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ற்போதைய இக்கட்டான கால
ப்ப கு தி யி ல் இ ல ங ் கை க் கு
ஒத்துழைப்பு வழங்குவதாக இந்திய
வெளிவிவகார அமைச்சர் ஜெய்
சங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
இலங்கையின் வெளிவிவ
கார அமைச்சர் பேராசிரியர் G.L.பீரி
சுடன் இடம்பெற்ற கலந்துரையாட
லையடுத்து, இந்திய வெளிவிவகார
அமைச்சர், இவ்வாறு கூறியதாக
தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இ ந் தி ய வெ ளி வி வ க ா ர
அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இலங்கை,
பங்களாதேஷ், நேபாளம், சிங்கப்

பூர், ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் மற்
றும் நைஜீரியா ஆகிய நாடுகளின்
வெளிவிவகார அமைச்சர்களுடன்
கலந்துரையாடினார்.
இ ரு த ர ப் பு உ ற வு க ளை
மேலும் விஸ்தரிக்கும் ந�ோக்கில்
தனித்தனியே த�ொலைபேசியூடாக
அவர் இந்தக் கலந்துரையாடலை
நடத்தியதாக தெரிவிக்கப்படுகின்
றது.
இந்நிலையில், நம்பிக்கை
மிகுந்த நண்பனான இந்தியா,
இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில்
இலங்கைக்கான
ஒத்துழைப்பை
வழங்குமென இந்திய வெளிவிவ
கார அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர்
கூறியுள்ளார்.
இலங்கையுடன் நெருங்கிய
த�ொடர்பைப் பேணும் வகையில்
செயற்படுவதாகவும் அவர் கூறியுள்
ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
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ழக்கு மாகாணத்தில் கல்வியை
அரசியல்மயப்படுத்தும் நட
வடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு
வருவது த�ொடர்பில் பல்வேறு தரப்
பினராலும் விமர்சனங்கள் முன்
வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு
வந்த காலம் த�ொடக்கம் இவ்வா
றான செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்
கப்படுவதன் காரணமாக மாணவர்
களின் கல்வி நடவடிக்கைகள் கடும்
பாதிப்பினைஎதிர்கொள்ளும் நிலை
க்குக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக
இலங்கையில்
வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்
கள் கல்வியில் பின்தங்கிய மாகாண
ங்களாகவுள்ள நிலையில், இவ்வாறு
அரசியல் மயப்படுத்தப்படும் செய
ற்பாடுகள் பாரியளவில் கல்வியில்
தாக்கம் செலுத்தும் என கல்வியிய
லாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
வடக்கு கிழக்கில் கல்வியை

மேம்படுத்துவதற்காக கடந்த காலத்
தில் பல்வேறு தரப்பினரும் புலம்
பெயர்ந்த மக்களும் தாயகத்தில்
மு ம் மு ர மா க செ ய ற்பட ்ட வ ரு ம்
நிலையில், ஆசிரியர் இடமாற்றம்
அதிபர்கள் இடமாற்றம், வலய
மற்றும் மாகாண கல்விப் பணிப்பா
ளர்கள் நியமனங்களில் முழுமை
யாக அரசியல் நிலை தலையீடு
காணப்படுவதாக கவலை தெரிவிக்
கப்படுகின்றது.
இதன் காரணமாக தமிழ்
தேசியம் சார்ந்தவர்கள் கல்வி நடவ
டிக்கைகளுக்கான உதவிகள் மற்றும்
ஏனைய கல்விசார் நடவடிக்கை
களை மேற்கொள்வதற்கு கிழக்கு
மாகாண கல்விதிணைக்களம் மற்
றும் வலய கல்வி அலுவலகங்கள்
ஊடாக தடைவிதிக்கும் நிலை
காணப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்
படுகின்றது.
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மெரிக்காவின்
சிறப்புப்
படையணி தனது தளம்
ஒன்றை பல்கன் வளைகுடா நாடான
அல்பேனியாவில்அமைத்துள்ள
தாக
அல்பேனியப்
பிரதமர்
எடிரமா கடந்த வியாழக்கிழமை (6)
தெரிவித்துள்ளார்.
யூக�ோஸ்லாவாக்கியாவின்
வீழ்ச்சிக்கு பின்னர் 2009 ஆம்
ஆண்டு அல்பேனியா நேட்டோ
கூட்டமைப்பில் இணைந்திருந்தது.
தற்போது அல்பேனியாவில் சிறப்
புப் படைத் தளத்தை அமெரிக்கா
அமைத்துள்ளது. அதன் ந�ோக்கம்
தெரியாதப�ோதும், எதிரி நாட்டு
நிலைகளுக்குள் ஊடுருவி புலனாய்
வுத் தகவல்களை திரட்டுவது ந�ோக்
கமாக இருக்கலாம் என நம்பப்படு
கின்றது.
1999 ஆம் ஆண்டு இடம்

