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சோேலிே ேமத்துவக் கட்சி (இலங்்கக) ஸ்தாபிக்கப்பட்ட
50 வது ஆண்டுநி்குநிறைவ

தமிழர-விசவாத உள்்நாட்டுப் சபாருக்க
எதிவான RCL/SEP இன் சபாவாட்டம
By Wasantha Rupasinghe,

1968 ஜூனில் ஸ்்தஸ்தாபிக்கப்பட்ட்தன் 50 வது ஆண்டடக்
ககஸ்தாண்டஸ்தாடும் வி்தவிதமஸ்தாக இலங்டக ்கை சஙஸ்தாஙலிங ஙவிதமத்துவக்
கட்சி்சியஸ்தால் (SEP) கவளியிடப்பட்டு வரும் கட்டுடம் கட்டுரை க்தஸ்தாடரில்
இது ஐந்்தஸ்தாவ்தஸ்தாகும்.
பும் கட்டுரைட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம் (RCL) என ஸ்்தஸ்தாபிக்கப்பட்ட,
நஸ்தான்கஸ்தாம் அகிலத்தின் அடனத்துலகக் குழுவின் இலங்டக
பிரிவ, 1996 இல் ்கை சஙஸ்தாஙலிங ஙவிதமத்துவக் கட்சி (SEP) என
விதமறுகப்சியரிடப்பட்டது. பும் கட்டுரைட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகத்தின் 1968
ஜூன் 16-17 ஸ்்தஸ்தாபக விதமஸ்தாநஸ்தாட்டடக் குறிக்கும் வி்தவிதமஸ்தாக
ஏற்கன்கை சவ ஒரு அறிக்டக கவளியிடப்பட்டிருக்கிறது.
இந்்தக் கட்டுடம் கட்டுரைகள RCL இன் ககஸ்தாளடகப் பிடிப்பஸ்தான
அடித்்தளங்கடள
எடுத்துவிளக்குவ்கை ச்தஸ்தாடு,
இந்்த
்கை சகஸ்தாட்பஸ்தாடுகளுக்கஸ்தாக
கடந்்த
50
ஆண்டு
கஸ்தாலவிதமஸ்தாக
நடத்்தப்பட்ட ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டத்தில் இருந்து அத்தி்சியஸ்தாவசி்சியவிதமஸ்தான
அம் கட்டுரைசி்சியல்
படிப்பிடனகடளயும்
கவளிக்ககஸ்தாண்டு
வருகின்றன. ட்கம் கட்டுரைஸ்தாட்ஸ்கிங கட்சி எனக் கூறிக் ககஸ்தாண்ட
லங்கஸ்தா ஙவிதம ஙவிதமஸ்தாஜக் கட்சி (LSSP), 1964 ல் சிறிவிதமஸ்தா
பண்டஸ்தாம் கட்டுரைநஸ்தா்சியக்க
அம்டவிதம்சியஸ்தாரின்
மு்தலஸ்தாளித்துவ
அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கத்திற்குள நுடழந்்த்தன் மூலவிதமஸ்தாய் கஸ்தாட்டிக்ககஸ்தாடுத்்த
்கை சஙஸ்தாஙலிங
ஙர்வ்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்த
்கை சவடலத்திட்டம்
விதமற்றும்
முன்்கை சனஸ்தாக்டக
அடித்்தளவிதமஸ்தாகக்
ககஸ்தாண்டு
பும் கட்டுரைட்சிக்
கம்யூனிஸ்ட் கழகம் ஸ்்தஸ்தாபிக்கப்பட்டது.
மு்தலஸ்தாளித்துவ அபிவிருத்தி ்தஸ்தாவிதம்தப்பட்ட நஸ்தாடுகளில்,
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கம் விதமட்டு்கை சவிதம, ஙர்வ்கை ச்தங அளவில்
்கை சஙஸ்தாஙலிஙத்துக்கஸ்தான
்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டத்தின்
பகுதி்சியஸ்தாக
க்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கள விதமற்றும் கிம் கட்டுரைஸ்தாவிதமப்புற உடழப்பஸ்தாளிகளது
அடிப்படட ஜனநஸ்தா்சியக விதமற்றும் ஙமூக உரிடவிதமகளுக்கஸ்தான
்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டத்திற்கு ்தடலடவிதம ககஸ்தாடுக்க இ்சியலுடவிதம ககஸ்தாண்ட
ஒ்கை சம் கட்டுரை வர்க்கவிதமஸ்தாகும் என்று ஸ்்தஸ்தாபித்்த ட்கம் கட்டுரைஸ்தாட்ஸ்கியின்
நிம் கட்டுரைந்்தம் கட்டுரைப் பும் கட்டுரைட்சித் ்தத்துவத்திற்கஸ்தான ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்ட்கை சவிதம, ்கை சஙஸ்தாஙலிங
ஙவிதமத்துவக் கட்சியின் பணிகளது டவிதம்சியப்புளளி்சியஸ்தாக இருந்து
வந்திருக்கிறது. இந்்தப் படிப்பிடனகள இலங்டகயில்
விதமட்டுவிதமல்லஸ்தாது, ஆசி்சியஸ்தா விதமற்றும் உலகம் முழுவதிலும்
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்தின்
எழுந்து
வருகின்ற
்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டங்களுக்கு இன்றி்சியடவிதம்சியஸ்தா்தடவ ஆகும்.
நிம் கட்டுரைந்்தம் கட்டுரைப் பும் கட்டுரைட்சித் ்தத்துவத்ட்த அடிப்படட்சியஸ்தாகக் ககஸ்தாண்டு,
பும் கட்டுரைட்சிக்
கம்யூனிஸ்ட்
கழகமும்
(RCL)
அ்தன்
1- The RCL/SEP’s struggle against the anti-Tamil civil war
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க்தஸ்தாடர்ச்சி்சியஸ்தான ்கை சஙஸ்தாஙலிங ஙவிதமத்துவக் கட்சியும் (SEP)
சிங்கள ஆளும் உ்சியம் கட்டுரைடுக்கின் இனவஸ்தா்த பஸ்தாகுபஸ்தாடு விதமற்றும்
வன்முடறக்கு எதிம் கட்டுரைஸ்தாக தீவின் ்தமிழ் சிறுபஸ்தான்டவிதமயினம் கட்டுரைது
ஜனநஸ்தா்சியக உரிடவிதமகடளப் பஸ்தாதுகஸ்தாப்ப்தற்கும் சிங்கள, ்தமிழ்,
முஸ்லீம்
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்ட்த
்கை சஙஸ்தாஙலிங
ஙர்வ்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்தத்தின் அடிப்படடயிலும் க்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களது
அதிகஸ்தாம் கட்டுரைத்திற்கஸ்தான
்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டத்திலும்
ஐக்கி்சியப்படுத்துவ்தற்கும்
்தளர்ச்சியின்றிப்
்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாடி
வந்திருக்கின்றன.
இலங்டக மு்தலஸ்தாளித்துவ வர்க்கத்்தஸ்தால் தூண்டப்பட்டதும்
நடத்்தப்பட்டதுவிதமஸ்தான
கிட்டத்்தட்ட
மூன்று
்தஙஸ்தாப்்த-கஸ்தால
உளநஸ்தாட்டுப் ்கை சபஸ்தாருக்கு (1983-2009) எதிம் கட்டுரைஸ்தாக க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்ட்த அணிதிம் கட்டுரைட்டப் ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாடி்சிய ஒ்கை சம் கட்டுரை ஙக்தி்சியஸ்தாக
RCL/SEP
இருந்்தது.
அம் கட்டுரைசு
ஒடுக்குமுடற,
சிங்கள்கை சபரினவஸ்தா்த
்கை சஜவிபி
விதமற்றும்
்தமிழ்
்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்தபிரிவிடனவஸ்தா்த
விடு்தடலப்
புலிகள
இரு
்தம் கட்டுரைப்பிலிருந்துவிதமஸ்தான
வன்முடறத்
்தஸ்தாக்கு்தல்கள
ஆகி்சியவற்றுக்கு முகம்ககஸ்தாடுத்்த நிடலயிலும், இந்்த யுத்்தம்
பம் கட்டுரைந்்த ்தமிழ் விதமக்களுக்கு எதிம் கட்டுரைஸ்தானது விதமட்டுவிதமல்ல, விதமஸ்தாறஸ்தாக
ஒட்டுகவிதமஸ்தாத்்த க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்துக்கும் எதிம் கட்டுரைஸ்தான்தஸ்தாகும்,
அது
வகுப்புவஸ்தா்தத்ட்த
தூண்டுவ்தற்கும்
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்ட்த
பிளவபடுத்துவ்தற்குவிதமஸ்தான ஒரு
அம் கட்டுரைசி்சியல்சித்்தஸ்தாந்்த ஆயு்தவிதமஸ்தாகவம், அத்துடன் அம் கட்டுரைசின் ஒடுக்குமுடற
அதிகஸ்தாம் கட்டுரைங்கடள பம் கட்டுரைந்்த அளவில் விரிவபடுத்துவ்தற்கஸ்தான
ஒரு வழிவடக்சியஸ்தாகவம் ்கை சஙடவ கஙய்்தது என்ற புரி்தடலக்
ககஸ்தாண்டு
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்ட்த
ஆயு்தபஸ்தாணி்சியஸ்தாக்குவ்தற்கு RCL/SEP ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாடி்சியது.
ம் கட்டுரைஷ்்சியப்
பும் கட்டுரைட்சி,
க்தற்கு
ஆசி்சியஸ்தாவில்
பிரிட்டிஷ்
கஸ்தாலனி்சியஸ்தாதிக்க ஆட்சிக்கு எதிம் கட்டுரைஸ்தான ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டம், விதமற்றும்
இம் கட்டுரைண்டஸ்தாம்
உலகப்
்கை சபஸ்தாருக்குப்
பிந்ட்த்சிய
கஸ்தாலனி்சியஸ்தாதிக்கத்திலிருந்து
விடுபடலின்
ஒட்டுகவிதமஸ்தாத்்த
அனுபவம் ஆகி்சியவற்றிலிருந்து கபற்ற படிப்பிடனகடளக்
ககஸ்தாண்டு
RCL/SEP
விடு்தடலப்
புலிகளின்
குட்டிமு்தலஸ்தாளித்துவ அம் கட்டுரைசி்சியலின் மீது ஒரு முடறப்படி்சியஸ்தான
விவிதமர்ஙனத்ட்த
முன்டவத்்தது.
்கை சஙஸ்தாஙலிஙப்
பும் கட்டுரைட்சியின்
மூலவிதமஸ்தாகவம்
க்தற்கு
ஆசி்சியஸ்தாவின்
பிற்்கை சபஸ்தாக்கஸ்தான
வகுப்புவஸ்தா்த-அடிப்படடயிலஸ்தான அம் கட்டுரைசு அடவிதமப்பு முடறட்சிய
தூக்கிவீசுவ்தன் மூலவிதமஸ்தாகவம் க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கம் விதமட்டு்கை சவிதம

்தமிழ் விதமக்களின் ஜனநஸ்தா்சியக உரிடவிதமகடள பஸ்தாதுகஸ்தாக்க
முடியும், பஸ்தாதுகஸ்தாக்கும் என அது எடுத்துடம் கட்டுரைத்்தது.
ஏகஸ்தாதிபத்தி்சிய-எதிர்ப்பு ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டத்தின் மீ்தஸ்தான ஒடுக்குமுடற,
இலங்டக அம் கட்டுரைசு, விதமற்றும் ்தமிழர்-வி்கை சம் கட்டுரைஸ்தா்த ்கை சபரினவஸ்தா்தம்
சிங்கள
ஜனம் கட்டுரைஞ்ஙகவஸ்தா்தத்திற்கும்
பப்்கை சலஸ்தாவஸ்தா்த
LSSP
அ்தற்்கை சகற்ப
்கை சகஸ்தாடழத்்தனவிதமஸ்தாக
்தகவடவிதமத்துக்
ககஸ்தாண்ட்தற்கும் எதிம் கட்டுரைஸ்தாக, ்கை சஙஸ்தாஙலிங ஙர்வ்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்தத்தின்
அடிப்படடயில்
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்தின்
வர்க்க
ஐக்கி்சியத்திற்குவிதமஸ்தான ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டம் 1968 இல் RCL இல்
ஸ்்தஸ்தாபிக்கப்பட்ட்தன் டவிதம்சியவிதமஸ்தாக இருந்்தது.

சிறிவிதமஸ்தா பண்டஸ்தாம் கட்டுரைநஸ்தா்சியக்க
க்கும் மு்தலஸ்தாளித்துவ ஸ்ரீலங்கஸ்தா சு்தந்திம் கட்டுரைக் கட்சிக்கும்
இடடயிலஸ்தான கூட்டணி்சியஸ்தானது —இது விடம் கட்டுரைவில்
ஸ்ம் கட்டுரைஸ்தாலினிங இலங்டக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் (CPSL)
இடம்கபற்ற்தஸ்தாக
விரிவடட்சியவிருந்்தது—
இலங்டகயில்
“ஒரு சிங்கள-கபபௌத்்த ஙர்வஸ்தாதிகஸ்தாம் கட்டுரைத்திற்கஸ்தான அம் கட்டுரைசி்சியல்
களத்ட்த
்த்சியஸ்தாரிப்பு
கஙய்து
ககஸ்தாண்டிருந்்த”
ஒரு
“்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்தப்
பிம் கட்டுரைச்ஙஸ்தாம் கட்டுரைத்ட்த”
முன்நிறுத்திக்
ககஸ்தாண்டிருந்்தது என RCL அ்தன் ஸ்்தஸ்தாபக விதமஸ்தாநஸ்தாட்டில்
எச்ஙரித்்தது.
LSSP

(SLFP)

க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின் பும் கட்டுரைட்சிகம் கட்டுரைக் கடடவிதமகடள
வடம் கட்டுரை்சியடற
கஙய்டகயில்,
பிரிட்டிஷ்
கஸ்தாலனி்சியஸ்தாதிக்க
பிம் கட்டுரைபுக்கள
க்தற்கஸ்தாசி்சியத்
துடாசியத் துணைக்கண்டத்தில்
இருந்து
கவளி்கை ச்சியறும்்கை சபஸ்தாது உளநஸ்தாட்டு மு்தலஸ்தாளித்துவ வர்க்கத்தின்
பல்்கை சவறு இனரீதி்சியஸ்தான விதமற்றும் வகுப்புவஸ்தா்த-வடம் கட்டுரை்சியடற
ககஸ்தாண்ட
கன்டனகளுடன்
இம் கட்டுரைகசி்சியவிதமஸ்தாக
்கை சஙர்ந்து
கங்சியற்பட்டு
அங்கு
நிடலநிறுத்தியிருந்்த
பிற்்கை சபஸ்தாக்குத்்தனவிதமஸ்தான அம் கட்டுரைசு-அடவிதமப்புமுடறட்சிய குறித்து
1947-48 இல் இந்தி்சிய ்கை சபஸ்தால்ஷிவிக்-கலனினிஸ்ட் கட்சி
கஙய்திருந்்த பகுப்பஸ்தாய்விடன புதுப்பித்்தது, அபிவிருத்தி
கஙய்்தது.
RCL,

