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சோேலிே ேமத்துவக் கட்சி (இலங்்கக) ஸ்தாபிக்கப்பட்ட
50 வது ஆண்டுநி்குநிறைவ

லங்கா ேம ேமாஜக் கட்சி ி சேய்த
மாி சபரும் காட்டிக்ி சகாடுப்பின
படிப்பி்கப்பினைகள
By Rohantha De Silva and Vilani Peiris, 24 September 2018

சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சி (இலங்்கக) 1968 ஜூனனில
ஸ்்தசபிக்கப்பட்டதில இருந்து 50 வது ஆண்டு நி்கடு நிறை்கவ
குறிக்கும் முகமசக அது க அது வவளியிடும் க அது வ்தசடர் கட்டு்க் தொடர் கட்டுரைகளில
இது
மு்தலசவ்தசகும்.
நசன்கசம்
அகிலத்தின்
அ்க அனைத்துலகக் குழுவின் இலங்்ககப் பகுதிங்கைப் பகுதியசக பு் தொடர் கட்டுரைட்சிக்
கம்யூனிஸ்ட் கழகம் (RCL) என்டு நிறை க அது வபங்கைப் பகுதியரில ஸ்்தசபிக்கப்பட்ட
அது, 1996 ல சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சி (SEP) எ அனை க அது வபங்கைப் பகுதியர்
மசற்டு நிறைப்பட்டது. 1968 ஜூனன் 16-17 இல நடந்்த ஸ்்தசபக
மசநசட்்கட குறிக்கும் வி்தமசக அறிக்்கக ஒன்று ஏற்க அனைசவ
க அது வவளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்்த கட்டு்க் தொடர் கட்டுரைகள் பு் தொடர் கட்டுரைட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகத்தின்
க அது வகசள்்ககப்
பிடிப்பச அனை
அடித்்தளங்க்கள
எடுத்து்க் தொடர் கட்டுரைக்கவிருக்கின்டு நிறை அனை,
அத்துடன்
கடந்்த
50
ஆண்டுகளசக
இந்்த
க அது வகசள்்கககளுக்கசக
முன்க அது வ அனைடுக்கப்பட்ட
சபச் தொடர் கட்டுரைசட்டத்தின்
இன்றிங்கைப் பகுதிய்கமங்கைப் பகுதியச்த
அ் தொடர் கட்டுரைசிங்கைப் பகுதியல படிப்பி்க அனைக்கள க அது வவளிக்க அது வகசண் தொடர் கட்டுரை உள்ள அனை.
ட்க அது வ் தொடர் கட்டுரைசட்ஸ்கிோ கட்சி எ அனைக் கூறிக் க அது வகசண்ட லங்கச ோம
ோமசஜூக்
கட்சி,
1964 ல
சிறிமச
பண்டச் தொடர் கட்டுரைநசங்கைப் பகுதியக்க
அம்்கமங்கைப் பகுதியசரின்
மு்தலசளித்துவ
அ் தொடர் கட்டுரைோசங்கத்திற்குள்
நு்கழந்்த்தன்
மூலமசய்
கசட்டிக்க அது வகசடுத்்த
சோசோலிோ
ோர்வச்தசிங்கைப் பகுதியவச்த சவ்கலத்திட்டம் மற்றும் முன்ச அனைசக்்கக
அடித்்தளமசகக் க அது வகசண்டு பு் தொடர் கட்டுரைட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம்
ஸ்்தசபிக்கப்பட்டது.
மு்தலசளித்துவ
அபிவிருத்தி
்தசம்தமச அனை
நசடுகளில,
க அது வ்தசழிலசள வர்க்கம் மட்டுசம, ோர்வச்தோ அளவில
சோசோலிோத்திற்கச அனை
சபச் தொடர் கட்டுரைசட்டத்தின்
பசகமசக
க அது வ்தசழிலசளர்கள் மற்றும் கி் தொடர் கட்டுரைசமப்புடு நிறை உ்கழப்பசளிகளின்
அடிப்ப்கட ஜூ அனைநசங்கைப் பகுதியக மற்றும் ோமூக உரி்கமகளுக்கச அனை
சபச் தொடர் கட்டுரைசட்டத்திற்கு ்த்கல்கம க அது வகசடுக்க இங்கைப் பகுதியலு்கம க அது வகசண்ட
ஒச் தொடர் கட்டுரை வர்க்கமசகும் என்று ஸ்்தசபித்்த ட்க அது வ் தொடர் கட்டுரைசட்ஸ்கியின்
நி் தொடர் கட்டுரைந்்த் தொடர் கட்டுரைப்
பு் தொடர் கட்டுரைட்சித்
்தத்துவத்திற்கசகப்
சபச் தொடர் கட்டுரைசடுவச்த
சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சியின் ்கமங்கைப் பகுதியப் பணிங்கைப் பகுதியசக இருந்து
வந்துள்ளது.
இந்்த
படிப்பி்க அனைகள்
இலங்்ககயில

1- The lessons of the Lanka Sama Samaja Party’s Great Betrayal

மட்டுமன்றி ஆசிங்கைப் பகுதியசவிலும் மற்றும் உலகம் பூ் தொடர் கட்டுரைசவும்
க அது வ்தசழிலசள
வர்க்கத்தின்
எழுச்சிங்கைப் பகுதிய்கடந்துவரும்
சபச் தொடர் கட்டுரைசட்டங்களுக்கு தீர்க்க் தொடர் கட்டுரைமச அனை்கவ ஆகும்.
பு் தொடர் கட்டுரைட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம் (RCL) ஆ அனைது, பி் தொடர் கட்டுரை்தமர் சிறிமச
பண்டச் தொடர் கட்டுரைநசங்கைப் பகுதியக்கவின் ஸ்ரீ லங்கச சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைக் கட்சி (SLFP)
்த்கல்கமயிலச அனை அ் தொடர் கட்டுரைோசங்கத்துக்குள், லங்கச ோம ோமசஜூக்
கட்சி (LSSP) 1964 ஜூன்கலயில நு்கழந்்த்தன் மூலம் க அது வோய்்த
கசட்டிக்க அது வகசடுப்புக்கு எதி் தொடர் கட்டுரைச அனை அ் தொடர் கட்டுரைசிங்கைப் பகுதியல சபச் தொடர் கட்டுரைசட்டத்தில
1968 ல ஸ்்தசபிக்கப்பட்டது. இந்்தக் கசட்டிக்க அது வகசடுப்பின்
மூலம் லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி, தீவில மு்தலசளித்துவ
ஆட்சி்கங்கைப் பகுதிய
அச்சுறுத்திக்
க அது வகசண்டிருந்்த
க அது வ்தசழிலசள
வர்க்கத்தின் க அது வவகுஜூ அனை இங்கைப் பகுதியக்கத்திற்கு குழிபறித்்தது. அ்தன்
கசட்டிக்
க அது வகசடுப்பு,
இலங்்ககயில
மட்டுமலலசது
அப்பி் தொடர் கட்டுரைசந்திங்கைப் பகுதியம் முழுவதிலும் மற்றும் ோர்வச்தோ அளவிலும்
க அது வ்தசழிலசளர்கள்
மத்தியில
அ் தொடர் கட்டுரைசிங்கைப் பகுதியல
குழப்பத்்க்த
வி்க்தத்்தது.
இந்்த சநசக்குநி்கல ்தடம்பு் தொடர் கட்டுரைள்வின் மத்தியில, விங்கைப் பகுதியட்நசம்
சபசரி அனைசலும் மற்றும் பிடு நிறைக அது வவங்கிலுமச அனை ஏகசதிபத்திங்கைப் பகுதிய
சூ்கடு நிறைங்கைப் பகுதியசடும்
குற்டு நிறைங்களசலும்
அ் தொடர் கட்டுரைசிங்கைப் பகுதியலரீதிங்கைப் பகுதியசக
தீவி் தொடர் கட்டுரைப்பட்டிருந்்த,
பி் தொடர் கட்டுரை்தச அனைமசக
இ்களஞர்க்களக்
க அது வகசண்டிருந்்த குழுக அது வவசன்று, லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி
ஏன்
கசட்டிக்க அது வகசடுத்்தது
என்ப்க்த
புரிந்துக அது வகசள்ள
முங்கைப் பகுதியற்சித்்த அனைர்.
ஆயினும்,
நசன்கசம்
அகிலத்தின்
அ்க அனைத்துலகக் குழுவின் பிரிட்டிஷ் பகுதிங்கைப் பகுதியச அனை சோசோலிோ
க அது வ்தசழிலசளர் கழகத்தின் (SLL) பி் தொடர் கட்டுரைதிநிதிகளுடன் க அது வ்தசடர்்கப
ஏற்படுத்திக்க அது வகசண்ட
சபசது
மட்டுசம
அவர்களசல
அ்தற்கச அனை பதி்கலக் கண்டறிங்கைப் பகுதிய முடிந்்தது.
இந்்த
"மசக அது வபரும்
கசட்டிக்க அது வகசடுப்பச அனைது"
க அது வவறுமச அனை
லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சித் ்த்கலவர்களின் துச் தொடர் கட்டுரைசகம்
அலலது ்தவடு நிறைச அனை க அது வகசள்்கககள் ோம்பந்்தமச அனை விடங்கைப் பகுதியமசக
இருக்கவில்கல. மசடு நிறைசக, அது லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி
இ்கணந்திருந்்த
பப்சலசவச்த
ஐக்கிங்கைப் பகுதிய
க அது வோங்கைப் பகுதியலகத்தின்
ோந்்தர்ப்பவச்த அ் தொடர் கட்டுரைசிங்கைப் பகுதியலிசலசங்கைப் பகுதிய அடித்்தளம் க அது வகசண்டிருந்்தது.

