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இன்றய தினம,  லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சி (LSSP),  பிரதமர
சிறிமங்கா பண்டாரநங்காரநாயகங்காயக்காங்காவின் முதலங்காளித்துவ சிறிலங்காங்கா
சுதந்திரக் காட்சியுடாரநன் (SLFP)  ஒரு கூட்டாரநணி அரசங்காங்காத்தில
இணை இணைந்துகொண்காங்காண்டாரநதன் 50வது ஆண்ணைடாரந குறிக்கின்றது. முதல
முணைறயங்காகா ட்கொண்ரங்காட்ஸ்கிஸ்டுகாள் என கூறிக்கொண்காங்காண்டாரந ஒரு காட்சி,
ஒரு முதலங்காளித்துவ அரசங்காங்காத்தில நுணை்கத்தில் நுழைந்துகொண்காங்காண்டாரநது. இது
சரவதேதச கொண்தங்காழிலங்காள வரக்காத்திற்கு நீண்டாரநகாங்கால தங்காக்காங்காணைளக்
கொண்காங்காண்டாரந ஒரு வரலங்காற்றுக் காங்காட்டிக் கொண்காங்காடுப்பங்காகும.

லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சி உத்திதேயங்காகாபூரவமங்காகா
பண்டாரநங்காரநாயகங்காயக்காங்கா அரசங்காங்காத்தில இணை இணைந்து மூன்று
அணைமச்சரணைவ பதவிகாணைள ஏற்றுக்கொண்காங்காண்டாரநது.  லங்காங்கா சம
சமங்காஜக் காட்சி தணைலவர என்.எம. கொண்பதேரரங்கா, அரசங்காங்காத்தின் நிதி
அணைமச்சரங்காகா முக்கிய பதவிணைய எடுத்துக்கொண்காங்காண்டாரநங்கார.  இதற்கு
சில நாயகங்காட்காளுக்கு முன்னரதங்கான், லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சியின்
ஒரு விதேசடாரந மங்காநாயகங்காட்டில,  ஆளும கூட்டாரநணியில இணை இணைவதற்கு
கொண்பதேரரங்கா கொண்காங்காண்டுவந்த தீரமங்கானத்துக்கு ஆதரவங்காகா 501
பிரதிநிதிகாள் வங்காக்காளித்தனர.  159  சிறுபங்கான்ணைம பிரதிநிதிகாள்
தீரமங்கானத்ணைத எதிரத்ததேதங்காடு,  உடாரநனடியங்காகா (புரட்சிகார)  லங்காங்கா
சம சமங்காஜக் காட்சிணைய அலலது லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சி
(ஆர) என்பணைத அணைமக்கா பிரிந்து கொண்சன்றனர.

1963  கொண்சப்டாரநமபரில,  வளரச்சி காங்காணும தேவணைலநிறுத்த
இயக்காத்திலும 21  அமச தேகாங்காரிக்ணைகாகாள் இயக்காம
ஸ்தங்காபிக்காப்பட்டாரநதிலும கொண்வளிப்பங்காட்ணைடாரநக் காண்டாரந,  கொண்தங்காழிலங்காள
வரக்காத்தின் அதிகாரித்துவரும தீவிரமயப்படுதணைல
ஒடுக்குவதற்தேகா லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சி,  கூட்டாரநணிக்கு
அணை்கத்தில் நுழைக்காப்பட்டாரநது.  அகொண்மரிக்கா ஜனங்காதிபதி தேஜங்கான் எஃப்
கொண்கான்னடி,  அதேத மங்காதத்தில கொண்பதேரரங்கா உட்படாரந இலங்ணைகா
பங்காரங்காளுமன்ற பிரதிநிதிகாணைள சந்திக்குமளவுக்கு கொண்காங்காழுமபில
அரசியல கொண்நாயகருக்காடிகாள் கொண்தங்காடாரநரபங்காகா சரவதேதச காவனம
திருமபியிருந்தது.

1964  மங்காரசில,  இலங்ணைகாயில முதலங்காளித்துவ ஆட்சிக்கு
எதிரதேநாயகங்காக்கிய ஆபத்ணைத நாயகன்கு உ இணைரந்திருந்த
பண்டாரநங்காரநாயகங்காயக்காங்கா,  சரவங்காதிகாங்காரத்ணைத ஸ்தங்காபித்து துப்பங்காக்கி
முணைனயில கொண்தங்காழிலங்காளரகாணைள மீண்டும தேவணைலக்கு
அனுப்புமங்காறு,  அலலது ஒரு தேதசிய ஐக்கிய அரசங்காங்காத்ணைத
அணைமக்குமங்காறு தனக்கு பலதேவறு இடாரநங்காளில இருந்து
அழுத்தம வருவதங்காகா பங்காரங்காளுமன்றத்தில அறிவித்தங்கார. "எனது
முடிவு என்னகொண்வனில,  இந்த தீரவுகாள் எதுவும நாயகங்காம கொண்சலல
தேவண்டிய இடாரநத்துக்கு கொண்சலல உதவங்காது.......  எனதேவ,
கானவங்கான்காதேள,  நாயகங்கான் கொண்தங்காழிலங்காள வரக்காத்தின்
தணைலவரகாளுடாரநன் தேபச்சுக்காணைள ஆரமபிக்கா முடிவு
கொண்சய்துள்தேளன்," என்று அவர அறிவித்தங்கார.

