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இலங்ககை சசோசலிச சமத்துவக
கைட்சியின் ஐம்பது ஆண்டுகைள
தொோழிலோள வர்ககைத்கொ சசோசலிச சர்வசொசியவோொ சவகலத்திட்டத்துடனும்
புரட்சிகைர ொகலகமத்துவத்துடனும் ஆயுொபோணியோகக!
By the Socialist Equality Party (Sri Lanka),

இன்று ந நான்்க நாம் அகிலத்தின் அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழுவின்
இலங்தின் அன்கப்
பகுதிகுதிய நா்தின் அனை
யான சி நாிலிி
ிமத்துவக்
்கட்ச
(யான சி நா.ி.்க.)
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்தின்
அரசகுதியல
சுகுதிய நாதீ்தின் அனைத்திற்்க நாவும்
உல்க
யான சி நாிலிிப்
புரட்ச
யான சவதின் அனலத்திட்டத்திற்்க நா்கவும்
அது
முன்தொழ்தின் அனைடுத்ி
50
ஆண்டு்க நால யான சப நார நாட்டத்தின் அனி நிதின் அன்தின் அனைவுகூர்கின்றது.
1968 ஜூன் 16-17 தி்கதி்களில தொழ்க நாழும்பில இடம்தொழபற்ற
ம நாந நாட்டில, புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கம் (பு.்க.்க.) என்னும்
தொழபகுதியரில இந்ி ்கட்ச ஸ்ி நாபிக்்கப்பட்டது. ந நான்்க நாம்
அகிலத்தின் அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழுவின் ஏதின் அன்தின் அனைகுதிய பிரிவு்களின்
வழியில, புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கம் 1996 ல யான சி நாிலிி
ிமத்துவக் ்கட்சகுதிய நா்க பரிணமித்ிது.
உல்கத் தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்தின் எழுச்ச வளர்ச்சகுதியதின் அனடந்ி
நிதின் அனலதின் அனமயின் மத்தியியான சலயான சகுதிய புரட்ச்கர தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்
ிதின் அனலதின் அனம
தொழநருக்்கடிதின் அனகுதிய
தீர்ப்பிற்்க நா்க
புரட்சக்
்கம்யூனிஸ்ட்
்கழ்கம்
ஸ்ி நாபிக்்கப்பட்டது.
அது
ஒரு
துணிச்ில நா்தின் அனை நடவடிக்தின் அன்ககுதிய நா்க இருந்ி அயான சியான சவதின் அனள,
அவிரத் யான சிதின் அனவகுதிய நா்கவும் இருந்ிது. மற்றும், அப்யான சப நாது
ிர்வயான சிி தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்தின் அனி ஆதிக்்கம் தொழிலுத்திகுதிய
பரந்ி
மற்றும்
தொழவளித்யான சி நாற்றத்தில
ிக்திவ நாய்ந்ிி நா்க
்க நாட்சகுதியளித்ி அதின் அன்தின் அனைத்து
ஸ்ர நாலினிி மற்றும் ிமூ்க
ஜ்தின் அனைந நாகுதிய்க
அதி்க நாரத்துவங்்களுக்கும்,
விவி நாயி்கதின் அனள
அடிப்பதின் அனடகுதிய நா்கக்
தொழ்க நாண்ட
ஆயுிப்
யான சப நார நாட்டத்தின் அனி
பு்கழ்ந்துதின் அனரத்ி ம நாயான சவ நாவ நாித்துக்கும், ிமது ிதின் அனலதின் அனமயில
முன்தொழ்தின் அனைடுக்்கப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டங்்கதின் அனள "யான சி நாிலிிம்"
எ்தின் அனை சத்ிரித்து, ம நாஸ்யான ச்க நாவுக்கும் தொழபய்ஜிங்கிற்கும் மற்றும்
உல்க ஏ்க நாதிபத்திகுதியத்திற்கும் இதின் அனடயில ி நாமர்த்திகுதியங்்கதின் அனளக்
தின் அன்ககுதிய நாண்ட இந்திகுதிய நாவின் ்க நாங்கிரஸ் ்கட்ச யான சப நான்ற
வரல நாற்றுரீதியில
ஒடுக்்கப்பட்ட
ந நாடு்களில
உள்ள
எண்ணற்ற முில நாளித்துவ யான சிசகுதியவ நாி இகுதியக்்கங்்களுக்கும்
யான ச்க நாட்ப நாட்டு அடிப்பதின் அனடயில நா்தின் அனை ிவ நால நா்கவும் இருந்ிது.
இந்ி அதின் அன்தின் அனைத்து ிக்தி்களும் தொழப நாதுவ நா்தின் அனைது என்்தின் அனைதொழவனில,
இதின் அனவ
அதின் அன்தின் அனைத்தும்
யான சிசகுதியவ நாி
யான சவதின் அனலத்திட்டத்தின் அனி
அரவதின் அனணத்துக்
தொழ்க நாண்டதுடன்
யான சி நாிலிி
ிர்வயான சிசகுதியவ நாித்தின் அனி ்கடுதின் அனமகுதிய நா்க எதிர்த்ி்தின் அனை.
மி்க உட்தின் அனைடி அர்த்ித்தில, லங்்க நா ிம ிம நாஜக் ்கட்சயின்
(ல.ி.ி.்க.) இழிந்ி ்க நாட்டிக்தொழ்க நாடுப்புக்கு பதிலிறுப்ப நா்கயான சவ
புரட்சக்
்கம்யூனிஸ்ட்
்கழ்கம்
ஸ்ி நாபிக்்கப்பட்டது.
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ட்தொழர நாட்ஸ்கிி ்கட்ச எ்தின் அனை கூறிக்தொழ்க நாண்ட லங்்க நா ிம ிம நாஜக்
்கட்ச, ்க நாட்டிக்தொழ்க நாடுக்கும் வதின் அனர பப்யான சல நாவ நாி ஐக்கிகுதிய
தொழிகுதியல்கத்தின் ஒரு முன்்தின் அனைணிப் பகுதிகுதிய நா்க இருந்து வந்ிது.
பல ஆண்டு்க நால ிந்ிர்ப்பவ நாி பின்்தின் அனைதின் அனடவு்களுக்குப்
பின்்தின் அனைர், 1964 ல, அது ிதின் அனலதின் அனம வகித்ி கிளர்ச்சமிக்்க
பரந்துபட்ட
தொழி நாழில நாள
வர்க்்க
இகுதியக்்கத்தின் அனி
்க நாட்டிக்தொழ்க நாடுத்ி லங்்க நா ிம ிம நாஜக் ்கட்ச, சங்்களஜ்தின் அனைரஞ்ி்கவ நாி ஸ்ரீலங்்க நா சுிந்திரக் ்கட்ச (ஸ்ரீ.ல.சு.்க.)
ிதின் அனலதின் அனமயில நா்தின் அனை
முில நாளித்துவ
அரி நாங்்கத்திற்குள்
நுதின் அனழந்து தொழ்க நாண்டது. லங்்க நா ிம ிம நாஜக் ்கட்சயின்
ஆிரதின் அனவ
எதிர்ப நார்த்ி
பிரிமர்
பண்ட நாரந நாகுதியக்்க
அம்தின் அனமகுதிய நார்,
"தொழி நாழில நாளர்
ிதின் அனலவர்்கதின் அனள"
அரி நாங்்கத்திற்குள்
தொழ்க நாண்டு
வர
முடிகுதிய நாவிட்ட நால,
இருக்கின்ற ஒயான சர ம நாற்றீடு, அவரது வ நார்த்தின் அனி்களில
"ிர்வ நாதி்க நாரத்தின் அனி" பகுதியன்படுத்துவதும் தொழி நாழில நாளர்்கதின் அனள
"துப்ப நாக்கி முதின் அன்தின் அனையிலும் துப்ப நாக்கி ்கத்திமுதின் அன்தின் அனையிலும்
யான சவதின் அனல தொழிய்குதிய தின் அனவப்பது” மட்டுயான சம ஆகும், எ்தின் அனை
தொழநருக்்கடியில
மூழ்கிகுதிய
இலங்தின் அன்க
முில நாளித்துவ
வர்க்்கத்திற்கு தொழிளிவுபடுத்தி்தின் அனை நார்.
ட்தொழர நாட்ஸ்கிிவ நாதி்கள் எ்தின் அனை கூறிக்தொழ்க நாண்டு முில நாளித்துவ
அரி நாங்்கத்திற்குள் நுதின் அனழயும் முில நாவது ்கட்சகுதிய நாகிகுதிய
லங்்க நா ிம
ிம நாஜக்
்கட்ச, நிரந்ிரப் புரட்சயுடன்
ி்கலவிிம நா்தின் அனை தொழி நாடர்பு்கதின் அனளயும் தின் அன்கவிட்டது. 1947-48 ல
பிரிட்டிஷ்
ஏ்க நாதிபத்திகுதியம்
அின்
தொழிற்்க நாசகுதிய
ி நாம்ர நாஜ்குதியத்தின்
மீி நா்தின் அனை
உத்தியான சகுதிய நா்கபூர்வ
அரசகுதியல
்கட்டுப்ப நாட்தின் அனட
தின் அன்கவிட்ட
யான சப நாது,
இலங்தின் அன்க
ட்தொழர நாட்ஸ்கிஸ்டு்கள், சுிந்திரத்தின் அனி ஒரு தொழவட்்கக் யான ச்கட நா்தின் அனைது
என்றும் இந்திகுதிய நா, ப நாக்கிஸ்ி நான் மற்றும் இலங்தின் அன்கயின்
இ்தின் அனைவ நாி-வகுப்புவ நாி பிரிவிதின் அன்தின் அனைதின் அனகுதிய ஒரு வரல நாற்று குற்றம்
என்றும்
்கண்ட்தின் அனைம்
தொழிய்ி்தின் அனைர்.
்க நாலனித்துவ
முில நாளித்துவத்தின் யான சப நாட்டிப் பிரிவு்களிடம் அதி்க நாரம்
தின் அன்கம நாற்றப்பட்டதின் அனம, யான சமலும் யான சமலும் கிளர்ச்சயுற்று வந்ி
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்தின் அனி
அடக்குவதின் அனியும்,
நிலப்பிரபுத்துவம், ஜ நாதிவ நாிம் மற்றும் ஏர நாளம நா்தின் அனை பிற
நிலப்பிரபுத்துவ
எச்ிதொழி நாச்ிங்்களும்
புரட்ச்கரம நா்க
்கதின் அனலக்்கப்படுவதின் அனி ிடுப்பதின் அனியும் இலக்்க நா்கக் தொழ்க நாண்ட,
தொழவறுமயான ச்தின் அனை
ஏ்க நாதிபத்திகுதிய
ஆதிக்்கத்தின்
வடிவத்தின் அனி
மட்டுயான சம ம நாற்றுவி நா்க அதின் அனமந்ிது.

இலங்தின் அன்க
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்தின்
மி்கப்தொழபரிகுதிய
பகுதியி்தின் அனைர நா்தின் அனை ிமிழ் யான சபசும் யான சி நாட்டத் தொழி நாழில நாளர்்களின்
பிரஜ நா உரிதின் அனம்கள் மறுக்்கப்படுவதின் அனி ட்தொழர நாட்ஸ்கிஸ்டு்கள்
மட்டுயான சம
எதிர்த்ி்தின் அனைர்.
இ்தின் அனைவ நாிம நா்தின் அனைது
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்தின் அனி பிளவுபடுத்தும் ஒரு
ஆயுிம நாகும் எ்தின் அனை
அவர்்கள் எச்ிரித்ி்தின் அனைர்.
ஆ்தின் அனை நால 1960 ்களின் ஆரம்பத்தில, லங்்க நா ிம ிம நாஜக்
்கட்ச முற்றிலும் யான சநதொழரதிர நா்தின் அனை முன்யான சந நாக்தின் அன்க அபிவிருத்தி
தொழிய்ிது.
இப்யான சப நாது
அது,
இலங்தின் அன்க
அரி
்கட்டதின் அனமப்பினுள்ளும்
ப நார நாளுமன்ற
சீர்திருத்ிங்்கள்
மூலமும் முில நாளித்துவ ஸ்ரீலங்்க நா சுிந்திரக் ்கட்ச மற்றும்
ஏதின் அன்தின் அனைகுதிய யான ச்கடுவிதின் அனளவிக்கும் சங்்கள யான சபரி்தின் அனைவ நாதி்களுடனும்
கூட்டணி யான சிர்வின் மூலமும் யான சி நாிலிித்தின் அனி அதின் அனடகுதிய
முடியும் என்று கூறிக்தொழ்க நாண்டது.
லங்்க நா ிம ிம நாஜக் ்கட்ச 1964 ல தொழிய்ி "ம நாதொழபரும்
்க நாட்டிக் தொழ்க நாடுப்பின்" பின்்தின் அனைர், புதிி நா்க ஸ்ி நாபிக்்கப்பட்ட
புரட்ச்கர லங்்க நா ிம ிம நாஜக் ்கட்ச உட்பட, லங்்க நா ிம
ிம நாஜக் ்கட்சக்குள்ளும் அதின் அனிச் சூழவும் இருந்ி பலர்,
அின் சீர்திருத்ிவ நாி மற்றும் ப நார நாளுமன்ற அரசகுதியதின் அனல
எதிர்ப்பி நா்கக் கூறிக்தொழ்க நாண்ட்தின் அனைர். ஆ்தின் அனை நால அவர்்கள் அதின் அனி
ஒரு யான சமம்யான சப நாக்்க நா்தின் அனை மற்றும் முற்றுமுழுி நா்தின் அனை யான சிசகுதியவ நாி
அடிப்பதின் அனடயியான சலயான சகுதிய கூறிக்தொழ்க நாண்ட்தின் அனைர்.
புரட்சக்
்கம்யூனிஸ்ட்
்கழ்கமும்
ிந்ிர்ப்பவ நாித்திற்கு எதிர நா்தின் அனை யான சப நார நாட்டமும்

பப்யான சல நாவ நாி

விகுதியட்ந நாம்
யான சப நாரின்
ி நாக்்கத்தி்தின் அனை நாலும்
மற்றும்
யான சப நாலிச்சுிந்திரம்
தொழவகுஜ்தின் அனைங்்களின்
எந்ிதொழவ நாரு
பிரச்சதின் அன்தின் அனைதின் அனகுதியயும்
தீர்ப்பதில
தீர்க்்கம நா்க
யான சி நாலவி
்கண்டி நாலும்
தீவிரமகுதியப்பட்ட
ஒரு
இதின் அனளஞர்
குழுவி்தின் அனைர நாயான சலயான சகுதிய
புரட்சக்
்கம்யூனிஸ்ட்
்கழ்கம்
உருவ நாக்்கப்பட்டது. இந்ி இதின் அனளஞர் குழுவ நா்தின் அனைது ந நான்்க நாம்
அகிலத்தின்
அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக்
குழுவின்
(ந நா.அ.அ.கு.)
தொழிலவ நாக்கு மற்றும் வழி்க நாட்டுிலின் கீழ், லங்்க நா ிம
ிம நாஜக் ்கட்ச ்க நாட்டிக் தொழ்க நாடுப்பின் யான சவர்்கள் மற்றும்
முக்கிகுதியத்துவங்தின் அனளயும், ஆசகுதிய நாவிலும் உல்கம் முழுவதும்
புரட்ச்கர தொழி நாழில நாளர் ்கட்ச்கதின் அனள ்கட்டிதொழகுதியழுப்புவிற்்க நா்க
அின்
படிப்பிதின் அன்தின் அனை்கதின் அனளயும்
கிரகித்துக்தொழ்க நாள்விற்்க நா்க
பரந்ி தொழி நாதின் அனலயான சந நாக்குதின் அனடகுதிய முடிவு்கதின் அனள எடுத்ிது.

