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இலங்ககை கைகாட்டிக்க்ககைகாடுப்பின
மூலலவூலவேர்கைள

January 26, 1954

‘பகிரங்க கடிதம’  ’ வ்’ வெளிெளியவெளியானதற்குப் பின்்’ வெந்த பின்வந்த மவெளியாதங்களில,

இலங்ககப் பிரி்’ வெவெளியானது (லங்கவெளியா சபின்வந்த ம சபின்வந்த மவெளியாஜக் கட்ச)  நடுநிகல
எடுப்பதற்கு முகனந்தது.  LSSPயின் பின்வந்த மத்திெளிய குழு்’ வெவெளியானது,
அகனத்துலகக் குழுவினதும பின்வந்த மற்றும பப்ற்றும் பப்லலவெளியா்’ வெவெளியாத சர்்’ வெற்றும் பப்லதச
’ வசெளியலகத்தினதும எதி’ வரதிரவெளியான நிகலப்பவெளியாடுகள் ’ வதவெளியாடர்பவெளியாக எந்த
அரசெளியல அறிவிப்கபயும ற்றும் பப்லபின்வந்த மற்’ வகவெளியாள்ற்கொள்ளவெளியாத ற்றும் பப்லபவெளியாதும,
இக்கடிதத்கத பகிரங்கபின்வந்த மவெளியாகக் கண்டனம ’ வசய்தது.  அரசெளியல
பின்வந்த மற்றும தத்து்’ வெவெளியார்த்தப் பிரச்சகனகள் மீதவெளியான எந்த உண்கபின்வந்த மெளியவெளியான
வி்’ வெவெளியாதத்கதயும தவிர்க்கும ’ வபவெளியாருட்டு உகடவுக்கு எதிரவெளியான
’ வபவெளியாது்’ வெவெளியான எதிர்ப்புககற்கொள்ள எழுப்பிெளியபடி,  பல ்’ வெருடங்களுக்கும
அ்’ வெர்கள் இற்றும் பப்லத நிகலப்பவெளியாட்டிற்றும் பப்லலற்றும் பப்லெளிய ’ வதவெளியாடர்ந்தனர்.  இந்த
அத்திெளியவெளியாெளியத்தில கவெளியாண்கின்ற கடிதங்களில கனன் சரிெளியவெளியான
விதத்தில இது சர்்’ வெற்றும் பப்லதசெளிய்’ வெவெளியாதபின்வந்த மலல,  பின்வந்த மவெளியாறவெளியாக அதன்
ற்றும் பப்லந’ வரதிரவெளியானது என்று ்’ வெலியுறுத்தினவெளியார்.  உண்கபின்வந்த மயில,  அரசெளியல
’ வதளிவுபடுத்தகல விகல’ வகவெளியாடுத்து ‘ஐக்கிெளியத்திற்கு’
’ வகவெளியாடுக்கப்பட்ட இந்த ற்றும் பப்லபின்வந்த மவெளியாசடிெளியவெளியான முக்கிெளியத்து்’ வெமதவெளியான்,
பத்து்’ வெருடங்கள் கழித்து பண்டவெளியாரநவெளியாெளியகவின் கூட்டண
அரசவெளியாங்கத்தில நுகதில் நுழைந்ததன் மூலம LSSP ’ வசய்த குற்றவிெளியல
கவெளியாட்டிக்’ வகவெளியாடுப்பில பப்ற்றும் பப்லலவெளியா்’ வெவெளியாத ‘அகிலம’  ’ வகவெளியாண்டிருந்த
’ வபவெளியாறுப்பில முக்கிெளிய பங்கு ்’ வெகித்தது.

