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இலங்கக: மமாபபெரும் கமாட்டிக்பகமாடுப்பு 
By G. Healy,       July 4 and 11, 1964

இலங்ககை கூட்டணியின் பின்னணியில

இலங்ககையில லங்கைலங்கா சம சமலங்காஜக் கைட்ச (LSSP)

கூட்டரசலங்காங்கைத்தில நுகில் நுழைந்தது பற்றிய உண்கம என்ன?
இன்று உலகைம் முழுவதும் உள்ள ஒவ்ள்ள ஒவ்வவலங்கார
ட்ள்ள ஒவ்வரலங்காட்ஸ்கிசவலங்காதிக்கும் மிகைமுக்கியமலங்கான ுக்கியமான ககைள்வி இதுதலங்கான்.

1964  ஜூன் 7  ம் ுக்கியமான கததி அங்கைத்தவர் மலங்கா் மாநலங்காட்டில,  507
உறுப்பினர்கைள் திரமதி பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கைவின் முதலலங்காளித்துவ
அரசலங்காங்கைத்துடன் கூட்டணி அகமக்கை ஆதரவலங்காகை
வலங்காக்கைளித்தனர்; ஸ்ரலங்காலினிச கைம்யூனிஸ்ட் கைட்ச, LSSP மற்றும்
பிலிப் குணவர்த்தனவின் கைட்சயலங்கான மகைலங்காஜன ஏக்சத்

ள்ள ஒவ்வபரமுன (MEP) ஆகியவற்க்றை ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டள்ள ஒவ்வதலங்கார ஐக்கிய

இடது முன்னணி அரசலங்காங்கைத்திற்கு ஆதரவளிக்கும் பலங்காரிசல

உள்ள “் மாநலங்கான்கைலங்காம் அகிலத்தின் ஐக்கிய ள்ள ஒவ்வசயலகைத்தின்”

("Unified Secretariat of the Fourth Internationale") ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ககைக்கு

ஆதரவலங்காகை 75 ுக்கியமான கபர் வலங்காக்கைளித்தனர்.

LSSP க்குள் ள்ள ஒவ்வகைலங்காலவின் ஆர்.டி.  சலவலங்கா மற்றும் ள்ள ஒவ்வலஸ்லி
குணவர்தன வழி் மாநடத்தும் மத்தியவலங்காத குழுவலங்கானது,  கைட்ச
கூட்டரசலங்காங்கைத்தில நுகில் நுழைவது என்று முடிள்ள ஒவ்வவடுத்துக்கியமான கபலங்காதிலும்,
கைட்சயில ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ந்தும் இரப்பது என்று முடிள்ள ஒவ்வவடுத்தது.

வர்க்கை ஒத்துகில் நுழைப்புக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ககைகய எதிர்த்த 159
அங்கைத்தவர்கைள் மலங்கா் மாநலங்காட்டில இரந்து ள்ள ஒவ்வவளி் மாநடப்பு ள்ள ஒவ்வசய்து,
LSSP (புரட்சகைர பிரிவ) என்்றை அகமப்கப நிறுவியுள்ளனர்.

1964 ஜூன் 22 அன்று பலங்காரிசல கூடிய “் மாநலங்கான்கைலங்காம் அகிலத்தின்

ஐக்கிய ள்ள ஒவ்வசயலகைம்” ஒரமனதலங்காகை தற்ுக்கியமான கபலங்காது
பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கைவின் அகமச்சரகவயில நிதி மந்திரியலங்காகை
இரக்கும் டலங்காக்டர் என்.எம்.  ள்ள ஒவ்வபுக்கியமான கரரலங்கா,  தகைவல
ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்புத்துக்றை மந்திரியலங்காகை இரக்கும் அனில மூுக்கியமான கனசங்கை
மற்றும் பலங்காரலங்காளுமன்்றை உறுப்பினரலங்காகைவம், மற்ள்ள ஒவ்வ்றைலங்கார மந்திரிப்
பதவிகய ஏற்்றைவரமலங்கான ுக்கியமான கசலங்காலள்ள ஒவ்வமலங்காண்ள்ள ஒவ்வடலி குணவர்த்தன
ஆகிுக்கியமான கயலங்காகர ள்ள ஒவ்வவளிுக்கியமான கயற்றியது.

இுக்கியமான கத ஐக்கிய ள்ள ஒவ்வசயலகைம்,  சறிதும் ள்ள ஒவ்வபலங்காரட்படுத்தலங்காமல,

இதற்குப் பின்னர் கூட்டணிக்கு ஆதரவ ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்ததற்கைலங்காகை 504
LSSP அங்கைத்தவர்கைகள கைட்சயின் அங்கைத்துவத்திலிரந்து
இரந்து தற்கைலங்காலிகைமலங்காகை நிறுத்திகவக்கை தீர்மலங்கானித்தது.
கூட்டணிக் கைட்சயில அங்கைத்தவர்கைளலங்காகை இரந்துக்கியமான கபலங்காதிலும் டி
சலவலங்கா மற்றும் குணவர்த்தன ஆகிுக்கியமான கயலங்காரின் மத்தியவலங்காத
குழுவின் மீது,  அது எவ்வித ் மாநடவடிக்ககைகயயும்
எடுக்கைவிலகல.  சர்வுக்கியமான கதச ட்ள்ள ஒவ்வரலங்காட்ஸ்கிச இயக்கைம்
ஸ்தலங்காபிக்கைப்பட்டதில இரந்து இதுுக்கியமான கபலங்கான்்றை நிகைழ்வ
ஏற்பட்டுக்கியமான கதயிலகல.

ள்ள ஒவ்வபரம்லலங்கான LSSP உறுப்பினர்கைள் முதலலங்காளித்துவ

ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ககைகைளுக்கு நிபந்தகனயற்று சரணகடந்தகம, 1953 ம்
ஆண்டுப் பிளவின் ுக்கியமான க் மாநரடி விகளவலங்காகும்.  இதில ுக்கியமான கசலங்காசலிச
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர் கைில் நுழைகைம் அங்கைத்துவம் வகிக்கும் அகனத்துலகைக்
குழுவின் சக்திகைளும் சம்பந்தப்பட்டுள்ளனர்.  அத்துடன்,
பப்ுக்கியமான கலலங்காவின் திரத்தலவலங்காதத்கத ஆதரித்தவர்கைள்

இப்ள்ள ஒவ்வபலங்காழுது "ஐக்கிய ள்ள ஒவ்வசயலகைத்கத"  சுற்றி குழுச்

ுக்கியமான கசர்ந்துள்ளனர்.

இந்த சீரழிவ,  சர்வுக்கியமான கதச ட்ள்ள ஒவ்வரலங்காட்ஸ்கிச இயக்கைத்துக்குள்
் மாநடக்கும் ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்துடன் பிரிக்கை முடியலங்காமல
பிகணந்துள்ளது.  பப்ுக்கியமான கலலங்கா மற்றும் அவரகடய ஐுக்கியமான கரலங்காப்பிய
் மாநண்பர்கைளலங்கான ுக்கியமான கஜர்கமன் மற்றும் பியர் பிரலங்காங்க்
ஆகிுக்கியமான கயலங்காரது கைலங்காட்டிக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுப்பிற்கைலங்கான முழு உதலங்காரணத்கத
இது உள்ளடக்கியுள்ளது.

கைடந்த 18 ஆண்டுகைளலங்காகை இலங்ககையில உள்ள LSSP உடன்
இகடவிடலங்காத் ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்கபக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரப்பதலங்கால இவர்கைள்தலங்கான்
கைட்டலங்காயம் இந்தப் ள்ள ஒவ்வபலங்காறுப்கப ஏற்கைுக்கியமான கவண்டும்.

இதற்கைலங்கான விகட இலங்ககையில இலகல,  மலங்கா்றைலங்காகை
பப்ுக்கியமான கலலங்காவலங்காத திரத்தலவலங்காதத்திற்கு எதிரலங்கான ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டம்
பற்றிய சர்வுக்கியமான கதச ஆய்விலதலங்கான் உள்ளது.  இக்கூட்டணியின்
உண்கமயலங்கான கைலங்காரணகைர்த்தலங்காக்கைள் பலங்காரிசல வசக்கின்்றைனர்.

லங்கைலங்கா சம சமலங்காஜக் கைட்ச, ஸ்ரலங்காலினிச கைலங்காட்டிக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுப்பிற்கு
எதிரலங்காகை சர்வுக்கியமான கதச ட்ள்ள ஒவ்வரலங்காட்ஸ்கிச இயக்கைத்தின் பிரச்சலங்காரத்கத
ஆதரித்திரந்த,  முக்கியமலங்காகை லண்டன் பலகைகலக்

கைில் நுழைகைங்கைளில இரந்து தலங்காயகைம் திரம்பிய மலங்காணவர்கைளலங்கால
1935 இல ஸ்தலங்காபிக்கைப்பட்டது.

பிரித்தலங்கானிய ஏகைலங்காதிபத்தியத்தின் தகளகைளில இரந்து
இலங்ககையின் ுக்கியமான கதசய சுதந்திர இயக்கைத்திற்கு
விமர்சனரீதியலங்காகை ஆதரகவ ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்துக்ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டு இக்கைட்ச
அரசயலில நுகில் நுழைந்தது.  ுக்கியமான கபலங்காரின் ஆரம்ப ஆண்டுகைளில
இதன் தகலவர்கைள் சக்றையில அகடக்கைப்பட்டனர்;  சலர்
இந்தியலங்காவிற்கு தப்பி ஓடினர்; அங்கு அவர்கைள் ட்ள்ள ஒவ்வரலங்காட்ஸ்கிச
குழுக்கைகள நிறுவினர்; மற்றும் பலர் தீவிுக்கியமான கலுக்கியமான கய சட்டவிுக்கியமான கரலங்காத
ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்கத ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ந்தனர்.

இந்த மலங்காணவர் தகலவர்கைள் முக்கியமலங்காகை பூர்ஷ்வலங்கா
குடும்பங்கைளில இரந்து வந்தவர்கைளலங்காவர்.  சலகரப்
ள்ள ஒவ்வபலங்காறுத்தவகரயில,  அவர்கைளுகடய ள்ள ஒவ்வபற்ுக்கியமான க்றைலங்கார்கைள் தீவின்
உயர்குடிக் குடும்பங்கைளுடன் உ்றைவ ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டவர்கைளலங்காவர்;
அவர்கைளுகடய உள்ளூர் முதலலங்காளித்துவ ் மாநலன்கைளின்
கைலங்காரணமலங்காகை இக்குடும்பங்கைள் ஏகைலங்காதிபத்திய
ுக்கியமான கமலலங்காதிக்கைத்திற்கு விுக்கியமான கரலங்காதப் ுக்கியமான கபலங்காக்ககை கைலங்காட்ட முற்பட்டன;

1- Ceylon: The great betrayal,   by G. Healy,    July 4 and 11, 1964.



இக்கைலங்காரணியும் இகளய தகலவர்கைள் பலகர ஆரம்பகைலங்கால

LSSP க்கு ஈர்த்தது.

1947 ம் ஆண்டு இலங்ககைக்கு சம்பிரதலங்காயபூர்வமலங்கான சுதந்திரம்
வில் நுழைங்கைப்பட்டது;  இகதள்ள ஒவ்வயலங்காட்டிய மற்்றைய விஷயங்கைளுக்கும்
மத்தியில,  தீவில பலங்காரலங்காளுமன்்றைத்கத அகமப்பதன் மூலம்
வலங்காக்குரிகமயும் அளிக்கைப்பட்டது.

1947   ஆம் ஆண்டுத் ுக்கியமான கதர்தலில இக்கைட்ச பல ள்ள ஒவ்வதலங்காகுதிகைளில
ள்ள ஒவ்வவற்றிள்ள ஒவ்வபற்்றைது.  LSSP யின் உயர்மட்ட தகலவர்கைளிகடுக்கியமான கய,
தற்ள்ள ஒவ்வபலங்காழுதுள்ள கூட்டணியின் பின்னணியில கைலங்காணக்கூடிய
சந்தர்ப்பவலங்காத கைரத்துக்கைள் கிட்டத்தட்ட
அக்கைலங்காலக்கைட்டத்திுக்கியமான கலுக்கியமான கய உரவலங்காகைத் ள்ள ஒவ்வதலங்காடங்கியிரந்தன.

ஏகைலங்காதிபத்தியம்,  இலங்ககையில உள்ளூர் முதலலங்காளித்துவ
வர்க்கைத்கத அதன் ககையலங்காட்கைளலங்காகை ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ந்து அதிகைலங்காரத்கத
கவத்திரப்பதற்கு அனுமதித்த நிகலகமகைளின் கீழ்,
ஏகைலங்காதிபத்தியத்திடமிரந்து சுதந்திரத்திற்கைலங்காகை ுக்கியமான கதசய
விடுதகலப் ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்கத ் மாநடத்துவது என்பது
இவர்கைளுக்கைலங்கான ஒர விஷயமலங்காகை இரந்தது.

ஆனலங்கால LSSP ஐ ஒர புரட்சகைரக் கைட்சயலங்காகை கைட்டகமத்து,

பூர்ஷ்வலங்கா பலங்காரலங்காளுமன்்றை ஜன் மாநலங்காயகைத்கத அழித்தல,
உள்் மாநலங்காட்டு முதலலங்காளிகைளின் ள்ள ஒவ்வசலவத்கத அபகைரித்தல, மற்றும்
இலங்ககையில ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள வர்க்கைத்தின் சர்வலங்காதிகைலங்காரத்கத
நிறுவதல என்பது ுக்கியமான கவள்ள ஒவ்வ்றைலங்கார விஷயமலங்காகும்.  இகதப்
ள்ள ஒவ்வபலங்காறுத்த வகரயில,  பலங்காரலங்காளுமன்்றை முக்றையில பங்கு
ள்ள ஒவ்வபறுவது என்பது இரண்டலங்காந்தர முக்கியத்துவமலங்கானதலங்காகும்.

ஆனலங்கால LSSP க்கு முன்னலங்கால இரந்த பிரதலங்கான பணியலங்கானது,
குறிப்பலங்காகை ஏகைலங்காதிபத்திய முகைவர்கைளலங்கான ுக்கியமான கதசய
முதலலங்காளித்துவத்துக்கு எதிரலங்கான ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள வர்க்கைத்தினதும்,
வறிய கிரலங்காமப்பு்றை ஏகில் நுழைகைளுகடயதுமலங்கான ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டங்கைளுக்கு
தகலகம ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுப்பதலங்காகை இரந்தது,  அுக்கியமான கத ுக்கியமான க் மாநரத்தில
பலங்காரலங்காளுமன்்றை முக்றைகயயும் உள்ளிரந்ுக்கியமான கத
அம்பலப்படுத்துவதலங்காகைவம் இரந்தது.

இந்தப் ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்கதத்தலங்கான் திட்டவட்டமலங்காகை LSSP தகலகம

தவிர்த்தது. இப்பணிகய ள்ள ஒவ்வசய்யக்கூடிய ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள வர்க்கைம்
மற்றும் கிரலங்காமப்பு்றை ஏகில் நுழைகைளிகடுக்கியமான கய ஆில் நுழைமலங்காய்
ுக்கியமான கவரூன்்றைக்கூடிய ஒர மலங்கார்க்சச தகலகமகய பயிற்றுவிக்கை
ுக்கியமான கவண்டியகத அவர்கைள் ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ந்து தவிர்த்து வந்தனர்.

அப்படிச் ள்ள ஒவ்வசய்திரக்கை ுக்கியமான கவண்டுமலங்கானலங்கால,  அவர்கைள் தங்கைள்
பிரபுத்துவ ் மாநண்பர்கைளுடன் அன்்றைலங்காடம் வன்முக்றையில ுக்கியமான கமலங்காத
ுக்கியமான கவண்டியிரந்திரக்கும்;  அத்தககைய மனக்கைசப்பிற்கு
அவர்கைள் தயலங்காரலங்காகை இலகல.  பலங்காரலங்காளுமன்்றைத்தில
வலங்கார்த்கதரீதியலங்கான நிில் நுழைற்சண்கட ுக்கியமான கபலங்காடும் விகளயலங்காட்டில
ஈடுபடுவது அவர்கைளுக்கு எளிதலங்காகை இரந்தது.

எனுக்கியமான கவ அவர்கைள் இன்னும் அதிகைமலங்கான முக்றையில
இத்தககைய பலங்காரலங்காளுமன்்றை வககையிலலங்கான ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்தின்பலங்கால
் மாநலங்காட்டம் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டு,  ஒர புரட்சகைர கைட்சகய கைட்டிள்ள ஒவ்வயழுப்ப
ுக்கியமான கவண்டிய வரலலங்காற்றுப் ள்ள ஒவ்வபலங்காறுப்பில இரந்து பின்வலங்காங்கினர்.

1947 ல இரந்து 1956  வகர இலங்ககை பலங்காரலங்காளுமன்்றைம்

மிகைத்தீவிர வலதுசலங்காரியலங்கான ஜக்கிய ுக்கியமான கதசய கைட்சயின் (United

National  Party) ஆதிக்கைத்தில இரந்தது;  அதுுக்கியமான கவலங்கா
உலகிுக்கியமான கலுக்கியமான கய கைலங்காணப்படும் மிகை ஊில் நுழைல வலங்காய்ந்த

அரசயலவலங்காதிகைகள தன்னுகடய உயர்மட்ட தகலவர்கைளலங்காகை
ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்தது.

1940  கைளிலும் 50  கைளின் முற்பகுதியிலும்,  தீவின்
ள்ள ஒவ்வபலங்காரளலங்காதலங்கார நிகலகம சரியத் ள்ள ஒவ்வதலங்காடங்கியதும் ஐக்கிய
ுக்கியமான கதசயக் கைட்சயும் ஆதரகவ இில் நுழைக்கைத் ள்ள ஒவ்வதலங்காடங்கியது.
நிகலகம எந்த அளவிற்கு ுக்கியமான கமலங்காசமலங்காகைப் ுக்கியமான கபலங்காயிற்று என்்றைலங்கால,
1952 ம் ஆண்டு தற்ுக்கியமான கபலங்காகதய பிரதம மந்திரியின் கைலங்காலம்
ள்ள ஒவ்வசன்்றை கைணவர் திர.  பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கை அக்கைட்சயில ஒர

பிளகவ ஏற்படுத்தி,  பின்னர் சறிலங்கைலங்கா சுதந்திரக் கைட்சகய
(SLFP) நிறுவியதில ுக்கியமான கபலங்காய்முடிந்தது.

ள்ள ஒவ்வபலங்காரளலங்காதலங்கார நிகலகமுக்கியமான கயலங்கா ுக்கியமான கமலங்காசத்தில இரந்து

படுுக்கியமான கமலங்காசமலங்கான நிகலக்கு ள்ள ஒவ்வசன்்றைது;  ஜக்கிய ுக்கியமான கதசய கைட்ச
(UNP), ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைள் மற்றும் விவசலங்காயிகைளது வலங்காழ்க்ககைத்
தரங்கைளின் மீது ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ந்து தலங்காக்குதல ுக்கியமான கமல தலங்காக்குதலகைகள
ள்ள ஒவ்வதலங்காடுத்தது.

ஆகைஸ்ட் 12,  1953  இல LSSP அரிசவிகல உயர்கவ
எதிர்த்து மிகைப்ள்ள ஒவ்வபரிய ஹர்த்தலங்கால ் மாநடவடிக்ககைக்கு தகலகம

தலங்காங்கியது. அந்் மாநடவடிக்ககை முதலலங்காளித்துவ UNP அரசலங்காங்கைம்
மற்றும் இலங்ககையின் முதலலங்காளித்துவ வர்க்கைம்
முழுவதிற்கும் எதிரலங்கான ுக்கியமான க் மாநரடியலங்கானதும்
வன்முக்றையலங்கானதுமலங்கான ுக்கியமான கமலங்காதல என்்றை தன்கமகய

ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்தது. 1954 ம் ஆண்டு LSSP தனது வரடலங்காந்தர
கைட்ச மலங்கா் மாநலங்காட்டில பின்வரமலங்காறு கூறியது: "இம் ுக்கியமான கமலங்காதலகைள்
முழு பிரலங்காந்தியங்கைளிலும் ஓர் உண்கமயலங்கான கிளர்ச்சயின்
மட்டத்கத எட்டியது...  மக்கைள் இத்தககைய
முன்ுக்கியமான கனலங்காடியிலலலங்காத ுக்கியமான க் மாநரடி ் மாநடவடிக்ககைப் ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்தில
ள்ள ஒவ்வவற்றி ள்ள ஒவ்வபற்்றை உணர்கவயும் மற்றும் தற்கைலங்காலிகைமலங்காகை
ள்ள ஒவ்வசயலிில் நுழைந்து விட்ட ஓர் அரசலங்காங்கைத்கதயும் எதிர்ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டனர்."

ஆளும் வர்க்கைத்கதயும் பிரிட்டிஷ் ஏகைலங்காதிபத்தியத்கதயும்
ள்ள ஒவ்வபலங்காறுத்தவகர இந்த நிகலகம ள்ள ஒவ்வபரம் ஆற்ள்ள ஒவ்வ்றைலங்காணலங்கா
நிகலகயயலங்காகை ஆனது.

எனுக்கியமான கவ திர.  பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கை கைட்ச அகமத்தது
பிற்ுக்கியமான கபலங்காக்குச் சக்திகைளுக்கு மகைத்தலங்கான முக்கியத்துவமலங்காயிற்று.