1970 ்களில

புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்க ஊர்வலத்தின் ஒரு பகுதியி்தின் அனைர்

லங்்க நா ிம ிம நாஜக் ்கட்சயின் அரசகுதியல சீரழிவும் அது
இலங்தின் அன்கயில முில நாளித்துவ ஆட்சயின் மி்க முக்கிகுதியம நா்தின் அனை
ிமூ்க முட்டுதொழ்க நாடுப்ப நா்க ம நாறிகுதியதின் அனமயும் பரந்ி ிமூ்க
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நி்கழ்ச்சயான சப நாக்கில யான சவரூன்றி இருந்ி்தின் அனை: முில நாளித்துவத்தின்
ிற்்க நாலி்க மறுஸ்திரப்ப நாட்டிற்கு பிரதிபலிக்கும் வதின் அன்கயில,
ந நான்்க நாம் அகிலம் ஸ்ி நாபிக்்கப்பட்டயான சப நாது அத்திவ நாரம நா்கக்
தொழ்க நாள்ளப்பட்ட
ஸ்ர நாலினிிம்
பற்றிகுதிய
ட்தொழர நாட்ஸ்கிி
பண்புமகுதியப்படுத்ிதின் அனல தின் அன்கவிட்டு, புரட்ச்கர தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்
ிதின் அனலதின் அனமத்துவத்துக்்க நா்தின் அனை
யான சப நார நாட்டத்தின் அனி
நிர நா்கரித்து, "யான சி நாிலிித்தின் அனி" ஸ்ி நாபிப்பிற்்க நா்க ஏதின் அன்தின் அனைகுதிய
ிமூ்க ிக்தி்கதின் அனள ந நாடிகுதிய, ஒரு குட்டி முில நாளித்துவ
்கதின் அனலப்புவ நாி யான சப நாக்கு ந நான்்க நாம் அகிலத்திற்குள்யான சளயான சகுதிய
ிதின் அனலதூக்கிகுதியது.
மியான சஷேல பப்யான சல நா, ஏர்தொழ்தின் அனைஸ்ட் மண்யான சடல ஆகியான சகுதிய நார நால
வழிநடத்ிப்பட்ட இந்ி யான சப நாக்கு, "உண்தின் அனமகுதிய நா்தின் அனை தொழவகுஜ்தின் அனை
இகுதியக்்கத்துக்குள்"
ஒருங்கிதின் அனணில
என்ற
தொழபகுதியரில,
ந நான்்க நாம் அகிலத்தின் யான சிசகுதியப் பிரிவு்கதின் அனள ஸ்ர நாலினிி
மற்றும் ிமூ்க ஜ்தின் அனைந நாகுதிய்கக் ்கட்ச்களுக்குள்ளும் ஆசகுதிய நாவில,
முில நாளித்துவ
யான சிசகுதியவ நாி
இகுதியக்்கங்்களுக்குள்ளும்,
அவற்தின் அனற
"இடது"
பக்்கம்
ிள்ளும்
யான சந நாக்்கத்துடன்
்கதின் அனலத்துவிடுவதின் அனி பியான சரரித்ிது.
பப்யான சல நாவ நாி ்கதின் அனலப்புவ நாித்தின் அனி எதிர்க்்கவும் ட்தொழர நாட்ஸ்கிி
யான சவதின் அனலத்திட்டத்தின் அனியும்
நிரந்ிரப்
புரட்ச
மூயான சல நாப நாகுதியத்தின் அனியும் ப நாது்க நாக்்கவும் 1953 ல ந நான்்க நாம்
அகிலத்தின் அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழு ஸ்ி நாபிக்்கப்பட்டது.
கிதொழரம்ளின் ஸ்ர நாலினிி அதி்க நாரத்துவத்தி்தின் அனைதும் அதின் அனிச் சூழ
இருந்ி ்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்ச்களதும் புரட்ச்கரப் பங்கு மற்றும்
"சுகுதிய-சீர்திருத்ிம்"
என்பது
பற்றிகுதிய
பப்யான சல நா
மற்றும்
மண்யான சடலின் அதீி கூற்றுக்்கதின் அனள எதிர்ப்பி நா்க ல.ி.ி.்க.
கூறிக்தொழ்க நாண்டது. ஆயினும், தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்தின்
அரசகுதியல சுகுதிய நாதீ்தின் அனைத்திற்்க நா்தின் அனை மரபுவழி ட்தொழர நாட்ஸ்கிஸ்டு்களின்
யான சப நார நாட்டம நா்தின் அனைது, ி்தின் அனைது அதி்கரித்து வரும் வர்க்்க ிமரி
அரசகுதியலுக்கு
குழிபறிக்கும்
எ்தின் அனை
அஞ்சகுதிய
அது,
அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழுவில இதின் அனணவிற்கு மறுத்துவிட்டது.
அின்பின்்தின் அனைர், தொழ்க நாழும்புக்கும் ப நாரிசுக்கும் இதின் அனடயில ஒரு
ிந்ிர்ப்பவ நாி
தொழி நாழிற்பங்கீட்டு
உறவு
அபிவிருத்தி
தொழிய்குதியப்பட்டது. இதில, பப்யான சல நா மற்றும் மண்யான சடலின்
யான சப நாலி ந நான்்க நாம் அகிலத்திற்கு லங்்க நா ிம ிம நாஜக் ்கட்ச
ஆிரதின் அனவயும் அந்ிஸ்த்தின் அனியும் தொழ்க நாடுத்ிதுடன், லங்்க நா ிம
ிம நாஜக்
்கட்ச
ப நார நாளுமன்றவ நாிம்
மற்றும்
தொழி நாழிற்ிங்்கவ நாித்தின் அனியும்
ிழுவிக்தொழ்க நாண்டிற்கும்,
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்தின் அனி
பிளவுபடுத்தி
அதின் அனி
முில நாளித்துவ ஆட்சயுடன் ்கட்டிப்யான சப நாடும் வழிவதின் அன்ககுதிய நா்க
முில நாளித்துவம்
சங்்கள
ஜ்தின் அனைரஞ்ி்கவ நாித்தின் அனி
ஊக்குவிப்பிற்கு அது அடிபணிந்து யான சப நா்தின் அனைிற்கும் ப நாரிசல
உள்ளவர்்கள் அரசகுதியல யான சப நார்தின் அனவ வழங்கி்தின் அனைர்.
கியூப புரட்சகுதிய நா்தின் அனைது தொழி நாழில நாள வர்க்்க ்கட்ச அலலது
தொழி நாழில நாள வர்க்்கப் புரட்ச இலல நாமயான சலயான சகுதிய யான சி நாிலிித்தின் அனி
ஸ்ி நாபிக்்க முடியும் என்பதின் அனி நிரூபித்துள்ளது என்ற
கூற்றின் அடிப்பதின் அனடயில, அவர்்கள் "ந நான்்க நாம் அகிலத்தின் அனி"
1963 ல,
“மறு
ஐக்கிகுதியப்படுத்திகுதிய”
யான சப நாது,
ஐக்கிகுதிய
தொழிகுதியல்கத்தின்
பப்யான சல நாவ நாி
ிதின் அனலவர்்கள்,
ி நாம்
்கட்டிதொழகுதியழுப்ப
விரும்பும்
"பரந்துபட்ட
ட்தொழர நாட்ஸ்கிி
்கட்ச்களுக்கு" ஒரு உி நாரணம நா்க லங்்க நா ிம ிம நாஜக்
்கட்சதின் அனகுதிய ப நார நாட்டி்தின் அனைர்.

புரட்சக்
்கம்யூனிஸ்ட்
்கழ்கத்தின் அனி
நிறுவிகுதியவர்்கள்,
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்தின்
அரசகுதியல
சுகுதிய நாதீ்தின் அனைத்தின் அனி
ஸ்ி நாபிப்பி நா்தின் அனைது, அி நாவது, அதின் அனி சுரண்டுவிற்்க நா்தின் அனை ஒரு
தொழப நாருள் என்பதில இருந்து ஒரு புதிகுதிய ிமூ்க ஒழுங்கின்
ம நாற்றத்திற்்க நா்தின் அனை
பிரி நா்தின் அனை
ிக்திகுதிய நாக்குவது
பப்யான சல நாவ நாித்திற்கும்
ி்கல
வடிவிலும நா்தின் அனை
யான சிசகுதிய
ிந்ிர்ப்பவ நாித்துக்கும் எதிர நா்தின் அனை இதின் அனடவிட நா அரசகுதியலித்துவ நார்த்ி யான சப நார நாட்டத்துடன் பிதின் அனணந்துள்ளது என்பதின் அனி
அதின் அனடகுதிய நாளம் ்கண்ட்தின் அனைர். அலலது, முன்யான ச்தின் அனை நாடி அதொழமரிக்்க
ட்தொழர நாட்ஸ்கிிவ நாதிகுதிய நா்தின் அனை யான சஜம்ஸ் பி. ்க்தின் அனைன் கூறிகுதியது யான சப நால,
"யான சி நாிலிித்திற்்க நா்தின் அனை யான சப நார நாட்டத்தில பத்தில ஒன்பது, ்கட்ச
உட்பட தொழி நாழில நாளர் அதின் அனமப்புக்்களில முில நாளித்துவ
தொழிலவ நாக்கிற்கு எதிர நா்தின் அனை யான சப நார நாட்டம நாகும்."
புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்க ஸ்ி நாப்க ம நாந நாடு
1968 ஜூனில நடந்ி புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்க ஸ்ி நாப்க
ம நாந நாடு,
யான சி நாிலிி
ிர்வயான சிசகுதியவ நாித்திற்்க நா்தின் அனை
யான சப நார நாட்டத்திற்கு
அர்ப்பணித்துக்தொழ்க நாண்ட
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்தின் ஒரு புரட்ச்கர ்கட்சகுதிய நா்க அதின் அனி தொழிளிவ நா்க
வதின் அனரகுதியறுத்ிது.
அது மூன்று தீர்ம நா்தின் அனைங்்கதின் அனள நிதின் அனறயான சவற்றிகுதியது. முில நாவது
தீர்ம நா்தின் அனைம நா்தின் அனைது புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கத்தின் அனி ந நான்்க நாம்
அகிலத்தின் அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழுவின் ஒரு பிரிவ நா்க
்கட்டிதொழகுதியழுப்பப்பட யான சவண்டும் எ்தின் அனை உறுதிதொழ்க நாண்டது. அது,
வர்க்்கப் யான சப நார நாட்டத்தின் ிர்வயான சிி பண்தின் அனபயும், அி்தின் அனை நால
ஒரு ிர்வயான சிிக் ்கட்சயின் யான சிதின் அனவதின் அனகுதியயும், ஸ்ர நாலினிிமும்
ிமூ்க ஜ்தின் அனைந நாகுதிய்கமும் எதிர்ப்புரட்ச்கரம நா்தின் அனைது எ்தின் அனை ந நான்்க நாம்
அகிலம் பண்புமகுதியப்படுத்திகுதியின் ிரிகுதிய நா்தின் அனை ின்தின் அனமதின் அனகுதியயும்,
"அதின் அன்தின் அனைத்து வடிவில நா்தின் அனை திருத்ிலவ நாித்திற்கு எதிர நா்தின் அனை
ிமரிமற்ற யான சப நார நாட்டத்துக்கும்” வர்க்்கப் யான சப நார நாட்டத்தில
“அதி்கபட்ி”
ிதின் அனலயீட்டுக்கும்
இதின் அனடயில நா்தின் அனை
“பிரிக்்கமுடிகுதிய நாி” தொழி நாடர்தின் அனபயும் வலியுறுத்திகுதியது.
இரண்ட நாவது
தீர்ம நா்தின் அனைம நா்தின் அனைது,
பிதொழரஞ்சு
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்தின்
1968
யான சம-ஜூன்
புரட்ச்கர
எழுச்சக்கு
மதிப்பளித்ிதுடன், டு யான ச்க நாலின் ஆட்சதின் அனகுதியயும் பிதொழரஞ்சு
முில நாளித்துவத்தின் அனியும் ்க நாப்ப நாற்றிகுதியிற்்க நா்க ஸ்ர நாலினிி
்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்ச மீது குற்றம் ி நாட்டிகுதியது. "இந்ி
பிரம்ம நாண்டம நா்தின் அனை யான சப நார நாட்டம்" யான சமற்கு ஐயான சர நாப்ப நாவில
புரட்ச்கர யான சப நார நாட்டங்்களின் தொழி நாடக்்கத்தின் அனி குறிப்பயான சி நாடு,
"புரட்சயின்
தின் அனமகுதியம்
்க நாலனித்துவ
மற்றும்
அதின் அனர
்க நாலனித்துவ
ந நாடு்களுக்கு
ம நாற்றப்பட்டுவிட்டதுடன்
தொழவகுஜ்தின் அனைங்்களின்
அழுத்ித்ி நால
ஸ்ர நாலினிஸ்டு்கள்
புரட்சகுதிய நாளர்்கள நா்க ம நாற்றப்படுவர் என்ற
பப்யான சல நாவ நாி
திருத்ிலவ நாி ித்துவங்்கதின் அனளயும் ி்கர்த்துவிட்டது,” எ்தின் அனை
அது வலியுறுத்திகுதியது.
மூன்ற நாவது தீர்ம நா்தின் அனைம், அதொழமரிக்்க ஏ்க நாதிபத்திகுதியத்திற்கு
எதிர நா்தின் அனை யான சப நார நாட்டத்தில விகுதியட்ந நாமிகுதிய தொழி நாழில நாளர்்கள்
மற்றும் விவி நாயி்கதின் அனள ஆிரித்ிது. உண்தின் அனமகுதிய நா்தின் அனை யான சிசகுதிய
விடுிதின் அனலதின் அனகுதிய உல்க ஏ்க நாதிபத்திகுதியத்தின் அனி தூக்கி வீசுவின்
மூலம் மட்டுயான சம அதின் அனடகுதிய முடியும், அிற்கு ஐயான சர நாப்ப நா, வட
அதொழமரிக்்க நா
அத்துடன்
ஆசகுதிய நாவிலும்
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்தின் அனி புரட்ச்கரம நா்க அணிதிரட்டுவது அவசகுதியம் என்று
அது வலியுறுத்திகுதியது.

