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NEWS LETTER பத்திரிிகரிகையின் ன் சின் செய்திெய்தியசெய்தியாளரும் ாளரும் சின் செசெய்தியாின் செலிின் செ
ன் சொசெய்தியாழிலசெய்தியாளர் ரிகைழரிகைத்தின் ன் சின் செெய்தியலருலருமசெய்தியான ஜ.  ஹீலி,
இலங்ிகரிகையில் இருந்து திரும்பிெய்திய பின்னர்,  (லங்ரிகைசெய்தியா ின் செலரும
ின் செலருமசெய்தியாஜக் ரிகைட்சிெய்தியசெய்தியான) 'ட்ன் ச்செய்தியாட்ஸ்கிின் செ' ரிகைட்சி அந்ந்நசெய்தியாட்டில் ன் சின் செய்ொ
ரிகைசெய்தியாட்டிக்ன் சரிகைசெய்தியாடுப்பு இப்ன் சபசெய்தியாழுது அிகனத்து
ட்ன் ச்செய்தியாட்ஸ்கிின் செகிசவசெய்தியாதிரிகைளுக்கும் உலகின் முொல்ொ்
பி்ச்சிிகனெய்தியசெய்தியாரிகை எழுந்துள்ளது என்று எழுதியுள்ளசெய்தியார்.

1938 ம் ஆண்டு ட்ன் ச்செய்தியாட்ஸ்கியும் அகிசவருிகும் அவருடைெய்திய ாளரும் சொசெய்தியாழர்ரிகைளும்
ந்நசெய்தியான்ரிகைசெய்தியாம் அகிலத்ிகொ நிறுவிெய்தியாளரும் சபசெய்தியாது,  அகிசவர்ரிகைள் "இதுகிசவிக்
கிசவர்க்ரிகை ரிகைசெய்தியாட்டிக் ன் சரிகைசெய்தியாடுப்புக்ரிகைளசெய்தியால் ரிகைிககறைபும் அவருடைசெய்தியாொ தூெய்திய
பொசெய்தியாிகரிகைக்குள்"  கிசவருலருமசெய்தியாறு ன் சொசெய்தியாழிலசெய்தியாளர்ரிகைளுக்கு அிகழப்பு
விடுத்ொனர்.  இருந்தும் 26  ஆண்டுரிகைளுக்கு பின்னர்
இப்ன் சபசெய்தியாழுது,  ப்ந்துபட்ும் அவருடை ன் சகிசவகுஜனங்ரிகைள் பின்பற்றிெய்திய ஒரு
ரிகைட்சியின் அங்கீரிகைசெய்தியா்ம்மிக்ரிகை ாளரும் சகிசவிகலத்திட்ும் அவருடைலருமசெய்தியாரிகை ட்ன் ச்செய்தியாட்ஸ்கிின் செம்
இருந்ொ இலங்ிகரிகையில்,  அத்ொிகரிகைெய்திய ரிகைசெய்தியாட்டிக்ன் சரிகைசெய்தியாடுப்பு
ந்நிகும் அவருடைன் சபற்றிருக்கிகறைது.

ஒரு முொலசெய்தியாளித்துகிசவ கூட்ும் அவருடை்ின் செசெய்தியாங்ரிகைத்தில் LSSP ொிகலகிசவர்ரிகைள்
பொவிிகெய்திய கிசவகிக்கின்கறைனர்;  ரிகைட்சியின் ஒரு சிறுபசெய்தியான்ிகலரும
பிரிகிசவசெய்தியான LSSP (பு்ட்சிரிகை்ப் பிரிவ)  ன் சொசெய்தியாழிலசெய்தியாள
கிசவர்க்ரிகைத்திற்ரிகைசெய்தியாரிகை ன் சொசெய்தியாும் அவருடைர்ந்து ாளரும் சபசெய்தியா்செய்தியாும் அவருடை ாளரும் சகிசவண்டிெய்திய நிிகல
ஏற்பட்டுள்ளது.

முந்ிகொெய்திய Newsletter ரிகைட்டுிக்ரிகைள்,  இப்படி விிகலாளரும் சபசெய்தியானதின்
கிசவ்லசெய்தியாறு பற்றிக் ாளரும் சரிகைசெய்தியாடிட்டுக் ரிகைசெய்தியாட்டிெய்தியதும் அொன்
படிப்பிிகனரிகைளும் இப்ன் சபசெய்தியாழுது ட்ன் ச்செய்தியாட்ஸ்கிின் செ இெய்தியக்ரிகைலருமசெய்தியான
ந்நசெய்தியான்ரிகைசெய்தியாம் அகிலத்தின் ொத்துகிசவம் லருமற்றும் ன் சரிகைசெய்தியாள்ிகரிகைரிகைளுக்குள்
உள்ளீர்க்ரிகைப்பட்டுள்ளன.

இது ன் சொசெய்தியாும் அவருடைர்பசெய்தியாரிகை,  ஜஜூிகல 17, 1964  World Outlook பதிப்பில்
அண்ிகலருமயில் பிெய்தியர் பி்செய்தியாங்க் எழுதியுள்ள ரிகைட்டுிக்ிகெய்திய
ஆ்செய்தியாய்ொல் பெய்தியனுிகும் அவருடைெய்தியொசெய்தியாரிகை இருக்கும்.  World  Outlook

என்னும் இொழ,  ொன்ிகனத்ொசெய்தியாாளரும் சன ந்நசெய்தியான்ரிகைசெய்தியாம் அகிலத்தின்
(பசெய்தியாரிஸ்)  ஐக்கிெய்திய ன் சின் செெய்தியலரிகைம் எனக் கூறிக்ன் சரிகைசெய்தியாள்ளும்
அிகலருமப்பின் ஒரு ரிகைருவிெய்தியசெய்தியாகும்;  இொன் ின் செசெய்தியார்பசெய்தியாரிகை பி்செய்தியாங்க்
LSSP  இன் ின் செமீபத்திெய்திய லருமசெய்தியாந்நசெய்தியாட்டில் ரிகைலந்து ன் சரிகைசெய்தியாண்ும் அவருடைசெய்தியார்;
அம்லருமசெய்தியாந்நசெய்தியாட்டில்ொசெய்தியான் கூட்ும் அவருடைணிக்ரிகைசெய்தியான முடிவ
எடுக்ரிகைப்பட்டிருந்ொது.

இந்ொ ‘ஐக்கிெய்திய ன் சின் செெய்தியலரிகைம்’  ஆனது,  1963 ம் ஆண்டில்
"ின் செர்கிசவாளரும் சொின் செ ன் சின் செெய்தியலரிகைம் (IS) லருமற்றும் அிகனத்துலரிகைக் குழுவின்
சில உறுப்பினர்ரிகைளுக்கும் இிகும் அவருடைாளரும் செய்தியெய்தியசெய்தியான லருமறு ஐக்கிெய்தியத்தின்”

விிகளகிசவசெய்தியாரிகை அன் சலருமரிக்ரிகைசெய்தியாவின் ாளரும் சின் செசெய்தியாின் செலிின் செ ன் சொசெய்தியாழிலசெய்தியாளர் ரிகைட்சித்
ொிகலிகலருமயின் ஆொ்வும் அவருடைன் ஸ்ொசெய்தியாபிக்ரிகைப்பட்ும் அவருடைது.

ாளரும் சின் செசெய்தியாின் செலிின் செ ன் சொசெய்தியாழிலசெய்தியாளர் ரிகைட்சியினசெய்தியால் (SWP)

ஆொ்கிசவளிக்ரிகைப்பட்ும் அவருடை ந்நசெய்தியான்ரிகைசெய்தியாம் அகிலத்தின் அிகனத்துலரிகைக்
குழுகிசவசெய்தியாரிகைவம்,  மிாளரும் சிஷேல் பப்ாளரும் சலசெய்தியா ொிகலிகலருமயிலசெய்தியான ின் செர்கிசவாளரும் சொின் செ
ன் சின் செெய்தியலரிகைலருமசெய்தியாரிகைவம் (IS) 1953 டிின் செம்பரில் பிளவ ஏற்பட்ும் அவருடைது.