கனன், பின்வந்த மண்ற்றும் பப்லடல-பிற்றும் பப்லரயிட்பின்வந்த மன் கடிதப் பரி்’ வெர்த்தகன (அத்திெளியவெளியாெளியம
ஒன்று)  ’ வதவெளியாடர்பவெளியாக கருத்திடுககயில,  இந்த ’ வபவெளியாது்’ வெவெளியான
உடன்பவெளியாட்டின் பின்னவெளியால அடிப்பகட வித்திெளியவெளியாசங்கள் இருக்க
முடியும என்ற உண்கபின்வந்த மக்கு அ்’ வெற்றும் பப்லர க்’ வெனம ஈர்த்திருந்தவெளியார்.
ஏ’ வனன்றவெளியால அ்’ வெரும SWP தகல்’ வெர்களும இதகன ’ வ்’ வெறுபின்வந்த மற்றும் பப்லன
அ்’ வெதவெளியானித்ததுடன் கடந்து ’ வசலலவிலகல,  ’ வ்’ வெகுவிகரவிற்றும் பப்லலற்றும் பப்லெளிய
அ்’ வெர்கள் ற்றும் பப்ல்’ வெ’ வறவெளியாரு ்’ வெடி்’ வெத்தில அற்றும் பப்லத நிகழ்வுப்ற்றும் பப்லபவெளியாக்கிற்கு
பலிெளியவெளியாற்றும் பப்ல்’ வெவெளியாரவெளியாயினர்:  பப்ற்றும் பப்லலவெளியாவிற்கவெளியான உத்திற்றும் பப்லெளியவெளியாகபூர்்’ வெ
எதிர்ப்பிற்குப் பின்னவெளியால 1953 இல உகடக்’ வெ அ்’ வெசெளியபின்வந்த மவெளியாக்குகின்ற
அற்கொள்ளவுக்கு அது ற்றும் பப்லபவெளியாதுபின்வந்த மவெளியான திறம ’ வகவெளியாண்டிருந்தது
என்றற்றும் பப்லபவெளியாதிலும,  அந்த ்’ வெழிமுகற ’ வதவெளியாடர்பவெளியான ஒரு
அடிப்பகடெளியவெளியான உடன்பவெளியாடு அங்கு கீழிருந்தது.  இந்தக்
கவெளியாரணத்தினவெளியால தவெளியான் கனனும SWPம 1963-64 க்குள்ற்கொள்ளவெளியாக எலலவெளியாம
அ்’ வெர்கள் இங்ற்றும் பப்லக கண்டனம ’ வசய்கின்ற அற்றும் பப்லத ககலப்பு்’ வெவெளியாதத்தின்
முன்னணப் பிரதிநிதிகற்கொள்ளவெளியாக ஆகியிருந்தனர்.  அகனத்துலக் குழு
LSSP இகன ட்’ வரவெளியாட்ஸ்கிசத்திற்கு ’ வ்’ வெற்றி’ வகவெளியாள்்’ வெதற்கவெளியாக
ஆரமபிக்கப்பட்ட ற்றும் பப்லபவெளியாரவெளியாட்டபின்வந்த மவெளியானது SWP இனவெளியால எதிர்த்திகசயில
திருப்பப்பட்டது.

’ வலஸ்லி குண்’ வெர்த்தன ற்றும் பப்லஜமஸ் பி.  கனனுக்கு எழுதிெளிய கடிதம,
ஜன்’ வெரி 26, 1954

அன்புள்ற்கொள்ள ற்றும் பப்லதவெளியாதில் நுழைர் கனன்,

தங்கற்கொள்ளது 1953  டிசமபர் 16  கடிதத்கத அரசெளியற்குழு பின்வந்த மற்றும
கட்சயின் பின்வந்த மத்திெளிய குழுவின் முன்னவெளியால க்’ வெத்தபின்,  அ்’ வெர்கற்கொள்ளது
்’ வெழிகவெளியாட்டுதலுக்கு இணங்க இந்தக் கடிதம எழுதப்’ வபற்றுள்ற்கொள்ளது.

