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கடந்த மோதம் இலங்லகயின் வடக்கில் இரண்டலர தசோப்தங்களுக்கும் சமலோக நடந்த 
உள்நோட்டுப்சபோரின் முடிவில், முள்ளி வோய்க்கோலில் பல ஆயிரக்கணக்கோை தமிழ் மக்களும் 
பிரிவிலைவோத தமிைைீ விடுதலலப் புலிகளின் முன்ைணி தலலவர்கள் உட்பட 
சபோரோளிகளும் படுககோலல கசய்யப்பட்டு நோன்கோவது ஆண்டு நிலறலவக் குறிக்கின்றது. 

இந்த திைத்லத நிலைவுகூர்ந்து, புலிகள் இரோணுவ ரீதியில் சதோற்கடிக்கப்பட்ட பின்ைர் 
புலம் கபயர் நோடுகளில் பல்சவறு குழுக்களோக கசயற்படும் புலிகள்-சோர்பு அலமப்புக்கள் 
துக்க நிகழ்வுகலள ஒழுங்கு கசய்திருந்தை. லண்டைில் பிரித்தோைிய தமிைர் சபரலவ 
ஒழுங்கு கசய்த ஊர்வலத்தில் வலதுசோரிகள் முதல் சபோலி இடதுகள் வலர அலைத்து 
முதலோளித்துவ கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளும் கலந்துககோண்டைர். பிரித்தோைிய பைலமவோத 
கட்சியின் போரோளுமன்ற அங்கத்தவர் லீ ஸ்ககோட் (Lee Scott),கதோைிற் கட்சி அங்கத்தவர் 
சிசயோபன் கமக்கடோைோ (Siobhan McDonagh) மற்றும் ஸ்ரோலிைிச இந்திய கம்யூைிஸ்ட் கட்சியின் 
தமிழ் நோடு மோநிலத் தலலவர் போண்டியனும் உலரயோற்றிைர். தமிைகத்தில் மக்கள் திரோவிட 
முன்சைற்ற கைகத்தின் தலலவர் லவசகோ, இலங்லகயில் தமிழ் சதசிய கூட்டலமப்பின் 
போரோளுமன்ற அங்கத்தவர் சிவஞோைம் சிறதீரன் மற்றும் பலரது உலரகள் திலரயில் 
ஒளிபரப்புச் கசய்யப்பட்டை. 

முள்ளிவோய்கோலில் நடந்த படுககோலலகளுக்கு அரசியல் கபோறுப்பிலை சுமக்கும் இந்த 
கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளின் உலரகள், இரோஜபக்ஷ அரசின் மீது குற்றம் சுமத்துவலதயும் 
சர்வசதச அரசியல் சகோரிக்லககளுக்கு மதிப்பளித்து தமிழ் மக்களுக்கு சலுலககள் 
வைங்குமோறு அவரிடம் சவண்டுசகோள் விடுப்பலதயும் இலக்கோகக் ககோண்டிருந்தை. 

"கதோடரும் அவசரத் சதலவயோை", இரோஜபக்ஷ அரசோங்கத்தின் மீது ஒரு"சுயோதீைமோை 
சர்வசதச விசோரலணலய" நடத்தக் சகோருவதும்,கபோதுநலவோய (ககோமன்கவல்த்) நோடுகளின் 
கண்ணியத்திற்கு எதிரோகச் கசயற்படும் இலங்லகயில் அதைது மகோநோட்டிலை நடோத்துவது 



கபோருத்தமில்லல என்பலத கதரிவிப்பதுசம இந்த நிகழ்வின் சநோக்கம் எை பிரித்தோைிய 
தமிைர் சபரலவ அறிவித்துதிருந்தது. 

சபரணியில் வந்தவர்கள் ஏந்தியிருந்த பதோலககள் இந் நிகழ்வுகளின் பிற்சபோக்குத் 
தன்லமலய கவளிப்படுத்திை. அலவ ஏகோதிபத்திய தலலயடீ்டிற்கு அலைப்பு 
விடுகின்ற, மற்றும் சமலும் பின்சைோக்கிச் கசன்று,கடந்த நூற்றோண்டில் உலகின் 
சகோடிக்கணக்கோை உலைக்கும் மக்கலள கோலைித்துவ அடிலமத்தைத்தில் 
லவத்திருந்த “கபரிய பிரித்தோைிய”முடியோட்சிக்கு அலைப்பு விடுகின்ற வோசகங்கலளக் 
ககோண்டிருந்தை. 

