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சசோசலிச சமத்துவக் கட்சியின் வட மோகோணசபை 

சேர்ேலுக்கோன விஞ்ஞோைனம் 

By Socialist Equality Party (Sri Lanka), 21 August 2013 

சசோசலிச சமத்துவக் கட்சி (சசோ.ச.க.), சசப்செம்பர் 21 
நெக்கவுள்ள வெ மோகோணசபப சேர்ேலில், யோழ்ப்போண 
மோவட்ெத்தில் அரசியல் குழு உறுப்பினர் 
திருஞோனசம்பந்ேர் ேபைபமயில் 19 சவட்போளர்கபள 
நிறுத்தியுள்ளது. எமது சவட்போளர்களில் ேமிழ், சிங்களம் 
மற்றும் முஸ்லிம்களுமோக தீவின் மூன்று சமூகங்கபளயும் 
சசர்ந்ே சேோழிைோளர்கள், மீனவர்கள், குடும்ப சபண்கள் 
மற்றும் ஓய்வுசபற்றவர்களும் அெங்குவர். 

இந்து-பசுபிக் பிரோந்தியத்தில் வளர்ச்சியபெந்து வரும் 
யுத்ே ஆபத்துக்கு எதிரோகவும், அரசோங்கத்தின் 
சகோடூரமோன சிக்கன திட்ெங்களுக்கும் மற்றும் அபே 
திணிக்க இரோணுவ சபோலிஸ் வழிமுபறகபளப் 
பயன்படுத்துவேற்கு எதிரோகவும், ஒரு சசோசலிச மற்றும் 
சர்வசேசிய சவபைத்திட்ெத்துக்கோகப் சபோரோடும் ஒசர 
கட்சி சசோசலிச சமத்துவக் கட்சி மட்டுசம ஆகும். நோம், 
வெக்கில் ேற்சபோது சேோெரும் இரோணுவ 
ஆக்கிரமிப்பபயும் அரசியல் ஸ்ேோபனத்தின் சகை 
கட்சிகளதும் பிரிவிபனயோன இனவோே அரசியபையும் 
எதிர்க்கின்சறோம்.  

1930களின் பின்னர் ஏற்பட்டுள்ள முேைோளித்துவத்தின் 
சமோசமோன பூசகோள சநருக்கடியின் ேோக்கத்தில் இருந்து 
இைங்பக விைக்கப்பட்ெ ஒன்றல்ை. ஜனோதிபதி மஹிந்ே 
இரோஜபக்ஷவின் அரசோங்கமோனது சேோழில், அத்தியோவசிய 
சசபவகள் மற்றும் விபை மோனியங்கபள சவட்ெக் 
சகோரும் சர்வசேச நோணய நிதியத்தின் 
சவண்டுசகோள்கபள ஏற்கனசவ திணித்துள்ளசேோடு 
வோழ்க்பகத் ேரத்பே சமலும் சீரழிக்கவுள்ளது. ேமக்கு 
கிபெக்கும் ேண்ணீர் மோசுபடுத்ேப்பட்ெேற்கு எதிரோக 
சவலிசவரியவில் அண்பமயில் ஆர்ப்போட்ெம் சசய்ே 
மூன்று கிரோமத்ேவர்கபள இரோணுவம் சகோன்றபம, இந்ே 
சிக்கன திட்ெங்கள் அபமதியோக திணிக்கப்பெ 
சபோவதில்பை என்பேற்கோன எச்சரிக்பகயோகும். 

இந்ே மோகோண சபப சேர்ேசை, இைங்பகபயயும் 
உள்ளிழுக்கும் பிரோந்தியப் பபகபம நீர்ச்சுழியின் 
விபளவோகும். பிரோந்தியம் முழுவதிலும் உள்ள ேமது 
சமேரப்பினர்கபளப் சபோைசவ, இரோஜபக்ஷவும், ேனது 
அரசோங்கம் சபோருளோேோர ரீதியில் சீனோவில் 
ேங்கியிருப்பேற்கும், சபய்ஜிங்கிற்கு எதிரோன 
அசமரிக்கோவின் “ஆசியோவுக்குத் மீண்டும் திரும்புேல்” 
என்ற ஆக்கிரமிப்புத் திட்ெத்துென் அணிசசர சவண்டும் 
என்ற வோஷிங்ெனின் சகோரிக்பகக்கும் இபெயில் 
முன்சனச்சரிக்பகயோன சமநிபை சபணும் 
நெவடிக்பகயில் ஈடுபட்டுள்ளோர். கோல் நூற்றோண்டுக்கும் 
அதிகமோன கோைம் கெந்ே பின்னர் முேல் ேெபவயோக 

