
உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்                                                                www.wsws.orwww.wsws.orgg
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1948 ல பிரித்த்தித்தானிய கித்தாலனித்துவ ஆட்சியில இருந்து
உத்தி்தியயித்தாகபூர்வூர்வமித்தாக சுத்தந்திரம  ப் பெற்றதில இருந்து 70 வது
ஆண்ட நிறறறவக குறிககுமவித்தூர்வமித்தாக  ப் பெப்ரவரி 4 அன்ற
இலங்றக அரசித்தாங்கம ஒரு ஆடம் பெர விழித்தாறவ
அறிவித்துள்ளது.  உலக  ப் பெித்தாருளித்தாத்தித்தார  பநெருககடியின்
த்தித்தாககம,  பூ்தியகித்தாள-அரசியல ்திய் பெித்தாட்டித்த்தன்றூர்வம ூர்வமற்றம
உள்நெித்தாட்டில குமுறம சமூகப் ் பெத்தட்டங்களின் கீழ,
அரசித்தாங்கம பிற்்திய் பெித்தாககு ்தியத்தசியவித்தாத்த உணர்வுகறள
கிளறிவிடவத்தற்கு இந்த்த விழித்தாறவ சுரண்டிக பகித்தாள்ளும.

பிரிட்டனின் ரித்தாண எலிச ப் பெத்தின் பிரதிநிதியித்தாக இளவரசர்
எட்வித்தார்றட அறழத்த்தத்தன் மூலம,  ஏற்கன்தியவ
ஏகித்தாதி் பெத்தியத்திற்கு இலங்றக முத்தலித்தாளித்துவத்தின்
அடி் பெணறவ அரசித்தாங்கம எடத்துககித்தாட்டியுள்ளது.

 பகித்தாழுமபின் கித்தாலிமுகத் திடலில இருந்து ஜனித்தாதி் பெதி
றூர்வமத்திரி் பெித்தால சிறி்தியசன உறரயித்தாற்றவுள்ளித்தார்.  உறழககும
ூர்வமககளுககு  பகித்தாடகக அவரிடம எதுவும இலலித்தாத்த
நிறலயில,  அவர் நெித்தாட்டில இருந்து ஊழறல
அகற்றவத்தற்கித்தான த்தனது உறதிப்் பெித்தாட்றட  பவளிப்் பெறடயித்தாக
அறிவிப்் பெித்தார்.  முத்தலித்தாளித்துவ்தியூர்வம நெித்தாட்டின் அறனத்து
"்தியநெித்தாய்களதும"  ்தியத்தித்தாற்றவித்தாய் என்ற உண்றூர்வமயில இருந்து
ூர்வமககளின் கவனத்றத்த திறச திருப்புவத்தற்கித்தாக இப்்திய் பெித்தாது
ஆளும உயரடககின் ஒவ் பவித்தாரு பிரிவினதும பிரத்தித்தான
துருமபுச சீட்டித்தாக ஊழல என்் பெது ் பெயன்் பெடத்த்தப்் பெடகின்றது.

முன்னித்தாள் ஜனித்தாதி் பெதி ூர்வமஹிந்த்த இரித்தாஜ் பெக்ஷவின் ஜனநெித்தாயக-
வி்தியரித்தாத்த ஆட்சிககும வித்தாழகறக நிறலறூர்வமகள் மீத்தித்தான
த்தித்தாககுத்தலகளுககும எதிரித்தாக வளர்சசிகண்ட  பவகுஜன
எதிர்ப்ற் பெ த்தடமபுறளச  பசய்ய 2015  ஜனவரியில சிறி்தியசன
் பெத்தவிககு வந்த்தித்தார்.   பத்தித்தாழிலித்தாள வர்ககத்திற்கு எதிரித்தாக
சிறி்தியசன ூர்வமற்றம பிரத்தூர்வமர் ரணல விககிரூர்வமசிங்கவித்தால
உருவித்தாககப்் பெட்ட "்தியத்தசிய ஐககிய அரசித்தாங்க்தியூர்வம” இப்்திய் பெித்தாது
நெித்தாட்டின்  பநெருககடிககு ஒருவறர பயித்தாருவர்
குற்றமசித்தாட்டிக பகித்தாள்வதில கிழிந்து ்திய் பெித்தாயுள்ளது.

