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நாம் காக்கும் மரபியம்

இலங்ககயில் வரலாற்றுக் காட்டிக் ட்டிக் ககாடுப்ப
  David North,         5 January 1988

ஜூன் 1963 ல் பப்ல்லோவலோதிகள் மறு ஐக்கிய மலோய மாநலோடு ய மாநடந்த

ஐந்து மலோதங்களுக்குள், ல,லோ,லி,  ததலோழி்லோளர் கட்ச (SWP),

ட் தரலோட்ஸ்கி,த்த்தத கலோட்டிக்  தகலோடுத்ததின் பின்னணியில்
இருந்த குட்டி முத்லோளித்துவ பிற்லபலோக்கு முன்லனலோக்த்தக
அம்ப்ப்படுத்தும் ஒரு நிகழ்வு ஏற்பட்டது.  ய மாநவம்பர் 22
அன்று ஜனலோதிபதி லஜலோன் எப்.  தகன்னடி ட்லோசல் கலோர்களின்
அணிவரித்த,யில்  த,ன்று  தகலோண்டிருந்தலபலோது படு தகலோத்த்
 த,ய்யப்பட்டலோர்.  ல,லோ,லி,  ததலோழி்லோளர் கட்ச இத்தத
எதிர் தகலோண்டவிதம் புரட்சகர மலோர்க்ச,த்தின் வர்லோற்றில்லய
முன்லனலோடி இல்்லோத வத்தகயில் இருந்தது. கட்சயின் லதசய
 த,ய்லோளலோரலோன ஃபரலோல்  தடலோப்ஸ் (Farrell Dobbs)
 தகன்னடியின் விதத்தவ மத்தனவிக்கு ஓர் இரங்கல்  த,ய்தி

அனுப்பியிருந்தலோர், அது 1963 டி,ம்பர் 2, மிலிட்டன் பதிப்பில்

 தவளியிடப்பட்டது:  "ஜனலோதிபதி  தகன்னடி மிருகத்தனமலோக
படு தகலோத்த்  த,ய்யப்பட்டத்தத,  ஒரு மனிதத் தன்த்தமயற்ற,
,மூக விலரலோத,  குற்றச் த,யல் என்று ல,லோ,லி,  ததலோழி்லோளர்
கட்ச கண்டனத்திற்கு உட்படுத்துகிறது.  திருமதி
 தகன்னடிக்கும் அவருத்தடய குழந்த்ததகளுக்கும் துயரமலோன
இந்லய மாநரத்தில் எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதலோபத்த்ததத்  ததரிவித்துக்
 தகலோள்கிலறலோம். …."

"எமது ,மூகத்திற்குள் இருக்கும் அரசயல் லவறுபலோடுகள்
ஒரு ஒழுங்கலோன முத்தறயில்,  அத்தனத்துக் கருத்துக்களும்
சுதந்திரமலோன,  பகிரங்கமலோன விவலோதத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்ட
பின்னர் ஒரு  தபரும்பலோன்த்தமயலோன முடிவின் கீழ்
தீர்வுகலோணப்பட லவண்டும்."

கலோஸ்ட்லரலோயி,ம் மீதலோன கருத்துலவறுபலோடுகளின் தபலோழுது,

SWP சீரழிந்துவிட்டது என்ற ல,லோ,லி,  ததலோழி்லோளர்

கழகத்தின் (SLL)  கூற்று,  அ தமரிக்க ஏகலோதிபத்தியத்தின்
முகத்திற்குமுன்லன கியூப புரட்சத்தய அது பலோதுகலோத்ததன்
மூ்ம் நிருபணம் இல்்லோமற் லபலோயிற்று என்று ்று என்று ஹலோன்,ன்
வலோதிட்டிருந்தலோர்.  ஆனலோல்  தகன்னடியின் படு தகலோத்த்த்தய
எதிர் தகலோண்ட அளவில்,  ஒரு லகலோத்தழத்தனமலோன பீதி SWP

தத்த்த்தமத்தய பற்றிக்  தகலோண்டது.  கம்யூனி,-விலரலோத
சூனியத்தன லவட்த்தடயலோடல் வந்துவிடுலமலோ என்ற  தபரும்
பீதியில்,  SWP தத்த்வர்கள்,  அ தமரிக்க ஏகலோதிபத்தியத்தின்
முன்  தவட்கமின்றி, கூனிக்குறுகி நின்றனர்.

படு தகலோத்த்க்கு பின்னர்  தவளிவந்த முதல் மிலிட்டன்,

டி,ம்பர் 2, 1963 பதிப்பு மத்தறந்த ஜனலோதிபதியின் இறுதிச்

,டங்குகளின்லபலோது  தகன்னடி பற்றிய புகழலோரங்கத்தள

பலோரலோட்டத்தக்கவத்தகயில் லமற்லகலோளிட்டது.  தத்த்த்தம நீதிபதி

ஏர்ல் லவலோரனுத்தடய உத்தர "சீரிய சந்தத்தனயலோளர்கள் மற்றும்

எழுத்தலோளர்களின் கருத்துக்கள் எப்படி ஆழ்ந்த,
அறிவுறுத்தும் தன்த்தமத்தயக்  தகலோண்டிருக்கும்" என்பதற்கு ஓர்

உதலோரணமலோக லமற்லகலோளிடப்பட்டது.  மிலிட்டனின்

கட்டுத்தரயில்,  லவலோரனுத்தடய உத்தரயில் இருந்து "ய மாநலோம்

உண்த்தமயில்லய இந்ய மாநலோட்த்தட லய மாநசக்கிலறலோம் என்றலோல்,
 தவறுப்த்தப கத்தளந்துவிட லவண்டும்"  என்ற  த,லோற் தறலோடர்
தத்த்ப்பலோக லபலோடப்பட்டது.

பண்டலோவின் "27 கலோரணங்கள்"  SWP பற்றி கடுத்தமயலோன

கண்டனங்கத்தள உள்ளடக்கியிருந்த உண்த்தம ஒருபுறம்
இருக்க,  உண்த்தமயில்லய  தவட்ககரமலோன இந்த நிகழ்த்தவ
பற்றி அவர் விலனலோதமலோன முத்தறயில்  தமையில் மௌனம்
,லோதித்துள்ளலோர். இது ஒன்றும் ஒரு தற் த,யல் நிகழ்வு அல்்.
ஒரு ட் தரலோட்ஸ்கி, கட்சயலோக இருந்து ய மாநலோன்கலோம் அகி்த்தின்
 தகலோள்த்தககத்தள கலோக்கும் வத்தரயி்லோன SWP

 த,யற்பலோடுகத்தள மட்டும்தலோன் அவர் ,லோடுகிறலோர்.  ஆனலோல்
SWP,  ட் தரலோட்ஸ்கி,த்தில் இருந்து உத்தடத்துக் தகலோண்ட
பின்னர்,  பண்டலோ அதன் உண்த்தமயலோன குற்றங்கள் பற்றி
ஏதும் குறிப்பிட விரும்பலோமல் இருந்துவிட்டலோர். இவ்விதத்தில்
அவர் 1941 ல் மின்னியலோ தபலோலிசல் லத,விலரலோத வி,லோரத்தண
ய மாநடந்தலபலோது கனனின் ய மாநடத்த்தத பற்றி,  "அரசயல்
லகலோத்தழத்தனம்;  அ தமரிக்க  ததலோழி்லோளர்களின் பின்தங்கிய

பகுதிகளுக்கு நிபந்தத்தனயற்ற ,ரணத்தடவு…."  என்று

கண்டிக்கிறலோர்.  ஆனலோல் SWP அத்தனத்து்கக் குழுவுடன்

பிளவுற்று ச் மலோதங்களுக்கு பின்னர் அ தமரிக்க ஆளும்
வர்க்கத்துடன் ஐக்கியம்  தகலோள்வது பற்றிய அதன் பகிரங்க
அறிக்த்தகத்தய அவர்  தபலோருட்படுத்தவில்த்த்.

ல,லோ,லி,  ததலோழி்லோளர் கழகம் SWP இன் தந்தியின் வர்க்க

முக்கியத்துவத்த்தத உணர்ந்து அத்தத பகிரங்கமலோகக்
கண்டித்தது. "மலோர்க்ச,வலோதிகளும்  தகன்னடி படு தகலோத்த்யும்"
என்ற தத்த்ப்பில்  தஜர்ரி ஹீலி எழுதினலோர்:

ஜனலோதிபதி  தகன்னடியின் படு தகலோத்த்
வழக்கத்த்ததவிட கூடுத்லோன வத்தகயில்
மத்தியதர வர்க்கத்தின் இ்க்கிய,  அரசயல்
பிரதிநிதிகளலோல்  தபரும்பீதி,  கண்ணீர் விடுதல்
மற்றும் புகழலோரம் சூட்டுதல் லபலோன்ற
 த,யற்பலோடுகத்தள அதிகரித்துள்ளது.

இவருத்தடய வலோழ்க்த்தகத்தய பற்றி ல,லோ,லி,
மற்றும் தலோரலோளவலோத  த,ய்தி ஏடுகள்
எனக்கூறப்படுவனவற்றில் ச் கட்டுத்தரகத்தள
படிக்த்தகயில்,   தகன்னடி நீக்லரலோக்களின்
சுதந்திரத்திற்கலோக பலோடுபட்டலோர் மற்றும்  தபயரில்

1- The Heritage we defend,  Chapter: 29 The Historic Betrayal in Ceylon 



கூறிக் தகலோள்ளவில்த்த்லய ஒழிய ஒரு
ல,லோ,லிஸ்ட்டலோக இருந்தலோர் என்ற கருத்து
ஒருவருக்கு ஏற்படுலமயலோயின் அது
மன்னிக்கத்தக்கலத.

இவ்வலோறுதலோன் உ்கின் மிகப்

பிற்லபலோக்குத்தனமலோன ஏகலோதிபத்திய ,க்தித்தய
அதன்  தய மாநருக்கடி கலோ்த்தில் ,ர்வலத,
முத்லோளித்துவத்தின் த்தகக்கூலிகள்
மூடிமத்தறக்க முயல்கின்றனர்.

தன்னுத்தடய வர்க்கத்தின் மிகச் ,க்திவலோய்ந்த
பிரதிநிதியலோக  தகன்னடி இருந்தலோர் என்பதில்
ஐயமுமில்த்த்.  அவர் புரிந்த  த,யல்கள்
அத்தனத்தும் ஒலர லய மாநலோக்கத்த்ததத்தலோன்,
அதலோவது அ தமரிக்க ஏகலோதிபத்தியத்த்தத
வலுப்படுத்துதல்,  என்பத்ததத்தலோன்
 தகலோண்டிருந்தது.

