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இலங்ககையும் “மறுஐக்கியத்தின”

பலாபலனகைளும் 
 Statement  by  the  International  committee  of  the Fourth  International,  July 5,  1964

ஏனைய காலனித்துவ மற்றும் அனும் அரைக்காலனித்துவ

 நாடுகளில் இருப்பன இருப்பதை ப்பதை பபாலப்பதை பவ உள் நாட்டு "ப்பதை ப இருப்பதைசிய"

 இருப்பதைனலவர்களின் மூலம் இருப்பதைான் ஏகாதிபத்தியம்  இருப்பதைன்னுனன்னுடைய
பிடினய இலங்னகயில்  இருப்பதைக்கனவத்துக் வைத்துக் ககாள்ள முடியும்.

இலங்னகயில் உள் நாட்டு மு இருப்பதைலாளித்துவக் கட்சிகள்

 இருப்பதைனித்து ஆள முடியவில்னல;  வைத்துக் கபாருளா இருப்பதைாும் அரை மற்றும்

அும் அரைசியல் வைத்துக் க நருக்கடிகள் விசாயிகளுன்னுடைைாை கூட்டில்

வைத்துக் க இருப்பதைாழிலாள வர்க்கத்தின் அதிகாும் அரைம் பற்றிய ப்பதை பகள்வினய

எழுப்பியுள்ளது; ஏவைத்துக் கைனில் இப்ப்பதை பபாது வனும் அரைக்கும்  நான்காம்

அகிலத்தில் அங்கத்துவம் வகிப்ப இருப்பதைாக கூறிவந் இருப்பதை ஒரு

வைத்துக் க இருப்பதைாழிலாளர் கட்சியாை லங்கா சம சமாஜக் கட்சி (LSSP),

வைத்துக் க இருப்பதைாழிலாள வர்க்கத்ன இருப்பதை கட்டுப்படுத் இருப்பதை ப்பதை பவண்டும் என்ற

ப்பதை ப நாக்கத்துன்னுடைன்,  மு இருப்பதைலாளித்துவ பண்ன்னுடைாும் அரை நாயக்க
அும் அரைசாங்கத்தின் கூட்ன்னுடைணியில் நுனடணியில் நுழைந்துள்ளனமயிைாப்பதை பலப்பதை பய

மு இருப்பதைலாளித்துவ ஆட்சி இன்னும் நினலத்திருக்ககூடிய இருப்பதைாக
உள்ளது.

 நான்காம் அகிலத்திைதும் ட்வைத்துக் கும் அரைாட்ஸ்கிசத்திைதும்

ப்பதை பவனலத்திட்ன்னுடைம் LSSP  இன் வைத்துக் கபரும்பான்னமயிைும் அரைால்
முற்றிலுமாக னகவின்னுடைப்பட்டுள்ளது.  இ இருப்பதைன்  இருப்பதைனலவர்கள்

ஏகாதிபத்தியத்தின் பக்கத்திற்கு ஓடிவிட்ன்னுடைைர்.
அனைத்துலகக் குழு அவர்கனள துப்பதை பும் அரைாகிகள் என்றும்

வைத்துக் க இருப்பதைாழிலாள வர்க்கத்தின் எதிரிகள் என்றும் கண்டிக்கிறது.

புதிய, லங்கா சம சமாஜக் கட்சி புும் அரைட்சிகும் அரை பிரினவ (LSSP-

R)  அனமக்கும் சிறுபான்னமயிைரின் முடினவ
அனைத்துலகக் குழு வும் அரைப்பதை பவற்கிறது.

 நான்காம் அகிலத்தில் பிளவு ஏற்பட்ன்னுடைதில் இருந்து —

அ இருப்பதைற்கு பின்ைர் இருப்பதைான் அனைத்துலகக் குழு

ஸ் இருப்பதைாபிக்கப்பட்ன்னுடைது— சமீப காலம் வனும் அரை LSSP பப்ப்பதை பலாவின்

 இருப்பதைனலனமயிலாை சர்வப்பதை ப இருப்பதைச வைத்துக் கசயலகத்துன்னுடைன் இருப்பதைான்

இனஇணைந்திருந் இருப்பதைது. சர்வப்பதை ப இருப்பதைச வைத்துக் கசயலகம், LSSP ஐ "உலகின்

ஒப்பதை பும் அரை உண்னமயாை வைத்துக் கவகுஜை ட்வைத்துக் கும் அரைாட்ஸ்கிச கட்சி

என்வைத்துக் கறல்லாம்"  புகழ்ந்திருந்தும்,  LSSP யின் சந் இருப்பதைர்ப்பவா இருப்பதை

