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இலங்ககை ஜனனாதிபதித் ் தத் தேர்த் தேலில் பனாண
வி் தஜசிறிவர்த் தேனவுக்கு வனாக்கைளியுங்கைள!
சர்வ் தத் தேச ் தசனாசலிசத்திற்கைனான ் தபனாபோரனாட்டத்தில்
அணதிபோரளுங்கைள!
By Socialist Equality Party (Sri Lanka),

இலங்ககை

சசோசலிச சமத்துவக் கைட்சி (சசோ.ச.கை.), நவம்பர் 16 அன்ற

நகநடைபபறம் ஜ ஜனோதிபதித் சபதித் தேர்பதித் தேலில் ஒரு புரட்சிகைர சர்வசபதித் தேசிய சசோசலிச
சவகலத்திட்நடைத்திற்கைோ ஜன
உங்கைள்
ஆபதித் தேரகவ
பவளிப்படுத்துவபதித் தேற்கைோகை,
இலங்ககையில் உள்ள பபதித் தேோழிலோளர்கைள், இகளஞர்கைள் மற்றம் ஒடுக்கைப்பட்நடை
மக்கைளிநடைம் எங்கைள் சவட்போளர் போணி விசஜசிறிவர்பதித் தே ஜனவுக்கு வோக்கைளிக்குமோற
அகழைப்பு விடுக்கிறது.
சசோ.ச.கை., ஏகைோதிபத்திய சபோருக்கு, சமூகை உரிகமகைள் மற்றம் வோழ்க்ககைத்
பதித் தேரங்கைள் அழிக்கைப்படுவபதித் தேற்கு மற்றம் பபதித் தேோழிலோள வர்க்கைம், இகளஞர்கைள்
மற்றம் கிரோமப்புற ஏகழைகைகள அநடைக்குவகபதித் தே சநோக்கைமோகைக் பகைோண்நடை
சர்வோதிகைோர ஆட்சிக்கைோ ஜன இலங்ககை ஆளும் உயரடுக்கின் பதித் தேயோரிப்புகைளுக்கு
எதிரோகை ஒரு சசோசலிச மோற்றீட்டுக்கைோகைப் சபோரோடுகின்றது. எமது பகைோள்ககை,
சசோசலிச சர்வசபதித் தேசியவோபதித் தே சவகலத்திட்நடைத்தின் அடிப்பகநடையில் பபதித் தேற்கைோசியோவில்
சசோசலிச குடியரசுகைளின் ஒன்றியத்திற்கைோ ஜன சபோரோட்நடைத்தின் போகைமோகை, ஸ்ரீலங்கைோஈழைம்
சசோசலிச
குடியரசிற்கைோ ஜன
சபோரோட்நடைத்கபதித் தே
அடிப்பகநடையோகைக்
பகைோண்நடைபதித் தேோகும்.
கைநடைந்பதித் தே மோபதித் தேத்தில், ஐக்கிய சபதித் தேசியக் கைட்சியின் (ஐ.சபதித் தே.கை.) சஜித் பிசரமபதித் தேோச,
ஸ்ரீலங்கைோ பபோதுஜ ஜன முன் ஜனணியின் (ஸ்ரீ.ல.பபோ.ஜ.மு.) சகைோநடைோபய இரோஜபக
மற்றம் மக்கைள் விடுபதித் தேகல முன் ஜனணியின் (சஜ.வி.பி.) அனுர குமோர திசநோயகை
சபோன்ற முபதித் தேலோளித்துவக் கைட்சிகைளின் அக ஜனத்து ஜ ஜனோதிபதி சவட்போளர்கைளும்,
பதித் தேமது சபதித் தேர்பதித் தேல் விஞ்ஞோப ஜனங்கைகள பவளியிட்டு கூட்நடைங்கைளில் உகரயோற்றி ஜனர்.
அவர்கைள் அவற்றில் அடுத்பதித் தேடுத்து பபோய்கைகளசய பகைோட்டியுள்ள ஜனர்.
