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சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்சி (இலங்்கக) ஸ்தசபிக்கப்பட்டதின
ஐம்பதசவது ஆண்ட

குட்ட-முதலசளித்துவ தீவிரவசதத்திற்கு
எதிரசன RCL/SEP இன அரசியல் சபசரசட்டம்
By Kapila Fernando,

இலங்ககை
சசோசலிச
சமத்துவக்
கைட்சி
1968
ஜஜூனில
ஸ்்தோபிக்கைப்பட்ட்தன் 50 வது ஆண்கடக் குறிக்கும் வி்தமோகை
வவளியிடும் கைட்டுக கட்டுரைத் வ்தோடரில இது மூன்் இது மூன்றோவ்தோகும். பு கட்டுரைட்சிக்
கைம்யூனிஸ்ட் கைழகைம் (RCL) என ஸ்்தோபிக்கைப்பட்ட, நோன்கைோம்
அகிலத்தின் அகனத்துலகைக் குழுவின் இலங்ககை பிரிவ, 1996
இல சசோசலிச சமத்துவக் கைட்சி (SEP) என மறுவபயரிடப்பட்டது.
பு கட்டுரைட்சிக் கைம்யூனிஸ்ட் கைழகைத்தின் 1968 ஜஜூன் 16-17 ஸ்்தோபகை
மோநோட்கடக் குறிக்கும் வி்தமோகை ஏற்கைனசவ ஒரு அறிக்ககை
வவளியிடப்பட்டிருக்கி் இது மூன்றது.
இந்்தக் கைட்டுக கட்டுரைகைள் RCL இன் வகைோள்ககைப் பிடிப்போன
அடித்்தளங்கைகள
எடுத்துவிளக்குவச்தோடு,
இந்்த
சகைோட்போடுகைளுக்கைோகை கைடந்்த 50 ஆண்டு கைோலத்தில நடத்்தப்பட்ட
சபோ கட்டுரைோட்டத்தில இருந்்தோன அத்தியோவசியமோன அ கட்டுரைசியல
படிப்பிகனகைகளயும் வவளிக்வகைோண்டுவரும். ட்வ கட்டுரைோட்ஸ்கிச கைட்சி
எனக் கூறிக் வகைோண்ட லங்கைோ சம சமோஜக் கைட்சி (LSSP),
1964 ல சிறிமோ பண்டோ கட்டுரைநோயக்கை அம்கமயோரின் மு்தலோளித்துவ
அ கட்டுரைசோங்கைத்திற்குள் நுகழந்்த்தன் மூலமோய் கைோட்டிக்வகைோடுத்்த
சசோசலிச
சர்வச்தசியவோ்த
சவகலத்திட்டம்
மற்றும்
முன்சனோக்ககை அடித்்தளமோகைக் வகைோண்டு பு கட்டுரைட்சிக் கைம்யூனிஸ்ட்
கைழகைம் ஸ்்தோபிக்கைப்பட்டது.
மு்தலோளித்துவ
அபிவிருத்தி
்தோம்தப்பட்ட
நோடுகைளில,
வ்தோழிலோள
வர்க்கைம்
மட்டுசம,
சர்வச்தச
அளவில
சசோசலிசத்துக்கைோன சபோ கட்டுரைோட்டத்தின் பகுதியோகை வ்தோழிலோளர்கைள்
மற்றும் கி கட்டுரைோமப்பு் இது மூன்ற உகழப்போளிகைளது அடிப்பகட ஜனநோயகை
மற்றும் சமூகை உரிகமகைளுக்கைோன சபோ கட்டுரைோட்டத்திற்கு ்தகலகம
வகைோடுக்கை இயலுகம வகைோண்ட ஒச கட்டுரை வர்க்கைமோகும் என்று
ஸ்்தோபித்்த ட்வ கட்டுரைோட்ஸ்கியின் நி கட்டுரைந்்த கட்டுரைப் பு கட்டுரைட்சித் ்தத்துவத்திற்கைோன
சபோ கட்டுரைோட்டசம SEP இன் சவகலகைளது கமயப்புள்ளியோகை
இருந்து வந்திருக்கி் இது மூன்றது. இந்்தப் படிப்பிகனகைள் இலங்ககையில
மட்டுமலலோது,
ஆசியோ
மற்றும்
உலகைம்
முழுவதிலும்
வ்தோழிலோள வர்க்கைத்தின் எழுந்து வருகின்் இது மூன்ற சபோ கட்டுரைோட்டங்கைளுக்கு
இன்றியகமயோ்தகவ ஆகும்.
குட்டி-மு்தலோளித்துவ தீவி கட்டுரைவோ்தத்திற்கு எதி கட்டுரைோன ்தத்துவோர்த்்த
மற்றும் அ கட்டுரைசியல சபோ கட்டுரைோட்டமோனது RCL/SEP இன் 50 ஆண்டு
கைோல வ கட்டுரைலோற்றில ஒரு கமயமோன அம்சமோகை இருந்து
வந்திருக்கி் இது மூன்றது, பு கட்டுரைட்சிகை கட்டுரைக் கைட்சிகயக் கைட்டிவயழுப்புவதில
வ்தோழிலோளர்கைளுக்கும் இகளஞர்கைளுக்கும் இன்றியகமயோ்த
படிப்பிகனகைகளயும் இது வகைோண்டுள்ளது.
1964 இல பண்டோ கட்டுரைநோக்கை அம்கமயோரின் மு்தலோளித்துவ
ஸ்ரீலங்கைோ சு்தந்தி கட்டுரைக் கைட்சி (SLFP) அ கட்டுரைசோங்கைத்தில இக் இணைந்்த்தன்
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மூலம் லங்கைோ சம சமோஜக் கைட்சி (LSSP) வசய்்த மிகைப்வபரும்
கைோட்டிக் வகைோடுப்புக்கு எதி கட்டுரைோன சபோ கட்டுரைோட்டத்தில 1968 இல
பு கட்டுரைட்சிக் கைம்யூனிஸ்ட் கைழகைம் (RCL) ஸ்்தோபிக்கைப்பட்டது.
போட்டோளி வர்க்கை சர்வச்தசியவோ்தத்க்த பகி கட்டுரைங்கைமோகைக் ககைவிட்டு
SLFP இன் சிங்கைள சமலோதிக்கைவோ்தத்க்த ்தழுவிக் வகைோண்ட்தன்
மூலமோகை, LSSP, இலங்ககையில வகுப்புவோ்த அ கட்டுரைசியலின்
கைட்டுப்போடற்் இது மூன்ற வளர்ச்சிக்கு போக்தகய தி் இது மூன்றந்து விட்டது.
அதிலவிகளந்்த
அ கட்டுரைசியல
குழப்பத்க்த
சு கட்டுரைண்டிக்
வகைோள்வ்தற்கும் தீவி கட்டுரைமயப்பட்ட இகளஞர்கைள் மத்தியில ஒரு
ஆ்த கட்டுரைகவ
வபறுவ்தற்கும்
பலசவறு
குட்டி-மு்தலோளித்துவ
ச்தசியவோ்தக் குழுக்கைள் எழுந்்தன. குறிப்போகை, ஜன்தோ விமுக்தி
வப கட்டுரைமுன (JVP) அலலது மக்கைள் விடு்தகல முன்னண, LSSP
இன் கைோட்டிக்வகைோடுப்புக்கு அடுத்்த ஆண்டில, 1965 இல
ஸ்்தோபிக்கைப்பட்டது. இந்்த அத்்தகன குழுக்கைகளயும் சபோலசவ,
மக்கைள் விடு்தகல முன்னணயும் “ஆயு்தப் சபோ கட்டுரைோட்ட”த்க்த
சபோற்றுவக்தயும்
உலவகைங்கும்
அந்நோளின்
நோகைரிகைத்
்தத்துவங்கைளோய் இருந்்த மோசவோயிசம், கைோஸ்ட்ச கட்டுரைோயிசம் மற்றும்
குவோ கட்டுரைோயிசம் ஆகியவற்றின் ச்தர்ந்வ்தடுத்்த அம்சங்கைளின் ஒரு
கைலகவகயயும்
்தனக்கு
அடிப்பகடயோகை
அகமத்துக்
வகைோண்டது. அகவ அகனத்தும், மோர்க்சிசத்திற்கு விச கட்டுரைோ்தமோன
வககையில, வ்தோழிலோள வர்க்கைத்தின் பு கட்டுரைட்சிகை கட்டுரைப் போத்தி கட்டுரைத்க்த
நி கட்டுரைோகைரித்்தன.
ஆனது LSSP இன் கைோட்டிக்வகைோடுப்புக்குப் பின்னர்
அதிலிருந்து உகடந்திருந்்த சபோதிலும், முந்க்தய ்தசோப்்தத்தில
LSSP
இன் அ கட்டுரைசியல பின்னகடவக்கு போக்த வகுத்துத்
LSSP (R)