நீக்லரலோ உரித்தமகத்தளப் பற்றி அவர்
லபசய தபலோழுது,  தன்னுத்தடய வர்க்கத்தின்
,லோர்பலோக நீக்லரலோ மக்கத்தள  ததலோடர்ந்து சறந்த
அடித்தமகளலோக த்தவக்கக் கூடிய வத்தகயில்,
உயர் மதிநுட்பமுள்ள தலோரலோளவலோத
 த,லோற் தறலோடர்கத்தளத்தலோன் அவர்
பயன்படுத்தினலோர்.

மலோர்க்சஸ்ட்டுகள்  தகன்னடியின் மரணத்த்ததப்
பற்றி எவ்வத்தகயலோயினும் பரிவுணர்த்தவ
 தவளிப்படுத்தவில்த்த்.  மற் தறலோரு
ஏகலோதிபத்தியக்  தகலோடுங்லகலோ்ரலோகத்தலோன் அவர்
இருந்தலோர்.

அவருத்தடய மரணத்திற்கு கலோரணமலோக இருந்த
தனிய மாநபர் பயங்கரவலோதச்  த,யத்த் ய மாநலோங்கள்
ஏற்றுக் தகலோள்ளவில்த்த்.  இது ய மாநடந்த விதம்

பற்றி  தவறுப்பதலோலும்,

மனிதலோபிமலோனத்தினலோலும் அல்்,  மலோறலோக
தனிய மாநபர் பயங்கரவலோதம் என்பது புரட்சகரக்
கட்சத்தய கட்டியத்தமப்பதற்கு ஒரு மலோற்றீடு
ஆகலோது என்பதலோல்தலோன்.

 ததலோழி்லோள வர்க்கத்த்தத கட்டுக்குத்த்ய
 த,ய்து,  தத்த்த்தம இன்றிச்  த,ய்யும் ஒரு
கருவிதலோன் பயங்கரவலோதம்.  முக்கியமலோன
முத்லோளித்துவ அரசயல்வலோதிகள்,   தபரும்
அரசயல் வல்லுனர்கத்தள அகற்றிவிட்டலோல்,
 ததலோழி்லோள வர்க்கத்தின் பிரச்சத்தனகள்
தீர்க்கப்படும் என்ற லதலோற்றப்பலோட்த்தட அது
உருவலோக்குகிறது.

ஆனலோல் ஒவ் தவலோரு  தகலோல்்ப்பட்ட
 தகலோடுங்லகலோ்னுக்கும் பதி்லோக இன் தனலோருவர்
அவருத்தடய இடத்திற்கு வரத் தயலோரலோக
உள்ளலோர்.  அ தமரிக்கலோவில் முத்லோளித்துவ
அத்தமப்பு தூக்கி எறியப்பட்டு அதற்குப்
பதி்லோக  ததலோழி்லோள வர்க்கம்
அதிகலோரத்த்ததயும் ல,லோ,லி,த்த்ததயும்

மலோற்றீடலோகக்  தகலோள்வது ஒன்றுதலோன் அ தமரிக்க
 ததலோழி்லோள வர்க்கத்தின்,  அது
 தவள்த்தளயரலோயினும்,  கறுப்பரலோயினும் ,ரி,

பிரச்சத்தனகளுக்கு தீர்த்தவக் கலோணும். 1

பின்னர் ஹீலி, SWP படு தகலோத்த்த்தய எதிர் தகலோண்டவிதம்

பற்றி ஆய்வு த,ய்தலோர்: "லீ ஓஸ்வலோல்ட் மரணம் வித்தளவித்த
குண்த்தட சுட்டலபலோது,  ஒரு ஜனலோதிபதித்தய படு தகலோத்த்
 த,ய்தல் என்பத்ததவிடக் கூடுத்லோன ஒரு  த,யத்த் அவன்
 த,ய்தலோன்.

"அ தமரிக்கலோவில் உள்ள ல,லோ,லி,  ததலோழி்லோளர் கட்ச ஒரு

ட் தரலோட்ஸ்கி, கட்ச, ய மாநலோன்கலோம் அகி்த்த்தத

கட்டி தயழுப்புவதற்கலோன லபலோரலோட்டத்தில் அது
ஸ்தலோபிக்கப்பட்ட மரபுகத்தள இன்னும்  ததலோடர்கிறது என்ற

முற்றிலும், அப்பட்டமலோன  தபலோய்த்தயயும் அவன் அழித்தலோன்."
2

ல,லோ,லி,  ததலோழி்லோளர் கட்சயின் அறிக்த்தகத்தய "ஒரு குமட்ட

த்தவக்கும் அறிக்த்தக... அ தமரிக்க மத்தியதர வர்க்கத்தின்

தித்த,யில் மட்டும் முற்றிலும் கண்கத்தளப் பதித்துள்ள
லகலோத்தழத்தனமலோன தலோரலோளவலோதிகளலோல் எழுதப்பட்டது"  என்று
கண்டித்த  தஜர்ரி ஹீலி, "அரசயல் லவறுபலோடுகள் ஒழுங்கலோன
முத்தறயில்"  தீர்வு கலோணப்பட லவண்டும் என்று தந்தியில்
 தகலோடுத்திருந்த அத்தழப்த்தபயும் கடுத்தமயலோக ,லோடினலோர்.

உண்த்தமயில்யலோ!  அத்தத லபர்மிங்்று என்று ஹலோம்,
அ்பலோமலோ ஆகிய இடங்களில் உள்ள
நீக்கலரலோக்களிடமும்  தகன்டக்கியில் இருக்கும்
சுரங்கத்  ததலோழி்லோளர்களிடமும் கூறுங்கள்.
ஏகலோதிபத்தியத்திற்கு எதிரலோன லபலோரலோட்டத்தில்
இருக்கும் கலோ்னிகளில் உள்ள மில்லியன்
கணக்கலோன மக்களிடம் கூறுங்கள்.

வர்க்கப் பிரச்சத்தனகளின் தீர்வு ஓர் ஒழுங்கலோன
முத்தறயில் ஏற்படலோது.  ஒரு வன்முத்தற
வழியலோகத்தலோன் ஏற்படும்,  ஏ தனனில் ஆளும்
வர்க்கம் தன்னுத்தடய அதிகலோரத்த்தத
ஒருலபலோதும் அத்தமதியலோன முத்தறயில் விட்டுக்
 தகலோடுக்கப்லபலோவதில்த்த்.  ஏகலோதிபத்தியத்திற்கு
எதிரலோக உ்கம் முழுவதும் லபலோரலோட்டத்தில்
ஈடுபட்டுள்ள மில்லியன் கணக்கலோன

மக்களுக்கு,  ஃபரலோல்  தடலோப்ஸ் தன்னுத்தடய

ஏகலோதிபத்திய அர,லோங்கத்தின் மிருகத்தனத்த்தத

மூடி மத்தறக்கும் வத்தகயில் "ஒழுங்கு"  என்ற

 தமலோழித்தயப் லபசும் மற் தறலோரு அ தமரிக்க
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 தகன்னடியின் படு தகலோத்த்க்கு ல,லோ,லி,  ததலோழி்லோளர் கட்ச
 தகலோடுத்த வித்தடயிறுப்பின் அரசயல் முக்கியத்துவத்த்தத
வலியுறுத்தியதில் ஹீலி ,ரியலோகத்தலோன் எழுதினலோர். அ தமரிக்க
,முதலோயத்தின் லமற்பரப்பிற்கு ,ற்லற கீழிருக்கும் மகத்தலோன
வர்க்க அழுத்தங்கத்தள பிரதிபலித்த அரசயல்  தய மாநருக்கடித்தய
திடீ தரன எதிர் தகலோண்டதில்,  ல,லோ,லி,  ததலோழி்லோளர் கட்ச
தன்னுத்தடய வர்க்க விசுவலோ,ம் எங்கு உள்ளது என்பத்தத
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 ததளிவலோகக் கலோட்டியுள்ளது.  தடலோப்ஸ் இன்  த,ய்தித்தய, ஒரு

மலோர்க்ச,வலோதி இல்்லோவிடினும் மலோல்கம் X கூறிய

எளித்தமயலோன,  சுருக்கமலோன கருத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பலோர்க்க
லவண்டும்,  அவர் இன்னும்  ததளிவலோன முத்தறயில்
ல,லோ,லி,த்  ததலோழி்லோளர் கட்சத்தய விட உணர்ந்திருந்தலோர்;
அ தமரிக்க ஏகலோதிபத்தியத்திற்கு  தகன்னடியின்
படு தகலோத்த்யினலோல் ஏற்பட்ட உட்குறிப்புக்கத்தள ல,லோ,லி,
 ததலோழி்லோளர் கட்சத்தய விட  ததளிவலோக அறிந்திருந்தலோர்:
"லகலோழிக்குஞ்சுகள் உறங்குவதற்கு கூட்டிற்குள் வருகின்றன"
என அவர் கூறினலோர்.

 தகன்னடி படு தகலோத்த்க்கு ல,லோ,லி,  ததலோழி்லோளர் கட்சயின்

பிரதிபலிப்பலோனது, பப்ல்லோவலோதிகளுடனலோன ல,லோ,லி,

 ததலோழி்லோளர் கட்சயின் மறு ஐக்கியம் என்பது அ தமரிக்க
 ததலோழி்லோள வர்க்கத்தின் ஒரு புரட்சகர முன்லனலோக்த்தக
த்தகவிடுதலுடன் பித்தணந்திருந்தது என்பதற்கு
மறுக்கமுடியலோத நிரூபணத்த்தத  தகலோடுத்துள்ளது.  ஆயினும்

கூட இது ஒரு நிகழ்வு மட்டுலம. உண்த்தமயில் SWP மற்றும்

பப்ல்லோவலோதிகளின் மறு ஐக்கியத்தின் உ்க வர்லோற்றுத்

தலோக்கங்கள்,  ஜூன் 1964 ல் பப்ல்லோவலோத "அகி்த்தின்"

இ்ங்த்தக பகுதியலோன ்ங்கலோ ,ம ,மலோஜக் கட்ச (LSSP),

திருமதி பண்டலோரய மாநலோயக்கவின் முத்லோளித்துவ
கூட்டர,லோங்கத்தில் நுத்தழந்தலபலோது  தவளிவந்தன.  இதுதலோன்

பப்ல்லோவலோதத்தின் உண்த்தமயலோன ஆகஸ்ட் 4 ஆகும்.