இலங்ிகரிகையின் ொசெய்தியாக்ரிகைங்ரிகைிகள உள்ளீர்த்துக்ன் சரிகைசெய்தியாள்ள
ாளரும் சகிசவண்டுன் சலருமன்கறைசெய்தியால்,  இந்ொப் பிளவிற்ரிகைசெய்தியான ரிகைசெய்தியா்ணத்ிகொயும்,
ாளரும் சரிகைசெய்தியாட்பசெய்தியாும் அவருடைற்கறை "1963 இன் லருமறு ஐக்கிெய்தியத்ிகொயும்" அறிொல் மிரிகை
முக்கிெய்தியலருமசெய்தியானொசெய்தியாகும்.

பப்ாளரும் சலசெய்தியா ஒரு ொத்துகிசவத்ிகொ அபிவிருத்தி ன் சின் செய்ொசெய்தியார்; அொன்படி
ஏரிகைசெய்தியாதிபத்திெய்தியத்திற்கும் ன் சொசெய்தியாழிலசெய்தியாளர்ரிகைள் அ்சுரிகைளுக்கும்
இிகும் அவருடைாளரும் செய்திய ஒரு மூன்கறைசெய்தியாம் உலரிகைப்ாளரும் சபசெய்தியார் என்பது ொவிர்க்ரிகைப்பும் அவருடை
முடிெய்தியசெய்தியாொது.  இ்ண்டு அிகலருமப்பு முிககறைரிகைளுக்கும் இிகும் அவருடைாளரும் செய்திய
உள்ள ாளரும் சலருமசெய்தியாொல் லருமற்றும் அொன் விிகளகிசவசெய்தியாரிகை கிசவரும்
"ன் சகிசவகுஜன அழுத்ொம் ஸ்்செய்தியாலினிின் செ ொிகலகிசவர்ரிகைிகள எங்கும்
முொலசெய்தியாளித்துகிசவத்திற்கு எதி்செய்தியாரிகை ாளரும் சபசெய்தியாரிும் அவருடைக் ரிகைட்ும் அவருடைசெய்தியாெய்தியப்படுத்தும்"
என்றும் அகிசவர் கூறினசெய்தியார்.

இந்ொ ‘திரும்பவிெய்தியலசெய்தியாொ’  புகறைநிிகலப் ாளரும் சபசெய்தியாக்குரிகைள் மிரிகைவம்
ின் செக்தி கிசவசெய்தியாய்ந்ொிககிசவ.  இொன் ரிகைசெய்தியா்ணலருமசெய்தியாரிகை,  முொலசெய்தியாளித்துகிசவ
ஆட்சிெய்தியதிரிகைசெய்தியா்ம் உிகும் அவருடைந்து ன் சந்நசெய்தியாருங்குகிசவொற்கு முன்னர்
சுெய்தியசெய்தியாதீனலருமசெய்தியான பு்ட்சிரிகை் ட்ன் ச்செய்தியாட்ஸ்கிின் செ ரிகைட்சிரிகைளக் ரிகைட்டுகிசவொற்கு
நிிகலிகலரும அங்ாளரும் சரிகை அனுலருமதிக்ரிகைசெய்தியாது.  இொன் ரிகைசெய்தியா்ணலருமசெய்தியாரிகை
ஊனமுற்கறை ன் சொசெய்தியாழிலசெய்தியாளர் அ்சுரிகைளின் ‘நூற்கறைசெய்தியாண்டுரிகைள்’
உயிர்கிசவசெய்தியாழும்.

இங்கு நீண்ும் அவருடைன் சொசெய்தியாரு பகுப்பசெய்தியாய்ிககிசவ ாளரும் சலருமற்ன் சரிகைசெய்தியாள்ளசெய்தியாலருமல்,
இக்ரிகைருத்ொசெய்தியானது அதிரிகைசெய்தியா்த்துகிசவத்திற்கு நிபந்ொிகனெய்தியற்கறை
ின் செ்ணிகும் அவருடைவ என ாளரும் சின் செசெய்தியாின் செலிின் செ ன் சொசெய்தியாழிலசெய்தியாளர் ரிகைட்சிெய்தியசெய்தியாலும்
அிகனத்துலரிகைக் குழுகிசவசெய்தியாலும் நி்செய்தியாரிகைரிக்ரிகைப்பட்ும் அவருடைது என்பிகொ
ந்நசெய்தியாம் எளிொசெய்தியாரிகை சுட்டிக்ரிகைசெய்தியாட்டுாளரும் சகிசவசெய்தியாம்.

ந்நசெய்தியான்ரிகைசெய்தியாம் அகிலாளரும் சலரும அிகனத்து அதிரிகைசெய்தியா்த்துகிசவங்ரிகைளுக்குலருமசெய்தியான
எதிர்ப்பில்ொசெய்தியான் திட்ும் அவருடைகிசவட்ும் அவருடைலருமசெய்தியாரிகை ஸ்ொசெய்தியாபிக்ரிகைப்பட்ும் அவருடைது.
அதிரிகைசெய்தியா்த்துகிசவங்ரிகைிகள ாளரும் சொசெய்தியாற்ரிகைடிப்பொன் மூலம்ொசெய்தியான்:
அதிரிகைசெய்தியா்த்துகிசவ ொிகலகிசவர்ரிகைிகளத் ாளரும் சொசெய்தியாற்ரிகைடிப்பொன் மூலம்ொசெய்தியான்,
ன் சொசெய்தியாழிலசெய்தியாள கிசவர்க்ரிகைம் அதிரிகைசெய்தியா்த்திற்கு ாளரும் சபசெய்தியா்செய்தியாடி
லருமனிொகுலத்ிகொ ரிகைசெய்தியாப்பசெய்தியாற்கறை முடியும்.

அிகொச் ன் சின் செெய்தியல்படுத்ொ ந்நசெய்தியான்ரிகைசெய்தியாம் அகிலமும் பு்ட்சிக்
ரிகைட்சிரிகைளும் அகிசவசிெய்தியலருமசெய்தியாகும்.

1- Statement of the Political Committee of the SLL in reply to an attack by Pierre Frank



இந்ொ அடிப்பிகும் அவருடை ாளரும் சகிசவிகலத்திட்ும் அவருடைத்தில் இருந்தும் இொன்
பின்னணியில் இருந்ொ அடிப்பிகும் அவருடை லருமசெய்தியார்க்சிின் செ ொத்துகிசவத்தில்
இருந்தும் பப்ாளரும் சலசெய்தியாகிசவசெய்தியாொம் விலகிச் ன் சின் சென்கறைது.  அொசெய்தியாகிசவது,
ன் சொசெய்தியாழிலசெய்தியாள கிசவர்க்ரிகைத்தின் விடுொிகல என்பது ன் சொசெய்தியாழிலசெய்தியாள
கிசவர்க்ரிகைத்தின் பணிொசெய்தியான் என லருமசெய்தியார்க்கிின் செம் கூறியிருந்ொது.
ஆனசெய்தியால் பப்ாளரும் சலசெய்தியாாளரும் சகிசவசெய்தியா,  அதிரிகைசெய்தியா்த்துகிசவத்ொசெய்தியால் விடுொிகல
ன் சின் செய்ெய்தியப்பும் அவருடைக்கூடிெய்திய ின் செக்திொசெய்தியான் ன் சொசெய்தியாழிலசெய்தியாள கிசவர்க்ரிகைம் என்று
ரிகைண்ும் அவருடைசெய்தியார்;  எனாளரும் சகிசவ அதிரிகைசெய்தியா்த்துகிசவத்தினர் "திரும்பிச்
ன் சின் செல்லமுடிெய்தியசெய்தியாொ"  புகறைநிிகலச் ின் செக்திரிகைளின் உண்ிகலருமெய்தியசெய்தியான
ரிகைருவிரிகைள் என்றும் கூறினசெய்தியார்.

