
By the Socialist Equality Party, 03 August 2015

நான்காம அகிலத்தின் அனை அனைத்துலகக குழுவின் (ICFI)

இலங்னைகப பகுதியானா அனை ச ா லி   மத்துவக கட்ச
(ச ா. .க.),  இலங்னைகயில ஆகஸ்ட் 17  நடககவுள்ள
பபாதுத் ச தேர் தேலுககா அனை எமது பிரச் ாரத்துககு
ஆ தேரவளிககுமாற ப தோழிலாளர்கள்,  இனைளஞர்கள்,
கிராமபபுற உனைழைபபாளிகள் மற்றம புத்திஜீவிகளுககும
அனைழைபபு விடுககின்றது.

ச ா. .க.  பகாழுமபு,  யானாழ்பபாணம,  நுவபரலியானா ஆகியான

மூன்ற மாவட்டங்களில 43  சவட்பாளர்கனைள

நிறத்தியுள்ளது.  ச ா. .க.   தேனைலனைமத்துவத்தின் மூன்ற

நீண்டகால உறபபி அனைர்களா அனை விலான பீரிஸ்,  பரம

திருஞா அனை மபந் தேர்,  எம.ச தேவராஜா ஆகிசயானார்

சவட்பாளர்களுககு  தேனைலனைம வகிககின்ற அனைர்.

ப தோழிலாளர்கள்,  இனைளஞர்கள் மற்றம ஓய்வு

பபற்றவர்களும சவட்பாளர்களில அடங்குவர்.  அவர்கள்

அனை அனைவரும ச ா லி   ர்வச தேசயானவா தேத்திற்கா அனை

சபாராட்டத்னை தே பகாள்னைக ரீதியில மன்ப அனைடுத் தே

வரலாற்னைற பகாண்டவர்கள்.

ஐககியான ச தேசயானக கட்ச (ய.என்.பீ.),  ஸ்ரீலங்கா சு தேந்திரக

கட்ச (ஸ்ரீ.ல.சு.க.) மற்றம ஏ தோவப தோரு வழியில இரண்டு

பிர தோ அனை ம தேலாளித்துவ கட்சகளுடன் அணிச ர்ந்துள்ள

ஏனை அனையான ஒவ்பவாரு அரசயானல சபாககுகளுககும எதிராக

ச ா. .க.  சபாட்டியிடுகின்றது.  ப தோழிலாள வர்ககத்தின்

நலன்கனைள பிரதிநிதித்துவம ப ய்யும ஒசர கட்ச எமது

கட்ச மட்டுசம.

ச ா லி   மத்துவக கட்ச பிரச் ாரத்தின் மககியான

சநாககம,  வாககுகனைள ச கரிபப தேலல,  மாறாக,

சபாருககும ஜ அனைநாயானக உரினைமகள் மற்றம வாழ்கனைக

 தேரத்தின் மீ தோ அனை  தோககு தேலகளுககும எதிராக

ப தோழிலாளர்கள் மற்றம இனைளஞர்களுககு கலவியட்டி

அவர்கனைள அணிதிரட்டுவச தே ஆகும. ம தேலாளித்துவத்னை தே

தூககிவீச ப தேற்காசயானாவிலும மற்றம உலகம பூராவும

ச ா லி த்துககா அனை சபாராட்டத்தின் பாகமாக ஸ்ரீலங்கா-

ஈழைம ச ா லி  குடியானரனை  ஸ் தோபிபப தேற்கா அனை புரட்சகர

சபாராட்டத்தில, ஒடுககபபட்ட மககளது கூட்டுடன், ப தோழிலாள

வர்ககத்னை தே வழிநடத்துவச தே எமது மன்ச அனைாககாகும.

பபாய்கள்  மற்றம ஏமாற்றககள்  நினைறந் தே  ச தேர் தேல

மழு அரசயானல மற்றம ஊடக ஸ் தோப அனைமம இந் தே ச தேர் தேலில

உனைழைககும மககளுககு எதிரா அனை ஒரு  தியில ஈடுபட்டுள்ள அனை.

ச ா. .க.  மட்டுசம ப தோழிலாளர்களுககு உண்னைமனையான

ப ாலலும ஒசர கட்சயானாகும:  2008 ல பவடித் தே உலக

ம தேலாளித்துவத்தின் ஆழைமனைடந்து வரும பநருககடி,

பூசகாள-அரசயானல ப தேட்டங்களுககு எண்பணய் வார்பபச தோடு

சபாருககா அனை உந்து தேனைலயும அச தேசபால ஒவ்பவாரு

நாட்டிலும  மூக எதிர்-புரட்சனையானயும துரி தேபபடுத்தியுள்ளது.

இந் தே உலகப சபரனைலயில இருந்து  தேபபிகபகாள்வ தேற்கு

மாறாக, இலங்னைகயானா அனைது  ர்வச தே  மந் தேநினைலப சபாககுகள்,

பண்டங்களின் வினைலச்  ரிவு மற்றம நிதியியானல

ஸ்திரமின்னைமயி அனைால பவகுவாக பாதிககபபடும நினைலயில

உள்ளது.  ய.என்.பீ.,  ஸ்ரீ.ல.சு.க.  மற்றம அவற்றின்

பங்காளிகளும ச ர்ந்து,  அதிகாரத்திற்கு வர வாககளித் தோல

 தோம மககளின் ஜ அனைநாயானகம,  நீதி மற்றம மககளின்

பபாருளா தோர நலவாழ்னைவயும ஸ் தோபிபப தோக பவட்கமின்றி
கூறிகபகாள்கின்ற அனைர்.

இ தேற்கு மாறாக,  இந் தேக கட்சகள் அனை அனைத்தும உலகப

பபரும நிறவ அனைங்களின் இலாபத்னை தே பபருகச் ப ய்வ தேன்

சபரில,  பபாதுச் ப லவுகனைள கடுனைமயானாக பவட்டிக

குனைறத் தேல,   தேனயானார்மயானமாககனைல அதிகரித் தேல,  வாழ்கனைகத்

 தேரங்கனைள இனைடவிடாது சீரழித் தேல சபான்ற  ர்வச தே 

நாணயான நிதியானத்தின் கட்டனைளகனைள ப யானலபடுத்துவ தேற்சக

அர்பபணித்துக பகாண்டுள்ள அனை.  கிசரகக ப தோழிலாள

வர்ககத்தின் மீது சுமத் தேபபடும கடுனைமயானா அனை சகக அனை

நடவடிகனைககள்,  ர்வச தே  நிதி மூல தே அனைமா அனைது  தே அனைது சகக அனை
சகாரிகனைககள்  மபந் தேமா அனை எந் தேபவாரு எதிர்பனைபயும

பபாறத்துபகாள்ளாது எ அனை எலலா நாடுகளிலும உள்ள
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2015 பொத ததேர்தேலுக்கானான
இலங்கைகான தசாசலிச சமத்தவக்

கானட்சியின விஞ்ஞாபாெனம
போர மற்றும சிக்கன நடவடிக்கைகககளுக்க எதிராகாக !

