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விதித்துள்ள தகொண்டகள்ள தடையை எதிர்த்திடு ம சாம்

Socialist Equality Party (Sri Lanka),    25 April 2018

சோசோலிோ ோமத்துவக கட்ச (சோச.ோ.க.), சம 1 அன்ற திட்டமிடப்பட்டுள்ள சம

தினக கூட்டங்கள் மற்றம சபரணிகிகளள இலங்ிகளக அரோசங்கம இரத்து
சோய்துள்ளிகளு கடுிகளமையசக கண்டனம சோய்கின்றது.  இது ோர்வசுோ
சுசழிலசளர் தினத்ிகளு சகசண்டசடுவுற்க விதிககப்பட்டுள்ள பசரதூரமசன
ுிகளடையசகம.

சோசோலிோ ோமத்துவக கட்சிகளையயும அசுசபசல ஏிகளனைய பல

சுசழிற்ோங்கங்கள் மற்றம அிகளமப்புகிகளளயும சம தின நிகழ்வுகிகளளயும சம
தினத்ிகளுயும நடத்ு விடசமல ுடுககம அரோசங்கத்தின் முடிிகளவ சோசோலிோ

ோமத்துவக கட்ச கடுிகளமையசக எதிர்ககிறது.  இது சுசழிலசள வர்ககத்தின்

ஜனநசையக உரிிகளமகள் மீுசன பிருசன ுசககுலசகம.

முககசல நூற்றசண்டிற்கம சமலசக இலங்ிகளகயின் உிகளழைககம மககள்

அனுபவித்து வந்துள்ள அரசையலிகளமப்பு உரிிகளமகக எதிரசன இந்ு

அப்பட்டமசன ுசககுிகளல எதிர்த்து சோச.ோ.க.  உடன் அணிசோருமசற

அிகளனத்து சுசழிலசளர்கள், ஒடுககப்பட்ட மககள், இிகளளஞர்கள், மசணவர்கள்

மற்றம புத்திஜீவிகளுககம நசங்கள் அிகளழைப்பு விடுககின்சறசம.

சோச.ோ.க.  சம 1  அுனது சபசதுக கூட்டத்திற்கசக சகசழுமபு மசநகர

ோிகளபயின் புதிைய நகர மண்டபத்ிகளு கட்டணம சோலுத்தி ஒதுககீடு

சோய்துள்ளது. கட்ச ோட்டத்தின் படி கூட்டத்திற்கசக சபசலிஸ அனுமதிிகளையயும

சபற்றள்ளது.  எவ்வசசறனினும,  திங்களன்ற எமது கூட்டத்திறககசன நகர

மண்டப ஒதுககீட்ிகளட இரத்து சோய்து, பதில மசநகர ோிகளப ஆிகளணையசளரும

சபசறியிையலசளருமசன எல.  ஆர்.  எல.  விககிரமரத்ன அனுப்பியுள்ள கடிும

ஒன்ற சோச.ோ.க.கக கிிகளடத்துள்ளது.

“உையர் சபளத்ு முகருககள் சகட்டுகசகசண்டுற்க இணங்க, சம 1 ம திகதி

சம தினக கூட்டங்கிகளள இரத்து சோய்ைய அரோசங்கம முடிவு சோய்துள்ளது”,

இுனசல மசநகர ோிகளபயும அுன் வளசகத்தில கூட்டங்கிகளள

அனுமதிககசமல இருகக தீர்மசனித்துள்ளது,  என்ற ுனது கடிுத்தில

விககிரமரத்ன கறிப்பிட்டுள்ளசர்.

சம 1  அன்ற சம தின நிகழ்வுகிகளள திட்டமிட்டுள்ள மற்ற அிகளமப்புகளும

இசு சபசன்ற ுசககுலுகக உள்ளசகியுள்ளன.  இலங்ிகளக வங்கி ஊழிையர்

ோங்கம,  இலங்ிகளக வணிக ிகளகத்சுசழில மற்றம சபசதுத் சுசழிலசளர்

ோங்கம,  சுுந்திர வர்த்ுக வலையங்கள் மற்றம சபசது சோிகளவகள் ஊழிையர்

ோங்கம,  இலங்ிகளக சுசட்ட ஊழிையர் ோங்கம,  இலங்ிகளக ஆசரிையர் ோங்கம

மற்றம ஊடக ஊழிையர் சுசழிற்ோங்க கூட்டிகளமப்பு உட்பட 14

சுசழிற்ோங்கங்களின் கூட்டும,  அசு சபசல முன்னிிகளல சோசோலிோக கட்ச

(மு.சோச.க.), ஐககிைய சோசோலிோக கட்ச (USP) மற்றம நவ ோம ோமசஜக கட்ச
(ந.ோ.ோ.க.) சபசன்றிகளவயும இதில அடங்கம.