சுத்தந்திர தின  பகித்தாண்டித்தாட்டங்கள் ் பெற்றி உறழககும
ூர்வமககளிறட்தியய எந்த்தவித்த ் பெரந்த்த ஆர்வமும கிறடயித்தாது.
்தியவறலநிறத்த்தங்கள்,  ூர்வமித்தாணவர் ்திய் பெரணகள் ூர்வமற்றம
விவசித்தாயிகள் எதிர்ப்புககள் ் பெல ூர்வமித்தாத்தங்களித்தாக அதிகரித்து

வருகின்றன.   ப் பெப்ரவரி 10  அன்ற திட்டமிடப்் பெட்டள்ள
உள்ளூரித்தாட்சி ூர்வமன்றத் ்தியத்தர்த்தலகளுககு குழப்் பெம ஏற்் பெடித்தாத்த
வறகயில என்ற சித்தாககுப் ்திய் பெித்தாககில,   ப் பெப்ரவரி 15  வறர
 பத்தித்தாழிசங்க நெடவடிகறகறய நிறத்தி றவககுூர்வமித்தாற இந்த்த
வித்தாரம ்தியத்தர்த்தல ஆறணயித்தாளர்  பத்தித்தாழிற்சங்கங்களுககு
அறழப்பு விடத்த்தித்தார்.  சர்வ்தியத்தச அளவில  பத்தித்தாழிலித்தாள
வர்ககத்தின் தீவிரூர்வமயூர்வமித்தாத்தலின் ் பெித்தாகூர்வமித்தாக  பவகுஜனப்
்திய் பெித்தாரித்தாட்டங்கள்  பவடிககும வித்தாய்ப்ற் பெப் ் பெற்றி ஆளும
உயரடககு பீதி அறடந்திருப்் பெ்தியத்த உண்றூர்வம.

2015 ம ஆண்ட வரவு- பசலவுத் திட்ட ் பெற்றித்தாககுறறறய
அறரவித்தாசியித்தாக குறறப்் பெது உட்் பெட ஆழந்த்த சிககன
நெடவடிகறககளுககு அழுத்த்தம  பகித்தாடத்து வரும சர்வ்தியத்தச
நெித்தாணய நிதியத்தின் (IMF) ்தியூர்வமற்் பெித்தார்றவயில நெித்தாட உள்ளது.
்தியத்தசிய வருவித்தாயில 51  சத்தவிகித்தத்றத்த ஜனத் பத்தித்தாறகயில
உயர்ூர்வமட்டத்தில இருககின்ற 20 சத்தவிகித்தத்தினர்  ப் பெறகின்ற
அ்தியத்த்தியவறள,  கீழ ூர்வமட்டத்தில இருககின்ற 20  சத்தவிகித்தம
்திய் பெர்  பவறம 5 சத்தவிகித்தத்றத்த்தியய  ப் பெறகின்றனர்.

தீவின் த்தமிழ சிற் பெித்தான்றூர்வமயினருககு எதிரித்தாக கித்தால
நூற்றித்தாண்டிற்கும ்தியூர்வமலித்தாக முன் பனடககப்் பெட்ட இனவித்தாத்த
யுத்த்தம, பிரத்தித்தான  பவளிநெித்தாட்ட சகதிகளின் ஆத்தர்தியவித்தாட 2009
ல இரித்தாஜ் பெக்ஷ ஆட்சியினித்தால இரத்த்த  பவள்ளத்தில
முடிவுககு  பகித்தாண்டவரப்் பெட்டது.  யுத்த்தத்தினித்தால கிட்டத்த்தட்ட
200,000  ்திய் பெர் இறந்துவிட்டனர்.  இன்னமும இரித்தாணுவ
ஆககிரமிப்பின் கீழ உள்ள தீவின் வடககு ூர்வமற்றம
கிழககில ் பெலலித்தாயிரககணககித்தான ூர்வமககள் அத்தியித்தாவசிய
வசதிகள் இலலித்தாத்த இழி நிறலயிலித்தான குடிறசகளில
வித்தாழகின்றனர்.

1940  களின் பிற்் பெகுதியில கித்தாலனித்துவ ஆட்சிககு எதிரித்தாக
 பவடித்த்த  பவகுஜனப் ்திய் பெித்தாரித்தாட்டங்கறள முறியடிப்் பெத்தற்கு,
்தியத்தசிய முத்தலித்தாளித்துவ வர்ககத்துடன் கூட்டச ்தியசர்ந்து
பிரிட்டன் உத்தி்தியயித்தாகபூர்வ சுத்தந்திரத்றத்த வழங்கிய  பத்தற்கு
ஆசியித்தா முழுவதும, இத்த்தறகய அரசியல ரீதியில குமுறம
நிறலறூர்வமகள் மீண்டம த்தறலதூககியுள்ளன.

