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26 அன்று இலங்க்கை அரசோங்்கைம் நிகலகுகலந்தகுலைந்தமை தமிழ
முதலோளித்துவ
டதசியவோதக்
்கைட்சி்கைளின்
திவோல்நிகலகய
அம்பலப்படுத்தியிருக்கிறது. 1983-2009 இலங்க்கை உள்நோட்டுப் டபோர்
குருதிதிக்கைோட்ட முடிவுக்குக் திக்கைோண்டுவரப்பட்டது முதலோ்கை தமிழ
திகதோழிலோளர்்கைளும், பரந்த ஒடுக்்கைப்பட்ட ுலைந்தமைக்்கைளும் மு்கைம்திக்கைோடுத்து வரும்
திக்கைோடுகுலைந்தமையோன நிகலகுலைந்தமை்கைகள நிவர்த்தி திகசய்யும் வக்கையில் அவர்்கைளது
ட்கைோரிக்க்கை்கைகள
நிகறடவற்றுவதற்்கைோ்கை
திக்கைோழும்பின்
சிங்்கைள
முதலோளித்துவ அரசியல்வோதி்கைளுடன் டசர்ந்து திகசயற்படப்டபோவதோ்கை
அவர்்கைள்
வோக்குறுதியளித்தனர்.
இது
ஒரு
டுலைந்தமைோசடி
என
நிரூபணுலைந்தமைோகியிருக்கிறது. அதிகுலைந்தமைரிக்்கை ஆதரவிலோன ஒரு “நல்லோட்சி”
உருவோக்்கைப்பட்டு கிட்டத்தட்ட நோன்்கைோண்டு்கைளுக்கு பின்னரும், இந்தப்
பிரச்சிகன்கைளில் ஒன்றும் கூட தீர்க்்கைப்பட்டிருக்்கைவில்கல.

முதலோளித்துவ வர்க்்கைம் ஏ்கைோதிபத்தியத்தின் ஒரு திகதோங்குதகசயோ்கை, எந்த
ஜனநோய்கைப் பிரச்சிகன்கைகளயும் தீர்ப்பதற்கு வக்கில்லோுலைந்தமைல் இருக்கிறது.
இலங்க்கை ுலைந்தமைற்றும் இந்தியோவில் உள்ள அத்தகன இனங்்கைகளயும்
டசர்ந்த திகதோழிலோள வர்க்்கைத்கதயும் ஐக்கியப்படுத்துவதற்்கைோன டசோசலிச
சுலைந்தமைத்துவக் ்கைட்சியின் டபோரோட்டம் ுலைந்தமைட்டுடுலைந்தமை இலங்க்கையின் உள்நோட்டுப்
டபோரில் இருந்து எழுகின்ற தீர்க்்கைப்படோத எரியும் பிரச்சிகன்கைகள தீர்க்்கை
இயலும்.

2015 ஜனவரியில் ஜனோதிபதி குலைந்தமைத்ரிபோல சிறிடசனகவ ஜனோதிபதி
பதவியில் அுலைந்தமைர்த்திய அதிகுலைந்தமைரிக்்கை திகபோறியகுலைந்தமைவிலோன ஆட்சி ுலைந்தமைோற்ற
நடவடிக்க்கைக்கு தமிழ டதசியக் கூட்டகுலைந்தமைப்ப
ஆதரவளித்தது. தற்டபோது வலதுசோரி ஐக்கிய
டதசியக் ்கைட்சிகயச் டசர்ந்த பிரதுலைந்தமைர் ரணில்
விக்கிருலைந்தமைசிங்்கைகவ நீக்கி விட்டு அவரின் இடத்தில்
ுலைந்தமைகிந்த இரோஜபக
க கவ அுலைந்தமைர்த்துவதற்கு சிறிடசன
முயன்றதன் பின்னர், இந்த “டதசிய ஐக்கிய”
அரசோங்்கைம்
நிகலகுகலந்து
டபோயுள்ளது.