உங்கற்கொள்ளது கடிதம இங்கு கிகடத்த சபின்வந்த மெளியத்தில,  பின்வந்த மத்திெளிய
குழு்’ வெவெளியானது ந்’ வெமபர் 16  இல The  Militant இல ’ வ்’ வெளிெளியவெளியாகிெளிய
'அகனத்து ட்’ வரவெளியாட்ஸ்கிஸ்டுகளுக்குபின்வந்த மவெளியான கடிதம’ ’ வதவெளியாடர்பவெளியாக ஒரு
தீர்பின்வந்த மவெளியானத்கத ஏற்கனற்றும் பப்ல்’ வெ ஏற்றுக்’ வகவெளியாண்டு விட்டிருந்தது.  அந்தத்
தீர்பின்வந்த மவெளியானத்தின் ஒரு நககல நவெளியான் இகணக்கிற்றும் பப்லறன்.  இதகன 1953
டிசமபர் 22  அன்று நவெளியாங்கள் சர்்’ வெற்றும் பப்லதச ’ வசெளியலகத்திற்கு (ISக்கு)
அனுப்பி க்’ வெத்திருக்கிற்றும் பப்லறவெளியாம.

இந்தத் தீர்பின்வந்த மவெளியானம ’ வநடிெளிய வி்’ வெவெளியாதத்திற்குப் பின்னரும மிக ஆழ்ந்த
பரிசீலகனகளுக்குப் பின்னருற்றும் பப்லபின்வந்த ம ஏற்றுக்’ வகவெளியாள்ற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது
என்பகத ்’ வெலியுறுத்த விருமபுகிற்றும் பப்லறன்,  ஏ’ வனன்றவெளியால மிக ஆழ்ந்த
பரிசீலகனகள் இன்றி SWP இன் ற்றும் பப்லதசெளிய குழு்’ வெவெளியானது
இத்தககெளிய’ வதவெளியாரு ஆபத்துமிக்க நட்’ வெடிக்கககெளிய எடுத்திருக்கும
என்று எங்கற்கொள்ளவெளியால சந்ற்றும் பப்லதகிக்க முடிெளியவிலகல.  இருப்பினும,  இது
விடெளியத்தில நீங்கள் ’ வதவெளியாடர்பு’ வகவெளியாண்டிருப்பதின் ’ வ்’ வெளிச்சத்தில
நவெளியாங்கள் இந்த வி்’ வெகவெளியாரத்தில ற்றும் பப்லபின்வந்த மலதிக பரிசீலகனகள்
ற்றும் பப்லபின்வந்த மற்’ வகவெளியாண்டதற்குப் பின்னரும,  எங்கற்கொள்ளது தீர்பின்வந்த மவெளியானத்தில
எடுக்கப்பட்ட நிகலப்பவெளியாட்கட பின்வந்த மவெளியாற்றிக் ’ வகவெளியாள்்’ வெதற்கவெளியான எந்த
முகவெளியாந்திரத்கதயும நவெளியாங்கள் கவெளியாணவிலகல.

நவெளியான்கவெளியாம அகிலத்தின் ஒரு உலக கவெளியாங்கிரகச கூட்டு்’ வெதற்கு ஒரு
இகடக்கவெளியால குழுக்’ வெ அகபின்வந்த மக்க அ’ வபின்வந்த மரிக்க,  பிரிட்டிஷ் பின்வந்த மற்றும
சுவிஸ் ’ வபருமபவெளியான்கபின்வந்த மகற்கொள்ளவெளியால எடுக்கப்பட்டிருக்கும
நட்’ வெடிக்ககெளியவெளியானது ஒட்டு’ வபின்வந்த மவெளியாத்தபின்வந்த மவெளியாக நபின்வந்த மது இெளியக்கத்திற்கு
ற்றும் பப்லபரழிவு ’ வகவெளியாண்டதவெளியாக ஆகும என்பதும எங்கற்கொள்ளது மிகவும
பரிசீலிக்கப்பட்ட அபிப்ரவெளியாெளியபின்வந்த மவெளியாகும.  இந்த இகடக்கவெளியால குழு
’ வகவெளியாடுத்திருக்கும ஆ்’ வெணங்கள் அ்’ வெர்கள் ஒரு தனிெளியவெளியான பின்வந்த மற்றும
ற்றும் பப்லபவெளியாட்டி உலக கவெளியாங்கிரகச கூட்டு்’ வெகத ற்றும் பப்லநவெளியாக்கி
ற்றும் பப்ல்’ வெகல’ வசய்கிறவெளியார்கள் என்று அர்த்தபின்வந்த மளிப்பதவெளியாகற்றும் பப்ல்’ வெ நவெளியாங்கள்
புரிந்து’ வகவெளியாள்கிற்றும் பப்லறவெளியாம. இது நிகழுபின்வந்த மவெளியாயின், அதன் பின்விகற்கொள்ளவுகள்
கணக்கிலடங்கவெளியாதக்’ வெெளியவெளியாக இருக்கும.  ட்’ வரவெளியாட்ஸ்கிசத்தின் உலக
சக்திககற்கொள்ள உலக ்’ வெரலவெளியாற்றின் ஒரு தீர்பின்வந்த மவெளியானகரபின்வந்த மவெளியான
கவெளியாலகட்டத்தில மிகவும இெளியங்கவெளியாததவெளியாக ’ வசய்ெளியக்கூடும.