பெற்ற க�ொச�ோவ�ோ ப�ோரின் பின்
னர் அமெரிக்கா 600 படையினரை
சேர்பியாவின் நிறுத்தியிருந்தது.
2011 ஆம் ஆண்டு இடம்
பெற்ற இரட்டை க�ோபுரத் தாக்குத
லுக்கு பின்னரான கடந்த 10 வருட
த்தில் அமெரிக்கா தனது சிறப்பு
படையினரை இருமடங்காக அதிக
ரித்துள்ளதுடன், அவர்களுக்கான
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சகஸ்தானில் அரசுக்கு எதிரான
ப�ோராட்டம் வன்முறையாக
மாற்றம் பெற்றதைத் த�ொடர்ந்து
ரஸ்யப் படையினர் அங்கு அழைக்
கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படு
கின்றது.
கடந்த சில நாட்களாக இடம்
பெறும் ப�ோராட்டங்களில் ஒரு டசி
னுக்கு மேற்பட்ட ப�ோராட்டக்காரர்
களும், பாதுகாப்புப் படையினரும்
க�ொல்லப்பட்டுள்ளதாகக் கடந்த
வெள்ளிக்கிழமை (7) காவல்துறை
வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
350 இற்கு மேற்பட்ட காவல்
துறையினர்
காயமடைந்துள்ளது
டன், 2,000 இற்கு மேற்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
எரிவாயு விலையேற்றத்தைக்
கண்டித்துக் கடந்த ஞாயிற்றுக்
கிழமை (2) ஆரம்பமாகிய மக்களின்
ப�ோராட்டம், அங்கு ஒரு அரசியல்
ப�ோராட்டமாக மாற்றம் பெற்றுள்

ளது. இந்த கலவரத்தில் அரச
அதிபர் மாளிகை மற்றும் நகர
முதல் வரின் காரியாலயம் உட்பட
ப ெ ரு ம ள வ ா ன க ட் டி ட ங ்க ள்
மற்றும் ச�ொத்துக்கள் சேதமாக்கப்ப
ட்டுள்ளன.
	வெளிநாட்டுக் கூலிப்படை
யினரே இந்த கலவரங்களை மேற்
க�ொண்டு வருவதாக அரச தலைவர்
கசிம் த�ொமாட் ரெகா யேவ் தெரிவி
த்துள்ளார்.
இந்த கலவரங்களை அடக்கு
வதற்கு அவர் ரஸ்யா தலைமை
யிலான கூட்டணி நாடுகளுக்கு
அழை ப்பு விடுத்திருந்தார். அதனை
த�ொட ர்ந்து ரஸ்யா அங்கு 2500படை
யி ன ரை உ ட ன டி ய ா க அ னு ப் பி
யுள்ளது.
இதனிடையே,
நேட்டோ
நாடுகளின் அமைச்சர்கள் இந்த
விவகா ரம் குறித்து ஆராயும் கூட்டம்
ஒன்றை கடந்த வெள்ளிக்கிழமை
கூ ட் டி யி ரு ந்த ன ர் . அ த ே ச ம ய ம்
ப�ொது மக்களின் பாதுகாப்பு உறுதி
ப்படுத்தப்பட வேண்டும் என ஐர�ோ
ப்பிய ஒன்றியம் அறிக்கை வெளி
யிட்டுள்ளது.

