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இலங்ககை ஜனனாதிபதித் ் தத் தேர்த் தேலில் ் ததனாதலித தமத்துவக் கைட்சியின் ் தவட்பனாளர்
பனாணி வி் தஜசிறிவர்த் தேனவுக்கு வனாக்கைளியுங்கைள

ஏகைனாதிபத்திய ் தபனார், சிக்கைன நடவடிக்ககை மற்றும

தர்வனாதிகைனாரத்திற்கு எதிரனாகை ஒரு ் ததனாதலித
இயக்கைத்கத் தே கைட்டிடியயழுப்பு் தவனாம

By the Socialist Equality Party (Sri Lanka),    25 October 2019

நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவின் இலங்ன் அனக

பிரிிவாின் அனை  சனானலின னமத்துிவக் கட்சி ( சனா.ன.க.) நிவம்பர் 16
அன்று நடக்கவுள்ள ஜின் அனைாதிபதித்  சிபதித் தேர்ிபதித் தேலில, அிபதித் தேன்
ஜின் அனைாதிபதி  சிவட்பாளர் பாணி வி சஜசிறிிவர்ிபதித் தேின் அனைவுக்கு
ஆிபதித் தேரிவளிக்குமாறு மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள்,  இன் அனளஞர்கள்,
கிராமப்புற ஏன் அனுற ஏழைகள் மற்றும் புத்திஜீவிகளக்கு
அன் அனுற ஏழைப்புவிடுக்கின்றது.

பாணி வி சஜசிறிிவர்ிபதித் தேின் அனை 

 சிபதித் தேர்ிபதித் தேலில  சபாட்டியிடும் ஒ சர  சனானலின  சிவட்பாளர் பாணி
வி சஜசிறிிவர்ிபதித் தேின் அனை ஆிவார்.   சனா.ன.க.  இன் அரசியல குழு
உறுப்பிின் அனைராின் அனை அிவர்,  உலக  சனானலின ிவன் அனலத் ிபதித் தேளத்தின்
மாறு தகாழும்பு ஆசிரியர் குழுவில பணியாற்றுகிறார்.   சனானலின
னர்ிவ சிபதித் தேனிவாிபதித் தேத்தின் அடிப்பன் அனடயில மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள்,
இன் அனளஞர்கள் மற்றும் கிராமப்புற ஏன் அனுற ஏழைகளின் னமூக மற்றும்
ஜின் அனைநாயக உரின் அனமகளக்காக  சபாராடிய 40 ஆண்டுகால
ிவரலாற்ன் அனற அிவர் மாறு தகாண்டுள்ளார்.

ஐக்கிய  சிபதித் தேசியக் கட்சி (ஐ. சிபதித் தே.க.),  ஸ்ரீலங்கா மாறு தபாதுஜின் அனை
முன்ின் அனைணி (ஸ்ரீ.ல.மாறு தபா.ஜ.மு.)  மற்றும் மக்கள் விடுிபதித் தேன் அனல

முன்ின் அனைணி ( சஜ.வி.பி.)  உட்பட அன் அனின் அனைத்து முிபதித் தேலாளித்துிவக்

கட்சிகளக்கு எதிராகவும், அத்துடன் அிவற்றின்  சபாலி-இடது

ஆிபதித் தேரிவாளர்களாின் அனை நிவ னம னமாஜ கட்சி (ந.ன.ன.க.), ஐக்கிய
 சனானலினக் கட்சி (ஐ. சனா.க.)  மற்றும் முன்நின் அனல  சனானலினக்
கட்சி (மு. சனா.க.)   சபான்றிவற்றுக்கும் எதிராக  சனானலின
னமத்துிவக் கட்சி ஒரு  சனானலின  சிவன் அனலத்திட்டத்ன் அனிபதித் தே
முன்மாறு தின் அனைடுத்து ிவருகிறது.

மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள் மற்றும் இன் அனளஞர்களிடம் உண்ன் அனமன் அனயச

மாறு தனாலலும் ஒ சர கட்சி  சனா.ன.க.  மட்டு சம.  சபார்,  சிக்கின் அனை

நடிவடிக்ன் அனககள்,  னர்ிவாதிகாரம் மற்றும் பாசின அசசுறுத்ிபதித் தேல

 சபான்ற, இலங்ன் அனகயிலும் னர்ிவ சிபதித் தேன அளவிலும்

மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள் எதிர்மாறு தகாள்ளம் பிரமாண்டமாின் அனை
ஆபத்துக்களக்கு முிபதித் தேலாளித்துிவ கட்டன் அனமப்பினுள்ளம்
அிபதித் தேன் காலாிவதியாின் அனை  சிபதித் தேசிய அரசு அன் அனமப்பிற்குள்ளம்
தீர்வு கின் அனடயாது.

மாறு தபருஞமாறு தனலிவந்ிபதித் தேர்கள் சிலரின் இலாபங்களக்காக அன்றி,

மனிிபதித் தேகுலத்தின் பரந்ிபதித் தே மாறு தபரும்பான்ன் அனமயிின் அனைரின்

இன்றியன் அனமயாிபதித் தே  சிபதித் தேன் அனிவகன் அனள பூர்த்தி மாறு தனய்ிவிபதித் தேற்காக,

னமூகத்ன் அனிபதித் தே மறுிவடின் அனமப்பிபதித் தேன்  சபரில,  மாறு திபதித் தேற்காசியாவிலும்
உலமாறு தகங்கிலும் உள்ள மாறு திபதித் தோழிலாளர்கன் அனள

ஐக்கியப்படுத்துிவிபதித் தேன் மூலம் இலாப  சநாக்கு அன் அனமப்பு

முன் அனறன் அனய தூக்கி வீசிின் அனைால மட்டு சம இந்ிபதித் தே மாறு தநருக்கடிக்கு

தீர்வு காண முடியும். 

எங்களது முன் சின் அனைாக்கு உலமாறு தகங்கிலும் உள்ள மாறு திபதித் தோழிலாள
ிவர்க்கத்தின் மீள் எழுசசியுடன் ஒருங்கின் அனணகின்றது.
அமாறு தமரிக்காவில ஆசிரியர்களின்  சபாராட்டத்ன் அனிபதித் தே மாறு திபதித் தோடர்ந்து,

இப் சபாது நன் அனடமாறு தபற்று ிவரும் 48,000 மாறு தஜின் அனைரல  சமாட்டர்ஸ

மாறு திபதித் தோழிலாளர்களின்  சிவன் அனலநிறுத்ிபதித் தேத்துக்கு மாறு தமக்சிக் சகா,
கின் அனைடா மற்றும் மாறு திபதித் தேன் மாறு தகாரியாவில உள்ள மாறு தஜின் அனைரல
 சமாட்டர்ஸ ஆன் அனலகளில னக ஊழியர்களின் ஆிபதித் தேரவு
கின் அனடத்து ிவருகின்றது.

மக் சரான் அரனாங்கத்தின் சிக்கின் அனை நடிவடிக்ன் அனககள் மற்றும்
ஜின் அனைநாயக உரின் அனமகள் மீிபதித் தோின் அனை ிபதித் தோக்குிபதித் தேலகளக்கு எதிராக
மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள் மற்றும் இன் அனளஞர்களின் "மஞனள் சீருன் அனட"
இயக்கத்ிபதித் தோல பிரான்ஸ அதிர்ந்து  சபாயுள்ளது.
ஹாங்காங்கில, அடிப்பன் அனட ஜின் அனைநாயக உரின் அனமகன் அனள  சகாரும்
மிலலியன் கணக்காின் அனை மக்கன் அனள உள்ளடக்கிய மாறு திவகுஜின் அனை
 சபாராட்டங்கள் பல மாிபதித் தேங்களாக மாறு திபதித் தோடர்கின்றின் அனை.

இந்தியாவில,  பரந்ிபதித் தே  சிவன் அனலநிறுத்ிபதித் தே இயக்கத்தின் ஒரு

பகுதியாக, ஜின் அனைிவரி மாிபதித் தேத்தில 180  மிலலியன்

மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள் மிகப்மாறு தபரிய இரண்டு நாள் மாறு தபாது
நிறுத்ிபதித் தேத்தில ஈடுபட்டின் அனைர்.  அ சிபதித் தே மாிபதித் தேத்தில ிபதித் தேமிழ்நாட்டில
பலலாயிரக்கணக்காின் அனை ஆசிரியர்கள்  சிவன் அனல நிறுத்ிபதித் தேம் மாறு தனய்ிபதித் தே
அ சிபதித் தே சநரம்,  மாருதி சுசுகி மற்றும் மிபதித் தேர்னன்  சமாட்டார்ஸ
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மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள் ிபதித் தேங்கள்  சிவன் அனலகள்,  ஊதியங்கள் மற்றும்
நின் அனலன் அனமகள் மீிபதித் தோின் அனை ிபதித் தோக்குிபதித் தேலகளக்கு எதிராக
 சபாராடுகிறார்கள்.

இலங்ன் அனகயில உள்ள மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்கம் இந்ிபதித் தே
உலகளாவிய இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாகும். கடந்ிபதித் தே ஆண்டு
முிபதித் தேல பல சிவறு பிரிவு மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள் அரனாங்கத்தின்

சிக்கின் அனை திட்டத்திற்கு எதிராக நடிவடிக்ன் அனகயில

இறங்கியுள்ளின் அனைர்.  கடந்ிபதித் தே டினம்பரில,  பலலாயிரக்கணக்காின் அனை
 சிபதித் தோட்டத் மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள் மாறு திபதித் தோழிற்னங்கங்களின்
ிபதித் தேடங்கலகன் அனளயும் மீறி நியாயமாின் அனை ஊதியத்திற்காக
 சபாராடுிவிபதித் தேற்கு  சிவன் அனல நிறுத்ிபதித் தேம் மாறு தனய்ிபதித் தேின் அனைர். கடந்ிபதித் தே இரண்டு
மாிபதித் தேங்களாக இலட்னக்கணக்காின் அனை ஆசிரியர்களின்
 சபாராட்டம்,  கலவினாரா மாறு திபதித் தோழிலாளர்களின் மற்றும்
புன் அனகயிரிபதித் தே ஊழியர்களின் காலிவன் அனரயன் அனறயற்ற  சிவன் அனல
நிறுத்ிபதித் தேமும் ஏன் அனின் அனைய மாறு திபதித் தோழிலாளர்களின்  சபாராட்டங்களம்
நடந்துள்ளின் அனை.  இன் அனிவ மாறு திபதித் தோழிற்னங்கங்களால
காட்டிக்மாறு தகாடுக்கப்பட்டின் அனை.

