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இலங்ககையில் அரசியல் ல் நயல் நெருக்கைடிக்க
ஒரு ு சரு சோரலிர தீர்வுக்கைு சோகைப் ு சகு சோரு சோட

By the Socialist Equality Party (Sri Lanka),   31 October 2018

ஜனாதிபதி ம மைத்திரிபால சிறி சிறிசல சிறிசேன,  அக் சிறிசடாபர் 26  அன்று ஒரு அரசியல் ல சிறிசேதிமய

 சிறிச மைற்ககாண்டமதை அடுத்த,  இலங்மக ஆளும் தைட்டின்  சிறிசபாட்டி கன்மனகளுக்க
இமட சிறிசய அரல சிறிசே அதிகாரத்மதைப் பற்றிக்ககாள்வதைற்காக கடும மையான அரசியல்
உள் சிறிச மைாதைல்கள் கவடித்தள்ளன.

ஒரு கன்மன,  கவள்ளிக்கிழம மை பிரதை மைர் பதைவியில் இருந்த நீக்கப்பட்ட ரணில்
விக்கிர மைசிங்க தைமலம மையிலான ஐக்கிய  சிறிசதைசியக் கட்சிமய (ஐ. சிறிசதை.க.)  ம மைய மைாகக்
ககாண்டுள்ளத. இன்கனான்று, ஜனாதிபதியும், சிறி சிறிசல சிறிசேனவால் பிரதை மைராக நியமிக்கப்பட்ட
முன்னாள் ஜனாதிபதி  மைஹிந்தை இராஜபக்ஷவும் தைமலம மை வகிக்கம் ஸ்ரீலங்கா சுதைந்திரக்
கட்சிமய (ஸ்ரீ.ல.சு.க.) சூழ அம மைந்தள்ளத.

இலங்மகயில்  சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே ல சிறிசே மைத்தவக் கட்சியானத ( சிறிசல சிறிசோ.ல சிறிசே.க.),  இந்தை முதைலாளித்தவக்
கட்சிகள் அமனத்மதையும் நிராகரித்த,  தைனத கல சிறிசோந்தை நலன்களுக்காகப்  சிறிசபாராட
சுயாதீன மைாக அணிதிரளு மைாறு கதைாழிலாள வர்க்கத்தக்க அமழப்பு விடுக்கின்றத.
இலங்மக முதைலாளித்தவத்தின் இந்தை மகக்கூலி பிரதிநிதிகள், ஜனநாயக  மைற்றும் ல சிறிசேமூக
உரிம மைகமள பாதகாப்பார்கள் என்று எவரும் எவ்விதை  மைாமயயும் ககாண்டிருக்கக்
கூடாத.  அதிகாரத்திற்க வரும் எந்தை கட்சி சிறிசயா அல்லத கட்சிக சிறிசளா சிங்களம்,  தைமிழ
 மைற்றும் முஸ்லிம்களு மைாக உமழக்கம்  மைக்களின் வாழக்மக நிமலம மைகள் மீதைான
தைாக்கதைமல தீவிர மைாக்கவ சிறிசதைாடு எந்தைகவாரு எதிர்ப்மபயும் ககாடூர மைாக நசுக்கம்.

கதைாழிலாள வர்க்கத்தினதம் இமளஞர்களதம் நகர்ப்புற  மைற்றும் கிரா மைப்புற ஏமழகளதம்
ஜனநாயக  மைற்றும் ல சிறிசேமூக உரிம மைகமளப் பாதகாக்க,  ஒரு ல சிறிசேர்வ சிறிசதைல சிறிசே  சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே
 சிறிசவமலத்திட்டத்மதை அடிப்பமடயாகக் ககாண்ட, கதைாழிலாளர்கள்  மைற்றும் விவல சிறிசோயிகளின்
அரல சிறிசோங்கத்திற்காக  சிறிசபாராட தைனத பதைாமகயின் கீழ அணிதிரளு மைாறு
கதைாழிலாளர்களுக்கம் இமளஞர்களுக்கம்  சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே ல சிறிசே மைத்தவக் கட்சி அமழப்பு
விடுக்கின்றத.