இனி UNP ஆளமுடியலங்காது என்்றை நிகலயில,
வலங்கார்த்கதஜலங்காலக்கைலங்கார பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கை அரங்கிற்கு
ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டுவரப்பட்டலங்கார்.

உள்் மாநலங்காட்டு முதலலங்காளித்துவ ஆட்ச மற்றும் ஏகைலங்காதிபத்திய
் மாநலன்கைகள கைலங்காப்பலங்காற்றுவதற்கைலங்காகை அவர் தன்னுகடய
கைட்சயின் ஸ்தலங்காபகை ுக்கியமான கவகலத்திட்டத்தில ள்ள ஒவ்வவற்று ுக்கியமான கசலங்காசலிசக்
ுக்கியமான ககைலங்காரிக்ககைக்கு உதட்டளவில ஆதரவளிக்கைுக்கியமான கவண்டி
இரந்தலங்கார்,  அுக்கியமான கத ுக்கியமான க் மாநரத்தில மிகை உறுதியலங்கான முக்றையில
முதலலங்காளித்துவ மற்றும் ஏகைலங்காதிபத்திய ் மாநலன்கைள் தீவில
கைலங்காப்பலங்காற்்றைப்படுவதற்கு அரம்பலங்காடுபட்டலங்கார்.

அவரகடய கைட்ச ஒர குட்டி முதலலங்காளித்துவ,
முதலலங்காளித்துவக் கைட்சயலங்காகும்;  அதன் முக்கிய ுக்கியமான க் மாநலங்காக்கைம்
ஐக்கிய ுக்கியமான கதசயக் கைட்சயுடன் வளர்ந்துவரம் அதிரப்திகயக்
ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்த ள்ள ஒவ்வவகுஜனங்கைகள தடுத்து நிறுத்துவதலங்காகை
இரந்தது.  ஹர்த்தலங்கால ் மாநடவடிக்ககைக்கு பின்னர்,

அந்் மாநடவடிக்ககை தீவ முழுவதிலும் LSSP க்கைலங்கான ஆதரகவப்

ள்ள ஒவ்வபரக்கியிரந்தது.

2- Ceylon: The great betrayal,   by G. Healy,    July 4 and 11, 1964.
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் மாநலங்கான்கைலங்காம் அகிலத்தின் 1953  பிளவம் இலங்ககை
நிகைழ்வகைளும்

1953  ஆம் ஆண்டு இறுதியில,  ் மாநலங்கான்கைலங்காம் அகிலத்தில
ஏற்பட்ட பிளவினலங்கால;  இலங்ககையில ் மாநடந்த பிந்கதய
நிகைழ்வகைளில அதன் ுக்கியமான க் மாநரடிப் பலங்காதிப்பு இரந்தது என்பது
இப்ுக்கியமான கபலங்காது ள்ள ஒவ்வதளிவலங்காகைத் ள்ள ஒவ்வதரிகி்றைது.

சர்வுக்கியமான கதச நிகைழ்வகைளின் அழுத்தங்கைளின் விகளவலங்காகை
ுக்கியமான கசலங்காவியத் அதிகைலங்காரத்துவத்திற்குள்
பின்ுக்கியமான கனலங்காக்கித்திரம்பவியலலங்காத இடதுுக்கியமான க் மாநலங்காக்கிய
நிகைழ்ச்சுக்கியமான கபலங்காக்கு ஆரம்பமலங்காகிவிட்டது என்்றை பப்ுக்கியமான கலலங்காவின்
தத்துவத்கத ஒட்டி பிளவ ஏற்பட்டது.  இது,
அதிகைலங்காரத்துவத்தின் ஒர பகுதி உகடத்துக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டு
ள்ள ஒவ்வசன்று,  ஒர புரட்சகைர தகலகமயின் பலங்காத்திரத்கத
ுக்கியமான கமற்ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ள இட்டுச்ள்ள ஒவ்வசலல முடியும் மற்றும் ுக்கியமான கசலங்காவியத்
ஒன்றியத்திற்குள் ஜன் மாநலங்காயகைத்கத மீளவம் அறிமுகைம்
ள்ள ஒவ்வசய்யமுடியும் என்்றை உட்குறிப்கப ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்தது.

ஐுக்கியமான கரலங்காப்பலங்காவில பப்ுக்கியமான கலலங்கா தன்னுகடய,  திரத்தலவலங்காதக்
ுக்கியமான ககைலங்காட்பலங்காட்கட விளக்குவதற்கைலங்காகை,  "ஸ்ரலங்காலினிசத்தின்
எழுச்சயும் வீழ்ச்சயும்"  என்்றை தீர்மலங்கானத்கத வடிவகமத்துக்
ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரக்ககையில,  LSSP யின் ள்ள ஒவ்வசயலரலங்கான ள்ள ஒவ்வலஸ்லி

குணவர்த்தன SLFP இன் தன்கம பற்றி ஊகைஞ்ள்ள ஒவ்வசய்ய

ள்ள ஒவ்வதலங்காடங்கினலங்கார்.

LSSP யின் ஆங்கில வலங்காரலங்காந்திர ஏடலங்கான Sama Samajist இல

1953 ஆண்டின் ஆரம்ப பதிப்பு ஒன்றில அவர் SLFP ஐ ஒர
"மத்தியவலங்காத கைட்ச"  என்று ள்ள ஒவ்வபயரிட்டலங்கார்;  இது
முதலலங்காளித்துவத்கத ஏற்று நின்்றைலங்காலும்,  LSSP யின்
ுக்கியமான ககைலங்காரிக்ககைகைள் பலவற்றிற்கு ஆதரவ ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுக்கைக்கூடும் என்று
அவர் கூறினலங்கார்.

சல குறிப்பிட்ட நிபந்தகனகைளின் கீழ் SLFP, இலங்ககைத்

ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள வர்க்கைத்தின் ் மாநலன்கைளுக்கு ஏற்்றை முக்றையில
கைட்டலங்காயமலங்காகை ் மாநடக்கும்படி நிர்பந்திக்கைப்படும் என்்றை பிரகம
உரவலங்காக்கைப்பட்டது. 

இவ்விதத்தில அவர் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள வர்க்கைத்கத அடித்தளமலங்காகைக்
ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டுள்ள சீர்திரத்தவலங்காத கைட்சகைளில ் மாநன்கு அறிந்திரந்த
ள்ள ஒவ்வசயலமுக்றைகைகள,  முதலலங்காளித்துவத்திகன அடிப்பகடயலங்காகை
ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்ட ஒர குட்டி முதலலங்காளித்துவ கைட்சயின்
வலங்கார்த்கதஜலங்கால இடது மூடுதிகரயுடன் குில் நுழைப்பிக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டலங்கார்.

SLFP ஒர மத்தியவலங்காதக் கைட்ச அலல,  ஆனலங்கால

ள்ள ஒவ்வசலவலங்காக்கிில் நுழைந்துவிட்ட UNP ஐ ஆபத்திலிரந்து மீட்கை வந்த

ஒர முதலலங்காளித்துவக் கைட்ச ஆகும்;  அதனது இடது
மூடுதிகர,  ் மாநகடமுக்றையில ள்ள ஒவ்வபலங்காரளற்்றைகவ;  அதன்
எழுச்சயலங்கானது,  LSSP ஐ தனிகமப்படுத்த ுக்கியமான கவண்டுள்ள ஒவ்வமன்்றை
ஆளும் வர்க்கைத்தலங்கால திட்டமிட்ட கைணக்கீட்டின் ஒர
பகுதியலங்காகும்.

LSSP ஒர புரட்சகைரக் கைட்ச என்்றை நிகலயில,  அதன் முழு
எதிர்கைலங்காலத்தின் மீதும் ள்ள ஒவ்வலஸ்லி குணவர்த்தன ஒர
ுக்கியமான ககைள்விக்குறியிகன இட்டலங்கார்,  அுக்கியமான கத ுக்கியமான க் மாநரத்தில பப்ுக்கியமான கலலங்கா
் மாநலங்கான்கைலங்காம் அகிலத்தின் பலங்காத்திரத்தின் மீதும்,  அதன்
எதிர்கைலங்காலத்தின் மீதும் ஒர ுக்கியமான ககைள்விக்குறியிகன இட்டலங்கார்.
மலங்கார்க்சசம் பற்றிய அத்தககைய ஒர தத்துவலங்கார்த்த திரத்தலில
இரந்து,  திரத்தலவலங்காதிகைளலங்கான ள்ள ஒவ்வலஸ்லி குணவர்த்தன

மற்றும் ள்ள ஒவ்வகைலங்காலவின் ஆர். டி சலவலங்காவிற்கு இலங்ககையில ஒர
புரட்சகைர கைட்சகயக் கைட்டுவது என்பது சலங்காத்தியமற்்றைதலங்காகும்.

ஏகைலங்காதிபத்தியவலங்காதிகைளுக்கு எதிரலங்காகை SLFP சல குறிப்பிட்ட
நிகலகமகைளில ள்ள ஒவ்வபரிதலங்காகைப் ுக்கியமான கபசனலங்காலும்,  மற்றும்
கைலங்காப்பீட்டுத்துக்றை,  ள்ள ஒவ்வபட்ுக்கியமான கரலங்காலிய கைட்டகமப்புக்கைள்
ுக்கியமான கபலங்கான்்றைவற்க்றை ுக்கியமான கதசயமயமலங்காக்கினலங்காலும்கூட,
இந்் மாநடவடிக்ககைகைள் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள வர்க்கைத்தின் நிகலகமகய
உயர்த்துவதற்கு சறிதளவில உதவின அலலது எவ்வித
மலங்காற்்றைத்கதயும் ள்ள ஒவ்வசய்துவிடவிலகல;  பிரிட்டனில முக்கிய
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலகைள் ுக்கியமான கதசயமயமலங்காக்கைப்பட்டதலங்கால விகளந்த
முக்கியத்துவத்துடன் இகத குில் நுழைப்பிக்ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ள கூடலங்காது.

குறிப்பலங்காகை அண்கமயில SLFP யினலங்கால ுக்கியமான கமற்ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளப்பட்ட

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிலலங்கான ுக்கியமான கதசயமயமலங்காக்கைல
ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ககைகைள்,  முக்கியமலங்கான உள்் மாநலங்காட்டு முதலலங்காளித்துவ
் மாநலன்கைளின் ள்ள ஒவ்வபலங்காரளலங்காதலங்கார நிகலகமகைகள
வலுப்படுத்துவதற்கைலங்காகை வடிவகமக்கைப்பட்டுள்ளன.

1954 ம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில ள்ள ஒவ்வகைலங்காழும்பில ் மாநகடள்ள ஒவ்வபற்்றை
கூட்டம் ஒன்றில,  LSSP தகலகம ஒரமனதலங்காகை பப்ுக்கியமான கலலங்காவின்
திட்டங்கைகள நிரலங்காகைரித்தது.  அுக்கியமான கத ஆண்டு ஜூன் மலங்காதம்
ஐுக்கியமான கரலங்காப்பலங்காவில பப்ுக்கியமான கலலங்காவின் தீர்மலங்கானமலங்கான, "ஸ்ரலங்காலினிசத்தின்
எழுச்சயும் சரிவம்" பற்றி விவலங்காதிக்கை ஒர சர்வுக்கியமான கதச மலங்கா் மாநலங்காடு

கூடியது.  அம்மலங்கா் மாநலங்காட்டிற்கு LSSP அனுப்பிய ுக்கியமான கபரலங்காளர் குழு
ள்ள ஒவ்வகைலங்காலவின் ஆர் டி.  சலவலங்கா மற்றும் ள்ள ஒவ்வலஸ்லி குணவர்த்தன
ஆகிுக்கியமான கயலங்காரலங்கால தகலகம தலங்காங்கைப்பட்டிரந்தது.

இலங்ககையில அவர்கைளுகடய ுக்கியமான கதசயக் குழு ஏற்கைனுக்கியமான கவ
தீர்மலங்கானித்திரந்தபடி பப்ுக்கியமான கலலங்காவின் தீர்மலங்கானத்கத நிரலங்காகைரித்து
வலங்காக்கு அளிப்பதற்கு மலங்கா்றைலங்காகை, இவர்கைள் இரவரம் தலங்காங்கைள்
ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டுவரம் சல திரத்தங்கைகள பப்ுக்கியமான கலலங்கா ஏற்்றைலங்கால அதற்கு
ஆதரவலங்காகை வலங்காக்கைளிப்பதலங்காகை கூறினர்;  உண்கமயில
இலங்ககையில அவர்கைளுகடய சந்தர்ப்பவலங்காதப் ுக்கியமான கபலங்காக்ககை
பற்றி பப்ுக்கியமான கலலங்கா கைண்டுள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளலங்காது இரந்தலங்கால தலங்காங்கைளும்
ஐுக்கியமான கரலங்காப்பலங்காவில ் மாநடப்பகத பற்றி கைண்டுள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளலங்காது
இரந்துவிடுவதற்கு ஒப்புக்ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டனர்.

அக்கைலங்காலக்கைட்டத்தில இரந்து பப்ுக்கியமான கலலங்காவிற்கும் LSSP

தகலவர்கைளுக்கும் சர்வுக்கியமான கதச இயக்கைத்தில ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ந்திரந்த
ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ககையற்்றை உடன்பலங்காட்டிற்கு இதுதலங்கான் அடிப்பகடயலங்காகை
இரந்தது.

சர்வுக்கியமான கதச நிகைழ்வகைள் பற்றி ஓர் அரசயல ள்ள ஒவ்வதளிவபடுத்தகல
விரம்பிய அகனத்துலகைக் குழுவில இரந்த
ட்ள்ள ஒவ்வரலங்காட்ஸ்கிஸ்ட்டுகைளுக்கு எதிரலங்காகை அவர்கைள் பப்ுக்கியமான கலலங்காவிற்கு
ஆதரவ ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்தனர்;  தன்னுகடய பங்கிற்கு பப்ுக்கியமான கலலங்கா

இவர்கைகள உலகிுக்கியமான கலுக்கியமான கய "மிகைப் ள்ள ஒவ்வபரிய ட்ள்ள ஒவ்வரலங்காட்ஸ்கிச
அகமப்பு"  என்று வலங்கானளலங்காவிற்கு உயர்த்திப் பலங்காரலங்காட்டினலங்கார்;
இதனூடலங்காகை இவர்கைளுகடய சந்தர்ப்பவலங்காதம் ுக்கியமான கவண்டுள்ள ஒவ்வமன்ுக்கியமான க்றை
மூடி மக்றைக்கைப்பட்டது.  இயக்கைத்கத எதிர்ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டுள்ள
கைடுகமயலங்கான பிரச்சகனகைகள விவலங்காதிக்கை முயன்்றைவர்கைள்
எவள்ள ஒவ்வரலங்காரவரம்,  குில் நுழைப்பம் விகளவிப்பவர்கைள்,

பிளவபடுத்துபவர்கைள் (disrupter  and a factionalist) என இர
பு்றைத்தலங்காலும் கைண்டனத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டனர்.

1956 ம் ஆண்டு ள்ள ஒவ்வபலங்காதுத் ுக்கியமான கதர்தலில,  SLFP முதல

தடகவயலங்காகை அரசலங்காங்கைத்கத UNP இடம் இரந்து
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ககைப்பற்றியது.  இப்ுக்கியமான கபலங்காது SLFP ஒர மத்தியவலங்காத கைட்ச

என்்றை தத்துவலங்கார்த்த வகரவிலக்கைணம் LSSP தகலவர்கைளுக்கு

ஒர புதிய வடிவத்கத எடுத்தது. ுக்கியமான கதர்தலுக்கு சற்று பின்னர்

SLFP ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்பலங்கான LSSP இன் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ககை "ள்ள ஒவ்வபலங்காறுப்பலங்கான
கூட்டுகில் நுழைப்பு"  என்பதலங்காகை இரக்கைுக்கியமான கவண்டும் என
அறிவித்தனர்.

UNP ஐ ுக்கியமான கபலங்கான்ுக்கியமான க்றை SLFP ஆலும் இலங்ககையில ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள

வர்க்கைமும் விவசலங்காயிகைளும் எதிர்ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்த அடிப்பகட
பிரச்சகனகைளில ஒன்க்றைக்கூடத் தீர்க்கை முடியவிலகல. 

1956  இல திர.  பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கைவின் அரசலங்காங்கைம்
அகமக்கைப்பட்ட பின்னர்,  அவர் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கைங்கைளில சல
ுக்கியமான கவர்கைகளக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்த குட்டி முதலலங்காளித்துவக்

கைட்சயலங்கான MEP உடன் ஓர் உடன்பலங்காட்டிற்கு வந்தலங்கார்.  அது

முன்னர் LSSP யினலங்கால ள்ள ஒவ்வவளிுக்கியமான கயற்்றைப்பட்டிரந்த பிலிப்

குணவர்த்தனவினலங்கால நிறுவப்பட்டு, வழி் மாநடத்தப்பட்டு வந்தது.

அவர் பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கைவின் மந்திரிசகபயில ுக்கியமான கசர்த்துக்
ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளப்பட்டு இந்தக் கூட்டரசலங்காங்கைத்தின் ள்ள ஒவ்வபயர் M  E  P

என்று மலங்காற்்றைப்பட்டலங்காலும்கூட,  ஆரம்பத்தில இரந்ுக்கியமான கத,
எதிர்பலங்கார்த்தகதப்ுக்கியமான கபலங்கால, அது ுக்கியமான கதலங்காலவியகடந்தது.

1950  கைளின் கைகடசப் பகுதியில
ுக்கியமான கவகலநிறுத்தங்கைளும் ள்ள ஒவ்வவகுஜனப் ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டங்கைளும்
தீவ முழுவதும் ள்ள ஒவ்வவளிப்பட்டுக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்தன. 1959

ஜூகல 18/19  ம் ுக்கியமான கததிகைளில நிகைழ்ந்த LSSP யின்
வரடலங்காந்திர மலங்கா் மாநலங்காட்டின் அரசயல தீர்மலங்கானங்கைள்கூட
கீழ்கைண்டவற்க்றையும் கூ்றை ுக்கியமான க் மாநர்ந்தது:

தற்ுக்கியமான கபலங்காகதய அரசயல நிகலகமயில MEP

அரசலங்காங்கைத்கத அகைற்றுவதற்கைலங்கான
ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்தில ககையலங்காளப்பட ுக்கியமான கவண்டிய
தந்திுக்கியமான கரலங்காபலங்காயங்கைள் பற்றி தீர்மலங்கானிப்பதில
உள்ள இரண்டு முக்கிய கூறுபலங்காடுகைள்
கைவனமலங்காகை மதிப்பீடு ள்ள ஒவ்வசய்யப்பட ுக்கியமான கவண்டும்.
ஒர பு்றைத்தில கைடந்த ஒன்்றைகர ஆண்டுகைளில
மக்கைட்திரட்டின் சல பிரிவகைளிகடுக்கியமான கய, அதிலும்
குறிப்பலங்காகை ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள வர்க்கைத்திகடுக்கியமான கய,
ுக்கியமான க் மாநரடியலங்கான,  பலங்காரலங்காளுமன்்றைத்திற்கு பு்றைம்பலங்கான
் மாநடவடிக்ககைகைள் ுக்கியமான கமற்ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளப்பட ுக்கியமான கவண்டும்
என்்றை ுக்கியமான கபலங்காக்கு உள்ளது.

் மாநவம்பர் 1957  இல இரந்து ் மாநலங்காம்

ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ச்சயலங்கான ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள வர்க்கை
ுக்கியமான கவகலநிறுத்தங்கைகள கைண்டு வரகிுக்கியமான க்றைலங்காம்;

தனித்தன்கம வலங்காய்ந்த கைடந்த மலங்கார்ச் 3 ம் ுக்கியமான கததி
ஒர ் மாநலங்காள் அகடயலங்காள ள்ள ஒவ்வபலங்காதுுக்கியமான கவகல
நிறுத்தத்கதத் தவிர,  இகவ அகனத்தும்

ள்ள ஒவ்வபலங்காரளலங்காதலங்காரப் ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டங்கைுக்கியமான கள ஆகும்.  ுக்கியமான கம

1958  இல நிகைழ்ந்த வகுப்புவலங்காத கைலவரம்
மற்றும் அகதத் ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ந்த
அவசரகைலங்காலநிகலயின் முதல மலங்காதங்கைளின்
கைடுகமயலங்கான ள்ள ஒவ்வகைடுபிடிகைளும்
இப்ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டங்கைகள தலங்காமதப்படுத்தத்தலங்கான்
முடிந்தனுக்கியமான கவ அன்றி சமீப கைலங்காலத்தில அகவ

மீண்டும் வந்துள்ளகத தடுக்கை முடியவிலகல.
கைடுகமயலங்காகை உணரப்பட்டுள்ள ள்ள ஒவ்வபலங்காரளலங்காதலங்காரப்
பிரச்சகனகைகள எதிர்ுக்கியமான க் மாநலங்காக்குககையில
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைளிகடுக்கியமான கய ுக்கியமான கவகலநிறுத்தம்
ள்ள ஒவ்வசய்ய ுக்கியமான கவண்டும் என்்றை தயலங்கார்நிகல
கைட்டலங்காயமலங்காகை உள்ளது.

ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைளின் ுக்கியமான கவகலநிறுத்த
் மாநடவடிக்ககைகய தவிர,  சமீப மலங்காதங்கைளில
அரசயல நிகைழ்வகைளலங்கான ுக்கியமான கசரிகுடியிரப்புகைகள
அழிப்பிற்கு ள்ள ஒவ்வவகுஜன எதிர்ப்பு,  அரசுக்கு
ள்ள ஒவ்வசலங்காந்தமலங்கான நிலத்கத பரந்தளவில
ஆக்கிரமித்தல,  இரயில பலங்காகதகைளில
ள்ள ஒவ்வவகுஜன சத்தியலங்காக்கிரகைம் ுக்கியமான கபலங்கான்்றைவற்க்றையும்
கைண்ணுற்று வரகிுக்கியமான க்றைலங்காம் அதிரப்தியின்
இத்தககைய ள்ள ஒவ்வவளிப்பலங்காடுகைள் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள
வர்க்கைத்திகடுக்கியமான கய ுக்கியமான கவகலநிறுத்தங்கைள் பரவவது
ுக்கியமான கபலங்கான்்றை வழிவககையில பரவவிலகல என்பது
உண்கமுக்கியமான கய.  ஆயினும்கூட இகவ
குறிப்பிடத்தக்கை நிகைழ்வகைளலங்காகும்;  ஏள்ள ஒவ்வனனில
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைகளத் தவிர உகில் நுழைப்பலங்காளர்கைளின்
மற்்றை பிரிவகைளும் ள்ள ஒவ்வவகுஜன,  ுக்கியமான க் மாநரடி
் மாநடவடிக்ககைகய எடுக்கும் தன்கமகய
புலப்படுத்துகின்்றைன.  இந்தப் பிரிவகைளும்
ுக்கியமான க் மாநரடியலங்காகை அன்்றைலங்காடத் ுக்கியமான கதகவகைளுடன்
ுக்கியமான கவர்கைகள ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்ட பிரிவகைளலங்காலதலங்கான்
் மாநடத்தப்படுகின்்றைன என்பது குறிப்பிடத்தக்கைது.

சுரங்கைக் கூறின்,  ள்ள ஒவ்வபரம்பலங்காலலங்கான மக்கைள்
இன்னமும் அரசயலகமப்புரீதியலங்கான
முக்றைகைகளயும் வழிவககைகைகளயும்தலங்கான்
முக்கியமலங்காகை ் மாநம்பியிரக்கின்்றைனர்;  ஆனலங்கால
ுக்கியமான க் மாநரடியலங்கான ் மாநடவடிக்ககை மூலம்தலங்கான்
விடயங்கைகள தீர்க்கைமுடியும் என்று உணரம்
சந்தர்ப்பங்கைளில அரசயலகமப்புரீதியலங்கான
வழிவககைகைளுக்கு ள்ள ஒவ்வவளிுக்கியமான கய அரசலங்காங்கைத்தின்
மீது அழுத்தம் ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுப்பதற்கைலங்காகைவம் அவர்கைள்
தயலங்காரலங்காகை உள்ளனர்.

LSSP இந்த இரவழிகைளிலும் தங்கிநிற்கை முயன்்றைது.
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள வர்க்கைத்தின் எதிர்ப்பு மற்றும் ுக்கியமான கவகலநிறுத்த
் மாநடவடிக்ககையின் வளர்ச்சக்கு அது உதட்டளவில ஆதரவ
ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்தது;  அுக்கியமான கத ுக்கியமான க் மாநரத்தில ுக்கியமான கமலும் ுக்கியமான கமலும் கூடுதலலங்கான
கைவனத்கத பலங்காரலங்காளுமன்்றை அரசயல திகசயிலும் அது
திரப்பியது.

கைட்சக்குள் ் மாநடந்த விவலங்காதங்கைள் இப்பிரச்சகனகைகளத்தலங்கான்
கமயமலங்காகை ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்தன.  எட்மண்ட் சமரக்ள்ள ஒவ்வகைலங்காடியின்
தகலகமயில ஒர சறுபலங்கான்கம குழு,  கைட்சகய
பலங்காரலங்காளுமன்்றை முக்றைக்கு பு்றைம்பலங்கான ் மாநடவடிக்ககைகைளில
ள்ள ஒவ்வசலுத்த விரம்பியது;  ஆனலங்கால என்.எம்.  ள்ள ஒவ்வபுக்கியமான கரரலங்கா,  ள்ள ஒவ்வலஸ்லி
குணவர்தன மற்றும் டி சலவலங்கா தகலகமயிலலங்கான குழு,
ுக்கியமான கமலும் கூடுதலலங்கான வககையில ஒர பலங்காரலங்காளுமன்்றை

வககையிலலங்கான கூட்டணிகய SLFP உடன் கவத்துக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டு

1960 ள்ள ஒவ்வபலங்காதுத் ுக்கியமான கதர்தலுக்கு தயலங்காரிக்கை விரம்பியது.

குறிப்பலங்காகை உயர்மட்டத் தகலவர்கைள் பலங்காரலங்காளுமன்்றை

ுக்கியமான கதர்தலுக்கைலங்கான பட்டியலில ள்ள ஒவ்வமலங்காத்தமலங்காகை 80 உறுப்பினர்கைகள
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அறிவித்துக்கியமான கபலங்காதும்,  அுக்கியமான கதுக்கியமான க் மாநரத்தில ‘ுக்கியமான கமலங்காதல தவிர்ப்பு’  ('No
Clash') உடன்பலங்காடு ஒன்க்றையும் SLFP மற்றும் கைம்யூனிஸ்ட்
கைட்சயுடன் பல முக்கியமலங்கான ள்ள ஒவ்வதலங்காகுதிகைளிலும் அறிவித்த
ள்ள ஒவ்வபலங்காழுது,  கைட்சயின் கீழ்மட்டத் ள்ள ஒவ்வதலங்காண்டர்கைள் முற்றிலும்
குில் நுழைப்பம் அகடந்தனர்.

அதிவலதுசலங்காரியினர் அதிகைலங்காரத்கதக் ககைப்பற்றி மீண்டும் ஒர
சர்வலங்காதிகைலங்காரத்கத நிறுவம் ஆபத்திரப்பதன் கைலங்காரணமலங்காகை
அத்தககைய கூட்டு,  ுக்கியமான கதகவ என்று அவர்கைள் கூறினர்.  ஒர

முதலலங்காளித்துவக் கைட்சக்கைலங்கான (SLFP) தமது ஆதரகவ,
ஸ்ரலங்காலினிஸ்டுகைள் முன்பு ஸ்ள்ள ஒவ்வபயினிலும், பிரலங்கான்சலும் மக்கைள்
முன்னணி அரசலங்காங்கைங்கைளுக்கு வர்க்கை ஒத்துகில் நுழைப்பு
கைலங்காட்டிக்ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுப்கப நியலங்காயப்படுத்திய அுக்கியமான கதநிகலப்பலங்காட்டில
அவர்கைள் நியலங்காயப்படுத்தியிரந்தனர்.

அவர்கைளுகடய கைடிதங்கைள் SLFP ுக்கியமான கவட்பலங்காளர்கைளுக்கைலங்காகை

அத்தககைய ஒப்பந்தம் ள்ள ஒவ்வசய்திரந்த ள்ள ஒவ்வதலங்காகுதிகைளில
ுக்கியமான கதர்தலகைளில வலங்காக்கைளிக்கை அனுமதிக்கைப்பட மலங்காட்டலங்காது என்று
வலியுறுத்தியிரந்த ுக்கியமான கபலங்காதிலும்,  பலங்காரிசல இரந்த பப்ுக்கியமான கலலங்கா

ள்ள ஒவ்வசயலகைம் 1960 கைளின் ள்ள ஒவ்வதலங்காடக்கைத்தில LSSP க்கு எழுதிய

கைடிதம் ஒன்றில "SLFP  உடனலங்கான ் மாநகடமுக்றையில ுக்கியமான கமலங்காதல
தவிர்ப்பு சலங்காத்தியமலங்கானது" என்று உடன்பட்டிரந்தது.

1960 ுக்கியமான கதர்தலகைளில LSSP யின் முக்கிய நிகலப்பலங்காட்கட, சல
தயக்கைங்கைளுடன் பப்ுக்கியமான கலலங்காவலங்காத சர்வுக்கியமான கதச ள்ள ஒவ்வசயலகைம்
ஒப்புதலளித்தது.  அுக்கியமான கத கைடிதத்தில ுக்கியமான கமலும்

கூ்றைப்பட்டிரந்ததலங்காவது:  "ஆனலங்கால அுக்கியமான கத ுக்கியமான க் மாநரத்தில பின்னர்

SLFP அரசலங்காங்கைத்திற்கு முக்கிய ஆதரவ ுக்கியமான கதகவ என்்றைலங்கால
அதுவம் அனுமதிக்கைப்படலலங்காம்; அக்கைட்சயலங்கானது ஏகைலங்காதிபத்திய

எதிர்ப்பு ் மாநடவடிக்ககையில தி்றைகமயுடன் ஈடுபட்டிரக்குமலங்கானலங்கால
தற்கைலங்காலிகைமலங்காகை ஆதரவ வில் நுழைங்கைலலங்காம்."

இவ்விதத்தில பப்ுக்கியமான கலலங்கா SLFP இற்கைலங்கான இவர்கைளுகடய
நிபந்தகனயற்்றை சரணகடதலுக்கு இன்னும் கூடுதலலங்கான
மக்றைப்கபக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்தலங்கார்.

1960 ுக்கியமான கதர்தலுக்கு பின்னர்

இவற்றிற்கிகடுக்கியமான கய கைம்யூனிஸ்ட் கைட்ச மற்றும் LSSP

இரண்டும் SLFP ஐ 1960 ல அதிகைலங்காரத்கத ள்ள ஒவ்வப்றை உதவின.

ுக்கியமான கதர்தலுக்கைலங்காகை LSSP ுக்கியமான கமற்ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்த தயலங்காரிப்பு
கைட்சக்குள் அப்ள்ள ஒவ்வபலங்காழுது ஏற்பட்டிரந்த பலங்காரிய அரசயல
சீரழிகவ ் மாநன்கு புலப்படுத்தியது.

கைட்சயினலங்கால ஜன் மாநலங்காயகைமுக்றையில ுக்கியமான கவட்பலங்காளர்கைள்
ுக்கியமான கதர்ந்ள்ள ஒவ்வதடுக்கைப்படவிலகல;  ஆனலங்கால உயர்மட்ட
தகலவர்கைளுக்கு இகடுக்கியமான கய இரந்த உடன்பலங்காட்கட அடுத்து
அவர்கைள் ுக்கியமான கதர்ந்ள்ள ஒவ்வதடுக்கைப்பட்டிரந்தனர்.  முக்கியமலங்காகை தங்கைள்
ுக்கியமான கதர்தல ள்ள ஒவ்வசலவகைகள தலங்காங்கைுக்கியமான கள ள்ள ஒவ்வசய்துள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ள முடியும்
என்்றை நிகலயில இரந்தவர்கைள்தலங்கான் ுக்கியமான கதர்ந்ள்ள ஒவ்வதடுக்கைப்பட்டனர்.

இதன் விகளவலங்காகை LSSP பட்டியலில ஏரலங்காளமலங்கான விரம்பத்
தகைலங்காத கூறுபலங்காடுகைள் நிக்றைய இரந்தன.

இத்தககைய வழிமுக்றைக்கும்,  ஓர் ஊில் நுழைல மிகுந்த ஒர சமூகை
ஜன் மாநலங்காயகைக் கைட்சயின் ள்ள ஒவ்வசயற்பலங்காடுகைள் பலவற்றிற்கும் எந்த
ுக்கியமான கவறுபலங்காடும் இலலலங்காமல ுக்கியமான கபலங்காயிற்று.  LSSP தகலவர்கைள்,
பரந்த மக்கைள் ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்திற்கு தங்கைள் முதுககை

கைலங்காட்டிவிட்டதுடன்,  இப்ள்ள ஒவ்வபலங்காழுது மிகை சந்தர்ப்பவலங்காத தன்கம
ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்ட பலங்காரலங்காளுமன்்றைவலங்காதிகைகளப்ுக்கியமான கபலங்கால ள்ள ஒவ்வசயலபட்டனர்.
இப்படிப்பட்ட முயற்சகைகள ள்ள ஒவ்வசய்திரந்துக்கியமான கபலங்காதிலும் கூட

அவர்கைளுகடய முயற்சயலங்கால பலங்காரலங்காளுமன்்றைத்தில 14

இடங்கைகள மட்டுுக்கியமான கம ள்ள ஒவ்வப்றைமுடிந்தது.

ுக்கியமான கதர்தலின் ுக்கியமான கபலங்காது SLFP உடன் இவர்கைள்

ஒத்துகில் நுழைத்திரந்ததலங்கால,  ள்ள ஒவ்வபரம்பலங்காலலங்கான சலங்காதலங்காரண மக்கைள்
கைட்சயின் ுக்கியமான க் மாநலங்காக்கைத்கத பற்றி குில் நுழைப்பம் அகடந்து,

அகதள்ள ஒவ்வயலங்காட்டி SLFP க்கு வலங்காக்கைளித்தனர். இத்ுக்கியமான கததியிலிரந்து
கூட்டணிக்கைலங்கான ் மாநடவடிக்ககைகைள் தீவிரமலங்காகை தயலங்காரிக்கைப்பட்டன.

இவற்றுள் மிகைவம் முக்கியமலங்கானது,  தமிழ் ுக்கியமான கதலங்காட்டத்
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைளின் குடியுரிகம பற்றிய பிரச்சகனயிலிரந்து
இவர்கைள் பின்வலங்காங்கியதலங்காகும்.  இந்தியலங்காவில இரந்து
குடிள்ள ஒவ்வபயர்ந்திரந்த தமிழ் ுக்கியமான கதலங்காட்டத் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைகள
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இந்திய அரசலங்காங்கைத்திற்கும்,
இலங்ககை அரசலங்காங்கைத்திற்கும் இகடுக்கியமான கய ுக்கியமான கபச்சுவலங்கார்த்கதகைள்
மூலம் தீர்வ கைலங்காணுக்கியமான கவண்டிய பிரச்சகன என்று
குறிப்பிடப்பட்டு கைட்சயின் ுக்கியமான கவகலத்திட்டத்தில இதுபற்றிய
சறு திரத்தப்பட்ட வடிவத்கத எடுத்தது.

குடியுரிகம பிரச்சகன பற்றிய முரண்பலங்காடுகைள்
ஏகைலங்காதிபத்தியத்தின் ஆட்சக்கு அவசயமலங்கானதலங்காகும்.
ஏகைலங்காதிபத்தியம் ள்ள ஒவ்வவற்றிகைரமலங்காகை தூக்கிள்ள ஒவ்வயறியப்படும் வகர
இப்பிரச்சகன தீர்க்கைப்பட முடியலங்காததலங்காகும்.  இகத இந்திய,
இலங்ககை முதலலங்காளித்துவ அரசலங்காங்கைங்கைளின் அரசயலகமப்பு
பிரச்சகனயலங்காகை ஆக்கிய வககையில,  LSSP தமிழ் வறிய
மக்கைளின் புரட்சகைரத் ுக்கியமான கதகவயில இரந்து தன்கன
முற்றிலுமலங்காகை விலக்கிக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டுவிட்டது.

இது கிரலங்காமப்பு்றைங்கைளில இரந்த ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கை உ்றைவகைளில
மிகைத் தீவிரமலங்கான முக்றையில பிரதிபலித்தது.

ள்ள ஒவ்வபரம்பலங்காலலங்கான ுக்கியமான கதலங்காட்டத் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைள்,  கிட்டத்தட்ட
300,000  த்திற்கும் அதிகைமலங்கானவர்கைள்,  இரண்டு
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கைங்கைளுக்கு இகடுக்கியமான கய

ஒழுங்கைகமக்கைப்பட்டிரந்தனர்;  ஒன்று SLFP இன் வலதுசலங்காரி

ஆதரவலங்காளர் எஸ்.  ள்ள ஒவ்வதலங்காண்டமலங்கானலங்கால தகலகம
தலங்காங்கைப்பட்டது;  மற்ள்ள ஒவ்வ்றைலங்கான்று மலங்காஸ்ுக்கியமான ககைலங்கா ஆதிக்கைத்திற்கு
உட்பட்டிரந்த கைம்யூனிஸ்ட் கைட்சயின், ஆதரவலங்காளரலங்கான அசஸ்
ஆல தகலகம தலங்காங்கைப்பட்டது.

1950  கைளின் கைகடசப் பகுதியில தீவ முழுவதும், குறிப்பலங்காகை
கிரலங்காமப்பு்றை பகுதிகைளில, முன்னர் ட்ள்ள ஒவ்வரலங்காட்ஸ்கிச இயக்கைத்தலங்கால
ஊடுரவப்பட்டிரலங்காத கிரலங்காமப்பு்றைங்கைளில,  இதுகைலங்காறும் இலலலங்காத

அளவிற்கு LSSP இன் ள்ள ஒவ்வசலவலங்காக்கு ள்ள ஒவ்வபற்்றை இகளஞர்

குழுக்கைளின் (Youth Leaugues) ள்ள ஒவ்வபரம் வளர்ச்ச இரந்தது.

இத்தககைய இகளஞர்கைளிகடுக்கியமான கய இரந்த இயக்கைம்,
புரட்சக்கு முந்கதய நிகலயின் வளர்ச்சக்கு ஒர

அறிகுறியலங்காகும். LSSP இன் Lanka Estate Workers Union இன்
வளர்ச்சயில இதன் மிகைவம் சலங்காதகைமலங்கான விகளவ இரந்தது;

1960 ல அது தமிழ் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைளில 80,000  ுக்கியமான கபகர
உறுப்பினரலங்காகை ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்த நிகலயில இரந்தது.

இதன் இளவயது அகமப்பலங்காளர்கைளின் கைலங்காரணமலங்காகை,
சீர்திரத்தவலங்காத ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கைத் தகலவர்கைள் ள்ள ஒவ்வதலங்காண்டமலங்கான்,
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அசஸ் ுக்கியமான கபலங்கான்்றைவர்கைளிடம் இரந்த ஆதரவ தளத்கத

உறுதியலங்காய் தலங்கான் ள்ள ஒவ்வப்றைத்ள்ள ஒவ்வதலங்காடங்கியது.  பின்னர் LSSP

குடியுரிகமப் பிரச்சகனயில பின்வலங்காங்கியுக்கியமான கபலங்காது,
இத்ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கைம் ஒர ள்ள ஒவ்வ் மாநரக்கைடிக்குத் தள்ளப்பட்டு,
கிட்டத்தட்ட சரிந்தது.

ள்ள ஒவ்வபரமளவிலலங்கான தமிழ் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைள் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கை
உறுப்பினர்கைளலங்காகை இரப்பதிலிரந்து ள்ள ஒவ்வவளிுக்கியமான கயறி,
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கைம் பல குண்டர் பிரிவகைளின் ுக்கியமான ககைலங்காஷ்டி
ுக்கியமான கமலங்காதலகைளுள் அகைப்பட்டு சீரழிய ஆரம்பித்தது.  LSSP
இவர்கைளுகடய கைட்சக்கு எதிரலங்காகை ் மாநடவடிக்ககைகைகள
எடுத்தது.  அக்கைட்ச அதிகைலங்காரத்கதக் ககைப்பற்றுவதற்கு
முற்றுமுழுதலங்கான அவசயமலங்காகை இரந்த கிரலங்காமப் பு்றைங்கைளில
வளர்ச்சயகடவற்கைலங்கான பலங்காகதகய கிட்டத்தட்ட தடுத்து
நிறுத்தியது.

SLFP இன் 1960  ுக்கியமான கதர்தல ள்ள ஒவ்வவற்றி பற்றி சலங்காதலங்காரண

மக்கைளிகடுக்கியமான கய இரந்த பிரகமகைள் கிட்டத்தட்ட உடனடியலங்காகை
மக்றைந்துவிட்டன.  1961  ஆம் ஆண்டு,  ுக்கியமான கவகலநிறுத்தங்கைள்
முக்கிய ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்துக்றைகைளில ஒர வலங்காடிக்ககையலங்கான
விடயமலங்காகியது.

மலங்கார்ச் 31,  1962  அன்று தங்கைளுகடய அரசயல குழு

அறிக்ககைகய மத்திய குழுவிற்கு ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்ததில LSSP

இகதக் குறிப்பிட்டுள்ளது. 1961 ஆம் ஆண்டு ுக்கியமான கவகலநிறுத்த
அகல பற்றி அவர்கைள் ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்த விவரமலங்காவது:

பரந்த அளவில ுக்கியமான கபசுவதலங்கானலங்கால,
ுக்கியமான கவகலநிறுத்தங்கைளின் பிரதலங்கான ள்ள ஒவ்வவற்றிகைள் கீழ்
கைண்டகவ எனக் கூறுவியலும்:-- 

01.  அகவ ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள வர்க்கைத்திகடுக்கியமான கய
அதன் ஐக்கியத்கத ுக்கியமான கதலங்காற்றுவித்த வககையில
அவர்கைளுகடய வலிகமயின் முழு ் மாநனகவ
ள்ள ஒவ்வபரக்கியது.

02.  SLFP அரசலங்காங்கைத்திடம் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள
வர்க்கைம் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்த பல ் மாநப்பலங்காகசகைகள
அகவ அழித்தன.

03.  அகவ முழு ் மாநனவகடய பரந்த
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர் அடுக்கிற்கு ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கை
அளவிலலங்கான ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டங்கைள் அவர்கைளுக்கு
அதிகை முன்ுக்கியமான கனற்்றைத்கத ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுக்கைலங்காது
என்பகதயும் அரசயல ஆட்ச பற்றிய
ுக்கியமான ககைள்விகைள் உள்ளடக்கிய அரசயல
ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டங்கைள் அத்தியலங்காவசயமலங்கானகவ
என்பகதயும் எடுத்துக்கைலங்காட்டின.