இலங்ன் அனக,  மாறு திபதித் தேற்காசியா மற்றும் னர்ிவ சிபதித் தேன அளவிலும்

ிவரவிருக்கின்ற  சபாராட்டங்களக்கு,  நான்காம் அகிலத்தின்

அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவில உள்ள எங்கள் ன சகாிபதித் தேர

கட்சிகளடன் இன் அனணந்து,  மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்கத்திற்கு

அிவசியமாின் அனை புரட்சிகர ிபதித் தேன் அனலன் அனமன் அனய கட்டிமாறு தயழுப்புிவ சிபதித் தே

 சனானலின னமத்துிவக் கட்சியின் ஜின் அனைாதிபதி  சிபதித் தேர்ிபதித் தேல
பிரசனாரத்தின் ன் அனமயமாகும்.

 சபாருக்காின் அனை  உந்துிபதித் தேன் அனல  நிறுத்து !

 சமானமன் அனடந்து ிவரும் நிதி மாறு தநருக்கடி மற்றும் மாறு தபாருளாிபதித் தோர
வீழ்சசிக்கு,  ிபதித் தேமது  சபாட்டியாளர்களக்கு எதிராின் அனை  சபார்
மற்றும் மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்கத்தின் மீது புதிய சுன் அனமகன் அனள
திணிப்பிபதித் தேற்காின் அனை ிவர்க்கப்  சபான் அனர நாடுிவன் அனிபதித் தேத் ிபதித் தேவிர
உலமாறு தகங்கிலும் உள்ள ஆளம் ிவர்க்கங்களிடம்  சிவறு எந்ிபதித் தே
தீர்வும் கின் அனடயாது.

உலக அரசியலில ஸதிரமின்ன் அனமன் அனய ஏற்படுத்தும் பிரிபதித் தோின் அனை
காரணி அமாறு தமரிக்க ஏகாதிபத்தியம் ஆகும்.  அது ிபதித் தேின் அனைது
வீழ்சசியன் அனடந்து ிவரும் உலக  சமலாதிக்கத்ன் அனிபதித் தே தூக்கி

நிறுத்தும் மூர்க்கமாின் அனை முயற்சியில, ஜின் அனைாதிபதி ட்ரம்பின் கீழ்

மிகவும் ஆக்கி சராஷமாகவும் ஈவிரக்கமற்றிபதித் தோகவும்

ஆகியுள்ளது. 

ஜின் அனைாதிபதி ஒபாமாவின் கீழ் மாறு திபதித் தோடங்கிய சீின் அனைாவுடின் அனைாின் அனை
அமாறு தமரிக்க  சமாிபதித் தேன் அனல,  ட்ரம்ப் ஒரு மாறு தபாருளாிபதித் தோர யுத்ிபதித் தேமாக

தீவிரமாக்கியுள்ளார்.  இது 1930 களில  சபால,

ஆசியான் அனிவயும் உலன் அனகயும் இம்முன் அனற அனுிவாயுிபதித் தே
னக்திகளின் ிபதித் தேன் அனலயீட்டுடன் முழு அளவிலாின் அனை உலகப்
 சபாரில மூழ்கடிப்பிபதித் தேற்கு அசசுறுத்துகின்றது.  அமாறு தமரிக்க
மாறு தபாருளாிபதித் தோர மற்றும் மூ சலாபாய நலன்கன் அனள அசசுறுத்தும்
ஐ சராப்பிய நட்பு நாடுகள் என்று அன் அனுற ஏழைக்கப்படுபன் அனிவ உட்பட
எந்ிபதித் தேமாறு திவாரு நாட்ன் அனடயும் அிவர் குறின் அனிவக்கிறார்.

 சபாருக்காின் அனை ிபதித் தேயாரிப்பில,  ிவாஷிங்டன் பிராந்தியமாறு தமங்கும்
கூட்டணிகள்,  மூ சலாபாய பங்காண்ன் அனம மற்றும் இராணுிவ
நின் அனலப்படுத்ிபதித் தேல ஏற்பாடுகன் அனளயும் ிவலுப்படுத்திக்

மாறு தகாண்டிருக்கின்றது.  மாறு தபன்டகனின் இந் சிபதித் தோ-பசிபிக் வியூகம்

2019 கூறியிபதித் தோிவது:  “மாறு திபதித் தேற்காசியாவிற்குள் இலங்ன் அனக,

மாலத்தீவு,  பங்களா சிபதித் தேஷ் மற்றும்  சநபாளத்துடன் ிவளர்ந்து
ிவரும் கூட்டாண்ன் அனமகன் அனள முன்மாறு தின் அனைடுக்கும் அ சிபதித் தே சிவன் அனள,
இந்தியாவுடின் அனைாின் அனை நமது பிரிபதித் தோின் அனை பாதுகாப்பு
பங்காண்ன் அனமன் அனய மாறு தனயலபடுத்ிபதித் தே நாங்கள் நடிவடிக்ன் அனக எடுத்து
ிவருகி சறாம்.”

இந்தியாவில தீவிர ிவலதுனாரி இந்து அரனாங்கம், முந்ன் அனிபதித் தேய

காங்கிரஸ கட்சி ிபதித் தேன் அனலன் அனமயிலாின் அனை அரனாங்கத்தின் கீழ்
உருிவாக்கப்பட்ட "பூ சகாள இந் சிபதித் தோ-அமாறு தமரிக்க மூ சலாபாய
கூட்டாண்ன் அனமன் அனய" கட்டிமாறு தயழுப்பி ிவருகின்றது. இந்தியாவின்

துன் அனறமுகங்கள் மற்றும் இராணுிவத் ிபதித் தேளங்கன் அனள அமாறு தமரிக்க

இராணுிவத்திற்கு முழுன் அனமயாக திறந்து விடுிவிபதித் தேற்காின் அனை
ஒப்பந்ிபதித் தேத்தில புது டிலலி கடந்ிபதித் தே ஆண்டு
ன் அனகமாறு தயழுத்திட்டுள்ளது.

பிரிபதித் தேமர் ரணில விக்கிரமசிங்கவின் ஆிபதித் தேர சிவாடு 2015 இல

அமாறு தமரிக்கா திட்டமிட்ட ஆட்சி மாற்ற நடிவடிக்ன் அனகயில
ஆட்சிக்கு ிவந்ிபதித் தே இலங்ன் அனக ஜின் அனைாதிபதி ன் அனமத்திரிபால
சிறி சனின் அனை,  மாறு திவளியுறவுக் மாறு தகாள்ன் அனகன் அனய அமாறு தமரிக்காவிற்கும்
இந்தியாவிற்கும் ஆிபதித் தேரிவாக வின் அனரிவாக மாற்றிின் அனைார்.

மாறு தகாழும்பு, நாட்டின் இராணுிவப் பன் அனடகன் அனள அமாறு தமரிக்க

இராணுிவத்துடன் மாறு தநருக்கமாக ஒருங்கின் அனணத்துள்ளதுடன்,
 சமலும் மஹிந்ிபதித் தே இராஜபக்ஷவின் முந்ன் அனிபதித் தேய நிர்ிவாகத்ிபதித் தோல
ன் அனகமாறு தயழுத்திடப்பட்ட ிவாஷிங்டனுடின் அனைாின் அனை பிர சிவன மற்றும்
இன் அனடச  சனன் அனிவ ஒப்பந்ிபதித் தேத்ன் அனிபதித் தே புதுப்பித்துள்ளது.

அணுிவாயுிபதித் தேப்  சபாரின் மி சலசனத்ிபதித் தேின் அனைத்தில மட்டு சம

முடிவுக்கு ிவரக்கூடிய,  சபாட்டியாளர்களின் புவி-அரசியல

பிபதித் தேட்டங்களின் நீர்சசுழிக்குள் நாட்ன் அனட இழுத்து விடுிவிபதித் தேற்கு

இலங்ன் அனகயில உள்ள மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்கம் அனுமதிக்க
முடியாது.   சமாிபதித் தேலுக்கு மூல காரணமாின் அனை
முிபதித் தேலாளித்துிவத்ன் அனிபதித் தேயும் காலாிவதியாின் அனை  சபாட்டி  சிபதித் தேசிய

அரசுகள் அன் அனமப்பு முன் அனறன் அனயயும் தூக்கிமாறு தயறிய, னர்ிவ சிபதித் தேன

மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்கத்தின் ஒருங்கின் அனணந்ிபதித் தே  சபார் எதிர்ப்பு

இயக்கத்ன் அனிபதித் தே உருிவாக்குிவது மட்டு சம  சபாருக்காின் அனை
உந்துிபதித் தேன் அனல நிறுத்துிவிபதித் தேற்காின் அனை ஒ சர ிவழியாகும்.  அத்ிபதித் தேன் அனகய
இயக்கத்ன் அனிபதித் தே கட்டிமாறு தயழுப்புிவிபதித் தேற்குப்  சபாராட
மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள் மற்றும் இன் அனளஞர்கன் அனள  சனானலின
னமத்துிவக் கட்சி மற்றும் நான்காம் அகிலத்தின்

அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவுடன் இன் அனணயுமாறு நாங்கள்

அன் அனுற ஏழைக்கி சறாம்.

பாசினத்ன் அனிபதித் தேயும்  னர்ிவாதிகாரத்ன் அனிபதித் தேயும்  எதிர்த்திடு

மீண்டும் ிபதித் தேன் அனலதூக்கும் ிவர்க்கப்  சபாராட்டத்துக்கு

பதிலிறுப்பாக, னர்ிவ சிபதித் தேன ரீதியில ஆளம் ிவர்க்கங்கள் தீவிர

ிவலதுனாரித்ிபதித் தேின் அனைம், பாசினம் மற்றும் னர்ிவாதிகாரத்ன் அனிபதித் தே  சநாக்கி
மாறு திபதித் தேளிிவாக நகர்ந்து ிவருகின்றின் அனை. அமாறு தமரிக்காவில, ஜின் அனைநாயக
உரின் அனமகள் மற்றும் அரசியலன் அனமப்பு விதிமுன் அனறகன் அனள மீறி,
ட்ரம்ப் முன்மாறு தின் அனைடுக்கும்,  முிபதித் தேலில அமாறு தமரிக்கா என்ற
 சிபதித் தேனபக்தி,  சமானமாின் அனை குடி சயற்ற எதிர்ப்பு இின் அனைமாறு திவறி மற்றும்
இின் அனைிவாிபதித் தேமும் அமாறு தமரிக்காவில பாசினத்தின் ஆபத்ன் அனிபதித் தே
அதிகரித்து ிவருகின்றின் அனை.
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ஐ சராப்பாவில,  ஆளம் உயரடுக்கிின் அனைர் மாறு திபதித் தோழிலாள
ிவர்க்கத்திற்கு எதிராக மாறு தபாலிஸ அரசு நடிவடிக்ன் அனககன் அனள
கட்டவிழ்த்துவிட தீவிர ிவலதுனாரி மற்றும் பாசின கட்சிகளின்
பக்கம் திரும்புகின்றின் அனைர்.   சஜர்மனிக்காின் அனை மாற்றீடு என்ற

பாசின கட்சி, திட்டமிட்ட ிவன் அனகயில பிரிபதித் தோின் அனை எதிர்க்கட்சியாக

தூக்கின் அனிவக்கப்படுகின்ற அ சிபதித் தே சிவன் அனள, நிவ-நாஜ குழுக்கள்

புலம்மாறு தபயர்ந் சிபதித் தோர் மற்றும் பிறருக்கும் எதிராக பயங்கரிவாிபதித் தே
ிபதித் தோக்குிபதித் தேலகன் அனள முன்மாறு தின் அனைடுக்கின்றின் அனை. இந்ிபதித் தே தீவிர ிவலதுனாரிக்
கட்சிகளக்கு மாறு திவகுஜின் அனை ஆிபதித் தேரவு இலலாவிட்டாலும்,  அன் அனிவ
மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்கத்திற்கு எதிராின் அனை ஒரு அசசுறுத்ிபதித் தேல
என்ப சிபதித் தே உண்ன் அனம.

