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ஸ்ரீலங்ங்கலங்காவின் நின் நிலலன் நில் நிலைமை பற்றியும
புரட்சிக் ங்கமயூனிஸ்ட் ங்கழங்கத்தின்
அரசியல் ங்கடன் நில் நிலைமை பற்றியும றியும் நலங்கான்ங்கலங்காம அகிலத்தின்
அன் நில அனைத்துலங்கக் குழுவின் அறிக்ன் நிலங்க
19 Novembre 1987

இலங்ககை நிகலகைமை த தொடர்பதொகை நதொன்கைதொம் அகிலத்தின்
அக அனைத்துலகைக் குழு 32 வருடங்கைளுக்கு முன் அனைர் பிரசுரித்
அறிக்ககைகக்கையை மீண்டும் ைமைறுபிரசுரம் தமறுபிரசுரம் செய்கிரசுரம் செய்கிறிதொம்.
1.
இந்
நூற்ிதொண்டில
இடம்
தபற்ி
எண்ணற்ி
துன்பகைரைமைதொ அனை அனுபவங்கைள் பின் ங்கிக்கையை நதொடுகைளில உள்ள
ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை
மு லதொளித்துவத்தின்
துரசுரம் செய்கிறரதொகைத்  அனைத்க யும் ,
பிற்ரசுரம் செய்கிறபதொக்குத்  அனைத்க யும் ஏற்கை அனைரசுரம் செய்கிறவ நிறுவிக்கைதொட்டியுள்ள அனை.
இவற்றிரசுரம் செய்கிறல இந்திக்கையை-இலங்ககை ஒப்பந் த்தில ககைதக்கையைழுத்து
இடப்பட்டதும், இலங்ககையின் வட கிழக்கு ைமைதொகைதொணங்கைளிரசுரம் செய்கிறல
இந்திக்கையைதொவின்
ஆக்கிரமிப்பும்
ஒடுக்கைப்பட்ட
உகழப்பவர்கைளுக்கு
கிகடத்
இன்னுதைமைதொரு
கைமறுபிரசுரம் செப்பதொ அனை
அனுபவைமைதொகும்.
த ஜெக்கையைவர்த்  அனைதொவி அனைதும்
கைதொந்தியி அனைதும்
தமறுபிரசுரம் செக்கையைலகைளிரசுரம் செய்கிறல ஏ தொவது ஒருகைமைப்பதொடு இருந் து என்ிதொல
அவர்கைளின் கூட்டு மறுபிரசுரம் செதித்திட்டத்க
நிகிரசுரம் செய்கிறவற்ி இருவரும்
இகணந்து தமறுபிரசுரம் செய் வஞ்மறுபிரசுரம் செக அனையும், தகைதொடுகைமையும் தொன். இந்
ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை
மு லதொளித்துவத்தின்
பதொதுகைதொவலர்கைளதொ அனை
தகைதொகலகைதொரர் இருவரும் தமறுபிரசுரம் செய் து ைமைிக்கைவும், ைமைன்னிக்கைவும்
முடிக்கையைதொ தொகும். ஏகைதொதிபத்திக்கையை அடிவருடிகைளதொ அனை சிக்கையைதொங் ரசுரம் செய்கிறகைய்
ரசுரம் செய்கிற ஷேக்,
மறுபிரசுரம் செ தொத்,
தைமைதொபுட்டு
ரசுரம் செய்கிறபதொன்ரசுரம் செய்கிறிதொருக்கு
அருகில
இடம்பிடிக்கைரசுரம் செய்கிறவண்டிக்கையைவர்கைளதொவர்.
த ஜெக்கையைவர்த்  அனைதொவி அனைதும்
கைதொந்தியி அனைதும் அரசிக்கையைலதொ அனைது
ைமைது நதொடுகைளில ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை
மு லதொளித்தும் எதிர்கைதொலத்தில ஏ தொவது ஒரு முற்ரசுரம் செய்கிறபதொக்கு
பதொத்திரம் வகிக்கும் என்ி அற்ப தமறுபிரசுரம் செதொற்ப பிரகைமைகைகளக்கூட
அழித்துவிட்டது.
2. பல மறுபிரசுரம் செதொப் ங்கைளதொகை இந்திக்கையை மு லதொளித்துவம், கைதொந்திக்கையைம்
என்ிறிக்கையைப்பட்ட வரலதொற்று
ப்தபண்ணத்தின் ைமைகிகைமையில
திகளத்திருந்துதகைதொண்டு, தவகு ஜெ அனைங்கைளின் குழப்பத்க யும்
ைமைற்றும்
ைமைகைதொத்ைமைதொவின்
அரசிக்கையைல
சூழ்ச்சிமிக்கை
மறுபிரசுரம் சென்னிக்கையைதொசித்  அனைத்க யும் மறுபிரசுரம் செதொ கைைமைதொகை பக்கையைன்படுத்தி கைதொங்கிரஸ
கைட்சி சுிதொக்கைளின் ஊழலகைளுக்கு ஒரு மூடுதிகரகக்கையை ரசுரம் செய்கிறபதொர்த்தி
கவத்திருந்த் து.
“அணிரசுரம் செய்கிறமறுபிரசுரம் செரதொகைமை”
என்ி
புனி ப்
ரசுரம் செய்கிறபதொர்கவக்கையைதொல ன்க அனை தைமைன்கைமையிலும் தைமைன்கைமைக்கையைதொ அனை தொகை
உலகைத்திற்கு
கைதொட்டும்
உலகின்
நதொன்கைதொவது
தபரிக்கையை
ஆயு ப்பகடகக்கையை தகைதொண்டுள்ள இந்திக்கையை மு லதொளித்துவம்,
த ற்கைதொசிக்கையைதொவில
ஏகைதொதிபத்திக்கையைத்தின்
நலக அனை
மிகை
தைமைௌ அனைைமைதொகைவும்,
தகைதொடுங்ரசுரம் செய்கிறகைதொன்கைமைக்கையைதொகைவும்
பதொதுகைதொத்துக்தகைதொண்டு,  அனைது தமறுபிரசுரம் செதொந் நதொட்டினுள்ரசுரம் செய்கிறளரசுரம் செய்கிறக்கையை மிகை
ஒடுக்கைப்பட்ட எண்ணற்ி ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை இ அனைங்கைளின்  ஜெ அனைநதொக்கையைகை
அபிலதொக ஷேகைகள ஏறிமிதித்துள்ளது. ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை விடு கலக்கைதொ அனை
ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்ட வரலதொற்றில, ஒரு சிறிக்கையை தகைௌரவங்கூட இலலதொ