உலகின் மிக சூர்வமத்துவூர்வமற்ற நெித்தாடகளில ஒன்றித்தாக
இந்தியித்தாவும ஆகியுள்ளது.  மிக உயர்ந்த்த 1  சத்தவீத்தத்தினர்
ஒட்ட பூர்வமித்தாத்த்த வருூர்வமித்தானத்தில 23  சத்தவீத்தத்றத்த
எடத்துக பகித்தாள்கின்ற அ்தியத்த்தியவறள,  வறிய 50



சத்தவீத்தூர்வமித்தா்தியனித்தார் அலலது 60 ்தியகித்தாடி ூர்வமககள் 15 சத்தவீத்தத்றத்த
ூர்வமட்ட்தியூர்வம  ப் பெறகின்றனர். 2014 ல இந்திய ்தியத்தசிய கித்தாங்கிரஸ
ஆட்சி மீத்தித்தான ூர்வமககளது ்தியகித்தா் பெத்றத்தயும
 பவறப்புணர்றவயும சுரண்டிக பகித்தாண்ட அதிகித்தாரத்றத்த
எடத்துக பகித்தாண்ட இந்து ்திய் பெரினவித்தாத்த ் பெித்தாரதீய ஜனத்தித்தா கட்சி,
 பவளிநெித்தாட்ட முத்தலீட்றட ஈர்ககும முயற்சியில,  ூர்வமககளின்
வித்தாழகறக ூர்வமற்றம சமூக நிறலறூர்வமகள் மீத்தித்தான
த்தித்தாககுத்தறலத்  பத்தித்தாடர்கின்றது.

் பெித்தாககிஸத்தித்தானில ஒரு இரித்தாணுவ-ஆத்தரவு ஆட்சி
நிலவுகின்றது. ் பெங்களித்தா்தியத்தஷில, பிரத்தூர்வமர் ்திய ஷேக ஹசினித்தாவின்
அரசித்தாங்கம முன் பனப்்திய் பெித்தாதுமிலலித்தாத்த அளவு எ்தியத்தசசதிகித்தார
நெடவடிகறககறள ்தியூர்வமற் பகித்தாண்ட வருகிறது.  இந்த்த
பிரித்தாந்தியத்தில உள்ள எந்த்த பவித்தாரு நெித்தாட்டினித்தாலும
அதிகரித்து வரும எதிர்ப்பு அறலககு எதிரித்தாக
முத்தலித்தாளித்துவ ஆட்சிறய தூககி நிறத்துவத்தற்கு இறத்தத்
த்தவிர ்தியவற வழி கிறடயித்தாது.

பூ்தியகித்தாள-அரசியல ் பெறகறூர்வம கூர்றூர்வமப்் பெடவத்தன் ூர்வமத்தியில,
அணு ஆயுத்த சகதிகளுககு இறட்தியய ்திய் பெரழிவுகரூர்வமித்தான
உலகப் ்திய் பெித்தார் ஆ் பெத்து அதிகரித்து வருகிறது.  குறிப்் பெித்தாக,
சீனித்தாவிற்கு எதிரித்தாக த்தனது உலக ்தியூர்வமலித்தாதிககத்றத்த
த்தககறவத்துக பகித்தாள்ள அ பூர்வமரிககித்தா அத்தன் இரித்தாணுவ
வலிறூர்வமறயப் ் பெயன்் பெடத்த்த முற்் பெடறகயில,
 பத்தற்கித்தாசியித்தாவின் அறனத்து நெித்தாடகளும இந்த்த நீர்சசுழிககுள்
இழுககப்் பெட்ட வருகின்றன.   ப் பெய்ஜிங்கிற்கு எதிரித்தான
வித்தாஷிங்டனின் ்திய் பெித்தார் முயற்சியில இந்தியித்தா ஒரு
"முன்நிறல"  அரசித்தாக ஆகியுள்ள அ்தியத்த்தியவறள,
சீனித்தாவிலிருந்து தூர விலகுூர்வமித்தாற அ பூர்வமரிககித்தா ் பெித்தாகிஸத்தித்தாறன
்தியூர்வமலும ்தியூர்வமலும  பநெருககி வருகின்றது.

இலங்றகயில இரித்தாஜ் பெக்ஷறவ சீனித்தாவுககு
 பநெருககூர்வமித்தானவித்தாரகக கண்டத்தித்தால, அ பூர்வமரிககித்தா சிறி்தியசனறவ
நியமிகக ஆட்சி ூர்வமித்தாற்ற நெடவடிகறக ஒன்றககு
திட்டமிட்டது. உறழககும ூர்வமககளின் முதுகுககுப் பின்னித்தால,
"்தியத்தசிய ஐககிய"  அரசித்தாங்கூர்வமித்தானது சீனித்தாவிற்கு எதிரித்தான
அ பூர்வமரிகக இரித்தாணுவத் திட்டங்களுடன் நெித்தாட்றட
ஒருங்கிறணககிறது.