சிறி சிறிசல சிறிசேன அரசியலம மைப்பிற்க முரகு முரணாக விக்கிர மைசிங்கமவ பதைவி நீக்கியம மை,
இலங்மகக்க 1948 ல் "சுதைந்திரம்"  எனப்படுவத வழங்கப்பட்டத முதை சிறிசல,  நீண்ட
கால மைாக பாராளு மைன்ற ஆட்சி சீரழிந்த வந்தைதைன் உச்ல சிறிசேகட்ட மைாகம்.  இந்தை அரசியல்
ல சிறிசேதியின் மூலம்,   சிறிச மைால சிறிசே மைமடந்த வரும் உலகப் கபாருளாதைார கநருக்கடி,  கறிப்பாக
அக மைரிக்காவிற்கம் சீனாவிற்கம் இமடயில் கூர்ம மையமடந்த வரும் புவில சிறிசோர்-அரசியல்
பதைட்டங்கள்  மைற்றும் ல சிறிசேர்வ சிறிசதைல சிறிசே ரீதியாக எழுச்சியமடந்த வரும் வர்க்கப்
 சிறிசபாராட்டங்களும் இலங்மகயில் கூர்ம மையாக கவளிப்பட்டுள்ளன.

ஞாயிறன்று நாட்டு  மைக்களுக்க ஆற்றிய தைனத கதைாமலக்காட்சி உமரயில்,  பதைவி
நீக்கப்பட்ட பிரதை மைரால் அழிக்கப்பட்டு வந்தை "நல்லாட்சியின்  சிறிச மைன்ம மையான
எதிர்பார்ப்புகமள பாதகாக்க"  அவசிய மைாகியத என்று அறிவித்தை சிறி சிறிசல சிறிசேன,  தைனத
ஜனநாயக வி சிறிசராதை நடவடிக்மககமள நியாயப்படுத்தை முயன்றார்.  திங்களன்று ஆற்றிய
ஒரு உமரயில், தைனத அரல சிறிசோங்கத்தின் கீழ ஜனநாயகம்  மைலர்ந்தைத என்று விக்கிர மைசிங்க
பதிலளித்தைார். "முமளவிடும் ல சிறிசேர்வாதிகாரம்" தைமலதூக்க ஐ. சிறிசதை.க. அனு மைதிக்காத என்றும்
"பாராளு மைன்ற ஜனநாயகத்மதை"  பாதகாக்க உச்ல சிறிசேபட்ல சிறிசேம்  சிறிசபாராடுவதைாக அவர்
எச்ல சிறிசேரித்தைார்.

எவ்வளவு கபாய,  எவ்வளவு பால சிறிசோங்கத்தைனம்!  2015  ஜனாதிபதித்  சிறிசதைர்தைலின்
 சிறிசபாத,சிறி சிறிசல சிறிசேனவும் விக்கிர மைசிங்கவும் ஒ சிறிசர  சிறிச மைமடயில் இராஜபக்ஷவின் எ சிறிசதைச்ல சிறிசேதிகார
ஆட்சிமய கண்டனம் கல சிறிசேயதை சிறிசதைாடு "நல்ல ஆட்சிமயயும்"  சிறந்தை வாழக்மக
நிமலம மைகமளயும் உருவாக்கவதைாக வாக்கறுதியளித்தைனர்.  இந்தை  சிறிசகாஷங்கள்
அமனத்தம், சீனாவிற்க கநருக்க மைானவராக கருதைப்பட்ட இராஜபக்ஷமவ அகற்றுவதைற்க
அக மைரிக்காவால் திட்டமிடப்பட்ட ஆட்சி  மைாற்ற ல சிறிசேதிமய மூடி  மைமறப்பமவ  மைட்டு சிறிச மை.