ஆயினும,  இந்த விடெளியங்கள் குறித்த எங்கற்கொள்ளது பரிசீலகனக்குப்
பிந்கதெளிய அபிப்பிரவெளியாெளியத்கத உங்களிடம ’ வ்’ வெறுபின்வந்த மற்றும் பப்லன
’ வ்’ வெளிப்படுத்து்’ வெதுடன் அ்’ வெற்கற விட்டு விட நவெளியாங்கள்
விருமபவிலகல.  அப்படி விடமுடிெளியவெளியாத அற்கொள்ளவுக்கு நிகலகபின்வந்த மயும
அபவெளியாெளியகரபின்வந்த மவெளியாய் இருக்கிறது.  தவிரவும,  நபின்வந்த மது ’ வநருக்கபின்வந்த மவெளியான
ஒத்துகதில் நுழைப்புப் பவெளியாகதயும,  உங்ககற்கொள்ளயும உங்கள் சகவெளியாக்ககற்கொள்ளயும
ற்றும் பப்லநவெளியாக்கி எப்ற்றும் பப்லபவெளியாதும நவெளியாங்கள் ’ வகவெளியாண்டிருந்து ்’ வெந்திருக்கின்ற

1- Roots of the Ceylon betrayal, Letter from L. Goonewardene to James P. Cannon, January 26, 1954



ஆதில் நுழைபின்வந்த மவெளியான பின்வந்த மரிெளியவெளியாகதயும பின்வந்த மட்டற்ற ற்றும் பப்லதவெளியாதில் நுழைகபின்வந்த மயும,  அத்துடன் SWP

இன் ற்றும் பப்லதசெளிய குழு மீது நவெளியாங்கள் ’ வகவெளியாண்டிருக்கும பின்வந்த மரிெளியவெளியாகதயும
முழுகபின்வந்த மெளியவெளியாக திருப்பிப்’ வபறப்படவிலகல என்ற உணர்வும,
இதுற்றும் பப்லபவெளியால உங்களிடம ற்றும் பப்லநரடிெளியவெளியாக உகரப்பதவெளியானது இப்ற்றும் பப்லபவெளியாது
எங்கள் முன் விஸ்்’ வெரூபம எடுத்துக் ’ வகவெளியாண்டிருப்பதவெளியாகத்
’ வதன்படுகின்ற உலக ட்’ வரவெளியாட்ஸ்கிச சக்திகளிலவெளியான ஒரு நிரந்தரப்
பிற்கொள்ளக்’ வெ தடுக்கின்ற ற்றும் பப்லநவெளியாக்கத்திற்கு இப்ற்றும் பப்லபவெளியாதும ற்றும் பப்லசக்’ வெெளியவெளியாற்றக்
கூடும என்ற நமபிக்ககக்கு எங்ககற்கொள்ள ஊக்குவிக்கிறது.