பாும் அரைாளுமன்ற சீும் அரைழிவு,  நான்காம் அகிலத்துன்னுடைன் அகிலத்ன இருப்பதைப்

பகிும் அரைங்கமாக பின்பற்றிக் வைத்துக் ககாண்டிருந் இருப்பதை இருப்பதைன்

பின்ைணியில் இருப்பதைான் நிகழ்ந் இருப்பதைது.

சுயாதீைமாை மார்க்சிச கட்சிகள் கட்டியனமக்கப்பன்னுடை
ப்பதை பவண்டும் என்ற முன்ப்பதை பைாக்னக னகவின்னுடைனலத் இருப்பதைான்

பப்ப்பதை பலாவா இருப்பதைம் அடிப்பனன்னுடையாய் வைத்துக் ககாண்டுள்ளது;  அ இருப்பதைற்கு

பதிலாக,  இது குட்டி மு இருப்பதைலாளித்துவ திருத் இருப்பதைல்வாதிகளின்

 இருப்பதைவிர்க்கமுடியா இருப்பதை "இன்னுடைது"  ப்பதை ப நாக்கிய ப்பதை பபாக்கிலும் மற்றும்

வைத்துக் க இருப்பதைாழிற்சங்க அதிகாும் அரைத்துவத்திலும்  இருப்பதைங்கியுள்ளது. இது இருப்பதைான்

என்.எம்.  வைத்துக் கபப்பதை பும் அரைும் அரைா மற்றும் LSSP  இருப்பதைனலவர்களின்

அடிபணிவிற்கு ' இருப்பதைத்துவார்த் இருப்பதை',  அும் அரைசியல் மூடுதினும் அரையாக
அனமகின்றது.

LSSP கூட்ன்னுடைணியில் நுனடணியில் நுழைந் இருப்பதை பின்ைர்,  பப்ப்பதை பலாவா இருப்பதை

திருத் இருப்பதைல்வாதிகளின் ஐக்கிய வைத்துக் கசயலகம்,  மூன்று

மந்திரிகளாை வைத்துக் கபப்பதை பும் அரைும் அரைா,  அனில் முைசிங்க,

ப்பதை பசால்வைத்துக் கமான்வைத்துக் கன்னுடைலி குஇணைவர்த் இருப்பதைைனவ வைத்துக் கவளிப்பதை பயற்றியப்பதை ப இருப்பதைாடு
கூட்ன்னுடைணிக்கு வாக்களித் இருப்பதை இருப்பதைற்காக 504  ப்பதை பபும் அரைாளர்கனளயும்

இனன்னுடைநீக்கம் வைத்துக் கசய் இருப்பதைது.  இது சரியாக ஒரு வருன்னுடைத்திற்கு
முன்ைர் பப்பப்பதை பலாவாதிகளதும் மற்றவர்களிைதும் மறு

ஐக்கியத்திைால் இலங்னகயில் உருவாகிய பலாபலைாகும்.

பப்ப்பதை பலாவும் நினறப்பதை பவற்று குழுவிலுள்ள அவும் அரைது

ஆ இருப்பதைும் அரைவாளர்களும் ஐக்கிய வைத்துக் கசயலகத்திலிருந்து ஒரு சில
வாும் அரைங்களுக்கு முன்ைர் இருப்பதைான் இனன்னுடைநிறுத் இருப்பதைம்

வைத்துக் கசய்யப்பட்ன்னுடைைர்.   நான்காம் அகிலத்தின் பப்ப்பதை பலாவா இருப்பதை
பிரிவின் ஐப்பதை பும் அரைாப்பிய கினளகளுள்,  புதிய பிளவு அங்கு