வர்லோற்றில்லய முதல் தடத்தவயலோக,  ட் தரலோட்ஸ்கிஸ்டுகள்
எனக் கூறிக் தகலோள்ளும் ஒரு கட்ச,  முத்லோளித்துவ
அர,லோங்கத்தில் நுத்தழந்து  தகலோண்டது.  இந்தக்

கலோட்டிக் தகலோடுப்பு, ப் ஆண்டுக்கணக்கலோன தயலோரிப்புக்கு

பின்னர் ய மாநடந்லதறியது, அத்லதலோடு இந்த அரசயல்

குற்றத்திற்கு பப்ல்லோவலோதிகலள முழுப்  தபலோறுப்பலோளிகள்
ஆவர்.  ஜூன் 1964 க்கு பின்னர் பப்ல்லோவலோதத்தின்

எதிர்ப்புரட்சகர பங்த்தகப் பற்றி இனி எவ்வித ஐயமும்

இருக்க முடியலோது.

1953  இல் இருந்து,  LSSP க்குள் ஆழமத்தடந்து

 தகலோண்டிருந்த அரசயல்  தய மாநருக்கடியும்,  ஒரு புரட்சகர
கட்சயில் இருந்து சீர்திருத்தவலோதக் கட்சயலோக அதன் மலோற்றம்
ஆகியத்தவ பப்ல்லோவின் கத்த்ப்பு நித்த்ப்பலோட்டிற்கலோன அதன்
ஆதரவில் பிரதிபலித்தன.  "பகிரங்கக் கடிதத்த்தத"
 தவளியிடுவதற்கு LSSP எதிர்த்திருந்தது,  ,ர்வலத,
 த,ய்கத்துடன் (International Secretariat)  அத்தமப்பு ரீதியலோன
அதன்  ததலோடர்த்தப பலோதுகலோத்தது,  மற்றும் SWP ஐலரலோப்பிய
பப்ல்லோவலோதிகளுடன் மறு ஐக்கியத்த்தத ஒழுங்கத்தமப்பதில்
முக்கிய பங்த்தக ஆற்றியது.  பப்ல்லோவலோதிகளுக்கலோன LSSP

இன் ஆதரவு,  இன்னும்  தவளிப்பத்தடயலோக இ்ங்த்தகயின்
லதசய முத்லோளித்துவ வர்க்கத்துடன் லய மாநரடி அரசயல்
கூட்டுக்கத்தளகத்தள த்தவக்க லவண்டும் என்று வலியுறுத்திய
அதன் தத்த்த்தமக்குள் வளர்ந்திருந்த ,க்திவலோய்ந்த
,ந்தர்ப்பவலோதப் லபலோக்குகளுடன் பித்தணந்திருந்தது.  இதற்கு
பதி்லோக,  இறுதியில் ஒரு முத்லோளித்துவ அர,லோங்கத்தில்
LSSP இன் நுத்தழவுக்கு இட்டுச் த,ன்ற இவ்வுறவுகளின்
வளர்ச்சக்கு பப்ல்லோவலோதிகளலோல் ஒப்புத்ளிக்கப்பட்டது.

இ்ங்த்தக  ததலோழி்லோள வர்க்கத்தின் கலோட்டிக்  தகலோடுப்பிற்கு,
பப்ல்லோவலோதிகளின் குற்றம் ,லோர்ந்த  தபலோறுப்பு பற்றி
பண்டலோத்தவ விட அதிகம்  ததரிந்தவர்கள் எவருலம இல்த்த்.
LSSP இன் அரசயத்த்  தபலோறுத்தவத்தர, 1950 களில் இருந்து

ய மாநலோன்கலோம் அகி்த்தின் அத்தனத்து்கக் குழுவின் (ICFI)

அணுகுமுத்தற,  பப்ல்லோவலோதிகளில் இருந்து முற்றிலும்
எதிரலோக இருந்தது என்பத்தத அவர் அறிவலோர். 1953 ம் ஆண்டு
பிளவிற்குப் பின்னர், ஹீலியும் கனனும் LSSP தத்த்த்தமயின்
,ந்தர்ப்பவலோதத் தன்த்தமத்தயப் பற்றி அறிந்திருந்தனர். 1957 ம்
ஆண்டு, ஹீலி கனனுக்கு எழுதிய கடிதங்களில், LSSP இன்
வ்து,லோரி லய மாநலோக்குநித்த் பற்றி வலியுறுத்தியதன் மூ்ம்
 த்ஸ்லி குணவர்தனவின் ஐக்கியத்திற்கலோன முன் தமலோழிவிற்கு
குலரலோதமலோக எதிர்வித்தன ஆற்றினலோர்.  ICFI க்கும்
பப்ல்லோவலோதிகளுக்கும் இத்தடலய இருந்த  ததளிவலோன
அரசயல் பிளவுகள்,  அதலோவது மலோர்க்ச,த்திற்கும்
,ந்தர்ப்பவலோதத்திற்கும் இத்தடலய இருந்த அரசயல்
பிளவுகள்,  அவர்கள் LSSP யிடம்  தகலோண்டிருந்த உறவில்
லய மாநரடியலோன  தவளிப்பலோட்த்தடக் கண்டது.
இக்கலோரணத்தினலோல்தலோன் இந்தச் ,லோன்த்தற மத்தறத்து
தன்னுத்தடய தற்லபலோத்ததய கன்த்தனயின் லதத்தவகளுக்லகற்ப
பண்டலோ  தவட்கமின்றி வர்லோற்த்தற லவறுவிதமலோக எழுத
முயல்கிறலோர்; அவர் அறிவிப்பதலோவது:

இன்னும்  ததளிவலோகச் சுட்டிக்கலோட்ட
லவண்டியது,  அத்தனத்து்கக் குழு LSSP

விவகலோரத்தில் எவ்வித பயனுள்ள
தத்த்யீட்த்தடயும் கலோட்டலோதது ஆகும்;  LSSP
1958 ல் இருந்லத அதிகமலோன வத்தகயில் இது
வ்துபுறம் ய மாநகர்ந்து தகலோண்டிருந்ததுடன்,  SLFP
க்கு இணங்கி ய மாநடக்க லவண்டும் என்று
கருதியிருந்தது.  1960 ல் இருந்து 1964  வத்தர
LSSP இல் உள்ள மத்தியவலோத பிரிவினர்
தம்மிடம் வந்துவிடக் கூடும் என்ற
ய மாநம்பிக்த்தகயில் அத்தனத்து்கக் குழு ஏதும்
லப,லோமல் இருந்தது.  இந்த சூழ்நித்த்யில்
பப்ல்லோ,  மண்லடலிடம் இருந்து பிளவுபட்டு,
என்.எம்.   தபலரரலோ- தகலோல்வின் டி சல்வலோ

குழுத்தவ,  அத்தனத்து்கக் குழு அவ்வலோறு

எதிர்க்கும் முன்னலர, தலோன் எதிர்த்ததன் மூ்ம்

கூட்டு அர,லோங்கத்திற்கு எதிர்ப்பு  ததரிவித்த
கன்த்தனயுடன் தன்னுத்தடய ய மாநம்பகத்தன்த்தமத்தய
 தபருக்கிக்  தகலோண்டலோர்.

எத்தத்தகய அலயலோக்கியத்தனமலோன  தபலோய்யர்!  1958 ம்
ஆண்த்தட LSSP இன் வ்து லபலோக்கு  தவளிப்பட்ட ஆண்டு
என சடுமூஞ்சத்தனமலோன வத்தகயில் லதர்ந் ததடுத்தத்தம
பண்டலோவின் தகலோத வழித்தய பு்ப்படுகிறது. 1956 ம் ஆண்டின்
ஆரம்பத்தில்லய LSSP இன் லபலோக்கு பற்றி ய மாநலோன்கலோம்
அகி்த்தின் அத்தனத்து்கக் குழு  ததரிவித்த
விமர்,னங்கத்தள குறிப்பில் எடுத்துக்  தகலோள்ளலோமல்
இருக்கலவ அவர் 1958 ம் ஆண்த்தட லதர்ந் ததடுக்கிறலோர்.
முந்த்ததய அத்தியலோயங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளது லபலோ் SWP

ஜனவரி 1956  ல்லய LSSP இன் வழித்தய "லதசய

,ந்தர்ப்பவலோதம்"  என்று வத்தரயறுத்திருந்தது;  லமலும் சீன
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ஸ்ரலோலி,த்துடனலோன ,ந்தர்ப்பவலோதத்த்ததயும் மலோர்ச் 1957 ல்
மிலிட்டன் தத்த்யங்கம் ஒன்றில் பகிரங்கமலோக
கண்டித்திருந்தது.  ஏப்ரல் 1957 ல் ஹீலி,   தரலோம்  தகரிக்கு
எழுதிய கடிதம் ஒன்றில் LSSP யின் சீரழிவு பற்றி
விவரமலோகலவ எழுதியிருந்தலோர்:

ய மாநம்த்தம  தபரிதும் வலோட்டும் விஷயங்களில்

ஒன்று இ்ங்த்தகயில் நித்த்த்தம சீர் தகட்டுச்

 த,ல்வதலோகும்.   தகலோல்வின் டி சல்வலோவும்
 தபலரரலோவும் ச் ய மாநலோட்களுக்கு முன்பு இங்லக
வந்திருந்தனர்;  எங்கத்தளப் பலோர்க்க எந்த

முயற்சயும் எடுக்கவில்த்த். அவர்கள் சூ என்-

்லோய் பற்றிய தங்கள்  தகலோள்த்தகத்தயப்
பலோதுகலோக்க முற்பட்டனர் என்றும் எங்கத்தள
குறுங்குழுவலோதிகள் என தலோக்கினர் என்றும்
ய மாநலோங்கள் லகள்விப்பட்லடலோம். அங்கு உறுதியலோக
ஒதுங்கிச்  த,ல்லும் ஒரு உந்துதல்
கலோணப்படுகிறது;  இது வருங்கலோ்த்திற்கு மிக
முக்கியமனதலோக இருக்கும்.  1954 ல் அவர்கள்
எங்களுடன் அரசயல்ரீதியலோக உறுதிப்பலோட்டுடன்
லய மாநர்த்தமயலோக இருந்தனர், ஆனலோல் இப் தபலோழுது

அவர்கள் பப்ல்லோவலோதிகத்தள லய மாநலோக்கி

,மர,ப்படுத்திக்  தகலோண்டுவிட்டனர்.  ஒரு
ஆங்கி் பப்பல்லோவலோதியிடம் லபசய எமது
லதலோழர்களுள் ஒருவர் எமது நிர்வலோகக்
குழுவிற்கு ,மர்ப்பித்த அறிக்த்தகயில் இருந்து
சுருக்கிய பகுதி இங்லக உள்ளது.