இந்தியாவில,  பிரிபதித் தேமர் ந சரந்திர  சமாடியின் அரனாங்கம்
அரசியலன் அனமப்ன் அனப மீறி ஜம்மு-காஷ்மீரின் சிறப்பு அந்ிபதித் தேஸன் அனிபதித் தே

இரத்து மாறு தனய்துள்ளது.  ஆகஸட் 5 முிபதித் தேல அங்கு அதிக

எண்ணிக்ன் அனகயிலாின் அனை துருப்புக்கன் அனள நின் அனலநிறுத்தி,  மாறு திவளி
உலகத்துடின் அனைாின் அனை ிபதித் தேகிவலமாறு திபதித் தோடர்புகன் அனளத் துண்டித்து,
அரனாங்கம் அந்ிபதித் தே மாநிலத்ன் அனிபதித் தே முழுன் அனமயாக முடக்கி
ன் அனிவத்திருப்பிபதித் தோின் அனைது,  ஒட்டுமாறு தமாத்ிபதித் தே மாறு திபதித் தோழிலாள
ிவர்க்கத்திற்கும் எதிராக ிபதித் தேயாரிக்கப்படுிவது என்ின் அனை
என்பிபதித் தேற்காின் அனை எசனரிக்ன் அனகயாகும்.

இலங்ன் அனகயும் இிபதித் தேற்கு விதிவிலக்கலல. ஊுற ஏழைன் அனல முடிவுக்குக்
மாறு தகாண்டுிவருிவது,  ிவாழ்க்ன் அனகத் ிபதித் தேரத்ன் அனிபதித் தே உயர்த்துிவது,
ஜின் அனைநாயக உரின் அனமகன் அனள மீட்மாறு தடடுப்பது மற்றும்
"நலலாட்சின் அனய" ஸிபதித் தோபிப்பிபதித் தோக உறுதியளித்து  சபாலி இடது
குழுக்கள்,  மாறு திபதித் தோழிற்னங்கங்கள் மற்றும் ிபதித் தேன்ின் அனைார்ிவ மாறு திபதித் தோண்டு
நிறுிவின் அனைங்களின் ஆிபதித் தேரவுடன் ஒரு  சமானடி பிரசனாரத்தின்

அடிப்பன் அனடயி சல சய சிறி சனின் அனைவும் விக்ரமசிங்கவும் 2015 இல

ஆட்சிக்கு ிவந்ிபதித் தேின் அனைர்.

கூறியிவற்றுக்கு  சநர்மாறாக, அரனாங்கம் னர்ிவ சிபதித் தேன நாணய

நிதியத்தின் சிக்கின் அனை நிகழ்சசி நிரன் அனல
நன் அனடமுன் அனறப்படுத்துிவிபதித் தேற்கும் மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள்,  இன் அனளஞர்கள்
மற்றும் கிராமப்புற ஏன் அனுற ஏழைகளின்  சபாராட்டங்கன் அனள
அடக்குிவிபதித் தேற்கும் மாறு தபாலிஸ மற்றும் இராணுிவத்ன் அனிபதித் தேப்
பயன்படுத்துிவ சிபதித் தோடு னர்ிவாதிகார ஆட்சி ிவடிிவங்கன் அனள
ிபதித் தேயாரித்து ிவருகின்றது.

மாறு தபருகிிவரும் மக்கள் எதிர்ப்ன் அனப எதிர்மாறு தகாண்ட ஜின் அனைாதிபதி
சிறி சனின் அனை,  விக்ரமசிங்கவுடின் அனைாின் அனை “ஐக்கிய
அரனாங்கத்திலிருந்து”  பிரிந்து அரசியலன் அனமப்பிற்கு மாறாக
கடந்ிபதித் தே அக் சடாபரில மஹிந்ிபதித் தே இராஜபக்ஷன் அனிவ பிரிபதித் தேமராக
நியமித்ிபதித் தோர்.  அமாறு தமரிக்காிவாின் அனைது இராஜபக்ஷன் அனிவ
மாறு தபய்ஜங்கிற்கு ஆிபதித் தேரிவாின் அனைிவராக கருதியிபதித் தோல அரசியல னதி
 சிபதித் தோலவியன் அனடந்ிபதித் தேதுடன் அிவர் பாராளமன்றத்ன் அனிபதித் தே
கன் அனலத்ிபதித் தேன் அனிபதித் தே உயர் நீதிமன்றம் இரத்து மாறு தனய்ிபதித் தேது.   சனானலின

னமத்துிவக் கட்சி விளக்கியிவாறு,  இந்ிபதித் தே ஆட்சி கவிழ்ப்பு

னதியாின் அனைது மாறு திபதித் தோழிலாளர்களக்கு எதிராக
பயன்படுத்ிபதித் தேப்படவுள்ள மாறு தபாலிஸ அரன நடிவடிக்ன் அனககள்
பற்றிய ஒரு எசனரிக்ன் அனகயாக இருந்ிபதித் தேது.

ஏப்ரல மாிபதித் தேம்,  அிவனரகால நின் அனலன் அனய பிரகடின் அனைப்படுத்ிபதித் தேவும்,
கடுன் அனமயாின் அனை ஜின் அனைநாயக வி சராிபதித் தே நடிவடிக்ன் அனககன் அனள
திணிக்கவும் இஸலாமிய பயங்கரிவாதிகள் நடத்திய
பயங்கரிவாிபதித் தே குண்டுத் ிபதித் தோக்குிபதித் தேலகன் அனள அரனாங்கம்

பற்றிக்மாறு தகாண்டது.  ஆளம் ஐக்கிய  சிபதித் தேசியக் கட்சி
(ஐ. சிபதித் தே.க.),  எதிர்க்கட்சியாின் அனை ஸ்ரீலங்கா மாறு தபாதுஜின் அனை முன்ின் அனைணி
(ஸ்ரீ.ல.மாறு தபா.ஜ.மு.),  மக்கள் விடுிபதித் தேன் அனல முன்ின் அனைணி ( சஜ.வி.பி.)
மற்றும் பல சிவறு ிபதித் தேமிழ் மற்றும் முஸலீம் கட்சிகள் மற்றும்
மாறு திபதித் தோழிற்னங்கங்கள் உட்பட முழு அரசியல ஸிபதித் தோபகமும்
சிறி சனின் அனை இராணுிவத்ன் அனிபதித் தே மாறு தபருமளவில
நின் அனலநிறுத்தியன் அனிபதித் தேயும் அிவனரகால அதிகாரங்கன் அனளப்
பயன்படுத்தியன் அனிபதித் தேயும் ஆிபதித் தேரித்ிபதித் தேின் அனை.

அரனாங்கத்தின் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் சி சரஷ்ட
ிபதித் தேன் அனலிவர்களம் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளம் ிவரவிருக்கும்
ிபதித் தோக்குிபதித் தேன் அனல அறிந்திருந்ிபதித் தே  சபாதும்,  அன் அனிபதித் தேத் ிபதித் தேடுப்பிபதித் தேற்கு
எதுவும் மாறு தனய்யாமல இருந்ிபதித் தேன் அனம,  அிவர்கள் அன் அனின் அனைிவரிின் அனைதும்
முழு கபடத் ிபதித் தேன்ன் அனமன் அனய அடிக் சகாடிட்டுக் காட்டியுள்ளது.
அந்ிபதித் தே மாறு தபருந்துன்பத்ன் அனிபதித் தே ிபதித் தேங்கள் மாறு தனாந்ிபதித் தே பிற் சபாக்கு
அரசியல  சநாக்கங்களக்காக பயன்படுத்திக்மாறு தகாள்ள
அிவர்கள் நூற்றுக்கணக்காின் அனை அப்பாவி மக்கன் அனள
படுமாறு தகான் அனல மாறு தனய்ய அனுமதித்ிபதித் தேின் அனைர்.  ஒரு முஸலீம்-வி சராிபதித் தே
இின் அனைமாறு திவறி பிரசனாரத்துடின் அனைாின் அனை மாறு தபாலிஸ அரன

நடிவடிக்ன் அனககளின் உண்ன் அனமயாின் அனை இலக்கு, பயங்கரிவாிபதித் தேம்

அலல, மாறாக மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்க சம ஆகும்.

மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்க வி சராிபதித் தே  சிவட்பாளர்களின்  அணிதிரள்வு

ஸிபதித் தோபக கட்சிகள் அன் அனின் அனைத்தும் ஜின் அனைாதிபதித்  சிபதித் தேர்ிபதித் தேலில ஒரு

"ிவலுிவாின் அனை அரனாங்கத்திற்காக"  பிரசனாரம் மாறு தனய்கின்றின் அனை -
இது எ சிபதித் தேசனதிகார ஆட்சின் அனய ஒத்ிபதித் தேிபதித் தோகும்.

முன்ின் அனைாள் ஜின் அனைாதிபதி மஹிந்ிபதித் தே இராஜபக்ஷவின் ன சகாிபதித் தேரரும்
முன்ின் அனைாள் பாதுகாப்பு மாறு தனயலாளருமாின் அனை  சகாடாபய
இராஜபக்ஷன் அனிவ ஸ்ரீ.ல.மாறு தபா.ஜ.மு.   சிவட்பாளராக

நிறுத்தியுள்ளது. பிரிவின் அனின் அனைிவாிபதித் தே ிபதித் தேமிழீுற ஏழை விடுிபதித் தேன் அனலப்

புலிகளக்கு எதிராின் அனை யுத்ிபதித் தேத்தில மாறு தனய்ிபதித் தே  சபார்க் குற்றங்கள்
மற்றும் அட்டூழியங்களக்கு இிவர்கள் இருிவரும் பிரிபதித் தோின் அனை

மாறு தபாறுப்பாளிகளாிவர்.  ஐ.நா.  அறிக்ன் அனகயின் படி,   சபாரின்

இறுதி மாிபதித் தேங்களில மட்டும் சுமார் 40,000 மாறு தபாதுமக்கள்

மாறு தகாலலப்பட்டுள்ளின் அனைர்.