்தந்திருந்்த்தோன ஐக்கிய வசயலகைத்தில (United Secretariat - USec)
உள்ளடங்கியிருந்்த பப்சலோவோ்த சந்்தர்ப்பவோ்தத்தில இருந்து
முறித்துக்
வகைோள்ளவிலகல.
குறிப்போகை
இலத்தீன்
அவமரிக்கைோவில,
அழிவகை கட்டுரைமோன
பின்விகளவகைகள
வகைோண்டிருந்்த வகைரிலலோவோ்தம் உள்ளிட குட்டி-மு்தலோளித்துவ
தீவி கட்டுரைவோ்தத்தின் அத்்தகன வடிவங்கைகளயும் ஊக்குவிப்பதில
ஐக்கிய வசயலகைம் முக்கிய கைருவியோகை இருந்்தது.
1965 இல பண்டோ கட்டுரைநோயக்கை அ கட்டுரைசோங்கைம் வபோறிந்்த பின்னரும்,
SLFP உடனோன அ்தன் கூட்டணகயத் LSSP வ்தோடர்ந்்தது; இந்்த
ஆ்த கட்டுரைவ ஸ் கட்டுரைோலினிச கைம்யூனிஸ்ட் கைட்சிக்கும் (CP) நீட்சி
வசய்யப்பட்டது. வ்தோழிலோள வர்க்கைத்திலும் கி கட்டுரைோமப்பு் இது மூன்ற ஏகழகைள்
மத்தியிலும் ஐக்கிய ச்தசியக் கைட்சி அ கட்டுரைசோங்கைத்திற்கு வபருகிச்
வசன்் இது மூன்ற
அதிருப்திகயயும்
எதிர்ப்கபயும்,
SLFP-LSSP-CP
கூட்டணயோனது, ஏகைோதிபத்திய-எதிர்ப்பு வோர்த்க்தயோடல மற்றும்
வவற்று வோக்குறுதிகைளின் ஒரு கைலகவகயக் வகைோண்டு, 1970

ச்தர்்தலில
ஒரு
மிகைப்வபரும்
வபரும்போன்கமயுடன்
அதிகைோ கட்டுரைத்திற்கு மீண்டும் திரும்புவ்தற்கைோகை சு கட்டுரைண்டிக் வகைோண்டது.
ச்தர்்தலின் சபோது, புதி்தோகை உருவோக்கைப்பட்டிருந்்த RCL ஒரு
்தந்திச கட்டுரைோபோய ்தவக் இது மூன்ற வசய்்தது. LSSP மற்றும் CP இன்
துச கட்டுரைோகைம் குறித்து கைண்டனம் வசய்து, அக்கூட்டணயின்
பிற்சபோக்கைோன
சநோக்கைங்கைள்
குறித்து
எச்சரித்்த
அச்தசவகளயில,
SLFP
்தகலகமயிலோன
கூட்டணக்கு
விமர்சனரீதியோன
வோக்கைளிக்கை
அது
அகழப்புவிடுத்்தது.
நோன்கைோம் அகிலத்தின் அகனத்துலகைக் குழுவின் பிரிட்டிஷ
பிரிவோன சசோசலிச வ்தோழிலோளர் கைழகைத்தின் ஒரு ்தகலவ கட்டுரைோன
கமக்கைல பண்டோ, RCL க்கு
எழுதிய
ஒரு
கைடி்தத்தில
விளக்கியக்தப்
சபோல,
“அ்தன்
வகைோள்ககையோனது
சீர்திருத்்தவோதிகைளுக்கும் தீவி கட்டுரைப்பட்ட மு்தலோளித்துவத்திற்கும்
ச்தகவயற்று வழங்கைப்பட்ட ஒரு சலுககையோகை இருந்்தது”
்தகலகமயிலோன அ கட்டுரைசோங்கைத்திற்கு எந்்த ஆ்த கட்டுரைவம்
வகைோடுக்கைக் கூடோது என்றும் LSSP யும் CP யும் கூட்டணயில
இருந்து முறித்துக் வகைோண்டு சசோசலிசக் வகைோள்ககைகைகள
நகடமுக் இது மூன்றப்படுத்்தக்
கூடிய
ஒரு
வ்தோழிலோளர்கைளதும்
விவசோயிகைளதும் அ கட்டுரைசோங்கைத்க்த உருவோக்குவ்தற்கைோகை சபோ கட்டுரைோட
சவண்டும்
என்் இது மூன்ற
்தந்திச கட்டுரைோபோய
சகைோரிக்ககைகயச்
சூழ
வ்தோழிலோளர்கைகள அணதி கட்டுரைட்ட சவண்டும் என்றும் பண்டோ
RCL க்கு அறிவறுத்தினோர். இந்்த ்தந்திச கட்டுரைோபோயத்தின் சநோக்கைமோய்
இருந்்தது, LSSP மற்றும் CP யின் சந்்தர்ப்பவோ்த உத்திகைள்
மற்றும் வகைோள்ககைகைளில பி கட்டுரைகமகைகள வளர்த்வ்தடுப்பது அலல,
மோ் இது மூன்றோகை
அவற்க் இது மூன்ற
அம்பலப்படுத்துவதும்,
அ்தன்மூலமோகை
வ்தோழிலோள
வர்க்கைத்தின்
அ கட்டுரைசியல
சுயோதீனத்திற்கைோன
சபோ கட்டுரைோட்டத்க்த அபிவிருத்தி வசய்வதும் இருந்்தன.
SLFP

அச்தசந கட்டுரைத்தில, இந்்தப் பிகழயோனது, வசழித்துவளர்ந்்த குட்டிமு்தலோளித்துவ தீவி கட்டுரைவோ்தம் கைட்சி மீது வசலுத்திக் வகைோண்டிருந்்த
கைணசமோன அழுத்்தத்தின் விகளவபோருளோய் இருந்்தது என்பக்த
RCL இன் வபோதுச் வசயலோளர் போலசூரிய புரிந்துவகைோண்டோர்.
“RCL மீது வசயலபட்ட இச்த குச கட்டுரைோ்தமோன வர்க்கை அழுத்்தம்,
பி் இது மூன்ற சூழ்நிகலகைளில பிறிவ்தோரு வடிவத்தில எழக்கூடும்
என்ப்தோல
இந்்தப்
பிகழயின்
சவர்கைகள”
வகைோள்வ்தன்
அவசியத்தின்
மீது
கைட்சியின்
வலியுறுத்தியது.