ஜனசதிபதி ிகளமத்திரிபசல சறிசோன மற்றம பிருமர் ரணில விககிரமசங்கவின்

அரோசங்கம,  இந்ு மசு சுசடககத்தில,  இமமுிகளற சம 1 ம திகதி ஒரு

பசரமபரிைய சபபௌத்ு சகசண்ட்டசட்ட நசளசன “சவோசக வசரமசக”

இருப்புனசல,  அந்ு நசளில சுசழிலசள வர்ககத்தின நடவடிகிகளககிகளள

அனுமதிகக சவண்டசம என்ற சபளத்ு ுிகளலவர்களின் "சகசரிகிகளககக"

இணங்க,  சம தின சபசது விடுமுிகளறிகளைய இரத்து சோய்ுது.  அுன்படி,

அரோசங்கம சம தின விடுமுிகளறிகளைய சம 7 ம திகதிகக எசுச்ோதிகசரமசன

முிகளறயில மசற்றிக சகசண்டது.

* சோச.ோ.க.  மற்றம ோமூக ோமத்துவத்திற்கசன ோர்வசுோ இிகளளஞர் மற்றம

மசணவர் (IYSSE) அிகளமப்பும,  சம 1  அன்ற கூட்டங்கள் மற்றம

சபரணிகளுககசன வோதிகிகளள இரத்து சோய்வுன் மூலம சம தினத்திற்க

விதித்துள்ள பசரதூரமசன ுிகளடிகளைய அரோசங்கமும பிற அதிகசரிகளும

விலககிகசகசள்ள சவண்டும என்ற சகசருகின்றன.

*  சம தினத்ிகளு ுடுப்புற்கசன அரோசங்கத்தின் முடிவசனது உிகளழைககம

மககளினதும இிகளளஞர்களினதும ஜனநசையக மற்றம ோமூக உரிிகளமகிகளள

கிழித்சுறிவுற்கசக அரோசங்கத்ுசல ுையசரிககப்படும ஒட்டுசமசத்ு

ுசககுலகளின் அறிகறிையசகம என்ற நசம சுசழிலசள வர்ககத்ிகளு
எச்ோரிககிசறசம.

இந்ு ுிகளடையசனது மசணவர்கள்,  சவிகளலயிலலசு இிகளளஞர்கள் மற்றம

கிரசமப்புற ஏிகளழைகளின் ோட்டபூர்வமசன எதிர்ப்பு நடவடிகிகளககள் மற்றம

அிகளமதிையசன ஆர்ப்பசட்டங்கள் மீது இந்ு முுலசளித்துவ அரோசங்கத்ுசல

முன்சனடுககப்பட்ட ஜனநசையக-விசரசு ுசககுிகளல விரிவுபடுத்துவுசகம.

சவிகளலநிறத்ுங்கிகளள கிகளலகக இரசணுவத்ிகளு கருங்கசலிகளசக

பையன்படுத்தி சுசழிலசளர்களின் சபசரசட்டங்களுகக எதிரசக அரோசங்கம

ுனது சகசடூர முகத்ிகளுக கசட்டியுள்ளது.

ஏகசதிபத்திைய நிதி மூலுனத்ுசல சகசரப்படும ோமூக எதிர்ப்புரட்ச

நடவடிகிகளககிகளள சோையலபடுத்துவுற்க,  உிகளழைககம மககள் கடுிகளமையசன

சபசரசட்டத்தில சவன்சறடுத்ு ஜனநசையக உரிிகளமகிகளள நசுககவுற்கசக,

முுலசளித்துவ அரசன் முழு ோகதிிகளையயும பையன்படுத்ு சறிசோன-

விககிரமசங்க அரோசங்கம உறதிையசக உள்ளது.