கஸ்தாந்தி-்கை சநரு ்தடலடவிதமயிலஸ்தான இந்தி்சிய ்கை ச்தசி்சிய கஸ்தாங்கிம் கட்டுரைஸ்,
ஏகஸ்தாதிபத்தி்சியம், நிலப்பிம் கட்டுரைபுத்துவம் விதமற்றும் மு்தலஸ்தாளித்துவச்
சும் கட்டுரைண்டலுக்கு எதிம் கட்டுரைஸ்தான ஒரு கபஸ்தாதுவஸ்தான ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டத்தில்
வர்க்க
நலன்களுக்கு
விண்ாசியத் துணைப்பம்
கஙய்வதின்
அடிப்படடயில் பம் கட்டுரைந்்த விதமக்கடள ஐக்கி்சியப்படுத்துவ்தற்கு
துடிப்பஸ்தான திறவிதமற்ற்தஸ்தாகவம், அ்தற்கு வி்கை சம் கட்டுரைஸ்தா்தவிதமஸ்தான்தஸ்தாகவம்,
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ஒரு ஐக்கி்சியப்பட்ட விதம்தச்ஙஸ்தார்பற்ற இந்தி்சியஸ்தாவக்கஸ்தான அ்தன்
கஙஸ்தாந்்த ்கை சவடலத்திட்டத்ட்த கஸ்தாட்டிக்ககஸ்தாடுத்்தது, 1947 இல்
க்தற்கஸ்தாசி்சியஸ்தாடவ முஸ்லீம் பஸ்தாகிஸ்்தஸ்தான் என்றும் இந்து
இந்தி்சியஸ்தா என்றும் பிரிக்கின்ற வகுப்புவஸ்தா்த துண்டஸ்தாடடல
அவிதமல்படுத்தி்சியது.
இலங்டக
மு்தலஸ்தாளித்துவ
வர்க்கம்
அ்தனினும்
படு்கை சகஸ்தாடழத்்தனமுடட்சிய்தஸ்தாய் இருந்்தது. 1930 கள விதமற்றும்
1940 களில் பிரிட்டிஷ் இந்தி்சியஸ்தா, கஸ்தாலனி்சியஸ்தாதிக்க ஆட்சிக்கு
எதிம் கட்டுரைஸ்தான கவகுஜனப் ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டங்களஸ்தால் ககஸ்தாந்்தளித்துக்
ககஸ்தாண்டிருந்்த நிடலயில், இலங்டக பிம் கட்டுரை்தஸ்தான நிலத்தில்
இருந்து
்தனிப்படுத்தி
ஆட்சிகஙய்்சியப்பட்ட
வி்தத்தின்
அடிப்படடயிலஸ்தான
கஸ்தாலனி்சியஸ்தாதிக்க
அம் கட்டுரைசு
கட்டடவிதமப்புகடள்கை ச்சிய
அது
க்தஸ்தாடர்ந்தும்
பிடித்துக்
ககஸ்தாண்டிருந்்தது; இது ்தனது கஙஸ்தாந்்த சிறப்புச் ஙலுடககடள
விரிவபடுத்துவ்தற்கஸ்தான ஒரு அடிப்படடட்சிய வழங்கும் என்ற
நம்பிக்டக விதமற்றும் கபருநிலப்பகுதியிலஸ்தான ஏகஸ்தாதிபத்தி்சியஎதிர்ப்பு ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டம் இலங்டகயின் பம் கட்டுரைந்்த விதமக்கடளயும்
அ்தனுள இழுத்துவிடும் என்ற அச்ஙம் இம் கட்டுரைண்டு்கை சவிதம இ்தன்
கஸ்தாம் கட்டுரைாசியத் துணைவிதமஸ்தாய் இருந்்தன.
பிரிட்டிஷ் ஆட்சி, தீவின் அம் கட்டுரைசி்சியல் கட்டுப்பஸ்தாட்டட இலங்டக
மு்தலஸ்தாளித்துவத்திடம்
டக்சியளித்்த
உட்கை சன்கை ச்சிய
அது,
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்தின்
மிகப்கபரி்சியதும்
ஙக்திவஸ்தாய்ந்்ததுவிதமஸ்தான
பிரிவஸ்தான
்தமிழ்
்கை ச்தஸ்தாட்டத்
க்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களிடம் இருந்து அவர்களது குடியுரிடவிதமகடள
பறித்்தது.
அவர்களது
முன்்கை சனஸ்தார்கள
பிரிட்டிஷ்
கஸ்தாலனி்சியஸ்தாதிக்கவஸ்தாதிகளது
்கை ச்தஸ்தாட்டத்
க்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களஸ்தாக
்கை சவடல கஙய்வ்தற்கு க்தன் இந்தி்சியஸ்தாவில் இருந்து தீவக்குக்
ககஸ்தாண்டுவம் கட்டுரைப்பட்டஸ்தார்கள
என்ப்தஸ்தால்
அவர்கள
“கவளிநஸ்தாட்டினர்” என்பது்தஸ்தான் இந்்த ஜனநஸ்தா்சியக-வி்கை சம் கட்டுரைஸ்தா்த
நடவடிக்டகக்கஸ்தான ்கை சபஸ்தாலிக்கஸ்தாம் கட்டுரைாசியத் துணைவிதமஸ்தாக இருந்்தது.
இலங்டகயின்
ட்கம் கட்டுரைஸ்தாட்ஸ்கிஸ்டுகள,
்தமிழ்
அம் கட்டுரைசி்சியல்
ஸ்்தஸ்தாபகத்துடன்
கூர்டவிதம்சியஸ்தான
்கை சவறுபஸ்தாட்டுடன்,
்தமிழ்
்கை ச்தஸ்தாட்டத்
க்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களது
உரிடவிதமகள
மீ்தஸ்தான
்தஸ்தாக்கு்தடலக் கண்டனம் கஙய்்தனர். “அம் கட்டுரைசு ்கை ச்தஙத்திற்கு
இடாசியத் துணை்சியஸ்தான்தஸ்தாகவம்
்கை ச்தஙம்
இனத்திற்கு
இடாசியத் துணை்சியஸ்தான்தஸ்தாகவம்
இருக்க
்கை சவண்டும்”
என்ப்தஸ்தான
கருத்து,
பஸ்தாசிஙவிதமஸ்தானது என்று
அவர்கள எச்ஙரிக்டக
கஙய்்தனர். “இந்்த நஸ்தாட்டின் உடழக்கு விதமக்களின் விதமத்தியில்”
விதமனி்தருக்கும் விதமனி்தருக்கும் இடடயில் “அவர்்தம் இன
மூலங்கடளக் ககஸ்தாண்டு ்கை சப்தம் பஸ்தார்க்க நஸ்தாங்கள ்த்சியஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாய்
இல்டல”
என்று
அவர்கள
அறிவித்்தனர்.
“ஒரு
க்தஸ்தாழிலஸ்தாளிட்சிய, மு்தலும் முக்கி்சியவிதமஸ்தாகவம் ஒரு க்தஸ்தாழிலஸ்தாளி
என்று நஸ்தாங்கள கூறுகி்கை சறஸ்தாம்” என்றனர்.
இ்தடன க்தஸ்தாடர்ந்து வந்்த ்தஙஸ்தாப்்தங்களில், நச்சுத்்தனவிதமஸ்தான
்தமிழர்-வி்கை சம் கட்டுரைஸ்தா்த
்கை சபரினவஸ்தா்தத்ட்த
ஊக்குவிப்பக்தன்பது,
கநருக்கடி்சியஸ்தால்
நிம் கட்டுரைம்பியிருந்்த
இலங்டக
மு்தலஸ்தாளித்துவத்திற்கு அ்தன் ஆட்சிட்சியப் பஸ்தாதுகஸ்தாப்ப்தற்கு
முன்கனப்்கை சபஸ்தாதினும்
இன்றி்சியடவிதம்சியஸ்தா்த்தஸ்தாக
ஆகிவிட்டிருந்்தது.
1953 ஹர்்தஸ்தாலின் (கபஸ்தாது ்கை சவடலநிறுத்்தம்) ஙவிதம்சியத்தில், 1951
இல் அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கத்ட்த விட்டு விலகியிருந்்த ஒரு முன்னணி

மு்தலஸ்தாளித்துவ
அம் கட்டுரைசி்சியல்வஸ்தாதி்சியஸ்தான
பண்டஸ்தாம் கட்டுரைநஸ்தா்சியக்கவம்
அவம் கட்டுரைது ஸ்ரீலங்கஸ்தா சு்தந்திம் கட்டுரைக் கட்சியும் (SLFP) ஒரு
்கை சபரினவஸ்தா்த “சிங்களம் விதமட்டும்” கிளர்ச்சிட்சியத் க்தஸ்தாடக்கின.
இது ஙமூக சீர்திருத்்தத்திற்கஸ்தான ஜனம் கட்டுரைஞ்ஙக வஸ்தாக்குறுதிகள
விதமற்றும் வலது-ஙஸ்தாரி UNP ஆட்சி மீ்தஸ்தான வஸ்தாய்வீச்ஙஸ்தான
கண்டனங்களுடன் கலந்திருந்்தன.
“சிங்களம்-விதமட்டும்”
கிளர்ச்சிட்சிய
எதிர்த்்தது
என்ற்கை சபஸ்தாதிலும் அதிகரித்்த வடகயில் SLFP க்கும் அ்தன்
சிங்கள ஜனம் கட்டுரைஞ்ஙகவஸ்தா்தத்திற்கும் ்தகவடவிதமத்துக் ககஸ்தாண்டது.
இவ்வஸ்தாறஸ்தாக, பண்டஸ்தாம் கட்டுரைநஸ்தா்சியக்க, 1956 இல் ஆட்சிக்கு வந்து,
சிங்களம் விதமட்டு்கை சவிதம நஸ்தாட்டின் ஒ்கை சம் கட்டுரை உத்தி்கை ச்சியஸ்தாகபூர்வ கவிதமஸ்தாழி
என
ஆக்கி்சிய்கை சபஸ்தாது,
LSSP
அ்தடன,
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்தின் வர்க்க ஐக்கி்சியம் என்ற நிடலப்பஸ்தாட்டில்
இருந்து எதிர்க்கஸ்தாவிதமல், விதமஸ்தாறஸ்தாக SLFP இன் சிங்களம்-விதமட்டும்
ககஸ்தாளடககள
இலங்டக
அம் கட்டுரைசின்
ஒருடவிதமப்பஸ்தாட்டட
ஆபத்துக்குளளஸ்தாக்கலஸ்தாம் என்ற அடிப்படடயில் எதிர்த்்தது.
LSSP,

பும் கட்டுரைட்சிக் கம்யூனிஸ்ட் கழகம் ஸ்்தஸ்தாபிக்கப்பட்ட்தற்குப் பின்
இம் கட்டுரைண்டு ஆண்டுகளுக்கும் குடறவஸ்தான கஸ்தாலத்தில், 1970
்கை சவிதமயில், இம் கட்டுரைண்டஸ்தாவ்தஸ்தாய் ஒரு SLFP-LSSP-CP கூட்டணி
அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்்தது.
உலகப் கபஸ்தாருளஸ்தா்தஸ்தாம் கட்டுரை கநருக்கடி்சியஸ்தாலும் 1968 பிகம் கட்டுரைஞ்சு
கபஸ்தாது ்கை சவடலநிறுத்்தம் உ்தஸ்தாம் கட்டுரைாசியத் துணைப்படுத்தி்சியவஸ்தாறஸ்தான ஒரு
ஙர்வ்கை ச்தங
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள-வர்க்க
்தஸ்தாக்கு்தலினஸ்தாலும்
எரியூட்டப்பட்ட ்கை சபஸ்தார்க்குாசியத் துணைத்துடனஸ்தான ஒரு க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்துக்கு
முகம்ககஸ்தாடுத்்த
நிடலயில்,
SFLP
்தடலடவிதமயிலஸ்தான
கூட்டணி்சியஸ்தானது
உடனடி்சியஸ்தாக
வகுப்புவஸ்தா்தத்ட்த முடுக்கிவிட்டது.

க்கு கநருக்கு்தலளிப்ப்தன் மூலவிதமஸ்தாகவம் இலங்டக
அம் கட்டுரைசினஸ்தால்
அவிதமல்படுத்்தப்பட்ட
சீர்திருத்்தங்களின்
மூலவிதமஸ்தாகவம் “்கை சஙஸ்தாஙலிஙம்” அடட்சியப்பட முடியும் என்ப்தஸ்தான
்கை ச்தசி்சிய-சீர்திருத்்தவஸ்தா்த
கருத்்தஸ்தாக்கத்ட்த
LSSP
எந்்த
அளவக்கு ஏற்றுக்ககஸ்தாண்ட்கை ச்தஸ்தா, அந்்த அளவக்கு அது
்தமிழ் சிறுபஸ்தான்டவிதமயினரின் ஜனநஸ்தா்சியக உரிடவிதமகள பற்றி்சிய
பிம் கட்டுரைச்சிடனயில் SLFP க்கு இடவிதமளித்்தது.
SLFP

1964 இல் LSSP, சிங்கள ஜனம் கட்டுரைஞ்ஙக SLFP அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கத்தில்
இடாசியத் துணைந்து, மு்தலஸ்தாளித்துவ ஆட்சிட்சிய பஸ்தாதுகஸ்தாத்்ததுடன்
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின் ஒரு கிளர்ச்சிகம் கட்டுரை இ்சியக்கத்ட்தயும்
கஸ்தாட்டிக்ககஸ்தாடுத்்தது. அந்்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் அடம் கட்டுரை
மில்லி்சியன் ்தமிழ் ்கை ச்தஸ்தாட்டத் க்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களும் அவர்்தம்
குடும்பத்்தஸ்தாரும் இந்தி்சியஸ்தாவக்கு திருப்பி்சியனுப்பப்படுவ்தற்கு
இட்டுச்கஙன்ற ஒரு இந்தி்சிய-இலங்டக உடன்படிக்டகக்கு
அது ஒப்பு்தல் அளித்்தது.
மு்தலஸ்தாளித்துவ ஆட்சியின் ஒரு முட்டுத்தூாசியத் துணைஸ்தாக LSSP
உருவிதமஸ்தாற்றம் கண்டடவிதம ஸ்ம் கட்டுரைஸ்தாலினிஙம், கஸ்தாஸ்ட்்கை சம் கட்டுரைஸ்தாயிஙம்
விதமற்றும்
சிங்களப்
்கை சபரினவஸ்தா்தத்தில்
இருந்து
்கை ச்தர்ந்க்தடுத்்தவற்டறக்
கலந்து
முன்நிறுத்தி்சிய
குட்டிமு்தலஸ்தாளித்துவ JVP இன் வளர்ச்சிக்கு க்தடவ திறந்து
விட்டது. அ்கை ச்த்கை சநம் கட்டுரைத்தில் ”சிங்களம் மு்தலில்” ககஸ்தாளடகட்சிய
நடத்திச் கஙன்ற கட்சியுடனஸ்தான அ்தன் எதிர்ப்பும் கட்டுரைட்சிகம் கட்டுரைக்
கூட்டணி்சியஸ்தானது, பம் கட்டுரைந்துபட்ட ்தமிழ் விதமக்கள ்தவிதமது ஜனந்சியக
உரிடவிதமகடளப்
பஸ்தாதுகஸ்தாப்ப்தற்கு
பும் கட்டுரைட்சிகம் கட்டுரை
்கை சஙஸ்தாஙலிஙத்
்தடலடவிதமயின்
கீழஸ்தான
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்ட்த
எதிர்பஸ்தார்த்திருக்கலஸ்தாம் எனக் ககஸ்தாண்டிருந்்த நம்பிக்டகட்சிய
்தகர்த்க்தறிந்து விட்டது. இது இறுதியில் ்சியஸ்தாழ்ப்பஸ்தாாசியத் துணைத்
தீபகற்பத்தின் விதமஸ்தாாசியத் துணைவர் இடளஞர் விதமத்தியில் இருந்து LTTE
விதமற்றும்
அட்தக்சியஸ்தாத்்த
சிந்்தடன
ககஸ்தாண்ட
்தமிழ்
்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்த-பிரிவிடனவஸ்தா்த
குழுக்கள
எழுவ்தற்கு
இட்டுச்கஙன்றது.
்தமிழ் பம் கட்டுரைந்துபட்ட விதமக்கடளப் பஸ்தாதுகஸ்தாத்து க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்ட்த அணிதிம் கட்டுரைட்டுவ்தற்கஸ்தான பும் கட்டுரைட்சிக் கம்யூனிஸ்ட்
கழகத்தின் ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டம்
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ககஸ்தால்வின் ஆர். டி. சில்வஸ்தா
ஒரு ்கை சவிதமஸ்தாஙடி்சியஸ்தான அம் கட்டுரைசி்சியல் நிர்ாசியத் துணை்சிய ஙடபட்சிய கூட்டி்சிய
அது,
1972
இல்
ஒரு
புதி்சிய
ஜனநஸ்தா்சியக-வி்கை சம் கட்டுரைஸ்தா்த
அம் கட்டுரைசி்சியலடவிதமப்பு ஙட்டத்ட்தத் திணித்்தது. LSSP ்தடலவம் கட்டுரைஸ்தான
ககஸ்தால்வின் ஆர். டி. சில்வஸ்தாவஸ்தால் எழு்தப்பட்ட புதி்சிய
அம் கட்டுரைசி்சியலடவிதமப்பு
ஙட்டம்
சிங்களத்திற்கஸ்தான
சிறப்பு
அந்்தஸ்ட்த ்கை சவிதமலு்சியர்த்தி்சிய்கை ச்தஸ்தாடு, கபபௌத்்தத்ட்த அம் கட்டுரைங
விதம்தவிதமஸ்தாக
கிரீடம்
சூட்டி்சியது.
்தமிழ்
பல்கடலக்கழக
அனுவிதமதிகளில்
்தம் கட்டுரைப்படுத்்தல்கடள
உருவஸ்தாக்குவ்தற்கும்
அம் கட்டுரைசுப்
பணி்சியஸ்தாளர்கள
அடனவருக்கும்
சிங்களத்ட்த
கட்டஸ்தா்சியவிதமஸ்தாக்குவ்தற்கும் இது இட்டுச் கஙன்றது.
இந்்த ்கை சபரினவஸ்தா்த அம் கட்டுரைசி்சியலடவிதமப்பு ஙட்டத்திற்கு எதிம் கட்டுரைஸ்தாக
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்ட்த அணிதிம் கட்டுரைட்டுவ்தற்கு RCL விதமட்டு்கை சவிதம
்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாடி்சியது, அந்்தக் கஸ்தாம் கட்டுரைாசியத் துணைத்தினஸ்தா்கை சல்கை ச்சிய அது ்தஸ்தாக்கு்தடல
எதிர்ககஸ்தாண்டது. அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்க அச்ஙக ஊழி்சியர் ஙங்கத்தின்
்தடலடவிதமயில்
இருந்்த
RCL
அங்கத்்தவர்கள
புதி்சிய
அம் கட்டுரைசி்சியலடவிதமப்பு ஙட்டத்ட்த எதிர்க்கின்ற ஒரு தீர்விதமஸ்தானத்ட்த
நிடற்கை சவற்றச்
கஙய்்த்கை சபஸ்தாது,
RCL
கஸ்தாரி்சியஸ்தாளர்களுக்கு
எதிம் கட்டுரைஸ்தான ஒரு சூனி்சிய ்கை சவட்டடட்சியக் ககஸ்தாண்டு LSSP
பதிலிறுப்பு கஙய்்தது.
1970 ஆம் ஆண்டின் ஆம் கட்டுரைம்பத்தி்கை சல்கை ச்சிய, ்தமிழ் பம் கட்டுரைந்்த
விதமக்கடள அச்சுறுத்துவ்தற்கஸ்தாக ககஸ்தாழும்பு அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கம்
வடக்குக்கு
துருப்புகடள
அனுப்பி்சிய
ஙவிதம்சியத்தில்,