ஸ்ரீலங்கா சுிபதித் தேந்திரக் கட்சியிலிருந்து (ஸ்ரீ.ல.சு.க.)  பிரிந்ிபதித் தே
ஸ்ரீ.ல.மாறு தபா.ஜ.மு.,  அிபதித் தேன் பிரசனாரத்திற்கு ஒரு இராணுிவப்
பிம்பத்ன் அனிபதித் தே ிவுற ஏழைங்குிவிபதித் தேற்காக முன்ின் அனைாள் பாதுகாப்புச
மாறு தனயலாளன் அனர  சிவட்பாளராக்கியுள்ள சிபதித் தோடு மாறு தபாதுபல  சனின் அனைா
மற்றும் சிஹல ராிவய  சபான்ற சிங்கள  சபரிின் அனைிவாிபதித் தே
னக்திகன் அனள அணிதிரட்டுகிறது. அனுராிபதித் தேபுரத்தில ிபதித் தேின் அனைது முிபதித் தேல

 சிபதித் தேர்ிபதித் தேல கூட்டத்ன் அனிபதித் தே நடத்திய அிவர்,  சபார் மாறு திபதித் தோடர்பாின் அனை

குற்றசனாட்டுக்களில சின் அனறன் அனிவக்கப்பட்டுள்ள அன் அனின் அனைத்து
இராணுிவ சிப்பாய்கன் அனளயும் விடுவிப்ப சிபதித் தோடு இராணுிவ
மற்றும் உளவுத்துன் அனற எந்திரத்ன் அனிபதித் தே  சமலும்
பலப்படுத்துிவிபதித் தோகத் மாறு திபதித் தேரிவித்ிபதித் தோர்.

ஸ்ரீ.ல.மாறு தபா.ஜ.மு.  பிரசனாரத்திற்கு னமாந்ிபதித் தேரமாக  சபசிய
ஐ. சிபதித் தே.க.   சிவட்பாளர் னஜத் பி சரமிபதித் தோன,  ிபதித் தோன் பாதுகாப்பு
அன் அனமசனராக முன்ின் அனைாள் இராணுிவத் ிபதித் தேளபதி னரத்
மாறு தபான் சனகான் அனிவ நியமிப்ப சிபதித் தோடு "எந்ிபதித் தேமாறு திவாரு ிவன் அனகயாின் அனை
பயங்கரிவாிபதித் தேத்ன் அனிபதித் தேயும் நசுக்க அிவரது அனுபிவத்ன் அனிபதித் தேப்

பயன்படுத்துிவிபதித் தோக"  அறிவித்ிபதித் தோர்.  மாறு தபான் சனகா  சபாரின்
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இறுதி ஆண்டுகளில இராணுிவத்ன் அனிபதித் தே ிவழிநடத்திய சிபதித் தோடு,

இராஜபக்ஷ ன சகாிபதித் தேரர்களடன்  சனர்ந்து அிவரும்  சபார்க்

குற்றங்களக்கு மாறு தபாறுப்பாளி ஆிவார்.

னஜத் பி சரமிபதித் தோன மாறு தப பௌத்ிபதித் தே ஸிபதித் தோபின் அனைத்ன் அனிபதித் தே
அணிதிரட்டிக்மாறு தகாள்ள அிபதித் தேற்கு ிவாக்குறுதிகன் அனளக்

மாறு தகாடுக்கின்றார்.  அிவர் ிபதித் தேின் அனைது ிபதித் தேந்ன் அனிபதித் தேயாின் அனை முன்ின் அனைாள்

ஜின் அனைாதிபதி ஆர்.  பி சரமிபதித் தோனவின் அடிசசுிவடுகன் அனளப்
பின்பற்றுகிறார்.  ஆர்.  பி சரமிபதித் தோன 1988-1990 ல கிராமப்புற
கிளர்சசின் அனய மாறு தகாடூரமாக நசுக்குிவிபதித் தேற்கு இராணுிவத்துடன்
மாறு திபதித் தோடர்புன் அனடய மாறு தகான் அனலப் பன் அனடகன் அனள பயன்படுத்தி ஒரு

பயங்கரத்ன் அனிபதித் தே கட்டவிழ்த்து விட்டிவராிவார்.  அதில 60,000

சிங்கள கிராமப்புற இன் அனளஞர்கள் மாறு தகாலலப்பட்டின் அனைர்.

 சஜ.வி.பி.,  பிரிபதித் தோின் அனை கட்சிகளாின் அனை ஐ. சிபதித் தே.க.,  ஸ்ரீ.ல.சு.க.
ஆகியிவற்றுக்கு ஆிபதித் தேரிவளித்து ிவந்து,  20  ஆண்டுகளின்
பின்ின் அனைர் முிபதித் தேல முன் அனறயாக ஜின் அனைாதிபதித்  சிபதித் தேர்ிபதித் தேலில
 சபாட்டியிடுகின்றது.  2015  இல  சபாலியாின் அனை "நலலாட்சி"
பிரசனாரத்ன் அனிபதித் தே ஆிபதித் தேரித்ிபதித் தே கலவியாளர்களம் அரன னார்பற்ற

நிறுிவின் அனைங்களம், இப் சபாது  சஜ.வி.பி.ன் அனய ஒரு

முற் சபாக்காின் அனை மாற்றீடாக அலங்கரிக்க முயற்சிக்கின்றின் அனை.
இிபதித் தேன் மூலம் முிபதித் தேலாளித்துிவத்திற்கு எதிராின் அனை மக்கள்
எதிர்ப்ன் அனப பாதுகாப்பாின் அனை பாராளமன்ற நீ சராட்டத்துக்குள்
தின் அனன திருப்பி விடுகின்றின் அனை.

2015  இல முன்மாறு தின் அனைடுத்ிபதித் தே ஊுற ஏழைலுக்கு எதிராின் அனை பிரசனாரத்ன் அனிபதித் தே

மீண்டும்  சமற்மாறு தகாள்ிவிபதித் தேன் மூலம்,  சஜ.வி.பி.யின்  சிவட்பாளர்

அனுர குமார தினாின் அனைநாயக்க, ிவாக்காளர்கன் அனள ஏமாற்ற

முயற்சிக்கின்ற அ சிபதித் தே சிவன் அனள,  னட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு

ஆட்சிக்கு அன் அனுற ஏழைப்பு விடுகிறார் –  இன் அனிவ எ சிபதித் தேசனதிகார

ஆட்சிக்காின் அனை மாறு தனாற் பிர சயாகங்களாகும்.  மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள்
மற்றும் இன் அனளஞர்கள் அிபதித் தேன் பிற் சபாக்கு னாிபதித் தேன் அனின் அனைகன் அனள
நின் அனின் அனைவுபடுத்திக்மாறு தகாள்ள  சிவண்டும்.  2004  இல ஜின் அனைாதிபதி
னந்திரிகா குமாரதுங்கவின் கூட்டணி அரனாங்கத்தின் ஒரு
பகுதியாக இருந்ிபதித் தே  சஜ.வி.பி., னர்ிவ சிபதித் தேன நாணய நிதியத்தின்
னந்ன் அனிபதித் தே னார்பு திட்ட நிரன் அனல மாறு தனயலபடுத்ிபதித் தே உிபதித் தேவியது.
 சபரிின் அனைிவாிபதித் தே ிபதித் தேமிுற ஏழைர் வி சராிபதித் தே  சபாரில முன்ின் அனைணியில
இருந்ிபதித் தே சிபதித் தோடு,  ிவடக்கு மற்றும் கிுற ஏழைக்கில இராணுிவ
ஆக்கிரமிப்பிற்கு ஆிபதித் தேரிவளித்து ிவருகின்ற  சபாதும்,
 சஜ.வி.பி.   சிபதித் தேசிய ஐக்கியத்துக்கு அன் அனுற ஏழைப்பு விடுத்து
ிபதித் தேமிுற ஏழைர்கன் அனளயும் முஸலிம்கன் அனளயும் கிவர்ிவிபதித் தேற்கு
முயற்சிக்கின்றது.

முஸலிம் காங்கிரஸ,  ிபதித் தேமிழ்  சிபதித் தேசிய கூட்டன் அனமப்பு மற்றும்
பல சிவறு பிளவுபட்ட குழுக்களம் இின் அனைிவாிபதித் தே அரசியல
பிரசனாரத்ன் அனிபதித் தே முன்மாறு தின் அனைடுக்கின்றின் அனை.  இது மாறு திபதித் தோழிலாள
ிவர்க்கத்ன் அனிபதித் தே பிளவுபடுத்துிவன் அனிபதித் தே மட்டு சம மாறு தனய்யும். அிவர்கள்
அன் அனின் அனைிவரும் 2015  ஆட்சி மாற்ற நடிவடிக்ன் அனகன் அனய
ஆிபதித் தேரித்ிபதித் தேிபதித் தேன் மூலம், அமாறு தமரிக்க ஏகாதிபத்தியத்திற்கு ிபதித் தேங்கள்
ஆிபதித் தேரன் அனிவ நிரூபித்ிபதித் தேின் அனைர்.  ிபதித் தேமிழ் உயரடுக்கின்
னலுன் அனககன் அனளயும், ிபதித் தேமிழ் மாறு திபதித் தோழிலாளர்கன் அனள சுரண்டுிவிபதித் தேற்காின் அனை
ிபதித் தேங்களின் “உரின் அனமன் அனயயும்”  ிபதித் தேக்கன் அனிவத்துக் மாறு தகாள்ிவிபதித் தேன்

 சபரில, அதிகார பகிர்வுப் மாறு தபாதி ஒன்ன் அனற மாறு தபறுிவிபதித் தேற்காக

ிவாஷிங்டனின் ஆிபதித் தேரன் அனிவத்  சிபதித் தேடுிவ சிபதித் தே ிபதித் தேமிழ்  சிபதித் தேசியக்
கூட்டன் அனமப்பின் முன் சின் அனைாக்கு ஆகும்.

சிக்கின் அனை நடிவடிக்ன் அனக மற்றும் ிவர்க்கப்  சபார் மாறு தனயலதிட்டம் 

அன் அனின் அனைிவருக்கும் ிவளமாின் அனை எதிர்காலம் குறித்ிபதித் தே னஜத்
பி சரமிபதித் தோனவின் ிவாக்குறுதிகன் அனள அலலது இலிவன மாவு
மற்றும் விிவனாயிகளக்கு உரங்கன் அனள ிவுற ஏழைங்குிவிபதித் தோக
 சகாடாபய இராஜபக்ஷ மாறு தகாடுக்கும் ிவாக்குறுதிகளில யாரும்
ஏமாறக்கூடாது.  யார்  சிபதித் தேர்ந்மாறு திபதித் தேடுக்கப்பட்டாலும்,  அடுத்ிபதித் தே
ஜின் அனைாதிபதி மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள் மற்றும் ஏன் அனுற ஏழைகளின் ிவாழ்க்ன் அனக
நின் அனலன் அனமகன் அனள  சமலும்  சமானமாக சீரழிப்பார்.

