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இந்த விரிவுவுரிவுரை இலங்வுரஇலங்கை கை ச்கை சோ்லி் ்மத்துவக் இலங்கைட்சியின
துவுரதுணைச் ் ச்யலிவுரைகை சோன தீ தீபகை சோல் ் சபால் ஜெயகை ச்இலங்கைிவுரைகை சோ 2019 பால் ஜெூவுரல 15
அனறு அ் சமரிக்இலங்கை கை ச்கை சோ்லி் ்மத்துவக் இலங்கைட்சியின
கை சஇலங்கைகை சோவுரடைப்  தீபள்ளியில் வழங்கியதகை சோகும.

புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைத்திற்கு (Revolutionary Communist

League  -  RCL) ஒரு புதிய இலங்கைகை சோலஇலங்கைட்டைத்வுரத திறந்துவிட்டை
் சதகை சோழிலகை சோளர் புிவுரைட்சிக் இலங்கைட்சியின (Workers Revolutionary Party

-  WRP) ஓடுஇலங்கைகை சோலிஇலங்கைளுடைனகை சோன 1985-86  உவுரடைவுக்கு பினனர்
எழுந்த அிவுரைசியல் பிிவுரைச்சிவுரனஇலங்கைள் சிலவற்வுரற ஆய்வு ் ச்ய்ய
விருமபுகிகை சறன.

 தீபல ஆண்டுஇலங்கைகை சோல கிட்டைத்தட்டை முழுவுரமயகை சோஇலங்கை
தனிவுரமப் தீபடுத்தப் தீபட்டைவுரம மற்றும WRP இடைம இருந்தகை சோன
அிவுரைசியல் தகை சோக்குதல்இலங்கைளுக்கு பினனர், புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட்
இலங்கைழஇலங்கைம அவுரனத்துலஇலங்கைக் குழுவுடைன ் சுழுவுடன் நெருங்கி கை சவவுரல
் ச்ய்ததன மூலமகை சோஇலங்கை அதன அிவுரைசியல் நிவுரலப் தீபகை சோட்வுரடையும
் சதகை சோழிலகை சோள வர்க்இலங்கைத்திலகை சோன அதன தவுரலயீடுஇலங்கைவுரளயும
வலுப் தீபடுத்திக் ் சஇலங்கைகை சோள்ள முடிந்தது.  குறிப் தீபகை சோஇலங்கை புிவுரைட்சி
இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைத்திற்கும ஒட்டு் சமகை சோத்தமகை சோஇலங்கை
அவுரனத்துலஇலங்கைக் குழுவுக்கும ஒரு மிஇலங்கைப்் ச தீபரும அடியகை சோஇலங்கை
அவுரமந்த கை சதகை சோழர் கீர்த்தி  தீபகை சோலசூரியகை சோ 1987  இல் அஇலங்கைகை சோல
மிவுரைதுணைமவுரடைந்ததற்கு பினனர் குறிப் தீபகை சோஇலங்கை இந்நிவுரலவுரமகை சய
இருந்தது.  கை சமற்் சஇலங்கைகை சோள்ளப் தீபட்டை இந்த அிவுரைசியல்
அபிவிருத்திஇலங்கைள்,  ஆசியகை சோவிலும அதவுரனத் தகை சோண்டியும
இலங்கைகை சோலதகை சோமதமகை சோஇலங்கை முதலகை சோளித்துவ அபிவிருத்தி அவுரடைந்த
மற்ற ுழுவுடன் நெகை சோடுஇலங்கைளிலுள்ள ் சதகை சோழிலகை சோள வர்க்இலங்கைத்திற்கு மகை சோ் ச தீபரும
முக்கியத்துவத்வுரதக் ் சஇலங்கைகை சோண்டிருக்கும எனறு ுழுவுடன் நெகை சோன
ுழுவுடன் நெமபுகிகை சறன.  குறிப் தீபகை சோஇலங்கை,   தீபல்கை சவறு கை சதசிய விடுதவுரல
இயக்இலங்கைங்இலங்கைவுரள கை சுழுவுடன் நெகை சோக்கிய எங்இலங்கைளது அணுகுமுவுரறயின
விடையத்தில் கூடிய இலங்கைவனம ் ச்லுத்தி கை ச தீப்விருக்கிகை சறன.

கை ச்கை சோ்லி் ் சதகை சோழிலகை சோளர் இலங்கைழஇலங்கைம/் சதகை சோழிலகை சோளர் புிவுரைட்சிக் இலங்கைட்சி
(SLL/WRP) நிிவுரைந்திவுரைப் புிவுரைட்சித் தத்துவத்தில் இருந்து விலகிச்
் ச்னறதும,  கை சதசிய விடுதவுரல இயக்இலங்கைங்இலங்கைள் மற்றும
மகை சோகை சவகை சோயி்த்வுரத கை சுழுவுடன் நெகை சோக்கிய அதன அிவுரைசியல்ரீதியகை சோஇலங்கை
்மிவுரை்ப் தீபட்டை மகை சனகை சோ தீபகை சோவமும, பினனகை சோளில் அப்கை ச தீபகை சோக்குஇலங்கைளின
முனனகை சோல் அது ்ிவுரைதுணைகை சோஇலங்கைதியவுரடைந்ததும,  புிவுரைட்சிக்
இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைத்தின அிவுரைசியல் கை சவவுரலஇலங்கைளின மீது
இலங்கைணி்மகை சோன் சதகை சோரு தகை சோக்இலங்கைத்வுரதக் ் சஇலங்கைகை சோண்டிருந்தது.

வுரமக்இலங்கைல்  தீபண்டைகை சோ

பினதங்கிய ுழுவுடன் நெகை சோடுஇலங்கைளின கை சதசிய முதலகை சோளித்துவத்திடைம SLL

்ிவுரைதுணைவுரடைந்தவுரமயகை சோனது அதற்கும புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட்
இலங்கைழஇலங்கைத்திற்கும இவுரடையில் கூர்வுரமயகை சோன
இலங்கைருத்துகை ச தீபதங்இலங்கைளுக்கு இட்டுச்் ச்னறது;  1971  இந்திய-
 தீபகை சோகிஸ்தகை சோன கை ச தீபகை சோரில்  தீபங்இலங்கைளகை சதஷ் விடுதவுரல இயக்இலங்கைத்வுரத
ஆதரிப் தீபதகை சோன ்கை சோக்கில், கிழக்கு  தீபகை சோகிஸ்தகை சோனுக்குள் இந்திய
இிவுரைகை சோணுவம ் ச்ய்த தவுரலயீட்டுக்கு “விமர்்னரீதியகை சோன
ஆதிவுரைவு”  வழங்கி,  அவுரனத்துலஇலங்கைக் குழுவின கை ச தீபரில்
வுரமக்இலங்கைல்  தீபண்டைகை சோ ஒரு அறிக்வுரஇலங்கை ் சவளியிட்டைகை சோர்.  புிவுரைட்சிக்
இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைம,  கை சதகை சோழர் கீர்த்தியின தவுரலவுரமயின
கீழ,   தீபண்டைகை சோவின அணுகுமுவுரறக்கு முிவுரைண் தீபகை சோடைகை சோன் சதகை சோரு
அறிக்வுரஇலங்கைவுரய தயகை சோர் ் ச்ய்தது.  அது பினவருமகை சோறு
கூறியது:

 தீபகை சோட்டைகை சோளி வர்க்இலங்கைத்தின  தீபணி,
முதலகை சோளித்துவத்தின கை ச தீபகை சோட்டிக் இலங்கைனவுரனஇலங்கைளில்
ஒனவுரற ஆதரிப் தீபதல்ல,  மகை சோறகை சோஇலங்கை,
துவுரதுணைக்இலங்கைண்டைத்தின மில்லியன இலங்கைதுணைக்இலங்கைகை சோன
உவுரழப் தீபகை சோளிஇலங்கைளது ்மூஇலங்கை மற்றும கை சதசிய
அபிலகை சோவுர்இலங்கைவுரளப் பூர்த்தி ் ச்ய்யத்தக்இலங்கைதகை சோஇலங்கை
அது மட்டுகை சம இருக்இலங்கைக் கூடிய ஒரு
கூட்டைகை சோட்சி கை ச்கை சோ்லி்க் குடியிவுரைவுர்
அவுரமக்கினற முனகை சனகை சோக்குடைன,
அதிஇலங்கைகை சோிவுரைத்வுரதக் வுரஇலங்கைப் தீபற்றுவதற்இலங்கைகை சோஇலங்கை,  வர்க்இலங்கை
எதிரியின முஇலங்கைகை சோமில் உருவகை சோகும ஒவ்் சவகை சோரு
கை சமகை சோதவுரலயும  தீபயன தீபடுத்திக்
் சஇலங்கைகை சோள்வகை சதயகை சோகும. [1]

அவுரனத்துலக் குழுவின அறிக்வுரஇலங்கை குறித்து அறிந்தவுடைன,
கீர்த்தி உடைனடியகை சோஇலங்கை,  புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைத்தின
உறுதியகை சோன எதிர்ப்வுர தீப ் சதரிவித்து ICFI ் ச்யலகை சோளிவுரைகை சோன
கிளீஃவ் சுகை சலகை சோட்டைருக்கு இலங்கைடிதம எழுதினகை சோர்.

1- Drawing the lessons of the ICFI split—International Strategy and National Tactics: The change in the ICFI’s approach to national liberation movements 



இந்திய- தீபகை சோகிஸ்தகை சோன கை ச தீபகை சோவுரிவுரை எதிர்க்இலங்கைகை சோமல்,
வங்இலங்கைகை சோள மக்இலங்கைளின கை சதசிய விடுதவுரலப்
கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோட்டைத்வுரதயும கை ச்கை சோ்லி்
அடித்தளங்இலங்கைளின மீது இந்தியகை சோ
சுயவிருப்பினகை ச தீபரில் ஐக்கியப் தீபடுவவுரதயும
ஆதரிப் தீபது ்கை சோத்தியமற்றதகை சோகும.  இந்தியகை சோ
மற்றும  தீபகை சோகிஸ்தகை சோனுக்குள் இருந்தவகை சோறு
கை ச தீபகை சோவுரிவுரை எதிர்க்இலங்கைகை சோமல்,  இந்திய
துவுரதுணைக்இலங்கைண்டைத்தில்  தீபல கை சதசியங்இலங்கைளது சுய-
நிர்துணைய உரிவுரமவுரயப்  தீபகை சோதுஇலங்கைகை சோக்இலங்கைக் கூடிய
ஒகை சிவுரை் சயகை சோரு வழியகை சோன ஒரு ஐக்கியப் தீபட்டை
கை ச்கை சோ்லி் இந்தியகை சோ குறித்து கை ச தீபசுவது
முற்றிலும அ தீபத்தமகை சோனதகை சோகும. [2]

ஆயினும, தனது கை சஇலங்கைகை சோட் தீபகை சோட்டுரீதியகை சோன ்ர்வகை சதசியவகை சோதத்வுரத
் சவளிப் தீபடுத்துகினற விதத்தில், கீர்த்தி புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட்
இலங்கைழஇலங்கைத்தின அறிக்வுரஇலங்கைவுரய ் சவளியிடைகை சோமல் நிறுத்தி
வுரவத்திருந்தகை சோர், அவுரனத்துலஇலங்கைக் குழுவின நிவுரலப் தீபகை சோட்டுடைன
புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைம ் சஇலங்கைகை சோண்டிருக்கும
இலங்கைருத்துமுிவுரைண் தீபகை சோடுஇலங்கைள் குறித்து அவுரனத்துலஇலங்கைக்
குழுவுக்குள்ளகை சோஇலங்கை ஒரு விவகை சோதத்திற்கு கை சஇலங்கைகை சோரிக்வுரஇலங்கை
வுரவத்தகை சோர். அவர் எழுதினகை சோர்:

அவுரனத்துலஇலங்கைக் குழுவின அறிக்வுரஇலங்கைவுரய
 தீபகை சோதுஇலங்கைகை சோப் தீபது இலங்கைடினமகை சோன ஒனறு என தீபவுரத
கூறுவது அவசியமில்வுரல.  எவ்வகை சோ் சறனினும,
அகிலத்திற்குள்ளகை சோன ் சதளிகை சவ
கை சவ் சறதவுரனயும விடை மிஇலங்கை
முக்கியமகை சோனதகை சோகும.  ஏ் சனனறகை சோல்
அகிலத்வுரதக் இலங்கைட்டுவதற்குப் கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோடைகை சோமல்
ஒரு கை சதசியப் பிரிவுரவக் இலங்கைட்டி் சயழுப்புவது
என தீபது ுழுவுடன் நெமக்கு ்கை சோத்தியமற்றதகை சோகும. [3]

SLL தவுரலவுரம அத்தவுரஇலங்கைய் சதகை சோரு விவகை சோதம ுழுவுடன் நெடைப் தீபவுரத
திட்டைமிட்டு தடுத்து விட்டைதுடைன புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட்
இலங்கைழஇலங்கைத்தின இலங்கைடிதத்வுரதயும மற்ற பிரிவுஇலங்கைளிடைம மவுரறத்து
விட்டைது.