பஸ்தாதுகஸ்தாப்புப் படடகள உடனடி்சியஸ்தாக திரும்பப்கபறப்பட
்கை சவண்டும் என்ற ்கை சகஸ்தாரிக்டகட்சிய RCL முன்டவத்்தது. ்தமிது
விதமக்கடள
கபரும்பஸ்தான்டவிதம்சியஸ்தாகக்
ககஸ்தாண்ட
வடக்கு,
கிழக்குப் பகுதிகளில் பத்்தஸ்தாயிம் கட்டுரைக்காசியத் துணைக்கஸ்தான துருப்புகள
க்தஸ்தாடர்ந்தும்
நிடலநிறுத்்தப்பட்டுக்
ககஸ்தாண்டிருந்்த்தஸ்தான
நிடலடவிதமகளின்
கீழ்,
உளநஸ்தாட்டுப்
்கை சபஸ்தார்
கஸ்தாலம்
முழுடவிதமயிலும், இது்கை சவ RCL/SEP இன் ஒரு டவிதம்சியவிதமஸ்தான
்கை சகஸ்தாரிக்டக்சியஸ்தாக இருந்்தது, இன்றும் க்தஸ்தாடர்ந்து இருந்து
வருகிறது.
அம் கட்டுரைசின் ஒடுக்குமுடற நடவடிக்டககளஸ்தால் தீவிம் கட்டுரைவிதம்சியப்பட்ட
்தமிழ் இடளஞர்கள விதமத்தியில் RCL ஙக்திவஸ்தாய்ந்்த முடறயில்
்தடலயீடு கஙய்்தது. ்கை ச்தசி்சியப் பிம் கட்டுரைச்சிடன க்தஸ்தாடர்பஸ்தான
கலனினின் எழுத்துக்கடள அடிக்சியஸ்தாற்றி, RCL 1972 ஜூனில்,
்தமிழ் விதமக்களுக்கஸ்தான சு்சிய-நிர்ாசியத் துணை்சியம் என்னும் “எதிர்விதமடற”
்கை சகஸ்தாரிக்டகட்சிய எழுப்பி்சியது. இது சிங்கள ்கை சவிதமலஸ்தாதிக்கவஸ்தா்தம்
விதமற்றும் இலங்டக அம் கட்டுரைசு க்தஸ்தாடர்பஸ்தான RCL இன் ஙவிதமம் கட்டுரைஙவிதமற்ற
எதிர்ப்டப வலியுறுத்துவ்தற்கும், ்தமிழ் பம் கட்டுரைந்்த விதமக்களின்
உரிடவிதமகள
்தஸ்தாக்கப்படுவட்தக்
குறித்து
அம்விதமக்கள
ககஸ்தாண்டிருந்்த
்கை சகஸ்தாபத்ட்த
்தமிழ்
்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்தத்ட்த
தூண்டுவ்தற்கும், அ்தன்மூலம் ்தவிதமது கஙஸ்தாந்்த சு்சியநல வர்க்க
்கை சநஸ்தாக்கங்கடளப் பின்க்தஸ்தாடர்வ்தற்குவிதமஸ்தாய் சும் கட்டுரைண்டிக் ககஸ்தாளள
விடழந்்த
்தமிழ்
மு்தலஸ்தாளித்துவ
வர்க்கத்ட்த
அம்பலப்படுத்துவ்தற்குவிதமஸ்தான
ஒரு
வழிவடகட்சிய
வலியுறுத்துவ்தஸ்தாகவம் அது இருந்்தது.

இம் கட்டுரைஸ்தாணுவத்ட்த நிடலநிறுத்துவ்தற்கும், மிகக்ககஸ்தாடூம் கட்டுரைவிதமஸ்தான
ப்சியங்கம் கட்டுரைவஸ்தா்தத் ்தடுப்புச் ஙட்டங்கடள திணிப்ப்தற்கும், ்தமிழ்
சிறுபஸ்தான்டவிதமயினர்
மீ்தஸ்தான
கும்பல்
்தஸ்தாக்கு்தல்கடள
நடத்துவ்தற்கஸ்தான கும்பல்கடளத் தூண்டி விடுவ்தற்குவிதமஸ்தான
்கை சபஸ்தாலிக்கஸ்தாம் கட்டுரைாசியத் துணைவிதமஸ்தாக
்கை சஙடவகஙய்்தது.
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்தின் மீ்தஸ்தான அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கத்தின் ்தஸ்தாக்கு்தடலயும் ்தமிழ்
சிறுபஸ்தான்டவிதமயினர்
மீ்தஸ்தான
ஒடுக்குமுடறட்சியயும்
எதிர்த்்த்தற்கஸ்தாக RCL இன் ஒரு முன்னணிக் கஸ்தாரி்சியஸ்தாளம் கட்டுரைஸ்தான
ஆர்.பி.பி்சிய்தஸ்தாஙஸ்தா
1979
இல்,
UNP
குண்டர்களஸ்தால்
ககஸ்தாடூம் கட்டுரைவிதமஸ்தாக ்தஸ்தாக்கப்பட்டு ககஸ்தால்லப்பட்டஸ்தார்.
1983 ஜூடலயில், ஒரு இம் கட்டுரைஸ்தாணுவ வஸ்தாகனவரிடஙயின் மீது
LTTE நடத்தி்சிய ஒரு ்தஸ்தாக்கு்தடல பற்றிக் ககஸ்தாண்டு UNP
அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கம் ககஸ்தாழும்பில் ஒரு படுப்சியங்கம் கட்டுரைவிதமஸ்தான ்தமிழர்வி்கை சம் கட்டுரைஸ்தா்தப் படுககஸ்தாடலட்சிய கட்டவிழ்த்து விட்டது.
அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கத்தின் ்தமிழர்-வி்கை சம் கட்டுரைஸ்தா்தப் பிம் கட்டுரைச்ஙஸ்தாம் கட்டுரைத்திற்கு RCL இன்
அடஙந்துககஸ்தாடுக்கஸ்தா்த
எதிர்ப்பின்
கஸ்தாம் கட்டுரைாசியத் துணைத்்தஸ்தாலும்,
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின் ஐக்கி்சியத்திற்கஸ்தாக அது அ்சியம் கட்டுரைஸ்தாது
்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாடி்சிய
கஸ்தாம் கட்டுரைாசியத் துணைத்தினஸ்தாலும்,
அம் கட்டுரைசு-ஏற்பஸ்தாட்டிலஸ்தான
வன்முடறயின் ஒரு முக்கி்சிய இலக்கஸ்தாக RCL இருந்்தது. RCL
இன் சிங்கள கவிதமஸ்தாழி கஙய்தித்்தஸ்தாளஸ்தான கம்கறு விதமஸ்தாவத்்த
(Kamkaru Mawatha) வின் ஆசிரி்சியர் ்கை சக. ம் கட்டுரைட்நஸ்தா்சியக்கவின் வீடு
தீக்கிடம் கட்டுரை்சியஸ்தாக்கப்பட்டது.
கட்சியின்
அச்ஙகத்ட்த
அழிப்ப்தற்கும் அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கக் குண்டர்கள எத்்தனித்்தனர்.

அறிவித்்தது,
“விதமஸ்தார்க்சிஸ்டுகளஸ்தாகி்சிய
நஸ்தாம்,
சு்சியநிர்ாசியத் துணை்சியத்திற்கு ்தமிழ் ்கை ச்தசி்சியம் ககஸ்தாண்டிருக்கும் உரிடவிதமட்சிய
அங்கீகரிக்கி்கை சறஸ்தாம். அ்கை ச்த்கை சநம் கட்டுரைத்தில் சிங்கள விதமற்றும் ்தமிழ்
க்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கடள அணிதிம் கட்டுரைட்டுவ்தன் மூலம் ்கை சஙஸ்தாஙலிஙக்
ககஸ்தாளடககடள
அடிப்படட்சியஸ்தாகக்
ககஸ்தாண்ட
ஒரு
க்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்’
விதமற்றும்
விவஙஸ்தாயிகள’
அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கம்
ஸ்்தஸ்தாபிக்கப்படுவ்தன்
மூலமும்
இந்்த
உரிடவிதமட்சிய
அங்கீகரிப்ப்தன்
மூலமும்
விதமட்டு்கை சவிதம
இந்்த
உரிடவிதம
கவன்கறடுக்கப்பட
முடியும்
என்பட்த
நஸ்தாங்கள
வலியுறுத்துகி்கை சறஸ்தாம்.”

கிட்டத்்தட்ட ஒரு ்கை சபஸ்தார் அறிவிப்புக்கு நிகம் கட்டுரைஸ்தான்தஸ்தான ஒன்றில்,
1983
ஆகஸ்டின்
க்தஸ்தாடக்கத்தில்
அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கம்
அம் கட்டுரைசி்சியலடவிதமப்பு
ஙட்டத்தின்
ஆறஸ்தாவது
திருத்்தத்ட்த
திணித்்தது, ்தமிழ் ஈழத்ட்த, அ்தஸ்தாவது ஒரு ்தனி ்தமிழ்
அம் கட்டுரைடங உருவஸ்தாக்க ஆ்தம் கட்டுரைவளிப்பது ஒரு குற்றவி்சியல்
நடவடிக்டக்சியஸ்தாக்கப்பட்டது.
பின்னர்,
்தமிழர்
ஐக்கி்சிய
விடு்தடல முன்னணியின் நஸ்தாடஸ்தாளுவிதமன்ற உறுப்பினர்கள
அடனவரிடமிருந்தும்
அவர்களது
நஸ்தாடஸ்தாளுவிதமன்ற
ஆஙனங்கடளப் பறிப்ப்தற்கும் அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கம் இந்்த ஜனநஸ்தா்சியகவி்கை சம் கட்டுரைஸ்தா்த ஙட்டத்ட்தப் ப்சியன்படுத்தி்சியது.

கூட்டணிக்கு எதிம் கட்டுரைஸ்தான கவகுஜன எதிர்ப்டப
சும் கட்டுரைண்டிக்
ககஸ்தாண்டு,
1977
இல்,
்கை சஜ.
ஆர்.
கஜ்சியவர்த்்தனவின் கீழ் ஒரு கவளிப்படட்சியஸ்தான வலது-ஙஸ்தாரி
ஐக்கி்சிய ்கை ச்தசி்சியக் கட்சி (UNP) அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கம் அதிகஸ்தாம் கட்டுரைத்திற்கு
வந்்தது. அது “்கை சஙஸ்தாஙலிங கஙஸ்தாற்கறஸ்தாடர்கடள” உச்ஙரித்துக்
ககஸ்தாண்டு
மு்தலஸ்தாளித்துவ
கநருக்கடியின்
சுடவிதமட்சிய
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்தின் விதமற்றும் கிம் கட்டுரைஸ்தாவிதமப்புற பம் கட்டுரைந்்த
விதமக்களின் முதுகின் மீது டவப்ப்தற்கு இடடவிடஸ்தாவிதமல்
கங்சியற்பட்டுக் ககஸ்தாண்டிருந்்தது. UNP ஆட்சி, இலங்டகட்சிய
உலக மூல்தனத்தின் கடிவஸ்தாளவிதமற்ற சும் கட்டுரைண்டலுக்கஸ்தாய் திறந்து
விட்டது,
1980
கபஸ்தாதுத்துடற
க்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களின்
கபஸ்தாது்கை சவடலநிறுத்்தத்ட்த
உடடத்துகநஸ்தாருக்கி்சியது,
கபருகும் ஙமூகப் ப்தட்டங்கடள ஒரு பிற்்கை சபஸ்தாக்கஸ்தான
திடஙயில்
திருப்பிவிடும்
வடகயில்
சிங்கள
வகுப்புவஸ்தா்தத்ட்த முடுக்கிவிட்டது.

