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நான்காம் அகிலத்தின் அனைத்தின் அனைத்துலகக குழுவின் இலங்னைத்தகப
பகுதியானாின் அனை ச ா லி   மத்துவக கட்சி (ச ா க),  ஜின் அனைவரி 8
இடம்பபறவுள்ள ஜின் அனைாதிபதி சிபதி தேர்ிபதி தேலில எமது பிரச் ாரத்திற்கு
ஆிபதி தேரவளிககுமாறும் அதில பங்குபற்றுமாறும்
பிபதி தோழிலாளர்கள், இனைத்தளஞர்கள்,  புத்திஜீவிகள் மற்றும்
குடும்பத் ிபதி தேனைத்தலவிகளுககும் அனைத்தஅழைபபு விடுககின்றது.

உலக யுத்ிபதி தே அச்சுறுத்ிபதி தேலுககும் வாழ்கனைத்தக நினைத்தலனைத்தமகள்
மற்றும் உனைத்தஅழைககும் மககளின் ஜின் அனைநாயானக உரினைத்தமகள் மீிபதி தோின் அனை
இனைத்தடயானறா ிபதி தோககுிபதி தேலகளுககும் எதிராக ச ா லி 
சவனைத்தலத்திட்டத்தின் அடிபபனைத்தடயில சபாராடும் ஒசர
சவட்பாளர் எமது சவட்பாளராின் அனை பாணி விசஜசிறிவர்ிபதி தேின் அனை
மட்டுசம ஆவார். நாம் அனைத்தின் அனைத்து முிபதி தேலாளித்துவ
சவட்பாளர்கனைத்தளயும் நவ ம மாஜக கட்சி (ந  க)  மற்றும்
ஐககியான ச ா லி  கட்சி (USP) உட்பட அவர்களின் சபாலி
இடது ஆிபதி தேரவாளர்கனைத்தளயும் எதிர்ககின்சறாம்.

ச ா லி   மத்துவக கட்சியின் அரசியானல குழு உறுபபிின் அனைராின் அனை
விசஜசிறிவர்ிபதி தேின் அனை, நான்கு ிபதி தே ாபிபதி தேங்களுககு சமலாக நீளும்,
பிபதி தோழிலாள வர்ககத்தின் நலன்களுககாின் அனை அரசியானல
சபாராட்டத்தில ஒரு நீண்ட வரலாறு பகாண்டவர்.
ஓய்வுபபற்ற ஆசிரியானராின் அனை அவர், ஆட்சியில இருந்ிபதி தே
அர ாங்கங்கள் பிபதி தோடுத்ிபதி தே ிபதி தோககுிபதி தேலகளுககும்
பிபதி தோழிற் ங்கங்களின் துசராகங்களுககும் எதிராக பபாதுக
கலவினைத்தயான காகக உறுதியானாகப சபாராடியானிபதி தோல நன்கு
அறியானபபட்டவராவார்.  விசஜசிறிவர்ிபதி தேின் அனை உலக ச ா லி 
வனைத்தலத் ிபதி தேளத்தின் பகாழும்பு ஆசிரியானர் குழுவில
பணியானாற்றுகின்றார்.

முழு பகாழும்பு ஊடகங்களும் அரசியானல ஸ்ிபதி தோபின் அனைமும்
பபருகிவரும் சபார் ஆபத்து பற்றி பிபதி தோழிலாளர்கள் மற்றும்
இனைத்தளஞர்கனைத்தள இருட்டில னைத்தவத்துள்ளின் அனை. ஏனைத்தின் அனையான  கல
கட்சிகளுககும் எதிராக,  ச ா லி   மத்துவக கட்சியானாின் அனைது
ஏகாதிபத்தியான சபாருககு எதிராின் அனை சபாராட்டத்னைத்திபதி தே அிபதி தேன்
சிபதி தேர்ிபதி தேல பிரச் ாரத்தின் னைத்தமயானமாகக பகாண்டுள்ளது.  நாம்
இந்ிபதி தே பமௌின் அனைச்  தினைத்தயான ிபதி தேகர்கக முயானற்சிபபசிபதி தோடு,  நான்காம்
அகிலத்தின் அனைத்தின் அனைத்துலகக குழுவின் சிபதி தோஅழைனைத்தமக
கட்சிகளுடன் இனைத்தணைந்து,  முிபதி தேலாளித்துவத்திற்கு
முடிவுகட்டுவிபதி தேற்காக பிபதி தோழிலாள வர்ககத்தின் ஒரு  ர்வசிபதி தே 
சபார்-எதிர்பபு இயானககத்னைத்திபதி தே கட்டிபயானழுபபுகின்சறாம்.

2008 ல பவடித்ிபதி தே உலகளாவியான நிதி பநருககடியானாின் அனைது
பூசகாள-அரசியானல பிபதி தேட்டங்கள் மற்றும் பனைத்தகனைத்தமனைத்தயான மிகப

பபருமளவில ஆஅழைமனைத்தடயானச் ப ய்யும் முிபதி தேலாளித்துவத்தின்
சமா மாின் அனை பபாறிவின் பிபதி தோடககத்னைத்திபதி தே  மிகனைத்தஞ காட்டியுள்ளது.
மீண்டும், ஏகாதிபத்தியான  கதிகள்,  பிரிபதி தோின் அனைமாக அபமரிககா,
இராணுவ வழிமுனைத்தற உட்பட  கல வழிமுனைத்தறகனைத்தளயும்
பயானன்படுத்தி உலகம் பூராவும் வளங்கள்,   ந்னைத்திபதி தேகள் மற்றும்
மூசலாபாயான நினைத்தலகள் மீிபதி தோின் அனை கட்டுபபாட்னைத்தட பற்றிகபகாள்ள
முயானற்சிககின்றின் அனை. முிபதி தேலாம் உலகப சபார் நடந்து நூறு
ஆண்டுகளின் பின்ின் அனைரும் இரண்டாம் உலகப சபாரில இருந்து 75
ஆண்டுகளின் பின்ின் அனைரும், சினைத்திபதி தேந்து வரும் முிபதி தேலாளித்துவ
ஒழுங்காின் அனைது முன்ின் அனைனைத்தரவிட அதிக பரிமாணைத்திலாின் அனை ஒரு
அழிவுககுள் ிபதி தேள்ள மனிிபதி தேகுலத்னைத்திபதி தே அச்சுறுத்தி வருகின்றது.