tlf;F fpof;F fl;rpfspd; gazj;Jf;F
jilahf ,Uf;fg; Nghtjpy;iy
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பிரதமருக்கு, இலங்கை
“இந்திய
யின் ஒட்டும�ொத்த தமிழ்

பேசும் கட்சிகளின் விண்ணப்ப
கடிதம்” என்று ஆரம்பிக்கப்பட்ட
கூட்டு செயற்பாட்டில், சமீபத்தைய
இந்திய வம்சாவளி மலையக தமிழ
ரின் அபிலாசைகளையும் உள்ளடக்
குவதில் சிக்கலை எதிர்கொண்டதா
லும், எமது பங்களிப்பு வடக்கு

கிழக்கு தமிழ் கட்சிகளின் சுதந்திர
செயற்பாட்டுக்கு பாதகமாக இருப்
பதை உணர்ந்ததாலும், இந்த செயற்
பாட்டுக்கு வெளியில் நின்று அவசிய
மான ஒத்துழைப்புகளை வழங்
குவ�ோம் என தமிழ் முற்போக்கு
கூட்டணிசார்பில் மன�ோ, திகா,
இராதா கூட்டறிக்கை ஒன்றை
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ரும்பான்மைக் கட்சிகள்
த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்
களின் உரிமைகளை நசுக்குவதற்கு
முற்படுகின்றனவே தவிர அவர்க
ளின் நலன்களைப் பேணுவதாக
இல்லை. இதனால் மலையக சமூகம்
பல துறைகளிலும் த�ொடர்ந்தும்
பின் தள்ளப்படும் நிலை உருவாகி
வருகின்றது என்று முன்னாள்மத்திய
மாகாண தமிழ்க் கல்வி அமைச்சர்
எம்.ராம் தெரிவித்தார். இது த�ொடர்
பில் அவர் மேலும் கருத்துத் தெரி
விக்கையில்,
பெருந்தோட்டத் த�ொழிலா
ளர்களின் வாழ்க்கை நிலைமைகள்
ம�ோசமடைந்துள்ளன. நாட்டிற்கு
அந்நியச் செலாவணியைத் தேடித்
தருகின்ற மலையக சமூகம் இன்று
நலிவுற்ற சமூகமாக உருவெடுத்து
ள்ளது. இச்சமூகத்தின் க�ோரிக்கைகள்
ப ல வு ம் பு றந்தள்ளப்ப ட் டு ள்ள
நிலையில், தேசிய நீர�ோட்டக் கன
வும் வெகுதூரம் ப�ோய்க் க�ொண்டி
ருக்கின்றது.
பெரும்பான்மைக் கட்சிகள்
ஆட்சிபீடம் ஏறும் வரை மலையக

மக்களை இரத்தத்தின் இரத்தங்களாக
காட்டிக் க�ொள்கின்றன. ஆட்சிபீட
மேறி யதும் எல்லாம் மாறி விடுகின்
றது. ஆற்றைக் கடக்கும்
வரை
அண்ணன் தம்பி. ஆற்றைக் கடந்த
பின் நீயார�ோ! நான் யார�ோ! என்ற
ஒரு ப�ோக்கே இக்கட்சிகளிடம்
காணப்படுகின்றது. கல்வி, சுகாதா
ரம், மருத்துவம், த�ொழில்வாய்ப்பு
ப�ோன்ற இன்னோரன்ன துறைகளி
லும் மலையக சமூகத்தைக் கை தூக்கி
விட வேண்டிய தேவைமேலெழு
ந்துள்ளது. எனினும் இவற்றின் சாத்தி
யப்பாடுகள் குறைவாகவேஉள்ளன.
பெரும்பான்மைக் கட்சிகள்
த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களைப் புற
ந்தள்ளிச் செயற்படுகின்றமை குறி
த்து பெரும்பான்மை அரசியல்வாதி
களே தமது அதிருப்தியினை வெளி
ப்படுத்தியுள்ளனர்.
பெரும்பான்
மைக் கட்சிகள் த�ொழிலாளர்களின்
உரிமைகளை நசுக்குவதற்கு முற்படு
கின்றனவே தவிர, அவர்களின் நலன்
களைப் பேணுவதாக இல்லை.
	மலையக மக்களின் ப�ொரு
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எண்ணெய்த் தாங்கித் த�ொகுதி
திருக�ோணமலை
அபிவிருத்திக்கான உடன்படிக்கை வியாழக்