இகை சதவவுரஇலங்கையில்,  ஆிவுரைம தீபத்தில் இருந்கை சத நிிவுரைந்திவுரை புிவுரைட்சித்
தத்துவத்வுரத அடிப் தீபவுரடையகை சோஇலங்கைக் ் சஇலங்கைகை சோண்டு அவுரமந்திருந்த
கை சதசியப் பிிவுரைச்சிவுரனயிலகை சோன புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட்
இலங்கைழஇலங்கைத்தின கை சஇலங்கைகை சோட் தீபகை சோட்டுரீதியகை சோன நிவுரலப் தீபகை சோடு SLL/WRP

இடைம இருந்தகை சோன ் ச தீபரும அழுத்தத்திற்கு ஆளகை சோனது.  ஒரு
கை ச்கை சோ்லி் கை சவவுரலத்திட்டைம மற்றும முனகை சனகை சோக்கின
அடிப் தீபவுரடையில் தீவில் உள்ள சிங்இலங்கைள,  தமிழ,  முஸ்லீம
் சதகை சோழிலகை சோளர்இலங்கைவுரள ஐக்கியப் தீபடுத்துவவுரத அடிப் தீபவுரடையகை சோஇலங்கை
அவுரமத்துக் ் சஇலங்கைகை சோண்டு,  அடுத்தடுத்து  தீபதவிக்கு வந்த
் சஇலங்கைகை சோழுமபு அிவுரை்கை சோங்இலங்கைங்இலங்கைள் கை சமற்் சஇலங்கைகை சோண்டை தமிழர்-விகை சிவுரைகை சோத
இனப் தீபகை சோகு தீபகை சோட்டுக்கு எதிிவுரைகை சோஇலங்கைவும,  கை சதசியவகை சோதம மற்றும
இனவகை சோதத்தின அத்தவுரன வடிவங்இலங்கைளுக்கு எதிிவுரைகை சோஇலங்கைவும
் சதகை சோடைர்ச்சியகை சோஇலங்கை கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோடி வந்திருந்த உறுதியகை சோன
விவுரைலகை சோற்வுரற புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைம ் சஇலங்கைகை சோண்டிருந்தது.

1970 இலங்கைளின ஆிவுரைம தீபத்தில், தீவின வடைக்கு மற்றும கிழக்குப்
 தீபகுதிஇலங்கைளில் இருந்து துருப்புஇலங்கைவுரள திரும தீபப் ் ச தீபற
கை சவண்டும எனறு புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைம அவுரழப்பு

விடுத்தது. 1972 பால் ஜெூனில் விடுத்த ஒரு அறிக்வுரஇலங்கையில், “தமிழ
கை சதசியம சுய-நிர்துணையத்திற்குக் ் சஇலங்கைகை சோண்டுள்ள உரிவுரமவுரய
அங்கீஇலங்கைரிக்கினற”  அகை சதகை சவவுரளயில் இதவுரனயும
வலியுறுத்தியது:  “கை ச்கை சோ்லி்க் ் சஇலங்கைகை சோள்வுரஇலங்கைஇலங்கைளின
அடிப் தீபவுரடையிலும மற்றும இகை சத உரிவுரமவுரய
அங்கீஇலங்கைரிக்கினறதன அடிப் தீபவுரடையிலுமகை சோன ஒரு ் சதகை சோழிலகை சோளர்
மற்றும விவ்கை சோயிஇலங்கைள் அிவுரை்கை சோங்இலங்கைத்வுரத ஸ்தகை சோபிப் தீபதற்இலங்கைகை சோஇலங்கை
சிங்இலங்கைள,  தமிழ ் சதகை சோழிலகை சோளர்இலங்கைவுரள அணிதிிவுரைட்டுவதன
மூலமகை சோஇலங்கை மட்டுகை சம இந்த உரிவுரம ் சவன் சறடுக்இலங்கைப் தீபடை
முடியும.” [4] இதில், புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைம ஒரு தனி
தமிழ அிவுரைசுக்கு ஆதிவுரைவளிக்இலங்கைவில்வுரல,  மகை சோறகை சோஇலங்கை
அத்தவுரஇலங்கைய் சதகை சோரு அிவுரைசுக்கு தமிழ மக்இலங்கைள் ் சஇலங்கைகை சோண்டுள்ள
உரிவுரமவுரய  தீபகை சோதுஇலங்கைகை சோத்தது.

கீர்த்தி  தீபகை சோலசூரியகை சோ

ஆயினும, 1972  இல் ுழுவுடன் நெடைந்த ஒரு ICFI கூட்டைத்தில்,  SLL
தவுரலவுரம,  குறிப் தீபகை சோஇலங்கை  தீபண்டைகை சோ,  புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட்
இலங்கைழஇலங்கைத்தின நிவுரலப் தீபகை சோட்வுரடை முழுவுரமயகை சோஇலங்கை எதிர்த்தனர்; தமிழ
மக்இலங்கைளின சுய-நிர்துணைய உரிவுரமக்கு ஆதிவுரைவளிப் தீபவுரத தீவுரவ
துண்டைகை சோடுவதற்இலங்கைகை சோன ஏஇலங்கைகை சோதி தீபத்தியங்இலங்கைளின திட்டைங்இலங்கைளுக்கு
உதவி ் ச்ய்வதகை சோஇலங்கை முத்திவுரிவுரை குத்தினர். 1971 இல் கிழக்கு
 தீபகை சோகிஸ்தகை சோனில் இந்திய இிவுரைகை சோணுவத் தவுரலயீட்டுக்கு அவர்
ஆதிவுரைவளித்த விடையத்தில் ுழுவுடன் நெடைந்தவுரதப் கை ச தீபகை சோல,   தீபண்டைகை சோவின
நிவுரலப் தீபகை சோடைகை சோனது,  1947-48  இல் ் சதற்இலங்கைகை சோசியகை சோவில்
ஏஇலங்கைகை சோதி தீபத்தியத்தகை சோல் ஸ்தகை சோபிக்இலங்கைப் தீபட்டிருந்த “சுதந்திிவுரை”
கை சதசிய அிவுரைசுஇலங்கைள் எனக் கூறப் தீபட்டைவற்வுரற  தீபகை சோதுஇலங்கைகை சோப் தீபவுரத
அடிப் தீபவுரடையகை சோஇலங்கைக் ் சஇலங்கைகை சோண்டிருந்தது.

எனினும,  SLL தவுரலவுரமயின அனு தீபவம மற்றும அிவுரைசியல்
ஆளுவுரமக்கு கீழப் தீபடியும விதமகை சோஇலங்கை,  புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட்
இலங்கைழஇலங்கைத்தின சுய-நிர்துணையத்திற்கு தமிழ மக்இலங்கைள் ் சஇலங்கைகை சோண்டுள்ள
உரிவுரமவுரயப்  தீபகை சோதுஇலங்கைகை சோப் தீபவுரத தயக்இலங்கைத்துடைன திரும தீபப்
் ச தீபற்றது.  புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைம கை ச்கை சோ்லி்க்
் சஇலங்கைகை சோள்வுரஇலங்கைஇலங்கைளின அடிப் தீபவுரடையில் ் சதகை சோடைர்ந்தும தமிழ
மக்இலங்கைளின பால் ஜெனுழுவுடன் நெகை சோயஇலங்கை உரிவுரமஇலங்கைவுரளப்  தீபகை சோதுஇலங்கைகை சோத்ததுடைன,
சிங்இலங்கைள,  தமிழ ் சதகை சோழிலகை சோளர்இலங்கைளின ஐக்கியத்திற்இலங்கைகை சோஇலங்கைப்
கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோடியது எனற அகை சதகை சவவுரளயில்,  1970 இலங்கைளின
் ச தீபரும தீபகுதியிலகை சோன அதன கை சஇலங்கைகை சோட் தீபகை சோடைகை சோன கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோட்டைம சுய-
நிர்துணையத்திற்இலங்கைகை சோன உரிவுரமவுரயப்  தீபகை சோதுஇலங்கைகை சோப் தீபது எனற
முக்கியமகை சோன தந்திகை சிவுரைகை சோ தீபகை சோய ஆயுதத்வுரத அதற்கு
மறுப் தீபதற்கு SLL தவுரலவுரம கை சமற்் சஇலங்கைகை சோண்டை
ுழுவுடன் நெடைவடிக்வுரஇலங்கைஇலங்கைளகை சோல் இவுரடையூறு ் ச்ய்யப் தீபட்டைது.

2- Drawing the lessons of the ICFI split—International Strategy and National Tactics: The change in the ICFI’s approach to national liberation movements 



ஆனகை சோல் 1979 இல், தமிழ கை சதசிய விடுதவுரலப் கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோட்டைம
்ர்வகை சத் முக்கியத்துவத்வுரத எட்டிய ்மயத்தில், WRP 180
 தீபகை சோவுரஇலங்கை தவுரலகீழ திருப் தீபத்வுரத எடுத்து,  விமர்்னமற்று
குட்டி-முதலகை சோளித்துவ தமிழ கை சதசியவகை சோத குழுக்இலங்கைவுரள
தழுவிக்் சஇலங்கைகை சோள்ள விவுரிவுரைந்தது.  அிவுரைபு
முதலகை சோளித்துவத்துடைனகை சோன அதன கை சஇலங்கைகை சோட் தீபகை சோடைற்ற உறவுஇலங்கைவுரள
அடி் சயகை சோற்றி,  WRP, தமிழீழ விடுதவுரலப் புலிஇலங்கைள் (LTTE)

அவுரமப்புடைன உறவுஇலங்கைவுரள ஸ்தகை சோபித்து, அதற்கு “கை ச்கை சோ்லி்”
வண்துணைங்இலங்கைவுரளயும கூடை பூசியகை சதகை சோடு,  தமிழ கை சதசியவகை சோதம
மற்றும LTTE ஐ ஏற்றுக் ் சஇலங்கைகை சோள்ளும நிவுரலப் தீபகை சோட்வுரடை
புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைத்தின மீது திணிப் தீபதற்கும
முயனறது.

1983  இல்,  ் சஇலங்கைகை சோழுமபு அிவுரை்கை சோங்இலங்கைம ்ந்வுரத-ஆதிவுரைவுக்
் சஇலங்கைகை சோள்வுரஇலங்கைஇலங்கைளுக்கு அது திருமபியதன ஒரு விவுரளவகை சோஇலங்கை
ஆழமகை சோன ் சுழுவுடன் நெருக்இலங்கைடியில் சிக்கியிருந்த நிவுரலயில்,  தமிழர்-
விகை சிவுரைகை சோத ஆத்திிவுரைமூட்டைல்இலங்கைவுரள நூற்றுக்இலங்கைதுணைக்இலங்கைகை சோன
உயிர்இலங்கைவுரளக் இலங்கைகை சோவு் சஇலங்கைகை சோண்டை ஒரு தீவுதழுவிய  தீபடு் சஇலங்கைகை சோவுரலப்
பிிவுரைச்்கை சோிவுரைமகை சோஇலங்கை அதிிவுரைடியகை சோஇலங்கை தீவிிவுரைப் தீபடுத்தியது.  புிவுரைட்சிக்
இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைம மட்டுகை சம இந்த வனமுவுரற
் சவறியகை சோட்டைத்வுரத எதிர்த்த ஒகை சிவுரை் சயகை சோரு அவுரமப் தீபகை சோஇலங்கை
இருந்தது,  அது சிங்இலங்கைள,  தமிழ ் சதகை சோழிலகை சோளர்இலங்கைளின
ஐக்கியத்திற்கு அவுரழப்பு விடுத்தது.  WRP புிவுரைட்சிக்
இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைத்வுரத  தீபகை சோதுஇலங்கைகை சோப் தீபது என தீபது ஒருபுறம
இருக்இலங்கைட்டும,  புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைத்தின
உறுப்பினர்இலங்கைளின இலங்கைதி எனனகை சோனது என தீபவுரத வி்கை சோரிக்இலங்கைவும
கூடை அக்இலங்கைவுரற ் சஇலங்கைகை சோள்ளவில்வுரல.  புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட்
இலங்கைழஇலங்கைத்தின உறுப்பினர்இலங்கைள் கூடை இலங்கைகை சோதுணைகை சோமல் கை ச தீபகை சோயிருக்இலங்கைக்
கூடும என தீபதகை சோன உண்வுரம குறித்து அது தன
 தீபத்திரிவுரஇலங்கையில் ஊஇலங்கைம மட்டுகை சம ் சவளியிட்டைது.  இது 2009
இல் முடிவவுரடைந்த இலங்வுரஇலங்கையின நீண்டை ் சுழுவுடன் நெடிய
உள்ுழுவுடன் நெகை சோட்டுப் கை ச தீபகை சோரின ் சதகை சோடைக்இலங்கை இலங்கைகை சோலமகை சோகும.