கி கட்டுரைகித்துக்
அறிக்ககை

அந்்த முடிவக்கு வந்்த பின்னர், மோசவோ, கைோஸ்ட்ச கட்டுரைோ மற்றும்
ச்ோ சி மின் ஐ சபோற்றுவதில “நடுத்்த கட்டுரை-வர்க்கை தீவி கட்டுரைவோ்தத்தின்
உச்சிக்சகைோபு கட்டுரைமோகை” இருந்்த சஜவிபிகய அ கட்டுரைசியலரீதியோகைவம்
்தத்துவோர்த்்தரீதியோகைவம்
அம்பலப்படுத்்த
போலசூரிய
முடிவவசய்்தோர். RCL இன் சிங்கைள வமோழி வசய்தித்்தோளோன
கைம்கைரு புவத் (வ்தோழிலோளர் வசய்திகைள்) இல மக்கைள் விடு்தகல
முன்னணயின்
அ கட்டுரைசியலும்
வர்க்கைத்
்தன்கமயும்
என்் இது மூன்ற
்தகலப்பில ஒரு கைட்டுக கட்டுரைத் வ்தோடக கட்டுரை அவர் எழுதினோர், இது
பின்னர் புத்்தகை வடிவத்திலும் வவளியிடப்பட்டது.

மக்கைள்
விடு்தகல
்தன்கமயும்

முன்னணயின்

அ கட்டுரைசியலும்

வர்க்கைத்

“பு கட்டுரைட்சிகை கட்டுரைக் கைட்சிகயக் கைட்டிவயழுப்புவ்தற்கு கமயக்கைருவோகை

விலஃபி கட்டுரைட்

சசோசலிச

“ஸ்கபக்”

வபச கட்டுரை கட்டுரைோ, கீர்த்தி போலசூரிய மற்றும் கமக் பண்டோ

சமத்துவக்

கைட்சியின்

(இலங்ககை)

வ கட்டுரைலோற்று

சர்வச்தசிய அடித்்தளங்கைள் விளக்குவக்தப் சபோல, “கீர்த்தி
போலசூரிய மற்றும் RCL இன் பதிலிறுப்பு ஒரு மோர்க்சிசக் கைட்சி
எவ்வோறு
ஒரு
சகைோட்போடோன
திருத்்தத்க்த
வசய்கி் இது மூன்றது
என்ப்தற்கைோன
மிகைச்சி் இது மூன்றந்்த
உ்தோ கட்டுரை் இணைத்க்த
வழங்குகி் இது மூன்றது .
பண்டோவின் கைருத்துப்பரிமோற்் இது மூன்றம் மற்றும் பிகழயின் அ கட்டுரைசியல
்தோக்கைங்கைள் குறித்து ஒரு மிகை விரிவோன உட்கைட்சி விவோ்தத்திற்கு
கைட்சித் ்தகலகம மு்தலில துவக்கைமளித்்தது.” அ்தன்பின் அது
அந்்த பிகழகய பகி கட்டுரைங்கைமோகை திருத்்தம் வசய்து ஒரு
அறிக்ககையில இவ்வோறு அறிவித்்தது: “சமசமோஜவோ்த மற்றும்
ஸ் கட்டுரைோலினிச ்தகலவர்கைகள கூட்டண அ கட்டுரைசோங்கைத்தில இருந்து
முறித்துக்
வகைோள்வ்தற்கு
நிர்ப்பந்திப்பச்த
வ்தோழிலோள
வர்க்கைத்தின் வர்க்கை சுயோதீனத்திற்கைோன சபோ கட்டுரைோட்டம் எடுக்கைக்
கூடிய வடிவமோகும்.”

இருக்கின்் இது மூன்ற”
மோர்க்சிசத்
்தத்துவத்க்த
போதுகைோப்பதும்
அபிவிருத்தி வசய்வதுசம JVP ஐ அம்பலப்படுத்துவ்தன்
சநோக்கைம் என்பக்த புத்்தகைத்திற்கு எழுதிய முகைவக கட்டுரையில
போலசூரிய குறிப்பிட்டுக் கைோட்டினோர். RCL, பப்சலோவோ்த
திருத்்தலவோ்தத்திற்கு, குறிப்போகை கைோஸ்ட்ச கட்டுரைோ மற்றும் கியூபப்
பு கட்டுரைட்சிகய பப்சலோவோ்தம் புகைழ்ந்து சபோற்றிய்தற்கு, எதி கட்டுரைோன ICFI
இன்
சபோ கட்டுரைோட்டங்கைளில
ஸ்்தோபிக்கைப்பட்டிருந்்தது.
வபோருளோ்தோ கட்டுரைரீதியோகைப் பின்்தங்கிய நோடுகைளில, “ஒரு மழுங்கிய
கைருவி”கயக் வகைோண்சட, அ்தோவது, ஒரு மோர்க்சிசக் கைட்சியும்
வ்தோழிலோள
வர்க்கைத்தின்
சுயோதீனமோன
அணதி கட்டுரைட்டலும்
இலலோமசலசய, ஒரு வ்தோழிலோளர்’ அ கட்டுரைகச ஸ்்தோபிப்பது
சோத்தியமோகியிருந்்த்தோகை பப்சலோவோதிகைள் ்தவ் இது மூன்றோன முடிவக்கு
வந்்தனர்.
போலசூரிய ்தனது புத்்தகைத்தில பின்வருமோறு விளக்கினோர்:
“கைோஸ்ட்ச கட்டுரைோ, குசவ கட்டுரைோ மற்றும் மோசவோ சபோலசவ JVP யும்
வ்தோழிலோள வர்க்கைத்திற்கு இயலபோகைசவ குச கட்டுரைோ்தமுகடய்தோகை
இருந்்தச்தோடு
பிற்சபோக்கைோன
ச்தசியவோ்தத்தில
அது
சவரூன்றியிருந்்தது.
JVP
இன்
திரிப்போன
வோர்த்க்தப்
பி கட்டுரைசயோகைத்தில, ‘போட்டோளி வர்க்கைம்’ என்பது விவசோயிகைளின்

ஒடுக்கைப்பட்ட அடுக்குகைகளக் குறிப்பிட்டது. வ்தோழிலோளர்கைளின்
வபோருளோ்தோ கட்டுரைப் சபோ கட்டுரைோட்டங்கைகள, ஏகைோதிபத்தியத்திற்கு எதி கட்டுரைோன
‘ச்தசப்பற்று’

சபோ கட்டுரைோட்டத்தில

இருந்து

கைவனம்திருப்புகின்் இது மூன்ற

“கைஞ்சிக் குவகளகைளுக்கைோன சபோ கட்டுரைோட்டங்கைள்” என்று கூறி அந்்த
அகமப்பு சிறுகமப்படுத்தியது. கைோஸ்ட்ச கட்டுரைோ மீது ்தனக்கு
மோதிரிகய அகமத்துக் வகைோண்டு, JVP, “ச்தசப்பற்் இது மூன்றோளர்கைளின்
ஒரு குழுவோல நடத்்தப்படும் ஒரு கிளர்ச்சி ஆளும் வர்க்கைத்தின்
அதிகைோ கட்டுரைத்திகன இலலோவ்தோழிக்கை முடியும்” என்று அறிவித்்தது.
JVP யின்

ச்தசப்பற்றுவோ்தம் என்பது வகுப்புவோ்த அடிப்பகடயில

“வ்தோழிலோள

வர்க்கைத்க்த

“மு்தலோளித்துவ

பிளவபடுத்துவ்தற்கும்”

வர்க்கைத்திற்கு

கீழ்ப்படியச்

அ்தகன

வசய்வ்தற்கும்”

இலங்ககை ஆளும் வர்க்கைத்்தோல பயன்படுத்்தப்பட்ட

“சிங்கைள

ச்தசப்பற்றுவோ்தமோகைசவ” இருந்்தச்தயன்றி சவவ் இது மூன்றோன்றுமிலகல
என்பக்த போலசூரிய விளக்கினோர். JVP ச்தசிய மு்தலோளித்துவ
வர்க்கைமோகை வசோலலப்பட்ட்தன் முற்சபோக்கைோன ்தன்கமயில
ஆபத்்தோன பி கட்டுரைகமகைகள வளர்த்வ்தடுத்்தது. SLFP-LSSP-CP
கூட்டணகய
ஆ்தரித்்த
அது,
1970
ச்தர்்தலில
அது
வவன்் இது மூன்றசபோது அ்தகன ஒரு “முற்சபோக்கைோன
என்றும் ஆ கட்டுரைம்பத்தில விவரித்்தது.

