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கட்சி மகாாநகாட்டிற்கு ஓடுககால

ப பெரும் பெகான்ான்மமயின் தீர்மகானம் 
June 6-7, 1964

அரசியல் தீர்ர்மீர்மானம

ஐக்கிய இடது முன்னணி (United  Left  Front  -  ULF) இன்
உருவீர்மாக்கம 1963  இன் ஒரு மிகச்சிறந்த அரசியல்
நிகழ்வீர்மாகும. அதனன ககீர்மாண்டுவருவதில் இரண்டு கீர்மாரணிகள
உதவின.  ஒருபக்கத்தில்,   நீர்மாகடங்கிலும  நடந்த மிகப்பல
உளளூரீர்மாட்சி அரி அரசீர்மாங்கத் ங்கத் ததர்தல்களில் ஐக்கிய ங்கத் ததசிய கட்சி
(UNP) கபற்ற கவற்றிகளின் மூலம அந்தக் கட்சியின் பலம
சீரீர்மாக கபருகிச் கி அரசன்று ககீர்மாண்டிருந்தது கவளிப்பட்டது.

முன்ப சிறிலங்கீர்மா சுதந்திரக் கட்சி (SLFP) க்கு ஆதரவளித்து
வந்த பதின்ர்மவயதினர் ர்மற்றும ஏனனங்கத் தயீர்மார்கள வலது ங்கத் த நீர்மாக்கி
 நகர்கின்றதீர்மான ஒரு கவனத்திற்குரிய ங்கத் தபீர்மாக்கும அங்கு
இருந்தது.  ர்மறுபக்கத்தில்,  UNP இன் பலம கபருகும
நினலக்கு முகமககீர்மாடுத்த நினலயில்,  வலுப்படுகின்ற
பிற்ங்கத் தபீர்மாக்கு வலது என்ற கபருகிச் கி அரசல்லும ஆபத்துக்கு
எதிரீர்மாக ஒன்றுபட்டுப் ங்கத் தபீர்மாரீர்மாடுவதற்கு முற்ங்கத் தபீர்மாக்கீர்மாளர்களின்
தரப்பிலீர்மான கவளிப்பட்டகதீர்மாரு ஆர்வமும அங்கு இருந்தது.
மூன்று இடது கட்சிகளும கபட்ங்கத் தரீர்மால் பிரச்சினனயில் ஒரு
பிரச்ி அரசீர்மாரத்னத கதீர்மாடக்கியங்கத் தபீர்மாது,  முற்ங்கத் தபீர்மாக்கீர்மாளர்களின் இந்த
விருப்பம மிகத் கதளிவீர்மாக முன்னீர்மால்
ககீர்மாண்டுவரப்பட்டிருந்தது.

 நீர்மாட்டில் வலது ங்கத் த நீர்மாக்கிய  நகர்வு என்பது,  நீர்மாட்டின் அத்தனன
தரப்ப ர்மக்கனளயும சூழ்ந்திருந்த க நருக்கும
பிரச்சினனகனளத் தீர்ப்பதற்கு அரி அரசீர்மாங்கம தவறியதன் ஒரு
வினளகபீர்மாருளீர்மாய் இருந்தது.  கபீர்மாருட்களின் பற்றீர்மாக்குனறக்கு
இட்டுச் கி அரசல்கின்ற வனகயில் கபீர்மாதுவீர்மான கபீர்மாருளீர்மாதீர்மார
நினலனர்ம ங்கத் தர்மீர்மாி அரசர்மனடந்தனதயும,  வினலவீர்மாசியிலீர்மான
அி அரசீர்மாதீர்மாரணர்மீர்மான ஏற்றத்னதயும UNP தனக்கு அனுகூலர்மீர்மாக்கிக்

ககீர்மாண்டது.  SLFP அரி அரசீர்மாங்கத்தின் மீதீர்மான தீர்மாக்குதல்,
கபீர்மாதுவீர்மாக இடதுகள மீதும குறிப்பீர்மாக இப்ங்கத் தபீர்மானதய
அரி அரசீர்மாங்கம உருப்கபறுவதற்கு கபீர்மாறுப்பீர்மானதீர்மாய் இருந்த
LSSP இன் மீதுர்மீர்மான ஒரு தீர்மாக்குதலுடன் இனணந்திருந்தது.
அங்கத் த நக இடது கட்சிகள எதிர்பீர்மார்த்திரீர்மாத ஒரு விதத்தில்,
அத்தனன வனகயீர்மான சிறு முதலீர்மாளிகள ர்மற்றும
வணிகர்களும கபருகும கபீர்மாருளீர்மாதீர்மார ஸ்திரமின்னர்மயில்
இருந்தும அதிகரிக்கும பணவீக்கத்தில் இருந்தும

கவளிங்கத் தயவருவதற்கீர்மான ஒங்கத் தரவழி என கதரிவித்து UNP இன்
மிக  நனவீர்மான பிரச்ி அரசீர்மாரகர்களீர்மாக ஆயினர்.

நீண்டக நடிய ங்கத் தபரப்ங்கத் தபச்சுகளுக்குப் பின்னரும கட்சியின் சில

பகுதிகளில் இருந்துவரும அவ நமபிக்னக ர்மற்றும எதிர்ப்பக்கு

ர்மத்தியிலும ஐக்கிய இடது முன்னணி (ULF)

உருவீர்மாக்கப்பட்டது.  ULF க்கு கினடத்த மிகச்சிறந்த
வரங்கத் தவற்பீர்மானது,  பிற்ங்கத் தபீர்மாக்குத்தன ஆபத்னத எதிர்த்துப்
ங்கத் தபீர்மாரீர்மாடுவதற்கீர்மான ஒரு அனர்மப்பீர்மாக ULF இன் ர்மதிப்ப ர்மற்றும
பயன் குறித்த ஐயங்கனள கனலப்பதற்கு உதவியது.  UNP
க்கு எதிரீர்மான ஒரு அரி அரசீர்மாங்கத்னத உருவீர்மாக்கும திறமபனடத்த
ஒங்கத் தரகயீர்மாரு ர்மீர்மாற்றுி அரசக்தியீர்மாக ULF முன்நிறுத்தப்படத்
கதீர்மாடங்கியது.  நீர்மாடீர்மாளுர்மன்றத்திற்கு உளங்கத் தளயும கவளிங்கத் தயயும

உளள SLFP அங்கத்தவர்கள, பிற்ங்கத் தபீர்மாக்கு அனலனய
தடுத்துநிறுத்த வருகின்ற ி அரசக்தியீர்மாக ULF ஐ கருதத்
கதீர்மாடங்கினர்.