இந்திய துறணக கண்டம முழுவதிலும,  ூர்வமற்றம
உண்றூர்வமயில உலகம முழுவதும உள்ள
கித்தாலனித்துவத்துககு பிந்றத்தய நெித்தாடகள் என
அறழககப்் பெடவனவற்றில,  முத்தலித்தாளித்துவ வர்ககங்களும
அவற்றின் அரசியல ்தியசவகர்களும ஏகித்தாதி் பெத்தியத்திலிருந்து
உண்றூர்வமயித்தான சுத்தந்திரம கிறடககவிலறல என்் பெறத்த
நிரூபித்து வருகின்றன.  ்தியூர்வமலும,  அறனவருககும
உண்றூர்வமயித்தான ஜனநெித்தாயக உரிறூர்வமகள் ூர்வமற்றம ஒரு
 பகௌரவூர்வமித்தான வித்தாழகறகத் த்தரத்றத்த வழங்குவத்தற்கித்தான
த்தூர்வமது வித்தாககுறதிகறள பூர்த்தி  பசய்ய அறவ முற்றிலும
த்தவறிவிட்டன.

எழு் பெது ஆண்டகளுககு முன்னர்,  ்திய் பெித்தாலஷிவிக
 பலனினிஸட் கட்சியும (Bolshevik  Leninist  Party  of  India  -

BLPI) 1938 ல லி்தியயித்தான் ட் பரித்தாட்ஸகியித்தால ஸத்தித்தாபிககப்் பெட்ட
நெித்தான்கித்தாம அகிலமும ூர்வமட்ட்தியூர்வம, அங்கு வழங்கப்் பெட்டது ஒரு
"்திய் பெித்தாலி சுத்தந்திரம"  என அம் பெலப்் பெடத்தின.  "சுத்தந்திரம"
என்் பெது ஏகித்தாதி் பெத்தியத்தின் "்தியநெரடியித்தான ஆட்சி
வழிமுறறகளில இருந்து ூர்வமறறமுக ஆட்சி

வழிமுறறகளுககு"  ூர்வமித்தாற்றப்் பெடவது ூர்வமட்ட்தியூர்வம என்ற
பி.எல.பி.ஐ.  த்தறலவர்  பகித்தாலவின் ஆர்.  டி.  சிலவித்தா
விளககினித்தார்.

இந்தியித்தாவில  பத்தித்தாழிலித்தாளர்கள் ூர்வமற்றம ஏறழகளின்
வளர்ந்து வரும புரட்சிகர எழுசசிறய முகங் பகித்தாடத்த்த
பிரிட்டிஷ ஏகித்தாதி் பெத்தியம,  இந்திய ்தியத்தசிய கித்தாங்கிரஸ
ூர்வமற்றம முஸலீம லீககின் த்தறலவர்களுடன் 1947 ல இந்து
இந்தியித்தா ூர்வமற்றம முஸலீம ் பெித்தாககிஸத்தித்தானித்தாக துறணக
கண்டத்றத்த கூற்திய் பெித்தாடவத்தற்கு கூட்டித்தாய் சதி  பசய்த்தது.
மிலலியன் கணககித்தானவர்கள்  பகித்தாலலப்் பெட்ட இரத்த்தககளரி
வகுப்புவித்தாத்த வன்முறறககு வழிவகுத்த்த இந்த்த
பிரிவிறனககு இந்திய ஸரித்தாலினிச கமயூனிஸட் கட்சிகள்
்தியநெரடியித்தாக ஆத்தரவு  பகித்தாடத்த்தன.

பி.எல.பி.ஐ.  இந்த்த துண்டித்தாடறல எதிர்த்த்தது.  டி.  சிலவித்தா
விளககியத்தித்தாவது: "ஒரு ் பெககம இது  பவகுஜனங்கள் மீத்தித்தான
ஏகித்தாதி் பெத்திய அடிறூர்வமச சங்கிலிகறள ூர்வமற கட்டறூர்வமப்புச
 பசய்யும வழிமுறறயித்தாகவும… ூர்வமற் பெககம, இது  பவகுஜனக
கிளர்சசிகறள உள்ளக இனவித்தாத்த உணர்வுகளுககுள்
திருப்பிவிடம வழி முறறயித்தாக,  ் பெரஸ் பெர யுத்த்த
சிந்த்தறனககுள் இரு நெித்தாடகறளயும ஈர்த்துவிடம
நெடவடிகறகயித்தாகவும நிரூபிககப்் பெட்டள்ளது.”