இிகொத் ன் சொசெய்தியாும் அவருடைர்ந்ொ ஆண்டுரிகைளில்,  ொவிர்க்ரிகை முடிெய்தியசெய்தியாொ ாளரும் சபசெய்தியார்
எனும் ொத்துகிசவம் ிகரிகைவிும் அவருடைப்பட்ும் அவருடைது. ஆனசெய்தியால் ின் செசெய்தியா்செய்தியாம்ின் செம்
ன் சொசெய்தியாும் அவருடைர்ந்ொது; பப்ாளரும் சலசெய்தியாவம் அகிசவருிகும் அவருடைெய்திய முழு அிகலருமப்பும் பல
ஆண்டுரிகைளும் அல்ஜீரிெய்தியசெய்தியாவில் இருந்ொ ாளரும் சொசிெய்திய இெய்தியக்ரிகைத்தின்
எடுபிடி அிகலருமப்பசெய்தியாரிகைத்ொசெய்தியான் விளங்கின.  இப்ன் சபசெய்தியாழுது ன் சபன்
ன் சபல்லசெய்தியாவின் அ்ின் செசெய்தியாங்ரிகைத்தில் பப்ாளரும் சலசெய்தியா ஒரு அலுகிசவல்செய்தியாரிகை
உள்ளசெய்தியார்.

அகிசவருிகும் அவருடைெய்திய ின் செமீபத்திெய்திய ன் சின் செய்தி ன் சகிசவளியீட்டில் அகிசவர்
குறிப்பிடுகிசவொசெய்தியாகிசவது:  "அொன் ன் சபசெய்தியாதுக் ரிகைசெய்தியா்ணங்ரிகைள்,
விிகளவரிகைள் ஆகிெய்தியகிசவற்றின் ஒாளரும் ச் ன் சபசெய்தியாருளுிகும் அவருடைெய்திய அர்த்ொத்தில்
ஸ்்செய்தியாலினிின் செலருமெய்தியம்-  அரிகைற்றுொல்"  என்பது அ்சிெய்தியல் பு்ட்சியின்
நிரிகைழச்சிாளரும் சபசெய்தியாக்கினசெய்தியால் ாளரும் சின் செசெய்தியாவிெய்தியத் ஒன்றிெய்தியத்திலும் லருமற்கறை
ன் சொசெய்தியாழிலசெய்தியாளர் அ்சுரிகைளில் இருந்தும் அரிகைற்றுகிசவொற்கு ஒத்ொ
ரிகைருத்ொசெய்தியாகும்.  இந்ொ சிந்ொிகனரிகைளும் ன் சின் செெய்தியல்ரிகைளும்
பப்ாளரும் சலசெய்தியாகிசவசெய்தியாொ திருத்ொல்கிசவசெய்தியாொத்தின் ொர்க்ரிகைரீதிெய்தியசெய்தியான
விிகளவரிகைளசெய்தியாகும்.

அிகனத்ிகொயும் விும் அவருடை இலங்ிகரிகை மிரிகைவம் முக்கிெய்தியத்துகிசவம்
கிசவசெய்தியாய்ந்ொொசெய்தியாரிகைவம்,  படிப்பிிகனிகெய்தியக் ன் சரிகைசெய்தியாடுப்பொசெய்தியாரிகைவம்
உள்ளது.  ாளரும் சலருமலும் இது ந்நசெய்தியான்ரிகைசெய்தியாம் அகிலத்தின் ஒரு ஒட்டு
ன் சலருமசெய்தியாத்ொ கிசவளர்ச்சிக் ரிகைட்ும் அவருடைத்தின் முடிிககிசவயும் குறிக்கிகறைது.
பப்ாளரும் சலசெய்தியாவின் அணிரிகைளில் மீண்டும் நுிகழகிசவொற்கு இதுொசெய்தியான்
ாளரும் சந்ந்ம் என்று SWP ொிகலகிசவர்ரிகைள் நிிகனத்ொ ஓ்செய்தியாண்டிற்குள்
இதுவம் கிசவந்ொது ின் செரிொசெய்தியான்!

LSSP யின் சீ்ழிவிற்கு ரிகைசெய்தியா்ணங்ரிகைிகள ரிகைசெய்தியாட்டி,  பிெய்தியர் பி்செய்தியாங்
ஒரு ொத்துகிசவத்ிகொ முன்ிககிசவக்கிகறைசெய்தியார்;  அது பப்ாளரும் சலசெய்தியாகிசவசெய்தியாொ
கிசவழிகிசவிகரிகையிாளரும் சல ாளரும் சகிசவரூன்றியுள்ளது.  ொன்னுிகும் அவருடைெய்திய ரிகைட்டுிக்க்கு
"பு்ட்சிரிகை்த் ொிகலிகலரும" என்று ொிகலப்பு ன் சரிகைசெய்தியாடுத்துள்ளசெய்தியார்.

பப்ாளரும் சலசெய்தியாிககிசவ ாளரும் சபசெய்தியாலாளரும் சகிசவ இகிசவரும் லருமசெய்தியார்க்சிின் செ ரீதியிலசெய்தியான
பசெய்தியார்ிககிசவிகெய்திய ிகரிகைவிட்டுள்ளசெய்தியார்.

பு்ட்சிரிகை் ொிகலிகலரும புகறைநிிகல ாளரும் சபசெய்தியாக்குரிகைளின் பலிெய்தியசெய்தியாட்ரிகைள்
லருமட்டும் அல்ல,  லருமசெய்தியாகறைசெய்தியாரிகை உலிகரிகை லருமசெய்தியாற்றுகிசவொற்கு ன் சொசெய்தியாழிலசெய்தியாள
கிசவர்க்ரிகைத்ிகொ கிசவழிந்நும் அவருடைத்துகிசவொற்கு ாளரும் சபசெய்தியா்செய்தியாடும் ந்நனகிசவசெய்தியான
ின் செக்திெய்தியசெய்தியாகும்.

ஒரு பு்ட்சிரிகை்க் ரிகைட்சியின் "ாளரும் சொய்லருமசெய்தியானம்"  என்பது ஒரு
கிசவர்க்ரிகைப் ாளரும் சபசெய்தியா்செய்தியாட்ும் அவருடைத்தின் "ாளரும் சொய்லருமசெய்தியானம்" என்று ன் சபசெய்தியாருளசெய்தியாகும்;
இிகொ ந்நனவும் அவருடைன் லருமனத்தில் ன் சரிகைசெய்தியாண்டு கிசவர்க்ரிகைப்
ாளரும் சபசெய்தியா்செய்தியாட்ும் அவருடைத்திற்கு ாளரும் சபசெய்தியா்செய்தியாடுகிசவது லருமசெய்தியார்க்சிின் செகிசவசெய்தியாதிரிகைளுிகும் அவருடைெய்திய
ன் சபசெய்தியாறுப்பு ஆகும்.  ன் சொசெய்தியாழிலசெய்தியாள கிசவர்க்ரிகைத்ிகொ கிசவழிந்நும் அவருடைத்தும்
ன் சபசெய்தியாறுப்புக்ரிகைளின் ரிகைண்ாளரும் சணசெய்தியாட்ும் அவருடைத்தில் இருந்ாளரும் சொ இத்ொிகரிகைெய்திய
விகிசவசெய்தியாொங்ரிகைிகள லருமசெய்தியார்க்சிின் செகிசவசெய்தியாதிரிகைள் ந்நும் அவருடைத்துகின்கறைனர்.

ஆனசெய்தியால் பிெய்தியர் பி்செய்தியாங்ாளரும் சரிகைசெய்தியா இப்ன் சபசெய்தியாறுப்ிகப ொட்டிக் ரிகைழிப்பதில்
முற்றிலும் ன் சரிகைசெய்தியாள்ிகரிகைெய்தியற்கறை முிககறையில் ந்நும் அவருடைந்து ன் சரிகைசெய்தியாள்கிகறைசெய்தியார்.