தொழிலாளர மற்றும விவசாயாயிகளின அராகசாயாங்கத்திற்காகவும
பசாயாசாயலிசாய பவகைகலத்திட்டத்திற்காகவும  போராகாடுபவாம !



ப தோழிலாளர்களுககு எச் ரிகனைக விடுககின்ற அனை.

வாழ்கனைக நினைலனைமனையான கடுனைமயானாக பவட்டிச்

 ரிபபனை தே, ஜ அனைநாயானக மனைறயில மன்ப அனைடுகக மடியானாது.

ய.என்.பீ.  மற்றம ஸ்ரீ.ல.சு.கட்சயும,   தேமது அரசயானல

எதிரிகளுககு விசரா தேமாகவும ப தோழிலாள வர்ககத்திற்கு

எதிராகவும பகாடூரமா அனை பபாலிஸ்-அர  வழிமனைறகனைள

பயானன்படுத்துவதில நீண்ட வரலாற்னைற பகாண்டனைவ. இரு

கட்சகளும சங்கள சமலாதிககவா தேத்தில

மூழ்கிபசபாயுள்ளச தோடு இலட் ககணககா அனை உயிர்கனைளக

காவுபகாண்ட கால நூற்றாண்டு கால இ அனைவா தே

யுத் தேத்துககு பபாறபபாளிகள்.  எந் தேக கட்ச அடுத் தே

அர ாங்கத்னை தே அனைமத் தோலும,  அது,   தேமது ஜ அனைநாயானக

மற்றம  மூக உரினைமகள் மீ தோ அனை  தோககு தேலகனைள

எதிர்ககும ப தோழிலாளர்கள் மற்றம இனைளஞர்கனைள

நசுககும மயானற்சயில பாதுகாபபுப பனைடயி அனைனைர

பயானன்படுத் தே  தேயானங்கப சபாவதிலனைல.

சபாருககா அனை  உந்து தேல

இந்தியானப பபருங்கடலின் கடல பானை தேகளின்  ந்தியில

மூசலாபாயான மககியானத்துவம வாய்ந் தே மனைறயில

அனைமந்திருபப தேன் வினைளவாக,  இலங்னைகயானா அனைது

க பபா அனை பூவி ார்-அரசயானல பனைகனைமயின் குவினைமயானமாக

உள்ளது. இது ஜ அனைவரியில நடந் தே ஜ அனைாதிபதி ச தேர் தேலில

பவளிபபனைடயானாகி இருந் தேது.  வாஷிங்டன்,  மன்கூட்டிசயான

நன்கு திட்டமிடபபட்டிருந் தே ஆட்ச மாற்ற நடவடிகனைக

ஒன்றில,  மன் அனைாள் ஜ அனைாதிபதி  ந்திரிகா குமாரதுங்க

மற்றம ய.என்.பீ.   தேனைலவர் ரணில விககிரமசங்க

உடனும ச ர்ந்து,  மஹிந் தே இராஜபக்ஷனைவ ச தோற்கடித்து

னைமத்திரிபால சறிச  அனைனைவ ஜ அனைாதிபதியானாக நியானமித் தேது.

அபமரிககா இராஜபக்ஷனைவ எதிர்த் தேது,  அவர் ஜ அனைநாயானக

விசரா தேமா அனை மனைறயில ஆட்ச ப ய் தே தே அனைாசலா அலலது

பிரிவினை அனைவா தே  தேமிழீழை விடு தேனைலப புலிகளுககு எதிரா அனை
இராணுவத்  தோககு தேலகளில இனைழைககபபட்ட

அட்டூழியானங்களுககு அவரது அர ாங்கம பபாறபபாளி

என்ப தே அனைாசலா அலல.  மாறாக,  அவரது அர ாங்கம

சீ அனைாவுடன் பகாண்டிருந் தே பபாருளா தோர மற்றம அரசயானல

உறவுகனைள இட்டு ஆழ்ந் தே விசரா தேப சபாககுனைடயான தோய்
இருந் தேது.

இலங்னைகயில ஆட்ச மாற்றமா அனைது ஒபாமா நிர்வாகத்தின்

"ஆசயானாவில மன்னனைல"  பகாள்னைகயின் பாகமாகசவ

இடமபபற்றது –“ஆசயானாவில மன்னனைல”  எ அனைபபடுவது,

ஆசயானா மழுவதும பபய்ஜிங்கிற்கு எதிராக இராஜ தேந்திர

மனைறயில குழிபறித்து,  அபமரிககாவின் பபாருளா தோர

சமலாதிககத்தின் ப தோடர்ச்சனையான

உறதிப ய்துபகாள்வனை தேயும, சீ அனைானைவ இராணுவ ரீதியில

சுற்றிவனைளபபனை தேயும இலககாகக பகாண்ட தோகும.  ப தேன்

சீ அனை மற்றம கிழைககுச் சீ அனை கடற் பிராந்தியானங்களில

ஈவிரககமின்றி சமா தேலகளுககு எரியட்டியுள்ள

வாஷிங்டன்,  பிராந்தியானத்னை தே எளிதில தீபபற்றம நினைலககுள்

 தேள்ளியுள்ளது.  ஒரு விபத்து அலலது ஏ தோவப தோரு

பககத்திலா அனை  தேவறா அனை கணிபபுக கூட,  அணு ஆயு தே

 கதிகளுககு இனைடசயானயானா அனை சபரழிவு மிகக சமா தேலுககுள்

ஆசயானானைவயும உலகத்னை தேயும மூழ்கடிககும  ாத்தியானத்னை தேக
பகாண்டுள்ள அனை.

ஒவ்பவாரு நாடும இந் தே பூசகாள-அரசயானல நீர்ச்சுழிககுள்

இழுபட்டுச் ப லகின்ற அனை.  சீ அனைாவுட அனைா அனை கடல எலனைல

மரண்பாடுகளில கடுனைமயானா அனை நினைலபபாட்னைட எடுகக

வியானட்நாம, பிலிபனைபன்ஸ் மற்றம ஜபபானுககும அபமரிககா

ஊககபபடுத்தி வரும அச தேசவனைள,  ஆஸ்திசரலியானாவா அனைது

அபமரிககப பனைடகளுககா அனை ஒரு களமாக மாற்றபபட்டு

வருகிறது.  பிர தேமர் நசரந்திர சமாடியின் கீழ்,  இந்தியானா

அபமரிககாவுட அனைா அனை  தே அனைது இராணுவ உறவுகனைள சமலும

பலபபடுத்துகின்றது –இது பாககிஸ் தோனுடன் ப தேட்டங்கனைள

மட்டுசம உககிரமாககும.  இலங்னைகனையான பபாறத் தேவனைர,

மத்தியான கிழைககு மற்றம ஆபிரிககாவில இருந்து சீ அனைாவுககா அனை

எரி கதி மற்றம மூலப பபாருட்கள் விநிசயானாகத்னை தே

துண்டிககும அபமரிகக யுத் தே திட்டங்களின் பாகமாக,

இந்தியானப பபருங்கடலில ஒரு மூசலாபாயான புறககாவல

நினைலயானாக அனை தே மாற்றவ தேற்கு வாஷிங்டன் விருமபுகிறது.

