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இலங்ககை அரசியல்  ந் நெருக்கைடிக்குள
உகஉழைக்கும் வர்க்கைம்  ந்க்கம் தொழிலக்கம் தொளர்விவவசக்கம் தொயிகைளின் அரவசக்கம் தொங்கைத்துக்கைக்கம் தொகை
ப க்கம் தொரக்கம் தொட பவண்டும்
Statement by Socialist Equality Party (Sri Lanka),

ஜனாதிபதி

ம மைத்திரிபால

சிறி சிறிசல சிறிசேன,

அவரது

பிரதான

எதிரிியான முன்னாள் ஜனாதிபதி  மைஹிந்த இராஜபக்ஷவுடன்
உடன்பாடு ஒன்மஒன்றை ஏற்படுத்திக்ுத்திக்கடாள்வதற்டாட நடத்திிய
 சிறிசபச்சுவார்த்மத
முறிந்து
 சிறிசபானதாட
டடந்த
வாரக்
டமடசியில் ுத்திக்கதரிவிக்டப்பட்டது. அத்துடன்  சிறிசதசிிய ஐக்கிிய
அரல சிறிசோங்டம்
ுத்திக்கவடித்துச்
சிதறும்
அளவில்
அதன்
பங்டாளிடளான சிறி சிறிசல சிறிசேனவின் ஸ்ரீலங்டா சுதந்திரக் டட்சிக்கும்
(ஸ்ரீ.ல.சு.ட.) பிரத மைர் ரணில் விக்ர மைசிங்டவின் ஐக்கிிய
 சிறிசதசிியக் டட்சிக்கும் (ஐ. சிறிசத.ட.) இமடயில் நீண்டடால மைாட
உக்கிர மைமடந்து வந்த முரண்பாடுடள் ல சிறிசே மைநிமலப்படுத்தப்பட்டு
டட்சிடள்
இரண்டும்
 சிறிசல சிறிசேர்ந்து
ுத்திக்கல சிறிசேியற்படுவதற்கு
முடிுத்திக்கவடிக்டப்பட்டுள்ளதாட ுத்திக்கதரிிய வருகின்ஒன்றைது.

ல சிறிசேண் சிறிசட மடம்ஸ பத்திரிமடயின் அரசிியல் பத்தி எழுத்தாளர்,
டில சிறிசேம்பர் 3 ுத்திக்கவளியீட்டில் எழுதிிய டட்டுமரயில், சிறி சிறிசல சிறிசேன
 மைற்றும் இராஜபக்ஷவுக்கும் இமடயிலான டலந்துமரியாடல்
டவிழ்ந்தது பற்றி பின்வரு மைாறு எழுதியிருந்தார்: “ஸ்ரீ.ல.சு.ட.
எதிர் டன்மன (அதாவது இராஜபக்ஷ குழு), சிறி சிறிசல சிறிசேனவின்
திடீர் பின்வாங்டலுக்கும் டலந்துமரியாடல்டளில் இருந்து
விலகிியதற்கு மைான
டாரணத்மத
புரிந்துுத்திக்கடாள்வதற்கு
முடிியா மைல் இருந்தது. இதற்கு டாரணம்  சிறிசதசிிய அழுத்த மைா
அல்லது ுத்திக்கவளிநாட்டு அழுத்த மைா, அல்லது அது இரண்டு மைா.”
அதிடம் எழுதியிருக்டாவிட்டாலும் மடம்ஸ எழுத்தாளர்,
சிறி சிறிசல சிறிசேனவுக்கு வரக்கூடிிய அழுத்தம் பற்றி ல சிறிசேமிக்மம
ுத்திக்கல சிறிசேய்துள்ளார்.
ஸ்ரீ.ல.சு.ட.யின் முன்னணி அம மைச்ல சிறிசேர்டள் ஊடாட இடம்ுத்திக்கபற்ஒன்றை
சிறி சிறிசல சிறிசேனவுக்கும்
இராஜபக்ஷவுக்கும்
இமடயிலான
டலந்துமரியாடல்டள் முறிந்து சிறிசபானதற்கு டாரணம் என்ன
என்பது முழும மைியாட அம்பலப்படவில்மல. ஆயினும் த மைது
தமலயீட்டில்  சிறிச மைற்ுத்திக்கடாண்ட ஆட்சி  மைாற்ஒன்றைத்தின் மூலம்
அதிடாரத்தில்
அ மைர்த்திிய
சிறி சிறிசல சிறிசேன
தமலம மையிலான
அரல சிறிசோங்டம் பிளவமடியா மைல் இருப்பமத உறுதிப்படுத்தவும்,
ஆட்சியில் இருந்து இஒன்றைக்டப்பட்ட இராஜபக்ஷவுடன் மீண்டும்
 சிறிசல சிறிசேர்வதற்டான  சிறிசபச்சுவார்த்மதடமள இரத்துச் ுத்திக்கல சிறிசேய்ியவும்
திமரக்குப்
பின்னால்
அுத்திக்க மைரிக்டாவும்
இந்திியாவும்
ுத்திக்கல சிறிசேியற்பட்டுள்ளன என டணித்துக்ுத்திக்கடாள்வது டடினம் அல்ல.
இராஜபக்ஷ ஆட்சியில் முன்வரிமல சிறிசே
சிறி சிறிசல சிறிசேன,
அவருக்கு
எதிராடப்
அரல சிறிசோங்டத்தில் இருந்து ுத்திக்கவளி சிறிசியறி

