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இலங்ககையில் லங்கைலங்கா சம சமலங்காஜக் கைட்சியின
மலங்காபாபெரும் கைலங்காட்டிக்பகைலங்காடுப்பில் இருந்த

ஐம்ாபெத ஆண்டுகைள் 
Statement of the Socialist Equality Party (Sri Lanka),       11 June 2014

இன்றய தினம, லங்்கங்கா சம சமங்காஜக் ்கட்சி (LSSP), பிரதமர

சிறிமங்கா பண்பண்டங்காரடாரநங்காயக்்கங்காவின் முதலங்காளித்துவ சிறிலங்்கங்கா

சுதந்திரக் ்கட்சியுபண்டன் (SLFP) ஒரு கூட்பண்டணி அரசங்காங்்கத்தில
இஇண இணைந்து்துக்கங்காண்பண்டதன் 50வது ஆண்இணபண்ட குறிக்கின்றது.

முதல முஇணறயங்கா்க ட்்துகரங்காட்ஸ்கிஸ்டு்கள் என கூறிக்்துக்கங்காண்பண்ட
ஒரு ்கட்சி,  ஒரு முதலங்காளித்துவ அரசங்காங்்கத்தில

நுஇண நுழைந்து்துக்கங்காண்பண்டது.  இது சரவததச ்துகதங்காழிலங்காள
வரக்்கத்திற்கு நீண்பண்ட்கங்கால தங்காக்்கங்்கஇணளக் ்துக்கங்காண்பண்ட ஒரு

வரலங்காற்றுக் ்கங்காட்டிக் ்துக்கங்காடுப்பங்காகும.

லங்்கங்கா சம சமங்காஜக் ்கட்சி உத்திதயங்கா்கபூரவமங்கா்க
பண்பண்டங்காரடாரநங்காயக்்கங்கா அரசங்காங்்கத்தில இஇண இணைந்து மூன்று

அஇணமச்சரஇணவ பதவி்கஇணள ஏற்றுக்்துக்கங்காண்பண்டது.  லங்்கங்கா சம
சமங்காஜக் ்கட்சி தஇணலவர என்.எம. ்துகபதரரங்கா, அரசங்காங்்கத்தின்

நிதி அஇணமச்சரங்கா்க முக்கிய பதவிஇணய எடுத்துக்்துக்கங்காண்பண்டங்கார.
இதற்கு சில டாரநங்காட்்களுக்கு முன்னரதங்கான்,  லங்்கங்கா சம

சமங்காஜக் ்கட்சியின் ஒரு விதசபண்ட மங்காடாரநங்காட்டில,  ஆளும
கூட்பண்டணியில இஇண இணைவதற்கு ்துகபதரரங்கா ்துக்கங்காண்டுவந்த

தீரமங்கானத்துக்கு ஆதரவங்கா்க 501  பிரதிநிதி்கள்
வங்காக்்களித்தனர.  159  சிறுபங்கான்இணம பிரதிநிதி்கள்

தீரமங்கானத்இணத எதிரத்தததங்காடு,  உபண்டனடியங்கா்க (புரட்சி்கர)

லங்்கங்கா சம சமங்காஜக் ்கட்சிஇணய அலலது லங்்கங்கா சம

சமங்காஜக் ்கட்சி (ஆர)  என்பஇணத அஇணமக்்க பிரிந்து
்துகசன்றனர.

1963  ்துகசப்பண்டமபரில,  வளரச்சி ்கங்காணும தவஇணலநிறுத்த

இயக்்கத்திலும 21  அமச த்கங்காரிக்இண்க்கள் இயக்்கம
ஸ்தங்காபிக்்கப்பட்பண்டதிலும ்துகவளிப்பங்காட்இணபண்டக் ்கண்பண்ட,

்துகதங்காழிலங்காள வரக்்கத்தின் அதி்கரித்துவரும

தீவிரமயப்படுதஇணல ஒடுக்குவதற்த்க லங்்கங்கா சம சமங்காஜக்

்கட்சி,  கூட்பண்டணிக்கு அஇண நுழைக்்கப்பட்பண்டது.  அ்துகமரிக்்க
ஜனங்காதிபதி தஜங்கான் எஃப் ்துக்கன்னடி,  அதத மங்காதத்தில

்துகபதரரங்கா உட்பபண்ட இலங்இண்க பங்காரங்காளுமன்ற பிரதிநிதி்கஇணள
சந்திக்குமளவுக்கு ்துக்கங்காழுமபில அரசியல ்துகடாரநருக்்கடி்கள்

்துகதங்காபண்டரபங்கா்க சரவததச ்கவனம திருமபியிருந்தது.