சபாருககா அனை உந்து தேலா அனைது ம தேலாளித்துவத்தின் தீர்கக

மடியானா தே மரண்பாடுகளின் வினைளவு ஆகும: அ தோவது உலக

பபாருளா தோரத்துககும காலங்கடந் தே ச தேசயான அர  அனைமபபு

மனைறககும இனைடசயானயானா அனை,  மற்றம  மூக உற்பத்திககும

உற்பத்தி  ா தே அனைங்களின்  தேனயானார் உனைடனைமககும

இனைடசயானயானா அனை மரண்பாடுகளாகும.  உலகப பபாருளா தோர

பநருககடி மற்றம அ தே அனைது வரலாற்ற வீழ்ச்சககும

பிரதிபலிககும வனைகயில,  அபமரிகக ஏகாதிபத்தியானமா அனைது

 தே அனைது உலக சமலாதிககத்னை தே ஸ் தோபிகக இராணுவ

வழிமனைறகனைள நாடுகின்றது.

சபாட்டி மற்றம சமா தேலுககும மூல காரணமா அனை இலாப

சநாககு அனைமபபு மனைறனையான ஒழிகக ப தோழிலாள வர்ககம

புரட்சகரமாக  தேனைலயீடு ப ய்யானாவிடில சபானைரத்  தேவிர்கக

மடியானாது.  ச ா. .க.யின் ச தேர் தேல பிரச் ாரமா அனைது ஒரு

மூன்றாவது உலக யுத் தேதுககுள் மூழ்குவனை தேத்  தேடுத்து

நிறத் தே,  ப தோழிலாள வர்ககத்தின் ஒரு  ர்வச தே  சபார்-

எதிர்பபு இயானககத்தில ப தோழிலாள வர்ககத்னை தே

ஐககியானபபடுத் தே நான்காம அகிலத்தின் அனை அனைத்துலகக

குழுவின் பிரிவுகள் மன்ப அனைடுககின்ற அரசயானல

சபாராட்டத்தின் ஒரு ஒருங்கினைணந் தே பகுதி ஆகும.

பகாழுமபில  அரசயானல  பநருககடி

இத் தேனைகயான பூசகாள-அரசயானல ப தேட்டங்கள் பவளியுறவுக

பகாள்னைக ப தோடர்பாக இலங்னைக ஆளும உயானரடுககிற்குள்

ஆழைமா அனை விரி லகளுககு எரியட்டியுள்ள அனை.  ஜ அனைாதிபதி

சறிச  அனைவி அனைால நியானமிககபபட்டு,  பிர தேமர் ரணில

விககிரமசங்க  தேனைலனைமயிலா அனை ய.என்.பீ.னையான மன்னனைலயில



பகாண்ட சறபான்னைம அர ாங்கம,  சம மா தேம

பகாழுமபுககு வந் தே அபமரிகக இராஜாங்கச் ப யானலாளர்

சஜான் பகர்ரி சுட்டிக காட்டியானது சபால,  ப தேளிவாக

வாஷிங்டனை அனை சநாககித் திருமபியுள்ளது.  பபய்ஜிங்கின்

பககம திருமபுவ தேன் மூலம,  வாஷிங்டனை அனை

பனைகத்துகபகாள்வ தோல ஏற்படககூடியான பபாருளா தோர

மற்றம இராஜ தேந்திர எதிர்வினைளவுகனைளயிட்டு

கலககமனைடந் தே ஆளும வர்ககத்தின் சல பகுதியி அனைர்

இந் தே மாற்றத்திற்கு ஆ தேரவு வழைங்கி அனைர்.

எவ்வாபறனனும, கடந் தே ஏழு மா தேங்களாக, அடுத் தேடுத்து

ச தேர் தேல வாககுறதிகள் மீறிபபட்டு வருவ தே அனைாலும

வாழ்கனைகத்  தேரம ப தோடர்ந்தும  ரிந்து வருவ தே அனைாலும

சறிச  அனை-ய.என்.பீ.  அர ாங்கத்தின் மீது பபாதுமககளது

எதிர்பபு தீவிரமாக அதிகரித்துள்ளது.  வாழ்கனைகத்  தேரம

ப தோடர்ந்து  ரிந்து வருகின்றது.  இ தேன் வினைளவாக,

இராஜபக்ஷ பபாதுத் ச தேர் தேலில சபாட்டியிட

ஊககுவிககபபட்டச தோடு பிர தேமராக மீண்டும ஆட்சககு

வர மயானலகின்றார்.  சீ அனைாவின் கணி மா அனை ம தேலீட்டு

திட்டங்களில இலாபமீட்டியான பபரும வர்த் தேகர்களில சல

பிரிவி அனைர் அவனைர ஆ தேரிககின்ற அனைர்.  சீ அனைாவின் சல

ம தேலீடுகனைள ய.என்.பீ.  தேற்சபாது நிறத்தி னைவத்துள்ளது.

ஸ்ரீ.ல.சு.கட்சனையான கட்டுபபடுத் தே இராஜபக்ஷ மற்றம

சறிச  அனை இனைடசயானயானா அனை ஒரு அரசயானல சபார்,  இந் தே

நீண்டகால ம தேலாளித்துவ கட்சனையான துண்டுகளாக

பிளந்துள்ளது.  இராஜபக்ஷ,  புலிகனைள இராணுவ ரீதியில

ச தோற்கடித்னை தே தூககிப பிடித்துகபகாண்டும,  தீவின்

ஐககியானம மற்றம பாதுகாபபுககு அச்சுறத் தேல

ஏற்படுத்தியிருபப தோக ய.என்.பீ.னையான

குற்றஞ் ாட்டிகபகாண்டும  தேமிழைர்-விசரா தே சபரி அனைவா தேத்னை தே

கிளறி வருகின்றார்.  அபமரிககா மற்றம அ தேன்

பங்காளிகள் பற்றியான  தே அனைது விமர்  அனைத்தில

எச் ரிகனைகயானாக இருககும அச தேசவனைள,  அவர் சீ அனை

திட்டங்கனைள மீண்டும ப தோடங்கி,  பபாருளா தோரத்னை தே

ஊககுவிககவும சவனைலகள் மற்றம சறந் தே வாழ்கனைகத்

 தேரத்னை தே வழைங்கவும சபாவ தோக அறிவித்து,

வாககாளர்களுககு ஆனை  காட்டி அனைார்.