இரோஜபக்ஷ ேயக்கத்துென் இந்ே சேர்ேலுக்கு அபைப்பு 
விடுத்துள்ளது, அசமரிக்கோ மற்றும் இந்தியோவின் 
அழுத்ேத்தின் கீசைசய ஆகும். அவர், தீவின் ேமிழ் 
ேட்டினருக்கு எந்ேசவோரு சலுபகயும் வைங்குவபே 
கசப்புென் எதிர்க்கும் சிங்கள அதி தீவிரவோதிகபள 
அபமதிப்படுத்துவேற்கும் மற்றும் நோட்டின் நீண்ெ கோை 
உள்நோட்டு யுத்ேத்துக்கு ஒரு “அரசியல் தீர்பவ” 
கோணுவேற்கோன முயற்சியின் ஒரு போகமோக, ேமிைர்கள் 
சசறிந்து வோழும் மோகோணத்தில் சேர்ேல் நெத்ே 
வோஷிங்ெனும் புது டில்லியும் விடுக்கும் 
சகோரிக்பககளுக்கும் இபெயில் சிக்கிக்சகோண்டுள்ளோர். 

அசமரிக்கோவுக்கு தீவில் உள்ள ேமிழ் மக்களின் 
ஜனநோயக உரிபமகள் சேோெர்போக சகோஞ்சமும் அக்கபற 
கிபெயோது. வோஷிங்ென் இரோஜபக்ஷவின் யுத்ேத்பே 
ஆேரித்ேசேோடு 2009ல் ேமிழீை விடுேபைப் புலிகபள 
சேோற்கடிப்பேற்கோக இைங்பக இரோணுவத்துக்கும் 
உேவியது. அேன் பின்னசர, சீனோவிெம் இருந்து ேன்பன 
தூர விைக்கிக்சகோள்ளுமோறு இரோஜபக்ஷபவ 
சநருக்குவேன் சபரில் சகோழும்பின் யுத்ேக் குற்றங்கள் 
சம்பந்ேமோக அசமரிக்கோ ேனது மட்டுப்படுத்ேப்பட்ெ 
விமர்சனங்கபள முன்பவக்கத் சேோெங்கியது. 

இைங்பகயில் அசமரிக்கோவின் இரோஜேந்திர ேபையீடுகள், 
சீனோவின் சசல்வோக்பக கீைறுப்பேற்கும் யுத்ேத்திற்கோன 
ேயோரிப்பிற்கும் அது இந்து-பசுபிக் பூரோவும் 
முன்சனடுக்கும் மூசைோபோயத்தின் போகமோகும். கெந்ே 
நோன்கு ஆண்டுகளோக, அசமரிக்க கூட்ெணிகபள 
பைப்படுத்தியுள்ள ஒபோமோ நிர்வோகம், ஆஸ்திசரலியோ, 
சிங்கப்பூர் மற்றும் பிலிப்பபன்சுெனும் புதிய இரோணுவ 
நிபைசகோள்ளும் ஒழுங்குகபள ஸ்ேோபித்துள்ளசேோடு 
இந்து-பசுபிக் பிரோந்தியம் பூரோவும் பேட்ெங்கபள 
சபருமளவில் உக்கிரமோக்கியுள்ளது. போகிஸ்ேோனுக்குள் 
ட்சரோன் (ஆளில்ைோ விமோனம்) ேோக்குேல்களுென் 
சசர்த்து, அசமரிக்க ேபைபமயிைோன ஆப்கோனிஸ்ேோன் 
ஆக்கிரமிப்பு சேோெர்கின்றது. அசமரிக்கோவினோல் 
ஊக்குவிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியோ, சீனோ சேோெர்போக 
மிகவும் மூர்க்கமோன நிபைப்போட்பெ எடுத்து, சீன-இந்திய 
எல்பை முரண்போட்டுக்கு எரியூட்டியுள்ளது. 

நவ சம சமோஜ கட்சி (ந.ச.ச.க.) மற்றும் ஐக்கிய சசோசலிச 
கட்சி (யூ.எஸ்.பீ) சபோன்ற சபோலி-இெது அபமப்புகள் 
உட்பெ முழு சகோழும்பு அரசியல் ஸ்ேோபனமும், 
சீனோவுக்கு எதிரோன அசமரிக்க யுத்ே திட்ெங்கள் பற்றி 
முற்றிலும் அபமதியோக உள்ளது. ேமிழ் சேசியக் 
கூட்ெபமப்பு சபோன்ற பல்சவறு ேமிழ் முேைோளித்துவக் 
கட்சிகள், அசமரிக்கோபவ ஜனநோயக உரிபமகளின் 



போதுகோவைனோக சபோலியோக முன்னிபைப்படுத்துகின்றன. 
அேன் மூைம் அபவ ஒரு “அரசியல் தீர்வுக்கோன”, 
அேோவது சகோழும்புென் ஒரு அதிகோரப் பரவைோக்கல் 
உென்போட்டுக்கோன, ேமது சசோந்ே இழிந்ே சூழ்ச்சிகளுக்கு 
ஆேரவு சபற முடியும் என எதிர்போர்க்கின்றன. 