எழுந்திருக்கக் கூடிெளிய அரசெளியல பிரச்சகனகளில நவெளியாங்கள் ஒரு
நிகலப்பவெளியாட்கட இன்னும எடுத்திருக்கவிலகல என்ற
நிகலயிற்றும் பப்லலற்றும் பப்லெளிய உங்களிடம நவெளியாங்கள் ற்றும் பப்லபசுகிற்றும் பப்லறவெளியாம.  இது
விடெளியத்தில ற்றும் பப்லபவெளியாதுபின்வந்த மவெளியான விபரங்களுக்கவெளியாக நவெளியாங்கள் கவெளியாத்திருந்து
்’ வெந்திருக்கிற்றும் பப்லறவெளியாம,  அத்துடன் இந்த பிரச்சகனகளில ஒரு
நிகலப்பவெளியாட்கட எடுக்கும முன்பவெளியாக ஒரு முழுகபின்வந்த மெளியவெளியான
வி்’ வெவெளியாதத்கதயும நவெளியாங்கள் நிகறவு ’ வசய்ெளிய ற்றும் பப்ல்’ வெண்டியிருக்கிறது.
ஆயினும இப்ற்றும் பப்லபவெளியாதிருக்கின்ற அரசெளியல ற்றும் பப்லபதங்கள்,  அக்’ வெ
எத்தகன ஆழ்ந்து ’ வசலகின்றக்’ வெெளியவெளியாக இருக்கின்ற ற்றும் பப்லபவெளியாதிலும,
முதலில நபின்வந்த மது இெளியக்கத்திற்குள்ற்கொள்ளவெளியாக முழுவீச்சல
கலந்துகரெளியவெளியாடப்படு்’ வெதற்கும ்’ வெருகின்ற உலக கவெளியாங்கிரசல
ற்றும் பப்லபவெளியாரவெளியாடப்படவும அ்’ வெசெளியபின்வந்த மவெளியாக்குகிறது.