சபாருககாின் அனை முனைத்தின் அனைபபில ஒரு ிபதி தேத்ரூபமாின் அனை துரிிபதி தேபபடுத்ிபதி தேனைத்தல
2014 குறிககின்றது.  பபபரவரியில,  அபமரிககா சஜர்மனியுடன்
ச ர்ந்து,  உகசரனில பாசி வாதிகளின் ிபதி தேனைத்தலனைத்தமயிலாின் அனை ஒரு
ஆட்சிக கவிழ்பபு  தினைத்தயான அரங்சகற்றியானிபதி தேன் மூலம்,  அணு
ஆயுிபதி தேம் பகாண்டுள்ள ரஷ்யானாவுடன் ஈவிரககமற்ற ஒரு முறுகனைத்தல
தூண்டிவிட்டது. ஆகஸ்ட்டில, இஸ்லாமியான தீவிரவாதிகனைத்தள
எதிர்த்துப சபாரிடும்  ாககுபசபாககில, ஈராக மற்றும் சிரியானாவில
ஒரு பவளிபபனைத்தடயானாின் அனை சபாருககு ஒபாமா அங்கீகாரம்
அளித்துள்ளார்.  இது மத்தியான கிஅழைககு முழுவனைத்திபதி தேயும்
பற்றிகபகாள்ளும்  ாத்தியானத்னைத்திபதி தேயும் பபரும் வலலரசுகனைத்தள
அிபதி தேற்குள் இழுத்துப சபாடும்  ாத்தியானத்னைத்திபதி தேயும் பகாண்டுள்ளது.

ஆசியானாவில, அபமரிககா அிபதி தேன் "ஆசியானாவில முன்னினைத்தல"
பகாள்னைத்தகயின் னைத்தமயான இலககாின் அனை, அணு ஆயுிபதி தேம் பகாண்ட
சின் அனைாவுககு எதிராின் அனை ிபதி தேின் அனைது இராணுவ கட்டிபயானழுபபனைத்தல
துரிிபதி தேபபடுத்தி வருகிறது. வாஷிங்டன் பிராந்தியானம் முழுவதும்
இராணுவ கூட்டணிகள், மூசலாபாயான பங்காண்னைத்தம மற்றும்
அடித்ிபதி தேள ஏற்பாடுகனைத்தள விரிவாககி வருகின்றது.  பகாரியான
தீபகற்பம்,  பிபதி தேன் சின் அனை மற்றும் கிஅழைககு சின் அனை கடலகளிலாின் அனை
கடல ார் முரன்பாடுகள்,  அலலது சின் அனைாவுடின் அனைாின் அனை இந்தியானாவின்
எலனைத்தலப பிரச்சினைத்தின் அனைகள் சபான்ற ஒரு பிபதி தோனைத்தக பவடிபபு
புள்ளிகளில எசிபதி தேனும் ஒன்று சபார் பவடிபபிபதி தேற்காின் அனை  ாத்தியானமாின் அனை
தூண்டுசகாலாக இருககககூடும்.

கடந்ிபதி தே மாிபதி தேம் ஜி 20  உச்சிமாநாட்டில உனைத்தர நிகழ்த்தியானசபாது,
“முன்னினைத்தலககாின் அனை"  ிபதி தேன்னுனைத்தடயான உறுதிபபாட்னைத்தட திட்டவட்டமாக
வலியுறுத்தியான ஒபாமா, அபமரிககா கனைத்தடசி உலகப சபாரில
இந்ிபதி தேப பிராந்தியானத்தில "இரத்ிபதி தேம் மற்றும் நிதினைத்தயான"  முிபதி தேலீடு
ப ய்துள்ளது என்று பிரகடின் அனைம் ப ய்து,  மீண்டும் அவ்வாறு
ப ய்யானவுள்ளனைத்திபதி தே  மிகனைத்தஞ ப ய்ிபதி தோர்.
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இலங்ககை ஜனனாதிபதி தேி தேர்ி தேலுக்கு தேுனாுலிு ுமத்துவக் கைட்சியின் அறிக்ககை

சோேலிே ேமத்துவக் கட்சி சவட்பாளர் ாளர்        
பாளர் ாணி விசிஜேசிறிவர்தனவுக்கு வாக்களியுங்கள! 
சபாளர் ார் மற்றும் ேமூக எதிர்ப்புரட்சிக்கு எதிராக ஒரு 
சோேலிே சவலேலைத்திட்டத்திற்காக சபாளர் ாராடுசவாம்!



ஆசியானா பசிபிககில ஒவ்பவாரு நாடும் பனைத்தகனைத்தம மற்றும்
சபார் ிபதி தேயானாரிபபுகளின் நீர்ச் சுழிககுள்
இழுபட்டுகபகாண்டிருககின்றின் அனை. அபமரிககாவாின் அனைது ஜபபான்,
பிபதி தேன் பகாரியானா,  ஆஸ்திசரலியானா, பிலிபனைத்தபன்ஸ் மற்றும்
ிபதி தோய்லாந்து சபான்ற அிபதி தேன் கூட்டாளிகளுடன் ச ர்ந்து
இந்தியானாவுடனும் ிபதி தேின் அனைது மூசலாபாயான பங்கான்னைத்தமனைத்தயான
வலுபபடுத்தி வருவசிபதி தோடு பிராந்தியானம் முழுவதும் இராணுவ
உடன்பாடுகனைத்தள ஏற்படுத்திகபகாள்ள முற்படுகிறது. இலங்னைத்தக
இிபதி தேற்கு விதிவிலககலல.

இலங்னைத்தக மற்றும் அபமரிகக சபார் உந்துிபதி தேல
இந்ிபதி தே பூசகாள-அரசியானல பிபதி தேட்டங்கள்,  இலங்னைத்தக ஜின் அனைாதிபதி
சிபதி தேர்ிபதி தேனைத்தல சூழ்ந்துள்ள அரசியானல பநருககடியில சநரடியானாக
பவளிபபடுகின்றின் அனை.

கடந்ிபதி தே ஐந்து ஆண்டுகளில, ஜின் அனைாதிபதி மஹிந்ிபதி தே இராஜபக,
அபமரிககாவுககும் சின் அனைாவுககும் இனைத்தடசயான ஒரு ஆபத்ிபதி தோின் அனை
 மநினைத்தலபபடுத்தும் நடவடிகனைத்தகயில ஈடுபட்டு வருகின்றார்.
அவரது அர ாங்கம், சின் அனை முிபதி தேலீடு மற்றும் நிதி உிபதி தேவியில
பபரிதும்  ார்ந்து இருககும் அசிபதி தேசவனைத்தள,  இராஜபக ஒரு
இழிந்ிபதி தே அபமரிகக ிபதி தேனைத்தலனைத்தமயிலாின் அனை "மனிிபதி தே உரினைத்தமகள்"
எதிர்த் ிபதி தோககுிபதி தேலுககு முகங்பகாடுத்துள்ளார். ிபதி தேமிழீஅழை
விடுிபதி தேனைத்தலப புலிகளுககு எதிராின் அனை யுத்ிபதி தேத்னைத்திபதி தே ஆிபதி தேரித்ிபதி தேசிபதி தோடு
இலங்னைத்தக இராணுவத்தின் அட்டூழியானங்கனைத்தள கண்டும்
காணைாிபதி தேது சபால இருந்ிபதி தே அபமரிககா,  இராஜபகனைத்தவ
பபய்ஜிங்கில இருந்து தூர விலக பநருககுவிபதி தேற்காக அசிபதி தே
சபார் குற்றங்கனைத்தள வஞ் த்ிபதி தேின் அனைமாக சுரண்டிகபகாள்கின்றது. 