சசோசலிச சமத்துவக் கட்சியின் சேர்ேல் பிரச்சோரமோனது 
இந்ே சமௌனச் சதிபய உபெப்பபேயும் சேற்கோசியோ 
மற்றும் உைகம் பூரோவும் உள்ள சேோழிைோள 
வர்க்கத்துெனோன ஐக்கியத்தில், ஏகோதிபத்திய 
யுத்ேத்துக்கும் இரோணுவவோேத்துக்கும் எதிரோக உபைக்கும் 
மக்கபளயும் இபளஞர்கபளயும் அணிதிரட்டுவபேயும் 
இைக்கோக் சகோண்ெது. 

மோகோணசபப சேர்ேல் 

சபரழிவுகரமோன விபளபவ ஏற்படுத்திய இைங்பக 
உள்நோட்டு யுத்ேம் சம்பந்ேமோகவும் இந்ே சேர்ேல் 
பிரச்சோரத்தில் முழு சமௌனம் கோணப்படுகிறது. 
அபரவோசிக்கும் அதிகமோன இைங்பக இரோணுவம் 
வெக்கில் நிபைசகோண்டுள்ளசேோடு, மோகோணசபப 
சேர்ேலில் யோர் சவற்றிசபற்றோலும் அபே 
சபோருட்படுத்ேோமல் மக்களின் வோழ்க்பகயின் ஒவ்சவோரு 
அங்கத்திலும் இறுக்கமோன பிடிபய சேோெர்ந்தும் சபணும். 
ஆயிரக்கணக்கோன குடும்பங்கள் இன்னமும் 
இெம்சபயர்ந்ே நிபையிசைசய இருப்பசேோடு எந்ேசவோரு 
நிரந்ேரமோன இருப்பிெசமோ அல்ைது வோழ்வோேோரசமோ 
இன்றி வோைத் ேள்ளப்பட்டுள்ளன. 4,000 க்கும் அதிகமோன 
குடும்பங்கள் இரோணுவக் கட்டுப்போட்டிைோன அகதி 
முகோம்களில் சபோதுமோன உணவு, சுகோேோர வசதி அல்ைது 
ேமது பிள்பளகளுக்கு போெசோபை வசதிகள் இன்றி 
வோழ்கின்றன. இரோணுவத்தின் பயன்போட்டுக்கோகவும் 
உள்ளூர் மற்றும் சவளிநோட்டு முேலீட்ெோளர்களுக்கோவும் 
பத்ேோயிரக்கணக்கோன நிைங்கள் சவலியிெப்பட்டு 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அரசோங்கத்தினதும் அேன் கூட்ெணி பங்கோளிகளதும் 
பிரச்சோரம் சபோய்கபளசய அடிப்பபெயோகக் 
சகோண்டுள்ளது. இரோணுவம் எந்ேசவோரு யுத்ேக் 
குற்றத்பேசயோ அல்ைது ஜனநோயக உரிபம மீறபைசயோ 
சசய்யவில்பை என இரோஜபக்ஷ முழுபமயோக 
மறுக்கின்றோர். யுத்ேம் முடிந்ே பின்னர் “சமோேோனத்பேயும் 
சுபீட்சத்பேயும்” சகோண்டுவருவேோக அவர் சகோடுத்ே 
வோக்குறுதிகள் முற்றிலும் சமோசடியோனபவ என்பது 
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. வணிக உயரடுக்கினர், குறிப்போக 
ஊகவோணிபர்களும் அரசோங்கத்தின் கூட்ெோளிகளும் 
இைோபத்பே குவித்துக்சகோண்டுள்ள சபோதிலும் சிங்கள, 
ேமிழ் மற்றும் முஸ்லிம்களுமோக பரந்ே சபரும்போன்பம 
உபைக்கும் மக்கள் ேமது வோழ்க்பகத் ேரம் 
வீழ்ச்சியுறுவபேசய கண்டுள்ளனர். வோழ்க்பகச் சசைவு 
ரோக்கட் சவகத்தில் உயர்ந்துள்ள நிபையிலும் கூெ, 
அரசோங்கம் சம்பள அதிகரிப்பு நிறுத்ேத்துக்கு சமமோன 
ஒன்பற அமுல்படுத்தியுள்ளது.  