முடவராட இருந்த
 சிறிசபாட்டியிடுவதற்கு
மூன்று ஆண்டுடள்
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முடிவமடந்த நவம்பர் 21 அன்று நடந்த ஸ்ரீ.ல.சு.ட.  மைத்திிய
குழு கூட்டத்தில் பின்வரு மைாறு கூறினார்: “பிரதான டட்சிடள்
இரண்டும் ஒன்ஒன்றைாட  சிறிசவமல ுத்திக்கல சிறிசேய்ததன் டாரண மைாட சிறிசவ
ல சிறிசேர்வ சிறிசதல சிறிசே ரீதியில் அரல சிறிசோங்டம் ஏற்றுக்ுத்திக்கடாள்ளப்பட்டுள்ளது.
பிரத மைருக்கு
அரல சிறிசோங்டத்தில்
இருந்து
விலட சிறிசவண்டிிய
அவசிியம்
கிமடியாது
என்பதில்
எனக்கு
நம்பிக்மட
இருக்கின்ஒன்றைது.” (ல சிறிசேண் சிறிசட மடம்ஸ, நவம்பர் 26). சிறி சிறிசல சிறிசேன
“ல சிறிசேர்வ சிறிசதல சிறிசேம்” என குறிப்பிடுவது, அுத்திக்க மைரிக்டா உட்பட
ஏடாதிபத்திிய
ல சிறிசேக்திடமளயும் இந்திியாமவயும் பற்றி சிறிசிய
ஆகும். அவர், இவ்வாறு கூறுவதன் மூலம், அுத்திக்க மைரிக்டா
உட்பட ல சிறிசேக்திடளுக்கு தான் அடிம மைத்தன மைாட டட்டுண்டு
இருப்பமதயும் ஆளும் கூட்டணிமிய நீண்ட டலத்திற்கு
 சிறிசபணிக்டாக்கும் உறுதிப்பாட்மடயும் ல சிறிசேமிக்மம ுத்திக்கல சிறிசேய்துள்ளார்.
சிறி சிறிசல சிறிசேனமவ
ஆட்சிக்கு
ுத்திக்கடாண்டு
வருவதற்கு,
2015
 சிறிசதர்தலில் அுத்திக்க மைரிக்ட ஏடாதிபத்திியவாதிடள் இந்திியாவின்
ஒத்துமதுழைப்புடன் தமலயிட்டதன்  சிறிசநாக்டம், இராஜபக்ஷ ஆட்சி
ுத்திக்கபய்ஜிங்குடன் முன்ுத்திக்கனடுத்த ுத்திக்கபாருளாதார உஒன்றைவுடமள
நிறுத்தி, சீனாவுக்கு எதிரான “ஆசிியாவில் முன்னிமல”
 சிறிசவமலத் திட்டத்தின் அடிப்பமடயில் டட்டிுத்திக்கியழுப்பப்பட்டு
வந்த மூ சிறிசலாபாிய இராணுவத் திட்டங்டளுடன் இலங்மடமிய
இமணத்துக்ுத்திக்கடாள்வ சிறிசத ஆகும். இராஜபக்ஷ அரால சிறிசேங்டத்துக்கு
எதராட
வளர்ச்சிியமடந்து
வந்த
ுத்திக்கவகுஜன
எதிர்ப்பு
ுத்திக்கவடித்துக் கிளம்புவமத தடுப்பதும் இந்த தமலயீட்டின் ஒரு
 சிறிசநாக்ட மைாட இருந்தது.
சிறி சிறிசல சிறிசேனமவ
ஆட்சிக்கு
ுத்திக்கடாண்டுவருவதற்கு
 சிறிசபாலி
இடதுடளும் டல்விியாளர்டளும் கூட்டுச்  சிறிசல சிறிசேர்ந்து அுத்திக்க மைரிக்ட
ஏடாதிபத்திியத்தின் தமலயீட்டுடன்  சிறிச மைற்ுத்திக்கடாண்ட ஆட்சி
 மைாற்ஒன்றைத்தின் பிற் சிறிசபாக்கு அர்த்தத்மத ுத்திக்கதளிவுபடுத்திியது
 சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே ல சிறிசே மைத்துவக் டட்சி  மைட்டு சிறிச மை ஆகும்.
ுத்திக்கடாழும்பில்
ஆட்சி
 மைாற்ஒன்றைத்துக்கு
தமிழ்
 சிறிசதசிியக்
கூட்டம மைப்பு,  மைக்டள் விடுதமல முன்னணி ( சிறிசஜ.வி.பி.),
 சிறிசபாலி இடது டட்சிடள்  மைற்றும் டல்விியாளர்டள் குழுவும்
உடந்மதியாட இருந்தன. பிரத மைர் ரணில் விக்கிர மைசிங்டவின்
ஒத்துமதுழைப்புடன் சிறி சிறிசல சிறிசேன உடனடிியாட அுத்திக்க மைரிக்டச் ல சிறிசோர்பு
ுத்திக்கவளியுஒன்றைவு ுத்திக்கடாள்மடக்கு  மைாறி, அதன் மூ சிறிசலாபாியத்துடன்
நாட்மட இமணப்பதற்கு நடவடிக்மட எடுத்தார். 2015
ஆடஸட் ுத்திக்கபாதுத்  சிறிசதர்தலின் பின்னர், முதலாளித்துவ
வர்க்டத்தின்
பதிலீட்டுக்
டட்சிடள்
இரண்டும்,
1948