உள்நாட்டிலும் பவளிநாட்டிலும் வளர்ந்து வரும் விசராிபதி தேத்னைத்திபதி தே
எதிர்பகாண்டுள்ள இராஜபக, ிபதி தேின் அனைது எதிரிகனைத்தள
முன்கூட்டிசயான ிபதி தேடுககவும் மற்பறாரு ஆட்சிக காலத்னைத்திபதி தே
ிபதி தேககனைத்தவத்துகபகாள்ளவும் இரண்டு ஆண்டுகளுககு
முன்ின் அனைிபதி தோகசவ சிபதி தேர்ிபதி தேலுககு அனைத்தஅழைபபு விடுத்துள்ளார்.
எனினும், பவளிபபனைத்தடயானாக நீண்ட காலமாக திட்டமிட்ட ஒரு
நடவடிகனைத்தகயில,  உடின் அனைடியானாக அர ாங்கத்னைத்திபதி தே விட்டு
பவளிசயானறியான சுகாிபதி தோர அனைத்தமச் ர் னைத்தமத்திரிபால சிறிச ின் அனை,
ிபதி தோன் ஐககியான சிபதி தேசியானக கட்சி (யூஎன்ப)  ஆிபதி தேரவிலாின் அனை எதிர்க
கட்சிகளின் பபாது சவட்பாளராக சிபதி தேர்ிபதி தேலில
சபாட்டியிடுவிபதி தோக அறிவித்ிபதி தோர்.

ஆளும் ஸ்ரீலங்கா சுிபதி தேந்திரக கட்சினைத்தயான (ஸ்ரீலசுக) மற்றும் அிபதி தேன்
கூட்டணினைத்தயான பிளவுபடுத்தும் முயானற்சிககு பிபதி தேளிவாக
பச்னைத்த கபகாடி காட்டியுள்ள வாஷிங்டன், சிபதி தேர்ிபதி தேலில
இராஜபகனைத்தவ சிபதி தோற்கடிபபிபதி தேற்காின் அனை அடித்ிபதி தேளத்னைத்திபதி தே
அனைத்தமத்துள்ளது.  இந்ிபதி தேச்  திககு அச் ாணியானாக இருந்ிபதி தே
முன்ின் அனைாள் ஜின் அனைாதிபதி  ந்திரிகா குமாரதுங்க, சிறிச ின் அனைவுககும்
யூஎன்பககும் இனைத்தடயில ஒரு கூட்டணினைத்தயான
உருவாககுவிபதி தேற்காக ஸ்ரீலசுகவுககுள் ிபதி தேின் அனைது ப லவாகனைத்தக
பயானன்படுத்திக பகாண்டார். குமாரதுங்க, கிளின்டன்
மன்றத்தில ிபதி தேின் அனைது ஈடுபாட்டின் ஊடாக,  ஒபாமாவின்
"முன்னினைத்தல"  பகாள்னைத்தகயின் பிரிபதி தோின் அனை சிற்பிகளில ஒருவராின் அனை
முன்ின் அனைாள் அபமரிகக இராஜாங்கச் ப யானலாளர் ஹிலாரி
கிளிண்டனுடன் பிபதி தோடர்பு னைத்தவத்துள்ளார்.

 ட்டவிசராிபதி தேமாின் அனை ஆககிரமிபபு சபார்கள் மற்றும் ஆளிலலா
விமாின் அனை மூலமாின் அனை படுபகானைத்தலகனைத்தள முன்பின் அனைடுககும்
அசிபதி தேசவனைத்தள,  "மனிிபதி தே உரினைத்தமகளின்"  பாதுகாவலின் அனைாக
காட்டிகபகாள்ளும் வாஷிங்டனின் சமா டினைத்தயானப சபாலசவ,
"இராஜபக அர ாங்கத்துககு எதிராின் அனை ஜின் அனைநாயானகத்திற்காின் அனை
சபாராட்டம்" என்ற சிறிச ின் அனைவிின் அனைதும் எதிர்ககட்சி முகாமிின் அனைதும்
பிபதி தோனைத்தகயும் சமா டியானாின் அனைிபதி தோகும்.

புலிகளுககு எதிராின் அனை யுத்ிபதி தேத்தின்சபாது பலலாயிரககணைககாின் அனை
பபாதுமககள் பகாலலபபட்டிபதி தேற்கு பபாறுபபாளியானாின் அனை,  மற்றும்
ிபதி தேின் அனைது சிககின் அனைத் திட்டங்கள் மீிபதி தோின் அனை எதிர்பபுகனைத்தள நசுகக பபாலிஸ்-
அர  வழிமுனைத்தறகனைத்தள முன்பின் அனைடுககும் ஒரு எசிபதி தேச் திகார
ஆட்சிககு இராஜபக ிபதி தேனைத்தலனைத்தம ிபதி தோங்குகிறார். எனினும், சிறிச ின் அனை
சிபதி தேர்ந்பிபதி தேடுககபபட்டால,  ஆளும் வர்ககத்தின் நலன்கனைத்தள
முன்பின் அனைடுபபதில இராஜபகனைத்தவ சபாலசவ அவரும்
இரககமற்றவராக இருபபார் எின் அனை ச ா லி   மத்துவக கட்சி
எச் ரிககிறது. "பபாது சவட்பாளனைத்தர" சூஅழைவுள்ள அனைத்தின் அனைத்து எதிர்க
கட்சிகளும் ிபதி தேங்கள் கரங்களில இரத்ிபதி தேக கனைத்தறகனைத்தள
பகாண்டுள்ளின் அனை.

* ஒரு சிசரஷ்ட அனைத்தமச் ர் என்ற வனைத்தகயில,  சிறிச ின் அனைவும்
இராஜபக அர ாங்கத்தின் குற்றங்கள் மற்றும்
துஷ்பிரசயானாகங்களுககு பபாறுபபாளியானாவார். அவற்றில எனைத்திபதி தேயும்
அவர் நிராகரிககவிலனைத்தல.