இலங்்ககயில
ட்க அது வ் தொடர் கட்டுரைசட்ஸ்கிோத்திற்கச அனை
சபச் தொடர் கட்டுரைசட்டமச அனைது,
பப்சலசவச்தத்திற்கும் மற்றும் ோந்்தர்ப்பவச்தத்தின் அத்்த்க அனை
வடிவங்களுக்கும் எதி் தொடர் கட்டுரைச அனை சபச் தொடர் கட்டுரைசட்டத்தின் பகுதிங்கைப் பகுதியசக,
நசன்கசம்
அகிலத்தின்
அ்க அனைத்துலகக்
குழுவின்
பகுதிக அது வங்கைப் பகுதியசன்்கடு நிறை
அங்கு
ஸ்்தசபிக்க
சவண்டிங்கைப் பகுதிய்க்த
அவசிங்கைப் பகுதியமசக்கியிருந்்தது. இதுசவ க அது வ்தசழிலசள வர்க்கத்திற்கு
இருந்்த ஒச் தொடர் கட்டுரை வழிங்கைப் பகுதியசக இருந்்தது.
ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குப் பின் அனைர் இப்சபசது சோசோலிோ
ோமத்துவக் கட்சிங்கைப் பகுதியசக இருக்கும் பு் தொடர் கட்டுரைட்சிக் கம்யூனிஸ்ட்
கழகம் மட்டுசம, ட்க அது வ் தொடர் கட்டுரைசட்ஸ்கிோத்தின் ோர்வச்தோ சோசோலிோ
முன்ச அனைசக்குக்கச அனை சபச் தொடர் கட்டுரைசட்டத்தில ்தனித்து நிற்கிடு நிறைது.
இலங்்கக
மு்தலசளித்துவத்திற்கு
பி் தொடர் கட்டுரை்தச அனை
அ் தொடர் கட்டுரைசிங்கைப் பகுதியல
முண்டுசகசலசக
்தோசப்்த
கசலங்களசக
க அது வோங்கைப் பகுதியற்பட்டு
வந்திருக்கும் லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சிசங்கைப் பகுதிய தீவின் ்தமிழ
சிறுபசன்்கமயி அனைருக்கு
எதி் தொடர் கட்டுரைச அனை
நீண்டக அது வநடும்
30
ஆண்டுகசல சபசரின்சபசது இ்கழக்கப்பட்ட க அது வகசடு்கமகள்
உட்பட,
அ்தன்
அத்்த்க அனை
குற்டு நிறைங்களுக்கும்
க அது வபசறுப்பசளிங்கைப் பகுதியசகும்.
இன்று
அ்தற்கு
குறிப்பிட்டு
க அது வோசலலும்படிங்கைப் பகுதியச அனை எந்்த ஆ்த் தொடர் கட்டுரைவு அடித்்தளமும் கி்கடங்கைப் பகுதியசது.
அது இன்று, மு்தலசளித்துவக் கட்சிங்கைப் பகுதியச அனை ஸ்ரீ லங்கச
சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைக் கட்சியின் (SLFP) ச்தர்்தலகசல க அது வ்தசங்கு்த்கோ
என்ப்தற்கு சமலச அனை எதுக அது வவசன்டு நிறைசகவும் இல்கல.
1964 ல லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சியில பிரிந்்த, ஆ அனைசல
பப்சலசவச்த ஐக்கிங்கைப் பகுதிய க அது வோங்கைப் பகுதியலகத்தில இருந்து பிரிங்கைப் பகுதியச்த,
பு் தொடர் கட்டுரைட்சிக் தொடர் கட்டுரை லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சியின் (LSSP (R))
அ்க அனைத்து கன்்க அனைகளும், க அது வபசறிந்து சபசய்விட்ட அனை. லங்கச
ோம
ோமசஜூக்
கட்சியின்
இ் தொடர் கட்டுரைண்டு
சபசலி-இடது
வழித்ச்தசன்டு நிறைலகளச அனை நவ ோம ோமசஜூக் கட்சியும் (NSSP)
ஐக்கிங்கைப் பகுதிய சோசோலிோக் கட்சியும் (USP) க அது வகசழும்பு அ் தொடர் கட்டுரைசிங்கைப் பகுதியல
ஸ்்தசபகத்தின்
உ்தவி
அ்கமப்புகளசக
க அது வவட்கமின்றி
க அது வோங்கைப் பகுதியலபட்டு வருவச்தசடு ்தற்சபச்க்தங்கைப் பகுதிய வலது ோசரி "ச்தசிங்கைப் பகுதிய
ஐக்கிங்கைப் பகுதிய"
அ் தொடர் கட்டுரைோசங்கத்்க்த
ஸ்்தசபிப்பதிலும்
உ்தவி
க அது வோய்திருக்கின்டு நிறை அனை.
இந்்த சபசக்குகளின் பரிணசம வளர்ச்சி லங்கச ோம ோமசஜூக்
கட்சியின் கசட்டிக் க அது வகசடுப்பிசலசங்கைப் பகுதிய முன்கசணக் கூடிங்கைப் பகுதிய்தசக
இருந்்தது.
குறிப்பிடத்்தக்க
வி்தத்தில
க அது வபரும்
க அது வ்தச்கலசநசக்குடன் முடிவுக்கு வந்திருந்்த அ்க அனைத்துலகக்
குழு, 1964 இல விளக்கிங்கைப் பகுதிய்தசவது: "பண்டச் தொடர் கட்டுரைநசங்கைப் பகுதியக்கவின்
கூட்டணிக்குள் லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி உறுப்பி அனைர்கள்
நு்கழந்்த்கமங்கைப் பகுதியச அனைது, நசன்கசம் அகிலத்தின் பரிணசமத்தில
ஒரு முழு ோகசப்்தம் முடிவுக்கு வந்துள்ள்க்த குறிக்கின்டு நிறைது.
ஏகசதிபத்திங்கைப் பகுதியத்திற்கு சந் தொடர் கட்டுரைடிங்கைப் பகுதியசக சோ்கவ க அது வோய்வதிலும்,
க அது வ்தசழிலசள வர்க்கத்தின் ஒரு ச்தசலவி்கங்கைப் பகுதிய ்தங்கைப் பகுதியசரிப்பதிலும்
உலக ட்க அது வ் தொடர் கட்டுரைசட்ஸ்கிோ இங்கைப் பகுதியக்கத்தினுள்ளச அனை [பப்சலசவச்த]
திருத்்தலவச்தம் அ்தன் க அது வவளிப்பசட்்கடக் கண்டுள்ளது."
அக அது வமரிக்கசவில சோசோலிோ க அது வ்தசழிலசளர் கட்சியின் (SWP)
்த்கலவர்
சஜூம்ஸ்
பி.
க அனைன்,
ட்க அது வ் தொடர் கட்டுரைசட்ஸ்கிோத்்க்த
பசதுகசப்ப்தற்கசக அ்கழப்பு விடுத்து உலக ட்க அது வ் தொடர் கட்டுரைசட்ஸ்கிோ
இங்கைப் பகுதியக்கத்திற்கு எழுதிங்கைப் பகுதிய "பகி் தொடர் கட்டுரைங்க கடி்த”த்தின் பின் அனைர்,
மிசிஷேல
பப்சலச
மற்றும்
ஏர்க அது வ அனைஸ்ட்
மண்சடல
2- The lessons of the Lanka Sama Samaja Party’s Great Betrayal

்த்கல்கமயிலச அனை
ோந்்தர்ப்பவச்த
சபசக்கிற்கு
எதி் தொடர் கட்டுரைச அனை
சபச் தொடர் கட்டுரைசட்டத்தில,
1953
இல
நசன்கசம்
அகிலத்தின்
அ்க அனைத்துலகக் குழு ஸ்்தசபிக்கப்பட்டது.