ஆுற ஏழைமன் அனடந்து ிவரும் உலகப் மாறு தபாருளாிபதித் தோர மாறு தநருக்கடிக்கு
மத்தியில,  இலங்ன் அனக முிபதித் தேலாளித்துிவ ிவர்க்கம் பாரிய
கடன்கன் அனள எதிர்மாறு தகாண்டு ிவருகிறது.   சமலும் கடன்

 சனன் அனிவக்காக 2021 ிவன் அனர அிபதித் தேற்கு 15 பிலலியன் அமாறு தமரிக்க

டாலர்கள்  சிபதித் தேன் அனிவப்படுகிறது.  னர்ிவ சிபதித் தேன மதிப்பீட்டு

நிறுிவின் அனைமாின் அனை மூடி, னமீபத்தில இலங்ன் அனக கடன்

மாறு தனலுத்ிபதித் தேமுடியா நின் அனலன் அனயன் அனய எட்டியிருப்பிபதித் தோக எசனரித்ிபதித் தேது.

மாறு தபாருளாிபதித் தோர ிவளர்சசி இந்ிபதித் தே ஆண்டு 2.7 னிபதித் தேவீிபதித் தேத்துக்கு

குன் அனறந்துள்ளது.

கடந்ிபதித் தே ஆண்டு மாறு தமாத்ிபதித் தே உள்நாட்டு உற்பத்தியில 5.3
னிபதித் தேவீிபதித் தேமாக இருந்ிபதித் தே ிவரவு-மாறு தனலவுப் பற்றாக்குன் அனறன் அனய,

2020 இல 3.5 னிபதித் தேவீிபதித் தேமாக குன் அனறக்க  சிவண்டும் என்று

னர்ிவ சிபதித் தேன நாணய நிதியம்  சகாருகிறது. இந்ிபதித் தே மாறு திவட்டுக்கன் அனள
அமுலபடுத்துிவதில, னர்ிவ சிபதித் தேன நாணய நிதியமாின் அனைது அரசுக்கு
மாறு தனாந்ிபதித் தேமாின் அனை நிறுிவின் அனைங்கன் அனள ிபதித் தேனியார்மயமாக்குிபதித் தேல,  வின் அனல
மானியங்கன் அனளக் குன் அனறத்ிபதித் தேல,  மின்னாரம் மற்றும் நீர்
கட்டணங்கன் அனள அதிகரித்ிபதித் தேல மற்றும் உன் அனுற ஏழைக்கும் மக்கள்
மீிபதித் தோின் அனை பரந்ிபதித் தே ிவரிகன் அனளத் திணிப்பன் அனிபதித் தேயும் ிவலியுறுத்துகிறது.

இந்ிபதித் தே நடிவடிக்ன் அனககன் அனளச சுமத்தும்  சபாது, ிபதித் தேவிர்க்க

முடியாமல மாறு திவடிக்கும் எதிர்ப்புப்  சபாரட்டங்கன் அனள
அடக்குிவிபதித் தேற்கு னர்ிவாதிகார ஆட்சி ிவடிிவங்கள்
அிவசியப்படும்.

இந்ிபதித் தே எதிர்ப்புரட்சிகர ிபதித் தேயாரிப்புகன் அனள எதிர்ப்பிபதித் தேற்கு
மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்கத்திற்கு அிபதித் தேன் மாறு தனாந்ிபதித் தே மூ சலாபாயம்
 சிபதித் தேன் அனிவயாகும்:  அது,  னர்ிவ சிபதித் தேன அளவில  சனானலினத்திற்காின் அனை

 சபாராட்டத்தின் பாகமாக,  சனானலின மாறு தகாள்ன் அனககன் அனள

மாறு தனயலபடுத்துிவிபதித் தேற்கு, கிராமப்புற ஏன் அனுற ஏழைகளின் ஆிபதித் தேரவுடன்

ஒரு மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள் மற்றும் விிவனாயிகள்
அரனாங்கத்திற்காின் அனை  சபாராட்டமாகும்.

 சனா.ன.க.  சிபதித் தேர்ிபதித் தேலில பின்ிவரும்  சனானலின  சிவன் அனலத்திட்டத்ன் அனிபதித் தே
அபிவிருத்தி மாறு தனய்கிறது:

மாறு திபதித் தோழிலாள  ிவர்க்கத்தின்  னர்ிவ சிபதித் தேன  ஐக்கியத்திற்காக

னர்ிவ சிபதித் தேன ிவர்க்கப்  சபாராட்டத்தின் மீள் எழுசசி மாறு திபதித் தோழிலாள

ிவர்க்கத்தின் புறநின் அனல ஐக்கியத்ன் அனிபதித் தே நிரூபிக்கின்றது.

உலகளவில ஒழுங்கன் அனமந்துள்ள நாடுகடந்ிபதித் தே கூட்டு
நிறுிவின் அனைங்கள்,  எப் சபாதும் முடி சிவ இலலாிபதித் தே சுரண்டன் அனல
தீவிரமாக்குிவிபதித் தேற்காக மாறு திபதித் தோழிலாளிக்கு எதிராக
மாறு திபதித் தோழிலாளின் அனய நிறுத்துகிறது.  உலகப் மாறு தபாருளாிபதித் தோரத்ன் அனிபதித் தே
 சனானலின அடிப்பன் அனடயில மறுசீரன் அனமக்க  சபாராடுிவிபதித் தேன் மூலம்
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மட்டு சம, மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்கம் ிபதித் தேின் அனைது உரின் அனமகன் அனள

பாதுகாத்துக்மாறு தகாள்ள முடியும்.  அிபதித் தோிவது னமுிபதித் தோயத்ன் அனிபதித் தே

மாறு தபருநிறுிவின் அனை இலாபத்துக்காக அன்றி, அிவசியமாின் அனை னமூகத்
 சிபதித் தேன் அனிவகன் அனள பூர்த்தி மாறு தனய்யக் கூடியிவாறு
மறுசீரன் அனமப்பிபதித் தோகும்.

மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்கத்ன் அனிபதித் தே ஐக்கியப்படுத்ிபதித் தே,  அன் அனின் அனைத்து
ிவன் அனகயாின் அனை இின் அனைிவாிபதித் தேத்ன் அனிபதித் தேயும்  சிபதித் தேசியிவாிபதித் தேத்ன் அனிபதித் தேயும்

எதிர்க்குமாறு  சனா.ன.க.  அன் அனுற ஏழைப்பு விடுக்கின்றது.  1948 இல

உத்தி சயாகபூர்ிவ சுிபதித் தேந்திரம் மாறு தபற்றதிலிருந் சிபதித் தே,  உன் அனுற ஏழைக்கும்
மக்கன் அனளப் பிளவுபடுத்துிவிபதித் தேற்கும் ிபதித் தேின் அனைது ஆட்சிக்கு முண்டு
மாறு தகாடுப்பிபதித் தேற்கும், இலங்ன் அனக ஆளம் ிவர்க்கம் ிபதித் தேமிுற ஏழைர்-வி சராிபதித் தே

மற்றும் முஸலீம்-வி சராிபதித் தே  சபரிின் அனைிவாிபதித் தேத்ன் அனிபதித் தே தூண்டிவிட்டு

ிவந்துள்ளது.  மூன்று ிபதித் தேனாப்ிபதித் தே கால உள்நாட்டுப்  சபாருக்கு

ிவழிிவகுத்ிபதித் தே இின் அனைிவாிபதித் தே அரசியல,  சிங்களிவர்களக்கும்

ிபதித் தேமிுற ஏழைர்களக்கும் முஸலிம்களக்கும் ஒரு  சபரழின் அனிவ மட்டு சம

ஏற்படுத்தியுள்ளது.

னமூக னமத்துிவத்திற்காக

முிபதித் தேலாளித்துிவம் உலகளவில முன்மாறு தின் அனைப் சபாதும்

இலலாிபதித் தேளவு னமூக னமத்துிவமின்ன் அனமன் அனய உருிவாக்கியுள்ளது.

ஆக்ஸஃபாம் நிறுிவின் அனைத்தின் படி,  26 பிலலியின் அனைர்கள் 3.8

பிலலியன் மக்கன் அனள விட -அிபதித் தோிவது உலக
ஜின் அனைத்மாறு திபதித் தோன் அனகயில அன் அனரிவாசிப் சபன் அனர விட-  அதிகமாின் அனை
மாறு தனலிவத்ன் அனிபதித் தே குவித்துக் மாறு தகாண்டுள்ளின் அனைர்.  இலங்ன் அனகயில,
அரனாங்கத்தின் திரிபுபடுத்ிபதித் தேப்பட்ட புள்ளிவிிவரங்களின் படி

கூட,  பணக்கார 20 னிபதித் தேவிகிிபதித் தேத்திின் அனைர், மாறு தமாத்ிபதித் தே குடும்ப

ிவருமாின் அனைத்தில 51 னிபதித் தேவிகிிபதித் தேத்ன் அனிபதித் தேப் மாறு தபறுகின்ற அ சிபதித் தே னமயம்,

ிவறிய 20 னிபதித் தேவிகிிபதித் தேத்திின் அனைர் மாறு திவறும் 5 னிபதித் தேவிகிிபதித் தேத்ன் அனிபதித் தே சய

மாறு தபறுகின்றின் அனைர்.

மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள் ிபதித் தேங்கள் ிவாழ்க்ன் அனக மற்றும்  சிவன் அனல
நின் அனலன் அனமகள் மாறு திபதித் தோடர்சசியாக னரிந்து  சபாிவன் அனிபதித் தே

காண்கின்றின் அனைர்.  2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில,

அரனாங்க ஊழியர்களின் உண்ன் அனமயாின் அனை ஊதியம், முன் அனற சய

7.2 மற்றும் 2 னிபதித் தேவீிபதித் தேத்ிபதித் தோல குன் அனறந்துள்ள அ சிபதித் தே னமயம்,

ிபதித் தேனியார் துன் அனற ஊதியங்கள் முன் அனற சய 5.9 மற்றும் 3.5

னிபதித் தேவீிபதித் தேம் குன் அனறந்துள்ளின் அனை.  மாறு திபதித் தோழிலாளர் ிவாடன் அனக முகிவர்

நிறுிவின் அனைங்களடன், ிபதித் தேற்காலிக மற்றும் ஒப்பந்ிபதித் தே மாறு திபதித் தோழிலகள்

காளான் முன் அனளப்பது  சபால முன் அனளத்து ிவரும் நின் அனலயில,

 சிவன் அனலயின்ன் அனமயும் நிரந்ிபதித் தேரமற்ற மாறு திபதித் தோழிலகளம் அதிகரித்து
ிவருகின்றின் அனை. 