இலங்ககை மு லதொளித்துவம் ரசுரம் செய்கிறவண்டுதைமைன்று  அனைது புவியிக்கையைல
சூழலின்
நிகலப்பதொட்கடயும்,
வி ஜெக்கையைன்,
துட்டககைமுனு,
பதொரதொக்கிரைமைபதொகு ரசுரம் செய்கிறபதொன்ி கைர்ண பரம்பகரக் கைக கைகளயும்
 அனைது ரசுரம் செய்கிறைமைலதொதிக்கைத்திக அனை நிக்கையைதொக்கையைப்படுத்திக்தகைதொள்வ ற்கைதொ அனை
கைதொரணங்கைளதொகை கைதொட்டுகின்ிது.
3. 1948 இல ரசுரம் செய்கிற தொட்டத் த தொழிலதொளர்கைளின் குடியுரிகைமைகக்கையை
இலலதொத தொழித் தில இருந்து, 1956
மிழ்தைமைதொழிக்கைதொ அனை மறுபிரசுரம் செைமை
அந் ஸத்க
நிரதொகைரித் னூடதொகை, 1983
மிழ் விரசுரம் செய்கிறரதொ ப்
படுதகைதொகல
தமறுபிரசுரம் செய் ரசுரம் செய்கிற தொடு,
இன்று
வடக்கு,
கிழக்கு
ைமைதொகைதொணங்கைகள
ஆக்கிரமித் ன்
மூலைமைதொகை
ஒரு
த தொடர்ச்சிக்கையைதொ அனை
வரலதொற்கி
தகைதொண்டுள்ள
இலங்ககை
மு லதொளித்துவம்,
 அனைது இரத் ம் ரசுரம் செய்கிற தொய்ந்
குற்ிங்கைகள
இலங்ககையின் ஒற்கிக்கையைதொட்சி அரசின் இகிக்கையைதொண்கைமைகக்கையை
பதொதுகைதொக்கை முக்கையைலவ தொகைக் கூறி நிக்கையைதொக்கையைப்படுத்திக்தகைதொண்டது.
மிழ் ைமைக்கைளுக்கு எதிரதொ அனை யுத் த்திற்கு தவகு  ஜெ அனைங்கைளின்
ரசுரம் செய்கிறபரதொ ரகவ தபறுவ ற்கைதொகை இந்திக்கையை ரசுரம் செய்கிற மறுபிரசுரம் செ விஸ ரிப்பிற்கு
எதிரதொகை
சிங்கைள
இ அனைைமைதொ அனைது
 அனைது
ஒரு
கைகடசி
நிகலப்பதொட்கட
எடுக்கைத் ள்ளப்பட்டுள்ள தொகை
மிகைவும்
கீழ்த் ரைமைதொ அனை இ அனைவதொ
உணர்வுகைளுக்கு அகழப்புவிட்டது.
கிரதொைமைப்புி
தவகு ஜெ அனைங்கைளுக்கு
அத்திக்கையைதொவசிக்கையை
ஜீவதொ தொரத்ரசுரம் செய்கிற கவகைகள நிரதொகைரித்
இந்
மு லதொளித்துவ
கைட்சிகைளதொ அனை ஐக்கிக்கையை ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை கைட்சியும், ஸ்ரீலங்கைதொ சு ந்திரக்
கைட்சியும் விவமறுபிரசுரம் செதொயிகைளுக்கு மிழ் விரசுரம் செய்கிறரதொ நஞ்கமறுபிரசுரம் செ ஊட்டிக்கையைது.
4.
இ ற்கிகடயில
குள்ளத்  அனைம்
வதொய்ந்
புதுடிலலி
மறுபிரசுரம் செதிகைதொரர்கைள், இலங்ககை மிழ் ைமைக்கைளின் அவலநிகல குறித்து
நன்கு
விளம்பரப்படுத் ப்பட்ட
மு கலக்
கைண்ணீர்
வடித் ரசுரம் செய்கிற தொடு
தொரசுரம் செய்கிறைமை
சிங்கைள
இ அனைப்படுதகைதொகலகக்கையை
டுக்கைவந் கைதொவலர்கைள் என்று ரசுரம் செய்கிறபதொலிக்கையைதொகை கைதொட்டிக்தகைதொண்டு
விடு கல இக்கையைக்கைங்கைளின் தகைதொள்ககைகைள் மீது முழுகைமைக்கையைதொகை
கைட்டுப்படுத்தும் அதிகைதொரத்க பதொவித் தொர்கைள்.
5. இறுதியில, தகைதொகலகைதொர வர்க்கை நலன்கைளதொல நீண்ட
கைதொலைமைதொகை வழிநடத் ப்பட்ட ஏைமைதொற்று நதொடகைங்கைள் அக அனைத்தும்
அப்பட்டைமைதொகை அம்பலைமைதொகிக்கையைது. த ஜெக்கையைவர்த்  அனைதொவின் சிங்கைள
ரசுரம் செய்கிற மறுபிரசுரம் செத்தின் இகிக்கையைதொண்கைமைகக்கையை பதொதுகைதொக்கும்
ன்கைமையும்
ரதொஜீவ
கைதொந்தியின்
மிழ்
ைமைக்கைளின்
விடு கலகக்கையை
பதொதுகைதொப்ரசுரம் செய்கிறபதொம் என்பதும் எதிர்பதொர்த்
ைமைதொதிரிரசுரம் செய்கிறக்கையை எந்
ைமைக்கைளுக்கைதொகை
அவர்கைள்
ரசுரம் செய்கிறபசுவ தொகைக்
கூறி அனைதொர்கைரசுரம் செய்கிறளதொ
அம்ைமைக்கைளுக்கு எதிரதொகை ஒரு ஒருங்கிகணந்
இரதொணுவ
நடவடிக்ககைகக்கையை எடுக்ககையில உருக்குகலந்து ரசுரம் செய்கிறகைதொணங்கி
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ரசுரம் செய்கிறவடைமைதொகிக்கையைது. த ஜெக்கையைவர்த்  அனைதொ வட-கீழ் ைமைதொகைதொணங்கைகள
எலகலக்கையைற்ி
கைதொலத்திற்கு
இந்திக்கையை
இரதொணுவத்திடம்
ஒப்பகடத்துவிட்டதொர். மிழ் ைமைக்கைகள ரசுரம் செய்கிறவட்கடக்கையைதொட நதொன்கு
வருடங்கைளதொகை பதொவிக்கைப்பட்ட இலங்ககை இரதொணுவம் இன்று
வறிக்கையை சிங்கைளத் த தொழிலதொளர்கைகளயும், விவமறுபிரசுரம் செதொயிகைகளயும்
நசுக்கை
த ற்கிற்கு
அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இந்திக்கையை
மு லதொளித்துவத்க
தபதொறுத் வகரயில
மிழ் ைமைக்கைகள
பதொதுகைதொப்பத ன்பது, அவர்கைகள பூண்ரசுரம் செய்கிறடதொடு அழிப்ப ற்கைதொ அனை
முற்றுமுழு தொ அனை
தொக்கு கல
த தொடுப்ப தொகிவிட்டது.
அவர்கைளின் தமறுபிரசுரம் செக்கையைலகைளதொ அனைது, விக்கையைட்நதொமில கிய (Hue)
பிரரசுரம் செய்கிற மறுபிரசுரம் செத்க
கரைமைட்டைமைதொக்கிக்கையைரசுரம் செய்கிறபதொது
"ஒரு
நகைரத்க
கைதொப்பதொற்ி ரசுரம் செய்கிறவண்டுைமைதொ அனைதொல சில ரசுரம் செய்கிறவகளகைளில அ க அனை
அழிக்கை ரசுரம் செய்கிறநரிடுகின்ிது" என்ி அதைமைரிக்கை ளபதி ஒருவரின்
வதொர்த்க கைகள
நிக அனைவூட்டுகின்ிது.
இங்கு
இந்திக்கையை
மு லதொளித்துவமும், ஒரு ரசுரம் செய்கிற மறுபிரசுரம் செத்க
"கைதொப்பதொற்ி" அ ன்
ைமைக்கைகளரசுரம் செய்கிறக்கையை பூண்ரசுரம் செய்கிறடதொடு அழிக்கை முன்தைமைதொழிகின்ிது.
6. இலங்ககை மு லதொளித்துவத்தின் தமறுபிரசுரம் செக்கையைலகைகள எத் க அனைரசுரம் செய்கிறக்கையைதொ
வரலதொற்றுச் மறுபிரசுரம் செம்பவங்கைரசுரம் செய்கிறளதொடு ஒப்பிட்டுப் பதொர்க்கைலதொம். இ ற்கு
ஒப்புகைமைக்கையைதொகை நதொம் கைடந் கைதொல புரட்சிகைர வரலதொறுகைளில
கைதொணமுடியும். இந் மறுபிரசுரம் செந் ர்ப்பத்தில வரலதொற்று மறுபிரசுரம் செைமைதொந் ரத்க
மிகைப்தபதொருத் ைமைதொகை
நிக அனைவூட்டுவது,
பிதரஞ்சு
பூர்சுவதொக்கைளும், பிதரஷ்சிக்கையை பூர்சுவதொக்கைளும் 1871 ல ஆயு க்
கிளர்ச்சியில
ஈடுபட்டிருந்
பதொரிஸ
த தொழிலதொளர்கைகள
நசுக்குவ ற்கைதொகை ஐக்கிக்கையைப்பட்டகைமையும், இந் ச் மறுபிரசுரம் செம்பவத்திற்கு
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வருடங்கைளிற்கு
பின்பு
தகைதரன்ஸகி
ரசுரம் செய்கிறபதொலஷிவிக்
புரட்சியிலிருந்து
ப்புவ ற்கைதொகை
தபட்ரசுரம் செய்கிறரதொகிரதொட்கட
ரசுரம் செய்கிற ஜெர்ைமைனியிடம்
ஒப்பகடக்கை
முற்பட்டதுைமைதொகும்.
த ஜெக்கையைவர்த்  அனைதொவின்
துரசுரம் செய்கிறரதொகைத்திலிருந்து
கைற்கும்
பதொடம்
என் அனைதவனில ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை மு லதொளித்துவத்தின் "ரசுரம் செய்கிற மறுபிரசுரம் செபக்தியில"
வரலதொற்று உள்ளடக்கைம் ஏதும் இலலதொதிருப்பதுடன், அது
மு லதொளித்துவ ரசுரம் செய்கிறபரதொகமறுபிரசுரம் செயின் பலவீ அனைைமைதொ அனை தவளிப்பதொடதொகும்.
அது எப்தபதொழுதும் அவர்கைளின் வர்க்கை நலன்கைளுக்கு
அடிபணிந் தொகும்.
இலங்ககை
மு லதொளித்துவத்தின்
ஆட்சிக்கையைதொ அனைது இப்ரசுரம் செய்கிறபதொது வட-கிழக்கு ைமைதொகைதொணத்தில இந்திக்கையை
ஆக்கிரமிப்பிலும் த ற்கிரசுரம் செய்கிறல
மிழ் விரசுரம் செய்கிறரதொ
இ அனைவதொ மும்
என்ி
இரு
தூண்கைளிலிரசுரம் செய்கிறலரசுரம் செய்கிறக்கையை
ங்கியுள்ளது.
இந்நிகலகைமைகைள்
ஒரு
வரலதொற்று
உண்கைமைகக்கையை
தவளிப்படுத்துகின்ி அனை. அ தொவது, எந் தவதொரு நதொட்டிலுள்ள
ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை இ அனைங்கைளி அனைதும், இ அனை ைமைற்றும் ைமை க் குழுக்கைளி அனைதும்
 ஜெ அனைநதொக்கையைகைரீதிக்கையைதொ அனை மறுபிரசுரம் செைமைத்துவம் என்பது பதொட்டதொளி வர்க்கைத் தொல
கலகைமை
தொங்க்கைப்பட்ட ரசுரம் செய்கிறமறுபிரசுரம் செதொமறுபிரசுரம் செலிமறுபிரசுரம் செப் புரட்சிக்கையைதொல ைமைட்டுரசுரம் செய்கிறைமை
அகடக்கையைப்பட முடியும் என்ப தொகும்.
7. கைதொந்தியி அனைதும் த ஜெக்கையைவர்த்  அனைதொவி அனைதும் மறுபிரசுரம் செதிக்கையைதொ அனைது இந்திக்கையை
உபகைண்டத்தில
உள்ள
ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை
மு லதொளித்துவத்தின்
தகைதொடூரைமைதொ அனை ன்கைமைகக்கையை தவளிப்படுத்துககையில, இந் புதிக்கையை
வரலதொற்று
அனுபவைமைதொ அனைது,
குட்டி
மு லதொளித்துவ
ரசுரம் செய்கிற சிக்கையைவதொ த்தின்
திவதொலதொ அனை
ன்கைமைகக்கையையும்
அம்பலப்படுத்துகிிது. அ தொவது சுக்கையைநிர்ணக்கையை உரிகைமைகக்கையை
தவன்திடுக்கை
குட்டி
மு லதொளித்துவ
ரசுரம் செய்கிற சிக்கையைவதொ ம்
இலதொக்கையைக்கைற்ித ன்பக
இது
நிறுவிக்
கைதொட்டியுள்ளது.
வரலதொற்று
தநருக்கைடிக்கையைதொ அனை
கைதொலகைட்டங்கைளிரசுரம் செய்கிறல
முழு
ைமைக்கைளி அனைதும் கலவிதி த் ளித்துக் தகைதொண்டிருக்ககையிரசுரம் செய்கிறல
ைமைற்ிவரின் ைமை அனைம்
தநதொந்துவிடும் என்று
சிந்திப்ப ற்கு
எதுவுமிலகல.
மிழீழ
விடு கலப்
புலிகைள்
(LTTE)

