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யாழ்ப்பாணத்தில் ல் சிாிலிி ிமத்துவக் கட்சியின
பபாதுக் கூட்டம: ஏகாதிபத்திய ல் சபாரும தமிழ்
ல் சதசியவாதமும ல் சிாிலிித்திற்கான ல் சபாான போராட்டமும
By the Socialist Equality Party (Sri Lanka), 2 November 2016
இலங்ககை சசோசலிச சமத்துவக் கைட்சியும, சமூகை சமத்துவத்துக்கைோன
சர்வச்வதேச இக இளைஞர் மற்றும மோணவர் அகமப்பும ஏகைோதிபத்திய சபோர்
உந்து்வதேல, ்வதேமிழ் ச்வதேசியவோ்வதே கைட்சிகைளின் துசகோகை போத்திகம மற்றும
சபோர் அபோயத்க்வதே எதிர்த்துப் சபோகோட அவசியமோன சசோசலிச
சவகலத் திட்டத்க்வதே பற்றி கைலந்துககயோட நவமபர் 20 அன்று
யோழ்ப்போணத்தில தில் பபோதுக் கூட்டம ஒன்க கூட்டம் ஒன்றை நடத்்வதே உள் இளைன.
பிக்வதேோன ஏகைோதிபத்திய சக்திகைள் ஒவ்தில் பவோன்றும, குறிப்போகை அதில் பமரிக்கைோ,
1930 தில் பபருமந்்வதே நிகலக்குப் பின்னகோன மிகை சமோசமோன தில் பபோரு இளைோ்வதேோக
தில் பநருக்கைடிக்கு, ்வதேன்னுகடய தில் பசோந்்வதே தில் பகைோள்க இளையடிப்பு மூசலோபோய
நலன்கைக இளை முன்தில் பனடுத்தும, மற்தில் ப கூட்டம் ஒன்றைோரு சபகழிவு மிக்கை உலகை
யுத்்வதேத்க்வதே சநோக்கி மனி்வதே இனத்க்வதே ்வதேள்ளிவிட்டும, உள்நோட்டில
தில் ப்வதேோழிலோ இளைர்கைள் மற்றும இக இளைஞர்கைளுக்கு எதிகோகை கைடும சிக்கைன
நடவடிக்ககைகைக இளை கைட்டவிழ்த்துவிட்டும பதிலிறுக்கின் கூட்டம் ஒன்றைன.
்வதேனது பூசகைோ இளை சமலோதிக்கைத்திற்கைோகை தீவிகமோகை முன்தில் பசலலும
அதில் பமரிக்கைோ, கஷ்யோவுக்கும சீனோவுக்கும எதிகோன சபோருக்குத் ்வதேயோகோகி
வருகி கூட்டம் ஒன்றைது.
சீனோவிற்கு
எதிகோகை
தில் ப்வதேற்கைோசிய
நோடுகைளிகன
அகவகணத்துக்தில் பகைோள்வ்வதேற்கைோன அ்வதேன் நடவடிக்ககைகைளின் ஒரு
பகுதியோகை, அதில் பமரிக்கைோவோனது இலங்ககையில கைடந்்வதே வருடம ஜனவரி
மோ்வதேம நடந்்வதே ஜனோதிபதி ச்வதேர்்வதேல வழியோகை ஒரு ஆட்சி மோற் கூட்டம் ஒன்றைத்துக்கு
அனுசககணயளித்்வதேது. தில் பபய்ஜிங்குடன் தில் பநருக்கைமோன உ கூட்டம் ஒன்றைவுகைக இளை
உருவோக்கிக் தில் பகைோண்ட ஜனோதிபதி மஹிந்்வதே இகோஜபக, அதில் பமரிக்கை
சோர்பு கமத்திரிபோல சிறிசசனவோல பதிலீடு தில் பசய்யப்பட்டோர்.
அதிலிருந்து, தில் பகைோழுமபு அகசோங்கைம அதிகை இளைவில அதில் பமரிக்கைோவின்
ஆசியோவிலோன நகைர்வுகைளுக்கு ஒத்துக்கு ஒத்துழைத்து வருகி கூட்டம் ஒன்றைது.