துரதிர்ஷ்டவி அரசர்மீர்மாக,   நீர்மாட்டில் உளள முற்ங்கத் தபீர்மாக்கீர்மாளர்கள
அனனவரது இந்த அணிதிரட்டலின் முழுனர்மயீர்மான பயன்கனள
எட்டுவதற்கு ULF ஆல் இயலவில்னல.  எர்மது கி அரசீர்மாந்த
அணியினிர்,  கபீர்மாதுவில் ULF இன் மீது தீர்மாக்கியனர்ம ஒரு
பின்னனடவு தரும வினளனவக் ககீர்மாண்டிருந்தது.  MEP யும
திரு.  பிலிப் குணவர்த்தனவும ULF ஐ அனர்மப்பரீதியீர்மாக
முன்தளளுவதற்கு தர்மது முழுனர்மயீர்மான ஆதரனவ
வழங்கவில்னல.  என்றீர்மாலும,  ULF  நீர்மாட்டில் கதீர்மாடர்ந்து ஒரு
 நற்பிமபத்னத உருவீர்மாக்கியது, அத்துடன் SLFP இன் ி அரசீர்மார்மீர்மானிய
கீர்மாரியீர்மாளர்களுக்கு உற்ி அரசீர்மாகர்மளிப்பதிலும கவற்றிகண்டது
என்பது உண்னர்மயீர்மாக இருந்தங்கத் தபீர்மாதிலும,  அது ஆக
முடிந்திருக்கக் கூடிய அளவுக்கு பயனுளளதீர்மாக ஆகவில்னல.

ULF இன் உருவீர்மாக்கத்திற்கு முன்ப  நன்கு கீர்மாணக்கூடியதீர்மாக
இருந்த வலது ங்கத் த நீர்மாக்கிய பீர்மாய்னவ தடுத்துநிறுத்துவதில் அது
கவற்றிகபற்றது.

 நீர்மாடீர்மாளுர்மன்றம தளளினவக்கப்பட்டதுடன் ர்மீர்மார்ச் 8  அன்று
பிரதீர்மான அரசியல் க நருக்கடி ங்கத் தர்மற்பரப்பக்கு வந்தது.  SLFP
அரி அரசீர்மாங்கம  நீர்மாடீர்மாளுர்மன்றத்னத எதிர்ககீர்மாளள முடியீர்மாத
அளவுக்கு எண்ணிக்னகயில் மிகப் பலவீனர்மீர்மானதீர்மாக இருந்தது.

கபீர்மாருளீர்மாதீர்மார ர்மற்றும நிதி க நருக்கடி, அனர்மச்ி அரசர்கள
னகயீர்மாளும திறன் ககீர்மாண்டிரீர்மாத ஒரு கட்டத்னத
எட்டியிருந்தது.  அவர்களது திறனர்மயின்னர்மயும
 நல்லமுனறயில் கி அரசய்வதற்கீர்மான பயிற்சித் திறனின்னர்மயும
அமபலப்பட்டு நின்றன.  கவளிப்பனடயீர்மாக,   நீர்மாடு
முகமககீர்மாடுத்த பிரச்சினனகள அவர்களது தீர்க்கும திறனுக்கு
அப்பீர்மாற்பட்டனவயீர்மாக இருந்தன.   நடுப்பீர்மானதயின் முடிவு
எட்டப்பட்டு விட்டிருந்தது.  இந்த நினலனர்மயில் SLFP இன்
ி அரசீர்மார்மீர்மானியக் கீர்மாரியீர்மாளர்களுக்கும ி அரசரி SLFP அரி அரசீர்மாங்கத்திற்கும
ி அரசரி,  ULF உம அதன் கதளிவீர்மான ங்கத் தவனலத்திட்டமும
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உதீர்மாசீனப்படுத்த முடியீர்மாத ஒரு ி அரசக்திவீர்மாய்ந்த கீர்மாரணியீர்மாக
தனித்து கதரிந்தன.

இந்த திருப்பமுனனப் பளளியில் ஒரு மூச்சுவிடும
இனடகவளினயப் கபற்றிருந்த பிரதர்மருக்கு மூன்று
கவவ்ங்கத் தவறு பீர்மானதகள முன்நின்றன (அ)  வலதுடன் ஒரு
கூட்டணி; (ஆ) ி அரசர்வீர்மாதிகீர்மார ங்கத் த நீர்மாக்கங்களது ி அரசீர்மாத்தியங்களுக்கு
இட்டுச்கி அரசல்லும வனகயில்,   நீர்மாடீர்மாளுர்மன்றத்னதக் கனலப்பது;
(இ) இடதுடன் ஒரு கூட்டணி. பலத்த பரிசீலனனக்குப் பின்னர்
அவர் வலதுடனீர்மான கூட்டணினயயும நிரீர்மாகரித்து விட்டீர்மார்,
 நீர்மாடீர்மாளுர்மன்றத்னதக் கனலப்பனதயும நிரீர்மாகரித்து விட்டீர்மார்.
ஐயத்திற்கிடமின்றி அவர் முற்ங்கத் தபீர்மாக்குி அரசக்திகளுடன்
இடதுங்கத் த நீர்மாக்கி  நகர்வதற்கும  நீர்மாட்னட சூழ்ந்திருக்கும
பிரச்சினனகளுக்கு இடது ககீர்மாளனககளின் வழியில் ஒரு
தீர்னவக் கீர்மாண்பதற்கும முடிகவடுத்தீர்மார். 1964 ர்மீர்மார்ச் முடிவில்