ஜ அனைவரியில இராஜபக்ஷவின் பவளிசயானற்றத்னை தே திட்டமிட்ட

அபமரிககா,  அவர் பிர தேமராக மீண்டும வருவனை தேசயானா,

அலலது பபய்ஜிங் உட அனைா அனை உறவுகள்

மறசீரனைமககபபடுவனை தேசயானா  கித்துக பகாள்ளப

சபாவதிலனைல.  அதிகாரத்திற்கு வருவ தேற்கா அனை

இராஜபக்ஷவின் மயானற்ச ச தோலவியானனைடவனை தே

உறதிபபடுத்திகபகாள்ளும தீர்கக தேரி  அனைம வாஷிங்டனுககு

கினைடயானாது.  ஸ்ரீ.ல.சு.க.  பபருமபான்னைம பவற்றி

பபற்றாலும கூட,  பிர தேமராக இராஜபக்ஷனைவ நியானமிகக

மடியானாது என்ற சறிச  அனை ஏற்க அனைசவ அறிவித்துள்ளார்.

இத் தேனைகயான நடவடிகனைக அபபட்டமாக

அரசயானலனைமபபிற்கு விசரா தேமா அனைதுடன் இராணுவம மற்றம

அர  எந்திரத்தின் ஆ தேரவுடன் மட்டுசம அனை தே அமலபடுத் தே
மடியும.

இராஜபக்ஷ பவற்றி பபற்றால,  ச தேர் தேல மடினைவ கண்ட அனைம

ப ய்து அவனைர அகற்றக சகாரி வாஷிங்டன் மற்றம அ தேன்

பங்காளிகளின் ஆ தேரவுடன் ஒரு தீவிரமா அனை பிரச் ாரத்னை தே

மன்ப அனைடுபப தேற்கு களம அனைமககபபடுகிறது.  அபமரிகக

ஆ தேரவிலா அனை இன்ப அனைாரு "வண்ணப புரட்ச"  தேயானாரிககபபட்டு

வருகிறது.  அர   ார்பற்ற நிறவ அனைங்கள்,   தோராளவா தே

குழுககள்,  கலவிமான்களும அடங்கியான ஒரு பபரியான உயானர்

மத்தியான தேர வர்கக குழுககள், ஜ அனைவரியில சறிச  அனை பின் அனைால

நின்ற ப ய் தேது சபால,  இபசபாது ய.என்.பீ.  மற்றம அ தேன்

நலலாட்சககா அனை ஐககியான ச தேசயான மன் அனைணி எ அனை

அனைழைககபபடுவ தேன் பின் அனைால அணிச ர்ந்துள்ள அனை.

ச ா லி   மத்துவக கட்ச,  அபமரிககாவி அனைதும, பகாழுமபில

உள்ள அ தேன் அரசயானல பங்காளிகளின் திட்டமிடலகனைளயும

எதிர்பப தேன் மூலம,  பல பத் தோயிரககணககா அனை உயிர்கனைளப

பலிபகாண்ட இராணுவத்தின் யுத் தேக குற்றங்களுககும,  தே அனைது

அர ாங்கத்தின் சகக அனை நடவடிகனைககனைள எதிர்த் தே

ப தோழிலாளர்கள் மற்றம இனைளஞர்கனைள நசுககுவ தேற்கு

பாதுகாபபு பனைடகனைள பயானன்படுத்தியானனைம உட்பட

படுசமா மா அனை ஜ அனைநாயானக உரினைம மீறலகளுககும

பபாறபபாளியானா அனை இராஜபக்ஷவுககு எந் தே வனைகயிலும

ஆ தேரவு பகாடுககவிலனைல.  ச ா லி  மற்றம  ர்வச தேசயான

சவனைலத்திட்டத்திற்கா அனை சபாராட்டத்தில ஆளும வர்ககத்தின்

அனை அனைத்து பிரிவுகளில இருந்தும சுயானாதீ அனைமாக

அணிதிரள்வ தேன் மூலம,  ப தோழிலாள வர்ககத் தோல மட்டுசம

 மூக மற்றம ஜ அனைநாயானக உரினைமகனைள பாதுகாகக மடியும

என்ற நாம வலியுறத்துகிசறாம.

சபாலி இடது அனைமபபுககள்

மிகவும நயானவஞ் கமா அனை பாத்திரத்னை தே சபாலி இடது

அனைமபபுககளா அனை நவ  ம  மாஜக கட்ச (ந. . .க.  NSSP)

ஐககியான ச ா லி  கட்ச (ஐ.ச ா.க. USP) மற்றம மன்னனைல

ச ா லி க கட்சயும (ம.ச ா.க.  FSP)  ஆற்றி வருகின்ற அனை.

அனைவ ஜ அனைவரியில "ஜ அனைநாயானகப புரட்சயின்"

ஊககுவிபபாளர்களாக ப யானலபட்டச தோடு இராஜபக்ஷ

அர ாங்கத்னை தே ஒரு "பாச   ர்வாதிகாரம"  எ அனை கண்ட அனைம

ப ய் தே அனை.  சநரடியானாகசவா அலலது மனைறமகமாகசவா,

அவர்கள் அனை அனைவரும  தேற்சபானை தேயான ச தேர் தேலில ய.என்.பீ.ககு

ஆ தேரவு பகாடுககின்ற அனைர்.

பகாழுமபு அரசயானல ஸ் தோப அனைத்துட அனைா அனை சபாலி-இடதுகளின்

ஒருங்கினைணவு,  உயானர்மட்ட அர ாங்க ஆசலா னை அனை

 னைபயானா அனை, ச தேசயான நினைறசவற்ற குழுவுககு ந. . .க.  தேனைலவர்

விககிரமபாகு கருணாரட் அனை நியானமிககபபட்டதில

பவளிபபனைடயானா அனைது.  அங்கு அவர் பவட்கமின்றி அ தேன்

 தேனைலனைமப பிரச் ாரகராக ப யானலபடுகிறார்.  ஜ அனைவரியின்

"ஜ அனைநாயானகப புரட்சனையான"  ப தோடர்வ தேற்கு அவர் மடிவிலலா தே



அனைழைபபு விடுபப தோ அனைது சறிச  அனை மற்றம

விககிரமசங்கனைவ சபான்ற ப தோழிலாள வர்கக விசரா தே

புள்ளிகளுககு ஒரு மற்சபாககு  ாயானத்னை தே பூசுவ தேற்கும,

இராஜபக்ஷவுககு எதிராக ஒரு வண்ணப புரட்சககு களம

அனைமபப தேற்கும எடுககும மயானற்சயானாகும.