LSSP இனுள் (ின் செர்கிசவாளரும் சொின் செ ன் சின் செெய்தியலரிகைம் லருமற்றும் "லருமறு ஐக்கிெய்தியம்"
ஆகிெய்தியகிசவற்றுும் அவருடைன் முிககறைெய்தியசெய்தியாரிகை இிகணந்திருந்ொ)  இருந்ொ
அ்சிெய்தியல் பயிற்றுவித்ொலின் பலவீனம்,  "ட்ன் ச்செய்தியாட்ஸ்கிின் செ
இெய்தியக்ரிகைத்தில் இருந்ொ ொிகலகிசவர்ரிகைளிிகும் அவருடைாளரும் செய்திய ின் செர்கிசவாளரும் சொின் செ அளவில்
ந்நன்கு அறிெய்தியப்பட்டிருந்ொது....  இந்ொப் பி்ச்சிிகன பற்றி
ன் சபசெய்தியாதுகிசவசெய்தியான ரிகைகிசவிகல இருந்ொது...  1953 ம் ஆண்டு பிளவ
இொற்கு உொகிசவவில்ிகல;  ின் செர்கிசவாளரும் சொின் செ ன் சின் செெய்தியலரிகைம் (IS) லருமற்றும்
அிகனத்துலரிகைக் குழு (IC) இிகொ ந்நன்கு உணர்ந்திருந்ொன;
ரிகைும் அவருடைந்ொ ஆண்டு ாளரும் சலருமற்ன் சரிகைசெய்தியாள்ளப்பட்ும் அவருடை லருமறு ஐக்கிெய்தியம்,  இந்ொ
சூழநிிகலயில் கிசவலுகிசவசெய்தியான,  ஆாளரும் ச்செய்தியாக்கிெய்தியலருமசெய்தியான புதிெய்திய
முெய்தியற்சிரிகைிகளயும் ாளரும் சலருமற்ன் சரிகைசெய்தியாள்ளுகிசவொற்கு ாளரும் சபசெய்தியாதுலருமசெய்தியான
ாளரும் சந்ந்த்ிகொ கிசவழங்ரிகைவில்ிகல." (எலருமது அழுத்ொம்)

இந்ொ கிசவழிமுிககறை,  பரிொசெய்தியாபத்திற்கு உரிெய்திய கிசவிகரிகையில்
ொவிர்க்ரிகைப்பட்ும் அவருடைிகொத் ொவி்,  இந்ொ அறிக்ிகரிகையும் ன் சபசெய்தியாய்ரிகைளின்
ன் சொசெய்தியாகுப்பசெய்தியாரிகை உள்ளது.

LSSP ொிகலகிசவர்ரிகைளுிகும் அவருடைெய்திய அ்சிெய்தியல் பலவீனத்ிகொ
நிிகலந்நசெய்தியாட்டிெய்திய 1953  பிளவில் ந்நசெய்தியான் இல்ிகல;  ஆனசெய்தியால்
பப்ாளரும் சலசெய்தியாகிசவசெய்தியாதிரிகைளின் திருத்ொலினசெய்தியால் ரிகைட்சி உிகும் அவருடைெய்தியவில்ிகல
என்பது உண்ிகலருமெய்தியசெய்தியாம்!

LSSP யின் பலவீனம் ன் சகிசவறுலருமாளரும் சன ‘பிளவும் அவருடைன்’  பக்ரிகைலருமசெய்தியாரிகை
இல்லசெய்தியாலருமல், ின் செர்கிசவாளரும் சொின் செ ன் சின் செெய்தியலரிகைத்திற்குள் ன் சொசெய்தியாும் அவருடைர்ந்ொது லருமற்றும்
கிசவளர்ந்ொது,  என்கறை உண்ிகலரும விளக்ரிகைப்பும் அவருடைசெய்தியாொது எத்ொிகரிகைெய்திய
அகிசவலருமசெய்தியானரிகை்லருமசெய்தியான பசெய்தியாின் செசெய்தியாங்குத்ொனம்,  "பிளவ இொற்கும்
உொகிசவவில்ிகலெய்தியசெய்தியாம்"!

ின் செர்கிசவாளரும் சொின் செ ன் சின் செெய்தியலரிகைத்தின் திருத்ொல்கிசவசெய்தியாொம்ொசெய்தியான் ரிகைசெய்தியாட்டிக்
ன் சரிகைசெய்தியாடுப்ிகப விிக்வபடுத்தி ஊக்ரிகைம் ன் சரிகைசெய்தியாடுத்ொது என்பிகொக்
ரிகைசெய்தியாண்ாளரும் சபசெய்தியாம்.

"ஐக்கிெய்தியப்பட்ும் அவருடை லருமற்றும் 'ஆாளரும் ச்செய்தியாக்கிெய்தியலருமசெய்தியான'  முெய்தியற்சிரிகைிகள
ாளரும் சலருமற்ன் சரிகைசெய்தியாள்கிசவொற்கு "ாளரும் சபசெய்தியாதுலருமசெய்தியான ாளரும் சந்ந்ம்
கிசவழங்ரிகைப்பும் அவருடைசெய்தியாதிருந்ொது”  என்பது லருமறு ஐக்கிெய்தியம் பற்றிெய்திய
பி்ச்சிிகன அல்ல.  லருமறு ஐக்கிெய்தியத்ிகொப் பற்றிெய்திய
ஒவ்ன் சகிசவசெய்தியான்றும் அ்சிெய்தியல்ரீதிெய்தியசெய்தியாரிகை ஆாளரும் ச்செய்தியாக்கிெய்தியலருமற்கறைது. பி்செய்தியாங்க்
உட்பும் அவருடை அதில் பங்கு ன் சபற்கறைகிசவர்ரிகைள் அிகனகிசவரும் ன் சபாளரும் ச்்செய்தியா
லருமற்றும் பிகறை இலங்ிகரிகை ஓடுரிகைசெய்தியாலிரிகைளும் ாளரும் சந்ந்டிப் ன் சபசெய்தியாறுப்ிகப
ஏற்ரிகைாளரும் சகிசவண்டும்.

இது அத்திெய்தியசெய்தியாெய்தியரீதிெய்தியசெய்தியாரிகைவம் கிசவரிகிசவரிெய்தியசெய்தியாரிகைவம்
நிரூபிக்ரிகைப்பும் அவருடைலசெய்தியாம்.

ொன்னுிகும் அவருடைெய்திய ரிகைட்டுிக்யில், ஐக்கிெய்திய ன் சின் செெய்தியலரிகைம் "இும் அவருடைது ின் செசெய்தியாரிப்
ாளரும் சபசெய்தியாக்கிற்கு"  ஆொ்வ ன் சரிகைசெய்தியாடுத்ொது என்றும்,  அொன்பின் ...
இும் அவருடைதுின் செசெய்தியாரிெய்தியசெய்தியானது ஐக்கிெய்திய ன் சின் செெய்தியலரிகைத்தின் ஆாளரும் சலசெய்தியாின் செிகனயுும் அவருடைன்
ரிகைும் அவருடைந்ொ ஆண்டும் ொன்னுிகும் அவருடைெய்திய ாளரும் சபசெய்தியா்செய்தியாட்ும் அவருடைத்ிகொ ந்நும் அவருடைத்திக்
ன் சரிகைசெய்தியாண்டிருக்கிகறைது…. என்றும் பி்செய்தியாங்க் குறிப்பிட்டுளசெய்தியார்.