இந்தக் கட்டத்திலும கூட,  முகறெளியவெளியாகத் ற்றும் பப்லதர்ந்’ வதடுக்கப்பட்ட
அகிலத்தின் உத்திற்றும் பப்லெளியவெளியாகபூர்்’ வெ உலக கபின்வந்த மெளியத்தின் அடிப்பகட
உத்ற்றும் பப்ல்’ வெகத்கத பகிரங்கபின்வந்த மவெளியாகத் தவெளியாக்குகின்ற பவெளியாகதகெளிய நிறுத்தி
க்’ வெப்பதற்கு உங்களிடம நவெளியாங்கள் விண்ணப்பிக்கலவெளியாபின்வந்த மவெளியா.
சமபந்தப்பட்ட்’ வெர்கள் விடெளியத்தில உங்கற்கொள்ளது அத்தகன
முெளியற்சகெளியயும ’ வசல்’ வெவெளியாக்ககயும பெளியன்படுத்தி,
உத்திற்றும் பப்லெளியவெளியாகபூர்்’ வெபின்வந்த மவெளியாக திட்டமிடப்பட்ட கவெளியாங்கிரசுக்கு
ற்றும் பப்லபவெளியாட்டிெளியவெளியாகவும குற்றும் பப்லரவெளியாதபின்வந்த மவெளியாகவும ஒரு தனிெளியவெளியான கவெளியாங்கிரகச
நடத்து்’ வெகத ற்றும் பப்லநவெளியாக்கி அ்’ வெர்கள் ’ வசல்’ வெதில இருந்து தடுப்பதற்கும
உங்களிடம நவெளியாங்கள் விண்ணப்பம ’ வசய்ெளியலவெளியாபின்வந்த மவெளியா.  ற்றும் பப்லபின்வந்த மலும,
உத்திற்றும் பப்லெளியவெளியாகபூர்்’ வெபின்வந்த மவெளியாக திட்டமிடப்பட்டிருக்கும கவெளியாங்கிரகச முடிந்த
அற்கொள்ளவுக்கு நபின்வந்த மது இெளியக்கத்தில உள்ற்கொள்ள பலற்றும் பப்ல்’ வெறு
ற்றும் பப்லபவெளியாக்குகளுக்குபின்வந்த மவெளியான முழுகபின்வந்த மெளியவெளியான பிரதிநிதிெளியவெளியாக ஆக்கு்’ வெதிலும,
அதன்மூலபின்வந்த மவெளியாக இந்த அத்தகன ற்றும் பப்லபவெளியாக்குகளும ஒரு முழுக்க
பரிசீலிக்கப்பட்ட பின்வந்த மற்றும ஜனநவெளியாெளியகப்பட்ட முடிவின்
கண்ற்றும் பப்லணவெளியாட்டத்தில இகணந்து வி்’ வெவெளியாதிக்க இெளியலு்’ வெதிலும
ஒத்துகதில் நுழைப்பதற்கும உங்களிடம நவெளியாங்கள் விண்ணப்பம
’ வசய்ெளியலவெளியாபின்வந்த மவெளியா.  குறிப்பவெளியாக,  அ’ வபின்வந்த மரிக்க,  பிரிட்டிஷ் பின்வந்த மற்றும சுவிஸ்
’ வபருமபவெளியான்கபின்வந்த மககற்கொள்ளயும இகடக்கவெளியால குழுவின் ற்றும் பப்ல்’ வெகலகளில
அ்’ வெர்களுடன் பிற இடங்களிலும ’ வதவெளியாடர்புபட்ட்’ வெர்ககற்கொள்ளயும
உத்திற்றும் பப்லெளியவெளியாகபூர்்’ வெபின்வந்த மவெளியாக திட்டமிடப்பட்ட கவெளியாங்கிரசல
பங்’ வகடுப்பதற்கும, ற்றும் பப்லபவெளியாரவெளியாடு்’ வெதற்கும,  அதன்மூலபின்வந்த மவெளியாக
உத்திற்றும் பப்லெளியவெளியாகபூர்்’ வெ உலக கவெளியாங்கிரசல இந்த பிரச்சகனகளில
அத்தகன தரப்புகளும சவெளியாத்திெளியபின்வந்த மவெளியான முழு வீரிெளியத்துடனும
அண்’ வெரிகசகளுடனும ஒரு முழுமூச்சவெளியான யுத்தத்கத
நடத்து்’ வெதற்கும, ஊக்குவிக்க மிகவும ற்றும் பப்ல்’ வெண்டிவிருமபி உங்ககற்கொள்ள
நவெளியாங்கள் ற்றும் பப்லகட்டுக் ’ வகவெளியாள்ற்கொள்ளலவெளியாபின்வந்த மவெளியா.  உலக ட்’ வரவெளியாட்ஸ்கிசத்தின்
ஒட்டு’ வபின்வந்த மவெளியாத்தபின்வந்த மவெளியான சக்திகளும பிரதிநிதித்து்’ வெப்படுத்தப்படுகின்ற
ஒரு ஒற்கற உலக கவெளியாங்கிரசவெளியாக நடப்பகத உறுதி’ வசய்்’ வெதில
எங்கற்கொள்ளவெளியால எந்த ்’ வெககயிற்றும் பப்லலனும உத்’ வெ முடியும என்றவெளியால, எங்கள்
தரப்பில அதற்கு முன்நிற்பதில எங்களுக்கு முழு பின்வந்த மகிழ்ச்சற்றும் பப்லெளிய
என்பகதயும நவெளியாங்கள் ற்றும் பப்லசர்த்துக் ’ வகவெளியாள்கிற்றும் பப்லறவெளியாம.  ஒற்கற உலக