அ கட்டுரைசோங்கைம்”

இன் நிகலப்போடுகைகள அம்பலப்படுத்துவதில, RCL ்தனது
பகுப்போய்வக்கைோன அடிப்பகடயோகை ட்வ கட்டுரைோட்ஸ்கியின் நி கட்டுரைந்்த கட்டுரைப்
பு கட்டுரைட்சித் ்தத்துவத்க்தக் வகைோண்டிருந்்தது. பின்்தங்கிய நோடுகைளில
JVP

உள்ள
ச்தசிய
மு்தலோளித்துவ
வர்க்கைம்,
தீர்க்கைப்படோ்த
ஜனநோயகைக் கைடகமகைகள பூர்த்தி வசய்வதிசலோ அலலது சமூகைப்
பி கட்டுரைச்சிகனகைகள நிவர்த்தி வசய்வதிசலோ ஒரு முற்சபோக்கைோன
போத்தி கட்டுரைத்க்த
வகிப்ப்தற்கு
தி் இது மூன்றனற்் இது மூன்ற்தோகும்
என்று
அது
வலியுறுத்துகி் இது மூன்றது. வ்தோழிலோள வர்க்கைம் மட்டுசம, கி கட்டுரைோமப்பு் இது மூன்ற
ஏகழகைகளயும் மற்றும் ஒடுக்கைப்பட்ட மக்கைகளயும் ்தனது
்தகலகமயின் கீழ் அணதி கட்டுரைட்டுவ்தன் மூலமோகைவம் உலகை
சசோசலிசப் பு கட்டுரைட்சிக்கைோன சபோ கட்டுரைோட்டத்தின் போகைமோகை ஒரு
வ்தோழிலோளர்கைளதும்
விவசோயிகைளதும்
அ கட்டுரைசோங்கைத்க்த
உருவோக்குவ்தன்
மூலமும்
இந்்த
தீர்க்கைப்படோ்த
பி கட்டுரைச்சிகனகைளுக்கு தீர்வகைோ் இணை முடியும். இதுசவ 1917 இல
 கட்டுரைஷயோவில வவற்றிவபற்் இது மூன்ற சசோசலிசப் பு கட்டுரைட்சியின் படிப்பிகனயோகை
இருந்்தது.

மீ்தோன கைண்டனங்கைளும் இடம்வபற்றிருந்்தன. நோட்டின் ச்தோட்டத்
வ்தோழிலோளர்கைளுக்கு எதி கட்டுரைோன இந்்த நச்சுத்்தனமோன வ்தோழிலோளவர்க்கை விச கட்டுரைோ்த மற்றும் இனவோ்த அவதூ் இது மூன்றோனது SLFP மற்றும்
அ்தன் கூட்டோளிகைளது சிங்கைள ஜன கட்டுரைஞ்சகைவோ்தத்தின்
பிளவபடுத்தும் சநோக்கைத்திற்சகை சசகவவசய்்தது.

அச்த

போலசூரிய
பின்வருமோறு
எச்சரித்்தோர்:
“பிரிட்டிஷ
ஏகைோதிபத்தியமும் இலங்ககையின் மு்தலோளித்துவ வர்க்கைமும்
்தமது வசோந்்த வர்க்கை நலன்கைளோல உந்்தப்பட்டு ச்தோட்டத்
வ்தோழிலோளர்கைளின்
வோழ்க்ககை
நிகலகமகைகள
நோசம்
வசய்வ்தற்கு வசலுத்்தப்படுகின்் இது மூன்றவ்தோரு கைோலகைட்டத்தில, அச்த
வ்தோழிலோளர்கைளுக்கு
எதி கட்டுரைோன
குட்டி-மு்தலோளித்துவ
குச கட்டுரைோ்தமோனது ஏகைசபோகை மு்தலோளித்துவத்தின் கை கட்டுரைங்கைளிலோன
ஒரு ஆயு்தமோகை மோறுகி் இது மூன்றது. இந்்த இனவோ்தம்
்தோன்
போசிசத்திற்கு
இட்டுச்
வசலலக்
கூடிய
ஒன்் இது மூன்றோகும்.
வருங்கைோலத்தில ஒரு போசிச இயக்கைத்்தோல நன்கு பயன்படுத்திக்
வகைோள்ளத்்தக்கை ஒரு வ்தோழிலோள வர்க்கை-விச கட்டுரைோ்த இயக்கைத்க்த
இலங்ககையில JVP உருவோக்கிக் வகைோண்டிருக்கி் இது மூன்றது.”
இ கட்டுரைண்டோவது கூட்டண அ கட்டுரைசோங்கைமோனது, “முற்சபோக்கைோகை”
இருப்பவ்தற்வகைலலோம் வவகுதூ கட்டுரைத்தில, வ்தோழிலோளர்கைள் மற்றும்
கி கட்டுரைோமப்பு் இது மூன்ற ஏகழகைளின் ஜனநோயகை மற்றும் சமூகை உரிகமகைள்
மீது அதிகைரித்்த ்தோக்கு்தலகைகள நடத்தியது. பதிலிறுப்போகை
சஜவிபி SLFP-LSSP-CP கூட்டணகய விமர்சனமற்று ஆ்தரித்்த
நிகலயில இருந்து, அ்தகன வவறித்்தனமோய் கைண்டனம்
வசய்கின்் இது மூன்ற நிகலக்கு ்தோவியது. 1971 ஏப் கட்டுரைலில JVP, நகைர்ப்பு் இது மூன்ற
வ்தோழிலோள வர்க்கைத்தில இருந்து ்தனிகமப்பட்ட, கி கட்டுரைோமப்பு் இது மூன்ற
இகளஞர்கைளின்
ஒரு
சோகைசத்்தனமோன
கிளர்ச்சிகய
வ்தோடக்கியது; இது கைோவல நிகலயங்கைகள ்தோக்குவக்த
இலக்கைோகைக்
வகைோண்டிருந்்தது.
பதிலிறுப்போகை,
கூட்டண
அ கட்டுரைசோங்கைமோனது ஒரு சபோலிஸ்-இ கட்டுரைோணுவ இ கட்டுரைத்்தக்கைளரிகய
கைட்டவிழ்த்து விட்டது, சுமோர் 15,000 இகளஞர்கைள் படுவகைோகல
வசய்யப்பட்டனர், JVP ்தகலவ கட்டுரைோன ச கட்டுரைோ்் இணை விசஜவீ கட்டுரைோ
உள்ளிட ஆயி கட்டுரைக்கை் இணைக்கைோசனோர் ககைதுவசய்யப்பட்டனர். ககைது
வசய்யப்பட்டவர்கைள்
வமோத்்தவமோத்்தமோய்
சி் இது மூன்றப்பு
நீதிமன்் இது மூன்றங்கைளோல விசோரிக்கைப்பட்டு பல ஆண்டுகைோலத்திற்கு
சிக் இது மூன்றயிலகடக்கைப்பட்டனர்.
இந்்த வகைோடூ கட்டுரைமோன அ கட்டுரைசு ஒடுக்குமுக் இது மூன்றக்கு எதி கட்டுரைோகை RCL ஒரு
சகைோட்போட்டுரீதியோன நிகலப்போட்கட எடுத்்தது, JVP இன்
பிற்சபோக்கைோன
வகைோள்ககைகைகள
வ்தோடர்ந்தும்
அது
அம்பலப்படுத்திய அச்தசவகளயில, JVP இன் அ கட்டுரைசியல
ககைதிகைகள விடுவிக்கை அது சகைோரியது. அ்தன் விகளவோகை,
கூட்டண அ கட்டுரைசோங்கைம் RCL ்தகலகமகயக் குறிகவத்்தது.
லகக்ஷ்மன் வீ கட்டுரைக்சகைோன் மற்றும் எல.ஜ.கு் இணை்தோச ஆகிய இ கட்டுரைண்டு