கீர்த்தி  தீபகை சோலசூரியகை சோ RCL கூட்டைம ஒனறில் உவுரிவுரையகை சோற்றுகிறகை சோர்

புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைம தமிழ மக்இலங்கைளின பால் ஜெனுழுவுடன் நெகை சோயஇலங்கை
உரிவுரமஇலங்கைவுரளப்  தீபகை சோதுஇலங்கைகை சோப் தீபதற்கும,  தீவில் சிங்இலங்கைள,  தமிழ
மற்றும முஸ்லீம என இன மற்றும மத ரீதியகை சோஇலங்கை பிரிந்து
கிடைந்த ் சதகை சோழிலகை சோள வர்க்இலங்கைத்வுரத,  ஒரு கை ச்கை சோ்லி்
கை சவவுரலத்திட்டைம மற்றும முனகை சனகை சோக்கின அடிப் தீபவுரடையில்
ஐக்கியப் தீபடுத்துவதற்குமகை சோன அதன தீிவுரைமகை சோன அிவுரைசியல்
கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோட்டைத்வுரத ் சதகை சோடைர்ந்து ுழுவுடன் நெடைத்தியது.  ஆயினும,  தமிழீழ
விடுதவுரலப் புலிஇலங்கைளுக்இலங்கைகை சோன WRP இன விமர்்னமற்ற

ஆதிவுரைவு தமிழீழ விடுதவுரலப் புலிஇலங்கைள் உள்ளிட்டை தமிழ
கை சதசியவகை சோதக் குழுக்இலங்கைளின அிவுரைசியல் குறித்த எந்த
தீவிிவுரைமகை சோன  தீபகுப் தீபகை சோய்வுரவயும ் ச்ய்வதில் இருந்து புிவுரைட்சிக்
இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைத்வுரத தடுத்திருந்தது.

1985-86  உவுரடைவுக்குப் பினனகை சிவுரை,  புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட்
இலங்கைழஇலங்கைமும ICFIம கை சதசியப் பிிவுரைச்சிவுரன குறித்தும அது
் சதகை சோடைர் தீபகை சோன இலங்வுரஇலங்கை பிரிவின அிவுரைசியல் முனகை சனகை சோக்குஇலங்கைள்
குறித்தும ஒரு தீவிிவுரை  தீபகுப் தீபகை சோய்வுரவ ் சதகை சோடைங்குவதற்கு
முடிந்தது.  1971  இல் கிழக்கு  தீபகை சோகிஸ்தகை சோனிலகை சோன இந்திய
இிவுரைகை சோணுவத்தின தவுரலயீடு குறித்த புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட்
இலங்கைழஇலங்கைத்தின ஆவதுணைங்இலங்கைள் 1987 மகை சோர்ச்சில் ுழுவுடன் நெகை சோனஇலங்கைகை சோம அகிலம
இதழில் ் சவளியிடைப் தீபட்டைன.

இலங்வுரஇலங்கை பால் ஜெனகை சோதி தீபதியகை சோஇலங்கை இருந்த கை சபால் ஜெ.ஆர்.் சபால் ஜெயவர்த்தனகை சோ,
கை ச தீபகை சோரின ஒரு விவுரளவகை சோஇலங்கை ஒரு ஆழமகை சோன ் சுழுவுடன் நெருக்இலங்கைடிக்கு
முஇலங்கைம் சஇலங்கைகை சோடுத்த நிவுரலயில், இந்தியப் பிிவுரைதமர் ிவுரைகை சோஜீவ் இலங்கைகை சோந்தி
உடைன 1987  பால் ஜெூவுரலயில் “இந்திய-இலங்வுரஇலங்கை ஒப் தீபந்த”த்தில்
வுரஇலங்கை் சயழுத்திட்டைகை சோர்.  அந்த ஒப் தீபந்தத்தின கீழ,  தமிழ
ஆயுதக் குழுக்இலங்கைவுரள நிிவுரைகை சோயுத தீபகை சோணியகை சோக்குவதற்கும,
ஒப் தீபந்தத்திற்இலங்கைகை சோன எந்த எதிர்ப்வுர தீபயும ஒடுக்குவதற்குமகை சோய்
இந்தியத் துருப்புஇலங்கைள் தீவின வடைக்கு மற்றும கிழக்கு
மகை சோஇலங்கைகை சோதுணைங்இலங்கைளுக்கு ் சஇலங்கைகை சோண்டுவிவுரைப் தீபட்டைன.  வடைக்கு மற்றும
கிழக்கில் இருந்து விடுவிக்இலங்கைப் தீபட்டை இலங்வுரஇலங்கைத் துருப்புஇலங்கைள்,
் சதற்கில்,  ் சதகை சோழிலகை சோள வர்க்இலங்கைத்திடைம இருந்து,  குறிப் தீபகை சோஇலங்கை,
கிிவுரைகை சோமப்புற இவுரளஞர்இலங்கைளிடைம இருந்து ் ச தீபருகிவந்த ்மூஇலங்கை
எதிர்ப்வுர தீப வுரஇலங்கையகை சோள்வதற்இலங்கைகை சோஇலங்கை, இலங்கைட்டைவிழத்து விடைப் தீபட்டைன.

ஸ்ரீலங்இலங்கைகை சோ சுதந்திிவுரைக் இலங்கைட்சியும (SLFP) பால் ஜெனதகை சோ விமுக்தி
் ச தீபிவுரைமுனவும (JVP) சிங்இலங்கைளப் கை ச தீபரினவகை சோதத்தின
நிவுரலப் தீபகை சோட்டில் இருந்து இந்த ஒப் தீபந்தத்திற்கு எதிிவுரைகை சோன
ஒரு பிிவுரைச்்கை சோிவுரைத்வுரதத் ் சதகை சோடைக்கின, லங்இலங்கைகை சோ ்ம ்மகை சோபால் ஜெக் இலங்கைட்சி
(LSSP), ஸ்ிவுரைகை சோலினி் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைட்சி (CP), மற்றும
 தீபப்கை சலகை சோவகை சோத ுழுவுடன் நெவ ்ம ்மகை சோபால் ஜெக் இலங்கைட்சி (NSSP) ஆகியவுரவ
் சபால் ஜெயவர்த்தனகை சோவின ுழுவுடன் நெடைவடிக்வுரஇலங்கைஇலங்கைள் தீவில் அவுரமதிவுரயக்
் சஇலங்கைகை சோண்டு வரும,  இவ்வகை சோறகை சோஇலங்கை கை சதசியப் பிிவுரைச்சிவுரனக்கு
தீர்வளிக்கும என தீபதகை சோஇலங்கைக் கூறி அந்ுழுவுடன் நெடைவடிக்வுரஇலங்கைஇலங்கைளின
பினனகை சோல் அணிதிிவுரைண்டைன;  புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைம
மட்டுகை சம ் சதகை சோழிலகை சோள வர்க்இலங்கை ்ர்வகை சதசியவகை சோதத்தின
அடிப் தீபவுரடையில் இந்திய-இலங்வுரஇலங்கை ஒப் தீபந்தத்வுரத எதிர்த்தது.
ஒப் தீபந்தத்திற்கு எதிிவுரைகை சோஇலங்கைவும இந்தியகை சோவின இிவுரைகை சோணுவத்
தவுரலயீட்டிற்கு எதிிவுரைகை சோஇலங்கைவும இலங்வுரஇலங்கையிலும இந்தியகை சோவிலும
் சதகை சோழிலகை சோள வர்க்இலங்கைத்வுரத ஐக்கியப் தீபடுத்துவதற்இலங்கைகை சோஇலங்கை புிவுரைட்சிக்
இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைம கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோடியது.

கை சதசியப் பிிவுரைச்சிவுரனயிலகை சோன புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட்
இலங்கைழஇலங்கைத்தின அிவுரைசியல் நிவுரலப் தீபகை சோடைகை சோனது,  கை சதசிய
தந்திகை சிவுரைகை சோ தீபகை சோயங்இலங்கைளுக்கு கை சமலகை சோஇலங்கை ்ர்வகை சத் மூகை சலகை சோ தீபகை சோயத்வுரத
்ரியகை சோன விதத்தில் அமர்த்திய IC உடைனகை சோன விரிவகை சோன
இலங்கைலந்துவுரிவுரையகை சோடைல்இலங்கைளிலிருந்து அபிவிருத்தி இலங்கைண்டைதகை சோகும.

1987  ுழுவுடன் நெவம தீபரில்,  ‘  ஸ்ரீலங்இலங்கைகை சோவின     நிவுரலவுரமயும     புிவுரைட்சிக்
இலங்கைமயூனிஸ்ட்     இலங்கைழஇலங்கைத்தின     அிவுரைசியல்     இலங்கைடைவுரமஇலங்கைளும  ’ எனற
தவுரலப்பில் ஒரு விவிவுரைமகை சோன அறிக்வுரஇலங்கைவுரய ICFI

் சவளியிட்டைது.  ட்் சிவுரைகை சோட்ஸ்கியின நிிவுரைந்திவுரைப் புிவுரைட்சித்
தத்துவத்தில் தனக்கு உறுதியகை சோன அடித்தளம
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அவுரமத்திருந்த இந்த அறிக்வுரஇலங்கையகை சோனது,  தீவில் தமிழ
மக்இலங்கைளது பால் ஜெனுழுவுடன் நெகை சோயஇலங்கை உரிவுரமஇலங்கைள் கை ச்கை சோ்லி்த்திற்கு
ஆதிவுரைவளிப் தீபதனூடைகை சோஇலங்கை சிங்இலங்கைள,  தமிழ ் சதகை சோழிலகை சோள
வர்க்இலங்கைத்தின ஒரு ஐக்கியப் தீபட்டை கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோட்டைத்தின ஊடைகை சோஇலங்கைகை சவ
்கை சோதிக்இலங்கைப் தீபடை முடியும எனறு ஸ்தகை சோபித்தது. ஸ்ரீலங்இலங்கைகை சோ தமிழீழ
ஐக்கிய கை ச்கை சோ்லி் அிவுரைசுஇலங்கைளுக்இலங்கைகை சோன அவுரழப்வுர தீப அது
முதனமுதலகை சோஇலங்கை எழுப்பியது.