" தகலோல்வின் அவத்தர மலோர்ச் 20 அன்று

பலோர்த்ததலோக லபலோர்ன்ஸ்த்தடன் எமக்கு

 ததரிவித்தலோர்.   தகலோல்வின் ஆர் டி சல்வலோ
அவரிடம் தலோன் ,மீபத்தில் லதலோழர் ஜ.

ஹீலியிடம் இருந்து "சீனக் குழுவிடம்

குறிப்பிட்ட லகலோரிக்த்தககத்தள த்தவக்குமலோறு
லகட்டு"  ஒரு கடிதத்த்தத  தபற்றலோர் என்று
கூறினலோர்.  அக்கடிதத்த்ததப் படித்த பின்னர்,

தலோன் குபீ தரன்று சரித்ததலோகவும் "ஹீலி ஒரு

த்தபத்தியம்"  என்று நித்தனத்ததலோகவும்
 தகலோல்வின் கூறினலோர்.  லபலோர்ன்ஸ்த்தடன் தலோன்
அக்கடிதத்த்ததப் பலோர்த்ததலோகவும்  தகலோல்வின்
கருத்துடன் உடன்படுவதலோகவும் கடிதத்தில்
இருக்கும் கருத்துக்கள்
சறுபிள்த்தளத்தனமலோனது மட்டுமில்்லோமல்
இந்தக் கட்டத்தில் முடியலோததும் ஆகும்;
ஏ தனனில் லபலோர்ன்ஸ்த்தடன் கருத்தின்படி
ஸ்ரலோலினிஸ்டுக்கள் சறந்த முத்தறயில் மலோறும்
வழிவத்தககளில் ஈடுபட்டுள்ளலோர்கள் என்றும்
ஒருலவத்தள ஸ்ரலோலினி, தத்த்த்தம
தங்களுத்தடய கடந்தகலோ்  தகலோடூர
அனுபவங்களில் இருந்து படிப்பித்தனகத்தள
 தபற்றிருக்க்லோம் என்றும் அத்தத்தகய
லகலோரிக்த்தககத்தள முன்த்தவப்பது சீனலோவில்
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

ஜனய மாநலோயகமயமலோக்கப்படுவதற்கு முட்டுக்கட்த்தட

இடும் என்றும் கூறினலோர். 4

1957 லம 10 ம் லததி, ஹீலி மீண்டும் கனனுக்கு எழுதி LSSP

க்கு உள்ளலோன  தய மாநருக்கடி பற்றிய பிரச்சத்தனத்தய மீண்டும்

எழுப்பினலோர்:

எமது இ்ங்த்தகத் தத்த்த்தமயின்
,ந்தர்ப்பவலோதம் பற்றி பப்ல்லோவிற்கு ய மாநன்கு
 ததரியும்;  அவருத்தடய இயல்பிற்கு ஏற்ப
அவர்கத்தள அவர் தூண்டிவிட்டுக்
 தகலோண்டிருக்கிறலோர்.  ய மாநலோம் இவ்விஷயத்தில்
 தமையில் மௌனம் ,லோதிப்பது இனியும் ,லோத்தியமற்றது.

லமலும் 1954 ல் இருந்து LSSP தத்த்வர்கள்

இன்னும் கூடுத்லோன வத்தகயில் மரபுவழி

ட் தரலோட்ஸ்கி, நித்த்ப்பலோட்டில் இருந்து லமலும்

வி்கிச்  த,ன்றுள்ளனர்” என்பத்ததக் கருத்தில்

 தகலோள்ளலவண்டும்.  தன்னுத்தடய ய மாநலோன்கலோம்
மலோய மாநலோட்டில் பப்ல்லோ,  அவர்கள் ,ரணத்தடந்த,
அவர்களுத்தடய திருத்தங்கள் ச்வற்த்தற
எடுத்துக்  தகலோண்டலோர்.  இப் தபலோழுது அவர்கள்
இதுகலோறும் முன்பு இல்்லோத அளவிற்கு
அரசயல் ரீதியலோக ய மாநம்மிடம் இருந்து லமலும்
வி்கிச்  த,ன்றுள்ளலோர்கள்.  உதலோரணமலோக,
ட் தரலோட்ஸ்கி, ஆளுத்தமக்கு உட்பட்ட

இ்ங்த்தகத்  ததலோழி்லோளர் கூட்டத்தமப்பு (Ceylon
Federation  of  Labor)  கீழ்க்கண்ட லமதின
வலோழ்த்துக்கத்தள ரஷ்ய  ததலோழிற்,ங்கங்களுக்கு
அனுப்பி த்தவத்துள்ளது:

"இ்ங்த்தகத்  ததலோழி்லோளர் கூட்டத்தமப்பு
உங்களுக்கும் ல,லோவியத் மக்களுக்கும்
,லகலோதரத்துவ லமதின வலோழ்த்துக்கத்தள
அனுப்புவலதலோடு,  உங்கள் ய மாநலோட்டிற்கு எதிரலோன
அத்தனத்து ஏகலோதிபத்திய அச்சுறுத்தல்களுக்கும்
எதிரலோக எமது ஆதரத்தவ உறுதியளிக்கிறது." –
என்.எம்.  தபலரரலோ, தத்த்வர்.

ஒரு  த,லோல்கூட ்று என்று ஹங்லகரித்தயப் பற்றிலயலோ
ல,லோவியத் ஒன்றியத்தின் புரட்சகரப்
லபலோரலோளிகத்தளப் பற்றிலயலோ இல்த்த்.  மலோறலோக
ஸ்ரலோலினி, அதிகலோரத்துவத்திற்கு
உதவித்தயயும்,  ஆறுதத்த்யும்  தகலோடுக்கிறது;
அது இத்ததப் பயன்படுத்தி ல,லோவியத் மக்கள்
மீது தன்னுத்தடய பிடித்தயத் தக்கத்தவத்துக்

 தகலோள்ளும். 5

பண்டலோவிற்கு இக்கடிதங்கள் பற்றி ய மாநன்கு  ததரியும்;
ஒருலவத்தள அவர் ஹீலியுடன் இக்கடிதத்த்தத வத்தரவதில்
இத்தணந்து லவத்த் த,ய்திருக்கக்கூடும்.  ஆயினும்கூட அவர்
இவற்த்தறப் பற்றி எவ்வித குறிப்த்தபயும் கூறவில்த்த்;
ஏ தனனில் அத்தவ பப்ல்லோவலோதிகளலோல் ஊக்குவிக்கப்பட்ட,

LSSP இன் ,ந்தர்ப்பவலோதத்திற்கு அத்தனத்து்கக் குழுவின்

எதிர்ப்த்தப அடிக்லகலோடிட்டுக் கலோட்டுகிறது.  தன்னுத்தடய
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தற்லபலோத்ததய அரசயல் லதத்தவகளுக்கு குறுக்கலோக

நிற்கக்கூடும் என்ற கலோரணத்திற்கலோக இல்்லோவிடின்,  LSSP

கலோட்டிக் தகலோடுப்பிற்கலோன தளத்த்ததத் தயலோரித்ததில்,  மண்லடல்
மற்றும் பப்ல்லோவலோல் வகிக்கப்பட்ட ய மாநயவஞ்,கப்
பலோத்திரத்த்ததப் பற்றி பண்டலோ  ததலோகுதிக்கணக்கலோக
எழுதியிருப்பலோர்.

முத்லோளித்துவ சறீ்ங்கலோ சுதந்திரக் கட்ச (SLFP)  1956 ம்

ஆண்டு பிலிப் குணவர்த்தன குழுவின் ஆதரவுடன்

அதிகலோரத்த்ததக் த்தகப்பற்றி MEP அர,லோங்கத்த்தத

அத்தமத்தலபலோது,  LSSP அதற்குத் தன்னுத்தடய விமர்,ன

ரீதியலோன ஆதரத்தவக்  தகலோடுத்தது;  அலத லய மாநரத்தில்
திருத்தல்வலோத ,ர்வலத,  த,ய்கம் ல,லோ,லி,த்த்தத லய மாநலோக்கிய
"பின்லனலோக்கிவரமுடியலோத இயக்கங்கத்தள"  பலோரலோட்டியது.
 தவகுஜனங்களின்  தபலோது எழுச்சத்தயயும் லமற்கில் உள்ள
 தபலோருளலோதலோர  த,ழுத்தமத்தயயும் பயன்படுத்திக்  தகலோள்ள
முயன்ற பண்டலோரய மாநலோயக்கவின் அர,லோங்கம்,  இதன்மூ்ம்
உள்ளூர் முத்லோளித்துவ வர்க்கங்களுக்கு ச்
,லுத்தககத்தளப்  தபற்று,  தற்கலோலிகமலோகலவனும் லதசய
முத்லோளித்துவ வர்க்கம் ஏகலோதிபத்தியத்திடமிருந்து
தன்னுத்தடய சுதந்திரத்த்தத நிறுவமுடியும் என்ற
பிரத்தமத்தயயும் கூடத் லதலோற்றுவித்தது.

பண்டலோரய மாநலோயக்க லபலோக்குவரத்து ல,த்தவத்தயயும்,   தகலோழும்பு
துத்தறமுகத்த்ததயும் லதசயமயமலோக்கியலதலோடு,
திருலகலோணமத்த்யிலும் கட்டுய மாநலோயக்கலோவிலும் இருந்த
ஏகலோதிபத்திய தளங்கத்தள மூடி,  ஏகலோதிபத்திய ய மாநலோடுகளில்
இருந்து வித்த்குத்தறந்த  தபலோருட்கள் உள்ளூர் அங்கலோடிகளில்
ஊடுருவலோமல் பலோதுகலோத்து, லதயித்த், இரப்பர் ஆகியவற்றில்
இருந்து கித்தடக்கும் வருவலோத்தயக்  தகலோண்டு உள்ளூர்
 ததலோழிற்துத்தற வளர்ச்சக்கு ஊக்கம்  தகலோடுத்தலோர்.  இந்த
ய மாநடவடிக்த்தககள் இ்ங்த்தக முத்லோளித்துவ வர்க்கத்தின்
புத்திக்கூர்த்தமத்தய வற்றச்  த,ய்தன.  அலத லய மாநரத்தில் அது
தமிழ் மக்களுக்கும் லதலோட்டத்  ததலோழி்லோளர்களுக்கும் எதிரலோன
ய மாநச்சுத்தனமலோன லபரினவலோதக்  தகலோள்த்தகத்தயயும்
ய மாநத்தடமுத்தறப்படுத்தியது.