குண்டர்்கைளுகடயகதப் டபோன்ற இகரச்சல் மிக்்கை
வோய்ச்சண்கட்கைள்
க்கை்கைலப்ப்கைளோ்கை
நோடோளுுலைந்தமைன்றத்தில் திகவடித்த நிகலயில், தமிழ
டதசியக் கூட்டகுலைந்தமைப்ப சிறிடசனவின் ஸ்ரீலங்்கைோ
சுதந்திரக் ்கைட்சி ுலைந்தமைற்றும் இரோஜபக்ஷவின் ஸ்ரீலங்்கைோ
திகபோதுஜன முன்னணிக்கு எதிரோய் ஐக்கிய டதசியக்
்கைட்சிகய ஆதரித்துக் திக்கைோண்டிருக்கிறது.

ஐக்கிய டதசியக் ்கைட்சி 1949 இல் ஒரு மில்லியனுக்கும் அதி்கைுலைந்தமைோன தமிழ
டதோட்டத் திகதோழிலோளர்்கைளது வோக்குரிகுலைந்தமை்கைகள இல்லோுலைந்தமைல் திகசய்தது,
1980 ல்
திகபோதுத்துகற
திகதோழிலோளர்்கைளது
டவகலநிறுத்தத்கத
திகபருந்திரளோன
டவகலநீக்்கைங்்கைகளக்
திக்கைோண்டு
நசுக்கியது,
அத்துடன் 1983 இல் இலங்க்கை உள்நோட்டுப்
டபோகரத்
தூண்டிய
தமிழர்
விடரோதப்
படுதிக்கைோகல்கைகள ்கைட்டவிழத்து விட்டது. 2015
ஜனவரிக்குப் பின்னர் சிறிடசனவின் கூட்டோளியோ்கை,
இலங்க்கையில் “நல்லோட்சி”க்கு வோக்குறுதியளித்த
அது, ்கைடுகுலைந்தமையோன சிக்்கைன நடவடிக்க்கை்கைகள
நிகறடவற்றியதன் மூலம், நோடுதழுவிய சிங்்கைள,
தமிழ, முஸ்லீம் திகதோழிலோளர்்கைள், வறிய ுலைந்தமைக்்கைளின்
வோழக்க்கைத் தரங்்கைளின் மீது தோக்குதல் நடத்தியது.

அக்டடோபர்

கூட்டகுலைந்தமைப்பின்
தகலவர்
இரோஜவடரோதயம்
“சம்பந்தன்
திகருலைந்தமைகறவிலோன இர்கைசிய உடன்போடு்கைளின் மூலுலைந்தமைோ்கை இலங்க்கை
ஆட்சியோளர்்கைளின் ்கைோவலரோ்கை ஆகியிருக்கிறோர்” என்று கூட்டகுலைந்தமைப்ப
ஆதரவு இகணய தினசரி தமிழவின் திகபருகுலைந்தமைதிகபோங்்கை எழுதியது.
சிறிடசன,
விக்கிருலைந்தமைசிங்்கைகவ
பதவிநீக்கிய
பின்னர்
அவர்்கைள்
இருவருக்கும் இகடயில் ுலைந்தமைத்தியஸ்தம் திகசய்வதற்கு “சர்வடதச
சமூ்கை”த்துடன்
இகணந்து
சம்பந்தன்
திகசயற்படுவதோ்கை
அது
திகபருகுலைந்தமைப்பட்டது.
ுலைந்தமைோணவர்்கைள்
ஆர்ப்போட்டங்்கைளுடன்
டசர்ந்து
மீனவர்்கைள், திகபட்டரோலிய திகதோழிலோளர்்கைள், டதயிகலத் டதோட்டத்
திகதோழிலோளர்்கைள், பல்்கைகலக்்கைழ்கைத்தின் ்கைற்பிப்ப சோர்ந்த ுலைந்தமைற்றும் சோரோத
திகதோழிலோளர்்கைளின் டவகலநிறுத்தங்்கைளும் திகவடித்திருக்கும் நிகலயில்,
கூட்டகுலைந்தமைப்ப டுலைந்தமைலும் வலதுசோரி அரசியகல டநோக்கி ந்கைர்ந்து
திக்கைோண்டிருக்கிறது.