3- Fifty years of the Socialist Equality Party of Sri Lanka

ஸ்ி நாப்க

ம நாந நாட நா்தின் அனைது, லங்்க நா ிம ிம நாஜக் ்கட்சயும்
(LSSP),
அிற்கு
முன்்தின் அனைி நா்க
அின்
இப்யான சப நாதின் அனிகுதிய
தொழநருங்கிகுதிய
கூட்ட நாளிகுதிய நா்தின் அனை
ஸ்ர நாலினிி
இலங்தின் அன்க
்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சயும் (CPC), "சங்்களம் முிலில" என்ற
தொழ்க நாள்தின் அன்கதின் அனகுதிய ிழுவிக்தொழ்க நாண்டின் ஆழ்ந்ி பிற்யான சப நாக்கு
உள்ளர்த்ிங்்கதின் அனளப் பற்றி எச்ிரித்ிது. "(SFLP-LSSP-CPC)
கூட்டணியின் மு்க நாமி்தின் அனை நால முன்தொழ்தின் அனைடுக்்கப்படும் யான சிசகுதியவ நாி
பிரச்ி நாரம்,
"சங்்கள
தொழப பௌத்ி
ிர்வ நாதி்க நாரத்திற்கு
தொழப நாருத்ிம நா்தின் அனை ்களத்தின் அனி அதின் அனமக்கின்றது” எ்தின் அனை ம நாந நாடு
தீர்க்்கிரிி்தின் அனைம நா்க எச்ிரித்ிது.
அதின் அன்தின் அனைத்திற்கும்
யான சமல நா்க,
ந நான்்க நாம்
அகிலத்தின்
அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழுவுடனும் அது அபிவிருத்திதொழிய்ி
புரட்ச்கர முன்யான ச்தின் அனை நாக்குடனும் இதின் அனணந்துதொழ்க நாண்டின் மூலம்,
ம நாந நாட நா்தின் அனைது
இலங்தின் அன்க
தொழி நாழில நாளர்்கள்
மற்றும்
ஒடுக்்கப்பட்ட உதின் அனழப்ப நாளி்கள் மத்தியில நிரந்ிர புரட்ச
யான சவதின் அனலத்திட்டத்திற்்க நா்தின் அனை
யான சப நார நாட்டத்தின் அனி
புதுப்பித்ிது.
ஏ்க நாதிபத்திகுதிய ி்க நாப்ித்தில, ி நாமிம நா்க முில நாளித்துவ
வளர்ச்ச்கண்ட
ந நாடு்களில
தீர்க்்கப்பட நாி
ஜ்தின் அனைந நாகுதிய்கக்
்கடதின் அனம்கள், தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்தின் ிதின் அனலதின் அனமயில நா்தின் அனை
யான சி நாிலிிப் புரட்ச மூலயான சம தீர்க்்கப்படும் என்ற புரிிலும்
இதில அடங்கும்.
இிற்யான ச்கற்ப, யான சப நாருக்குப் பிந்தின் அனிகுதிய முில நாளித்துவத்தின்
மறுஸ்திரம நாக்்கலின் ப நா்கம நா்க 1947-1948 ல ஸ்ி நாபிக்்கப்பட்ட
பிற்யான சப நாக்கு யான சிசகுதிய-அரசு ்கட்டதின் அனமப்பு பற்றிகுதிய ட்தொழர நாட்ஸ்கிி
பண்புமகுதியப்படுத்ிதின் அனல திரும்பவும் உறுதி தொழிய்ி புரட்சக்
்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கம், தொழிற்்க நாசகுதிய நாவிலும் இறுதிகுதிய நா்க உல்கம்
முழுவதிலும் யான சி நாிலிிப் புரட்சதின் அனகுதிய அபிவிருத்தி தொழிய்வதில
இருந்து பிரிக்்கப்பட்டு மற்றும் ினிகுதிய நா்க இலங்தின் அன்கயில
புரட்சதின் அனகுதிய தொழிய்ில
என்ற
எந்ிதொழவ நாரு யான சிசகுதியவ நாி
நிதின் அனலப்ப நாட்தின் அனடயும் நிர நா்கரித்ிது.
இலங்தின் அன்கயில முில நாளித்துவ ஆட்சதின் அனகுதிய மீட்பதில லங்்க நா
ிம ிம நாஜக் ்கட்சயின் பங்்க நா்தின் அனைது உலதின் அன்கச் சூழ
நி்கழ்ந்ிவற்தின் அனற முன்்தின் அனைறிவிப்பி நா்கவும் ிம நாந்ிரம நா்தின் அனைி நா்கவும்
இருந்ிது.
1968 மற்றும் 1975 க்கு இதின் அனடயான சகுதிய, இரண்ட நாம் உல்கப்
யான சப நாருக்குப்
பிந்தின் அனிகுதிய
முில நாளித்துவ
தொழிழிப்பு
வீழ்ச்சயுற்றயான சப நாது, தொழி நாழில நாள வர்க்்கம் ஒரு உல்கள நாவிகுதிய
புரட்ச்கர
ி நாக்குிதின் அனல
உக்கிரம நாக்கிகுதியது.
புரட்சக்
்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்க ம நாந நாடு எதிர்ப நார்த்ிபடி, 1968 யான சம-ஜூன்
பிதொழரஞ்சு தொழப நாது யான சவதின் அனலநிறுத்தின் அனி ஒரு தொழவற்றி்கரம நா்தின் அனை
எழுச்ச பின்தொழி நாடர்ந்ிது. இதில 1969 இத்ி நாலியில "சூட நா்தின் அனை
யான ச்க நாதின் அனட"
(hot
summer),
ஹீத்தின்
பதின் அனழதின் அனமவ நாி
அரி நாங்்கத்தின் அனி
்கவிழ்த்ி
1974
பிரிட்டிஷ்
சுரங்்கத்
தொழி நாழில நாளர்
யான சப நார நாட்டம்
மற்றும்
கியான சரக்்கத்திலும்
யான சப நார்த்துக்்கலிலும் ப நாசி ஆட்ச்களின் வீழ்ச்சயும் அடங்கும்.
ஸ்ர நாலினிி
மற்றும்
ிமூ்க
ஜ்தின் அனைந நாகுதிய்கக்
்கட்ச்களின்
எதிர்ப்புரட்ச்கர
பங்கின்
்க நாரணம நா்க
இறுதியில
ஏ்க நாதிபத்திகுதியத்ி நால இந்ி ி நாக்குிதின் அனல எதிர்த்து நிற்்க
முடிந்ிது. தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்தின் புரட்ச்கர முகுதியற்ச்கதின் அனள
அடக்குவதில,
அதி்க நாரத்துவ
"தொழி நாழில நாளர்்களின்
்கட்ச்களுக்கு" பப்யான சல நாவ நாதி்கள் உிவியும் ஒத்ி நாதின் அனியும்
தொழ்க நாடுத்ி்தின் அனைர்.
இந்ி
பப்யான சல நாவ நாதி்கள்
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்தின் மத்தியில திட்டமிட்டு பிரதின் அனம்கதின் அனள பரப்பிகுதிய

அயான சியான சவதின் அனள,
ந நான்்க நாம்
அகிலத்தின்
அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக்
குழுதின் அனவ
ினிதின் அனமப்படுத்ி
தொழிகுதியற்பட்டதுடன்
புரட்ச்கர
ட்தொழர நாட்ஸ்கிி
யான சவதின் அனலத்
திட்டத்தின் அனி
அணு்கவிட நாமல
தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்தின் அனி ிடுத்ி்தின் அனைர்.
இலங்தின் அன்கயில, குறுகிகுதிய ்க நாலம் வ நாழ்ந்ி 1964 கூட்டணிதின் அனகுதியத்
தொழி நாடர்ந்து, 1970 இலிருந்து 1975 வதின் அனர "இரண்ட நாவது
கூட்டணி"
உருவ நா்தின் அனையான சி நாடு
இது
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்துடனும் கிர நாமப்புற தொழவகுஜ்தின் அனைங்்களுடனும் யான சமலும்
யான சமலும் தொழவளிப்பதின் அனடகுதிய நா்தின் அனை யான சம நாிலுக்குச் தொழின்றது. லங்்க நா
ிம ிம நாஜக் ்கட்சயின் குற்றவிகுதியல பங்கு, 1972 யான சபரி்தின் அனைவ நாி
அரசகுதியலதின் அனமப்பின் மூலம் எடுத்துக்்க நாட்டப்பட்டது. லங்்க நா
ிம ிம நாஜக் ்கட்சயின் ிதின் அனலவர் தொழ்க நாலவின் ஆர். டி.
சலவ நாவி்தின் அனை நால எழுிப்பட்ட அரசகுதியலதின் அனமப்புச் ிட்டம், ிமிழ்
சறுப நான்தின் அனமயி்தின் அனைர் மீது யான சவதின் அனல மற்றும் ்கலவி ஒதுக்கீடு்கள்
மீது ப நாரபட்ிங்்கதின் அனள திணித்ிதுடன் தொழப பௌத்ித்தின் அனி அரி
மிம நா்கவும் சங்்களத்தின் அனி ஒயான சர ஆட்ச தொழம நாழிகுதிய நா்கவும்
பிர்கட்தின் அனைம் தொழிய்ிது.
லங்்க நா ிம ிம நாஜக் ்கட்சயின் ்க நாட்டிக் தொழ்க நாடுப்பு,
வலதுி நாரி
ிக்தி்களுக்கு
ி்கல
வழி்களிலும்
முட்டுக்தொழ்க நாடுத்து,
புதிி நா்க
உருவ நாக்்கப்பட்ட
புரட்சக்
்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கத்திற்கு பிரம நாண்டம நா்தின் அனை ிவ நால்கதின் அனள
உருவ நாக்கிவிட்டது.

குட்டி முில நாளித்துவ தீவிரவ நாி யான சஜ.வி.பி.க்கு எதிர நா்க
புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கம் முன்தொழ்தின் அனைடுத்ி யான சப நார நாட்டம்
ம நாயான சவ நாவ நாிம்,
்க நாஸ்ட்யான சர நாவ நாிம்
மற்றும்
சங்்கள
“யான சிிப்பற்று” அலலது யான சபரி்தின் அனைவ நாித்தி்தின் அனைதும் ்கலதின் அனவதின் அனகுதிய
அடிப்பதின் அனடகுதிய நா்கக் தொழ்க நாண்டு, ம நாணவர்்கள் மற்றும் விவி நாகுதிய
இதின் அனளஞர்்கள் மத்தியில பரவல நா்தின் அனை ஆிரதின் அனவப் தொழபற்ற
மக்்கள் விடுிதின் அனல முன்்தின் அனைணியின் (யான சஜ.வி.பி.) குட்டி
முில நாளித்துவ தீவிரவ நாி அரசகுதியலுக்கு எதிர நா்க புரட்சக்
்கம்யூனிஸ்ட்
்கழ்கம்
எடுத்ி
தொழ்க நாள்தின் அன்க
ரீதிகுதிய நா்தின் அனை
நிதின் அனலப்ப நாடு,
அின்
அபிவிருத்திக்கு
தீர்க்்கம நா்தின் அனைி நா்க
இருந்ிது.
1970 ல, 19 வகுதியதியான சலயான சகுதிய ்கட்சயின் ஸ்ி நாப்க ம நாந நாட்டில
புரட்சக்
்கம்யூனிஸ்ட்
்கழ்க
தொழப நாதுச்
தொழிகுதியல நாளர நா்க
யான சிர்ந்தொழிடுக்்கப்பட்ட கீர்த்தி ப நாலசூரிகுதிய, யான சஜ.வி.பி. இன்
அரசகுதியல மற்றும் வர்க்்க சுப நாவம் என்ற விரிவ நா்தின் அனை ம நார்க்சி
விமர்ி்தின் அனைத்தின் அனி எழுதி்தின் அனை நார். பிற்யான சப நாக்கு யான சிசகுதியவ நாித்தில
யான சவரூன்றியுள்ள,
யான சிசகுதிய
முில நாளித்துவத்தின்
"முற்யான சப நாக்்க நா்தின் அனை"
ி நாத்திகுதியம நா்தின் அனை
ின்தின் அனம
பற்றியும்,
விவி நாயி்கதின் அனள
அடிப்பதின் அனடகுதிய நா்கக்
தொழ்க நாண்ட
ஆயுிப்
யான சப நார நாட்டத்தின்
தொழிகுதியற்திறம்
பற்றியும்
ஆபத்ி நா்தின் அனை
ம நாதின் அனகுதியதின் அனகுதியப்
பரப்புகின்ற
யான சஜ.வி.பி.,
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்துக்கு வியான சர நாிம நா்தின் அனைது எ்தின் அனை அம்பலப்படுத்தி்தின் அனை நார்.
ஆயுிப் யான சப நார நாட்டயான சம புரட்ச்கர அரசகுதியலின் உதின் அனர்கல என்ற
கூற்தின் அனற நிர நா்கரித்ி யான சி நாழர் ப நாலசூரிகுதிய, "வர்க்்கங்்கள்
மற்றும் அவற்றின் இகுதியக்்கவிகுதியலுக்கும் இதின் அனடயில நா்தின் அனை உள்
உறவு்கதின் அனளப் பற்றிகுதிய ஒரு உண்தின் அனமகுதிய நா்தின் அனை புரட்ச்கர
மதிப்ப நாய்வு இலல நாமல, புரட்ச பற்றிகுதிய யான ச்கள்விதின் அனகுதிய
எழுப்பக்கூட முடிகுதிய நாது,” எ்தின் அனை எழுதி்தின் அனை நார்.

1970 ்களில புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கத்தின் கூட்டம்

இந்திகுதிய நாவில, ஸ்ர நாலினிி ்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்ச (ச.பி.ஐ.),
தொழபரும் வணி்க ்க நாங்கிரஸ் ்கட்ச உட்தின் அனை நா்தின் அனை அின்
தொழநருங்கிகுதிய உறவு்கள நாலும் 1962 இந்யான சி நா-சீ்தின் அனை எலதின் அனல
யான சப நாரில
புது
டிலலிக்கு
தொழவளிப்பதின் அனடகுதிய நா்க
ஆிரவு
தொழ்க நாடுத்ிி நாலும் யான சம நாிம நா்க மதிப்பிழந்ிது. ஆ்தின் அனை நால லங்்க நா
ிம ிம நாஜக் ்கட்ச (ஆசகுதிய நாவில “ட்தொழர நாட்ஸ்கிி” ்கட்சகுதிய நா்க
பிரசத்தி தொழபற்ற, ஆ்தின் அனை நால அதில இருந்து தொழி நாதின் அனலவில
இருந்ி ்கட்ச) ஆற்றிகுதிய குற்றவிகுதியல பங்கிதின் அன்தின் அனை சுட்டிக்்க நாட்டி,
ஸ்ர நாலினிஸ்டு்களும், குறிப்ப நா்க ம நாயான சவ நாவ நாி நக்ிதின் அனலட்
இகுதியக்்கமும், புரட்ச்கர சந்ிதின் அன்தின் அனைதொழ்க நாண்ட தொழி நாழில நாளர்்கள்
மற்றும் இதின் அனளஞர்்கள் உண்தின் அனமகுதிய நா்தின் அனை ட்தொழர நாட்ஸ்கிி பக்்கம்
தொழிலல விட நாமல ிடுக்்க முடிந்ிது.
இலங்தின் அன்கயில, தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்தின் அனி லங்்க நா ிம ிம நாஜக்
்கட்ச அரசகுதியல ரீதியில நசுக்கிகுதியதின் அனம, ்கட்டற்று இ்தின் அனைவ நாி
அரசகுதியல வளர்விற்்க நா்தின் அனை ்கிவு்கதின் அனளத் திறந்துவிட்டது.
சங்்கள யான சபரி்தின் அனைவ நாித்தின் அனி நிகுதிய நாகுதியப்படுத்துவின் மூலமும்,
ி்தின் அனைது
ஜ்தின் அனைந நாகுதிய்க
உரிதின் அனம்கதின் அனள
ப நாது்க நாப்பிற்்க நா்க
தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்தின் அனி எதிர்ப நார்க்்க முடியும் என்ற ிமிழ்
சறுப நான்தின் அனமயி்தின் அனைரின் நம்பிக்தின் அன்கதின் அனகுதிய இலல நாதொழி நாழித்ிின்
மூலமும் இது நடந்ிது.
4- Fifty years of the Socialist Equality Party of Sri Lanka

1970 இல கூட்டதொழம நான்றில கீர்த்தி ப நாலசூரிகுதிய உதின் அனரகுதிய நாற்றுகின்ற நார்

"ிலுதின் அன்கதொழபற்ற" ிமிழ்-யான சபசும் யான சி நாட்ட தொழி நாழில நாளர்்கதின் அனள
்கண்ட்தின் அனைம் தொழிய்வது உட்பட யான சஜ.வி.பி. இன் சங்்கள
யான சபரி்தின் அனைவ நாிம், ப நாசித்திற்கு வழிவகுக்கிறது என்று புரட்சக்
்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்க தொழப நாதுச் தொழிகுதியல நாளர் எச்ிரித்ி நார்.
"யான சஜ.வி.பி எதிர்்க நாலத்தில ஒரு ப நாசி இகுதியக்்கத்ி நால நன்கு
பகுதியன்படுத்திக்தொழ்க நாள்ளக் கூடிகுதிய ஒரு தொழி நாழில நாள-வர்க்்க
வியான சர நாி இகுதியக்்கத்தின் அனி இலங்தின் அன்கயில உருவ நாக்குகிறது"
என்று அவர் எச்ிரித்ி நார்.
யான சஜ.வி.பி.யின் அரசகுதியதின் அனல அம்பலப்படுத்திகுதியின் ஊட நா்க,
தீவிரவ நாி சங்்கள ஜ்தின் அனைரஞ்ி்கவ நாிம் மற்றும் ல.ி.ி.்க.
மற்றும் அிற்கு அடிபணிந்து யான சப நா்தின் அனை புரட்ச்கர லங்்க நா ிம
ிம நாஜக் ்கட்ச உட்பட ி்கல ்கட்ச்களில இருந்தும் புரட்சக்

்கம்யூனிஸ்ட்
்கழ்கம்
ி்தின் அனைது
ஆழப்படுத்திக்தொழ்க நாண்டது.