ாளரும் சலரும 1964 இல் அண்ிகலருமயில் ன் சகிசவளிகிசவந்ொ ஐக்கிெய்திய
ன் சின் செெய்தியலரிகைத்திற்ரிகைசெய்தியாரிகை ன் சகிசவளியிும் அவருடைப்பட்ும் அவருடை உள்சுற்று
ஆகிசவணங்ரிகைளசெய்தியால் இந்ொ ன் சபசெய்தியாய் அம்பலப்படுத்ொப்பட்டுள்ளது,
அத்ாளரும் சொதிரிகைளில் உள்ள அகிசவர்ரிகைளுிகும் அவருடைெய்திய உள்சுற்று
அறிக்ிகரிகைரிகைள்,  (பப்ாளரும் சலசெய்தியாவின் ொிகலிகலருமயில்)  அகிசவர்ரிகைள்
பிரிவிாளரும் சலாளரும் செய்திய ஒரு சிறுபசெய்தியான்ிகலரும குழு ன் சரிகைசெய்தியாண்டுகிசவந்ொ
தீர்லருமசெய்தியானத்ிகொயும் அொற்கு ஐக்கிெய்திய ன் சின் செெய்தியலரிகைம் ன் சரிகைசெய்தியாடுத்ொ
பதிிகலயும் அிககிசவ ன் சரிகைசெய்தியாண்டுள்ளன. இிகொச் ின் செற்று விரிகிசவசெய்தியாரிகை
ாளரும் சலருமற்ாளரும் சரிகைசெய்தியாளிடுாளரும் சகிசவசெய்தியாம்.

2- Statement of the Political Committee of the SLL in reply to an attack by Pierre Frank



01. இலங்ிகரிகை பற்றி (பப்ாளரும் சலசெய்தியா

சிறுபசெய்தியான்ிகலருமக்ரிகைசெய்தியாரிகை) ஆண்ும் அவருடைர்ின் சென் ன் சரிகைசெய்தியாண்டுகிசவந்ொ
தீர்லருமசெய்தியானம்:

...  ந்நசெய்தியாங்ரிகைள் ... (a) 7  கிசவது உலரிகை லருமசெய்தியாந்நசெய்தியாட்டில்
LSSP க்கு விடுக்ரிகைப்பட்ும் அவருடை ரிகைடிொம்
உள்ன் சின் செய்திரிகைளிாளரும் சலசெய்தியா,  ன் சகிசவளித்ொரிகைகிசவல்ரிகைளிாளரும் சலசெய்தியா
ன் சகிசவளியிும் அவருடைப்பும் அவருடைசெய்தியாொொற்ரிகைசெய்தியாரிகை ரிகைண்ும் அவருடைனம்
ன் சின் செய்கிாளரும் சகறைசெய்தியாம்;  ாளரும் சலருமலும் அது உும் அவருடைனடிெய்தியசெய்தியாரிகை,
உள்சுற்கறைசெய்தியாரிகை;  அொன் பின் அடுத்ொ ந்நசெய்தியான்ரிகைசெய்தியாம்
அகிலம் (Quatrieme Internationale) ின் செஞ்சிிகரிகையில்
ன் சகிசவளியிும் அவருடைப்பும் அவருடை ாளரும் சகிசவண்டும்.

(b)  ஐக்கிெய்திய ன் சின் செெய்தியலரிகைத்தின் ரிகைசெய்தியாரிெய்தியசெய்தியாலெய்தியத்ொசெய்தியால்
(Bureau  of  the  United  Secretariat) திருத்ொம்
ன் சின் செய்ெய்தியப்பட்ும் அவருடை,  பின்னர் 7 கிசவது உலரிகை
ரிகைசெய்தியாங்கி்ின் செசெய்தியால் ஒப்புக் ன் சரிகைசெய்தியாள்ளப்பட்ும் அவருடை ரிகைடிொத்தில்
ன் சின் செய்ொ திருத்ொங்ரிகைளுக்கு எதிர்ப்பு
ன் சொரிவிக்கிாளரும் சகறைசெய்தியாம்;  இத்திருத்ொங்ரிகைள் LSSP

சிறுபசெய்தியான்ிகலருமயின் விலருமர்ின் செனங்ரிகைிகள
ன் சலருமன்ிகலருமப்படுத்துகின்கறைன,  இன்னபிகறைகிசவற்ிககறைச்
ன் சின் செய்கின்கறைன.

02. ஐக்கிெய்திய ன் சின் செெய்தியலரிகைத்தின் பதில் மிரிகைவம்

ன் சகிசவளிப்படுத்தும் ொன்ிகலருமயுிகும் அவருடைெய்தியொசெய்தியாரிகை,
கீழக்ரிகைண்ும் அவருடைகிசவற்ிககறை கூறுகிகறைது:

ஐக்கிெய்திய ன் சின் செெய்தியலரிகைம்...  ஏழசெய்தியாம் உலரிகை லருமசெய்தியாந்நசெய்தியாட்டில்
LSSP பற்றி கூகறைப்பட்ும் அவருடை விலருமர்ின் செனங்ரிகைிகள
சிறிதும் லருமசெய்தியாற்கறைவில்ிகல.  அது ன் சின் செய்ொது
அிகனத்தும் LSSP யின் ொிகலிகலருமயிும் அவருடைத்தில்
இந்ொ விலருமர்ின் செனங்ரிகைளுக்கு
விிகும் அவருடையிறுக்ரிகைக்கூடிெய்தியொசெய்தியாய் ன் சபசெய்தியாறுப்ிகப
நிரூபணம் ன் சின் செய்ெய்திய ாளரும் சகிசவண்டுன் சலருமனக் கூறி,
அொனிும் அவருடைம் ந்நம்பிக்ிகரிகைிகெய்திய
ிககிசவத்ொதுொசெய்தியான்.  ...இலங்ிகரிகைப் பிரிவின் மீது
இத்ொிகரிகைெய்திய விசுகிசவசெய்தியாின் செலருமசெய்தியான,  ாளரும் சொசெய்தியாழிகலரும மிகுந்ொ
அணுகுமுிககறைிகெய்திய ஐக்கிெய்திய ன் சின் செெய்தியலரிகைம்
ொக்ரிகைிககிசவத்துக்ன் சரிகைசெய்தியாள்ள முெய்தியன்றுள்ளது;  அாளரும் சொ
ாளரும் சந்ந்த்தில் அொன் உறுப்பினர்ரிகைள் LSSP யின்
இும் அவருடைதுின் செசெய்தியாரி ரிகைன்ிகனயுும் அவருடைன் அ்சிெய்தியல் ரீதிெய்தியசெய்தியாரிகை
ஆொ்வ ரிகைசெய்தியாட்டுகிசவொற்கு ின் செசெய்தியாொரிகைலருமசெய்தியாரிகை
இருப்பகிசவர்ரிகைள் என்பிகொயும் ன் சகிசவளிப்பிகும் அவருடைெய்தியசெய்தியாரிகை
ஒப்புக் ன் சரிகைசெய்தியாள்கிகறைது.

LSSP ொிகலிகலரும "ாளரும் சொய்ந்து ாளரும் சபசெய்தியாயிற்கறைசெய்தியா"  —
அல்லது ஐக்கிெய்திய ன் சின் செெய்தியலரிகைத்திலிருந்து
"விசுகிசவசெய்தியாின் செலருமசெய்தியான லருமற்றும் ாளரும் சொசெய்தியாழிகலருமெய்தியசெய்தியான"
அணுகுமுிககறையினசெய்தியால் ரிகைசெய்தியாட்டிக் ன் சரிகைசெய்தியாடுக்ரிகை அது
உொவி ன் சபற்கறைொசெய்தியா?

ஆயினும்,  இெய்தியக்ரிகைம் முழுகிசவிகொயும்
பி்திபலிக்கும் அிகலருமப்பு என்னும் முிககறையில்
அது LSSP ன் சபரும்பசெய்தியான்ிகலரும ொிகலிகலருமயின்
அறிக்ிகரிகைரிகைிகள தூக்கி எறிகிசவாளரும் சொசெய்தியா லருமற்றும்
ஐக்கிெய்திய இும் அவருடைது முன்னணியுும் அவருடைனசெய்தியான (United Left

Front) ொங்ரிகைளுிகும் அவருடைெய்திய நிிகலப்பசெய்தியாட்டில் இருக்கும்
ாளரும் சந்நர்ிகலருமிகெய்தியயும் லருமற்றும் அகிசவர்ரிகைளின்

உறுதின் சலருமசெய்தியாழிரிகைள் இருந்ொசெய்தியால் அகிசவற்றில்
ந்நன்னம்பிக்ிகரிகை ிககிசவப்பிகொ ன் சின் செெய்தியலில்
நிரூபிப்பொற்கு ாளரும் சொிககிசவெய்தியசெய்தியான ாளரும் சந்ந்த்ிகொ கிசவழங்ரிகை
லருமறுப்பாளரும் சொசெய்தியா ொகிசவகறைசெய்தியாரிகை இருக்கும் என்று ஐக்கிெய்திய
ன் சின் செெய்தியலரிகைம் உணர்கிகறைது.