ஆளும் வர்க்கத்தின் எந்தைப் பிரிவும் உமழக்கம்  மைக்களின் அடிப்பமட ஜனநாயக
உரிம மைகமள பாதகாக்கவில்மல.  பாராளு மைன்றம் எப்கபாழுதம் புமகபடர்ந்தை
திமரயாக சிறிசவ இருந்த வருகிறத.  அதைற்கப் பின்னால் முதைலாளித்தவ மைானத
கதைாழிலாளர்கள்  மைற்றும் ஏமழகளின் இழப்பில் ஈவிரக்கமின்றி தைனத வர்க்க நலன்கமள
 சிறிச மைம்படுத்திக்ககாள்கிறத.  சிறிசபாட்டிக் கட்சிகள் “ஜனநாயகத்தக்கான” தை மைத கடப்பாட்மட
பிரகடனம் கல சிறிசேயதைாலும் கூட,  இப் சிறிசபாத இந்தை கட்டம மைப்பு கபாறிந்த
ககாட்டிக்ககாண்டிருக்கின்றத.

2008  உலக நிதியச் ல சிறிசேரிவுகளில் இருந்த தைமலதூக்கிய ஆழ மைான கநருக்கடியில்
இலங்மக கபாருளாதைாரம் சிக்கியுள்ளத.  பிரிவிமனவாதை தைமிழீழ விடுதைமலப்
புலிகளுக்க எதிரான, வடக்க  மைற்றும் கிழக்கில் தைமிழ  மைக்களின் வாழக்மகமய அழித்தை,
தைனத தீவிர மைாக்கப்பட்ட இனவாதை யுத்தைத்தக்க பாரியளவில் கல சிறிசேலவிடுவதைற்காக,
இராஜபக்ஷ அரல சிறிசோங்கம் பிர மைாண்ட மைான கடன்கமள வாங்கியத.  அ சிறிசதை ல சிறிசே மையம் அத,
ல சிறிசேர்வ சிறிசதைல சிறிசே நாகு முரணய நிதியம்  சிறிசகாரிய,  பாரிய ல சிறிசேமூக  சிறிசல சிறிசேமவ கவட்டுக்கமளயும் விமல
 மைானிய கவட்டுக்கமளயும் நமடமுமறப்படுத்தவதைன் மூலம்,  அந்தைச் சும மைமய
உமழக்கம்  மைக்கள் மீத சு மைத்தியத.

2015 ல் இராஜபக்ஷமவ பதைவியிலிருந்த நீக்கிய பின்னர்,  சிறி சிறிசல சிறிசேன ஜனாதிபதியாகவும்
விக்கிர மைசிங்க பிரதை மைராகவும் இருந்தை " சிறிசதைசிய ஐக்கிய"  அரல சிறிசோங்கம்,  இலங்மக
கவளியுறவுக் ககாள்மகமய வாஷிங்டனுடன்  மைறுஒழுங்க கல சிறிசேயதைதடன்,  ல சிறிசேர்வ சிறிசதைல சிறிசே
நாகு முரணய நிதியத்தின் சிக்கன நடவடிக்மககமள கதைாடர்ந்தம் அமுல்படுத்தியத.
உமழக்கம்  மைக்கள்  சிறிசவமலநிறுத்தைங்கள்  மைற்றும் ஆர்ப்பாட்டங்கமள ஏற்பாடு கல சிறிசேயதை
 சிறிசபாத,  அவர்கமள அடக்க கபாலிஸ்  மைற்றும் இராணுவத்மதை பயன்படுத்தை அந்தை
அரல சிறிசோங்கம் தையங்கவில்மல.