கிழமை கைச்சாத்திடப்பட்ட நிலையில், இதற்காக
இலங்கைக்கான இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயம், தனது
நன்றியைத் தெரிவித்துக் க�ொண்டுள்ளது.
“இந்திய-இலங்கைப் ப�ொருளாதார மற்றும் சக்தி
பங்குடைமையில் புதியத�ோர் மைல்கல். திருக�ோண
மலை எண்ணெய் தாங்கி த�ொகுதி அபிவிருத்திக்கான
உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டமைக்காக சகல
தரப்பினருக்கும் வாழ்த்துக்கள்” என உயர் ஸ்தானிகரா
லயம் தெரிவித்துள்ளது.
‘இந்திய- இலங்கை தலைமைத்துவங்களின்
வழிகாட்டல்களுக்கும் அமைச்சர்கள் மற்றும் சம்பந்த
ப்பட்ட அதிகாரிகளின் ஆதரவிற்கும் உளப்பூர்வமான
பாராட்டுக்கள்’ என்றும் உயர்ஸ்தானிகராலயம் தெரி
வித்துள்ளது.
இது இவ்வாறிருக்க, திருக�ோணமலை எண்
ணெய் குதங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக இந்திய
நிறுவனம�ொன்றுக்கு வழங்கும் வகையில் கைச்சாத்தி
டப்பட்ட உடன்படிக்கையுடன் த�ொடர்புடைய அமைச்
சரவை தீர்மானத்தை செல்லுபடியற்றதாக்குமாறுக�ோரி
உயர் நீதிமன்றத்தில் அடிப்படை உரிமை மனு ஒன்று
வெள்ளிக்கிழமை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தேசிய பிக்குகள் முன்னணியின் செயலாளர்
வக்கமுல்ல உதித்த தேரர் சார்பில் சட்டத்தரணி சுனில்
வட்டகல இந்த மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார்.
வழக்கின் பிரதிவாதிகளாக ஜனாதிபதிக்கு பதி
லாக சட்ட மா அதிபர், ஜனாதிபதி செயலாளர், நிதிய
மைச்சர், பாதுகாப்பு செயலாளர், எரிசக்தி அமைச்சர்,
கணக்காய்வாளர் நாயகம் உள்ளிட்ட 47 பேர் குறிப்பிடப்
பட்டுள்ளனர்.
திருக�ோணமலை எண்ணெய் குதங்களை அபிவி
ருத்தி செய்வதற்கான உடன்படிக்கை க�ொழும்பில்
நேற்று கைச்சாத்திடப்பட்டது.
உடன்படிக்கையின்படி இந்தியாவின் நிர்வாகத்
தின் கீழ் இருந்த 99 குதங்களில் 85 குதங்கள் இலங்கை
யின் நிர்வாகத்தின் கீழ் க�ொண்டுவரப்படும் என
எரிசக்தி அமைச்சர் உதய கமன்பில தனது ருவிட்டர்
பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
திருக�ோணமலை எண்ணெய் குதங்கள் கட்டமை
ப்பு த�ொடர்பில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள இணக்கப்
பாடு இந்தியாவிற்கு அதனை முழுமையாக வழங்கும்
முயற்சியின் ஒரு கட்டமா என த�ொழிற்சங்கள் கேள்வி
எழுப்பியிருந்தன.
இந்தப் பின்னணியில் இன்று உயர் நீதிமன்றத்தில்
மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது,
இதேவேளை தற்போதைய இக்கட்டான காலப்
பகுதியில் இலங்கைக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதாக
இந்திய வெளிவிவகார அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர்
தெரிவித்துள்ளார்.
இலங்கையின் வெளிவிவகார அமைச்சர் பேராசி
ரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸூடன் இடம்பெற்ற கலந்துரையா
டலையடுத்து, இந்திய வெளிவிவகார அமைச்சர்
இதனை கூறியதாக இந்திய செய்தி நிறுவனங்கள் தெரி
வித்துள்ளன.
இந்தியவெளிவிவகார அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்
சங்கர் இலங்கை, பங்களாதேஷ், நேபாளம், சிங்கப்பூர்,
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் மற்றும் நைஜீரியா ஆகிய
நாடுகளின் வெளிவிவகார அமைச்சர்களுடன் நேற்று
கலந்துரையாடினார்.
இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் விஸ்தரிக்கும்
ந�ோக்கில் தனித்தனியே த�ொலைபேசியூடாக அவர்
கலந்துரையாடியதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
அவுஸ்திரேலியா, இந்தோனேஷியா, மாலைதீவு
மற்றும் பூட்டான் ஆகிய நாடுகளின் வெளி விவகார
அமைச்சர்களுடன் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலை
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ஈழ - மலையகத் தமிழர் முஸ்லீம் மக்கள்
பாதுகாப்புக்கு ‘சமூகநீதி’ க�ோரலே ஒரேவழி