RCL,

RCL

SLFP-LSSP-CP

்தமிழ் இடளஞர்கள விதமத்தியில் ஆயு்த்கை சவிதமந்தி்சிய எதிர்ப்பு
வளர்ச்சி கண்டடவிதம்சியஸ்தானது, அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கம் வடக்கு, கிழக்கில்
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அம் கட்டுரைசின்
்தணிக்டகட்சிய
மீறி்சியது,
“இனவஸ்தா்தப்
்கை சபஸ்தாருக்கஸ்தான பதில்” என்ற ்தடலப்பிலஸ்தான நீண்டக்தஸ்தாரு
அறிக்டகட்சிய
கவளியிட்டது,
அந்்த
அறிக்டக
படுககஸ்தாடலட்சிய தூண்டி்சிய்தற்கஸ்தாக அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கத்தின் மீதும்
எதிர்க்கட்சிகள மீதும் குற்றஞ்ஙஸ்தாட்டி்சிய்கை ச்தஸ்தாடு ்தமிழர்களின்
பஸ்தாதுகஸ்தாப்புக்கு
வருவிதமஸ்தாறு
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்துக்கும்
அடழப்பு விடுத்்தது.
தீவ
இப்்கை சபஸ்தாது
உளநஸ்தாட்டுப்
்கை சபஸ்தாருக்குள
மூழ்கி்சிய
நிடலயில், வடக்கு, கிழக்கில் இருந்து பஸ்தாதுகஸ்தாப்புப்
படடகள
அடனத்ட்தயும்
உடனடி்சியஸ்தாகவம்
நிபந்்தடன்சியற்றும்
திரும்பப்
கபற
கநருக்கு்தலளிக்க
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்ட்த
அணிதிம் கட்டுரைட்டுகின்ற
்தனது
்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டத்ட்த RCL இம் கட்டுரைட்டிப்பஸ்தாக்கி்சியது. அ்கை ச்த்கை சநம் கட்டுரைத்தில்
LSSP விதமற்றும் ஸ்ம் கட்டுரைஸ்தாலினிஸ்டுகள உளளிட ககஸ்தாழும்பின்
அம் கட்டுரைசி்சியல்
ஸ்்தஸ்தாபகத்தின்
அத்்தடன
பிரிவகளஸ்தாலும்
ஆ்தரிக்கப்பட்ட அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கத்தின் ்கை சபஸ்தார்ப் பிம் கட்டுரைச்ஙஸ்தாம் கட்டுரைத்ட்த அது
ஒழுங்குமுடற்சியஸ்தாக விதமறு்தலித்்த்கை ச்தஸ்தாடு, ்கை சபஸ்தார் என்பது எப்படி
ஒட்டுகவிதமஸ்தாத்்த க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின் ஙமூக விதமற்றும்

ஜனநஸ்தா்சியக உரிடவிதமகள மீதும் ்தஸ்தாக்கு்தல்
ப்சியன்படுத்்தப்பட்டுக்
ககஸ்தாண்டிருக்கிறது
அம்பலப்படுத்தி்சியது.
க்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்
பும் கட்டுரைட்சிக்
கஸ்தாட்டிக்ககஸ்தாடுத்்தடவிதம

கட்சி

நிம் கட்டுரைந்்தம் கட்டுரைப்

நடத்துவ்தற்கு
என்பட்தயும்

பும் கட்டுரைட்சிட்சிய

பிற்்கை சபஸ்தாக்குத்்தனம்,
இன-வகுப்புவஸ்தா்த
துருவப்படுத்்தல்
விதமற்றும்
இறுதி்சியஸ்தாக
உளநஸ்தாட்டுப்
்கை சபஸ்தார்
ஆகி்சிய
நிடலடவிதமகளின்
கீழ்
்கை சஙஸ்தாஙலிங
ஙர்வ்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்த
்கை சவடலத்திட்டத்திற்கு
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்ட்த
அணிதிம் கட்டுரைட்டுவ்தற்கஸ்தான RCL இன் ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டம், பிரிட்டனின்
க்தஸ்தாழிலஸ்தாளர் பும் கட்டுரைட்சிக் கட்சி (WRP) ட்கம் கட்டுரைஸ்தாட்ஸ்கிஙத்ட்த
கஸ்தாட்டிக்ககஸ்தாடுத்்தடவிதமயின்
மூலவிதமஸ்தாக
கபருவிதமளவில்
சிக்கலஸ்தாக்கப்பட்டது. 1973 இல் SLL ்தன்டன WRP இனுள
கடலத்துக்ககஸ்தாண்டது,
WRP,
நிம் கட்டுரைந்்தம் கட்டுரைப்
பும் கட்டுரைட்சி
்கை சவடலத்திட்டத்ட்த
டகவிட்ட்தன்
உச்ஙக்கட்டவிதமஸ்தாக
்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்தத்திற்கும் ஙந்்தர்ப்பவஸ்தா்தத்திற்கும் அதிகரித்்தளவில்
அடிபணிந்்தது.
கஜர்ரி ஹீலியும் WRP இன் ஏடன்சிய மூத்்த ்தடலவர்களும்,
1950 கள விதமற்றும் 1960 களில் பப்்கை சலஸ்தாவஸ்தாதிகளுக்கு எதிம் கட்டுரைஸ்தாக
எந்்த நிடலப்பஸ்தாடுகடள அவர்கள தீம் கட்டுரைத்துடன் பஸ்தாதுகஸ்தாத்து
நின்றிருந்்தன்கை சம் கட்டுரைஸ்தா அந்்த நிடலப்பஸ்தாடுகடள விதமறு்தலித்து,
பஸ்தாலஸ்தீன விடு்தடல இ்சியக்கம் விதமற்றும் சிம்பஸ்தாப்்கை சவயின்
ZANU விதமற்றும் ZAPU ஆகி்சியடவ உளளிட்ட எண்ாசியத் துணைற்ற
மு்தலஸ்தாளித்துவ
்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்த
இ்சியக்கங்கடள
்கை ச்தசி்சிய
விடு்தடலட்சிய
கவற்றிகஸ்தாண்ப்தற்கஸ்தான
கருவிகளஸ்தாக
்கை சபஸ்தாற்றினர்; ஈம் கட்டுரைஸ்தாக்கின் ங்தஸ்தாம் ஹாம் ஹுடஙனும் லிபி்சியஸ்தாவின்
மும்விதமஸ்தார் கடஸ்தாபியும் ஏகஸ்தாதிபத்தி்சியத்ட்த எதிர்த்துப் ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாடிக்
ககஸ்தாண்டிருப்ப்தஸ்தாகக் கூறி்சியட்த ஊக்குவித்்தனர். ்கை சவிதமலும்,
பப்்கை சலஸ்தாவஸ்தா்த ஙந்்தர்ப்பவஸ்தா்தத்திற்கு எதிம் கட்டுரைஸ்தாக SLL வகித்்த
்தடலடவிதமப்
பஸ்தாத்திம் கட்டுரைத்தின்
கஸ்தாம் கட்டுரைாசியத் துணைவிதமஸ்தாக
அ்தற்குக்
கிட்டியிருந்்த அம் கட்டுரைசி்சியல் ஆளுடவிதமட்சிய WRP, அடனத்துலகக்
குழுவின்
விதமற்ற
பிரிவகள
மீது
்தனது
வலதுஙஸ்தாரி
நிடலப்பஸ்தாட்டடத்
திணிப்ப்தற்கஸ்தாய்
திட்டமிட்டு
துஷ்பிம் கட்டுரை்கை ச்சியஸ்தாகம் கஙய்்தது.
்தடலடவிதம, RCL ்கை ச்தஸ்தாழர்களது முதுகின் பின்னஸ்தால்,
விடு்தடலப்
புலிகளுடன்
உறவகடள
ஸ்்தஸ்தாபித்து
விவிதமர்ஙனவிதமற்று
அ்தடன
ஊக்குவித்்தது,
அ்தன்
மு்தலஸ்தாளித்துவ
புறநீங்கல்வஸ்தா்த
்கை சவடலத்திட்டத்திற்கு
“்கை சஙஸ்தாஙலிங” அலங்கஸ்தாம் கட்டுரைம் கஙய்்சிய அ்தற்கு உ்தவி்சியது. 1979
இல் WRP இன் Labour Review விடு்தடலப் புலிகள
அடவிதமப்பின்
்தத்துவஸ்தாசிரி்சியம் கட்டுரைஸ்தான
அன்டன்
பஸ்தாலசிங்கம்
எழுதி்சிய ஒரு கட்டுடம் கட்டுரைட்சிய கவளியிட்டது, அதில் அவர்
கலனின்
எழுதி்சியவற்றுக்கு
்தடலகீழ்
அர்த்்தம்
கற்பித்திருந்்தஸ்தார், அடனத்து ஙவிதம்சியத்திலும் “க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்தின் சு்சிய-நிர்ாசியத் துணை்சியத்ட்த்கை ச்சிய” பிம் கட்டுரை்தஸ்தான ்கை சகளவி்சியஸ்தாகக்
ககஸ்தாண்டிருந்்த ்கை சஙஸ்தாஙலிங ஙர்வ்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்தத்தின் ஙவிதமம் கட்டுரைஙவிதமற்ற
கஸ்தாவலம் கட்டுரைஸ்தாக அன்றி, மு்தலஸ்தாளித்துவ ்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்தத்தின் ஒரு
ந்சியவிதமற்ற வக்கஸ்தாலத்துவஸ்தாதி்சியஸ்தாக அவடம் கட்டுரை சித்்தரித்்தஸ்தார்.

்கை சபஸ்தாருக்கும் இலங்டக மு்தலஸ்தாளித்துவத்திற்குவிதமஸ்தான ்தனது
எதிர்ப்பின் அடித்்தளவிதமஸ்தாகக் ககஸ்தாளவ்தற்கஸ்தான ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டத்தில்
RCL உறுதியுடன் இருந்்தது. அந்்தக் கஸ்தாம் கட்டுரைாசியத் துணைத்தினஸ்தா்கை சல்கை ச்சிய
அ்தடன
அழிப்ப்தற்கஸ்தான
WRP
இன்
கவளிப்பட்ட
மு்சியற்சிகளுக்கு அது முகம்ககஸ்தாடுத்்தது, RCL ஐ ICFI இல்
இருந்து
்தன்னிச்டங்சியஸ்தாக
கவளி்கை ச்சியற்றுவ்தற்கு
அது
ககஸ்தாண்டுவந்்த ஒரு தீர்விதமஸ்தானமும் இதில் அடங்கும். LTTE
க்கு WRP அளித்்த விவிதமர்ஙனவிதமற்ற ஆ்தம் கட்டுரைவ RCL ஐ
பலவீனப்படுத்தி்சியது, LTTE விதமற்றும் பிற ஆயு்த்கை சவிதமந்தி்சிய
்தமிழ் குழுக்களின் மு்தலஸ்தாளித்துவ ்கை ச்தசி்சிய அம் கட்டுரைசி்சியடல
முடறப்படி்சியஸ்தான
ஆய்வக்கும்
அம்பலப்படுத்்தலுக்கும்
உட்படுத்துவதில் இருந்து ்தடுத்்தது.
இன் ஙந்்தர்ப்பவஸ்தா்தப் பஸ்தாட்த குறித்து 1982 க்தஸ்தாடங்கி
அகவிதமரிக்கஸ்தாவின் ்கை சவர்க்கர்ஸ் லீக் கஙய்து வந்திருந்்த
விவிதமர்ஙனம் குறித்து 1985 இல் அறிந்து ககஸ்தாண்ட்கை சபஸ்தாது, RCL
துரி்தவிதமஸ்தாக ்கை சவர்க்கர்ஸ் லீக் ்தடலடவிதமயிலஸ்தான ICFI இன்
கபரும்பஸ்தான்டவிதமயின் ஆ்தம் கட்டுரைவின் பக்கம் அணிநின்றது.
WRP

ஏகஸ்தாதிபத்தி்சிய ஙகஸ்தாப்்தத்தில் சு்சியஸ்தாதீனவிதமஸ்தான வர்க்க அம் கட்டுரைசி்சியல்
விதமற்றும்
பும் கட்டுரைட்சிகம் கட்டுரை
மூ்கை சலஸ்தாபஸ்தா்சியம்
அத்்தடனக்குவிதமஸ்தான
அடித்்தளவிதமஸ்தாக ்கை சஙஸ்தாஙலிங ஙர்வ்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்தம் விதமற்றும் நிம் கட்டுரைந்்தம் கட்டுரைப்
பும் கட்டுரைட்சித் ்தத்துவத்ட்த பஸ்தாதுகஸ்தாப்ப்கை ச்த WRP உடனஸ்தான 1985-86
உடடவின் டவிதம்சியத்தில் அடவிதமந்திருந்்தது. அ்தன்பின், இந்்த
புரி்தடல ்தவிதமது ்கை சவடலகளின் அத்்தடன அம்ஙங்களிலும்
புகட்டுவ்தற்கு ICFI உம் அ்தன் அத்்தடன பிரிவகளும் ்தவிதமது
மு்சியற்சிகடள தீவிம் கட்டுரைப்படுத்தின.
1987 இந்தி்சிய-இலங்டக ஒப்பந்்தம்
உடனஸ்தான உடடவிடன அடுத்்த உடனடிக் கஸ்தாலத்தில்
முகங்ககஸ்தாடுத்்த ஒரு கபரும் அம் கட்டுரைசி்சியல் பணி்சியஸ்தாக
இருந்்தது
என்னகவனில்,
்கை சஙஸ்தாஙலிங
ஙர்வ்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்தத்திற்கஸ்தான
அடனத்துலகக்
குழுவின்
புத்துாசியத் துணைர்வ
கபற்ற
முன்கனடுப்பிடன
ககஸ்தாண்ட
ஙக்திவஸ்தாய்ந்்ததும்,
ஸ்தூலவிதமஸ்தான
கவளிப்பஸ்தாட்டடக்
கண்டதுவிதமஸ்தான ஒரு பஸ்தாட்டஸ்தாளி வர்க்க பதிலிறுப்டப, 1987
இந்தி்சிய-இலங்டக ஒப்பந்்தம் பற்றி விரிவபடுத்தி்சிய்தஸ்தாகும்.
WRP
RCL

WRP

க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின் சு்சியஸ்தாதீனவிதமஸ்தான வர்க்க நலன்கடளப்
பஸ்தாதுகஸ்தாப்பதில்
சிங்கள
விதமற்றும்
்தமிழ்
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்ட்த
ஐக்கி்சியப்படுத்துவ்தற்கஸ்தான
்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டத்ட்த
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இந்தி்சிய
மு்தலஸ்தாளித்துவ
வர்க்கத்தின்
புவிமூ்கை சலஸ்தாபஸ்தா்சிய
நலன்கடள
முன்கனடுக்கும்
்கை சநஸ்தாக்கிலஸ்தான
ஒரு
சிடுமூஞ்சித்்தனவிதமஸ்தான ்தந்திம் கட்டுரைஉத்தியில், இந்தி்சிய அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கம்,
LTTE க்கும் ்தமிழீழ விதமக்கள விடு்தடலக் கழகம் (PLOTE)
்கை சபஸ்தான்ற ஏடன்சிய பல்்கை சவறு ்தமிழ் கிளர்ச்சிக் குழுக்களுக்கும்
அம் கட்டுரைசி்சியல்
விதமற்றும்
இம் கட்டுரைஸ்தாணுவ-்தந்தி்கை சம் கட்டுரைஸ்தாபஸ்தா்சிய
ஆ்தம் கட்டுரைடவ
வழங்கிக் ககஸ்தாண்டிருந்்தது. ஆனஸ்தால், இலங்டகயிலஸ்தான
கநருக்கடி
ஒட்டுகவிதமஸ்தாத்்தவிதமஸ்தாக,
பிற்்கை சபஸ்தாக்குத்்தனவிதமஸ்தான
க்தற்கஸ்தாசி்சிய
்கை ச்தசி்சிய-அம் கட்டுரைசு
அடவிதமப்புமுடறட்சிய்கை ச்சிய
பலவீனப்படுத்துகிறது என்ற அச்ஙத்தினஸ்தால், அது திடீகம் கட்டுரைன்று
்தனது பஸ்தாட்தட்சிய விதமஸ்தாற்றிக் ககஸ்தாண்டு, ்தமிழ் விதமக்களின்
கிளர்ச்சிக்கஸ்தான
்தனது
ஆ்தம் கட்டுரைடவ
திரும்பப்
கபற்றுக்ககஸ்தாண்டு, ககஸ்தாழும்புடன் ஒரு உடன்பஸ்தாட்டுக்கு
விடழந்்தது.
இந்்த விதமஸ்தாற்றம், கபஸ்தாதுவஸ்தாக
வர்க்கத்திடம்
இருந்்தஸ்தான