1964  மங்காரசில,  இலங்இண்கயில முதலங்காளித்துவ ஆட்சி
எதிரதடாரநங்காக்கிய ஆபத்இணத டாரநன்கு உ இணைரந்திருந்த

பண்பண்டங்காரடாரநங்காயக்்கங்கா,  சரவங்காதி்கங்காரத்இணத ஸ்தங்காபித்து துப்பங்காக்கி
முஇணனயில ்துகதங்காழிலங்காளர்கஇணள மீண்டும தவஇணலக்கு

அனுப்புமங்காறு,  அலலது ஒரு ததசிய ஐக்கிய

அரசங்காங்்கத்இணத அஇணமக்குமங்காறு தனக்கு பலதவறு
இபண்டங்்களில இருந்து அழுத்தம வருவதங்கா்க

பங்காரங்காளுமன்றத்தில அறிவித்தங்கார.  "எனது முடிவு
என்ன்துகவனில,  இந்த தீரவு்கள் எதுவும டாரநங்காம ்துகசலல

தவண்டிய இபண்டத்துக்கு ்துகசலல உதவங்காது.......  எனதவ,
்கனவங்கான்்கதள,  டாரநங்கான் ்துகதங்காழிலங்காள வரக்்கத்தின்

தஇணலவர்களுபண்டன் தபச்சுக்்கஇணள ஆரமபிக்்க முடிவு
்துகசய்துள்தளன்," என்று அவர அறிவித்தங்கார.

அரசங்காங்்கத்தில நுஇண நுழைந்து்துக்கங்காண்பண்ட பின்னர,  21  அமச

த்கங்காரிக்இண்க்கள் இயக்்கத்இணத நிறுத்திய லங்்கங்கா சம

சமங்காஜக் ்கட்சி,  ்துகதங்காழிலங்காள வரக்்கத்தின் மத்தியில

கு நுழைப்பத்இணதயும அரசியல தபண்டமபுரள்இணவயும
உருவங்காக்கியது.  பப்தலங்காவங்காதம என்றஇண நுழைக்்கப்படும

சந்தரப்பவங்காத தபங்காக்குக்கு எதிரங்கா்க,  டாரநங்கான்்கங்காம அகிலத்தின்
அஇணனத்துல்கக் குழு முன்்துகனடுத்த தபங்காரங்காட்பண்டத்தின்

படிப்பிஇணன்கஇணள அடிப்பஇணபண்டயங்கா்க ்துக்கங்காண்டு மட்டுதம

லங்்கங்கா சம சமங்காஜக் ்கட்சியின் ்கங்காட்டிக்்துக்கங்காடுப்பின்

அரசியல தவர்கஇணள புரிந்து ்துக்கங்காள்வது சங்காத்தியமங்காகும.

1964  ஜூஇணலயில ்துகவளியிபண்டப்பட்பண்ட ஒரு அறிக்இண்கயில,

டாரநங்கான்்கங்காம அகிலத்தின் அஇணனத்துல்கக் குழு,  லங்்கங்கா சம

சமங்காஜக் ்கட்சி ்துகசய்த துதரங்கா்கத்தின் சரவததச

முக்கியத்துவத்இணத விளக்கியது:  "லங்்கங்கா சம சமங்காஜக்

்கட்சி உறுப்பினர்கள் பண்பண்டங்காரடாரநங்காயக்்கவின் கூட்பண்டணிக்குள்
நுஇண நுழைந்து்துக்கங்காண்பண்டஇணம டாரநங்கான்்கங்காம அகிலத்தின்

பரி இணைங்காமத்தில ஒரு முழு ச்கங்காப்தம முடிவுக்கு வந்தஇணத
குறிக்கின்றது.  ்துகதங்காழிலங்காள வரக்்கத்தின் ததங்காலவிஇணய

தயங்காரிப்பு ்துகசய்ததில அது தடாரநரடியங்கா்க ஏ்கங்காதிபத்தியத்துக்கு
தசஇணவ ்துகசய்ததன் மூலம,  உல்க ட்்துகரங்காட்ஸ்கிச

இயக்்கத்தில திருத்தலவங்காதம அதன் ்துகவளிப்பங்காட்இணபண்டக்
்கண்டுள்ளது."

லங்்கங்கா சம சமங்காஜக் ்கட்சியின் அரசியல பின்னடிப்புக்கு

அத்திவங்காரமங்கா்க இருந்த பப்தலங்காவங்காத அரசியலுக்கு

எதிரங்கா்க,  டாரநங்கான்்கங்காம அகிலத்தின் அஇணனத்துல்கக் குழுவின்
இலங்இண்க பகுதியங்கா்க 1968 ல புரட்சிக் ்கமயூனிஸ்ட் ்க நுழை்கம

(பு்க்க)  -தசங்காசலிச சமத்துவக் ்கட்சியின் (தசங்காச்க)
முன்தனங்காடி- ஸ்தங்காபிக்்கப்பட்பண்டது.