அக்டடோபர் 26 ல் திகதோடங்கிய நி்கைழவு்கைள் இலங்க்கை டசோசலிச சுலைந்தமைத்துவக்
்கைட்சியின் முன்டனோக்க்கையும், லிடயோன் ட்திகரோட்ஸ்கியின் நிரந்தரப் பரட்சித்
தத்துவத்கதயும் மீண்டுதிகுலைந்தமைோரு முகற சக்திவோய்ந்த விதத்தில் நிரூபணம்
திகசய்திருக்கின்றன. தோுலைந்தமைதுலைந்தமைோன அபிவிருத்தி திக்கைோண்ட நோடு்கைளின்

கூட்டகுலைந்தமைப்ப, வர்க்்கைப் டபோரோட்டத்தின் வளர்ச்சிக்கு, திகதோழிலோள
வர்க்்கைத்தினதும் தமிழ திகவகுஜனங்்கைளினதும் ்கைசப்போன எதிரியோன
ஐக்கிய டதசியக் ்கைட்சிகய ஆதரிப்பதன் மூலுலைந்தமைோ்கை பதிலிறுத்துக்
திக்கைோண்டிருக்கிறது.
ஐக்கிய
டதசியக்
்கைட்சியின்
வரலோறு
திகதள்ளத்திகதளிவோனது.

2015 டதர்தல் அறிக்க்கையில் கூட்டகுலைந்தமைப்ப வழங்கிய
வோக்குறுதி்கைள் திகபோய்்கைளின் ஒரு மூட்கடயோ்கை நிரூபணுலைந்தமைோகின. ஒரு
“அரசியல்
தீர்வு”
்கைோண்பதற்கும்,
“திகபோறுப்பக்கூறல்
ுலைந்தமைற்றும்
நல்லிணக்்கைத்திற்்கைோ்கை” டபோரோடுவது, “தமிழ ுலைந்தமைக்்கைளின் உடனடியோன
டதகவ்கைள் குறித்த விடயங்்கைகள” க்கையோளுவது, ுலைந்தமைற்றும் “டபோர்
விதகவ்கைள், அனோகத்கைள், வடயோதிபர்்கைள், ஊனமுற்டறோர்்கைளது”
நிகலகய டுலைந்தமைம்படுத்துவது ஆகியவற்றுக்கும் அது வோக்குறுதியளித்தது.
தமிழ
டதசியக்
கூட்டகுலைந்தமைப்பின்
பிரதோன
அக்்கைகற,
தமிழ
திகதோழிலோளர்்கைள், வறிய ுலைந்தமைக்்கைள் பற்றியதல்ல ுலைந்தமைோறோ்கை, இலங்க்கையிலும்
ுலைந்தமைற்றும் உலதிக்கைங்கிலும் நோடு்கைடந்து வோழும் தமிழர்்கைள் ுலைந்தமைத்தியில்
இருக்கும் தமிழ முதலோளித்துவத்தின் ஒரு குறுகிய அடுக்கு, தமிழ
ுலைந்தமைக்்கைள்
திகபரும்போன்குலைந்தமையோ்கை
வசிக்கின்ற
பகுதி்கைளில்
திகதோழிலோளர்்கைகளயும் ஏகழ்கைகளயும் சுரண்டுவதற்கு திக்கைோண்டுள்ள
வர்க்்கை நலன்்கைடள ஆகும். அதிகுலைந்தமைரிக்்கைோவின் சீனோவுக்கு எதிரோன அதன்
டுலைந்தமைோதல் ுலைந்தமைற்றும் டபோர் மிரட்டல்்கைளுக்கு ஆதரவோன ஒரு ஆட்சிகய
இலங்க்கையில் உருவோக்குவதற்கு முகனந்த நிகலயில், கூட்டகுலைந்தமைப்ப
இலங்க்கை
அரசுடனோன
அதன்
டபரம்டபசலுக்கு
அதிகுலைந்தமைரிக்்கை
ஏ்கைோதிபத்தியத்தின் ஆதரகவ நோடியது. அதிகுலைந்தமைரிக்்கை ஆதரவு ஐக்கிய
டதசியக் ்கைட்சியின் பின்னோல் தன்கன அணிநிறுத்திக் திக்கைோண்டது. இன்று

இந்தக் திக்கைோள்க்கையோனது கூட்டகுலைந்தமைப்பிகன, அது பிரதிநிதித்துவம்
திகசய்வதோ்கை திகசோல்லிக் திக்கைோள்கின்ற தமிழ உகழக்கும் ுலைந்தமைக்்கைளின்
தீர்க்்கைுலைந்தமைோன எதிரி்கைளுடன் கூட்டணி டசருவதற்கு அதகனக் திக்கைோண்டு
திகசல்கிறது.