வர்க்்க

யான சவறுப நாட்தின் அனட

யான சஜ.வி.பி. அரசகுதியல ரீதியில திவ நால நா்தின் அனை ஒரு "ஆயுி
எழுச்சதின் அனகுதிய” முன்தொழ்தின் அனைடுத்ி பின்்தின் அனைர், அடுத்ி ஆண்டு தீவின்
தொழின்பகுதியில
யான சஜ.வி.பி.க்கும்
கிர நாமப்புற
இதின் அனளஞர்்களுக்கும்
எதிர நா்க
முில நாளித்துவ
கூட்டணி
அரி நாங்்கம்
யான சமற்தொழ்க நாண்ட
திட்டமிட்ட
ி நாக்குிதின் அனல
எதிர்ப்பிற்கு, இயான சி புரட்ச்கர திதின் அனிகுதியதின் அனமவ நால புரட்சக்
்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கம் ஊக்குவிக்்கப்பட்டது. இந்ி தொழ்க நாள்தின் அன்க
ரீதிகுதிய நா்தின் அனை நிதின் அனலப்ப நாட்டுக்்க நா்க, புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்க
பத்திரிதின் அன்க்கள்
1971 ல
ிட்டவியான சர நாிம நா்தின் அனைதின் அனவகுதிய நா்க
அறிவிக்்கப்பட்டதுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட ்க நாலத்துக்கு ்கட்ச
இர்கசகுதியம நா்கவும் அரி வன்முதின் அனற அச்சுறுத்ிலின் கீழும்
தொழிகுதியலபட
யான சவண்டியிருந்ிது.
இருப்பினும்,
அரி
ஒடுக்குமுதின் அனறதின் அனகுதிய எதிர்க்கும நாறு தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்தின்
மத்தியில பிரச்ி நாரம் தொழிய்ி புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கம்,
"அரசகுதியல
தின் அன்கதி்கதின் அனள
விடுிதின் அனல
தொழிய்"
என்ற
யான ச்க நாரிக்தின் அன்கதின் அனகுதிய
எழுப்பிகுதியது.
அச்ிமகுதியத்தில
ந நாங்்கள்
விளக்கிகுதியது
யான சப நால,
முில நாளித்துவத்துக்கும்
அின்
அரசுக்கும் எதிர நா்க விவி நாயி்களுடன் ஒரு கூட்டணிதின் அனகுதிய
உருவ நாக்கும்
முன்தொழ்தின் அனைடுப்பின்
ப நா்கம நா்க,
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்துக்கு கிர நாமப்புற தொழவகுஜ்தின் அனைங்்கதின் அனள ப நாது்க நாக்கும்
தொழப நாறுப்பு உள்ளது.
1978 ல சதின் அனறயில இருந்து விடுிதின் அனலகுதிய நா்தின் அனை யான சஜ.வி.பி.
ிதின் அனலவர்
வியான சஜவீர,
புரட்சக்
்கம்யூனிஸ்ட்
்கழ்க
அலுவல்கத்திற்கு வந்து ினிப்பட்ட முதின் அனறயில நன்றி
தொழிரிவித்து, புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கம் முன்தொழ்தின் அனைடுத்ி
ப நாது்க நாப்பு பிரச்ி நாரத்தின் முக்கிகுதியத்துவத்தின் அனி அங்கீ்கரிக்்கத்
ிள்ளப்பட்ட நார்.
முில நாளித்துவ எதிர்த்-ி நாக்குிலும் ிமிழர்-வியான சர நாி யுத்ிமும்
1968-1975 இல உல்கள நாவிகுதிய தொழி நாழில நாள வர்க்்க எழுச்ச
ிடம்புரளச்
தொழிய்குதியப்பட்டதின் அனம,
முில நாளித்துவ
எதிர்த்ி நாக்குிலுக்கு
அடித்ிளம்
அதின் அனமத்யான சி நாடு,
அது
1970 ்களின்
பிற்பகுதியில
தொழி நாடங்கிகுதியதும்
ஆரம்ப
்கட்டங்்களில
எப்யான சப நாதும்
தொழர நா்தின் அனை நாலட்
ரீ்கன்
மற்றும்
ம நார்்கதொழரட்
ி நாட்ிரின்
தொழபகுதியர்்களுடன்
தொழி நாடர்புபட்டும்
இருந்ிது.
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கம்
மற்றும்
கிர நாமப்புற
மக்்களின்
யான சி நாள்்கள் மீது முில நாளித்துவ தொழநருக்்கடியின் சுதின் அனமதின் அனகுதிய
திணிக்்க "யான சி நாிலிி" SLFP-LSSP-CPC கூட்டணி எடுத்ி
முகுதியற்ச்கள், 1977 ல யான சஜ.ஆர். தொழஜகுதியவர்ி்தின் அனைவின் கீழ்
தொழவளிப்பதின் அனடகுதிய நா்தின் அனை வலதுி நாரி ஐக்கிகுதிய யான சிசகுதியக் ்கட்ச
(ஐ.யான சி.்க.) ஆட்சக்கு வர வழி வகுத்ிது. பூயான ச்க நாள
மூலி்தின் அனைம் ிடங்்கலின்றி சுரண்டுவிற்்க நா்க இலங்தின் அன்கதின் அனகுதிய
திறந்துவிட்ட
அந்ி
அரி நாங்்கம்,
1980
அரி நாங்்க
ஊழிகுதியர்்களின் தொழப நாது யான சவதின் அனல நிறுத்ித்தின் அனி நசுக்கிகுதியதுடன்,
குவிந்து வந்ி ிமூ்க பிட்டங்்கதின் அனளயும் யான ச்க நாபத்தின் அனியும்
பிற்யான சப நாக்கு திதின் அனியில திருப்பி விடுவின் யான சபரில சங்்கள
இ்தின் அனைவ நாித்தின் அனி
கிளறிவிட்டது.
இந்ி
நடவடிக்தின் அன்க்கள்,
தொழ்க நாழும்பு 1983 ல ிமிழ் சறுப நான்தின் அனமயி்தின் அனைருக்கு எதிர நா்தின் அனை
ஒரு
உள்ந நாட்டு
யுத்ித்தின் அனி
முன்தொழ்தின் அனைடுப்பதில
உச்ிக்்கட்டத்தின் அனி எட்டிகுதியது.
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அடுத்து வந்ி ்க நால நாண்டு பூர நாவும் தீவின் அரசகுதியல
வ நாழ்வில ஆதிக்்கம் தொழிலுத்திகுதிய யுத்ித்துக்கு எதிர நா்க,
புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கம்/யான சி நாிலிி ிமத்துவக் ்கட்ச
மட்டுயான சம தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்தின் அனி அணிதிரட்டுவிற்்க நா்கப்
யான சப நார நாடிகுதியது. ிமிழ் மக்்கள் தொழபரும்ப நான்தின் அனமகுதிய நா்க வ நாழும்
வடக்கு மற்றும் கிழக்கில இருந்து ி்கல துருப்புக்்கதின் அனளயும்
அரி பதின் அனட்கதின் அனளயும் உட்தின் அனைடிகுதிய நா்க திருப்பி அதின் அனழக்்க
யான சவண்டும் என்று அது யான ச்க நாரிகுதியதுடன், யுத்ிம நா்தின் அனைது ஒட்டு
தொழம நாத்ி தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்தி்தின் அனைதும் ிமூ்க மற்றும்
ஜ்தின் அனைந நாகுதிய்க
உரிதின் அனம்கதின் அனள
நசுக்குவிற்கு
எவ்வ நாறு
பகுதியன்படுத்ிப்படுகிறது
என்பதின் அனி
முதின் அனறகுதிய நா்க
அம்பலப்படுத்திகுதியது.
அயான சி ிமகுதியம், அது ிமிழீழ விடுிதின் அனலப் புலி்கள் மற்றும்
ிமிழீழ மக்்கள் விடுிதின் அனல இகுதியக்்கம் (புதொழள நாட்) யான சப நான்ற
ஏதின் அன்தின் அனைகுதிய ிமிழ் யான சிசகுதியவ நாி அதின் அனமப்புக்்களதும் யான சிசகுதியவ நாிபிரிவிதின் அன்தின் அனைவ நாி முன்யான ச்தின் அனை நாக்தின் அன்க எதிர்த்ிதுடன் இலங்தின் அன்க
அரசற்கும் முில நாளித்துவத்திற்கும் எதிர நா்க தொழி நாழில நாள
வர்க்்க ஐக்கிகுதியத்தின் அனி ்கட்டிதொழகுதியழுப்புவும் யான சப நார நாடிகுதியது.
ிமிழ் யான சிசகுதியவ நாி இகுதியக்்கங்்கள் புது டிலலியின் ஆிரதின் அனவ
எதிர்ப நார்த்திருந்ியான சி நாடு இந்திகுதிய முல நாளித்துவத்தின் புவிி நார்
அரசகுதியல நலன்்கதின் அனள முன்தொழ்தின் அனைடுப்பிற்்க நா்க ஒரு இழிந்ி
சூழ்ச்ச்களில ஈடுபட்டு, அவற்றுக்கு ஆயுிங்்கதின் அனள வழங்கிகுதிய
இந்திகுதிய
அரி நாங்்கம்,
1987 ல
ி்தின் அனைது
குறிக்யான ச்க நாதின் அனள
ம நாற்றிக்தொழ்க நாண்டயான சப நாது, அந்ி இகுதியக்்கங்்கள் தொழநருக்்கடிக்குள்
ிள்ளப்பட்ட்தின் அனை. இலங்தின் அன்க தொழநருக்்கடி, ஒட்டுதொழம நாத்ிம நா்க
பிற்யான சப நாக்கு தொழிற்்க நாசகுதிய யான சிசகுதிய-அரி அதின் அனமப்பு முதின் அனறக்கும்
குழி பறித்துவிடும் என்று அஞ்சகுதிய புது திலலி, ிமிழ்
கிளர்ச்சக் குழுக்்களுக்கு தொழ்க நாடுத்ி ஆிரதின் அனவ தின் அன்கவிட்டது.
ஆரம்பத்தில விடுிதின் அனலப் புலி்கள் உட்பட அதின் அன்தின் அனைத்து ிமிழ்
ஆயுிக் குழுக்்கள நாலும் ஆிரிக்்கப்பட்ட 1987 ஜூதின் அனல
இந்திகுதிய-இலங்தின் அன்க
உடன்படிக்தின் அன்கயின்
கீழ்,
இந்திகுதிய
துருப்புக்்கள் அதின் அனமதிப் பதின் அனட என்ற தொழபகுதியரில தீவிற்குள்
நிதின் அனலதொழ்க நாண்ட்தின் அனை.
ஆ்தின் அனை நால
உண்தின் அனமயில,
இலங்தின் அன்க
முில நாளித்துவ
அரசன்
ஒற்தின் அனறகுதிய நாட்ச
அதின் அனமப்தின் அனப
உறுதிப்படுத்ியான சவ இந்திகுதிய நா பதின் அனட்கதின் அனள அனுப்பிகுதியது.
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்தின்
நலன்்களின்
நிதின் அனலப்ப நாட்டில
இருந்து இந்திகுதிய-இலங்தின் அன்க ஒப்பந்ித்தின் அனி எதிர்த்து நின்ற
ஒயான சர அதின் அனமப்பு புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கம் மட்டுயான சம.
புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்க ிதின் அனலதின் அனமத்துவத்துட்தின் அனை நா்தின் அனை தீவிர
்கலந்துதின் அனரகுதிய நாடல்கதின் அனள தொழி நாடர்ந்து, ந நான்்க நாம் அகிலத்தின்
அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழு, "இலங்தின் அன்க நிதின் அனலதின் அனமயும் புரட்சக்
்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கத்தின் அரசகுதியல பணி்களும்." என்ற
ிதின் அனலப்பில விபரம நா்தின் அனை அறிக்தின் அன்க ஒன்தின் அனற தொழவளியிட்டது.
இரண்ட நாம்
உல்கப்
யான சப நாருக்குப்
பின்்தின் அனைர்
ஆசகுதிய நா,
ஆபிரிக்்க நா மற்றும் மத்திகுதிய கிழக்கில ஸ்ி நாபிக்்கப்பட்ட
சுிந்திர
அரசு்களின்
அனுபவங்்கதின் அனள
ஆர நாய்ந்ிின்
அடிப்பதின் அனடயில
அது
விளக்கிகுதியி நாவது:
"ம நாற்றமுடிகுதிய நாிவ நாறு,
ஏ்க நாதிபத்திகுதிய
ஒப்புிலுட்தின் அனை நா்தின் அனை
'சுிந்திரம்',
முதின் அனறயான ச்கட நா்கப்
பிறந்ி
அரசு்கதின் அனள
அதின் அனமப்பதின் அனியான சகுதிய
குறிக்கிறது.
இந்ி
அரசு்களின்
அத்திவ நாரயான சம ஜ்தின் அனைந நாகுதிய்க யான ச்க நாட்ப நாடு்கதின் அனள ந நாி்கரம நா்க
நசுக்குவின்
மீயான சி
்கட்டிதொழகுதியழுப்பப்பட்டுள்ள்தின் அனை.
இந்ி
வழிவதின் அன்கயில, யான சிசகுதிய முில நாளித்துவம நா்தின் அனைது ஒடுக்்கப்பட்ட