அவர்கைளின் வோக்குறதிகைளில் போநடைசோகல சிறவர்கைளுக்கு இலவச மதிய உணவு,
விவசோயிகைளுக்கு இலவச உரம் மற்றம் சகைோதுகம மோ, பபோது மற்றம்
பதித் தேனியோர்துகற ஊழியர்கைளின் ஊதியத்கபதித் தே உயர்த்துவது சபோன்ற எண்ணற்ற
வோக்குறதிகைள் அநடைங்கும்.
எவ்வோறோயினும், ஐ.சபதித் தே.கை., ஸ்ரீ.ல.பபோ.ஜ.மு. மற்றம் சஜ.வி.பி.யும் இந்பதித் தே
பபோய்கைளின் அடியில், "சபதித் தேசிய போதுகைோப்கப வலுப்படுத்துபதித் தேல்", "வலுவோ ஜன
மற்றம் நிகலயோ ஜன ஆட்சி", "சட்நடைம் ஒழுங்கு" மற்றம் "ஒழுக்கைமோ ஜன சமூகைம்"
ஆகியவற்றக்கு முன்னுரிகம பகைோடுக்கை சவண்டும் என்ற "அகழைப்கப"
தீவிரப்படுத்தியுள்ள ஜன. ஆட்சிக்கு வந்பதித் தே பின் ஜனர் இவற்கற பசயல்படுத்துவபதித் தேோகை
அவர்கைள் கூறகின்ற ஜனர். இகவ சர்வோதிகைோர ஆட்சிக்கைோ ஜன குறியீட்டு
பசோற்கைகளத் பதித் தேவிர சவறல்ல.
ஆளும் உயரடுக்கின் அக ஜனத்து பிரிவுகைளும், சர்வசபதித் தேச வர்க்கைப் சபோரோட்நடைத்தின்
போகைமோகை இப்சபோது ஒவ்பவோரு கைண்நடைத்திலும் பரவி வருவது சபோல்,
இலங்ககையிலும் வளர்ந்து வரும் பபதித் தேோழிலோளர்கைள் மத்தியிலோ ஜன சமூகை
அகமதியின்கம குறித்பதித் தே மரண அச்சத்பதித் தேோல் உந்பதித் தேப்படுகின்ற ஜன.
பகைோழும்பு அரசோங்கைம், ஏப்ரல் 21 அன்ற இலங்ககையில் நநடைத்பதித் தேப்பட்நடை
பயங்கைரவோபதித் தேத் பதித் தேோக்குபதித் தேல்கைகள, இந்பதித் தே சமூகை சபோரோட்நடைங்கைகள அச்சுறத்தி
அநடைக்குவபதித் தேற்கைோகை கைடுகமயோ ஜன அவசரகைோல சட்நடைங்கைகள திணிக்கைவும், முஸ்லிம்
எதிர்ப்பு பிரச்சோரத்கபதித் தே தூண்டிவிநடைவும் பயன்படுத்திக்பகைோண்நடைது. ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ்.
ஆபதித் தேரவுநடை ஜனோ ஜன இஸ்லோமிய அடிப்பகநடைவோபதித் தே சபதித் தேசிய பதித் தேவ்ஹீத் ஜமோத் அகமப்பு
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நநடைத்திய இந்பதித் தே பதித் தேோக்குபதித் தேலில் 250 க்கும்
பசய்யப்பட்நடை ஜனர்.

சமற்பட்நடை

மக்கைள்

படுபகைோகல

இருப்பினும், பபதித் தேோழிலோளர்கைள் பபதித் தேோநடைர்ந்து எதிர்பகைோள்ளும் பதித் தேோங்கை முடியோபதித் தே
நிகலகமகைளின் கைோரணமோகை பபதித் தேோழிலோளர்கைளின் சபோரோட்நடைங்கைகள அநடைக்கை
முடியோது. பசப்நடைம்பர் மற்றம் அக்சநடைோபர் மோபதித் தேங்கைளில், 16,000 க்கும் சமற்பட்நடை
பல்கைகலக்கைழைகை கைல்விசோரோ பபதித் தேோழிலோளர்கைள் ஒரு மோபதித் தே கைோலமோகை
சவகலநிறத்பதித் தேத்தில் ஈடுபட்நடை ஜனர்; இரண்டு இலட்சம் ஆசிரியர்கைள் இரண்டு
நோட்கைள் சவகலநிறத்பதித் தேத்தில் ஈடுபட்நடை ஜனர்; 2,000 க்கும் சமற்பட்நடை இரயில்
ஊழியர்கைள் அநடைக்குமுகறக்கைோகை திணிக்கைப்பட்நடை அத்தியோவசிய சசகவகைள்
விதிமுகறகைகளயும் மீறி சவகல நிறத்பதித் தேம் பசய்பதித் தே ஜனர்.