இக்கையைக்கைத்தின்
நிகலகைமைகக்கையைப்
பற்றிரசுரம் செய்கிறக்கையைதொ,
அ ன்
ரசுரம் செய்கிறபதொரதொளிகைளின்
கலவிதியில
அனு தொபங்தகைதொண்ரசுரம் செய்கிறடதொ
கூிரசுரம் செய்கிறவண்டிக்கையை உண்கைமைகக்கையை கூிதொது விடமுடிக்கையைதொது:  ஜெ ஜூகல
29, 1987 இல இருந்து ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை விடு கல ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டம் மறுபிரசுரம் செந்தித்
கைடுகைமைக்கையைதொ அனை
பின் அனைகடவுகைளுக்கு
மிழீழ
விடு கலப்
புலிகைளின் அரசிக்கையைல தகைதொள்ககைகைரசுரம் செய்கிறள பிர தொ அனை தபதொறுப்பதொகும்.
8. பிரபதொகைரன்,
தொன் புதுடிலலிக்கு பிந்துதமறுபிரசுரம் சென்ிதும்,
இலங்ககை-இந்திக்கையை
ஒப்பந் த்தின்
விதிமுகிகைகள
ஏற்றுக்தகைதொண்டதும்,
இந்திக்கையைதொவி அனைது
ந்திரத்தி அனைதும்
கைபடத்தி அனைதும்
விகளதபதொருள்
என்கின்ிதொர்.
இந்
“மறுபிரசுரம் செதொக்குப்ரசுரம் செய்கிறபதொக்கு” LTTE இன் அறிக்கையைதொகைமைகக்கையையும் குட்டி
மு லதொளித்துவ
ரசுரம் செய்கிற சிக்கையைவதொ த்தின்
அரசிக்கையைல
திி அனைற்ி ன்கைமைகக்கையையுரசுரம் செய்கிறைமை அம்பலப்படுத்துகிிது. LTTE இன்
கலவர் ஏன் கைதொந்தியி அனைதொல ஏைமைதொற்ிப்படக் கூடிக்கையைவரதொகை
இருந் தொதரன்ிதொல,
அவரது
முழு
தகைதொள்ககையுரசுரம் செய்கிறைமை
மிழீழத்தின் சுக்கையைநிர்ணக்கையை உரிகைமைகக்கையை தவன்திடுப்ப ற்கு
இந்திக்கையை மு லதொளித்துவத்க
வருந்தி அகழத்து உ வி
தமறுபிரசுரம் செய்யும்படி
ரசுரம் செய்கிறகைட்ட
அரசிக்கையைலின்
அடித் ளத்திரசுரம் செய்கிறலரசுரம் செய்கிறக்கையை
கைட்டகைமைக்கைப்பட்டிருந் து. இந்
ரசுரம் செய்கிறபரழிவுகைரைமைதொ அனை
விதொ அனை
கைணிப்பீட்டிற்கைதொ அனை மூலரசுரம் செய்கிறவர்கைள், மு லதொளித்துவ ரசுரம் செய்கிற சிக்கையைவதொ
ரசுரம் செய்கிறவகலத்திட்டத்திரசுரம் செய்கிறலயும் ைமைற்றும் வர்க்கை முன்ரசுரம் செய்கிற அனைதொக்கிலுரசுரம் செய்கிறைமை
உள்ளது.
70 வருடத்திற்கு முன்பு தலனின் எச்மறுபிரசுரம் செரித் து ரசுரம் செய்கிறபதொன்று, ஓர்
ஒடுக்கைப்பட்ட ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை இ அனைத்தின் மு லதொளித்துவத்தின் ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை
சுக்கையைநிர்ணக்கையை உரிகைமை பற்றிக்கையை எண்ணக்கைரு என் அனைதவனில
 அனைது
தமறுபிரசுரம் செதொந்
பிரத்திரசுரம் செய்கிறக்கையைகை
முன்னுரிகைமைகைகள
பதொதுகைதொத்துக்தகைதொள்வதும்
ைமைற்றும்
ஒரு
“சு ந்திரைமைதொ அனை”
நதொட்டினுள்
த தொழிலதொளர்கைகளயும்,
விவமறுபிரசுரம் செதொயிகைகளயும்
சுரண்டுவ ற்கைதொ அனை
சிிப்பதொ அனை
நிகலகைமைகைகள
உருவதொக்கிக்தகைதொள்வதுைமைதொகும்.
இந்
சுக்கையைநலைமைதொ அனைது,
த தொழிலதொள வர்க்கைத்க ஒடுக்குவ னூடதொகை உகழப்பிலிருந்து
உபரி இலதொபத்க
சுரண்டுவதில
ன்க அனை அடித் ளைமைதொகை
தகைதொண்டுள்ள மு லதொளித்துவத்தின் வர்க்கை குணதொம்மறுபிரசுரம் செத்தில
புிநிகலரீதிக்கையைதொகை
ரசுரம் செய்கிறவரூன்றியுள்ளது.
மு லதொளித்துவ
ரசுரம் செய்கிற சிக்கையைவதொ த்தின்
அக அனைத்து
கைன்க அனைகைளின்
தகைதொள்ககைகைகளயும், LTTE ரசுரம் செய்கிறபதொன்ி தீவிர ரசுரம் செய்கிறபதொக்குகைளின்
தகைதொள்ககைகைகளயும்,
இந்
வர்க்கை
கைதொரணிகைரசுரம் செய்கிறள
வழிநடத்துவதுடன்
அவர்கைளின்
அரசிக்கையைல
மறுபிரசுரம் செதொமுத்திரிகைதொ
இலட்மறுபிரசுரம் செணத்க யும் தீர்ைமைதொனிக்கின்ி அனை. ஒவதவதொரு கைட்டத்திலும்
மு லதொளித்துவத் ரசுரம் செய்கிற சிக்கையைவதொதிகைள் விடு கலப் ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டம்
ங்கைள் "கைட்டுப்பதொட்டிலிருந்து ககைநழுவி" மு லதொளித்துவ
ஆட்சிகக்கையை பதொதுகைதொப்ப ற்கு ஒரு அச்சுறுத் லதொகை ைமைதொிதொைமைல
பதொதுகைதொத்துக் தகைதொள்வதொர்கைள்.
9. ஏகைதொதிபத்திக்கையை ஒடுக்குமுகியின் நுகைத் டியிலிருந்து ைமைது
நதொட்கட
விடுவிப்ப ற்கைதொ அனை
விர்க்கைமுடிக்கையைதொ
முன்நிபந் க அனைக்கையைதொ அனை மறுபிரசுரம் செர்வரசுரம் செய்கிற மறுபிரசுரம் செ நிகலப்பதொட்கட எடுப்ப ற்கு
இக்கையைலபதொகைரசுரம் செய்கிறவ
கைகைமைக்கையைற்ி
ஒடுக்கைப்பட்டதும்
பின் ங்கிக்கையைதுைமைதொ அனை நதொடுகைளிலுள்ள மு லதொளித்துவவதொதிகைள்,
ஒடுக்கைப்பட்ட
தவகு ஜெ அனைங்கைகள
அணிதிரட்டுவக
கைட்டுப்படுத் நிர்ப்பந்திக்கைப்படுகின்ி அனைர். புரட்சிக் கைம்யனிஸட்
கைழகைத்தின் அக்ரசுரம் செய்கிறடதொபர் 16, கைம்கைறுைமைதொவத்க
பத்திரிககை
பின்வருைமைதொறு மறுபிரசுரம் செரிக்கையைதொகை குறிப்பிட்டது:
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"ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை பிரத்திரசுரம் செய்கிறக்கையைகை (புிநீங்கைல) வதொ த்க யும்
ைமைது
உரிகைமைகக்கையை ைமைட்டும் அகடயும் இலக்ககையும் ைமைதொத்திரம்
அடிப்பகடக்கையைதொகை தகைதொண்ட ஓர் இக்கையைக்கைத் தொல ஒருரசுரம் செய்கிறபதொதும்
ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை விடு கலகக்கையை அகடக்கையைமுடிக்கையைதொது. எைமைது மறுபிரசுரம் செகைதொப் த்தில
அப்படிக்கையைதொ அனை ஒரு இக்கையைக்கைம், அது எவவளவு தொன் பதொரிக்கையை
தவகு ஜெ அனை
இக்கையைக்கைத்க
உருவதொக்கைகூடிக்கையை
பலத்க
தகைதொண்டிருந் தொலும் அது மு லதொளித்துவ நதொடுகைளிகடரசுரம் செய்கிறக்கையை
னிகைமைப்படுத் ப்பட்டுவிடும். ஒரு குறிப்பிட்ட ஒடுக்கைப்பட்ட
ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை இ அனைத்தின் விடு கல இக்கையைக்கைைமைதொ அனைது, முற்றுமுழு தொவும்
கடயின்றியும்  ஜெ அனைநதொக்கையைகைத்திற்கைதொகைப் ரசுரம் செய்கிறபதொரதொடும் இக்கையைக்கைத்தின்
பதொகைைமைதொகை இருந் தொல ைமைட்டுரசுரம் செய்கிறைமை முன்ரசுரம் செய்கிற அனைறிச் தமறுபிரசுரம் செலலமுடியும்.
‘‘ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை
பிரத்திரசுரம் செய்கிறக்கையைகைவதொ ம்,
(புிநீங்கைலவதொ ம்)
ஓர்
ஒடுக்கைப்பட்ட ரசுரம் செய்கிற மறுபிரசுரம் செத்தின் ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை விடு கலப் ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டம்
அவவதொிதொ அனை
ஒரு
 ஜெ அனைநதொக்கையைகைத்திற்கைதொ அனை
ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டத்தின்
பதொகைைமைதொவக
கட
தமறுபிரசுரம் செய்யும்.
ஏத அனைனில,
இறுதிப்
பகுப்பதொய்வில, ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை பிரத்திரசுரம் செய்கிறக்கையைகைவதொ ைமைதொ அனைது (புிநீங்கைல
வதொ ைமைதொ அனைது)  அனைது தமறுபிரசுரம் செதொந் நதொட்டுத் த தொழிலதொளர்கைகளயும்,
விவமறுபிரசுரம் செதொயிகைகளயும் சுரண்டும் ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை மு லதொளித்துவத்தின்
பிரக்கையைத்  அனைத்ரசுரம் செய்கிற தொடு
பின்னிப்
பிகணந் துள்ளது.
மிழீழ
விடு கலப் புலிகைள் இக்கையைக்கைத்தின் அரசிக்கையைல இக்கையைலதொகைமையின்
ஊற்றிடம் இதுரசுரம் செய்கிறவக்கையைதொகும்.
10. இந்திக்கையை இரதொணுவத்தி அனைதொல தமறுபிரசுரம் செய்க்கையைப்பட்ட தகைதொடூரைமைதொ அனை
படுதகைதொகலகைகள
உள்ளடக்கிக்கையை
இந்திக்கையை-இலங்ககை
ஒப்பந் த்க
LTTE
ஏற்றுக்தகைதொண்ட ன்
துன்பகைரைமைதொ அனை
விகளவுகைள்
இருந் ரசுரம் செய்கிறபதொதிலும்,
மீண்டும்
கைதொந்தி
ஆட்சியுட அனைதொ அனை
அ ன்
இழிந்
கூட்டணியில
எஞ்சியுள்ளவற்கி க்கை கவக்கை முக்கையைற்சி தமறுபிரசுரம் செய்கிிது. இந்திக்கையை
இரதொணுவத்தின் இ அனைப்படுதகைதொகல மறுபிரசுரம் செம்பவத்க
அடுத்து
அக்ரசுரம் செய்கிறடதொபர் 14, பிரபதொகைரன் அறிக்ககை தவளியிடும் தபதொழுது,
இந்
இ அனைப்படுதகைதொகல
நிகைழ்ச்சி
ப்பபிப்பிரதொக்கையைத் தொல
ஏற்பட்டது என்று பதொமறுபிரசுரம் செதொங்கு தமறுபிரசுரம் செய் தொர். அவர் கைதொந்திக்கு
அனுப்பிக்கையை தமறுபிரசுரம் செய்தியில, ‘  அனைது அரசிக்கையைற்
கலவிதிகக்கையை
நிர்ணயிக்கும்  ஜெ அனைநதொக்கையைகை சு ந்திரம் உள்ள ைமைக்கைள் மீது,
இந்திக்கையைதொ ரசுரம் செய்கிறபதொன்ி ஒரு  ஜெ அனைநதொக்கையைகை நதொடு  அனைது விருப்பத்க
துப்பதொக்கி முக அனையில திணிப்பது விக்கையைப்பதொ அனைது’ என்று
கூறி அனைதொர். இந்திக்கையை “ ஜெ அனைநதொக்கையைகைம்” பற்றிக்கையை பிரபதொகைர அனைது
கைண்டுபிடிப்பதொ அனைது, அவரின் அப்பதொவித்  அனைத்திற்கைதொ அனை சிிந்
உ தொரணைமைதொகும். இது
மிழ் தவகு ஜெ அனைங்கைகள ஏைமைதொற்றும்
கைபடம் நிகிந் தொகும். இ ன் ரசுரம் செய்கிறநதொக்கு தகைதொழும்பு, புதுதடலலி
ைமைற்றும் க்கையைதொழ்ப்பதொணத்திலுள்ள
ைமைது வர்க்கை எதிரிகைளுக்கு
எதிரதொகை
த தொழிலதொளர்கைளி அனைதும்
விவமறுபிரசுரம் செதொயிகைளி அனைதும்
சுக்கையைதொதீ அனைைமைதொ அனை
அணிதிரளகல
டுக்கும்
ரசுரம் செய்கிறநதொக்கைத்க
தகைதொண்ட தொகும்!
11. LTTE இன் ரசுரம் செய்கிற தொலவிக்கையைதொ அனைது ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை சுக்கையைநிர்ணக்கையை உரிகைமைக்
ரசுரம் செய்கிறகைதொரிக்ககைகக்கையை
தபறுைமைதிக்கையைற்ி தொக்கிவிடரசுரம் செய்கிறவதொ
அலலது
அவவதொிதொ அனை ஒரு ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டம் நம்பிக்ககைக்கையைற்ிது என்ரசுரம் செய்கிறிதொ
அர்த் ப்படவிலகல. இது, ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை  ஜெ அனைநதொக்கையைகை இக்கையைக்கைைமைதொ அனைது
ஒடுக்கைப்பட்ட நதொட்டின் பதொட்டதொளி வர்க்கைத்தின் வரலதொற்றுப்
பதொத்திரத்ரசுரம் செய்கிற தொடு
பின்னிப்
பிகணந் க ரசுரம் செய்கிறக்கையை
மீண்டும்
எடுத்துக்கைதொட்டுகின்ிது. தீர்க்கைப்படதொ
ஏக அனைக்கையை  ஜெ அனைநதொக்கையைகைக்
கைடகைமைகைரசுரம் செய்கிறளதொடு ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை சுக்கையைநிர்ணக்கையை உரிகைமைகக்கையையும் பதொட்டதொளி
வர்க்கை மறுபிரசுரம் செர்வதொதிகைதொரத்தின் மூலம் தொன் அகடக்கையைப்பட முடியும்.
நதொன்கைதொம் அகிலத்தின் இந்
வரலதொற்று முன்ரசுரம் செய்கிறநதொக்கைதொ அனைது,