பி.எல.பி.ஐ. பின்னர் ்திய் பெித்தாருககுப் பிந்றத்தய ஒழுங்குகளுககு
அடி் பெணந்து,  அரசியல ரீதியித்தாக பின்வித்தாங்கி,  லங்கித்தா சூர்வம
சூர்வமித்தாஜக கட்சியினுள் (ல.ச.ச.க.)  நுறழந்து பகித்தாண்டித்தாலும,
அத்தன்  பத்தித்தாறல்தியநெித்தாககுறடய முன்கணப்பு சரியித்தானது என
நிரூபிககப்் பெட்டள்ளது.  சுத்தந்திரம  ப் பெற்றதிலிருந்து
இந்தியித்தாவும ் பெித்தாககிஸத்தித்தானும மூன்ற முழு அளவிலித்தான
யுத்த்தங்கறள நெடத்தியுள்ளதுடன் அவற்றின் ஆளும
கும் பெலகள்,  உறழககும ூர்வமககறள பிரித்து,  வர்ககப்
்திய் பெித்தாரித்தாட்டத்றத்த நெசுககுவத்தற்கித்தான த்தூர்வமது பிரத்தித்தான அரசியல
ஆயுத்தூர்வமித்தாக வகுப்புவித்தாத்தத்றத்த ் பெயன்் பெடத்தி வருகின்றன.

இலங்றகயில,  உத்தி்தியயித்தாகபூர்வ சுத்தந்திரம  ப் பெற்ற உடன்
ஐககிய ்தியத்தசியக கட்சி (ஐ.்தியத்த.க.)  அரசித்தாங்கம அத்தன்
முத்தல நெடவடிகறகயித்தாக,  இந்திய வமசித்தாவளிறயச ்தியசர்ந்த்த
ஒரு மிலலியன் ்தியத்தித்தாட்டத்  பத்தித்தாழிலித்தாளர்களது அறனத்து
பிரஜித்தா உரிறூர்வமறயயும ் பெறித் பத்தடத்த்தது.   பகித்தாழுமபு
அரசியல ஸத்தித்தா் பெகம அத்தன் ஆட்சிககு முண்ட
 பகித்தாடப்் பெத்தன் ்திய் பெரில,   பத்தித்தாழிலித்தாள வர்ககத்றத்த இனவித்தாத்தக
வழியில பிளவு் பெடவத்தற்கித்தாக மீண்டம மீண்டம த்தமிழர்-
வி்தியரித்தாத்த ்திய் பெரினவித்தாத்தத்றத்த தூண்டிவிடவறத்த நெித்தாடகின்றது.

1964 ல பிரத்தூர்வமர் சிறிூர்வமித்தா ் பெண்டித்தாரநெித்தாயககவின் ஸ்ரீலங்கித்தா
சுத்தந்திரக கட்சி (ஸ்ரீ.ல.சு.க.)  முத்தலித்தாளித்துவ
அரசித்தாங்கத்திற்குள் நுறழந்த்தத்தன் மூலம,  ்தியசித்தாசலிச
சர்வ்தியத்தசியவித்தாத்தத்தின் அடிப்் பெறடக  பகித்தாள்றககறள
 பவளிப்் பெறடயித்தாக நிரித்தாகரித்த்ததில லங்கித்தா சூர்வம சூர்வமித்தாஜக
கட்சியின் அரசியல சீரழிவு உசசககட்டத்றத்த அறடந்த்தது.
1953 ல ட் பரித்தாட்ஸகிசத்திலிருந்து முறித்துக  பகித்தாண்ட
மி்திய ஷேல ் பெப்்தியலித்தா ூர்வமற்றம ஏர் பனஸட் ூர்வமண்்தியடல
ஆகி்தியயித்தாரின் த்தறலறூர்வமயில நெித்தான்கித்தாம அகிலத்திற்குள்
த்தறலதூககிய ஒரு சந்த்தர்ப்் பெவித்தாத்த கன்றனயித்தான
் பெப்்தியலித்தாவித்தாத்தம,  இந்த்தக கித்தாட்டிக பகித்தாடப்பின் ஒவ் பவித்தாரு
முன்நெகர்வுககும ஒத்துறழத்து உடந்றத்தயித்தாக இருந்த்தது.