ஒருவர் தமிழ டதசியக் கூட்டகுலைந்தமைப்பின் சூழச்சித் திட்டங்்கைகள விளங்கிக்
திக்கைோள்வதற்கு, இலங்க்கையில் கூட்டகுலைந்தமைப்பின் ஆதரவிலோன “நல்லோட்சி”
அரசோங்்கைம் நோன்கு வருடங்்கைளோ்கை தமிழ ுலைந்தமைக்்கைளுக்கு என்ன
திகபறுடபறு்கைகள வழங்கியிருக்கின்றது? என்ற ட்கைள்விகயக் ட்கைட்டோடல
டபோதும்.
திகதன்னிலங்க்கையின் சிங்்கைள ுலைந்தமைக்்கைகளப் டபோலடவ, திகபரும்போன்குலைந்தமையோன
தமிழ ுலைந்தமைக்்கைளின் வோழக்க்கை நிகலகுலைந்தமை்கைளும் டுலைந்தமைோசுலைந்தமைகடந்திருக்கின்றன,
வறுகுலைந்தமை விண்கணமுட்டியிருக்கிறது. கிளிதிகநோச்சி பகுதியில் 18.2
சதவீதுலைந்தமைோன ுலைந்தமைக்்கைள் வறுகுலைந்தமையில் வோழகின்றனர். இது இலங்க்கையில் மி்கை
உயர்ந்த
அளவிலோன
வறுகுலைந்தமை
விகிதத்கத
பிரதிநிதித்துவப்
படுத்துகின்றதுடன் டதசிய சரோசரிகய விட நோன்கு ுலைந்தமைடங்குக்கும்
அதி்கைுலைந்தமைோனதோகும். டபோரின் முடிவில் 40,000 க்கும் அதி்கைுலைந்தமைோன அப்போவி
ுலைந்தமைக்்கைள் படுதிக்கைோகல திகசய்யப்பட்ட முல்கலத்தீவு ுலைந்தமைோவட்டத்தில், வீட்டு
ுலைந்தமைோதோந்திர வருவோய் நோட்டின் மி்கைக்குகறந்த சரோசரியோ்கை 25,526
ரூபோயோ்கை உள்ளது, டதசிய சரோசரி 43,511 ரூபோயோகும்.
திகபரும்போலோன இளம் திகதோழிலோளர்்கைள் ுலைந்தமைலிவு உகழப்பத் துகற்கைளில்
டவகலதிகசய்கின்றனர்,
ஆயிரக்்கைணக்்கைோன
பட்டதோரி்கைள்
டவகலவோய்ப்பின்றி இருக்கின்றனர். 2015 முதல் 2018 வகரயோன
்கைோலத்தில், யோழப்போண ுலைந்தமைோவட்டத்தில் டவகலவோய்ப்பின்குலைந்தமை விகிதம்
கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்போகி 5.7 சதவீதத்தில் இருந்து 10.7 சதவீதத்திற்கு
அதி்கைரித்திருக்கிறது. 2009 க்குப் பின்னரோன “டபோருக்குப் பிந்கதய
ச்கைோப்தத்தில்”, திகவறும் 8,754 டவகலவோய்ப்பக்்கைள் ுலைந்தமைட்டுடுலைந்தமை வட
ுலைந்தமைோ்கைோணத்தில் உருவோக்்கைப்பட்டிருந்ததோ்கை டதசிய முதலீட்டுச் சகப
திகசப்டம்பரில் திகதரிவித்தது.