ஜ ஜனோதிபதி சபதித் தேர்பதித் தேல் அறிவிக்கைப்பட்நடைகபதித் தே அடுத்து, ஒரு வலுவோ ஜன அரசோங்கைத்கபதித் தே
நிறவுவபதித் தேற்கைோ ஜன பதித் தேமது திறக ஜன நிரூபிக்கை ஐ.சபதித் தே.கை. மற்றம் ஸ்ரீ.ல.பபோ.ஜ.மு.
ஆகியகவ ஒருவருக்பகைோருவர் சபோட்டியிட்டுக்பகைோள்கின்ற ஜன. பிரிவிக ஜனவோபதித் தே
பதித் தேமிழீழை விடுபதித் தேகலப் புலிகைளுக்கு எதிரோ ஜன சபோகர இரக்கைமின்றி முன்ப ஜனடுத்பதித் தே
முன் ஜனோள் ஜ ஜனோதிபதி மஹிந்பதித் தே இரோஜபகவின் கீழ் போதுகைோப்புச் பசயலோளரோகை
இருந்பதித் தே சகைோநடைோபய இரோஜபககவ நிறத்தியுள்ளது. அசபதித் தே சநரத்தில், ஐ.சபதித் தே.கை.
சவட்போளர் சஜித் பிசரமபதித் தேோச, சபதித் தேசிய போதுகைோப்புக்கு பதித் தேகலகம பதித் தேோங்கை
முன் ஜனோள் இரோணுவத் பதித் தேளபதி சரத் பபோன்சசகைோகவ போதுகைோப்பு அகமச்சரோகை
நியமிப்பபதித் தேோகை அறிவித்துள்ளோர்.
இந்சபதித் தேோ-பசிபிக் பிரோந்தியத்தில் சீ ஜனோவிற்கு எதிரோகை குறிகவக்கைப்பட்நடை அபமரிக்கை
இரோணுவ கைட்நடைகமப்பில் இலங்ககைகய சமலும் ஒருங்கிகணப்பபதித் தேற்கைோ ஜன
முயற்சிகைளும் நநடைந்து வருகின்ற ஜன. ஜ ஜூகல மோபதித் தேம், வோஷிங்நடைன் 1997 இல்
ககைபயழுத்திநடைப்ட்நடை பகநடைகைள் நிகலபகைோள்ளல் உநடைன்படிக்ககைகய (SOFA)
புதுப்பிப்பபதித் தேற்கைோகை பகைோழும்கப பநருக்குவபதித் தேற்கு முயன்றதுநடைன், அபமரிக்கைப்
பகநடைகைள் நோட்டிற்குள் சுபதித் தேந்திரமோகை நுகழைய அனுமதிக்கை புதிய உட்பிரிவுகைகள
அதில் இகணத்துள்ளது. இந்பதித் தே ஒப்பந்பதித் தேத்தில் அரசோங்கைம் ககைபயழுத்திநடை
விரும்பி ஜனோலும், அபதித் தேற்கு எதிரோ ஜன பபோதுமக்கைளின் விசரோபதித் தேத்பதித் தேோல் பதித் தேற்கைோலிகைமோகை
நிறத்தி கவக்கைப்பட்டுள்ளது. எனினும் இது நிகைழ்ச்சித் திட்நடைத்தில் இருந்து
அகைற்றப்பநடைவில்கல.