“சுதந்திரத்தின்” பின்னர் முதல் முமஒன்றைியாட  சிறிசதசிிய ஐக்கிிய
அரல சிறிசோங்டம் எனப்படுவமத உருவாக்கிக்ுத்திக்கடாண்டது, இந்த
 சிறிசவமலத்திட்டத்மத முன்ுத்திக்கனடுத்துச் ுத்திக்கல சிறிசேல்வதற் சிறிசட ஆகும்.
இமவ அமனத்தும் அுத்திக்க மைரிக்டாவினதும் புது டில்லியினதும்
ஆசீர்வாதத்துட சிறிசன சிறிசிய இடம்ுத்திக்கபற்ஒன்றைன.
ஸ்ரீ.ல.சு.ட.  மைற்றும் ஐக்கிிய  மைக்டள் சுதந்திர முன்னணிமியச்
ல சிறிசோர்ந்த அம மைச்ல சிறிசேர்டள் பலருடன்  சிறிசல சிறிசேர்ந்து, “கூட்டு எதிர்க்
டட்சிியாட” ுத்திக்கபாதுஜனக் டட்சி என்ஒன்றை ுத்திக்கபியரில் இராஜபக்ஷ
புதிிய
டட்சிுத்திக்கியான்மஒன்றை
உருவாக்கிக்ுத்திக்கடாண்டுள்ளார்.
இராஜபக்ஷ
அதிடாரத்தில்
இருந்த சிறிசபாது,
ஜனநாியட
உரிம மைடமள
நசுக்கி
முன்ுத்திக்கனடுத்த
ஆட்சிமிய
அுத்திக்க மைரிக்டாவும்
புது
டில்லியும்
எந்த
வமடயிலும்
எதிர்க்டவில்மல.
அவர்
அுத்திக்க மைரிக்ட
ஏடாதிபத்திியத்தின்
எதிரியும் அல்ல. எனினும், இராஜபக்ஷமவ அடற்றுவதற்கு
உந்திிய டாரணிடளின் டாரண மைாட இப் சிறிசபாது அவமர
அரல சிறிசோங்டத்தில் இமணத்துக்ுத்திக்கடாள்வதற்கு இந்த ல சிறிசேக்திடள்
இடம் ுத்திக்கடாடுக்டப்  சிறிசபாவதில்மல.
அக் சிறிசடாபர்  மைாதத்தில் இலங்மடயில் உள்ள அுத்திக்க மைரிக்டத்
தூதர் அதுல் ுத்திக்கடல் கெஷாப், இந்திிய ுத்திக்கவளியுஒன்றைவு அம மைச்சின்
ுத்திக்கல சிறிசேியலாளர் எஸ. ுத்திக்கஜியல சிறிசேங்டருடன் இலங்மட  மைற்றும்  மைாமல
தீவு
அரசிியல்
சூழ்நிமலடள்
பற்றியும்,
வி சிறிசல சிறிசேட மைாட
சீனாவுடனான
அரசிியல்
உஒன்றைவுடள்
ல சிறிசேம்பந்த மைாடவும்
டலந்துமரியாடிியம மை, இந்த இரு நாடுடளும் அவர்டளது
டண்டாணிப்பில் உள்ளது என்பமத சுட்டிக் டாட்டுவதாட
அம மைகின்ஒன்றைது. அவ்வாறு, இலங்மடயின் ுத்திக்கடாள்மடடமள
தீர் மைானிக்கும் ல சிறிசேக்திடளாட, வாஷிங்டனும் புது டில்லியும்
 மைற்றும்
ல சிறிசேர்வ சிறிசதல சிறிசே
நாணிய
நிதிியமும்
தமலயீடு
ுத்திக்கல சிறிசேய்துவருகின்ஒன்றைன. ுத்திக்கபாருளாதார ுத்திக்கநருக்டடியில் சிக்கியுள்ள
தற் சிறிசபாமதிய இலங்மட அரல சிறிசோங்டம், சீனாவிடம் டடன்
ுத்திக்கபற்றுக்ுத்திக்கடாள்வ சிறிசத
இந்த
ல சிறிசேக்திடளின்
டவமலக்கு
டாரண மைாகி இருக்கின்ஒன்றைது.
இராஜபக்ஷ தரப்மப  சிறிசல சிறிசேர்த்துக்ுத்திக்கடாண்டு, “பரந்த கூட்டணி”
ஒன்மஒன்றை அம மைத்து, அதன் ஊடாட ுத்திக்கதாழிலாளர்டள்  மைற்றும்
ஒடுக்டப்பட்டவர்டளுக்கு எதிராட, அரல சிறிசோங்டத்தின் மடமியப்
பலப்படுத்திக்ுத்திக்கடாள்வதற் சிறிசட சிறி சிறிசல சிறிசேன முியற்சித்தார். எனினும்,
தனது குழு ஸ்ரீ.ல.சு.ட.யில் இமணிய  சிறிசவண்டுுத்திக்க மைனில்,
அரல சிறிசோங்டத்தில் இருந்து ஐ. சிறிசத.ட. அடற்ஒன்றைப்பட  சிறிசவண்டும்,
அல்லது
அதில்
இருந்து
ஸ்ரீ.ல.சு.ட.
ுத்திக்கவளி சிறிசியறுவது
அவசிியம் என்ஒன்றை இராஜபக்ஷவின் நிபந்தமனடமள சிறி சிறிசல சிறிசேன
நிராடரித்தார்.
இதற்கிமடயில்,
 மைத்திிய
வங்கியில்
பிமண
முறி
ுத்திக்கவளியிட்டதில் நடந்த ுத்திக்கபரும்  சிறிச மைால சிறிசேடிமிய வில சிறிசோரிக்கும்
ஜனாதிபதி ஆமணக் குழுவிற்கு பிரத மைர் விக்கிர மைசிங்டமவ
அமதுழைத்தம மை, ஸ்ரீ.ல.சு.ட.  மைற்றும் ஐ. சிறிசத.ட. இமடயிலான
முரண்பாட்மட தீவிர மைாக்கிியது. அதற்கு முன்னர், இந்த
 சிறிச மைால சிறிசேடிடளில்
ுத்திக்கதாடர்புபட்ட
நிதி
நிறுவனத்துடன்
ுத்திக்கடாண்டிருந்த
உஒன்றைவு
அம்பலப்பட்டதனால்,
ஐ. சிறிசத.ட.
தமலவர்டளில் ஒருவரான முன்னாள் நிதி  மைற்றும் ுத்திக்கவளியுஒன்றைவு
அம மைச்ல சிறிசேர் ரவி டருணாநாியக்ட பதவிமிய இராஜனா மைாச்
ுத்திக்கல சிறிசேய்ிய நிர்ப்பந்திக்டப்பட்டார். ஐ. சிறிசத.ட.மவ அபகீர்த்திக்கு
உள்ளாக்குவதற்டாட சிறிசவ சிறி சிறிசல சிறிசேனவினால் இந்த ஆமணக்
குழு நிியமிக்டப்பட்டது என குற்ஒன்றைச் ல சிறிசோட்டுக்டமள முன்மவத்த
பாராளு மைன்ஒன்றை உறுப்பினர்டளின் குழு ஒன்று, த மைது டட்சியின்