எதிர் கட்சிகளோன யூ.என்.பீ. மற்றும் மக்கள் விடுேபை 
முன்னணியும் (சஜ.வி.பீ.) அரசோங்கத்தின் சந்பே-சோர்பு 
நிகழ்ச்சித் திட்ெத்துென் எந்ேசவோரு அடிப்பபெ 
முரண்போட்பெயும் சகோண்டிருக்கவில்பை. இரு 

கட்சிகளும் இரோஜபக்ஷ அரசோங்கத்தின் யுத்ேத்பே 
கபெசிவபர ஆேரித்ேதுென் அேன் யுத்ேக் 
குற்றங்கபளயும் சேோெர்ந்தும் மூடி மபறக்கின்றன. 
யூ.என்.பீ. ேன்பன ஜனநோயகத்தின் போதுகோவைனோக 
கோட்டிக்சகோள்வபே சபோலி இெதுகளோன நவ சம சமோஜ 
கட்சியும், ஐக்கிய சசோசலிசக் கட்சியும் கபளப்பின்றி 
முன்னிபைப்படுத்துகின்றன. இந்ேக் கூற்பற 
சேோழிைோளர்களும் இபளஞர்களும் ஏளனமோக நிரோகரிக்க 
சவண்டும். அரசோங்கத்பேப் சபோைசவ, யூ.என்.பீ.யும் 
சிங்கள சமைோதிக்கவோேத்தில் ஊறிப்சபோயுள்ளசேோடு 
யுத்ேத்பே சேோெங்கி முன்சனடுத்ேபமக்கு அது முழு 
சபோறுப்போளியோகும். அரசியல் அதிகோரத்துக்கோன 
சபோரோட்ெத்தில், சேோழிைோள வர்க்கமும் அேற்குப் 
பின்னோல் ஒடுக்கப்பட்ெ சவகுஜனங்களும் சுயோதீனமோக 
அணிதிரள்வபே ேடுப்பதில் இந்ே சபோலி இெதுகள் 
நீண்ெகோைமோக பங்சகடுத்து வந்துள்ளன.   

பல்சவறு ேமிழ் முேைோளித்துவக் கட்சிகளில் எதுவும் 
எந்ேசவோரு மோற்றீட்பெயும் முன்பவக்கவில்பை. 
அவர்கள் அபனவரும், சேோழிைோள வர்க்கத்துக்கு 
மோசபரும் அழிபவ நிரூபித்ே ேமிழ் இனவோே 
அரசியலிசைசய சேோெர்ந்தும் கோலூன்றிக்சகோண்டுள்ளனர். 
அவர்கள், மோகோண சுயோட்சியோனது உபைக்கும் மக்களின் 
நிபைபமகபள சமம்படுத்துவசேோடு திட்ெமிட்ெ 
ஜனநோயக உரிபம மீறல்களுக்கு முடிவுகட்டும் என்ற 
சபோய்பய ஏேோவசேோரு வபகயில் தூக்கிப் 
பிடிக்கின்றனர். யேோர்த்ேத்தில் இந்ேக் கட்சிகள், சகோழும்பு 
ஸ்ேோபனத்துென் ஒரு அதிகோரப் பரவைோக்கல் ஒழுங்கின் 
ஊெோக மறு சிறப்புரிபமகபள ேக்கபவத்துக்சகோள்ள 
முயற்சிக்கும் பகக்கூலி ேமிழ் முேைோளித்துவத் ேட்டின் 
நைன்கபளசய பிரதிந்தித்துவம் சசய்கின்றன. 

யுத்ேத்தின் கபெசி ஆண்டுகளின் சபோது, புலிகளின் 
ஊதுகுைைோக சசயற்பட்ெ ேமிழ் சேசியக் கூட்ெபமப்பு, 
இப்சபோது சலுபககள் வைங்குமோறு இரோஜபக்ஷ 
அரசோங்கத்பே சநருக்குவேற்கோக அசமரிக்கோ, இந்தியோ 
மற்றும் ஏபனய சக்திகளிெம் சகஞ்சுகின்றது. சர்வசேச 
ஆேரபவ சபறும் ஒரு முயற்சியோக, கூட்ெபமப்பு 
முேைபமச்சருக்கோன ேனது சவட்போளரோக சகோழும்பு 
ஸ்ேோபனத்தின் ஒரு உறுப்பினரும் முன்னோள் உயர் 
நீதிமன்ற நீதிபதியுமோன சி.வி. விக்சனஸ்வரபன சேர்வு 
சசய்துள்ளது. சண்செ பெம்ஸ் பத்திரிபகக்கு கருத்துத் 
சேரிவித்ே அவர், “இந்ே குறிப்பிட்ெ கோைத்தில், 
அரசோங்கத்துென் இந்தியோவுென் மற்றும் 
சவளிநோடுகளுெனும் விவகோரங்கபள கைந்துபரயோெக் 
கூடிய ஒரு நபர் [முேைபமச்சரோக] அங்கிருப்பது 
அவசியம்,” என்றோர்.  