கீர்த்தி போலசூரியோ ஒரு கூட்டத்தில உக கட்டுரையோற்றுகி் இது மூன்றோர்
JVP

இன்

ஏகைோதிபத்திய-விச கட்டுரைோ்த

வோய்வீச்சில,

“இந்திய

விஸ்்தரிப்புவோ்தம்” மற்றும் “சி் இது மூன்றப்புச்சலுககை வகைோண்டிருந்்த”
்தமிழ்-சபசும் ச்தோட்டத் வ்தோழிலோளர்கைள் —இவர்கைகள சிங்கைளத்
வ்தோழிலோளர்கைளின்

எதிரிகைளோகை

அது

முத்திக கட்டுரை

குத்தியது —

மத்திய குழு உறுப்பினர்கைள் ககைது வசய்யப்பட்டு கைண்டி
சிக் இது மூன்றயில
வகைோலலப்பட்டனர்.
கைட்சியின்
அலுவலகைமோகை
பயன்படுத்்தப்பட்டு வந்்த விலஃபி கட்டுரைட் வபச கட்டுரை கட்டுரைோவின் வீட்டில
சபோலிஸ் சசோ்தகன நடத்தியது, அ்தன் நூலகைம் மற்றும்
ஆவ் இணைங்கைகள அழித்்தது. அவச கட்டுரைகைோலநிகல சட்டங்கைளின் கீழ்,
RCL
மற்றும் அ்தன் இகளஞர் பிரிவின் வவளியீடுகைள்
்தகடவசய்யப்பட்டன,
கைட்சியும்
அ்தன்
்தகலவர்கைளும்
்தகலமக் இது மூன்றவோகைத் ்தள்ளப்பட்டனர்.
இருப்பினும் RCL, அ கட்டுரைசியல ககைதிகைள் விடுவிக்கைப்படுவ்தற்கைோகை
நோவடங்கிலும் வ்தோழிலோளர்கைள் மத்தியில ஒரு உத்சவகைமோன
சபோ கட்டுரைோட்டத்க்த முன்வனடுத்்தது. அச்தசந கட்டுரைத்தில, JVP இன்
ககைதிகைகள விடு்தகல வசய்வ்தற்கு அ கட்டுரைசோங்கைத்திடம் வவற்று

சகைோரிக்ககைகைகள விடுத்துக்வகைோண்டு, ஆனோல அ கட்டுரைசோங்கைத்திற்கு
எதி கட்டுரைோய் வ்தோழிலோள வர்க்கைம் அணதி கட்டுரைட்டப்படுவக்தயும் அ கட்டுரைசு
ஒடுக்குமுக் இது மூன்றக்கு ஒரு முடிவகைட்டப்படுவக்தயும் எதிர்த்துவந்்த
LSSP
(R)
சபோன்் இது மூன்ற
குழுக்கைளது
சவடத்க்தயும்
அது
அம்பலப்படுத்தியது.

வ்தோடக்கினர், இ்தகன வஜயவர்த்்தன கிட்டத்்தட்ட 100,000
வ்தோழிலோளர்கைகள
சவகலநீக்கைம்
வசய்து
நசுக்கினோர்.
சவகலநிறுத்்தம்
வசய்்த
வ்தோழிலோளர்கைகள
்தனிகமப்படுத்துவதில
அ கட்டுரைசோங்கைத்துக்கு
உ்தவிகை கட்டுரைமோகை
இருப்பதில JVP ஒரு அதிமுக்கியமோன போத்தி கட்டுரைம் வகித்்தது,
அ்தன்மூலம் அது வபருந்வ்தோககை சவகலநீக்கைங்கைளுக்கைோன
அடிப்பகடகய அகமத்துக் வகைோடுத்்தது.
ஆ கட்டுரைம்பத்திலிருந்ச்த
“[வ்தோழிலோள]

JVP

இந்்த சவகலநிறுத்்தத்க்த எதிர்த்்தது,

வர்க்கைம் சபோ கட்டுரைோடத் ்தயோர்நிகலயில இலகல”

என்றும் ”இது ஒடுக்குமுக் இது மூன்றகய வலிந்து அகழப்ப்தோகி விடும் ”
என்றும் அது வலியுறுத்தியது. பி கட்டுரைச்சிகன வ்தோழிலோளர்கைள்
சபோ கட்டுரைோட விருப்பமின்றி இருந்்தோர்கைள் என்ப்தலல, மோ் இது மூன்றோகை, JVP
உள்ளிட்ட அ்தன் ்தகலகமகைள் இந்்த சவகலநிறுத்்தத்க்த
அ கட்டுரைசோங்கைத்திற்கு எதி கட்டுரைோன ஒரு அ கட்டுரைசியல சபோ கட்டுரைோட்டமோகை
உருமோற்றுவக்த எதிர்த்்தன என்ப்தோகும். சவகலநிறுத்்தத்தில

ச கட்டுரைோ்் இணை விசஜவீ கட்டுரைோ

இன் பி கட்டுரைச்சோ கட்டுரைம் ப கட்டுரைவலோன ஆ்த கட்டுரைகவப் வபற்் இது மூன்றது. 1976
டிசம்பரில கூட்டண அ கட்டுரைசோங்கைத்திற்கு எதி கட்டுரைோகை வவடித்்த வபோது
சவகலநிறுத்்தத்தின்
ஒரு
முக்கியமோன
சகைோரிக்ககையோகை
அ கட்டுரைசியல ககைதிகைளின் விடு்தகல ஆனது. 1977 ச்தர்்தலில
வவற்றி கைண்ட UNP 1978 இல, விசஜவீ கட்டுரைோகவயும் மற்் இது மூன்ற
அ கட்டுரைசியல ககைதிகைகளயும் விடு்தகல வசய்ய நிர்ப்பந்்தம்
வபற்் இது மூன்றது.
விடு்தகலயோன பின்னர்,
விசஜவீ கட்டுரைோ RCL க்கு
பகி கட்டுரைங்கைமோகை நன்றி வ்தரிவிக்கை ்தனிப்பட்ட வி்தத்தில கைட்சி
அலுவலகைத்திற்கு வருககை ்தந்்தோர்.
RCL

