து வருகின்குமுறைது .
பிரதவான சி மாநவாடவாளுதி மைன்குமுறைக் கட்சிகளும அவற்றின் கூட்டவாளிகளும இந்த
தி மைவாசி மாநவாட்டில் கலந்துமுலுக்கு ககவாண்டன - சிறிால சிறிசபால சிறிசேனவின் ஸ்ரீலங்கவா சுதந்திரக்
கட்சி, விக்கிரதி மைசிங்கவின் ஐ.ால சிறிசத.க., இரவாஜபக்ஷவின் ஸ்ரீ லங்கவா
முலுக்கு கபவாது ஜன முலுக்கு கபரமுன, முதலவாளித்துவ தமிழ் ால சிறிசதசிய கூட்டகதி மைப்பு,
தி மைக்கள் விடுதகல
அடங்கும.

முன்னணி

(ால சிறிசஜ.வி.பி.)

ஆகியனவும

சிறிால சிறிசபால சிறிசேனவின் அவபால சிறிசேரகவால நிகலகதி மைக்கு ஆதரவவாக
ால சிறிசபவாலி-இடது
குழுக்களும
ால சிறிசசி மாநரடியவாகால சிறிசவவா
தி மைககுமுறைமுகதி மைவாகால சிறிசவவா அணிதிரண்டன.

இதில்

அகனத்து
அல்லது

சி மாநவ பால சிறிசேதி மை பால சிறிசேதி மைவாஜக் கட்சியின் தகலவர் விக்ரதி மைபவாகு கருணவாரட்ன
தி மைவாசி மாநவாட்டில் கலந்து முலுக்கு ககவாண்டால சிறிசதவாடு முலுக்கு கவட்கமின்றி அறிவித்ததவாவது:
"இலங்ககயின்
உயர்தி மைட்டம
ால சிறிசதவால்வியகடந்துள்ிக்கைகளை
ால சிறிசபவாது
உிக்கைகளைவுத்துககுமுறையினர், முலுக்கு கபவாலிஸ தி மைற்றும இரவாணுவப் பகடகள் ததி மைது
கடகதி மைகய முலுக்கு கபால சிறிசேய்வதற்கவாக சி மாநவாங்கள் அவர்ககிக்கைகளைப் பவாரவாட்ட
ால சிறிசவண்டும."
ஐக்கிய ால சிறிசபால சிறிசேவாபால சிறிசேலிபால சிறிசேக் கட்சியும முன்னிகல ால சிறிசபால சிறிசேவாபால சிறிசேலிஸட் கட்சியும
அரபால சிறிசேவாங்கம மீதவான ால சிறிசதி மைமால சிறிசபவாக்கவான விதி மைர்பால சிறிசேனங்ககிக்கைகளை முலுக்கு கவளியிட்டன,
ஆனவால் அவபால சிறிசேரகவால நிகலகய கண்டனம முலுக்கு கபால சிறிசேய்யால சிறிசவவா அல்லது
அதன் அடக்குமுககுமுறை சி மாநடவடிக்ககககிக்கைகளை எதிர்க்கால சிறிசவவா இல்கல.
பல்ால சிறிசவறு தந்திால சிறிசரவாபவாய கருத்து ால சிறிசவறுபவாடுககிக்கைகளை ஓரங்கட்டி விட்டு,
இடதுகிக்கைகளைவாக கவாட்டிக்முலுக்கு ககவாள்ளும கட்சிகள் உட்பட முழு அரசியல்
ஸதவாபகமும
அவபால சிறிசேரகவால
பிரகடனத்திற்குப்
பின்னவால்
ஐக்கியப்பட்டுள்ிக்கைகளைன.
இந்த

பிற்ால சிறிசபவாக்கு

அரசியல்

அணிதிரள்கவ

முலுக்கு கவளிப்பகடயவாக

எதிர்க்கின்குமுறை ஒால சிறிசர கட்சியவான ால சிறிசபால சிறிசேவாபால சிறிசேலிபால சிறிசே பால சிறிசேதி மைத்துவக் கட்சி (ால சிறிசபால சிறிசேவா.பால சிறிசே.க.),
உடனடியவாக அவபால சிறிசேரகவால நிகலக்கு முடிவுகட்டுதி மைவாறு ால சிறிசகவாருகிகுமுறைது.
அகனத்துக் கட்சி தி மைவாசி மாநவாடுகள், எப்முலுக்கு கபவாழுதும கடுகதி மையவான அரசியல்
முலுக்கு கசி மாநருக்கடியின் கவாலங்களில் முதலவாளித்துவ ஆட்சிகய தூக்கி