இலங்ககையிலுள்ள சிங்கைள
மிழ் ைமைக்கைளின் 40 வருட
அனுபவத் தொல
மீண்டும்
துன்பகைரைமைதொ அனை
முகியில
நிறுவிக்கைதொட்டப்பட்டுள்ளது.
கைடந்
கைதொல
நூற்ிதொண்டதொய்
பப்ரசுரம் செய்கிறலதொவதொ திரிபுவதொதிகைளதொல ஏற்றுக் தகைதொள்ளப்பட்ட லங்கைதொ
மறுபிரசுரம் செைமை மறுபிரசுரம் செைமைதொ ஜெ கைட்சியின் (LSSP) வரலதொற்றுத் துரசுரம் செய்கிறரதொகைம்
இலகலதக்கையைனில,
மிழ் ைமைக்கைளின் ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை விடு கலப்
ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டமும் ஸ்ரீலங்கைதொ பதொட்டதொளி வர்க்கைத்தின் வர்க்கைப்
ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டமும்
ஒன்றிலிருந்து
ஒன்று
பிரிக்கைப்பட்டிருக்கைைமைதொட்டதொது.
1964
பண்டதொரநதொக்கையைக்கைதொ
கூட்டரமறுபிரசுரம் செதொங்கைத்தில
LSSP
நுகழந் கைமைக்கையைதொ அனைது, வர்க்கைப் ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டத்தி அனைதும், ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை
விடு கலப் ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டத்தி அனைதும் வரலதொற்று திருப்பு முக அனைகக்கையை
குறிக்கின்ிது. இந் வரலதொற்று துரசுரம் செய்கிறரதொகைத்திற்கு முன் அனைர், மிழ்
ைமைக்கைள்
த தொழிலதொள
வர்க்கைத்க
கலகைமைக்கைதொகை
எதிர்பதொர்த்துக்
தகைதொண்டிருந் ரசுரம் செய்கிற தொடு
இலங்ககை
மு லதொளித்துவத்க பதொட்டதொளி வர்க்கைம் தூக்கி எறிந் வுடன்,
இ அனை
ஒடுக்கு
முகியும்
இலலதொதுரசுரம் செய்கிறபதொய்விடும்
என்று
உறுதியுடன் நம்பியிருந் தொர்கைள். இக
1953 கைர்த் தொலிலும்
(தபதொதுரசுரம் செய்கிறவகல நிறுத் ம்) 1963-64 21 அம்மறுபிரசுரம் செ ரசுரம் செய்கிறகைதொரிக்ககை
ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டங்கைளிலும் நி ர்மறுபிரசுரம் செ அனைைமைதொகை கைதொணக்கூடிக்கையை தொகை இருந் து.
1964 லிருந்து 1972 க்கு இகடரசுரம் செய்கிறக்கையை முழுநிலகைமைகைளும்
ைமைதொறிக்கையைது, LSSP, மு லதொளித்துவ அரகமறுபிரசுரம் செப் பதொதுகைதொக்கை
தபதொறுப்தபடுத் ரசுரம் செய்கிற தொடு,
ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை
ஒடுக்கை
முகிகக்கையை
நிறுவ அனைைமைக்கையைப்படுத்திக்கையை
அரசிக்கையைலகைமைப்பு
மறுபிரசுரம் செட்டத்க
வகரவதிலும் பங்தகைடுத்திருந் து. LSSP ஆல ககைவிடப்பட்ட
மிழ் ைமைக்கைள் மு லதொளித்துவ ரசுரம் செய்கிற சிக்கையைவதொ
அரசிக்கையைலுக்குள்
இழுத்து தமறுபிரசுரம் செலலப்பட்ட அனைர்.
12.
LSSP
இன்
துரசுரம் செய்கிறரதொகைங்கைள்
இருந் ரசுரம் செய்கிறபதொதிலும்,
மு லதொளித்துவ
ரசுரம் செய்கிற சிக்கையைவதொ
முட்டுச்மறுபிரசுரம் செந்தில
இருந்து
மீழ்வ ற்கைதொ அனை ஒரு வழிகக்கையை கைதொட்டிக்கையை முன்ரசுரம் செய்கிற அனைதொக்கு
மிழ்
சிங்கைள த தொழிலதொள வர்க்கைத்தின் ஐக்கிக்கையைப்பட்ட ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டம்
ஒன்ரசுரம் செய்கிறிக்கையைதொகும். இந்திக்கையை ஆக்கிரமிப்பதொ அனைது,
மிழ் ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை
இ அனைத்தின்
ஒடுக்கை
முகிக்கும்
த ற்கிலுள்ள
சிங்கைள
தவகு ஜெ அனைங்கைளின்
ஒடுக்கு
முகிக்குைமைதொ அனை
வர்க்கை
அடித் ளத்க
அம்பலப்படுத்திக்கையைரசுரம் செய்கிற தொடு,
வர்க்கைப்
ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டத்க யும், ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை விடு கலப் ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டத்க யும்
சிங்கைள, மிழ் த தொழிலதொள வர்க்கைத்தின் ரசுரம் செய்கிறைமைலதொதிக்கைத்தின் கீழ்
ஐக்கிக்கையைப்படுத்
ரசுரம் செய்கிறவண்டிக்கையை அத்திக்கையைதொவசிக்கையைத்க யும் மீண்டும்
எழுப்புகிிது. இது, ஸ்ரீலங்கைதொ
மிழீழ ஐக்கிக்கையை ரசுரம் செய்கிறமறுபிரசுரம் செதொமறுபிரசுரம் செலிமறுபிரசுரம் செ
அரசுகைளுக்கைதொ அனை ப தொககைகக்கையை உக்கையைர்த்துவது என்பக மறுபிரசுரம் செரிக்கையைதொகை
அர்த் ப்படுத்துகின்ிது!
13. மு லதொளித்துவ அரசுகைளின் அழுகுகின்ி கைட்டகைமைப்பு
முகிக்குள்ளும் ைமைற்றும் அவர்கைளின் தமறுபிரசுரம் செக்கையைற்ககைக்கையைதொ அனை ரசுரம் செய்கிற மறுபிரசுரம் செ
எலகலகைளுக்குள்ளும் திக்குமுக்கைதொடி திணறுவக
விர
தவகு ஜெ அனைங்கைளின்
அடிப்பகட
தபதொருளதொ தொக்கையை
ரசுரம் செய்கிற கவகைகளரசுரம் செய்கிறக்கையைதொ,
 ஜெ அனைநதொக்கையைகை
அபிலதொக ஷேகைகளரசுரம் செய்கிறக்கையைதொ
பூர்த்திதமறுபிரசுரம் செய்க்கையை முடிக்கையைதொது. இரண்டதொம் உலகைப் ரசுரம் செய்கிறபதொரின்
முடிவில
இருந்து,
தவவரசுரம் செய்கிறவறுவி ைமைதொ அனை
தைமைதொழி,
ைமை ,
இ அனைக்கூறுகைளின் உண்கைமைக்கையைதொ அனை  ஜெ அனைநதொக்கையைகை மறுபிரசுரம் செைமைத்துவத்க
அடிப்பகடக்கையைதொகைக் தகைதொண்ட ஒரு
னித் ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை அரகமறுபிரசுரம் செ
உருவதொக்கை ஏகைதொதிபத்திக்கையைம் அனுைமைதித் து கிகடக்கையைதொது. ைமைதொிதொகை
ஏகைதொதிபத்திக்கையைத் தொல ஆசீர்வதிக்கைப்பட்ட "சு ந்திரம்" என்பது,
 ஜெ அனைநதொக்கையைகைக் தகைதொள்ககைகைளின் ஒரு ரசுரம் செய்கிறகைவலைமைதொ அனை மறுபிரசுரம் செைமைரமறுபிரசுரம் செத்தின்