கடந்த
ஆண்டு முடிவு மாதமான டிசம்பரில் சீனாவின் சிறிலங்காவுக்கான தூதுவர்
கீசென்ஹொங், தமிழர் தேசத்தின் கலாச்சார மையமான யாழ்ப்பாணத்திற்கு வந்து, தமிழரின்
பண்பாட்டைப் ப�ோற்றி, நல்லூர் கந்தசுவாமி க�ோயிலுக்கு வேட்டி உடுத்திச் சென்றதும் அல்லாமல்,
தூதரக மட்டத்திலான சிறு உதவிகளையும் வழங்கினார். பருத்தித்துறைக்குப் ப�ோய் தனது
குழுவினருடன்	தானியங்கி சிறு விமானத்தைப் பறக்க விட்டு மகிழ்ந்தார். த�ொடர்ந்து சிறிலங்கா
அரசாங்கத்திடம் அல்லாது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜீத் பிரேமதாசாவிடம் 20 மில்லியன்
ரூபா பெறுமதியான எட்டு சீறுநீரக ந�ோயாளிகளுக்கு உதவும் கருவிகளை வழங்கினார். அதே
வேளை சிறிலங்காவுக்கு சீனா மேலும் 1.5 பில்லியன் ட�ொலர்களை உதவி, அதன் ட�ொலர்
நெருக்கடியைக் குறைக்கக் கூடிய முறையில் ட�ொலர் கையிருப்பை 1.6 பில்லியனில் இருந்து 3.1
பில்லியனுக்கு உயர்த்தி, சீனாவின் நிதிப் பிடியினையும் உறுதி செய்தார். இந்தச் சீனாவின் சமகால
நடவடிக்கைகளின் பின்னணியில் சீனாவின் வெளிவிவகார அமைச்சர் வாங் யி, சிறிலங்காவுக்கு
உத்திய�ோகபூர்வமான வருகை அமைந்துள்ளது. 2020இல் சீனப் ப�ொதுவுடமைக் கட்சியின்
மத்திய குழுவின் அரசியல் விவகாரக் குழு உறுப்பினர் யாங் யீச்சியும், 2021 இல் சீனாவின்
பாதுகாப்பு அமைச்சர் வெய்பெங்கும் சிறிலங்காவுக்கு உத்திய�ோகபூர்வ வருகை தந்திருந்தனர்.
இந்த வருகைகள் எல்லாமே சீனாவின், சிறிலங்காவில் உள்ள முதலீடுகளிதும் சேவைகள் மற்றும்
ஆட்கள், ப�ொருட்கள், நகர்வுகளதும் சுதந்திரத்தின் உறுதிப்பாடுகளுக்கும், வளர்ச்சிகளுக்குமெனச்
ச�ொல்லப்பட்டாலும், சிறிலங்கா பகிரப்பட்ட இறைமையுடன் உள்ளது என்பதை உலகுக்குத்
தெளிவுபடுத்தும் செயலாகவும் உள்ளது.
இதுவே இந்தியா தனக்குப் பாதுகாப்புக்கான அச்சுறுத்தல் எனவும், அமெரிக்கா தனது
இந்துமா கடல் மீதான முதலீடுகள், சேவைகள் மற்றும் ஆட்கள் ப�ொருட்கள் நகர்வுகளுக்கான,
சுதந்திரத்திற்கான முட்டுக்கட்டை எனவும் சிந்திப்பதற்கான அடிப்படையாக உள்ளது. எனவே
சிறிலங்காவின் ஒவ்வொரு நகர்வுக்கும் இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் கூட்டாகவும் தனித்தும்
தம்மாலான எதிர்வினைகளைக் கட்டமைப்பது த�ொடர்ந்து க�ொண்டே இருக்கும். இந்தியா அயலக
நாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் என்ற தனது வெளிவிவகாரக் க�ொள்கையின் அடிப்படையிலும், அமெரிக்கா
இந்துமா கடலில் பாதுகாப்பான அமைதியைப் பேணல் என்ற அடிப்படையிலும், அனைத்துலக
சட்டங்கள் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு ஏற்ப தனது நிதி மதி த�ொழில்நுட்ப உதவிகளையும், விமானங்கள்
உட்பட்ட கருவிகள் வழங்கலையும், பாதுகாப்புக்கான படைகளுக்கான பயிற்சிகளையும், புலனாய்வுத்
தகவல் பகிர்வுகளையும் செய்யும். இதனால் சிறிலங்கா இவ்வாண்டில் அனைத்துலக வல்லாண்மை
களின் நேரடி மறைமுக ம�ோதல் களமாகவே காட்சியளிக்கும் என்பதில் எள்ளளவும் சந்தேகமில்லை.
இதற்கு முன்னாயத்தமாக இந்தியாவுடன் சிறிலங்காவின் த�ொடர்பை இதுவரை நட்பார்ந்த