அடுத்்த
நோன்கு
்தசோப்்தங்கைளில,
JVP இன்
அ கட்டுரைசியல
பய் இணைப்போக்த குறித்தும் குட்டி-மு்தலோளித்துவ தீவி கட்டுரைவோ்தத்தின்
முட்டுச்சந்து குறித்துமோன போலசூரியோவின் எச்சரிக்ககைகைகள
ஊர்ஜ்தம் வசய்யும் வி்தமோகை, JVP வலது சநோக்கி ஒரு
கூர்கமயோன திருப்பத்க்த வசய்திருந்்தது. இந்்த வலதுசநோக்கிய
திருப்பத்தின்
பின்னோல,
ச்தசியப்
வபோருளோ்தோ கட்டுரை
வநறிப்படுத்்தலின் பகழய சவகலத்திட்டத்க்த அடிப்பகடயோகைக்
வகைோண்டிருந்்த அத்்தகன கைட்சிகைள், அகமப்புகைள் மற்றும்
ஸ்்தோபனங்கைகளயும் பலவீனப்படுத்தி விட்டிருந்்த உற்பத்தியின்
பூசகைோளமயமோக்கைத்்தோல
உலகைப்
வபோருளோ்தோ கட்டுரைத்திலும்
அ கட்டுரைசியலிலும் வகைோண்டுவ கட்டுரைப்பட்டிருந்்த ப கட்டுரைந்்த
மோற்் இது மூன்றங்கைள்
இருந்்தன.

பங்சகைற்கை சவண்டோம் என்று JVP கூறியக்தயும் மீறி, இலங்ககை
ஆசிரியர்கைள் சங்கைம் (CTU), அ்தன் உறுப்பினர்கைள் மத்தியில
ப கட்டுரைவலோன சகைோபத்துக்கு முகைம்வகைோடுத்்த நிகலயில, JVP யில
இருந்து முறித்துக் வகைோண்டு சவகலநிறுத்்தத்தில சசர்ந்து
வகைோண்டது.
அ கட்டுரைசோங்கைத்திற்கு

எதிர்ப்பு

வ்தோடர்ந்து

வபருகிச்

வசன்் இது மூன்ற

நிகலயில, வஜயவர்த்்தனோ ஒன்றுமோற்றி ஒன்் இது மூன்றோகை ்தமிழர்-விச கட்டுரைோ்த
ஆத்தி கட்டுரைமூட்டலகைகள அ கட்டுரைங்சகைற்றினோர். பிரிவிகனவோ்த ்தமிழீழ
விடு்தகலப் புலிகைள் அகமப்புக்கு எதி கட்டுரைோன ஒரு நீண்டவநடிய
இனவோ்தப் சபோருக்குள் நோட்கட பின்னர் மூழ்கைச்வசய்ய
கைோ கட்டுரை் இணைமோகை இருந்்த 1983 இல நடந்்த தீவ-முழுகமக்குமோன
படுவகைோகலகைளில இது உச்சம்கைண்டது. உண்கமயில அ கட்டுரைசோங்கை
ஆ்த கட்டுரைவடனோன குண்டர்கைளோசலசய வ்தோடக்கைமளிக்கைப்பட்டிருந்்த
வகைோழும்பு படுவகைோகலகைளின் பழிகய JVP மீது சுமத்தி அ்தகன
வஜயவர்த்்தன ்தகடவசய்்தோர். அப்படியிருந்தும் JVP சபோரின்
ஒரு உற்சோகைமோன ஆ்த கட்டுரைவோள கட்டுரைோகை ஆனது, ்தனது முந்க்தய
சசோசலிச
மற்றும்
சபோலி-மோர்க்சிச
வோர்த்க்தயோடலகைளின்
இடத்தில
வகைோச்கசயோன
சிங்கைள
விண்் இணைப்பங்கைகள பி கட்டுரைதியீடு வசய்்தது.

“ச்தசப்பற்று”

சமூகை
வசலவினங்கைகள
வவட்டுவது
மற்றும்
அ கட்டுரைசுக்கு
வசோந்்தமோன
நிறுவனங்கைள்
மற்றும்
சசகவகைகள
்தனியோர்மயமோக்குவது
ஆகியகவ
உள்ளிட
உலகில
மு்தன்மு்தலோகை தி் இது மூன்றந்்த சந்க்தக் வகைோள்ககைகைகள அமலபடுத்திய
அ கட்டுரைசோங்கைங்கைளில ஒன்் இது மூன்றோகை பி கட்டுரை்தமர் சஜ.ஆர். வஜயவர்த்்தனவின்
UNP அ கட்டுரைசோங்கைம் இருந்்தது. ்தமிழர்-விச கட்டுரைோ்த வகுப்புவோ்தத்க்த
வ்தோடர்ச்சியோகை கிளறிவிடுவ்தன் மூலமும் எச்தச்சோதிகைோ கட்டுரைம்
போரியளவில குவிக்கைப்பட்ட, நிக் இது மூன்றசவற்று அதிகைோ கட்டுரைம் வகைோண்ட
ஒரு ஜனோதிபதி அகமப்புமுக் இது மூன்றகய ஸ்்தோபிப்ப்தன் மூலமும்
வஜயவர்த்்தன வ்தோழிலோள வர்க்கைத்திற்கு எதி கட்டுரைோன அவ கட்டுரைது
அ கட்டுரைசோங்கைத்தின் வர்க்கைப் சபோருக்கு ்தயோரிப்பு வசய்்தோர்.
1980 ஜஜூகலயில, அ கட்டுரைசோங்கைத்தின் ்தோக்கு்தலகைகள எதிர்த்து,
வபோதுத்துக் இது மூன்ற வ்தோழிலோளர்கைள் ஒரு வபோது சவகலநிறுத்்தத்க்த

ஆர்.ஏ.பிட்டவல
1987
இல,
சபோரினோலும்
வபருகிச்
வசன்் இது மூன்ற
சமூகை
அகமதியின்கமயோலும்
உருவோக்கைப்பட்ட
ஒரு
ஆழமோன
அ கட்டுரைசியல வநருக்கைடிக்கு முகைம்வகைோடுத்்த வகைோழும்பு அ கட்டுரைசோங்கைம்,

்தனது ஆட்சிக்கு முட்டுக்வகைோடுக்கை இந்தியோகவ சநோக்கித்
திரும்பியது. இந்திய-இலங்ககை ஒப்பந்்தம் தீவின் வடக்கு மற்றும்
கிழக்கில இருந்்த ்தமிழ் உய கட்டுரைடுக்கினருக்கு வ கட்டுரைம்புபட்ட
அதிகைோ கட்டுரைங்கைகள
பிரித்்தளித்்தது,
விடு்தகலப்
புலிகைள்
ஆயு்தங்கைகளக்
கீசழசபோடுவ்தற்கு
அகழப்பு
விடுத்்தது.
ஒப்பந்்தத்க்த சமற்போர்கவ வசய்வ்தற்கும் விடு்தகலப்புலிகைகள
பலவந்்தமோகை ஆயு்தங்கைகளக்
கீசழசபோடச் வசய்வ்தற்கும்
100,000
இந்திய
அனுப்பியது.

“அகமதிப்பகடயினக கட்டுரை”

உடனடியோகை ஒரு சபரினவோ்த
பி கட்டுரைச்சோ கட்டுரைத்க்த வ்தோடக்கியது; “இந்திய
JVP

மற்றும் ஈழம்
முன்சனோக்ககை,

சசோசலிச
அ கட்டுரைசுகைளின் ஒன்றியம்
என்் இது மூன்ற
ICFI ம் RCL ம் மு்தன்முக் இது மூன்றயோகை முன்வனடுத்்தன.