3- Statement of the International committee of the Forth International on the situation in Sri Lanka and the Political Task of the Revolutionary Communist League

அடிப்பகடயில அகைமைந் முகி வறிப் பிிந் அரசுகைளதொகும்.
இந்
அரசுகைளின்
உருவதொக்கைத்தினுள்ரசுரம் செய்கிறள
ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை
மு லதொளித்துவம் ஒடுக்கைப்பட்ட தவகு ஜெ அனைங்கைகள விடு கல
தமறுபிரசுரம் செய்பவர் என்ி பதொத்திரத்க
வகிக்கைதொைமைல ஏகைதொதிபத்திக்கையை
தகைதொள்களயில இகளக்கையை பங்கைதொளிக்கையைதொகை தமறுபிரசுரம் செக்கையைலபட்டுள்ளது.
இப்படி உருவதொக்கைப்பட்ட அரசுகைள், உற்பத்தி மறுபிரசுரம் செக்திகைளின்
முற்ரசுரம் செய்கிறபதொக்கைதொ அனை
அபிவிருத்தி
மறுபிரசுரம் செதொத்திக்கையைைமைற்ி
அழுகுகின்ி
மு லதொளித்துவத்தின் ைமைறிக்கையைல வீடதொகைரசுரம் செய்கிறவ இருப்பக
விர
ரசுரம் செய்கிறவதிதொன்றும் அலல.
14. இந் மு லதொளித்துவ அரசுகைளின் மீ தொ அனை ஏகைதொதிபத்திக்கையை
ரசுரம் செய்கிறைமைலதொதிக்கைத்தின்
பின்விகளவுகைள்
அக அனைவரும்
நன்கு
அறிந் ரசுரம் செய்கிற .
இந்
நதொடுகைளில
த தொடர்ந்து
நிகலத்திருக்கைக்கூடிக்கையை ஓர் உள்நதொட்டுத் த தொழிற்மறுபிரசுரம் செதொகலகக்கையை
அகைமைக்கை
முடிக்கையைவிலகல.
இவர்கைளின்
தபதொருளதொ தொர
கலவிதி சில மூலப் தபதொருட்கைகள ஏற்றுைமைதி தமறுபிரசுரம் செய்வரசுரம் செய்கிற தொடு
ைமைதொத்திரம் விலங்கிடப்பட்டு மீண்டும் திருப்பிச் தமறுபிரசுரம் செலுத்
முடிக்கையைதொ
மீளதொக்
கைடனிலும்
ஆிதொத்
துக்கையைரினிலும்
பூ தொகைதொரைமைதொ அனை எழுத் றிவின்கைமை, ரசுரம் செய்கிறநதொய்தநதொடி, பஞ்மறுபிரசுரம் செம் பசி,
பட்டினிச்மறுபிரசுரம் செதொவு என்பகவகக்கையைரசுரம் செய்கிறக்கையை நிரந் ரைமைதொகை நிலவுகின்ி அனை.
இந்
பின் ங்கிக்கையை நதொடுகைளில எங்கைதொவது ஒரு உள்நதொட்டு
த தொழிற்மறுபிரசுரம் செதொகல
உருவதொக்கைப்பட்டிருந் தொல,
அகவயும்
பிரத்திரசுரம் செய்கிறக்கையைகைைமைதொகை
ஏகைதொதிபத்திக்கையைத் தொல
கைட்டுப்படுத் ப்படும்
பலரசுரம் செய்கிற சிக்கையை உற்பத்தியின் ஒரு பதொகைைமைதொகைவும் ஏகைதொதிபத்திக்கையை
அதீ
இலதொபத்க
சுரண்டும்
ஊற்றிடைமைதொகைரசுரம் செய்கிறவ
பக்கையைன்படுத் ப்படுகிிது.
இந்
ரசுரம் செய்கிறபதொலிப்
தபதொருளதொ தொர
அபிவிருத்தி
ஒடுக்கைப்பட்ட
தவகு ஜெ அனைங்கைளின்
எந்
ரசுரம் செய்கிற கவகக்கையையும் நிகிவு தமறுபிரசுரம் செய்க்கையைப் ரசுரம் செய்கிறபதொவதிலகல. இத் ககைக்கையை
நிகலகைமைகைளின்
ைமைத்தியில
ஏகைதொதிபத்திக்கையைத்தின்
வதொழ்த்துக்கைரசுரம் செய்கிறளதொடு
தபருக்தகைடுப்பது தொன்
இ அனைக்கைலவரங்கைளும், யுத் க் கைளரிகைளும். மு லதொளித்துவ
ஆட்சி முகி இருக்கும்வகர இதுரசுரம் செய்கிறவ நிகலகைமை, ைமைதொிதொது.
இந்திக்கையை பதொக்கிஸ தொன், இலங்ககை, பங்கைதொளரசுரம் செய்கிற ஷ், பர்ைமைதொ
ரசுரம் செய்கிறபதொன்ி நதொடுகைளின் சு ந்திரத்திற்கு பிந்திக்கையை வரலதொறு —
உண்கைமையில, உலதகைங்கிலுமுள்ள முன் அனைதொள் கைதொலனித்துவ
நதொடுகைள் அக அனைத்திலுரசுரம் செய்கிறைமை மு லதொளித்துவத் தொல ஒருரசுரம் செய்கிறபதொதும்
உண்கைமைக்கையைதொ அனை
ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை
ஐக்கிக்கையைத்க ரசுரம் செய்கிறக்கையைதொ,
அரசிக்கையைல
சுக்கையைதொதீ அனைத்க ரசுரம் செய்கிறக்கையைதொ
நிறுவமுடிக்கையைதொது
என்பக த் தொன்
தீர்க்கைரைமைதொகை நிரூபிக்கின்ி அனை.
15.
ஸரதொலினிஸடுக்கைளதும்,
திரிபுவதொதிகைளி அனைதும்,
குட்டி
மு லதொளித்துவ ரசுரம் செய்கிற சிக்கையைவதொதிகைளதும் எதிர்ப்பிற்கு ைமைத்தியில
இந் க் கைடகைமைகைகள தமறுபிரசுரம் செய்து முடிப்பக வரலதொறு பதொட்டதொளி
வர்க்கைத்திடரசுரம் செய்கிறைமை ஒப்பகடத்துள்ளது. இந் ஒரசுரம் செய்கிறரதக்கையைதொரு மறுபிரசுரம் செமூகை
மறுபிரசுரம் செக்திக்கையைதொல ைமைதொத்திரந் தொன் ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை இ அனைங்கைளின் சுக்கையைநிர்ணக்கையை
உரிகைமைகக்கையை க்கையை தொர்த் ைமைதொக்கை முடியும். பதொட்டதொளி வர்க்கைம்
இக ச்
தமறுபிரசுரம் செய்து
முடிக்கும்
தபதொழுது
ஒருரசுரம் செய்கிறபதொதும்
மு லதொளித்துவத்தின் மறுபிரசுரம் செகைபதொடிக்கையைதொகை தமறுபிரசுரம் செய்க்கையைதொது. ைமைதொிதொகை பரைமை
எதிரிக்கையைதொகைரசுரம் செய்கிறவ தமறுபிரசுரம் செய்து முடிக்கும். பதொட்டதொளி வர்க்கைம் ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை
இ அனைங்கைளின்
சுக்கையைநிர்ணக்கையை
உரிகைமைகக்கையை
 அனைது
தமறுபிரசுரம் செதொந்
ஆயு த் தொல,
 அனைது
தமறுபிரசுரம் செதொந்
ரசுரம் செய்கிறவகலத்திட்டத்தின்
அடிப்பகடயில கிரதொைமைப்புிங்கைளிலும் நகைர்ப்புிங்கைளிலுமுள்ள
ஒடுக்கைப்பட்ட ைமைக்கைகள
 அனைக்கு பின்ரசுரம் செய்கிற அனை அணிதிரட்டிரசுரம் செய்கிறக்கையை
தமறுபிரசுரம் செய்து முடிக்கும். ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை சுக்கையைநிர்ணக்கையை உரிகைமைகக்கையை பதொட்டதொளி
வர்க்கைம் ரசுரம் செய்கிறமறுபிரசுரம் செதொமறுபிரசுரம் செலிமறுபிரசுரம் செப் புரட்சியின் ஒரு பகுதிக்கையைதொகைரசுரம் செய்கிறவ தமறுபிரசுரம் செய்து
முடிக்கும். பதொட்டதொளி வர்க்கைத் தொல கலகைமை தொங்கி பதொட்டதொளி