கவெளியாங்கிரசல வி்’ வெவெளியாதத்திற்கும ஜனநவெளியாெளியக முடிவுக்குபின்வந்த மவெளியாய்
ஒன்றுற்றும் பப்லசர்்’ வெது பின்வந்த மட்டுற்றும் பப்லபின்வந்த ம,  நீண்ட ’ வநடுங்கவெளியாலபின்வந்த மவெளியாகவும மிகக்
கடினபின்வந்த மவெளியான சூழ்நிகலகளிலும ற்றும் பப்லதவெளியாற்றும் பப்லற்கொள்ளவெளியாடு ற்றும் பப்லதவெளியாற்கொள்ளவெளியாய்
நகடற்றும் பப்லபவெளியாட்டிருந்த்’ வெர்கள் உலக அற்கொள்ளவில ட்’ வரவெளியாட்ஸ்கிசத்திற்கும,
அதன் ற்றும் பப்ல்’ வெகலத்திட்டத்திற்கும, அதன் சந்தகனகள் பின்வந்த மற்றும அதன்
அகபின்வந்த மப்புகளுக்கும புதிெளிய பின்வந்த மற்றும முன்கண்டிரவெளியாத ்’ வெவெளியாய்ப்புகள்
திறந்து ’ வகவெளியாண்டிருப்பகத முழு அனுகூலபின்வந்த மவெளியாக்கிக் ’ வகவெளியாள்்’ வெதற்கு
’ வதவெளியாடர்ந்தும ற்றும் பப்லதவெளியாற்றும் பப்லற்கொள்ளவெளியாடு ற்றும் பப்லதவெளியாற்கொள்ளவெளியாய் நகடற்றும் பப்லபவெளியாடு்’ வெகத
உறுதி’ வசய்்’ வெதற்கவெளியான ஒற்றும் பப்லர ்’ வெழி என்று நவெளியாங்கள் நமபுகிற்றும் பப்லறவெளியாம.
கவெளியாங்கிரசல எடுக்கப்படும முடிவுககற்கொள்ள ஏற்றுக்’ வகவெளியாள்்’ வெதற்கவெளியான
விருப்பத்தின் அடிப்பகடயில ்’ வெரத் தெளியவெளியாரவெளியாக இருக்கின்ற
அத்தகன ட்’ வரவெளியாட்ஸ்கிசப் ற்றும் பப்லபவெளியாக்குகளுக்கும கவெளியாங்கிரசல
பிரதிநிதித்து்’ வெபின்வந்த மளிக்க ஏற்பவெளியாடு ’ வசய்்’ வெது சவெளியாத்திெளியபின்வந்த மவெளியாக இருந்தவெளியாக
ற்றும் பப்ல்’ வெண்டும என்பதவெளியாகற்றும் பப்ல்’ வெ IEC இன் சமீபத்திெளிய தக்’ வெல
பரி்’ வெர்த்தகனகளில இருந்து எங்களுக்கு ’ வதரிெளிய ்’ வெருகிறது.
ஆகற்றும் பப்ல்’ வெ நீங்கள் என்ன ’ வசவெளியாலகிறீர்கள் என்பகதயும,  இெளியக்கம
நீண்ட’ வநடுங்கவெளியாலபின்வந்த மவெளியாக மிக உெளியரிெளிய ற்றும் பப்லதவெளியாதில் நுழைகபின்வந்த ம பின்வந்த மரிெளியவெளியாகத
’ வகவெளியாண்டிருந்து ்’ வெந்திருக்கிறதும,  இெளியக்கம மிக ஆதில் நுழைபின்வந்த மவெளியான
விதத்தில கடன்பட்டிருக்கிறதும,  அத்துடன் நவெளியான்கவெளியாம அகிலம
இதில் நுழைக்கத் தகவெளியாததுபின்வந்த மவெளியான ற்றும் பப்லதவெளியாதில் நுழைர்கள் பின்வந்த மற்றும அகபின்வந்த மப்புககற்கொள்ள உலக
கவெளியாங்கிரசுக்கு அகதில் நுழைத்து ்’ வெரு்’ வெதில எந்த விதத்திற்றும் பப்லலனும நவெளியாங்கள்
உத்’ வெ இெளியலுபின்வந்த மவெளியா என்பகதயும உங்களிடம நவெளியாங்கள் ற்றும் பப்லகட்டுத்
’ வதரிந்து ’ வகவெளியாள்ற்கொள்ளலவெளியாபின்வந்த மவெளியா.

இலங்கக கட்ச ’ வதவெளியாடர்பவெளியான உங்கள் ற்றும் பப்லகள்விகெளியப்
’ வபவெளியாறுத்த்’ வெகர,  உகடந்த குழுவுக்கும IS க்கும இகடயிலவெளியான
உறவுகள் குறித்து உங்களுக்கு த்’ வெறவெளியான தக்’ வெலகள்
அளிக்கப்பட்டிருப்பதவெளியாக நவெளியாங்கள் அஞ்சுகிற்றும் பப்லறவெளியாம. இது விடெளியத்தில
நவெளியாங்கள் விடுத்திருந்த ஒரு அறிக்கககெளிய இத்துடன்
இகணக்கிற்றும் பப்லறவெளியாம,  அது La  Verite  இல ்’ வெந்த சல
அறிக்கககளுக்கவெளியான ஒரு பதிலின் ்’ வெடி்’ வெத்தில இருக்கிறது.