கபருகிவந்தை கவகஜன எதிர்ப்பு  மைற்றும் ஆழ மைமடந்த வரும் நிதி கநருக்கடிக்க
 மைத்தியில்,  கபப்ரவரியில் நடந்தை உள்ளூராட்சி  மைன்றத்  சிறிசதைர்தைலில் ல சிறிசேந்தித்தை கபரும்
இழப்புகளுக்க சிறி சிறிசல சிறிசேனவும் விக்கிர மைசிங்கவும் ஒருவமர ஒருவர் கற்றம்
ல சிறிசோட்டிக்ககாண்ட நிமலயில்,  இந்தை "ஐக்கிய"  அரல சிறிசோங்கம் பிளவுபடத் கதைாடங்கியத.
அ சிறிசதை  சிறிசநரம்,  அதிகாரத்திற்கான புதிய முயற்சியில் இராஜபக்ஷவால் கிளறிவிடப்பட்ட
திட்டமிட்ட சிங்கள  சிறிசபரினவாதை பிரச்ல சிறிசோரத்திற்க அவர்கள் இருவரும் தைாங்களாக சிறிசவ
இகு முரணங்கிச் கல சிறிசேன்றனர்.

வாழக்மக நிமலம மைகளின் மீதைான அரல சிறிசோங்கத்தின் தைாக்கதைல்களுக்க எதிரான எதிர்ப்பு,
பல் சிறிசவறு பிரிவு கதைாழிலாளர்கள் அ சிறிசதை சிறிசபால் விவல சிறிசோயிகள்,  மீனவர்கள்  மைற்றும்
 மைாகு முரணவர்கள்  மைத்தியிலும் பரவலாக உள்ளத. அவர்கள், இன  சிறிசவறுபாடுகமளக் கடந்த
இமகு முரணயத் கதைாடங்கியுள்ளனர்.

கறிப்பிடத்தைக்க வமகயில்,  சிறி சிறிசல சிறிசேனவின் அரசியல் ல சிறிசேதிக்க இரண்டு நாட்களுக்க
முன்னர் சிங்கள, தைமிழ  மைற்றும் முஸ்லிம்களு மைாக 5,000 இளம் கதைாழிலாளர்கள், ல சிறிசேம்பள
உயர்வு  சிறிசகாரி  சிறிசபாராடிவரும் இலட்ல சிறிசேக் ககு முரணக்கான  சிறிசதைாட்டத் கதைாழிலாளர்களுக்க
ஆதைரவாக ககாழும்பில் கூடினர்.  இந்தை ஆர்ப்பாட்டம்,  முதைல் தைடமவயாக ல சிறிசேமூக
ஊடகங்கள் மூலம் இளம் கதைாழிலாளர்கள் அணிதிரண்டுள்ளனர் என்று எச்ல சிறிசேரிக்மக
விடுக்கம் ஆசிரியர் தைமலயங்கங்களுடன்,  ஆளும் உயரடுக்மக அதிர்ச்சிக்க
உள்ளாக்கியுள்ளத.

தைங்களுக்கிமட சிறிசயயான கன்மன  சிறிசவறுபாடுகள் எதவாக இருந்தைாலும்,  முழு ஆளும்
வர்க்கமும், கதைாழிலாள வர்க்கத்தின்  மைற்றும் கிரா மைப்புற கவகஜனங்களின் ஐக்கியப்பட்ட
இயக்கத்மதைக் கண்டு பீதியமடந்தள்ளத.  "ஜனநாயகம்"  பற்றி பால சிறிசோங்க
காட்டிக்ககாள்கின்ற  சிறிசபாதிலும், தைற் சிறிசபாமதைய கல சிறிசேப்பான அதிகாரப்  சிறிசபாராட்டத்தில் எந்தைக்



கட்சி கவன்றாலும்,  அத உமழக்கம்  மைக்களின் எதிர்ப்மப அடக்கவதைற்க 30
ஆண்டுகால ககாடூர இனவாதை யுத்தைத்தின்  சிறிசபாத கட்டிகயழுப்பப்பட்ட கபாலிஸ் அரல சிறிசே
இயந்திரத்தின் முழு ல சிறிசேக்திமயயும் பயன்படுத்தம்.