் பெண்டித்தாரநெித்தாயகக அரசித்தாங்கத்திற்குள் நுறழறகயில,
ல.ச.ச.க.  பத்தித்தாழிலித்தாள வர்ககத்தின் ஒரு ் பெித்தாரிய இயககத்றத்த
குழி்தியத்தித்தாண்டி புறத்தத்து,  ஆளும உயரடககின் சிங்கள
்தியூர்வமலித்தாதிககவித்தாத்த சித்த்தித்தாந்த்தத்றத்த த்தழுவிக பகித்தாண்டது. 1972 ல
ஸ்ரீ.ல.சு.க.  -  ல.ச.ச.க.  கூட்டண அரசித்தாங்கம,  ஸரித்தாலினிச
கமயூனிஸட் கட்சியுடன் ்தியசர்ந்து,   ப் பெௌத்த்த ூர்வமத்தத்றத்த அரச
ூர்வமத்தூர்வமித்தாகவும சிங்கள  பூர்வமித்தாழிறய உத்தி்தியயித்தாகபூர்வ
 பூர்வமித்தாழியித்தாகவும ஆககிய புதிய அரசியலறூர்வமப்ற் பெ
திணத்த்தது.

லங்கித்தா சூர்வம சூர்வமித்தாஜக கட்சியின் கித்தாட்டிக பகித்தாடப்் பெித்தால
உருவித்தாககப்் பெட்ட குழப்் பெத்றத்த கித்தாஸட்்தியரித்தாவித்தாத்தம,
ூர்வமித்தா்தியவித்தாவித்தாத்தம ூர்வமற்றம சிங்கள ஜனரஞ்சக வித்தாத்தத்தினதும
கலறவறய அடிப்் பெறடயித்தாகக  பகித்தாண்ட ூர்வமககள் விடத்தறல
முன்னண (்தியஜ.வி.பி.),  சிங்கள கிரித்தாூர்வமப்புற
இறளஞர்களிறட்தியய த்தனது ஆத்தரவித்தாளர்கறள  பவலவத்தற்கு
சுரண்டிக பகித்தாண்டது. த்தமிழ இறளஞர்கள் ூர்வமத்தியில த்தமிழீழ
விடத்தறலப் புலிகள் (LTTE) த்தமிழ பிரிவிறனவித்தாத்தம ூர்வமற்றம
ஆயுத்தப் ்திய் பெித்தாரித்தாட்டத்திற்கித்தான அத்தன் அறறகூவலுககு
ஆத்தரறவ  பவன்றது.

லங்கித்தா சூர்வம சூர்வமித்தாஜக கட்சியின் கித்தாட்டிக  பகித்தாடப்பு 1977 ல
ஐ.்தியத்த.க.  மீண்டம அதிகித்தாரத்திற்கு வருவத்தற்கும,  அத்தன்
சந்றத்த-சித்தார்பு ்தியவறலத்திட்டத்றத்த  பத்தித்தாழிலித்தாள வர்ககத்தின்
மீது சுூர்வமத்துவத்தற்கும வழி வகுத்த்தது. இந்த்த த்தித்தாககுத்தலகறள

அரசித்தாங்க  பத்தித்தாழிலித்தாளர்கள் எதிர்த்த்த்திய் பெித்தாது,  ஜனித்தாதி் பெதி
்தியஜ.ஆர்.   பஜயவர்த்த்தன 100,000  ஊழியர்கறள ் பெணநீககம
 பசய்த்ததுடன்,   பத்தித்தாழிலித்தாள வர்ககத்றத்த
பிளவு் பெடத்துவத்தற்கித்தாக அடத்த்தடத்து ஒரு இனவித்தாத்த
ஆத்திரமூட்டலகளுககு அறழப்பு விடத்த்தித்தார்.  1983  இல,
தீறவ நெித்தாசூர்வமித்தாககிய முழு அளவிலித்தான யுத்த்தத்றத்த அவர்
ஆரமபித்த்தித்தார்.

்தியசித்தாசலிச சூர்வமத்துவக கட்சியின் (்தியசித்தா.ச.க.) முன்்தியனித்தாடியித்தான
புரட்சிக கமயூனிஸட் கழகம (பு.க.க.),  ்தியசித்தாசலிச
சர்வ்தியத்தசியவித்தாத்தத்தின் அடிப்் பெறடயில லங்கித்தா சூர்வம சூர்வமித்தாஜக
கட்சியின் கித்தாட்டிக பகித்தாடப்புககு எதிரித்தாகப் ்திய் பெித்தாரித்தாட, 1968 ல
நெித்தான்கித்தாம அகிலத்தின் அறனத்துலகக குழுவின்
இலங்றகப் ் பெகுதியித்தாக உருவித்தாககப்் பெட்டது.  அது,
அறனத்து வித்தூர்வமித்தான ்தியத்தசியவித்தாத்தம ூர்வமற்றம ்திய் பெரினவித்தாத்தத்றத்த
எதிர்த்த்ததுடன்,  ்திய் பெித்தாருககும சமூக ூர்வமற்றம ஜனநெித்தாயக
உரிறூர்வமகள் மீத்தித்தான த்தித்தாககுத்தலகளுககும எதிரித்தாக சிங்கள,
த்தமிழ ூர்வமற்றம முஸலிம  பத்தித்தாழிலித்தாளர்கறள ஐககியப்் பெடத்த்த
்திய் பெித்தாரித்தாடியது.