சிறுபான்ம மை அரல சிறிசோங்டம் ஒன்மஒன்றை அம மைக்ட  சிறிசவண்டும் என
 சிறிசவண்டு சிறிசடாள்
விடுத்தது.
விக்ர மைசிங்ட
இந்தக்
 சிறிசடாரிக்மடமிய
நிராடரித்து,
ஜனாதிபதிமிய
வி மைர்சிக்ட
 சிறிசவண்டாம் என டட்சி பாரளு மைன்ஒன்றை உறுப்பினர்டளுக்கு
டட்டமள
இட்டு,
ஆளும்
கூட்டணிமிய
 சிறிசபணிக்ுத்திக்கடாள்வதற்டான அர்ப்பணிப்மப ுத்திக்கவளிப்படுத்தினார்.
சிறி சிறிசல சிறிசேன, விக்கிர மைசிங்ட  மைற்றும் ராஜபக்ஷவின் அடநிமல
 சிறிசதமவடள்
என்னவாட
இருந்தாலும்,
அரல சிறிசோங்டத்தின்
முரண்பாடுடள்
 மைற்றும்
எதிர்க்
டன்மன
உடனான
சிறி சிறிசல சிறிசேனவின்
இரடசிிய
 சிறிசபச்சுவார்த்மதடள்
மூலம்,
இங்மடயில்
ஆளும்
வர்க்டமும்
அரல சிறிசோங்டமும்
எதிர்ுத்திக்கடாள்ளும் அரசிியல் ுத்திக்கநருக்டடிமிய சிறிசிய அம்பலத்துக்கு
ுத்திக்கடாண்டுவந்துள்ளது.
இராஜபக்ஷ
ஆட்சிமியத்
தூக்கிுத்திக்கியறிந்த
பின்னர்,
ுத்திக்க மைல்லிியதாகிப்
 சிறிசபானதாட
டருத்தப்பட்ட
உமதுழைக்கும்
 மைக்டளின் கிளர்ச்சி, முதிர்ந்து ுத்திக்கவடித்துச் சிதறும் நிமலம மை
உருவாகியிருப்பமதயிட்டு, ஆளும் வர்க்டத்தின் அமனத்து
தரப்பினரும் பீதிியமடந்துள்ளனர். சிறி சிறிசல சிறிசேனமவ ஆட்சிக்கு
ுத்திக்கடாண்டுவந்த இியக்டம், நல்லாட்சி ஒன்று ஏற்படுத்தப்படும்
என ஆரவாரம் ுத்திக்கல சிறிசேய்தது. இராஜபக்ஷவின் எ சிறிசதச்ல சிறிசேதிடார
ஆட்சிமியயும்
 சிறிச மைால சிறிசேடிடமளயும்
சுட்டிக்
டாட்டிியவா சிறிசஒன்றை
அதிடாரத்துக்கு வந்த சிறி சிறிசல சிறிசேன-விக்கிர மைசிங்ட அரல சிறிசோங்டம்,
இராஜபக்ஷ நிறுத்திிய இடத்தில் இருந்து, இன்னும் அப்பால்
ுத்திக்கல சிறிசேன்று, ஜனநாியட உரிம மைடமள நசுக்கி, ல சிறிசேர்வ சிறிசதல சிறிசே நாணிய
நிதிியத்தின்
ுத்திக்கடாடூர மைான
சிக்டன
நடவடிக்மடடமள
அமுல்படுத்தி
வருவதுடன்
ஏடாதிபத்திிய
 சிறிசபார்
திட்டங்டளுக்கு இலங்மடமிய பிமணத்து விட்டுள்ளது.
பத்தாயிரக்டணக்டான  மைாணவர்டள் பங்குபற்றிிய இலவல சிறிசேக்
டல்விமிய