மக்்கதின் அனள விடுிதின் அனல தொழிய்பவர நா்க தொழிகுதியலபடவிலதின் அனல,
ம நாற நா்க,
ஏ்க நாதிபத்திகுதிய
தொழ்க நாள்தின் அனளகுதியடிப்பின்
இதின் அனளகுதிய
பங்்க நாளிகுதிய நா்கயான சவ
தொழிகுதியற்படுகின்றது.
இந்ி
முதின் அனறயில
உருவ நாக்்கப்பட்ட அரசு்களின் வதின் அன்க, உற்பத்தி ிக்தி்களின்
முற்யான சப நாக்்க நா்தின் அனை வளர்ச்ச ி நாத்திகுதியமற்றி நா்கயான சவ இருந்து
வருகின்ற, அழுகிப் யான சப நாகும் முில நாளித்துவத்துக்கு ஒரு
சதின் அனறச்ி நாதின் அனலயான சகுதிய என்பிற்கும் யான சமல நா்க ஒன்றுயான சம இலதின் அனல.
இந்ி
சூழ்நிதின் அனலயில
இருந்து,
முில நாளித்துவத்தின்
ஆரவ நாரம நா்தின் அனை ஒப்புிலுடன் ிதின் அனலதூக்குவது இ்தின் அனைவ நாி
யுத்ிங்்கயான சள ஆகும். முில நாளித்துவ ஆட்ச நிலவும் வதின் அனர,
இந்ி
நிதின் அனலதின் அனமதின் அனகுதிய
ம நாற்ற
முடிகுதிய நாது.
இந்திகுதிய நா,
ப நாக்கிஸ்ி நான், இலங்தின் அன்க, பங்ள நாயான சிஷ் மற்றும் பர்ம நாவின்
-உண்தின் அனமயில உலகின் ஒவ்தொழவ நாரு முன்்தின் அனை நாள் ்க நாலனித்துவ
ந நாட்டி்தின் அனைதும்- சுிந்திரத்திற்குப் பிந்தின் அனிகுதிய வரல நாறு, உல்க
முில நாளித்துவத்ி நால
உண்தின் அனமகுதிய நா்தின் அனை
யான சிசகுதிய
ஐக்கிகுதியத்தின் அனியும் அரசகுதியல சுகுதிய நாதீ்தின் அனைத்தின் அனியும் ஸ்ி நாபிக்்க
முடிகுதிய நாது என்பதின் அனியான சகுதிய நிரூபிக்கிறது."
இந்ி அறிக்தின் அன்க, தொழ்க நாழும்பு முன்தொழ்தின் அனைடுத்ி இ்தின் அனைவ நாி
யுத்ித்திற்கு புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கம் தொழவளிப்படுத்திகுதிய
ிளர நாி எதிர்ப்தின் அனப மீண்டும் உறுதி தொழிய்ி அயான சியான சவதின் அனள,
யான சி நாிலிித்திற்்க நா்தின் அனை யான சப நார நாட்டத்தின் மூலம் மட்டுயான சம ிமிழ்
மக்்களின் ஜ்தின் அனைந நாகுதிய்க உரிதின் அனம்கதின் அனள குதியி நார்த்ிம நாக்்க முடியும்
என்று ஐகுதியப்ப நாடின்றி வலியுறுத்திகுதியது. சங்்கள, ிமிழ்
முில நாளித்துவ ்கன்தின் அன்தின் அனை்களுக்கும் அவர்்களின் யான சப நாட்டி
யான சிசகுதியவ நாிங்்களுக்கும் எதிர நா்க, அது ஸ்ரீலங்்க நா, ிமிழ் ஈழம்
ஐக்கிகுதிய யான சி நாிலிி அரசு்களுக்்க நா்தின் அனை அதின் அனழப்தின் அனப அபிவிருத்தி
தொழிய்ிது.

முன்யான ச்தின் அனை நாக்கு மற்றும் ிர்வயான சிி தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்தின் அனி
யான சந நாக்கிகுதிய திதின் அனிகுதியதின் அனமவி்தின் அனைதும் அடிப்பதின் அனடயியான சலயான சகுதிய ிமிழ்
தொழி நாழில நாளர்்கள் மீி நா்தின் அனை ஒடுக்குமுதின் அனறக்கு முடிவு்கட்ட
முடியும் என்ற முடிவுக்கு வந்ி்தின் அனைர். இந்ி ிக்தி்கள்
அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழுவில யான சிர்ந்து, ஐயான சர நாப்ப நா மற்றும்
தொழிற்்க நாசகுதிய நாவிலும் ிமது பணிதின் அனகுதிய வலுப்படுத்தி்தின் அனை.
அடுத்து
வந்ி
ஆண்டு்களில,
உள்ந நாட்டுப்
யான சப நார்
புதுப்பிக்்கப்பட்ட சூழ்நிதின் அனலயிலும் அரசு, யான சஜ.வி.பி மற்றும்
புலி்களதும் தொழி நாடர்ச்சகுதிய நா்தின் அனை வன்முதின் அனறத் ி நாக்குில்கள்
அின்மீது நடந்ி நிதின் அனலதின் அனமயின் கீழும், பு.்க.்க./யான சி நா.ி.்க.
ி்தின் அனைது யான சப நார நாட்டத்தின் அனி தீவிரப்படுத்திகுதியது. பு.்க.்க. ஸ்ி நாபித்ி
அத்ிதின் அன்ககுதிய
ட்தொழர நாட்ஸ்கிி
யான சவதின் அனலத்திட்டம்
மற்றும்
ப நாரம்பரிகுதியத்தின் வலிதின் அனமயின் ்க நாரணம நா்க, தீவில புலி்களின்
்கட்டுப்ப நாட்டில நா்தின் அனை பகுதி்களில இருந்ி ஆிரவ நாளர்்களுடன்
அி்தின் அனை நால தொழி நாடர்பு்கதின் அனள யான சபணக் கூடிகுதியி நா்க இருந்ிதுடன்,
்கட்சயின் யான சவதின் அனலத்திட்டத்திற்்க நா்க யான சப நார நாடிகுதியிற்்க நா்க 1998 ல
விடுிதின் அனலப் புலி்கள நால தின் அன்கது தொழிய்குதியப்பட்ட ந நான்கு
யான சி நா.ி.்க. உறுப்பி்தின் அனைர்்கதின் அனள, அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழுவின்
உிவியுடன்
முன்தொழ்தின் அனைடுத்ி
ிர்வயான சிி
ப நாது்க நாப்பு
பிரச்ி நாரத்தின்
மூலம்
விடுவித்துக்தொழ்க நாள்ள
முடிந்ிது.
உள்ந நாட்டுப் யான சப நார் முடிந்ி உடன், வடக்கு மற்றும் கிழக்கில
தொழவளிப்பதின் அனடகுதிய நா்தின் அனை
அரசகுதியல
பணிதின் அனகுதிய
மீண்டும்
தொழி நாடங்்கவும்
மற்றும்
அதின் அன்தின் அனைத்து
முில நாளித்துவ
பகுதி்களுக்கும்
அவற்றின்
யான சிசகுதியவ நாி-வகுப்புவ நாி
அரசகுதியலுக்கும்
எதிர நா்க,
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்தின் அனி
ஐக்கிகுதியப்படுத்தும் யான சப நார நாட்டத்தின் அனி யான சி நா.ி.்க. விரிவுபடுத்ி
முடிந்ிது.

துரதிர்ஷ்டவிம நா்க, யான சி நாழர் கீர்த்தி ப நாலசூரிகுதிய எழுதிகுதிய
்கதின் அனடச பிரி நா்தின் அனை அறிக்தின் அன்ககுதிய நா்க அது இருந்ிது. 1987
டிிம்பரில
அவருக்கு
ஏற்பட்ட
ம நாரதின் அனடப்பு,
உல்க
யான சி நாிலிிப்
புரட்சயின்
ஒரு
திறதின் அனமமிக்்க
மூயான சல நாப நாகுதியவ நாதிதின் அனகுதிய
இலங்தின் அன்க
மற்றும்
ிர்வயான சிி
தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்திடம் இருந்து அப்கரித்துக்தொழ்க நாண்டது.
அவர் 39 வகுதியதிலயான சகுதிய உயிரிழந்ி நார்.

யான சஜ.வி.பி. குண்டர்்கள நால தொழ்க நாதின் அனல தொழிய்குதியப்பட்ட ஒரு புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட்
்கழ்க
அங்்கத்ிவர நா்தின் அனை ஆர்.ஏ.
பிட்டதொழவல
டிிம்பர்
1988
இல
தொழ்க நாலலப்பட்டிற்கு ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு கீர்த்தியின் இறுதிச்ிடங்கில
எடுக்்கப்பட்ட புதின் அன்கப்படம்.
கீர்த்தி ப நாலசூரிகுதிய

இந்திகுதிய-இலங்தின் அன்க உடன்படிக்தின் அன்கக்கு பதிலளிக்குமு்கம நா்க,
புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கமும் அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழுவும்
அபிவிருத்தி தொழிய்ி நிரந்ிரப் புரட்ச யான சவதின் அனலத் திட்டத்தின்
அடிப்பதின் அனடயில, புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கம் ஐயான சர நாப்ப நாவில
அதின் அனடக்்கலம் பு்கத் ிள்ளப்பட்ட இளம் ிமிழ் யான சப நார நாளி்கள்
மத்தியில
ிதின் அனலயிட
முடிந்ிது.
இதில
மி்கவும்
தொழி நாதின் அனலயான சந நாக்குதின் அனடகுதியவர்்கள்,
அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக்
குழுவின்
6- Fifty years of the Socialist Equality Party of Sri Lanka

இறுதியில, இலங்தின் அன்க முில நாளித்துவத்ி நால, ஏ்க நாதிபத்திகுதிய
ந நாடு்களதும்
இந்திகுதிய நாவி்தின் அனைதும்
உிவியுடன்
புலி்கதின் அனள
தொழவலலவும் 2009 ல தீதின் அனவ அின் பிற்யான சப நாக்கு ஆட்சயின்
கீழ் "மறு ஐக்கிகுதியப்படுத்ிவும்" முடிந்ிது.
2011 ல
தொழவளிகுதிய நா்தின் அனை
யான சி நாிலிி ிமத்துவக் ்கட்சயின்
வரல நாற்று ிர்வயான சிசகுதிய அடித்ிளங்்கள் என்ற யான சி நாிலிி
ிமத்துவக் ்கட்சயின் தீர்ம நா்தின் அனைத்தில, மூன்று ிி நாப்ி ்க நால
தொழ்க நாடூரம நா்தின் அனை இ்தின் அனைவ நாி யான சப நாருக்குப் பிந்தின் அனிகுதிய ்க நாலத்தில,

தொழி நாழில நாள வர்க்்கம் எதிர்தொழ்க நாள்ளும் பணி்கதின் அனளப் பற்றி
ஒரு மதிப்பீடு வழங்்கப்பட்டுள்ளது.
யான சப நாரின் முடிவ நா்தின் அனைது "ிம நாி நா்தின் அனைத்தின் அனியும் சுபீட்ித்தின் அனியும்"
தொழ்க நாண்டுவரும் என்ற தொழ்க நாழும்பு கூறிக்தொழ்க நாண்டின் முழு
யான சம நாிடித் ின்தின் அனமதின் அனகுதியயும் சுட்டிக்்க நாட்டி, முில நாளித்துவம்
தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்திற்கு எதிர நா்கப் பகுதியன்படுத்ி ஒரு பரந்ி
இர நாணுவ-ப நாது்க நாப்பு இகுதியந்திரத்தின் அனி பர நாமரித்து வருகிறது
என்று எச்ிரிக்தின் அன்க தொழிய்ி பின்்தின் அனைர், அது பிர்கட்தின் அனைம்
தொழிய்ிி நாவது:
“நீண்ட்க நால
உள்ந நாட்டுப்
யான சப நாருக்கு
வழிவகுத்ி
அடியிலுள்ள
பிரச்சதின் அன்தின் அனை்களில
எதுவும்
புலி்களின்
இர நாணுவத்
யான சி நாலவியி்தின் அனை நால
தீர்க்்கப்பட்டிருக்்கவிலதின் அனல...
ிி நாப்ி்க நாலம நா்க
பலப்படுத்ிப்பட்ட
ப நாரபட்ிங்்கள்
ிம்பந்ிம நா்க
ிமிழ்
மக்்கள நால
உணரப்படும்
துகுதியரங்்களும்
யான ச்க நாபங்்களும்
ிவிர்க்்கமுடிகுதிய நாமல
புதிகுதிய
வடிவங்்களில
தொழவடிக்கும்.
ஆயினும்,
அவசகுதியம நா்தின் அனை
அரசகுதியல
படிப்பிதின் அன்தின் அனை்கள்
கிரகித்துக்தொழ்க நாள்ளப்பட
யான சவண்டும்.
புலி்களின்
யான சி நாலவிகுதிய நா்தின் அனைது அடிப்பதின் அனடயில இர நாணுவத் யான சி நாலவி
அலல,
ம நாற நா்க
அின்
அரசகுதியல
முன்யான ச்தின் அனை நாக்கில
உள்ளடங்கியிருந்ி பலவீ்தின் அனைங்்களின் விதின் அனளயான சவ ஆகும்.
ஆரம்பத்தில இருந்யான சி,
இந்திகுதிய நா அலலது
ஏதின் அன்தின் அனைகுதிய
பிர நாந்திகுதிய மற்றும் உல்க ிக்தி்களின் ஆிரவுடன், ிமிழ்
முில நாளித்துவத்தின் ி நார்ப நா்க ஒரு முில நாளித்துவ ஈழத்தின் அனி
அதின் அனமப்பயான சி அவர்்களின் யான சந நாக்்கம நா்க இருந்ிது. இயான சி
ிக்தி்கள் புலி்களுக்கு எதிர நா்க தீர்க்்கம நா்கத் திரும்பிகுதியயான சப நாது,
இர நாணுவத்
ி நாக்குில்கதின் அனள
நிறுத்தும நாறு
‘ிர்வயான சிி
ிமூ்கத்திடம்’ பகுதிய்தின் அனைற்ற யான ச்க நாரிக்தின் அன்கதின் அனகுதிய தின் அனவக்குமளவுக்கு
கீழிறங்கி வந்ி்தின் அனைர். இலங்தின் அன்கயின் முில நாளித்துவத்திற்கும்
அின்
ஏ்க நாதிபத்திகுதிய
ஆிரவ நாளர்்களுக்கும்
எதிர நா்க,
உண்தின் அனமகுதிய நா்தின் அனை ஜ்தின் அனைந நாகுதிய்க உரிதின் அனம்களுக்்க நா்தின் அனை யான சப நார நாட்டத்தின் அனி
நடத்துவிற்கு ிமுி நாகுதியத்தில வலலதின் அனமபதின் அனடத்ி ஒயான சர ிமூ்க
ிக்தி தொழி நாழில நாள வர்க்்கம் மட்டுயான சம ஆகும். ஆ்தின் அனை நாலும்,
ிமிழ், சங்்களத் தொழி நாழில நாளர்்கதின் அனள வர்க்்க அடிப்பதின் அனடயில
ஐக்கிகுதியப்படுத்தும் எந்ிதொழவ நாரு யான சந நாக்்கத்துக்கும் புலி்கள்
எப்யான சப நாதும் இகுதியலப நா்கயான சவ எதிர நா்தின் அனைவர்்கள நா்க இருந்ி்தின் அனைர்.
சங்்களப்
தொழப நாதுமக்்கள்
மீி நா்தின் அனை
புலி்களின்
்கண்மூடித்ி்தின் அனைம நா்தின் அனை
ி நாக்குில்கள்,
தொழ்க நாழும்பு
ஆளும்ிட்டி்தின் அனைரின்
யான சிதின் அனவ்களுக்குப்
பகுதியன்பட்டயான சி நாடு
இ்தின் அனைவ நாிப்
பிளதின் அனவ
ஆழப்படுத்திகுதியது.
புலி்களின்
்கட்டுப்ப நாட்டின் கீழ நா்தின் அனை பகுதி்களில, அவர்்கள் உதின் அனழக்கும்
மக்்களின்
ஜ்தின் அனைந நாகுதிய்க
உரிதின் அனம்கதின் அனளயும்
ிமூ்கத்
யான சிதின் அனவ்கதின் அனளயும் நசுக்கி்தின் அனைர்.”

புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கமும் ந நான்்க நாம் அகிலத்தின்
அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழுவும்
அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக்
குழுவின்
ித்துவ நார்த்ி-அரசகுதியல
யான சவதின் அனல்களுக்கு
ிதின் அனளக்்க நாி
அர்ப்பணிப்பு
தொழ்க நாண்டு
தொழிகுதியலூக்்கத்துடன்
பங்குபற்றிகுதியின்
்க நாரணம நா்க,
இலங்தின் அன்கயில
யான சமயான சல நாங்கி
இருந்ி
தொழ்க நாந்ிளிப்ப நா்தின் அனை
உள்ந நாட்டுப் யான சப நார் நிதின் அனலதின் அனம்கள் மற்றும் அடிப்பதின் அனடயில
பிற்யான சப நாக்்க நா்தின் அனை அரசகுதியல சூழலிலும், பு.்க.்க./யான சி நா.ி.்க.,
தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்திற்கு ஒரு புரட்ச்கர ப நாதின் அனிதின் அனகுதிய
தொழிளிவ நா்க வகுக்்கவும் நிரந்ிரப் புரட்ச மூயான சல நாப நாகுதியத்தின் அனி
அபிவிருத்தி தொழிய்யும் திறதின் அன்தின் அனையும் தொழ்க நாண்டிருந்ிது.
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1950 ்களிலும் 1960 ்களிலும் பப்யான சல நாவ நாித்துக்கு எதிர நா்க
நடத்திகுதிய யான சப நார நாட்டத்தில வகித்ி பங்கின் மூலம் ி நாம்
தொழபற்றிருந்ி
அதி்க நாரத்தின் அனி
சுரண்டிக்தொழ்க நாண்டு,
அயான சி
பப்யான சல நாவின் வழிதின் அனகுதிய அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழுவுக்குள் திணிக்்க
முற்பட்ட பிரிட்டிஷ் தொழி நாழில நாளர் புரட்சக் ்கட்சயின்
(தொழி நா.பு.்க.)
யான சிசகுதிய
ிந்ிர்ப்பவ நாதி்கயான சள நாடு
1985-86 ல
ந நான்்க நாம்
அகிலத்தின்
அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக்
குழு
பிளவுபட்டயான சப நாது,
புரட்சக்
்கம்யூனிஸ்ட்
்கழ்க
ிதின் அனலதின் அனமத்துவமும் ்க நாரிகுதிய நாளர்்களும் அதின் அனி ஒரும்தின் அனைி நா்க
ஆிரித்ி்தின் அனைர். தொழலனிதின் அன்தின் அனை, முில நாளித்துவ யான சிசகுதியவ நாித்திற்கு
வக்்க நாலத்து வ நாங்குபவர நா்க சத்ிரிக்்க முகுதியன்ற, "ிமிழ்
யான சிசகுதியப் பிரச்சதின் அன்தின் அனை ிம்பந்ிம நா்க" என்ற ிதின் அனலப்பில நா்தின் அனை ஒரு
்கட்டுதின் அனரதின் அனகுதிய எழுதி, பிரசுரிக்்க மற்றும் பிரசத்ிப்படுத்ிவும்
புலி்களின் "ித்துவ நாசரிகுதியர நா்தின் அனை" அன்டன் ப நாலசங்்கத்துக்கு
1979 ல உிவி தொழிய்ிதின் அனமயும் தொழி நாழில நாளர் புரட்சக்
்கட்சயின் நடவடிக்தின் அன்கயில அடங்கும். ந நாம் முன்்தின் அனைர்
விளக்கிகுதியது யான சப நால, "ம நார்க்சிவ நாதி்கதின் அனளப் தொழப நாறுத்ிவதின் அனர,
யான சிசகுதியப் பிரச்சதின் அன்தின் அனையில மி்க முக்கிகுதியம நா்க ்கருத்தில
தொழ்க நாள்ளயான சவண்டியிருப்பது 'தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்தின் சுகுதியநிர்ணகுதியயான சம'
எ்தின் அனை
தொழலனின்
கூறிகுதியதின் அனி,
ிமிழ்
முில நாளித்துவத்தின் பிரிவிதின் அன்தின் அனைவ நாி அபில நாதின் அனி்களுக்கு
விமர்ி்தின் அனைமற்ற ஆிரவ நாளர்்கள நா்க ம நார்க்சஸ்டு்கள் இருக்்க
யான சவண்டும் என்று தொழலனின் யான ச்கட்டுக்தொழ்க நாண்ட நார் எ்தின் அனை
ப நாலசங்்கம் வ நாதிட்ட நார்."
புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்க தொழப நாதுச் தொழிகுதியல நாளர் கீர்த்தி
ப நாலசூரிகுதிய, தொழி நாழில நாளர் புரட்சக் ்கட்ச நிரந்ிர புரட்சதின் அனகுதிய
தின் அன்கவிட்டதின் அனிப்
பற்றிகுதிய
பல
பிரி நா்தின் அனை
பகுப்ப நாய்வு
ஆவணங்்களுக்கு பங்்களிப்பு தொழிய்துள்ள நார். தொழி நாழில நாளர்
புரட்சக்
்கட்ச
எவ்வ நாறு
ட்தொழர நாட்ஸ்கிித்தின் அனி
்க நாட்டிக்தொழ்க நாடுத்ிது, 1973-1985 என்ற ஆவணமும் இதில
அடங்கும்.
தொழி நாழில நாளர் புரட்சக் ்கட்ச ஓடு்க நாலி்கள் யான சி நாற்்கடிக்்கப்பட்ட
பின்்தின் அனைர், ட்தொழர நாட்ஸ்கிஸ்ட்டு்கள், ிங்்கள் தொழி நாந்ி அதின் அனமப்ப நா்தின் அனை
ந நான்்க நாம் அகிலத்தின் அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழு மீி நா்தின் அனை
முழுதின் அனமகுதிய நா்தின் அனை ்கட்டுப்ப நாட்தின் அனட மீண்டும் தொழபற்ற்தின் அனைர், அின்
மூலம நா்க
ிவிர்க்்க
முடிகுதிய நாிபடி
யான சிசகுதிய
சூழலுக்கு
அடிபணிவதுடன்
்கலந்திருந்ி
பப்யான சல நாவ நாி
ிந்ிர்ப்பவ நாித்துக்கு எதிர நா்தின் அனை மூன்று ிி நாப்ி ்க நால
யான சப நார நாட்டத்தின் அனி
தொழவற்றி்கரம நா்க
முடிவுக்கு
தொழ்க நாண்டு
வந்ி்தின் அனைர்.
ந நான்்க நாம் அகிலத்தின் அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழுவின் ப நாட்ட நாளி
வர்க்்க ிர்வயான சிசகுதிய அடித்ிளங்்கதின் அனள வலுப்படுத்துவது,
அடுத்து வரும் ிி நாப்ித்தில நா்தின் அனை அடிப்பதின் அனட அரசகுதியல
மற்றும் ிமூ்க-தொழப நாருள நாி நார ம நாற்றங்்கள் குறித்ி ந நான்்க நாம்
அகிலத்தின்
அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக்
குழுவின்
ஆய்வின்
அபிவிருத்திக்கு இன்றிகுதியதின் அனமகுதிய நாிது என்பதின் அனி நிரூபித்ிது.
அந்ி
ம நாற்றங்்கள நாவ்தின் அனை:
உல்கப்
தொழப நாருள நாி நாரத்தின்
வளர்ச்சக்கும்
முில நாளித்துவம்
வரல நாற்று
ரீதியில
யான சவரூன்றி
இருந்துவரும்
யான சிசகுதிய
அரி
அதின் அனமப்பு
முதின் அனறக்கும் இதின் அனடயில நா்தின் அனை முரண்ப நாட்தின் அனட பண்புரீதிகுதிய நா்க
புதிகுதிய
மட்டத்திற்கு
உகுதியர்த்தியுள்ள
முில நாளித்துவ
பூயான ச்க நாளமகுதியம நாக்்கத்தின்
புரட்ச்கர
முக்கிகுதியத்துவம்;
யான ச்க நார்பச்யான சிவின்
வருதின் அன்க,
யான சி நாவிகுதியத்
ஸ்ர நாலினிி
அதி்க நாரத்துவம் முில நாளித்துவ மீட்சக்கு திரும்பிகுதியதின் அனம;

மற்றும்
முில நாளித்துவ
ி நார்பு
தொழி நாழிற்ிங்்கங்்கள்,
தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்தின் அனி சுரண்டுவதின் அனி அதி்கரிப்பிற்்க நா்க
நிர்வ நா்கங்்களின் தொழபருநிறுவ்தின் அனை தொழி நாங்கு ிதின் அனி்கள நா்க ம நாற்றம்
தொழபற்றதின் அனம ஆகிகுதியதின் அனவகுதிய நாகும்.

1968-2018 மற்றும் நிரந்ிரப் புரட்சயின் நிரூபணம்
புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கத்தின் அனி ஸ்ி நாபித்ி, கிட்டத்ிட்ட 25
வகுதியதிற்குட்பட்ட, சல டஜன் யான சபர்்கள் 1968 ல எடுத்ி
நிதின் அனலப்ப நாட்டின் முழு முக்கிகுதியத்துவத்தின் அனி, ்கடந்ி ஐந்து
ிி நாப்ிங்்களும் எதின் அனி எடுத்துக் ்க நாட்டியிருக்கின்ற்தின் அனை என்ற
தொழவளிச்ித்தியான சலயான சகுதிய புரிந்துதொழ்க நாள்ள முடியும்.
1968 ல
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்தி்தின் அனைதும்
ஒடுக்்கப்பட்ட
மக்்களதும்
அபிம நா்தின் அனைத்தின் அனிக்
தொழ்க நாண்டிருந்ி
மற்றும்
யான சி நாிலிித்தின் அனி பிரதிநிதித்துவம் தொழிய்வி நா்க கூறிக்தொழ்க நாண்ட
்கட்ச்கதின் அனளயும் அதின் அனமப்புக்்கதின் அனளயும், புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட்
்கழ்கம்
உறுதியுடன்
ிவ நால
தொழிய்ிது,
அதின் அனவ
யான சம நாிடிகுதிய நா்தின் அனைதின் அனவகுதிய நா்க,
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்தின்
வியான சர நாதி்கள நா்க மற்றும் ஏ்க நாதிபத்திகுதியத்தின் இரண்ட நாம்
மு்கவர்்கள நா்கவும் அம்பலம நாகியுள்ள்தின் அனை.

அிற்கும்
யான சமல நா்கவும்,
ி நாயான சம
ஏ்க நாதிபத்திகுதியத்துக்கு
முன்்தின் அனை நால மண்டியிடுவதில ்க நாலத்தின் அனி தொழிலவழித்துள்ள்தின் அனை.
இந்திகுதிய
முில நாளித்துவம்
இந்து
யான சமல நாதிக்்கவ நாி
பி.யான சஜ.பி.தின் அனகுதிய ி்தின் அனைது பிரி நா்தின் அனை ்கட்சகுதிய நா்க ஆக்கிக்தொழ்க நாள்ளும்
வதின் அனர,
்க நாங்கிரஸ்
்கட்ச
இந்திகுதிய நாதின் அனவ
ிர்வயான சிி
முிலீடு்களுக்கு ஒரு தொழ்க நாத்ிடிதின் அனம ்களம நா்க மற்றுவிற்கும்
இந்திகுதிய-அதொழமரிக்்க "பூயான ச்க நாள மூயான சல நாப நாகுதிய" பங்்க நாண்தின் அனமதின் அனகுதிய
உருவ நாக்குவிற்கும நா்தின் அனை
முகுதியற்ச்களுக்கு
ிதின் அனலதின் அனம
வகித்ிது.
ச.பி.எம்., ச.பி.ஐ., ஆகிகுதிய இந்திகுதிய ஸ்ர நாலினிி ்கட்ச்கதின் அனளப்
தொழப நாறுத்ிவதின் அனர,
அதின் அனவ
நவ
ி நார நாளமகுதியக்
தொழ்க நாள்தின் அன்க்கதின் அனளயான சகுதிய
முன்தொழ்தின் அனைடுத்ி
இந்திகுதிய
யான சிசகுதிய
அரி நாங்்கங்்கள் ஆட்சக்கு வர முட்டுக் தொழ்க நாடுத்ி்தின் அனை. அதின் அனவ
அரி நாங்்கத்தின் அனி அதின் அனமத்ி இந்திகுதிய ம நாநிலங்்களில எலல நாம்,
"முிலீட்ட நாளர்
ி நார்பு"
எ்தின் அனை
அதின் அனவயான சகுதிய
விவரித்ி
நடவடிக்தின் அன்க்கதின் அனள அமுலபடுத்தி்தின் அனை.
இந்ி
ி்கல
அதின் அனமப்பு்களதும்
சதின் அனிவு
அவற்றின்
யான சிசகுதியவ நாி யான சவதின் அனலத்திட்டங்்கள் மற்றும் யான சந நாக்குநிதின் அனலயில
இருந்யான சி
ஊற்தொழறடுக்கின்றது.
இந்ி
யான சிசகுதியவ நாி
யான சவதின் அனலத்திட்டங்்கள் மற்றும் யான சந நாக்குநிதின் அனல, எப்யான சப நாதும்
மி்கவும்
ஒருங்கிதின் அனணக்்கப்பட்ட
உல்கப்
தொழப நாருள நாி நார
வளர்ச்சயுடன் முரண்ப நாட்தின் அனைதின் அனவகுதிய நா்க இருக்கின்ற்தின் அனை. இந்ி
உல்கப்
தொழப நாருள நாி நார
ஒருங்கிதின் அனணப்ப நா்தின் அனைது
முில நாளித்துவத்தின் கீழ் ஏ்க நாதிபத்திகுதிய சுரண்டலுக்கும்
யுத்ித்துக்கும்
உந்துிலளித்து
வந்ி நாலும்,
அதுயான சவ
யான சி நாிலிித்திற்்க நா்தின் அனை
முன்நிதின் அனலதின் அனம்கதின் அனளயும்
உருவ நாக்கியுள்ளதுடன், யான சி நாிலிித்திற்்க நா்க, இல நாபத்திற்்க நா்தின் அனை
உற்பத்திதின் அனகுதியயும்
தொழப நாருள நாி நாரத்தின் அனியும்
முில நாளித்துவ
யான சிசகுதிய அரசல இருந்து விடுவித்ி நா்க யான சவண்டும்.
இயான சி நி்கழ்ச்ச யான சப நாக்கு்கயான சள
்கட்டதின் அனமப்தின் அனப ம நாற்றியுள்ள்தின் அனை.