சஜூம்ஸ் பி. க அனைன்
பப்சலசவசதிகள், இ் தொடர் கட்டுரைண்டசம் உலகப் சபசருக்குப் பிந்்க்தங்கைப் பகுதிய
உலக மு்தலசளித்துவத்தின் மறுஸ்தி் தொடர் கட்டுரைப்படலுக்கு ்தம்்கம
்தகவ்கமத்துக்
க அது வகசண்டு
விட்டிருந்்த அனைர்,
க அது வ்தசழிலசள
வர்க்கத்தின் அ் தொடர் கட்டுரைசிங்கைப் பகுதியல சுங்கைப் பகுதியசதீ அனைத்துக்கச அனை சபச் தொடர் கட்டுரைசட்டத்்க்த
நி் தொடர் கட்டுரைசகரித்்த அனைர். அ்தற்குப்பதிலசய், க அது வ்தசழிலசள வர்க்கத்தின்
மீது ஆதிக்கம் க அது வோலுத்திங்கைப் பகுதிய பலசவறு ோமூக ஜூ அனைநசங்கைப் பகுதியக,
ஸ்் தொடர் கட்டுரைசலினிோ மற்றும் மு்தலசளித்துவ ச்தசிங்கைப் பகுதியவச்த கட்சிக்கள
இடதுபுடு நிறைமசக நகர்வ்தற்கு அழுத்்தம் க அது வகசடுத்்தல என்டு நிறை
சபசர்்கவயின் கீழ, அவர்கள் நசன்கசம் அகிலத்தின்
ட்க அது வ் தொடர் கட்டுரைசட்ஸ்கிோக் கட்சிக்கள க்கலத்து விடுவ்தற்கு அ்கழப்பு
விடுத்்த அனைர்.
இலங்்கக
சபசன்டு நிறை
நசடுகளில,
நி் தொடர் கட்டுரைந்்த் தொடர் கட்டுரைப்
பு் தொடர் கட்டுரைட்சித்
்தத்துவத்்க்த ்ககவிட்ட பப்சலசவச்தம், ப் தொடர் கட்டுரைந்்த மக்களின்
ோமூக மற்றும் ஜூ அனைநசங்கைப் பகுதியக அபிலச்கோக்கள பலசவறு
"இடது" மு்தலசளித்துவ மற்றும் குட்டி மு்தலசளித்துவக்
கட்சிகளும் ்த்கலவர்களும் பூர்த்தி க அது வோய்ங்கைப் பகுதிய முடியும் என்டு நிறை
ம் தொடர் கட்டுரைணக் தொடர் கட்டுரைமச அனை மச்கங்கைப் பகுதிய்கங்கைப் பகுதிய ஊக்குவித்்தது. பண்டச் தொடர் கட்டுரைநசங்கைப் பகுதியக்க
அ் தொடர் கட்டுரைோசங்கத்தில
நு்கழந்்த்தன்
மூலம்
உச்ோக்கட்டத்்க்த
அ்கடந்்த லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சியின் பின் அனை்கடவின்
ஒவ்க அது வவசரு அடிக அது வங்கைப் பகுதியடுப்பிற்கும் பப்சலசவசதிகள் அ்தற்கு
ஊக்கமளித்தும் வழிவ்கக அ்கமத்தும் க அது வகசடுத்்த அனைர்.
ஸ்ரீ லங்கச சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைக் கட்சி உட அனைச அனை லங்கச ோம ோமசஜூக்
கட்சியின் கூட்டணிங்கைப் பகுதியச அனைது, உள்ளூர் மு்தலசளித்துவத்துடன்
பிரிட்டன் ஏற்படுத்திக்க அது வகசண்ட உடன்பசடுகளின் வி்களவசக,
இந்திங்கைப் பகுதிய து்கணக் கண்டத்தில 1947-48 ல நிறுவப்பட்ட
பிற்சபசக்கச அனை அ் தொடர் கட்டுரைோ கட்ட்கமப்புக்கள ஏற்றுக்க அது வகசள்வ்க்த
பி் தொடர் கட்டுரைதிநிதித்துவம் க அது வோய்்தது. லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி,
க அது வ்தசழிலசள
வர்க்கத்்க்த
ஐக்கிங்கைப் பகுதியப்படுத்துவ்தற்கச அனை
சபச் தொடர் கட்டுரைசட்டத்்க்த ்ககவிட்டு, ஸ்ரீ லங்கச சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைக் கட்சியின்
பிளவுபடுத்தும்
சிங்கள
ஜூ அனை் தொடர் கட்டுரைஞ்ோகவச்தத்்க்த
ஏற்றுக்க அது வகசண்டச்தசடு,
ச்தசிங்கைப் பகுதியமங்கைப் பகுதியமசக்கங்கள்
மற்றும்
வ் தொடர் கட்டுரைம்புபட்ட ோமூக நல க அது வோங்கைப் பகுதியலபசடுக்களக் க அது வகசண்ட ஸ்ரீ
லங்கச
சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைக்
கட்சியின்
சவ்கலத்திட்டம்
சோசோலிோத்துக்கச அனை பச்க்த்கங்கைப் பகுதியக் க அது வகசண்டிருந்்தது என்டு நிறை

ஆபத்்தச அனை மச்கங்கைப் பகுதிய்கங்கைப் பகுதிய ஊக்குவித்்தது. க அது வவகுஜூ அனைங்களின்
ஜூ அனைநசங்கைப் பகுதியக
மற்றும்
ோமூக
அபிலச்கோக்கள
முன்க அது வ அனைடுப்ப்தற்கு மு்தலசளித்துவத்தின் எந்்தப் பிரிவும்
இங்கைப் பகுதியலபசகசவ திடு நிறை அனைற்று இருந்்த்க்த விளங்கப்படுத்தி,
க அது வ்தசழிலசள வர்க்கமச அனைது உலக சோசோலிோப் பு் தொடர் கட்டுரைட்சிக்கச அனை
சபச் தொடர் கட்டுரைசட்டத்தின் பசகமசக மு்தலசளித்துவத்்க்த தூக்கி வீசும்
பு் தொடர் கட்டுரைட்சிக் தொடர் கட்டுரை
சபச் தொடர் கட்டுரைசட்டத்தில
விவோசயிக்கள
்த அனைக்குப்
பின் அனைசல அணிதி் தொடர் கட்டுரைட்ட சவண்டும் எ அனை வலியுறுத்திங்கைப் பகுதிய,
ட்க அது வ் தொடர் கட்டுரைசட்ஸ்கியின் நி் தொடர் கட்டுரைந்்த் தொடர் கட்டுரைப் பு் தொடர் கட்டுரைட்சித் ்தத்துவத்திற்கு எதி் தொடர் கட்டுரைச அனை
்தத்துவமசக இது இருந்்தது.
லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி 1930 களில ஒரு தீவி் தொடர் கட்டுரைப்பட்ட
ச்தசிங்கைப் பகுதிய இங்கைப் பகுதியக்கமசக மு்தலில ஸ்்தசபிக்கப்பட்டது. பிரிட்டிஷ்
கசலனித்துவ ஆட்சி்கங்கைப் பகுதிய எதிர்த்்த அ்தன் உறுப்பி அனைர்களில,
ட்க அது வ் தொடர் கட்டுரைசட்ஸ்கிோத்திற்கு
க அது வவன்க அது வடு நிறைடுக்கப்பட்ட
புத்திஜீவிகள்
்தட்டு முன் அனைணியில இருந்்தது. இ் தொடர் கட்டுரைண்டசம் உலகப் சபசர்
க அது வவடித்்தசபசது அவர்கள், கட்சிக்குள் இருந்்த மசஸ்சகசவின்
கட்ட்களக்களப் பின்பற்றி, பிரிட்டனுக்கும் நசஜி சஜூர்மனி
மற்றும் அ்தன் கூட்டசளிகளுக்கு எதி் தொடர் கட்டுரைச அனை ஜூ அனைநசங்கைப் பகுதியக
ஏகசதிபத்திங்கைப் பகுதியங்கள்
என்று
க அது வோசலலப்பட்டவற்றுக்கும்
ஆ்தரிவளித்்த ஒரு ஸ்் தொடர் கட்டுரைசலினிோக் கன்்க அனைக்கு எதி் தொடர் கட்டுரைச அனை
சபச் தொடர் கட்டுரைசட்டத்்க்த
முன்க அது வ அனைடுத்்த அனைர்.
ஸ்் தொடர் கட்டுரைசலினிஸ்டுகள்
கட்சியில இருந்து க அது வவளிசங்கைப் பகுதியற்டு நிறைப்பட்ட அனைர்; லங்கச ோம
ோமசஜூக் கட்சியின் ்த்கலவர்கள், இ் தொடர் கட்டுரைண்டசம் உலகப்
சபசரின் பச்க்தயில பிரிட்டிஷ் கசலனித்துவ ஆட்சிக்கு
எதி் தொடர் கட்டுரைச அனை ஒரு ப் தொடர் கட்டுரைந்்த இங்கைப் பகுதியக்கம் பி் தொடர் கட்டுரைசந்திங்கைப் பகுதியம் முழுவதும்
க அது வவடிக்கவிருந்்ததிற்கச அனை ்தங்கைப் பகுதியசரிப்பில, இலங்்கக உட்பட
இந்திங்கைப் பகுதிய
து்கணக்கண்டம்
முழுவதும்
க அது வ்தசழிலசள
வர்க்கத்்க்த
ஐக்கிங்கைப் பகுதியப்படுத்துவ்தற்கசக,
நசன்கசம்
அகிலத்தின் பகுதிங்கைப் பகுதியசக இந்திங்கைப் பகுதிய சபசலஷிவிக் க அது வலனினிஸ்ட்
கட்சி்கங்கைப் பகுதிய (BLPI) ஸ்்தசபித்்த அனைர்.