நுவகரலியீர்மாவில் அவர் ஆற்றிய உனரயில் இது
அபரிமிதர்மீர்மான அளவுக்கு கதளிவீர்மாக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த முடினவ ர்மனதில் ககீர்மாண்டு,  ULF உடன் அவர்
ங்கத் தபச்சுவீர்மார்த்னதகனளத் கதீர்மாடக்கினீர்மார்,  அவருடன்
 நட்பஅடிப்பனடயிலீர்மான ஒரு ங்கத் தபச்சுவீர்மார்த்னதயில்

ஈடுபடுவதற்கு,  ULF, ங்கத் ததீர்மாழர் N.M. கபங்கத் தரரீர்மாவுக்கு
அதிகீர்மாரர்மளித்திருந்தது.  இந்த  நீர்மாடீர்மாளுர்மன்றத்தின் எஞ்சிய
கீர்மாலகட்டத்திற்கு அர்மல்படுத்துவதற்கீர்மான ஒரு குறுகிய-கீர்மால
ங்கத் தவனலத்திட்டத்தின் மீது கணிி அரசர்மீர்மான அளவுக்கு உடன்பீர்மாடு
இருப்பனத விவீர்மாதங்கள கீர்மாட்டின.  அவரது கட்சி
கி அரசயற்குழுவில் அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட உத்தரவுக்கு ஏற்ப,
ஐக்கிய இடது முன்னணி (ULF) உடன் ஒரு கூட்டணி
அரி அரசீர்மாங்கத்னத உருவீர்மாக்க தீர்மான் தயீர்மாரீர்மாய் இருப்பதீர்மாக அவர்
சுட்டிக்கீர்மாட்டியிருக்கிறீர்மார்.  அனர்மச்ி அரசரனவ இலீர்மாகீர்மாக்களின்
ஒதுக்கீட்டில் LSSPக்கு முன்னுரினர்ம அளிக்கப்பட இருக்கிறது.

இந்த ஏற்பீர்மாட்டின்படி சிறிலங்கீர்மா சுதந்திரக் கட்சி (SLFP)

உடன் கூட்டணி என்பது வர்க்க ஒத்துனழப்ப ஆகுர்மீர்மா?

இலங்னகயில் ஐக்கிய ங்கத் ததசிய கட்சி (UNP) என்பது,
முதலீர்மாளித்துவ வர்க்கத்தின் ஒரு கட்சி என்பனத யீர்மாரும
ர்மறுக்க ர்மீர்மாட்டீர்மார்கள. SLFP தீவிரப்பட்ட குட்டி முதலீர்மாளித்துவம
ர்மற்றும கீழ்  நடுத்தர வர்க்கத்தின் ஒரு கட்சியீர்மாகும.  அதன்
தனலனர்மக்கு நிலப்பிரபத்துவ கதீர்மாடர்பகள இருக்கிறது
என்பனத ஒப்பக்ககீர்மாண்டீர்மாலும,  1960  ஜூலனல முதலீர்மாக
பின்பற்றப்பட்டு வருகின்ற ககீர்மாளனகயில் இருந்து
பீர்மார்க்குமங்கத் தபீர்மாது,  அரி அரசீர்மாங்கத்தின் மீதீர்மான பிரதீர்மான அழுத்தம
கீழ்  நடுத்தர வர்க்கத்திடம இருந்தும ஓரளவுக்கு கதீர்மாழிலீர்மாள
வர்க்கத்திடம இருந்தும தீர்மான் வந்திருக்கிறது என்பது
கதளிவீர்மாக இருக்கிறது.  கி அரசீர்மால்லப் ங்கத் தபீர்மானீர்மால்,  SLFP 1956
முதல் 1960  வனர இருந்திருந்த மிகப் பிற்ங்கத் தபீர்மாக்கீர்மான
கூறுகளில் ககீர்மாஞ்ி அரசத்னத ஓரங்கட்டி விட்டிருக்கிறது, அத்துடன்
ஒரு இனடநினலக் கட்சியீர்மாக, அது சிலி அரசர்மயம வலது ங்கத் த நீர்மாக்கி
 நகர்வதும, சிலி அரசர்மயம இடது ங்கத் த நீர்மாக்கி  நகர்வதுர்மீர்மாய் ஊி அரசலீர்மாடி

வந்திருக்கிறது. ஆனீர்மாலும ஒட்டுகர்மீர்மாத்த உந்துதல் சீரீர்மாக
இடதுங்கத் த நீர்மாக்கிங்கத் தய இருந்து வந்திருக்கிறது.  இந்த
குணீர்மாமி அரசப்படுத்தல் ி அரசரியீர்மானதல்ல என்று
கி அரசீர்மால்ங்கத் தவீர்மாங்கத் தர்மயீர்மானீர்மால்,  1956  முதலீர்மாக அக்கட்சி  நடத்தி
வந்திருக்கும ங்கத் ததசியர்மயர்மீர்மாக்கத்திற்கீர்மான பல்ங்கத் தவறு
 நடவடிக்னககனளயும விளக்குவது கடினம என்றீர்மாகி விடும.
ங்கத் தபருந்து ங்கத் தபீர்மாக்குவரத்னத,  துனறமுகத்னத,  தனியீர்மார்
பளளிகனள,  கீர்மாப்பீனட அது னகயகப்படுத்தியிருக்கிறது.
ர்மருத்துவ ங்கத் தி அரசனவயில் தனியீர்மார் பயிற்சினய ஒழிப்பதற்கீர்மான

 நடவடிக்னககனள எடுத்திருக்கிறது.  ர்மக்கள வங்கினய
(People's Bank) ஸ்தீர்மாபித்திருப்பங்கத் ததீர்மாடு இலங்னக வங்கினயயும
னகயகப்படுத்தி இருக்கிறது.  இனவ அனனத்னதயும
அத்துடன் எல்லீர்மாவற்றுக்கும ங்கத் தர்மல் கபட்ங்கத் தரீர்மானலயும,  இது
கபீர்மாறுப்பில் எடுத்திருக்கிறது.  அது ஏகீர்மாதிபத்திய ி அரசக்திக்கும
முதலீர்மாளித்துவ ி அரசக்திக்கும ஒரு ங்கத் த நரடியீர்மான அடியீர்மாக
இருக்கிறது.  இந்த  நடவடிக்னககளது ஒட்டுகர்மீர்மாத்த