அப்படிெய்தியசெய்தியானசெய்தியால்!  இலங்ிகரிகையில் ொிகலயீடு
ன் சின் செய்கிசவொற்கு ஐக்கிெய்திய ன் சின் செெய்தியலரிகைத்திற்கு
ாளரும் சபசெய்தியாதுலருமசெய்தியான ாளரும் சந்ந்ம் ன் சரிகைசெய்தியாடுக்ரிகைப்பும் அவருடைவில்ிகல
என்று பி்செய்தியாங் கூறுகிகறைசெய்தியார்.  ஆனசெய்தியால் இங்கு,
அகிசவர்ரிகைளின் ன் சின் செசெய்தியாந்ொ கிசவசெய்தியாெய்தியசெய்தியாாளரும் சலாளரும் செய்திய அகிசவர்ரிகைாளரும் சள
"ாளரும் சபசெய்தியாதுலருமசெய்தியான அகிசவரிகைசெய்தியாின் செம்"  ன் சபாளரும் ச்்செய்தியாவிற்கு
ன் சரிகைசெய்தியாடுக்ரிகை முடின் சகிசவடுத்ொொசெய்தியாரிகை கூறுகின்கறைனர் ...!

கிசவசெய்தியாொத்தின் முக்கிெய்திய பகுதிக்கு கிசவருாளரும் சகிசவசெய்தியாம்

LSSP பற்றிெய்திய விலருமர்ின் செனங்ரிகைள்
ன் சகிசவளிகிசவந்திருந்ொசெய்தியால்,  "அொன் விிகளவ லருமறு
ஐக்கிெய்தியத்ிகொ ஒருங்கிிகணக்ரிகை,  உறுதிப்படுத்ொ
ாளரும் சொிககிசவெய்தியசெய்தியானகிசவற்றிற்கு முற்றிலும் எதிரிிகும் அவருடைெய்தியசெய்தியான
சூழநிிகல உருகிசவசெய்தியாகியிருக்ரிகைக் கூடும்
என்பதுொசெய்தியான் அொன் விிகளகிசவசெய்தியாகியிருக்கும்"
என்று ஐக்கிெய்திய ன் சின் செெய்தியலரிகைத்தின் பதில் கூறுகிகறைது.

ஆம்!  லருமறு ஐக்கிெய்தியத்திற்கு ஒட்டுப்ாளரும் சபசெய்தியாடுகிசவொற்ரிகைசெய்தியாரிகை,  SWP யும்
பப்ாளரும் சலசெய்தியாகிசவசெய்தியாதிரிகைளும் ாளரும் சகிசவறுபசெய்தியாடுரிகைள் பற்றி எவ்விொ விகிசவசெய்தியாொமும்
கூும் அவருடைசெய்தியாது என கிசவலியுறுத்தினர். ன் சொளிகிசவசெய்தியாக்குகிசவொற்கு பதிலசெய்தியாரிகை —
திருத்ொல்கிசவசெய்தியாொத்திற்கு எதி்செய்தியான ஒரு ாளரும் சபசெய்தியா்செய்தியாட்ும் அவருடைத்திற்கு பதிலசெய்தியாரிகை
— ஒவ்ன் சகிசவசெய்தியாருகிசவரும் ொனித்ொனிாளரும் செய்திய ன் சின் செெய்தியல்பும் அவருடைட்டும் என்கறை
லருமிககறைமுரிகை உும் அவருடைன்பசெய்தியாடு இருந்ொது.

ன் சபாளரும் ச்்செய்தியா,  திருலருமதி பண்ும் அவருடைசெய்தியா்ந்நசெய்தியாெய்தியக்ரிகைவின் பசெய்தியாிகொயில்
உறுதிெய்தியசெய்தியாரிகை ன் சின் சென்கறைாளரும் சபசெய்தியாது,  இலங்ிகரிகையில் "உண்ிகலருமெய்தியசெய்தியான
ன் சகிசவகுஜனக் ரிகைட்சி"  என்கறை பி்திபலித்ொ புரிகைழச்சியில்
பப்ாளரும் சலசெய்தியாகிசவசெய்தியாதிரிகைள் ன் சொசெய்தியாும் அவருடைர்ந்து குளிர்ரிகைசெய்தியாய்ந்ொனர்.

அக்ரிகைசெய்தியாட்டிக் ன் சரிகைசெய்தியாடுப்பிற்கு ஒரு சில கிசவசெய்தியா்ங்ரிகைளுக்கு முன்பு,
ஐக்கிெய்திய ன் சின் செெய்தியலரிகைத்தின் அறிக்ிகரிகை கூறுகிசவொசெய்தியாகிசவது:
"இவ்கிசவிகரிகையிலசெய்தியான ஒரு தீர்லருமசெய்தியானரிகை்லருமசெய்தியான ன் சரிகைசெய்தியாள்ிகரிகை ஐக்கிெய்திய
ன் சின் செெய்தியலரிகைத்திற்கும் LSSP ொிகலிகலருமக்கும் இிகும் அவருடைாளரும் செய்திய இருக்கும்
ாளரும் சொசெய்தியாழிகலரும உகறைவரிகைளுக்கு ஊறு ஏற்படுத்திவிடும்,  ஏன்
அழிவம் கூும் அவருடைச் ன் சின் செய்துவிடும்" (!)

இாளரும் சொ ஐக்கிெய்திய ன் சின் செெய்தியலரிகைம்ொசெய்தியான்,  ஒரு சில கிசவசெய்தியா்ங்ரிகைளிாளரும் சலாளரும் செய்திய,
ன் சபாளரும் ச்்செய்தியாவும் அவருடைன் கிசவசெய்தியாக்ரிகைளித்திருந்ொ LSSP இன் அிகனத்து 504
உறுப்பினர்ரிகைிகளயும் –இவ்ன் சகிசவண்ணிக்ிகரிகை ஐக்கிெய்திய
ன் சின் செெய்தியலரிகைத்தின் எந்ொ பகுதியினதும் முழு பலத்ிகொயும் விும் அவருடை
பல லருமும் அவருடைங்ரிகைசெய்தியானது!– இிகும் அவருடைநீக்ரிகைம் ன் சின் செய்கிசவொற்கு
நிர்பந்ொத்திற்குள்ளசெய்தியானது.

இந்ொ இறுதி முடிவ ந்நசெய்தியான்ரிகைசெய்தியாம் அகிலத்திற்கும்
அத்ாளரும் சொசெய்தியாடு எந்ொப் பகுதியில் இருந்தும்
லருமட்டுமீறிெய்திய உட்பூின் செல் அல்லது பொட்ும் அவருடைம்
ஏற்படுத்துகிசவொன் ஊும் அவருடைசெய்தியாரிகை ரிகைட்சியின் ஐக்கிெய்தியம்
ாளரும் சரிகைள்விக்குள்ளசெய்தியாக்ரிகைப்படுகிசவதில் முற்றிலும்
ஆர்கிசவலருமற்றிருந்ொ அொன் இும் அவருடைது-ரிகைன்ிகன உட்பும் அவருடை
LSSP க்கும் ன் சபரும் ஆபத்ிகொ
ஏற்படுத்ொக்கூடும். (அழுத்ொம் எலருமது)

அப்படிெய்தியசெய்தியானசெய்தியால் இறுதி முடிவ இதுொசெய்தியான்!