இது முற்றிலும் சரிுக்கியமான கய

1962  முழுவதும் SLFP அரசலங்காங்கைத்திற்கைலங்கான ஆதரவ
ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ந்து சரியத் ள்ள ஒவ்வதலங்காடங்கியது.

இலங்ககை மிகைத்தீவிர வர்க்கைப் பதட்ட நிகலயில
நுகில் நுழைந்துவிட்டிரந்தது;  இதுுக்கியமான கவதலங்கான் ஒர புத்த து்றைவியலங்கால
திர.பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கைலங்கா படுள்ள ஒவ்வகைலங்காகல ள்ள ஒவ்வசய்ததில பிரதிபலித்தது.

ள்ள ஒவ்வகைலங்காழும்புத் துக்றைமுகைத்தின் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைள்,  தீவிுக்கியமான கலுக்கியமான கய
மிகைக் குக்றைவலங்கான ஊதியத்கத ள்ள ஒவ்வபறுுக்கியமான கவலங்காரில ஒர பிரிவலங்காகை
இரப்பவர்கைள்,  இன்னும் கூடுதலலங்கான ஊதியத்திற்கைலங்காகை ஒர

விட்டுக்ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுக்கைலங்காத ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்தில ஈடுபட்டனர்;  இது 1959

ஆம் ஆண்டு அவர்கைள் ் மாநடலங்காத்திய ுக்கியமான கவகல நிறுத்தத்தின்
ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ச்சயலங்காகும்.  அந்த ுக்கியமான கவகலநிறுத்தம் அவர்கைளுகடய
நிகலகம பற்றிய விசலங்காரகண ஒன்க்றை ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ந்து
ள்ள ஒவ்வவளிவந்தது;  அதன் முடிவகைள் இன்னமும்
ள்ள ஒவ்வவளியிடப்படலங்காமல உள்ளன. ஒர அவசரகைலங்கால பிரகைடனத்கத
அடுத்து அது முடிவிற்கு ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டுவரப்பட்டது.

துக்றைமுகை ுக்கியமான கவகலநிறுத்தத்கத ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ந்து,  90  ் மாநலங்காட்கைள்
நீடித்த வங்கி எழுத்தலங்காளர்கைள் ுக்கியமான கவகல நிறுத்தம்
் மாநகடள்ள ஒவ்வபற்்றைது.  இப்ள்ள ஒவ்வபலங்காழுது பிரதம மந்திரி பதவிகய
ஏற்றிரந்த திரமதி பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கை ுக்கியமான கவகலநிறுத்த
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைளுக்கு எதிரலங்கான விுக்கியமான கரலங்காதப் ுக்கியமான கபலங்காக்கு ள்ள ஒவ்வவடிப்பில
தன்னுகடய வர்க்கை உணர்வச் சீற்்றைத்கத ள்ள ஒவ்வவளிப்படுத்தினலங்கார்.
இலங்ககை வங்கி ஊழியர்கைளின் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கைத்தின் இதில் நுழைலங்கான

The Bank Clerk தன்னுகடய ஜூன், ஜூகல 1962 இதழ்கைளில
அவ்வம்கமயலங்காரின் அணுகுமுக்றைகய கீழ்க்கைண்டவலங்காறு
கூறுகி்றைது:

26  ஏப்ரல அன்று கைலங்காகல இலங்ககையின்
பிரதம மந்திரியலங்கான திரமதி சறிமலங்காுக்கியமான கவலங்கா

பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கை "் மாநலங்காட்டிற்கு ஒர ள்ள ஒவ்வசய்தி"
எனப் புகைழ்ள்ள ஒவ்வபற்்றை அவரகடகய ள்ள ஒவ்வசய்தியில
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கைத்தின் மீது அரசயல தலங்காக்குதல

ஒன்க்றை ் மாநடத்தினலங்கார்.  "இந்த இயக்கைம் F.P.

(Federal  Party) இனலங்கால ள்ள ஒவ்வதலங்காடக்கைப்பட்டது
என்பகத பற்றி எனக்கு எந்த சந்ுக்கியமான கதகைமும்
கிகடயலங்காது";  இந்் மாநலங்காட்டின் சட்டபூர்வமலங்காகை
நிறுவப்பட்டுள்ள அரசலங்காங்கைத்கத தூக்கி
வீசுவதற்கு இரகைசயமலங்காய் திட்டமிட்டுவரம்,
தீவின் பல பகுதிகைளிலும் உள்ள பலுக்கியமான கவறு
அகமப்புக்கைளலங்கால ஊக்கைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
உதலங்காரணமலங்காகை வங்கி எழுத்தலங்காளர்கைள்
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கைம் ஏற்பலங்காடு ள்ள ஒவ்வசய்துள்ள
ுக்கியமான கவகலநிறுத்தம் பற்றி ் மாநலங்கான் குறிப்பிட
விரம்புகிுக்கியமான க்றைன்.  வங்கிப் பணியலங்காளர்கைகள
் மாநலங்காட்டின் ள்ள ஒவ்வபலங்காரளலங்காதலங்கார வலங்காழ்விற்கு மிகைப்
ள்ள ஒவ்வபரிய தீங்ககை ுக்கியமான கதலங்காற்றிவிப்பதற்கு சல
குறிப்பிட்ட கூறுபலங்காடுகைள் பயன்படுத்திக்
ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரக்கின்்றைன என்று ் மாநம்புவதற்கு இடம்
உண்டு."

துக்றைமுகைத் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைள் மற்றும் வங்கித்
எழுத்தலங்காளர்கைளின் ுக்கியமான கவகலநிறுத்தங்கைளின்
முக்கியத்துவமலங்கானது அகவ அடிப்பகடயில அரசலங்காங்கைத்திற்கு
எதிரலங்கான அரசயல ுக்கியமான கவகலநிறுத்தங்கைள் ஆகும்.

1963 ம் ஆண்டு ஜனவரி மலங்காதம்,  இலங்ககை ுக்கியமான கபலங்காக்குவரத்து
வலங்காரியம் ுக்கியமான கவகலநிறுத்தம் ஒன்றினலங்கால பலங்காதிக்கைப்பட்டது;  இது
முக்கிய ுக்கியமான கபலங்காக்குவரத்துப் பணிகைள் அகனத்கதயும்
முடக்கிவிட்டது.  திரமதி பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கை இரலங்காணுவத்கத
அகில் நுழைத்து ுக்கியமான கபரந்துகைகள உடனடியலங்காகை ஓட்டுவதற்கும்
ுக்கியமான கவகலநிறுத்தத்கத முறியடிப்பதற்கும் முயன்்றைலங்கார்.

ஜூகல 10,  1963  அன்று ள்ள ஒவ்வகைலங்காழும்பு பு்றை் மாநகைர் பகுதியலங்கான
ள்ள ஒவ்வவள்ளவத்கதயில ஜவளி ஆகலத் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைள்
ுக்கியமான கவகலநிறுத்தம் ள்ள ஒவ்வசய்தனர்.  திரமதி பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கைவின்
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முதலலங்காளித்துவ அரசலங்காங்கைத்துடன் முடிவலங்கான
ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்திற்கைலங்கான கைட்டம் அகடயப்பட்டுக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்தது.

1963  ஜூன்,  ள்ள ஒவ்வசப்டம்பர் மலங்காதங்கைளுக்கு இகடுக்கியமான கய இரண்டு
முக்கிய நிகைழ்ச்சகைள் ் மாநடந்தன;  அகவ கூட்டணிப்
பின்னணியில உடனடியலங்கான கைவனத்கத ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்தன.

ஜூனில அள்ள ஒவ்வமரிக்கைலங்காவின் ுக்கியமான கசலங்காசலிச ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர் கைட்ச சல
சட்டரீதியலங்கான கைலங்காரணங்கைளுக்கைலங்காகை அது அவ்வலங்காறு
அங்கைத்தவரலங்காகை முடியலங்காது என்றிரந்த ுக்கியமான கபலங்காதிலும்,
பப்ுக்கியமான கலலங்காவின் ் மாநலங்கான்கைலங்காம் அகிலத்துடன் மறு ஜக்கியத்திற்கு
ஆதரவ ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்தது.  ஐக்கியத்திற்கைலங்கான மலங்கா் மாநலங்காடு தன்

பங்கிற்கு LSSP தகலவர்கைள் ள்ள ஒவ்வகைலங்காலவின் டி சலவலங்கா,  என்.
எம் ள்ள ஒவ்வபுக்கியமான கரரலங்கா மற்றும் ள்ள ஒவ்வலஸ்லி குணவர்த்தன ஆகிுக்கியமான கயலங்காரக்கு
முழு ஆதரவ ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்தது;  அவர்கைள்-  "மிகைச் சரியலங்கான
முக்றையில ஒர ஐக்கிய இடது முன்னணிப் (ULF)

பிரச்சகனகய எழுப்பினர்; இயக்கைம் வலதுபு்றைம் ள்ள ஒவ்வசலலலங்காமல
இரக்கைவம் மக்கைகள ஒர இடது மலங்காற்றீட்கட ுக்கியமான க் மாநலங்காக்கி
திரப்புவதற்கும் இவ்வலங்காறு ள்ள ஒவ்வசய்தனர்" என்று அது கூறிற்று.

இந்த ஐக்கிய இடது முன்னணியலங்கானது கைம்யூனிஸ்ட் கைட்ச,

பிலிப் குணவர்த்தனவின் MEP கைட்ச மற்றும் LSSP

இவற்றிற்கு இகடுக்கியமான கய ஏற்பட்ட உடன்பலங்காட்டின் அடிப்பகடகய
தளமலங்காகைக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்தது.  பப்ுக்கியமான கலலங்காவலங்காதிகைளின்
வலங்கார்த்கதகைளில உடன்பலங்காட்டின் ுக்கியமான க் மாநலங்காக்கைம்,  ஒர உடன்பட்ட

ுக்கியமான கவகலத்திட்டத்தின் அடிப்பகடயில ஒர "முதலலங்காளித்துவ

எதிர்ப்பு" ஐக்கிய இடது முன்னணிகய அகமப்பதலங்காகும்.

இந்தக் கைட்டத்தில LSSP தகலவர்கைள் ஏன் ஐக்கிய இடது

முன்னணிக் கைரத்கத முன்கவத்தனர்?  ள்ள ஒவ்வபலங்காதுத் ுக்கியமான கதர்தலில

LSSP ஒர படுுக்கியமான கதலங்காலவிகய எதிர்ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்வடன் 1960 ல ஒர

ச்றைப்பு மலங்கா் மாநலங்காட்டில வலதுசலங்காரி பிரிவினர் கூட்டணி பற்றிய
தீர்மலங்கானம் ஒன்க்றை விகரந்து முன்கவத்தனர்.

ஆனலங்கால அுக்கியமான கத மலங்கா் மாநலங்காடு ஒர மத்திய குழுகவ

ுக்கியமான கதர்ந்ள்ள ஒவ்வதடுத்தது;  அதில வலதுசலங்காரி பிரிவினர் ஒர
சறுபலங்கான்கமயலங்காகைத்தலங்கான் இரந்தனர்.  என்.எம்.  ள்ள ஒவ்வபுக்கியமான கரரலங்காவின்
வலதுசலங்காரி அணி திககைப்பில ஆழ்ந்தது.  இதன்பின்
தகலவர்கைள் அவர்கைளுக்கு உதவம் வககையில ஐக்கிய

இடது முன்னணி (ULF) தந்திரத்கதக் ககையலங்காண்டது --
அதலங்காவது கூட்டணிக்கைலங்கான இனிப்பு தடவிய கைசப்பு
மலங்காத்திகரகயக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்தது.

இதற்கு முன்னதலங்காகை,  கைம்யூனிஸ்ட் கைட்ச முழு ஆதரகவயும்

ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்து 1956 ம் ஆண்டு SLFP அரசலங்காங்கைத்துடன் ஒர

கூட்டணியிலும் பங்கு ள்ள ஒவ்வபற்றிரந்தது.

அக்ுக்கியமான கடலங்காபர் 14/15,  1961  அன்று மத்திய குழுவிற்கு LSSP

சமர்ப்பித்திரந்த தீர்மலங்கானம் கைம்யூனிஸ்ட் கைட்சயின் பங்ககை
கீழ்க்கைண்டவலங்காறு வககைப்படுத்தியிரந்தது:

ஜூகல 1960  ுக்கியமான கதர்தலகைளுக்கு முன்பு
எந்நிகலயில இரந்துக்கியமான கதலங்கா அப்படித்தலங்கான்
இப்ள்ள ஒவ்வபலங்காழுதும் கைம்யூனிஸ்ட் கைட்ச உள்ளது.
அரசயலில இதன் நிகலபலங்காடு கைணிசமலங்கான
அளவில மலங்கா்றைலங்காமல உள்ளது;  நிபந்தகனயற்்றை

முக்றையில அது SLFP அரசலங்காங்கைத்திற்கு

ஆதரகவக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்துள்ளது.  ுக்கியமான கசலங்காவியத்
அரசலங்காங்கைத்தின் ள்ள ஒவ்வவளியு்றைவக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ககை
ுக்கியமான கதகவகைளுக்கு இதன் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ககைகைள் ுக்கியமான கசகவ
ள்ள ஒவ்வசய்யும்வகர இத்தககைய நிபந்தகனயற்்றை
ஆதரவ ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ந்து இரக்கும்.

இப்ள்ள ஒவ்வபலங்காழுது அகவயகனத்தும் LSSP தகலவர்கைளலங்காலும்

"ஐக்கிய ள்ள ஒவ்வசயலகைம்"  என்று கூ்றைப்படுவதலங்காலும் வசதியலங்காகை
ம்றைக்கைப்பட்டுவிட்டன;  ஒர சர்வசலங்காதலங்காரண உண்கம

என்னள்ள ஒவ்வவன்்றைலங்கால CP மற்றும் MEP இரண்டுுக்கியமான கம திரமதி

பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கைவின் கூட்டணிப் கபயில இரந்தன மற்றும்

SLFP உடனலங்கான ுக்கியமான கதர்தல கூட்டுகவப்பதன் மூலம்,  LSSP
அகரவலங்காச தூரத்திற்கும் ுக்கியமான கமலலங்காகை அங்ுக்கியமான ககை ள்ள ஒவ்வசன்றிரந்தது.

"தலங்கான் உடன்பலங்காடு ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டுள்ள"  விடயங்கைளில திரமதி
பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கைவின் அரசலங்காங்கைத்திற்கு ஆதரவளிக்கை

ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ந்து பிரச்சலங்காரம் ள்ள ஒவ்வசய்தது.  இவ்விதத்தில 1960 ம்

ஆண்டு பப்ுக்கியமான கலலங்காவலங்காத தடத்திுக்கியமான கலுக்கியமான கய இதுவம் கைவனமலங்காகை
ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ந்தது.

ஐக்கிய இடது முன்னணியின் ுக்கியமான கவகலத்திட்டத்தில இரந்த

குடியுரிகமப் பிரச்சகன ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்பலங்கான புள்ளி 14(a),  14(b)
ஆகியவற்க்றை திரத்துவதன் ஒர வடிவம் பற்றி ஐக்கிய
ள்ள ஒவ்வசயலகைம் சல வலங்காரங்கைளுக்கு ுக்கியமான கபசக்ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்தது.

ஜூகல 1 ம் ுக்கியமான கததி,  இறுதி வகரவ "உறுதியலங்காகை ஒர

முன்ுக்கியமான கனற்்றைம்தலங்கான்" என்றும் "இந்தியலங்காவிற்கும் இலங்ககைக்கும்
இகடுக்கியமான கய இவ்விடயம் பற்றி ுக்கியமான கபச்சுவலங்கார்த்கதகைள்
் மாநடத்துவதில எந்தத் தவறும் இலகல என்பகத ் மாநலங்காங்கைள்
உணர்கிுக்கியமான க்றைலங்காம்"  என்றும் உடன்பட்டு,  அவர்கைள் ள்ள ஒவ்வலஸ்லி
குணவர்த்தனவக்கு கைடிதம் எழுதினர்.

இவ்விதத்தில குடியுரிகமப் பிரச்சகனயில LSSP முற்றிலும்

பின்வலங்காங்கியதற்கு ள்ள ஒவ்வசயலகைம் முழுகமயலங்காகை
ள்ள ஒவ்வபலங்காறுப்ுக்கியமான கபற்கின்்றைது.

ஐக்கிய இடது முன்னணி பற்றிய பப்ுக்கியமான கலலங்காவலங்காத ஜக்கிய
ள்ள ஒவ்வசயலகைத்தின் தத்துவம்,  அதிகைலங்காரத்கத எடுத்துக்
ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளுவதற்கு ஒர புரட்சகைரக் கைட்ச ுக்கியமான கதகவயிலகல

மலங்கா்றைலங்காகை "ஒர முன்னணியின்"  ஊடலங்காகை ஒழுங்கு
ள்ள ஒவ்வசய்துள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ள முடியும் என்்றை தத்துவத்கத பின்பற்றியது.

இன்று கைம்யூனிஸ்ட் கைட்சயும் MEP யும் முழுகமயலங்காகை LSSP

கூட்டணியில ுக்கியமான கசர்வதற்கு வழிவகுத்தன.

ஏப்ரல 1964 ல, கூட்டணிக்கு இர மலங்காதங்கைள் முன்பு, பலங்காரிசல

இரந்த ஜக்கிய ள்ள ஒவ்வசயலகைம் LSSP இன் தகலமக்கு ஊக்கைம்

ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுக்கும் வககையில எழுதிய கைடிதத்தில கூறியதலங்காவது:

இடதின் ஐக்கிய முன்னணியலங்கானது,  மக்கைள்
ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்தலங்கால வலுப்ள்ள ஒவ்வபற்று,  ஒர
உண்கமயலங்கான ுக்கியமான கசலங்காசலிச ுக்கியமான கவகலத்திட்டத்தின்
அடிப்பகடயில தன்னுகடய ள்ள ஒவ்வசலங்காந்த அரசயல
அதிகைலங்காரத்கத நிறுவ வழி் மாநடத்தப்படும்,  இது
பிற்ுக்கியமான கபலங்காக்கு அகலகய தடுப்பதற்கு ஒர
வழிவககைகய ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுப்பதுடன்,  எமது
முன்ுக்கியமான கனலங்காக்குகைள் இறுதியில
பூர்த்தியகடயப்படுவதற்கைலங்காகை எமது ள்ள ஒவ்வசலங்காந்தக்
கைட்சயின் ள்ள ஒவ்வதலங்காண்டர்கைகளயும்
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ள்ள ஒவ்வவகுஜனங்கைகளயும் ஐக்கியப்படுத்துகி்றைது.
இலங்ககை மற்ள்ள ஒவ்வ்றைலங்கார கியூபலங்கா அலலது
அலஜீரியலங்காவலங்காகை ஆகிக்ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ள முடிந்து,
உலள்ள ஒவ்வகைங்கிலும் இரக்கும் புரட்சகைர
எண்ணங்ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்ட ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைளுக்கு
இன்னும் கூடுதலலங்கான ஊக்கைமலங்காகை இரக்கை
முடியும் என நிரூபிக்கும்.

இலங்ககையின் ஸ்ரலங்காலினிச கைட்ச, முன்னணியில பங்ுக்கியமான ககைற்பதன்
மூலம் அதிகைலங்காரத்கத ககையில எடுக்கை முடியும் என்்றை கைரத்து,

முதலில புரட்சகைரக் கைட்சயின் பிரிவகைள் பற்றிய பப்ுக்கியமான கலலங்காவின்
1953 ம் ஆண்டு கைரத்துரவிலிரந்து ுக்கியமான கதலங்கான்றியதலங்காகும்.

புரட்சகைர-கைட்ச-இலலலங்காத-பலங்காகத என்றிரந்த கியூப மற்றும்
அலஜீரிய முக்றைகய பற்றி அவர்கைள் ள்ள ஒவ்வபரிதும்
சந்தித்திரந்தனர்;  அவர்கைள் பகிரங்கைமலங்காகை என்.எம்.  ள்ள ஒவ்வபுக்கியமான கருக்கியமான கர

மற்றும் LSSP இன் தகலவர்கைளில இரந்து முறித்துக்
ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்வகதயும் எப்படியும் தவிர்க்கை விரம்பினர்.  சர்வுக்கியமான கதச
ஐக்கியம் என்்றை முகைப்கபயும் தக்கை கவத்துக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ள
விரம்பினர்;  குறிப்பலங்காகை ் மாநலங்கான்கைலங்காம் அகிலத்தின்
அகனத்துலகைக் குழுவின் விமர்சனங்கைளுக்கு எதிரலங்காகை
இவற்க்றை எலலலங்காம் விரம்பினர்.

21 அம்சங்கைகளச் சுற்றி ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கைங்கைள்

1963  ுக்கியமான ககைலங்காகட கைலங்காலத்தில நிகைழ்ந்த இரண்டலங்காவது முக்கிய
சம்பவம் தீவில இரந்த ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கைங்கைள் அகனத்திடமும்
ஏற்பட்ட மகைத்தலங்கான ஐக்கியத்தின் வளர்ச்சயலங்காகும்.  LSSP
மற்றும் அதன் சந்தர்ப்பவலங்காத ் மாநண்பர்கைள் மக்கைளுகடய
கைவனத்கத ஐக்கிய இடது முன்னணி ஊடலங்காகை பலங்காரலங்காளுமன்்றைப்
பலங்காகதகய ுக்கியமான க் மாநலங்காக்கி ஈர்ப்பதில கைவனத்கத கைலங்காட்டுககையில,
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கைங்கைள் திரமதி பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கைவின்
அரசலங்காங்கைத்துடன் ுக்கியமான கபலங்காரலங்காடுவதற்கு ஒன்்றைலங்காகை வந்தன.