தைங்கள் ஆமகு முரணகமள அமுல்படுத்தவதைற்க ஒரு வலுவான நபமரக் ககாண்டுவர
கூட்டுத்தைாபன வட்டாரங்களில் ஏற்கன சிறிசவ ஒரு உந்ததைல் உள்ளத.  இலங்மக
முதைலாளி மைார் ல சிறிசேம் சிறிச மைளனத்தின் ல சிறிசேமீபத்திய கூட்டத்தில், ஒரு உயர் மைட்ட தைமலம மை நிர்வாக
அதிகாரியான அ சிறிசல சிறிசோக் பத்திரன,  "எங்களுக்க ஒரு வலுவான தைமலம மை  சிறிசவண்டும்;
ககாஞ்ல சிறிசேம் ல சிறிசேர்வாதிகாரியானவர்  சிறிசவண்டும், இன்று ஆளும் கட்சிகள் இரண்டு உள்ளன,
ஆனால் எவரும் முடிவு எடுப்பதில்மல,"  என அங்கிருந்தை ஏமனயவர்களின்
உடன்பாட்டுடன் பிரகடனம் கல சிறிசேயதைார்.

1948 ல் உத்தி சிறிசயாகபூர்வ சுதைந்திரம் கபற்றதில் இருந் சிறிசதை,  ஆட்சியில் இருந்தை ஐ. சிறிசதை.க.
 மைற்றும் ஸ்ரீ.ல.சு.க.  தைமலம மையிலான அரல சிறிசோங்கங்கள்,  உமழக்கம்  மைக்களின் ஜனநாயக
அபிலாமஷகமள  மைற்றும் அவல சிறிசேர ல சிறிசேமூகத்  சிறிசதைமவகமள பூர்த்தி கல சிறிசேயய முதைலாளித்தவ
வர்க்கத்தின் இயலாம மைமய கதைளிவாக நிரூபித்தைன.  1940 கள்  மைற்றும் 1950 களில்
கதைாழிலாளர்கள்  மைற்றும் ஏமழகளின் எதிர்ப்பில் இருந்த தைமல தைப்புவதைற்காக
வழங்கப்பட்ட  மைட்டுப்படுத்தைப்பட்ட ல சிறிசேலுமககள் கவட்டித் தைள்ளப்பட்டுள்ளன அல்லத
முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டுவிட்டன.  சிறிச மைலும், இந்தை  சிறிசபாராட்டங்கமள வழிநடத்திய கட்சிகள்
 மைற்றும் கதைாழிற்ல சிறிசேங்கங்கள் -எல்லாவற்றிற்கம்  சிறிச மைலாக லங்கா ல சிறிசே மைல சிறிசே மைாஜக் கட்சி
(ல.ல சிறிசே.ல சிறிசே.க.)- இப்கபாழுத அரசியல் ஸ்தைாபனத்தின் உறுதியான அங்க மைாகி உள்ளன.

பல தைல சிறிசோப்தைங்களாக, கதைாழிலாள வர்க்கத்மதை பிளவுபடுத்தவதைன் மூலம் முதைலாளித்தவ
ஆட்சிமய தூக்கி நிறுத்தவதைற்க தைமிழர் வி சிறிசராதை  சிறிசபரினவாதைத்மதை பயன்படுத்தவமதை
ககாழும்பு அரசியல்வாதிகள் வாடிக்மகயாக ககாண்டுள்ளனர்.  இந்தை ககாடூர மைான
வகப்புவாதை அரசியலானத ஒட்டுக மைாத்தை மைாக இறுதியில் உமழக்கம்  மைக்களுக்கம்
 சிறிசபரழிவுகர மைான விமளவுகளுடன் 30  ஆண்டுகால யுத்தைத்திற்க வழிவகத்தைத.  தைமிழ
 சிறிசதைசிய கூட்டம மைப்பு  சிறிசபான்ற கட்சிகளின் தைமிழ இனவாதைம் உட்பட,  அமனத்த
வடிவிலான  சிறிசதைசியவாதைத்மதையும்  சிறிசபரினவாதைத்மதையும் எதிர்த்த,  தை மைத கபாத வர்க்க
நலன்கமள பாதகாக்க ஐக்கியப்படா மைல் கதைாழிலாளர்கள்  மைற்றும் இமளஞர்களால்
முன் சிறிசநாக்கி அடி எடுத்த மவக்க முடியாத என்று  சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே ல சிறிசே மைத்தவக் கட்சி
எச்ல சிறிசேரிக்கின்றத.