பாதுடாடாக்கும்
 சிறிசபாராட்டம்,
டடந்த
 மைாத
ஆரம்பத்தில்,  சிறிசஜ.வி.பி.  மைற்றும் அதன் ுத்திக்கதாழிற்ல சிறிசேங்டங்டளின்
ஒத்துமதுழைப்புடன்,
முன்னிமல
 சிறிசல சிறிசோலில சிறிசேக்
டட்சியினால்
இியக்டப்படும்
 மைாணவர்
ஒன்றிியத்தினால்
டாட்டிக்
ுத்திக்கடாடுக்டப்படபட்டது. ஆயினும், ுத்திக்கதாழிலாளர்டள்  மைற்றும்
ஒடுக்டப்பட்டவர்டள்  மைத்தியில் வளர்ச்சிியமடந்து வரும்
ுத்திக்கடாந்தளிப்மப அந்த  சிறிசபாராட்டம் ுத்திக்கவளிப்படுத்தியிருந்தது.
டடந்த பல  மைாதங்டளாட மின்ல சிறிசோரம், எரிுத்திக்கபாருள், துமஒன்றைமுடம்,
சுடாதாரம், தபால், ுத்திக்கபருந் சிறிசதாட்டங்டள்  சிறிசபான்ஒன்றை பல
துமஒன்றைடளிலும்
ுத்திக்கதாழிலாளர்டளின்
பல
 சிறிசபாராட்டங்டள்
ுத்திக்கவடித்தன.
வடக்கு
கிதுழைக்கிலும்,
கிரா மைப்புஒன்றைங்டளிலும்
அரல சிறிசோங்டத்திற்கு எதிரான எதிர்ப்பு வளர்ச்சிியமடந்துள்ளது.
ல சிறிசேர்வ சிறிசதல சிறிசே ுத்திக்கதாழிலாள வர்க்டத்தின் தீவர மைிய மைாதலின் ஒரு
பாட மைாட சிறிசவ
இலங்மடயின்
உமதுழைக்கும்
 மைக்டளின்
 சிறிசபாராட்டம் வளர்ச்சிியமடந்து வருகின்ஒன்றைது.
பூ சிறிசடாள ுத்திக்கநருக்டடிியால் பாதிக்டப்பட்டுள்ள நிமலம மையின்
கீழ், இலங்மட ுத்திக்கபாரளாதார வளர்ச்சிியானது ல சிறிசேரிமவயும்
ஆதுழை மைமடந்து
வரும்
டடன்
ுத்திக்கநருக்டடிமியயும்
எதிர்ுத்திக்கடாண்டுள்ளது. அுத்திக்க மைரிக்ட  மைற்றும் இந்திிய ஆளும்
வர்க்டங்டளின்
ஒத்துமதுழைப்புடன்,
ல சிறிசேமூட
ுத்திக்கவடிப்புடமள
நசுக்கித் தள்ளி, இந்த ுத்திக்கநருக்டடியின் சும மைடமள  மைக்டள்
மீது திணிக்கும் முியற்சியில், எ சிறிசதச்ல சிறிசேதிடார ஆட்சி ஒன்மஒன்றை
ஸதாபிப்பதற் சிறிசட அரல சிறிசோங்டம் முியற்சித்து வருகின்ஒன்றைது, என
 சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே
ல சிறிசே மைத்துவக்
டட்சி
ுத்திக்கதாழிலாளர்டளுக்கும்
இமளமர்டளுக்கும் எச்ல சிறிசேரிக்கின்ஒன்றைது. 2008 நிதிப் ுத்திக்கபாறிவில்