வினளவீர்மானது, கபீர்மாருளீர்மாதீர்மாரத்தின் முதலீர்மாளித்துவக்
கட்டனர்மப்பிற்குளளீர்மாக ஒரு தீவிரர்மீர்மான தினி அரசதிருப்பலீர்மாக
இருக்க ங்கத் தவண்டும. SLFP அரி அரசீர்மாங்கமும அதற்கு முன்ப MEP

அரி அரசீர்மாங்கமும இந்த  நீர்மாட்டில் ஏகீர்மாதிபத்திய அடித்தளங்கனள
அகற்றுவதன் மூலர்மீர்மாக,  ஒரு ங்கத் ததசியப் ங்கத் தபீர்மாரீர்மாட்டத்னத
இந் நீர்மாட்டில்  நடத்தியிருக்கின்றன.  18  வயதுக்கு
ங்கத் தர்மற்பட்டவர்களுக்கு வீர்மாக்குரினர்ம ககீர்மாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

முதலியீர்மார் முனறயில் (headman  system) ர்மறுசீரனர்மப்ப
 நனடகபற்றிருக்கிறது.  ங்கத் ததசிய கலீர்மாச்ி அரசீர்மார  நடவடிக்னககளுக்கு
ஒரு கணிி அரசர்மீர்மான ஊக்கம ககீர்மாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. வலுவீர்மாகக்
கீர்மாலூன்றியிருந்த கத்ங்கத் ததீர்மாலிக்க திருச்ி அரசனப
பலவீனப்படுத்தப்பட்டு,  பத்த பீர்மாரமபரியத்திற்கும
கலீர்மாச்ி அரசீர்மாரத்திற்கும அவற்றுக்கு உரிய
இடர்மளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  ி அரசீர்மாதீர்மாரண ர்மனிதனுக்கு,   நீர்மாட்டின்

அரசியல் ர்மற்றும ி அரசமூக வீர்மாழ்வில் ஒரு இடம என்ற,
நூற்றீர்மாண்டுகள கீர்மால ஏகீர்மாதிபத்திய ங்கத் தர்மலீர்மாதிக்கத்திடம
அவனுக்கு ர்மறுக்கப்பட்டிருந்த ஒன்று வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.
ங்கத் தர்ம தினத்னத ஒரு ஊதியத்துடனீர்மான கபீர்மாது விடுமுனற
 நீர்மாளீர்மாக்குவது உளளிட்ட ஏரீர்மாளர்மீர்மான ங்கத் தர்மமபீர்மாட்டு
 நடவடிக்னககளின் பயன்கனள கதீர்மாழிலீர்மாளர்கள
உணர்ந்திருக்கின்றனர்.

இந்த ர்மீர்மாற்றங்களின் ஒட்டுகர்மீர்மாத்த வினளனவ கணக்கில்
ககீர்மாண்டு பீர்மார்த்தீர்மால், SLFP ஒரு முதலீர்மாளித்துவக் கட்சி அல்ல
என்பது மிக கவளிப்பனடயீர்மாக இருக்கிறது.  முதலீர்மாளித்துவக்
கட்டனர்மப்பிற்குளளீர்மாக அது ங்கத் தவனலகி அரசய்கிறது என்பதீர்மால்,
முதலீர்மாளித்துவ வர்க்கத்தின் ஒரு கட்சியீர்மாக அது

இருக்கங்கத் தவண்டுகர்மன்ற அவசியமில்னல.   நீர்மாட்டின்
விவி அரசீர்மாயிகளிடம இருந்தும கீழ்  நடுத்தர வர்க்கக் கூறுகளிடம
இருந்துங்கத் தர்ம பிரதீர்மான ஆதரனவப் கபறுகின்ற ஒரு

ர்மத்தியவீர்மாதக் கட்சியீர்மாக அதன் அடிப்பனடயீர்மான தன்னர்மயில்
எந்த ர்மீர்மாற்றமுமில்னல.  LSSP ங்கத் தபீர்மான்ற கதீர்மாழிலீர்மாள வர்க்கக்
கட்சியீர்மாலும ர்மற்றும SLFP இன் ஒரு கூட்டணி
அரி அரசீர்மாங்கத்தினீர்மாலும அதன் வர்க்கத் தன்னர்மனய இன்னும
அதிகர்மீர்மாக ர்மீர்மாற்றமுடியும.  அத்தனகயகதீர்மாரு கூட்டு,  SLFP
இன் முற்ங்கத் தபீர்மாக்கீர்மான உளளடக்கத்னத அதிகரித்து அதனன
ஒரு கூடுதல் திட்டவட்டர்மீர்மான இடதுங்கத் த நீர்மாக்கி  நகரும
அரி அரசீர்மாங்கர்மீர்மாக ஆக்கும.  இப்ங்கத் தபீர்மாது சிந்திக்கப்படுகின்ற
ங்கத் தவனலத்திட்ட கூட்டணியில் இது கூடுதல்
முக்கியத்துவர்மளிக்கப்படுவதீர்மாக ஆகி ங்கத் தி அரசீர்மாி அரசலிி அரசப்
பீர்மானதகளிலீர்மான ஒரு கூடுதல் கி அரசல்வீர்மாக்னக கி அரசலுத்தும.