* 1983 ல இரத்ிபதி தேம் சிபதி தோய்ந்ிபதி தே ிபதி தேமிஅழைர்-விசராிபதி தே படுபகானைத்தலகளுடன்
தீவின் இின் அனைவாிபதி தே யுத்ிபதி தேத்னைத்திபதி தே பிபதி தோடங்கி னைத்தவத்ிபதி தே யூஎன்ப,
1980 களின் பிற்பகுதியில கிராமபபுற கிளர்ச்சினைத்தயான நசுககுவிபதி தேற்காக
60,000 இனைத்தளஞர்கனைத்தளக பகான்ற பகானைத்தலப பனைத்தடகனைத்தள
கட்டவிழ்த்து விட்டது.

*  வாஷிங்டனின் கருவியானாின் அனை குமாரதுங்க, யுத்ிபதி தேத்னைத்திபதி தே முடிவுககு
பகாண்டுவருவிபதி தோக வாககுறுதியானளித்து 1994 ல ஜின் அனைாதிபதி
பிபதி தேவிககு வந்ிபதி தேசபாதிலும்,  மாறாக சபானைத்தரத் தீவிரபபடுத்திின் அனைார்.
2004 ல ிபதி தேின் அனைது பரந்ிபதி தே நினைத்தறசவற்று அதிகாரங்கனைத்தள பயானன்படுத்தியான
அவர், பிபதி தேரிவுப ய்யானபபட்ட யூஎன்பி அர ாங்கத்னைத்திபதி தே பிபதி தேவி
விலககிின் அனைார்.

* முன்ின் அனைாள் இராணுவத் ிபதி தேளபதி பஜின் அனைரல  ரத் பபான்ச கா,
ஜின் அனைநாயானகக கட்சியின் ிபதி தேனைத்தலவராவார். அவர்,  2009 ல
பத்ிபதி தோயிரககணைககாின் அனை பபாது மககள் பகாலலபபட்ட புலிகளுககு
எதிராின் அனை கனைத்தடசி ிபதி தோககுிபதி தேலகளுககு பபாறுபபாளி ஆவார்.

* இராஜபகவின் கூட்டணியில இருந்து விலகியான சிங்கள-பபௌத்ிபதி தே
அதிதீவிரவாிபதி தே ஜாதிக பஹெல உறுமயான (JHU),  இின் அனைவாிபதி தே
யுத்ிபதி தேத்துககு பவறித்ிபதி தேின் அனைமாக பிரச் ாரம் ப ய்ிபதி தேசிபதி தோடு ிபதி தேமிஅழைர்-
விசராிபதி தே பாகுபாட்னைத்தட பிபதி தோடர்ந்தும் ஊககுவிககின்றின் அனை.

*  மககள் விடுிபதி தேனைத்தல முன்ின் அனைணியும் (சஜவிபி)  இதில இருந்து
சவறுபட்டிபதி தேலல.  இராஜபகவின் சிபதி தோலவிககு வாயானளவில
அனைத்தஅழைபபு விடுபபசிபதி தோடு ிபதி தேின் அனைது ப ாந்ிபதி தே சவட்பாளனைத்தர
நிறுத்ிபதி தோிபதி தேிபதி தேன் மூலம், பின்ின் அனைணியில சிறிச ின் அனைனைத்தவ ஆிபதி தேரிககின்றது. 

இத்ிபதி தேனைத்தகயான பிற்சபாககு அனைத்தமபபுககனைத்தள இனைத்தணைத்திருபபது
"ஜின் அனைநாயானகம்"  அலல,  மாறாக, ஆளும் வர்ககம் மற்றும் உயானர்
மத்தியானிபதி தேர வர்ககங்களின் பிரிவுகளின் ஆஅழைமாின் அனை பவறுபபாகும்.
இந்ிபதி தே ிபதி தேட்டிின் அனைர், அர ாங்கத்தின் குடும்ப ஆட்சி, அத்துடன் அது
சின் அனைாவுககு எதிராக வாஷிங்டனுடன் முழுனைத்தமயானாக அணிச ரத்
ிபதி தேவறியானனைத்தமயானால வணிக வாய்பபுககள் மற்றும் பிபதி தோழில
வாய்பபுகள் ச ிபதி தேமனைத்தடந்துள்ளனைத்தம பிபதி தோடர்பாக அதிருபதி
கண்டுள்ளின் அனைர்.

ிபதி தேமிழ் சிபதி தேசியானக கூட்டனைத்தமபபு பவளிபபனைத்தடயானாக சிறிச ின் அனைனைத்தவ
ஆிபதி தேரிககாிபதி தே சபாதிலும், ஒரு அபமரிகக  ார்பு அர ாங்கம் ிபதி தேின் அனைது
ப ாந்ிபதி தே நலன்களுககு நன்கு ச னைத்தவ ப ய்யும் என்ற
நம்பிகனைத்தகயில பமளின் அனைமாக அவருககு ஆிபதி தேரவு பகாடுத்து
வருகிறது. கூட்டனைத்தமபபாின் அனைது வடககு மற்றும் கிஅழைககில ஒரு
சுயானாட்சி அனைத்தமவது ிபதி தேமிழ் பிபதி தோழிலாளர்கள் மற்றும்
விவ ாயிகளுககு நன்னைத்தம பயானககும் என்ற பபாய்னைத்தயான மீண்டும்
மீண்டும் கூறி வருகின்றது. உண்னைத்தமயில,  அது ிபதி தேமிழ்
முிபதி தேலாளித்துவ ிபதி தேட்டுககள் ிபதி தேங்கள் னைத்தபகனைத்தள
நிரபபிகபகாள்விபதி தேற்கு மட்டுசம உிபதி தேவும்.



பலசவறு ிபதி தோராளவாதிகள்,  அரசு  ாரா அனைத்தமபபுகளின்
அதிகாரிகள்,  மனிிபதி தே உரினைத்தம ஆர்வலர்கள்,  கலவிமான்கள்
மற்றும் குறிபபாக,  சபாலி இடது அனைத்தமபபுககளும் மிகவும்
நயானவஞ் கமாின் அனை அரசியானல பாத்திரம் வகிககின்றின் அனை.  அவர்கள்
சிறிச ின் அனைவுககும் அவரது இழிந்ிபதி தே கூட்டணிககும்
அவசியானபபடுகின்ற "ஜின் அனைநாயானகப" சபார்னைத்தவனைத்தயான
வஅழைங்குகின்றின் அனைர்.

ஊககுவிபபாளர்களில முன்னினைத்தலயில இருபபவர்
நவ ம மாஜக கட்சியின் ிபதி தேனைத்தலவர் விககிரமபாகு கருணைாரட்ின் அனை
ஆவார்.  இபசபாது சிறிச ின் அனைவுககாின் அனை பிரச் ார சமனைத்தடகளில
சிபதி தோன்றும் அவர்,  "இராஜபகவின்  ர்வாதிகார ஆட்சினைத்தயான
கவிழ்கக",  அதில இருந்து பவளிசயானறியானவருககு
வாககளிககுமாறு அனைத்தஅழைபபு விடுககின்றார்.