ஏற்பட்டுக் வைத்துக் ககாண்டிருக்கிறது.  பப்ப்பதை பலானவ இனன்னுடைநீக்கம்
வைத்துக் கசய் இருப்பதை பிும் அரைாங்கும் ப்பதை பஜர்னமனும் 'இன்னுடைது'  சமூக ஜை நாயகக்

கட்சியினுள்ளும் திருத் இருப்பதைல்வா இருப்பதை இத் இருப்பதைாலிய கம்யூனிஸ்ட்
கட்சியினுள்ளும் அபிவிருத்தியனன்னுடைந்து வைத்துக் ககாண்டிருந் இருப்பதை ஒரு

கட்ன்னுடைனமப்பு சீர்திருத் இருப்பதைவா இருப்பதை ப்பதை பவனலத்திட்ன்னுடைத்ன இருப்பதை ப்பதை ப நாக்கி
பகிும் அரைங்கமாக வைத்துக் கசன்றுவைத்துக் ககாண்டிருந் இருப்பதைைர்.

பப்ப்பதை பலாவும் அவருனன்னுடைய வைத்துக் க நருங்கிய சிறு குழுவிைரும்

வைத்துக் கவளிப்பனன்னுடையாக குருஷ்ப்பதை பசவிற்கு நிபந் இருப்பதைனையற்று

அடிபணிந்திருக்னகயில் பிும் அரைாங்கும் ப்பதை பஜர்னமனும் ப்பதை பமற்கு

ஐப்பதை பும் அரைாப்பிய சமூக ஜை நாயகத்தின் மத்தியவா இருப்பதைப்

ப்பதை பபாக்குகள் மற்றும் ஸ்ும் அரைாலினிச கட்சிகளுன்னுடைன்
அனடணியில் நுழைக்கப்பன்னுடைாமப்பதை பலப்பதை பய பின்வைத்துக் க இருப்பதைான்னுடைர்கின்றைர்.  இும் அரைண்டு

குழுக்களுக்கும் இனன்னுடையில் திருத் இருப்பதைல்வா இருப்பதை வழிமுனறயில்
அடிப்பனன்னுடை ப்பதை பவறுபாடு எதுவும் இல்னல.  அவர்கள்

இருவரும் ஸ்ும் அரைாலினிசத்திைதும் சமூக ஜை நாயகத்திைதும்
ஊடணியில் நுழைல்மிக்க அதிகாும் அரைத்துவத்தின் வைத்துக் கவவ்ப்பதை பவறு பிரிவுகளுக்கு

ப்பதை பசனவ வைத்துக் கசய்கின்றைர்.

பப்ப்பதை பலாவா இருப்பதை சர்வப்பதை ப இருப்பதைச வைத்துக் கசயலகத்ன இருப்பதையும் (International

Secretariat) அனைத்துலகக் குழுவின் முன்ைாள்

உறுப்பிைர்கள் சிலனும் அரையும் வைத்துக் ககாண்டு,  ஜஜூனல 1963  இல்
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அவைத்துக் கமரிக்காவின் ப்பதை பசாசலிச வைத்துக் க இருப்பதைாழிலாளர் கட்சியின் (SWP)

ஆ இருப்பதைும் அரைவுன்னுடைன் ஐக்கிய வைத்துக் கசயலகத்ன இருப்பதை (Unified  Secretariat)

அனமத் இருப்பதைப்பதை பபாது,  இந் இருப்பதை ஒருங்கினஇணைப்னப அனைத்துலகக்

குழு எதிர்த் இருப்பதைது. இது அும் அரைசியல் கலந்துனும் அரையான்னுடைல் இல்லா இருப்பதை
ஒருங்கினஇணைப்பு,  இங்ப்பதை பக உன்னுடைன்பாடு என்பது

வைத்துக் ககாள்னகயற்ற  இருப்பதைன்னம என்று  நாங்கள் வலியுறுத்திப்பதை பைாம்;
உண்னமயில் அத் இருப்பதைனகய வைத்துக் ககாள்னகயற்ற  இருப்பதைன்னம

வருங்காலத்தில் ப்பதை பமலும் பிளவுகனள ஏற்படுத்தி
வலுவிடணியில் நுழைக்கச் வைத்துக் கசய்யுப்பதை பமயன்றி ட்வைத்துக் கும் அரைாட்கிச இயக்கத்ன இருப்பதை

பலப்படுத் இருப்பதைாது என்றும் கூறிப்பதை பைாம்.