இந்திய-இலங்வுரஇலங்கை ஒப் தீபந்தத்தில் ் சவளிப் தீபட்டைவகை சோறகை சோஇலங்கை
கை சதசிய முதலகை சோளித்துவ வர்க்இலங்கைத்தின ுழுவுடன் நெச்சுத்தனமகை சோன
இயல்வுர தீப சுட்டிக்இலங்கைகை சோட்டி, அந்த அறிக்வுரஇலங்கை அறிவித்தது:

இந்த நூற்றகை சோண்டில் இடைம ் ச தீபற்ற எண்துணைற்ற
துன தீபஇலங்கைிவுரைமகை சோன அனு தீபவங்இலங்கைள் பினதங்கிய
ுழுவுடன் நெகை சோடுஇலங்கைளில் உள்ள கை சதசிய
முதலகை சோளித்துவத்தின துகை சிவுரைகை சோஇலங்கைத்தனத்வுரதயும,
பிற்கை ச தீபகை சோக்குத்தனத்வுரதயும ஏற்இலங்கைனகை சவ
நிறுவிக்இலங்கைகை சோட்டியுள்ளன.  இவற்றிகை சல இந்திய-
இலங்வுரஇலங்கை ஒப் தீபந்தத்தில் வுரஇலங்கை் சயழுத்து
இடைப் தீபட்டைதும,  இலங்வுரஇலங்கையின வடை கிழக்கு
மகை சோஇலங்கைகை சோதுணைங்இலங்கைளிகை சல இந்தியகை சோவின
ஆக்கிிவுரைமிப்பும ஒடுக்இலங்கைப் தீபட்டை
உவுரழப் தீபவர்இலங்கைளுக்கு கிவுரடைத்த இனனு் சமகை சோரு
இலங்கை்ப் தீபகை சோன அனு தீபவமும ஒனறகை சோகும.
் சபால் ஜெயவர்த்தனகை சோவினதும இலங்கைகை சோந்தியினதும
் ச்யல்இலங்கைளிகை சல ஏதகை சோவது ஒருவுரமப் தீபகை சோடு
இருந்தது எனறகை சோல் அவர்இலங்கைளின கூட்டு
்தித்திட்டைத்வுரத நிவுரறகை சவற்ற இருவரும
இவுரதுணைந்து ் ச்ய்த வஞ்்வுரனயும,
் சஇலங்கைகை சோடுவுரமயுமதகை சோன.  இந்த கை சதசிய
முதலகை சோளித்துவத்தின  தீபகை சோதுஇலங்கைகை சோவலர்இலங்கைளகை சோன
் சஇலங்கைகை சோவுரலஇலங்கைகை சோிவுரைர் இருவரும ் ச்ய்தது
மறக்இலங்கைவும,  மனனிக்இலங்கைவும முடியகை சோததகை சோகும.
ஏஇலங்கைகை சோதி தீபத்திய அடிவருடிஇலங்கைளகை சோன சியகை சோங் கை சஇலங்கைய்
கை ச ஷேக்,  ்தகை சோத்,  ் சமகை சோபுட்டு கை ச தீபகை சோனகை சறகை சோருக்கு
அருகில் இடைமபிடிக்இலங்கைகை சவண்டியவர்இலங்கைளகை சோவர்.
் சபால் ஜெயவர்த்தனகை சோவினதும இலங்கைகை சோந்தியினதும
அிவுரைசியலகை சோனது தமது ுழுவுடன் நெகை சோடுஇலங்கைளில் கை சதசிய
முதலகை சோளித்துவம தமது ுழுவுடன் நெகை சோடுஇலங்கைளில்
எதிர்இலங்கைகை சோலத்தில் ஏதகை சோவது ஒரு முற்கை ச தீபகை சோக்கு
 தீபகை சோத்திிவுரைம வகிக்கும என தீபதில் எஞ்சியிருந்த
அற் தீப ் ச்கை சோற் தீப பிிவுரைவுரமஇலங்கைவுரளக்கூடை இல்லகை சோது
அழித்துவிட்டைது.[5]

அத்தியகை சோவசியமகை சோன விவுரைலகை சோற்றுப்  தீபடிப்பிவுரனஇலங்கைவுரள
உள்ளீர்த்து, ICFI இன அறிக்வுரஇலங்கை வலியுறுத்தியது:

எவ்வித விதிவிலக்குமினறி,
ஏஇலங்கைகை சோதி தீபத்தியத்தகை சோல் ஆசீர்வதிக்இலங்கைப் தீபட்டை
"சுதந்திிவுரைம"  என தீபது,  பால் ஜெனுழுவுடன் நெகை சோயஇலங்கைக்
் சஇலங்கைகை சோள்வுரஇலங்கைஇலங்கைளின ஒரு கை சஇலங்கைவலமகை சோன
்மிவுரை்த்தின அடிப் தீபவுரடையில் அவுரமந்த
முவுரறதவறிப் பிறந்த அிவுரைசுஇலங்கைவுரள
உருவகை சோக்குவது என தீபதகை சோஇலங்கைகை சவ அர்த்தமளித்து
வந்திருக்கிறது. இந்த அிவுரைசுஇலங்கைளின

உருவகை சோக்இலங்கைத்தினுள்கை சள கை சதசிய
முதலகை சோளித்துவம ஒடுக்இலங்கைப் தீபட்டை
் சவகுபால் ஜெனங்இலங்கைளின விடுதவுரலயகை சோளர் எனற
 தீபகை சோத்திிவுரைத்வுரத வகிக்இலங்கைகை சோமல் ஏஇலங்கைகை சோதி தீபத்திய
சூவுரறயகை சோடைலில் இவுரளய  தீபங்இலங்கைகை சோளியகை சோஇலங்கை
் ச்யல் தீபட்டுள்ளது.  இப் தீபடி உருவகை சோக்இலங்கைப் தீபட்டை
அிவுரைசுஇலங்கைள்,  உற் தீபத்தி ்க்திஇலங்கைளின
முற்கை ச தீபகை சோக்இலங்கைகை சோன அபிவிருத்தி ்கை சோத்தியமற்ற
அழுகுகினற முதலகை சோளித்துவத்தின
சிவுரறக்கூடைமகை சோஇலங்கைகை சவ இருப் தீபவுரதத் தவிிவுரை
கை சவ் சறகை சோனறும அல்ல. [6]

இந்திய முதலகை சோளித்துவ வர்க்இலங்கைத்திடைம தமிழீழ விடுதவுரலப்
புலிஇலங்கைள் ்ிவுரைதுணைவுரடைந்ததன மூலம குட்டி-முதலகை சோளித்துவ
கை சதசியவகை சோதத்தின திவகை சோல்நிவுரல எவ்வகை சோறு
் சவளிப் தீபட்டிருந்தது என தீபவுரதயும அந்த ஆவதுணைம
விளக்கியது:

விவுரைலகை சோற்று ் சுழுவுடன் நெருக்இலங்கைடியகை சோன இலங்கைகை சோலஇலங்கைட்டைங்இலங்கைளிகை சல
முழு மக்இலங்கைளினதும தவுரலவிதி அந்திவுரைத்தில்
் சதகை சோங்கிக் ் சஇலங்கைகை சோண்டிருக்வுரஇலங்கையிகை சல மற்றவரின
மனம ் சுழுவுடன் நெகை சோந்துவிடும எனறு சிந்திப் தீபதற்கு
எதுவுமில்வுரல.  தமிழீழ விடுதவுரலப் புலிஇலங்கைள்
(LTTE) இயக்இலங்கைத்தின நிவுரலவுரமவுரயப்
 தீபற்றிகை சயகை சோ,  அதன கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோளிஇலங்கைளின
தவுரலவிதியில் அனுதகை சோ தீபங்் சஇலங்கைகை சோண்கை சடைகை சோ
கூறகை சவண்டிய உண்வுரமவுரய கூறகை சோது
விடைமுடியகை சோது:  பால் ஜெூவுரல 29, 1987 இல் இருந்து
கை சதசிய விடுதவுரல கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோட்டைம ்ந்தித்த
இலங்கைடுவுரமயகை சோன பினனவுரடைவுஇலங்கைளுக்கு தமிழீழ
விடுதவுரலப் புலிஇலங்கைளின அிவுரைசியல்
் சஇலங்கைகை சோள்வுரஇலங்கைஇலங்கைகை சள பிிவுரைதகை சோன ் ச தீபகை சோறுப் தீபகை சோகும.[7]

அந்த அறிக்வுரஇலங்கை ் சதகை சோடைர்ந்தது:

ஸ்ிவுரைகை சோலினிஸ்டுக்இலங்கைளதும,  திரிபுவகை சோதிஇலங்கைளினதும,
குட்டி முதலகை சோளித்துவ கை சதசியவகை சோதிஇலங்கைளதும
எதிர்ப்பிற்கு மத்தியில் இந்தக் இலங்கைடைவுரமஇலங்கைவுரள
் ச்ய்து முடிப் தீபவுரத விவுரைலகை சோறு  தீபகை சோட்டைகை சோளி
வர்க்இலங்கைத்திடைகை சம ஒப் தீபவுரடைத்துள்ளது.  இந்த
ஒகை சிவுரை் சயகை சோரு ்மூஇலங்கை ்க்தியகை சோல் மகை சோத்திிவுரைந்தகை சோன
கை சதசிய இனங்இலங்கைளின சுயநிர்துணைய உரிவுரமவுரய
யதகை சோர்த்தமகை சோக்இலங்கை முடியும.   தீபகை சோட்டைகை சோளி வர்க்இலங்கைம
இவுரதச் ் ச்ய்து முடிக்கும ் ச தீபகை சோழுது
ஒருகை ச தீபகை சோதும முதலகை சோளித்துவத்தின
்இலங்கை தீபகை சோடியகை சோஇலங்கை ் ச்ய்யகை சோது.  மகை சோறகை சோஇலங்கை ்மிவுரை்மற்ற
எதிரியகை சோஇலங்கைகை சவ ் ச்ய்து முடிக்கும.   தீபகை சோட்டைகை சோளி
வர்க்இலங்கைம கை சதசிய இனங்இலங்கைளின சுயநிர்துணைய
உரிவுரமவுரய தனது ் ச்கை சோந்த ஆயுதத்தகை சோல்,
தனது ் ச்கை சோந்த கை சவவுரலத்திட்டைத்தின
அடிப் தீபவுரடையில் கிிவுரைகை சோமப்புறங்இலங்கைளிலும
ுழுவுடன் நெஇலங்கைர்ப்புறங்இலங்கைளிலுமுள்ள ஒடுக்இலங்கைப் தீபட்டை
மக்இலங்கைவுரள தனக்கு பினகை சன அணிதிிவுரைட்டிகை சய
் ச்ய்து முடிக்கும.  கை சதசிய சுயநிர்துணைய
உரிவுரமவுரய  தீபகை சோட்டைகை சோளி வர்க்இலங்கைம கை ச்கை சோ்லி்ப்
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புிவுரைட்சியின ஒரு  தீபகுதியகை சோஇலங்கைகை சவ ் ச்ய்து
முடிக்கும.   தீபகை சோட்டைகை சோளி வர்க்இலங்கைத்தகை சோல் தவுரலவுரம
தகை சோங்கி,   தீபகை சோட்டைகை சோளி வர்க்இலங்கை ்ர்வகை சோதிஇலங்கைகை சோிவுரைத்வுரத
நிர்மகை சோணித்ததுடைன ஒடுக்இலங்கைப் தீபட்டை அவுரனத்து
கை சதசிய இனங்இலங்கைளுக்கும அவர்இலங்கைளது
பால் ஜெனுழுவுடன் நெகை சோயஇலங்கை உரிவுரமஇலங்கைளுக்கு
உத்திவுரைவகை சோதமளிக்இலங்கைப் தீபடும.  கை சத்ங்இலங்கைளின
உண்வுரமயகை சோன ்மத்துவம எனற
இலங்கைட்டைவுரமப்பிற்குள்,  அது தகை சோகை சம முனவந்து
ஒரு ஐக்கிய கை ச்கை சோ்லி் ்மஷ்டிக் குடியிவுரைவுர்
அவுரமக்கும தீபடி அவுரறகூவும,  அவுரனத்து
ஒடுக்இலங்கைப் தீபட்டை கை சதசிய இனங்இலங்கைள் தகை சோகை சம
முனவந்து ஐக்கிய குடியிவுரைசு அவுரமக்கும
 தீபட்்த்தில் ஒடுக்இலங்கைப் தீபட்டை இனங்இலங்கைளின
் ச தீபகை சோருளகை சோதகை சோிவுரை,  இலங்கைலகை சோச்்கை சோிவுரை
முனகை சனற்றங்இலங்கைளுக்கு அதிஇலங்கை வகை சோய்ப்பு
கிட்டு் சமன ுழுவுடன் நெமபும  தீபகை சோட்டைகை சோளி வர்க்இலங்கைம தனது
்ர்வகை சோதிஇலங்கைகை சோிவுரைத்தின கீழ,  பிரிந்து ் ச்ல்ல
விருமபும கை சதசிய இனங்இலங்கைள் ் ச்ல்வதற்கு
உறுதி அளிக்கும. தமிழீழம-ஸ்ரீலங்இலங்கைகை சோ ஐக்கிய
கை ச்கை சோ்லி் அிவுரைசுஇலங்கைள் எனற
கை சவவுரலத்திட்டைத்வுரதகை சய புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட்
இலங்கைழஇலங்கைம தன கை சவவுரலத் திட்டைத்தின முக்கிய
்கை சோிவுரைகை சோம்மகை சோஇலங்கை முன் சமகை சோழிந்துள்ளது.. [8]