ஐககியான ச ா லி க கட்சி மற்றும் சபாலி-இடது முன்னினைத்தல
ச ா லி க கட்சியும் அந்ிபதி தேளவுககு ப லலவிலனைத்தல என்றாலும்,
அனைத்தவ இராஜபகனைத்தவ கண்டின் அனைம் ப ய்துபகாண்டு சிறிச ின் அனை
மற்றும் அவரது கூட்டணியிின் அனைது பிபதி தோழிலாள வர்கக விசராிபதி தே
 ாிபதி தேனைத்தின் அனைகள் பற்றி எதுவும் சப ாமல இருககின்றனைத்தம,
அவற்றின் நினைத்தலபபாட்னைத்தட பிபதி தேளிவாகக காட்டுகின்றின் அனை.  அது
இந்ிபதி தே வலது ாரி அபமரிகக- ார்பு கூட்டணினைத்தயான பவட்கமின்றி
ஆிபதி தேரிபபிபதி தோகும்.

 ச ா லி   மத்துவக கட்சி, சிறிச ின் அனைனைத்தவயும் அவரது
அனைத்தின் அனைத்து கூட்டாளிகள், பரிந்துனைத்தரயானாளர்கள் மற்றும் அவரது
முகாமில உள்ளவர்கனைத்தளயும் எதிர்ககின்றது.  அவர் பிபதி தேவிககு
சிபதி தேர்ந்பிபதி தேடுககபபட்டால,  இலங்னைத்தக உனைத்தஅழைககும் மககளுககு
அழிவுகரமாின் அனை வினைத்தளவுகனைத்தளக பகாண்ட,  வாஷிங்டனின்
சபார் திட்டங்களுககுள் சமலும் சமலும் இழுத்துச்
ப லலபபடும் என்று பிபதி தோழிலாளர்கள் மற்றும் இனைத்தளஞர்கனைத்தள
நாம் எச் ரிககிசறாம்.

அசிபதி தே சநரத்தில, ச ா க இராஜபகவுககு எந்ிபதி தே ஆிபதி தேரவு
பகாடுககாிபதி தேசிபதி தோடு " ர்வசிபதி தே   தியானால
பாதிககபபட்டிருபபிபதி தோக"  அவர் காட்டிகபகாள்வனைத்திபதி தேயும்
நிராகரிககிறது. இராஜபக,  அபமரிகக ஏகாதிபத்தியானத்தின்
எதிரியானலல. உண்னைத்தமயில, அவரது இராஜிபதி தேந்திர சூழ்ச்சியில,
அவருனைத்தடயான அர ாங்கம் இலங்னைத்தக மற்றும் அபமரிகக
இராணுவங்களுககு இனைத்தடயிலாின் அனை பநருககமாின் அனை உறவுகனைத்தள
ிபதி தேகக னைத்தவத்துகபகாண்டசிபதி தோடு பபன்டகனுடன் இராணுவச்
ச னைத்தவ ஒபபந்ிபதி தேங்கனைத்தளயும் ப ய்துபகாண்டுள்ளது.

 மூக எதிர்பபுரட்சி  நிகழ்ச்சி நிரல
சபாருககாின் அனை உந்துிபதி தேலாின் அனைது பிபதி தோழிலாள வர்ககத்திற்கு
எதிராின் அனை  மூக எதிர்பபுரட்சினைத்தயானயும் னைத்தகசயானாடு பகாண்டு
வருகின்றது. இராஜபகசவா அலலது சிறிச ின் அனைசவா, ஜின் அனைவரி
8 சிபதி தேர்ிபதி தேலில யானார் பவற்றி பபற்றாலும், அவர்  ர்வசிபதி தே  நிதி
மூலிபதி தேின் அனைம் ஆனைத்தணையிடும் சிககின் அனை நடவடிகனைத்தககனைத்தள
தீவிரபபடுத்தி, பபாருளாிபதி தோர பநருககடியின் சுனைத்தமகனைத்தள
ிபதி தோங்கிகபகாள்ள உனைத்தஅழைககும் மககனைத்தள பநருககுவார்.
இருவரும் ஏற்கின் அனைசவ உனைத்தஅழைககும் மககளின் வாழ்கனைத்தகத்
ிபதி தேரங்கனைத்தள சபரழிவிற்குள் ிபதி தேள்ளியுள்ள  ந்னைத்திபதி தே  ார்பு "திறந்ிபதி தே
பபாருளாிபதி தோரக பகாள்னைத்தகனைத்தயான"  பிபதி தோடர்விபதி தோக
வாககுறுதியானளித்துள்ளின் அனைர்.

இராஜபக,  ிபதி தேின் அனைது அர ாங்கம் வருடாந்ிபதி தே ிபதி தேனிநபர்
வருமாின் அனைத்னைத்திபதி தே 3,280  அபமரிகக டாலர் வனைத்தர
உயானர்த்தியுள்ளிபதி தோகக கூறிகபகாள்கின்ற சபாதிலும்,
உண்னைத்தமயில ஏனைத்தஅழைகளுககும் பணைககாரர்களுககும் இனைத்தடசயான
 மூக இனைத்தடபவளி அதிகரித்துள்ளது. மககள் பிபதி தோனைத்தகயில 20
 ிபதி தேவீிபதி தேமாின் அனை அதிப லவந்ிபதி தேர்கள், நாட்டின் வருமாின் அனைத்தில 53.5
 ிபதி தேவீிபதி தேத்னைத்திபதி தேப பபறுகின்ற அசிபதி தேசவனைத்தள, மிகவும் வறியான 20

 ிபதி தேவீிபதி தேத்திின் அனைர் 4.4   ிபதி தேவிகிிபதி தேத்னைத்திபதி தேசயான பபறுகின்றின் அனைர். 2016 ல வரவு
ப லவுத் திட்ட பற்றாககுனைத்தறனைத்தயான பமாத்ிபதி தே உள்நாட்டு உற்பத்தியில
3.8  ிபதி தேவீிபதி தேமாக குனைத்தறககக சகாரும்,  ர்வசிபதி தே  நாணையான நிதியானத்தின்
கட்டனைத்தளனைத்தயான, அடுத்துவரும் அர ாங்கம் அமுலபடுத்துகின்ற
நினைத்தலயில,  உனைத்தஅழைககும் மககளின் வாழ்கனைத்தகத் ிபதி தேரம் சமலும்
சமா மனைத்தடயும்.  அடிபபனைத்தட பண்டங்களுககாின் அனை வினைத்தல
மானியானங்கள் மற்றும் கலவி,  சுகாிபதி தோரம் சபான்ற அத்தியானாவசியான
ச னைத்தவகளும் பவட்டிக குனைத்தறககபபடும் அசிபதி தே  மயானம்,
பபருவணிகர் மற்றும் ப லவந்ிபதி தே உயானரடுககுககு சமலும் வரிச்
 லுனைத்தககள் மற்றும் பபாருளாிபதி தோர  லுனைத்தககளும் ிபதி தோராளமாக
வஅழைங்கபபடும்.