இந்பதித் தே அபிவிருத்திகைசளோடு இகணந்பதித் தே ஏகைோதிபத்திய சபோர் ஆபத்கபதித் தேப் பற்றி
ஒரு கைட்சி கூநடை குரல் எழுப்பவில்கல. ஏப ஜனன்றோல் அகவ அக ஜனத்தும்
அபமரிக்கை மற்றம் அபதித் தேன் பிரோந்திய நட்பு நோநடைோ ஜன இந்தியோவின் ஆபதித் தேரகவப்
பபறவபதித் தேற்கைோகை முண்டியடிக்கின்ற அசபதித் தேசவகள, சீ ஜனோவிநடைம் நிதி உபதித் தேவிகய
எதிர்போர்க்கின்ற ஜன.
2015 ஜ ஜனோதிபதித் சபதித் தேர்பதித் தேலில், முன் ஜனோள் ஜ ஜனோதிபதி மஹிந்பதித் தே இரோஜபககவ
பவளிசயற்றவும், கமத்ரிபோல சிறிசச ஜனகவ ஆட்சிக்கு பகைோண்டுவரவும் ஒரு
ஆட்சி மோற்ற நநடைவடிக்ககைகய வோஷிங்நடைன் திட்நடைமிட்நடைது. இரோஜபகவின்
ஜ ஜனநோயகை விசரோபதித் தே ஆட்சி மற்றம் புலிகைளுக்கு எதிரோ ஜன அவரது சபோகர
அபமரிக்கைோ ஆபதித் தேரித்பதித் தே சபோதிலும், பபய்ஜிங்குநடை ஜனோ ஜன அவரது உறவுகைகள
வோஷிங்நடைன் எதிர்த்பதித் தேது.
ஆட்சிக்கு வந்பதித் தேபின், சிறிசச ஜன, பிரபதித் தேமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கைவின் ஆபதித் தேரவுநடைன்,
அபமரிக்கைோவிற்கும் இந்தியோவிற்கும் ஆபதித் தேரவோகை இலங்ககையின் பவளியுறவுக்
பகைோள்ககைகய தீவிரமோகை மோற்றி ஜனோர். இது இலங்ககை ஆயுபதித் தேப்பகநடைகைகள,

குறிப்போகை கைநடைற்பகநடைகய, இந்சபதித் தேோ-பசிபிக் கைட்நடைகளத் பதித் தேளத்தின் ஒரு பகுதியோகை
இருக்கும் அபமரிக்கை இரோணுவத்துநடைன் இகணத்துள்ளது.
உலகைளோவிய புவிசோர் அரசியல் பபதித் தேட்நடைங்கைளின் சூறோவளியில் இலங்ககை
இவ்வோற இழுக்கைப்படுகிறது. பபதித் தேற்கைோசியோவிற்கைோ ஜன அபமரிக்கை உபதித் தேவி
இரோஜோங்கை பசயலோளர் ஆலிஸ் ஜி. பவல்ஸ், அக்சநடைோபரில் பவளியுறவு
விவகைோரங்கைளுக்கைோ ஜன போரோளுமன்ற துகணக்குழுவிநடைம் கைருத்து பபதித் தேரிவிக்ககையில்,
“இலங்ககை ஒரு பிரபதித் தேோ ஜன கைநடைல்சோர் சக்தி மற்றம் இந்சபதித் தேோ-பசிபிக் பங்கைோளி”
என்ற கூறி ஜனோர். அடுத்பதித் தே மோபதித் தேம் “ஜ ஜனோதிபதி சபதித் தேர்பதித் தேலில் எந்பதித் தே சவட்போளர்
பவற்றி பபற்றோலும், அபமரிக்கைோ அவருநடைன் சவகல பசய்வபதித் தேற்கு பதித் தேோயோரோகை
இருக்கின்றது” எ ஜன அவர் சமலும் குறிப்பிட்நடைோர்.
சசோ.ச.கை. மட்டுசம, நோன்கைோம் அகிலத்தின் அக ஜனத்துலகைக் குழுவின்
பிரிவுகைளோ ஜன உலபகைங்கிலும் உள்ள அபதித் தேன் சசகைோபதித் தேர கைட்சிகைளுநடைன் சசர்ந்து,
மற்பறோரு
சபரழிவுகைரமோ ஜன
உலகைப்
சபோரின்
அபோயத்கபதித் தே
பற்றி
சுட்டிக்கைோட்டுவதுநடைன், சர்வசபதித் தேச பபதித் தேோழிலோள வர்க்கைத்தின் ஒரு சசோசலிச
இயக்கைத்கபதித் தேக் கைட்டிபயழுப்ப சபோரோடுகின்றது. அத்பதித் தேககைய ஒரு மூன்றோம்
உலகைப் சபோர் அணு ஆயுபதித் தேங்கைளுநடைன் சமோதிக்பகைோள்ளும் ஒரு சபோரோகை
இருக்கும்.