நிலையில் த�ொடர்ந்து க�ொண்டிருந்த சிறிலங்காவின் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சவின் இடத்தில்
நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்சவைப் பதில் பிரதமராக நியமித்தால், அது அமெரிக்க - இந்திய கூட்டு
நட்பை முன்னெடுக்க உதவியாகும் என்கிற எண்ணத்தில் சிறிலங்கா அரசாங்கம் காய்களை நகர்த்திக்
க�ொண்டிருக்கிறது. முன்னர் உகண்டாவின் சிறிலங்காவுக்கான உயர் ஸ்தானிகராகவும் தற்பொழுது
கென்யாவின் உயர் ஸ்தானிகராகவும் உள்ள வேலுப்பிள்ளை கனகநாதனால், கறுப்புப் பணத்தை
வெள்ளைப் பணமாக்கும் சந்தை நாடாகக் கருதப்படும் சென்மரின�ோவில் பதிவு செய்யப்பட்ட
மிகப்பெரிய செல்வந்தர்கள் பயணிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் தனியார் விமானம�ொன்று வாடகைக்கு
எடுக்கப்பட்டு சிறிலங்காவுக்கு அனுப்பப்பட்டதால், சிறிலங்காவின் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச,
குடும்ப சமேதராய் திருப்பதியில் சாமி கும்பிடுவதற்கு 32 மில்லியன் ட�ொலர் செலவில் திருப்பதி
வெங்கடேசுவரப் பெருமாளை பக்தி ததும்பக் கும்பிட்டு மீண்டுள்ளார். மகிந்தவுக்கு உடல்நல ஓய்வு
சிலகாலம் தேவை. பதில் பிரதமராக பசில் ஆள்கவென திருப்பதி வெங்கடேசுவரப் பெருமாள்
வரங்கொடுத்து அனுப்பி வைத்துள்ளார் என்ற பேச்சுக்களும் அடிபடுகின்றன.
இதற்கிடை 2009ஆம் ஆண்டு முள்ளிவாய்க்கால் ஈழத்தமிழின அழிப்புத் தலைமை இராணு
வத் தளபதி பீல்ட் மார்ஷல் சரத்பொன்சேகா, சிறிலங்காப் பாராளுமன்றத்தில் இறுதிக்கட்டத்தில்
பணியாற்றிய தனது படை அதிகாரிகள் 51 பேருக்கு, அமெரிக்கா பயணத்தடை விதித்துள்ளமையை
வெளிப்படுத்தினார். அதேவேளை பூக�ோள குற்றவியல் நீதிப்பணியகத்தின் தலைவர் மைக்கல்
க�ொசக், சிறிலங்காவின் அமெரிக்கத் தூதுவர் மகிந்த சமரவீரவுக்கு மெய்நிகர் சந்திப்பு வழியாகப்
ப�ொறுப்புக் கூறலையும், மனிதஉரிமைகளைப் பேணுவதையும் உறுதி செய்யுமாறு வலியுறுத்திக்
கூறியுள்ளார். சிறிலங்காவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன், தமிழர்களுக்கு உதவினால்
தமிழர்கள் சீனாவை வெளியேற்ற எவ்வகையில் உதவுவர் எனத் தனது அமெரிக்க அழைப்பு
விஜயத்தின் ப�ொழுது கேட்டதாகக் கூறியுள்ளார். இவைகள் எல்லாம் அமெரிக்கா தமிழர்களின்
பிரச்சினைகளை முன்வைத்தும் தனது நகர்வுகளைச் சிறிலங்காவில் செய்யத் திட்டமிடுகிறது
என்பதைத் தெளிவாக்கியுள்ளன.
இந்நிலையில் ஈழ, மலையகத் தமிழர்கள், முஸ்லீம் மக்கள் ஒருங்கிணைந்து தங்கள் தங்களுக்
கான சமுகநீதியை உறுதிப்படுத்துமாறு சீனா, அமெரிக்கா, இந்தியாவிடம் எந்த அளவுக்குப் பலமா
கக் கேட்பார்கள�ோ அந்த அளவுக்கே இந்த மூவின மக்களதும் பாதுகாப்பு எல்லா நிலையிலும்
உறுதிபெறும் என்பதே இலக்கின் எண்ணம். இந்த மூவின மக்களுக்குமான பிரச்சினைகளும், அதன்
தாக்கங்களும் ப�ொதுவானதாகவும், வேறு வேறானதாகவும் உள்ளதால், அந்தத் தனித்துவங்களையும்
அவற்றுக்கிடையான ப�ொதுப் பண்புகளையும் மூன்று இனத்தவர்களும் கூடிப் பேசித் த�ொகுத்து
‘சமுக நீதிக்கான’ சான்றாதரங்கள் உடன் வெளியிட வேண்டிய நேரமிது.