டதோல்வியகடந்த தமிழ பிரிவிகனவோத தமிழீழ விடுதகலப் பலி்கைகள
இரோணுவம் படுதிக்கைோகல திகசய்து உள்நோட்டுப் டபோகர முடிவுக்கு
திக்கைோண்டுவந்தடபோதும் அதனோல் விட்டுச் திகசல்லப்பட்ட பிரச்சிகன்கைளில்
எதுவுடுலைந்தமை தீர்க்்கைப்பட்டிருக்்கைவில்கல. விசோரகணயின்றி பத்தோண்டு்கைளோ்கை
தடுத்துகவக்்கைப்பட்டிருக்கும் நூற்றுக்்கைணக்்கைோன
தமிழ
அரசியல்
க்கைதி்கைள் இன்னும் சிகறயில் தோன் இருக்கிறோர்்கைள். அத்துடன் வடக்கும்
கிழக்கும் இப்டபோதும் இரோணுவ ஆக்கிரமிப்பின் கீழத்தோன் உள்ளது.
இந்தப் பிரோந்தியங்்கைளில் ுலைந்தமைட்டும் 90,000 க்கும் அதி்கைுலைந்தமைோன டபோர்
விதகவ்கைள் தனியோ்கை வோழந்து வருகின்றனர். ்கைோணோுலைந்தமைல்டபோன அல்லது
திகதோகலந்துடபோன ஆயிரக்்கைணக்்கைோடனோரின் ுலைந்தமைகனவி்கைளது எண்ணிக்க்கை
இந்த பள்ளிவிவரத்தில் டசர்க்்கைப்படவில்கல. வட ுலைந்தமைோ்கைோணத்தில் சுுலைந்தமைோர்
58,000 வீடு்கைள், அல்லது ுலைந்தமைக்்கைளின் ்கைோல்வோசிப் டபருக்கு திகபண்்கைடள
குடும்ப தகலகுலைந்தமையில் உள்ளனர். போரிய வறுகுலைந்தமை, துஷ்பிரடயோ்கைம்
அத்துடன் அரசியல்வோதி்கைள் ுலைந்தமைற்றும் அதி்கைோரி்கைளின் போலியல்
அச்சுறுத்தல்
என
திகசோல்லணோ
துயரங்்கைளுக்கு
அவர்்கைள்
மு்கைம்திக்கைோடுக்கின்றனர்.
நுண்நிதி நிறுவனங்்கைள் அவர்்கைளுக்கு அதி்கை வட்டி விகிதத்தில் சிறு
்கைடனுதவி்கைகள அளிக்கின்றன. திகபண்்கைள் திகபரும்போலும் விவசோயத்திலும்
்கைோல்நகட வளர்ப்பிலுுலைந்தமைோன சிறு திகதோழில்்கைகள திகதோடங்குவதற்கு
அவற்கற பயன்படுத்துகின்றனர். அவர்்கைளது முயற்சி்கைள் திகபரும்ப்போலும்
டதோல்வியகடவதோல் ்கைடகன திருப்பிச் திகசலுத்த முடியோத நிகலயில்
உள்ளனர். இந்த வருடத்தில் ுலைந்தமைட்டும் கிழக்கு ுலைந்தமைோ்கைோணத்தில் இத்தக்கைய
்கைடன்்கைகள திருப்பிச் திகசலுத்த முடியோுலைந்தமைல் 60 க்கும் அதி்கைுலைந்தமைோன திகபண்்கைள்
தற்திக்கைோகல திகசய்து திக்கைோண்டுள்ளனர். வடக்கு ுலைந்தமைோ்கைோணத்திலும்
இகததிகயோத்த தற்திக்கைோகல்கைள் நகடதிகபறுகின்றன.
உள்நோட்டுப் டபோரின் டபோது வடக்கு, கிழக்கில் 100,000 க்கும் அதி்கைுலைந்தமைோன
டபர் ்கைோணோுலைந்தமைல் டபோனதோ்கை சர்வடதச ுலைந்தமைன்னிப்ப சகப திகதரிவிக்கிறது.