புதுவடலலி

“்தோய்நோடு

மு்தலில”
விஸ்்தரிப்புவோ்த”த்க்த

கைண்டனம் வசய்்தது; நோட்கட பிளவபடுத்துவ்தோகை வஜயவர்த்்தன
மீது
குற்் இது மூன்றம்சோட்டியது.
JVP,
ஒப்பந்்தத்திற்கு
எதி கட்டுரைோன
கைலகைங்கைளுக்கு ஏற்போடு வசய்்தச்தோடு, அ்தன் இனவோ்தப்
பி கட்டுரைச்சோ கட்டுரைத்திற்கு ஆ்த கட்டுரைவளிக்கை மறுத்்த எவர் மீதும் போசிசத்
்தோக்கு்தலகைகள
நடத்தியது.
JVP யின்
துப்போக்கி்தோரிகைள்
நூற்றுக்கை் இணைக்கைோன
அ கட்டுரைசியல
எதிரிகைகளயும்
வ்தோழிலோளர்கைகளயும்
வகைோகலவசய்்தனர்,
இதில
ஆர்.ஏ.பிட்டவல, ப.எச்.கு் இணைபோல மற்றும் கிச கட்டுரைஷன் கீகியனசகை
ஆகிய மூன்று RCL உறுப்பினர்கைளும் வகைோலலப்பட்டனர்.

பி.எச். கு் இணைபோல
RCL,

சிங்கைள ச்தசத்க்தப் போதுகைோக்கின்் இது மூன்ற முன்சனோக்கில
இருந்து அலலோமல, வ்தோழிலோள வர்க்கைத்க்தப் போதுகைோக்கின்் இது மூன்ற
முன்சனோக்கில இருந்து ஒப்பந்்தத்க்த எதிர்த்்தது, அ்தன்மூலம்
இலங்ககை மற்றும் இந்தியத் வ்தோழிலோளர்கைகள ஒரு வபோதுவோன
சசோசலிச
முன்சனோக்கில
ஐக்கியப்படுத்துவ்தற்கைோகை
அது
சபோ கட்டுரைோடியது. UNP அ கட்டுரைசோங்கைத்தின் ஒடுக்குமுக் இது மூன்றயில இருந்தும்
JVP யின் போசிசத் ்தோக்கு்தலகைளில இருந்தும் வ்தோழிலோளர்கைகளப்
போதுகைோப்ப்தற்கைோகை வ்தோழிலோள வர்க்கை அகமப்புகைளின் ஒரு
ஐக்கிய
முன்னண
உருவோக்கைப்படுவ்தற்கு,
ICFI
இன்
ஆ்த கட்டுரைவடன், அது அகழப்புவிடுத்்தது. அத்துடன் உலவகைங்கிலும்
உள்ள
வ்தோழிலோளர்கைளுக்கு
இலங்ககையில
இருக்கும்
அவர்கைளது வர்க்கை சசகைோ்த கட்டுரை சசகைோ்தரிகைகளப் போதுகைோப்ப்தற்கும்
விண்் இணைப்பம் வசய்்தது.
இந்்தப்
சபோ கட்டுரைோட்டத்தில,
சிங்கைள
மற்றும்
்தமிழ்
வ்தோழிலோளர்கைகள
ஐக்கியப்படுத்துவ்தற்கைோன
பி கட்டுரைச்சோ கட்டுரைத்க்த
வலுப்படுத்துவ்தற்கைோகைவம், வ்தற்கைோசியோவிலும் மற்றும் சர்வச்தச
அளவிலும்
சசோசலிசக்
குடிய கட்டுரைசுகைளின்
ஒரு
ஒன்றியம்
உருவோக்கைப்படுவ்தற்கைோன சபோ கட்டுரைோட்டத்தின் போகைமோகைவம், லங்கைோ

கிச கட்டுரைஷன் கீகியனசகை
மு்தலில JVP உடன் ஒரு கூட்டணகய உருவோக்கிக் வகைோள்கின்் இது மூன்ற
சயோசகனக்கு ்தனது ஆற்் இது மூன்றகல பயன்படுத்திய பின்னர்,
மு்தலில
வஜயவர்த்்தனவின்
கீழும்,
அ்தன்பின்
ஆர்.பிச கட்டுரைம்தோசோவின் கீழுமோன UNP அ கட்டுரைசோங்கைம், JVP க்கு
எதி கட்டுரைோய் மட்டுமலலோது, அந்நியப்படுத்்தப்பட்டிருந்்த சிங்கைள
கி கட்டுரைோமப்பு் இது மூன்ற இகளஞர்கைள் மத்தியில JVP க்கு இருந்்த சமூகை
அடித்்தளத்திற்கு
எதி கட்டுரைோகைவம்
ஒட்டுவமோத்்தமோன
அடக்குமுக் இது மூன்றகய
கைட்டவிழ்த்து
விட்டது.
1989-90
இல,
இ கட்டுரைோணுவமும் சபோலிசும் சுமோர் 60,000 இகளஞர்கைகளப்
படுவகைோகல வசய்்தன, சஜவிபியின் விசஜவீ கட்டுரைோ உள்ளிட்ட
்தகலவர்கைகளப் படுவகைோகல வசய்து அ்தகன உருத்வ்தரியோமல
ஆக்கின.
சஜவிபியோல
்தனது
கைோரியோளர்கைள்
வகைோலலப்பட்டிருந்்த
நிகலயிலும்,
அ்தற்கு
எதி கட்டுரைோன
அ கட்டுரைசோங்கைத்தின் வகைோகலபோ்தகைப் பி கட்டுரைச்சோ கட்டுரைத்க்த RCL ஒரு
சகைோட்போடோன அடிப்பகடயில எதிர்த்்தது.
அச்தகைோலகைட்டத்தில,
கிழக்கு ஐச கட்டுரைோப்போவிலும்
சசோவியத்
ஒன்றியத்திலும் ஸ் கட்டுரைோலினிச ஆட்சிகைள் கைகலக்கைப்பட்டன, இது
சந்க்தயின் வவற்றிகயயும் சசோசலிசத்தின் முடிகவயும் கைட்டியம்
கூறிய்தோகை
மு்தலோளித்துவ
வட்டோ கட்டுரைங்கைளில
ஒரு
வவற்றிக்கைளியோட்டத்தின் அகலகயத் தூண்டியது. சசோவியத்
ஒன்றியத்தின் கைகலப்பு என்பது உலகைமயமோக்கைத்தின் ்தோக்கைம்
மற்றும் ச்தசியத் ்தன்னிக் இது மூன்றவ என்் இது மூன்ற ஸ் கட்டுரைோலினிச சவகலத்திட்டம்
ஆகியவற்றின் விகளவபோருளோகை இருந்்தது என்பக்த RCL ம்
ICFI ம் நிறுவிய சந கட்டுரைத்தில, JVP “சசோசலிசத்தின் ச்தோலவி”கய
அறிவித்்த குட்டிமு்தலோளித்துவ தீவி கட்டுரைப்பட்ட அகமப்புகைளது ஒரு
வநடிய வரிகசயில இக் இணைந்து வகைோண்டது.
1994 இல சந்திரிகைோ குமோ கட்டுரைதுங்கைவின் கீழ் SLFP ்தகலகமயிலோன
கூட்டண, ஆட்சிக்கு வந்்தசவகளயில ்தனது இ கட்டுரைோணுவக்
கைகளப்பகடந்்த சீருகடகைகள நோடோளுமன்் இது மூன்ற இருக்ககைகைளுக்கைோய்
பரிமோற்் இது மூன்றம்
வசய்துவகைோள்ள
கிட்டிய
வோய்ப்கப
JVP
பயன்படுத்திக் வகைோண்டது. UNP மற்றும் SLFP ஆகிய
மு்தலோளித்துவத்தின்
இருவபரும்
கைட்சிகைளுக்கும்
எதிர்ப்பு
வபருகிச்
வசன்் இது மூன்ற
நிகலயில,
வ்தோழிலோளர்கைள்
மற்றும்
இகளஞர்கைளது
எதிர்ப்கப
நோடோளுமன்் இது மூன்ற
அ கட்டுரைசியலின்
முட்டுச்சந்திற்குள்
திருப்பிவிட்ட்தன்
மூலமோகை
ஆளும்
வர்க்கைத்தின் ஒரு இன்றியகமயோ்த அ கட்டுரைசியல
குக் இது மூன்றக்கும் கைருவியோகை JVP வசயலபட்டது.