இந்திங்கைப் பகுதிய
சபசலஷிவிக்
க அது வலனினிஸ்ட்
கட்சி
1948 ல
பிரிட்ட அனைசல
இலங்்ககக்கு
வழங்கப்பட்ட
"சபசலி
சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரை”த்்க்தயும் இந்திங்கைப் பகுதியச மற்றும் பசக்கிஸ்்தசன் எ அனை
வகுப்புவச்த
வழியில
து்கணக்கண்டத்்க்த
இ் தொடர் கட்டுரைத்்தக்
களரியில பிரித்்த்க்தயும் அம்பலப்படுத்திங்கைப் பகுதியது.
இருப்பினும்,
சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைக அது வமன்ப்தசய்
க அது வோசலலப்பட்ட்தச அனைது
நடுத்்த் தொடர் கட்டுரை வர்க்கத்தின் பகுதியி அனைருக்கு வணிகத்திலும் மற்றும்
அ் தொடர் கட்டுரைசிங்கைப் பகுதியலிலும் வசய்ப்புக்கள திடு நிறைந்து விட்ட நி்கலயில, அது
கட்சியின் மீது புதிங்கைப் பகுதிய அழுத்்தங்க்கள உருவசக்கிங்கைப் பகுதியது.
மிசிஷேல
பப்சலசவசல
ஊக்குவிக்கப்பட்டு,
இந்திங்கைப் பகுதிய
சபசலஷிவிக் க அது வலனினிஸ்ட் கட்சி ச்தசிங்கைப் பகுதிய எல்கலகளசல
பிளவுற்டு நிறைது. இலங்்ககயில 1950 ல அது ோந்்தர்ப்பவச்த
லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சியுடன், இரு கட்சிகளுக்கு
இ்கடயிலச அனை அடிப்ப்கட அ் தொடர் கட்டுரைசிங்கைப் பகுதியல சவறுபசடுகள் பற்றிங்கைப் பகுதிய
எந்்த கலந்து்க் தொடர் கட்டுரைங்கைப் பகுதியசடலும் இலலசமல, ஒரு அவோ் தொடர் கட்டுரைகதியிலச அனை
ஐக்கிங்கைப் பகுதியத்்க்த ஏற்படுத்திக்க அது வகசண்டது.
1953 நவம்பரில, அக அது வமரிக்கசவில சோசோலிோ க அது வ்தசழிலசளர்
கட்சியின்
்த்கலவர்
சஜூம்ஸ்
க அனைன்,
பப்சலசவச்த
ோந்்தர்ப்பவச்தத்திற்கு எதி் தொடர் கட்டுரைசக நசன்கசம் அகிலத்திற்குள்
பச் தொடர் கட்டுரைம்பரிங்கைப் பகுதிய
ட்க அது வ் தொடர் கட்டுரைசட்ஸ்கிோவசதிக்கள
அணிதி் தொடர் கட்டுரைளுமசறு
அ்கழப்பு விடுத்து, ஒரு பகி் தொடர் கட்டுரைங்க கடி்தத்்க்த க அது வவளியிட்டசர்.
லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி, பப்சலச மீதும் அவர்
ஸ்் தொடர் கட்டுரைசலினிோத்்க்தத் ்தழுவிக்க அது வகசண்ட்தன் மீதும் விமர்ோ அனைம்
க அது வகசண்டிருந்்தது, ஆயினும் அது பப்சலசவச்தத்்க்த எதிர்த்து
சபச் தொடர் கட்டுரைசடுவ்தற்கு நசன்கசம் அகிலத்தின் அ்க அனைத்துலகக் குழு
அடித்்தளமசகக்
க அது வகசண்டிருந்்த
பகி் தொடர் கட்டுரைங்க
கடி்தத்்க்த
நி் தொடர் கட்டுரைசகரித்்தது.
அ்க அனைத்துலகக்
குழுவின்
க அது வகசள்்ககப்பிடிப்பச அனை
நி்கலப்பசட்்கட
ஆ்தரிப்ப்தச அனைது,
பச் தொடர் கட்டுரைசளுமன்டு நிறை
ஆோ அனைங்களின்
மற்றும்
க அது வ்தசழிற்ோங்க
உறுப்பி அனைர்களின்
எண்ணிக்்ககயின்
மீச்த
ோந்்தர்ப்பவச்தரீதியில
முழுக்கவ அனைத்்க்தயும்
அதிகரித்துச்
க அது வோன்று க அது வகசண்டிருந்்த லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சியின்
பச்க்தயில குறுக்கிடுவ்தசய் இருந்திருக்கும்.

க அது வகசலவின் ஆர். டி சிலவச
க அது வகசலவின் ஆர். டி சிலவச மற்றும் க அது வலஸ்லி குணவர்்த அனை
சபசன்டு நிறை
இந்திங்கைப் பகுதிய
சபசலஷிவிக்
க அது வலனினிஸ்ட்
கட்சி
்த்கலவர்கள், சபசரின்சபசதும் மற்றும் அ்தன் உட அனைடி
பிந்்க்தங்கைப் பகுதிய
கசலத்திலும்,
அவர்கள்
முன்க அது வ அனைடுத்்த
உத்சவகமச அனை மற்றும் க அது வகசள்்ககப் பற்டு நிறைச அனை சபச் தொடர் கட்டுரைசட்டத்தின்
க அது வபறுசபடு நிறைசக மகத்்தச அனை அ் தொடர் கட்டுரைசிங்கைப் பகுதியல க அது வகியல் கௌ் தொடர் கட்டுரைவத்்க்த க அது வவன்டு நிறை அனைர்.
சபசருக்குப் பின் அனைர் லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி்கங்கைப் பகுதிய மறுஸ்்தசபி்தம் க அது வோய்்த ஒரு ோந்்தர்ப்பவச்தப் சபசக்குக்கு எதி் தொடர் கட்டுரைசக,
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க அது வலஸ்லி குணவர்்த அனை
லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி பு் தொடர் கட்டுரைட்சிக் தொடர் கட்டுரை சநசக்குநி்கல்கங்கைப் பகுதிய
்ககவிட்டிருந்்த்கம
1953
ஆகஸ்ட்டில
ஏற்க அனைசவ
க அது வவளிப்ப்கடங்கைப் பகுதியசகி விட்டிருந்்தது; அச்ோமங்கைப் பகுதியத்தில க அது வவகுஜூ அனை
சவ்கல நிறுத்்த இங்கைப் பகுதியக்கங்கள், க்கட அ்கடப்புகள் மற்றும்