சம தின ஆர்ப்பசட்டங்கிகளள நடத்துவுற்க சுசழிலசளர்களுகக உள்ள

உரிிகளமகிகளளத் ுடுகக சபபௌத்ு உையர்பீடத்தின் சவண்டுசகசள்

என்றிகளழைககப்படுவிகளு அரோசங்கம நிகளடமுிகளறப்படுத்துவது,  முற்றிலும

ோட்டவிசரசுமசனதும அரசையலிகளமப்பிற்க முரணசனதுமசகம. அரசையலிகளமப்பு,

கிகளறந்ுபட்ோம சபையரளவிசலனும,  அிகளனத்து கடிமககளும அவர்களின்

அிகளமப்புகளும ோட்டத்திற்க முன் ோமன், எனக கூறம அசுசவிகளள, கருத்து

சவளியிடும சுுந்திரம மற்றம ஒன்ற கூடுவுற்கசன சுுந்திரத்ிகளுயும

அங்கீகரித்துள்ளது.  அரோசங்கத்தின் நடவடிகிகளககள் சபபௌத்ுர்கள்

அலலசுவர்கள் மற்றம நசத்திகர்களுககம எதிரசன சுளிவசன பசரபட்ோமசக
இருப்பசுசடு அவர்களின் அடிப்பிகளட உரிிகளமகிகளள மீறவுசகம.



சுசழிலசள வர்ககம மற்றம ஒடுககப்பட்ட மககளின் எந்ுசவசரு

அணிதிரள்வுககம எதிரசன அரோசங்கத்தின் நடவடிகிகளக,  முுலசளித்துவ

ஆட்சயின் ஏற்கனசவ உககிரமிகளடந்துள்ள அரசையல சநருககடிிகளைய

ஆழைப்படுத்தும என்ற பீதியில இருந்சு சுசன்றகிறது.  சறிசோன மற்றம

விககிரமசங்க ுிகளலிகளமயிலசன ஆளும கூட்டணி கந்ுலசகிப் சபசயுள்ளது.

அரோசங்கத்தின் மீுசன சவகஜனங்களின் வளர்ச்ச கண்டு வரும எதிர்ப்பு,

சபப்ரவரி மசும நிகளடசபற்ற உள்ளூரசட்ச மன்றத் சுர்ுலில கூர்ிகளமையசக

சவளிப்பட்டது.  விககிரமசங்கவின் ஐககிைய சுசையக கட்ச (ஐ.சு.க.),

சறிசோனவின் ஸ்ரீலங்கச சுுந்திரக கட்ச (ஸ்ரீ.ல.சு.க.) ஆகிைய இரண்டும ுமது
வசகககிகளள இழைந்ுன.  முன்னசள் ஜனசதிபதி மஹிந்ு இரசஜபக

ுிகளலிகளமயிலசன எதிர்க கட்சையசன ஸ்ரீ லங்கச சபசதுஜன சபரமுன

(ஸ்ரீ.ல.சபச.ஜ.மு.)  சவற்றிகிகளளப் சபற்றது.  இது எந்ு விகளகயிலும மூன்ற

ஆண்டுகளுகக முன்னர் சுசற்கடிககப்பட்ட இரசஜபகவுககசன சவகஜன

அங்கீகரம அலல,  மசறசக,  ுற்சபசிகளுைய நிர்வசகத்திற்க எதிரசன பரந்ு

எதிர்ப்பின் சவளிப்பசடு ஆகம.

தினோரி அடிப்பிகளடயில,  சுசழிலசளர்கள்,  மசணவர்கள்,  விவோசயிகள் மற்றம

சுசழில வலலுனர்களின் பலசவற பிரிவினரதும மற்றம வடககில

ஒடுககப்பட்ட ுமிழைர்களதும எதிர்ப்புகள் சுசடர்ந்தும சவடித்து, ஒட்டுசமசத்ு

அரசையல ஸுசபனத்ிகளுயும புறநிிகளல ரீதிையசக ோவசல சோய்கின்றன.  மிக

கறிப்பிடத் ுகக விகளகயில,  உலக முுலசளித்துவ அிகளமப்பு முிகளறயின்

சநருககடிையசல தூண்டிவிடப்பட்டுள்ள சுசழிலசள வர்ககத்தின் ஒரு ோர்வசுோ

எதிர் ுசககுலுகக ோமசந்ுரமசக,  தீவு முழுவதுமசன இந்ு சபசரசட்டங்கள்

இடமசபறவசுசடு,  ஒவ்சவசரு நசட்டிலும வர்கக உறவுகிகளளயும அரசையல

ஸதிரத்ிகளுயும பசதித்துள்ளன.