இந்திய-இலங்வுரஇலங்கை ஒப் தீபந்தத்திற்இலங்கைகை சோன மற்ற ஒகை சிவுரை் சயகை சோரு
எதிர்ப்பு JVP இன சிங்இலங்கைள கை ச தீபரினவகை சோத நிவுரலப் தீபகை சோட்டில்
இருந்து வந்தது, அிவுரை்கை சோங்இலங்கைம ுழுவுடன் நெகை சோட்வுரடை பிளவு தீபடுத்துவதகை சோஇலங்கைக்
குற்றம்கை சோட்டிய அது,  ் சதகை சோழிலகை சோளர்இலங்கைள் அதன
கை சவவுரலநிறுத்தங்இலங்கைள் மற்றும ஆர்ப் தீபகை சோட்டைங்இலங்கைளில் இவுரதுணைய
கை சவண்டும எனறு துப் தீபகை சோக்கி முவுரனயில் கை சஇலங்கைகை சோரியது.  1988
இன பிற் தீபகுதிக்குள்ளகை சோஇலங்கை,  JVP குண்டைர்இலங்கைள் ் ச தீபகை சோதுவகை சோஇலங்கை
் சதகை சோழிலகை சோள வர்க்இலங்கைத்திற்கு எதிிவுரைகை சோஇலங்கைவும,  குறிப் தீபகை சோஇலங்கை
் சதகை சோழிற்்ங்இலங்கைவகை சோதிஇலங்கைள்,  LSSP, CP, NSSP இன தவுரலவர்இலங்கைள்
மற்றும உறுப்பினர்இலங்கைளுக்கு எதிிவுரைகை சோஇலங்கைவும ் சஇலங்கைகை சோவுரல் சவறித்
தகை சோக்குதல்இலங்கைவுரள ுழுவுடன் நெடைத்திக் ் சஇலங்கைகை சோண்டிருந்தனர்.  JVP
் சஇலங்கைகை சோவுரலஇலங்கைகை சோிவுரைர்இலங்கைள் RCL இன உறுப்பினர்இலங்கைள் மூனறு
கை ச தீபவுரிவுரைப்  தீபடு் சஇலங்கைகை சோவுரல ் ச்ய்தனர்.  JVP இன ் சதகை சோழிலகை சோள
வர்க்இலங்கைத்திற்கு எதிிவுரைகை சோன ் சஇலங்கைகை சோவுரல தீபகை சோதஇலங்கை  தீபகை சோசி்த்
தகை சோக்குதல்இலங்கைள் ் சதகை சோழிலகை சோள வர்க்இலங்கைத்திற்கு எதிிவுரைகை சோன UNP

அிவுரை்கை சோங்இலங்கைத்தின கை ச தீபகை சோலிஸ்-இிவுரைகை சோணுவ அணிதிிவுரைட்டைலுடைன
இதுணைங்கியிருந்தது.

1988  இன பிற் தீபகுதியில்,  JVP இன  தீபகை சோசி்த்
தகை சோக்குதல்இலங்கைளுக்கு எதிிவுரைகை சோஇலங்கைவும UNP அிவுரை்கை சோங்இலங்கைத்தின
இிவுரைகை சோணுவ-கை ச தீபகை சோலிஸ் ஒடுக்குமுவுரறக்கு எதிிவுரைகை சோஇலங்கைவும
் சதகை சோழிலகை சோள வர்க்இலங்கை இலங்கைட்சிஇலங்கைள் மற்றும அவுரமப்புஇலங்கைள்
அவுரனத்தின ஒரு ஐக்கிய முனனணிக்கு அவுரழப்பு
விடுத்ததன மூலம,  புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைமும
அவுரனத்துலஇலங்கைக் குழுவும ் சதகை சோழிலகை சோள வர்க்இலங்கைத்வுரத
சுயகை சோதீனமகை சோஇலங்கை அணிதிிவுரைட்டுகினற கை சுழுவுடன் நெகை சோக்குடைன ஒரு மிஇலங்கை
முக்கியமகை சோன தந்திகை சிவுரைகை சோ தீபகை சோய முனமுயற்சிவுரய அபிவிருத்தி
் ச்ய்தன.  முதலகை சோளித்துவ ஆட்சிக்கு எதிிவுரைகை சோன ஒரு
ஐக்கியப் தீபட்டை இயக்இலங்கைமகை சோஇலங்கை ் சதகை சோழிலகை சோள வர்க்இலங்கைத்வுரத

சுயகை சோதீனமகை சோஇலங்கை அணிதிிவுரைட்டுவதற்கும,  முதலகை சோளித்துவ
ஆட்சிவுரயத் தூக்கிவீசி கை ச்கை சோ்லி்க் ் சஇலங்கைகை சோள்வுரஇலங்கைஇலங்கைவுரள
முன் சனடுக்இலங்கைக் கூடிய ் சதகை சோழிலகை சோளர்இலங்கைள் மற்றும
விவ்கை சோயிஇலங்கைளது ஒரு அிவுரை்கை சோங்இலங்கைத்வுரத ஸ்தகை சோபிப் தீபதற்இலங்கைகை சோன ஒரு
கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோட்டைத்தில் வறிய விவ்கை சோயிஇலங்கைள் உள்ளிடை ஒடுக்இலங்கைப் தீபட்டை
் சவகுபால் ஜெனங்இலங்கைள் அவுரனவவுரிவுரையும ் சதகை சோழிலகை சோள வர்க்இலங்கைத்வுரதச்
சூழ அணிதிிவுரைளச் ் ச்ய்வதற்இலங்கைகை சோஇலங்கைவும புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட்
இலங்கைழஇலங்கைம கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோடியது.

R.A. பிட்டை் சவல, 1988  இல் JVP குண்டைர்இலங்கைளகை சோல் ் சஇலங்கைகை சோல்லப் தீபட்டை ஒரு RCL

அங்இலங்கைத்தவர்

தீவின ் சதற்கில் இருந்த விவ்கை சோயிஇலங்கைள் மற்றும
கை சவவுரலவகை சோய்ப் தீபற்ற சிங்இலங்கைள இவுரளஞர்இலங்கைள் மீதகை சோன JVP இன
்மூஇலங்கை அடித்தளத்வுரத கை சுழுவுடன் நெகை சோக்கிய RCL இன அணுகுமுவுரற
குறித்து ஒரு ் சவகுமுக்கியமகை சோன விவகை சோதம எழுந்தது. அது,
் சதகை சோழிலகை சோள வர்க்இலங்கைத்தின புிவுரைட்சிஇலங்கைிவுரைக் இலங்கைட்சி,  விவ்கை சோயிஇலங்கைவுரள
கை சுழுவுடன் நெகை சோக்கிக் ் சஇலங்கைகை சோண்டிருக்கும மகை சனகை சோ தீபகை சோவத்வுரத
் சதளிவு தீபடுத்துவதில் இனறியவுரமயகை சோததகை சோஇலங்கை இருந்தது. சுமகை சோர்
60,000  இவுரளஞர்இலங்கைள்  தீபடு் சஇலங்கைகை சோவுரல ் ச்ய்யப் தீபட்டைதும
விவ்கை சோயிஇலங்கைளுக்கு எதிிவுரைகை சோன ஒரு ் ச தீபகை சோதுவகை சோன  தீபயங்இலங்கைிவுரை
பிிவுரைச்்கை சோிவுரைமகை சோஇலங்கை இருந்த JVP ஆதிவுரைவகை சோளர்இலங்கைள் மீதகை சோன
் சஇலங்கைகை சோழுமபு அிவுரை்கை சோங்இலங்கைத்தின  தீபகை சோரிய  தீபடு் சஇலங்கைகை சோவுரலஇலங்கைளுக்கு
அலட்சியம இலங்கைகை சோட்டுகினற ஒரு கை ச தீபகை சோக்வுரஇலங்கை,  புிவுரைட்சிக்
இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைத்தின எழுத்துக்இலங்கைளில்,  அவுரனத்துலக்
குழு ்ரியகை சோஇலங்கை அவுரடையகை சோளம இலங்கைண்டைது.

இந்த விவகை சோதங்இலங்கைளின கை ச தீபகை சோது, கை சடைவிட் கை சுழுவுடன் நெகை சோர்த் விளக்கினகை சோர்:

 தீபகை சோட்டைகை சோளி வர்க்இலங்கை ்ர்வகை சோதிஇலங்கைகை சோிவுரைமகை சோனது
தூக்கிவீ்ப் தீபட்டை முதலகை சோளித்துவ வர்க்இலங்கைத்வுரத
கை சுழுவுடன் நெகை சோக்கி ஒரு இருமபு முஷ்டிவுரய
முனநீட்டுகினற அகை சதகை சுழுவுடன் நெிவுரைத்தில்,  ஒடுக்இலங்கைப் தீபட்டை
விவ்கை சோய மக்இலங்கைவுரள கை சுழுவுடன் நெகை சோக்கி அது ஒரு
உதவிக் இலங்கைிவுரைத்வுரத நீட்டுகிறது.  1917
அக்கை சடைகை சோ தீபரில் உருவகை சோக்இலங்கைப் தீபட்டை ஆட்சிவுரய
கை ச தீபகை சோல்ஷிவிக்குஇலங்கைள் எப்கை ச தீபகை சோதும,  வறிய
விவ்கை சோயிஇலங்கைளின ஆதிவுரைவின மீது தங்கியிருந்த
ஒரு  தீபகை சோட்டைகை சோளி வர்க்இலங்கை ்ர்வகை சோதிஇலங்கைகை சோிவுரைம எனகை சற
விவரித்தனர்.   தீபகை சோட்டைகை சோளி வர்க்இலங்கைம
முதலகை சோளித்துவ வர்க்இலங்கைத்தின மீது ஏறிஅமர்ந்து
ஆட்சி ் ச்ய்து அதவுரன ஒடுக்கிய
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அகை சதகை சுழுவுடன் நெிவுரைத்தில்,   தீபகை சோட்டைகை சோளி வர்க்இலங்கை
்ர்வகை சோதிஇலங்கைகை சோிவுரைமகை சோனது ுழுவுடன் நெஇலங்கைர்ப்புற
் சதகை சோழிலகை சோளர்இலங்கைளுக்கும வறிய
விவ்கை சோயிஇலங்கைளுக்கும இவுரடையிலகை சோன ஒரு
கூட்டைணிவுரய அடிப் தீபவுரடையகை சோஇலங்கைக்
் சஇலங்கைகை சோண்டிருந்தது.

இந்தப் பிிவுரைச்சிவுரனயில் கை சமலும ் சதளிவுகூட்டும விதமகை சோஇலங்கை,
அவர் கூறினகை சோர்:

அடுத்துவரும  தீபக்இலங்கைங்இலங்கைளில் உங்இலங்கைள்
அறிக்வுரஇலங்கை எடுத்துக்இலங்கைகை சோட்டுவவுரதப் கை ச தீபகை சோல,
புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைம,  வறிய
விவ்கை சோயிஇலங்கைவுரள ் சதகை சோழிலகை சோள வர்க்இலங்கைத்தின
 தீபக்இலங்கைத்தில் அணிதிிவுரைளச் ் ச்ய்யும ் ச தீபகை சோருட்டு
ஒரு கிிவுரைகை சோமப்புற கை சவவுரலத்திட்டைத்வுரத
முன் சனடுப் தீபதற்இலங்கைகை சோன கை சதவுரவவுரய
உதுணைர்கிறது.  ஆயினும,  இலங்கைவனக்குவுரறவகை சோஇலங்கை
வறிய விவ்கை சோயிஇலங்கைவுரள,  “ஏவுரனய அவுரனத்து
வர்க்இலங்கைத்தின” கை சமலமர்ந்து ஆட்சி ் ச்ய்வதற்கு
 தீபகை சோட்டைகை சோளி வர்க்இலங்கைம ் சஇலங்கைகை சோண்டிருக்கும
“விவுரைலகை சோற்று நியகை சோயப் தீபடுத்தவுரல”  ுழுவுடன் நெகை சோம
முனநிறுத்துவதில் இருந்து விகை சிவுரைகை சோதமகை சோன
முடிவுஇலங்கைவுரள எடுத்துக்் சஇலங்கைகை சோள்ள அனுமதித்து,
 தீபகை சோட்டைகை சோளி வர்க்இலங்கை ்ர்வகை சோதிஇலங்கைகை சோிவுரைம
முதலகை சோளித்துவ வர்க்இலங்கைத்திற்கு ் சஇலங்கைகை சோண்டிருக்இலங்கைக்
கூடிய முக்கியத்துவத்திற்கும ஒடுக்இலங்கைப் தீபட்டை
விவ்கை சோயிஇலங்கைளுக்கு அது ் சஇலங்கைகை சோண்டிருக்இலங்கைக்
கூடிய முக்கியத்துவத்திற்கும இவுரடையிலகை சோன
அத்தியகை சோவசியமகை சோன வித்தியகை சோ்த்வுரத இலங்கைகை சோட்டைத்
தவறுகை சவகை சோகை சமயகை சோனகை சோல்,  இந்தப்  தீபணி
 தீபலவீனமகை சோகி விடும. [9]

JVP தவுரலவர் விகை சபால் ஜெவீிவுரைகை சோ ் சஇலங்கைகை சோல்லப் தீபட்டைது ் சதகை சோடைர் தீபகை சோன
புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைத்தின ஒரு அறிக்வுரஇலங்கைக்கு கை சுழுவுடன் நெகை சோர்த்
ஆட்கை ச்பித்தகை சோர்,  அந்த அறிக்வுரஇலங்கை JVP இன ்மூஇலங்கை
அடித்தளமகை சோன விவ்கை சோயிஇலங்கைள் மற்றும கிிவுரைகை சோமப்புற
இவுரளஞர்இலங்கைளுக்கு எதிிவுரைகை சோன மிஇலங்கைப் தீபிவுரைந்த ஒடுக்குமுவுரறவுரயக்
இலங்கைதுணைக்கி் சலடுக்இலங்கைத் தவறியிருந்தது.