1- Fifty years since the LSSP’s Great Betrayal in Sri Lanka 



லங்்கங்கா சம சமங்காஜக் ்கட்சியின் ்கங்காட்டிக்்துக்கங்காடுப்பில இருந்து

ததங்கான்றிய ஏஇணனய ஒவ்்துகவங்காரு அரசியல தபங்காக்கும,

லங்்கங்கா சம சமங்காஜக் ்கட்சி (ஆர)  தபங்கான்று சிஇணதந்து

தபங்காயின,  அலலது ்துக்கங்காழுமபு அரசியல ஸ்தங்காப்கத்தின்

ஒரு பகுதியங்கா்க மங்காறியுள்ளன.  இன்று லங்்கங்கா சம சமங்காஜ

்கட்சி,  ஜனங்காதிபதி மஹிந்த இரங்காஜபக்ஷவின் எததச்சதி்கங்கார
அரசங்காங்்கத்தில ஒரு சிறு பிரிவங்கா்க இருக்கின்றது. டாரநவ சம

சமங்காஜக் ்கட்சி (NSSP) மற்றும ஐக்கிய தசங்காசலிசக் ்கட்சி
(USP)  தபங்கான்ற தபங்காலி இபண்டது்கள் லங்்கங்கா சம சமங்காஜக்

்கட்சியில இருந்து பிரிந்ததபங்காதிலும,  அதன் வரக்்க
ஒத்துஇண நுழைப்பு அரசியலில இருந்து பிரியதவயிலஇணல.

இன்று அஇணவ வலதுசங்காரி எதிர ்கட்சியங்கான ஐக்கிய
ததசியக் ்கட்சி (UNP) உபண்டன் டாரநஇணபண்டமுஇணறயில கூட்பண்டணியங்கா்க

்துகசயற்படுகின்றன.

லங்்கங்கா சம சமங்காஜக் ்கட்சி, ட்்துகரங்காட்ஸ்கிச த்கங்காட்பங்காடு்கஇணள

்கங்காட்டிக் ்துக்கங்காடுத்தது ஏன் மற்றும அதன் தங்காக்்கங்்கள்
என்ன என்பஇணத இலங்இண்கயில மட்டுமன்றி ஆசியங்கா

மற்றும உல்கம பூரங்காவும உள்ள ்துகதங்காழிலங்காளர்கள் மற்றும
இஇணளஞர்களும புரிந்து ்துக்கங்காள்ள தவண்டியது

அவசியமங்காகும.  அந்த அடிப்பஇணபண்டயில மட்டுதம,  வளரச்சி
்கங்காணும தபங்கார ஆபத்துக்்கள் மற்றும சமூ்க

எதிரப்புரட்சிக்கு எதிரங்கா்க சரவததச ்துகதங்காழிலங்காள
வரக்்கத்தின் ஒரு புரட்சி்கர இயக்்கத்இணத உருவங்காக்்க

முடியும.

அஇணனத்துல்கக் குழுவின் சங்காரபில இக்்கங்காட்டிக்்துக்கங்காடுப்புக்கு
எதிரங்கா்க தஇணலயீடு ்துகசய்வதற்்கங்கா்க 1964 ஜூனில ்துக்கங்காழுமபு

்துகசன்ற, பிரிட்டிஷ் தசங்காசலிச ்துகதங்காழிலங்காளர ்க நுழை்கத்தின் (SLL)

தஇணலவர ்துகஜரரி ஹீலி, "இதற்்கங்கான [லங்்கங்கா சம சமங்காஜக்

்கட்சியின் சீரழிவுக்்கங்கான]  பதில,  இலங்இண்கயில அன்றி,
பப்தலங்காவங்காத திருத்தலவங்காதம பற்றிய ஒரு சரவததச

ஆய்விதலதய உள்ளது. இந்த கூட்பண்டணியின் உண்இணமயங்கான
சிற்பி்கள் பங்காரிசிதலதய உள்ளனர." என விளக்கினங்கார.

இரண்பண்டங்காம உல்கப் தபங்கார ்துகவடித்தஇணத அடுத்தும மற்றும

தபங்காருக்கு பிந்இணதய உல்க முதலங்காளித்துவத்தின்
மறுஸ்திரமயமங்காக்்கத்தின் அழுத்தத்தின் கீழும,  டாரநங்கான்்கங்காம

அகிலத்தினுள் மிதுள் மிஷேல பப்தலங்கா மற்றும ஏர்துகனஸ்ட்
மண்தபண்டல தஇணலஇணமயிலங்கான சந்தரப்பவங்காத தபங்காக்கு

தஇணலநீட்டியது.  பனிப்தபங்கார வளரச்சியுற்ற நிஇணலயில,
“முதலங்காளித்துவ ஆட்சி்கஇணளயும ஸ்ரங்காலினிச

உல்கத்இணதயும இன்றியஇணமயங்காமல உள்ளபண்டக்கிய”  ஒரு
புதிய "புறநிஇணல யதங்காரத்தம"  வ நுழைஇணமக்கு வந்துள்ளது

என்று பிர்கபண்டனம ்துகசய்த பப்தலங்கா,  ஸ்ரங்காலினிச
அதி்கங்காரத்துவத்தின் எதிரப்புரட்சித் தன்இணம பற்றிய

ட்்துகரங்காட்ஸ்கியின் பண்புமயப்படுத்தஇணல நிரங்கா்கரித்து,
அதற்கு ஒரு வரலங்காற்றுரீதியங்கான முற்தபங்காக்குப் பங்காத்திரம

உள்ளதங்கா்க அங்கீ்கரித்தங்கார.