தனியலோர் மற்றும்  தபலோதுத் துத்தறகளில் அதிகரித்த
ய மாநடவடிக்த்தககளின் கலோரணமலோக  ததலோழி்லோள வர்க்கத்தின்
அணிகள் கணி,மலோக விரிவத்தடந்தன.  பண்டலோரய மாநலோயக்கவின்
ஏகலோதிபத்தியத்திற்கு எதிரலோன மக்கத்தளக் கவரும் அரசயல்
உணர்ச்சப்லபச்சு,   ததலோழி்லோள வர்க்கம் லமலும் உயர்ந்த
வலோழ்க்த்தகத் தரத்திற்கு லதத்தவயலோன லகலோரிக்த்தககத்தள
 தகலோண்டிருக்க முடியலோதலபலோதும்  ததலோழி்லோள வர்க்கம்
முக்கியமலோன ,லுத்தககத்தள அரசல் இருந்து  தபற்றது. LSSP
இந்தப் லபலோரலோட்டங்களுக்கு தத்த்த்தம தலோங்கும்படி
நிர்பந்திக்கப்பட்டிருந்தது.

 தபலோதுப் பலோதுகலோப்பு (சறப்பு விதிகள்) ,ட்டம் அறிமுகத்தின்

மூ்ம் பண்டலோரய மாநலோயக்க  ததலோழி்லோள வர்க்கத்தின் ஜனய மாநலோயக

உரித்தமகத்தள குத்தறக்க முற்பட்டலபலோது,  LSSP ஒரு ய மாநலோள்

 தபலோது லவத்த்நிறுத்தத்த்தத ஒழுங்கு த,ய்தது; எதிர்பலோர்த்தபடி

அதன் முதுகில்குத்தும் லவத்த்யில் ஸ்ரலோலினிஸ்டுகள்

ஈடுபட்டிருந்தனர்.   த,லோந்த முத்லோளித்துவ வர்க்கத்தின்
ஒருபகுதி  ததலோழி்லோள வர்க்கத்தின் லபலோர்க்குணத்த்தத

த்தகயலோள அவரது இய்லோத்தம  ததலோடர்பலோக
பண்டலோரய மாநலோயக்கவுடன் ஒரு லமலோதலுக்கு வந்ததுடன்

அவருத்தடய படு தகலோத்த்த்தயயும் 1959 ல் ஒழுங்கத்தமத்தது.

அந்த லவத்தளயில் LSSP யின் சீரழிவும் மிகவும் முன்லனறிய
நித்த்யிலிருந்தது. 1960 ம் ஆண்டு  தபலோதுத் லதர்தலில், கட்ச
அதன் வர்லோற்றில் முதல் தடத்தவயலோக பலோரலோளுமன்ற முத்தற
மூ்ம் அதிகலோரத்திற்கு வரலவண்டும் என்ற முன்லனலோக்த்தக
முன்த்தவத்தது.  கிட்டத்தட்ட 100   ததலோகுதிகளில் அது பங்கு
பற்றினலோலும் 15  இடங்களில்தலோன்  தவற்றி அத்தடந்தது.
பத்தழய UNP, ஆட்சக்கு திரும்ப லவண்டு தமன
முத்லோளித்துவ வர்க்கம் முயற்சத்திருந்தத்ததத்தலோன்
லதர்தல்கள் கலோட்டியது;  அதுலவலோ மலோர்ச் 1960 ல் ஒரு
சறுபலோன்த்தம அர,லோங்கத்த்தத அத்தமத்தது.  அதனுத்தடய
அடிப்பத்தடக்  தகலோள்த்தகத்தய அறிவித்தத்தத அடுத்து புதிய
அர,லோங்கம் கவிழ்ந்தவுடன், ஜூத்த் 1960 லதர்தல்களில் SLFP
க்கு ஆதரவு  தகலோடுப்பதற்கு LSSP முடிவு  த,ய்தது.

1960 ம் ஆண்டு கட்ச மலோய மாநலோட்டில்,  SLFP உடன் கூட்டணி

அர,லோங்கம் அத்தமப்பதற்கலோன தீர்மலோனம் ஒன்த்தற என்.எம்.
 தபலரரலோ  தகலோண்டுவந்தலோர். இது மலோய மாநலோட்டில் ஏற்கப்பட்டலோலும்,
மத்திய குழுவினலோல் நிரலோகரிக்கப்பட்டது.  ப் ஆண்டுகளலோக
பப்ல்லோ முன்த்தவத்திருந்த கருத்துப் படிவங்களுடன்  தபலரரலோ

முன்த்தவத்த வலோதங்கள் முற்றிலும்  தபலோருந்தியிருந்தன.

 தபலரரலோவின் தீர்மலோனம் அறிவித்ததலோவது:

"ஸ்தூ்மலோக ...  LSSP கீழ்க்கண்ட

ய மாநடவடிக்த்தககத்தள எடுக்க லவண்டும்.  முதலில்
வரவிருக்கும் லதர்தல்களில் லபலோட்டியிடலோத்
 ததலோகுதிகள் பற்றி உடன்பலோடு ஒன்த்தறக் கலோண
லவண்டும்.  SLFP அர,லோங்கம் அத்தமப்பதற்கு
எமது தயலோர் நித்த்த்தய பிரச்,லோரத்திலும்
 ததரிவிக்க லவண்டும்.  இதில் ச்
நிபந்தத்தனகத்தள இத்தணத்துக்
 தகலோள்ளக்கூடலோது;  அப்படிச்  த,ய்தலோல் ஒரு
மலோற்றீட்டு அர,லோங்கம் அத்தமப்பத்தத
ஆதரிக்கும் ,க்திகத்தள ய மாநலோம் வலுவிழக்கச்
 த,ய்துவிடுலவலோம்.  இரண்டலோவதலோக,  SLFP
உடன் லவத்த்த்திட்ட அடிப்பத்தடயில்
உடன்பலோடு ஒன்த்தறக்  தகலோண்டு,  ஒரு கூட்டு
அர,லோங்கம் அத்தமக்கும் பலோர்த்தவத்தயயும்
 தகலோள்ள லவண்டும்....

இத்தத்தகய நித்த்ப்பலோட்த்தட வர்க்க
ஒத்துத்தழப்பு என்று இழிவுபடுத்தி உடனடியலோக
கண்டிப்பது ,லோத்தியலம.  SLFP இன் வர்க்கத்
தன்த்தமத்தய, ஒரு குட்டி முத்லோளித்துவக் கட்ச
என்று ஏற்கலோவிட்டலோல்தலோன் இத்தத்தகய வர்க்க
ஒத்துத்தழப்பு என்ற குற்றச்,லோட்த்தட  ததலோடர்ந்து
நித்த்ய மாநலோட்ட முடியும்.  எப்படிப்பலோர்த்தலோலும்
இத்தத்தகய நுத்தழதல் தந்திலரலோபலோயங்கள்,
சீர்திருந்தவலோத ,மூக ஜனய மாநலோயகக் கட்சகத்தள
 தபலோறுத்தவத்தரயில் ஒன்றும் புதிதல்்.  ய மாநலோம்
பதவித்தய ஏற்பதன் மூ்ம் நுத்தழவுவலோதத்த்தத
இன்னும் ஒரு படி கூடுத்லோக எடுத்துச்
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 த,ல்கிலறலோம்.  ஆனலோல் மக்களுத்தடய
பிரத்தமகத்தள அகற்றுவதற்கும் அவர்கத்தள
இந்த அனுபவத்த்ததப்  தபறுவதற்கு இட்டுச்
 த,ல்வதும்,  எமது உண்த்தமத்தன்த்தமயில்
ய மாநம்பிக்த்தகத்தய ஏற்படுத்துவதற்கும் இது ஒரு
சறந்த வத்தகயில்த்த்யலோ?  எம்மலோல்
ஆதரிக்கப்பட்ட ச் முற்லபலோக்கலோன
ய மாநடவடிக்த்தககள்,  ப் ஆண்டுகள்
பிரச்,லோரத்தின் மூ்ம் ய மாநலோம்  த,ய்வத்ததவிடக்
கூடுத்லோன படிப்பித்தனகத்தள அவர்களலோல்
கற்றுக் தகலோள்ள த்தவக்கும்.  இந்த
ய மாநடவடிக்த்தககள் எமது ல,லோ,லி,
லவத்த்த்திட்டங்களுக்குப்  தபலோருந்த இருக்க
லவண்டும்;  எமது ல,லோ,லி,க்  தகலோள்த்தககத்தள

முன்லனற்றும் வத்தகயில் இருக்க லவண்டும்.6

 த,ப்டம்பர் 16, 1960 அன்று அத்தனத்து்கச்  த,ய்கம் LSSP
கலோரியலோளர்களுக்கு ஒரு நீண்ட ஆவணத்த்தத எழுதியது:
அதில் LSSP,  SLFP க்கு ,ரத்தணத்தடந்த ஒவ் தவலோரு
கூறுபலோடும் கூறும் நியலோயப்படுத்தப்பட்டது:

பண்டலோரய மாநலோயக்கவின் படு தகலோத்த்க்குப் பின்னர்
குறிப்பலோக ஓர் ஆபத்தலோன நித்த்த்தம
ஏற்பட்டது.  முத்லோளித்துவ வர்க்கத்தின்
அரசயல் தத்த்த்தமதலோன் இந்த  தய மாநருக்கடித்தயத்
திணித்தது.  பிரதம மந்திரியின் மரணத்தின்

வித்தளவலோகவும்,  SLFP இன் பலோரலோளுமன்ற

அதிகலோரம் வலு குன்றியதலோலும்,
 தபரும்பலோன்த்தமயலோன மத்தியதர வர்க்க
ஜனத் ததலோத்தகயினர் ஏகலோதிபத்தியத்தின்

கட்சயலோன UNP இன் பலோல் ஈர்க்கப்பட்டனர்.