இந்தி்சிய மு்தலஸ்தாளித்துவ
ஆ்தம் கட்டுரைடவ்கை ச்சிய
்தவிதமது

பிரிவிடனவஸ்தா்த
முன்்கை சனஸ்தாக்கிற்கு
அடித்்தளவிதமஸ்தாகக்
ககஸ்தாண்டிருந்்த ்தமிழ் குழுக்கடள அதிர்ச்சிக்குளளஸ்தாக்கி்சியது.
ஆம் கட்டுரைம்பத்தில்
LTTE
உளளிட
்தமிழ்
குழுக்கள
அடனத்தினஸ்தாலும் ஆ்தரிக்கப்பட்ட இந்்த 1987 ஜூடல
இந்தி்சிய-இலங்டக ஒப்பந்்தத்தின் கீழ், கவளித்்கை ச்தஸ்தாற்றத்திற்கு
அடவிதமதிப்படடயினம் கட்டுரைஸ்தாகவம், ஆனஸ்தால் உண்டவிதமயில் ்தமிழ்
கிளர்ச்சி்சியஸ்தாளர்கடள
ஒடுக்குவ்தற்கும்
இலங்டக
மு்தலஸ்தாளித்துவ
அம் கட்டுரைசின்
ஐக்கி்சியத்ட்த
உறுதிகஙய்வ்தற்குவிதமஸ்தாய்
இந்தி்சியத்
துருப்புகள
தீவில்
நிடலநிறுத்்தப்பட்டன.
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின் நலன்களில் நின்று RCL விதமட்டு்கை சவிதம
இந்தி்சிய-இலங்டக
ஒப்பந்்தத்ட்த
எதிர்த்்தது.
RCL
்தடலடவிதமயுடன் தீவிம் கட்டுரைவிதமஸ்தான விவஸ்தா்தங்கடளத் க்தஸ்தாடர்ந்து,
"ஸ்ரீலங்கஸ்தாவின் நிடலடவிதம பற்றியும் பும் கட்டுரைட்சிக் கம்யூனிஸ்ட்
கழகத்தின்
அம் கட்டுரைசி்சியல்
கடடவிதம
பற்றியும்
நஸ்தான்கஸ்தாம்
அகிலத்தின் அடனத்துலகக் குழுவின் அறிக்டக” என்ற
ஒரு விரிவஸ்தானக்தஸ்தாரு அறிக்டகட்சிய ICFI கவளியிட்டது.
இந்்த அறிக்டக கஜ்சியவர்த்்தனவினதும் இந்தி்சியப் பிம் கட்டுரை்தவிதமர்
ம் கட்டுரைஸ்தாஜீவ் கஸ்தாந்தியினதும் ்கை சவிதமஸ்தாஙவிதமஸ்தான ்தந்திம் கட்டுரைங்கடள விதமட்டும்
அம்பலப்படுத்்தவில்டல. பம் கட்டுரைந்்த ்தமிழ் விதமக்கடள LTTE
அடழத்துச் கஙன்று ககஸ்தாண்டிருந்்த இம் கட்டுரைத்்தக்களரி்சியஸ்தான
முட்டுச்ஙந்திற்குப்
பின்னஸ்தால்
அடவிதமந்திருந்்த
வர்க்க
்தர்க்கத்ட்தயும் அது விளக்கி்சியது. "ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட
்கை ச்தஙத்தின் மு்தலஸ்தாளித்துவ வர்க்கவிதமஸ்தானது, சு்சிய-நிர்ாசியத் துணை்சியம்
என்பட்த
பிம் கட்டுரைத்்கை ச்சியகவிதமஸ்தாக
அ்தன்
கஙஸ்தாந்்த
்கை ச்தசி்சிய
சிறப்புஙலுடககடள பத்திம் கட்டுரைப்படுத்திக் ககஸ்தாளகின்ற விதமற்றும்
‘சு்தந்திம் கட்டுரை
நஸ்தாட்டிற்குள’
க்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கடளயும்
விவஙஸ்தாயிகடளயும்
சும் கட்டுரைண்டுவ்தற்கஸ்தான
மிகச்
சிறந்்த
நிடலடவிதமகடள உருவஸ்தாக்குவ்தற்குவிதமஸ்தான நிடலப்பஸ்தாட்டில்
இருந்்கை ச்த கருதிப்பஸ்தார்க்கிறது.” விடு்தடலப் ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டவிதமஸ்தானது
மு்தலஸ்தாளித்துவ ஆட்சிக்கு ஒரு அச்சுறுத்்தலஸ்தாக ஆகக் கூடும்
என்ற அச்ஙத்்தஸ்தால் மிம் கட்டுரைட்சியுற்று, அது க்தஸ்தாடர்ச்சி்சியஸ்தாக
“ஒடுக்கப்பட்ட விதமக்களின் அணிதிம் கட்டுரைட்டலுக்கு வம் கட்டுரைம்புகடள
இடுகிறது” அத்துடன் “்கை ச்தஙங்கடள அவற்றின் ஏகஸ்தாதிபத்தி்சிய
ஒடுக்குமுடறயில்
இருந்து
விடு்தடல
கஙய்வ்தற்கு”
அவசி்சியவிதமஸ்தான “ ஙர்வவி்சியஸ்தாபக ்தன்டவிதமட்சிய அடடவ்தற்கு
இ்சியல்பி்கை சல்கை ச்சிய
்தகடவிதம்சியற்ற்தஸ்தாக்கும்
வடகயில்”
ஒரு
“்கை ச்தசி்சிய புறநீங்கல்வஸ்தா்த பஸ்தாட்தட்சிய” பின்பற்றுகிறது என
அடனத்துலகக் குழுவின் அறிக்டக விளக்கி்சியது.
இந்்த அறிக்டக,
இலங்டகயின் நிகழ்வகள மீ்தஸ்தான
விதமதிப்பீட்டட, இம் கட்டுரைண்டஸ்தாம் உலகப் ்கை சபஸ்தாருக்குப் பின்பு
ஆசி்சியஸ்தா, ஆபிரிக்கஸ்தா விதமற்றும் விதமத்தி்சிய கிழக்கில் ்கை ச்தசி்சிய
மு்தலஸ்தாளித்துவ
வர்க்கத்தின்
ஆட்சியின்
கீழ்
உருவஸ்தாக்கப்பட்ட சு்தந்திம் கட்டுரை அம் கட்டுரைசுகள மீ்தஸ்தான ஒரு விரிவஸ்தான
வம் கட்டுரைலஸ்தாற்று விதமதிப்பீட்டட வடம் கட்டுரைவதின் உளளடக்கத்திற்குள
அவிதமர்த்தி்சியது. அது விளக்கி்சியது, “எப்்கை சபஸ்தாது்கை சவிதம ஜனநஸ்தா்சியகக்
்கை சகஸ்தாட்பஸ்தாடுகடள விதமம் கட்டுரைாசியத் துணைகம் கட்டுரைவிதமஸ்தாய் ஙவிதமம் கட்டுரைஙம் கஙய்து ககஸ்தாளவ்தன்
மீது அடித்்தளம் அடவிதமத்துக் ககஸ்தாண்ட முடற்தவறிப்
பிறக்கும்
அம் கட்டுரைசுகடள
உருவஸ்தாக்குவது
என்ப்கை ச்த
ஏகஸ்தாதிபத்தி்சிய-ஒப்பு்தலுடனஸ்தான
‘சு்தந்திம் கட்டுரைம்’
என்ப்தன்
அர்த்்தவிதமஸ்தாய்
இருந்து
வந்திருக்கிறது.
இந்்த

6- The RCL/SEP’s struggle against the anti-Tamil civil war

நிகழ்ச்சிப்்கை சபஸ்தாக்கில், ்கை ச்தசி்சிய மு்தலஸ்தாளித்துவ வர்க்கவிதமஸ்தானது
ஒடுக்கப்பட்ட பம் கட்டுரைந்்த விதமக்களின் விடு்தடல்சியஸ்தாளம் கட்டுரைஸ்தாக அல்ல,
விதமஸ்தாறஸ்தாக ஏகஸ்தாதிபத்தி்சிய ககஸ்தாளடளயில் ஒரு இடள்சிய
பங்கஸ்தாளி்சியஸ்தாக்கை சவ கங்சியல்பட்டு வந்திருக்கிறது...
“இத்்தடக்சிய நிடலடவிதமகளில் இருந்து, ஏகஸ்தாதிபத்தி்சியத்தின்
வஸ்தாழ்த்தி
வம் கட்டுரைங்ககஸ்தாடுத்்த்கை சலஸ்தாடும்,
எக்கஸ்தாளமுக்கஸ்தாள
சிரிப்்கை சபஸ்தாடும், கபருக்ககடுப்பது்தஸ்தான் இனக்கலவம் கட்டுரைங்களும்,
யுத்்தக் களரிகளுவிதமஸ்தாகும். மூக்குளளளவம் ஙளி என்பது்கை சபஸ்தால
மு்தலஸ்தாளித்துவ ஆட்சி முடற இருக்கும்வடம் கட்டுரை இது்கை சவ
நிடலடவிதம. விதமஸ்தாறஸ்தாது தீம் கட்டுரைஸ்தாது. இந்தி்சிய, பஸ்தாக்கிஸ்்தஸ்தான்,
இலங்டக, பங்கஸ்தாள்கை ச்தஷ், பர்விதமஸ்தா ்கை சபஸ்தான்ற நஸ்தாடுகளின்
சு்தந்திம் கட்டுரைத்திற்கு பிந்தி்சிய வம் கட்டுரைலஸ்தாறு, இன்னும் நறுக்கஸ்தாகச்
கஙஸ்தால்வக்தன்றஸ்தால், உலகிலுளள முன்னஸ்தாள கஸ்தாலனித்துவ
நஸ்தாடுகள
எல்லஸ்தா்கை சவிதம
தீர்விதமஸ்தானகம் கட்டுரைவிதமஸ்தாக
நிறுவிக்
கஸ்தாட்டுவக்தன்னகவனில்
மு்தலஸ்தாளித்துவவஸ்தாதிகள
ஒரு்கை சபஸ்தாதும் உண்டவிதம்சியஸ்தான ்கை ச்தசி்சிய ஐக்கி்சியத்ட்த்கை ச்சியஸ்தா,
அம் கட்டுரைசி்சியல்
சு்சியஸ்தாதீனத்ட்த்கை ச்சியஸ்தா
ஏற்படுத்்த
விதமஸ்தாட்டஸ்தார்கள
என்பட்தத்்தஸ்தான்”.
அடனத்துலகக் குழுவின் அறிக்டக்சியஸ்தானது, ககஸ்தாழும்பஸ்தால்
நடத்்தப்பட்ட இனவஸ்தா்தப் ்கை சபஸ்தாருக்கு RCL இன் ஙவிதமம் கட்டுரைஙவிதமற்ற
எதிர்ப்டப விதமறுஉறுதி கஙய்்த அ்கை ச்த்கை சநம் கட்டுரைத்தில், ்தமிழ்
விதமக்களின்
ஜனநஸ்தா்சியக
உரிடவிதமகள
்கை சஙஸ்தாஙலிஙத்துக்கஸ்தான
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்தின் ஐக்கி்சியப்பட்ட ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டத்தின்
ஊடஸ்தாக விதமட்டு்கை சவிதம அடட்சியப்பட முடியும் என்று க்தளிவஸ்தாக
வலியுறுத்தி்சியது. ஸ்ரீலங்கஸ்தா விதமற்றும் ்தமிழ் மு்தலஸ்தாளித்துவக்
கன்டனகளுக்கும்
அவர்களது
்கை சபஸ்தாட்டி
்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்தங்களுக்கும் எதிம் கட்டுரைஸ்தாய், அது ஸ்ரீலங்கஸ்தா - ்தமிழீழம்
ஐக்கி்சிய ்கை சஙஸ்தாஙலிங அம் கட்டுரைசுகளின் ஒன்றி்சியத்திற்கஸ்தான அடழப்டப
முன்டவத்்தது.

கீர்த்தி பஸ்தாலசூரி்சிய
1968 இல் உருவஸ்தாக்கப்பட்டது மு்தலஸ்தாக அ்தன் கபஸ்தாதுச்
கங்சியலஸ்தாளம் கட்டுரைஸ்தாக
இருந்்த
்கை ச்தஸ்தாழர்
கீர்த்தி
பஸ்தாலசூரி்சிய
கடடசி்சியஸ்தாக ்கை சவடலகஙய்்த முக்கி்சிய அறிக்டக்சியஸ்தாகவம் இது
துன்பி்சியலஸ்தானவி்தத்தில்
அடவிதமந்்தது.
இரு்த்சிய
இம் கட்டுரைத்்த
உடறவ (coronary thrombosis) ்கை சநஸ்தாயின் கஸ்தாம் கட்டுரைாசியத் துணைத்்தஸ்தால் 1987
டிஙம்பரில் அவர்
உயிரிழந்்தடவிதம இலங்டக
விதமற்றும்
ஙர்வ்கை ச்தஙத் க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்திற்கு உலக ்கை சஙஸ்தாஙலிஙப்
RCL

பும் கட்டுரைட்சியின் ஒரு அற்பு்தவிதமஸ்தான மூ்கை சலஸ்தாபஸ்தா்சியவஸ்தாதிட்சிய இல்லஸ்தாது
கஙய்துவிட்டது. அவர் இறக்கும்்கை சபஸ்தாது அவருக்கு வ்சியது
கவறும் 39 விதமட்டு்கை சவிதம.
இந்்த அறிக்டகயில் எடுத்துடம் கட்டுரைக்கப்பட்டிருந்்த அம் கட்டுரைசி்சியல்
நிடலப்பஸ்தாட்டட
அடிப்படட்சியஸ்தாகக்
ககஸ்தாண்டு,
RCL,
ஐ்கை சம் கட்டுரைஸ்தாப்பஸ்தாவில் ்தஞ்ஙம் புகத் ்தளளப்பட்டிருந்்த இளம் ்தமிழ்
்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாளிகள விதமத்தியில் ்தடலயீடு கஙய்்சிய முடிந்்தது. ICFI
இன்
முன்்கை சனஸ்தாக்கின்
அடிப்படடயிலும்
ஙர்வ்கை ச்தங
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்ட்த ்கை சநஸ்தாக்கி்சியக்தஸ்தாரு ்கை சநஸ்தாக்குநிடலயின்
மூலவிதமஸ்தாகவம் விதமட்டு்கை சவிதம ்தமிழ் விதமக்கள மீ்தஸ்தான ஒடுக்குமுடற
முடிவக்குக் ககஸ்தாண்டுவம் கட்டுரைப்பட முடியும் என்ற முடிவக்கு
மிகத் க்தஸ்தாடல்கை சநஸ்தாக்குப் பஸ்தார்டவ ககஸ்தாண்டிருந்்தவர்கள
வந்திருந்்தனர். இந்்த ஙக்திகள ICFI இல் இடாசியத் துணைந்து
ஐ்கை சம் கட்டுரைஸ்தாப்பஸ்தாவிலும் க்தற்கஸ்தாசி்சியஸ்தாவிலும் அ்தன் ்கை சவடலகளுக்கு
வலுவூட்டினர்.
இலங்டக அம் கட்டுரைசு, சிங்கள ்கை சவிதமலஸ்தாதிக்கவஸ்தா்தம் விதமற்றும் ்தமிழ்
்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்தத்திற்கு எதிம் கட்டுரைஸ்தாக RCL/SEP இன் க்தஸ்தாடரும்
்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டம்
இந்தி்சிய-இலங்டக ஒப்பந்்தத்திற்கு ்தனது ஆ்தம் கட்டுரைடவககஸ்தாடுத்்த
LTTE, ஆனஸ்தால் கவகுவிடம் கட்டுரைவி்கை சல்கை ச்சிய அ்தடன ஆயு்தங்கடள
கடள்சியகஙய்்சிய அனுப்பப்பட்ட இந்தி்சிய துருப்புகளுடன்
்கை சவிதமஸ்தா்தலுக்கு
கஙன்றது.
இ்தனிடட்கை ச்சிய
ககஸ்தாழும்பு,
வடக்கிலஸ்தான
ஙண்டடட்சிய
ப்சியன்படுத்திக்
ககஸ்தாண்டு
ஒப்பந்்தத்திற்கு அது வழங்கி்சிய கஙஸ்தாந்்த ஆ்தம் கட்டுரைடவயும்
விதமறு்தலித்்தது,
புதுப்பிக்கப்பட்ட
உளநஸ்தாட்டுப்
்கை சபஸ்தாரின்
மூலவிதமஸ்தாக இவ்ஒப்பந்்தத்்தஸ்தால் ்தமிழ் உ்சியம் கட்டுரைடுக்கிற்கு வழங்கி்சிய
விதமட்டுப்படுத்்தப்பட்ட ஙலுடககடளயும் இல்லஸ்தாது கஙய்துவிட
அது கணிப்பிட்டது.
க்தஸ்தாடர்ந்து வந்்த அபிவிருத்திகள LTTE இன் அம் கட்டுரைசி்சியல்
திவஸ்தால்நிடலட்சியயும் விதமற்றும் அ்தன் க்தஸ்தாழிலஸ்தாள-வர்க்க
வி்கை சம் கட்டுரைஸ்தா்த ்தன்டவிதமட்சியயும் அம்பலப்படுத்தின. முன்னஸ்தாள
்கை சஙஸ்தாவி்சியத்
ஒன்றி்சியத்திலும்
சீனஸ்தாவிலும்
ஸ்ம் கட்டுரைஸ்தாலினிங
அதிகஸ்தாம் கட்டுரைத்துவங்களஸ்தால்
மு்தலஸ்தாளித்துவம்
மீட்சி
கஙய்்சியப்பட்டட்த அடுத்து, LTTE, அகவிதமரிக்கஸ்தாடவயும், விதமற்ற
்கை சவிதமற்கத்தி்சிய ஙக்திகடளயும், அத்துடன் 1991 க்குப் பிந்தி்சிய
கஸ்தாலத்தில் மு்தலஸ்தாளித்துவ உலகவிதம்சியவிதமஸ்தாக்கத்ட்த ்தழுவிக்
ககஸ்தாண்டு
வஸ்தாஷிங்டனுடன்
மூ்கை சலஸ்தாபஸ்தா்சிய
உறவகடள
உருவஸ்தாக்க விடழந்்த இந்தி்சிய மு்தலஸ்தாளித்துவத்ட்தயும்
கவர்கின்ற ்தனது மு்சியற்சிகளின் பகுதி்சியஸ்தாக மிஞ்சியிருந்்த
எவ்வி்தவிதமஸ்தான ்கை சஙஸ்தாஙலிஙப் பஸ்தாஙஸ்தாங்குகடளயும் விடம் கட்டுரைவஸ்தாகக்
டகவிட்டது.
இந்்த ஏகஸ்தாதிபத்தி்சிய-ஆ்தம் கட்டுரைவ ்கை சநஸ்தாக்குநிடலயுடன், திட்டமிட்டு
சிங்கள உடழக்கும் விதமக்கடளக் குறிடவத்்தஸ்தான க்தற்கிலஸ்தான
ப்சியங்கம் கட்டுரைவஸ்தா்தத்
்தஸ்தாக்கு்தல்களும்
்கை சஙர்ந்து
ககஸ்தாண்டது,
அ்தன்விடளவஸ்தாய் வகுப்புவஸ்தா்தம் தீவிம் கட்டுரைப்படுத்்தப்பட்டு அது
சிங்கள
்கை சவிதமலஸ்தாதிக்கவஸ்தா்த
மு்தலஸ்தாளித்துவ
வர்க்கத்ட்த
அம் கட்டுரைசி்சியல்ரீதி்சியஸ்தாக வலுப்படுத்தி்சியது. தீவின் வடக்கு விதமற்றும்
கிழக்கில் ்தனது கட்டுப்பஸ்தாட்டின் கீழஸ்தான பகுதிகளில், LTTE
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்ட்த ஈவிம் கட்டுரைக்கவிதமற்று ஒடுக்கி்சிய்கை ச்தஸ்தாடு
முஸ்லீம்களுக்கு எதிம் கட்டுரைஸ்தான வகுப்புவஸ்தா்த வி்கை சம் கட்டுரைஸ்தா்தத்ட்தயும்
கிளறி விட்டது.
7- The RCL/SEP’s struggle against the anti-Tamil civil war