பப்தலங்காவங்காதம,  ்துகதங்காழிலங்காள வரக்்கத்தின் புரட்சி்கரப்
பங்காத்திரத்இணதயும,  சுயங்காதீனமங்கான ட்்துகரங்காட்ஸ்கிச ்கட்சி்கஇணள

்கட்டி்துகயழுப்புவதற்்கங்கான அவசியத்இணதயும நிரங்கா்கரித்தது.

மங்காறங்கா்க,  ்துகதங்காழிலங்காளர இயக்்கங்்களுக்குள் உள்ள
ஸ்ரங்காலினிசம, சமூ்க ஜனடாரநங்காய்கக் ்கட்சி, மற்றும இலங்இண்க

தபங்கான்ற டாரநங்காடு்களில தீவிரவங்காத முதலங்காளித்துவ ததசியவங்காத
தபங்காக்கு்கள் தபங்கான்ற பலதவறு முதலங்காளித்துவ

மு்கவங்காண்இணம்களுக்குள் டாரநங்கான்்கங்காம அகிலத்தின் பிரிவு்கஇணள
்கஇணரத்துவிபண்ட முன்்துகமங்காழிந்தன.

பப்தலங்காவங்காத சந்தரப்பவங்காதத்திற்கு எதிரங்கா்க டாரநங்கான்்கங்காம

அகிலத்தின் அஇணனத்துல்கக் குழு உருவங்காக்்கப்பட்பண்டது.
அ்துகமரிக்்க தசங்காசலிச ்துகதங்காழிலங்காளர ்கட்சியின் (SWP)

தஇணலவர தஜமஸ் பி. ்கனன், மரபுவழி ட்்துகரங்காட்ஸ்கிசத்தின்
அடிப்பஇணபண்ட த்கங்காட்பங்காடு்கஇணள மீண்டும வலியுறுத்தி 1953

டாரநவமபரில ஒரு பகிரங்்கக் ்கடிதத்இணத ்துகவளியிட்பண்டங்கார.

இந்த சரவததச நி்கழ்ச்சிப்தபங்காக்கு்கள் குறிப்பங்கா்க
இலங்இண்கயில ஒரு கூரஇணமயங்கான ்துகவளிப்பங்காட்இணபண்ட ்கண்பண்டது.

இந்திய துஇண இணைக்்கண்பண்டம முழுவதும டாரநங்கான்்கங்காம அகிலத்தின்
பகுதியங்கா்க 1942 ல உருவங்காக்்கப்பட்பண்ட இந்திய தபங்காலஷிவிக்

்துகலனினிஸ்ட் ்கட்சி (BLPI), பப்தலங்காவின் ்துகசலவங்காக்கின் கீழ்,

அதன் இலங்இண்க பகுதிஇணய (Bolshevik  Samasamaja  Party

-BSP) 1950 ல லங்்கங்கா சம சமங்காஜ ்கட்சிக்குள்

்கஇணரத்துவிட்பண்டது.  லங்்கங்கா சம சமங்காஜக் ்கட்சி தஇணலவர்கள்

பப்தலங்காவின் ஸ்ரங்காலினிச சங்காரபு நிஇணலப்பங்காட்இணபண்ட விமரசித்த
தபங்காதிலும கூபண்ட,  1953 ல ்கனன் எழுதிய ்கடிதத்இணத

நிரங்கா்கரித்த அவர்கள்,  டாரநங்கான்்கங்காம அகிலத்தின்
அஇணனத்துல்கக் குழுவில தசர மறுத்து பப்தலங்காவங்காத

சரவததச ்துகசயல்கத்திதலதய (IS) இருந்தனர.

லங்்கங்கா சம சமங்காஜக் ்கட்சியின் அரசியல பின்னஇணபண்டவுக்கும

மற்றும பிற்தபங்காக்கு சிங்்கள தமலங்காதிக்்கவங்காதத்துபண்டன்
்துகவற்று தசங்காசலிச மற்றும ஏ்கங்காதிபத்திய வங்காரத்இணத

ஜங்காலங்்கஇணள இண்கயங்காளும முதலங்காளித்துவ சிறிலங்்கங்கா

சுதந்திரக் ்கட்சிக்கு (SLFP) அது தமலும தமலும

அடிபணிந்து தபங்கானதற்கும பப்தலங்காவும மண்தபண்டலும தடாரநரடி

்துகபங்காறுப்பங்காளி்களங்காவர.  சிறிலங்்கங்கா சுதந்திரக் ்கட்சி ஒரு

முற்தபங்காக்்கங்கான மங்காற்றீட்இணபண்ட பிரதிநிதித்துவம ்துகசய்வதங்கா்க

லங்்கங்கா சம சமங்காஜக் ்கட்சி முன்னிஇணலப்படுத்தியஇணம,

இலங்இண்க தபங்கான்ற முதலங்காளித்துவ அபிவிருத்தி
தங்காமதமங்கான டாரநங்காடு்களில,  முதலங்காளித்துவத்தின் எந்த்துகவங்காரு

பிரிவும அடிப்பஇணபண்ட ஜனடாரநங்காய்க ்கபண்டஇணம்கஇணள
முன்்துகனடுப்பதற்கு இலங்காயக்்கற்றது என்று நிறுவிய

ட்்துகரங்காட்ஸ்கியின் நிரந்தரப் புரட்சி தத்துவத்இணத
இண்கவிடுவஇணததய பிரதிந்தித்துவப்படுத்தியது.