ஆர்ப்பசட்டங்கள்,
அலலது
"ஹர்த்்தசல"
க அது வவடித்து
அ் தொடர் கட்டுரைோசங்கத்்க்த வீழச்சியின் விளிம்புக்சக க அது வகசண்டு வந்்த அனை.
ஆ அனைசல,
லங்கச
ோம
ோமசஜூக்
கட்சி,
ஸ்் தொடர் கட்டுரைசலினிோ
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடன் சோர்ந்து, ஒரு நசளுக்குப் பின் அனைர்
சபச் தொடர் கட்டுரைசட்டத்்க்த முடித்துக்க அது வகசண்டு சபச் தொடர் கட்டுரைசட்டத்தி அனை்க் தொடர் கட்டுரை அ் தொடர் கட்டுரைசு
ஒடுக்குமு்கடு நிறையின் க அது வகசடூ் தொடர் கட்டுரைத்துக்கு விட்டுவிட்டது; க அது வவகுஜூ அனை
எதிர்ப்்கப புதிங்கைப் பகுதிய ச்தர்்தலக்கள நடத்துவ்தன் பக்கம்
திருப்பிவிட மு்க அனைந்்தது. பு் தொடர் கட்டுரைட்சிக் தொடர் கட்டுரைத் ்த்கல்கம்கங்கைப் பகுதிய வழங்க
லங்கச
ோம
ோமசஜூக்
கட்சி
்தவறிங்கைப் பகுதிய்கம,
1951 ல
உருவசக்கப்பட்ட ஸ்ரீ லங்கச சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைக் கட்சி்கங்கைப் பகுதிய கி் தொடர் கட்டுரைசமப்புடு நிறை
க அது வவகுஜூ அனைங்களின்
பசதுகசவல அனைசக
கசட்டிக்க அது வகசள்ள
அனுமதித்்தது.
அச்த
ோமங்கைப் பகுதியம்,
எழுச்சியி அனைசல
அதிர்ச்சிங்கைப் பகுதிய்கடந்து, ்த அனைது ஆட்சிக்கு ஒரு வலுவச அனை
அடித்்தளத்்க்த
ச்தடிக்க அது வகசண்டிருந்்த
மு்தலசளித்துவ
வர்க்கத்தின் ஒரு பிரிவி அனைரின் ஆ்த் தொடர் கட்டுரை்கவ ஸ்ரீ லங்கச
சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைக் கட்சி க அது வவன்டு நிறைது.
அ்க அனைத்துலகக் குழுவிற்கு ஆ்த் தொடர் கட்டுரைவளிப்பதில்கல எ அனை அந்்த
ஆண்டின் பிற்பகுதியில லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி எடுத்்த
முடிவு்தசன், பப்சலச, மண்சடல மற்றும் அவர்களின்
ோர்வச்தோ க அது வோங்கைப் பகுதியலகத்துட அனைச அனை "வசழ மற்றும் வசழவிடு"
என்டு நிறை ஒரு ோந்்தர்ப்பவச்த உடு நிறைவின் க அது வ்தசடக்கமசய் இருந்்தது.
சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சி அ்தன் வ் தொடர் கட்டுரைலசற்று ோர்வச்தசிங்கைப் பகுதிய
அடித்்தளங்கள் என்டு நிறை ஆவணத்தில விவரித்துள்ளவசறு:
"ச்தசிங்கைப் பகுதிய அ் தொடர் கட்டுரைங்கில லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி அ்தன்
சீர்திருத்்தவச்த
அ் தொடர் கட்டுரைசிங்கைப் பகுதியலுக்கு,
ட்க அது வ் தொடர் கட்டுரைசட்ஸ்கிோ
நற்ோசன்றி்தழுக்கு உரி்கம சகச் தொடர் கட்டுரைக் கூடிங்கைப் பகுதிய்தசக இருந்்த
அச்தசவ்கள, ோர்வச்தோ க அது வோங்கைப் பகுதியலகத்்தசல ஆசிங்கைப் பகுதியசவில ஒரு
க அது வவகுஜூ அனை ட்க அது வ் தொடர் கட்டுரைசட்ஸ்கிோக் கட்சி்கங்கைப் பகுதியக் க அது வகசண்டிருப்ப்தசக
க அது வபரு்கம
பச் தொடர் கட்டுரைசட்டிக்க அது வகசள்ள
முடிந்்தது.
பப்சலசவச்தத்திற்கச அனை லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சியின்
ஆ்த் தொடர் கட்டுரைவு, ட்க அது வ் தொடர் கட்டுரைசட்ஸ்கிோத்திற்கு எதி் தொடர் கட்டுரைச அனை, ஆகசவ க அது வ்தசழிலசள
வர்க்கத்திற்கு –குறிப்பசக ஆசிங்கைப் பகுதியசவில– எதி் தொடர் கட்டுரைச அனை ஒரு
க அது வபரும் அடிங்கைப் பகுதியசக இருந்்தது."
அடுத்்த ்தோசப்்தத்தில, பப்சலசவசதிகளின் உ்தவி மற்றும்
உடந்்க்தயுடன், லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சிவின் பின் அனை்கடவு
துரி்தப்படுத்்தப்பட்டது. இது, சிங்கள ஜூ அனை் தொடர் கட்டுரைஞ்ோகவச்தம்
மற்றும் ்தமிழர் விச் தொடர் கட்டுரைச்த சபரி அனைவச்தத்துடன் சோசோலிோ
வசய்ச்ோவடச்கல கலந்துக அது வகசடுத்்த ஸ்ரீ லங்கச சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைக்
கட்சிக்கு சமலும் சமலும் அப்பட்டமசக ்தகவ்கமத்துக்
க அது வகசள்ளும்
வடிவத்்க்த
எடுத்்தது.
முக்கிங்கைப் பகுதியமச அனை
திருப்புமு்க அனைப் புள்ளிகளசக இருந்்த்கவ பின்வருமசறு:
* 1956 க அது வபசதுத் ச்தர்்தலில, ஸ்ரீ லங்கச சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைக் கட்சி
க அது வ்தசழிலசள வர்க்கத்்க்த பிளவுபடுத்துவ்தற்கசக ்தமிழர்
விச் தொடர் கட்டுரைச்த உணர்்கவ ந அனைவுடன் தூண்டிவிட்டது. அ்தன்
இ அனைவச்த
பி் தொடர் கட்டுரைச்ோச் தொடர் கட்டுரைம்,
சிங்களத்்க்த
மட்டும்
ஒச் தொடர் கட்டுரை
உத்திசங்கைப் பகுதியசகபூர்வ க அது வமசழிங்கைப் பகுதியசக ஆக்குவ்க்தயும் சிங்கள
க அது வபரும்பசன்்கமயி அனைரின்
ம்தமச அனை
க அது வபியல் கௌத்்தத்துக்கு
அ் தொடர் கட்டுரைசுக்குள் ஒரு விசோட அந்்தஸ்த்்க்த ஒதுக்குவ்க்தயும்
அடிப்ப்கடங்கைப் பகுதியசகக் க அது வகசண்டிருந்்தது. இது ்தச அனைசகசவ தீவின்
சிறுபசன்்கமயி அனை்க் தொடர் கட்டுரை,
குறிப்பசக
்தமிழர்க்களயும்
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முஸ்லிம்க்களயும்
இ் தொடர் கட்டுரைண்டசம்
்த் தொடர் கட்டுரை
குடிமக்களின்
அந்்தஸ்துக்குக் கீழிடு நிறைக்குவ்க்த அர்த்்தப்படுத்திங்கைப் பகுதியது.
லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி சிங்களம்-மட்டும் க அது வகசள்்கக்கங்கைப் பகுதிய
எதிர்த்்த அச்தசவ்களயில, அது க அது வ்தசழிலசள வர்க்கத்்க்த
அன்றி, நசட்்கடப் பிளவுபடுத்தும் என்டு நிறை அடிப்ப்கடயிசலசங்கைப் பகுதிய
அ்க்த எதிர்த்்தது. சிங்கள மற்றும் ்தமிழ க அது வ்தசழிலசளர்க்கள
ஐக்கிங்கைப் பகுதியப்படுத்்த முங்கைப் பகுதியற்சிப்ப்தற்க அது வகலலசம் க அது வவகுதூ் தொடர் கட்டுரைத்தில,
LSSP சிங்கள ஜூ அனை் தொடர் கட்டுரைஞ்ோக பி் தொடர் கட்டுரைச்ோச் தொடர் கட்டுரைத்துக்கு ்தகவ்கமத்துக்
க அது வகசண்டு, "சபசட்டித்்தவிர்ப்பு" உடன்படிக்்கக ஒன்்கடு நிறை
ஸ்ரீ.ல.சு.க உடன் ஏற்படுத்திக்க அது வகசண்டது.
ஸ்ரீ லங்கச
சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைக் கட்சி ச்தர்்தலில க அது வவற்றிக அது வபற்டு நிறைசபசது, லங்கச ோம
ோமசஜூக்
கட்சி
அந்்த
அ் தொடர் கட்டுரைோசங்கம்
ோம்பந்்தமசக
"பதிலளிக்ககூடிங்கைப் பகுதிய
வ்ககயிலச அனை
ஒத்து்கழப்்கப"
வழங்குவது என்டு நிறை நி்கலப்பசட்்கட எடுத்்தச்தசடு 1957 ல
அ் தொடர் கட்டுரைோசங்கத்தின் க அது வகசள்்கக்கங்கைப் பகுதிய நிர்ணயிக்கும் "அரிங்கைப் பகுதியசோ அனை
உ்க் தொடர் கட்டுரைக்கு" ஆ்த் தொடர் கட்டுரைவசக வசக்களித்்தது.
* 1960 ல ந்கடக அது வபற்டு நிறை இ் தொடர் கட்டுரைண்டு ச்தர்்தலகளில லங்கச ோம
ோமசஜூக் கட்சியின் வலது சநசக்கிங்கைப் பகுதிய நகர்வு துரி்தப்பட்டது.
மசர்ச் மச்தம், பு் தொடர் கட்டுரைட்சிக் தொடர் கட்டுரை முன்ச அனைசக்்கக க அது வவளிப்ப்கடங்கைப் பகுதியசக
்ககவிட்ட லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி, சோசோலிோத்துக்கச அனை
பச் தொடர் கட்டுரைசளுமன்டு நிறை
பச்க்த்கங்கைப் பகுதியத்
்தழுவிக்க அது வகசண்டு,
100
ஆோ அனைங்களில சபசட்டியிட்டச்தசடு "ோம ோமசஜூ வச்த
அ் தொடர் கட்டுரைோசங்கத்துக்கசக" அ்கழப்பு விடுத்்தது. பப்சலசவச்த
ோர்வச்தோ க அது வோங்கைப் பகுதியலகம், லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சிக்கு
உத்சவகத்துடன்
ஆ்த் தொடர் கட்டுரைவளித்்தச்தசடு
அ்தன்
ச்தர்்தல
பி் தொடர் கட்டுரைச்ோச் தொடர் கட்டுரைத்்க்த
"அதிகச் தொடர் கட்டுரைத்திற்கச அனை
ஒரு
தீர்க்கமச அனை
சபச் தொடர் கட்டுரைசட்டம்" என்று அபத்்தமச அனை மு்கடு நிறையில விவரித்்தது.