நவெளியாங்கற்கொள்ளறிந்த ்’ வெகரயில,  ஸ்ரவெளியாலினிச-ஆதரவு கன்கனெளியவெளியானது
கட்சயில இருந்து முழுகபின்வந்த மெளியவெளியாகப் ற்றும் பப்லபவெளியாய்விட்டது.  கட்ச
சத்தவெளியாந்தரீதியிலும அகபின்வந்த மப்புரீதியிலும முன்’ வனப்ற்றும் பப்லபவெளியாதுமிலலவெளியாத
்’ வெககயில ஒற்றுகபின்வந்த மெளியவெளியாக இருக்கிறது;  மீண்டும ற்றும் பப்லபவெளியாரவெளியாட்ட
கற்கொள்ளத்திற்கு திருமபிக் ’ வகவெளியாண்டிருக்கிறது; கஷ்டப்பட்டுக் கற்கிறது
கடுகபின்வந்த மெளியவெளியாக உகதில் நுழைக்கிறது;  அத்துடன் அதன் சவெளியாபின்வந்த மவெளியானிெளியக்
கவெளியாரிெளியவெளியாற்கொள்ளர்களில ’ வ்’ வெளிப்பகடெளியவெளியாகற்றும் பப்ல்’ வெவெளியா அலலது
இரகசெளியபின்வந்த மவெளியாகற்றும் பப்ல்’ வெவெளியா ஸ்ரவெளியாலினிச-ஆதர்’ வெவெளியான எது’ வ்’ வெவெளியான்கறயும
சகித்துக் ’ வகவெளியாள்கின்ற பின்வந்த மற்றும் பப்லனவெளியாநிகல அறற்றும் பப்ல்’ வெ அற்றதவெளியாக
இருக்கிறது.  உள்ளூர் ஸ்ரவெளியாலினிசத்தின் இரண்டு சவெளியாரிகளிலுபின்வந்த மவெளியான
எதிர்ப்புகளின் மூலமும,  சமீபத்தில பகிரங்கபின்வந்த மவெளியாக
’ வ்’ வெடித்திருக்கின்ற எதிர்ப்புகளின் மூலமுபின்வந்த மவெளியான கன்கனச் சண்கட
பின்வந்த மற்றும உகடவில இருந்து மீள்்’ வெதில நவெளியாங்கள் உதவிெளியளிக்கப்
’ வபற்று ்’ வெருகிற்றும் பப்லறவெளியாம.  ஸ்ரவெளியாலினிசத்துக்கு எதிரவெளியான ற்றும் பப்லபவெளியாரவெளியாட்டத்கத
நவெளியாங்கள் குகறத்து பின்வந்த மதிப்பிடவிலகல என்கிறற்றும் பப்லபவெளியாதும,
இலங்ககயில ’ வ்’ வெகுஜன இெளியக்கத்திற்கவெளியான நபின்வந்த மது ’ வதவெளியாடர்ச்செளியவெளியான
தகலகபின்வந்த மக்கவெளியான ற்றும் பப்லபவெளியாரவெளியாட்டத்தில அ்’ வெர்களுக்கு எதிரவெளியாக
’ வ்’ வெற்றி’ வபறும நமபிக்கக எங்களுக்கு இருக்கிறது என்று
எங்கற்கொள்ளவெளியால கூற முடியும என்ற்றும் பப்லற நவெளியான் கருதுகிற்றும் பப்லறன்.

சற்றும் பப்லகவெளியாதரத்து்’ வெடன்,
’ வலஸ்லி குண்’ வெர்த்தன
’ வசெளியலர்

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

2- Roots of the Ceylon betrayal, Letter from L. Goonewardene to James P. Cannon, January 26, 1954