ஊர்வலத்தின் ஊடகத் கதோடர்போளரோை சோம் கிருஷ்ணோ, “கபோதுநலவோய மோநோட்லட 
பிரிட்டிஷ் பிரதமரும், பக்கிங்ஹோம் அரண்மலையும் புறக்கணிக்க சவண்டும்” என்ற 
சகோரிக்லக கதோடர்போக கூறுலகயில், “அந்த மோநோட்டில் கலந்துககோள்வதோக பிரதமர் 
அலுவலகம் ஏற்கைசவ அறிவித்திருந்தோலும்,பிரித்தோைிய பிரலஜகள் என்ற வலகயில் நோம் 
கதோடர்ந்தும் அழுத்தத்லத ககோடுப்சபோம்,” என்றோர். 

சபரணியில் ககோண்டு கசல்லப்பட்ட ஒரு பதோலக, அலைத்து தமிழ் முதலோளித்துவக் 
குழுக்களின் அரசியலுக்கும் ஒரு அலடயோளமோக இருந்தது.அதில் 
எழுதப்பட்டிருந்த "சதோம், கடோபி, மிசலோசசோவிக்குக்கு தண்டலை,இலங்லக ஜைோதிபதிக்கு 
பரிசு, ஏன் இந்த போரபட்சம்" [Saddam, Gaddafi, Milosovic punished, Sri Lankan president rewarded. Why this double 

standard], என்ற வோசகம்,ஈரோக், லிபியோ மற்றும் சசர்பியோவில் மக்களோல் சதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட 
ஆட்சிகலள இரோணுவ ஆக்கிரமிப்பிைோல் தூக்கிகயறிந்து, தமக்குச் சோர்போை லகப்கபோம்லம 
ஆட்சிகலள உருவோக்கியது சபோன்று இலங்லகயிலும் தலலயிடுவதற்கு சகோரிக்லக 
விடுக்கின்றது. 

அகமரிக்கோவில் நோடு கடந்த அரசோங்கத்தின் பிரதமர், சம 18ஐ, தமிைைீ சுதந்திர சோசை 
முரசலறவு நோளோக பிரகடைப்படுத்திைோர். “நோம் வோழ்ந்து ககோண்டு ககோண்டிருக்கும் 21ம் 
நூற்றோண்டின் இரண்டோவது தசோப்தத்தில் உலகம் பல மோற்றங்களுக்கு 
உள்ளோகியிருக்கிறது. இம் மோற்றங்களுக்சகற்ப நம்லம நோம் புதுப்பித்துக் ககோள்ள 
சவண்டியது அவசியமோக இருக்கிறது.நமது நிலலப்போடுகலளயும் ககோள்லககலளயும் 
கதளிவோக அலைத்துலக சமூகத்தின் முன்ைோல் லவக்க சவண்டிய அவசியம் உள்ளது”. 

“இலங்லகத் தீவில், இந்தியோ, அகமரிக்கோ, சீைோ ஆகிய நோடுகளுக்கிலடசய நிலவும் புவிசோர் 
அரசியல் உறவுகளும் முரண்களும் இதற்கோை வோய்ப்போை சூைலல ஏற்படுத்தும் நிலலமகள் 
உள்ளை. இரண்டோவது, தமிைைீ ஆதவுத்தளம் ஒரு வலுலமயமோகத் 
திரள்வலடந்து, இந்தியோ, அகமரிக்கோ சபோன்ற பலமிக்க நோடுகலள இரு அரசுகள் தீர்வுக்குச் 
சோதகமோக ககோள்லக மோற்றத்லத ஏற்படுத்தும் நிலலலய ஏற்படுத்த சவண்டும்”. எை அவர் 
கதரிவித்துள்ளோர். 