ல சிறிசேமிக்மம ுத்திக்கல சிறிசேய்ியப்பட்டுள்ள, உலட முதலாளித்துவத்தின்
ுத்திக்கநருக்டடியின்  மைத்தியில், அமனத்து நாடுடளிலும் ஆளும்
வர்க்டங்டளும் ஆட்சிடளும்,  சிறிச மைலும்  சிறிச மைலும் வலது பக்டம்
ுத்திக்கல சிறிசேன்று, ுத்திக்கதாழிலாள வர்க்டத்மத ஒடுக்குவமத இலக்டாடக்
ுத்திக்கடாண்ட ுத்திக்கபாலிஸ-அரசுடமள ஸதாபிப்பதற்கு  சிறிசவட மைாட
முன்நடர்ந்து
வருகின்ஒன்றைன.
இலங்மடயிலும்
இந்த
முன்ுத்திக்கனடுப்புடள் தமலதூக்கியுள்ளன.
இதற்கிமடயில்
தமிழ்
 சிறிசதசிியக்
கூட்டம மைப்பு
சிதஒன்றைத்
ுத்திக்கதாடங்கியுள்ளம மை ஆளும் வர்க்டத்தின் ுத்திக்கநருக்டடியின் ஒரு
பாட மைாகும். ஈதுழை  மைக்டள் புரட்சிடர விடுதமல முன்னணி
(EPRLF)  மைற்றும் தமிழ் ஈதுழை விடுதமல அம மைப்பும் (TELO)
தமிழ்  சிறிசதசிியக் கூட்டம மைப்பில் இருந்து பிரிந்து ுத்திக்கல சிறிசேல்வதற்கு
தீர் மைானித்தன. அரல சிறிசோங்டத்துக்கு முண்டு ுத்திக்கடாடுக்கும் தமிழ்
கூட்டம மைப்பில் இருந்து பிரிந்து,  சிறிசபாரின் அழிவுடன்  சிறிச மைலும்
 சிறிச மைலும் சும மைடள் திணிக்டப்படும் நிமல மையின் கீழ் தமிழ்
 மைக்டள்
 மைத்தியில்
வளர்ச்சிியமடந்து
வரும்
அம மைதியின்ம மைமிய
சுரண்டிக்ுத்திக்கடாண்டு,
த மைது
வரப்பிரல சிறிசோதங்டமளப்
ுத்திக்கபறுவதற்டான
அழுத்தத்மத
அதிடரிக்ட முடியும் என, இந்த தமிழ்  சிறிசதசிியவாத டட்சிடள்
டணக்கிடுகின்ஒன்றைன.
அரல சிறிசோங்டம்,
ுத்திக்கதாழிலாளர்டள்
 மைற்றும்
இமளமர்டமள
டட்டுப்படுத்துவதற்கு
 சிறிசபாலி
இடதுடளின்
 மைற்றும்
ுத்திக்கதாழிற்ல சிறிசேங்டங்டளின் ஒத்துமதுழைப்மபப் ுத்திக்கபற்றுக்ுத்திக்கடாள்ளும்
அ சிறிசத
 சிறிசவமள,
அந்தப்
 சிறிசபாராட்டங்டளுக்கு
எதிராட
இராணுவம்  மைற்றும் ுத்திக்கபாலிம பொலிஸை டட்டவிழ்த்துவிட்டது. இந்த
ல சிறிசேந்தர்ப்பவாதிடளின் து சிறிசராட நடவடிக்மடடளினால் நன்ம மை
அமடவது அரல சிறிசோங்ட சிறிச மை ஆகும்.
இராஜபக்ஷவுடன் கூட்டு எதிர்க் டட்சியும் த மைது பக்டத்தில்
வலதுல சிறிசோரி ல சிறிசேக்திடமள வளர்த்து வருகின்ஒன்றைது. பிற் சிறிசபாக்கு
ுத்திக்கபதத்த பிக்குடள் கும்பமல  சிறிசல சிறிசேர்த்துக் ுத்திக்கடாண்டு, அவர்
உமதுழைக்கும்  மைக்டள்  மைத்தியில் அரல சிறிசோங்டத்திற்கு எதிராட
வளர்ச்சிியமடந்து வரும்
எதிர்ப்மப,
தமிதுழைர்
வி சிறிசராத
பிரச்ல சிறிசோரத்தின் அடிப்பமடயில் திமல சிறிசே திருப்பிவிட்டு நசுக்கித்
தள்ளுவதற் சிறிசட முியற்சிக்கின்ஒன்றைார். வடக்கு  மைற்றும் கிதுழைக்கில்
தமிழ்  மைக்டமள ஒடுக்கும்  சிறிசபாமர ுத்திக்கடாடூர மைாட முன்ுத்திக்கனடுத்த
இராஜபக்ஷ, அதன் பின்னர் ுத்திக்கதாழிலாளர்டள்  மைற்றும்
வறிியவர்டமள ஒடுக்குவதற்டாட, இராணுவ வழிமுமஒன்றைடமளப்
பியன்படுத்திியதில்  சிறிசபர்  சிறிசபானவர் ஆவார். ட்ரம்ப் ஜனாதிபதி
ஆன உட சிறிசன சிறிசிய, இராஜபக்ஷ அவரது உதவிமியக்  சிறிசடாரி
வாழ்த்துச் ுத்திக்கல சிறிசேய்தி ஒன்மஒன்றை அனுப்பியிருந்தார். அதன் மூலம்
தான் வால் கெஷங்டனின்  சிறிசதமவக்கு ஏற்ப  சிறிசல சிறிசேமவ ுத்திக்கல சிறிசேய்ியத் தியார்
என்பமத ுத்திக்கவளிப்படுத்தியிருந்தார்.
அரல சிறிசோங்டம்
ுத்திக்கபதத்த
பிக்குடள்
குழு
உட்பட
இனவாதிடளுக்கு ுத்திக்கடாடுக்கும் உறுதிுத்திக்க மைாழிடள் மூலம் பாசில சிறிசே
கும்பல்டமள ஊக்குவிக்கின்ஒன்றைது. டடந்த  மைாதம் டாலி
கிந்ுத்திக்கதாட்ட பிர சிறிசதல சிறிசேத்தில் முஸலிம்  மைக்டள் மீது தாக்குதல்
ுத்திக்கதாடுத்து, அவர்டளது வீடுடள்  மைற்றும் ுத்திக்கல சிறிசோத்துக்டமள இந்த
கும்பல்டள் அழித்தன.  சிறிசதமவப்படும்  சிறிசபாது ுத்திக்கதாழிலாள
வர்க்டத்தின்
 சிறிசபாராட்டங்டமள
நசுக்குவதற்டாப்
பியன்படுத்துவதற் சிறிசட அரல சிறிசோங்டமும் இராஜபக்ஷவும் இந்த
கும்பல்டள் பலம்ுத்திக்கபறுவதற்கு இடம் ுத்திக்கடாடுத்துள்ளனர். டடந்த
டாலத்தில்  சிறிசபால சிறிசவ தற்டாலத்திலும் சிறி சிறிசல சிறிசேன-விக்கிர மைசிங்ட
 மைற்றும்
இராஜபக்ஷவும்,
ுத்திக்கதாழிலாளர்டமள
இனவாத