இன்தின் அனறகுதிய யான சி நாிலிி ிமத்துவக் ்கட்சயின் தொழப நாதுச் தொழிகுதியலர் வியான சஜ டகுதியஸ்,
1977 இல அக்யான சட நாபர் புரட்சயின் 60 வது ஆண்டு விழ நாவில
உதின் அனரகுதிய நாற்றுகிற நார்

அின் உச்ிக்்கட்ட ்க நாட்டிக் தொழ்க நாடுப்பில, கிதொழரம்ளின்
ஸ்ர நாலினிி
அதி்க நாரத்துவம்
ரஷ்குதிய நாவிலும்
ஏதின் அன்தின் அனைகுதிய
யான சி நாவிகுதியத் குடிகுதியரசு்களிலும் முில நாளித்துவத்தின் அனி மீண்டும்
ஸ்ி நாபித்ிது. இந்ி முன்தொழ்தின் அனைடுப்பு்கள் 1991 டிிம்பரில
யான சி நாவிகுதியத் ஒன்றிகுதியம் ்கதின் அனலக்்கப்பட்டதுடன் நிதின் அனறவதின் அனடந்ிது.
இயான சிவழியில, "ினி ந நாட்டில யான சி நாிலிித்தின் அனி" ம நாயான சவ நா
முன்தொழ்தின் அனைடுத்ிதின் அனம, முிலில அதொழமரிக்்க நாவுடன் கூட்டணி
தின் அனவப்பிற்யான ச்க
வழிகுதியதின் அனமத்ிது.
"தொழபரிகுதிய
சுக்்க நான்
இகுதியக்குபவர நா்க" 1972 ல ஜ்தின் அனை நாதிபதி நிக்ிதின் அன்தின் அனை ிந்தித்து
அவயான சர முத்திதின் அனர குத்தி ஆரம்பித்து தின் அனவக்்கப்பட்டு, அவதின் அனர
அடுத்து வந்ிவர்்கள நால பூயான ச்க நாள மூலி்தின் அனைத்தின் அடிப்பதின் அனட
மலிவு-உதின் அனழப்பு உற்பத்தி ்களம நா்க சீ்தின் அனை நா ம நாற்றப்பட்டது.
ிமூ்க ஜ்தின் அனைந நாகுதிய்க யான சி நாிலிஸ்ட்டு்களும் தொழி நாழிற் ்கட்ச்களும்
நீண்ட ்க நாலத்திற்கு முன்்தின் அனையான சர ிமது சீர்திருத்ி திட்டங்்கதின் அனள
தூக்கிதொழகுதியறிந்து
விட்டயான சி நாடு,
சக்்க்தின் அனை
நடவடிக்தின் அன்க்கள்
மற்றும் ஏ்க நாதிபத்திகுதிய யுத்ிக் ்கட்ச்கள நா்க ம நாறியுள்ள்தின் அனை.
யான சி நாிலிஸ்டு்கள நா்க ்க நாட்டிக் தொழ்க நாண்ட பல முில நாளித்துவ
யான சிசகுதியவ நாி ஆட்ச்கள், ்கடந்ி ்க நால நூற்ற நாண்ட நா்கவும்
8- Fifty years of the Socialist Equality Party of Sri Lanka

இலங்தின் அன்கயில

அரசகுதியல

ஸ்ரீ.ல.சு.்க. உட்தின் அனை நா்தின் அனை ிமது பல ஆண்டு்க நால கூட்டணியின்
விதின் அனளவ நா்க, ல.ி.ி.்க. மற்றும் ஸ்ர நாலினிி ்கம்யூனிஸ்ட்
்கட்சயும்,
இர நாஜபக்ஷ
மற்றும்
கும நாரதுங்்க
யான சப நான்றவர்்களுக்கு அவ்வப்யான சப நாது “இடது” பூம நாதின் அனல்கதின் அனளப்
யான சப நாடுவிற்்க நா்க
மட்டுயான சம
பகுதியன்படுத்ிப்பட்டு
தொழவற்றுக்கூடு்கள நா்க சீரழிந்து யான சப நாயுள்ள்தின் அனை.
புரட்சக் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கழ்கம், ஏதின் அன்தின் அனைகுதிய இடது ்கட்ச்கள்
மற்றும்
தொழி நாழிற்ிங்்கங்்களின்
மீது
நடத்திகுதிய
ப நாசி
ி நாக்குில்கள் உட்பட, சங்்கள முில நாளித்துவ உகுதியரடுக்கு
இந்திகுதிய-இலங்தின் அன்க உடன்படிக்தின் அன்கதின் அனகுதிய ்கவிழ்த்ிதில குண்டர்
ஜ்தின் அனை நாதிபதி பியான சரமி நாி உடன் யான சஜ.வி.பி. ஒத்துதின் அனழத்ி
பின்்தின் அனைர்,
வன்முதின் அனறகுதிய நா்தின் அனை
புதிகுதிய
சுற்று
அரி
அடக்குமுதின் அனறக்கு உள்ள நாக்்கப்பட்டது. ஆயினும், அின்
பின்்தின் அனைர் விதின் அனரவியான சலயான சகுதிய, அது முில நாளித்துவ அரசகுதியல
ஸ்ி நாப்தின் அனைத்துடன் ின்தின் அன்தின் அனை இதின் அனணத்துக் தொழ்க நாண்டது.
ிமிழீழ விடுிதின் அனலப் புலி்களுக்கு ஒரு ப நார நாளுமன்ற
ஊதுகுழல நா்க தொழிகுதியற்பட்ட ிமிழ் யான சிசகுதியக் கூட்டதின் அனமப்பு,
தொழி நாடர்ந்து
வ நாஷிங்டனின்
ஆசீர்வ நாித்தின் அனி
யான சிடி
ஓடுவயான சி நாடு,
அது
யான ச்கட்டுக்தொழ்க நாண்டின்
படி
ிமிழ்
மக்்களுக்கு
எதிர நா்க
இலங்தின் அன்க
அரி நாங்்கத்ி நால
யான சமற்தொழ்க நாள்ளப்பட்ட
குற்றங்்கதின் அனள
மூடிமதின் அனறப்பதில
மகிழ்ச்சகுதியதின் அனடகின்றது.

நவ ிம ிம நாஜக் ்கட்ச (ந.ி.ி.்க.) மட்டுயான சம, அவிர
அவிரம நா்க
யான சிர்ந்தொழிடுக்்கப்பட்ட
"தொழப நாது
எதிர்ப்பு"
யான சவட்ப நாளதின் அனரக்
தொழ்க நாண்டு,
சீ்தின் அனை நாவுடன்
மி்க
தொழநருக்்கம நா்தின் அனைவர நா்க ்கருிப்பட்ட இர நாஜபக்ஷதின் அனவ பதிலீடு
தொழிய்குதிய,
2015
ஜ்தின் அனை நாதிபதி
யான சிர்ிலில
வ நாஷிங்டன்
யான சமற்தொழ்க நாண்ட ிதின் அனலயீட்டுக்கு ஆிரவு வழங்கிகுதிய யான சப நாலிஇடது
அதின் அனமப்புக்்களில
மி்கவும்
தொழவட்்கக்
யான ச்கட நா்தின் அனை
்கட்சகுதிய நா்க
இருந்ிது.
ஜ்தின் அனை நாதிபதிகுதிய நா்க
சறியான சி்தின் அனை
யான சிர்ந்தொழிடுக்்கப்பட்டதின் அனியும்
பிரிமர நா்க
விக்கிரமசங்்க
நிகுதியமிக்்கப்பட்டதின் அனியும் நவ ிம ிம நாஜக் ்கட்ச "ஜ்தின் அனைந நாகுதிய்கப்
புரட்ச" எ்தின் அனை ப நார நாட்டிகுதியது. சறியான சி்தின் அனை இர நாஜபக்ஷவின்
தின் அன்ககுதிய நாள நா்க இருந்ிவர் மற்றும் விக்கிரமசங்்க இ்தின் அனைவ நாி
யான சப நாதின் அனரத் தொழி நாடக்கிகுதிய ஐ.யான சி.்க.யின் ிதின் அனலவர் என்பதின் அனிப்
பற்றி
அிற்கு
்கவதின் அனலயிலதின் அனல.
இிற்கு
தொழப நாருத்ிம நா்தின் அனைவ நாறு,
மத்திகுதிய
கிழக்கில
அதொழமரிக்்க
ஏ்க நாதிபத்திகுதியத்தின்
நடவடிக்தின் அன்க்கதின் அனள
தொழவளிப்பதின் அனடகுதிய நா்க
ஆிரிக்கும்
பப்யான சல நாவ நாி
ிர்வயான சிித்தின்
இலங்தின் அன்கப்
பகுதிகுதிய நா்க நவ ிம ிம நாஜக் ்கட்ச உள்ளது.
இிற்கிதின் அனடயில, முில நாளித்துவத்திற்கு எதிர நா்தின் அனை யான சப நார நாட்டம்
ந நாளுக்குந நாள் யான சமலும் அவிரம நா்தின் அனை ஒன்ற நாகின்றது.
ிமூ்க ிமத்துவமின்தின் அனம ஈடு இதின் அனணகுதியற்ற மட்டங்்கதின் அனள
எட்டியுள்ளது. எட்டு பணக்்க நார பிலலிகுதிய்தின் அனைர்்கள் உல்க
மக்்களில அதி வறிகுதிய அதின் அனரவ நாசப் யான சபதின் அனர விட அதி்க
தொழிலவத்துக்கு உரிதின் அனமகுதிய நாளர்்கள நா்க உள்ள்தின் அனைர்.
பூயான ச்க நாள நிதிகுதிய தொழப நாறிவின் பத்து ஆண்டு்களுக்கு பின்்தின் அனைர் ,
உல்க முில நாளித்துவம் ஒரு வரல நாற்று வீழ்ச்சயில
மூழ்கியுள்ளது.
இிற்கு
யான சப நாட்டிகுதிய நா்தின் அனை
யான சிசகுதியஅடிப்பதின் அனடயில நா்தின் அனை முில நாளித்துவ குழுக்்களின் பதிலிறுப்பு
என்்தின் அனைதொழவன்ற நால தொழி நாழில நாளர்்களிடம் இருந்து இல நாபம்
சுரண்டும்
முகுதியற்சதின் அனகுதிய
உக்கிரம நாக்குவயான சி நாடு
புவிி நார்
அரசகுதியல சூழ்ச்ச்கள், வர்த்ி்கம் மற்றும் யுத்ிங்்கள் ஊட நா்க
உல்க அளவில ி்தின் அனைது தொழ்க நாள்தின் அனளகுதியடிக்கும் யான சந நாக்்கத்தின் அனி
மி்கவும் ஆக்கியான சர நாிம நா்க முன்தொழ்தின் அனைடுப்பது ி நான்.
மத்திகுதிய கிழக்கு, ப நால்கன் மற்றும் மத்திகுதிய ஆசகுதிய நாவிலும்
ஒரு
தொழி நாடர்
ந நாி்கரம நா்தின் அனை
ிட்டவியான சர நாி
யான சப நார்்கதின் அனள
நடத்துவின் ஊட நா்க, ்கடுதின் அனமகுதிய நா்க ிரிந்து வந்ி ி்தின் அனைது
ஒப்பீட்டளவில நா்தின் அனை தொழப நாருள நாி நார அதி்க நாரத்தின் அனி ிக்்க தின் அனவக்்க
முகுதியற்சத்ி ்க நால நூற்ற நாண்டுக்குப் பின்்தின் அனைர், இப்யான சப நாது
அதொழமரிக்்க ஏ்க நாதிபத்திகுதியம நா்தின் அனைது ஒரு புதிகுதிய "தொழபரும்
வலலரசு யான சப நாட்டிதின் அனகுதிய" பிர்கட்தின் அனைம் தொழிய்வதுடன், அணு
ஆயுிம் தொழ்க நாண்ட ரஷ்குதிய நா மற்றும் சீ்தின் அனை நா மீது இர நாணுவ
மூயான சல நாப நாகுதிய
பிட்டத்தின் அனி
திட்டமிட்டு
தொழ்க நாந்ிளிக்்க
தின் அனவக்கிறது. யான சஜர்மனிதின் அனகுதிய முன்்தின் அனைணியில தொழ்க நாண்ட ஏதின் அன்தின் அனைகுதிய
முன்்தின் அனைணி ஏ்க நாதிபத்திகுதிய ிக்தி்கள், இதின் அனி ்கருத்திதொழலடுத்து
மறுஆயுிப நாணிகுதிய நாகி வருகின்ற்தின் அனை.
தொழிற்்க நாசகுதிய நா மற்றும் இந்திகுதியப் தொழபருங்்கடல பிர நாந்திகுதியயான சம
இந்ி நீர்ச்சுழிக்குள் இழுபட்டு வருகின்றது. ிந்தின் அனி்களுக்கும்
இல நாபத்திற்கும நா்தின் அனை யான சப நாட்டியில முன்யான சந நாக்கி ந்கர்விற்கு
ஏங்கும்
இந்திகுதிய
முில நாளி
வர்க்்கம்,
அதுவ நா்கயான சவ
முன்தொழ்தின் அனைப்யான சப நாதின் அனியும்
விட
இன்னும்
தொழநருக்்கம நா்க
வ நாஷிங்டனுடன் இதின் அனணந்து, சீ்தின் அனை நாவிற்கு எதிர நா்தின் அனை அதொழமரிக்்க
இர நாணுவ-மூயான சல நாப நாகுதிய
ி நாக்குிலில
ஒரு
"முன்னிதின் அனல
அரி நா்க" இந்திகுதிய நாதின் அனவ ம நாற்றி வருகின்றது. இலங்தின் அன்க
9- Fifty years of the Socialist Equality Party of Sri Lanka