1996 இல் SEP ஆக விதமஸ்தாற்றப்பட்டு விட்டிருந்்த RCL,
்கை சபஸ்தாருக்கு
எதிம் கட்டுரைஸ்தாகவம்
்தமிழ்
விதமக்களது
ஜனநஸ்தா்சியக
உரிடவிதமகடளப்
பஸ்தாதுகஸ்தாப்ப்தற்கஸ்தாகவம்
ஒரு
்கை சஙஸ்தாஙலிஙஙர்வ்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்த ்கை சவடலத்திட்டத்ட்தக் ககஸ்தாண்டு க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்ட்த அம் கட்டுரைசி்சியல்ரீதி்சியஸ்தாக ஆயு்தபஸ்தாணி்சியஸ்தாக்க ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாடி்சிய
கஸ்தாம் கட்டுரைாசியத் துணைத்்தஸ்தால்,
LTTE
அ்தற்கு
எதிம் கட்டுரைஸ்தாகத்
்தஸ்தாக்கு்தல்
நடத்தி்சியது. 1998 ்கை சகஸ்தாடடயில், இம் கட்டுரைஸ்தா்கை சஜந்திம் கட்டுரைன் சு்தர்ஙன்,
பம் கட்டுரைமு திருஞஸ்தானஙம்பந்்தர் விதமற்றும் கஸ்தாசிநஸ்தா்தன் நகு்கை சலஸ்வம் கட்டுரைன்
ஆகி்சிய மூன்று SEP உறுப்பினர்கடள 50 நஸ்தாட்களுக்கும்,
நஸ்தான்கஸ்தாவ்தஸ்தாய்
இம் கட்டுரைஸ்தாஙம் கட்டுரைட்னம்
இம் கட்டுரைஸ்தாஜ்கை சவல்
என்ற
உறுப்பினடம் கட்டுரை 17 நஸ்தாட்களும் பிடித்து டவத்திருந்்தது.
விதமற்றும் நஸ்தான்கஸ்தாம் அகிலத்தின் அடனத்துலகக்
குழுவின் பஸ்தாதுகஸ்தாப்புப் பிம் கட்டுரைச்ஙஸ்தாம் கட்டுரைம், குறிப்பஸ்தாக ஐ்கை சம் கட்டுரைஸ்தாப்பஸ்தா,
வட
அகவிதமரிக்கஸ்தா,
விதமற்றும்
ஆஸ்தி்கை சம் கட்டுரைலி்சியஸ்தாவிலஸ்தான
புலம்கப்சியர்ந்்த ்தமிழ் விதமக்கள உளளிட உலககங்கிலுவிதமஸ்தான
உடழக்கும்
விதமக்களிடம்
இருந்து
பம் கட்டுரைந்்த
ஆ்தம் கட்டுரைடவப்
கபற்ற்தன் விடளவஸ்தாக எந்்த பஸ்தாதிப்பும் இல்லஸ்தாவிதமல் அவர்கள
விடுவிக்கப்பட்டனர்.
SEP

1990 களின் ஆம் கட்டுரைம்பத்தில் ICFI, ்கை ச்தசி்சியப் பிம் கட்டுரைச்சிடனட்சிய
க்தஸ்தாடர்பஸ்தான, குறிப்பஸ்தாக “சு்சிய-நிர்ாசியத் துணை்சிய உரிடவிதம” ்கை சகஸ்தாரிக்டக
க்தஸ்தாடர்பஸ்தான விதமஸ்தார்க்சிங இ்சியக்கத்தின் அணுகுமுடற மீது ஒரு
விவிதமர்ஙனரீதி்சியஸ்தான திறனஸ்தாய்டவ ்கை சவிதமற்ககஸ்தாண்டது. இது,
்கை ச்தசி்சிய-அம் கட்டுரைசு அடவிதமப்புமுடறக்கும் பூ்கை சகஸ்தாளவிதம்சியவிதமஸ்தாக்கலஸ்தால்
சூழப்பட்ட உலகப் கபஸ்தாருளஸ்தா்தஸ்தாம் கட்டுரைத்திற்கும் இடடயிலஸ்தான
மும் கட்டுரைண்பஸ்தாடுகள
தீவிம் கட்டுரைப்பட்டடவிதம,
ஸ்ம் கட்டுரைஸ்தாலினிஸ்டுகள
மு்தலஸ்தாளித்துவ
மீட்சிட்சியத்
்தழுவி்சியடவிதம,
விதமற்றும்
இடாசியத் துணை்சியஸ்தாக
க்தஸ்தாழிற்ஙங்கங்கள
கபஸ்தாறிவ
கண்டடவிதம
ஆகி்சியவற்றினஸ்தால் உந்்தப்பட்டு ்தனது ்கை சவடலத்திட்டத்திடன
அது மீளஸ்தாய்வ கஙய்்த்தன் ஒரு பகுதி்சியஸ்தாக இருந்்தது.
இந்்தத்
திறனஸ்தாய்வ
பல்்கை சவறு
இன்றி்சியடவிதம்சியஸ்தா்த
பிம் கட்டுரைச்சிடனகடள
கவளிச்ஙம்்கை சபஸ்தாட்டுக்
கஸ்தாட்டி்சியது.
மு்தலஸ்தாவ்தஸ்தாய்,
ஸ்ம் கட்டுரைஸ்தாலினிஸ்டுகள,
பப்்கை சலஸ்தாவஸ்தா்த
ஙந்்தர்ப்பவஸ்தாதிகள விதமற்றும் பிறம் கட்டுரைது திட்டமிட்ட திரிப்பின் ஒரு
விடளவஸ்தாய்
“சு்சிய-நிர்ாசியத் துணை்சியம்”
என்பது
பிரிவிடனவஸ்தா்தத்திற்கும்,
ஒவ்கவஸ்தாரு
மு்தலஸ்தாளித்துவ
பிரிவிடனவஸ்தா்த இ்சியக்கத்திற்கும் க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கம்
ஆ்தம் கட்டுரைவளிக்க கடடவிதமப்பட்டது என்ற பிற்்கை சபஸ்தாக்குத்்தனவிதமஸ்தான,
விதமஸ்தார்க்சிங-வி்கை சம் கட்டுரைஸ்தா்த கருத்்தஸ்தாக்கத்திற்கு ஆ்தம் கட்டுரைவளிப்ப்தற்கும்
பிம் கட்டுரைபல்்சியவிதமஸ்தாக ஙவிதமஸ்தானப்படுத்்தப்படுவ்தஸ்தாக ஆகியிருந்்தது.
இம் கட்டுரைண்டஸ்தாவ்தஸ்தாக,
“சு்சிய-நிர்ாசியத் துணை்சியத்துக்கு
்கை ச்தஙங்கள
ககஸ்தாண்டுளள
உரிடவிதமக்கஸ்தாக”
என்ற
சு்கை சலஸ்தாகத்ட்த
விடஸ்தாப்பிடி்சியஸ்தாக
திரும்பத்
திரும்ப
கஙஸ்தால்லிக்
ககஸ்தாண்்கை சடயிருப்பது, ்கை ச்தசி்சியக் ்கை சகஸ்தாரிக்டககள மீ்தஸ்தான ஒரு
ஸ்தூலவிதமஸ்தான
வம் கட்டுரைலஸ்தாற்று,
ஙமூக-கபஸ்தாருளஸ்தா்தஸ்தாம் கட்டுரை
விதமற்றும்
அம் கட்டுரைசி்சியல் பகுப்பஸ்தாய்வக்கு ஒரு பிம் கட்டுரைதியீடஸ்தாக இருக்கவில்டல.
வம் கட்டுரைலஸ்தாற்று
ரீதி்சியஸ்தாக
ஏகஸ்தாதிபத்தி்சியத்்தஸ்தால்
ஒடுக்கப்பட்டு
வந்திருந்்த
நஸ்தாடுகளில்
முக்கி்சியவிதமஸ்தான
ஜனநஸ்தா்சியகக்
கடடவிதமகடளத் தீர்ப்ப்தற்கு ்கை ச்தசி்சிய மு்தலஸ்தாளித்துவ வர்க்கம்
அப்பட்டவிதமஸ்தாக ்கை ச்தஸ்தால்வி கண்டிருந்்தடவிதம்சியஸ்தானது ஆசி்சியஸ்தா
விதமற்றும்
ஆபிரிக்கஸ்தாவில்
கஸ்தாலனி்சியஸ்தாதிக்க
விடுபடலின்
மூலவிதமஸ்தாக உருவஸ்தாக்கப்பட்டிருந்்த “சு்தந்திம் கட்டுரைவிதமஸ்தான அம் கட்டுரைசுகளில்”

ஏம் கட்டுரைஸ்தாளவிதமஸ்தான
பிரிவிடனவஸ்தா்த
இ்சியக்கங்கள
உருவஸ்தாக
வழிவகுத்திருந்்தது.
இந்்த
இ்சியக்கங்கள
உளநஸ்தாட்டு
சும் கட்டுரைண்டல்்தஸ்தாம் கட்டுரைர்களின் நலன்களின் ்கை சபரில் புறநீங்கல்வஸ்தா்த
இன, கவிதமஸ்தாழி விதமற்றும் விதம்த வழிகளில் அம் கட்டுரைசுகடள பிரிக்க
பம் கட்டுரைந்்த
விதமக்களின்
துன்பங்கடள
சும் கட்டுரைண்டிக்
ககஸ்தாளள
மு்சியன்றன.
இட்தப் ்கை சபஸ்தால்கை சவ, பஸ்தால்கன்களில், மு்தலஸ்தாளித்துவத்ட்த
மீட்சி கஙய்்த்கை சபஸ்தாது, பல்்கை சவறு ஸ்ம் கட்டுரைஸ்தாலினிங ஙக்திகளும்,
அகவிதமரிக்கஸ்தா
விதமற்றும்
்கை சஜர்விதமனியுடன்
டக்கை சகஸ்தார்த்து
கங்சியற்பட்டு,
்தவிதமது
கஙல்வத்ட்தயும்
அதிகஸ்தாம் கட்டுரைத்ட்தயும்
பத்திம் கட்டுரைப்படுத்திக் ககஸ்தாளவ்தற்கஸ்தாக “்கை ச்தசி்சிய சு்சிய-நிர்ாசியத் துணை்சியம்”
என்ற ப்தஸ்தாடகட்சிய உ்சியர்த்திப் பிடித்துக் ககஸ்தாண்டிருந்்தன.
“இத்்தடக்சிய
இ்சியக்கங்களுக்கும்,
ஏகஸ்தாதிபத்தி்சியத்திற்கு
எதிம் கட்டுரைஸ்தான
்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டத்திற்கும்
எந்்த
ஙம்பந்்தமுமில்டல
என்பதுடன்
அடவ
ஒடுக்கப்பட்ட
பம் கட்டுரைந்்த
விதமக்களின்
ஜனநஸ்தா்சியக
அபிலஸ்தாடஙகளுக்கு
உருவடிவம்
ககஸ்தாடுக்கவமில்டல.
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்ட்த
பிளவபடுத்துவ்தற்கும்
வர்க்கப்
்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டத்ட்த
இனவகுப்புவஸ்தா்த யுத்்தவிதமஸ்தாக திடஙதிருப்புவ்தற்கு்கை சவிதம அடவ
்கை சஙடவகஙய்கின்றன” என ICFI விளக்கி்சியது.
மூன்றஸ்தாவ்தஸ்தாக,
உற்பத்தியின்
பூ்கை சகஸ்தாளவிதம்சியவிதமஸ்தாக்கலஸ்தானது
்கை ச்தசி்சிய ஙந்ட்தகள விதமற்றும் உற்பத்தியின் முக்கி்சியத்துவத்ட்த
கபருவிதமளவில் குடறத்து இத்்தடக்சிய ்கை ச்தசி்சிய-பிரிவிடனவஸ்தா்த
இ்சியக்கங்கள பல்கிப் கபருகுவ்தற்கஸ்தான ஒரு ஙமூககபஸ்தாருளஸ்தா்தஸ்தாம் கட்டுரை
அடிப்படடட்சிய
வழங்கியிருந்்தது.
சிறு
பிம் கட்டுரைஸ்தாந்தி்சியங்களும் கூட இப்்கை சபஸ்தாது உலகச் ஙந்ட்தயுடன்
பிடாசியத் துணைத்துக் ககஸ்தாளவ்தற்கும் உலக மூல்தனம் விதமற்றும்
அ்தன்
உளளூர்
மு்தலஸ்தாளித்துவ
முகவர்களின்
நடவடிக்டககளுக்கு இலஸ்தாபகம் கட்டுரைவிதமஸ்தான ஒரு அடித்்தளத்ட்த
வழங்குவ்தற்கும் இப்்கை சபஸ்தாது ஙஸ்தாத்தி்சியம் ககஸ்தாண்டிருந்்தன.
இந்்த நிகழ்வகள, ்கை ச்தசி்சிய ஒடுக்குமுடறக்கு எதிம் கட்டுரைஸ்தான
்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டத்தின் அவஙம் கட்டுரை அவசி்சியத்ட்த அகற்றி விடவில்டல.
ஜனநஸ்தா்சியகப்
பும் கட்டுரைட்சியின்
ஏடன்சிய
தீர்க்கப்படஸ்தா்த
கடடவிதமகடளப்
்கை சபஸ்தால்கை சவ,
்கை ச்தசி்சிய
ஒடுக்குமுடறகள
அத்்தடனட்சியயும்
அகற்றுவதும்
விதமக்களுக்கும்
்கை ச்தஙங்களுக்கும் இடடயில் உண்டவிதம்சியஸ்தான ஙவிதமத்துவத்ட்த
ஸ்்தஸ்தாபிப்பதும் க்தஸ்தாழிலஸ்தாள-வர்க்கத்தின் ்தடலடவிதமயிலஸ்தான
்கை சஙஸ்தாஙலிஙப் பும் கட்டுரைட்சியின் மூலவிதமஸ்தாக்கை சவ ஙஸ்தாத்தி்சியவிதமஸ்தாகும் என்ற
நஸ்தான்கஸ்தாம்
அகிலத்தின்
முன்்கை சனஸ்தாக்கிற்கு
்கை சவிதமலதிக
ஊர்ஜி்தப்படுத்்தல்கடள்கை ச்சிய அடவ வழங்கின.
இன் விதமறுவிதமதிப்பீட்டின் பஸ்தாகவிதமஸ்தாக, RCL, "்தமிழ் விதமக்களின்
சு்சிய-நிர்ாசியத் துணை்சிய உரிடவிதம”க்கு ஆ்தம் கட்டுரைவ என்பது நடடமுடற
அர்த்்தத்தில்,
LTTE
இன்
்கை ச்தசி்சிய-பிரிவிடனவஸ்தா்த
திட்டத்திற்்கை சக ஆ்தம் கட்டுரைவளிப்ப்தஸ்தாக அடவிதமயும் என்ப்தஸ்தால் அதில்
எந்்த முற்்கை சபஸ்தாக்கஸ்தான உளளடக்கமும் கிடட்சியஸ்தாது என்ற
முடிவக்கு வந்்தது.
ICFI