அரசங்காங்காத்தில நுணை்கத்தில் நுழைந்துகொண்காங்காண்டாரந பின்னர,  21  அமச
தேகாங்காரிக்ணைகாகாள் இயக்காத்ணைத நிறுத்திய லங்காங்கா சம சமங்காஜக்

காட்சி,  கொண்தங்காழிலங்காள வரக்காத்தின் மத்தியில கு்கத்தில் நுழைப்பத்ணைதயும
அரசியல தடாரநமபுரள்ணைவயும உருவங்காக்கியது.  பப்தேலங்காவங்காதம
என்றணை்கத்தில் நுழைக்காப்படும சந்தரப்பவங்காத தேபங்காக்குக்கு எதிரங்காகா,  நாயகங்கான்காங்காம
அகிலத்தின் அணைனத்துலகாக் குழு முன்கொண்னடுத்த தேபங்காரங்காட்டாரநத்தின்
படிப்பிணைனகாணைள அடிப்பணைடாரநயங்காகா கொண்காங்காண்டு மட்டுதேம லங்காங்கா சம
சமங்காஜக் காட்சியின் காங்காட்டிக்கொண்காங்காடுப்பின் அரசியல தேவரகாணைள
புரிந்து கொண்காங்காள்வது சங்காத்தியமங்காகும.

1964  ஜூணைலயில கொண்வளியிடாரநப்பட்டாரந ஒரு அறிக்ணைகாயில,  நாயகங்கான்காங்காம
அகிலத்தின் அணைனத்துலகாக் குழு,  லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சி
கொண்சய்த துதேரங்காகாத்தின் சரவதேதச முக்கியத்துவத்ணைத விளக்கியது:
"லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சி உறுப்பினரகாள் பண்டாரநங்காரநாயகங்காயக்காங்காவின்
கூட்டாரநணிக்குள் நுணை்கத்தில் நுழைந்துகொண்காங்காண்டாரநணைம நாயகங்கான்காங்காம அகிலத்தின்
பரி இணைங்காமத்தில ஒரு முழு சகாங்காப்தம முடிவுக்கு வந்தணைத
குறிக்கின்றது.  கொண்தங்காழிலங்காள வரக்காத்தின் தேதங்காலவிணைய தயங்காரிப்பு
கொண்சய்ததில அது தேநாயகரடியங்காகா ஏகாங்காதிபத்தியத்துக்கு தேசணைவ
கொண்சய்ததன் மூலம,  உலகா ட்கொண்ரங்காட்ஸ்கிச இயக்காத்தில
திருத்தலவங்காதம அதன் கொண்வளிப்பங்காட்ணைடாரநக் காண்டுள்ளது."

லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சியின் அரசியல பின்னடிப்புக்கு
அத்திவங்காரமங்காகா இருந்த பப்தேலங்காவங்காத அரசியலுக்கு எதிரங்காகா,
நாயகங்கான்காங்காம அகிலத்தின் அணைனத்துலகாக் குழுவின் இலங்ணைகா
பகுதியங்காகா 1968 ல புரட்சிக் காமயூனிஸ்ட் கா்கத்தில் நுழைகாம (புகாகா) -தேசங்காசலிச
சமத்துவக் காட்சியின் (தேசங்காசகா) முன்தேனங்காடி- ஸ்தங்காபிக்காப்பட்டாரநது.

லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சியின் காங்காட்டிக்கொண்காங்காடுப்பில இருந்து
தேதங்கான்றிய ஏணைனய ஒவ்கொண்வங்காரு அரசியல தேபங்காக்கும,  லங்காங்கா சம
சமங்காஜக் காட்சி (ஆர)  தேபங்கான்று சிணைதந்து தேபங்காயின,  அலலது
கொண்காங்காழுமபு அரசியல ஸ்தங்காபகாத்தின் ஒரு பகுதியங்காகா மங்காறியுள்ளன.
இன்று லங்காங்கா சம சமங்காஜ காட்சி,  ஜனங்காதிபதி மஹிந்த
இரங்காஜபக்ஷவின் எதேதச்சதிகாங்கார அரசங்காங்காத்தில ஒரு சிறு பிரிவங்காகா
இருக்கின்றது.  நாயகவ சம சமங்காஜக் காட்சி (NSSP)  மற்றும ஐக்கிய
தேசங்காசலிசக் காட்சி (USP)  தேபங்கான்ற தேபங்காலி இடாரநதுகாள் லங்காங்கா சம
சமங்காஜக் காட்சியில இருந்து பிரிந்ததேபங்காதிலும,  அதன் வரக்கா
ஒத்துணை்கத்தில் நுழைப்பு அரசியலில இருந்து பிரியவிலணைல.  இன்று அணைவ
வலதுசங்காரி எதிர காட்சியங்கான ஐக்கிய தேதசியக் காட்சி (UNP) உடாரநன்
நாயகணைடாரநமுணைறயில கூட்டாரநணியங்காகா கொண்சயற்படுகின்றன.

லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சி, ட்கொண்ரங்காட்ஸ்கிச தேகாங்காட்பங்காடுகாணைள காங்காட்டிக்
கொண்காங்காடுத்தது ஏன் மற்றும அதன் தங்காக்காங்காள் என்ன என்பணைத
இலங்ணைகாயில மட்டுமன்றி ஆசியங்கா மற்றும உலகாம பூரங்காவும
உள்ள கொண்தங்காழிலங்காளரகாள் மற்றும இணைளஞரகாளும புரிந்து கொண்காங்காள்ள
தேவண்டியது அவசியமங்காகும.  அந்த அடிப்பணைடாரநயில மட்டுதேம,
வளரச்சி காங்காணும தேபங்கார ஆபத்துக்காள் மற்றும சமூகா
எதிரப்புரட்சிக்கு எதிரங்காகா சரவதேதச கொண்தங்காழிலங்காள வரக்காத்தின் ஒரு
புரட்சிகார இயக்காத்ணைத உருவங்காக்கா முடியும.

அணைனத்துலகாக் குழுவின் சங்காரபில இக்காங்காட்டிக்கொண்காங்காடுப்புக்கு
எதிரங்காகா தணைலயீடு கொண்சய்வதற்காங்காகா 1964 ஜூனில கொண்காங்காழுமபு கொண்சன்ற,
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இலங்ககையில் லங்கைலங்கா சம சமலங்காஜக் கைட்சியின
மலங்காபாபெரும் கைலங்காட்டிக்பகைலங்காடுப்பில் இருந்து ஐம்ாபெது

ஆண்டுகைள் 



பிரிட்டிஷ் தேசங்காசலிச கொண்தங்காழிலங்காளர கா்கத்தில் நுழைகாத்தின் (SLL)  தணைலவர
கொண்ஜரி ஹீலி,  "இதற்காங்கான [லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சி யின்
சீரழிவுக்காங்கான]  பதில,  இலங்ணைகாயில அன்றி,  பப்தேலங்காவங்காத
திருத்தலவங்காதம பற்றிய ஒரு சரவதேதச ஆய்விதேலதேய உள்ளது.
இந்த கூட்டாரநணியின் உண்ணைமயங்கான சிற்பிகாள் பங்காரிசிதேலதேய
உள்ளனர." என விளக்கினங்கார.

இரண்டாரநங்காம உலகாப் தேபங்கார கொண்வடித்தணைத அடுத்தும மற்றும
தேபங்காருக்கு பிந்ணைதய உலகா முதலங்காளித்துவத்தின்
மறுஸ்திரமயமங்காக்காத்தின் அழுத்தத்தின் கீழும,  நாயகங்கான்காங்காம
அகிலத்தினுள் மிதேுள் மிஷேல பப்தேலங்கா மற்றும ஏரகொண்னஸ்ட் மண்தேடாரநல
தணைலணைமயிலங்கான சந்தரப்பவங்காத தேபங்காக்கு தணைலநீட்டியது.
பனிப்தேபங்கார வளரச்சியுற்ற நிணைலயில,  “முதலங்காளித்துவ
ஆட்சிகாணைளயும ஸ்ரங்காலினிச உலகாத்ணைதயும இன்றியணைமயங்காமல
உள்ளடாரநக்கிய”  ஒரு புதிய "புறநிணைல யதங்காரத்தம"  வ்கத்தில் நுழைணைமக்கு
வந்துள்ளது என்று பிரகாடாரநனம கொண்சய்த பப்தேலங்கா,  ஸ்ரங்காலினிச
அதிகாங்காரத்துவத்தின் எதிரப்புரட்சித் தன்ணைம பற்றிய
ட்கொண்ரங்காட்ஸ்கியின் பண்புமயப்படுத்தணைல நிரங்காகாரித்து,  அதற்கு
ஒரு வரலங்காற்றுரீதியங்கான முற்தேபங்காக்குப் பங்காத்திரம உள்ளதங்காகா
அங்கீகாரித்தங்கார.