நிறுத்துவதற்ால சிறிசக அக அழைக்கப்படுகின்குமுறைன. 2000 ஆண்டில், இரவாணுவம
புலிகளின் கககளில் முலுக்கு கதவாடர்ச்சியவான ால சிறிசபரழிவுகரதி மைவான இரவாணுவத்
ால சிறிசதவால்விககிக்கைகளை
பால சிறிசேந்தித்தகத
அடுத்து,
ஜனவாதிபதி
பால சிறிசேந்திரிகவா
குதி மைவாரதுங்க அத்தககய ஒரு கூட்டத்துக்கு அக அழைப்பு விடுத்தவார்.
ால சிறிசபால சிறிசேவாபால சிறிசேலிபால சிறிசே பால சிறிசேதி மைத்துவக் கட்சிக்கு அக அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட ால சிறிசபவாதிலும,
அது அந்த அக அழைப்கப பலமவவாய்ந்த முககுமுறையில் நிரவாகரித்தது.
முலுக்கு கபவாதுச் முலுக்கு கபால சிறிசேயலவாிக்கைகளைர் விால சிறிசஜ டயஸ ஒரு அறிக்கககய முலுக்கு கவளியிட்டு,
"தனது
முலுக்கு ககவாள்கககள்
மீதவான
எந்தமுலுக்கு கவவாரு
எதிர்ப்கபயும
முலுக்கு கவளிப்படுத்துவகத சி மாநசுக்குவதற்கவாக அரபால சிறிசேவாங்கம பவாரதூரதி மைவான
அவபால சிறிசேரகவாலச் பால சிறிசேட்ட விதிககிக்கைகளை அமுல்படுத்தியுள்ிக்கைகளை நிகலயில், இந்தக்
கூட்டம முழு ால சிறிசதி மைவாபால சிறிசேடியவானதவாக இருக்கும" என அறிவித்தவார்.
இமமுககுமுறை, தி மைவாசி மாநவாடு அகனத்து உத்திால சிறிசயவாகபூர்வ கட்சிககிக்கைகளையும
உள்ிக்கைகளைடக்கியதவாக இருந்த ால சிறிசபவாதிலும கூட, ால சிறிசபால சிறிசேவாபால சிறிசேலிபால சிறிசே பால சிறிசேதி மைத்துவக்
கட்சிக்கு
அக அழைப்பு
விடுக்கப்பட்டவில்கல.
அப்படி
அக அழைப்புவிடுக்கப்பட்டிருந்தவால்,
அது
அால சிறிசத
விதத்திால சிறிசலால சிறிசய
பதிலிறுத்திருக்கும.
ால சிறிசபால சிறிசேவா.பால சிறிசே.க. ஒரு ால சிறிசபால சிறிசேவாபால சிறிசேலிபால சிறிசே, பால சிறிசேர்வால சிறிசதசியவவாத ால சிறிசவகலத்திட்டத்தின்
அடிப்பகடயில், முதலவாளித்துவத்தின் அகனத்துக் கட்சிகள் தி மைற்றும
அகதி மைப்புகளிலும இருந்து முலுக்கு கதவாழிலவாிக்கைகளை வர்க்கத்தின் அரசியல்
சுயவாதீனத்திற்கவாக ால சிறிசபவாரவாடுகிகுமுறைது. அதன் 50 ஆண்டு கவால
அனுபவத்தில்,
ால சிறிசபால சிறிசேவா.பால சிறிசே.க.
உக அழைக்கும
தி மைக்கிக்கைகளைதும
ஒடுக்கப்பட்டவர்கிக்கைகளைதும ஜனசி மாநவாயக உரிகதி மைககிக்கைகளை பால சிறிசேகிக்கைகளைக்கவாதி மைல்
பவாதுகவாத்து
வந்துள்ிக்கைகளைதுடன்
அகனத்து
விததி மைவான
ால சிறிசதசியவவாதங்ககிக்கைகளையும ால சிறிசபரினவவாதங்ககிக்கைகளையும எதிர்த்து வந்துள்ிக்கைகளைது .
இலங்ககயில்
உள்ிக்கைகளை
முலுக்கு கதவாழிலவாிக்கைகளை
வர்க்கம,
அமுலுக்கு கதி மைரிக்க