சுசழிலசள வர்ககத்தின் ோமூக நிிகளலிகளமகள் மீது ோர்வசுோ நசணைய நிதிையம

ஆிகளணயிட்டுள்ள சமலும இரககமற்ற ுசககுலகிகளள சுமத்ு சறிசோன-

விககிரமசங்க அரோசங்கம ுையசரசகி வருகிறது.  எரிசபசருள் விிகளல மற்றம

மின்ோசர கட்டனத்ிகளு உடனடிையசக அதிகரிப்புற்க அது நடவடிகிகளக எடுத்து
வருகின்றது.  இந்ு விிகளலசையற்றம எலலச அத்திையசவசைய சோலவிலும

ோங்கிலித் சுசடரசன விிகளளிகளவ ஏற்படுத்தும.  அரோசங்கம இந்ு ஆண்டு

சமசத்ும 290  சகசடி அசமரிகக டசலர் சவளிநசட்டு கடன்கிகளள சோலுத்ு

சவண்டும. இது அடுத்ு ஆண்டு 440 சகசடி டசலர் ஆகம. இுற்கசன பணம

சுசழிலசளர்கள் மற்றம ஏிகளழைகளிடம இருந்சு கறககப்படும.

இந்ு ுசககுலகள், பிரிவிிகளனவசு ுமிழீழை விடுுிகளலப் புலிகளுகக எதிரசன

உள்நசட்டு யுத்ுத்தில பையன்படுத்ுப்பட்ட இரசணுவத்தின் முழு ோகதிிகளைய

கட்டவிழ்த்துவிடசமல ுடுகக முடிையசுளவு சபசரசட்டங்களின் அிகளலகிகளள

தூண்டிவிடும என்பிகளு பற்றி அரோசங்கம விழிப்புடன் இருககிறது.

இுனசசலசைய உிகளழைககம மககளின் அடிப்பிகளட ஜனநசையக உரிிகளமகள்

அிகளனத்ிகளுயும அகற்றவுற்க அரோசங்கம முடிசவடுத்துள்ளது.  ஒரு

இரசணுவ-சபசலிஸ அரிகளோ ஸுசபிப்புற்கசன நடவடிகிகளககளின் பகதிையசக,

ோமூக ஊடகங்கிகளள கட்டுப்படுத்ு சகசழுமபில அலுவலகம ஒன்ிகளற

நிறவுவுற்க சபஸபுககடன் அரோசங்கம கலந்துிகளரையசடியுள்ளது.

1948 ல உத்திசையசகபூர்வ சுுந்திரம சபற்றதிலிருந்சு,  ஆட்சயில இருந்ு

அரோசங்கங்கள்,  ஆளும வர்ககம அரசையல சநருககடிிகளைய எதிர்சகசண்ட

சபசசுலலசம இன ரீதிையசக சுசழிலசளர்கிகளள பிளவுபடுத்துவுற்கசக

சுசடர்ந்து ுமிழைர்-விசரசு பசகபசடுகிகளள ிகளகையசண்டு வந்துள்ளது. 1948 ல

சுசட்டத் சுசழிலசளர்களின் கடியுரிிகளம பறிககப்பட்டதுடன் 1956 ல சங்கள

சமசழிிகளைய மட்டும அரோ சமசழிையசக ஆககிையது.  1972 ல முன்னசள்

ட்சரசட்ஸகிோ லங்கச ோம ோமசஜக கட்ச (ல.ோ.ோ.க.)  மற்றம ஸரசலினிோ

கமயூனிஸட் கட்சயும இிகளணந்ு முுலசளித்துவ ஸ்ரீ.ல.சு.க.  ுிகளலிகளமயிலசன

கூட்டணி அரோசங்கம,  சபபௌத்ு முத்திற்க அரசையலிகளமப்பில முுன்ிகளம

இடத்ிகளு வழைங்கிையது.

அது முுல திட்டமிட்ட ஆத்திரமூட்டலகள் சமற்சகசள்ளப்பட்டு வந்ுதுடன்,

1983 ல ுமிழ்-விசரசு யுத்ும தூண்டிவிடப்பட்டு அது கிட்டத்ுட்ட 30

ஆண்டுகளசக சுசடர்ந்ுது. 2009 சம மசும இரசஜபக இரசணுவ ரீதிையசக

சவற்றி சபற்றசலும,  இனவசு ஆத்திரமூட்டலகள் நிறத்ுப்படவிலிகளல.