மற்றும் குட்டி ம நாதின் அனலதீவு தொழி நாடக்்கம் இந்திகுதிய நா மற்றும்
அின்
பரம
எதிரிகுதிய நா்தின் அனை
ப நாக்கிஸ்ி நான்
வதின் அனர,
தொழிற்்க நாசகுதிய நாவில
ஒவ்தொழவ நாரு
அரசலும்,
பிர நாந்திகுதியம்
ஏ்க நாதிபத்திகுதிய மற்றும் தொழபரும் வலலரசு யான சப நாட்டியின் மத்திகுதிய
அரங்்க நா்க ம நாறுவின் மூலம் அரசகுதியல மற்றும் வர்க்்க
உறவு்கள், தொழ்க நாந்ிளிப்புக்குள்ள நாகி வருகின்ற்தின் அனை.
இந்திகுதிய நாவில
120 க்கும்
யான சமற்பட்ட
பிலலிகுதிய்தின் அனைர்்கள்
இந்திகுதிய நாவின்
“எழுச்சதின் அனகுதிய”
தொழ்க நாண்ட நாட
யான சம நாடியுடன்
இதின் அனணயும்யான சப நாது, ந நாட்டின் 1.3 பிலலிகுதியன் மக்்களில
முக்்க நால
பகுதியி்தின் அனைர்,
மி்கயான சம நாிம நா்தின் அனை
வதின் அன்கயில
2
அதொழமரிக்்க
ட நாலர்
அலலது
அதின் அனிவிட
குதின் அனறவ நா்தின் அனை
தொழி நாதின் அன்கயில உயிர்வ நாழத் ிள்ளப்பட்டுள்ள்தின் அனைர்.
ிமூ்கத்தின் அனி
யான சி நாிலிி
அடிப்பதின் அனடயில
மறுசீரதின் அனமப்பு
தொழிய்விற்்க நா்க முில நாளித்துவத்துக்கு எதிர நா்தின் அனை ி நாக்குிலில
உல்கம் முழுவதும் தொழி நாழில நாள வர்க்்க யான சப நார நாட்டங்்கதின் அனள
ஐக்கிகுதியப்படுத்தும் நிரந்ிரப் புரட்ச யான சவதின் அனலத் திட்டம்
மட்டுயான சம தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்துக்கு உள்ள ஒயான சர யான சவதின் அனலத்
திட்டம் என்பது இதில இருந்து தொழிளிவ நாகிறது. இதுயான சவ
யான சி நாிலிி ிமத்துவக் ்கட்ச மற்றும் ந நான்்க நாம் அகிலத்தின்
அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழுவின் யான சவதின் அனலத்திட்டம நாகும்.
இந்ி யான சவதின் அனலத்திட்டயான சம தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்தின் புறநிதின் அனல
யான சிதின் அனவ்களுக்கு தொழப நாருத்ிம நா்க இருப்பி நால, ந நான்்க நாம்
அகிலத்தின்
அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக்
குழு
்கடந்ி
மூன்று
ிி நாப்ிங்்களில தொழபருமளவில வலுவ நா்க வளர்ந்துள்ளது.
அதி்க நாரத்துவ
யான சிசகுதிய-அடிப்பதின் அனடயில நா்தின் அனை
"தொழி நாழில நாளர்"
அதின் அனமப்புக்்களின் அரசகுதியல மற்றும் அதின் அனமப்பு ரீதிகுதிய நா்தின் அனை
சீரழிதின் அனவ
ிமிக்தின் அனஞ
தொழிய்ி
வர்க்்க
உறவு்களில நா்தின் அனை
ம நாற்றத்தின் அனி
அதின் அனடகுதிய நாளங்
்கண்டுதொழ்க நாண்ட
ந நான்்க நாம்
அகிலத்தின் அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழு, பதின் அனழகுதிய அதின் அனமப்பு்களின்
துயான சர நா்கத்தின் அனி
அம்பலப்படுத்துவதின் அனி
குறிக்யான ச்க நாள நா்கக்
தொழ்க நாண்டிருந்ி அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழுவின் பிரிவு்கள நா்தின் அனை
்கழ்கங்்கதின் அனள, 1995-96 ல யான சி நாிலிி ிமத்துவக் ்கட்ச்கள நா்க
ம நாற்றிகுதியது. இின் மூலம் அது தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்திற்கு
புரட்ச்கரத்
ிதின் அனலதின் அனமதின் அனகுதிய
வழங்குவிற்்க நா்தின் அனை
யான சநரடிப்
தொழப நாறுப்தின் அனப எடுத்துக் தொழ்க நாண்டது.
இரு ஆண்டு்களுக்குப் பின்்தின் அனைர், ந நான்்க நாம் அகிலத்தின்
அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழுவ நா்தின் அனைது உல்க யான சி நாிலிி வதின் அனலத்
ிளத்தின் அனி தொழி நாடக்கி தின் அனவத்ிது. இதுயான சவ உலகின் முில
மற்றும் மி்கவும் பு்கழ்தொழபற்ற யான சி நாிலிி வதின் அனலத் ிளம நாகும்.
ந நான்்க நாம் அகிலத்தின் அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழுவ நா்தின் அனைது ி்தின் அனைது
வர்க்்க பிரதிபலிப்தின் அனப திதின் அனிகுதியதின் அனமவுபடுத்ிக் கூடிகுதியவ நாறு,
உல்க யான சி நாிலிி வதின் அனலத் ிளம் மூலம் ஆங்கிலம், சங்்களம்,
ிமிழ் மற்றும் ஏதின் அன்தின் அனைகுதிய தொழம நாழி்களிலும் வர்க்்கப் யான சப நார நாட்டம்,
உல்க அரசகுதியல மற்றும் புவிி நார் அரசகுதியல பற்றிகுதிய மி்க
முக்கிகுதியம நா்தின் அனை
முன்யான ச்தின் அனைற்றங்்கள்
பற்றிகுதிய
தி்தின் அனைிரி
பகுப்ப நாய்வு்கதின் அனள உல்க தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்திற்கு வழங்கி
வருகிறது. யான சிசகுதிய எலதின் அனல்கதின் அனளயும் ்கண்டங்்கதின் அனளயும்
்கடந்து பரவக் கூடிகுதிய மற்றும் பரவ யான சவண்டிகுதிய ஒரு
யான சப நார நாட்டம நா்தின் அனை தொழி நாழில நாளர் வர்க்்கத்தின் வளர்ந்து வரும்
ிர்வயான சிி
யான சப நார நாட்டத்தின்
உகுதியர்ந்ி
ந்தின் அனைவ நா்தின் அனை
தொழவளிப்ப நாட நா்க, ந நான்்க நாம் அகிலத்தின் அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக்
குழுவின் யான சவதின் அனல்கதின் அனள உல்க யான சி நாிலிி வதின் அனலத் ிளம்
ஐக்கிகுதியப்படுத்தி ஒருங்கிதின் அனணக்கிறது.

புரட்ச்கர யான சப நார நாட்டத்தின் ஒரு புதிகுதிய ி்க நாப்ிம்
நிரந்ிரப் புரட்ச யான சவதின் அனலத்திட்டத்தின் அனி ப நாது்க நாப்பிற்கும்
அபிவிருத்தி
தொழிய்விற்கும்
ந நான்்க நாம்
அகிலத்தின்
அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக்
குழு
முன்தொழ்தின் அனைடுக்கும்
யான சப நார நாட்டம்,
இப்யான சப நாது
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்தின்
வளர்ந்துவரும்
இகுதியக்்கத்துடன்
ஒருங்கிதின் அனணந்து
வருகிறது.
தொழி நாழிற்ிங்்கங்்கள் மற்றும் ஸ்ர நாலினிி மற்றும் ிமூ்க
ஜ்தின் அனைந நாகுதிய்கக் ்கட்ச்கள நால வர்க்்கப் யான சப நார நாட்டம் தொழிகுதியற்தின் அன்க
முதின் அனறயில ஒடுக்்கப்பட்ட பல ிி நாப்ிங்்களுக்குப் பின்்தின் அனைர் ,
தொழி நாழில நாள வர்க்்கம் அின் வர்க்்க நலன்்கதின் அனள மீண்டும்
வலியுறுத்ி தொழி நாடங்கியுள்ளது. அதொழமரிக்்க நா, பிர நான்ஸ்,
யான சஜர்மனி, பிரிட்டன் மற்றும் மத்திகுதிய கிழக்கு ந நாடு்களில
யான சப நார்க்குணம் தொழ்க நாண்ட யான சவதின் அனலநிறுத்ி அதின் அனல்கதின் அனள 2018
்கண்டது.
இந்திகுதிய நாவில,
ிமிழ்ந நாட்டில
தூத்துக்குடியில
இந்திகுதிய
பிலலிகுதிய்தின் அனைருக்கு தொழி நாந்ிம நா்தின் அனை ஒரு தொழிம்பு உருக்கும்
ஆதின் அனலயி்தின் அனை நால சூழல நச்சுப்படுத்ிப்படுவதின் அனி எதிர்த்து,
்கடந்ி ம நாிம் யான சப நார நாட்டம் நடத்திகுதியயான சப நாது, உதின் அனழக்கும்
மக்்கள்
சுட்டுக்
தொழ்க நாலலப்பட்டதில
அடிக்யான ச்க நாடிட்டுக்
்க நாட்டப்பட்டவ நாறு, யான சம நாடி அரி நாங்்கமும் இந்திகுதிய ஆளும்
வர்க்்கமும்
ஒரு
ிமூ்க
தொழவடிகுண்டின்
மீது
உட்்க நார்ந்துதொழ்க நாண்டிருக்கின்ற்தின் அனை.
இலங்தின் அன்கயில
தொழி நாழில நாளர்்கள், இதின் அனளஞர்்கள் மற்றும் விவி நாயி்களும்
ிர்வயான சிி ந நாணகுதிய நிதிகுதியத்தின் ்கட்டதின் அனளயின் யான சபரில
அரி நாங்்கம்
யான சமற்தொழ்க நாள்ளும்
தொழ்க நாடூரம நா்தின் அனை
சக்்க்தின் அனை
நடவடிக்தின் அன்க்கதின் அனளயும்
ஒட்டு
தொழம நாத்ி
ினிகுதிய நார்மகுதியம நாக்்கதின் அனலயும் ிவ நால தொழிய்கின்ற்தின் அனைர்.
யான சி நாிலிி ிமத்துவக் ்கட்ச மற்றும் ந நான்்க நாம் அகிலத்தின்
அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக்
குழுவின்
பணிகுதிய நா்தின் அனைது;
ிமூ்க
ிமத்துவமின்தின் அனம, வறுதின் அனம, ஜ்தின் அனைந நாகுதிய்க உரிதின் அனம்கள் மீி நா்தின் அனை
ஆளும்
வர்க்்கத்தின்
ி நாக்குில
மற்றும்
இர நாணுவவ நாித்துக்கும்
யான சப நாருக்கும்
எதிர நா்தின் அனை
அின்
எதிர்ப்பின்
புறநிதின் அனல
ிர்க்்கம்,
தொழி நாழில நாளர்
அதி்க நாரத்திற்்க நா்தின் அனை யான சப நார நாட்டயான சம என்பதின் அனி தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்தின்
முன்
தொழிளிவுபடுத்துவி நாகும்.
இிற்கு,
தொழலனினின் இன்றிகுதியதின் அனமகுதிய நாி பதின் அனடப்பு்களில ஒன்ற நா்தின் அனை என்்தின் அனை
தொழிய்குதிய
யான சவண்டும்?
என்ற
நூலில
அவரது
வ நார்த்தின் அனி்களியான சலயான சகுதிய கூறி்தின் அனை நால, தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்தின் அனி
யான சி நாிலிி ந்தின் அனைவுடன் ஆயுிப நாணிகுதிய நாக்குவயான சி ஆகும்.
இந்ி
யான சந நாக்்கத்துடனும்
மற்றும்
யான சி நாிலிித்திற்்க நா்தின் அனை
யான சப நார நாட்டத்தின் அனி முன்தொழ்தின் அனைடுக்்க தொழி நாழில நாள வர்க்்கத்திற்கு
அவசகுதியம நா்தின் அனை
புரட்ச்கர
்கட்சதின் அனகுதிய
்கட்டிதொழகுதியழுப்புவின்

ப நா்கம நா்கவும், தொழி நாடர் ்கட்டுதின் அனர்கள், விரிவுதின் அனர்கள், உல்க
யான சி நாிலிி வதின் அனலத் ிள ்கட்டுதின் அனர்கள் மற்றும் ்கட்சயின்
ிதின் அனலவர்்களுட்தின் அனை நா்தின் அனை யான சநர்்க நாணல்களுடன் யான சி நா.ி.்க. அின்
ஐம்பது ஆண்டு்க நால யான சப நார நாட்டத்தின் அனி நிதின் அன்தின் அனைவுகூர்கின்றது.
இது,
தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்தின்
புறநிதின் அனல
புரட்ச்கர
நலன்்கதின் அனள தொழிளிவுபடுத்தும் யான சவதின் அனலத் திட்டம் மற்றும்
முன்யான ச்தின் அனை நாக்தின் அன்க விரிவ நாக்குவதில அது தின் அன்ககுதிய நாண்ட முக்கிகுதிய
பிரச்சதின் அன்தின் அனை்கதின் அனள தொழிளிவுபடுத்தும் நிதின் அனலப்ப நாட்டில இருந்து
்கட்சயின் வரல நாற்தின் அனற மதிப்ப நாய்வு தொழிய்யும்.
இந்ிப்
பிரச்ி நாரம்,
1938 ல
ட்தொழர நாட்ஸ்கியின்
ிதின் அனலதின் அனமத்துவத்தின்
கீழ்
ந நான்்க நாம்
அகிலம்
ஸ்ி நாபிக்்கப்பட்டின்
80 வது
ஆண்டு
நிதின் அனறதின் அனவ
அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக்
குழு
நிதின் அன்தின் அனைவுகூர்வின்
ப நா்கம நா்கவும்
அினுடன் இதின் அனணந்தும் முன்தொழ்தின் அனைடுக்்கப்படுகிறது.
•

இலங்தின் அன்க
முில நாளித்துவத்தின்
அதின் அன்தின் அனைத்துப்
பிரிவு்களுக்கும் எதிர நா்தின் அனை மற்றும் தொழி நாழில நாளவிவி நாயி்களின்
அரி நாங்்கத்துக்்க நா்தின் அனை
யான சப நார நாட்டத்தில,
கிர நாமப்புற
உதின் அனழப்ப நாளி்கதின் அனள
பின்்தின் அனை நால அணிதிரட்டிக்தொழ்க நாள்ளும், தொழி நாழில நாள
வர்க்்கத்தின்
தொழவகுஜ்தின் அனை
புரட்ச்கர
்கட்சகுதிய நா்க
யான சி நாிலிி ிமத்துவக் ்கட்சதின் அனகுதிய ்கட்டிதொழகுதியழுப்பு!

•

இந்திகுதிய நா, ப நாக்கிஸ்ி நான், பங்்கள நாயான சிஷ் மற்றும்
தொழிற்்க நாசகுதிய ந நாடு்களில உள்ள தொழி நாழில நாளர்்களுக்கு
நிரந்ிரப் புரட்ச யான சவதின் அனலத்திட்டத்தின் அனி தொழ்க நாண்டு
தொழில!

•

ிமூ்க
ிமத்துவமின்தின் அனம
மற்றும்
சக்்க்தின் அனை
நடவடிக்தின் அன்க்களுக்கு
எதிர நா்தின் அனை
யான சப நார நாட்டத்தின் அனி,
ஏ்க நாதிபத்திகுதியத்திற்கும் யுத்ித்திற்கும் எதிர நா்க ஒரு
உல்க
யான சி நாிலிி
இகுதியக்்கத்தின் அனி
்கட்டிதொழகுதியழுப்புவிற்்க நா்தின் அனை
யான சப நார நாட்டம நா்க
முன்னிதின் அனலப்படுத்து!

•

புரட்ச்கர யான சவதின் அனலத்திட்டம், தொழ்க நாள்தின் அன்க்கள் மற்றும்
21-ம்
நூற்ற நாண்டின்
ம நார்க்சிம நா்தின் அனை
ட்தொழர நாட்ஸ்கிித்தின்
வரல நாற்தின் அனற
ின்விப்படுத்திக்தொழ்க நாண்டு யான சி நாிலிிப் புரட்சயின்
உல்கக்
்கட்சகுதிய நா்க
ந நான்்க நாம்
அகிலத்தின்
அதின் அன்தின் அனைத்துல்கக் குழுதின் அனவ ்கட்டிதொழகுதியழுப்பு!

உழைக்கும் மக்களின் ஒன் ஒரின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ன் ஒரல் உலக சோலலில வழலத் தளம்
10- Fifty years of the Socialist Equality Party of Sri Lanka