்வதேமிழ் ச்வதேசிய கூட்டகமப்பு (TNA) உட்பட ்வதேமிழ் மு்வதேலோளித்துவக்
கைட்சிகைள், தில் பவளிப்பகடயோகை அதில் பமரிக்கை ஏகைோதிபத்தியத்திற்கு ஆ்வதேகவு

தில் பகைோடுப்பச்வதேோடு மத்திய கி்கு ஒத்துழைக்கில அ்வதேன் ஆக்கிகமிப்பு சபோர்கைளுக்கும
சீனோ மற்றும கஷ்யோ மீ்வதேோன ஆத்திகமூட்டலகைளுக்கும தில் பமட்டல்களுக்கும் மௌனமோகை
இருந்து ஆ்வதேகவு தில் பகைோடுக்கின் கூட்டம் ஒன்றைன. அகவ இகோஜபக நீக்கைப்படுவக்வதே
ஆ்வதேரித்்வதேச்வதேோடு
்வதேற்சபோக்வதேய
அதில் பமரிக்கை-சோர்பு
அகசோங்கைத்க்வதே
தில் ப்வதேோடர்ந்தும ஆ்வதேரிக்கின் கூட்டம் ஒன்றைன. இலங்ககைக்கு வருககை ்வதேரும உயர்மட்ட
அதில் பமரிக்கை அதிகைோரிகைள், வோடிக்ககையோகை ்வதேமிழ் ச்வதேசிய கூட்டகமப்பு
்வதேகலவர்கைக இளை சந்திப்பச்வதேோடு, வோஷிங்டனுக்கு ்வதேமிழ் ச்வதேசிய
கூட்டகமப்பு ஆ்வதேகவளிப்ப்வதேோகைவும உறுதியளித்து வருவதுடன்,
பிகதியுபகைோகமோகை
்வதேமிழ் ஆளும ்வதேட்டுக்கு ்வதேனிச்சலுககைகய
்வதேக்கைகவத்துக்தில் பகைோள் இளை அதில் பமரிக்கைோவின் ஆ்வதேகவுக்கு தில் பகைஞ்சுகின் கூட்டம் ஒன்றைது .
நோன்கைோம அகிலத்தின் அகனத்துலகைக் குழுவின் ச்வதேோ்கு ஒத்துழைகமக்
கைட்சிகைளுடன் சசர்ந்து, நோங்கைள் ஆசியோவிலும மற்றும உலகைம பூகோவும
சர்வச்வதேச சசோசலிசத்தின் அடிப்பகடயில தில் ப்வதேோழிலோ இளை வர்க்கைத்தின் ஒரு
சபோர் எதிர்ப்பு இயக்கைத்க்வதே கைட்டிதில் பயழுப்ப சபோகோடி வருகின்ச கூட்டம் ஒன்றைோம.
இந்்வதே சபோகோட்டத்தின் இன்றியகமயோ்வதே போகைமோகை, சசோசலிச சமத்துவக்
கைட்சி, ஆசியோவில அதில் பமரிக்கை சபோர் உந்து்வதேலுடன் நோட்கட
கைட்டிப்சபோடும தில் பகைோழுமபு அகசோங்கைத்தின் நடவடிக்ககைகைக இளை எதிர்த்து
இலங்ககையில சிங்கை இளைம, ்வதேமிழ் மற்றும முஸ்லீம தில் ப்வதேோழிலோ இளைர்கைக இளை
ஐக்கியப்படுத்்வதே சபோகோடி வருகின் கூட்டம் ஒன்றைது. பலசவறு ்வதேமிழ் ச்வதேசிய
அகமப்புக்கைள் பற்றிய அகசியல அமபலப்படுத்்வதேல இந்்வதேப்
சபோகோட்டத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியோகும.
யோழ்ப்போணத்தில எமது கூட்டத்திற்கு வருககை ்வதேந்து, இந்்வதே
முக்கியமோன
அகசியல
கைலந்துககயோடலில
பங்சகைற்குமோறு
தில் ப்வதேோழிலோ இளைர்கைள், இக இளைஞர்கைள், மோணவர்கைள், புத்திஜீவிகைள் மற்றும
உலகை சசோசலிச வகலத் ்வதே இளை வோசகைர்கைளுக்கும அக்கு ஒத்துழைப்பு
விடுக்கிச கூட்டம் ஒன்றைோம.
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