வர்க்கை மறுபிரசுரம் செர்வதொதிகைதொரத்க
நிர்ைமைதொணித் துடன் ஒடுக்கைப்பட்ட
அக அனைத்து ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை இ அனைங்கைளுக்கும் அவர்கைளது  ஜெ அனைநதொக்கையைகை
உரிகைமைகைளுக்கு
உத் ரவதொ ைமைளிக்கைப்படும்.
ரசுரம் செய்கிற மறுபிரசுரம் செங்கைளின்
உண்கைமைக்கையைதொ அனை மறுபிரசுரம் செைமைத்துவம் என்ி கைட்டகைமைப்பிற்குள், அது
தொரசுரம் செய்கிறைமை முன்வந்து ஒரு ஐக்கிக்கையை ரசுரம் செய்கிறமறுபிரசுரம் செதொமறுபிரசுரம் செலிமறுபிரசுரம் செ மறுபிரசுரம் செைமைஷ்டிக் குடிக்கையைரகமறுபிரசுரம் செ
அகைமைக்கும்படி அகிகூவும், அக அனைத்து ஒடுக்கைப்பட்ட ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை
இ அனைங்கைள் தொரசுரம் செய்கிறைமை முன்வந்து ஐக்கிக்கையை குடிக்கையைரசு அகைமைக்கும்
பட்மறுபிரசுரம் செத்தில
ஒடுக்கைப்பட்ட
இ அனைங்கைளின்
தபதொருளதொ தொர,
கைலதொச்மறுபிரசுரம் செதொர முன்ரசுரம் செய்கிற அனைற்ிங்கைளுக்கு அதிகை வதொய்ப்பு கிட்டுதைமை அனை
நம்பும் பதொட்டதொளி வர்க்கைம்
 அனைது மறுபிரசுரம் செர்வதொதிகைதொரத்தின் கீழ்,
பிரிந்து தமறுபிரசுரம் செலல விரும்பும் ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை இ அனைங்கைள் தமறுபிரசுரம் செலவ ற்கு
உறுதி அளிக்கும்.
மிழீழம்-ஸ்ரீலங்கைதொ ஐக்கிக்கையை ரசுரம் செய்கிறமறுபிரசுரம் செதொமறுபிரசுரம் செலிமறுபிரசுரம் செ
அரசுகைள் என்ி ரசுரம் செய்கிறவகலத்திட்டத்க ரசுரம் செய்கிறக்கையை புரட்சிக் கைம்யனிஸட்
கைழகைம்
ன் ரசுரம் செய்கிறவகலத் திட்டத்தின் முக்கிக்கையை மறுபிரசுரம் செதொரதொம்மறுபிரசுரம் செைமைதொகை
முன்தைமைதொழிந்துள்ளது.
16. இந்திக்கையை இலங்ககை ஆளும் வர்க்கைத் தொல விகலக்கு
வதொங்கைப்பட்ட LSSP ைமைற்றும் ஸரதொலினிஸடுக்கைரசுரம் செய்கிறள இந் ப்
ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டத்திரசுரம் செய்கிறல
உள்ள
பிர தொ அனை
கடக்கைற்கைளதொகும்.
த ஜெக்கையைவர்த்  அனைதொ ஆட்சியுட அனைதொ அனை அவர்கைளது நடப்பிலுள்ள
கூட்டணி, ஒற்கிக்கையைதொட்சி அகைமைப்பு முகிகக்கையை பதொதுகைதொத் ல
என்ி விர்க்கை முடிக்கையைதொ அரசிக்கையைலின் தவளிப்பதொடதொகும். இந்
இரண்டு கைட்சிகைளுரசுரம் செய்கிறைமை மு லதொளித்துவத்திலிருந்து இம்மியும்
சுக்கையைதொதீ அனைைமைதொ அனைகவக்கையைலல, கைம்யனிஸட் கைட்சியின் பதொத்திரைமைதொ அனைது
ஸரதொலினிமறுபிரசுரம் செத்தின் முழு வரலதொற்றிலிருந்து ரசுரம் செய்கிறவரூன்றி வந் து.
LSSP
 அனைது
கைடந் கைதொல
பதொரம்பரிக்கையைம்
முழுவக யும்
உ றித் ள்ளிவிட்டது.
வலிகைமைமிக்கைவர்கைள்
எவவதொறு
வீழ்ந்துரசுரம் செய்கிறபதொயி அனைர்! தகைதொலவின் ஆர். டி. சிலவதொவின் ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை
இ அனைம்
பற்றிக்கையை
கைடந் கைதொல
எழுத்துக்கைள்
ைமைதொக்சிமறுபிரசுரம் செ
இலக்கிக்கையைத்தின் வளம்மிக்கை தொரகை ைமைந்திரங்கைளதொகும். இன்று
அகவரசுரம் செய்கிறக்கையை அவரதொல கலகைமை தொங்கைப்பட்டு வழிநடத் ப்படும்
கைட்சியின்
முழு
அரசிக்கையைகலயும்
குற்ிவதொளிக்கூண்டில
நிறுத்துகின்ிது. LSSP வண்டியில UNP குதிகரகைகள பூட்டி,
டி. சிலவதொ இந் நதொட்டிரசுரம் செய்கிறலயுள்ள படுபிற்ரசுரம் செய்கிறபதொக்கு ரசுரம் செய்கிறமறுபிரசுரம் செதொவனிமறுபிரசுரம் செ
மறுபிரசுரம் செக்திகைளுக்கு முண்டு தகைதொடுத்துக் தகைதொண்டிருக்கிிதொர். சிங்கைள
அரகமறுபிரசுரம் செ
பதொதுகைதொப்பதில
எந்
அக்கைகியும்
இலலதொ
த தொழிலதொள வர்க்கைத்தின் விருப்பத்திற்கு ைமைதொிதொகை தமறுபிரசுரம் செக்கையைற்பட்டு
த ஜெக்கையைவர்த்  அனைதொ
தமறுபிரசுரம் செய்
அத் க அனை
ரசுரம் செய்கிறைமைதொமறுபிரசுரம் செைமைதொ அனை
குற்ிங்கைளுக்கும் LSSP யும்  அனைது மறுபிரசுரம் செகை பங்ககை ஏற்கிிது.
17. அ ற்கும் ரசுரம் செய்கிறைமைலதொகை இவர்கைள் வடக்கு கிழக்கிரசுரம் செய்கிறல இந்திக்கையை
ஆக்கிரமிப்கப
வரரசுரம் செய்கிறவற்ப தொ அனைது,
ஒடுக்கைப்பட்ட
சிங்கைள
விவமறுபிரசுரம் செதொயிகைளின் நிக்கையைதொக்கையைைமைதொ அனை ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை உணர்வுகைகள உ தொசீ அனைம்
தமறுபிரசுரம் செய்வ தொகும். இச்தமறுபிரசுரம் செக்கையைலகைள் அதிபிற்ரசுரம் செய்கிறபதொக்கைதொ அனை JVP ைமைற்றும்
அ ன்
வழிகைதொட்டிக்கையைதொ அனை
SLFP
இன்
கைரங்கைகள
பலப்படுத்தியுள்ளது. இச் தமறுபிரசுரம் செக்கையைலகைள், குட்டி மு லதொளித்துவ
தவகு ஜெ அனைங்கைளின் கைண்கைளிற்கு முன் அனைதொல த தொழிலதொள வர்க்கை
இக்கையைக்கைத்க
இழிவுபடுத்தி,
சிங்கைள
ரசுரம் செய்கிறபரி அனைவதொ த்க
அடித் ளைமைதொகைக் தகைதொண்ட பதொசிமறுபிரசுரம் செ இக்கையைக்கைத்தின் வளர்ச்சிக்ரசுரம் செய்கிறகை
உ வுகிிது. இந்திக்கையை ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிரதொ அனைதும் இலங்ககை
மு லதொளித்துவத்திற்கு
எதிரதொ அனைதுைமைதொ அனை
வர்க்கைப்
ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டத்தினுள்ரசுரம் செய்கிறள
சிங்கைள,
மிழ்
தவகு ஜெ அனைங்கைகள
 ஜெ அனைநதொக்கையைகை ரீதியில ஐக்கிக்கையைப்படுத் பிரக்கையைத்  அனைப்படதொைமைல, LSSP
இந்
நதொட்டு
ஒடுக்கைப்பட்ட
ைமைக்கைளின்
அக அனைத்து
பிரிவுகைகளயும் விரசுரம் செய்கிறரதொதிப்ப ற்கு என் அனை தமறுபிரசுரம் செய்க்கையை முடியுரசுரம் செய்கிறைமைதொ
அத் க அனைகக்கையையும் தமறுபிரசுரம் செய்கிிது. இது, இந்திக்கையை ஆக்கிரமிப்கப
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புகைழுவ ன் மூலம்
மிழ் ைமைக்கைகள பூண்ரசுரம் செய்கிறடதொடு ஒழிக்கை
ஒத் தொகமறுபிரசுரம் செ வழங்குவரசுரம் செய்கிற தொடு, த ற்கிரசுரம் செய்கிறல த ஜெக்கையைவர்த்  அனைதொவின்
ஒடுக்குமுகி நடவடிக்ககைகைளுக்கு ஒப்பு ல அளிக்கிிது.
ரசுரம் செய்கிறமறுபிரசுரம் செதொமறுபிரசுரம் செலிமறுபிரசுரம் செ  ஜெ அனைநதொக்கையைகை ரசுரம் செய்கிறவகலத் திட்டங்கைளின் அடிப்பகடயில
த தொழிலதொள வர்க்கைத்க
சுக்கையைதொதீ அனைைமைதொகை அணிதிரட்டுவக
அடிரசுரம் செய்கிறக்கையைதொடு நிரதொகைரிப்பரசுரம் செய்கிற LSSP இன் தகைதொள்ககைகைளின் முக்கிக்கையை
அம்மறுபிரசுரம் செைமைதொகும்.

சூத்திரங்கைகளயும் உருைமைதொற்ி ரசுரம் செய்கிறவண்டும். இன்று நதொட்டுப்
புிங்கைளிரசுரம் செய்கிறல குளறுபடி தமறுபிரசுரம் செய்யும் JVP க்கைதொ அனை ஆ ரவு LSSPCP
தமறுபிரசுரம் செய்
துரசுரம் செய்கிறரதொகைத்தின் அடிப்பகடயிலும் கிரதொைமைப்புி
ைமைக்கைளின்
விரக்தியி அனைதொலும்
உருவதொ அனை தொகும்.
எதிர்வரவிருக்கும் த தொழிலதொள வர்க்கைத்தின் எழுச்சி சிங்கைள
விவமறுபிரசுரம் செதொயிகைளுக்கு ஒரு புதிக்கையை முன்ரசுரம் செய்கிற அனைதொக்ககை வழங்கி அனைதொல JVP
இலலதொத தொழிக்கைப்படும்.

18. நடந்து முடிந்
அக அனைத்து மறுபிரசுரம் செம்பவங்கைளுரசுரம் செய்கிறைமை புரட்சிக்
கைம்யனிஸட் கைழகைத்தின் ரசுரம் செய்கிறவகலத்திட்டம் அக அனைத்க யும்
மீண்டும் மீண்டும் மறுபிரசுரம் செரிதக்கையை அனை நிறுவிக்கைதொட்டியுள்ள அனை. புரட்சிக்
கைம்யனிஸட்
கைழகைம்
ைமைட்டுரசுரம் செய்கிறைமை
வடக்கிலுள்ள
மிழ்
த தொழிலதொளர்கைளதும்,
த ற்கிலுள்ள
சிங்கைள
த தொழிலதொளர்கைளதும் ைமைத்தியில பதொட்டதொளி வர்க்கை மறுபிரசுரம் செர்வரசுரம் செய்கிற சிக்கையை
மூரசுரம் செய்கிறலதொபதொக்கையைத்க
உக்கையைர்த்திப் பிடித் து. அ ற்கும் ரசுரம் செய்கிறைமைலதொகை
கைடந்
வருடம் மறுபிரசுரம் செகை மறுபிரசுரம் செரசுரம் செய்கிறகைதொ ர இக்கையைக்கைைமைதொ அனை இந்திக்கையைதொவின்
ரசுரம் செய்கிறமறுபிரசுரம் செதொமறுபிரசுரம் செலிமறுபிரசுரம் செ த தொழிலதொளர் கைழகைத்ரசுரம் செய்கிற தொடு தநருக்கைமுி இகணந்து
பல மிலலிக்கையைன் இந்திக்கையை த தொழிலதொள வர்க்கைத்தினுள்ரசுரம் செய்கிறள
ட்தரதொட்ஸகிமறுபிரசுரம் செத்திற்கைதொகை ரசுரம் செய்கிறபதொரதொடிக்கையைது. இதுவுங்கூட இந்திக்கையை
இலங்ககை த தொழிலதொளர்கைளின்
கலவிதிக்கையைதொ அனைது சிக்கைறுக்கை
முடிக்கையைதொ
ைமைட்டத்திற்கு பின்னிப் பிகணந் து என்பக
ந அனைவுபூர்வைமைதொகை விளக்கிக்கையைரசுரம் செய்கிற தொடு, ஏகைதொதிபத்திக்கையைத்திற்கு எதிரதொ அனை
ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டைமைதொ அனைது இரண்டு த தொழிலதொளர்கைளி அனைதும் இகணந்
ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டதைமைன்பக யும் விளங்கிக்கையை ன் அடிப்பகடயிலதொகும்.