இது விகை சபால் ஜெவீிவுரைகை சோ குறித்து தகை சோர்மீஇலங்கைத் தீர்ப்வுர தீப
கூறுவதகை சோன விடையமல்ல,  மகை சோறகை சோஇலங்கை அந்த
இயக்இலங்கைத்தின ்மூஇலங்கை அடித்தளத்வுரதப் புரிந்து
் சஇலங்கைகை சோள்வவுரதக் குறித்த விடையமகை சோகும.
விகை சபால் ஜெவீிவுரைகை சோவுக்கு ுழுவுடன் நெகை சோம ் சஇலங்கைகை சோஞ்்மும
அனுதகை சோ தீபம ் சஇலங்கைகை சோள்ளவுமில்வுரல அவிவுரைது
மிவுரைதுணைத்திற்இலங்கைகை சோஇலங்கை துக்இலங்கைம அனு்ரிக்இலங்கைவும
இல்வுரல.  ஆனகை சோல் JVP பிிவுரைச்சிவுரனயகை சோனது
இலங்வுரஇலங்கையின,  ் ச தீபகை சோதுவகை சோஇலங்கை பினதங்கிய
ுழுவுடன் நெகை சோடுஇலங்கைளின,  சிக்இலங்கைலகை சோன ்மூஇலங்கை உறவுஇலங்கைளது
கை சஇலங்கைகை சோதுணைத்தில் இருந்து அல்லகை சோமல்
கை சவறுவழியில் புரிந்து ் சஇலங்கைகை சோள்ளப் தீபடை முடியகை சோது
என தீபவுரத ுழுவுடன் நெகை சோம புரிந்து ் சஇலங்கைகை சோள்ள கை சவண்டும.
[10] 

LSSP இன இலங்கைகை சோட்டிக்் சஇலங்கைகை சோடுப்பும விவ்கை சோயிஇலங்கைவுரள கை சுழுவுடன் நெகை சோக்கி
அது இலங்கைகை சோட்டிய அலட்சியமுகை சம JVPக்இலங்கைகை சோன அடித்தளத்வுரத
உருவகை சோக்கித் தந்தது எனறு கை சுழுவுடன் நெகை சோர்த் ்ரியகை சோஇலங்கை
சுட்டிக்இலங்கைகை சோட்டினகை சோர்.  புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைமும அகை சத
 தீபகை சோவுரதயில்  தீபயணிக்இலங்கைக் கூடைகை சோது.

புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைத்தின மத்திய குழுவில் ஒரு
பிிவுரைதிநிதிஇலங்கைள் குழுவின முழுப் கை ச தீபிவுரைவுரவ ஒனறு,  1990
ுழுவுடன் நெவம தீபர் 6-9 அனறு கை சடைவிட் கை சுழுவுடன் நெகை சோர்த் உடைன, ுழுவுடன் நெடைத்திய் சதகை சோரு
விவகை சோதத்தில்,  இந்தப் பிிவுரைச்சிவுரன கை சமலதிஇலங்கைமகை சோஇலங்கை
விவகை சோதிக்இலங்கைப் தீபட்டைது. இது ் சதனனிலங்வுரஇலங்கையில் ுழுவுடன் நெவுரடை் ச தீபற்றுக்
் சஇலங்கைகை சோண்டிருந்த ஒரு  தீபடு் சஇலங்கைகை சோவுரலக்கு எதிிவுரைகை சோய் ஒரு
்ர்வகை சத்ப் பிிவுரைச்்கை சோிவுரைத்திற்கு இட்டுச் ் ச்னறது.

கை சமற்கூறிய விவகை சோதங்இலங்கைளின மூலமகை சோஇலங்கை எட்டைப் தீபட்டை அிவுரைசியல்
மற்றும தத்துவகை சோர்த்த ் சதளிவுஇலங்கைளின அடிப் தீபவுரடையில்,
் சதற்கில் கிிவுரைகை சோமப்புற இவுரளஞர்இலங்கைளுக்கு எதிிவுரைகை சோன அிவுரைசு
 தீபடு் சஇலங்கைகை சோவுரலக்கும,  வடைக்கில் தமிழ ் சவகுபால் ஜெனங்இலங்கைளுக்கு
எதிிவுரைகை சோஇலங்கை புதுப்பிக்இலங்கைப் தீபட்டிருந்த கை ச தீபகை சோருக்கும ஒரு
முற்றுப்புள்ளி வுரவக்இலங்கை,  ஒரு சுயகை சோதீனமகை சோன அிவுரைசியல்
்க்தியகை சோஇலங்கை,  ் சதகை சோழிலகை சோள வர்க்இலங்கைம தவுரலயிடை அவுரழப்பு
விடுத்து,  புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைம ஒரு அறிக்வுரஇலங்கை
விடுத்தது.  அிவுரைசு  தீபயங்இலங்கைிவுரைவகை சோதத்திற்கு எதிிவுரைகை சோஇலங்கை கிிவுரைகை சோமப்புற
் சவகுபால் ஜெனங்இலங்கைவுரள  தீபகை சோதுஇலங்கைகை சோப் தீப் சதன தீபது,  முதலகை சோளித்துவ
ஆட்சிவுரயத் தூக்கி வீசி, ஸ்ரீலங்இலங்கைகை சோ ஈழ ஐக்கிய கை ச்கை சோ்லி்க்
குடியிவுரைசுஇலங்கைளின வடிவில் ஒரு ் சதகை சோழிலகை சோளர்இலங்கைள்’  மற்றும
விவ்கை சோயிஇலங்கைள் அிவுரை்கை சோங்இலங்கைத்வுரத ஸ்தகை சோபிப் தீபதற்இலங்கைகை சோன
கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோட்டைத்துடைன பிரிக்இலங்கைவியலகை சோமல் பிவுரதுணைந்துள்ளது
என தீபவுரதயும அது சுட்டிக்இலங்கைகை சோட்டியது.

இது புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைம மற்றும அவுரனத்துலஇலங்கைக்
குழுவின அவுரனத்துப் பிரிவுஇலங்கைளது ஒரு விரிவகை சோன
பிிவுரைச்்கை சோிவுரைத்திற்இலங்கைகை சோன அடிப் தீபவுரடையகை சோகியது.

1990 இலங்கைளின ஆிவுரைம தீபத்தில்  தீபகை சோல்இலங்கைனஇலங்கைள்,  கிழக்கு ஐகை சிவுரைகை சோப் தீபகை சோ,
மற்றும முனனகை சோள் கை ச்கை சோவியத் ஒனறியத்தில் பிரிவிவுரனவகை சோத
இயக்இலங்கைங்இலங்கைள் ் சவடித்தவுரத ஒட்டி,  கை சதசியப் பிிவுரைச்சிவுரன
குறித்த ஒரு மிஇலங்கை முக்கியமகை சோன மறு-ஆய்வுரவ,  இலங்வுரஇலங்கை
மற்றும விரிந்த ் சதற்இலங்கைகை சோசியப் பிிவுரைகை சோந்தியத்திற்இலங்கைகை சோன புிவுரைட்சிக்
இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைத்தின முனகை சனகை சோக்கிவுரன கை சுழுவுடன் நெிவுரைடியகை சோஇலங்கை
எடுத்துக்இலங்கைகை சோட்டி, ுழுவுடன் நெகை சோனஇலங்கைகை சோம அகிலத்தின அவுரனத்துலஇலங்கைக் குழு
் சதகை சோடைக்கியது.

1993 பால் ஜெூனில் ுழுவுடன் நெடைந்த ுழுவுடன் நெகை சோனஇலங்கைகை சோம அகிலத்தின அவுரனத்துலஇலங்கைக்
குழுவின 13 வது கை ச தீபிவுரைவுரவயில்,  கை சதசியப் பிிவுரைச்சிவுரன
் சதகை சோடைர் தீபகை சோன அதன கை சவவுரலத்திட்டைம ் சதகை சோடைர் தீபகை சோஇலங்கைவும
குறிப் தீபகை சோஇலங்கை “சுய-நிர்துணைய”த்வுரத கை சுழுவுடன் நெகை சோக்கிய அதன
அணுகுமுவுரற ் சதகை சோடைர் தீபகை சோஇலங்கைவும அவுரனத்துலஇலங்கைக் குழு
விரிவகை சோன இலங்கைலந்துவுரிவுரையகை சோடைல்இலங்கைவுரள கை சமற்் சஇலங்கைகை சோண்டைது.

அதில் கை சடைவிட் கை சுழுவுடன் நெகை சோர்த் குறிப்பிட்டைகை சோர்:

சுய-நிர்துணையப் பிிவுரைச்சிவுரனக்கு —் ச தீபகை சோதுவகை சோஇலங்கை,
கை சதசியவகை சோதப் பிிவுரைச்சிவுரனக்கு— எந்த ஒரு
விவுரைலகை சோற்றுக்கு அப் தீபகை சோற் தீபட்டை (supra-historical)

அல்லது எக்இலங்கைகை சோலத்திற்குமகை சோன் சதகை சோரு ்மூஇலங்கை
் ச தீபருநிஇலங்கைழவுக்குரிய  தீபண்வுர தீபக் ் சஇலங்கைகை சோடுக்இலங்கை
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மறுக்கினற விவுரைலகை சோற்று ்டைவகை சோதரீதியகை சோன
அணுகுமுவுரற என தீபது,  உண்வுரமயில்,
் சலனினகை சோல்,  “கை சத்ங்இலங்கைளின சுய-நிர்துணையம
் சதகை சோடைர்பில் ுழுவுடன் நெகை சோடுஇலங்கைளின மூனறு வவுரஇலங்கைஇலங்கைள்”
எனறு அவர் குறிப்பிடுகினற அவிவுரைது
குறிப் தீபகை சோன மற்றும விவுரைலகை சோற்றுத் துல்லியமகை சோன
வவுரிவுரையவுரறயில்,  முழுவுரமயகை சோஇலங்கை
சுட்டிக்இலங்கைகை சோட்டைப் தீபடுகிறது.