புலம் கபயர் நோடுகளில் நடத்தப்பட்ட துக்க நிகழ்வுகளில் முன்லவக்கப்பட்ட அரசியலுடன் 
ஒத்துப்சபோகும் முலறயில் தமிழ் சதசிய கூட்டலமப்பின் தலலவர் ஆர். சம்பந்தன் 
திருசகோணமலலயில் நியூ சில்வர் ஸ்டோர் விடுதியில் நலடகபற்ற கபோதுக் கூட்டம் 
ஒன்றில் உலரயோற்றிைோர். “விடுதலலப் புலிகள் அைிக்கப்படுவதற்கு உதவிய நோடுகள் தமிழ் 
மக்களுக்கு ஒரு தீர்லவ முன்லவக்க சவண்டும். இது அகமரிக்கோவோக இருந்தோலும் 
இந்தியோவோக இருந்தோலும் எமக்கு தீர்லவ கபற்றுத் தரசவண்டும்.அவர்களுக்கு ஒரு 
கடலமப்போடு உள்ளது”, எை அவர் கதரிவித்தோர். 



இன்னும் துல்லியமோக தமிழ் சதசிய மக்கள் முன்ைணியின் தலலவர் கசஜந்திரகுமோர் 
கபோன்ைம்பலம் வைங்கிய சபட்டிகயோன்றில், “சர்வசதச சமூகத்தின் ஒரு 
பகுதியிைருக்கு, சிறலீங்கோ அரசோங்கத்லத தமது வைிக்கு ககோண்டுவருவதற்கு தமிழ் 
அரசியலல பயன்படுத்த சவண்டிய சதலவ உள்ளது”, “இந்திய, அகமரிக்க மற்றும் சீை 
குைோம்களின் வியூக முக்கியத்துவம் வோய்ந்த புவிசோர் அரசியல் நலன்கலள நோம் 
புரிந்துககோள்ளத் தவறிைோல், நம் மக்களுக்கு பலைளிக்கக்கூடிய எந்த வியூகத்லதயும் நோம் 
வகுக்க இயலோது” என்றோர். 

சம 18 சவலளயில் புலம் கபயர் நோடுகளில் இந்த குழுக்களிைோல் கவளியிடப்பட்ட 
அறிக்லககளும் சபட்டிகளும் இத்தட்டுக்களின் வலதுசோரிப் பயணத்தில் புதிய கட்டத்லத 
குறித்து நிற்கிறை. 

புலிகள், இலங்லக இரோணுவத்திற்கு எதிரோை சபோரோட்டத்தின் கவற்றிகலள போவித்து சிங்கள 
முதலோளித்துவத்துடைோை சபரம்சபசலுக்கு ஏகோதிபத்திய மத்தியஸ்திலை கபறுவலத 
அரசியல் அடித்தளமோகக் ககோண்டிருந்தைர்.புலிகளின் ஜைநோயோக விசரோத ஒடுக்கு 
முலறகளுக்கு மத்தியிலும் இரோணுவ ஆக்கிரமிப்பிற்கு எதிரோக சபோரோடுபவர்கள் என்ற 
சநோக்கத்தில் அவர்கள் தமிழ் உலைக்கும் மக்கள் மத்தியில் அனுதோபத்திலை 
சதடிக்ககோண்டைர். புலிகளின் இரோணுவத் சதோல்விக்குப் பின்ைர், ககோல்லப்பட்ட 
சபோரோளிகளின் தியோகங்களுக்கு உரிலம சகோரி புலம்கபயந்த நோடுகளில் உருவோை குழுக்கள் 
எதுவும் தமிழ் உலைக்கும் மக்கள் மத்தியில் அத்தலகய எந்த ஆதரலவயும் 
ககோண்டிருக்கவில்லல. 