அுற்க பதிலசக,  சபசது பசலச சோனச,  ரசவண பசலகசைய மற்றம

மமஹசசோசசமஹசன் பசலகசையச சபசன்ற அதிதீவிரவசு சபபௌத்ு கழுககள்

ஊககவிககப்பட்டு அிகளவ முஸலீமகளுககம ுமிழைர்களுககம எதிரசக

பையங்கரத்ிகளு கட்டவிழ்த்துவிட்டு வருகின்றன.

ஐ.சு.க., ஸ்ரீ.ல.சு.க., இரசஜபக ுிகளலிகளமயிலசன ஸ்ரீ.ல.சபச.ஜ.மு. ஆகிையிகளவ

சபபௌத்ு உையர்மட்டத்தினரின் ஆுரிகளவப் சபற ஒன்ிகளற ஒன்ற

சபசட்டியிடுகின்றன.  அிகளவ அுன் ஆசகிகளள சபறவுற்கசக கணிோமசன

இலஞ்ோம சகசடுத்து, ஆளும முுலசளித்துவ வர்ககத்தின் ஜனநசையக-விசரசு

மற்றம ோமூக விசரசு சோையலகளுகக ஒரு முப் சபசர்ிகளவிகளைய எவ்வசற

பையன்படுத்துவது என்பது பற்றி அுன் "ஆசலசோிகளனிகளையப்" சபறகின்றது.

1889 ல சோசோலிோ அகிலத்ுசல ஸுசபிககப்பட்ட சம தின விழைச,  ோர்வசுோ

சுசழிலசள வர்ககத்தின் ஒரு அடிப்பிகளட ஜனநசையக உரிிகளம ஆகம.

இலங்ிகளகயின் சுசழிலசள வர்ககம பல ுோசப்ுங்களசக இந்ு நசிகளள ஒரு
உரிிகளமையசக சகசண்டசடி வருகின்றது.  அரோசங்கத்தின் ுசககுலசனது

பசரதூரமசன பிற்சபசகக விிகளளவுகிகளளக சகசண்டுள்ளதுடன்,  இது

உிகளழைககம மககள் மற்றம இிகளளஞர்களின் முழு அரசையல வலிிகளமிகளையயும

சகசண்டு சுசற்கடிககப்பட சவண்டும.

நசன்கசம அகிலத்தின் அிகளனத்துலகக கழுவின் இலங்ிகளக பகதிையசன

சோசோலிோ ோமத்துவக கட்சயும ோமூக ோமத்துவத்திற்கசன ோர்வசுோ இிகளளஞர்

மற்றம மசணவர் (IYSSE) அிகளமப்பும சகசழுமபு,  சகசட்ிகளட இரயில

நிிகளலையத்துகக முன்னசல ஏப்ரல 27, சவள்ளிககிழைிகளம,  மசிகளல 4 மணிகக

நடத்ுவுள்ள ஒரு பகிரங்க மறிையலில இிகளணந்துசகசள்வுற்க

சுசழிலசளர்கள், ஏிகளழைகள், இிகளளஞர்கள், மசணவர்கள் மற்றம புத்திஜீவிகள்

மற்றம வலலுனர்களின் பலமசன அணிதிரள்வுகக அிகளழைப்பு விடுககின்றன.

சம தினத்தின் மீுசன ுசககுலசனது சுசழிலசள வர்ககம முுலசளித்துவ

வர்ககத்தின் ஒவ்சவசரு பிரிவிலும இருந்து முழுிகளமையசக பிரிந்து,

சுசழிலசளர்கள் மற்றம விவோசயிகளின் அரோசங்கத்ிகளு ஸுசபிப்புற்கசன

ஒரு ோர்வசுோ சோசோலிோ சவிகளலத்திட்டத்தின் அடிப்பிகளடயில

ஒடுககப்பட்டவர்களுகக ுிகளலிகளம வகிகக சவண்டிையுன் ுவிர்கக முடிையசு

அவசையத்ிகளு மீண்டும சவளிப்படுத்தியுள்ளது என சோச.ோ.க.

வலியுறத்துகிறது.  இது மட்டுசம உிகளழைககம மககளின் ஜனநசையக மற்றம

ோமூக உரிிகளமகிகளள பசதுகசப்புற்கம,  முுலசளித்துவ ோர்வசதிகசரத்ிகளுயும

ஏகசதிபத்திைய ோகதிகளசல ுையசரிககப்படும மூன்றசம உலகப் சபசர்

அச்சுறத்ுிகளலயும ுடுப்புற்கமசன ஒசர வழி ஆகம.