Mrphpau;

,jo;
164

jhafj;jsk;

thuhe;j kpd;dpjo;;
[dtup 08> 2022

04

fl;Liu

jkpo;f;fl;rpfspd;
$l;Lf;Nfhupf;if
மூலமாக 13 ஆவது திருத்தம் க�ொண்டுவரப்பட்டு, மாகாண சபைகள் அமைக்
கப்பட்டப�ோது, விடுதலைப் புலிகளின் ஆதிக்கம் தமிழர் தாயகத்தில் இருந்தது.
மிகவும் பலமான - உறுதியான கட்டமைப்புக்களை அவர்கள் வைத்திருந்
தார்கள். இதற்கான தலைமை அவர்களிடமிருந்தது. மக்களின் ஒட்டும�ொத்த
ஆதரவை அவர்கள் பெற்றிருந்தார்கள். அந்த நிலையில், இலங்கை - இந்திய
உடன்படிக்கையை புலிகள் நிராகரித்திருந்தாலும், இந்தியாவின் நல்லெண்ண
முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளித்து ஆயுதங்களைக் கீழே ப�ோடுவதாக பிரபாகரன்
சுதுமலையில் வைத்து அறிவித்தார்.
	தற்போது தமிழ் மக்கள்
அந்தளவுக்கு பலமான நிலையில்
இல்லை. அதாவது பேரம்பேசும்
பலம் ஒப்பீட்டளவில் வீழ்ச்சியடை
ந்திருக்கின்றது. பலமான ஒரு
தலைமை
தமிழ்
மக்களிடம்
இல்லை. இந்தியப் பிரதமருக்கான
கடிதத்தைத் தயாரிக்கும் விவகா
ரத்திலேயே இதனைத் தெளிவாகக்
காண முடிந்தது. உண்மையில் இது
தமிழர்களுக்கு மட்டும் பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. இந்தியாவுக்கும்
பிரச்சினையாக இருந்தது. அதாவது, பலமான தமிழ்த் தலைமை ஒன்றில்லை
என்ற நிலையில், இலங்கையைக் கையாள்வதில் புதுடில்லியும் தடுமாறியது.
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ந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடிக்கு அனுப்பி வைப்பதற்காக தமிழ்க்
இகட்சிகளால்
தயாரிக்கப்பட்ட கடிதம் ஒருவாறு தமிழ்த் தேசியக் கட்சி