3- Statement of the Political Committee of the SLL in reply to an attack by Pierre Frank



பிெய்தியர் பி்செய்தியாங்க் லருமற்றும் ஐக்கிெய்திய ன் சின் செெய்தியலரிகைத்தினர் இும் அவருடைது
ரிகைன்ிகனக்கு ன் சரிகைசெய்தியாடுத்ொ "ஆொ்வின்"  ொன்ிகலரும பற்றி
இவ்கிசவளவம் ாளரும் சபசெய்தியாதும்.  அகிசவர்ரிகைள் உண்ிகலருமயில் ன் சின் செய்ொது
என்னன் சகிசவன்கறைசெய்தியால் ன் சபாளரும் ச்்செய்தியாவின் ின் செ்ணிகும் அவருடைொலுக்கு இெய்தியன்கறைளவ
சிகறைந்ொ இும் அவருடைது மூடிலருமிககறைப்ிகப ன் சரிகைசெய்தியாடுத்து,  இும் அவருடைதுபிரிிககிசவ
முும் அவருடைக்கிெய்தியதுொசெய்தியான்.

ரிகைசெய்தியாட்டிக்ன் சரிகைசெய்தியாடுப்புக்குத் ொெய்தியசெய்தியாரித்ொ ஐக்கிெய்தியம் பற்றிெய்திய ஒரு
ொகிசவகறைசெய்தியான சித்தி்த்ிகொத் ொடுக்கும்ன் சபசெய்தியாருட்டு ாளரும் சகிசவறுபசெய்தியாடுரிகைிகள
மூடிலருமிககறைப்பது அகிசவர்ரிகைளது கிசவழிமுிககறைெய்தியசெய்தியாகும்.  இந்ொ
கிசவழிமுிககறை பற்றி அகிசவர்ரிகைள் ன் சகிசவளிப்பிகும் அவருடைெய்தியசெய்தியாரிகைவம்,
ன் சகிசவட்ரிகைலருமற்றும் இருந்ொனர்.

அகிசவர்ரிகைளுிகும் அவருடைெய்திய ந்நசெய்தியான்ரிகைசெய்தியாம் அகிலம் இொழின் ின் செமீபத்திெய்திய
பதிப்பு,  லருமறு ஐக்கிெய்தியம் "ஒரு கிசவருந்ொத்ொக்ரிகை பிளவ"  ஆரிகை
முடிவற்கறைதில் ரிகைளிப்ிகபக் ரிகைசெய்தியாட்டுகிகறைது;  இப்பிளவின்
சிகறைப்புக்கூறுரிகைிகள அது முற்றிலும் மூடிலருமிககறைக்கிகறைது லருமற்றும்
ஐக்கிெய்தியம் என்பது இப்ன் சபசெய்தியாழுது "ாளரும் சபச்சு கிசவசெய்தியார்த்ிகொ”  மூலம்
அிகும் அவருடைெய்தியப்பட்டு விட்ும் அவருடைொசெய்தியாரிகைவம் கூறுகிகறைது!

SWP யும் அொன் ந்நண்பர்ரிகைளும் ாளரும் சகிசவறுபசெய்தியாடுரிகைிகளப் பற்றிெய்திய
விகிசவசெய்தியாொத்ிகொ ொவிர்க்ரிகை ாளரும் சகிசவண்டுாளரும் சலருமன்ாளரும் சகறை லருமறு
ஐக்கிெய்தியத்தினூும் அவருடைசெய்தியாரிகை ந்நும் அவருடைத்திச்ன் சின் சென்கறைனர் என்பிகொ அது
குறிப்பிும் அவருடைவில்ிகல.

"ஸ்தூலலருமசெய்தியான பி்ச்சிிகனரிகைிகள" ஆ்செய்தியாெய்தியலசெய்தியாம் என்று விருப்பம்
ரிகைசெய்தியாட்டி,  SWP இந்ொ லருமசெய்தியார்க்சிின் செ பகுப்பசெய்தியாய்வமுிககறைிகெய்திய
ிகரிகைவிும் அவருடைலுக்கு ின் செசெய்தியாக்குப்ாளரும் சபசெய்தியாக்கு கூறுகிசவொற்கு,  உள்ளூர்
அன் சலருமரிக்ரிகை ந்நிகும் அவருடைமுிககறைகிசவசெய்தியாொத்ிகொ (American  pragmatism)

ிகரிகைெய்தியசெய்தியாண்ும் அவருடைது.

இவ்விொத்தில், SWP இன் அ்சிெய்தியல் குழுவின் அறிக்ிகரிகையில்,
"உலரிகை ட்ன் ச்செய்தியாட்ஸ்கிின் செ இெய்தியக்ரிகைத்தின் 'விிக்ந்ொ லருமறு
ஐக்கிெய்தியத்திற்ரிகைசெய்தியாரிகை" என்பதில், கீழக்ரிகைண்ும் அவருடைதும் அும் அவருடைங்கியுள்ளது:

எலருமது ிகொரிெய்தியலருமசெய்தியான திட்ும் அவருடைம்,  எலருமது உணர்வ,
ாளரும் சபசெய்தியார்க்குணலருமசெய்தியான ன் சின் செெய்தியல்ரிகைள் மூலம் புதிெய்திய
ொிகலமுிககறை எழுச்சிெய்தியசெய்தியாளர்ரிகைளின் சிகறைந்ொ
அடுக்குரிகைிகள ஈர்க்ரிகை முடியும்;  ந்நம்மிிகும் அவருடைாளரும் செய்திய
இருக்கும் ாளரும் சகிசவறுபசெய்தியாடுரிகைள்,  ரிகைும் அவருடைந்ொ ரிகைசெய்தியால
பூின் செல்ரிகைள் ஆகிெய்தியிககிசவ அகிசவர்ரிகைிகள
ன் சகிசவறுப்பிகும் அவருடைெய்தியச் ன் சின் செய்துவிடும்;  ன் சின் செெய்தியலில்
ஈடுபும் அவருடைத்துடிக்கும் இளம் பு்ட்சிெய்தியசெய்தியாளர்ரிகைளுக்கு
அகிசவற்றில் அக்ரிகைிககறை இல்ிகல;  அகிசவர்ரிகைள்
ன் சபரும் அ்சிெய்தியல் பி்ச்சிிகனரிகைள்,  இன்ிககறைெய்திய
ன் சரிகைசெய்தியாழுந்துவிட்டு எரியும் பி்ச்சிிகனரிகைள்
பற்றித்ொசெய்தியான் முக்கிெய்தியலருமசெய்தியாரிகை ரிகைகிசவனம்
ன் சரிகைசெய்தியாண்டுள்ளனர்.

சுருங்ரிகைக் கூறின்,  விிக்கிசவசெய்தியான லருமறுஐக்கிெய்தியம்
என்பது,  உலரிகை ட்ன் ச்செய்தியாட்ஸ்கிின் செ இெய்தியக்ரிகைத்திற்கு
ஒரு ாளரும் சொிககிசவெய்தியசெய்தியாரிகைப் ாளரும் சபசெய்தியாய்விட்ும் அவருடைது ...

இரு புகறைத்திலும் இருக்கும் சிகறைந்ொ
ொிகலகிசவர்ரிகைளும்,  ஒரு புதிெய்திய ாளரும் சொசெய்தியாழிகலரும
சூழநிிகலிகெய்திய உருகிசவசெய்தியாக்கும் முெய்தியற்சிரிகைிகள,
இன்ிககறைெய்திய ட்ன் ச்செய்தியாட்ஸ்கிின் செ இெய்தியக்ரிகைத்தின்
நிிகலிகலருமயில் எவ்விொ உண்ிகலருமெய்தியசெய்தியான
அடிப்பிகும் அவருடையும் இல்லசெய்தியாொ,  அச்ின் செங்ரிகைிகள
அரிகைற்றுகிசவொற்ரிகைசெய்தியான முெய்தியற்சிரிகைிகள, (ரிகைண்டிப்பசெய்தியாரிகை)
ஆ்ம்பிக்ரிகை ாளரும் சகிசவண்டும்.