கலந்துனும் அரையான்னுடைல் இல்லா இருப்பதை ஒருங்கினஇணைப்பு வைத்துக் கசயல்முனற

என்ற வழிவனக மார்க்சிசத்தின் பப்ப்பதை பலாவா இருப்பதை
திருத் இருப்பதைல்வா இருப்பதைத்தில் இருந்தும் மற்றும் புும் அரைட்சிகும் அரைக்

கட்சிகனள கட்டியனமப்பன இருப்பதை னகவிட்ன்னுடைதில் இருந்தும்
இயல்பாக வந் இருப்பதை நிகழ்வாகும்.  பப்ப்பதை பலா இனன்னுடைநிறுத் இருப்பதைம்

வைத்துக் கசய்யப்பட்ன்னுடைதுன்னுடைன் ப்பதை பசர்ந்து, இந் இருப்பதை ஒருங்கினஇணைப்பு

நிகழ்ந்து ஓும் அரைாண்டிற்குள் இலங்னகயில்  நன்னுடைந் இருப்பதை

காட்டிக்வைத்துக் ககாடுப்பு,  எமது நினலப்பாட்னன்னுடை முற்றுமுழு இருப்பதைாக
உறுதிப்படுத்தியுள்ளை.  ஆைால் ப்பதை பவறுபாடுகள் பற்றிய

விவா இருப்பதைங்கள் அனுமதிக்கப்பன்னுடைவில்னல.  LSSP  அல்லது
ப்பதை பவறு எந் இருப்பதை பிரினவப் பற்றிய விமர்சைமும் ட்வைத்துக் கும் அரைாட்ஸ்கிச

இயக்கத்தின் ஐக்கியத்திற்கு  இருப்பதைனன்னுடையாக இருக்கும் எை
காும் அரைஇணைம் கூறப்பட்டு  இருப்பதைடுக்கப்பட்டுவிட்ன்னுடைது.  இவ்வாறு

பப்ப்பதை பலாவா இருப்பதைமாைது  நைவுபூர்வமாகவும் ப்பதை ப நும் அரைடியாகவும்

வைத்துக் கபப்பதை பும் அரைும் அரைா மற்றும் LSSP வைத்துக் கபரும்பான்னமயின்

காட்டிக்வைத்துக் ககாடுப்புக்களுக்கு  இருப்பதையார் வைத்துக் கசய் இருப்பதைது.
ட்வைத்துக் கும் அரைாட்ஸ்கிசத்தின் வைத்துக் கபயும் அரைால் வைத்துக் க இருப்பதைாழிலாள வர்க்கத்தின்

ப்பதை ப இருப்பதைால்வி ஒழுங்கனமக்கப்பட்ன்னுடைது.

ஐக்கிய இன்னுடைது முன்ைணியில் (United  Left  Front) உள்ள

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CP) மற்றும் மக்கள் ஐக்கிய முன்ைணி

(MEP) இன் வர்க்கக் கூட்டுனடணியில் நுழைப்பு பாத்திும் அரைத்தின்

அடிப்பனன்னுடையில் LSSP மா நாட்டில் ‘ நடுநினல’  குழு

தீர்மாைத்ன இருப்பதை முன்வைத்துக் கமாழினகயில்,  ஐக்கிய வைத்துக் கசயலகம்

உண்னமயில் ப்பதை ப இருப்பதைால்விக்குத் இருப்பதைான்  இருப்பதையார்
வைத்துக் கசய்துவைத்துக் ககாண்டிருந் இருப்பதைது.  துப்பதை பும் அரைாகி வைத்துக் கபப்பதை பும் அரைும் அரைானவப் ப்பதை பபாலப்பதை பவ

அப்பதை ப இருப்பதை கட்சியில் வைத்துக் க இருப்பதைான்னுடைர்ந்து இருந் இருப்பதைாலும் டி சில்வா மற்றும்

வைத்துக் கலஸ்லி குஇணைவர்த் இருப்பதைைவின்  நடுநினலக் குழுனவ (centre

group) அவர்கள் இப்வைத்துக் கபாழுதும்கூன்னுடை வைத்துக் கவளிப்பதை பயற்றவில்னல.