கிராமப்புற மக்கள் மாறு தபரும்பாலும் விிவனாயத்ன் அனிபதித் தே நம்பி சய
ிவாழ்க்ன் அனகன் அனய ஓட்டுகின்றின் அனைர்.  பூசசிக்மாறு தகாலலிகள்,  உரம்
மற்றும் உற்பத்திக்காின் அனை வின் அனலகன் அனள நிர்ணயிக்கும் விிவனாய
நிறுிவின் அனைங்களால விிவனாயிகள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.
அிவர்கள் ிவாழ்நாள் முழுிவதும் கடனில ிவாழ்கிறார்கள்.
கடன் சுன் அனம ிபதித் தோங்க முடியாிபதித் தே சபாது ிபதித் தேற்மாறு தகான் அனல மாறு தனய்து
மாறு தகாள்கிறார்கள்.  னர்ிவ சிபதித் தேன நாணய நிதியத்தின் உத்ிபதித் தேரன் அனிவத்
மாறு திபதித் தோடர்ந்து,  அடுத்ிபதித் தேடுத்து ஆட்சிக்கு ிவந்ிபதித் தே அரனாங்கங்கள்
உர மானியங்கன் அனளக் குன் அனறத்துள்ளின் அனை.

மாறு தபரு-ிவணிகங்கன் அனள ன் அனகயகப்படுத்ிபதித் தேவும்,  பின்ிவரும்
மாறு தகாள்ன் அனககளக்கு நிதியளிப்பிபதித் தேற்காக
மாறு தனலிவந்ிபதித் தேர்களிடமிருந்து ஏன் அனுற ஏழைகளக்கு மாறு தனலிவத்ன் அனிபதித் தே
மாறு தபருமளவில மறுபகிர்வு மாறு தனய்யவும்  சனா.ன.க.
முன்மாறு தமாழிகிறது:

*  சிவன் அனல  சநரத்ன் அனிபதித் தே ிவாரத்துக்கு 30

மணித்தியாலமாகக் குன் அனறப்பிபதித் தேன் மூலம்,
ஊதிய இுற ஏழைப்பு இலலாமல  சிவன் அனல
இலலாிபதித் தேிவர்களக்கு  சிவன் அனலிவாய்ப்பு

விரிிவாக்கம் மாறு தனய்ய  சிவண்டும். மாறு தபாது வீட்டுத்

திட்டங்கள்,  பாடனான் அனலகள்,  மருத்துிவமன் அனின் அனைகள்
மற்றும் வீதிகன் அனள கட்டிமாறு தயழுப்ப பாரிய
மாறு தபாதுப்பணித் திட்டங்கன் அனள முன்மாறு தின் அனைடுப்பிபதித் தேன்
மூலம்  சிவன் அனலிவாய்ப்ன் அனப உருிவாக்க முடியும்.

* பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப திட்டமிடப்பட்ட,

ிவாழ்க்ன் அனகக் சகற்ற ஊதியத்ன் அனிபதித் தேப் மாறு தபறக்கூடிய
மாறு திபதித் தோழிலகன் அனளப் மாறு தபறுிவிபதித் தேற்காின் அனை அடிப்பன் அனட
னமூக உரின் அனம அன் அனின் அனைத்து
மாறு திபதித் தோழிலாளர்களக்கும் இருக்க  சிவண்டும்.
அடக்குமுன் அனறயாின் அனை ஒப்பந்ிபதித் தே மாறு திபதித் தோழிலாளர்
முன் அனறன் அனய ஒழிக்க  சிவண்டும்.

* அன் அனின் அனைிவருக்கும் இலிவன,  உயர்ிபதித் தேர

 சனன் அனிவகன் அனள ிவுற ஏழைங்க மாறு தபாதுக் கலவி மற்றும்
சுகாிபதித் தோர  சனன் அனிவன் அனய விரிவுபடுத்ிபதித் தே  சிவண்டும்.
ஒழுக்கமாின் அனை,  மலிவு வின் அனலயில ிபதித் தேங்குமிட
ிவனதிகன் அனள ிவுற ஏழைங்க மாறு தபாது வீட்டுத் திட்டத்ன் அனிபதித் தே
அன் அனமக்க  சிவண்டும்.

* நிலமற்ற அன் அனின் அனைத்து விிவனாயிகளக்கும் அரன

நிலங்கன் அனள ஒதுக்குிவதுடன் அன் அனின் அனைத்து ஏன் அனுற ஏழை
விிவனாயிகளதும் மீின் அனைிவர்களதும் கடன்கன் அனள
இரத்து மாறு தனய்ய  சிவண்டும்.  மலிிவாின் அனை கடன்,
மாறு திபதித் தோழிலநுட்ப ஆ சலானன் அனின் அனை மற்றும் பிற
உிபதித் தேவிகன் அனள அிவர்களக்கு கின் அனடக்கச மாறு தனய்ய
 சிவண்டும். ஒழுக்கமாின் அனை ிவாழ்க்ன் அனகத் ிபதித் தேரத்திற்கு
உத்ிபதித் தேரிவாிபதித் தேமளிப்பிபதித் தேன்  சபரில உற்பத்திக்காின் அனை
வின் அனலகன் அனள உறுதிப்படுத்ிபதித் தே  சிவண்டும்.

ஜின் அனைநாயக  உரின் அனமகன் அனளப்  பாதுகாத்திடு

ஒவ்மாறு திவாரு நாட்டிலும் ஜின் அனைநாயக உரின் அனமகள் ிபதித் தோக்குிபதித் தேலுக்கு
உள்ளாகின்றின் அனை.  அமாறு தமரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தின்
குற்றங்கன் அனளப் பற்றி உலகுக்கு உண்ன் அனமன் அனயச
மாறு தனான்ின் அனைிபதித் தேற்காக விக்கிலீக்ஸ நிறுிவின் அனைர் ஜநிறுவனர் ஜூலியன்
அனான்ஜற்கு எதிராின் அனை பழிிவாங்கலில இது மிகவும்
கூர்ன் அனமயாக மாறு திவளிப்படுத்ிபதித் தேப்பட்டுள்ளது.  அமாறு தமரிக்கா,
இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸதி சரலிய அரனாங்கங்கள் அிவன் அனர
பிரிட்டனில சின் அனறயில அன் அனடக்க னதி மாறு தனய்துள்ளின் அனை.  அங்கு
அிவர் அமாறு தமரிக்காவிடம் ஒப்பன் அனடக்கப்படக் கூடிய மற்றும்

175 ஆண்டுகள் ிவன் அனர சின் அனற ிபதித் தேண்டன் அனின் அனை விதிக்கப்படக்கூடிய

ஆபத்ன் அனிபதித் தே எதிர்மாறு தகாள்கிறார்.  ஜநிறுவனர் ஜூலியன் அனான்ஜ் மற்றும்
அனாஞசிற்கு எதிராக னாட்சியங்கன் அனள ிவுற ஏழைங்க மறுத்ிபதித் தேிபதித் தேற்காக
சின் அனறயில அன் அனடக்கப்பட்டுள்ள குற்றங்கன் அனள இடித்துன் அனரத்ிபதித் தே
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மாறு தனலசியா மானிங்கிின் அனைதும் விடுிபதித் தேன் அனலக்காக  சபாராடுமாறு
 சனா.ன.க.  சிவண்டு சகாள் விடுக்கின்றது.

இலங்ன் அனகயில அடுத்ிபதித் தேடுத்து ஆட்சிக்கு ிவந்ிபதித் தே அரனாங்கங்கள்
அிவனரகால னட்டத்ன் அனிபதித் தே பிரகடின் அனைம் மாறு தனய்து,  அடிப்பன் அனட

ஜின் அனைநாயக உரின் அனமகன் அனள மீறுிவதில நீண்ட ிவரலாற்ன் அனற

மாறு தகாண்டுள்ளின் அனை. ிபதித் தேற் சபான் அனிபதித் தேய அரனாங்கமும் ிவடக்கு மற்றும்
கிுற ஏழைக்கில இராணுிவ ஆக்கிரமிப்ன் அனபயும் ிபதித் தேமிழ் மக்களின்
உரின் அனமகன் அனள துஷ்பிர சயாகம் மாறு தனய்ிவன் அனிபதித் தேயும் மாறு திபதித் தோடர்கின்றது.
கிறிஸிபதித் தேிவ  சிபதித் தேிவாலயங்கள் மற்றும்  சஹாட்டலகள் மீது
ஈஸடர் ஞாயிறு அன்று நடத்ிபதித் தேப்பட்ட குண்டுத் ிபதித் தோக்குிபதித் தேலகள்,
மாறு தகாடூரமாின் அனை பயங்கரிவாிபதித் தேத் ிபதித் தேன் அனடச னட்டத்ன் அனிபதித் தே மீண்டும்
அமுலபடுத்துிவிபதித் தேற்கும் மாறு தபருந்மாறு திபதித் தோன் அனகயா சின் அனைான் அனர ன் அனகது
மாறு தனய்ிவிபதித் தேற்குமாின் அனை னாக்குப் சபாக்காக ஆக்கிக்மாறு தகாள்ளப்பட்டது.
 சிவன் அனலநிறுத்ிபதித் தேங்கள் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டங்கன் அனள
னட்டவி சராிபதித் தேமாக்குிவிபதித் தேற்கு அரனாங்கம் அத்தியாிவசிய  சனன் அனிவ
னட்டத்ன் அனிபதித் தேப் பயன்படுத்துிவன் அனிபதித் தே
ிவுற ஏழைன் அனமயாக்கிக்மாறு தகாண்டுள்ளது.

மாறு தப பௌத்ிபதித் தே பிக்குகளின்  சபாலிப் புகாரின் அடிப்பன் அனடயில,

விருது மாறு தபற்ற எழுத்ிபதித் தோளர் னக்திக னத்குமாரன் அனிவ ஏப்ரல 1

முிபதித் தேல நான்கு மாிபதித் தேங்கள் ிபதித் தேடுத்து ன் அனிவத்திருந்ிபதித் தேன் அனம,  ஆளம்
ிவர்க்கத்தில எந்ிபதித் தேப் பிரிவிின் அனைரும் ஜின் அனைநாயக உரின் அனமகன் அனளப்
பாதுகாப்பிபதித் தேற்கு முன்நிற்கவிலன் அனல என்பன் அனிபதித் தே மீண்டும்
நிரூபித்துள்ளது.  ஜின் அனைநாயக உரின் அனமகன் அனளப்
பாதுகாப்பிபதித் தேற்காின் அனை  சபாராட்டமாின் அனைது அடிப்பன் அனட னமூக
உரின் அனமகன் அனளப் பாதுகாப்பதுடனும்  சனானலின முன் சின் அனைாக்கின்
அடிப்பன் அனடயில முிபதித் தேலாளித்துிவத்திற்கு எதிராின் அனை
 சபாராட்டத்ன் அனிபதித் தே முன்மாறு தின் அனைடுப்பதுடனும் முழுன் அனமயாக
பின் அனணந்துள்ளது.