21. நதொன்கைதொம் அகிலத்தின் அக அனைத்துலகைக் குழு, புரடசிக்
கைம்யனிஸட் கைழகைம் கைடந்
சில ைமைதொ ங்கைளில கைடுகைமைக்கையைதொகை
ரசுரம் செய்கிறபதொரதொடிப்தபற்ி
தொக்கைம்மிக்கை
தவற்றிகக்கையை
எண்ணி
தபருகைமைப்படுகிிது. அரமறுபிரசுரம் செதொங்கைத்தி அனைதும் சிங்கைள இ அனைவதொ க்
குண்டர்கைளி அனைதும் ஒடுக்கு முகிக்கு ைமைத்தியிலும் த தொழிலதொள
வர்க்கைத்திற்கைதொகை புரட்சிக் கைம்யனிஸட் கைழகைம் ைமைட்டுரசுரம் செய்கிறைமை
இந்திக்கையை-இலங்ககை
ஒப்பந் த்திற்கு
எதிரதொகைப்
பிரச்மறுபிரசுரம் செதொரம்
தமறுபிரசுரம் செய் து. அக அனைத்து கைடி அனைைமைதொ அனை நிகலகைமைகைளின் ைமைத்தியிலும்
இது தகைதொழும்பு, கைண்டி, க்கையைதொழ்ப்பதொணத்தில இந்திக்கையை-இலங்ககை
ஒப்பந் த்திற்கு
எதிரதொகை
தமறுபிரசுரம் செய்
தவற்றிகைரைமைதொ அனை
தபதொதுக்கூட்டங்கைள் புரட்சிக் கைம்யனிஸட் கைழகைம்
மிழ்
சிங்கைள ைமைக்கைளிகடரசுரம் செய்கிறக்கையை ரசுரம் செய்கிறபரதொ ரகவ தபறுகின்ித ன்பதும்
த ற்கிரசுரம் செய்கிறல LSSP-CP கைட்சிகைளிலிருந்தும், வடக்கிரசுரம் செய்கிறல
மிழீழ
விடு கலப்
புலிகைள்
இக்கையைக்கைத்திலிருந்தும்
மறுபிரசுரம் செக்திகைகள
தவற்றிதகைதொள்கிிது
என்பக ரசுரம் செய்கிறக்கையை
கைதொட்டுகிிது.
இந்
தவற்றியின்
தொற்பரிக்கையைந் தொன்
அண்கைமையில
புரட்சிக்
கைம்யனிஸட் கைழகைத்தின் மூன்று முக்கிக்கையை அங்கைத் வர்கைகள
நவம்பர் 12 ஆம் திகைதி தகைதொழும்பிரசுரம் செய்கிறல தகைதொகல தமறுபிரசுரம் செய்க்கையை
முக்கையைற்சித் து கைதொட்டுகின்ிது.

19. இந் இக்கைட்டதொ அனை சூழ்நிகலயிரசுரம் செய்கிறல புரட்சிக் கைம்யனிஸட்
கைழகைம்
 அனைது மறுபிரசுரம் செக்திகைகள எவவளவு ரசுரம் செய்கிறவகைைமைதொகைப் பரப்ப
முடியுரசுரம் செய்கிறைமைதொ அவவளவு ரசுரம் செய்கிறவகைைமைதொகைப் பரப்ப ரசுரம் செய்கிறவண்டும். UNP
உடன் கூட்டுச் ரசுரம் செய்கிறமறுபிரசுரம் செர்ந்துள்ள LSSP, CP க்கு எதிரதொ அனை
ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டத்க
உக்கிரப்படுத்
ரசுரம் செய்கிறவண்டும்.
புரட்சிக்
கைம்யனிஸட் கைழகைம் மறுபிரசுரம் செரிக்கையைதொகை கூறிக்கையைவதொறு:
“இங்ரசுரம் செய்கிறகையுள்ள
ஒரசுரம் செய்கிறர
முன்ரசுரம் செய்கிற அனைறும்
வழி,
த தொழிலதொள
வர்க்கைத்க , மு லதொளித்துவ கைட்சியிலிருந்து சுக்கையைதொதீ அனைைமைதொகை
அணிதிரட்டி, வடக்கு, கிழக்கு ைமைதொகைதொணங்கைளிலிருந்து இந்திக்கையை
இலங்ககை ஆக்கிரமிப்பு பகடகைகள அகைற்றுவரசுரம் செய்கிற தொடு
மிழ்
ரசுரம் செய்கிற மறுபிரசுரம் செத்தின் ரசுரம் செய்கிற சிக்கையை  ஜெ அனைநதொக்கையைகை உரிகைமைகைளுக்கு உத் ரவதொ ம்
அளிப்ப ன் மூலம், சிங்கைள,
மிழ் ரசுரம் செய்கிறபசும் ைமைக்கைளதொலதொ அனை
ரசுரம் செய்கிறமறுபிரசுரம் செதொமறுபிரசுரம் செலிமறுபிரசுரம் செ
குடிக்கையைரசிற்கைதொ அனை
முன்ரசுரம் செய்கிற அனைதொக்ரசுரம் செய்கிறகைதொடு
UNP
அரமறுபிரசுரம் செதொங்கைத்க தூக்கிதக்கையைறிக்கையை ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட ரசுரம் செய்கிறவண்டும்”.
20.
இப்ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டத்தின்
முக்கிக்கையை
மறுபிரசுரம் செக்திக்கையைதொகை
புரட்சிக்
கைம்யனிஸட்
கைழகைம்
த ற்கிரசுரம் செய்கிறல
மு லதொளித்துவ
வர்க்கைத்திற்கும் UNP க்கும் எதிரதொ அனை த தொழிலதொள வர்க்கை
நதொ அனைதொவி
ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டங்கைளிரசுரம் செய்கிறல
ன்க அனை அர்ப்பணிப்பரசுரம் செய்கிற தொடு,
முன் அனைணி வகிக்கைவும் ரசுரம் செய்கிறவண்டும். இன்று சீர்குகலந்து
சின் அனைதொபின் அனைப்பட்டுள்ள
உலகை
தபதொருளதொ தொர
தநருக்கைடியி அனைதொல
உந் ப்பட்டு
உலகிலுள்ள
திருத் லவதொதிகைளதொல ைமைிக்கைப்பட்ட த தொழிலதொள வர்க்கைம்
வரப்ரசுரம் செய்கிறபதொகும்
ைமைதொ ங்கைளிரசுரம் செய்கிறல
புதிக்கையை
தொக்கு லகைளுக்கு
வரவிருக்கிிது. இந் புதிக்கையை தொக்கு லின் ரசுரம் செய்கிறபதொது, மறுபிரசுரம் செரிக்கையைதொ அனை
புரட்சிகைர
தகைதொள்ககைகைளி அனைதொல
ஆயு பதொணிக்கையைதொகி,
இலங்ககையி அனைதும் முழு இந்திக்கையை உபகைண்டத்தி அனைதும் அரசிக்கையைற்

மீண்டும்
இலங்ககை
த தொழிலதொள
வர்க்கைத்தினுள்ரசுரம் செய்கிறள
ட்தரதொட்ஸகிமறுபிரசுரம் செத்தின் ஆதிக்கைம் உதித்த ழுவ ற்கு இலங்ககை
மு லதொளித்துவம் பக்கையைப்படுவ ற்கு இன்னுதைமைதொரு அகடக்கையைதொளம்
அண்கைமையில
JVP,
புரட்சிக்
கைம்யனிஸட்
கைழகை
அங்கைத் வர்கைகள தகைதொலலப்ரசுரம் செய்கிறபதொவ தொகை பக்கையைமுறுத்திக்கையை தொகும்.
புரட்சிக் கைம்யனிஸட் கைழகைம் இந் த்
தொக்கு லகைகளயும்
மிரட்டலகைகளயும் மிகுந்
பதொதுகைதொப்பு முன்த அனைச்மறுபிரசுரம் செரிக்ககை
நடவடிக்ககைகைரசுரம் செய்கிறளதொடு எதிர்தகைதொள்ள ரசுரம் செய்கிறவண்டும். குறிப்பதொகை
த தொழிலதொள வர்க்கைத்தினுள் புரட்சிகைர ரசுரம் செய்கிறவகலகைகள ரசுரம் செய்கிறைமைலும்
உக்கிரைமைதொக்கை ரசுரம் செய்கிறவண்டும்.
 இந்திக்கையைப் பகடரசுரம் செய்கிறக்கையை
மிழீழத்க விட்டு தவளிரசுரம் செய்கிறக்கையைறு!
மிழ்
விடு கல
ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டத்தின்
மீது
ககைகவக்கைதொரசுரம் செய்கிற !
 கைதொந்தி-த ஜெக்கையைவர்த்  அனைதொ ஒப்பந் ம் ஒழிகை!


மிழீழம்-ஸ்ரீலங்கைதொ ஐக்கிக்கையை ரசுரம் செய்கிறமறுபிரசுரம் செதொமறுபிரசுரம் செலிமறுபிரசுரம் செ அரசுக்கைதொ அனை
ரசுரம் செய்கிறபதொரதொட்டத்திற்கைதொகை மிழ் சிங்கைள த தொழிலதொளர்கைகள
ஐக்கிக்கையைப்படுத்து!



மிழ்
சிங்கைள
பதொட்டதொளி
வர்க்கைத்தின்
பதொதுகைதொவல அனைதொ அனை புரட்சிக் கைம்யனிஸட் கைழகைம் நீடூழி
வதொழ்கை!

 நதொன்கைதொம்
வதொழ்கை!

அகிலத்தின்

அக அனைத்துலக்குழு

நீடூழி
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