ிபதி தோன் பிபதி தோழிலாள வர்ககத்தின் எதிர்பபுககு எவ்வாறு பதிலளிபபார்
என்பனைத்திபதி தே இராஜபக ஏற்கின் அனைசவ பிபதி தேளிவுபடுத்தியுள்ளார். 2009 ல
புலிகள் சிபதி தோற்கடிககபபட்ட பின்ின் அனைர்,  அவர் இராணுவ மற்றும்
பபாலிஸ்-அர  இயானந்திரங்கனைத்தள பிபதி தோடர்ந்தும் விரிவாககி
பலபபடுத்தி வருகின்றார். ஆர்பபாட்டங்கள் மற்றும்
சவனைத்தலநிறுத்ிபதி தேங்கள் மீது வன்முனைத்தறத் ிபதி தோககுிபதி தேலகனைத்தள நடத்தியான
பபாலிசும் இராணுவமும்,  2011 ல கட்டுநாயானகக சுிபதி தேந்திர வர்த்ிபதி தேக
வனைத்தலயானத்தில இளம் பிபதி தோழிலாளினைத்தயானயும்,  2012 ல சிலாபத்தில
சபாராட்டத்தில ஈடுபட்ட மீின் அனைவனைத்தரயும் மற்றும் 2013 ல
பிபதி தோழிலதுனைத்தற மாசுபடுத்ிபதி தேலுககு எதிராக பவலிசவரியானவில நடந்ிபதி தே
எதிர்பபு சபாராட்டத்தின்சபாது சமலும் மூன்று இனைத்தளஞர்கனைத்தளயும்
பகான்றது.  சிறிச ின் அனை ஆட்சிககு வந்ிபதி தோல,  அவரும் உனைத்தஅழைககும்
மககளின் எதிர்பனைத்தப அடககுவதில இராஜபகனைத்தவப சபாலசவ
ஈவிரககமற்றவராக இருபபார்.

இராஜபக அர ாங்கம் உனைத்தஅழைககும் மககனைத்தள பிளவுபடுத்தும்
சநாககில திட்டமிட்டு இின் அனைவாிபதி தேத்னைத்திபதி தே தூண்டிவிட்டு வந்துள்ளது.
அது, பதினைத்தயானக கிளபபிவிடவும், வடககு மற்றும் கிஅழைககில ிபதி தேின் அனைது
பிரமாண்டமாின் அனை இராணுவ ஆககிரமிபனைத்தப நியானாயானபபடுத்ிபதி தேவும்
"புலி பயானங்கரவாதிகள் புத்துயிர் பபறுகின்றின் அனைர்" என்ற பபாய்னைத்தயான
பரபபுகின்ற அசிபதி தேசவனைத்தள,  முஸ்லிம்கனைத்தள குறினைத்தவகக பபாதுபல
ச ின் அனைா, ராவணைா பலகாயான சபான்ற பாசி  சிங்கள-பபளத்ிபதி தே
குழுககனைத்தளயும் வளர்த்துவிட்டுள்ளது. அதிதீவிர இின் அனைவாிபதி தே ஜாதிக
பஹெல உறுமயான கட்சினைத்தயான சிறிச ின் அனை கட்டித்
ிபதி தேழுவிகபகாண்டுள்ளனைத்தம, அவரும் இசிபதி தே வழிமுனைத்தறகனைத்தள
பயானன்படுத்துவார் என்பனைத்திபதி தே நிரூபிககின்றது.

ச ா லி   மத்துவக கட்சி அனைத்தின் அனைத்துவிிபதி தேமாின் அனை சிபதி தேசியானவாிபதி தேம்,
சபரிின் அனைவாிபதி தேம் மற்றும் இின் அனைவாிபதி தேத்னைத்திபதி தே எதிர்பபசிபதி தோடு பிபதி தோழிலாள
வர்ககத்தின் பபாது வர்கக நலன்களுககாின் அனை சபாராட்டத்தில இின் அனை,
பமாழி அலலது மிபதி தேத்னைத்திபதி தே கருிபதி தோமல அவர்கனைத்தள ஐககியானபபடுத்ிபதி தேப
சபாராடுகின்றது.

சபார் மற்றும் சிககின் அனை நடவடிகனைத்தககளுககு எதிராின் அனை
சபாராட்டம்
ஏகாதிபத்தியான சபார் மற்றும் சிககின் அனை நடவடிகனைத்தககளுககு எதிராின் அனை
சபாராட்டமாின் அனைது  ர்வசிபதி தே  அளவிலாின் அனைிபதி தோக இருபபது
இன்றியானனைத்தமயானாிபதி தேிபதி தோகும்.  பபரிிபதி தோ அலலது சிறிிபதி தோ என்பிபதி தேற்கும்
அபபால,  ஒரு சிபதி தே த்னைத்திபதி தே அடிபபனைத்தடயானாகக பகாண்டு,
ஏகாதிபத்தியானத்தின் அலலது உலக பபருநிறுவின் அனைங்களின் மற்றும்
நிதியான நிறுவின் அனைங்களின் பகாள்னைத்தளயானடிககும் நடவடிகனைத்தககனைத்தள
எதிர்பபது பவளிபபனைத்தடயானாகசவ  ாத்தியானமற்றிபதி தோகும்.

1948 ல உத்திசயானாகபூர்வமாக சுிபதி தேந்திரம் அனைத்தடந்ிபதி தேதில இருந்சிபதி தே,
இலங்னைத்தக முிபதி தேலாளித்துவமாின் அனைது இயானலபிசலசயான
ஏகாதிபத்தியானத்னைத்திபதி தே எதிர்கக இலாயானககற்றது என்பனைத்திபதி தே மீண்டும்
மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது.  ச ா கயின் ிபதி தேனைத்தலனைத்தமத்துவத்தின் கீழ்,
ஒரு  ர்வசிபதி தே  சபார் எதிர்பபு இயானககத்னைத்திபதி தே கட்டிபயானழுபபுவிபதி தேற்காக
பிபதி தேற்காசியானாவிலும் மற்றும்  ர்வசிபதி தே  அளவிலும் உள்ள ிபதி தேின் அனைது
வர்கக  சகாிபதி தேர  சகாிபதி தேரிகளுடன் ஐககியானபபடுவிபதி தேன் மூலம்,



பிபதி தோழிலாள வர்ககத்ிபதி தோல மட்டுசம ஏகாதிபத்தியானத்னைத்திபதி தேயும்
சபார் உந்துிபதி தேனைத்தலயும் எதிர்த்துப சபாராட முடியும்.