என்.எம். க அது வபச் தொடர் கட்டுரை் தொடர் கட்டுரைச
லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி 1956 ம் ஆண்்கட விட
கு்கடு நிறைவச அனை
ஆோ அனைங்க்களசங்கைப் பகுதிய
க அது வவன்டு நிறைசபசது,
அ்தன்
்த்கலவர் என்.எம். க அது வபச் தொடர் கட்டுரை் தொடர் கட்டுரைச, ஸ்ரீலங்கச சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைக் கட்சியுடன்
ஒரு கூட்டணி அ் தொடர் கட்டுரைோசங்கத்்க்த அ்கமக்க பகி் தொடர் கட்டுரைங்கமசக
பரிந்து்க் தொடர் கட்டுரைத்்தசர்.
மு்தல
படிங்கைப் பகுதியசக,
இலங்்கக
மு்தலசளித்துவத்தின் இந்்த கட்சியுடன் ஒரு “எதிர்த்துப்
சபசட்டியிடச்த
உடன்படிக்்கக”க்கு
அவர்
அ்கழப்பு
விடுத்்தசர். "ஒரு கூட்டணி அ் தொடர் கட்டுரைோசங்கத்்க்த உருவசக்கும்
சநசக்கத்துடன் ஸ்ரீ லங்கச சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைக் கட்சி உட அனைச அனை ஒரு

சவ்கலத்திட்ட உடன்பசட்்கட"
பின்க அது வ்தசடர்ந்து வ் தொடர் கட்டுரைவிருந்்தது.

ஏற்படுத்துவது

அ்த்க அனைப்

மீண்டும் ஒருமு்கடு நிறை, ்த அனைது அ் தொடர் கட்டுரைசிங்கைப் பகுதியல ஆசீர்வச்தத்்க்த
வழங்கிங்கைப் பகுதிய ோர்வச்தோ க அது வோங்கைப் பகுதியலகம், கசலனித்துவ மற்றும் அ்க் தொடர் கட்டுரை
கசலனித்துவ
நசடுகளில
"க அது வ்தசழிலசள வர்க்க அ் தொடர் கட்டுரைசு
அலலச்த
ஒன்றுக்கு
விமர்ோ அனைத்துட அனைச அனை
ஆ்த் தொடர் கட்டுரை்கவ
க அது வகசடுப்பது" ோசத்திங்கைப் பகுதியமச அனைச்த எ அனை பி் தொடர் கட்டுரைகட அனைம் க அது வோய்்தது.
கட்சிங்கைப் பகுதியச அனைது, ஸ்ரீ லங்கச சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைக் கட்சி உடன் ஒரு
கூட்டணிக்கச அனை
க அது வபச் தொடர் கட்டுரை் தொடர் கட்டுரைசவின்
முன்க அது வமசழி்கவ
ஏற்றுக்க அது வகசள்ளச்த அச்தசவ்கள, 1960 ஜூன்கல ச்தர்்தலில
எதிர்த்துப்
சபசட்டியிடச்த
உடன்படிக்்ககக்குள்
அது
நு்கழந்்தச்தசடு, அரிங்கைப் பகுதியசோ அனை உ்க் தொடர் கட்டுரைக்கு ஆ்த் தொடர் கட்டுரைவசக மறுபடியும்
வசக்களித்்தது.
* 1963 ஜூனனில, அக அது வமரிக்க சோசோலிோ க அது வ்தசழிலசளர்
கட்சிங்கைப் பகுதியச அனைது 1953 பகி் தொடர் கட்டுரைங்க கடி்தத்தில எடுக்கப்பட்ட
க அது வகசள்்ககப்
பிடிப்பச அனை
நி்கலப்பசட்்கட
்ககவிட்டு,
பப்சலசவசதிகளுடன் மீண்டும் ஐக்கிங்கைப் பகுதியப்பட்டது. கியூபசவில
பிடல கசஸ்ட்ச் தொடர் கட்டுரைச ்த்கல்கமயில குட்டி மு்தலசளித்துவ
க அது வகரிலலச
இங்கைப் பகுதியக்கம்
ஒரு
"க அது வ்தசழிலசளர்
அ் தொடர் கட்டுரை்கோ"
ஸ்்தசபித்துள்ள்தசக
அறிவித்து,
அ்தன்
க அது வவற்றி்கங்கைப் பகுதிய
சபசற்றிங்கைப் பகுதிய்கம சோசோலிோ க அது வ்தசழிலசளர் கட்சி முழு்கமங்கைப் பகுதியசக
பப்சலசவச்த முன்ச அனைசக்குக்கு அடிபணிந்து சபச அனை்க்த
க அது வ்தளிவசக்கிங்கைப் பகுதியது.
புதி்தசக
உருவசக்கப்பட்ட
ஐக்கிங்கைப் பகுதிய
க அது வோங்கைப் பகுதியலகமச அனைது,
கியூபச
சபசன்டு நிறை
நசடுகளில,
"ஒரு
மழுங்கிங்கைப் பகுதிய
ஆயு்தத்்க்தக்"
க அது வகசண்டு,
அ்தசவது
அதிகச் தொடர் கட்டுரைத்்க்தக்
்ககப்பற்டு நிறை
க அது வ்தசழிலசள
வர்க்கத்்க்த
சுங்கைப் பகுதியசதீ அனைமசக அணிதி் தொடர் கட்டுரைட்டப் சபச் தொடர் கட்டுரைசடும் ஒரு க அது வலனினிஸ்ட்
கட்சி
இலலசமசலசங்கைப் பகுதிய,
ஆட்சி்கங்கைப் பகுதியக்
்ககப்பற்றுவது
ோசத்திங்கைப் பகுதியமசகியிருந்்த்தசக அறிவித்்தது.
மறுஐக்கிங்கைப் பகுதிய மசநசடும், ஸ்் தொடர் கட்டுரைசலினிோ
மற்றும் சிங்கள இ அனைவச்த மக்கள்

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
ஐக்கிங்கைப் பகுதிய முன் அனைணி

(Mahajana Eksath Peramuna [People’s United Front] – MEP)