இொற்குப் பின்னர்ொசெய்தியான் இலங்ிகரிகை ரிகைசெய்தியாட்டிக் ன் சரிகைசெய்தியாடுப்பு கிசவந்ொது!
இாளரும் சொ ஆண்டுொசெய்தியான் பப்ாளரும் சலசெய்தியாிககிசவயும் அகிசவருிகும் அவருடைெய்திய
ன் சந்நருக்ரிகைலருமசெய்தியான ஆொ்கிசவசெய்தியாளர்ரிகைிகளயும் "பிளவகிசவசெய்தியாதிரிகைள்"
என்பொற்ரிகைசெய்தியாரிகை நீக்ரிகைம் ன் சின் செய்ொதும் கிசவந்ொது!  ஐக்கிெய்தியத்திற்கு
ின் செற்ாளரும் சகறை முன்னொசெய்தியாரிகை,  பப்ாளரும் சலசெய்தியாகிசவசெய்தியாதிரிகைள் கிட்ும் அவருடைத்ொட்ும் அவருடை ொங்ரிகைள்
இலத்தீன் அன் சலருமரிக்ரிகை பிரிவ முழுகிசவிகொயும் இழந்திருந்ொனர்;
ஐாளரும் ச்செய்தியாப்பிெய்திய பிரிவரிகைளில் அிகனத்திலும் பிளவரிகைள் ஏற்பட்டுக்
ன் சரிகைசெய்தியாண்டிருக்கின்கறைன!

LSSP இல் இருக்கும் பு்ட்சிரிகை் ரிகைன்ிகனயின்
லருமசெய்தியார்க்சிின் செகிசவசெய்தியாதிரிகைள் ன் சகிசவகுஜனங்ரிகைிகள ன் சின் சென்கறைிகும் அவருடைகிசவொற்கு ஒரு
பசெய்தியாிகொிகெய்திய ரிகைண்டுபிடித்துள்ளனர்;  இப்பசெய்தியாிகொ கிசவழி ன் சின் சென்கறைசெய்தியால்
அகிசவர்ரிகைள் ஐக்கிெய்திய ன் சின் செெய்தியலரிகைத்ிகொ நி்செய்தியாரிகைரித்து,  இலங்ிகரிகையில்
கிசவர்க்ரிகைக் ரிகைசெய்தியாட்டிக் ன் சரிகைசெய்தியாடுப்ிகப விிகளகிசவசெய்தியாரிகை ன் சரிகைசெய்தியாடுத்ொ
அதிரிகைசெய்தியா்த்துகிசவத்திற்கு அனுின் செரிக்கும் ன் சரிகைசெய்தியாள்ிகரிகைரிகைிகள லருமசெய்தியார்க்சிின் செ
ாளரும் சரிகைசெய்தியாட்பசெய்தியாட்டிிகன ன் சரிகைசெய்தியாண்டு லருமசெய்தியாற்றுகிசவர் என்று ந்நம்புகிாளரும் சகறைசெய்தியாம்.

ஐக்கிெய்திய ன் சின் செெய்தியலரிகைம்,  LSSP (பு்ட்சிரிகை் ரிகைன்ிகனக்கு)  எழுதிெய்திய
ஒரு ரிகைடிொத்தில், ன் சபாளரும் ச்்செய்தியாவிற்கு ஆொ்வ ன் சரிகைசெய்தியாடுத்ொ அிகனத்து
ஓடுரிகைசெய்தியாலிரிகைளுக்கும் அகிசவர்ரிகைளுிகும் அவருடைெய்திய ன் சின் செெய்தியிகல மீள்பரிசீலிகன
ன் சின் செய்து ந்நசெய்தியான்ரிகைசெய்தியாம் அகிலத்திற்கு திரும்புலருமசெய்தியாறு அிகழப்பு
விடுத்துள்ளது.

ன் சஜரி ஹீலி லருமற்றும் The Newsletter மீொசெய்தியான பிெய்தியர் பி்செய்தியாங்கின்
ொசெய்தியாக்குொல்ரிகைள் ரிகைசெய்தியாட்டிக் ன் சரிகைசெய்தியாடுப்பு லருமற்றும் ஏலருமசெய்தியாற்றுத்ொன
ின் செசெய்தியான்றுரிகைிகள மூடிலருமிககறைக்கும் ஒரு இழிகிசவசெய்தியான முெய்தியற்சிெய்தியசெய்தியாகும்.

LSSP இன் இும் அவருடைது ரிகைன்ிகன,  ந்நசெய்தியான்ரிகைசெய்தியாம் அகிலத்ிகொ ிகரிகைவிும் அவருடை
ாளரும் சகிசவண்டும் என்று ந்நசெய்தியாங்ரிகைள் "ாளரும் சரிகைசெய்தியா்வில்ிகல".  ாளரும் சொசெய்தியாழர் ஹீலி,
LSSP  (பு்ட்சிரிகை்க் ரிகைன்ிகன)  இும் அவருடைம் ந்நசெய்தியான்ரிகைசெய்தியாம் அகிலத்தின்
ன் சபெய்தியிக் ொகிசவகறைசெய்தியாரிகை பெய்தியன்படுத்திக் ன் சரிகைசெய்தியாண்டிருக்கும் பசெய்தியாரிசின்
பப்ாளரும் சலசெய்தியாகிசவசெய்தியாொ ிகலருமெய்தியத்திும் அவருடைம் இருந்து முறித்துக் ன் சரிகைசெய்தியாண்டு,
ந்நசெய்தியான்ரிகைசெய்தியாம் அகிலத்தின் அிகனத்துலக் குழுவும் அவருடைன்
ாளரும் சபச்சுகிசவசெய்தியார்த்ிகொரிகைிகள ந்நும் அவருடைத்ொ ாளரும் சகிசவண்டும் என்ாளரும் சகறை ாளரும் சரிகைசெய்தியாரினசெய்தியார்.

இந்ொ விகிசவசெய்தியாொங்ரிகைளின் ாளரும் சந்நசெய்தியாக்ரிகைம் ஒரு ின் செர்கிசவாளரும் சொின் செ லருமசெய்தியாந்நசெய்தியாட்ிகும் அவருடை
ஒழுங்ரிகைிகலருமப்பொசெய்தியாகும்;  அங்கு அிகனத்துலரிகைக் குழு லருமற்றும்
பப்ாளரும் சலசெய்தியாகிசவசெய்தியாதிரிகைள் ொங்ரிகைளின் பல்ாளரும் சகிசவறுபட்ும் அவருடை ரிகைருத்துக்ரிகைிகளயும்
முன்ிககிசவக்ரிகை முடியும்;  அது ின் செர்கிசவாளரும் சொின் செ இெய்தியக்ரிகைத்தின்
நிிகலப்பசெய்தியாட்ிகும் அவருடை ன் சொளிவபடுத்ொ பெய்தியன்படும்.

LSSP இன் பு்ட்சிெய்தியசெய்தியாளர்ரிகைள் ந்நசெய்தியான்ரிகைசெய்தியாம் அகிலத்தின்
அிகனத்துலரிகைக் குழுவின் லருமசெய்தியார்ச்சிஸ்டுரிகைளுும் அவருடைன் குறுகிெய்திய
ரிகைசெய்தியாலத்தில் ொங்ரிகைளுிகும் அவருடைெய்திய இும் அவருடைத்ிகொப் ன் சபறுகிசவர் என்று ந்நசெய்தியாங்ரிகைள்
உறுதிெய்தியசெய்தியாரிகை ந்நம்புகிாளரும் சகறைசெய்தியாம்.

உழைக்கும் மக்களின் ஒன் ஒரின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ன் ஒரல் உலக சோலலில வழலத் தளம்

4- Statement of the Political Committee of the SLL in reply to an attack by Pierre Frank