எதிர்வரும் சபதித் தேர்பதித் தேலில் யோர் பவற்றி பபற்றோலும், சர்வசபதித் தேச நோணய நிதியத்தின்
சிக்கை ஜன திட்நடைத்கபதித் தே பசயல்படுத்பதித் தே அவரது அரசோங்கைம் கைட்நடைோயப்படுத்பதித் தேப்படும்.
கைநடைந்பதித் தே அக்சநடைோபர் 28 ஆம் சபதித் தேதி, பகைோழும்கப பதித் தேளமோகைக் பகைோண்நடை பநடைய்லி
எஃப்டி பத்திரிககை, இலங்ககைக்கைோ ஜன சர்வசபதித் தேச நோணய நிதிய குழுவின்
பதித் தேகலவரோ ஜன மோனுசவலோ பகைோபரட்டி வழைங்கிய ஒரு நீண்நடை சநர்கைோணகல
பவளியிட்நடைது. அதில் அவர் இலங்ககையின் பநருக்கைடி பற்றியும் சர்வசபதித் தேச
நோணய நிதியத்தின் சிக்கை ஜனத் திட்நடைத்கபதித் தே அது கைகநடைபிடிக்கை சவண்டிய அவசியம்
குறித்தும் எச்சரித்பதித் தேோர்.
அவர் சுட்டிக்கைோட்டியபதித் தேோவது: "எங்கைள் ஆசலோசக ஜனயில் சந்கபதித் தே நம்பிக்ககைகய
தூக்கி நிறத்துவபதித் தேற்கைோ ஜன வரவு-பசலவு ஒழுக்கைம் மற்றம் விசவகைமோ ஜன நிதி
பகைோள்ககைகைளுநடைன் கூடிய நிபதித் தேோ ஜனமோ ஜன பகைோள்ககைகைள் உள்ளநடைங்கியுள்ள ஜன.
நோட்டின் போதிக்கைப்பநடைக்கூடிய நிகலகமகய, குறிப்போகை உயர்ந்பதித் தே பபோதுக் கைநடைன்
மற்றம் ஓப்பீட்நடைளவில் பதித் தேற்கைோப்பு நிகலமகைள் குகறவோகை இருப்பகபதித் தேக் கைருத்தில்
பகைோண்டு, உள் மற்றம் புற அதிர்ச்சிகைகள பதித் தேோங்கைக்கூடியவோற இலங்ககைகய
பலப்படுத்துவது முக்கியம்.”
இலங்ககைக்கு அபதித் தே ஜனது நிதி பற்றோக்குகறகய பமோத்பதித் தே உள்நோட்டு உற்பத்தியில்
3.5 சபதித் தேவீபதித் தேமோகைக் குகறக்கை அறிவுறத்பதித் தேப்பட்டுள்ளதுநடைன், இபதித் தேன் ஒரு பகுதியோகை,
“மறசீரகமப்பு பசயல் நிரகல, குறிப்போகை கைட்நடைகமப்பு சீர்திருத்பதித் தேங்கைகள
துரிபதித் தேப்படுத்பதித் தே சவண்டும்”, அபதித் தேோவது மோனியங்கைகளக் குகறத்பதித் தேல் மற்றம்
அரசுக்கு பசோந்பதித் தேமோ ஜன நிறவ ஜனங்கைகள பதித் தேனியோர்மயமோக்குபதித் தேகல முன்ப ஜனடுக்கை
சவண்டும் எ ஜன அறிவுறத்பதித் தேப்பட்டுள்ளது. சபதித் தேர்பதித் தேல் பிரச்சோரத்தின்சபோது அளித்பதித் தே
சபோலி வோக்குறதிகைகள ஓரங்கைட்டிவிட்டு, ஆட்சிக்கு வரும் ஜ ஜனோதிபதி இந்பதித் தே
திட்நடைங்கைகளசய ஈவிரக்கைமின்றி அமுல்படுத்துவோர். ஒரு சர்வோதிகைோர ஆட்சி
இல்லோமல், ஆளும் வர்க்கைத்பதித் தேோல் பபதித் தேோழிலோளர்கைள் மற்றம் ஏகழைகைள் மீது இந்பதித் தே
பதித் தேோக்குபதித் தேல்கைகள சுமத்பதித் தே முடியோது.