LSSP புும் அரைட்சிகும் அரைப் பிரிவு,  அவசியமாை மு இருப்பதைல்

 நன்னுடைவடிக்னகனய எடுத்துள்ளது.  அ இருப்பதைாவது

சந் இருப்பதைர்ப்பவாதிகளுன்னுடைன் முழுனமயாக முறித்துக்
வைத்துக் ககாண்டுள்ளது.   நகர்ப்புற மற்றும் ப்பதை ப இருப்பதைாட்ன்னுடைத்

வைத்துக் க இருப்பதைாழிலாளர்களின் ப்பதை பபாும் அரைாட்ன்னுடைங்களில் ப்பதை பவர்கனளக்
வைத்துக் ககாண்டு, ஒரு புும் அரைட்சிகும் அரை கட்சினய கட்டியனமப்ப இருப்பதைற்கு ஒரு

பான இருப்பதைனய கட்ன்னுடைாயம் கண்டுவைத்துக் ககாள்ளப்பதை பவண்டும்.  அது
பாும் அரைாளுமன்ற வைத்துக் ககற கௌும் அரைவங்களுக்காக என்றில்லாமல்,

புும் அரைட்சிகும் அரைமாை வனகயில் மு இருப்பதைலாளித்துவ அும் அரைசாங்கத்ன இருப்பதைத்
தூக்கிவீசுவ இருப்பதைற்காக என்றிருக்க ப்பதை பவண்டும்.

லங்கா சம சமாஜக் கட்சி உறுப்பிைர்கள்

பண்ன்னுடைாும் அரை நாயக்காவின் கூட்ன்னுடைணிக்குள்

நுனடணியில் நுழைந்துவைத்துக் ககாண்ன்னுடை இருப்பதைாைது  நான்காம் அகிலத்தின்

பரிமாஇணைத்தின் ஒரு முழு சகாப் இருப்பதைம் முடிவுக்கு வந் இருப்பதைன இருப்பதைக்

குறிக்கின்றது. வைத்துக் க இருப்பதைாழிலாள வர்க்கத்ன இருப்பதை ப்பதை ப இருப்பதைால்வியனன்னுடையச்

வைத்துக் கசய்வ இருப்பதைற்கு  இருப்பதையாரிப்பு வைத்துக் கசய் இருப்பதைதில் அது ப்பதை ப நும் அரைடியாக

ஏகாதிபத்தியத்துக்கு ப்பதை பசனவ வைத்துக் கசய் இருப்பதை இருப்பதைன் மூலம்,  உலக

ட்வைத்துக் கும் அரைாட்ஸ்கிச இயக்கத்தில் திருத் இருப்பதைல்வா இருப்பதைம் அ இருப்பதைன்

வைத்துக் கவளிப்பாட்னன்னுடைக் கண்டுள்ளது.  நான்காம் அகிலத்ன இருப்பதை

மறுகட்ன்னுடைனமக்கும் பணி,  ஒவ்வைத்துக் கவாரு  நாட்டிலும்

ஏகாதிபத்தியத்தின் அதிகாும் அரைத்துவ,  சந் இருப்பதைும் அரைப்பவா இருப்பதை

ப்பதை பசவகர்களுக்கும்,  அவர்களுக்கு ஆ இருப்பதைும் அரைவு வடணியில் நுழைங்கி,

ட்வைத்துக் கும் அரைாட்ஸ்கிசத்திைதும்  நான்காம் அகிலத்திைதும் வைத்துக் கபயனும் அரை

அபகரிக்க முற்பட்டுள்ள திருத் இருப்பதைல்வாதிகளுக்கும் எதிும் அரைாை

ப்பதை பபாும் அரைாட்ன்னுடைத்தில்,  புும் அரைட்சிகும் அரைப் பாட்ன்னுடைாளி வர்க்க கட்சிகனள

உருவாக்கப்பதை பவண்டும் என்ற உறுதியாை அடித் இருப்பதைளத்தில்

இருக்க ப்பதை பவண்டும்.

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