தைற் சிறிசபாமதைய கநருக்கடியின்  மைத்தியில் ஐ. சிறிசதை.க.,  ஸ்ரீ.ல.சு.க.  ஆகிய பிரதைான
முதைலாளித்தவக் கட்சிகள் இரண்டின் மீதைான பரந்தை எதிர்ப்மப சுரண்டிக்ககாள்ள
முயற்சிக்கம்  மைக்கள் விடுதைமல முன்னணியின் ( சிறிசஜ.வி.பி) அரசியல் வாயச்ல சிறிசேவடால்கள்
 மைற்றும் பால சிறிசோங்ககளுக்க எதிராகவும்  சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே ல சிறிசே மைத்தவக் கட்சி வி சிறிசல சிறிசேட எச்ல சிறிசேரிக்மக
விடுக்கின்றத.  எந்தைகவாரு கட்சிக்கம் ஆதைரவளிக்கவில்மல என்ற  சிறிசஜ.வி.பி.  இன்
பிரகடனம் ஒரு கபாயயாகம்.  ககாழும்பு அரசியல் ஸ்தைாபனத்தின் ஒரு பகதியாக,
 சிறிசஜ.வி.பி.  இரு கட்சிகளுக்கிமடயில் கவட்கமின்றி சூழச்சித் தைந்திரங்கமள
மகயாண்டுள்ளத.  அத 2005 ல் ஸ்ரீ.ல.சு.க.  அரல சிறிசோங்கத்தில் இமகு முரணந்த ககாண்டத.
பின்னர் 2015 ல் " சிறிசதைசிய ஐக்கிய" அரல சிறிசோங்கத்மதை ஆதைரித்தைத. இன்றும் அத,  சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசேம்
ஒருபுறமிருக்க,  ஏதைாவகதைாரு முதைலாளித்தவக் கட்சியினருடன் ககாடுக்கல்
வாங்கல்களுக்கச் கல சிறிசேல்ல சிறிசவ " மைக்கள் ல சிறிசேக்திக்க"  அமழப்பு விடுக்கின்ற சிறிசதை அன்றி,
உமழக்கம்  மைக்களின் உரிம மைகளுக்காகப்  சிறிசபாராட அல்ல.

தைற் சிறிசபாமதைய அரசியல் கநருக்கடியும்,  உத்தி சிறிசயாகபூர்வ சுதைந்திரத்தின் பால சிறிசோங்க
தைனத்மதை அம்பலப்படுத்தகிறத.   சிறிசஜ.வி.பி.  உட்பட இலங்மகயில் உள்ள அமனத்த
முதைலாளித்தவ அரசியல் கட்சிகளும்,  சிறிசபரழிவுகர மைான  சிறிசபாருக்க வழிவகக்கம் கபரும்
வல்லரசுகளுக்க இமடயிலான உக்கிர மைமடந்த வரும்  சிறிசபாட்டியியின் சிப்பாயகள்
ஆகம்.  இராஜபக்ஷ அதிகாரத்திற்க திரும்பியமதை சீன ஜனாதிபதி வர சிறிசவற்றுள்ளார்.

அ சிறிசதை சிறிசவமள அக மைரிக்காவும் அதைன் கூட்டாளிகளும் பாராளு மைன்றத்மதை மீண்டும்
கூட்டுவதைற்க விக்கிர மைசிங்க விடுக்கம் அமழப்மப ஆதைரிக்கின்றன. பிரதை மைர் பதைவிக்கான
உரிம மை  சிறிசகாரமல அத பலப்படுத்தம் என்று அவர் ககு முரணக்கிடுகின்றார்.