அரி அரசீர்மாங்கத்தின் உள நீர்மாட்டுக் ககீர்மாளனகயிலீர்மான முற்ங்கத் தபீர்மாக்கீர்மான

தன்னர்ம, அது பின்பற்றி வந்திருக்கும கவளியுறவுக்
ககீர்மாளனகயில் பிரதிபலித்து வந்திருந்தது.  1956  முதலீர்மாக,
ஏகீர்மாதிபத்திய முகீர்மாமின் எதிர்ப்னபப் கபீர்மாருட்படுத்தீர்மார்மல்
ங்கத் தி அரசீர்மாி அரசலிி அரச  நீர்மாடுகளுடனீர்மான தூதரகத் கதீர்மாடர்பகளின் ஸ்தீர்மாபகம
முன்கனடுக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது.  ங்கத் தர்மற்கு ங்கத் தஜூர்ர்மனியிடம
இருந்து எந்த உதவியும கிட்டீர்மாது என்ற அச்சுறுத்தனலயும
மீறி,  கிழக்கு ங்கத் தஜூர்ர்மனிக்கு அது தூதரக அந்தஸ்னத

2- Resolution of the Renegade Majority to the LSSP Congress, June 6-7, 1964



வழங்கியிருக்கிறது. ங்கத் தி அரசீர்மாி அரசலிி அரச முகீர்மானர்மச் ங்கத் தி அரசர்ந்த  நீர்மாடுகளுடன்
ஏரீர்மாளர்மீர்மான கபீர்மாருளீர்மாதீர்மார ர்மற்றும கலீர்மாச்ி அரசீர்மார
உடன்படிக்னககள னககயழுத்திடப்பட்டிருக்கின்றன.
யூங்கத் தகீர்மாஸ்லீர்மாவியீர்மா ங்கத் தபீர்மான்று ஒரு கண்டிப்பீர்மான அணி-ங்கத் தி அரசரீர்மா
ககீர்மாளனகனயப் பின்பற்றி,   நீர்மாட்டின் சுதந்திரத்தினன
அவர்மதிப்பதீர்மாகவும ர்மரியீர்மானதக் குனறப்பதீர்மாகவுர்மீர்மாய்
இருக்கின்ற நிபந்தனனகளின் ங்கத் தபரில் அகர்மரிக்கீர்மாவிடம
இருந்து கினடக்கின்ற உதவினய நிரீர்மாகரிப்பதற்கும அது
தயங்கவில்னல.

உடனடி முன்ங்கத் தனீர்மாக்குகள

ங்கத் தர்மற்கூறியவீர்மாறீர்மாக சிந்திக்கப்படுகின்ற SLFP உடனீர்மான ஒரு
கூட்டணி அரி அரசீர்மாங்கம கதீர்மாழிலீர்மாள வர்க்கத்னதயும ர்மற்றும
கபீர்மாதுவீர்மாக பரந்த ர்மக்கனளயும கி அரசயலூக்கம கபறச்
கி அரசய்வனத ி அரசீர்மாத்தியர்மீர்மாக்கும.   நர்மக்கிருக்கும 12  ர்மீர்மாத
கீர்மாலத்தில் சில குறிப்பிட்ட  நடவடிக்னகப் பீர்மானதகள மீது
கவனம குவிப்பது ர்மட்டுங்கத் தர்ம ி அரசீர்மாத்தியர்மீர்மாக முடியும. வீர்மாழ்க்னகச்
கி அரசலவுகளின் அதிகரிப்ப விடயத்தில் ஒரு பீர்மாரீர்மாட்டத்தக்க
 நற்கபயர் கபறுவதில் கட்சி கவனம குவிக்க ங்கத் தவண்டும.
கறுப்பச் ி அரசந்னதனயயும ர்மற்றும அத்தியீர்மாவசியப்
கபீர்மாருட்களின் பதுக்கனலயும தகர்ப்பதற்கும அதன்மூலர்மீர்மாக
அத்தியீர்மாவசியப் கபீர்மாருட்களது வினலகனளக்
குனறப்பதற்குர்மீர்மான ஒரு திறமபட்ட  நடவடிக்னக
ங்கத் தர்மற்ககீர்மாளளப்பட ங்கத் தவண்டும.  தீவின் பல்ங்கத் தவறு பகுதிகளிலும
ர்மக்கள குழுக்கனள கட்டிகயழுப்பவதில் உதவுவதில்  நர்மது
அத்தனன இனளஞர் கழகங்களும ர்மற்றும கதீர்மாழிற்ி அரசங்க
அனர்மப்பகளும முன்னினலயில் நிற்க ங்கத் தவண்டியது
அவசியர்மீர்மானதீர்மாகும.  இந்த குழுக்களுக்கு ி அரசட்ட அந்தஸ்து
ககீர்மாடுக்கப்படும என்பங்கத் ததீர்மாடு இந்த பணிகனள
ங்கத் தர்மற்ககீர்மாளவதில் அவற்றுக்கு ங்கத் தபீர்மாலிசின் உதவியும இருக்கும.

அரி அரசீர்மாங்கத்தின் பல்ங்கத் தவறு துனறகளிலும ஊழனலயும
திட்டமிட்டு குழிபறிக்கும  நடவடிக்னககனளயும குனறப்பதிலும
கட்சி அங்கத் ததஅளவுக்கு கவனமகுவிக்க ங்கத் தவண்டும. இதில்  நர்மது
கதீர்மாழிற்ி அரசங்க அனர்மப்பகள ஒரு முக்கியர்மீர்மான பீர்மாத்திரத்தினன
வகிக்க ங்கத் தவண்டியிருக்கும.  அத்தனன ங்கத் தவனலயிடங்களிலும
அரி அரசீர்மாங்கத் துனறகளிலும அனர்மக்கப்படவிருக்கும
கதீர்மாழிலீர்மாளர்கள ர்மற்றும கண்கீர்மாணிப்பக் குழுக்களில்
அவர்கள தனலனர்ம ஏற்க ங்கத் தவண்டும.

க நல் வினளநிலச் ி அரசட்டத்னத (Paddy  Lands  Act) திறமபட
அர்மலீர்மாக்குவதற்கீர்மாக விவி அரசீர்மாய அனர்மப்பகனளக்
கட்டிகயழுப்பவதிலும ஒரு தீவிர முயற்சி ங்கத் தர்மற்ககீர்மாளளப்பட
ங்கத் தவண்டும.  இந்த விடயத்திலும  நர்மது இனளஞர் கழகங்கள
ஒரு முக்கியர்மீர்மான பீர்மாத்திரம வகிக்க ங்கத் தவண்டியிருக்கும.