இலங்றக ்திய் பெித்தான்ற பின்த்தங்கிய நெித்தாடகளில உள்ள ்தியத்தசிய
முத்தலித்தாளித்துவ வர்ககம என அறழககப்் பெடவது,
 பவகுஜனங்களின் எந்த்த பவித்தாரு சமூக ூர்வமற்றம ஜனநெித்தாயக
அபிலித்தாற ஷேகறள இட்ட நிரப்் பெ இயலபி்தியல்தியய
இலித்தாயககற்றது என்் பெறத்த எடத்துககித்தாட்டிய ட் பரித்தாட்ஸகியின்
நிரந்த்தரப் புரட்சி த்தத்துவத்றத்த பு.க.க.  ூர்வமற்றம ்தியசித்தா.ச.க.
்திய் பெித்தாரித்தாட்டம அடிப்் பெறடயித்தாகக  பகித்தாண்டள்ளது.  இந்த்த
்தியவறலத்திட்டமும முன்்தியனித்தாககும,  1917 ல ரஷயித்தாவில
 பலனின் ூர்வமற்றம ட் பரித்தாட்ஸகியின் த்தறலறூர்வமயில
நெடத்த்தப்் பெட்ட ்தியசித்தாசலிசப் புரட்சியித்தால நிரூபிககப்் பெட்டள்ளது.
அக்தியடித்தா் பெரில நெடந்த்த இந்த்தப் புரட்சி, இன்ற வறர உலகின்
முத்தலித்தாவது ஒ்தியர  பத்தித்தாழிலித்தாள வர்கக அரறச ஸத்தித்தாபித்த்தது.

இலங்றக முத்தலித்தாளித்துவத்தின் ஒவ் பவித்தாரு பிரிவும அத்தன்
பிற்்திய் பெித்தாககு ூர்வமற்றம  பத்தித்தாழிலித்தாள வர்கக வி்தியரித்தாத்த
குணித்தாமசத்றத்த  பவளிப்் பெடத்தியுள்ளது.  ்தியஜ.வி.பி.  நீண்ட
கித்தாலத்துககு முன்ன்தியர ் பெித்தாரித்தாளுூர்வமன்ற ஆசனங்களுககித்தாக
த்தனது இரித்தாணுவ சீருறடறய விற்றவிட்டதுடன்  பகித்தாழுமபு
ஸத்தித்தா் பெகத்துடன் முழுறூர்வமயித்தாக
ஒருங்கிறணத்துக பகித்தாண்டள்ளது.  எப்்திய் பெித்தாதும த்தமிழ
முத்தலித்தாளித்துவத்தின் நெலன்கறள பிரதிநிதித்துவப்் பெடத்தும
புலிகள்,  ஏகித்தாதி் பெத்தியத்தின் ஆத்தரவுடன் த்தனியித்தான
முத்தலித்தாளித்துவ அரறச உருவித்தாகக முயன்றனர்.   ப் பெரும
வலலரசுகள் அத்தற்கு எதிரித்தாக தீர்ககூர்வமித்தாகத் திருமபியறத்த
அடத்து,  2009 ல புலிகளின் ்தியத்தித்தாலவியித்தானது
்தியத்தசியவித்தாத்தத்தின் திவித்தாலத்தன்றூர்வமறய நிரூபித்த்தது.

நெவ சூர்வம சூர்வமித்தாஜக கட்சி,  ஐககிய ்தியசித்தாசலிச கட்சி ூர்வமற்றம
்தியஜ.வி.பீ.யில பிரிந்து  பசன்ற உருவித்தான முன்னிறல
்தியசித்தாசலிசக கட்சி ்திய் பெித்தான்ற ் பெல்தியவற ்திய் பெித்தாலி-இடது
அறூர்வமப்புககளும பிரத்தித்தான முத்தலித்தாளித்துவக கட்சிகளின்
ஆத்தரவித்தாளர்கள் ூர்வமற்றம உடந்றத்தக்தியள த்தவிர
்தியவ பறித்தான்றமிலறல.  2015 ல அ பூர்வமரிகக ஆத்தரவுடன்
சிறி்தியசனறவ நியமிப்் பெத்தற்கு அவர்கள் அறனவரும
அண்தியசர்ந்த்தனர்.