பல கைட்சிகைளின் கைலகவயோ ஜன பதித் தேமிழ் சபதித் தேசிய கூட்நடைகமப்பு, பிசரமபதித் தேோசகவ
ஆபதித் தேரிக்கை முடிவு பசய்துள்ளது. பிசரமபதித் தேோச ஜ ஜனோதிபதியோகை இருந்பதித் தேோல் பதித் தேமிழ்
மக்கைளுக்கு ஒரு "தீர்வு" பற்றி அவருநடைன் கைலந்துகரயோநடை முடியும் என்ற இந்பதித் தே
கைட்சிகைள் வலியுறத்துகின்ற ஜன. இது இந்பதித் தே கைட்சிகைளின் மற்பறோரு துசரோகைமோகும்.
ஏக ஜனய முபதித் தேலோளித்துவக் கைட்சிகைகளப் சபோலசவ, பதித் தேமிழ் சிறபோன்கமயி ஜனரின்
ஜ ஜனநோயகை உரிகமகைகள மிதித்து, சபோகர நநடைத்துவதில் ஐ.சபதித் தே.கை. இரத்பதித் தேக்கைளரி
சரித்திரத்கபதித் தேக் பகைோண்நடைபதித் தேோகும். பகைோழும்பு ஆளும் உயரடுக்கு மற்றம்
அபமரிக்கை ஏகைோதிபத்தியத்தின் நலன்கைளுக்கு சசகவ பசய்யும் பதித் தேமிழ்
உயரடுக்கின் சலுககைகைகள போதுகைோப்பதில் மட்டுசம இந்பதித் தேக் கைட்சிகைள் அக்கைகற
கைோட்டுகின்ற ஜன என்பகபதித் தே மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது.
பபதித் தேோழிலோள வர்க்கைத்கபதித் தே முபதித் தேலோளித்துவ வர்க்கைத்திற்கு அடிபணியச்
பசய்வதிலும், இந்பதித் தே அச்சுறத்பதித் தேல்கைளுக்கு மத்தியில் அரசியல் ரீதியோகை
அவர்கைகள நிரோயுபதித் தேபோணியோக்குவதிலும் சபோலி இநடைது குழுக்கைள் ஒரு தீங்கு
விகளவிக்கும் போத்திரத்கபதித் தே வகித்து வருகின்ற ஜன. நவ சம சமோஜ கைட்சியோ ஜனது

ஐ.சபதித் தே.கை. சவட்போளர் பிசரமபதித் தேோசவுக்கு ஆபதித் தேரவோகை பகிரங்கைமோகை பிரச்சோரம்
பசய்து வருகிறது. பிசரமபதித் தேோச “போசிச” சகைோநடைோபய இரோஜபகவுக்கு ஒரு
முற்சபோக்கைோ ஜன மோற்றீடு எ ஜன அறிவித்பதித் தேோர்.