சிறிலங்்கங்கா சுதந்திரக் ்கட்சி, "சிங்்களம மட்டுதம"  டாரநங்காட்டின்

உத்திதயங்கா்கபூரவ ்துகமங்காழி என்ற ஒரு கீழ்த்தரமங்கான

பிரச்சங்காரத்தின் அடிப்பஇணபண்டயில 1956  ததரதலில ்துகவற்றி
்துகபற்றது.  இந்த சிங்்களம மட்டும என்பது தீவின் தமிழ்

சிறுபங்கான்இணமயினஇணர இரண்பண்டங்காம தர பிரஇணஜ்களங்கா்க
தரங்குஇணறக்கும ஒரு ்துக்கங்காள்இண்கயங்காகும.  லங்்கங்கா சம

சமங்காஜக் ்கட்சி சிங்்களம மட்டும ்துக்கங்காள்இண்கஇணய எதிரத்த

தபங்காதிலும,  அது சிறிலங்்கங்கா சுதந்திரக் ்கட்சியுபண்டன் ஒரு
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“தபங்காட்டியிபண்டங்காஇணம” உபண்டன்பங்காட்டுக்குச் ்துகசன்றததங்காடு

ததரதலின் பின்னர புதிய சிறிலங்்கங்கா சுதந்திரக் ்கட்சி

அரசங்காங்்கம சமபந்தமங்கா்க "்துகபங்காறுத்திருந்து ஒத்துஇண நுழைக்கும"

ஒரு நிஇணலப்பங்காட்இணபண்ட எடுத்தது.

பப்தலங்கா மற்றும மண்தபண்டல இதில எஇணதயும
எதிரக்்கவிலஇணல.  எலலங்காவற்றுக்கும தமலங்கா்க,  1953 ல

தங்காங்்கள் எடுத்த ்துக்கங்காள்இண்கப் பிடிப்பங்கான நிஇணலப்பங்காட்டில
இருந்து ்கனன் மற்றும தசங்காசலிச ்துகதங்காழிலங்காளர ்கட்சியும

பின்வங்காங்கியதன் மூலம, லங்்கங்கா சம சமங்காஜக் ்கட்சி சீரழிவு

தமலும உந்தப்பட்பண்டது.  1963  ஜூனில,  முந்இணதய

தசங்காப்தத்தில தமலும விரிவஇணபண்டந்திருந்த அடிப்பஇணபண்ட
தவறுபங்காடு்கள் பற்றிய எந்த விவங்காதமும இன்றிதய

பப்தலங்காவங்காத சரவததச ்துகசயல்கத்துபண்டன் தசங்காசலிச
்துகதங்காழிலங்காளர ்கட்சி மறு ஐக்கியப்பட்பண்டது.  தமலும,

கியூபங்காவின் ்கங்காஸ்ட்தரங்கா ஆட்சிஇணய ்துகபருஇணமப்படுத்திய

புதிதங்கா்க நிறுவப்பட்பண்ட ஐக்கிய ்துகசயல்கம,  இலங்இண்கயில

அது தபங்கான்ற்துகதங்காரு முதலங்காளித்துவ ததசியவங்காத

உருவ்கத்இணத தழுவிக்்துக்கங்காள்ள லங்்கங்கா சம சமங்காஜக்

்கட்சிஇணய ்துகசயலூக்்கத்துபண்டன் ஊக்குவித்தது.

மறு ஐக்கியத்இணத அடுத்தும மற்றும ஐக்கிய ்துகசயல்கம
்துக்கங்காடுத்த ஊக்்கத்தினங்காலும, ஸ்ரங்காலினிச ்கமயூனிஸ்ட் ்கட்சி

மற்றும 1956 ல சிறிலங்்கங்கா சுதந்திரக் ்கட்சி அரசங்காங்்கத்தில

இஇண இணைந்து ்துக்கங்காண்பண்ட ஒரு சிங்்களப் தபரினவங்காத ்கட்சியங்கான

மக்்கள் ஐக்கிய முன்னணியுபண்டனும (Mahajana  Eksath

Peramuna  -MEP)  ஒரு ஐக்கிய இபண்டது முன்னணிஇணய

உருவங்காக்கும முயற்சிஇணய லங்்கங்கா சம சமங்காஜக் ்கட்சி

எடுத்தது.  இந்த இபண்டது முன்னணிதய,  1964 ல

பண்பண்டங்காரடாரநங்காயக்்கங்காவின் அரசங்காங்்கத்திற்குள் லங்்கங்கா சம

சமங்காஜக் ்கட்சி அரசியல ரீதியங்கா்க மூழ்குவதற்்கங்கான

ஊஞ்சலங்கா்க இருந்தது.