அசிபதி தேசபால பிபதி தோழிலாள வர்ககத்ிபதி தோல மட்டுசம ஜின் அனைநாயானக
உரினைத்தமகளுககாின் அனை உண்னைத்தமயானாின் அனை சபாராட்டத்னைத்திபதி தேயும்
முன்பின் அனைடுகக முடியும்.  அனைத்தின் அனைத்து ஒடுககுமுனைத்தற மற்றும்
பாகுபாட்டு  ட்டங்கனைத்தள தூககிவீசுகின்ற ஒரு புதியான
அரசியானலனைத்தமபனைத்தப வனைத்தரவிபதி தேற்கு,  ஜின் அனைநாயானக முனைத்தறயில
சிபதி தேர்ந்பிபதி தேடுககபபட்ட ஒரு அரசியானல நிர்ணையான  னைத்தபனைத்தயான
அனைத்தமகக ச ா க அனைத்தஅழைபபுவிடுககின்றது.  அரசியானல நிர்ணையான
 னைத்தபககாின் அனை சகாரிகனைத்தகயானாின் அனைது முிபதி தேலாளித்துவத்னைத்திபதி தே தூககி
வீசுவிபதி தேற்காக பிபதி தோழிலாள வர்ககத்னைத்திபதி தேயும் ஒடுககபபட்ட
மககனைத்தளயும் அணிதிரட்டும் அரசியானல சபாராட்டத்தின்
பாகமாக இருத்ிபதி தேல சவண்டும். அபசபாது மட்டுசம ஜின் அனைநாயானக
உரினைத்தமகள் உத்ிபதி தேரவாிபதி தேம் ப ய்யானபபட முடியும்.

பிபதி தோழிலாளர்கள் மற்றும் ஏனைத்தஅழைகள் எதிர்பகாள்ளும்  மூக
பநருககடிகனைத்தள தீர்பபிபதி தேற்கு ச ா க பின்வரும்
பகாள்னைத்தககனைத்தள பரிந்துனைத்தரககின்றது:

* சவனைத்தலயானற்ற இனைத்தளஞர்களுககு சவனைத்தலவாய்பனைத்தப உறுதி
ப ய்யான, நாம் ஊதியானத்தில எந்ிபதி தே குனைத்தறபபும் இன்றி சவனைத்தல
வாரத்னைத்திபதி தே 30  மணித்தியானாலங்களாக குனைத்தறபபிபதி தேன் மூலம்
சவனைத்தல வாய்பனைத்தப விரிவாகக முன்பமாழிகின்சறாம்.  சிறந்ிபதி தே
ஊதியானத்துடின் அனைாின் அனை சவனைத்தலகனைத்தள உருவாககவும் வீடனைத்தமபபு,
பாட ானைத்தலகள், னைத்தவத்தியான ானைத்தலகள் மற்றும் வீதிகள் சபான்ற
பபாதுமககளின் அவ ர சிபதி தேனைத்தவகனைத்தள பூர்த்தி ப ய்யானவும் பல
பிலலியானன் ரூபாய்களிலாின் அனை பபாதுபபணித் திட்டம்
முன்பின் அனைடுககபபடல சவண்டும்.

*  நாம் முழு பிபதி தோழிலாள வர்ககத்திின் அனைதும்  ம்பளம் மற்றும்
நினைத்தலனைத்தமகனைத்தள கீஅழைறுககப பயானன்படுத்ிபதி தேபபட்டு வரும், ஒபபந்ிபதி தே
பிபதி தோழிலாளர் முனைத்தறனைத்தயான அகற்றக சகாருகின்சறாம்.
பிபதி தோழிலாளர் பனைத்தடயில பாதிககும் சமற்பட்டவர்கள் இபசபாது
ஒபபந்ிபதி தே மற்றும் ிபதி தேற்காலிக சவனைத்தலயில ிபதி தேங்கியிருககின்றின் அனைர்.
சிறந்ிபதி தே ஊதியானத்துடின் அனைாின் அனை பிபதி தோழினைத்தலப பபற்றுகபகாள்ளும்
உரினைத்தம அனைத்தின் அனைத்து பிபதி தோழிலாளர்களுககும் இருகக சவண்டும்.
பணைவீககத்திற்கு எதிராின் அனை வாழ்கனைத்தகச் ப லவுகசகற்ப
ஊதியானம் உடின் அனைடியானாக உயானர்த்ிபதி தேபபட சவண்டும்.

*  அனைத்தின் அனைவருககும் இலவ ,  உயானர் ிபதி தேரமாின் அனை ச னைத்தவகள்
கினைத்தடககச் ப ய்விபதி தேன் சபரில, பபாதுக கலவி மற்றும்
சுகாிபதி தோர ச னைத்தவனைத்தயான விரிவாகக சகாடிககணைககாின் அனை ரூபாய்கள்
ப லவிடபபட சவண்டும் எின் அனை ச ா க அனைத்தஅழைபபு விடுககின்றது.
மலிவு வினைத்தலயில,  பகௌரவமாின் அனை குடியிருபபுககனைத்தள வஅழைங்க
பபாது வீட்டுத் திட்டம் வி ாலமாக விரிவாககபபட சவண்டும்.

*  இின் அனைப பாகுபாடின்றி நிலமற்ற விவ ாயிகளுககு அர 
காணிகள் கினைத்தடககச் ப ய்யான சவண்டும் எின் அனை நாம்
பரிந்துனைத்தரககின்சறாம். அனைத்தின் அனைத்து ஏனைத்தஅழை விவ ாயிகள் மற்றும்
மீின் அனைவர்களது கடன்கள் உடின் அனைடியானாக இரத்துச்
ப ய்யானபபடுவசிபதி தோடு மலிவு கடன், பிபதி தோழிலநுட்ப ஆசலா னைத்தின் அனை
மற்றும் பிற உிபதி தேவிகளும் அவர்களுககு வஅழைங்கபபட
சவண்டும்.  அவர்களது உற்பத்திப பபாருட்களுககாின் அனை
வினைத்தலகள், ஒரு கண்ணியானமாின் அனை வாழ்கனைத்தகத் ிபதி தேரத்னைத்திபதி தே
உறுதிபபடுத்தும் வனைத்தகயில நிர்ணையானம் ப ய்யானபபட சவண்டும்.