இந்த மூன்று  நடவடிக்னக வழிகளில் கவனம குவிப்பதன்

மூலர்மீர்மாக,  அரி அரசீர்மாங்கத்தின் கி அரசயல்பீர்மாட்டில் கதீர்மாழிலீர்மாள
வர்க்கம ர்மற்றும கபீர்மாதுவீர்மான பரந்த கவகுஜூனங்கள இரண்டு
ங்கத் தபனரயும கி அரசயலூக்கத்துடன் பங்குகபறுமபடி  நமர்மீர்மால்
ககீர்மாண்டுவர முடியும.  ஒரு உண்னர்மயீர்மான அர்த்தத்தில்,
கதீர்மாழிலீர்மாளர்கள ர்மற்றும விவி அரசீர்மாயிகள என்ற இந்த இரண்டு
பிரதீர்மான ி அரசக்திகளும,  கி அரசயல்படுவதற்கீர்மான ி அரசீர்மாத்தியர்மீர்மான
ர்மற்றும பனடப்பத்திறன்மிக்க கி அரசயல்பீர்மாடுகனளக்
ககீர்மாண்டிருக்கும.  அவர்கள ஒரு ஒழுங்குபட்ட விதத்தில்
அவர்களது வர்க்க எதிரிக்கு எதிரீர்மாக நினலநிறுத்தப்பட,
அவசியர்மீர்மாயிருக்கும அரசு எந்திரத்தின் அதிகீர்மாரமும ி அரசக்தியும
அவர்களது ங்கத் தபீர்மாரீர்மாட்டத்தில் அவர்களுக்கு ஆதரவீர்மாய்
இருக்கும.  ஒரு பதிய ங்கத் த நீர்மாக்கமும ஒரு பதிய ஊக்கமும

உருவீர்மாக்கப்பட்டு அது ஒட்டுகர்மீர்மாத்த இயக்கத்னதயும

முன்னீர்மால் எடுத்துச் கி அரசல்லும.  பயனற்ற விர்மர்ி அரசனங்கள
ி அரசீர்மாத்தியர்மீர்மான  நடவடிக்னககளுக்கு வழிவிடும,  ஒட்டுகர்மீர்மாத்த
இடது இயக்கமும ஒரு பதிய ங்கத் த நீர்மாக்கத்னதக் கீர்மாணும.  இந்த
12 ர்மீர்மாத கீர்மாலகட்டத்தின் முடிவில், ங்கத் தி அரசீர்மாி அரசலிி அரசப் பீர்மானதயில் ஒரு
பதிய ி அரசமூகத்னத ங்கத் த நீர்மாக்கி முன் நகர்வதற்கீர்மான உறுதியீர்மான
அடித்தளம இடப்பட்டிருப்பனதக் கீர்மாணவியலும.

இதற்குத் தக்கபடி,  ULF ர்மற்றும SLFP இனடயிலீர்மான ஒரு
கூட்டணி அரி அரசீர்மாங்கத்னத உருவீர்மாக்குகின்ற ஒரு
கண்ங்கத் தணீர்மாட்டத்தில் SLFP அரி அரசீர்மாங்கத்துடன் கட்சியின் பதிய

ர்மத்திய குழு ங்கத் தபச்சுவீர்மார்த்னத  நடத்துவதற்கு இந்த கட்சி
ர்மீர்மா நீர்மாடு ங்கத் தகட்டுக்ககீர்மாளகிறது.  அத்தனகய ங்கத் தபச்சுவீர்மார்த்னதகள

ங்கத் ததீர்மால்வியனடயுர்மீர்மாயின், LSSP ர்மற்றும SLFP இனடயிலீர்மான
ஒரு கூட்டணி அரி அரசீர்மாங்கத்னத உருவீர்மாக்குவதற்கீர்மான ஒரு

உடன்பீர்மாட்டில் நுனழவதற்கு ர்மத்திய குழுவுக்கு
அதிகீர்மாரர்மளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அத்தனகய ஒரு கூட்டணி அரி அரசீர்மாங்கம,  LSSP விடயத்தில்
பின்வருவனவற்னறக் ககீர்மாண்டிருக்க ங்கத் தவண்டும.

1.  இனணக்கப்பட்டிருக்கும பட்டியலில் இருக்கும குனறந்தது
10  அமி அரசங்கனளயீர்மாவது ககீர்மாண்டிருக்கக் கூடிய ஒரு
குனறந்தபட்ி அரச ங்கத் தவனலத்திட்டம

2. LSSPக்கு மூன்று அனர்மச்ி அரசர்கள

3.  இந்த மூன்று அனர்மச்ி அரசர்களுக்கு பின்வரும
இலீர்மாகீர்மாக்கள ககீர்மாடுக்கப்பட ங்கத் தவண்டும.

(அ) நிதி ர்மற்றும திட்டமிடல் அனர்மச்சு

(ஆ) உள நீர்மாட்டு ர்மற்றும கவளி நீர்மாட்டு வணிக அனர்மச்சு

(இ) ங்கத் ததசியர்மயர்மீர்மாக்கப்பட்ட ங்கத் தி அரசனவகள அனர்மச்சு

அர்மலீர்மாக்க  நடவடிக்னககள

1.  இலங்னகயில் பதிவு கி அரசய்திருக்கும அனனத்து
நிறுவனங்களும அத்துடன் இங்கு வசிக்கின்ற அத்தனன
ங்கத் தபரும தர்மது வங்கிக் கணக்கினன இலங்னக வங்கி
ர்மற்றும/அல்லது ர்மக்கள வங்கியில் ர்மட்டுங்கத் தர்ம னவத்திருக்க
ங்கத் தவண்டும என்பனத ி அரசட்டர்மீர்மாக்க ங்கத் தவண்டும. (பி.கு.  பலவனக
கணக்குகளது ர்மீர்மாற்றம ஒங்கத் தர ி அரசர்மயத்திலீர்மானதீர்மாக இல்லீர்மாத
வண்ணம ஏற்பீர்மாடு கி அரசய்யப்படலீர்மாம).