லங்்கங்கா சம சமங்காஜக் ்கட்சியின் ்கங்காட்டிக்்துக்கங்காடுப்பு,

பிரங்காந்தியம பூரங்காவும மற்றும சரவததச ரீதியிலும

்துகதங்காழிலங்காள வரக்்கத்திற்கு ஒரு ்துகபரும அடியங்காகும.

இலங்இண்கயில,  தசங்காசலிச சரவததசிய வங்காதத்இணத அது
இண்கவிட்பண்டஇணம,  இனவங்காத அரசியஇணல அடிப்பஇணபண்டயங்கா்கக்

்துக்கங்காண்பண்ட பலதவறு குட்டி முதலங்காளித்துவ தீவிரவங்காத
அஇணமப்பு்கள் உருவங்காகுவதற்கு ்கதஇணவ திறந்துவிட்பண்டது.

1966 ல உருவங்காக்்கப்பட்பண்ட மக்்கள் விடுதஇணல முன்னணி
(தஜவிப)  மங்காதவங்காவங்காதம,  ்கங்காஸ்ட்தரங்காவங்காதம மற்றும

சிங்்கள மக்்கள்டாரநலவங்காதத்தின் ்கலஇணவயின் அடிப்பஇணபண்டயில
ஆயுதப் தபங்காரங்காட்பண்டத்இணத தபங்காதித்ததன் மூலம,  வறிய

சிங்்கள இஇணளஞர்கஇணள தன்பக்்கம ஈரத்தது.

1970 ல லங்்கங்கா சம சமங்காஜக் ்கட்சி மற்றும ்கமயூனிஸ்ட்

்கட்சியுபண்டன் உருவங்காக்்கப்பட்பண்ட இரண்பண்டங்காவது சிறிலங்்கங்கா

சுதந்திரக் ்கட்சி கூட்பண்டணி அரசங்காங்்கத்திற்கு எதிரங்கா்க ஒரு

ஆயுதக் கிளரச்சிஇணய 1971 ல தஜவிப முன்்துகனடுத்தது.
இதற்கு அரசங்காங்்கத்தின் விஇணபண்டயிறுப்பு இரண்டு

மபண்டங்்கங்காகும:  இந்த எழுச்சி ஈவிரக்்கமற்ற முஇணறயில

டாரநசுக்்கப்பட்பண்டதில 15,000  கிரங்காமப்புற இஇணளஞர்கள்
படு்துக்கங்காஇணல ்துகசய்யப்பட்பண்டததங்காடு,  தஜவிபஇணய

அரசியலரீதியில இலலங்கா்துகதங்காழிப்பதற்்கங்கான முயற்சியில
தமி நுழைர்களுக்கு எதிரங்கா்க சிங்்களவர்களுக்கு சங்காரபங்கான ஒரு

பக்்க சங்காரபு ்துக்கங்காள்இண்க ்துகவளிப்பஇணபண்டயங்கா்க திணிக்்கப்பட்பண்டது.
1972 அரசியலஇணமப்பில, சிங்்கள ்துகமங்காழி மட்டும ்துக்கங்காள்இண்க

உள்ளபண்டக்்கப்பட்பண்டததங்காடு ்துகபடு பௌத்த மதம அரச மதமங்கா்க
தபங்காற்றிப் தப இணைப்பட்பண்டது.  இந்த தமி நுழைர விதரங்காத

பங்காரபட்சங்்கள் தமிழீ நுழை விடுதஇணலப் புலி்கள் தபங்கான்ற
ஆயுதம தங்காங்கிய தமிழ் பிரிவிஇணனவங்காத அஇணமப்பு்கள்

உருவங்காவதற்கு வழிதிறந்து விட்பண்டததங்காடு 1983 ல ்துகவடித்த

இரத்தம ததங்காய்ந்த மூன்று தசங்காப்த ்கங்கால உள்டாரநங்காட்டு

தபங்காருக்கும ஆயிரக்்க இணைக்்கங்கான உயிர்கள் பலியங்காவதற்கும
்களம அஇணமத்தது.

ஆசியங்கா மற்றும உல்கம முழுவதும,  அதி்கமங்கா்க

மதிப்பி நுழைந்து தபங்கான ஸ்ரங்காலினிச மற்றும மங்காதவங்காவங்காத

்கட்சி்களுக்கு லங்்கங்கா சம சமங்காஜக் ்கட்சியின்

்கங்காட்டிக்்துக்கங்காடுப்பு ஒரு அரசியல ஊக்்கத்இணத ்துக்கங்காடுத்தது.