சமல கூறபபட்ட பகாள்னைத்தககள், மிகப பபரியான நிறுவின் அனைங்கள்
மற்றும் வங்கிகளின் ிபதி தேனியானார் உடனைத்தமயுடன் பபாருந்ிபதி தேக

கூடியானனைத்தவ அலல.  எின் அனைசவ அனைத்தவ உனைத்தஅழைககும் மககளின்
ஜின் அனைநாயானக கட்டுபபாட்டின் கீழ் சிபதி தேசியானமயானமாககபபட சவண்டும்.
 முிபதி தோயானமாின் அனைது சில பபரும் ப லவந்ிபதி தேர்களின் இலாபத்துககாக
அன்றி,  பபரும்பான்னைத்தமயானாின் அனைவர்களின் அவ ரத் சிபதி தேனைத்தவகனைத்தள
பூர்த்தி ப ய்யானககூடியானவாறு ச ா லி  அடிபபனைத்தடயில உச்சி முிபதி தேல
அடி வனைத்தர மறு ஒழுங்கு ப ய்யானபபட சவண்டும்.

ச ா லி த்திற்காின் அனை சபாராட்டமாின் அனைது முிபதி தேலாளித்துவத்தின்
அனைத்தின் அனைத்து பிரிவுகளில இருந்தும் பிபதி தோழிலாள வர்ககத்தின்
அரசியானல சுயானாதீின் அனைத்னைத்திபதி தே ஸ்ிபதி தோபிபபிபதி தேற்காக இனைத்தடவிடாது
சபாராடுவிபதி தேன் மூலம் மட்டுசம  ாத்தியானமாகும். ச ா லி 
பகாள்னைத்தககனைத்தள அமுலபடுத்துவிபதி தேற்காக ஒரு பிபதி தோழிலாளர்-
விவ ாயிகளின் அர ாங்கத்னைத்திபதி தே நிறுவுவிபதி தேற்காின் அனை சபாராட்டத்தில,
பிபதி தோழிலாள வர்ககம் கிராமபபுற மககனைத்தள அணிதிரட்டிகபகாள்ள
சவண்டும். ச ா லி   மத்துவக கட்சி, பிபதி தேற்காசியானாவிலும் மற்றும்
உலகம் பூராவும் ச ா லி  குடியானரசு ஒன்றியானங்கனைத்தள
ஸ்ிபதி தோபிபபிபதி தேன் பாகமாக,  ஸ்ரீலங்கா-ஈஅழைம் ச ா லி  குடியானரசுககாக
சபாராடுகிறது.

ச ா லி   மத்துவக கட்சினைத்தயான கட்டிபயானழுபபுங்கள்
ச ா லி   மத்துவக கட்சியின் முன்சின் அனைாடியானாின் அனை புரட்சிக
கம்யூனிஸ்ட் கஅழைகமாின் அனைது (புகக), லங்கா  ம மாஜக கட்சி சிறிமா
பண்டாரநாயானககவின் முிபதி தேலாளித்துவ அர ாங்கத்தினுள்
நுனைத்தஅழைந்துபகாண்டு  ர்வசிபதி தே  ச ா லி க பகாள்னைத்தககனைத்தள
அபபட்டமாக காட்டிகபகாடுத்ிபதி தேிபதி தேற்கு எதிராின் அனை அரசியானல
சபாராட்டத்தில,  1968 ல ஸ்ிபதி தோபிககபபட்டது. புகக/ச ா க
மட்டுசம, நீண்ட கால உள்நாட்டு யுத்ிபதி தேம் முழுவதிலும்,
பிபதி தோழிலாள வர்ககத்தின் ஐககியானத்திற்காக சபாராடியான ஒசர
கட்சியானாகும். அந்ிபதி தே அடிபபனைத்தடயில அது வடககு மற்றும் கிஅழைககில
இருந்து துருபபுககனைத்தள திருபபியானனைத்தஅழைகக சகாரி வந்ிபதி தேது.

எமது கட்சி, 1917 ல ரஷ்யானப புரட்சியின் இனைத்தணைத் ிபதி தேனைத்தலவராின் அனை
லிசயானான் ட்பராட்ஸ்கியின் அரசியானல மற்றும் சகாட்பாட்டு மரனைத்தப
அடிபபனைத்தடயானாகக பகாண்டுள்ளது. 1938 ல,  ச ா லி 
 ர்வசிபதி தே வாிபதி தே சவனைத்தலத் திட்டத்தின் அடிபபனைத்தடயில,  ட்பராட்ஸ்கி
பிபதி தோழிலாள வர்ககத்தின் ிபதி தேனைத்தலனைத்தம பநருககடினைத்தயான தீர்கக
நான்காம் அகிலத்னைத்திபதி தே நிறுவிின் அனைார். இலங்னைத்தக சபான்ற
முிபதி தேலாளித்துவ அபிவிருத்தி காலங்கடந்ிபதி தே நாடுகளில,
ச ா லி த்துககாின் அனை சபாராட்டத்தின் பாகமாக பிபதி தோழிலாள
வர்ககத்ிபதி தோல மட்டுசம ஜின் அனைநாயானகப பணிகனைத்தள இட்டு நிரபப
முடியும், என்பனைத்திபதி தே பிபதி தேளிவுபடுத்தியுள்ள ட்பராட்ஸ்கியின் நிரந்ிபதி தேரப
புரட்சி ிபதி தேத்துவத்னைத்திபதி தேசயான ச ா லி   மத்துவக கட்சி அடித்ிபதி தேளமாகக
பகாண்டுள்ளது.

எமது அரசியானல பிரச் ாரத்துககு ஆிபதி தேரவளிககுமாறு
பிபதி தோழிலாளர்கள்,  கிராமபபுற ஏனைத்தஅழைகள்,  இனைத்தளஞர்கள் மற்றும்
புத்திஜீவிகளுககும் நாம் அனைத்தஅழைபபு விடுககின்சறாம்.  எமது
பிரச் ாரங்கள் மற்றும் கூட்டங்களில இனைத்தணைந்துபகாள்ளுங்கள்
மற்றும் சிபதி தேர்ிபதி தேல நிதிககு பங்களிபபு ப ய்யுங்கள். எமது
சவட்பாளருககு வாககளியுங்கள். எலலாவற்றிற்கும் சமலாக,
எமது அரசியானல முன்சின் அனைாககு மற்றும் சவனைத்தலத்திட்டத்னைத்திபதி தே
கவின் அனைமாக படித்து,  ச ா லி   மத்துவக கட்சினைத்தயான பிபதி தோழிலாள
வர்ககத்தின் ஒரு பவகுஜின் அனை புரட்சிகர கட்சியானாக
கட்டிபயானழுபபுவிபதி தேற்காக அதில இனைத்தணைந்துபகாள்ள
விண்ணைபபிககுமாறு நாம் சவண்டுசகாள் விடுககின்சறாம்.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்
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