உள்நோட்டு யுத்ேத்தின் படிப்பிபனகள் 

சுமோர் மூன்று ேசோப்ேங்களோக தீபவ நோசம் சசய்ே யுத்ேம் 
பற்றிய ஒரு அரசியல் இருப்புநிபை ஏட்பெ 
வபரந்துசகோள்வது அவசியமோகும். இந்ே சமோேல் 
துன்பகரமோன அசேசவபள, உபைக்கும் மக்களின் 
ஜனநோயக அபிைோபைகபள திருப்திபடுத்துவதில் 
பின்ேங்கிய நோடுகளில் உள்ள முேைோளித்துவம் முற்றிலும் 
இைோயக்கற்றது, என்ற லிசயோன் ட்சரோட்ஸ்கியின் நிரந்ேரப் 
புரட்சிக் சகோட்போட்டின் அடிப்பபெ கருத்பே மறுக்க 



முடியோமல் நிரூபித்துள்ளது. ஜனநோயக உரிபமகபள 
போதுகோக்கும் சபோறுப்பு, சசோசலிசத்துக்கும் சேோழிைோளர் 
ஆட்சிக்குமோன ஒரு சுயோதீன புரட்சிகர சபோரோட்ெத்தின் 
போகமோக, சேோழிைோள வர்க்கத்திெசம விெப்படுகிறது. 

பை ேசோப்ேங்களோக ஆட்சியில் இருந்ே அரசோங்கங்கள், 
உபைக்கும் மக்கபள பிளவுபடுத்ேவும் ேமது ஆட்சிக்கு 
எதிரோன எந்ேசவோரு சவோபையும் திபச திருப்பவும் 
ேமிைர்-விசரோே போரபட்சங்கபளயும் 
படுசகோபைகபளயுசம நோடி வந்துள்ளன. ஆனோல் 
சபோருக்கோன போபே ேவிர்த்திருக்க முடியோேது அல்ை. 
இைங்பக முேைோளித்துவத்தின் பிரிவிபன இனவோேத்பே 
எதிர்த்ே ட்சரோட்ஸ்கிச இந்திய சபோல்ஷிவிக் சைனினிஸ்ட் 
கட்சி (பி.எல்.பீ.ஐ.), சர்வசேசிய சசோசலிச 
சவபைத்திட்ெத்தின் அடிப்பபெயில் இைங்பகயிலும் 
இந்திய துபணக் கண்ெம் பூரோவும் சேோழிைோள 
வர்க்கத்தின் ஐக்கியத்துக்கோகப் சபோரோடியது. ைங்கோ 
சமசமோஜக் கட்சிக்குள் பி.எல்.பீ.ஐ. கபரத்து 
விெப்பட்ெபமயும், அேன் பின்னர் சமசமோஜக் கட்சி 
சீரழிந்து 1964ல் சிறிமோ பண்ெோரநோயக்கவின் 
முேைோளித்துவ ஸ்ரீைங்கோ சுேந்திரக் கட்சி (ஸ்ரீ.ை.சு.க.) 
அரசோங்கத்தில் இபணந்து கோட்டிக்சகோடுத்ேபமயும், 
சேோழிைோள வர்க்கத்தினுள் சபரும் குைப்ப நிபைபய 
உருவோக்கி விட்ெசேோடு இனவோே அரசியல் ேபைநீட்ெ 
அனுமதித்ேது. 

இரண்ெோவது ஸ்ரீ.ை.சு.க.-சமசமோஜ-கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 
கூட்ெரசோங்கம், 1972 அரசியைபமப்பப அமுல்படுத்தி 
சபௌத்ேத்பே அரச மேமோக்கியசேோடு சேோழில், கல்வி 
மற்றும் வர்த்ேகத்திலும் ேமிழ் மக்களுக்கு எதிரோக 
போரபட்சங்கபள சசய்ேேன் மூைம், இனவோே 
பேட்ெங்களுக்கு எண்சணய் வோர்த்ேது. ேனது பிற்சபோக்கு 
சந்பே-சோர்பு நிகழ்ச்சி நிரல் மீேோன எதிர்ப்பப 
பிளவுபடுத்துவேற்கு திக்கற்றிருந்ே அடுத்து வந்ே ஐக்கிய 
சேசியக் கட்சி (யூ.என்.பீ.) அரசோங்கம், அடுத்ேடுத்து 
ேமிைர்-விசரோே ஆத்திரமூட்ெல்கபள நோடியசேோடு, 
சமோேலின் ஆரம்பத்பேக் குறித்ே 1983 இனப் 
படுசகோபையில் உச்சகட்ெத்பே அபெந்ேது. 
பத்ேோயிரக்கணக்கோன சபோது மக்களின் உயிர்கபளப் 
பலிசகோண்ெ இரத்ேக் களரியுென் 2009ல் முடிவுக்கு வந்ே 
யுத்ேத்பே ஸ்ரீ.ை.சு.க. மற்றும் யூ.என்.பீ.யும் ஈவிரக்கமற்று 
முன்சனடுத்ேன.  