அஇணவ ட்்துகரங்காட்ஸ்கிசத்இணத இழிவுபடுத்த லங்்கங்கா சம

சமங்காஜக் ்கட்சி முதலங்காளித்துவ அரசங்காங்்கத்தில
நுஇண நுழைந்து்துக்கங்காண்பண்டஇணத சுட்டிக்்கங்காட்டின.  இந்தியங்காவில,

பலதவறு ஸ்ரங்காலினிச ்கட்சி்களும -இந்திய ்கமயூனிஸ்ட்
்கட்சி (CPI) மற்றும இந்திய ்கமயூனிஸ்ட் ்கட்சி

(மங்காரக்சிஸ்ட்)- சீன தசங்காவியத் பிளவு ்துகடாரநருக்்கடியின் தபங்காது
சவங்காஇணல எதிர்துக்கங்காள்ளங்காமல தப்பிக்்துக்கங்காண்பண்டன.  ஆயுதம

ஏந்திய டாரநக்சலபங்காரி இயக்்கம,  லங்்கங்கா சம சமங்காஜக்

்கட்சிஇணய சுட்டிக்்கங்காட்டி ட்்துகரங்காட்ஸ்கிசத்இணத ்கண்பண்டனம

்துகசய்த தபங்காதிலும,  அஇணனத்து ஸ்ரங்காலினிச அஇணமப்பு்கள்
தபங்கால,  அதுவும "முற்தபங்காக்கு"  முதலங்காளித்துவத்துபண்டனங்கான

தனது ்துகசங்காந்த கூட்டுக்கு வக்்கங்காலத்து வங்காங்கியது.  அந்த
அடிப்பஇணபண்டயில,  சிபிஐ,  சிபிஎம,  அதததபங்கால தடாரநபங்காளம

முதல பிலிஇணபன்ஸ் வஇணரயங்கான மங்காதவங்காவங்காத ஆயுதக்
குழுக்்கள் அஇணனத்தும தங்்கஇணள ததசிய அரசியல

ஸ்தங்காப்கத்தில நிஇணல நிறுத்திக்்துக்கங்காண்பண்டன,  அலலது
அவ்வங்காறங்கான பங்காஇணதயில பயணிக்கின்றன.

தசங்காசலிச ்துகதங்காழிலங்காளர ்க நுழை்கத்இணத (SLL)  ்துகபங்காறுத்தளவில,

லங்்கங்கா சம சமங்காஜ ்கட்சியின் ்கங்காட்டிக்்துக்கங்காடுப்பங்கானது

தசங்காசலிச ்துகதங்காழிலங்காளர ்கட்சி (SWP), பப்தலங்காவங்காதி்களுபண்டன்

மறு ஐக்கியம ்துக்கங்காண்பண்டதற்கு எதிரங்கான அதன் அரசியல

தபங்காரங்காட்பண்டத்தின் சரியங்கான தன்இணமஇணய

உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.  தசங்காசலிச ்துகதங்காழிலங்காளர ்கட்சிக்குள்
இருந்த டாரநங்கான்்கங்காம அகிலத்தின் அஇணனத்துல்கக் குழுவின்

ஆதரவங்காளர்கள் குழுஇணவப் ்துகபங்காறுத்தளவில,  லங்்கங்கா சம

சமங்காஜக் ்கட்சி பண்பண்டங்காரடாரநங்காயக்்கங்கா அரசங்காங்்கத்தில

நுஇண நுழைந்து்துக்கங்காண்பண்டஇணம குறித்த ஒரு உள்
்கலந்துஇணரயங்காபண்டலிலங்கான அவர்களது தபங்காரங்காட்பண்டம அவர்களது

்துகவளிதயற்றத்இணத விஇணளவங்காக்கியததங்காடு,  அது 1966 ல
(அ்துகமரிக்்க)  தசங்காசலிச சமத்துவக் ்கட்சியின்
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முன்தனங்காடியங்கான தவரக்்கரஸ் லீக்கின் உருவங்காக்்கத்துக்கு
வழிவகுத்தது.

லங்்கங்கா சம சமங்காஜ ்கட்சியின் ்கங்காட்டிக்்துக்கங்காடுப்பங்கானது,

பப்தலங்காவங்காத திருத்தலவங்காதம ஏ்கங்காதிபத்தியத்துக்கு

தடாரநரடியங்கா்க தசஇணவ ்துகசய்ய ்துகசலவஇணத குறிக்கின்றது
என்று அது எடுத்த முடிவு சரியங்கானதங்கா்க இருந்த

அதததவஇணள,  தசங்காசலிச ்துகதங்காழிலங்காளர ்க நுழை்கம மற்றும
அதிலிருந்து உருவங்கான ்துகதங்காழிலங்காளர புரட்சிக் ்கட்சியும

(WRP) அதி்கரித்தளவில சந்தரப்பவங்காதத்திற்கு எதிரங்கான
சரவததச தபங்காரங்காட்பண்டத்தில இருந்து தூர விலகிச்

்துகசன்றததங்காடு, பிரிட்பண்டனில ்துகதங்காழிற் ்கட்சி மற்றும

்துகதங்காழிற்சங்்க அதி்கங்காரத்துவத்துக்கும,  மத்திய கி நுழைக்கில

ஸ்ரங்காலினிச மற்றும முதலங்காளித்துவ ததசியவங்காத
அரசு்களுக்கும அடிபணிந்து தபங்காயின.

1985-86 ல அஇணனத்துல்கக் குழுவில இருந்த உண்இணமயங்கான

ட்்துகரங்காட்ஸ்கிசவங்காதி்கள் ்துகதங்காழிலங்காளர புரட்சிக் ்கட்சி
சந்தரப்பவங்காதி்களில இருந்து பிரிந்து,  டாரநங்கான்்கங்காம

அகிலத்திற்குள் மூன்று தசங்காப்தங்்களங்கா்க டாரநபண்டந்த

உள்தமங்காதஇணல ஒரு முடிவிற்கு ்துக்கங்காண்டுவந்தனர.