ஏகவாதிபத்தியத்தின் ால சிறிசபவார் உந்துதகலயும தீகவ அதன் இரவாணுவ
சி மாநடவடிக்கககளுக்கவான ஒரு திக்கைகளைதி மைவாக தி மைவாற்றுவதற்கவான அதன்
முயற்சிககிக்கைகளையும எதிர்க்க ால சிறிசவண்டும. ால சிறிசபால சிறிசேவா.பால சிறிசே.க. தி மைற்றும சி மாநவான்கவாம
அகிலத்தின் அகனத்துலகக் குழுவின் அதன் பால சிறிசோல சிறிசகவாதரக் கட்சிகளும
ஏகவாதிபத்திய ால சிறிசபவாருக்கு எதிரவாக பால சிறிசேர்வால சிறிசதபால சிறிசே முலுக்கு கதவாழிலவாிக்கைகளை வர்க்கத்தின்
ஒரு
ஐக்கியப்பட்ட
இயக்கத்கத
கட்டிமுலுக்கு கயழுப்புவதற்கு
ால சிறிசபவாரவாடுகின்குமுறைன.
ஆளும வர்க்கம, அவபால சிறிசேரகவால நிகலகய திணிப்பதன் மூலம
முலுக்கு கதவாழிலவாிக்கைகளை
வர்க்கத்துக்கும
சி மாநகர்ப்புகுமுறை
தி மைற்றும
கிரவாதி மைப்புகுமுறை
ஏக அழைகளுக்கும
எதிரவான
வர்க்கப்
ால சிறிசபவாருக்கவாக
தயவாரவாகி
வருவால சிறிசதவாடு, ால சிறிசதி மைலும பால சிறிசேர்வவாதிகவார வடிவத்திலவான ஆட்சிகய
ஸதவாபிக்க முன்சி மாநகர்கின்குமுறைது என ால சிறிசபால சிறிசேவா.பால சிறிசே.க. எச்பால சிறிசேரிக்கின்குமுறைது.
உக அழைக்கும
தி மைக்களின்
ஜனசி மாநவாயக,
பால சிறிசேமூக
உரிகதி மைககிக்கைகளை
கவாப்பவாற்றுவதற்கவாக இன, தி மைத ால சிறிசபதங்ககிக்கைகளைக் கடந்த முலுக்கு கதவாழிலவாிக்கைகளை
வர்க்கம,
கிரவாதி மைப்புகுமுறை
ஏக அழைகள்
தி மைற்றும
இகிக்கைகளைஞர்ககிக்கைகளை
அணிதிரட்டுவதற்கவாக ால சிறிசவகலத் திக்கைகளைங்கள், முலுக்கு கபருந்ால சிறிசதவாட்டங்கள்
தி மைற்றும சுற்றுப்புகுமுறைங்களிலும முலுக்கு கதவாழிலவாிக்கைகளைர் சி மாநடவடிக்ககக் குழுக்ககிக்கைகளை
கட்டிமுலுக்கு கயழுப்புதி மைவாறு ால சிறிசபால சிறிசேவா.பால சிறிசே.க. அக அழைப்பு விடுகின்குமுறைது.
ஜனசி மாநவாயக உரிகதி மைககிக்கைகளை பவாதுகவாப்பமுலுக்கு கதன்பது ால சிறிசபால சிறிசேவாபால சிறிசேலிபால சிறிசேத்திற்கவான
அரசியல் ால சிறிசபவாரவாட்டத்துடன் பிகணந்துள்ிக்கைகளைது. முலுக்கு கதற்கவாசியவாவிலும
தி மைற்றும பால சிறிசேர்வால சிறிசதபால சிறிசே அிக்கைகளைவிலும ால சிறிசபால சிறிசேவாபால சிறிசேலிபால சிறிசேத்திற்கவான ால சிறிசபவாரவாட்டத்தின்
பவாகதி மைவாக,
ால சிறிசபால சிறிசேவாபால சிறிசேலிபால சிறிசேக்
முலுக்கு ககவாள்கககளின்
அடிப்பகடயில்
முலுக்கு கதவாழிலவாிக்கைகளைர்கிக்கைகளைதும விவபால சிறிசேவாயிகிக்கைகளைதும அரபால சிறிசேவாங்கத்திற்கவாக ால சிறிசபால சிறிசேவாபால சிறிசேலிபால சிறிசே
பால சிறிசேதி மைத்துவக் கட்சி ால சிறிசபவாரவாடுகிகுமுறைது.