புலிகளின் சேோல்வியோனது அடிப்பபெயில் இரோணுவ 
பைவீனத்ேோல் ஏற்பட்ெேல்ை, மோறோக, அேன் ேமிழ் 
பிரிவிபனவோே சவபைத்திட்ெத்திசைசய உள்ள 
குபறபோட்டில் இருந்து சேோன்றியேோகும். ஆரம்பத்தில் 
இருந்சே, இந்தியோ அல்ைது ஏபனய சக்திகளின் 
ஆேரவுென் தீவின் வெக்கு மற்றும் கிைக்கில் ஒரு 
முேைோளித்துவ அரபச உருவோக்கிக்சகோள்வசே அேன் 
இைக்கோக இருந்ேது. மோகோணசபப முபறபய ஸ்ேோபித்ே 
1987 இந்திய-இைங்பக உென்படிக்பகசய, இந்திய 
அரசோங்கம் மற்றும் அேன் “அபமதிப் பபெ” மீதும் 
நம்பிக்பக பவத்ே புலிகபளயும் மற்றும் ஏபனய ேமிழ் 
ஆயுேக் குழுகபளயும் அழிவுகரமோக 
அம்பைப்படுத்திவிட்ெது. புது டில்லி ஆரம்பத்தில் 
இருந்சே, இந்தியோவில் அபமதியின்பமபய தூண்டிவிெ 
அச்சுறுத்திய ேமிழ் கிளர்ச்சிபய நசுக்குவபே இைக்கோக் 
சகோண்டிருந்ேது. ஆயினும், இந்ே கசப்போன 

அனுபவங்களில் இருந்து புலிகள் எபேயும் 
கற்றுக்சகோள்ளோேசேோடு சேோெர்ந்தும் இந்திய 
முேைோளித்துவத்திெம் ஆேரபவ எதிர்போர்த்ேது. 

புலிகள், ஜனநோயக உரிபமகளுக்கோன சபோரோட்ெத்பே 
முன்சனடுக்கும் இயலுபம சகோண்ெ ஒசர சமூக 
சக்தியோன சேோழிைோள வர்க்கத்பே சநோக்கி 
திபசயபமவுசகோள்ளவில்பை. ேமிழ் மற்றும் சிங்கள 
சேோழிைோளர்கபள ஐக்கியப்படுத்துவேற்கோன எந்ேசவோரு 
முயற்சிபயயும் கசப்புென் எதிர்த்ே புலிகள், சகோழும்பு 
அரசோங்கங்களின் குற்றங்கள் அபனத்துக்கும் “சிங்கள 
மக்கபள” குற்றம் சோட்டினர். சிங்கள சபோது மக்கள் 
மீேோன அவர்களின் கண்மூடித்ேனமோன ேற்சகோபைக் 
குண்டுத் ேோக்குேல்கள், சகோழும்பு ஸ்ேோபனத்தின் 
பககளில் சநரடியோகப் பயன்பட்ெசேோடு இனவோே 
பிளபவ ஆைப்படுத்தின. ேமது கட்டுப்போட்டில் இருந்ே 
பிரோந்தியத்துள், புலிகள் சமலும் சமலும் ஜனநோயக-
விசரோே ஆட்சி முபறபய நோடினர். இேன் விபளவோக, 
2009ல் ேமக்கிருந்ே ேற்போதுகோப்பு சநோருங்கிய நிபையில், 
தீவிலும் உைகம் பூரோவும் உள்ள சேோழிைோள வர்க்கம் ஒரு 
புறம் இருக்க, புலிகள் ேமிழ் சவகுஜனங்களுக்கு 
எந்ேசவோரு அபறகூவலும் விடுக்க இைோயக்கற்றவர்கள் 
ஆயினர். அவர்கள், இைங்பக இரோணுவத்துக்கு 
ஆேவளித்து, உேவி சசய்து, ஆயுேமும் வைங்கிய அசே 
சக்திகளுக்கு, அேோவது “சர்வசேச சமூகத்துக்கு” பயனற்ற 
சவண்டுசகோள் விடுக்கத் ேள்ளப்பட்ெனர்.  