இப்பிரிவங்கானது டாரநங்கான்்கங்காம அகிலத்தின் அஇணனத்துலக்

குழுவினுள் மங்காரக்சிசத்தின் மலரச்சிக்்கங்கான நிஇணலஇணம்கஇணள

உருவங்காக்கியதுபண்டன்,  அதனது படி்களில
முன்்துகனங்காருதபங்காதுமிலலதளவிலங்கான சரவததச

ஒருங்கிஇண இணைப்இணப உருவங்காக்கியதுபண்டன்,  அதுதவ இன்று
உல்க தசங்காசலிச வஇணலத் தளத்தில ்துகவளிப்பட்டுள்ளது.

இன்று டாரநங்கான்்கங்காம அகிலத்தின் அஇணனத்துல்கக் குழுவுக்கும

மற்றும —பப்தலங்காவங்காத மற்றும அரச முதலங்காளித்துவ—

அஇணனத்து தபங்காலி இபண்டது தபங்காக்கு்களுக்கும இஇணபண்டதயயங்கான

தவறுபங்காடு பிரமங்காண்பண்டமங்கானது. ஏ்கங்காதிபத்தியத்துக்கு தசஇணவ
்துகசய்வதற்்கங்கான அவர்களது பய இணைமங்கானது லிபியங்கா மீதங்கான

அ்துகமரிக்்க தஇணலஇணமயிலங்கான தபங்கார மற்றும சிரியங்காவில
ஆட்சி மங்காற்ற டாரநபண்டவடிக்இண்க்கள்,  அதததபங்கால உக்தரனில

வங்காஷிங்பண்டன்-ஆதரவிலங்கான பங்காசிச-தஇணலஇணமயிலங்கான ஆட்சி
சதி மற்றும ரஷ்யங்காவுபண்டனங்கான முரண்பங்காடு்களுக்கும

அவர்கள் பகிரங்்கமங்கா்க ஆதரவளிப்பதில
சுட்டிக்்கங்காட்பண்டப்பட்டுள்ளது.  அதி்கரித்துவரும தபங்கார

அபங்காயத்துக்கு எதிரங்கா்க ஒரு தசங்காசலிச முன்தனங்காக்கின்
அடிப்பஇணபண்டயில சரவததச ்துகதங்காழிலங்காள வரக்்கத்இணத

அணிதிரட்டி ஐக்கியப்படுத்த அஇணனத்துல்கக் குழு மட்டுதம
பிரச்சங்காரம ்துகசய்கின்றது.  சந்தரப்பவங்காதத்தின் அஇணனத்து

வடிவங்்களுக்கும எதிரங்கான அஇணனத்துல்கக் குழுவின்
தபங்காரங்காட்பண்டத்தின் படிப்பிஇணன்கள்,  அத்தஇண்கய ஒரு தபங்கார

எதிரப்பு இயக்்கத்இணத ்கட்டி்துகயழுப்புவதற்்கங்கான
தபங்காரங்காட்பண்டத்திற்கு தீரக்்கமங்கானஇணவயங்காகும.

அஇணனத்துல்கக் குழுவில உள்ள அதன் ச்க

சிந்தஇணனயங்காளர்களுபண்டன் இஇண இணைந்து,  தசங்காசலிச சமத்துவக்
்கட்சி ்கட்டுஇணர்கள்,  விரிவுஇணர்கள் மற்றும கூட்பண்டங்்கள்

மூலம லங்்கங்கா சம சமங்காஜக் ்கட்சியின் ்கங்காட்டிக்்துக்கங்காடுப்புக்கு

எதிரங்கான தபங்காரங்காட்பண்டத்தின் முக்கியத்துவத்இணத விளக்கி,

அதன் 50வது ஆண்இணபண்ட நிஇணனவுறுத்தும.  புதிய
தஇணலமுஇணற ்துகதங்காழிலங்காளர்கள்,  இஇணளஞர்கள் மற்றும

தசங்காசலிச சிந்தஇணன ்துக்கங்காண்பண்ட புத்திஜீவி்களுக்கு இந்த

தீரக்்கமங்கான மூதலங்காபங்காய அனுபவம பற்றிய புரிதஇணல

ஏற்படுத்துவதும அதன் மூலம டாரநங்கான்்கங்காம அகிலத்தின்
அஇணனத்துல்கக் குழுவின் ்துகசலவங்காக்இண்க விரிவங்காக்குவதும

ஆசியங்காவில மற்றும உல்கம முழுவதும புதிய பகுதி்கஇணள
்கட்டி்துகயழுப்புவதும இன்றியஇணமயங்காததங்காகும.

உழைக்கும் மக்களின் ஒன் ஒரின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ன் ஒரல் உலக சோலலில வழலத் தளம்

4- Fifty years since the LSSP’s Great Betrayal in Sri Lanka 