இதற்கித்தடயில் இன்னும் பிற்லபலோக்கலோன
பகுதிகள் பலோரலோளுமன்ற ஜனய மாநலோயக முத்தறக்கு
 தவளிலய ஒரு வலுவலோன அர,லோங்கம்
அத்தமக்க லவண்டும் என்ற ய மாநம்பிக்த்தகயில்
நுத்தழந்திருந்தன....  லவறுவிதமலோகக் கூறினலோல்

 தவகுஜனங்கள் தங்களுத்தடய  தவற்றிகத்தளக்

கலோக்கத் தயலோரலோக இருந்த லபலோதிலும், அவர்கள்
ஒரு புரட்சகர அரசயலின் அடிப்பத்தடயில்
முத்லோளித்துவ-எதிர்ப்பு இயக்கம் ஒன்த்தறத்

 ததலோடங்கத் தயலோரலோக இல்த்த். 7

இந்த வலோதங்கள் அத்தனத்தும் LSSP இன் ,ந்தர்ப்பவலோதத்த்தத
மூடிமத்தறக்க பயன்பட்ட கலோரணகலோரிய அடிப்பத்தடயி்லோன
விளக்கங்களலோகும்.  LSSP, SLFP க்கு ,ரணத்தடந்ததற்கு ஏற்ப
தன்த்தன மலோற்றிக்  தகலோண்ட ,ர்வலத,  த,ய்கம்
அறிவித்ததலோவது:

ஒரு கலோ்னித்துவ அல்்து அத்தரக்
கலோ்னித்துவ ய மாநலோட்டில்,  ஒரு புரட்சகரக் கட்ச
 ததலோழி்லோள வர்க்கத்தினது அல்்லோத ஓர்
அர,லோங்கத்திற்கு விமர்,னரீதியலோன ஆதரத்தவ
வழங்க முடியும் என்பத்தத ய மாநலோங்கள்

ஏற்றுக் தகலோள்லவலோம் (அது மத்தியதர

வர்க்கமலோயினும்,  முத்லோளித்துவ

வர்க்கமலோயினும் ,ரி).  ஆனலோல் இந்த ஆதரவு
இரண்டு முக்கியமலோன நிபந்தத்தனகத்தள
 தகலோண்டிருக்க லவண்டும்.  ஒன்று புரட்சகர
இயக்கத்தின்  தவற்றிக்கு உதவியலோக இருக்கும்
முற்லபலோக்கு ய மாநடவடிக்த்தககளுக்கு ஆதரத்தவத்
தருதல் ஆகும்.  மற் தறலோன்று முத்லோளித்துவ
அல்்து மத்தியதர வர்க்கத்தின் தத்த்த்தமயின்
கீழ் இருக்கும் மக்களுக்கு அரசயல் அறிவு
புகட்டுவது ஆகும்.  இது  ததலோழி்லோள வர்க்கம்
அல்்லோத அர,லோங்கத்திற்கு  ததலோடர்ச்சயலோன,
லய மாநரடி மற்றும் நிபந்தத்தனயற்ற ஆதரவு என்ற

 தபலோருத்தளக் குறிக்கலோது. 8

முத்லோளித்துவ வர்க்க ஆட்சகளுக்கு  ததலோடர்ச்சயில்்லோத,

மத்தறமுக மற்றும் நிபந்தத்தனயுடனலோன ஆதரவலோக இருந்தனர்

என்ற வத்தகயில்தலோன் LSSP இடம் இருந்து பப்ல்லோவலோதிகள்

லவறுபட்டிருந்தனர். LSSP இன் வ்து,லோரி லய மாநலோக்குநித்த்த்தய
அவர்கள் ஏற்றத்தம,   தபலரரலோ பகிரங்கமலோக கூட்டணிக்கு
விடுத்த அத்தழப்பு பற்றி இதமலோக கண்டிப்புக் கலோட்டியத்தத
பலோ,லோங்குத்தனமலோக்கியது.  ,ர்வலத,  த,ய்கம்  தகலோடுத்த
மூடுதித்தரயின் உதவியுடன்,  LSSP லதலோட்டத்
 ததலோழி்லோளர்களுக்கு முழு குடியுரித்தமத்தயயும் நிரலோகரிக்கும்
ஒரு இனவலோதக்  தகலோள்த்தகத்தய லய மாநலோக்கி ய மாநகர ஆரம்பித்தது.

ஜூன் 1963  ல் பப்ல்லோவலோதிகளின் மறுஐக்கிய மலோய மாநலோட்டில்,
திருத்தல் வலோதிகள் மீண்டும் LSSP யின் படர்ந்த சீரழித்தவ
மூடிமத்தறத்தனர்.  "எமது இ்ங்த்தக பகுதி 1960 ம் ஆண்டு
தலோரலோளவலோத முத்லோளித்துவ வர்க்க SLEP அர,லோங்கத்திற்கு
ஆதரவு தருவது என ஏற்கப்பட்டிருந்த தவறலோன
லய மாநலோக்குநித்த்த்தய படிப்படியலோன வத்தகயில் ,ரி
 த,ய்துள்ளனர்.  மக்கள் ய மாநடவடிக்த்தகயில் ஈடுபடத்
 ததலோடங்கியதலோல், அவர்கள் தத்த்த்தமயில் லய மாநற்த்தறய லதர்தல்
ய மாநண்பர்களுக்கு எதிரலோக தங்கத்தள அவர்களின் தத்த்த்தமயில்

இருத்திக் தகலோள்வதற்கு அவர்கள் தயக்கம் கலோட்டவில்த்த். 9

"ஒரு உண்த்தமயலோன ல,லோ,லி, ஐக்கிய முன்னணி
அர,லோங்கத்த்தத"  கம்யூனிஸ்ட் கட்ச மற்றும் பிலிப்
குணவர்த்தனவின் MEP உடன் ல,ர்ந்து LSSP அத்தமக்க்லோம்

என்று பப்ல்லோவலோதிகள் முன் தமலோழிந்தனர்.  இந்த "ஐக்கிய

இடது முன்னணி"  நித்த்ப்பலோட்டின் உண்த்தமயலோன  தபலோருள்,
MEP ஒரு இனவலோத குட்டி முத்லோளித்துவக் கட்ச என்பதலோல்,
ஒரு மக்கள் முன்னணி அர,லோங்கத்தில் LSSP பங்கு
 தபறுவதற்கலோக அதத்தனப் பக்குவப்படுத்தும் நித்த்த்தமகத்தள
பூர்த்தி  த,ய்வதலோக இருந்தது.  மறுஐக்கிய மலோய மாநலோடு ய மாநடந்த
ஒரு மலோதத்திற்குப் பின்னர்,  LSSP பப்ல்லோவலோத அகி்த்தில்
இருந்து உத்தரவுகத்தளப்  தபற்றது; அதில் இந்திய-இ்ங்த்தக
ஒப்பந்தப்படி நூறலோயிரக்கணக்கலோன லதலோட்டத்
 ததலோழி்லோளர்கள் இந்தியலோவிற்கு திரும்ப அனுப்புவதற்கலோன
உடன்பலோட்டிற்கு அனுமதி கித்தடத்தது.  ஜூத்த் 1963 ல்
எழுதிய கடிதம் ஒன்றில் ஐக்கிய  த,ய்கம், "இவ்விஷயம்
 ததலோடர்பலோக இந்தியலோவிற்கும் இ்ங்த்தகக்கும்
லபச்சுவலோர்த்த்ததகள் ய மாநடத்தப்படுவதில்  தகலோள்த்தகயளவில்

எந்தத் தவறும் இல்த்த் என்று ய மாநலோங்கள் உணர்கிலறலோம்"10

என்று கூறப்பட்டது.10
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ஐக்கிய  த,ய்கத்தின் மூடிமத்தறத்தல்கள் ஏமலோற்றுத்தனங்கள்

இவற்றிற்கு மலோறலோக ல,லோ,லி,  ததலோழி்லோளர் கழகம் LSSP

இன் ,திகலோரக்  தகலோள்த்தககத்தள  தவளிப்பத்தடயலோக கண்டனம்

 த,ய்தது.  ஜூன் 12,  1963 அன்று SWP இன் லதசய

குழுவிற்கு அது பப்ல்லோவலோதிகளுடன் மறு ஐக்கியம்
 தகலோண்டதற்கு கண்டனம்  ததரிவித்த கடிதம் ஒன்றில் ஹீலி,
இ்ங்த்தகத்  ததலோழி்லோள வர்க்கத்த்தத கலோட்டிக்

 தகலோடுப்பதற்கலோன LSSP-யின் தயலோரிப்பு மீதலோக SWP

 தமையில் மௌனமலோக இருப்பது பற்றி மிகக் கடுத்தமயலோன முத்தறயில்
சுட்டிக்கலோட்டினலோர்:

,மீபத்தில் ய மாநலோங்கள் மிலிட்டனில்  தகலோழும்பில்
100,000 லபர் லம தின அணிவகுப்பில் க்ந்து
 தகலோண்டனர் என்று படித்லதலோம்.  "இவ்வளவு
 தபரிய அணிவகுப்பிற்கு கலோரணம் ்ங்கலோ ,ம

,மலோஜக் கட்ச (ட் தரலோட்ஸ்கி,),  கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச மற்றும் MEP (பிலிப் குணவர்த்தனவின்
தத்த்த்தமயில் இருக்கும் ஒரு சறு குழு)
ஆகியவற்றிற்கு இத்தடயி்லோன ஒரு ஐக்கிய
முன்னணித்தயக்  தகலோண்டுவருவதில் மக்கள்
மத்தியில் உள்ள ஆர்வம்தலோன்"  என்று
மிலிட்டன் கூறுகிறது.

இங்கு ய மாநலோம் மீண்டும் லபலோகிலறலோம். நீங்கள் SLL
இலிருந்து பிளவுற்ற கணத்தில்லய மற்றும்
 தபங்த்தக சீனப் பகுதியின் தத்த்வர் என்று மறு
உறுதி  த,ய்யும் லய மாநரத்தில்லய,  உங்கள்

உறுப்பினர்களின் கவனத்த்தத "இ்ங்த்தகயில்

இருக்கும் மகத்தலோன LSSP''  இன் பலோல்
திருப்புகிறீர்கள்.  அக்கூட்டத்தின்

ய மாநடவடிக்த்தககள் பற்றி  ததலோடர்ந்து விலவகமலோய்

 தமையில் மௌனம் ,லோதிக்கிறீர்கள்.  மூன்று இடது

கட்சகள்,  அதலோவது LSSP,  CP மற்றும் MEP

ஆகியத்தவ கூட்டத்திற்குத் தயலோர்  த,ய்வதற்கு
விவலோதித்துக்  தகலோண்டிருக்த்தகயில்,  பிலிப்
குணவர்த்தன அரசயல் கட்சகள்தலோம்
அரங்கத்தில் பிரதிநிதித்துவம்  தபற லவண்டும்
என்று வலியுறுத்தியத்தத உங்களது
உறுப்பினர்களுக்கு கூறவில்த்த்.  அவருத்தடய
லய மாநலோக்கம் எளித்தமயலோனதும் மிகவும்
பிற்லபலோக்குத்தனமலோனதும் ஆகும்.  இந்தியத்
 ததலோழி்லோள வர்க்கம் அவர்களுத்தடய
 ததலோழிற்,ங்கங்கள் மூ்ம் பிரதிநிதித்துவம்
 த,ய்யப்படுவத்தத அவர் வி்க்கி ஒதுக்க
விரும்பினலோர்.