அக மைரிக்கா,  இந்திய-பசிபிக் பிராந்தியத்மதை ஒரு இராஜதைந்திர,  கபாருளாதைார  மைற்றும்
இராணுவ  சிறிசபார்க்கள மைாக  மைாற்றி,   சிறிசபாருக்கான தையாரிப்பில் சீனாவுக்க எதிராக
அணிதிரளு மைாறு நாடுகமள வற்புறுத்தகிறத. சீனா தைன் பக்கத்தில், எந்தை முற் சிறிசபாக்கான
தீர்மவயும் ககாண்டிருக்காதை சிறிசதைாடு,  தைனத கபாருளாதைார கல சிறிசேல்வாக்மக பயன்படுத்தி
அக மைரிக்காமவ எதிர்த் நிற்க முயலும் அ சிறிசதை ல சிறிசே மையம்,  அதைன் கல சிறிசோந்தை இராணுவத்
தைளவாடங்கமள கட்டிகயழுப்புகிறத.  இலங்மகயிலும் பிராந்தியம் முழுவதிலும் உள்ள
ஆளும் வர்க்கங்கள், முடிவில்  மைனிதைகலத்திற்க ஒரு  சிறிசபரழிமவ  மைட்டு சிறிச மை தைரக்க்கூடிய,
அணு ஆயுதைம் ககாண்ட இரு ல சிறிசேக்திகளுக்க இமட சிறிசயயான ஒரு  சிறிசபாரின் முன்னரங்கில்
தைங்களத கல சிறிசோந்தை  மைக்கமள சிறிசய முன்நிறுத்தகின்றன.

இலங்மகயில் கடந்தை ஏழு தைல சிறிசோப்தை கால முதைலாளித்தவ ஆட்சி,  லி சிறிசயான்
ட்கராட்ஸ்கியின் நிரந்தைரப் புரட்சி தைத்தவத்மதை முற்றிலும் நிரூபித்தள்ளத. முதைலாளித்தவ
அபிவிருத்தி காலங்கடந்தை நாடுகளில் உள்ள ஆளும் வர்க்க மைானத
ஏகாதிபத்தியத்திலிருந்த சுதைந்திரம் கபறுவத  மைற்றும் சிறுபான்ம மையினருக்க ல சிறிசே மை
உரிம மைமயயும் ஒழுக்க மைான வாழக்மக நிமலம மைகமளயும் ஸ்தைாபிப்பத உட்பட
அடிப்பமட ஜனநாயக பிரச்சிமனகமளத் தீர்க்க இலாயக்கற்றத,  என்று ட்கராட்ஸ்கி
எச்ல சிறிசேரித்தைார்.  முதைலாளித்தவத்தின் அமனத்தப் பிரிவுகளுக்கம் எதிரான ஒரு அரசியல்
 சிறிசபாராட்டத்தில், கதைாழிலாள வர்க்கத்தைால்  மைட்டு சிறிச மை, உலக அளவில்  சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசேத்திற்கான
 சிறிசபாராட்டத்தின் பகதியாக,  ஜனநாயகப் புரட்சியின் பணிகமள முன்கனடுக்கவும்
 சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே ககாள்மககமள அமுல்படுத்தைவும்,  கிரா மைப்புற ஏமழகமளயும் ஒடுக்கப்பட்ட
 மைக்கமளயும் தைன்னுடன் அணிதிரட்டிக்ககாள்ள முடியும்.

