
014    ஈழத் தமிழரின் ப ோரோட்ட வரலோறு 

அரசியல் கட்சிகளின் பதோற்றம்!  

தாவ சந்ின். 

இனங்வைின் முனாது அங்ைீைரிக்ைப்தட்ட 

அசில் ைட்சிாை 1935இல் னங்ைா 

சசாஜக்ைட்சி உமவடுக்ைிநது. இந்க் 

ைட்சிின் தாற்நாணது வாினாபர் 

இக்ைத்ினிமந்து வாடங்குைிநது. 

இனங்வைில் 1860-இல் முல் வாினாபர் 

ததாாட்டம் டந்ததாிலும் 1899-இல் 

வாினாபர்ைபின் வதாது தவனிறுத்ம் 

உமாைி அன் ிவபாைத் வாிற்சங்ைக் 

ைட்டவப்பு வபிப்தட்டததாிலும் 1920-இன் 

ைானத்ில்ான் இண்டு ிரிாண வாினாபர் 

அவப்புைவபப் தார்க்ை முடிைிநது. 

திதன தத்ிரிவைாபர் தை. தடசய்ர் 

வனவில் உமாண இனங்வை இந்ித் 

வாினாபர் சம்தபணமும் ((Ceylon Indian Workers Federation) ஏ.ஈ. குசிங்ைா 

வனவில் உமாண வாினாபர் சங்ைமும்ான் அந்க் குநிப்திடத்க்ை 

அவப்புைள்.  

 

தாட்ட அிதர்ைபிடம் ஒபவு அங்ைீைாம் வதற்ந இக்ைாை அய்ர் இக்ைம் 

அவந்ிமந்து. இர் 1925-இன் ஆம்தத்ில் குசிங்ைாின் வாிற்சங்ைத்துடன் 

ன்னுவட வாிற்சங்ைத்வ இவக்ைிநார். ஆணால் 1928-ஆம் ஆண்டுைபில் 

குசிங்ைாின் இணாமும், இந்ிர் எிர்ப்பும் ததனாங்ைிால் அந் 

அவப்வத ிட்டு வபிதறுைிநார் (இந்ிர் என்தது -வனைத்ில் ாழும் 

இந்ி ம்சாபித் தாட்டத் வாினாபர்ைவபக் குநிக்கும்). 

ைனாிி ிமட்டன் குசிங்தை ஆய்வுப்தடி 1930-க்கு முன்ணர் சிங்ைபர்ைள் இண்டு 

திரிவுைபாை திரிந்து இமந்ணர். அர்ைள் ைண்டி சிங்ைபர் என்றும் 

(உர்ாணர்ைள்), ைவதாச் சிங்ைபர் (ீணர் ற்றும் இத் வாினில் 

ஈடுதடுதர்) என்றும் திரிக்ைப்தட்டு இமந்ணர். ஆங்ைிதனர்ைள் இர்ைபிமவமம் 

ணித்ணிப் திரிாைக் ைமதும் அபவுக்கு இர்ைபிவடத ைனாசாப் தக்ை 

க்ைங்ைபில் தறுதாடுைள் இமந்ண. 1930-இல் இர்ைபிவடத ஒர் இக்ைம் 

ஏற்தட்டு ைனப்பு ங்ைள் உமாைின்நண. இன் தின்ணத சிங்ைபர்ைள் த 

சமூைசக்ிாைவும், ஒர் இணாைவும் ன்றுதட்டணர். உாாை ைவதாச் 
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சிங்ைபப் திரிிணாண எஸ்.டதிள்ம.ஆர்.டி. தண்டாாைா ைண்டிச் சிங்ைபப் 

திரிிணாண ஸ்ரீாதாவ ந்ார். 

இதுததான்ந தல்தறு ிமங்ைள் இர்ைபிவடத வடவதற்நண. 

 

1933-இல் வள்பத்வத் வாினாபர் ததாாட்டத்ிற்கு குசிங்ைா 

வனவதற்ைிநார். அன்தின் அர் திதனாைிநார். இது வாிற்சங்ைத்ில் 

தனாை இடதுசாரிைள் ிவநந்து இமந்ணர். ிடீவணக் குசிங்ைா முனாபிைள் 

சங்ைாண எம்ப்பாஸீ் ஃவதடதனுடன் தசர்ந்து வைாண்டு தவனிறுத்த்துக்கு 

எிாை ாநிணார். 

 

தவனிறுத்ம் முனாபிைளுடன் வசய்துவைாண்ட கூட்டு ப்தந்த்வ ீநி 

வசல் என்நார். வாினாபர்ைள் வாடர்ந்து ததாாட்டத்ில் இமந்ால் 

அங்ைத்தும் ைானாிாைி ிடுைிநது. வாடர்ந்து குசிங்ைா சிங்ைப 

இணாத்வக் ைவடப்திடித்ால் வாினாபர்ைபிவடத அிமப்ி ஏற்தடுைிநது. 

அத ஆண்டு (1933) திப்ரி 23-இல் வாினாபர் ததாாட்டத்வ ஆரித்து ானித 

முன்ணிின் கூட்டம் டக்ைிநது. அில் வள்பத்வத் வாினாபர் சங்ைம் 

உமாைிநது. 