இலங்ககையில் உள்ள மற்பறோரு சபோலி இநடைது அகமப்போ ஜன, ஐக்கிய சசோசலிசக்
கைட்சி (ஐ.சசோ.கை.), போசிச சகைோநடைோபய இரோஜபகவுக்கு எதிரோகை பிசரமபதித் தேோச ஒரு
"குகறந்பதித் தே பகைடுதி" என்ற கைண்டுபிடித்துள்ளது. ஐக்கிய சசோசலிசக் கைட்சி பதித் தே ஜனது
சபதித் தேர்பதித் தேல் விஞ்ஞோப ஜனத்தில் இவ்வோற கூறகிறது: "சஜித் [பிசரமபதித் தேோச] ஒரு
முன்ச ஜனோக்கு இல்லோபதித் தே ஒரு பவற்ற நபர்." இது இந்பதித் தே சோந்பதித் தேமோ ஜன விமர்ச ஜனத்கபதித் தே
பின்வருமோற பசய்துள்ளது: "இரோஜபக சபதித் தேர்வோவகபதித் தே அனுமதிக்கை கூநடைோது
என்ற நீங்கைள் முடிவு பசய்ய சவண்டும், ஏப ஜனன்றோல் அவர் நோட்கநடை இருட்டில்
மூழ்கைடிக்கை முயல்கிறோர். இசபதித் தேசபோல, நவ சம சமோஜக் கைட்சி சபோலசவ ஐக்கிய
சசோசலிசக் கைட்சியும், சகைோட்நடைோபய இரோஜபக ஆட்சிகயப் பிடிப்பகபதித் தேத்
பதித் தேடுப்பபதித் தேற்கைோகை, பபதித் தேோழிலோளர்கைகள பிசரமபதித் தேோசோவுக்கு வோக்கைளிக்கைச் பசோல்கிறது.
முன்நிகல சசோசலிசக் கைட்சி (மு.சசோ.கை.), பதித் தேோன் ஒரு "சசோசலிச சவட்போளகர"
நிறத்தியுள்ளபதித் தேோகை அறிவித்து, சற்சற வித்தியோசமோ ஜன பதித் தேோளத்தில் ஆடுகிறது.
அபதித் தேன் சவட்போளர் துமிந்பதித் தே நோகைமுவவின் விஞ்ஞோப ஜனத்தில், மு.சசோ.கை.
விளக்குவபதித் தேோவது: "எங்கைள் சவகலத் திட்நடைத்திற்கு இரண்டு கைட்நடைங்கைள் உள்ள ஜன.
முபதித் தேலோவது இகநடைமருவு சகைோரிக்ககைகைள் மற்றம் சகைோஷங்கைளின் பபதித் தேோகுப்போகும்,
இரண்நடைோவபதித் தேோகை பநருக்கைடிக்கு உண்கமயோ ஜன தீர்கவக் கைோணும் நீண்நடை கைோல
சவகலத் திட்நடைத்கபதித் தேக் குறிக்கிறது.”
இது ஒரு வககையோ ஜன இரண்டு கைட்நடை பதித் தேத்துவமோகும். அபதித் தேோவது பபதித் தேோழிலோளர்கைள்
முபதித் தேலோளித்துவ அரசோங்கைம் மற்றம் பபருவணிகைத்திற்கு மட்டுப்படுத்பதித் தேப்பட்நடை
சகைோரிக்ககைகைகள முன்கவக்கை சவண்டும், அசபதித் தேசவகள, “உண்கமயோ ஜன
தீர்வுக்கைோகை” நீண்நடைகைோலம் கைோத்திருக்கை சவண்டும் என்பபதித் தேோகும். இகபதித் தேசய
மு.சசோ.கை. நகநடைமுகறயில் பசயல்படுத்துகிறது. சமீபத்திய பபதித் தேோழிலோளர்கைள்
மற்றம் மோணவர்கைளின் சபோரோட்நடைங்கைளின் சபோது, பபதித் தேோழிலோளர் மற்றம்
விவசோயிகைளின் அரசோங்கைத்திற்கைோ ஜன சகைோரிக்ககைகய எழுப்பிய சசோசலிச
சமத்துவக் கைட்சியின் பகைோள்ககைகைகள எதிர்த்பதித் தே முன்நிகல சசோசலிசக் கைட்சி,
அபதித் தேற்குப் பதிலோகை அரசோங்கைத்திற்கு அழுத்பதித் தேம் பகைோடுப்பபதித் தேற்கைோகை வக்கைோலத்து
வோங்கியது.