நவ  ம  மாஜக கட்ச,  ஐககியான ச ா லி க கட்ச,

மன்னனைல ச ா லி க கட்சயும ஆகியான அனை அனைத்தும,

கிசரககத்தில சரி ா அர ாங்கத்னை தே இலங்னைகககு ஒரு

மன்மாதிரியானாக தூககிப பிடித் தேது,  இங்குள்ள

ப தோழிலாளர்கள் மற்றம இனைளஞர்களுககு ஒரு

எச் ரிகனைக ஆகும.  சல மா தே இனைடபவளிககுள்,   தே அனைது

சகக அனை எதிர்பபு உறதிபமாழிகனைள னைகவிட்ட சரி ா,

ஜ ஜூனைல 5  அன்ற கிசரகக மககள் 'சவண்டாம'  எ அனை

வழைங்கியான ஏசகாபித் தே வாககுகனைள அலட்சயானம ப ய்து,

ஐசராபபியான ஒன்றியானத்தின் பகாடூரமா அனை

நடவடிகனைககனைளச் சுமத்தியுள்ளது. ய.என்.பீ.ககு ஆ தேரவு

வழைங்குவ தேன் மூலம இலங்னைக சபாலி-இடதுகள்

உனைழைககும மககனைள  தோசம காட்டிகபகாடுககத்  தேயானாராகி
வருகின்ற அனை.

ய.என்.பீ.,  சங்கள இ அனைவா தேம மற்றம ப தோழிலாள

வர்ககத்திற்கு எதிரா அனை குற்றங்களில மூழ்கிப சபாயுள்ள

இலங்னைக ம தேலாளித்துவத்தின் பனைழையான கட்ச ஆகும.

அது நூற்றககணககா அனை மககள் பகாலலபபட்ட,

நாடளாவியான ரீதியிலா அனை  தேமிழைர்-விசரா தே படுபகானைலகள்

மூலம 1983 ல உள்நாட்டு யுத் தேம ஆரமபிககபபட்டனைமககு

பபாறபபாளி ஆகும. 1980 களின் பிற்பகுதியில ய.என்.பீ.

அர ாங்கம ஏறத் தோழை அ தேன் கூட்டாளியானாக இருந் தே

சங்கள சபரி அனைவா தே மககள் விடு தேனைல மன் அனைணிககு

(சஜ.வி.பி.)  எதிராக இராணுவ-பகானைலக குமபலகனைள

நாடி,  ஒரு மதிபபீட்டின்படி 60,000  கிராமபபுற சங்கள

இனைளஞர்கனைள பகான்ற  தேள்ளியானது.  ஜ அனைவரியில

இருந்து,  அது ஏற்க அனைசவ சுகா தோர ப தோழிலாளர்களின்

சவனைலநிறத் தேம மற்றம மாணவர்களின்

ஆர்பபாட்டங்களுககு எதிராக பாதுகாபபுப பனைடகனைள

பயானன்படுத்தியானச தோடு,  ச தோட்டத் ப தோழிலாளர்கனைளப

பழிவாங்கவும ஆ தேரவு பகாடுத்து வருகிறது.

காஸ்ட்சராயி  பகரிலலாவா தேத்தின் அடிபபனைடயில

ஸ் தோபிககபபட்ட சஜ.வி.பீ,  நீண்ட காலத்துககு மன்சப

பாராளுமன்ற ஆ  அனைங்களுககாக  தே அனைது ஆயு தேங்கனைளப

பரிமாறிகபகாண்டச தோடு மழுவதுமாக பகாழுமபு

ஸ் தோப அனைத்துடன் ஒன்றினைணந் தேது.  2005 ல இராஜபக்ஷ

ச தேர்வு ப ய்யானபபடுவ தேற்கு ஆ தேரவளித் தே சஜ.வி.பீ.,

இபசபாது ய.என்.பீ. உடன் அணிச ர்ந்துள்ளது. சஜ.வி.பீ.

ஜ அனைவரியில சறிச  அனை ச தேர்வு ப ய்யானபபடுவ தேற்கு

ஆ தேரவளித் தேச தோடு ச தேசயான நினைறசவற்றக குழுனைவயும

பிரதிநிதித்துவம ப ய்கின்றது.   தே அனைது ப ாந் தே

சவட்பாளர்கனைள நிறத்தியுள்ள சஜ.வி.பீ.   தேனைலவர்கள்,

ய.என்.பீ.  பற்றி பபருமபாலும விமர்  அனைமின்றி இருந்து

பகாண்டு,  சநரடியானாக ஸ்ரீ.ல.சு.க.ககு எதிராக  தே அனைது

பிரச் ாரத்னை தே திருபபிவிட்டுள்ள அனைர்.

சமா மனைடந்து வரும பபாருளா தோர மற்றம  மூக பநருககடி

அடுத் தே அர ாங்கத்தின் அரசயானல உருவனைமபபு என் அனைவாக

இருந் தோலும,  அது ஆழ்ந் தே பபாருளா தோர பநருககடியின்

சுனைமகனைள உனைழைககும மககளின் மதுகில சுமத் தே மற்படும

என்ற ச ா லி   மத்துவக கட்ச எச் ரிககின்றது.

பபாருளா தோர வளர்ச்ச பற்றியான ஒபபீட்டளவிலா அனை

உத்திசயானாகபூர்வ உயானர் விகி தேங்கள்,  ஒரு  தேவறா அனை

சத்திரத்னை தே மன்னைவககின்ற அனை.  பபாருளா தோரமா அனைது வீதிகள்,

உயானர்ந் தே கட்டிடங்கள் மற்றம ச்ாட்டலகள் சபான்ற

உட்கட்டனைமபபுககா அனை ப லவுகளாலும,  ப ாத்து மற்றம

 ந்னை தேகள் பற்றியான ஒட்டுண்னத் தே அனைமா அனை ஊகங்களாலும

மண்டு பகாடுத்து நிறத் தேபபட்டுள்ளது –இனைவ அனை அனைத்தும

 தேவிர்கக மடியானாமல  ரிந்துவிழும.  ச தேயினைல மற்றம ஆனைட

ஏற்றமதி வீழ்ச்சயின் காரணமாக அந்நியான ப லாவணி

பநருககடி ஒன்ற உருவாகி வருகின்றது.

 ர்வச தே  நாணயான நிதியானம 4  பிலலியானன் டாலர்கள் புதியான

கடனை அனை வழைங்க மறத்து,  ஆழ்ந் தே ப லவி அனைக

குனைறபபுககனைள சகாரியான பின் அனைர்,  அர ாங்கம அதிக

வட்டிககு கடன் வாங்க பநருககபபட்டது.  இ தே அனைால

பவளிநாட்டு கடன் குவிந்துபகாண்டிருககின்றது.  அர  கடன்

ப லவு "மிக உயானர்ந் தே"  மட்டத்தில உள்ளதுடன் அது

வருவாயில 95.4    தேவிகி தேத்னை தே விழுங்கிகபகாள்கின்றது

என்ற நிதி அனைமச் ர் சம மா தேம அறிவித் தோர்.  அச தே சம

மா தேம,  மன் அனைாள் ஜ அனைாதிபதி குமாரதுங்க,  அர ாங்கம

திவாலின் விளிமபில உள்ளது எ அனை எச் ரித் தேச தோடு அர ாங்க

ஊழியானர்களின் ஊதியானத்னை தே பகாடுகக மடியானாது சபாகும

என்றம கூறி அனைார்.