1935-இல்  ‘All Ceylon Estate Workers Union’  உமாைிநது. அவ்ாண்டில் ஏற்தட்ட 

வாிற்சங்ைச் சட்டத்ின் மூனம் இந் மணின் அங்ைீைாம் வதறுைிநது. குசிங்ைா 

வாிற்சங்ைத்ினிமந் அிமப்ிாபர் அவணமம் இில் இவைின்நணர். 

முன்முல் இடதுசாரிைள் வனவினாண சங்ைாை இது அவைிநது.  

 

இத ைானைட்டத்ில்ான் இங்ைினாந்து வசன்று ிமம்தி டுத் ர்க்ைக் 

குடும்தத்வச் சார்ந் அன்வந ீிா இவபஞர்ைபாண டாக்டர் என்.எம். வததா, 

டாக்டர் ிக்சிங்ைா, தினிப்குர்த்ணா, எம்.ஜி. வன்டிஸ், தடீ்டர் வைணன் 

ததான்தநார் இவந்து னங்ைா சசாஜக் ைட்சிவ ிறுிணர். 

ாட்டின் முழுவாண சுந்ித்ிற்கும், குடிசு அவப்தற்கும், சர் சமூை 

அவப்வதான்வந தாக்ைாைக் வைாண்டு இந் னங்ைா சசாஜக் ைட்சி 
ஆம்திக்ைப்தட்டது. வாினாபர், ிசாி, அநிவு ஜீிைவப ன்நிவத்து 

ஆங்ைின ஏைாிதத்ிப் திடிினிமந்து இனங்வைவ ிடுித்து, ம சர் 

சமுா அவப்புக்கு உவுத இக்ைட்சிின் தாக்ைம். 

 

உனை அங்ைில் ட்ாட்ஸ்ைி, ஸ்டானிணிச இக்ைங்ைள் என்ந திபவு தான்நத 

இக்ைட்சிில் சித்ாந் ரீிாண தாகுதாடு வனவடுத்து. ட்ாட்ஸ்ைித்வ 

ஆம்தித்ர்ைள் னங்ைா சசாஜக் ைட்சிின் ஆளும் இக்ைத்ின் அிைாத்வக் 

வைப்தற்நிணர். தசாித் வனவவ ஏற்நர்ைள் ஸ்டானிணிஸ்டு என்ந முத்ிவ 

குத்ப்தட்டு னங்ைா சசாஜக் ைட்சிினிமந்து வபிதற்நப்தட்டணர். இர்ைள் 1940-

இல் ஐக்ைி தசானிஸ்ட் ைட்சி (ட) என்ந வதமடன் இங்ைத் வாடங்ைிணர். 1942-

இல் இனங்வை வதாதுவுவடவக் ைட்சி என்ந வதமடன் ஐக்ைி தசானிஸ்ட் ைட்சி 
ணது டடிக்வைைவபத் வாடர்ந்து. 
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1942-இல் ணது தவனத் ிட்டத்வ வபிிட்ட இனங்வைப் வதாதுவுவடவக் ைட்சி 
ஏைாிதத் எிர்ப்பு, சத்து சர்க் குடிவச ிறுவுல் ததான்ந வைாள்வைைவப 

ற்புறுத்ிதுடன், இனங்வைத் தசி இணங்ைள் தற்நி ஜணாை ிவனப்தாடும் 

1942 "த'ில் இடம்வதற்ந "த'ிணக் கூட்டத்ில் வபிிடப்தட்டது. இனங்வை இணப் 

திச்வண சம்தந்ாண ம ார்க்மி, வனணிணிச ீர்ாை இது முன்முவநாை 

முன் வக்ைப்தட்டது. இன் சாாம்சம் மாறு: 

ிர் ணித்தும் வதற்ந தசி இணம். அர்ைபின் தாம்தரி ாைம் டக்கு, 

ைிக்குப் தகுிைள். இவத் ிர் ஆப, ஏற்ந அவச அவத்துக் வைாள்ப வனணிணிச 

தைாட்தாட்டின்தடி, சு ிர் உரிவவ அனுதிக்ைத் ிிணம் 

உரிவமவடது. அசிாணால் அர்ைள் திரிந்து து ணித்துாண அவச 

உமாக்ை உரிவ வதற்நர்ைள். இனங்வைாழ் தாட்டத் வாினாபர்ைள் 

அவணமம் இனங்வைப் திஜா உரிவ வதநத் குிமவடர்ைள்~என்வநல்னாம் 

ீர்ாணத்ில் கூநப்தட்டது. 

இந்த் ீர்ாணம், அன்று அவணத்துக் ைட்சிைளும் இவந்து உமாக்ைி 

ஏைாிதத்ி எிர்ப்பு வாைி இனங்வைத் தசி ைாங்ைிஸ் என்ந 

ஸ்ாதணத்ிற்கு அங்ைீைாத்ிற்ைாை அனுப்தி வக்ைப்தட்டது. இந் அவப்தின் 

அன்வந வசனாபர் ார் வரிமா? தின்ணர் இனங்வை அிதாை ந் தஜ.ஆர். 

வஜர்த்தணான்! அப்ததாது இர் இடதுசாரி நூல்ைள், வபிடீுைவபத் மித்து 

நூல் ிவனம் அவத்து~ைங்ச்ற் ஆர்ர்ந் இங்ய்ற்ழ்ங்~ இடதுசாரி நூல் வம் என்ந 

நூல் ிவனத்ின் வதாறுப்தாபாை இமந்ார். 

 

வாடமம்..  

 

  

 ைண்டி க்ைள் 
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