அ்கை ச்த்கை சநம் கட்டுரைத்தில், அம் கட்டுரைசு ஒடுக்குமுடறக்கு முகம்ககஸ்தாடுத்்த
நிடலயிலும் இலங்டக அம் கட்டுரைசுக்கும் அ்தன் ்கை சபஸ்தாருக்கும்
எதிம் கட்டுரைஸ்தாகவம் வடக்கு விதமற்றும் கிழக்கில் இருந்து பஸ்தாதுகஸ்தாப்புப்
படடயினர் அடனவடம் கட்டுரையும் திரும்பப் கபறக் ்கை சகஸ்தாரியும்
க்தஸ்தாடர்ச்சி்சியஸ்தான கிளர்ச்சியூட்டல் மூலம், சு்சிய-நிர்ாசியத் துணை்சியக்
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்கை சகஸ்தாரிக்டகயில்
உண்டவிதம்சியஸ்தான
முற்்கை சபஸ்தாக்கஸ்தான
அம்ஙங்களஸ்தாய்
இருந்்த
அடனத்தும்
்தக்கடவத்துக்
ககஸ்தாளளப்பட்டதுடன், அ்தற்கு ஙஸ்தா்தகவிதமஸ்தான கவளிப்படுத்்தலும்
வழங்கப்பட்டன.
உம் உளநஸ்தாட்டுப் ்கை சபஸ்தாரின் இறுதிக் கட்டங்களும்:
கபஸ்தாய்்சியஸ்தான அடவிதமதிப் ்கை சபச்சுவஸ்தார்த்ட்தகளில் இருந்து ஒரு
“அழித்க்தஸ்தாழிப்புப் ்கை சபஸ்தாருக்கு”
RCL

2002 இன் ஆம் கட்டுரைம்பத்தில் LTTE, அகவிதமரிக்கஸ்தா, பிரிட்டன்
விதமற்றும் பிற பிம் கட்டுரை்தஸ்தான ஙக்திகளஸ்தால் ஆ்தம் கட்டுரைவளிக்கப்பட்டதும்
விதமற்றும்
்கை சநஸ்தார்்கை சவ
அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கத்தினஸ்தால்
ஒழுங்கடவிதமக்கப்பட்டதுவிதமஸ்தான
அடவிதமதிப்
்கை சபச்சுவஸ்தார்த்ட்தகளுக்குள நுடழந்்தது. LTTE அவ்வஸ்தாறு
கஙய்்த்தற்குக் இம் கட்டுரைண்டு கஸ்தாம் கட்டுரைாசியத் துணைங்கள இருந்்தன. ஒன்று,
“ப்சியங்கம் கட்டுரைவஸ்தா்தத்தின்
மீ்தஸ்தான
்கை சபஸ்தார்”
என்ற
்கை சபரில்
அகவிதமரிக்கஸ்தா ஆப்கஸ்தானிஸ்்தஸ்தான் மீது படடக்சியடுத்திருந்்த
நிடலடவிதமகளின்
கீழ்,
தீவிம் கட்டுரைப்பட்ட
மூ்கை சலஸ்தாபஸ்தா்சியத்
்தனிடவிதமப்படுத்்தல் பற்றி அது அஞ்சி்சியது. அடுத்்த்தஸ்தாக
க்தற்கஸ்தாசி்சியஸ்தாவில் மு்தலஸ்தாளித்துவ ஸ்திம் கட்டுரைத்்தன்டவிதமக்கு ஒரு
பஸ்தாதுகஸ்தாவலனஸ்தாக வருவ்தற்கு ்தன்டன அர்ப்பணிப்ப்தன்
மூலம் ககஸ்தாழும்டபயும் விட்டுக்ககஸ்தாடுப்புகடள கஙய்்சிய
ஏகஸ்தாதிபத்தி்சிய ஙக்திகளும் இந்தி்சியஸ்தாவம் முன்்தளளும் என்றும்
அது நம்பிக்டக ககஸ்தாண்டிருந்்தது.
ஏகஸ்தாதிபத்தி்சிய
சும் கட்டுரைண்டலின்
ஒரு
இடள்சிய
பங்கஸ்தாளி்சியஸ்தாவ்தற்கஸ்தான LTTE இன் அபிலஸ்தாடஙகள, ஒரு
சு்தந்திம் கட்டுரை ்தமிழ் ஈழவிதமஸ்தானது ஒரு “புலிப் கபஸ்தாருளஸ்தா்தஸ்தாம் கட்டுரைவிதமஸ்தாக”
இருக்கும் என்று விடஸ்தாது கூறிவந்்த்தன் மூலம் சிறந்்த
உ்தஸ்தாம் கட்டுரைாசியத் துணைவடிவம் கபற்றன. இது, பல ்தஙஸ்தாப்்தங்களஸ்தாய்
அகவிதமரிக்க விதமற்றும் ஜப்பஸ்தானி்சிய மூல்தனத்திற்கு விதமலிவ
உடழப்டப
வழங்கிக்
ககஸ்தாண்டும்,
அ்கை ச்தஙவிதம்சியத்தில்
எ்கை ச்தச்ஙஸ்தாதிகஸ்தாம் கட்டுரை ஆட்சியின் கீழ் க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்ட்த
ககஸ்தாடூம் கட்டுரைவிதமஸ்தாக ஒடுக்கியும் வந்திருந்்த “ஆசி்சியப் புலி”கடள
(சிங்கப்பூர், க்தன் ககஸ்தாரி்சியஸ்தா விதமற்றும் ட்தவஸ்தான்) குறிப்பிட்டு
கூறப்பட்ட்தஸ்தாகும் என்பதில் ஙந்்கை ச்தகமில்டல.
ஆயினும் இந்தி்சியஸ்தா விதமற்றும் ஏகஸ்தாதிபத்தி்சிய ஙக்திகள ஒரு
சு்தந்திம் கட்டுரை ்தமிழ் அம் கட்டுரைசு உருவஸ்தாக்கப்படுவ்தற்கு பிடிவஸ்தா்தவிதமஸ்தான
எதிர்ப்பு ககஸ்தாண்டடவ்சியஸ்தாக க்தஸ்தாடர்ந்து இருந்து வந்்தன,
க்தற்கஸ்தாசி்சியஸ்தாகவங்கும்
பிரிவிடனவஸ்தா்தக்
கிளர்ச்சிகடள
ஊக்குவிப்ப்தன் மூலம் இது ்தவிதமது நலன்களில் குறுக்கிடும்
என்ப்தஸ்தாய் அடவ காசியத் துணைக்குப் ்கை சபஸ்தாட்டன. அ்தற்்கை சகற்ப LTTE
விதமறுபடியும் ்தனது வழிட்சிய விதமஸ்தாற்றி்சியது. 2002 கஙப்டம்பரில்,
அது ஒரு ்தனி அம் கட்டுரைசு இலட்சி்சியத்ட்தக் டகவிட்ட்கை ச்தஸ்தாடு, ஒரு
விதமறுஒழுங்கடவிதமக்கப்பட்ட
“ஙவிதமஸ்டி
ஆட்சியுடனஸ்தான”
இலங்டக
மு்தலஸ்தாளித்துவ அம் கட்டுரைசுக்குள அதிகஸ்தாம் கட்டுரைத்ட்தப்
பகிர்ந்து ககஸ்தாளள ்தனது விருப்பத்ட்தயும் சுட்டிக்கஸ்தாட்டி்சியது.
அ்தன்
2002
கஙப்டம்பர்
ஆசிரி்சியர்
குழு
அறிக்டகயில் விளக்கி்சியவஸ்தாறஸ்தாக, ்தமிழ் மு்தலஸ்தாளித்துவ
வர்க்கத்தின் சு்சியநலவிதமஸ்தான வர்க்க ்கை சநஸ்தாக்கங்கடள ்கை சவிதமம்பட்ட
வி்தத்தில்
பின்க்தஸ்தாடர்வ்தற்கஸ்தாக
்தனது
கஙஸ்தாந்்த
்கை சவடலத்திட்டத்ட்த
டகவிட்ட
LTTE,
“அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்க
நிர்வஸ்தாகத்திற்குளளும்
கபருநிறுவன
இ்சியக்குநர்
அடறகளுக்குளளும் நுடழடவப் கபற்றுக் ககஸ்தாளள ்தவிதமது
WSWS,

்கை சபஸ்தார் உடடகடளக் கடளந்துவிட்ட ்கை ச்தசி்சிய விடு்தடல
இ்சியக்கங்களது
ஒரு
கநடி்சிய
வரிடஙயில்”
்தன்டன
இடாசியத் துணைத்துக் ககஸ்தாண்டிருந்்தது.
்கை சபஸ்தாலி-இடது NSSP, ஐக்கி்சிய ்கை சஙஸ்தாஙலிங கட்சி (USP) விதமற்றும்
பலவண்ாசியத் துணை அம் கட்டுரைசுஙஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தா அடவிதமப்புகளஸ்தால் பஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டப்பட்ட
இந்்த ்கை சபச்சுவஸ்தார்த்ட்தகளுக்கும் இலங்டகயின்
-்தமிழ்
அல்லது
சிங்களபம் கட்டுரைந்்த
விதமக்களின்
ஜனநஸ்தா்சியக
அபிலஸ்தாடஙகளும்
ஙமூகத்
்கை ச்தடவகளும்
பூர்த்தி
கஙய்்சியப்படுவ்தற்கும் எந்்த ஙம்பந்்தமும் இல்டல என்று
எச்ஙரித்து SEP அட்த எதிர்த்்தது. எந்்த அதிகஸ்தாம் கட்டுரைப் பகிர்வ
உடன்பஸ்தாடும் ்கை சபஸ்தாட்டி மு்தலஸ்தாளித்துவக் கன்டனகளுக்கு
இடட்கை ச்சிய ககஸ்தாளடளயிலஸ்தான பங்குபிரிப்பஸ்தாக்கை சவ இருக்கும்,
அத்துடன்
உலககங்கிலும்
மு்தலஸ்தாளித்துவ
ஆட்சிட்சிய
வலுப்படுத்துவட்த ்கை சநஸ்தாக்கம் ககஸ்தாண்ட்தஸ்தாய் இருக்கும்
என்றும் அது எச்ஙரித்்தது. ்கை சவிதமலும், திடம் கட்டுரைக்குப் பின்னஸ்தால்
சிங்கள
ஆளும்
உ்சியம் கட்டுரைடுக்கஸ்தானது
்கை சபஸ்தாடம் கட்டுரைப்
புதுப்பிப்ப்தற்கஸ்தாக
கவறித்்தனவிதமஸ்தாக
்த்சியஸ்தாரிப்பு
கஙய்து
ககஸ்தாண்டிருந்்தது என்பட்தயும் SEP விளக்கி்சியது.
2006 இல், ்தமிழ் கவகுஜனங்களுக்கும் LTTE க்கும் எதிம் கட்டுரைஸ்தான
ஒரு க்தஸ்தாடர் ஆத்திம் கட்டுரைமூட்டல் நடவடிக்டககளுக்குப் பின்னர்,
ஜனஸ்தாதிபதி
விதமஹிந்்த
இம் கட்டுரைஸ்தாஜபக்ஷவம்
அவம் கட்டுரைது
SFLP
அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கமும்
அகவிதமரிக்கஸ்தா,
இந்தி்சியஸ்தா
விதமற்றும்
விதமற்ற
ஏகஸ்தாதிபத்தி்சிய ஙக்திகளது முழு ஆ்தம் கட்டுரைவடன் முழு-வீச்சிலஸ்தான
்கை சபஸ்தாடம் கட்டுரை மீண்டும் க்தஸ்தாடர்ந்்தனர்.
ஏகஸ்தாதிபத்தி்சியவஸ்தாதிகளுக்கும்
இந்தி்சிய
மு்தலஸ்தாளித்துவ
வர்க்கத்திற்குவிதமஸ்தான
்தனது
விண்ாசியத் துணைப்பங்கடள
தீவிம் கட்டுரைப்படுத்துவ்தன் மூலவிதமஸ்தாக LTTE பதிலிறுப்பு கஙய்்தது.
எந்்தகவஸ்தாரு ஙவிதம்சியத்திலும் அது இனவஸ்தா்தப் ்கை சபஸ்தாருக்கு
எதிம் கட்டுரைஸ்தாக
இலங்டக,
இந்தி்சியஸ்தா
விதமற்றும்
ஙர்வ்கை ச்தங
க்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கடள
விதமற்றும்
உடழப்பஸ்தாளிகடள
அணிதிம் கட்டுரைட்டுவ்தற்கஸ்தான எந்்த மு்சியற்சிட்சியயும் கஙய்்சியவில்டல.
இ்தனிடட்கை ச்சிய,
புஷ்ஷின்
“ப்சியங்கம் கட்டுரைவஸ்தா்தத்தின்
மீ்தஸ்தான
்கை சபஸ்தாரின்”
ஒரு
பஸ்தாகவிதமஸ்தாக
ககஸ்தாழும்பஸ்தால்
இப்்கை சபஸ்தாது
சிடுமூஞ்சித்்தனவிதமஸ்தாக
ஊக்குவிக்கப்பட்டுக்
ககஸ்தாண்டிருந்்த
்கை சபஸ்தாருக்கு
எதிம் கட்டுரைஸ்தாய்,
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்ட்த
அணிதிம் கட்டுரைட்டுவ்தற்கஸ்தான
்தனது
மு்சியற்சிகடள
SEP
இம் கட்டுரைட்டிப்பஸ்தாக்கி்சியது. ககஸ்தாழும்பின் ககஸ்தாடூம் கட்டுரைவிதமஸ்தான இம் கட்டுரைஸ்தாணுவத்
்தஸ்தாக்கு்தலுக்கஸ்தாக அ்தடன கண்டிக்கும் 2006 அக்்கை சடஸ்தாபர் 21
ஆம் திகதி அறிக்டகயில், SEP இன் அம் கட்டுரைசி்சியல் குழு,
்கை சபஸ்தாருக்கும்,
அத்துடன்
இம் கட்டுரைஸ்தாணுவவஸ்தா்தம்
விதமற்றும்
வகுப்புவஸ்தா்தத்திற்கு மூலக்கஸ்தாம் கட்டுரைாசியத் துணைவிதமஸ்தாய் இருக்கும் இலஸ்தாப
்கை சநஸ்தாக்கு
அடவிதமப்புமுடறக்கும்
முற்றுப்புளளி
டவக்க
கிம் கட்டுரைஸ்தாவிதமப்புற ஏடழகள, இடளஞர்கள விதமற்றும் நடுத்்தம் கட்டுரை
வர்க்கத்தின் பிரிவகடள அணிதிம் கட்டுரைட்டும் ்தனது கஙஸ்தாந்்த
சு்சியஸ்தாதீனவிதமஸ்தான
அம் கட்டுரைசி்சியல்
பிம் கட்டுரைச்ஙஸ்தாம் கட்டுரைத்ட்த
க்தஸ்தாடக்க”
க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்திற்கு அடழப்பு விடுத்்தது.
இலங்டகயில்
உளள
்தவிதமது
வர்க்க
ங்கை சகஸ்தா்தம் கட்டுரை
ங்கை சகஸ்தா்தரிகளுக்கு
ஆ்தம் கட்டுரைவளிக்கவம்,
ககஸ்தாழும்பின்
வன்டவிதம்சியஸ்தான மூர்க்கத்்தனத்ட்த எதிர்ப்ப்தற்கும் இந்தி்சியத்
துடாசியத் துணைக்கண்டம், ஆசி்சியஸ்தா விதமற்றும் ஙர்வ்கை ச்தஙகவிதமங்கிலும்
உளள உடழக்கும் விதமக்களுக்கு அந்்த அறிக்டக அடழப்பு
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விடுத்்தது.
“ககஸ்தாழும்பு
அம் கட்டுரைசி்சியல்வஸ்தாதிகளின்
சிங்கள
்கை சவிதமலஸ்தாதிக்கவஸ்தா்தம்
விதமற்றும்
LTTE
இன்
்தமிழ்
பிரிவிடனவஸ்தா்தம்
இம் கட்டுரைண்டும்
உளளிட்ட
அத்்தடன
வடக்சியஸ்தான
்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்தம்,
வகுப்புவஸ்தா்தம்
விதமற்றும்
இனவஸ்தா்தத்திற்கஸ்தான ஙவிதமம் கட்டுரைஙவிதமற்ற எதிர்ப்்கை சப”, “்கை சபஸ்தார் விதமற்றும்
மு்தலஸ்தாளித்துவத்திற்கு எதிம் கட்டுரைஸ்தாய் க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கத்ட்த
ஐக்கி்சியப்படுத்துவ்தற்கஸ்தான
அத்தி்சியஸ்தாவசி்சிய
அடிப்படட்சியஸ்தாகும்” என அந்்த அறிக்டக வலியுறுத்தி்சியது.
்கை சபஸ்தார் க்தஸ்தாடங்கி கஸ்தால்-நூற்றஸ்தாண்டுக்கும் அதிகவிதமஸ்தானக்தஸ்தாரு
கஸ்தாலத்திற்குப்
பின்னர்
2009
இல்
முடிவடடந்்தது.
இலங்டகயின் ஆளும் வர்க்கத்தினஸ்தாலும் அ்தன் அம் கட்டுரைசு
எந்திம் கட்டுரைத்தினஸ்தாலும் இடழக்கப்பட்ட குற்றங்கள இன்னும்
மிகப்கபரும் அளவிலஸ்தானடவ்சியஸ்தாக விதமட்டு்கை சவிதம ஆகியிருந்்தன,
2009 ஏப்ம் கட்டுரைல்-்கை சவிதமயிலஸ்தான ஒரு இறுதி இம் கட்டுரைத்்தஆற்றில் பல
பத்்தஸ்தாயிம் கட்டுரைக்காசியத் துணைக்கஸ்தான
அப்பஸ்தாவிப்
கபஸ்தாதுவிதமக்கள
ககஸ்தால்லப்பட்டனர்.
இன்று
விதமனதில்
படிப்பிடனகள