2.  முகனர்ம நிறுவனங்களது  நடவடிக்னககனள
கட்டுப்படுத்துவதற்கு ி அரசட்டம ககீர்மாண்டுவரப்பட ங்கத் தவண்டும.

3.  இலங்னகயில் இருந்து மூலதனத்னத,  ஈவுத்கதீர்மானககனள
ர்மற்றும இலீர்மாபங்கனள ஏற்றுர்மதி கி அரசய்வதற்கு கட்டுப்பீர்மாடுகள
இன்னும அதிகர்மீர்மாய் விதிக்கப்பட ங்கத் தவண்டும.

4.  ங்கத் தவனலக்கு இனடஞ்ி அரசல் தரக்கூடிய அல்லது
திறனர்மயற்றவர்களீர்மாக இருக்கின்ற அல்லது அரி அரசீர்மாங்க
ங்கத் தவனலனய முன்கனடுத்து கி அரசய்வதில் ங்கத் தவண்டுகர்மன்ங்கத் தற
ஒத்துனழப்ப அளிக்கீர்மார்மல் இருக்கின்ற அரி அரசீர்மாங்க
அதிகீர்மாரிகளுக்கு கட்டீர்மாய ஓய்வு அளிப்பனத
ி அரசீர்மாத்தியர்மீர்மாக்குகின்ற வனகயிலீர்மான பதிய நிர்வீர்மாக
விதிமுனறகள ககீர்மாண்டுவரப்பட ங்கத் தவண்டும.

5.  (அ)  ஒவ்கவீர்மாரு பயன்பீர்மாட்டு ங்கத் தி அரசனவயின் கபீர்மாது
நிறுவனத்திலும இரகசிய வீர்மாக்ககடுப்பின் மூலர்மீர்மாகத்

ங்கத் ததர்ந்கதடுக்கப்படுகின்ற கதீர்மாழிலீர்மாளர்’  குழுக்கள
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உருவீர்மாக்கப்பட ங்கத் தவண்டும.  இத்தனகய குழுக்கள அத்தனன
ர்மட்டங்களிலுர்மீர்மான நிர்வீர்மாகத்துடன் கதீர்மாடர்பபடுத்தப்பட
ங்கத் தவண்டும.  விரயத்னதயும,  திறனர்மயின்னர்மயும,  ஊழனலயும
தடுத்து நிறுத்துவதற்கீர்மான ி அரசட்ட அதிகீர்மாரங்களும அத்துடன்
இந்த நிறுவனங்களது ங்கத் தவனலகனள ங்கத் தர்மமபடுத்துவதற்கீர்மான
ஆங்கத் தலீர்மாி அரசனனகனள அளிப்பதற்கீர்மான உரினர்மயும அவற்றுக்கு
இருக்க ங்கத் தவண்டும.

(ஆ)  அரி அரசீர்மாங்கத்தின் அத்தனன துனறகளிலும அத்துடன்
உளளூர் அரி அரசீர்மாங்க ங்கத் தி அரசனவ ங்கத் தபீர்மான்ற பீர்மாதி-அரி அரசீர்மாங்க
ஸ்தீர்மாபனங்களது துனறகளிலும நிர்வீர்மாக விதிமுனறகளின்
மூலர்மீர்மாக கண்கீர்மாணிப்ப குழுக்கள உருவீர்மாக்கப்பட ங்கத் தவண்டும.
இத்தனகய குழுக்களுக்கு திறனர்மயின்னர்மனயயும திட்டமிட்டு
குழிபறிப்பனதயும தடுத்து நிறுத்துவதற்கும அத்துடன்
கபீர்மாதுர்மக்கள கதீர்மாடர்பீர்மாக ி அரசமபந்தப்பட்ட துனறயின்
ங்கத் தவனலனய ங்கத் தர்மமபடுத்துவதற்கீர்மான ஆங்கத் தலீர்மாி அரசனனகள
அளிப்பதற்கும அதிகீர்மாரங்கள இருக்க ங்கத் தவண்டும.

(இ)  ஒவ்கவீர்மாரு கண்கீர்மாணிப்ப குழு அல்லது உளளூர்
அனர்மப்பிலும விநிங்கத் தயீர்மாக வர்த்தகத்னத ங்கத் தி அரசீர்மாதிப்பதற்கீர்மான ி அரசட்ட
அதிகீர்மாரங்கள ககீர்மாண்ட,  அதன்மூலர்மீர்மாக பதுக்கனலயும,
கறுப்ப ி அரசந்னதனயயும ர்மற்றும ஊழனலயும எதிர்த்துப்
ங்கத் தபீர்மாரீர்மாட உதவுகின்ற ர்மக்கள குழுக்கள உருவீர்மாக்கப்பட
ங்கத் தவண்டும.

6.  (அ)  அரசு வர்த்தக நிறுவனர்மீர்மானது அத்தனன
அத்தியீர்மாவசிய இறக்குர்மதிகனளயும னகயிகலடுக்க ங்கத் தவண்டும
அத்துடன் அது தனது  நடவடிக்னககனள ககீர்மாஞ்ி அரசம
ககீர்மாஞ்ி அரசர்மீர்மாக ஏற்றுர்மதிகளுக்கும விரிவுபடுத்த ங்கத் தவண்டும.

(ஆ)  கூட்டுறவு கர்மீர்மாத்தவிற்பனன ஸ்தீர்மாபனம தீர்மான் கர்மீர்மாத்த
விநிங்கத் தயீர்மாகத்திற்கீர்மான ஏகங்கத் தபீர்மாக உரினர்ம ககீர்மாண்டிருக்க
ங்கத் தவண்டும. ஒவ்கவீர்மாரு ர்மீர்மாவட்டத்திலும அதன் னர்மயம ஒன்று
அனர்மக்கப்பட்டு அதன் மூலர்மீர்மாகங்கத் தவ குறிப்பீர்மாக ஆனடகள,
கட்டுர்மீர்மானப் கபீர்மாருட்கள,  ங்கத் தர்மீர்மாட்டீர்மார் உதிரிபீர்மாகங்கள ர்மற்றும
துனணப்கபீர்மாருட்கள, ர்மருந்துகள ர்மற்றும உணவுப்கபீர்மாருட்கள
ஆகியனவ விநிங்கத் தயீர்மாகிக்கப்பட ங்கத் தவண்டும.