உலைக்கும் மக்களிடம் இருந்து முற்றுமுழுதோக தைிலமப்பட்ட இந்த குழுக்கள், சநரடியோக 
இந்திய முதலளித்துவத்துடனும் ஏகோதிபத்தியத்துடனும் சபரம் சபசுகின்றை. இலவ 
லிபியோவில் சதசிய இலடமருவு சலப (National Transitional Council-NTC) மற்றும் சிரிய சதசிய 
கூட்டணியிைதும் (Syrian National Coalition -SNC) குற்றவியல் போத்திரத்லத விட சவறு சிறப்போை 
போத்திரம் எலதயும் ஆற்றப் சபோவதில்லல. ஏகோதிபத்தியத்தின் சநரடி முகவர்களோக 
கசயற்படுவதற்கோை இந்த குழுக்களின் தயோர்நிலலயோைது பிரிவிலைவோத அரசியலின் 
தர்க்க ரீதியோை முடிவின் கவளிப்போடோகும். 

இந்த நிகழ்வுகலள ஏற்போடு கசய்தவர்களின் சநோக்கம் கதளிவோைது. 1930களிலும் சமோசமோை 
உலக கபோருளோதோர கநருக்கடிகளுக்குள் மத்திய கிைக்கிலும் ஆபிரிக்கோவிலும் ஆக்கிரமிப்பு 
யுத்தங்கலள முன்கைடுக்கும் அகமரிக்க ஏகதிபத்தியம், இப்சபோது ‘ஆசியோவில் 
லமயங்ககோள்ளல்’ என்ற கபயரில் சீைோவுக்கு எதிரோை யுத்தத்துக்கு தயோர் கசய்து 
வருகின்றது. இந்த யுத்தத்துக்கு தமிழ் முதலோளித்துவ, பிரிவிலைவோத குழுக்களும் 
கட்சிகளும் ஒத்துலைக்கத் தயோரோக இருப்பசதோடு, அதன் வைியில் ஒரு மூன்றோம் உலக 
யுத்தத்துக்கும் ஒத்துலைக்கத் தயோரோக உள்ளை. அதன் மூலம் சிங்கள 
முதலோளித்துவத்துடன் உயர்ந்த மட்டத்திலோை ஒரு சபரம்சபசலுக்கு அழுத்தம் ககோடுத்து 
தமிழ் முதலோளித்துவத்தின் சிறப்புரிலமகலள கபற்றுக்ககோள்ளும் சநோக்கில் அலவ நைவோக 
கசயற்படுகின்றை. 

தமிழ் மக்கள் மீதோை இைவோத யுத்தத்தின் உச்சக்கட்டமோை முள்ளிவோய்க்கோல் 
படுககோலலகளும், கதோடரும் இரோணுவ கநருக்கடிகளும் ஒரு தைிலமப்பட்ட நிகழ்வு 
இல்லல. ஈரோக், ஆப்கோைிஸ்தோன், லிபியோ,சிரியோ சபோன்ற நோடுகளில் ஏகோதிபத்திய 
யுத்தத்திைோல் கோட்டுமிரோண்டித்தைமோக ககோல்லப்பட்ட பல ஆயிரக்கணக்கோை மக்களின் 
படுககோலலகளுடன் சநரடியோக இலணந்துள்ளது. 



இந்த ககோலலகளுக்கு கபோறுப்போை அகமரிக்க, பிரித்தோைிய ஏகோதிபத்தியங்கலள 
ஒடுக்கப்பட்ட மக்களிைதும் ஜைநோயக உரிலமகளிைதும் போதுகோவலைோக வஞ்சத்தைமோக 
தூக்கிபிடித்து இரோஜபக்ஷ அரசோங்கத்திலை தண்டிக்க விடுக்கும் சகோரிக்லக, முப்பது வருட 
சபோரிைோல் போதிக்கப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் அவலங்கலள பணயமோக்கி, தமிழ் 
முதலோளித்துவத்தின் நலன்கலள உறுதி கசய்வதில் மட்டுசம தங்கியிருக்கிறது 

இதுசவ தமிழ் சதசிய கூட்டலமப்பு (TNA), தமிழ் சதசிய மக்கள் 
முன்ைணி(TNPF), நோடுகடந்த தமிைைீ அரசோங்கம் (TGTE), உலகத் தமிைர் 
சபரலவ (GTF),பிரித்தோைிய தமிைர் சபரலவ (BTF), தமிைர் ஒருங்கிலணப்புக் குழு (TCC)மற்றும் 
ஏலைய கட்சிகள் மற்றும் குழுக்களின் சவலலத்திட்டமோகும். 