ஆட்சியில் இருந்ே சகோழும்பு அரசோங்கங்கள் 
முன்சனடுத்ே இரத்ேக்களரி மிக்க யுத்ேத்பே உறுதியோக 
எதிர்த்ேசேோடு வெக்கு மற்றும் கிைக்கில் இருந்ே 
துருப்புக்கபள நிபந்ேபனயின்றி உெனடியோக 
சவளிசயற்றக் சகோரும் ஒசர கட்சி சசோசலிச சமத்துவக் 
கட்சி மட்டுசம ஆகும். சேற்கோசியோ மற்றும் சர்வசேச 
ரீதியிலும் சசோசலிச குடியரசு ஒன்றியங்களின் போகமோக, 
ஸ்ரீைங்கோ-ஈைம் சசோசலிச குடியரசுக்கோன சபோரோட்ெத்தில், 
சகைவிேமோன சேசியவோேம் மற்றும் 
சபரினவோேங்களுக்கும் எதிரோக சேோழிைோள வர்க்கத்பே 
ஐக்கியப்படுத்ே நோம் இபெவிெோமல் சபோரோடியுள்சளோம்.  

சசோசலிச சமத்துவக் கட்சி பிரச்சோரத்துக்கு 
ஆேரவளியுங்கள் 

எமது சவட்போளர்களுக்கு வோக்களிக்குமோறு 
சேோழிைோளர்களுக்கும் இபளஞர்களுக்கும் சசோசலிச 
சமத்துவக் கட்சி அபைப்பு விடுக்கின்றது. 
எவ்வோசறனினும், எல்ைோவற்றுக்கும் சமைோக, சசோசலிச 
சகோள்பககபள அமுல்படுத்துவேற்கு சேோழிைோளர்களதும் 
விவசோயிகளதும் அரசோங்கம் ஒன்றுக்கோன சபோரோட்ெத்தில், 
சகை முேைோளித்துவ கன்பனகளிலும் இருந்து 
சுயோதீனமோக சேோழிைோள வர்க்கத்பேயும் ஒடுக்கப்பட்ெ 
மக்கபளயும் அணிதிரட்டுவசே எமது பிரச்சோரத்தின் 
இைக்கோகும். 

ஏற்கனசவ வர்க்கப் சபோரோட்ெங்கள் 
இெம்சபற்றுக்சகோண்டிருக்கின்றன. சபோதுத் துபற 
சேோழிைோளர்கள் சம்பள உயர்வு சகோரியும், மோனியங்கள் 
சவட்டுக்கு எதிரோக விவசோயிகளும் மற்றும் எரிசபோருள் 
விபை அதிகரிப்புக்கு எதிரோக மீனவர்களுமோக 



சவகுஜனங்கள் சமலும் சமலும் எதிர்ப்புக்களிலும் சவபை 
நிறுத்ேங்களிலும் மற்றும் ஆர்ப்போட்ெங்களிலும் ஈடுபடும் 
நிபைபமபய அரசோங்கம் ஏற்கனசவ எதிர்சகோண்டுள்ளது. 
இைவசக் கல்வி மீேோன ேோக்குேல்களுக்கு எதிரோக 
பல்கபைக் கைக மோணவர்கள் ஆர்ப்போட்ெம் 
சசய்கின்றனர். அரசோங்கம் ேமிைர்-விசரோே மற்றும் 
முஸ்லிம்-விசரோே சபரினவோேத்பே கிளறிவிடுவேன் 
மூைசம இந்ே எதிர்ப்பப பிளவுபடுத்ேவும் திபச 
திருப்பவும் முயற்சிப்பசேோடு, எந்ேசவோரு எதிர்ப்பபயும் 
நசுக்குவேற்கோக ேசோப்ேகோை யுத்ேத்தின்சபோது 
கட்டிசயழுப்பப்பட்ெ சபோலிஸ் அரச வழிமுபறகபள 
நோடுகிறது. 