ள்ள ஒவ்வசப்டம்பர் 29  ஞலங்காயி்றைன்று,  அகனத்து ள்ள ஒவ்வபரிய
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கைங்கைகளயும்,  ஒன்்றைகர மிலலியன்
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைள்,  ுக்கியமான கதலங்காட்டங்கைள் மற்றும் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்துக்றைகைளில

ுக்கியமான கவகல ள்ள ஒவ்வசய்பவர்கைள் ஆகிுக்கியமான கயலங்காகர பிரதிபலித்த வககையில

800  பிரதிநிதிகைள் ள்ள ஒவ்வகைலங்காழும்பில இரந்த சலிங்ுக்கியமான ககைலங்கா மலங்காடி

கைட்டிடத்தில கூடி கீழ்க்கைண்ட 21  அம்சங்கைளுக்கும் ஒப்புதல

ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்து,  அகவ அரசலங்காங்கைத்திற்கு எதிரலங்கான
் மாநடவடிக்ககைகைளின் ுக்கியமான கவகலத்திட்டமலங்காகை இரக்கும் என்றும்
உடன்பட்டனர்:

(1) சம்பள உயர்வ: ் மாநலங்காள்ள ஒவ்வளலங்கான்றுக்கு ரூபலங்காய் 1
அலலது மலங்காதம் ரூபலங்காய் 30  அகனத்து
ஊழியர்கைளுக்கும் வில் நுழைங்கைப்பட ுக்கியமான கவண்டும்.

(2) (a) அகனத்து ஊழியர்கைளுக்கும் மலங்காதலங்காந்த
ஊதியம் அளிக்கைப்பட ுக்கியமான கவண்டும்;  (b)
வரடலங்காந்திர ஊதிய உயர்வ அகனவரக்கும்
அளிக்கைப்பட ுக்கியமான கவண்டும்.

(3) வரமலங்கான வரியில இரந்து, வலங்காழ்க்ககைத்தர
உயர்வ படிகைள்,  ுக்கியமான கசமலலங்காப நிதி

ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுப்பனவகைள் மற்றும் முன்கூட்டி
ள்ள ஒவ்வப்றைப்பட்ட ள்ள ஒவ்வமலங்காத்த ஓய்வூதிய ள்ள ஒவ்வதலங்காககைகைள்
தவிர்க்கைப்பட ுக்கியமான கவண்டும்.

(4)  அகனத்து ஊழியர்கைளுக்கும் வலங்காரம்

அதிகைபட்சம் 45  மணி ுக்கியமான க் மாநர ுக்கியமான கவகலதலங்கான்

இரக்கை ுக்கியமான கவண்டும்;  45  மணி ுக்கியமான க் மாநரத்திற்கு
ுக்கியமான கமற்பட்டு உகில் நுழைக்கும் அகனத்து
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைளுக்கும் கூடுதல ுக்கியமான க் மாநர ஊதியம்
வில் நுழைங்கைப்பட ுக்கியமான கவண்டும்.

(5)  ுக்கியமான கபலங்காதிய வீட்டு வசதி அலலது வீட்டு
வலங்காடககைப்படி அகனத்து
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைளுக்கும் ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுக்கைப்பட
ுக்கியமான கவண்டும்.

(6)  முதலலங்காளிகைளலங்கால ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுக்கைப்படும்
இலலங்கைளில ுக்கியமான கதலங்காட்டத் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைள்
உட்பட அகனத்து ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைளுக்கும் முழு
வலங்காடககை உடன்படிக்ககை பத்திரம் ள்ள ஒவ்வபறும்
உரிகம வில் நுழைங்கைப்பட ுக்கியமான கவண்டும்.

(7)  (A) ஏழு ் மாநலங்காட்கைள் தற்ள்ள ஒவ்வசயல விடுப்பு
மற்றும் முப்பது ் மாநலங்காட்கைள் மரத்துவ விடுப்பு
அகனத்து தனியலங்கார் பிரிவ,  உள்ளூர்
் மாநகைரலங்காட்சகைளில பணிபுரிபவர்கைள் ஆகிுக்கியமான கயலங்காரக்கு
வில் நுழைங்கைப்பட ுக்கியமான கவண்டும்;  (B) மகைப்ுக்கியமான கபறுகைலங்கால
விடுப்பு பிரசவத்திற்கு ஆறு வலங்காரம் முன்பும்,
பின்பும் ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுக்கைப்பட ுக்கியமான கவண்டும்;
ுக்கியமான கபறுகைலங்காலத்தின் இறுதிக்கைட்டத்திலும்
அுக்கியமான கதுக்கியமான கபலங்கால பிரசவத்திற்கு பின்னரம்
முழுுக்கியமான கவகல ுக்கியமான க் மாநரம் ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுக்கைப்படக்கூடலங்காது; (C)
விடுப்பு,  ள்ள ஒவ்வபலங்காது விடுமுக்றை என்று அரசலங்காங்கை
நிறுவனங்கைளிலும் உள்ளலங்காட்ச
அகமப்புக்கைளிலும் சனிக்கிில் நுழைகம அகர
் மாநலங்காளலங்காகைத்தலங்கான் கைரதப்பட ுக்கியமான கவண்டும்;  (D)
ஞலங்காயிற்றுக் கிில் நுழைகமகைளில விடுமுக்றை
வரம்ுக்கியமான கபலங்காது மறு் மாநலங்காள் விடுமுக்றையலங்காகை
அறிவிக்கைப்பட ுக்கியமான கவண்டும்;  (E) கைகடகைள்,
அலுவலகைங்கைள் சட்டப்படி அகனத்து
உத்திுக்கியமான கயலங்காகைபூர்வ விடுமுக்றைகைளும் தனியலங்கார்
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற் துக்றையிலும் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைளுக்கு
அளிக்கைப்பட ுக்கியமான கவண்டும்;  (F) அகனத்து
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைளுக்கும் ஞலங்காயிறு அன்று
ஊதியத்துடன் விடுமுக்றை வில் நுழைங்கைப்பட
ுக்கியமான கவண்டும்.

(8)  ள்ள ஒவ்வபலங்காதுத்துக்றை,  உள்ளூரலங்காட்ச உட்பட,

ஊழியர்கைளும் 6  மலங்காத பணிக்கைலங்காலத்திற்கு
பின்னரம், அகனத்து தற்கைலங்காலிகை ஊழியர்கைளும்
மூன்று ஆண்டுகைள் பணிக்கைலங்காலத்திற்கு
பின்னரம் நிரந்தர ஊழியர்கைளலங்காகைவம்,
ஓய்வூதிய உரிகமகய ள்ள ஒவ்வபறுபவர்கைளலங்காகைவம்
ள்ள ஒவ்வசய்யப்பட ுக்கியமான கவண்டும்.  ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ச்சயிலலலங்காமல
அலலது இகடள்ள ஒவ்வவளி விட்டுவிட்டு பணியில
இரந்திரந்தலங்கால அகவயும்,  ஊதிய உயர்வ,
ஓய்வூதியம் வில் நுழைங்குதல ஆகியவற்றிற்கு
கைணக்கில எடுத்துக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளப்பட ுக்கியமான கவண்டும்.

(9) (A) மலங்காற்று ுக்கியமான கவகல தரலங்காமுக்கியமான கலலங்கா, கைடந்தகைலங்கால
ுக்கியமான கவகலக்கு ுக்கியமான கபலங்காதிய இில் நுழைப்பீட்டுத் ள்ள ஒவ்வதலங்காககை
ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுக்கைப்படலங்காமுக்கியமான கலலங்கா பணி நீக்கைம்
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ள்ள ஒவ்வசய்யப்படக்கூடலங்காது;  (B) ுக்கியமான கவகலயற்று
இரப்ுக்கியமான கபலங்காரக்கு பணி அலலது உதவித்
ள்ள ஒவ்வதலங்காககை ுக்கியமான கவகலயற்ுக்கியமான க்றைலங்காரக்கைலங்கான கைலங்காப்புறுதித்
திட்டத்தின் கீழ் ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுக்கைப்பட ுக்கியமான கவண்டும்.

(10)  (a) ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைளின் ுக்கியமான கசமலலங்காப நிதிக்கு
(Provident  Fund) ுக்கியமான கவகலள்ள ஒவ்வகைலங்காடுப்பவர்கைள்

அளிக்கும் நிதிகய ள்ள ஒவ்வமலங்காத்த ஊதியத்தில 10
சதவிகிதமலங்காகை உயர்த்த ுக்கியமான கவண்டும்;  (b) இந்த
நிதியில ஊழியர்கைள் கைணக்கில இரக்கும்
பணத்கத தகடயின்றி ள்ள ஒவ்வபற்றுக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளவம்,
10  ஆண்டுகைள் உறுப்பினரலங்காகை இரந்த பின்
இந்நிதிக்கு மலங்காற்்றைப்பட்ட ள்ள ஒவ்வதலங்காககைகைள் உட்பட
அகனத்கதயும் எடுத்துக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளப்
ுக்கியமான கபலங்காதுமலங்கான விதிகைள் இயற்்றைப்பட ுக்கியமான கவண்டும்;
(c) விதகவகைள் மற்றும் அனலங்காகதகைள்
் மாநலன்கைள் இரமடங்கைலங்காகை ஆக்கைப்பட ுக்கியமான கவண்டும்.

(11)  கைடந்த கைலங்காலப் பணியில ஒவ்ள்ள ஒவ்வவலங்கார
ஆண்டிற்கும் ஒர மலங்காத ள்ள ஒவ்வமலங்காத்த ள்ள ஒவ்வதலங்காககை
ுக்கியமான கமலதிகை உதவித்ள்ள ஒவ்வதலங்காககையலங்காகை ுக்கியமான கசமலலங்காப நிதி
ள்ள ஒவ்வதலங்காடக்குவதற்கு முன்வில் நுழைங்கைப்பட ுக்கியமான கவண்டும்.

(12)  அரசலங்காங்கை நிறுவனங்கைளின் நிர்வலங்காகைக்
குழுக்கைளில ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைளின்
ுக்கியமான கதர்ந்ள்ள ஒவ்வதடுக்கைப்படும் பிரதிநிதிகைள்
நியமிக்கைப்பட ுக்கியமான கவண்டும். 

(13)  ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கை பிரதிநிதிகைள் மலங்காற்்றைம்
மற்றும் பதவி உயர்கவப் ள்ள ஒவ்வபறுவதற்கைலங்கான
குழுகவ அகமத்திடல.

(14)  முழுத் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கை,  அரசயல,
குடியுரிகம ஆகியகவ அகனத்து
ள்ள ஒவ்வபலங்காதுப்பணி ஊழியர்கைளுக்கும்,  ஆசரியர்கைள்,
அரசலங்காங்கை நிறுவனங்கைள்,  உள்ளூரலங்காட்சப்
பணியலங்காளர்கைள் அகனவரக்கும் ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுக்கைப்பட
ுக்கியமான கவண்டும்;  அகனத்து பண்கணகைள்,
ுக்கியமான கதலங்காட்டங்கைள் ஆகியவற்றிற்கு ள்ள ஒவ்வசலலுவதற்கு
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கை அதிகைலங்காரிகைளுக்கு அனுமதி
ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுக்கைப்பட ுக்கியமான கவண்டும்.

(15)  பணிநீக்கைம் ள்ள ஒவ்வசய்யப்பட்ட அலலது
ுக்கியமான கவகலநிறுத்தம்,  ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கை
் மாநடவடிக்ககைகைளில பங்கு ள்ள ஒவ்வபற்்றைதற்கைலங்காகை
கைட்டலங்காய ஓய்வ ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுக்கைப்பட்ட
அகனவகரயும் மீண்டும் பணியில இரத்த
ுக்கியமான கவண்டும்;  பங்கு ள்ள ஒவ்வபற்்றைதற்கைலங்காகை
ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுக்கைப்பட்ட அகனத்து தண்டகனகைளும்
திரம்பப் ள்ள ஒவ்வப்றை ுக்கியமான கவண்டும்.

(16)  மக்றைந்த பிரதம மந்திரி திர.  S.W.R.D

பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கை அளித்த உத்திுக்கியமான கயலங்காகைபூர்வ
ள்ள ஒவ்வமலங்காழிச் சட்டம் மற்றும் தமிழ் ள்ள ஒவ்வமலங்காழி ச்றைப்பு
விதிகைள் ் மாநகடமுக்றை பற்றிய உறுதிள்ள ஒவ்வமலங்காழிகைள்
ள்ள ஒவ்வசயலபடுத்தப்பட ுக்கியமான கவண்டும்;  எவ்வித
தண்டகனகைளும் பகில் நுழைய ள்ள ஒவ்வபலங்காதுப்
பணியலங்காளர்கைள் மீண்டும் ுக்கியமான கசர்க்கைப்படும்ுக்கியமான கபலங்காதும்,

உள்ளூரலங்காட்ச ஊழியர்கைளுக்கும்
வில் நுழைங்கைப்படக்கூடலங்காது.

(17)  ஆட்ச ள்ள ஒவ்வமலங்காழியில தக்கை பயிற்ச
ுக்கியமான கதகவப்படலங்காத பணிகைளில இரக்கும் ள்ள ஒவ்வபலங்காது
ஊழியர்கைள் தி்றைகமத் ுக்கியமான கதர்வில இரந்து
விலக்கைளிக்கைப்பட ுக்கியமான கவண்டும்.

(18)  (a) ஆரம்ப நிகலப்பணியில இரந்து
உயர்ந்த பதவி வகர ள்ள ஒவ்வசலலும் வலங்காய்ப்புக்
ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுக்கைக் கூடிய ் மாநலல எதிர்கைலங்காலம்,  பதவி
உயர்வ ஆகியவற்க்றை ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்ட ஒர
ஒரங்கிகணந்த நிர்வலங்காகை பணித்துக்றை,
ள்ள ஒவ்வபலங்காரத்தமலங்கான உயர்மட்ட பிரிவகைளுக்கைலங்கான

பதவிகைளில 50  சதவிகிதம் கீழ்ப் பிரிவகைளில
இரந்து வரபவர்கைளுக்கு ஒதுக்கீடு என்பது
ள்ள ஒவ்வபலங்காதுப் பணித்துக்றையில ள்ள ஒவ்வசய்யப்பட
ுக்கியமான கவண்டும்.  (b) ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலதுக்றையில இரக்கும்
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைளுக்கும் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலநுட்ப
ஊழியர்கைளுக்கும் குக்றைந்த நிகலயில இரந்து
உயர்ந்த நிகல வகர ள்ள ஒவ்வசலலக்கைடிய
உத்திுக்கியமான கயலங்காகை உயர்வ வலங்காய்ப்புக்கைளுக்கு
ஏற்பலங்காடு ள்ள ஒவ்வசய்ய ுக்கியமான கவண்டும்.

(19)  ள்ள ஒவ்வபலங்காதுப் பணித்துக்றை ுக்கியமான கதர்வக் குழு,
உள்ளூரலங்காட்ச பணிக் குழு ஆகியவற்க்றை,
அகவ ் மாநன்மதிப்புப் ள்ள ஒவ்வபறும் வககையில மறு

சீரகமக்கைவம்;  முந்கதய PSC மற்றும் LGSC

ஆகியவற்றின் முடிவகைளுக்கு
பலங்காரலங்காளுமன்்றைத்திற்கு விகடயறுக்கும் ள்ள ஒவ்வபலங்காறுப்பு
உகடய முக்றையீட்டு மன்்றைத்கதயும் நியமிக்கை
ுக்கியமான கவண்டும்.

(20)  ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைள் இில் நுழைப்பீட்டுத் ள்ள ஒவ்வதலங்காககை
சட்டத்தின்படி கிகடக்கைவள்ள ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைள்
இில் நுழைப்பீட்டுத் ள்ள ஒவ்வதலங்காககை வீதத்கத மூன்று
மடங்கைலங்காகை அதிகைரித்து,  விபத்து ் மாநடந்த
தினத்தில இரந்து முழு ஊதியமும்
அளிக்கைுக்கியமான கவண்டும்.

(21)  சம ுக்கியமான கவகலக்கு சம ஊதியம்;  (a)
மகைளிரக்கு எதிரலங்காகை பலங்காகுபலங்காடு ஏதும்
கைலங்காட்டக்கூடலங்காது; (b) ஆசரியர்கைளுக்கு இரப்பது
ுக்கியமான கபலங்கால ள்ள ஒவ்வமலங்காழி அடிப்பகடயிலலங்கான ஊதிய
பலங்காகுபலங்காடு இரக்கைக்கூடலங்காது.

ஆறு வலங்காரங்கைளுக்குப் பின்னர், தீவிுக்கியமான கலுக்கியமான கய ச்றைந்த முக்றையில

ஒழுங்கைகமக்கைப்பட்டிரந்த Ceylon  Mercantile  Union என்னும்

ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கைம்,  தன்னுகடய அங்கைத்தவர்கைளலங்கான
எழுதுவிகனஞர்கைள் மற்றும் துக்றைமுகைங்கைளில
ுக்கியமான கவகலபலங்கார்ப்ுக்கியமான கபலங்கார் மற்றும் ள்ள ஒவ்வகைலங்காழும்பில இரக்கும் பிரதலங்கான
ள்ள ஒவ்வதலங்காழில நிறுவனங்கைளில ுக்கியமான கவகலபுரிபவர்கைள் அகனவகரயும்
உள்ளடக்கிய,  69  ் மாநலங்காட்கைள் ுக்கியமான கவகலநிறுத்தத்கத
ள்ள ஒவ்வதலங்காடங்கியது.

LSSP  மலங்கா் மாநலங்காட்டின் ுக்கியமான கபலங்காது ள்ள ஒவ்வவளி் மாநடப்பு ள்ள ஒவ்வசய்த மற்றும்
சறுபலங்கான்கம பிரிவிற்கும் தகலவரலங்காகை இரக்கும்,  இதன்
ள்ள ஒவ்வபலங்காதுச் ள்ள ஒவ்வசயலலங்காளரலங்கான பலங்காலலங்கா தம்பு,  தன்னுகடய
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கைத்கத ஆரம்பத்தில இரந்ுக்கியமான கத திரமதி
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பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கைவின் அரசலங்காங்கைத்திற்கு எதிரலங்கான
ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்தில ஈடுபடுத்தினலங்கார்.

இந்த ுக்கியமான கவகலநிறுத்தம் நீண்ட கைலங்காலமலங்காகை தீவில கைலங்காணப்படலங்காத

உற்சலங்காகைத்கத கைலங்காட்டியது.  1964  ஜனவரி 9  ல அரசலங்காங்கைம்

தகலயிட்டு Ceylon  Mercantile  Union க்கு எவ்வித

சலுககைகைளும் வில் நுழைங்கைமுடியலங்காது எனக் கூறியது.

இதற்கு அடுத்த ் மாநலங்காள் திரமதி பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கை அவர்கைளுக்கு

"ுக்கியமான கவகலக்குத் திரம்புகை,  இலகலுக்கியமான கயல..."  என்று இறுதி

எச்சரிக்ககைகய விடுத்தலங்கார்: ஆனலங்கால CMU தகலகம சரியலங்கான

முக்றையில நின்று கைலங்காலக்ுக்கியமான ககைட்கட நிரலங்காகைரிக்கை முடிள்ள ஒவ்வவடுத்தது;

இதன் விகளவ ஞலங்காயிறு,  ஜனவரி 12  க்குள்,  அது ஒர

தீர்மலங்கானகைரமலங்கான ள்ள ஒவ்வபலங்காரளலங்காதலங்கார,  அரசயல ள்ள ஒவ்வவற்றிகய
ள்ள ஒவ்வபற்்றைது.

இது திரமதி பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கை மற்றும் அவரகடய
அரசலங்காங்கைத்திற்கு ள்ள ஒவ்வபலங்காறுத்துக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளமுடியலங்காததலங்காகை

ுக்கியமான கபலங்காயிற்று;  எனுக்கியமான கவ அவர் ள்ள ஒவ்வபப்ரவரி 1964  இல

பலங்காரலங்காளுமன்்றைத்கத கைகலத்துவிடுவது என்்றை முடிவிற்கு
வந்தலங்கார்.  CMU ுக்கியமான கவகலநிறுத்தம் அவகரயும் அவரகடய
அரசலங்காங்கைத்கதயும் மிகைப் ள்ள ஒவ்வபரிய ள்ள ஒவ்வ் மாநரக்கைடியில
ஆழ்த்திவிட்டது.  21  அம்சங்கைளில உடன்பலங்காடு,  CMU வின்
ள்ள ஒவ்வவற்றி,  அரசலங்காங்கைத்தின் ள்ள ஒவ்வ் மாநரக்கைடி என்்றை நிகலயலங்கால
ள்ள ஒவ்வசறிவூட்டப்பட்ட ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கை இயக்கைத்தின் உணர்வ

இரந்தது.  இதன்பின்னர் அவர்கைள் 21  அம்சத் திட்டத்கத

ள்ள ஒவ்வசயலபடுத்துவதற்கு மலங்கார்ச் 2,  1964  அன்று ள்ள ஒவ்வகைலங்காழும்பில

மகைத்தலங்கான ஆர்ப்பலங்காட்டத்கத ் மாநடத்த முடிவ ள்ள ஒவ்வசய்தனர்.