நாட்டின் ஜின் அனைநாயக வி சராிபதித் தே, இின் அனைிவாிபதித் தே அரசியலன் அனமப்ன் அனபயும்
அன் அனின் அனைத்து அடக்குமுன் அனற னட்டங்கன் அனளயும் ஒழித்திடு!.
ிபதித் தேமிுற ஏழைர்கள் மற்றும் முஸலிம்களின் ஜின் அனைநாயக உரின் அனமகன் அனளப்
பாதுகாத்திடு!.  ஜின் அனைநாயக ரீதியாக  சிபதித் தேர்ந்மாறு திபதித் தேடுக்கப்பட்ட
அரசியலன் அனமப்புச னன் அனபயின் மூலம் புதிய அரசியலன் அனமப்ன் அனப

ிவன் அனரந்திடு! கிராமப்புற ஏன் அனுற ஏழைகள் மற்றும்

ஒடுக்கப்பட்டிவர்களின் ஆிபதித் தேரன் அனிவத் திரட்டிக்மாறு தகாள்ிவிபதித் தேன்

மூலம், மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்கத்ிபதித் தோல மட்டு சம முன்முயற்சி

எடுத்து, ஜின் அனைநாயக உரின் அனமகன் அனள ஸிபதித் தோபிப்பிபதித் தேற்காின் அனை

உண்ன் அனமயாின் அனை  சபாராட்டத்ன் அனிபதித் தே ிவழிநடத்ிபதித் தே முடியும்.

மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்கத்தின் அரசியல சுயாதீின் அனைத்திற்காக

 சபாராடு

முிபதித் தேலாளித்துிவ அரனாங்கங்களக்கும் கட்சிகளக்கும்
பயின் அனைற்ற  சிவண்டு சகாள்கள் விடுப்பிபதித் தேன் மூலம் உன் அனுற ஏழைக்கும்
மக்களின் ஜின் அனைநாயக மற்றும் னமூக உரின் அனமகள் என் அனிபதித் தேயும்
ஸிபதித் தோபிக்க முடியாது.  மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்கமாின் அனைது ஆளம்
ிவர்க்கத்தின் அன் அனின் அனைத்து பிரிவுகளிலிருந்தும்,  குறிப்பாக,
திிவாலாின் அனை இலாப  சநாக்கு அன் அனமப்பு முன் அனறன் அனய கன் அனடசி
ிவரின் அனனயில நின்று பாதுகாத்து ிவரும் நிவ-னம னமாஜக் கட்சி
(ந.ன.ன.க.)  மற்றும் ஐக்கிய  சனானலிஸட் கட்சி (யு.எஸ.பி.),

முன்னின் அனல  சனானலினக் கட்சி (மு. சனா.க.)  சபான்ற  சபாலி

இடது கட்சிகளில இருந்தும் ிபதித் தேின் அனைது அரசியல சுயாதீின் அனைத்ன் அனிபதித் தே
ஸிபதித் தோபித்துக்மாறு தகாள்ள  சிவண்டும்.

ந.ன.ன.க., பல ஆண்டுகளாக ஐ. சிபதித் தே.க.ன் அனிவ ஆிபதித் தேரித்ிபதித் தே பின்ின் அனைர்,

2015 இல ஆட்சி மாற்றத்திற்கு  சநரடியாக உிபதித் தேவியதுடன்,

மாறு தபருிவணிக அரனாங்கத்திற்கு "இடது"  முகத்ன் அனிபதித் தே மாறு தகாடுக்க
இழிிவாக முயன்ற ிவருகின்றது.  அது மாறு திபதித் தோழிலாளர்களின்
 சபாராட்டங்கன் அனள ிவலதுனாரி னதி என்று முத்தின் அனர
குத்தியதுடன்,  அரனாங்கத்தின் சிக்கின் அனைத் திட்டத்ன் அனிபதித் தே
"மாறு தபாருளாிபதித் தோர  சமம்பாட்டுக்காின் அனை"  ிவழிமுன் அனறயாக

நியாயப்படுத்தியுள்ளது.  ந.ன.ன.க. ஜின் அனைாதிபதி  சிவட்பாளரின்

முக்கிய பணி ஐ. சிபதித் தே.க.வுக்காகப் பிரசனாரம் மாறு தனய்ிவ சிபதித் தே!

ஐக்கிய  சனானலினக் கட்சி (யு.எஸ.பி.),  னமீப காலம் ிவன் அனர,

ஐ. சிபதித் தே.க.ன் அனிவ ஆிபதித் தேரிப்பிபதித் தேற்காக ந.ன.ன.க.  உடன் கூட்டணியில

இருந்ிபதித் தேது.  2015 ஜின் அனைாதிபதித்  சிபதித் தேர்ிபதித் தேலில,  "இராஜபக்ஷ

னர்ிவாதிகாரத்திற்கு"  எதிராக ஜின் அனைநாயக உரின் அனமகன் அனளப்
பாதுகாக்க  சிவண்டும் என்று முன்நின் அனல  சனானலினக்
கட்சியுடன்  சனர்ந்து யு.எஸ.பி.யும் மிகவும் மாறு திவளிப்பன் அனடயாக
குரல மாறு தகாடுத்ிபதித் தேது.  ஆின் அனைால சிறி சனின் அனை,  சில மாிபதித் தேங்களக்கு
முன்பு ிவன் அனர, அ சிபதித் தே னர்ிவாதிகாரத்தில சி சரஷ்ட அன் அனமசனராக
இருந்ிபதித் தோர் என்பன் அனிபதித் தேயிட்டு முற்றிலும் மாறு தம பௌின் அனைமாக இருந்ிபதித் தேது.

மாறு தபருகிிவரும்  சிவன் அனலநிறுத்ிபதித் தேங்கள் மற்றும்

ஆர்ப்பாட்டங்களக்கு மத்தியில,  யு.எஸ.பி. மற்றும்

முன்நின் அனல  சனானலினக் கட்சியும், அரனாங்கம் அழுத்ிபதித் தேத்திற்கு

ிபதித் தேன் அனலிவணங்கும் என்றும்,  மாறு திபதித் தோழிற்னங்கங்கள்

மாறு திபதித் தோழிலாளர்களின் உரின் அனமகளக்காக  சபாராடுிவிபதித் தோகவும்,

மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள் மற்றும் இன் அனளஞர்கன் அனள நம்பன் அனிவக்க
 சமலதிக  சநரம் எடுத்து மாறு தனயற்படுகின்றின் அனை.

உண்ன் அனமயில,  மாறு தபரும்பாலாின் அனை மாறு திபதித் தோழிற்னங்கங்கள் ஸிபதித் தோபகக்
கட்சிகள் மற்றும் "இடது"  குழுக்களால  சநரடியாகக்
கட்டுப்படுத்ிபதித் தேப்படுிவதுடன்,  அன் அனிவ மாறு திபதித் தோழிலாளர்களின்
எந்ிபதித் தேமாறு திவாரு மாறு தனயலுக்கும் கடும் எதிராக இருக்கின்றின் அனை.
 சிவன் அனலநிறுத்ிபதித் தேங்களக்கு அன் அனுற ஏழைப்பு விடுக்க
நிர்ப்பந்திக்கப்படும் சபாது,  மாறு திபதித் தோழிற்னங்கங்கள்
 சிவண்டுமாறு தமன் சற மாறு திபதித் தோழிலாளர்கன் அனள
ிபதித் தேனின் அனமப்படுத்துிவதுடன்,  எந்ிபதித் தே நடிவடிக்ன் அனககன் அனளயும்
மட்டுப்படுத்துகின்றின் அனை,  இறுதியில அரனாங்க அன் அனமசனர்கள்
மற்றும் கூட்டுத்ிபதித் தோபின் அனை அதிகாரிகளின்  சபாலி
ிவாக்குறுதிகளின் அடிப்பன் அனடயில மாறு திபதித் தோழிற்னங்க
நடிவடிக்ன் அனககன் அனள முடித்துக்மாறு தகாள்கின்றின் அனை.

மாறு திபதித் தோழிற்னங்க ன் அனகவிலங்கில இருந்து விடுபட
மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள் விடயங்கன் அனள ிபதித் தேங்கள் ன் அனககளில எடுக்கத்
மாறு திபதித் தோடங்க  சிவண்டும்.  மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள்  சிவன் அனலத் ிபதித் தேளங்கள்
மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில ஜின் அனைநாயக ரீதியாக
 சிபதித் தேர்ந்மாறு திபதித் தேடுக்கப்பட்ட சுயாதீின் அனை நடிவடிக்ன் அனகக் குழுக்கன் அனள
ஸிபதித் தோபித்துக்மாறு தகாள்ள  சிவண்டும் என்று  சனா.ன.க.  அன் அனுற ஏழைப்பு

விடுக்கின்றது. அிவர்கள் இலங்ன் அனகயிலும் னர்ிவ சிபதித் தேன

அளவிலும் பிற மாறு திபதித் தோழிலகளில உள்ள மாறு திபதித் தோழிலாளர்கன் அனளயும்
அணுகுிவ சிபதித் தோடு இன் அனளஞர்கன் அனளயும் கிராமப்புற
ஏன் அனுற ஏழைகன் அனளயும் ிபதித் தேம்முடன் அணிதிரட்டிக்மாறு தகாள்ள முயற்சிக்க
 சிவண்டும்.
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 சனா.ன.க.,  நடிவடிக்ன் அனகக் குழுக்கன் அனள கட்டிமாறு தயழுப்ப
தீவிரமாக பிரசனாரம் மாறு தனய்கிறது.  கடந்ிபதித் தே டினம்பரில
100,000 க்கும்  சமற்பட்ட  சிபதித் தோட்டத் மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள்  சிவன் அனல
நிறுத்ிபதித் தேம் மாறு தனய்ிபதித் தே சபாது,  எ சபாட்ஸலி  சிபதித் தோட்டத்தின்
மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள்  சனா.ன.க.வின் அன் அனுற ஏழைப்ன் அனபக் கிவனித்ிபதித் தேின் அனைர்.
அிவர்களின் நடிவடிக்ன் அனகக் குழு எலலா இடங்களிலும்
மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்கத்திற்கு ஒரு முன்மாதிரியாக மாறு தனயலபட
 சிவண்டும்.