வழியில் பிளவுபடுத்துவமத த மைது பிற் சிறிசபாக்கு
திட்டத்தின் ஆயுத மைாட டருதுகின்ஒன்றைனர்.

 சிறிசவமலத்

ஆளும் வர்க்டத்தின் அமனத்து டன்மனடளும், உமதுழைக்கும்
 மைக்டளின் உரிம மைடமள நசுக்கித் தள்ளுகின்ஒன்றை ஜனநாியடவி சிறிசராத ஆட்சிக்டாட அர்ப்பணித்துக்ுத்திக்கடாண்டுள்ள விதம்,
டடந்த
 மைாதம்
ஆரம்பத்தில்
நடத்தப்பட்ட
 சிறிசபாலி
அரசிியலம மைப்பு ல சிறிசேமப கூட்டங்டளில் ுத்திக்கவளிப்பட்டது. பிரத மைர்
விக்கிர மைசிங்டவும் இராஜபக்ஷடவும் ஒற்மஒன்றை ஆட்சிக்கும்
ுத்திக்கபதத்த  மைதத்துக்கும்  மைற்றும் சிங்டள ுத்திக்க மைாழிக்கும் முதலிடம்
ுத்திக்கடாடுக்கும்
ஒரு
அரசிியலம மைப்புக்டாட
தம்ம மை
அர்ப்பணித்துக்ுத்திக்கடாண்டுள்ளதாட
டாட்டிக்ுத்திக்கடாள்வதற்டாட
 சிறிசபாட்டிப்
 சிறிசபாட்டுக்ுத்திக்கடாண்டனர்.
இரு
தரப்பினரும்
பியங்டரவாத தமடச் ல சிறிசேட்டம், ுத்திக்கபாது  மைக்டள் பாதுடாப்புச்
ல சிறிசேட்டம்
 சிறிசபான்ஒன்றைவற்மஒன்றை
அப்படி சிறிசிய
 சிறிசபணி
வரும்
ஒடுக்குமுமஒன்றை அரசிியலம மைப்பு ஒன்மஒன்றை உருவாக்குவதில்
முற்றிலும் உடன்பட்டுள்ளனர்.
அரசிியல் நிமலம மையின் இத்தமடிய டடும் ஆட்டங்டண்ட
நிமலம மை,
முதலாளித்துவ
வர்க்டத்தின்
முதிர்ந்த
ுத்திக்கநருக்டடிமிய சிறிசிய டாட்டுகின்ஒன்றைது. அ சிறிசத  சிறிசபால், டடும்
வர்க்டப்
 சிறிசபாராட்டங்டள்
ுத்திக்கவடிக்கும்
டால
டட்டம்
 சிறிசதான்றுவமத சிறிசிய சுட்டிக்டாட்டுகின்ஒன்றைது. முதலாளித்துவத்தின்
அமனத்து டன்மனடளிலும் இருந்து பிரிந்து, ுத்திக்கதாழிலாள
வர்க்டம் த மைது சுியாதீன, ல சிறிசேர்வ சிறிசதல சிறிசே  சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே  சிறிசவமலத்
திட்டத்தின் அடிப்பமடயில் இந்த ுத்திக்கநருக்டடிக்குள் பலம்
வாய்ந்த
முமஒன்றையில்
தமலயீடு
ுத்திக்கல சிறிசேய்வது
இன்றிியம மைியாததாகும்.
ுத்திக்கதாழிலாள
வர்க்டம்,
ஜனநியாட
உரிம மைடமளப்
பாதுடாப்பதற்டான  மைற்றும் சிக்டன நடவடிக்மடடளுக்கு
எதிரான
 சிறிசபாராட்டத்தின்
தமலம மைத்துவத்மத
எடுக்ட
 சிறிசவண்டும். ஜனநாியட உரிம மைடளுக்டாப்  சிறிசபாராடும்  சிறிசபாது,
அது புதிிய அரசிியலம மைப்மப வமரவதற்டாட  மைக்டளால்
 சிறிசநரடிியாட  சிறிசதர்வு ுத்திக்கல சிறிசேய்துுத்திக்கடாள்ளப்படும் அரசிியலம மைப்புச்
ல சிறிசேமபமிய நிியமிக்கும் வாக்டடுப்பு ஒன்மஒன்றை நடத்த  சிறிசவண்டும்.
புதிிய அரசிியலம மைப்பானது  மைதம், ுத்திக்க மைாழி, ல சிறிசோதி  மைற்றும் பால்
அடிப்பமடயிலான  சிறிசவறுபாடுடளுக்கு முடிவுடட்ட  சிறிசவண்டும்
என்றும்,
ஒடுக்குமுமஒன்றை
ல சிறிசேட்டங்டளும்
விதிமுமஒன்றைடளும்
தூக்கிிய எறிியப்பட  சிறிசவண்டும் என்றும், ுத்திக்கதாழிலாள வர்க்டம்
குரல் எழுப்ப  சிறிசவண்டும்.
ுத்திக்கதாழிலாள வர்க்டத்தின்  சிறிசபாராட்டங்டமள அபிவிருத்தி
ுத்திக்கல சிறிசேய்வதற்கும் ஒன்றிமணப்பதற்கும்,  சிறிசவமலத் தளங்டளில்,
ுத்திக்கதாழிலாளர்
வாழும்
பிர சிறிசதல சிறிசேங்டளில்
 மைற்றும்
ுத்திக்கபருந் சிறிசதாட்டங்டளிலும்
ுத்திக்கதாழிலாளர்
நடவடிக்மட
குழுக்டமள
அம மைப்பது
அத்திியாவசிிய மைானதாகும்.
ஒடுக்டப்பட்ட  மைக்டள் பகுதியினரதும் கிரா மைப்புஒன்றை ஏமதுழைடளதும்
 மைற்றும் இமளமர்டளினதும் ஒத்துமதுழைப்மப ுத்திக்கவன்ுத்திக்கஒன்றைடுத்துக்
ுத்திக்கடாண்டால்  மைட்டு சிறிச மை, ுத்திக்கதாழிலாள வர்க்டத்தால் வாழ்க்மட
 மைற்றும் ல சிறிசேமூட உரிம மைடமளப் பாதுடாக்கும்  சிறிசபாராட்டத்மத
அபிவிருத்தி
ுத்திக்கல சிறிசேய்ிய
முடியும்.
இதற்கு
ுத்திக்கதாழிற்ல சிறிசேங்ட
விலங்குடமள
உமடத்துக்ுத்திக்கடாண்டு
சுியாதீன மைான
நடவடிக்மட
குழுக்டமள
அம மைப்பது
அவசிிய மைாகும்.
 சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே ல சிறிசே மைத்துவக் டட்சியின் அமதுழைப்பின்  சிறிசபரில் ஹட்டன்
பிர சிறிசதல சிறிசேத்தில் இரண்டு  சிறிசதாட்டங்டளில் ுத்திக்கதாழிலாளர்டள்
நடவடிக்மட குழுக்டமள அம மைப்பதற்கு முன் வந்தம மை,

