
உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்                            www.wsws.org

1964 ஜூன் 6-7 லங்ககா சம சமகாஜ கட்சி மகாாநகாட்டிற்க
புரட்சிகர சிறு சிறுபகான்றுபான்மமயின் தீர்மகானம

லங்ககா சம சமகாஜக் கட்சியும
சிறீலங்ககா சுதந்திரக் கட்சி

அரசகாங்கத்தின் ன் நாநருக்கடியும
June 6-7, 1964

சிறிமிமாவாிமா பண்டிமாரநிமாயக்க அரரசிமாங்கம் ஒரு நம்பிக்நம்பிக்கக

இழந்த நிநம்பிக்கலையில உள்ளத. அத,  அதன் ஆட்சியுடன்
இடதகளினதம் குறிப்பிமாகத் ிப்பாகத் ததிமாழிலைிமாள ார்க்கத்தினதம்
அரசியல ஒத்தநம்பிக்கழப்பு இலலைிமாமல தனத நிநம்பிக்கலைநம்பிக்கயத்
தக்கநம்பிக்காப்பதற்கிமான உண்நம்பிக்கமயிமான ரசிமாத்தியம்
எதவுமிலலைிமாத, ஆட்சி,  அதன் அரசியலைநம்பிக்கமப்புரீதியிமான
பதவிக்கிமாலைத்தின் இறுதி ஆண்நம்பிக்கட ிப்பாகத் தநருங்கிக்
ிப்பாகத் தகிமாண்டிருக்கிறத. எனவாதிமான் பிமாரிமாளுமன்றத்

ிப்பாகத் ததிமாடர்புறவுகளும் பிரதமரும் அாரத சிலை அநம்பிக்கமச்ரசர்களும்

அரரசிமாங்கத்தில லைங்கிமா ரசம ரசமிமாஜக் கட்சி பங்வகற்பநம்பிக்கத
உத்தராிமாதப்படுத்தாதற்கிமான முயற்சிகளும் இருக்கின்றன.

திருமதி. பண்டிமாரநிமாயக்கவின் அரரசிமாங்கத்தில தனியிமாகவாிமா

அலலைத ஐக்கிய இடத முன்னணியில (United  Left  Front)

உள்ள மற்ற கட்சிளுடனிமான ஒத்தநம்பிக்கழப்புடவனிமா பதவிநம்பிக்கய
ஏற்க உடன்படுாத, ிப்பாகத் ததிமாழிலைிமாள ார்க்கத்தின் எழுந்தாரும்
அநம்பிக்கலையிலிருந்தம் அதற்கு எதிரிமான ிப்பாகத் தாகுஜன
அதிருப்தியிலிருந்தம் அதநம்பிக்கனப் பிமாதகிமாத்தநம்பிக்காப்பதிமாகவா
இருக்கும்,  மற்றும் இலைங்நம்பிக்ககயில முதலைிமாளித்தா
அரசியலைநம்பிக்கமப்புக் கட்டநம்பிக்கமப்பிற்குள்வள இலைங்நம்பிக்ககயில
முதலைிமாளித்தாத்நம்பிக்கதப் பரிமாமரிக்கும் அதன் ிப்பாகத் தகிமாள்நம்பிக்ககக்கு
ிப்பாகத் ததிமாழிலைிமாள ார்க்க ஒத்தநம்பிக்கழப்நம்பிக்கப ாழங்குாதற்கு
முயலாதிமாக இருக்கும்.

சிறீலைங்கிமா சுதந்திரக் கட்சி அரரசிமாங்கத்திற்குள் லைங்கிமா ரசம

ரசமிமாஜக் கட்சி தநம்பிக்கலைார்கள் நுநம்பிக்கழாிப்பாகத் ததன்பத,
ிப்பாகத் தாளிப்பநம்பிக்கடயிமான ார்க்க ஒத்தநம்பிக்கழப்பிலும்,  மக்களின்
வநிமாக்குநிநம்பிக்கலை தாறலிலும்,  ிப்பாகத் ததிமாழிலைிமாள ார்க்கத்தின்
பிளவிலும் மற்றும் வபிமாரிமாட்ட முன்வனிமாக்நம்பிக்கக

நம்பிக்ககவிடுதலிலும் விநம்பிக்களநம்பிக்கா ஏற்படுத்தம்,  இநம்பிக்கா
ிப்பாகத் ததிமாழிலைிமாள ார்க்க இயக்கத்நம்பிக்கதச் சீர்குநம்பிக்கலைக்கவும்
இடதகளின் புரட்சிகர அச்நம்பிக்கரச இலலைிமாிப்பாகத் ததிமாழிக்கவும்
இட்டுச்ிப்பாகத் தரசலலும்.  அதன்விநம்பிக்களாிமாக,  முதலைிமாளித்தா
பிற்வபிமாக்கு ரசக்திகள்,  பலைவீனப்படுாதிலிருந்த அலலைத

ிப்பாகத் தரசய்யத் திட்டமிட்டிருந்தநம்பிக்கத ிப்பாகத் தரசய்யிமாத
தடுக்கப்படுாதிலிருந்த விலைகி,  இறுதியில
பலைமநம்பிக்கடந்தவிடும்.