பப்தேலங்காவங்காதம,  கொண்தங்காழிலங்காள வரக்காத்தின் புரட்சிகார
பங்காத்திரத்ணைதயும,  சுயங்காதீனமங்கான ட்கொண்ரங்காட்ஸ்கிச காட்சிகாணைள
காட்டிகொண்யழுப்புவதற்காங்கான அவசியத்ணைதயும நிரங்காகாரித்தது.
மங்காறங்காகா, கொண்தங்காழிலங்காளர இயக்காங்காளுக்குள் உள்ள ஸ்ரங்காலினிசம,
சமூகா ஜனநாயகங்காயகாக் காட்சி,  மற்றும இலங்ணைகா தேபங்கான்ற
நாயகங்காடுகாளில தீவிரவங்காத முதலங்காளித்துவ தேதசியவங்காத தேபங்காக்குகாள்
தேபங்கான்ற பலதேவறு முதலங்காளித்துவ முகாவங்காண்ணைமகாளுக்குள்
நாயகங்கான்காங்காம அகிலத்தின் பிரிவுகாணைள காணைரத்துவிடாரந
முன்கொண்மங்காழிந்தன.

பப்தேலங்காவங்காத சந்தரப்பவங்காதத்திற்கு எதிரங்காகா நாயகங்கான்காங்காம
அகிலத்தின் அணைனத்துலகாக் குழு உருவங்காக்காப்பட்டாரநது.
அகொண்மரிக்கா தேசங்காசலிச கொண்தங்காழிலங்காளர காட்சியின் (SWP) தணைலவர
தேஜமஸ் பி.  கானன்,  மரபுவழி ட்கொண்ரங்காட்ஸ்கிசத்தின் அடிப்பணைடாரந
தேகாங்காட்பங்காடுகாணைள மீண்டும வலியுறுத்தி 1953  நாயகவமபரில ஒரு
பகிரங்காக் காடிதத்ணைத கொண்வளியிட்டாரநங்கார.

இந்த சரவதேதச நிகாழ்ச்சிப்தேபங்காக்குகாள் குறிப்பங்காகா இலங்ணைகாயில
ஒரு கூரணைமயங்கான கொண்வளிப்பங்காட்ணைடாரந காண்டாரநது.  இந்திய
துணை இணைக்காண்டாரநம முழுவதும நாயகங்கான்காங்காம அகிலத்தின் பகுதியங்காகா
1942 ல உருவங்காக்காப்பட்டாரந இந்திய தேபங்காலஷிவிக் கொண்லனினிஸ்ட்
காட்சி (BLPI),  பப்தேலங்காவின் கொண்சலவங்காக்கின் கீழ்,  அதன்
இலங்ணைகா பகுதிணைய 1950 ல லங்காங்கா சம சமங்காஜ காட்சிக்குள்
காணைரத்துவிட்டாரநது.  லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சி தணைலவரகாள்
பப்தேலங்காவின் ஸ்ரங்காலினிச சங்காரபு நிணைலப்பங்காட்ணைடாரந விமரசித்த
தேபங்காதிலும கூடாரந, 1953 ல கானன் எழுதிய காடிதத்ணைத நிரங்காகாரித்த
அவரகாள்,  நாயகங்கான்காங்காம அகிலத்தின் அணைனத்துலகாக் குழுவில
தேசர மறுத்து பப்தேலங்காவங்காத சரவதேதச கொண்சயலகாத்திதேலதேய (IS)
இருந்தனர.

லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சியின் அரசியல பின்னணைடாரநவுக்கும
மற்றும பிற்தேபங்காக்கு சிங்காள தேமலங்காதிக்காவங்காதத்துடாரநன் கொண்வற்று
தேசங்காசலிச மற்றும ஏகாங்காதிபத்திய வங்காரத்ணைத ஜங்காலங்காணைள
ணைகாயங்காளும முதலங்காளித்துவ சிறிலங்காங்கா சுதந்திரக் காட்சிக்கு
(SLFP)  அது தேமலும தேமலும அடிபணிந்து தேபங்கானதற்கும
பப்தேலங்காவும மண்தேடாரநலும தேநாயகரடி கொண்பங்காறுப்பங்காளிகாளங்காவர.
சிறிலங்காங்கா சுதந்திரக் காட்சி ஒரு முற்தேபங்காக்காங்கான மங்காற்றீட்ணைடாரந
பிரதிநிதித்துவம கொண்சய்வதங்காகா லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சி
முன்னிணைலப்படுத்தியணைம,  இலங்ணைகா தேபங்கான்ற முதலங்காளித்துவ
அபிவிருத்தி தங்காமதமங்கான நாயகங்காடுகாளில,  முதலங்காளித்துவத்தின்
எந்தகொண்வங்காரு பிரிவும அடிப்பணைடாரந ஜனநாயகங்காயகா காடாரநணைமகாணைள

முன்கொண்னடுப்பதற்கு இலங்காயக்காற்றது என்று நிறுவிய
ட்கொண்ரங்காட்ஸ்கியின் நிரந்தரப் புரட்சி தத்துவத்ணைத ணைகாவிடுவணைததேய
பிரதிந்தித்துவப்படுத்தியது.