இந்த 21  அம்சத் திட்டங்கைள் பற்றி மிகைக் குறிப்பிடத்தக்கை

விஷயம்,  இகவ முதன் முதலலங்காகை வரலலங்காற்றில ுக்கியமான கதலங்காட்டத்
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைகள,  ் மாநகைர்ப்பு்றைத் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள வர்க்கைத்துடன்
இகணத்ததலங்காகும்.

உண்கமயில,  LSSP ஒர புரட்சகைரக் கைட்சயலங்காகை
இரந்திரந்தலங்கால,  அதிகைலங்காரத்கத ககைப்பற்றுவதற்கைலங்கான ுக்கியமான க் மாநரம்
வந்துவிட்டிரந்தது.

கூட்டம் திங்கைள் 4 மணிக்கு ஆரம்பமலங்காகியது; ள்ள ஒவ்வதலங்காண்டமலங்கான்,

அசஸ் ுக்கியமான கபலங்கான்ுக்கியமான க்றைலங்கார் 21  அம்ச ுக்கியமான ககைலங்காரிக்ககைகைளுக்கைலங்காகை முழுப்
ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்திற்கு உறுதியளித்தனர்.  தீவிுக்கியமான கலுக்கியமான கய இதுகைலங்காறும்
கைண்டிரலங்காத மிகைப் ள்ள ஒவ்வபரிய ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர் கூட்டம் இதற்கு
ஒரமனதலங்காகை ஆதரகவக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்தது.

LSSP ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கைங்கைளின் சலங்கார்பில,  ள்ள ஒவ்வகைலங்காலவின் டி சலவலங்கா
21  அம்ச ுக்கியமான ககைலங்காரிக்ககைகைள் நிக்றைுக்கியமான கவறும் வகர
ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்திற்கு அகில் நுழைப்பு விடுத்தலங்கார்.  ஆனலங்கால கைலங்காலிமுகைத்

திடலில (Galle  Face) இவர் ுக்கியமான கபசக்ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்த அுக்கியமான கத

ுக்கியமான க் மாநரத்தில,  இவரகடய சகைலங்காவலங்கான என்.எம்.ள்ள ஒவ்வபுக்கியமான கரரலங்கா
ஏற்கைனுக்கியமான கவ திரமதி பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கைவடன் இரகைசயப் ுக்கியமான கபச்சு
வலங்கார்த்கதகைளில ஈடுபட்டுக்ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்தலங்கார்.

கைலங்காலிமுகைத் திடலில ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைள் குழுமிக்

ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்துக்கியமான கவகளயில அவ்வம்கமயலங்காகர ுக்கியமான கபட்டி கைண்ட

ள்ள ஒவ்வசய்தியலங்காளர் ஒரவர்,  அவர் ஆர்ப்பலங்காட்டம் பற்றி உடல
் மாநடுக்கைுக்கியமான கம ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்தலங்கார் என்றும் எலலலங்காவற்றிற்கும்
ுக்கியமான கமலலங்காகை ஆர்ப்பலங்காட்டக்கைலங்காரர்கைள் புரட்சப் பலங்காகதயில ள்ள ஒவ்வசன்று

ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைள் மற்றும் விவசலங்காயிகைகள தீவின்
அதிகைலங்காரத்திற்கு ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டுவரவதின் ள்ள ஒவ்வதலங்காடக்கைத்கதயும்
ஏற்படுத்திவிடுவுக்கியமான கரலங்கா என்று அஞ்சனலங்கார் என்றும்
எழுதியுள்ளலங்கார்.

எனுக்கியமான கவ அந்த ுக்கியமான க் மாநரத்தில டலங்காக்டர் என்.எம்.  ள்ள ஒவ்வபுக்கியமான கரரலங்கா LSSP

ள்ள ஒவ்வபரம்பலங்கான்கமயின் சலங்கார்பில அவ்வம்கமயலங்காகர இக்கைட்டில
இரந்து கைலங்காப்பலங்காற்றுவதற்கு வந்தது என்பது புரிந்து
ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளக் கூடியதுதலங்கான்.

ஏள்ள ஒவ்வனனில இத்தீவலங்கானது திரமதி பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கைவின்
குடும்பம் ுக்கியமான கபலங்கால ஒர சல ள்ள ஒவ்வபரிய பிரபுக்கைளின்
குடும்பங்கைளினலங்கால மட்டும் இதுகைலங்காறும்
ஆளப்படவிலகலயலலவலங்கா?

இந்தக் குடும்பங்கைளில இரந்த ஆண்கைகைளும் ள்ள ஒவ்வபண்கைளும்
லண்டனுக்கு ள்ள ஒவ்வசன்று,  சலர் இடது பற்றியும்,  சலர் வலது
பற்றியும் ுக்கியமான கபசுவதற்கும் கைற்றுக்ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளவிலகலயலங்கா?

கைலங்காலிமுகைத் திடலில ள்ள ஒவ்வகைலங்காலவின் டி சலவலங்கா இடது ஒலிகய
முில் நுழைக்கிக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரக்ககையில,  அவரகடய சகைலங்கா என்.எம்.

ள்ள ஒவ்வபுக்கியமான கரரலங்கா பிரதம மந்திரியின் இலலமலங்கான “அலரி மலங்காளிககை”

(Temple  Trees) க்குள் ுக்கியமான கவகலயலங்காட்கைளுக்கைலங்கான நுகில் நுழைவலங்காயில
மூலம் ஊர்ந்து ள்ள ஒவ்வசன்்றைலங்கார்.

மலங்கார்ச் 21 சனிக்கிில் நுழைகம மலங்காகல, திரமதி பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கைவின்

முதலலங்காளித்துவ இலலம் பற்றிள்ள ஒவ்வயரியத் ள்ள ஒவ்வதலங்காடங்கியுக்கியமான கபலங்காது,
பிரபுக்கைளின் மகைன்கைளலங்கான குணவர்த்தனலங்காக்கைளும்,  டி
சலவலங்காக்கைளும் ள்ள ஒவ்வபுக்கியமான கரரலங்காக்கைளும் தங்கைளுகடய

ள்ள ஒவ்வசலங்காந்தவழியில திரமதி பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கைலங்காவிற்கும் மற்றும்

அவரகடய வர்க்கைத்திற்கு உதவிக்குச் ள்ள ஒவ்வசலவது மிகைவம்
இயலபுதலங்காுக்கியமான கன.

இரகைசய கூட்டணிப் ுக்கியமான கபச்சு வலங்கார்த்கதகைள் ் மாநடத்தும்ுக்கியமான கபலங்காது
என்.எம்.  ள்ள ஒவ்வபுக்கியமான கரரலங்காவிற்கு தலங்கான் உறுதியலங்கான நிகலயிலதலங்கான்
இரக்கி்றைலங்கார் என்பது ் மாநன்கு ள்ள ஒவ்வதரியும்.  கூட்டணிக்கு
எப்ள்ள ஒவ்வபலங்காழுதும் ஆதரவ ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்து வந்த மற்றும் ஐக்கிய
இடது முன்னணி என்று அகில் நுழைக்கைப்பட்டதில முக்கிய
தூணலங்காகை இரந்த, கைம்யூனிஸ்ட் கைட்சயின் முழு ஆதரகவயும்

அவர் ள்ள ஒவ்வபற்றிரந்தலங்கார்.  பலங்காரிசன் "ஐக்கிய ள்ள ஒவ்வசயலகைத்தின்"

மக்றைமுகைமலங்கான ஒத்துகில் நுழைப்பும் அவரக்குக் கிகடத்து வந்தது.

1964 ம் ஆண்டு ஆரம்பத்தில இரந்ுக்கியமான கத ஐக்கிய ள்ள ஒவ்வசயலகைம்
இலங்ககையில ் மாநடப்பது பற்றி எந்த விவலங்காதத்கதயும்
அனுமதிக்கைவிலகல. அவ்வலங்காறு ள்ள ஒவ்வசய்தலங்கால ஐக்கியப்படுவகத
குில் நுழைப்பி,  அவர்கைள் எந்தவிகல ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்தலங்காவது தவிர்க்கை

விரம்பிய LSSP தகலகமயுடன் முரண்பலங்காட்டில ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டு
ள்ள ஒவ்வசன்றுவிடும் என்று அவர்கைள் கைரதினர்.

அத்தககைய விவலங்காதத்கத ுக்கியமான ககைலங்காரிய ஒர தி்றைனலங்காய்வலங்காளரக்கு
அவர்கைள் கீழ்க்கைண்டபடி எழுதினர்:

மறு ஐக்கிய மலங்கா் மாநலங்காடலங்கானது (Reunification

Congress,  June  1963)  உலகை ட்ள்ள ஒவ்வரலங்காட்ஸ்கிச
இயக்கைத்தில புதிய ஒழுங்கும் உறுதியும்
வரவதற்கு, அதுவம் பல பிளவகைளின் பின்னர்
ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்புகைகள மீளுரவலங்காக்கி
உறுதிப்படுத்துவதற்கைலங்கான அகனத்கதயும்
ள்ள ஒவ்வசய்யுக்கியமான கவண்டும் என்்றை ள்ள ஒவ்வபலங்காறுப்கபக் ஐக்கிய
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ள்ள ஒவ்வசயலகைத்தின் தகலகமயிடம் ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்துள்ளது.
இகதள்ள ஒவ்வயலங்காட்டி ஒர குறிப்பிட்ட கைலங்காலத்திற்கு
சல அகமப்புமுக்றை விதிகைகள தளர்த்துதல
ுக்கியமான கதகவயலங்காகும்;  அுக்கியமான கதுக்கியமான கபலங்கால ஐக்கிய
இயக்கைத்தின் பல கூறுபலங்காடுகைள்,  பல
பிரிவகைளிலும் இரக்கும் உட்பூசலகைகள
சீர்படுத்துவதற்கும் அவகைலங்காசம் ுக்கியமான கதகவயலங்காகும்;
அதிலும் குறிப்பலங்காகை கைடந்த கைலங்காலத்தில இரந்து
ள்ள ஒவ்வதலங்காடரம் பூசலகைள் பற்றி இக்கைவனம் ுக்கியமான கதகவ;
அப்ள்ள ஒவ்வபலங்காழுதுதலங்கான் ஒவ்ள்ள ஒவ்வவலங்கார பகுதியிலும்
உள்ள ள்ள ஒவ்வபலங்காதுப் பிரச்சகனகைளுக்கு
உதவவதற்கு புதுத் ள்ள ஒவ்வதலங்காடக்கைத்திற்கு உதவ
முடியும்.  இகவ அகனத்தும் விளக்கைப்பட்டு,
மறு ஐக்கிய மலங்கா் மாநலங்காட்டில பங்கு ள்ள ஒவ்வபற்்றை
பிரதிநிதிகைளலங்கால ஒரமனதலங்காகை ஒப்புக்
ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளவம் பட்டது.

இலங்ககையிலும் ஏகனய இடங்கைளிலும்
இரந்த நிகலகம பற்றிய ஐக்கிய
ள்ள ஒவ்வசயலகைத்தின் பலங்கார்கவ இத்தககைய மறு

ஐக்கிய மலங்கா் மாநலங்காட்டில அடித்தளமிடப்பட்ட இந்த
பரந்த பரிசீலகனகைளின் அடிப்பகடயில
ள்ள ஒவ்வபலங்காதிந்திரந்தது.

ுக்கியமான கதலங்காில் நுழைர் ஆண்டர்சன் குறிப்பிடுவது ுக்கியமான கபலங்கால,
'சலங்காரலங்காம்சத்தில'  ஐக்கிய ள்ள ஒவ்வசயலகைத்தின் ஏில் நுழைலங்காம்

உலகை மலங்கா் மாநலங்காடு LSSP மீதுகவத்த
விமர்சனங்கைகள சறிதும்கூட மலங்காற்்றைவிலகல.
LSSP யின் தகலகம இவ் விமர்சனங்கைளுக்கு
விகடயிறுக்கும் தி்றைனுகடயது என்்றை
் மாநம்பிககைகயத்தலங்கான் ள்ள ஒவ்வசயலகைம் ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்தது.
LSSP க்கு எழுதப்பட்ட கைடிதம் ஒன்றும் ுக்கியமான கதலங்காில் நுழைர்
ஆண்டர்சன் நிகனப்பது ுக்கியமான கபலங்கால ஒரவககை
பழிப்பிற்கு ஆளலங்காக்குவதற்கு அலலது
குழுவலங்காத ுக்கியமான கமலங்காதலகைளுக்குள் பலங்காய்ந்து
வீழ்வதற்கைலங்கான ுக்கியமான க் மாநலங்காக்கைத்கத ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டதலல.
அதில கூ்றைப்பட்ட விமர்சனங்கைள் உலகை
ட்ள்ள ஒவ்வரலங்காட்ஸ்கிச இயக்கைத்தின் பிரதிநிதிகைள் முழு
் மாநலள்ள ஒவ்வலண்ணத்தில ள்ள ஒவ்வவளிப்படுத்தியகவதலங்கான்;

அதுவம் LSSP அவற்றிற்கு உரிய கைவனத்கதக்

ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுக்கும் என்்றை முழு ் மாநம்பிக்ககையுடன்தலங்கான்
அகவ கூ்றைப்பட்டிரந்தன.  இலங்ககைப்
பிரிவடன் இத்தககைய விசுவலங்காசமலங்கான, ுக்கியமான கதலங்காில் நுழைகம
நிரம்பிய அணுகுமுக்றைகய தக்கை கவத்துக்
ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ள ஐக்கிய ள்ள ஒவ்வசயலகைம் முற்பட்டது; அுக்கியமான கத
ுக்கியமான க் மாநரத்தில அதன் உறுப்பினர்கைள் அரசயல

அளவில LSSP இன் இடது கைன்கனயுடன்
பரிவ உணர்வ கைலங்காட்டுவகதயும்
ள்ள ஒவ்வவளிப்பகடயலங்காகை ஒப்புக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டது.

ஆனலங்கால,  ஐக்கிய ள்ள ஒவ்வசயலகைம்,  இயக்கைத்கத
முழுகமயலங்காகை பிரதிபலிக்கும் அகமப்பு
என்னும் முக்றையில,  LSSP தகலகமயின்
ள்ள ஒவ்வபரம்பலங்கான்கமயின் அறிவிப்புக்கைகள ஒதுக்கி
கவப்பது என்்றை நிகலப்பலங்காடும் மற்றும்

அுக்கியமான கதுக்கியமான கபலங்கால ஐக்கிய இடது முன்னணியுடனலங்கான

தமது நிகலப்பலங்காட்கட ள்ள ஒவ்வசயலிலும்,
உளப்பூர்வமலங்கான முக்றையிலும் நிரூபிக்கை கைலங்கால
அவகைலங்காசத்கத வில் நுழைங்கை மறுப்பதும் அவர்கைளின்
உத்தரவலங்காதங்கைகள ் மாநம்ப மறுப்பதும் தவ்றைலங்காகை

ுக்கியமான கபலங்காய்விடலலங்காம் என்றும் கைரதுகி்றைது.
(அழுத்தம் எங்கைளுகடயது)

அப்படி ் மாநடந்து ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டலங்கால முதலில,  மிகைத்

தீவிரமலங்கான பிரிவவலங்காதத்கத தூண்டும்வககையில
LSSP க்குள் இரக்கும் சூழ்நிகலகய
சூுக்கியமான கடற்றுவது ுக்கியமான கபலங்கால ஆகிவிடும்.
இரண்டலங்காவதலங்காகை, விஷயங்கைகள கூர்கமயகடய
ள்ள ஒவ்வசய்வது இன்னும் கூடுதலலங்கான வககையில
பூசகல பகிரங்கைமலங்காகை ஆக்கிவிடக் கூடும்.
இத்தககைய பிளவண்டலங்காக்கும் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ககை

ஐக்கிய ள்ள ஒவ்வசயலகைத்திற்கும் LSSP

தகலகமயிடத்திற்கும் இரக்கும் சுக்கியமான ககைலங்காதர
உ்றைவகைகள பலங்காதிப்பிற்கு,  ஏன் அழிவிற்குக்
கூட, உட்படுத்திவிடும். இதன் இறுதி விகளவ
் மாநலங்கான்கைலங்காம் அகிலத்திற்குப் ள்ள ஒவ்வபரம் ஊறு
விகளவிப்பதுடன்,  LSSP க்கும் ஊறு
விகளவிக்கும்.  இது அதன் இடது
கைன்கனக்கும் பலங்காதிப்பு ஏற்படுத்தும்;
அக்கைன்கனக்ுக்கியமான ககைலங்கா யலங்காரலங்கால
உரவலங்காக்கைப்பட்டலங்காலும் அளவிற்கைதிகைமலங்கான
உட்பூசல மற்றும் பதட்டம் ஆகியகவ மூலம்
கைட்சயின் ஐக்கியம்
ுக்கியமான ககைள்விக்குள்ளலங்காக்கைப்படுவதில முற்றிலும்
அக்கைக்றை இலகல.

இவ்விதத்தில பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கைவின் ுக்கியமான ககைலங்காழிகூட்டுக்குள்
அகனத்து ுக்கியமான ககைலங்காழிக்குஞ்சுகைளும் தமக்குரிய இடத்கத
வந்தகடந்துவிட்டன.  பலங்காரிசல இரந்து ள்ள ஒவ்வகைலங்காழும்பு வகர
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள வர்க்கைத்திற்கு அதிகைலங்காரத்கத எடுத்துக்
ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்வதற்கு உறுதியலங்காகை வழிகைலங்காட்ட ஆர்வத்துடன் இரந்த
திரத்தலவலங்காதிகைள் அகனவரம் இப்ள்ள ஒவ்வபலங்காழுது வர்க்கை
எதிரியின் பக்கைத்தில ுக்கியமான கசர்ந்துவிட்டனர்.

மலங்காள்ள ஒவ்வபரம் கைலங்காட்டிக்ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுப்பின் கைகடசக் கைட்டத்கத

இப்ள்ள ஒவ்வபலங்காழுது ் மாநலங்காம் அகடந்துவிட்ுக்கியமான கடலங்காம்.  ஞலங்காயிறு,  ுக்கியமான கம 10,

1964  அன்று,  பிரதம மந்திரி திரமதி பண்டலங்கார் மாநலங்காயக்கை
கூட்டணி அரசலங்காங்கைம் பற்றிய அவரகடய திட்டத்கத
பகிரங்கைமலங்காகை அறிவித்தலங்கார்.

அவரகடய உகரயில இரந்து எடுத்துக் கீுக்கியமான கில் நுழை
ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுக்கைப்பட்டுள்ள சுரக்கைவகர வரலலங்காற்றிுக்கியமான கலுக்கியமான கய மிகைவம்
சந்தகன மிகுந்த வர்க்கை அறிக்ககை எனக்
குறிப்பிடத்தக்கைதலங்காகும்.

ஜூகல 1960 க்குப் பின்பு,  திர.  ச.பி.டி சலவலங்கா மற்றும்
அக்கைக்றை ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டவர்கைளின் அகில் நுழைப்பின் ுக்கியமான கபரில ் மாநலங்கான்
கைட்சத் தகலவியலங்காகை ஆன பின்பு,  SLFP,  MEP  ஐத் தவிர
மற்்றை இடது கைட்சகைளுடன் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்ட உடன்பலங்காட்டின்

அடிப்பகடயில 75  இடங்கைகள ள்ள ஒவ்வபற்று அரசலங்காங்கைத்கத
அகமக்கை முடிந்தது.  இதன் உண்கமயலங்கான முக்கியத்துவம்

என்ன?  மலங்கார்ச் மலங்காதம் எமக்கு 46  இடங்கைள் கிகடத்தன;

11- Ceylon: The great betrayal,   by G. Healy,    July 4 and 11, 1964.



ஜூகலயில 75  இடங்கைள் கிகடத்தன;  ஏள்ள ஒவ்வனனில எமக்கு

இடதின் ஆதரவ இரந்தது.  இது ுக்கியமான க் மாநர்கமயலங்காகை
ஒப்புக்ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளப்பட ுக்கியமான கவண்டும்.  75  இடங்கைகளவிட ் மாநலங்காம்
குக்றைவலங்காகை ஒருக்கியமான கவகள ள்ள ஒவ்வபற்றிரந்தலங்கால,  எமக்கு ுக்கியமான கதர்தலில
ஆதரவ ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்திரந்த கைட்சகைள் அரசலங்காங்கைத்கத
உரவலங்காக்குவதில அவர்கைளுக்கு ஒர இடம் கிகடத்திரக்கும்.

ஆனலங்கால,  அரசலங்காங்கைத்கத அகமத்த பின்னர்,  ் மாநலங்காம் சல
வினலங்காக்கைகள எதிர்ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ள ுக்கியமான கவண்டியதலங்காயிற்று.  எம்முடன்
இகயந்து பணிபுரிந்திரந்த இடதுகைள் ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ச்சயலங்கான
ுக்கியமான கவகலநிறுத்தங்கைகள ஆரம்பித்தனர்;  ஏள்ள ஒவ்வனனில
அரசலங்காங்கைத்தில அவர்கைளுக்கு இடம் கிகடக்கைவிலகல.
வகுப்புவலங்காத கைலவரங்கைள் ள்ள ஒவ்வவடித்துக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரக்கும்
வடக்கில இன்னும் பல பிரச்சகனகைள்,  ள்ள ஒவ்வமலங்காழிப்
பிரச்சகனகைள் ுக்கியமான கபலங்கான்்றைகவயும்,  ள்ள ஒவ்வவளிப்பட்டுக்
ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்தன.