ககஸ்தாளவ்தற்கஸ்தான

இன்றி்சியடவிதம்சியஸ்தா்த

்தமிழீழ விடு்தடலப் புலிகள இ்சியக்கத்தின் ்கை ச்தஸ்தால்வி்சியஸ்தானது,
்கை சஙஸ்தாஙலிங ஙவிதமத்துவக் கட்சி அ்தன் 2011 ஸ்்தஸ்தாபக கஸ்தாங்கிம் கட்டுரைசில்
ஏற்றுக் ககஸ்தாளளப்பட்ட ஆவாசியத் துணைத்தில் விளக்கி்சியவஸ்தாறஸ்தாக,
“அடிப்படட்சியஸ்தாக ஒரு இம் கட்டுரைஸ்தாணுவரீதி்சியஸ்தான ்கை ச்தஸ்தால்வி அல்ல,
விதமஸ்தாறஸ்தாக அ்தன் அம் கட்டுரைசி்சியல் முன்்கை சனஸ்தாக்கில் உட்கபஸ்தாதிந்திருந்்த
பலவீனத்தின் விடளகபஸ்தாருளஸ்தாக இருந்்தது. … இலங்டக
மு்தலஸ்தாளித்துவ
வர்க்கத்திற்கு
எதிம் கட்டுரைஸ்தாகவம்
அ்தன்
ஏகஸ்தாதிபத்தி்சிய
ஆ்தம் கட்டுரைவஸ்தாளர்களுக்கு
எதிம் கட்டுரைஸ்தாகவம்
உண்டவிதம்சியஸ்தான
ஜனநஸ்தா்சியக
உரிடவிதமகளுக்கஸ்தான
ஒரு
்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டத்ட்த
நடத்துவ்தற்குத்
திறம்படடத்திருந்்த
ஒ்கை சம் கட்டுரைக்சியஸ்தாரு ஙமூக ஙக்தி்சியஸ்தாக இருந்்தது க்தஸ்தாழிலஸ்தாள வர்க்கம்
விதமட்டு்கை சவிதம்சியஸ்தாகும். ஆனஸ்தால் ்தமிழீழ விடு்தடலப் புலிகள
இ்சியக்கம் ஒரு வர்க்க அடிப்படடயில் ்தமிழ் விதமற்றும்
சிங்களத்
க்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கடள
ஐக்கி்சியப்படுத்துவட்த
்கை சநஸ்தாக்கி்சிய
எந்்த
்கை சநஸ்தாக்குநிடலட்சியயும்
எப்்கை சபஸ்தாதும்
இ்சியல்பஸ்தாக்கை சவ எதிர்த்து வந்்தது.
ஒரு ்தஙஸ்தாப்்த கஸ்தாலத்திற்கு பின்னரும், உளநஸ்தாட்டுப் ்கை சபஸ்தாருக்கு
இட்டுச் கஙன்ற்தற்கு அடித்்தளத்திலிருந்்த பிம் கட்டுரைச்சிடனகளில்
எதுகவஸ்தான்றுக்கும் முற்்கை சபஸ்தாக்கஸ்தான தீர்வ கஸ்தாாசியத் துணைப்படவில்டல.
ககஸ்தாழும்பு
ஸ்்தஸ்தாபகத்தின் மிகவம்-கபருடவிதம்சியடிக்கப்பட்ட
”அடவிதமதி தீர்வ” ஒரு குரூம் கட்டுரைவிதமஸ்தான ஏவிதமஸ்தாற்று என்பது
நிரூபாசியத் துணைவிதமஸ்தாகியுளளது. பஸ்தாதுகஸ்தாப்புப் படடகள க்தஸ்தாடர்ந்தும்
வடக்டக
ஆக்கிம் கட்டுரைமித்்கை ச்த
இருக்கின்றன.
இம் கட்டுரைஸ்தாணுவவிதம்சியவிதமஸ்தாக்கப்பட்ட
அம் கட்டுரைசு
எந்திம் கட்டுரைமும்
்கை சபஸ்தார்
கஸ்தாலகட்டத்தின்்கை சபஸ்தாது
உருவஸ்தாக்கப்பட்ட
ஒடுக்குமுடறச்
ஙட்டங்களும் ்கை சபஸ்தார்க்குாசியத் துணைம் கபருகிச் கஙல்லும் க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்திற்கு
எதிம் கட்டுரைஸ்தாய்
ப்சியன்படுத்்தப்படுவ்தற்கஸ்தாக
அப்படி்கை ச்சிய க்தஸ்தாடர்கின்றன.
்கை சபஸ்தாருக்குப் பிந்தி்சிய கஸ்தாலத்தில், ்தமிழ் மு்தலஸ்தாளித்துவ
வர்க்கவிதமஸ்தானது LTTE க்கு ஆ்தம் கட்டுரைவளித்்த நிடலயில் இருந்து,
ககஸ்தாழும்பு அம் கட்டுரைசி்சியல் ஸ்்தஸ்தாபகத்தின் ஒரு அச்ஙஸ்தாணி்சியஸ்தாக ஆகி
விட்டிருக்கும்
கவளிப்படட்சியஸ்தான
அகவிதமரிக்க-ஆ்தம் கட்டுரைவ
ககஸ்தாண்ட ்தமிழ் ்கை ச்தசி்சிய கூட்டடவிதமப்டப (TNA) ஆ்தரிப்ப்தற்கு

நகர்ந்திருக்கிறது. இலங்டக உ்சியம் கட்டுரைடுக்கில் வஸ்தாஷிங்டனின்
மிகவம் முழுமூச்ஙஸ்தான ஆ்தம் கட்டுரைவஸ்தாளர்களில் ஒன்றஸ்தாக TNA
இருந்து
வருகிறது.
சீனஸ்தாவக்கு
மிக
கநருக்கவிதமஸ்தாக
இருப்ப்தஸ்தாக அகவிதமரிக்கஸ்தா கருதிக்ககஸ்தாளளும் இம் கட்டுரைஸ்தாஜபக்ஷ,
2015 ஜனவரியில், நீண்டகஸ்தாலம் அவம் கட்டுரைது வலது-கம் கட்டுரைவிதமஸ்தாய்
இருந்து வந்்த சிறி்கை சஙன மூலவிதமஸ்தாக பிம் கட்டுரைதியிடப்படுவதில்
விடளந்்த அகவிதமரிக்கஸ்தாவின் ஆட்சி-விதமஸ்தாற்ற நடவடிக்டகயில்
TNA ஒரு முக்கி்சியவிதமஸ்தான பஸ்தாத்திம் கட்டுரைம் வகித்்தது. வஸ்தாஷிங்டனின்
அனுகூலப் பஸ்தார்டவ, பாசியத் துணைம் விதமற்றும் ககஸ்தாழும்பில் அதிகஸ்தாம் கட்டுரைம்
ஆகி்சியவற்டற பின்க்தஸ்தாடர்ந்து கஙல்லும் TNA, ்தமிழ் விதமக்கள
மீது இலங்டக அம் கட்டுரைசினஸ்தால் இடழக்கப்பட்ட படுப்சியங்கம் கட்டுரைவிதமஸ்தான
்கை சபஸ்தார்க் குற்றங்கள மீ்தஸ்தான எந்்தகவஸ்தாரு விஙஸ்தாம் கட்டுரைடாசியத் துணைக்கஸ்தான
அ்தனது ்கை சகஸ்தாரிக்டகட்சியயும் முற்றுமுழு்தஸ்தாக டகவிட்டு
விட்டது.

இன்று, உலக மு்தலஸ்தாளித்துவத்தின் கபஸ்தாறிவ, ஏகஸ்தாதிபத்தி்சிய
வன்முடறயின் விதமறுஎழுச்சி, விதமற்றும் உலகளஸ்தாவி்சிய அளவில்
மு்தலஸ்தாளித்துவ
ஆளும்
உ்சியம் கட்டுரைடுக்கினர்
அதி-வலது
்கை சபரினவஸ்தா்த விதமற்றும் ்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்தக் ககஸ்தாளடககடள ்கை சநஸ்தாக்கித்
திரும்புவது ஆகி்சிய நிடலடவிதமகளின் கீழ், “்தமிழ் ்கை ச்தசி்சியப்
பிம் கட்டுரைச்சிடன”க்கும், பம் கட்டுரைந்்த ்தமிழ் விதமக்களின் ஜனநஸ்தா்சியக
உரிடவிதமகடளப் பஸ்தாதுகஸ்தாப்ப்தற்குவிதமஸ்தான பும் கட்டுரைட்சிகம் கட்டுரைத் க்தஸ்தாழிலஸ்தாள
வர்க்கத்தின் பதிலிறுப்பில் நிம் கட்டுரைந்்தம் கட்டுரைப் பும் கட்டுரைட்சிட்சிய பஸ்தாதுகஸ்தாப்பது
விதமற்றும் அபிவிருத்தி கஙய்வட்த அடிப்படட்சியஸ்தாகக் ககஸ்தாண்ட
்கை சஙஸ்தாஙலிங
ஙர்வ்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்தத்திற்கஸ்தான
RCL-SEP
இன்
்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டவிதமஸ்தானது
இலங்டக
விதமற்றும்
க்தற்கஸ்தாசி்சியஸ்தாவில்
விதமட்டுவிதமன்றி உலககங்கிலும் உளள க்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்களுக்கும்
இடளஞர்களுக்கும்
இன்றி்சியடவிதம்சியஸ்தா்த
மூ்கை சலஸ்தாபஸ்தா்சியப்
படிப்பிடனகடள வழங்குகிறது.

வழிகவிதமஸ்தாழிந்்த
அம் கட்டுரைஙஸ்தாங்கத்தின்
சிக்கன
நடவடிக்டககளுக்கு எதிம் கட்டுரைஸ்தான ஙமீபத்தி்சிய ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டங்களில்
சிங்கள, ்தமிழ் க்தஸ்தாழிலஸ்தாளர்கள ்கை ச்தஸ்தா்கை சளஸ்தாடு ்கை ச்தஸ்தாளஸ்தாய்
நின்றிருந்்தனர். இந்்த உளளூம் கட்டுரை அடவிதமந்திருக்கும் வர்க்க
ஒற்றுடவிதம்சியஸ்தானது,
உளநஸ்தாட்டுப்
்கை சபஸ்தார்
விதமற்றும்
அம் கட்டுரைசு
ஒடுக்குமுடறயின் மிகவம் கடுடவிதம்சியஸ்தான நிடலடவிதமகள
உளளிட கடந்்த ஐந்து ்தஙஸ்தாப்்தங்களஸ்தாக RCL-SEP இன்
்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டத்திற்கு
உயிரூட்டி
வந்திருக்கும்
்கை சஙஸ்தாஙலிஙஙர்வ்கை ச்தசி்சியவஸ்தா்த
்கை சவடலத்திட்டத்்தஸ்தால்
அம் கட்டுரைசி்சியல்ரீதி்சியஸ்தாக
உம் கட்டுரைமூட்டப்பட ்கை சவண்டும்.

ஆசிரி்சியர் ்கை சவிதமலும் பரிந்துடம் கட்டுரைப்படவ:
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்கை சஙஸ்தாஙலிங ஙவிதமத்துவக் கட்சியின் வம் கட்டுரைலஸ்தாற்று, ஙர்வ்கை ச்தங
அடித்்தளங்கள (இலங்டக)
[26 விதமஸ்தார்ச் 2012]
்கை சஙஸ்தாஙலிங ஙவிதமத்துவ கட்சியும் ஸ்ரீலங்கஸ்தா-ஈழம் ஐக்கி்சிய
்கை சஙஸ்தாஙலிங அம் கட்டுரைசுகளுக்கஸ்தான ்கை சபஸ்தாம் கட்டுரைஸ்தாட்டமும்
[1 டிஙம்பர் 1998]