“கை சத்ங்இலங்கைளின சுய-நிர்துணையம ் சதகை சோடைர்பில்
ுழுவுடன் நெகை சோடுஇலங்கைளின மூனறு வவுரஇலங்கைஇலங்கைள்”  என கை சதசியப்
பிிவுரைச்சிவுரன குறித்த அவிவுரைது 1913-16  இலங்கைகை சோல
எழுத்துக்இலங்கைளில் அவர் குறிப்பிடுகிறகை சோர்.
் சலனின “சுய-நிர்துணையத்துக்கு கை சத்ங்இலங்கைள்
் சஇலங்கைகை சோண்டிருக்கும உரிவுரம”  குறித்து அவர்
அறிவுறுத்துகிறகை ச தீபகை சோது,  இன கை ச தீபதங்இலங்கைள்
இலங்கைடைந்து ் சதகை சோழிலகை சோள வர்க்இலங்கைத்வுரத
ஐக்கியப் தீபடுத்துவதற்இலங்கைகை சோஇலங்கை கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோடுவதற்கும,
பால் ஜெகை சோரி்த்திற்கும ஏஇலங்கைகை சோதி தீபத்தியத்திற்கும
எதிிவுரைகை சோன கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோட்டைத்தில் ஒடுக்இலங்கைப் தீபட்டை
கை சதசியங்இலங்கைளது ஆதிவுரைவுரவ
அணிதிிவுரைட்டுவதற்இலங்கைகை சோஇலங்கைவுமகை சோன ஒரு
வழிவவுரஇலங்கையகை சோஇலங்கைகை சவ அவர் அவ்வகை சோறு ் ச்ய்தகை சோர்.
அவிவுரைது நிவுரலப் தீபகை சோடு எப்கை ச தீபகை சோதும ்மூஇலங்கை
மற்றும ் ச தீபகை சோருளகை சோதகை சோிவுரை அபிவிருத்தியின
மற்றும வர்க்இலங்கைப் கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோட்டைத்தின மட்டைத்வுரத
நி தீபந்தவுரனயகை சோஇலங்கைக் ் சஇலங்கைகை சோண்டிருந்தது. 1913 இல்,
ிவுரைஷ்ய ்கை சோமிவுரைகை சோஜ்யத்தில்,   தீபகை சோல்இலங்கைனஇலங்கைளில்
மற்றும கிழக்கு ஐகை சிவுரைகை சோப் தீபகை சோவில் சுய-
நிர்துணையத்துக்இலங்கைகை சோன உரிவுரமவுரய அவர்
முனவுரவத்தகை ச தீபகை சோது,  இந்த ுழுவுடன் நெகை சோடுஇலங்கைள்
் ச தீபரும தீபகை சோலும அப்கை ச தீபகை சோதும விவ்கை சோயம
்கை சோர்ந்ததகை சோஇலங்கைகை சவ இருந்தன,  முதலகை சோளித்துவ
அபிவிருத்தியும கை சதசிய இயக்இலங்கைமும அங்கு
அவற்றின அருமபு நிவுரலயில் இருந்தன. [11]

ஒரு நூற்றகை சோண்டுக்கும அதிஇலங்கைமகை சோன இலங்கைகை சோலத்திற்குப் பினனர்,
ஒட்டு் சமகை சோத்தமகை சோஇலங்கை இந்த உலஇலங்கைத்வுரதப் கை ச தீபகை சோலகை சவ,  இந்த
அத்தவுரன பிிவுரைகை சோந்தியங்இலங்கைளும மிஇலங்கைப்  தீபிவுரைந்த மகை சோற்றங்இலங்கைளுக்கு
உள்ளகை சோகியிருக்கினறன.

ஆசியகை சோ மற்றும ஆபிரிக்இலங்கைகை சோவில் உள்ள இந்த மூனறகை சோவது
வவுரஇலங்கையில் உள்ள ுழுவுடன் நெகை சோடுஇலங்கைளின நிவுரலயிலகை சோன ஆழமகை சோன
மகை சோற்றங்இலங்கைவுரள சுட்டிக்இலங்கைகை சோட்டி, கை சுழுவுடன் நெகை சோர்த் ் சதரிவித்தகை சோர்:

் சலனின இந்த வவுரஇலங்கைவுரய வவுரிவுரையவுரற ் ச்ய்த
கை சுழுவுடன் நெிவுரைத்தில் நிலவிய நிவுரலக்கு உண்வுரமயகை சோஇலங்கை
் ச தீபகை சோருந்தக் கூடியதகை சோஇலங்கை எந்த ுழுவுடன் நெகை சோடுஇலங்கைகை சளகை சோ
அல்லது ுழுவுடன் நெகை சோடுஇலங்கைளின குழுக்இலங்கைகை சளகை சோ
இருக்கினறனவகை சோ?  அந்தக் கை சஇலங்கைள்விவுரயக்
கை சஇலங்கைட்டைகை சோகை சல அதற்கு  தீபதில் கூறுவதகை சோய்
அவுரமயும.  நிச்்யமகை சோஇலங்கை 1913  அல்லது 1914
இன ஆசியகை சோ அல்லது ஆபிரிக்இலங்கைகை சோ
மிஇலங்கைப்் ச தீபருமளவில்
உருமகை சோற்றமவுரடைந்திருக்கிறது.  இிவுரைண்டைகை சோம

உலஇலங்கைப் கை ச தீபகை சோருக்குப் பினனர் “சுதந்திிவுரைம”
் ச தீபற்ற பினனர்,  அடிப் தீபவுரடை பால் ஜெனுழுவுடன் நெகை சோயஇலங்கைக்
இலங்கைடைவுரமஇலங்கைள் எதவுரனயும தீர்ப் தீபதில் கை சதசியவகை சோத
இயக்இலங்கைங்இலங்கைள்  தீபரிதகை சோ தீபஇலங்கைிவுரைமகை சோஇலங்கைத்
கை சதகை சோல்வியவுரடைந்ததின ஒரு விவுரளவகை சோஇலங்கை, இந்த
பிிவுரைகை சோந்தியங்இலங்கைளில்  தீபல்கை சவறு இன,  வகுப்பு
மற்றும மத அடிப் தீபவுரடைஇலங்கைளின வழி புதிய
இயக்இலங்கைங்இலங்கைள் எழுந்தன. [12] 

இந்த ் ச தீபகை சோதுவகை சோன நிஇலங்கைழச்சிப்கை ச தீபகை சோக்கின ஒரு ் சவளிப் தீபகை சோடைகை சோஇலங்கை
இந்தியகை சோவுரவ எடுத்துக் ் சஇலங்கைகை சோண்டு, கை சுழுவுடன் நெகை சோர்த் விளக்கினகை சோர்:

இந்தியகை சோவில் முதலகை சோளித்துவ கை சதசிய
கை சவவுரலத்திட்டைத்தின வீழச்சியில் இருந்து,
அல்லது,  கை சவறுவிதமகை சோய் ் ச்கை சோல்வதகை சோனகை சோல்,
இந்திய முதலகை சோளித்துவ வர்க்இலங்கைம
உண்வுரமயகை சோன கை சதசிய ஐக்கியப் தீபடுத்தவுரல
்கை சோதிக்இலங்கைகை சவகை சோ அல்லது இந்தியகை சோவுரவ
ஏஇலங்கைகை சோதி தீபத்திய கை சமலகை சோதிக்இலங்கைத்தில் இருந்து
விடுதவுரல ் ச்ய்யகை சவகை சோ திறனற்றதகை சோஇலங்கை இருந்த
அந்த துல்லியமகை சோன இலங்கைகை சோிவுரைதுணைத்தகை சோல்,  இந்த
அிவுரைசின ்டைலத்வுரத அடிப் தீபவுரடையகை சோஇலங்கைக்
் சஇலங்கைகை சோண்டு,  எந்த விதத்திலும நூற்றகை சோண்டின
முதல்  தீபகை சோதியின புிவுரைட்சிஇலங்கைிவுரை கை சதசியவகை சோத
இயக்இலங்கைங்இலங்கைளகை சோல் குதுணைகை சோம்ப் தீபடுத்தப் தீபட்டை
அவுரனவருக்குமகை சோஇலங்கை கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோடுதல் என தீபதகை சோன
தனவுரம எவுரதயுகை சம ் சஇலங்கைகை சோண்டிிவுரைகை சோத,
பிளவு தீபடுத்தல் மற்றும பிரிவிவுரனவகை சோத
இயக்இலங்கைங்இலங்கைளது அத்தவுரன வவுரஇலங்கைஇலங்கைளும
மீண்டும எழுந்திருப் தீபவுரத,  ுழுவுடன் நெகை சோம
் சஇலங்கைகை சோண்டிருக்கிகை சறகை சோம. [13] 

முனனகை சோள் கை ச்கை சோவியத் ஒனறியம, கிழக்கு ஐகை சிவுரைகை சோப் தீபகை சோ மற்றும
 தீபகை சோல்இலங்கைனஇலங்கைளில்,  முனனகை சோள்-ஸ்ிவுரைகை சோலினி் அதிஇலங்கைகை சோிவுரைத்துவகை சோதிஇலங்கைள்
மற்றும முதலகை சோளித்துவவகை சோதிஇலங்கைளின சிறு குழுக்இலங்கைள்
முதலகை சோளித்துவ மீட்சியின  தீபகுதியகை சோஇலங்கை தமக்இலங்கைகை சோஇலங்கை
பிிவுரைகை சோந்தியங்இலங்கைவுரள ் சவட்டி் சயடுத்துக் ் சஇலங்கைகை சோள்ளும ் ச தீபகை சோருட்டு
 தீபல்கை சவறு வகுப்புவகை சோத மற்றும இனவகை சோத பிளவுஇலங்கைவுரள
தூண்டி விட்டுக் ் சஇலங்கைகை சோண்டிருந்தனர்.

இந்த புதிய கை சதசியவகை சோத பிரிவிவுரனவகை சோத இயக்இலங்கைங்இலங்கைள்
எதற்குகை சம ஏஇலங்கைகை சோதி தீபத்திய-எதிர்ப்பு இயல்பு அல்லது
விவுரைலகை சோற்றுரீதியகை சோஇலங்கை முற்கை ச தீபகை சோக்இலங்கைகை சோன இயல்பு இருக்இலங்கைவில்வுரல.
மகை சோறகை சோஇலங்கை,  அவுரவ ஏஇலங்கைகை சோதி தீபத்தியங்இலங்கைளின அிவுரைவவுரதுணைப்வுர தீபயும
உலஇலங்கை மூலதனத்துடைனகை சோன தனிப் தீபட்டை உடைன தீபகை சோடுஇலங்கைவுரளயும
் ச்யலூக்இலங்கைத்துடைன எதிர்கை சுழுவுடன் நெகை சோக்கிக் ் சஇலங்கைகை சோண்டிருந்தன,
் சவளிுழுவுடன் நெகை சோட்டு  தீபனனகை சோட்டு ் ச தீபருநிறுவனங்இலங்கைளுக்கு
 தீபகை சோதுஇலங்கைகை சோப் தீபகை சோன புஇலங்கைலிடைங்இலங்கைவுரள வழங்இலங்கை விவுரழந்தன.

கை சுழுவுடன் நெகை சோர்த் குறிப்பிட்டைகை சோர்:

 தீபல்கை சதசிய நிறுவனங்இலங்கைளின உற் தீபத்தியின
அபிவிருத்தியகை சோனது எண்துணைற்ற அிவுரைசுஇலங்கைளுக்கு,
அல்லது எண்துணைற்ற துண்டுக் குழுக்இலங்கைளுக்கு,
அவுரவ இதற்கு முன ஒருகை ச தீபகை சோதும
் சஇலங்கைகை சோண்டிிவுரைகை சோத ்கை சோத்தியங்இலங்கைவுரள வழங்குகிறது.
் ச தீபகை சோருளகை சோதகை சோிவுரை அபிவிருத்தி

7- Drawing the lessons of the ICFI split—International Strategy and National Tactics: The change in the ICFI’s approach to national liberation movements 



நிஇலங்கைழச்சிப்கை ச தீபகை சோக்கும,  மூலதனத்தின
ுழுவுடன் நெஇலங்கைர்நிவுரலயும ஒரு மிஇலங்கைச் சிறு  தீபகுதிக்குள்
இருக்இலங்கைக் கூடிய ஏகை சதகை சோ் சவகை சோரு வவுரஇலங்கை இனக்
குழுவகை சோக்இலங்கைங்இலங்கைளுக்கும கூடை, அவுரவ ்ர்வகை சத்
மூலதனத்துடைன எவ்வகை சோறு பிவுரதுணைத்துக்
் சஇலங்கைகை சோள்கினறன என தீபவுரதப் ் ச தீபகை சோறுத்து சில
கை சதசியக் குழுவகை சோக்இலங்கைங்இலங்கைளுக்கு சுதந்திிவுரைத்தின
அடிப் தீபவுரடையில் குறிப்பிட்டை ஆதகை சோயங்இலங்கைவுரளப்
் ச தீபறுவவுரத ்கை சோத்தியமகை சோக்குகினறன.
எல்லகை சோவற்றுக்கும கை சமல் சிங்இலங்கைப்பூர், வுரதவகை சோன
மற்றும ் ஹகை சோங்இலங்கைகை சோங் கை ச தீபகை சோனறவுரவ இதற்இலங்கைகை சோன
மகை சோதிரிஇலங்கைளகை சோய் இருக்கினறன. [14]

அந்த விவகை சோதத்தில்,  புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கை ் ச தீபகை சோதுச்
் ச்யலிவுரைகை சோன விகை சபால் ஜெ டையஸ் கூறினகை சோர்:

கை சதசிய பால் ஜெனுழுவுடன் நெகை சோயஇலங்கை உரிவுரமஇலங்கைளது
பிிவுரைச்சிவுரனயகை சோனது புிவுரைட்சியகை சோளர்இலங்கைளகை சோல்,  ஒரு
உலஇலங்கை கை ச்கை சோ்லி் கை சவவுரலத்திட்டைத்தின
-மகை சோர்க்சி் இயக்இலங்கைம,  அதகை சோவது ட்் சிவுரைகை சோட்ஸ்கி்
இயக்இலங்கைம,  இதற்இலங்கைகை சோஇலங்கைகை சவ கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோடுகிறது-
 தீபகுதியகை சோஇலங்கை அணுஇலங்கைப் தீபடை கை சவண்டும.  இந்த
பால் ஜெனுழுவுடன் நெகை சோயஇலங்கைக் இலங்கைடைவுரமஇலங்கைள் கை ச்கை சோ்லி்ப்
புிவுரைட்சியின ஒரு துவுரதுணை விவுரள் ச தீபகை சோருளகை சோஇலங்கைகை சவ
அவுரடையப் தீபடை முடியும எனறு ுழுவுடன் நெகை சோங்இலங்கைள்
எப்கை ச தீபகை சோதும வலியுறுத்தி வந்திருக்கிகை சறகை சோம.
ஆஇலங்கைகை சவ,  கை சதசிய பால் ஜெனுழுவுடன் நெகை சோயஇலங்கை உரிவுரமஇலங்கைள்
உலஇலங்கை கை ச்கை சோ்லி்ப் புிவுரைட்சியின ஒரு துவுரதுணை
விவுரள் ச தீபகை சோருளகை சோஇலங்கை மட்டுகை சம அவுரடையப் தீபடை
முடியும.  கை சதசிய பால் ஜெனுழுவுடன் நெகை சோயஇலங்கை உரிவுரமஇலங்கைவுரள
்கை சோதிப் தீபதற்கு கை சதசிய வழிகை சயதும கிவுரடையகை சோது.
கை சதசிய விடுதவுரல அல்லது சுதந்திிவுரைத்திற்இலங்கைகை சோன
கை சதசிய  தீபகை சோவுரதஇலங்கைள் ஏதுமில்வுரல. [15]

உலஇலங்கை சூழநிவுரலயில் மிஇலங்கைப்  தீபிவுரைந்த மகை சோற்றங்இலங்கைளது
நிவுரலவுரமஇலங்கைளின கீழ, “சுய-நிர்துணைய” சுகை சலகை சோஇலங்கைத்வுரத கை சுழுவுடன் நெகை சோக்கிய
ுழுவுடன் நெகை சோனஇலங்கைகை சோம அகிலத்தின அவுரனத்துலக் குழுவின
அணுகுமுவுரறயில் ஒரு மகை சோற்றத்திற்இலங்கைகை சோஇலங்கை வகை சோதகை சோடிய,  கை சடைவிட்
கை சுழுவுடன் நெகை சோர்த் அறிவித்தகை சோர்:

வகுப்புவகை சோத,  இனவகை சோத மற்றும கை ச தீபரினவகை சோத
இயக்இலங்கைங்இலங்கைள் சுய-நிர்துணைய சுகை சலகை சோஇலங்கைம,  கை சதசிய
விடுதவுரல பால் ஜெனுழுவுடன் நெகை சோயஇலங்கை வகை சோர்த்வுரதயகை சோடைல்இலங்கைளுக்கு
பினனகை சோல் ஒளிந்து ் சஇலங்கைகை சோள்கினற
அகை சதகை சுழுவுடன் நெிவுரைத்தில்,   தீபிவுரைந்த மக்இலங்கைவுரள
ஏஇலங்கைகை சோதி தீபத்தியத்திற்கு மீண்டும
அடிவுரமப் தீபடுத்துவவுரத ் ச தீபகை சோருளகை சோதகை சோிவுரை
உள்ளடைக்இலங்கைமகை சோஇலங்கைக் ் சஇலங்கைகை சோண்டை ஒரு
் சஇலங்கைகை சோள்வுரஇலங்கைவுரயகை சய அவுரவ பின தீபற்றுகினறன.
அவுரவ கை சதசிய விடுதவுரலவுரய இந்த
வகை சோர்த்வுரத முந்வுரதய் சதகை சோரு விவுரைலகை சோற்றுக்
இலங்கைகை சோலஇலங்கைட்டைத்தில் புரிந்து
் சஇலங்கைகை சோள்ளப் தீபட்டிருந்தவகை சோறகை சோன் சதகை சோரு
அர்த்தத்தில் கை சுழுவுடன் நெகை சோக்கி ் ச்லுத்தப் தீபடுவதில்வுரல,
மகை சோறகை சோஇலங்கை  தீபிவுரைந்த மக்இலங்கைளகை சோல் முனனதகை சோஇலங்கை

ஈட்டைப் தீபட்டிருந்த மட்டுப் தீபடுத்தப் தீபட்டை
் சவற்றிஇலங்கைவுரளயும அழிப் தீபவுரத கை சுழுவுடன் நெகை சோக்கிகை சய
் ச்லுத்தப் தீபடுகினறன. [16]

இந்த விவகை சோதத்தின  தீபகை சோவுரதயில் எட்டைப் தீபட்டை அிவுரைசியல்
மற்றும தத்துவகை சோர்த்த ் சதளிவின வழியில்,  ுழுவுடன் நெகை சோனஇலங்கைகை சோம
அகிலத்தின அவுரனத்துலக் குழு,  ் சதகை சோழிலகை சோள வர்க்இலங்கைத்வுரத
ஐக்கியப் தீபடுத்தப் கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோடுவதற்கு,  தமிழீழ விடுதவுரலப்
புலிஇலங்கைள் கை ச தீபகை சோனற  தீபல்கை சவறு கை சதசிய பிரிவிவுரனவகை சோத
இயக்இலங்கைங்இலங்கைவுரள கை சுழுவுடன் நெகை சோக்கியும அவுரவ தனி முதலகை சோளித்துவ
அிவுரைசுஇலங்கைவுரள —அகை சுழுவுடன் நெஇலங்கை ்ந்தர்ப் தீபங்இலங்கைளில் சிறு துண்டு
அிவுரைசுஇலங்கைவுரள— உருவகை சோக்குவவுரத நியகை சோயப் தீபடுத்துவதற்இலங்கைகை சோஇலங்கை
“சுய-நிர்துணைய உரிவுரம”வுரய முனவுரவப் தீபவுரத கை சுழுவுடன் நெகை சோக்கியும
ஒரு விமர்்னபூர்வமகை சோன,  இனனும குகை சிவுரைகை சோதமகை சோனதுமகை சோன,
ஒரு மகை சனகை சோ தீபகை சோவத்வுரத அது எடுத்தகை சோஇலங்கை கை சவண்டும எனறு
முடி் சவடுத்தது.

ுழுவுடன் நெகை சோனஇலங்கைகை சோம அகிலத்தின அவுரனத்துலஇலங்கைக் குழு விளக்கியது:

இங்கை சஇலங்கை முக்கிய கை சஇலங்கைள்வி எனன் சவனறகை சோல்,
 தீபவுரழய முதலகை சோளித்துவ கை சதசிய
இயக்இலங்கைங்இலங்கைளின உவுரடைவிற்கு ் சதகை சோழிலகை சோள
வர்க்இலங்கைத்தின புிவுரைட்சிஇலங்கைிவுரைக் இலங்கைட்சி எவ்வகை சோறு
 தீபதிலிறுப்பு ் ச்ய்கிறது? இந்த ுழுவுடன் நெகை சோடுஇலங்கைளிலுள்ள
 தீபிவுரைந்த ் சவகுபால் ஜெனங்இலங்கைள்,  இலங்கைகை சோலனித்துவ
அஇலங்கைற்றத்தின மூலமகை சோஇலங்கை மற்றும மத
பிிவுரைத்திகை சயஇலங்கைவகை சோத (particularism) அடித்தளத்தின
மீது உருவகை சோக்இலங்கைப் தீபடுகினற துண்டு அிவுரைசுஇலங்கைவுரள
அடிப் தீபவுரடையகை சோஇலங்கைக் ் சஇலங்கைகை சோண்டு புதிய
பிரிவிவுரனவகை சோத இயக்இலங்கைங்இலங்கைளின மூலமகை சோஇலங்கை
தமது ுழுவுடன் நெலனஇலங்கைவுரள முன் சனடுத்தகை சோஇலங்கை
கை சவண்டுமகை சோ?

அத்தவுரஇலங்கைய் சதகை சோரு முனகை சனகை சோக்வுரஇலங்கை ுழுவுடன் நெகை சோங்இலங்கைள்
திட்டைவட்டைமகை சோஇலங்கை நிிவுரைகை சோஇலங்கைரிக்கிகை சறகை சோம.  இத்தவுரஇலங்கைய
துண்டு அிவுரைசுஇலங்கைள் இந்தியகை சோவிகை சலகை சோ அல்லது
கை சவ் சறங்கிலுகை சமகை சோ ் சதகை சோழிலகை சோள வர்க்இலங்கைத்திற்கும
மற்றும ஒடுக்இலங்கைப் தீபட்டை  தீபிவுரைந்த மக்இலங்கைளுக்கும
எந்த முனகை சனகை சோக்கிய  தீபகை சோவுரதவுரயயும வழங்இலங்கைப்
கை ச தீபகை சோவதில்வுரல.  அதிஇலங்கை தீபட்்மகை சோஇலங்கை,
்லுவுரஇலங்கையுவுரடைய வர்க்இலங்கைங்இலங்கைளின ஒரு
சினனஞ்சிறு அடுக்கிற்கு,  அவுரவ ஒரு
தவுரடையில்லகை சோ வகை சோணிஇலங்கை மண்டைலத்வுரத
உருவகை சோக்கி ுழுவுடன் நெகை சோடுஇலங்கைடைந்த மூலதனத்துடைன தமது
் ச்கை சோந்த உடைன தீபகை சோடுஇலங்கைவுரள ஏற் தீபடுத்திக்
் சஇலங்கைகை சோள்ள இயலுகினற மட்டைத்திற்கு,
இலகை சோ தீபங்இலங்கைவுரள உருவகை சோக்கித் தரும.
் சவகுபால் ஜெனங்இலங்கைவுரள ் ச தீபகை சோறுத்தவவுரிவுரையில், அவுரவ
இனச் ்ண்வுரடை இிவுரைத்தப் தீபகை சோய்வுஇலங்கைளுக்கும
தீவிிவுரைப் தீபட்டை சுிவுரைண்டைலுக்கும மட்டுகை சம
வகை சோய்ப்புவளம அளிக்கினறன. [17]

புிவுரைட்சிக் இலங்கைமயூனிஸ்ட் இலங்கைழஇலங்கைம,  ் சஇலங்கைகை சோழுமபில் அடுத்தடுத்த
அிவுரை்கை சோங்இலங்கைங்இலங்கைளகை சோல் ுழுவுடன் நெடைத்தப் தீபட்டை தமிழர்-விகை சிவுரைகை சோத இனவகை சோதப்
கை ச தீபகை சோருக்இலங்கைகை சோன அதன கை சஇலங்கைகை சோட் தீபகை சோடைகை சோன மற்றும தீிவுரைமிக்இலங்கை
எதிர்ப்வுர தீப ் சதகை சோடைர்ந்தது,  ஒடுக்இலங்கைப் தீபட்டை தமிழ
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் சவகுபால் ஜெனங்இலங்கைளின பால் ஜெனுழுவுடன் நெகை சோயஇலங்கை உரிவுரமஇலங்கைவுரளப்  தீபகை சோதுஇலங்கைகை சோத்து
நினறது எனற அகை சதகை சுழுவுடன் நெிவுரைத்தில் தமிழீழ விடுதவுரலப்
புலிஇலங்கைளின பிரிவிவுரனவகை சோத கை சவவுரலத்திட்டைத்வுரத எதிர்த்தது.
முதலகை சோளித்துவ ஆட்சிவுரயத் தூக்கிவீசி ஸ்ரீலங்இலங்கைகை சோ ஈழம
கை ச்கை சோ்லி்க் குடியிவுரைசுஇலங்கைளின ஒனறியத்வுரத ஸ்தகை சோபிப் தீபதற்இலங்கைகை சோஇலங்கை,
சிங்இலங்கைள,  தமிழ,  முஸ்லீம இனகை ச தீபதமினறி ் சதகை சோழிலகை சோள
வர்க்இலங்கைத்வுரத ஐக்கியப் தீபடுத்துவதற்இலங்கைகை சோஇலங்கை இலங்கைட்சி தளர்ச்சியினறி
் சதகை சோடைர்ந்து கை ச தீபகை சோிவுரைகை சோடி வந்திருக்கிறது. 
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