ஒரு ‘குநம்பிக்கறந்தபட்ரச வாநம்பிக்கலைத்திட்டம்’ என்ற அடிப்பநம்பிக்கடயில

முதலைிமாளித்தா சிறீலைங்கிமா சுதந்திரக் கட்சி
அரரசிமாங்கத்தடனிமான ஒத்தநம்பிக்கழப்பு என்பத,  இவ்ாிமாறு
கட்சியின் புரட்சிகர வாநம்பிக்கலைத்திட்டத்திற்கு ிப்பாகத் தபரிதம் எதிரிமாகச்

ிப்பாகத் தரசயலபடுாதடன் லைங்கிமா ரசம ரசமிமாஜக் கட்சியிமால

அநம்பிக்கமச்ரசர் ிப்பாகத் தபிமாறுப்பு ாகிக்கும் தநம்பிக்கறகள்
ஏற்கப்பட்டநம்பிக்கமயிமானத பிமாட்டிமாளி ார்க்கப் புரட்சிக்கு
ிப்பாகத் தபருந்தவரிமாகமிமாக இருக்கும்.

ஆநம்பிக்ககயிமால,  சிறப்பு மிமாநிமாடிமானத முற்றிலும் என்ன

அடிப்பநம்பிக்கடயிலிருந்திமாலும்,  சிறீலைங்கிமா சுதந்திரக் கட்சி
அரரசிமாங்கத்தடன் ஒரு கூட்டுக்கிமான அநம்பிக்கனத்த
முன்ிப்பாகத் தமிமாழிவுகநம்பிக்களயும் நிரிமாகரிக்கிறத,  மற்றும் அதன்
புரட்சிகர வாநம்பிக்கலைத்திட்டத்நம்பிக்கதப் பிமாதகிமாப்பதற்கு

அணிதிரளுமிமாறு கட்சிநம்பிக்கய அநம்பிக்கழக்கிறத. கட்சியின்

இன்நம்பிக்கறய பணியிமானத, ிப்பாகத் ததிமாழிலைிமாள ார்க்கத்நம்பிக்கத

பிளவுபடுத்தவும் கீழ்ப்படியவும் நம்பிக்காப்பதற்கிமான
முயற்சிநம்பிக்கயத் வதிமாற்கடிப்பத மற்றும் முதலைிமாளித்தா
ார்க்கத்திற்கும் சிறீலைங்கிமா சுதந்திரக் கட்சி
அரரசிமாங்கத்திற்கும் எதிரிமான ார்க்கப் வபிமாரிமாட்டத்நம்பிக்கத
முன்ிப்பாகத் தனடுத்தச் ிப்பாகத் தரசலாதற்கிமாக ிப்பாகத் ததிமாழிலைிமாள ார்க்கத்தின்
அநம்பிக்கனத்தப் பகுதிகநம்பிக்களயும் உநம்பிக்கழக்கும்

ிப்பாகத் தாகுஜனங்கநம்பிக்களயும் ஒன்றிநம்பிக்க் ஒன்றிணைக்க ிப்பாகத் தரசயலபடுாதிமாகும்.

R.S.  பகான்,  ிப்பாகத் தரஜினிமாலட் ிப்பாகத் தமண்டிஸ,  ரசம்பிமா,  T.E.

புஷ்பரிமாஜன்,  W.D.  தர்மவரசன, பிரிம் ரிமாஜசூர்யிமா,  ிப்பாகத் தமரில

ிப்பாகத் தபர்னிமான்வடிமா, எட்மண்ட் ரசமரரசக்ிப்பாகத் தகிமாடி,  V.  கிமாரிமாளசிங்கம்,
ிப்பாகத் தபலிஸ ிப்பாகத் தரசரசிங்க,  D.S. மலலைிமாாரச்சி பிமாலைிமா தம்பு,  S.A.

மிமார்ட்டினஸ, சிட்னி ானசிங்க.

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

1- Resolution of the Revolutionary Minority to the LSSP Congress