நிரந்தமலோக  தவட்கங் தகலோள்ளும் வத்தகயில்,
LSSP இந்த லகலிக் கூத்திற்கு உடன்பட்டது.
கடந்த கலோ்த்தில் இ்ங்த்தகயில் LSSP

ஒன்றுதலோன் நிபந்தத்தனயற்ற முத்தறயில்
இந்தியத் தமிழ்  ததலோழி்லோள வர்க்கத்தின்
,மத்துவ நித்த்க்கு உறுதியலோக இருந்தது
என்பது கட்டலோயம் நித்தனவுகூரப்பட லவண்டும்..
MEP யின் பிலிப் குணவர்த்தனத்தவ அது

எப் தபலோழுதும் கடுத்தமயலோக எதிர்த்தது;
இக்கூட்டத்தில் அவருத்தடய பங்கு முற்றிலும்
பிற்லபலோக்குத்தனமலோனதலோகும்.

பிலிப் குணவர்த்தன என்ன கூறினலோர் என்பது
பற்றி நீங்கள்  தமையில் மௌனமலோக உள்ளீர்கள்.

வலோய்தவறி அவர் "ய மாநலோடு"  என்பதற்கு பதி்லோக

"இனம்"  என்று கூறி பின்னர் பித்தழத்தயச் ,ரி
 த,ய்து தகலோண்டலோர்.  பலோர்த்தவயலோளர்களில்
இருந்த அவருத்தடய ஆதரவலோளர்கள்
,த்தமிட்டனர்:  "ய மாநலோடு இல்த்த்;  இனம்தலோன்!"
அலத லய மாநரத்தில் LSSP லமத்தடயில்
அத்தமதியலோக உட்கலோர்ந்திருந்தது.  இதுதலோன்
அத்தத்தகய ஐக்கியத்திற்கு  தகலோடுக்கப்படும்
வித்த்யலோகும்.

தமிழ் மக்களுக்கும் சங்கள மக்களுக்குமலோன

,ம அந்தஸ்து பற்றிய லகள்வியில்
தத்த்வர்கள் உண்த்தமயலோன மற்றும்  தபரிய
,லுத்தககள்  தகலோடுக்கத் தயலோர் த,ய்து

வருகின்றனர் என்று LSSP யில் இப் தபலோழுது

தலோரலோளமலோய் ஒப்புக்  தகலோள்ளப்படுகிறது.
இதுதலோன் அவர்கத்தள திருமதி.
பண்டலோரய மாநலோயக்கவின் முத்லோளித்துவ
அர,லோங்கத்திற்கு ஆதரவு  தகலோடுக்க
வழிவகுத்த ,ரணலோகதியின் தர்க்கமலோகும்.
உங்கள் உறுப்பினர்களிடம் என்.எம்.   தபலரரலோ,
அனில் முனசங்க மற்றும் LSSP இன் பிற
தத்த்வர்கள் விகலோத்தரகளில் வலோடிக்த்தகயலோக
வழிபடும்  தபையில் மௌத்தர்களலோக பயிற்ச
 த,ய்து தகலோண்டிருக்கிறலோர்கள் என்று நீங்கள்

கூறியிருக்க லவண்டும். 11

பண்டலோரய மாநலோயக்கவின் கூட்டர,லோங்கத்தில் LSSP நுத்தழவதற்கு
முந்த்ததய முக்கியமலோன மலோதங்களில், தன்னுத்தடய இ்ங்த்தக
கூட்டலோளிகளின் வ்து,லோரிநித்த்ப்பலோடு பற்றி எவ்வித
விவலோதத்த்ததயும் பப்ல்லோவலோத ஐக்கிய  த,ய்கம் எதிர்த்தது.
இ்ங்த்தக பற்றிய நித்த்ப்பலோட்டில்,  மண்லடலுடனலோன
பப்ல்லோவின் தந்திலரலோபலோய லவறுபலோடுகத்தளப் பற்றி பண்டலோ

குறிப்பிடும் அலதலவத்தள –இந்த தற்கலோலிக ,ர்ச்த்த,யலோனது

பப்ல்லோவலோதம் ஒரு அரசயல் லபலோக்கலோக
பரிணலோமமத்தடந்ததில் எத் ததலோடர்த்தபயும்
 தகலோண்டிருக்கவில்த்த்–  LSSP ஐ ஆதரித்ததில் ஐக்கிய
 த,ய்கத்தலோல் வழங்கப்பட்ட பதித்த்ப் பற்றி அவர் ஏதும்

குறிப்பிடவில்த்த்.  அவர்களின் "லய மாநர்த்தமத்தயயும்"

"ய மாநல் த்ண்ணத்த்ததயும்"  நிரூபிக்க LSSP க்கு அவகலோ,ம்
 தகலோடுக்க லவண்டும் என்று அறிவித்து ஐக்கிய  த,ய்கம்,
LSSP பற்றிய அந்த விமர்,னத்த்ததப் பரலோமரித்ததின் அர்த்தம்,

"முதலில் LSSP இருக்கும் சூழ்நித்த்யில்

தீவிரமலோன கன்த்தனவலோதத்த்தத
உட் த,லுத்துவதின் மூ்ம் லவண்டு தமன்லற

 தகலோந்தளிப்த்தப ஏற்படுத்தல்; இரண்டலோவதலோக

விவலோதத்த்தத  தபலோது அரங்கிற்கும்  தகலோண்டு
வருதல் மூ்ம் விஷயங்கத்தள இன்னும்
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லமலோ,மலோகப் லபலோகத்தவத்தல் என்பதலோகும்.

இத்தத்தகய பிரிவித்தன உண்டலோக்கும்

 தகலோள்த்தக,  ஐக்கிய  த,ய்கத்திற்கும் LSSP

தத்த்த்தமக்கும் இருக்கும் ,லகலோதரத்துவ
உறவுகத்தள அழிக்கலோது விட்டலோலும்,
இடருக்குள் ஆழ்த்திவிடும்.  இதன் இறுதி
வித்தளவு,  ய மாநலோன்கலோம் அகி்த்திற்கும் கட்சயின்
ஐக்கியத்த்தத எவ்வித லய மாநலோக்கத்தில் இருந்தும்
லதத்தவயற்ற உட்பூ,ல் அல்்து அழுத்தத்தின்
மூ்ம் ஆபத்திற்குட்படுத்த லவண்டும் என்ற

எண்ணம் இல்்லோத LSSP இன் இடது கன்த்தன

உட்பட LSSP க்கும்  தபரும் தீத்தமத்தய

வித்தளவிக்கும்."12

 தகலோழும்பில் பிளவு மலோய மாநலோடு ஆரம்பிப்பதற்கு ,ற்று முன்பு
மலோய மாநலோட்டிற்குள்  த,ல்் முயன்ற ஹீலி, பியர் பிரலோங்க் மற்றும்
ஐக்கிய  த,ய்கத்த்ததப் பலியிட்டு ஒரு மலிவலோன ஆதலோயம்
அத்தடவதற்கு முயன்றலபலோதுதலோன் அத்தனத்து்கக் குழுவின்
தத்த்யீடு நிகழ்ந்தது"  என்று பண்டலோ கூறும்லபலோது,
,லோன்றுகள் அவர் அப்பட்டமலோன  தபலோய்த்தயக் கூறுகின்றலோர்
என நிரூபிக்கின்றன.

இப்படிப்பட்ட சறுபிள்த்தளத்தனமலோன லபச்த்த, தீவிரமலோக
எடுத்துக் தகலோள்ள லவண்டியதில்த்த்.  ஒரு த,லோப்தத்திற்கும்
லம்லோக திருத்தல்வலோதத்திற்கு எதிரலோகப் லபலோரலோடிய ஒலர
,ர்வலத,ப் லபலோக்கின் பிரதிநிதியலோகத்தலோன் ஹீலி
இ்ங்த்தகக்கு பயணித்தலோர்; திருத்தல்வலோதப் லபலோக்கு பின்னர்
LSSP இன் இறுதிக் கலோட்டிக் தகலோடுப்பிற்கு வழிவகுத்தது.
ஐக்கிய  த,ய்கத்தின் தத்த்வரலோன பப்ல்லோவலோத பியர்
பிரலோங்க் அந்தக் கலோட்டிக் தகலோடுப்பிற்கு தயலோரிப்பதில்
உதவினலோர்.

"என்.  எம்.   தபலரரலோத்தவ நிகழ்விற்கு பின்னர்
கண்டிப்பத்ததவிட இ்ங்த்தகயில் அத்தனத்து்கக் குழுவிற்கு
எந்த முன்லனலோக்கும் இருந்ததில்த்த்,  லதலோழர் லடலோனி
பண்டலோதலோன் துண்டுகத்தளப்  தபலோறுக்கி எடுத்து ஒரு பிரித்தவ
கட்டியத்தமக்கும் பணித்தய லமற் தகலோண்டலோர்"  என்று பண்டலோ
எழுதுவதும் சடுமூஞ்சத்தனமலோன,  லய மாநர்த்தமயற்ற கூற்றலோகும்.

லடலோனி பண்டலோ இ்ங்த்தகக்குப் பயணம்  த,ய்த தபலோழுது, SLL

இனதும் ICFI இனதும் உறுப்பினரலோகச்  த,ல்்லோமல்,  தலோன்
 த,லோந்தமலோக ஒரு கட்ச,லோர்பற்ற அரசயல்வலோதியலோக லவத்த்

 த,ய்து தகலோண்டிருந்தலோர் என்று ய மாநலோம் அனுமலோனித்துக்

 தகலோள்ள லவண்டுமலோ?  அத்தனத்து்கக் குழுவிற்கு
முன்லனலோக்கு இல்த்த் என்றலோல் அத்தனத்து்கக் குழுவின்
இ்ங்த்தக பிரிவலோக ஆன புரட்சக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம்
அத்தமக்கப்படுவதற்கு பண்டலோ ஏன்  தபலோறுப்லபற்கிறலோர்?

ட் தரலோட்ஸ்கி, கட்ச என்று அத்தழக்கப்பட்ட பிரிவு,  ஒரு
முத்லோளித்துவ அர,லோங்கத்தில் நுத்தழவத்தத வித்தளவித்ததற்கு
ஒரு த,லோப்தத்திற்கு முன்னலர,  பப்ல்லோவலோத
திருத்தல்வலோதத்திற்கு எதிரலோன லபலோரலோட்டத்தில் நிறுவப்பட்ட
அத்தனத்து்கக் குழு இ்ங்த்தகயில் லவத்த் த,ய்வதற்கு
மிகவும்  ததளிவலோன ஒரு முன்லனலோக்த்தகக்  தகலோண்டிருந்தது.