துலைந்தமைது குடும்ப அங்்கைத்தவர்்கைள் எங்ட்கையிருக்கிறோர்்கைள் என்பகதத்

திகதரிந்துதிக்கைோள்ள டவண்டும் என்று ட்கைோரி, ்கைோணோுலைந்தமைல் டபோனவர்்கைளது
உறவினர்்கைள், 2017 பிப்ரவரி முதலோ்கை, இரவுப்கைல் போரோுலைந்தமைல் வீதிடயோரப்
டபோரோட்டங்்கைகள நடத்தி வருகின்றனர். இந்த டபோரோட்டக்்கைோரர்்கைளின்
ட்கைோரிக்க்கை்கைள் திகதற்கில் மி்கைப்பரந்த ுலைந்தமைக்்கைளின் அனுதோபத்கத
அவர்்கைளுக்கு திகபற்றுத் தந்திருக்கிறது. வடக்கிற்கு பயணம் திகசய்யும்
சிங்்கைள திகதோழிலோளர் குழுக்்கைள் டபோரோட்டக்்கைோரர்்கைகள சந்தித்து தங்்கைளது
அனுதோபங்்கைகள திகவளிப்படுத்தியிருக்கின்றனர். 2018 ஜலகலயில்,
முதன்முகறயோ்கை,
்கைோணோுலைந்தமைல்
டபோனவர்்கைளது
உறவினர்்கைளுக்கு
ஆதரவோ்கை திக்கைோழும்பில் ஒரு ஆர்ப்போட்டம் ஒழுங்்கைகுலைந்தமைப்பட்டிருந்தது.
இந்தப் டபோரோட்டங்்கைகள, திகதற்கில் அபிவிருத்தி ்கைண்டுவருகின்ற
டவகலநிறுத்தங்்கைள் ுலைந்தமைற்றும் ஆர்ப்போட்டங்்கைளுடன் இகணப்பதற்கு
திகசய்யப்படுகின்ற முயற்சி்கைகள தமிழ டதசியவோதி்கைள் முழுகுலைந்தமையோ்கை
எதிர்க்கின்றனர். அதற்குப் பதிலோ்கை, டபோரோட்டக்்கைோரர்்கைளில் இருந்து
சிறுசிறு பிரதிநிதிக் குழுக்்கைகள சிறிடசனவுடன் சம்பிரதோயுலைந்தமைோன டநருக்கு
டநர் சந்திப்ப்கைளுக்்கைோய் அவர்்கைள் அனுப்பி வந்துள்ளனர். தமிழதிகநட்
வகலத் தளம் எழுதியது, “சிங்்கைள டதசம் அதன் தகலவிதிகய
தீர்ுலைந்தமைோனித்துக் திக்கைோள்ளட்டும், தமிழர் டபோரோட்டத்தின் மீது திகதோடர்ந்து
்கைவனம் குவியுங்்கைள்”.
தமிழ
டதசியவோதி்கைளின்
இந்த
நகடமுகற்கைள்,
அன்றோடம்
அதிகுலைந்தமைரிக்்கைோவுடனும், இலங்க்கை அரசுடனும் இகணந்து சூழச்சி திகசய்யும்
அடதடவகளயில் திகதோழிலோளர்்கைள் ுலைந்தமைற்றும் ஒடுக்்கைப்பட்ட பரந்த ுலைந்தமைக்்கைகள
இனரீதியோ்கைப் பிளவுபடுத்தி கவப்பது என்ற அவர்்கைளது திவோலோன
முன்டனோக்கின் மீதோன ஒரு குற்றப்பதிவோ்கை இருக்கிறது. ஐக்கிய நோடு்கைள்
ுலைந்தமைனித உரிகுலைந்தமை்கைள் ஆகணயத்தின் முன்போ்கை அதிகுலைந்தமைரிக்்கை ஏற்போட்டில்
திக்கைோண்டுவரப்படுகின்ற ஒரு தீர்ுலைந்தமைோனம் உள்நோட்டுப் டபோர் குற்றங்்கைளுக்கு
நீதிகயக் திக்கைோண்டுவரும் என்று வோக்குறுதியளித்து, தமிழ ுலைந்தமைக்்கைளின்
நம்பிக்க்கை்கைகள அவர்்கைள் சுரண்டிக் திக்கைோண்டனர். ஆனோல், சீனோவுக்கு
எதிரோன அதிகுலைந்தமைரிக்்கை நலன்்கைகள ஊக்குவிக்கும் ஒரு முதலோளித்துவ
ஆட்சிகய திக்கைோழும்பில் அுலைந்தமைர்த்துவது, அத்டதோடு தமிழ டதசியவோதி்கைளின்
இலோபங்்கைள் ஆகிய அதிகுலைந்தமைரிக்்கை ுலைந்தமைற்றும் தமிழ டதசியவோதி்கைளின்
டநோக்்கைங்்கைள், இத்தக்கைய வோக்குறுதி்கைளுடன் வன்குலைந்தமையோன முரண்போடு
திக்கைோண்டகவயோ்கை இருந்தன.