ச தேர் தேல பிரச் ாரத்தின்சபாது, ஸ்ரீ.ல.சு.க. மற்றம ய.என்.பீ.யும

 தேமது ஆட்சயின் கீழ் உயானர் பபாருளா தோர வளர்ச்ச

இருககும என்ற கூறிகபகாள்கின்ற அனை.  உண்னைமயில,  இரு

கட்சகளும,  மககளின் இழைபபில சல ப லவந் தேர்களின்

இலாபத்னை தே பபருகச்ப ய்யான  ர்வச தே  நாணயான நிதியானத்தின்

பபாருளா தோர மறசீரனைமபபு நிகழ்ச்ச நிரனைல மன்ப அனைடுத்து
வந் தே அனை.

உத்திசயானாகபூர்வ அறிவித் தேலின்படி,  வறனைமயானா அனைது மககள்

ப தோனைகயில 6.7    தேவீ தேத்துககு குனைறககபபட்டுள்ளது.

ஆ அனைால, வறனைமகசகாடு நாள் ஒன்றிற்கு 1 டாலர் வருமா அனைம

என்ற பட்டின நினைலயில இருந்து நாள் ஒன்றிற்கு 2

டாலருககு உயானர்த் தேபபட்டாலும,  23    தேவிகி தேமா அனைவர்கள்

வறனைமயில வாழ்வார்கள்.  நாட்டின் ப தோழிலாளர் பனைடயில

பாதிபசபர்,  குனைறந் தே ஊதியானம பபறம  தேற்காலிக மற்றம

அன்றாட ப தோழிலில ஈடுபடுகின்ற அனைர்.  அவர்களுனைடயான

ஊதியானங்கள் உணவு மற்றம ஏனை அனையான அத்தியானாவசயானப



பபாருட்களின் தீவிரமா அனை வினைல உயானர்வுடன்

பபாருந் தேவிலனைல.  பகாள்னைக கற்னைககள் நிறவ அனைத்தின்

ஆய்வுகள்  மீபத்தில மன்னைவத் தே புள்ளிவிவரங்கள்,

மககள் ப தோனைகயில காலவாசப சபர் சபா ாககின்றி

உள்ள தோக காட்டுகின்ற அனை.

ஆடமபர வீடுகளில வசககும ஒரு சறியான அதி-ப லவந் தே

 தேட்டுககள்,  நவீ அனை-மாதிரி கார்கனைள ஓட்டிச் ப லவச தோடு,

வறியான குடுமபங்கள் ஒரு மா தேம வாழைத்  தேள்ளபபட்டுள்ள

பணத் ப தோனைகனையான ஒரு சநர உணவுககு எந் தேக

கவனைலயும இன்றி ப லவிடுகின்ற அனை.  மிக அண்னைமயான

புள்ளிவிவரங்களின் படி,  அதி-பணககார 20    தேவீ தேத்தி அனைர்

பமாத் தே வருமா அனைத்தில 53.5   தேவிகி தேத்னை தே பபறம அச தே

சவனைள,  அதி-வறியான 20    தேவீ தேத்தி அனைர் பவறம 4.4

  தேவீ தேத்னை தேசயான பபறகின்ற அனைர்.

ச தேர் தேல மடிந் தேவுடன் அமலபடுத் தே  தேயானாரிககபபடுவது

என் அனைபவன்பது கிசரககத்தில மிகத் ப தேளிவாக

காட்டபபட்டுள்ளது.  அங்கு ஐசராபபியான மற்றம  ர்வச தே 

நிதி மூல தே அனைம, பபாது சுகா தோரம, கலவி, ஓய்வூதியானங்கள்,

சவனைலகள்,   மூகநல பகாடுபப அனைவுகள் உட்பட

அனை அனைத்து அத்தியானாவசயான ச னைவகனைளயும மழுனைமயானாக

அகற்ற வலியுறத்துகின்றது.  அடுத் தே அர ாங்கம தீவின்

உள்நாட்டு யுத் தேத்தின் சபாது கட்டிபயானழுபபபபட்ட

பபாலிஸ்-அர  இயானந்திரத்னை தே ப தோழிலாள வர்ககத்திற்கு

எதிராகப பயானன்படுத் தே  தேயானங்கப சபாவதிலனைல.   மபள

உயானர்வுககாக பிரச் ாரம ப ய் தே டீனை ட் மற்றம

இன்ஜஸ்ற ச தேயினைல ச தோட்ட ப தோழிலாளர்கள்

பழிவாங்கபபடுவது,  நடககப சபாவனை தேப பற்றி  கல

ப தோழிலாளர்களுககும விடுககபபடும ஒரு எச் ரிகனைக
ஆகும.

ப தோழிலாள வர்ககத்திற்கு ஒரு புரட்சகர ச ா லி 
சவனைலத்திட்டம

ப தோழிலாள வர்ககம,  ய.என்.பீ.  அச தே சபால ஸ்ரீ.ல.சு.க.

சபான்ற ம தேலாளித்துவத்தின் அனை அனைத்து பிரிவுகள்

மற்றம அவர்களின் பங்காளிகள்,  ச வகர்கள் மற்றம

சபாலி இடது வககாலத்து வாங்கிகளிலும இருந்து  தே அனைது

அரசயானல சுயானாதீ அனைத்னை தே ஸ் தோபித்துகபகாள்ளாமல

ஜ அனைநாயானக மற்றம  மூக உரினைமகனைள பாதுகாகக

மடியானாது எ அனை ச ா. .க.  வலியுறத்துகிறது.

ப தோழிலாளர்களின் ஐககியானபபட்ட ஒரு இயானககத் தோல

மட்டுசம,  அதிகாரத்துககும ச ா லி  பகாள்னைககனைள

அமலபடுத்துவ தேற்கா அனை ப தோழிலாளர்கள் மற்றம

விவ ாயிகளின் அர ாங்கத்னை தே நிறவுவ தேற்கும ஒரு

புரட்சகரப சபாராட்டத்தில ஒடுககபபட்ட மககனைள

வழிநடத் தே மடியும.