சிறிலங்காங்கா சுதந்திரக் காட்சி,  "சிங்காளம மட்டுதேம"  நாயகங்காட்டின்
உத்திதேயங்காகாபூரவ கொண்மங்காழி என்ற ஒரு கீழ்த்தரமங்கான பிரச்சங்காரத்தின்
அடிப்பணைடாரநயில 1956 தேதரதலில கொண்வற்றி கொண்பற்றது. இந்த சிங்காளம
மட்டும என்பது தீவின் தமிழ் சிறுபங்கான்ணைமயினணைர இரண்டாரநங்காம தர
பிரணைஜகாளங்காகா தரங்குணைறக்கும ஒரு கொண்காங்காள்ணைகாயங்காகும. லங்காங்கா சம
சமங்காஜக் காட்சி சிங்காளம மட்டும கொண்காங்காள்ணைகாணைய எதிரத்த
தேபங்காதிலும,  அது சிறிலங்காங்கா சுதந்திரக் காட்சியுடாரநன் ஒரு
“தேபங்காட்டியிடாரநங்காணைம”  உடாரநன்பங்காட்டுக்குச் கொண்சன்றதேதங்காடு தேதரதலின்
பின்னர புதிய சிறிலங்காங்கா சுதந்திரக் காட்சி அரசங்காங்காம சமபந்தமங்காகா
"கொண்பங்காறுத்திருந்து ஒத்துணை்கத்தில் நுழைக்கும" ஒரு நிணைலப்பங்காட்ணைடாரந எடுத்தது.

பப்தேலங்கா மற்றும மண்தேடாரநல இதில எணைதயும எதிரக்காவிலணைல.
எலலங்காவற்றுக்கும தேமலங்காகா, 1953 ல தங்காங்காள் எடுத்த கொண்காங்காள்ணைகாப்
பிடிப்பங்கான நிணைலப்பங்காட்டில இருந்து கானன் மற்றும தேசங்காசலிச
கொண்தங்காழிலங்காளர காட்சியும பின்வங்காங்கியதன் மூலம,  லங்காங்கா சம
சமங்காஜக் காட்சி சீரழிவு தேமலும உந்தப்பட்டாரநது.  1963  ஜூனில,
முந்ணைதய தசங்காப்தத்தில தேமலும விரிவணைடாரநந்திருந்த அடிப்பணைடாரந
தேவறுபங்காடுகாள் பற்றிய எந்த விவங்காதமும இன்றிதேய பப்தேலங்காவங்காத
சரவதேதச கொண்சயலகாத்துடாரநன் தேசங்காசலிச கொண்தங்காழிலங்காளர காட்சி மறு
ஐக்கியப்பட்டாரநது.  தேமலும,  கியூபங்காவின் காங்காஸ்ட்தேரங்கா ஆட்சிணைய
கொண்பருணைமப்படுத்திய புதிதங்காகா நிறுவப்பட்டாரந ஐக்கிய கொண்சயலகாம,
இலங்ணைகாயில அது தேபங்கான்றகொண்தங்காரு முதலங்காளித்துவ தேதசியவங்காத
உருவகாத்ணைத தழுவிக்கொண்காங்காள்ள லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சிணைய
கொண்சயலூக்காத்துடாரநன் ஊக்குவித்தது.

மறு ஐக்கியத்ணைத அடுத்தும மற்றும ஐக்கிய கொண்சயலகாம கொண்காங்காடுத்த
ஊக்காத்தினங்காலும,  ஸ்ரங்காலினிச காமயூனிஸ்ட் காட்சி மற்றும 1956 ல
சிறிலங்காங்கா சுதந்திரக் காட்சி அரசங்காங்காத்தில இணை இணைந்து கொண்காங்காண்டாரந
ஒரு சிங்காளப் தேபரினவங்காத காட்சியங்கான மக்காள் ஐக்கிய
முன்னணியுடாரநனும (Mahajana Eksath Peramuna -MEP)  ஒரு
ஐக்கிய இடாரநது முன்னணிணைய உருவங்காக்கும முயற்சிணைய லங்காங்கா
சம சமங்காஜக் காட்சி எடுத்தது.  இந்த இடாரநது முன்னணிதேய, 1964 ல
பண்டாரநங்காரநாயகங்காயக்காங்காவின் அரசங்காங்காத்திற்குள் லங்காங்கா சம சமங்காஜக்
காட்சி அரசியல ரீதியங்காகா மூழ்குவதற்காங்கான ஊஞ்சலங்காகா இருந்தது.

லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சியின் காங்காட்டிக்கொண்காங்காடுப்பு,  பிரங்காந்தியம
பூரங்காவும மற்றும சரவதேதச ரீதியிலும கொண்தங்காழிலங்காள வரக்காத்திற்கு
ஒரு கொண்பரும அடியங்காகும.  இலங்ணைகாயில,  தேசங்காசலிச சரவதேதசிய
வங்காதத்ணைத அது ணைகாவிட்டாரநணைம,  இனவங்காத அரசியணைல
அடிப்பணைடாரநயங்காகாக் கொண்காங்காண்டாரந பலதேவறு குட்டி முதலங்காளித்துவ
தீவிரவங்காத அணைமப்புகாள் உருவங்காகுவதற்கு காதணைவ திறந்துவிட்டாரநது.
1966 ல உருவங்காக்காப்பட்டாரந மக்காள் விடுதணைல முன்னணி (தேஜவிப)
மங்காதேவங்காவங்காதம,  காங்காஸ்ட்தேரங்காவங்காதம மற்றும சிங்காள
மக்காள்நாயகலவங்காதத்தின் காலணைவயின் அடிப்பணைடாரநயில ஆயுதப்
தேபங்காரங்காட்டாரநத்ணைத தேபங்காதித்ததன் மூலம,  வறிய சிங்காள
இணைளஞரகாணைள தன்பக்காம ஈரத்தது.

1970 ல லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சி மற்றும காமயூனிஸ்ட் காட்சியுடாரநன்
உருவங்காக்காப்பட்டாரந இரண்டாரநங்காவது சிறிலங்காங்கா சுதந்திரக் காட்சி
கூட்டாரநணி அரசங்காங்காத்திற்கு எதிரங்காகா ஒரு ஆயுதக் கிளரச்சிணைய 1971
ல தேஜவிப முன்கொண்னடுத்தது. இதற்கு அரசங்காங்காத்தின் விணைடாரநயிறுப்பு
இரண்டு மடாரநங்காங்காகும:  இந்த எழுச்சி ஈவிரக்காமற்ற முணைறயில
நாயகசுக்காப்பட்டாரநதில 15,000  கிரங்காமப்புற இணைளஞரகாள் படுகொண்காங்காணைல
கொண்சய்யப்பட்டாரநதேதங்காடு,  தேஜவிபணைய அரசியலரீதியில
இலலங்காகொண்தங்காழிப்பதற்காங்கான முயற்சியில தமி்கத்தில் நுழைரகாளுக்கு எதிரங்காகா
சிங்காளவரகாளுக்கு சங்காரபங்கான ஒரு பக்கா சங்காரபு கொண்காங்காள்ணைகா
கொண்வளிப்பணைடாரநயங்காகா திணிக்காப்பட்டாரநது.  1972  அரசியலணைமப்பில,
சிங்காள கொண்மங்காழி மட்டும கொண்காங்காள்ணைகா உள்ளடாரநக்காப்பட்டாரநதேதங்காடு



கொண்பௌத்த மதம அரச மதமங்காகா தேபங்காற்றிப் தேப இணைப்பட்டாரநது. இந்த
தமி்கத்தில் நுழைர விதேரங்காத பங்காரபட்சங்காள் தமிழீ்கத்தில் நுழை விடுதணைலப் புலிகாள்
தேபங்கான்ற ஆயுதம தங்காங்கிய தமிழ் பிரிவிணைனவங்காத அணைமப்புகாள்
உருவங்காவதற்கு வழிதிறந்து விட்டாரநதேதங்காடு 1983 ல கொண்வடித்த
இரத்தம தேதங்காய்ந்த மூன்று தசங்காப்த காங்கால உள்நாயகங்காட்டு
தேபங்காருக்கும ஆயிரக்கா இணைக்காங்கான உயிரகாள் பலியங்காவதற்கும
காளம அணைமத்தது.