யுத்தங்களுக்கும், அைிவுகளுக்கும் மூலகோரணமோை முதலோளித்துவ அலமப்பு முலறக்குள் 
தமிழ் மக்களின் தீர்க்கப்படோத ஜைநோயகக் கடலமகலள கவன்கறடுக்க முடியோது. இந்த 
உரிலமகலள ஒரு சசோசலிச புரட்சியின் போகமோகசவ நிலல நிறுத்த முடியும். 

சம 18 நிகழ்வுகள், ககோல்லப்பட்ட மக்களுக்கு தீபம் ஏற்றுவதற்கும் அஞ்சலி கசலுத்துவதற்கும் 
அப்போல் பின்வரும் சகள்விகலள எழுப்புகின்றை. “ஆசியோவில் லமயங்ககோள்ளல்” என்ற 
கபயரில் அகமரிக்கோ உட்பட ஏகோதிபத்திய சக்திகள் இந்தப் பிரோந்தியத்லத 
ககோலலக்களமோக ஆக்குவதற்கு ஒத்துலைப்பதோ? இல்லலசயல் யுத்த முயற்சிகலள 
சதோற்கடிக்கவும் யுத்தத்துக்கும், படுககோலலகளுக்கும், அைிவுகளுக்கும் மற்றும் ஜைநோயக 
உரிலம மீறல்களுக்கும் அடிப்பலடக் கோரணமோை இந்த கோலோவதியோை முதலோளித்துவ 
அலமப்பு முலறலய தூக்கி வசீி இந்திய உப கண்டத்திலும்,உலகம் பூரோவும் உள்ள 
கதோைிலோள வர்க்கத்லத சசோசலிசத்திற்கோை சபோரோட்டதிற்கு அணிதிரட்டுவதோ? 

யுத்தத்திலை நிரந்தரமோக நிறுத்தும் சபோரோட்டமோைது ஒரு சர்வசதச குணோம்சத்திலை 
முன்நிபந்தலையோக ககோண்டிருக்கின்றது. இலங்லகயில் மட்டுமன்றி புலம்கபயர் 
நோடுகளிலும் சபோர்களுக்கு ஆதரவு ககோடுக்கும் முதலோளித்துவ 
கட்சிகள், கதோைிற்சங்கங்கள், சபோலி இடதுகள் இவர்களுக்கு சகோரிக்லக விடும் தமிழ் 
முதலோளித்துவ அலமப்புக்கள் ஆகியவற்றிலை நிரோகரிக்க சவண்டும். அலமப்பு ரீதியோக 
மட்டுமல்ல அரசியல் ரீதியோகவும் இவர்களிடம் இருந்து உலடத்துக் ககோண்டு கதோைிலோள 
வர்க்கத்தின் சுயோதீைமோை கட்சியிலை கட்டுவது அவசியமோகின்றது. 

சதசியப் பிரச்சிலை கதோடர்போக லிசயோன் ட்கரோட்ஸ்கி குறிப்பிட்டது சபோல்: "சதசியப் 
பிரச்சிலை எங்கும் சமூகப் பிரச்சிலையுடன் இலணந்துககோள்கிறது.உலகத் கதோைிலோள 
வர்க்கம் ஆட்சிலயக் லகப்பற்றுவதன் மூலம் மட்டுசம பூசகோளத்தின் அலைத்து சதசிய 
இைங்களுக்குமோை உண்லமயோைதும் உறுதியோைதுமோை சுதந்திரத்லத உத்தரவோதம் கசய்ய 
முடியும்". 

இந்த முன்சைோக்குக்கோகசவ இலங்லகயிலும் உலகம் முழுவதும் நோன்கோம் அகிலத்தின் 
அலைத்துலகக் குழுவும் அதன் பகுதிகளோை சசோசலிச சமத்துவக் கட்சிகளும் 
சபோரோடுகின்றை. 

 

To contact the WSWS and the 
Socialist Equality Party visit: http://www.wsws.org 