அழுத்்தம்

கைடந்்த கைோல நூற்் இது மூன்றோண்டு கைோலத்தில, JVP முழுகமயோகை ்தன்கன
வகைோழும்பின் அ கட்டுரைசியல ஸ்்தோபகைத்திற்குள்ளோகை ஒருங்கிக் இணைத்துக்
வகைோண்டுவிட்டிருக்கி் இது மூன்றது. 1960 கைள் மற்றும் 1970 கைளில, SLFP
உடனோன LSSP யின் கூட்டணகய கைண்டனம் வசய்்த்தன்
மூலமோகை சிங்கைள இகளஞர்கைள் மத்தியில JVP ஒரு ஆ்த கட்டுரைகவ
வப் இது மூன்ற முடிந்திருந்்தது. 2004 இல, அது குமோ கட்டுரைதுங்கைவின் SLFP்தகலகமயிலோன அ கட்டுரைசோங்கைத்தில நுகழந்்தச்தோடு, சர்வச்தச
நோ் இணைய நிதியத்தின் ஒரு சிக்கைன நடவடிக்ககைத் திட்டத்க்த
திணப்ப்தற்கைோன சந கட்டுரைடியோன வபோறுப்கப JVP யின் அகமச்சர்கைள்
ஏற்றுக் வகைோண்டனர்.
2006 இல ஜனோதிபதி மஹிந்்த இ கட்டுரைோஜபகவின் SLFP
்தகலகமயிலோன அ கட்டுரைசோங்கைம் விடு்தகலப் புலிகைளுக்கு எதி கட்டுரைோன
இனவோ்தப் சபோக கட்டுரை மீண்டும் வ்தோடக்கியசபோது, அ்தன்
உ கட்டுரைத்்தகு கட்டுரைலிலோன
வக்கைோலத்துவோதியோகை
பத்்தோயி கட்டுரைக்கை் இணைக்கைோன அப்போவி மக்கைள்

இருந்்தது;
வகைோலலப்பட்டதும்
JVP

300,000 சபர் முகைோம்கைளில அகடபட்டதுமோன 2009 இன் இறுதி
இ கட்டுரைத்்தக்கைளரி வக கட்டுரையிலும் அ கட்டுரைசோங்கைத்தின் அத்்தகன சபோர்க்
குற்் இது மூன்றங்கைகளயும் அது போதுகைோத்்தது.
கைடந்்தகைோலத்தின்
ஏகைோதிபத்திய-எதிர்ப்பு
வோய்வீச்சோளர்கைள்
அவமரிக்கை
ஏகைோதிபத்தியத்தின்
அடிகமத்்தனமோன
ஆ்த கட்டுரைவோளர்கைளோகை ஆகிவிட்டிருக்கின்் இது மூன்றனர். 2001 இல JVP புஷ
நிர்வோகைத்தின்
சமோசடியோன
“பயங்கை கட்டுரைவோ்தத்தின்
மீ்தோன
சபோக கட்டுரை”யும்
ஆப்கைோனிஸ்்தோன்
மீ்தோன
அ்தன்
பகடவயடுப்கபயும் —1947-48 இல பிரிட்டிஷ ஆட்சி முடிவக்கு
வந்துவிட்ட்தற்குப் பின்னர் இந்திய துக் இணைக்கைண்டத்திலோன
மு்தல ஏகைோதிபத்திய இ கட்டுரைோணுவ ஆக்கி கட்டுரைமிப்போகும் இது —
ஆ்தரித்்தது. JVP இன் ்தகலவர்கைள் வகைோழும்பில இருந்்த

அவமரிக்கை
வந்்தனர்.

தூ்த கட்டுரைகைத்திற்கு

பலமுக் இது மூன்ற

வசன்று

விவோதித்து

ஜனோதிபதி
இ கட்டுரைோஜபககவ
அகைற்றிவிட்டு
கமத்ரிபோல
சிறிசசனகவ அதிகைோ கட்டுரைத்தில அம கட்டுரைகவப்ப்தற்கைோகை வோஷிங்டனோல
ஏற்போடு வசய்யப்பட்ட, வகைோழும்பில 2015 ஜனவரி 8 அன்று
நடந்்த ஆட்சி-மோற்் இது மூன்ற நடவடிக்ககைக்கு JVP ஆ்த கட்டுரைவளித்்தது
என்பது ்தற்வசயலோனது அலல. அவமரிக்கைோ, இ கட்டுரைோஜபகவின்
மனி்த உரிகம மீ் இது மூன்றலகைளுக்கு எதி கட்டுரைோன்தோய் இலகல, மோ் இது மூன்றோகை
சீனோவடனோன
அவ கட்டுரைது
வநருக்கைமோன
உ் இது மூன்றவகைளுக்சகை
எதி கட்டுரைோன்தோய் இருந்்தது. சிறிசசன அ கட்டுரைசோங்கைம் வவளியு் இது மூன்றவக்
வகைோள்ககைகய வபய்ஜங்ககை சநோக்கிய்தோகை இருந்்ததில இருந்து
திருப்பி
வோஷிங்டகன
சநோக்கிய்தோகை
துரி்தமோகை
சநோக்குநிகலமோற்் இது மூன்றம் வசய்்தது.
JVP

ஐயும்

குட்டி-மு்தலோளித்துவ

தீவி கட்டுரைவோ்தத்தின்

வடிவங்கைகளயும் அம்பலப்படுத்துவ்தற்கைோன
அ கட்டுரைசியல
சபோ கட்டுரைோட்டமோனது,
நோன்கைோம்

அத்்தகன
இன்
அகிலத்தின்

RCL/SEP

அகனத்துலகைக்
குழுவில
மட்டுசம
உருவடிவம்
வகைோண்டிருக்கின்் இது மூன்ற
சமகைோல
மோர்க்சிசத்தின்,
அ்தோவது
ட்வ கட்டுரைோட்ஸ்கிசத்தின்,
ஒரு
சக்திவோய்ந்்த
நிரூப் இணைத்க்தக்
வகைோண்டிருக்கி் இது மூன்றது. அ்தன் அ கட்டுரைசியல வ கட்டுரைலோறு, மு்தலோளித்துவ
இலோபசநோக்கு
அகமப்புமுக் இது மூன்றயோல
உருவோக்கைப்பட்டுக்
வகைோண்டிருக்கும்
இப்சபோக்தய
சூக் இது மூன்றயோடலகைள்
மற்றும்
சபரிடர்கைளுக்கு எதி கட்டுரைோய் சசோசலிச சர்வச்தசியவோ்தத்திற்கைோகை
சபோ கட்டுரைோடுவ்தற்கைோன
ஒரு
வழிகய
எதிர்சநோக்குகின்் இது மூன்ற
வ்தோழிலோளர்கைள் மற்றும் இகளஞர்கைள் அகனவரும் கைவனமோகை
கைற்ப்தற்குத் ்தகுதிபகடத்்த்தோகும்.
வ்தோடரும்...