ஆசியங்கா மற்றும உலகாம முழுவதும,  அதிகாமங்காகா மதிப்பி்கத்தில் நுழைந்து
தேபங்கான ஸ்ரங்காலினிச மற்றும மங்காதேவங்காவங்காத காட்சிகாளுக்கு லங்காங்கா
சம சமங்காஜக் காட்சியின் காங்காட்டிக்கொண்காங்காடுப்பு ஒரு அரசியல
ஊக்காத்ணைத கொண்காங்காடுத்தது.  அணைவ ட்கொண்ரங்காட்ஸ்கிசத்ணைத
இழிவுபடுத்த லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சி முதலங்காளித்துவ
அரசங்காங்காத்தில நுணை்கத்தில் நுழைந்துகொண்காங்காண்டாரநணைத சுட்டிக்காங்காட்டின.
இந்தியங்காவில,  பலதேவறு ஸ்ரங்காலினிச காட்சிகாளும -இந்திய
காமயூனிஸ்ட் காட்சி (CPI)  மற்றும இந்திய காமயூனிஸ்ட் காட்சி
(மங்காரக்சிஸ்ட்)-  சீன தேசங்காவியத் பிளவு கொண்நாயகருக்காடியின் தேபங்காது
சவங்காணைல எதிரகொண்காங்காள்ளங்காமல தப்பிக்கொண்காங்காண்டாரநன. ஆயுதம ஏந்திய
நாயகக்சலபங்காரி இயக்காம,  லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சிணைய
சுட்டிக்காங்காட்டி ட்கொண்ரங்காட்ஸ்கிசத்ணைத காண்டாரநனம கொண்சய்த தேபங்காதிலும,
அணைனத்து ஸ்ரங்காலினிச அணைமப்புகாள் தேபங்கால,  அதுவும
"முற்தேபங்காக்கு"  முதலங்காளித்துவத்துடாரநனங்கான தனது கொண்சங்காந்த
கூட்டுக்கு வக்காங்காலத்து வங்காங்கியது.  அந்த அடிப்பணைடாரநயில,
சிபிஐ,  சிபிஎம,  அதேததேபங்கால தேநாயகபங்காளம முதல பிலிணைபன்ஸ்
வணைரயங்கான மங்காதேவங்காவங்காத ஆயுதக் குழுக்காள் அணைனத்தும
தங்காணைள தேதசிய அரசியல ஸ்தங்காபகாத்தில நிணைல
நிறுத்திக்கொண்காங்காண்டாரநன,  அலலது அவ்வங்காறங்கான பங்காணைதயில
பயணிக்கின்றன.

தேசங்காசலிச கொண்தங்காழிலங்காளர கா்கத்தில் நுழைகாத்ணைத (SLL)  கொண்பங்காறுத்தளவில,
லங்காங்கா சம சமங்காஜ காட்சியின் காங்காட்டிக்கொண்காங்காடுப்பங்கானது தேசங்காசலிச
கொண்தங்காழிலங்காளர காட்சி (SWP),  பப்தேலங்காவங்காதிகாளுடாரநன் மறு
ஐக்கியம கொண்காங்காண்டாரநதற்கு எதிரங்கான அதன் அரசியல
தேபங்காரங்காட்டாரநத்தின் சரியங்கான தன்ணைமணைய  உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
தேசங்காசலிச கொண்தங்காழிலங்காளர காட்சிக்குள் இருந்த நாயகங்கான்காங்காம
அகிலத்தின் அணைனத்துலகாக் குழுவின் ஆதரவங்காளரகாள்
குழுணைவப் கொண்பங்காறுத்தளவில,  லங்காங்கா சம சமங்காஜக் காட்சி
பண்டாரநங்காரநாயகங்காயக்காங்கா அரசங்காங்காத்தில நுணை்கத்தில் நுழைந்துகொண்காங்காண்டாரநணைம
குறித்த ஒரு உள் காலந்துணைரயங்காடாரநலிலங்கான அவரகாளது
தேபங்காரங்காட்டாரநம அவரகாளது கொண்வளிதேயற்றத்ணைத
விணைளவங்காக்கியதேதங்காடு,  அது 1966 ல (அகொண்மரிக்கா)  தேசங்காசலிச
சமத்துவக் காட்சியின் முன்தேனங்காடியங்கான தேவரக்காரஸ் லீக்கின்
உருவங்காக்காத்துக்கு வழிவகுத்தது.

லங்காங்கா சம சமங்காஜ காட்சியின் காங்காட்டிக்கொண்காங்காடுப்பங்கானது,
பப்தேலங்காவங்காத திருத்தலவங்காதம ஏகாங்காதிபத்தியத்துக்கு தேநாயகரடியங்காகா
தேசணைவ கொண்சய்ய கொண்சலவணைத குறிக்கின்றது என்று அது எடுத்த
முடிவு சரியங்கானதங்காகா இருந்த அதேததேவணைள,  தேசங்காசலிச

கொண்தங்காழிலங்காளர கா்கத்தில் நுழைகாம மற்றும அதிலிருந்து உருவங்கான கொண்தங்காழிலங்காளர
புரட்சிக் காட்சியும (WRP)  அதிகாரித்தளவில சந்தரப்பவங்காதத்திற்கு
எதிரங்கான சரவதேதச தேபங்காரங்காட்டாரநத்தில இருந்து தூர விலகிச்
கொண்சன்றதேதங்காடு, பிரிட்டாரநனில கொண்தங்காழிற் காட்சி மற்றும கொண்தங்காழிற்சங்கா
அதிகாங்காரத்துவத்துக்கும,  மத்திய கி்கத்தில் நுழைக்கில ஸ்ரங்காலினிச மற்றும
முதலங்காளித்துவ தேதசியவங்காத அரசுகாளுக்கும அடிபணிந்து தேபங்காயின.