ய.என்.பீ.,  ஸ்ரீ.ல.சு.க.,  சஜ.வி.பி.  மற்றம அவற்றின் பல

பங்காளிகளி அனைதும சங்கப சபரி அனைவா தேம மற்றம  தேமிழ்

ச தேசயான கூட்டனைமபபு சபான்ற பலசவற  தேமிழ்

ம தேலாளித்துவக கட்சகளின்  தேமிழ் பிரிவினை அனைவா தேம உட்பட

அனை அனைத்துவி தேமா அனை ச தேசயானவா தேம மற்றம இ அனைவா தேத்னை தேயும

நிராகரிககுமாற ப தோழிலாளர்களுககும இனைளஞர்களுககும

ச ா. .க.  அனைழைபபு விடுககின்றது.  இலட் ககணககா அனை

உயிர்கனைள காவுபகாண்டு தீனைவப சபரழிவிற்கு உள்ளாககியான

கால நூற்றாண்டு கால உள்நாட்டுப சபாருககு ய.என்.பீ.

மற்றம ஸ்ரீ.ல.சு.க.  சநரடியானாக பபாறபபாளிகளாக இருககும

அச தே சவனைள,  புலிகளின் இ அனைவா தே அரசயானலும  தேமிழ்

மககளுககு ஒரு அழிவுகரமா அனை மட்டுச்  ந்து என்பது
நிரூபிககபபட்டுள்ளது.

விடு தேனைலப புலிகள்,   தேமிழ் ப தோழிலாளர்கள் மற்றம

ஒடுககபபட்ட மககனைள பிரதிநிதித்துவம ப ய்யானவிலனைல,

மாறாக வினைலசபாகும  தேமிழ் உயானரடுகனைகசயான பிரதிநித்துவம

ப ய் தே அனைர்.  இலங்னைக இராணுவம 2009 ல  தோககு தேனைல

தீவிரமாககியான நினைலயில,  தீவின் ஏனை அனையான பகுதிகளிலும

இந்தியானா மற்றம  ர்வச தே  அளவிலும உள்ள ப தோழிலாள

வர்ககத்திற்கு எந் தேபவாரு பரந் தே அனைறகூவலும விடுபபது

ஒரு புறம இருகக,  புலிகளின் ஒடுககுமனைற ஆட்ச

வழிமனைறகளால அந்நியானபபட்டிருந் தே  தேமிழ்

ப தோழிலாளர்களுககும விவ ாயிகளுககும எந் தேபவாரு

அனைறகூவலும விடுககககூட இயானலா தேவர்களாக இருந் தே அனைர்.

பதிலாக,  பகாழுமபுககும அ தேன் குற்றவியானல யுத் தேத்துககும

ஆ தேரவளித் தே “ ர்வச தே   மூகத்துககு”,  அ தோவது

அபமரிககா,  இந்தியானா மற்றம ஐசராபபியான ஒன்றியானத்துககும

பயான அனைற்ற சவண்டுசகாள்கனைள விடுககுமளவு புலிகள் இறங்கி

வந் தே அனைர்.  புலிகளின் ச தோலவியானா அனைது அடிபபனைடயில

இராணுவ  ா தே அனைங்களின் பற்றாககுனைறயின் வினைளவு அன்றி,

அவர்களின் அரசயானலின் வினைளசவ ஆகும.

புலிகளின் பாராளுமன்ற ஊதுகுழைலாக ப யானலபட்ட  தேமிழ்

ச தேசயான கூட்டனைமபபு,  2009 ல இருந்து,   தேமிழ்

சமல தேட்டி அனைருககு சறபபுரினைமகனைள  தேககனைவத்துகபகாள்ள

பகாழுமபு அரசயானல ஸ் தோப அனைத்துடன் சூழ்ச்சகனைளச் ப ய்யான

மனை அனைந்து வருகின்றது.  வட மாகாண  னைபயின்

கட்டுபபாட்னைட பவற்றி பகாண்ட அது,  வடககில  தேற்சபாது

ப தோடரும இராணுவ ஆககிரமிபபுடன் அனு ரித்துச்

ப லவச தோடு மாகாணத்னை தே ம தேலீட்டாளர்களுககா அனை மலிவு

உனைழைபபுக களமாக மாற்ற மயானற்சத்து வருகின்றது.  அது

ப தோழிலகள், ச னைவகள் மற்றம வீட்டுப பற்றாககுனைற பற்றியான
பிரச்சனை அனைகனைள நிவர்த்தி ப ய்யான பபரி தோக அலலது

எதுவுசம ப ய்யானவிலனைல.  இந் தே ச தேர் தேலில,   தே அனைது ப ாந் தே

சவட்பாளர்கனைள நிறத்தியுள்ள  தேமிழ் ச தேசயான கூட்டனைமபபு,

ய.என்.பீ.ககு மனைறமகமாக ஆ தேரவு வழைங்குவதுடன் அது

வாஷிங்டனுடன் ப யானற்படும என்பனை தேயும ப தேளிவுபடுத்தி
வருகின்றது.

 ர்வச தே  ச ா லி  மன்ச அனைாககின் அடிபபனைடயில சங்கள,

 தேமிழ் மற்றம மஸ்லீமகளுமாக ப தோழிலாளர்கனைள

ஐககியானபபடுத் தே சபாராடும ஒசர கட்ச ச ா லி   மத்துவக



கட்ச மட்டுசம ஆகும.  ச ா. .க.  மற்றம அ தேன்

மன்ச அனைாடியானா அனை புரட்சக கமயனஸ்ட் கழைகமம (பு.க.க.),
ஆட்சயில இருந் தே பகாழுமபு அர ாங்கங்கள்

மன்ப அனைடுத் தே இ அனைவா தே யுத் தேத்னை தே ப தோடர்ந்து எதிர்த்து

வந் தேச தோடு,  தீவின் வடககு மற்றம கிழைககில இருந்து

இராணுவத்னை தே உட அனைடியானாக,  நிபந் தேனை அனையின்றி

பவளிசயானற்றக சகாரி வந்துள்ளது.  எமது

மன்ச அனைாககா அனைது ப தேற்காசயானா மற்றம உலகம பூராவும

ச ா லி  குடியானரசு ஒன்றியானங்கனைள கட்டிபயானழுபபுவ தேன்

பாகமாக ஸ்ரீலங்கா-ஈழைம ச ா லி  குடியானரசுககா அனை

சபாராட்டத்தில உருவகமாகியிருககின்றது.

ச ா லி   மத்துவக கட்ச,  லிசயானான் ட்பராட்ஸ்கியின்

நிரந் தேரப புரட்ச  தேத்துவத்னை தே அடிபபனைடயானாகக

பகாண்டுள்ளது.  ஜ அனைநாயானக உரினைமகள் மற்றம

பக கௌரவமா அனை வாழ்கனைகத்  தேரத்துககா அனை உனைழைககும

மககளின் அபிலானைிலாஷைகள் எனை தேயும நினைறசவற்ற

இலங்னைக ம தேலாளித்துவத்தின் அபபட்டமா அனை

இயானலானைமயின் மூலம நிரந் தேரப புரட்சக சகாட்பாட்டின்

உண்னைம நிரூபணம ஆகியுள்ளது.  கிராமபபுற

பவகுஜ அனைங்கனைள அணிதிரட்டிகபகாள்வ தேன் மூலம,

ப தோழிலாள வர்ககத் தோல மட்டுசம ச ா லி த்துககா அனை

சபாராட்டத்தின் பாகமாக தீர்ககபபடா தே ஜ அனைநாயானக

பணிகனைள இட்டு நிரபப மடியும.