இலங்க்கையின் உள்நோட்டுப் டபோரில் ஒட்டுதிகுலைந்தமைோத்த ஆளும் உயரடுக்கும்
உடந்கதயோ்கை இருந்துள்ளது. ஐக்கிய டதசியக் ்கைட்சியில் இருக்கும்
கூட்டகுலைந்தமைப்பின் கூட்டோளி்கைள், 2009 இறுதிப்டபோரில் முல்கலத்தீவில்
விடுதகலப் பலி்கைளும் அப்போவி தமிழ ுலைந்தமைக்்கைளும் படுதிக்கைோகல
திகசய்யப்பட்டகத
உற்சோ்கைத்துடன்
ஆதரித்தவர்்கைள்
என்பது
நன்்கைறியப்பட்டதோகும்.
கூட்டகுலைந்தமைப்பின்
சிங்்கைளக்
கூட்டோளி்கைள்
அகனவரும்
இந்த
இரத்தக்்கைளரியில்
அரசியல்ரீதியோ்கை
சம்பந்தப்பட்டிருந்தவர்்கைடள. இலங்க்கை இரோணுவத்தின் முன்னோள்
தளபதிக்கு எதிரோ்கை
2017
இல்
தோக்்கைல்
திகசய்யப்பட்டிருந்த
வழக்கு்கைளுக்்கைோன பதிலிறுப்பில் சிறிடசன அறிவித்தோர்: “மி்கைத் திகதளிவோ்கை
திகசோல்கின்டறன், ஜ்கைத் ஜயசூரியோவின் மீடதோ அல்லது டவறு எந்த
இரோணுவத் தகலவரின் மீடதோ அல்லது இந்த நோட்டின் டவதிகறந்த டபோர்
நோய்கைரின் மீடதோ உலகின் எவதிகரோருவரும் க்கைகவப்பகத நோன்
அனுுலைந்தமைதிக்்கைப் டபோவதில்கல.”
எந்த விதுலைந்தமைோன டபோர்க்குற்ற விசோரகண்கைகளயும் இப்டபோது திகசயலிழந்து
கிடக்கும் “நல்லோட்சி” அரசோங்்கைம் உள்ளிட்ட இலங்க்கையின் அகனத்து
அரசியல் நிறுவனங்்கைளும், திகதோடர்ச்சியோ்கைவும் ஆடவசுலைந்தமைோ்கைவும் எதிர்த்டத
வந்திருக்கின்றன.
தமிழ திகதோழிலோளர்்கைள், ஏகழ ுலைந்தமைக்்கைகள திகபோறுத்தவகர, இது அவர்்கைள்
தமிழ டதசியவோதத்தின் முட்டுச்சந்கத நிரோ்கைரித்து, டசோசலிச சுலைந்தமைத்துவக்
்கைட்சி முன்கவக்கும், டசோசலிச சர்வடதச முன்டனோக்கின் அடிப்பகடயில்
இந்திய ுலைந்தமைற்றும் சிங்்கைளப் திகபரும்போன்குலைந்தமை திக்கைோண்ட திகதற்கு
இலங்க்கையின் வர்க்்கை சட்கைோதர சட்கைோதரி்கைளது டபோரோட்டங்்கைளுடன்
ஐக்கியம் டபணுவதற்குுலைந்தமைோன திகதோழிலோள வர்க்்கை அரசியகல டநோக்கித்
திரும்பவகத அவசியுலைந்தமைோக்குகின்றது.