உடன் சோர்ந்து ஒரு ஐக்கிங்கைப் பகுதிய இடது முன் அனைணி்கங்கைப் பகுதிய (ULF)
அ்கமக்கும் லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சியின் திட்டங்க்கள
பச் தொடர் கட்டுரைசட்டிங்கைப் பகுதியது. ஐக்கிங்கைப் பகுதிய இடது முன் அனைணி்கங்கைப் பகுதிய உருவசக்கும்
சபசது, மக்கள் ஐக்கிங்கைப் பகுதிய முன் அனைணிக்கு (MEP) வழங்கும் ஒரு
ோலு்ககங்கைப் பகுதியசக சிங்களம் மற்றும் ்தமிழ க அது வமசழிகளுக்கு
இ்கடயிலச அனை ோம அந்்தஸ்து சகசரிக்்கக்கங்கைப் பகுதிய ்ககவிட்ட
லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி, நடப்பில இருந்்த "சிங்களம்
மட்டும்" ோட்டத்துக்கு ்தகவ்கமத்துக் க அது வகசண்டதுடன், அந்்தச்
ோட்டம் இ் தொடர் கட்டுரைத்து க அது வோய்ங்கைப் பகுதியப்பட சவண்டும் எ அனை அ்கடு நிறைகூவல
விடுக்க மறுத்து, அது பச் தொடர் கட்டுரைபட்ோம் கு்கடு நிறைந்்த்தசக இருக்க
சவண்டும் என்று மட்டுசம சகசரிங்கைப் பகுதியது. பப்சலசவசதிகளின்
ஆசீர்வச்தத்துடன் ஐக்கிங்கைப் பகுதிய இடது முன் அனைணிங்கைப் பகுதியச அனைது லங்கச
ோம
ோமசஜூக்
கட்சியின்
கசட்டிக்க அது வகசடுப்புக்கு
உந்து
ோக்திங்கைப் பகுதியசக ஆ அனைது.
1961
மு்தலசக,
பிரிட்டிஷ்
சோசோலிோ
க அது வ்தசழிலசளர்
கழகமச அனைது
சோசோலிோ
க அது வ்தசழிலசளர்
கட்சியின்
மறுஐக்கிங்கைப் பகுதியத்்க்த சநசக்கிங்கைப் பகுதிய நகர்வுக்கள எதிர்த்து வந்்தது.
அதிகச் தொடர் கட்டுரைத்்க்தக்
்ககப்பற்டு நிறை
க அது வ்தசழிலசள
வர்க்கத்துக்கு
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்த்கல்கம
க அது வகசடுக்கும்படிங்கைப் பகுதியசக
குட்டி
மு்தலசளித்துவ
்த்கல்கமகள்
"பு் தொடர் கட்டுரைட்சியின்
்தர்க்கத்தி அனைசசலசங்கைப் பகுதிய"
நிர்ப்பந்திக்கப்படும் என்டு நிறை சோசோலிோ க அது வ்தசழிலசளர் கட்சியின்
(SWP) வச்தத்்க்த நி் தொடர் கட்டுரைசகரித்்த சோசோலிோ க அது வ்தசழிலசளர் கழகம்
(SLL),
சபசலஷிவிக்
வ்ககயிலச அனை
கட்சிக்களக்
கட்டிக அது வங்கைப் பகுதியழுப்புவ்தன் மூலம் பசட்டசளி வர்க்கத் ்த்கல்கம
க அது வநருக்கடி்கங்கைப் பகுதியத்
தீர்ப்பச்த
நசன்கசம்
அகிலம்
எதிர்க அது வகசண்டுள்ள
்கமங்கைப் பகுதியமச அனை
பணிங்கைப் பகுதியசகும்
என்று
வலியுறுத்திங்கைப் பகுதியது.

க அது வஜூரி ஹீலி
சோசோலிோ க அது வ்தசழிலசளர் கழகத்தின் ்த்கலவர் க அது வஜூரி ஹீலி,
1963 ஜூனனில சோசோலிோ க அது வ்தசழிலசளர் கட்சியின் ச்தசிங்கைப் பகுதிய
குழுவிற்கு
எழுதிங்கைப் பகுதிய
ஒரு
கடி்தத்தில,
பப்சலசவசதிகளுட அனைச அனை அ்தன் மறுஐக்கிங்கைப் பகுதியத்்க்த கண்ட அனைம்
க அது வோய்்தச்தசடு, குறிப்பசக லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி ஒரு
கசட்டிக்க அது வகசடுப்புக்கு ்தங்கைப் பகுதியசரித்துக் க அது வகசண்டிருக்கிடு நிறைது எ அனை
க அது வ்தசழிலசள வர்க்கத்்க்த எச்ோரிக்கத் ்தவறிங்கைப் பகுதிய்தற்கசக அ்க்த
விமர்சித்்தசர். மக்கள் ஐக்கிங்கைப் பகுதிய முன் அனைணி (MEP) ஒரு கூட்டு
சம தி அனைப் சப் தொடர் கட்டுரைணியில ்தமிழ ச்தசட்டத் க அது வ்தசழிலசளர்களின்
பி் தொடர் கட்டுரைதிநிதித்துவத்்க்த எதிர்த்்த்க்த சுட்டிக் கசட்டிங்கைப் பகுதிய பின் அனைர்,
ஹீலி அறிவித்்த்தசவது: "லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி
என்க அது வடு நிறைன்்கடு நிறைக்கும் அ்தற்கு க அது வவட்கக்சகடசகும் வி்தத்தில
இந்்த சகலிக்கூத்துக்கு உடன்பட்டுள்ளது. கடந்்த கசலத்தில
இலங்்ககயில
இந்திங்கைப் பகுதிய
மற்றும்
்தமிழ
க அது வ்தசழிலசள
வர்க்கத்தின் ோமத்துவத்திற்கசக நிபந்்த்க அனையின்றி முன்நின்டு நிறை
ஒச் தொடர் கட்டுரைக அது வங்கைப் பகுதியசரு கட்சிங்கைப் பகுதியசக லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி மட்டுசம
இருந்்தது என்பது நி்க அனைவு கூ் தொடர் கட்டுரைப்பட சவண்டும்."
லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி, மக்கள் ஐக்கிங்கைப் பகுதிய முன் அனைணிக்கு
(MEP)
ோ் தொடர் கட்டுரைண்கடவ்தச அனைது
ஒரு
மு்தலசளித்துவ
அ் தொடர் கட்டுரைோசங்கத்திற்கு ஆ்த் தொடர் கட்டுரைவளிப்ப்தற்கு இட்டுச்க அது வோலலும் என்று
அந்்த கடி்தம் எச்ோரித்்தது. "்தமிழ மற்றும் சிங்கள க அது வமசழிக்கு
ோம அந்்தஸ்து வழங்குவது பற்றிங்கைப் பகுதிய பி் தொடர் கட்டுரைச்சி்க அனையில,
்த்கலவர்கள்
உண்்கமங்கைப் பகுதியச அனை
மற்றும்
மிகப்க அது வபரிங்கைப் பகுதிய
விட்டுக்க அது வகசடுப்புகளுக்கு
்தங்கைப் பகுதியச் தொடர் கட்டுரைசக
இருக்கின்டு நிறைசர்கள்
என்பது இப்சபசது லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சியில
சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைமசக
ஒப்புக்க அது வகசள்ளப்படுகிடு நிறைது.
திருமதி.