ச ா லி   மத்துவக கட்ச மற்றம அ தேன் சவட்பாளர்கள்

ச தேர் தேல பிரச் ாரத்தில பின்வரும பகாள்னைககளுககாக
சபாராடுகின்ற அனைர்:

*  நாம அனை அனைத்து ஒடுககுமனைற  ட்டங்களுடன் நாட்டின்
ஜ அனைநாயானக-விசரா தே மற்றம இ அனைவா தே அரசயானலனைமபனைப

ஒழிபபச தோடு ச ர்த்து,  பமாத் தே பாதுகாபபு எந்திரமம

கனைலககபபடுவ தேற்கு அனைழைபபு விடுககின்சறாம.

ஜ அனைநாயானக மனைறபபடி ச தேர்ந்ப தேடுககபபடும ஒரு

அரசயானல நிர்ணயான  னைப மூலம ஒரு புதியான

அரசயானலனைமபபு வனைரயானபபட சவண்டும.

*  சவனைலயானற்ற இனைளஞர்களுககு சவனைலவாய்பனைப

உறதிபபடுத் தே நாம எந் தே ஊதியான இழைபபும இன்றி,

சவனைல வாரத்னை தே 30 மணி சநரமாக குனைறபப தேன் மூலம

சவனைல வாய்பபுகனைள விரிவாகக மன்பமாழிகின்சறாம.

சறந் தே ஊதியானத்துட அனைா அனை ப தோழிலகனைள உருவாககவும

மற்றம வீடனைமபபு,  பாட ானைலகள்,  னைவத்தியான ானைலகள்

மற்றம வீதிகள் சபான்ற அவ ர பபாதுமககள்

ச தேனைவகனைள பூர்த்தி ப ய்யானவும ஒரு மகத் தோ அனை பபாதுப

பணித் திட்டம ஆரமபிககபபட சவண்டும.

* மழு ப தோழிலாள வர்ககத்தின்  மபளம மற்றம

நினைலனைமகனைள கீழைறககப பயானன்படுத் தேபபடும ஒபபந் தே

ப தோழிலாளர் மனைற ஒழித்துககட்டபபட சவண்டும.  நலல

ஊதியானத்துட அனைா அனை ப தோழிலகனைளச் ப ய்யும உரினைம

அனை அனைத்து ப தோழிலாளர்களுககும இருகக சவண்டும.

வாழ்கனைகச் ப லவுகசகற்ப  மபளம உட அனைடியானாக

உயானர்த் தேபபடுவச தோடு,  பின் அனைர் பணவீககத்திற்கு ஏற்ப

அதிகரிககபபட சவண்டும.

* அனை அனைவருககும இலவ மாக கலவி,  சுகா தோர பராமரிபபு

விரிவாககபபடுவ தேற்கும உயானர்  தேரமா அனை ச னைவகள் கினைடகக

ப ய்யானவும சகாடிககணககா அனை ரூபாய்கள் ப லவிட ச ா. .க.
அனைழைபபு விடுககின்றது.  மலிவு வினைலயில ஒழுககமா அனை

குடியிருபபுககனைள வழைங்க பபாது வீட்டு வ திகள் பபரிதும

விரிவாககபபட சவண்டும.

* நாம இ அனை பாரபட் மின்றி நிலமற்ற விவ ாயிகளுககு அர 

காணிகள் ஒதுககீடு ப ய்யானபபட சவண்டும எ அனை

பரிந்துனைரககின்சறாம.  அனை அனைத்து ஏனைழை விவ ாயிகள் மற்றம

மீ அனைவர்களின் கடன்கள் உட அனைடியானாக இரத்து ப ய்யானபபட்டு

மலிவு கடன்,  ப தோழிலநுட்ப ஆசலா னை அனை மற்றம பிற

உ தேவிகளும கினைடககச் ப ய்யான சவண்டும.  அவர்களது

உற்பத்திப பபாருட்களுககா அனை வினைல,  ஒரு கண்ணியானமா அனை

வாழ்கனைகத்  தேரத்னை தே உறதி ப ய்யும வனைகயில

உத் தேரவா தேம ப ய்யானபபட சவண்டும.

சமற் கூறபபட்ட பகாள்னைககள்,  பிரமாண்டமா அனை

கூட்டுத் தோப அனைங்கள் மற்றம வங்கிகளின் பபாருளா தோர

சமலாதிககத்துடன் ஒத்துப சபாகக கூடியானனைவ அலல.

கூட்டுத் தோப அனைங்களும வங்கிகளும உனைழைககும மககளின்

ஜ அனைநாயானக கட்டுபபாட்டின் கீழ் ச தேசயானமயானமாககபபட

சவண்டும. பவளிநாட்டுக கடன்கள் நிராகரிககபபட சவண்டும.

 ம தோயானமா அனைது சறியான அதி-ப லவந் தே  தேட்டின்

இலாபத்துககாக அன்றி,  பபருமபான்னைம மககளின் அவ ர

ச தேனைவகனைள பூர்த்தி ப ய்வ தேன் சபரில ச ா லி  வழிகளில

சமல இருந்து கீழ் வனைர மற ஒழுங்கு ப ய்யானபபட
சவண்டும.

எமது அரசயானல பிரச் ாரத்துககு ஆ தேரவளிககுமாற

ப தோழிலாளர்கள், கிராமபபுற ஏனைழைகள், இனைளஞர்கள் மற்றம

புத்திஜீவிகளுககும நாம அனைழைபபு விடுககின்சறாம.  எமது

பிரச் ாரங்களில இனைணந்து பகாள்வச தோடு கூட்டங்களுககு

வருனைக தேருவதுடன் மற்றம எமது கட்சயின் ச தேர் தேல நிதிககு

ஆகக கூடியான நிதியு தேவி வழைங்குங்கள்.  பகாழுமபு,

யானாழ்பபாணம மற்றம நுவசரலியானா மாவட்டங்களில ச ா லி 

 மத்துவக கட்சககு வாககளியுங்கள்.  எலலாவற்றிற்கும

சமலாக,  எமது அரசயானல மன்ச அனைாககு மற்றம

சவனைலத்திட்டத்னை தே கவ அனைமாக படிககுமாறம,  ச ா. .க.யில

இனைணந்து அனை தே ப தோழிலாள வர்ககத்தின் ஒரு பவகுஜ அனை

புரட்சகர கட்சயானாக உருவாகக விண்ணபபிககுமாறம

சவண்டுசகாள் விடுககின்சறாம.

உகைகைக்கம மக்களின ஒபராக கராகல் உலக பசாயாசாயலிசாய வகைகலத் ெளம