இந்பதித் தே சபோலி-இநடைது கைட்சிகைள், முபதித் தேலோளித்துவ வர்க்கைத்தின் ஒவ்பவோரு
பிரிவி ஜனருக்கும் எதிரோகை பபதித் தேோழிலோள வர்க்கைத்தின் சுயோதீ ஜன அணிதிரட்நடைலுக்கு
முற்றிலும் விசரோபதித் தேமோ ஜன, ஒரு பிற்சபோக்கு சபதித் தேசியவோபதித் தே முன்ச ஜனோக்ககை
அடிப்பகநடையோகைக் பகைோண்நடைகவ. இந்பதித் தே வழியில், அவர்கைள் ஆளும் வர்க்கைக்
கைட்சிகைளின் பபோலிஸ்-அரசு நநடைவடிக்ககைகைளுக்கும், சர்வசபதித் தேச நோணய நிதியத்பதித் தேோல்
கைட்நடைகளயிநடைப்பட்நடை சிக்கை ஜன நநடைவடிக்ககைகைகள அமுல்படுத்பதித் தேவும் கைளம்
அகமத்துக் பகைோடுக்கின்ற ஜன.
முபதித் தேலோளித்துவ வர்க்கைத்தின் அடுத்பதித் தே பதித் தேோக்குபதித் தேலுக்கு எதிரோ ஜன பதித் தேயோரிப்பில்,
ஜ ஜனநோயகை உரிகமகைளுக்கைோ ஜன சபோரோட்நடைத்கபதித் தே பதித் தேங்கைள் ககைகைளில் எடுத்துக்
பகைோள்வபதித் தேற்கைோகை பபதித் தேோழிற்சங்கைங்கைளிலிருந்து முற்றிலும் சுயோதீ ஜனமோ ஜன நநடைவடிக்ககை
குழுக்கைகள அகமக்குமோற சசோசலிச சமத்துவக் கைட்சி அகழைப்பு விடுக்கின்றது.
இத்பதித் தேககைய நநடைவடிக்ககைக் குழுக்கைகள சவகலத் பதித் தேளங்கைளிலும் பபதித் தேோழிலோளர்
குடியிருப்பு பகுதிகைளிலும் ஸ்பதித் தேோபிக்கை சவண்டும்.
இந்பதித் தே முன்முயற்சி, பபதித் தேோழிலோள வர்க்கைத்கபதித் தே சுற்றியுள்ள கிரோமப்புற ஏகழைகைள்
மற்றம் ஒடுக்கைப்பட்நடை மக்கைகள அகபதித் தேச் சூழை அணிதிரட்டுவபதித் தேற்கும், சசோசலிச
பகைோள்ககைகைகள பசயல்படுத்தும் ஒரு பபதித் தேோழிலோளர் மற்றம் விவசோயிகைள்
அரசோங்கைத்திற்கைோ ஜன சபோரோட்நடைத்கபதித் தே முன்ப ஜனடுத்துச் பசல்லவும் பதித் தேயோர்ப்படுத்தும்.
இலங்ககையில் உள்ள பபதித் தேோழிலோள வர்க்கைம் சர்வசபதித் தேச பபதித் தேோழிலோள வர்க்கைத்துநடைன்
ஐக்கியத்கபதித் தே ஏற்படுத்திக்பகைோள்வபதித் தேன் மூலம் மட்டுசம இந்பதித் தே சபோரோட்நடைத்கபதித் தே
முன்ப ஜனடுக்கை முடியும்.
இந்பதித் தே சபோரோட்நடைத்திற்கு, பபதித் தேோழிலோள வர்க்கைத்தின் பவகுஜ ஜன புரட்சிகைர சசோசலிச
கைட்சியோகை சசோசலிச சமத்துவக் கைட்சிகய கைட்டிபயழுப்ப சவண்டியது
அவசியமோகும். இந்பதித் தே கைட்சியில் சசருமோற பபதித் தேோழிலோளர்கைள் மற்றம்
இகளஞர்கைகள நோங்கைள் சகைட்டுக்பகைோள்வசபதித் தேோடு, எங்கைள் சசோசலிச மற்றம்
சர்வசபதித் தேச
ஜ ஜனோதிபதி
சவட்போளர்
போணி
விசஜசிறிவர்பதித் தே ஜனவுக்கு
வோக்கைளிக்குமோறம் அகழைப்பு விடுக்கின்சறோம்.