1985-86 ல அணைனத்துலகாக் குழுவில இருந்த உண்ணைமயங்கான
ட்கொண்ரங்காட்ஸ்கிசவங்காதிகாள் கொண்தங்காழிலங்காளர புரட்சிக் காட்சி
சந்தரப்பவங்காதிகாளில இருந்து பிரிந்து,  நாயகங்கான்காங்காம அகிலத்திற்குள்
மூன்று தசங்காப்தங்காளங்காகா நாயகடாரநந்த உள்தேமங்காதணைல ஒரு முடிவிற்கு
கொண்காங்காண்டுவந்தனர.  இப்பிரிவங்கானது நாயகங்கான்காங்காம அகிலத்தின்
அணைனத்துலக் குழுவினுள் மங்காரக்சிசத்தின் மலரச்சிக்காங்கான
நிணைலணைமகாணைள உருவங்காக்கியதுடாரநன்,  அதனது படிகாளில
முன்கொண்னங்காருதேபங்காதுமிலலதளவிலங்கான சரவதேதச ஒருங்கிணை இணைப்ணைப
உருவங்காக்கியதுடாரநன்,  அதுதேவ இன்று உலகா தேசங்காசலிச வணைலத்
தளத்தில கொண்வளிப்பட்டுள்ளது.

இன்று நாயகங்கான்காங்காம அகிலத்தின் அணைனத்துலகாக் குழுவுக்கும மற்றும
—பப்தேலங்காவங்காத மற்றும அரச முதலங்காளித்துவ— அணைனத்து தேபங்காலி
இடாரநது தேபங்காக்குகாளுக்கும இணைடாரநதேயயங்கான தேவறுபங்காடு
பிரமங்காண்டாரநமங்கானது.  ஏகாங்காதிபத்தியத்துக்கு தேசணைவ கொண்சய்வதற்காங்கான
அவரகாளது பய இணைமங்கானது லிபியங்கா மீதங்கான அகொண்மரிக்கா
தணைலணைமயிலங்கான தேபங்கார மற்றும சிரியங்காவில ஆட்சி மங்காற்ற
நாயகடாரநவடிக்ணைகாகாள், அதேததேபங்கால உக்தேரனில வங்காஷிங்டாரநன்-ஆதரவிலங்கான
பங்காசிச-தணைலணைமயிலங்கான ஆட்சி சதி மற்றும ரஷ்யங்காவுடாரநனங்கான
முரண்பங்காடுகாளுக்கும அவரகாள் பகிரங்காமங்காகா ஆதரவளிப்பதில
சுட்டிக்காங்காட்டாரநப்பட்டுள்ளது.  அதிகாரித்துவரும தேபங்கார அபங்காயத்துக்கு
எதிரங்காகா ஒரு தேசங்காசலிச முன்தேனங்காக்கின் அடிப்பணைடாரநயில சரவதேதச
கொண்தங்காழிலங்காள வரக்காத்ணைத அணிதிரட்டி ஐக்கியப்படுத்த
அணைனத்துலகாக் குழு மட்டுதேம பிரச்சங்காரம கொண்சய்கின்றது.
சந்தரப்பவங்காதத்தின் அணைனத்து வடிவங்காளுக்கும எதிரங்கான
அணைனத்துலகாக் குழுவின் தேபங்காரங்காட்டாரநத்தின் படிப்பிணைனகாள்,
அத்தணைகாய ஒரு தேபங்கார எதிரப்பு இயக்காத்ணைத
காட்டிகொண்யழுப்புவதற்காங்கான தேபங்காரங்காட்டாரநத்திற்கு தீரக்காமங்கானணைவயங்காகும.

அணைனத்துலகாக் குழுவில உள்ள அதன் சகா
சிந்தணைனயங்காளரகாளுடாரநன் இணை இணைந்து,  தேசங்காசலிச சமத்துவக் காட்சி
காட்டுணைரகாள், விரிவுணைரகாள் மற்றும கூட்டாரநங்காள் மூலம லங்காங்கா சம
சமங்காஜக் காட்சியின் காங்காட்டிக்கொண்காங்காடுப்புக்கு எதிரங்கான தேபங்காரங்காட்டாரநத்தின்
முக்கியத்துவத்ணைத விளக்கி, அதன் 50 வது ஆண்ணைடாரந
நிணைனவுறுத்தும.  புதிய தணைலமுணைற கொண்தங்காழிலங்காளரகாள்,
இணைளஞரகாள் மற்றும தேசங்காசலிச சிந்தணைன கொண்காங்காண்டாரந
புத்திஜீவிகாளுக்கு இந்த தீரக்காமங்கான மூதேலங்காபங்காய அனுபவம
பற்றிய புரிதணைல ஏற்படுத்துவதும அதன் மூலம நாயகங்கான்காங்காம
அகிலத்தின் அணைனத்துலகாக் குழுவின் கொண்சலவங்காக்ணைகா
விரிவங்காக்குவதும ஆசியங்காவில மற்றும உலகாம முழுவதும புதிய
பகுதிகாணைள காட்டிகொண்யழுப்புவதும இன்றியணைமயங்காததங்காகும.
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