ேமது அடிப்பபெ உரிபமகபள போதுகோப்பேற்கோக 
இைங்பக உபைக்கும் மக்கள் முன்சனடுக்கும் எதிர்ப்பு 
நெவடிக்பகயோனது வளர்ச்சிகண்டுவரும் சேோழிைோள 
வர்க்கத்தின் சர்வசேச எதிர்ப்புக்கள், சவபை நிறுத்ேங்கள் 
மற்றும் புரட்சிகர சபோரோட்ெங்களதும், எல்ைோவற்றுக்கும் 
சமைோக எகிப்திய சபோரோட்ெங்களதும் போகமோகும். 
ஆயினும், அபவ எவ்வளவு உறுதியோனபவயோகவும் 
சபரிேோனபவயோகவும் இருந்ேோலும், இத்ேபகய ஆரம்ப 
வர்க்கப் சபோரோட்ெங்கள் சேோழிைோள வர்க்கத்தினுள் 
ஆைமோன அரசியல் முன்சனோக்கு சநருக்கடிபய 
சவளிப்படுத்தியுள்ளது. நனவுபூர்வமோன புரட்சிகர 
ேபைபமத்துவம் இன்பமயோல், சேோழிைோள வர்க்கம் பின் 
ேள்ளப்பட்டுள்ள அசேசவபள, கிசரக்கத்தில் சிரிசோ, 
எகிப்தில் புரட்சிகர சசோசலிஸ்ட் சபோன்ற பல்சவறு சபோலி 
இெதுகளின் ஒத்துபைப்புென் ஆளும் வர்க்கங்களோலும் 
அவற்றின் அரசியல் கட்சிகளோலும் சேோெர்ந்தும் 
நிபைத்திருக்க முடிவசேோடு அபவ ேமது ஆட்சிபயயும் 
சபணிக்சகோள்கின்றன. 

இைங்பகயில் சசோசலிச சமத்துவக் கட்சியின் சேர்ேல் 
பிரச்சோரம், சசோசலிச புரட்சிக்கோன உைகக் கட்சியோன 
நோன்கோம் அகிைத்தின் அபனத்துைகக் குழுவின் 
சசகோேரக் கட்சிகள் முன்சனடுத்துவரும் கூட்டுப் 
சபோரோட்ெத்தின் போகமோகும். அேன் இைக்கு, 

எல்ைோவற்றுக்கும் சமைோக, சேோழிைோள வர்க்கத்தின் புதிய 
புரட்சிகர ேபைபமபய கட்டிசயழுப்பப்பெ சவண்டிய 
சசோசலிச மற்றும் சர்வசேசிய சவபைத்திட்ெத்பே 
அபிவிருத்தி சசய்வசே ஆகும். 

சசோசலிச சமத்துவக் கட்சியின் முன்சனோடி, சமசமோஜக் 
கட்சியின் கோட்டிக்சகோடுப்புக்கு எதிரோக, 1968ல் 
ஸ்ேோபிக்கப்பட்ெ புரட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கைகம் ஆகும். 
அது, ஸ்ரோலினிசம் மற்றும் சகை வடிவிைோன சேசிய 
சந்ேர்ப்பவோேங்களுக்கும் எதிரோக, ட்சரோட்ஸ்கிசத்தின், 
அேோவது புரட்சிகர மோர்க்சிசத்தின் விஞ்ஞோனபூர்வமோன 
சவபைத்திட்ெம் மற்றும் முன்சனோக்குக்கோன நோன்கோம் 
அகிைத்தின் அபனத்துைகக் குழுவின் சபோரோட்ெத்பே 
முன்சனடுத்துச் சசல்வேற்கோக ஸ்ேோபிக்கப்பட்ெது.  

எல்ைோ வழிகளிலும் எமது பிரச்சோரத்துக்கு 
ஆேரவளிக்குமோறு நோம் சேோழிைோளர்கள், இபளஞர்கள் 
மற்றும் புத்திஜீவிகளுக்கும் அபைப்புவிடுக்கின்சறோம். 

சசோசலிச சமத்துவக் கட்சியின் சகோரிக்பககள்: 

வெக்கு, கிைக்கில் இருந்து இரோணுவத்பே சவளிசயற்று! 

ஸ்ரீைங்கோ-ஈைம் சசோசலிச குடியரபச ஸ்ேோபிக்க 
ஒடுக்கப்பட்ெ மக்கபள அணிதிரட்டுவேற்கு சிங்கள, 
ேமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் சேோழிைோளர்களின் ஒரு 
ஐக்கியப்பட்ெ சபோரோட்ெத்பே முன்சனடு! 

அசமரிக்க யுத்ே உந்துேபை நிறுத்து! சேற்கோசியோவிலும் 
உைகம் பூரோவும் சசோசலிச குடியரசுகளின் 
ஒன்றியத்துக்கோக முன்சநோக்கி சசல்! 

சசோசலிச சமத்துவக் கட்சிக்கு வோக்களிப்பசேோடு நோன்கோம் 
அகிைத்தின் அபனத்துைகக் குழுபவ சசோசலிச 
புரட்சிக்கோன உைகக் கட்சியோக கட்டிசயழுப்ப அதில் 
இபணந்துசகோள்ளுங்கள்! 
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