இலங்றகயில சர்வ்தியத்தச ்தியசித்தாசலிச ்தியவறலத்திட்டத்றத்த
முன் பனடககும ஒ்தியர கட்சி ்தியசித்தாசலிச சூர்வமத்துவக கட்சி
ூர்வமட்ட்தியூர்வம ஆகும.  முத்தலித்தாளித்துவ வர்ககத்தின் ஒவ் பவித்தாரு
கன்றனயில இருந்தும  பத்தித்தாழிலித்தாள வர்ககத்தின் அரசியல
சுயித்தாதீனத்திற்கித்தாகவும,  ஒரு சில  பசலவந்த்தர்களின்
இலித்தா் பெங்கறள ஊதிப் ப் பெருகக றவப்் பெத்தற்கித்தாக அன்றி,
உறழககும ூர்வமககளின் அவசரத் ்தியத்தறவகறள பூர்த்தி
 பசய்வத்தற்கித்தான ்தியசித்தாசலிசக  பகித்தாள்றககறள
நெறடமுறறப்் பெடத்துவத்தற்கு,   பத்தித்தாழிலித்தாளர்-விவசித்தாயிகளது
அரசித்தாங்கத்திற்கித்தாக நெித்தாங்கள் ்திய் பெித்தாரித்தாடகி்தியறித்தாம.

 பத்தற்கித்தாசிய ்தியசித்தாசலிச குடியரசுகளின் ஒன்றியத்தின்
் பெித்தாகூர்வமித்தாக ஸ்ரீலங்கித்தா-ஈழம ்தியசித்தாசலிச குடியரசுககு ்தியசித்தா.ச.க.
அறழப்பு விடககின்றது. ்தியசித்தாசலிச சர்வ்தியத்தசியவித்தாத்தத்திற்கும
 பத்தித்தாழிலித்தாள வர்ககத்தின் ஐககியத்திற்கும ்திய் பெித்தாரித்தாடவத்தன்
மூலம ூர்வமட்ட்தியூர்வம ஜனநெித்தாயக உரிறூர்வமகள் ் பெித்தாதுகித்தாககப்் பெடவும
்திய் பெித்தார் அசசுறத்த்தலுககு முடிவுகட்டவும முடியும.  இந்த்த
சர்வ்தியத்தச ்திய் பெித்தாரித்தாட்டத்தில இன்றியறூர்வமயித்தாத்த அரசியல
ஆயுத்தம நெித்தான்கித்தாம அகிலத்தின் அறனத்துலகக குழுவின்
 பவளியீடித்தான உலக ்தியசித்தாசலிச வறலத் த்தளம (wsws.org)

ஆகும.

அத்தன் சுத்தந்திர தின  பகித்தாண்டித்தாட்டங்களின் மூலம,  அத்தன்
எழு் பெது ஆண்ட ஜனநெித்தாயக வி்தியரித்தாத்த ஆட்சி ூர்வமற்றம சமூக
சிறத்தவின் ்தியூர்வமித்தாசூர்வமித்தான வரலித்தாற்றற மூடிூர்வமறறகக இலங்றக
ஆளும வர்ககம  ப் பெரும முயற்சிகறள
்தியூர்வமற் பகித்தாண்டள்ளது.   பத்தித்தாழிலித்தாளர்கள்,  விவசித்தாயிகள்,
இறளஞர்கள்,  ூர்வமித்தாணவர்கள் ூர்வமற்றம புத்திஜீவிகள் இந்த்த
பிற்்திய் பெித்தாககு ்திய் பெித்தாலித்த்தனத்றத்த நிரித்தாகரிககுூர்வமித்தாறம,  ்தியசித்தா.ச.க.
ூர்வமற்றம நெித்தான்கித்தாம அகிலத்தின் அறனத்துலகக குழுவின்
்தியவறலத்திட்டத்றத்தயும முன்்தியனித்தாகறகயும கற்குூர்வமித்தாறம,
முத்தலித்தாளித்துவத்றத்த தூககி வீசி,  ூர்வமனித்தகுலத்திற்கு ஒரு
்தியசித்தாசலிச எதிர்கித்தாலத்றத்த உருவித்தாககுவத்தற்கித்தாக புரட்சிகர
்திய் பெித்தாரித்தாட்டத்தில இறணயுூர்வமித்தாற நெித்தாம அறழப்பு விடகி்தியறித்தாம.