இவற்க்றை ் மாநலங்காம் கதரியமலங்காகை எதிர்ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்ுக்கியமான கடலங்காம் என்்றைலங்காலும்,
என்னுகடய அனுபவத்தின் அடிப்பகடயில,  உங்கைளுக்கு
ஒன்க்றை நிகனவறுத்த விரம்புகிுக்கியமான க்றைன்.  எப்படிப்பட்ட
முற்ுக்கியமான கபலங்காக்கைலங்கான பணிகய ் மாநலங்காம் ள்ள ஒவ்வசய்தலங்காலும்,  ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள
வர்க்கைத்தின் ஒத்துகில் நுழைப்கப ள்ள ஒவ்வப்றைலங்காவிடில ் மாநலங்காம் ் மாநலல
முடிவகைகள எதிர்பலங்கார்க்கை முடியலங்காது.  துக்றைமுகை
ள்ள ஒவ்வசயற்பலங்காடுகைள் பி்றை ுக்கியமான கதசயமயமலங்காக்கைப்பட்ட நிறுவனங்கைளின்
ள்ள ஒவ்வசயற்பலங்காடுகைள் ஆரலங்காயப்பட்டலங்கால இது ் மாநன்கு விளங்கும். ் மாநலங்காம்
பின்ுக்கியமான கனலங்காக்கிப் ுக்கியமான கபலங்காய்விடக் கூடலங்காது.  ் மாநலங்காம் முன்ுக்கியமான கன்றை
ுக்கியமான கவண்டும்.  ுக்கியமான கவகலநிறுத்தங்கைள்,  குறிப்பலங்காகை,  ள்ள ஒவ்வமதுவலங்காகை
ுக்கியமான கவகல ள்ள ஒவ்வசய்தல ுக்கியமான கபலங்கான்்றைகவ கைட்டலங்காயம் அகைற்்றைப்பட
ுக்கியமான கவண்டும்,  ் மாநலங்காட்டின் வளர்ச்ச கைட்டலங்காயம் முன்ுக்கியமான கன்றை
ுக்கியமான கவண்டும்.

இவ்விஷயங்கைள் பற்றி சலர் பலவிதமலங்கான கைரத்துக்கைகள
ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டுள்ளனர்.  ஒர சர்வலங்காதிகைலங்காரம் நிறுவப்பட்டலங்கால
இத்தககைய குில் நுழைப்பங்கைள் அகைற்்றைப்பட்டுவிடலலங்காம் என்று சலர்
நிகனக்கின்்றைனர்.  ுக்கியமான கவறுசலர் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைள் துப்பலங்காக்கி,
கைத்தி முகனயில ுக்கியமான கவகல வலங்காங்கைப்பட ுக்கியமான கவண்டும் என்று
கூறுகின்்றைனர்.  இன்னும் சலர் ஒர ுக்கியமான கதசய அரசலங்காங்கைம்
அகமக்கைப்பட்டு இப்பிரச்சகன தீர்க்கைப்பட ுக்கியமான கவண்டும் என்று
கூறுகின்்றைனர்.  இந்தக்கைரத்துக்கைள் அகனத்கதயும் ் மாநலங்கான்
தனித்தனியலங்காகைவம் மற்றும் உலகை நிகைழ்வகைளின்
உள்ளடக்கைத்திலும் ஆரலங்காய்ந்ுக்கியமான கதன்.

ுக்கியமான கமற்கூறிய தீர்வகைள் அகனத்தும் ் மாநலங்காம் விரம்புவகதத்
தரப்ுக்கியமான கபலங்காவதிலகல என்பது ் மாநலங்கான் கைண்ட முடிவ.  எனுக்கியமான கவ
எமது மனச்சலங்காட்சக்கு ஒப்ப எமது தகலவர் வகுத்துள்ள
வழியில ் மாநலங்காம் ள்ள ஒவ்வசலல ுக்கியமான கவண்டும்.  இத்தககைய பலங்காகதயில
ள்ள ஒவ்வசன்்றைலங்காலதலங்கான்,  எமது ் மாநலங்காட்டில ஏற்பட்டுள்ள மலங்காறுதலகைளின்
தன்கமக்கு ஏற்ப, ் மாநலங்காம் எமது இலக்ககை அகடய முடியும்.

ஆகைுக்கியமான கவ,  சீமலங்கான்கைுக்கியமான கள,  ் மாநலங்கான் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள வர்க்கைத்தின்
தகலவர்கைளுடன் ுக்கியமான கபச்சுவலங்கார்த்கதகைகள ஆரம்பிக்கை
முடிள்ள ஒவ்வவடுத்துள்ுக்கியமான களன்;  குறிப்பலங்காகை திர பிலிப் குணவர்த்தன
மற்றும் டலங்காக்டர் என்.எம் ள்ள ஒவ்வபுக்கியமான கரரலங்கா ஆகிுக்கியமான கயலங்காரடன். இரவரம்
தங்கைளுகடய கைரத்துக்கைகள ள்ள ஒவ்வதரிவித்திரந்த ுக்கியமான கபலங்காதிலும்கூட,
அவர்கைள் கூறுவது அகனத்திற்கும் ் மாநலங்கான் உடன்படவிலகல
என்றுதலங்கான் கூ்றைுக்கியமான கவண்டும்.  தீர்க்கைப்படலங்காத பிரச்சகனகைகள
பற்றி ் மாநலங்கான் ுக்கியமான கமலும் விவலங்காதங்கைகள ுக்கியமான கமற்ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்ுக்கியமான கடன்.

ஒர கூட்டரசலங்காங்கைத்கத ் மாநலங்காம் அகமக்கைலலங்காமலங்கா?
அப்படியலங்கானலங்கால அது எவ்வலங்காறு ள்ள ஒவ்வசய்யப்படலலங்காம்?  இந்தப்
பிரச்சகனகைகள ் மாநலங்காங்கைள் ஆரலங்காய்ந்ுக்கியமான கதலங்காம்.  அதன்பின்னர்

அவர்கைள் 1956 ம் ஆண்டு MEP யின் கூறுபலங்காடுகைளலங்காகை இரந்த

கைட்சகைகள ஒன்றிகணத்த ஒப்பந்தம் ஒன்க்றைப்ுக்கியமான கபலங்கால,  ஒர
ள்ள ஒவ்வபலங்காதுத் திட்டத்தின் அடிப்பகடயில அரசலங்காங்கைம் ஒன்க்றை
அகமக்கைலலங்காம் என்று கூறினர்.  அத்தககைய அரசலங்காங்கைம்தலங்கான்
ள்ள ஒவ்வபலங்காது ் மாநலன்கைளுக்கைலங்காகை இயங்கும் என்று அவர்கைள் கைரதினர்.

LSSP மலங்கா் மாநலங்காட்டில 1964,  ஜூன் 7 ம் ுக்கியமான கததி ஞலங்காயிறு,
வலங்காக்ள்ள ஒவ்வகைடுப்பு எடுப்பதற்கு சல மணி ுக்கியமான க் மாநரங்கைள் முன்பு,
பலங்காரிசல ஐக்கிய ள்ள ஒவ்வசயலகைத்தின் பியர் பிரலங்காங் ஐக்கிய இடது
முன்னணிக்கைலங்கான ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ககைகைளுக்கைலங்காகை இன்னமும் வலங்காதிட்டுக்
ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்தலங்கார். ள்ள ஒவ்வலஸ்லி குணவர்த்தன மற்றும் ள்ள ஒவ்வகைலங்காலவின்

டி சலவலங்கா வின் 'நுகில் நுழைவவலங்காத'  குழு அவரக்கு ஆதரகவக்

ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்திரந்தது.

அதிரஷ்டவசமலங்காகை,  புரட்சகைர இடது கைன்கன இகதக்
கைரத்திற் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளலங்காமல மலங்கா் மாநலங்காட்கடவிட்டு ள்ள ஒவ்வவளிுக்கியமான கயறியது.

ஆனலங்கால இப்ள்ள ஒவ்வபலங்காழுது நிதியகமச்சரலங்காகை பதவிுக்கியமான கயற்கை உள்ள
டலங்காக்டர் என்.எம்.ள்ள ஒவ்வபுக்கியமான கரரலங்கா, இதுகைலங்காறும் முற்றிலும் குில் நுழைப்பத்தில
ஆழ்ந்து,  ஊில் நுழைல ் மாநலிந்து,  பலங்காரிசல உள்ள ஐக்கிய
ள்ள ஒவ்வசயலகைத்தினலங்காலும்,  அதன் சீரழிந்த தகலகமகைளலங்கான
குணவர்த்தன,  டி சலவலங்கா ுக்கியமான கபலங்கான்்றைவர்கைளலங்காலும் கைலங்காட்டிக்
ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுக்கைப்பட்ட நிகலயில இரந்த கைட்சக்கு,  முழு
பன்றிகைளுடன் தகலகம ஏற்றுச் ள்ள ஒவ்வசன்று தனக்கு ஒர பலங்காரிய
ள்ள ஒவ்வபரம்பலங்கான்கமகய ஏற்படுத்திக்ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்வதில கைஷ்டம்
எகதயும் கைலங்காணவிலகல.

இலங்ககை புரட்சகைர இடதின் சல பிரச்சகனகைள்

லங்கைலங்கா சம சமலங்காஜக் கைட்சயின் தகலவரக்கும்,  மற்றும்
ஐுக்கியமான கரலங்காப்பலங்காவில இரந்த பப்ுக்கியமான கலலங்காவலங்காத சர்வுக்கியமான கதச கமயத்திற்கும்
இகடுக்கியமான கய இரந்த உ்றைவ அரசயல வசதிக்கைலங்காகை ள்ள ஒவ்வசய்யப்பட்ட
ஒர திரமணம் ுக்கியமான கபலங்கான்்றைது எனலலங்காம்.

லங்கைலங்கா சம சமலங்காஜக் கைட்ச இலங்ககையில இரந்த
முதலலங்காளித்துவ அரசயலவலங்காதிகைளின் அழுத்தத்திற்கு
நிபந்தகனயற்று சரணகடந்து,  இறுதியில கூட்டணி
அரசலங்காங்கைத்தில ுக்கியமான கசரவதற்கைலங்கான தனது பலங்காகதகய
கைண்டுள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டது.  பப்ுக்கியமான கலலங்காவலங்காத சர்வுக்கியமான கதச கமயுக்கியமான கமலங்கா

ட்ள்ள ஒவ்வரலங்காட்ஸ்கியினலங்கால 1938 ம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட ் மாநலங்கான்கைலங்காம்
அகிலத்தின் பிரிவகைகள அழித்துவிடுவதில குவிப்கபக்
கைலங்காட்டியது.

பிரிட்டனில,  பப்ுக்கியமான கலலங்காதலங்கான் ுக்கியமான கஜலங்கான் ுக்கியமான கலலங்காரன்சற்கும்

அவரகடய குழுவிற்கும் 1954 ம் ஆண்டு எமது அகமப்பில

இரந்து பிரிந்து ள்ள ஒவ்வசலலுவதற்கு அடித்தளம் அகமத்து
அவர்கைள் கைம்யூனிஸ்ட் கைட்சயில ுக்கியமான கசரவதற்கு வழிவகுத்தலங்கார்.
ுக்கியமான கலலங்காரன்ஸ் அதில ுக்கியமான கசரவதலங்காகை முன்ள்ள ஒவ்வமலங்காழிந்த கைணத்திுக்கியமான கலுக்கியமான கய
பப்ுக்கியமான கலலங்கா பின்வலங்காங்கி அவகர விமர்சத்தலங்கார்.

அவ்வப்ள்ள ஒவ்வபலங்காழுது பலங்காரிசல உள்ள கமயத்தில இரந்து LSSP

பற்றி கூ்றைப்படும் விமர்சனங்கைகளயும் ் மாநலங்காம் படிக்கிுக்கியமான க்றைலங்காம்.
எப்ுக்கியமான கபலங்காதுுக்கியமான கம அவர்கைள் இக்கைட்சதலங்கான் உலகிுக்கியமான கலுக்கியமான கய மிகைப்
ள்ள ஒவ்வபரிய ட்ள்ள ஒவ்வரலங்காட்ஸ்கிச அகமப்பு என்று உயர்த்திப் ுக்கியமான கபச
வந்தனர். அதன் தகலவர்கைளுடன் மிகை ் மாநட்பு்றைவலங்காகை அவர்கைள்
பில் நுழைகி வந்தனர்.
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பப்ுக்கியமான கலலங்கா,  பிரலங்காங்க்,  மற்றும் ுக்கியமான கஜர்கமன் ஆகிுக்கியமான கயலங்கார் என்.எம்.
ள்ள ஒவ்வபுக்கியமான கரரலங்கா திரத்தலவலங்காத ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ககைகயத்தலங்கான் ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ந்தலங்கார்
என்பகத முழுகமயலங்காகை அறிந்திரந்தனர்.  1960  ுக்கியமான கதர்தலுக்கு
பின்னர் கூட்டணியில ுக்கியமான கசரவதற்கைலங்கான தன்னுகடய
தயலங்காரிப்கப ுக்கியமான ககைலங்காடிட்டு ஒர நீண்ட தீர்மலங்கானத்கத எழுதினலங்கார்;
அது பலங்காரிஸ் கமயத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது. அதில பப்ுக்கியமான கலலங்கா

தகலகமயில ் மாநகடமுக்றைப்படுத்தப்பட்ட 'நுகில் நுழைவவலங்காத'
ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ககையின் அடிப்பகடயில அவர் தன்னுகடய
ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ககைகைகள நியலங்காயப்படுத்தியிரந்தலங்கார்.

கீுக்கியமான கில் நுழையுள்ள கைரத்துக்கைள் அவரகடய எண்ணங்கைகள

ள்ள ஒவ்வவளிப்படுத்துகின்்றைன;  அகவ "நுகில் நுழைவவலங்காதம்"  பற்றியும்

ுக்கியமான கதசய முதலலங்காளித்துவ கைட்சகைள் பற்றியும் அலஜீரியலங்காவில
FLN பற்றியும் பப்ுக்கியமான கலலங்கா ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்த ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ககைக்கு முழு
ஆதரகவ ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுப்பதலங்காகை உள்ளன.

அவர் பின்வரமலங்காறு குறிப்பிடுகின்்றைலங்கார்,

உறுதியலங்கான முக்றையில LSSP கீழ்க்கைண்ட

் மாநடவடிக்ககைகைள் எடுக்கை ுக்கியமான கவண்டும்.  முதலில
எதிர்வரவிரக்கும் ுக்கியமான கதர்தலகைளில
ுக்கியமான கபலங்காட்டிதவிர்ப்பு உடன்பலங்காட்கடக்

கைலங்காணுக்கியமான கவண்டும்.  பிரச்சலங்காரத்திுக்கியமான கலுக்கியமான கய SLFP

அரசலங்காங்கைம் ஒன்று அகமக்கைப்படுவகத
ஆதரிப்பதற்கைலங்கான எமது தயலங்கார்நிகலகய
அறிவித்தல ுக்கியமான கவண்டும்.  இதில ுக்கியமான கதகவயற்்றை
நிபந்தகனகைள் ஏதும் கூடலங்காது;  அப்படி
இரந்தலங்கால ஒர மலங்காற்றீட்டு அரசலங்காங்கைத்திற்கு
தயலங்காரலங்காகை இரக்கும் சக்திகைகள ் மாநலங்காம்
வலுவிில் நுழைக்கை ள்ள ஒவ்வசய்வது ுக்கியமான கபலங்கால ஆகிவிடும்.

இரண்டலங்காவதலங்காகை,  ஒர கூட்டு அரசலங்காங்கைத்கத

அகமக்கும் வககையில SLFP உடன் ஒர

ுக்கியமான கவகலதிட்ட அடிப்பகடயில ஓர் உடன்பலங்காட்கட
கைலங்காண்பதற்கு ் மாநடவடிக்ககைகைள்

ுக்கியமான கமற்ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளப்பட ுக்கியமான கவண்டும்.  ஒர மலங்கார்க்சச -
SLFP கூட்டின் சலங்காதகைமற்்றைதன்கமகைள்
ஏற்படலலங்காம் என்்றை அச்சத்தின் கைலங்காரணமலங்காகை
ுக்கியமான கதர்தலுக்கு முன்னரலங்கான எதிர்ப்பு,  ுக்கியமான கதர்தலுக்கு
பின்னர் கைலங்காணப்படலங்காது.  எமது நிகலப்பலங்காட்டில
ள்ள ஒவ்வபரம்பலங்காலலங்கானகவ ் மாநமக்குக் கிகடக்கைலங்காது,
ஆனலங்கால உதலங்காரணமலங்காகை,  (a) ஆயுள் கைலங்காப்பீடு
ுக்கியமான கதசயமயமலங்காக்கைப்படல,  ஆனலங்கால அகனத்துக்
கைலங்காப்பீடுகைளும் அலல;  (b) வங்கிகைளின்
ுக்கியமான கதசயமயமலங்காக்கைல இலகலள்ள ஒவ்வயன்்றைலங்காலும்,
கைட்டுப்பலங்காடுகைள்; (c) அகனத்து இன்றியகமயலங்காத
ள்ள ஒவ்வபலங்காரட்கைகளயும் அரசலங்காங்கைுக்கியமான கம இ்றைக்குமதி
ள்ள ஒவ்வசய்தல,  ஆனலங்கால அகனத்து ஏற்றுமதி,
இ்றைக்குமதிகைளும் அலல;  (d) வரமலங்கானத்தின்
மீதலங்கான உச்ச வரம்பு, ுக்கியமான கபலங்கான்்றைகவ ஒர பரந்த
முற்ுக்கியமான கபலங்காக்கைலங்கான திட்டம் ஊடலங்காகை ககைகூடலலங்காம்.

இத்தககைய வழிவககைகய,  ஒர வர்க்கை
ஒத்துகில் நுழைப்பு என இழிவபடுத்தி உடுக்கியமான கன
அகதக் கைண்டிப்பது இலகு.  இந்த வர்க்கை

ஒத்துகில் நுழைப்பு என்்றை குற்்றைச் சலங்காட்டு SLFP ஒர
குட்டி முதலலங்காளித்துவ கைட்ச என்பகத

ஏற்கைலங்காவிட்டலங்காலதலங்கான் ஒப்புக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளப்பட
முடியும்.  எப்படிப் பலங்கார்த்தலங்காலும்,  நுகில் நுழைவவலங்காத
முக்றையிலலங்கான உத்தி,  சீர்திரத்தவலங்காத,  சமூகை
ஜன் மாநலங்காயகைக் கைட்சகைகள ள்ள ஒவ்வபலங்காறுத்தவகரயில
கூட ஒன்றும் புதிதலல.  சர்ச்கசக்கிடமின்றி
மக்கைளுகடய ் மாநப்பலங்காகசகைகள கைகளவதற்கும்
எமது உண்கமத்தன்கமயில ் மாநம்பிக்ககைகய
ஏற்படுத்தவம் ுக்கியமான கதகவயலங்கான அனுபவத்தினூடலங்காகை
அவர்கைகள அகில் நுழைத்துச் ள்ள ஒவ்வசலகிுக்கியமான க்றைலங்காம். எம்மலங்கால
ஆதரவழிக்கைப்படும் ஒர சல கதரியமலங்கான
முற்ுக்கியமான கபலங்காக்கைலங்கான ் மாநடவடிக்ககைகைள்,  எம்மலங்கால பல
ஆண்டுகைள் ள்ள ஒவ்வசய்யப்படும் பிரச்சலங்காரத்கதவிட
அதிகைமலங்காய் அவர்கைகள கைற்றுக்ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ள
கவக்கும்.  இந்த ் மாநடவடிக்ககைகைள் எமது
ுக்கியமான கசலங்காசலிச ுக்கியமான கவகலத்திட்டங்கைளுடன் இகயந்து
நின்று,  எமது ுக்கியமான கசலங்காசலிசக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ககைகைகள
முன்ுக்கியமான கனலங்காக்கி ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டுள்ள ஒவ்வசலலும்.

இகத ஒர பலங்காரலங்காளுமன்்றைவலங்காத முக்றை என்று
கைண்டனத்திற்கு உட்படுத்தவம் கூடும்.  ் மாநலங்கான்
ஏற்கைனுக்கியமான கவ கூறியுள்ளபடி,  வரலலங்காற்று
கைலங்காரணிகைள் கைட்சகய ள்ள ஒவ்வபரியளவிலலங்கான ஒர
பலங்காரலங்காளுமன்்றைரீதியலங்கான ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்தில
தள்ளியுள்ளன.  பலங்காரலங்காளுமன்்றை ரீதியலங்கான
ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டமும் அதிகைலங்காரத்திற்கைலங்கான ஒர
ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டுக்கியமான கமயலங்காகும்.  வயதுவந்ுக்கியமான கதலங்கார்
அகனவரக்கும் வலங்காக்குரிகம என்பது ஒன்றும்
பலங்காரலங்காளுமன்்றை ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்கத உயர்த்திவிடுவது
அலல.  எந்த ் மாநலங்காட்டில வயது வந்ுக்கியமான கதலங்காரக்கு
வலங்காக்குரிகம உள்ளுக்கியமான கதலங்கா அங்கு முதலலங்காளித்துவ
வர்க்கைம் ஒர புரட்சயினலங்கால
தூக்கிவீசப்படவிலகல என்பது ஒர தற்ள்ள ஒவ்வசயல
நிகைழ்வ அலல.  பரந்துபட்ட ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்தின்
மூலம் முதலலங்காளித்துவ முக்றை அகைற்்றைப்படலலங்காம்
என்்றைலங்காலும்,  உண்கமயில அத்தககைய
நிகலகம இன்னும் எில் நுழைவிலகல;  ஏள்ள ஒவ்வனனில
வயது வந்ுக்கியமான கதலங்காரக்கு வலங்காக்குரிகம ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள
வர்க்கைத்தின் கைரங்கைளில அதிகைலங்காரத்கத
ககைப்பற்றுவதற்கைலங்கான ஒர கைரவிகய
ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்துள்ளது.  அகனவரக்கும் வலங்காக்குரிகம
என்பது பரந்துபட்ட ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்தின் தீவிரத்கத
மழுங்கைச் ள்ள ஒவ்வசய்யும் தன்கமகய ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டுள்ளது
என்பதும் ஒப்புக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளப்பட ுக்கியமான கவண்டும்.
ுக்கியமான கபலங்காரலங்காளித்தனமலங்கான ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள வர்க்கை
் மாநடவடிக்ககைகைள் ள்ள ஒவ்வதலங்காடர்ந்து நிகைழும்;  ஆனலங்கால
அகவ அதிகைலங்காரத்கத எடுத்துக்
ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ளுவதற்கு ுக்கியமான கதகவயலங்கான மிகை உயர்ந்த
மட்டத்கத அகடயவிலகல....