இந்தை அரசியல் முன் சிறிசனாக்க  மைற்றும்  சிறிசவமலத்திட்டத்திற்காக  சிறிசபாராடும் ஒ சிறிசர கட்சி,
நான்காம் அகிலத்தின் அமனத்தலகக் கழுவின் இலங்மகப் பகதியான  சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே
ல சிறிசே மைத்தவக் கட்சி  மைட்டு சிறிச மை ஆகம்.  அரசியல் நிமலம மை ல சிறிசேம்பந்தை மைாக ஒரு  மைதிப்பீட்மட
கல சிறிசேயதககாண்டு,  நிரந்தைரப் புரட்சி தைத்தவத்மதை அடிப்பமடயாகக் ககாண்டு அதைன்
கல சிறிசோந்தை சுயாதீன மைான வழிமய வகத்தக்ககாள்ள  சிறிசவண்டும் என கதைாழிலாள
வர்க்கத்தக்க நாங்கள் அமறகூவல் விடுக்கின் சிறிசறாம்.

கதைாழிலாளர்கள்  சிறிசவமலத் தைளங்களிலும் அயல் பிர சிறிசதைல சிறிசேங்களிலும்
கபருந் சிறிசதைாட்டங்களிலும் சுயாதீன நடவடிக்மக கழுக்கமள அம மைக்க முன்நடவடிக்மக
எடுத்த,  தைங்களத ஜனநாயக உரிம மைகள்  மைற்றும் வர்க்க நலன்களுக்காகப்
 சிறிசபாராடுவதைன்  சிறிசபரில்,  கிரா மைப்புற ஏமழகளதம் இமளஞர்களதம் ஆதைரமவ
திரட்டிக்ககாள்ள  சிறிசவண்டும்.  ஜனநாயகத்திற்கான  சிறிசபாராட்ட மைானத அரல சிறிசே அதிகாரம்
ல சிறிசேம்பந்தை மைான பிரச்சிமன சிறிசயாடும்,   சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசேக் ககாள்மககமள
நமடமுமறப்படுத்தவதைற்காக ஒரு கதைாழிலாளர்  மைற்றும் விவல சிறிசோயிகளின்
அரல சிறிசோங்கத்திற்கான  சிறிசபாராட்டத்தடனும் பிமகு முரணந்தள்ளத.

உமழக்கம்  மைக்கள் எதிர்ககாள்ளும் எந்தைகவாரு பிரச்சிமனமயயும்,  எல்லவாற்றுக்கம்
 சிறிச மைலாக உலக யுத்தை ஆபத்மதை,  இலங்மகக்கள் தீர்க்க முடியாத.  ல சிறிசேர்வ சிறிசதைல சிறிசே அளவில்
கதைாழிலாள வர்க்கத்தின் ஒரு ஐக்கியப்பட்ட இயக்கத்மதை கட்டிகயழுப்புவத
அவசிய மைாகம்.   சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே ல சிறிசே மைத்தவக் கட்சி கதைற்காசிய  சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே கடியரசுகளின்
ஒன்றியத்தக்கான  சிறிசபாராட்டத்தின் ஒரு ஒருங்கிமகு முரணந்தை அங்க மைாக,  ஸ்ரீலங்கா-ஈழம்
 சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே கடியரசுக்காக அமழப்பு விடுக்கின்றத.  இந்தை முன் சிறிசனாக்கக்காக
 சிறிசபாராடுவதைற்கத்  சிறிசதைமவயான கதைாழிலாள வர்க்கத்தின் புரட்சிகர கட்சியாக  சிறிசல சிறிசோல சிறிசேலில சிறிசே
ல சிறிசே மைத்தவக் கட்சிமய கட்டிகயழுப்ப அதில் இமகு முரணந்தககாள்ளு மைாறு கதைாழிலாளர்கள்,
இமளஞர்கள்  மைற்றும் புத்திஜீவிகளுக்க நாம் அமழப்பு விடுக்கின் சிறிசறாம்.

தொடடர்புகளுக்கு :  Socialist Equality Party (Sri Lanka)

716 1/1, Ethul Kote, Kote Road, Kote.

தொடலைபபேசசி : 011 288628939, 011 380968987 மின்னஞ்சல் : wswscmb@sltnet.lk