பண்டச் தொடர் கட்டுரைநசங்கைப் பகுதியக்கவின்
மு்தலசளித்துவ
அ் தொடர் கட்டுரைோசங்கத்துக்கு
ஆ்த் தொடர் கட்டுரைவளிப்ப்தற்கு
அவர்க்கள
இட்டுக அது வோன்றிருக்கின்டு நிறை
ோ் தொடர் கட்டுரைண்கடவின் ்தர்க்கம் இதுசவ ஆகும்," எ அனை ஹீலி
எழுதி அனைசர்.
* க அது வ்தசழிலசள வர்க்கத்தின் மத்தியில அ்கமதியின்்கம
க அது வபருகிவந்்த்தன் மத்தியில, மு்தல மு்கடு நிறைங்கைப் பகுதியசக நகர்ப்புடு நிறை
க அது வ்தசழிலசளர்களுடன்
்தமிழ
சபசும்
ச்தசட்டத்
க அது வ்தசழிலசளர்க்களயும் ஐக்கிங்கைப் பகுதியப்படுத்திங்கைப் பகுதிய, 21 அம்ோ க அது வபசது
சகசரிக்்ககக்கள சூழந்து, 1963 ல க அது வ்தசழிற்ோங்கங்களின்
கூட்டுக் குழு (Joint Committee of the Trade Unions – JCTUO)
அ்கமக்கப்பட்டது. 1963 க அது வோப்டம்பரில, ஒரு மிலலிங்கைப் பகுதியன்
க அது வ்தசழிலசளர்க்கள பி் தொடர் கட்டுரைதிநிதித்துவப்படுத்தும் பல நூறு
பி் தொடர் கட்டுரைதிநிதிகள்,
21
சகசரிக்்கககள்
இங்கைப் பகுதியக்கத்்க்த
முன்க அது வ அனைடுத்து, ஸ்ரீ லங்கச சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைக் கட்சி அ் தொடர் கட்டுரைோசங்கத்திற்கு
கடு்கமங்கைப் பகுதியச அனை க அது வநருக்கடி்கங்கைப் பகுதியத் ச்தசற்றுவித்்த அனைர்.
கணவர் படுக அது வகச்கல க அது வோய்ங்கைப் பகுதியப்பட்ட பின் அனைர் ஸ்ரீ லங்கச
சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைக் கட்சியின் ்த்கலவ் தொடர் கட்டுரைசக ஆ அனை பண்டச் தொடர் கட்டுரைநசங்கைப் பகுதியக்க
அம்்கமங்கைப் பகுதியசர், 1964 மசர்ச்சில ஐக்கிங்கைப் பகுதிய இடது முன் அனைணி
(ULF) ்த்கலவர்களுடன் சபச்சுவசர்த்்க்த்கங்கைப் பகுதிய க அது வ்தசடங்கி அனைசர்.
இந்்தப்
சபச்சுவசர்த்்க்த
பகி் தொடர் கட்டுரைங்கமச அனைசபசது,
ஒரு
ோர்வசதிகச் தொடர் கட்டுரைத்்க்த ஸ்்தசபிப்பது மற்றும் சவ்கலநிறுத்்தத்தில
ஈடுபட்டுள்ள க அது வ்தசழிலசளர்க்கள "துப்பசக்கி மு்க அனையில
மற்றும் துப்பசக்கி ஈட்டி மு்க அனையில சவ்கல க அது வோய்ங்கைப் பகுதிய"
கட்டசங்கைப் பகுதியப்படுத்துவது உட்பட சவக அது வடு நிறைந்்தக அது வவசரு க அது வ்தரிவும்,
"நசம் விரும்பும் இடத்திற்கு நம்்கமக் க அது வகசண்டு க அது வோலலசது,"
எ அனை
அறிவித்து
பி் தொடர் கட்டுரை்தமர்
்த அனைது
முடி்கவ
நிங்கைப் பகுதியசங்கைப் பகுதியப்படுத்தி அனைசர். லங்கச ோம ோமசஜூக் கட்சி ்த்கலவர்கள்
்தங்கள்
பங்கிற்கு,
பண்டச் தொடர் கட்டுரைநசங்கைப் பகுதியக்கவின்
ோலு்கக்கங்கைப் பகுதிய
ஏற்றுக்க அது வகசண்டச்தசடு அது ஒரு "இடது சநசக்கிங்கைப் பகுதிய" நகர்வு
எ அனை க அது வபசய்ங்கைப் பகுதியசக பி் தொடர் கட்டுரைகட அனைம் க அது வோய்்த அனைர்.

ஸ்ரீ லங்கச சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைக் கட்சி உடன் ஒரு கூட்டணி்கங்கைப் பகுதிய
அ்கமக்கும் முடிவுக்கு அங்கீகச் தொடர் கட்டுரைம் க அது வபறுவ்தற்கசக, ஜூனன் 67 ல கட்சி மசநசட்டுக்கு என்.எம். க அது வபச் தொடர் கட்டுரை் தொடர் கட்டுரைச அ்கழப்பு
விடுத்்தசர்.
இவ்வசடு நிறைசய்
சோசோலிோ
ோர்வச்தசிங்கைப் பகுதியவச்த
க அது வகசள்்ககக்கள அப்பட்டமசக ்ககவிட்ட்க்த பப்சலசவச்த
ஐக்கிங்கைப் பகுதிய க அது வோங்கைப் பகுதியலகம் க அது வபசதுவசக எதிர்த்்தது என்டு நிறைசபசதிலும்,
ஒவ்க அது வவசரு
அடிக அது வங்கைப் பகுதியடுப்பிலும்
கசட்டிக்க அது வகசடுப்புக்கச அனை
பச்க்த்கங்கைப் பகுதிய அது அ்கமத்துக் க அது வகசடுத்்தது.
க அது வபச் தொடர் கட்டுரை் தொடர் கட்டுரைச ்த்கல்கமயிலச அனை க அது வபரும்பசன்்கமங்கைப் பகுதியச அனைது, ஏ்க அனைங்கைப் பகுதிய
ஐக்கிங்கைப் பகுதிய
இடது
முன் அனைணி
கட்சிகளும்
கூட்டணி
அ் தொடர் கட்டுரைோசங்கத்தில சோர்க்கப்பட சவண்டும் என்டு நிறை ஒச் தொடர் கட்டுரைக அது வங்கைப் பகுதியசரு
விமர்ோ அனைத்்க்த மட்டும் க அது வகசண்டிருந்்த ஒரு "மத்திங்கைப் பகுதிய"
கன்்க அனைங்கைப் பகுதியசலும், ஸ்ரீ லங்கச சு்தந்தி் தொடர் கட்டுரைக் கட்சி அ் தொடர் கட்டுரைோசங்கத்தில
நு்கழவது
“பசட்டசளி
வர்க்கப்
பு் தொடர் கட்டுரைட்சிக்கு
க அது வோய்யும்
துச் தொடர் கட்டுரைசகம்” எ அனை ஒச் தொடர் கட்டுரைகு் தொடர் கட்டுரைலில கண்ட அனைம் க அது வோய்்த ஒரு
சிறுபசன்்கமக்
கன்்க அனைங்கைப் பகுதியசலும்
எதிர்க்கப்பட்டது.
வசக்க அது வகடுப்பின் பின் அனைர் –வசக்களிப்பில க அது வபச் தொடர் கட்டுரை் தொடர் கட்டுரைசவின்
தீர்மச அனைத்திற்கு 501 வசக்குகளும் “மத்திங்கைப் பகுதிய” கன்்க அனைக்கு 75
வசக்குகளும் மற்றும் எதிர்த்்தவர்களுக்கு 159 வசக்குகளும்
கி்கடத்்த அனை– கூட்டணி்கங்கைப் பகுதிய முற்றுமுழு்தசக எதிர்த்்தவர்கள்
உட அனைடிங்கைப் பகுதியசக மசநசட்்கட விட்டு க அது வவளிசங்கைப் பகுதியறி, ்தனிங்கைப் பகுதியசகக்
கூடி, பு் தொடர் கட்டுரைட்சிக் தொடர் கட்டுரை லங்கச ோமோமசஜூக் கட்சி அலலது LSSP (R)
என்று ஆ அனை்க்த ஸ்்தசபித்்த அனைர்.
லங்கச
ோம
ோமசஜூக்
கட்சி
மசநசட்டில
்த்கலயீடு
க அது வோய்வ்தற்கசக ஹீலி க அது வகசழும்புக்கு பங்கைப் பகுதியணித்்தசர். கூட்டம்
நடந்்த இடத்துக்குள் நு்கழவ்தற்கு அவருக்கு அனுமதி
மறுக்கப்பட்ட சபசதிலும், கூட்டணி்கங்கைப் பகுதிய எதிர்த்து நின்டு நிறை
க அது வ்தசழிலசளர்கள் மற்றும் இ்களஞர்களுடன் அவர் சபசி அனைசர்.
இந்்த அ் தொடர் கட்டுரைசிங்கைப் பகுதியல கலந்து்க் தொடர் கட்டுரைங்கைப் பகுதியசடலகள் ஊடசக அவர், 1968 ல
பு் தொடர் கட்டுரைட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகத்்க்த ஸ்்தசபிப்பதில தீர்க்கமச அனை
பசத்தி் தொடர் கட்டுரைம்
வகிக்க
இருந்்தவர்களுடன்
முக்கிங்கைப் பகுதியமச அனை
க அது வ்தசடர்புக்கள
ஸ்்தசபித்துக்க அது வகசண்டசர்.
பப்சலசவச்த
கசட்டிக்க அது வகசடுப்புக்கு
எதி் தொடர் கட்டுரைசக
பு் தொடர் கட்டுரைட்சிக் தொடர் கட்டுரைக்
கட்சிக்கள
உருவசக்குவ்தற்கு ஹீலியும் அ்க அனைத்துலகக் குழுவும்
விடுத்்த அ்கழப்பு, இவ்வசடு நிறைசக பு் தொடர் கட்டுரைட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம்
அ்கமக்கப்பட்ட்தன்
ஊடசக
இலங்்ககயில
ங்கைப் பகுதிய்தசர்த்்தமசக்கப்பட்டது.
க அது வ்தசடரும்......

க அது வகசலவின் ஆர். டி சிலவச பண்டச் தொடர் கட்டுரைநசங்கைப் பகுதியக்கவுடன் அக்கம்
பக்கமசக உட்கசர்ந்துள்ளசர்
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