இதற்டான
அவடால சிறிசேம்
டாட்டுகின்ஒன்றைது.

திஒன்றைந்து

விடப்பட்டுள்ளமத

சீனாவுக்கு எதிராட ுத்திக்கதற்டாசிியாவின் ஆளும் வர்க்டங்டமள
அணிதிரட்டிக்ுத்திக்கடாள்ளும்
 சிறிசபார்
திட்டங்டளின்
முதிர்ந்த
டட்டத்மத சிறிசிய இலங்மடயில் அரசிியல் ுத்திக்கநருக்டடிக்குள்
வாஷிங்டனின்
தமலயீடு
டாட்டுகின்ஒன்றைது.
 சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே
ுத்திக்கடாள்மடயின் அடிப்பமடயிலான  சிறிசபார் எதிர்ப்பு இியக்டம்
ஒன்மஒன்றைக்
டட்டுத்திக்கியழுப்புவதற்கு,
நான்டாம்
அகிலத்தின்
அமனத்துலடக் குழுவும் அதன் பகுதிியான  சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே
ல சிறிசே மைத்துவக் டட்சியும்  சிறிசபாராடுகின்ஒன்றைன. ுத்திக்கதாழிலாளர்டளும்
இமளமர்டளும்
இந்த
 சிறிசவமலத்
திட்டத்துடன்
இமணிய சிறிசவண்டிியது தீர்க்ட மைானதாட ஆகியுள்ளது.
ுத்திக்கபாருளாதாரத்மத இலாபத்துக்டாட அன்றி, ல சிறிசேமூடத்தின்
ுத்திக்கபரும்பான்ம மையினரின் அவசிியங்டளுக்டாட  மைறு ஒழுங்கு
ுத்திக்கல சிறிசேய்வதன் மூலம்  மைட்டு சிறிச மை, அரல சிறிசோங்டத்தினதும் ஆளும்
வர்க்டத்தினதும் தாக்குதல்டளில் இருந்து ல சிறிசேமூட  மைற்றும்
வாழ்க்மட
நிமலம மைடமள
பாதுடாக்ட
முடியும்.
 சிறிசதாட்டங்டள், வங்கிடள்  மைற்றும் பிரதான ுத்திக்கதாழிற்துமஒன்றைடள்

 மைற்றும் வர்த்தடங்டமளயும் ுத்திக்கதாழிலாளர் டட்டுப்பட்டின் கீழ்
 மைக்டள்  மைியப்படுத்தும்  சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே  சிறிசவமலத் திட்டத்மத
நமடமுமஒன்றைப்படுத்துவது, ுத்திக்கவளிநாட்டு டடமனத் திருப்பிக்
ுத்திக்கடாடுப்பமத
நிராடரிப்பது
 மைற்றும்
விவல சிறிசோயிடளின்
டடன்டமள இரத்துச் ுத்திக்கல சிறிசேய்வதும் அந்த  சிறிசபாராட்டத்தின்
இன்றிியம மைியாத
நடவடிக்மடடளாகும்.
ல சிறிசேலுமட
ுத்திக்கவட்டுக்டளுக்கு எதிராட  சிறிசபாராட்டம் நடத்தும் வறிியவர்டள்,
ஒடுக்டப்பட்டவர்டள்  மைற்றும்  சிறிசவமல  சிறிசடாரிப்  சிறிசபாராடும்
இமளமர்டமளயும் கிரா மைப்புஒன்றை வறிியவர்டமளயும் தம்ம மைச்
சூதுழை
அணிதிரட்டிக்
ுத்திக்கடாண்டு,
உமதுழைக்கும்
 மைக்டள்
ுத்திக்கதாழிலாளர்-விவல சிறிசோயிடள்
அரல சிறிசோங்டத்துக்டாப்
 சிறிசபாராட
 சிறிசவண்டும்.
 சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே
ல சிறிசே மைத்துவக்
டட்சியும்
ஐ.மவ.எஸ.எஸ.இ.யும்
ல சிறிசேர்வ சிறிசதல சிறிசே  சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசேத்துக்டான  சிறிசபாராட்டத்தின் பாட மைாட இந்த
 சிறிசவமலத் திட்டத்மத முன் மவக்கின்ஒன்றைது. ுத்திக்கதாழிலாளர்டள்,
இமளமர்டள்  மைற்றும்  மைாணவர்டளிடம் இந்த  சிறிசவமலத்
திட்டத்தில் இமணந்து புரட்சிடர டட்சிமிய டட்டிுத்திக்கியழுப்ப
ஒத்துமதுழைக்கு மைாறு நாம் அமதுழைப்பு விடுக்கின் சிறிசஒன்றைாம்.