(இ) சில்லனற விநிங்கத் தயீர்மாகர்மீர்மானது கூட்டுறவுக் கனடகள ர்மற்றும
தனியீர்மார் சில்லனற விற்பனன மூலர்மீர்மாக  நனடகபற ங்கத் தவண்டும.
அவசியப்படும இடங்களில்,  தனியீர்மான அரசு சில்லனற
விநிங்கத் தயீர்மாகக் கனடகள திறக்கப்பட ங்கத் தவண்டும.

(ஈ)  ஒவ்கவீர்மாரு அத்தியீர்மாவசியப் கபீர்மாருளுக்கும ி அரசட்டப்படி
அதிகப்பட்ி அரச கர்மீர்மாத்தவிற்பனன ர்மற்றும சில்லனற விற்பனன
வினல நிர்ணயிக்கப்பட ங்கத் தவண்டும.

7. கபீர்மாருளீர்மாதீர்மாரத் திட்டமிடல் எந்திரம, கூடுதல் திறமபட்டதீர்மாக
ஆக்கப்பட ங்கத் தவண்டும அத்துடன் கபீர்மாருளீர்மாதீர்மாரத் திட்டங்கனள
தயீர்மாரிப்பதில் ர்மற்றும எடுத்துச் கி அரசல்வதில்
கதீர்மாழிற்ி அரசங்கங்கனளயும கபீர்மாதுவீர்மாக ர்மக்கனளயும
ஈடுபடுத்துவதற்கு உரிய வழிவனககள வகுக்கப்பட ங்கத் தவண்டும.

8.  இலஞ்ி அரசம,  ஊழல்,  கறுப்பச் ி அரசந்னத,  பதுக்கல் ர்மற்றும
இதுங்கத் தபீர்மான்ற ர்மற்ற ி அரசமூக-விங்கத் தரீர்மாத குற்றங்களது வழக்குகனள
வினரந்து விி அரசீர்மாரிக்க சிறப்ப நீதிர்மன்றங்கள அனர்மக்கப்பட
ங்கத் தவண்டும.  இலஞ்ி அரசம அல்லது ஊழல் வழக்கில் குற்றம
ஊர்ஜிதப்படுத்தப்படுபவர்கள சினறயிலனடக்கப்படுவது
கட்டீர்மாயர்மீர்மாக்கப்பட ங்கத் தவண்டும, அத்துடன் ககீர்மாளனள இலீர்மாபம
ர்மற்றும பதுக்கல் ஆகியவற்றுக்கீர்மான ி அரசட்டரீதியீர்மான தண்டனன
ங்கத் தர்மமபடுத்தப்பட ங்கத் தவண்டும.

9.  தனியீர்மார் முதலீர்மாளித்துவ நிறுவனங்கள மூலர்மீர்மான தினி அரசரிச்
கி அரசய்தி ஏகங்கத் தபீர்மாகம முடிவுக்குக் ககீர்மாண்டுவரப்பட ங்கத் தவண்டும.

10. (அ) உழவருக்கு அவர்களது வினளகபீர்மாருளுக்கீர்மான முழு

ர்மதிப்பம கிட்டுவனத உறுதி கி அரசய்கின்ற வனகயில்
கபீர்மாதுவினலமுனற (GPS) தூய்னர்மயீர்மாக்கப்பட ங்கத் தவண்டும.

(ஆ) ர்மக்கள வங்கியின் ங்கத் தி அரசனவகள, ங்கத் த நரடியீர்மாகங்கத் தவீர்மா அல்லது
குறிப்பிட்ட கூட்டுறவு கழகங்கனள அதன் துனண-
முகவர்களீர்மாக ஆக்கிக் ககீர்மாண்ங்கத் தடீர்மா கிரீர்மார்மப்பறப்
பகுதிகளுக்கும விரிவுபடுத்தப்பட ங்கத் தவண்டும. கிரீர்மார்மப்பற கடன்
நிவீர்மாரணத்திற்கீர்மான ஒரு திட்டம தயீர்மாரிக்கப்பட ங்கத் தவண்டும.

(இ) க நல் வினளநிலச் ி அரசட்டம (The Paddy Lands Act) கீர்மாலனித்
திட்டத்தில் இருப்பனவ உளளிட்ட அத்தனன
வினளநிலங்களுக்கும கபீர்மாருந்தக் கூடியதீர்மாக ங்கத் தவண்டும.

(ஈ)  ஜூமீன்தீர்மார்கள பயிர்வளர்ப்ப கமிட்டிகளில் இருந்து
அகற்றப்பட ங்கத் தவண்டும.

வீர்மாடனக உரினர்ம கதீர்மாடர்பீர்மாக வழக்குகள நிலுனவயில்
இருக்கும நினலயிலீர்மான நிலங்கனள னகயகப்படுத்தி மீண்டும
அரி அரசீர்மாங்கத்திடம ஒப்பனடப்பதற்கீர்மான அதிகீர்மாரம உளளிட்ட
ங்கத் தர்மமபடுத்தப்பட்ட அதிகீர்மாரங்கள இந்தக் குழுக்களுக்கு
அளிக்கப்பட ங்கத் தவண்டும.

N.M.  Perera,  D.G.  William,  H.  Siddhartha  Thero  (Rev.),  D.W.
Wijesooriya,  J.  Wanigatunga,  Cyril  Perera,  Gilbert  Pieris,  Hector
Fernando,B.A.U.  Lewis,  Alwis,  G.P.Perera,  Vivien  Goonewardene,
Jack  Kotalawela,  Nimal  Horana,  D.W.J.  Perera,  Chandra
Gunasekera,  Cholmondley  Goonewardene,  Wilfred  Senanayake,
Rajapaksa, Batuwandara Gunawardene, Anil Moonesinghe.

உலைக்கும் மக்களின் ஒசின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்
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