ய மாநலோன்கலோம் அகி்த்த்தத LSSP கலோட்டிக் தகலோடுத்தது என்ற உ்க

வர்லோற்று முக்கியத்துவத்த்ததயும் அது மட்டுலம

உணர்ந்திருந்தது. ஜூத்த் 5, 1964 ல், ICFI அறிவித்ததலோவது:

பண்டலோரய மாநலோயக்கவின் கூட்டணிக்குள் ்ங்கலோ ,ம

,மலோஜக் கட்ச உறுப்பினர்களின் நுத்தழவு,

ய மாநலோன்கலோம் அகி்த்தின் பரிணலோம வளர்ச்சயின்
ஒரு முழு ,கலோப்தமும் முடிவிற்கு வந்தத்ததக்

குறிக்கிறது.  உ்க ட் தரலோட்ஸ்கி, இயக்கத்தில்

இத் திருத்தல்வலோதமலோனது,   ததலோழி்லோள

வர்க்கத்தின் லதலோல்விக்கு அது தயலோரிப்பு

 த,ய்தவத்தகயில்,  ஏகலோதிபத்தியத்திற்கலோன

அதன் லய மாநரடிச் ல,த்தவயில் அதன்

 தவளிப்பலோட்த்தடக் கண்டது.  ய மாநலோன்கலோம்
அகி்த்த்தத மீளக்கட்டியத்தமக்கும் பணியலோனது,

ஒவ் தவலோரு ய மாநலோட்டிலும் உள்ள

ஏகலோதிபத்தியத்தின் ,ந்தர்ப்பவலோத
ல,வகர்களுக்கும்,  அதிகலோரத்துவத்தினருக்கும்

அவர்களுக்கு ஆதரவு  தகலோடுக்கும்

ட் தரலோட்ஸ்கி,த்தின்  தபயத்தரயும்,  ய மாநலோன்கலோம்

அகி்த்தின்  தபயத்தரயும் அபகரிக்க

முற்பட்டுள்ள திருத்தல்வலோதிகளுக்கும் எதிரலோன

லபலோரலோட்டத்தில் புரட்சகரப் பலோட்டலோளி வர்க்க
கட்சத்தயக் கட்டியத்தமக்க லவண்டும் என்ற

உறுதியலோன அடித்தளத்தில் இருக்கலவண்டும்.
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இ்ங்த்தகயில் பப்ல்லோவலோத கலோட்டிக் தகலோடுப்பின் மற் தறலோரு
துத்தணவித்தளத்தவ பற்றி பண்டலோ எந்தக் குறிப்த்தபயும்
 தகலோடுக்கவில்த்த்.  SWP க்கும் உத்திலயலோகபூர்வமலோன
சறுபலோன்த்தமயலோக இருந்த ரிம்  தவலோல்ஃலபலோர்த் தத்த்த்தமயில்
இருந்த ICFI ஆதரவலோளர்கள், SWP உடன் அரசயல் ரீதியலோக
ய மாநட்புக்  தகலோண்டிருந்த LSSP நிகழ்த்திய வர்லோற்று
தன்த்தமயுத்தடய கலோட்டிக்  தகலோடுப்பு பற்றி கட்சக்குள் விவலோதம்
லவண்டும் என்று வலியுறுத்தியதலோல்  தவளிலயற்றப்பட்டனர்.
LSSP ஒரு கூட்டணி அர,லோங்கத்தில் நுத்தழதல் பற்றி ஓர்
அறிக்த்தகத்தய உறுப்பினர்களுக்கு சுற்றறிக்த்தக விட

முயற்சத்த "குற்றத்திற்கலோக"  —அந்த நுத்தழதல்லோ ய மாநலோன்கலோம்

அகி்த்தின் முன்லனலோடியில்்லோத நிகழ்வலோகும்—

 தவலோல்ஃலபலோர்த்தும் சறுபலோன்த்தம லபலோக்கின் ஏத்தனய எட்டு
உறுப்பினர்களும் தற்கலோலிக நீக்கம்  த,ய்யப்பட்டனர்.

1961 இல் இருந்து அத்தனத்து்க் குழுவுடன்
இத்தணந்தவத்தகயில் ஒரு சறுபலோன்த்தம லபலோக்கலோனது SWP

தத்த்த்தமயின் சீரழிவிற்கு எதிரலோகப் லபலோரலோடியுள்ளது. இந்தப்
லபலோரலோட்டத்த்தத அத்தனத்து்கக் குழுவுடன் பிளவு ஏற்பட்ட
பின்னரும் கூட அது  ததலோடர்ந்தது;  SWP ட் தரலோட்ஸ்கி,
பலோத்ததயில் மீண்டும் வரலவண்டும் என்பதற்கலோக அவ்வலோறு
 த,ய்தது.  ஆனலோல் இ்ங்த்தகயில் ய மாநடந்த நிகழ்வுகளுக்கு,
உ்க ட் தரலோட்ஸ்கி, இயக்கத்தின்  தய மாநருக்கடி பற்றி விவலோதம்
ய மாநத்தட தபற கூடுத்லோன ய மாநடவடிக்த்தக எடுக்கப்பட லவண்டியது
லதத்தவப்பட்டது.  ஜூன் 30,  1964 ல் சறுபலோன்த்தமயினரின்
அறிக்த்தக கூறியது:
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1961 ல் இருந்து 1963 வத்தரயி்லோன கலோ்ம்

முழுவதும் ய மாநலோங்கள் ப் முத்தறயும்
அத்தனத்து்கக் குழுவுடன் அரசயல் ஐக்கியம்
 தகலோண்டு உண்த்தமயலோன மறு ஐக்கியத்திற்கு
முன்னர் முழு அரசயல் விவலோதம் இல்்லோமல்
ய மாநலோன்கலோம் அகி்த்துடன் மறு ஐக்கியம்
கலோண்பது என்பது லபரழிவிற்கும்,  ,ர்வலத,
இயக்கத்திற்கும்,  இங்குள்ள கட்சக்கும்
கூடுத்லோன சீரழித்தவத்தலோன் தரும் என்று
வலியுறுத்தி வந்லதலோம்.  எங்களுத்தடய
நித்த்ப்பலோடு முற்றிலும் ,ரி தயன
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.....

இப் தபலோழுது அரசயல் ஐக்கியம்
 தகலோண்டிருக்கும் ,ர்வலத, அத்தமப்பிற்கும்
எமது கட்சக்கும் இத்தடலய ஏற்பட்டுள்ள
அரசயல்,  தத்துவலோர்த்த,  வழிமுத்தற
வத்தகயி்லோன  தய மாநருக்கடிகத்தள இனியும்
எதிர் தகலோள்ள மறுத்தல் என்பது இய்லோது.
கட்சயின் உயிர்வலோழ்விற்கலோக இப்பிரச்,த்தன
 ததலோடர்பலோக பூரணத்துவமுத்தடய
க்ந்துத்தரயலோடல் உடனடியலோக அத்தனத்து

கித்தளகளிலும் ஏற்பலோடு  த,ய்யப்பட லவண்டும்.

மலோய மாநலோட்டிற்கு முன்கூட்டக்கலோ்த்தில் அத்தத்தகய
விவலோதம் என்பது ஒரு அ,லோதலோரணமலோன
நிகழ்வு என்பத்தத ய மாநலோங்கள் ய மாநன்கு அறிலவலோம்.
ஆனலோலும் அத்தத்தகய விவலோதத்த்தத ய மாநலோங்கள்
லகலோருவதின் கலோரணம் ய மாநலோங்கள் ஒரு மிகவும்
அ,லோதலோரண தன்த்தமயுத்தடய  தய மாநருக்கடித்தய

எதிர் தகலோண்டிருக்கிலறலோம். 

அத்தமப்பு ரீதியலோன விஷயங்கத்தள
 த்னினிஸ்டுகள் எப் தபலோழுதுலம
வழிபட்டுக் தகலோண்டிருப்பதில்த்த்.  இயக்கத்தின்
அரசயல் லதத்தவகளுக்கு  தபலோருத்தமலோக
அத்தமப்புரீதியலோன மலோற்றங்கத்தள  த,ய்வத்தத
அவர்கள் விரும்புவர்.  கட்ச முக்கியமலோன
 தவளிப் பணித்தய லமற் தகலோள்ள இருக்கும்
கலோ்த்தில் பயனற்ற விவலோதத்த்தத
நீண்டகலோ்மலோய் லபணுவது என்பது
லபலோல்ஷிவிக் கட்சக்கு எதிரலோன ஒரு குற்றம்
,லோர்ந்த  த,யல் ஆகும். கட்சத்தயயும் ,ர்வலத,
இயக்கத்த்ததயும் ஆழ்ந்த அரசயல்  தய மாநருக்கடி
கிழிக்கப் பலோர்க்கும் லய மாநரத்தில்

க்ந்துத்தரயலோடத்த் ஒழுங்கத்தமக்கலோவிடில்
அதுவும் குத்தறந்தபட்,ம் குற்றத்தன்த்தம
உத்தடய  த,யல்தலோன்.  அவசயமலோன மற்றும்
அவ,ரமலோன கட்ச கட்டும் பணித்தய,  கட்ச
உயிர்வலோழ்வதற்லக இன்றியத்தமயலோத
அடிப்பத்தட  த,யல்முத்தறகளுக்கு எதிரலோக
முன்த்தவப்பவர்கள் எவ்விதத்திலும்
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இதற்கு பத்து ய மாநலோட்களுக்குப் பின்னர்,  இக்கடிதத்தில்
த்தக தயழுத்திட்ட ஒன்பது லபரும் ல,லோ,லி,  ததலோழி்லோளர்
கட்சயில் இருந்து தற்கலோலிகநீக்கம்  த,ய்யப்பட்டனர்.
ஆயினும்,  அவர்கள் ய மாநலோன்கலோம் அகி்த்தின் அ தமரிக்கக்
குழுத்தவ அத்தமக்கப் பலோடுபட்டனர்;  அது ய மாநவம்பர் 1966 ல்
லவர்க்கர்ஸ் லீக் ஆக மலோற்றம்  த,ய்யப்பட்டது.  இவ்வலோறு
ய மாநலோன்கலோம் அகி்த்தின் அத்தனத்து்கக் குழுவுக்கு எதிரலோன
பப்ல்லோவலோதிகளின் திருத்தல்வலோதத்த்தத எதிர்த்த லபலோரலோட்டம்,
அ தமரிக்கலோவில் ட் தரலோட்ஸ்கி, இயக்கத்தின் வர்லோற்றுத்
 ததலோடர்ச்சத்தய தக்கத்தவத்தது.
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