இத்ிபதித் தேன் அனகய நடிவடிக்ன் அனகக் குழுக்களால, முிபதித் தேலாளித்துிவத்ன் அனிபதித் தே

தூக்கிவீசி,   சனானலினக் மாறு தகாள்ன் அனககன் அனள
மாறு தனயலபடுத்துிவிபதித் தேற்காக ஒரு மாறு திபதித் தோழிலாளர் மற்றும்
விிவனாயிகளின் அரனாங்கத்ன் அனிபதித் தே ஸிபதித் தோபிப்பிபதித் தேன்  சபரில,
கிராமப்புற மக்களின் ிபதித் தேன் அனலன் அனமயாக மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்கத்ன் அனிபதித் தே
சுயாதீின் அனைமாக அரசியல ரீதியில அணிதிரட்டுிவிபதித் தேற்காின் அனை
அடிப்பன் அனடன் அனய உருிவாக்க முடியும்.

மாறு திபதித் தேற்காசியா மற்றும் னர்ிவ சிபதித் தேன அளவில  சனானலின
குடியரசுகளின் ஒன்றியத்தின் ஒரு பகுதியாக ஸ்ரீலங்கா-ஈுற ஏழைம்
 சனானலின குடியரன் அனன உருிவாக்க  சனா.ன.க.  அன் அனுற ஏழைப்பு

விடுக்கின்றது. அத்ிபதித் தேன் அனகய அரனாங்கமாின் அனைது மாறு திவளிநாட்டு

மற்றும் உள்ளூர் மாறு தபரு நிறுிவின் அனைங்கள்,  மாறு தபருந் சிபதித் தோட்டங்கள்

மற்றும் ிவங்கிகன் அனளயும் மாறு திபதித் தோழிலாளர்களின் கட்டுப்பாட்டின்
கீழ்  சிபதித் தேசியமயமாக்குிவ சிபதித் தோடு,  மாறு திவளிநாட்டுக் கடன்கன் அனள
நிராகரிப்பதுடன் உற்பத்தி மற்றும் விநி சயாகத்ன் அனிபதித் தே  சனானலின
ிவழிமுன் அனறயில மறுசீரன் அனமக்கும்.

 சனானலின னமத்துிவக் கட்சின் அனய ஒரு மாறு திவகுஜின் அனை புரட்சிகர
கட்சியாக கட்டிமாறு தயழுப்புங்கள்

ிவர்க்கப்  சபாராட்டம் நிரூபிக்கின்றிவாறு,  புரட்சிகர
 சபாராட்டங்கள் நிகழ்சசி நிரலில உள்ளின் அனை.  எவ்ிவாறாயினும்,

கடந்ிபதித் தே நூற்றாண்டில மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்கத்தின் மூ சலாபாய

அனுபிவங்கள் ஒரு அடிப்பன் அனட அரசியல புள்ளின் அனய

 சகாடிட்டுக் காட்டுகின்றின் அனை:  மார்க்சின விஞஞாின் அனைத்ன் அனிபதித் தே
அடித்ிபதித் தேளமாகக் மாறு தகாண்ட ஒரு புரட்சிகர கட்சி முன்கூட்டி சய
கட்டிமாறு தயழுப்பப்பட்டு  சபாராட்டங்களில
புடம் சபாடப்பட்டிருக்காவிட்டால,  அதிகாரத்ன் அனிபதித் தே புரட்சிகரமாக
ன் அனகப்பற்றுிவது னாத்தியமற்றது.

அந்ிபதித் தே பணிகன் அனளச மாறு தனய்யக்கூடிய ஒ சர ஒரு அரசியல
அன் அனமப்பு மட்டு சம இந்ிபதித் தேப் பூமியில உள்ளது.  அது
ஸராலினினத்திற்கு எதிராக லி சயான் ட்மாறு தராட்ஸகி
முன்மாறு தின் அனைடுத்ிபதித் தே அரசியல  சபாராட்டத்தின் மாறு திபதித் தோடர்சசின் அனய
பிரதிநிதித்துிவம் மாறு தனய்கின்ற நான்காம் அகிலத்தின்
அன் அனின் அனைத்துலகக் குழு சிவ ஆகும்.

நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவின் இலங்ன் அனகப்

பகுதியாின் அனை  சனா.ன.க.,  லங்கா னம னமாஜக் கட்சியின்

(ல.ன.ன.க.) காட்டிக் மாறு தகாடுப்புக்கு எதிராக,  அன் அனின் அனைத்துலகக்

குழு முன்மாறு தின் அனைடுத்ிபதித் தே  சபாராட்டத்ன் அனிபதித் தே அடிப்பன் அனடயாகக்

மாறு தகாண்டு, 51 ஆண்டுகளக்கு முன்பு புரட்சிக் கம்யூனிஸட்

குற ஏழைகமாக ஸிபதித் தோபிக்கப்பட்டது.  1964 இல சிறிமா சிவா

பண்டாரநாயக்கவின் முிபதித் தேலாளித்துிவ அரனாங்கத்தில

இன் அனணந்ிபதித் தேிபதித் தேன் மூலம்  சனானலின னர்ிவ சிபதித் தேசியிவாிபதித் தே

மாறு தகாள்ன் அனககன் அனள லங்கா னம னமாஜக் கட்சி காட்டிக்
மாறு தகாடுத்ிபதித் தேது.

 சனா.ன.க.வின் முன் சநாக்காின் அனைது, இலங்ன் அனக  சபான்ற

முிபதித் தேலாளித்துிவ ிவளர்சசி காலிபதித் தோமிபதித் தேமாின் அனை நாடுகளில உள்ள

முிபதித் தேலாளித்துிவ ிவர்க்கம், அடிப்பன் அனட ஜின் அனைநாயக பணிகன் அனள

இட்டுநிரப்ப இலாயக்கற்றது என்று நிரூபித்ிபதித் தே,  லி சயான்

ட்மாறு தராட்ஸகியின் நிரந்ிபதித் தேரப் புரட்சி ிபதித் தேத்துிவத்தில

 சிவரூன்றியுள்ளது,  அந்ிபதித் தேப் பணிகள் இலங்ன் அனகயிலும்

னர்ிவ சிபதித் தேன அளவிலும்  சனானலினத்திற்காகப்  சபாராடிிவரும்
மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்கத்தின் மீ சிபதித் தே சுமத்ிபதித் தேப்படுகின்றது.

ஏகாதிபத்திய சூழ்சசிகன் அனள அம்பலப்படுத்தியன் அனம,
ிபதித் தேமிுற ஏழைர்களக்கு எதிராின் அனை இின் அனைிவாிபதித் தே  சபான் அனர எதிர்த்ிபதித் தேன் அனம
மற்றும் ிவடக்கு கிுற ஏழைக்கில இருந்து இராணுிவத்ன் அனிபதித் தே
நிபந்ிபதித் தேன் அனின் அனையின்றி மாறு திவளி சயற்றக்  சகாருகின்றன் அனம  சபான்ற
நீண்ட ிவரலாறு  சனா.ன.க.வுக்கு இருக்கின்றது.  அது
கிராமப்புற மக்கன் அனள அரன பயங்கரத்தில இருந்து
பாதுகாத்ிபதித் தேதுடன்  சனானலின  சிவன் அனலத்திட்டத்தின்
அடிப்பன் அனடயில மாறு திபதித் தோழிலாள ிவர்க்கத்தின் அரசியல
சுயாதீின் அனைத்துக்காக னன் அனளக்காது  சபாராடியது.  அிபதித் தேன்

இன் அனளஞர் இயக்கம், னமூக னமத்துிவத்திற்காின் அனை னர்ிவ சிபதித் தேன

இன் அனளஞர்கள் மற்றும் மாணிவர்கள் (IYSSE) ஆகும்.

1991  இல,   சனாவியத் ஒன்றியம் கன் அனலக்கப்பட்டன் அனம,
னர்ிவ சிபதித் தேன அளவில னந்ன் அனிபதித் தேகளின் மாறு திவற்றி மற்றும்
 சனானலினத்தின் முடின் அனிவப் பற்றிய முிபதித் தேலாளித்துிவ
ிவர்க்கங்களின் மாறு திவற்றி ஆரிவாரத்துடன் இடம்மாறு தபற்றது.
 சிபதித் தோலவியுற்றது  சனானலினம் அலல ஸராலினின சம எின் அனை
ஸிபதித் தோபித்ிபதித் தேது அன் அனின் அனைத்துலகக் குழு மட்டு சம.  ஏறக்குன் அனறய
மூன்று ிபதித் தேனாப்ிபதித் தேங்களக்கு பின்ின் அனைர்,  அன் அனமதி மற்றும்
மாறு தனழிப்பின் புதிய காலகட்டம் பற்றிய ிவாக்குறுதி ஒரு
மான் அனய என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. முிபதித் தேலாளித்துிவம் ஒரு

மாறு தநருக்கடியிலிருந்து அடுத்ிபதித் தே மாறு தநருக்கடிக்குச மாறு தனலலும் சபாது,

ிவர்க்கப்  சபாராட்டம் மீண்டும் மாறு திவடித்து புதிய ிபதித் தேன் அனலமுன் அனற
தீர்வு  சிபதித் தேடி  சனானலினத்தின் பக்கம் திரும்புகிறது.

இலங்ன் அனக,  மாறு திபதித் தேற்காசியா மற்றும் னர்ிவ சிபதித் தேன அளவில உள்ள
மாறு திபதித் தோழிலாளர்கள்,  இன் அனளஞர்கள் மற்றும் புத்திஜீவிகன் அனள
எமது  சிபதித் தேர்ிபதித் தேல பிரசனாரத்ன் அனிபதித் தே னாத்தியமாின் அனை அன் அனின் அனைத்து

ிவன் அனகயிலும் ஆிபதித் தேரிக்குமாறு  சகட்டுக்மாறு தகாள்கி சறாம்.  எங்கள்

 சிவட்பாளர் பாணி வி சஜசிறிிவர்ிபதித் தேின் அனைவுக்கு ிவாக்களியுங்கள்,

எங்கள் பிரசனாரத்தில பங் சகற்று எங்கள்  சிபதித் தேர்ிபதித் தேல நிதிக்கு
நன்மாறு தகான் அனட மாறு தனய்யுங்கள். எவ்ிவாறாயினும், எலலாிவற்றிற்கும்

 சமலாக,  எங்கள்  சிவன் அனலத்திட்டத்ன் அனிபதித் தேயும்,  நான்காம்

அகிலத்தின் ிவரலாற்ன் அனறயும் படித்து,  எமது கட்சியில

 சனருிவிபதித் தேற்கு விண்ணப்பித்து,  அடுத்துிவரவுள்ள புரட்சிகர

 சபாராட்டங்களக்கு அிவசியமாின் அனை புரட்சிகர

ிபதித் தேன் அனலன் அனமத்துிவமாக எங்கள் கட்சின் அனயக் கட்டிமாறு தயழுப்ப

முன்ிவருமாறு அன் அனுற ஏழைப்பு விடுக்கின் சறாம்.
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