அத்தககைய நுகில் நுழைவவலங்காத முக்றையில உள்ள
ஆபத்துக்கைகளயும் குக்றைபலங்காடுகைகளயும்
மறுப்பது என்பதும் தவ்றைலங்காகிவிடும்;
இகதத்தலங்கான் ் மாநலங்கான் முன்ுக்கியமான கப ஆதரித்து

ுக்கியமான கபசயுள்ுக்கியமான களன். ள்ள ஒவ்வதலங்காடக்கைத்தில இது குறிப்பலங்காகை

SLFP யின் முற்ுக்கியமான கபலங்காக்குத்தன்கமயில இன்னும்
பிரகமகைகள உரவலங்காக்கும்.  அதிகைலங்காரத்கத
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எடுத்துக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்வதில இயலபலங்காகைுக்கியமான கவ சல
ஆபத்துக்கைளும் உள்ளன;  LSSP இன்
மந்திரிகைள் ுக்கியமான கவகலநிறுத்தங்கைள்,
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைளின் ுக்கியமான ககைலங்காரிக்ககைகைள் பற்றி
கைசப்பலங்கான முடிவகைகள எடுக்கை ுக்கியமான க் மாநரிடலலங்காம்,
இத்தககைய ஆபத்துக்கைகள எம்மலங்கால அகைற்்றை
முடியலங்காமல ுக்கியமான கபலங்காகைலலங்காம்;  ஆனலங்கால அவற்க்றைக்
கீழ்க்கைண்ட வககைகைளில,  ் மாநலங்காம் குக்றைக்கை
முடியும்; 

(a) எமது கைட்ச அகமப்கப முடுக்கிவிடுவதன்
மூலமும் மற்றும் திட்டமிட்ட பிரசலங்காரத்தின்
ஊடலங்காகைவம் இந்த நுகில் நுழைவவலங்காத உத்தியின்
உண்கமயலங்கான கைலங்காரணங்கைள்,  ுக்கியமான கதகவகைகள
பற்றி விளக்கைமளிக்கைலலங்காம்.  இந்தப் பணி

சரியலங்காகைச் ள்ள ஒவ்வசய்யப்பட்டலங்கால ் மாநலங்காம் SLFP இன்

கிகளகைளினுள் ஊடுரவி இன்னும் கூடுதலலங்கான
முற்ுக்கியமான கபலங்காக்கைலங்கான ுக்கியமான க் மாநலங்காக்கைம் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்ட கிரலங்காமப்பு்றை
இகளஞர்கைகள ் மாநம்பலங்கால ஈர்த்துக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ள
முடியும்.

(b) ஒர பரந்த ள்ள ஒவ்வதலங்காழில சட்டத்திரத்த
் மாநகடமுக்றைகய புகுத்துவதன் மூலமலங்காகை
தற்ுக்கியமான கபலங்காதுள்ள அகமப்புமுக்றையிலுள்ள
ுக்கியமான கமலங்காசமலங்கான தீகமயின் ுக்கியமான கவர்கைகள கைகளவதற்கு
உதவம் மிகை அத்தியலங்காவசமலங்கான
சீர்திரத்தங்கைகள ள்ள ஒவ்வசய்யமுடியும்.

இன்னும் கூடுதலலங்கான பரிவணர்கவ
முதலலங்காளிகைளுக்கு எதிரலங்காகை ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைளுக்கு
கைலங்காட்டுவதின் மூலம் ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர்கைளுகடய
் மாநம்பிக்ககைகய ள்ள ஒவ்வப்றைமுடியும்;  அகதள்ள ஒவ்வயலங்காட்டி
் மாநலங்காம் அதிகைலங்காரத்கத ககைப்பற்றும் வககையில
அடுத்த கைட்டத்கத அகடய முடியும்.

அண்கமயில பப்ுக்கியமான கலலங்காவம் அவகர பின்பற்றுபவர்கைளும்
குரஷ்ுக்கியமான கசவிற்கு ஆதரவலங்கான ் மாநடவடிக்ககைகைளில
ஈடுபட்டிரப்பது,  இலங்ககையில கூட்டணி அரசலங்காங்கைம்
அகமந்துள்ளதற்கு ள்ள ஒவ்வபலங்காரத்தமலங்கான ுக்கியமான க் மாநரத்திுக்கியமான கலுக்கியமான கய
ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கைதலங்காகும்.  ஆயினும் பப்ுக்கியமான கலலங்காகவ
ள்ள ஒவ்வவளிுக்கியமான கயற்்றை பிரலங்காங்க் மற்றும் ுக்கியமான கஜர்கமனின் வழிவககைக்கும்,
என்.எம்.  ள்ள ஒவ்வபுக்கியமான கரரலங்கா மற்றும் அவரகடய ஆதரவலங்காளர்கைகள
ள்ள ஒவ்வவளியற்றும் வழிவககைகைளுக்கும் இகடுக்கியமான கய அடிப்பகட
ுக்கியமான கவறுபலங்காடு ஏதும் இலகல.

உண்கமயில கைடந்த ஓரலங்காண்டு கைலங்காலமலங்காகை இலங்ககையில
் மாநடப்பது பற்றி பப்ுக்கியமான கலலங்காவிற்கு ுக்கியமான க் மாநரடிக் கைட்டுப்பலங்காுக்கியமான கடலங்கா
ள்ள ஒவ்வசலவலங்காக்ுக்கியமான ககைலங்கா கிகடயலங்காது.  அகனத்து முடிவகைளும்
ுக்கியமான கஜர்கமன்,  மற்றும் பிரலங்காங்கினலங்கால அள்ள ஒவ்வமரிக்கை ுக்கியமான கசலங்காசலிச
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர் கைட்சயின் ஆதரவடன் எடுக்கைப்பட்டகவ ஆகும்.

இப்ள்ள ஒவ்வபலங்காழுது SWP க்கு எதிரலங்காகை ஐுக்கியமான கரலங்காப்பலங்காவில ஒர பிரிகவ
கைட்டகமக்கும் முயற்சயில ுக்கியமான கஜர்கமன் ஈடுபட்டுள்ளலங்கார்
என்பது ் மாநன்கு அறியப்பட்டுக்கியமான கதயலங்காகும்.  அவரகடய உடனடி
ஒத்துகில் நுழைப்பலங்காளர்கைள்தலங்கான் கைட்சகய கைகரத்துவிட்டு சமூகை
ஜன் மாநலங்காயகைக் கைட்சயில ுக்கியமான கசர விகில் நுழைபவர்கைளலங்காகும்.

சமீபத்தில மக்றைந்த லிுக்கியமான கயலங்கான் ட்ள்ள ஒவ்வரலங்காட்ஸ்கியின் ள்ள ஒவ்வசயலலங்காளர்
என அகில் நுழைக்கைப்படுவகத விரம்பும் திர ுக்கியமான கஜலங்காசப்

ஹலங்கான்சகன,  "ஒர மனச்சகதவற்்றை மூதலங்காட்டி ுக்கியமான கபலங்கான்்றைவர்"

என்று ள்ள ஒவ்வஜர்கமன் விவரித்தலங்கார்;  அுக்கியமான கதுக்கியமான கபலங்கால SWP ஐயும்

"ஒர சந்தர்ப்பவலங்காதக் கைட்ச" என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளலங்கார்.

LSSP இன் புரட்சகைர பிரிவின் பிரச்சகனகைகள,  இத்தககைய
சீரழிவில இரந்து ் மாநலங்காம் பிரிக்கை முடியலங்காது. 1953 ல இரந்து
சர்வுக்கியமான கதச இயக்கைத்தில என்ன ் மாநடந்தது என்பது பற்றி நிக்றைய
விவலங்காதிக்கை ுக்கியமான கவண்டியுள்ளது என்பகத இந்த ுக்கியமான கதலங்காில் நுழைர்கைள்
அறிவர்.

ஒர சல சுரக்கைமலங்கான எழுத்துவடிவில உள்ள கைரத்துக்கைள்,
சர்வுக்கியமான கதச ுக்கியமான கவகலகைள் பற்றிய சல குறிப்புக்கைள்
ஆகியவற்க்றை தவிர, கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகைளலங்காகை உள்ள

பிரச்சகனகைள் பற்றி LSSP க்குள் தீவிரமலங்கான விவலங்காதம் ஏதும்

் மாநடக்கைவிலகல.  சறுபலங்கான்கமகய ஆதரிக்கும் பல

ுக்கியமான கதலங்காில் நுழைர்கைளும் இப்ள்ள ஒவ்வபலங்காழுதுதலங்கான் 1938 ம் ஆண்டு

ட்ள்ள ஒவ்வரலங்காட்ஸ்கியினலங்கால நிறுவப்பட்ட ் மாநலங்கான்கைலங்காம் அகிலத்தின்
சர்வுக்கியமான கதச,  ுக்கியமான கதசய சீரழிவகைளுக்கு இகடயிலலங்கான உ்றைவகைள்
பற்றி உணர ஆரம்பித்துள்ளனர்ர்ந்துள்ளனர்.

அப்புரட்சகைர பிரிவின் எதிர்கைலங்காலம் இப்ள்ள ஒவ்வபலங்காழுது முக்கியமலங்காகை
இந்த உ்றைகவப் பற்றிய தீவிர ஆய்விலதலங்கான் உள்ளது.

ஐக்கிய ள்ள ஒவ்வசயலகைம்,  ுக்கியமான கஜர்கமன் மற்றும் பிரலங்காங்கின்
உத்தரவின்கீழ்,  SWP ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்த ஆதரவின் அடிப்பகடயில,
ள்ள ஒவ்வலஸ்லி குணவர்த்தன மற்றும் ள்ள ஒவ்வகைலங்காலவின் டி சலவலங்கா மற்றும்
ஐக்கிய இடது முன்னணியின் மத்தியவலங்காத ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ககைகய,

LSSP மலங்கா் மாநலங்காட்டில ஜூன் 7 வலங்காக்ள்ள ஒவ்வகைடுப்பு வகரயில ஆதரித்து

வந்தது.  அவர்கைள் ள்ள ஒவ்வவளி் மாநடப்பு ள்ள ஒவ்வசய்தபின்னர்தலங்கான் பியர்
பிரலங்காங் ள்ள ஒவ்வபரம் தயக்கைத்துடன் புரட்சகைர பிரிவிற்கு
ஆதரகவக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்தலங்கார்.

அவர்கைள் எந்த விதத்திலும் சறுபலங்கான்கம புரட்சகைர பிரிகவ
மலங்கா் மாநலங்காட்டிற்கு முன்பு ஆதரிக்கைவிலகல.  உண்கமயில
அகனத்து ுக்கியமான கவகளகைளிலும் ஐக்கியம்,  உள்கைட்ச சமலங்காதனம்
என்்றை ள்ள ஒவ்வபயரில அதன் உற்சலங்காகைத்கத ் மாநசுக்கும் வககையில
ள்ள ஒவ்வபரமுயற்ச ள்ள ஒவ்வசய்தனர்.

ஐக்கிய இடது முன்னணி மற்றும் அதற்கும் அவர்கைளுக்கும்
இகடுக்கியமான கயயலங்கான இறுதி உடன்பலங்காட்டிற்கைலங்கான அடிப்பகட பற்றி,

LSSP தகலகம எழுதிய கைடிதத்கதப் பற்றி ஜனவரி 1964 ல
ஐக்கிய ள்ள ஒவ்வசயலகைம் ஓர் அறிக்ககைகய ள்ள ஒவ்வவளியிட்டது.

இந்த தகைவல அறிக்ககையில அவர்கைள் சறுபலங்கான்கமயினர்
இயற்றிய தீர்மலங்கானத்கதயும் ள்ள ஒவ்வவளியிட்டனர்.  இத்தீர்மலங்கானம்

விவலங்காதத்திற்கு 1963  ஜூகல 7 ம் ுக்கியமான கததி அளிக்கைப்பட்டது;

ஆனலங்கால ஐக்கிய ள்ள ஒவ்வசயலகைம் இகத ஏகனய பிரிவகைளுக்கு
1964  ள்ள ஒவ்வதலங்காடக்கைம் வகர ள்ள ஒவ்வதரிவிக்கைவிலகல.  இத்தீர்மலங்கானம்,
முழு இயக்கைத்கதயும் ஐக்கிய இடது முன்னணியின்
ஆபத்துக்கைகள பற்றி கீழ்க்கைண்டவிதத்தில கூறிய அளவில
எச்சரிக்ககை ள்ள ஒவ்வகைலங்காடுத்தது:

ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காள வர்க்கைத்கதயும் ் மாநலங்காகளய பரந்த
புரட்சகைர ள்ள ஒவ்வவகுஜனங்கைகளயும் தங்கைளுகடய
விடிவ,  "இடது முன்னணி"  என்பகத
அதிகைலங்காரத்தில இரத்துவதில உள்ளது என்்றை

் மாநம்பிக்ககைக்கு தள்ளக்கூடலங்காது;  மலங்கா்றைலங்காகை SLFP

அரசலங்காங்கைத்திற்கும், இலங்ககையில உள்ள மற்்றை
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முதலலங்காளித்துவ சக்திகைளுக்கும் எதிரலங்காகை ஒர
ள்ள ஒவ்வதலங்காழிலலங்காளர் விவசலங்காயிகைள் அரசலங்காங்கைத்திற்கைலங்கான
பலங்காகதயில ுக்கியமான க் மாநரடியலங்கான ள்ள ஒவ்வவகுஜன இயக்கைத்கத
அகமத்து ஒன்றுபடுத்தி எடுக்கும்
் மாநடவடிக்ககையிலதலங்கான் உள்ளது என்பகத
உணரகவக்கை ுக்கியமான கவண்டும்.

இக்கைடிதம் ஆதரவலங்காகைுக்கியமான கவலங்கா,  எதிர்ப்பலங்காகைுக்கியமான கவலங்கா ஒர கைரத்தும்
கூட ள்ள ஒவ்வதரிவிக்கைப்படலங்காமல அப்படிுக்கியமான கய ஐக்கிய
ள்ள ஒவ்வசயலகைத்தினலங்கால பிரசுரிக்கைப்பட்டது.  அத்தககைய ள்ள ஒவ்வம மௌனம்,
சறுபலங்கான்கமக்கு ள்ள ஒவ்வவற்றி அளித்திரக்கைக் கூடிய பல
ுக்கியமான கதலங்காில் நுழைர்கைகளயும் ஐயத்திற்கிடமின்றி குில் நுழைப்பத்திற்கு
உட்படுத்தியது.

இப்படி திகரக்கு பின்னலங்கால பலங்காரிஸ் கமயத்தின் சல
தகலவர்கைள் ள்ள ஒவ்வதளிவற்்றை முக்றையில சறுபலங்கான்கமயினகர
ஆதரித்தலங்காலும்,  ள்ள ஒவ்வபலங்காது ள்ள ஒவ்வசயலபலங்காட்டில இரட்கட முகைம்
கைலங்காட்டுதல என்பது பப்ுக்கியமான கலலங்காவலங்காத வழிவககைகைளில இயலபலங்காகை
இரந்தது.

இப்ள்ள ஒவ்வபலங்காழுதும் கூட,  ள்ள ஒவ்வலஸ்லி குணவர்த்தன மற்றும்
ள்ள ஒவ்வகைலங்காலவின் டி சலவலங்கா இரவரம் அவர்கைளுகடய
ஆதரவலங்காளர்கைளுடன் என்.எம்.  ள்ள ஒவ்வபுக்கியமான கரரலங்கா மற்றும் கூட்டணி
அரசலங்காங்கைத்துடன் ஆர்வத்துடன் நிற்ககையில,  ஐக்கிய
ள்ள ஒவ்வசயலகைம் அவர்கைகள ள்ள ஒவ்வவளிுக்கியமான கயற்்றைவிலகல.  அவர்கைகள
புரட்சகைர இடதினுள் ஒன்்றைலங்காகை ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டுவரவது சலங்காத்தியம்
என இன்றும் எதிர்பலங்கார்த்து, அவ்வலங்கா்றைலங்கான ஒர அகமப்பினுள்
இடது வலது பிரிவகைளுக்கு இகடகய தமது
ககைமலங்காற்றுுக்கியமான கவகலகைகள ள்ள ஒவ்வசய்யலலங்காம் என கைரதுகின்்றைனர்.

ஐக்கிய ள்ள ஒவ்வசயலகைம் உண்கமயில சறுபலங்கான்கம
தகலவர்கைளில பலரக்கும் எதிரலங்காகை மிகைத் தீவிர விுக்கியமான கரலங்காதப்

ுக்கியமான கபலங்காக்ககைத்தலங்கான் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டுள்ளது;  ஏள்ள ஒவ்வனனில ் மாநலங்கான்கைலங்காம்
அகிலத்தின் அகனத்துலகைக் குழுவின் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ககைகைள் பற்றி
கைரிசகனமிக்கை ஆய்வ வரவிரக்கி்றைது என்பகத அவர்கைள்
் மாநன்கு அறிவர்.

கூட்டரசலங்காங்கைம் அகமத்தபின்னர்,  இர ுக்கியமான கபலங்காட்டிப்
பிரிவகைளுக்கும் இகடுக்கியமான கய மிகைக் கைடுகமயலங்கான ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டம்
பல ள்ள ஒவ்வதலங்காழிற்சங்கைங்கைளிலும் அதிகைலங்காரத்கத
ககைப்பற்றுவதற்கைலங்காகை நிகைழ்ந்தது.  இப்ுக்கியமான கபலங்காரலங்காட்டத்தில
ள்ள ஒவ்வபரம்பலங்காலும் ஐயத்திற்கு இடமின்றி பலனகடந்தது
சண்முகைதலங்காசன் தகலகமயிலலங்கான கைம்யூனிஸ்ட் கைட்சயின்
சீனப் பிரிவலங்காகும்.  அவரடன்தலங்கான் பியர் பிரலங்காங்க் தீவிற்கு
வந்திரந்துக்கியமான கபலங்காது ச்றைப்பலங்கான விவலங்காதங்கைகள ் மாநடலங்காத்தியிரந்தலங்கார்.

ஐக்கிய இடது முன்னணி மூலம் தள்ளலங்காடி வந்தபின், பிரலங்காங்
மற்ள்ள ஒவ்வ்றைலங்கார உடன்பலங்காட்கட சீன ஆதரவப் ுக்கியமான கபலங்காக்குடன் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ள
விரம்பவிலகல;  அது ட்ள்ள ஒவ்வரலங்காட்ஸ்கிசத்துடன் ள்ள ஒவ்வபரம் விுக்கியமான கரலங்காத
ுக்கியமான கபலங்காக்ககை ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டுள்ளது.  பிரலங்காங்க்,  சண்முகைதலங்காசனுடன்
விவலங்காதித்துக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்துக்கியமான கபலங்காுக்கியமான கத,  சண்முகைதலங்காசன் கூட்டணி
அகமக்கைப்பட்டகத முழுகமயலங்காகை தனக்கு சலங்காதகைமலங்காகை
பயன்படுத்திக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டு,  ள்ள ஒவ்வசய்தி ஊடகைத்தில இதுதலங்கான்
ட்ள்ள ஒவ்வரலங்காட்ஸ்கிச ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ககைகைளின் ுக்கியமான க் மாநரடி விகளவ என்று
வலியுறுத்தினலங்கார்.

LSSP புரட்சகைர பிரிவிற்கு இப்ள்ள ஒவ்வபலங்காழுது இலங்ககையில ஒர
புரட்சகைரக் கைட்சகய மறுகைட்டகமக்கும் வரலலங்காற்றுப் பணி
உள்ளது.  கைடந்தகைலங்காலத்துடன் அது ள்ள ஒவ்வகைலங்காண்டிரந்த உ்றைகவ
அவர்கைள் ் மாநன்கு அறிந்தலங்கால,  இப்பணிகய அவர்கைள் ் மாநன்கு
ள்ள ஒவ்வசய்யலலங்காம்;  அுக்கியமான கதுக்கியமான கபலங்கால அவர்கைள் பலங்காரிசல உள்ள ஐக்கிய
ள்ள ஒவ்வசயலகைத்திடம் இரந்தும் முற்றிலும் முறித்துக் ள்ள ஒவ்வகைலங்காள்ள
ுக்கியமான கவண்டும்;  அவர்கைளுகடய இடம் ் மாநலங்கான்கைலங்காம் அகிலத்தின்
அகனத்துலகைக் குழுவின் அணியில இரப்பதுதலங்கான்.

உலைக்கும் மக்களின் ஒசின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்
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