களின் தலைவர்களால் கைய�ொப்பமிடப்பட்டுள்ளது. இரண்டு மாத காலத்துக்
கும் அதிகமாகத் த�ொடர்ந்த இழுபறிகள், சர்ச்சைகளுக்குப் பின்னர் க�ொழும்பில்
இடம்பெற்ற பேச்சுக்களின் ப�ோது தமிழ்க் கட்சிகளால் தயாரிக்கப்பட்ட
ஆவணம் இறுதியாக்கப்பட்டு, கைய�ொப்பங்களும் பெறப்பட்டன. க�ொழும்
பிலுள்ள இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் மூலமாக இது இப்போது இந்தியப் பிரதம
ருக்கு அனுப்பப்படுகின்றது.
	ரெல�ோ முன்னெடுத்த இந்த முயற்சி, தமிழ் அரசியல் வரலாற்றில்
முக்கியமான ஒரு நகர்வு. இலங்கையை மையப்படுத்தி இடம்பெறும்
வல்லரசு நாடுகளின் ஆதிக்கப் ப�ோட்டியைப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நகர்வு.
தேசியக் கட்சிகள் எனச் ச�ொல்லக்கூடிய கட்சிகளைப் ப�ொறுத்தவரையில்,
கஜேந்திரகுமார் ப�ொன்னம்பலம் தலைமையிலான தமிழ்த் தேசிய மக்கள்
முன்னணியைத் தவிர்ந்த ஏனைய கட்சிகள் அனைத்தும் இதில் இணைந்தி
ருந்தமை முக்கியமான ஒன்று.
13 ஆவது திருத்தம்
அரசியலமைப்பில் ஏற்கனவே இருக்கின்ற 13 ஆவது திருத்தத்தை
முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கான அழுத்தத்தை
இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடி இலங்கை அரசுக்குக் க�ொடுக்க வேண்டும்
என்பதை வலியுறுத்துவதுதான் இதன் பிரதான இலக்கு. தற்போதைய சர்வ
தேச - உள்நாட்டு அரசியல் நிலைமைகளின் அடிப்படையில் நடைமுறைச்
சாத்தியமானதும், அவசியமானதும் என்ற அடிப்படையில்தான் இந்தக் க�ோரி
க்கையின் அடிப்படையில் காய் நகர்த்துவது என்ற முடிவை ரெல�ோ எடுத்த
தாகத் தெரிகின்றது.
13 ஆவது திருத்தம் தமிழ்க் கட்சிகளால் நிராகரிக்கப்பட்ட ஒன்று
என்பது உண்மைதான். 1987 ஆம் ஆண்டு இலங்கை இந்திய உடன்படிக்கை

தமிழரசு - ரெல�ோ
அரசியல் ரீதியாக இலங்கையைக் கையாள வேண்டுமானால்,
பலமான ஒரு தமிழர் தலைமை - ஒன்றிணைந்த குரலில் க�ோரிக்கையை முன்
வைக்கக்கூடிய தலைமை அவசியம் என புதுடில்லி கணக்குப் ப�ோட்டது. பல
சந்தர்ப்பங்களில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைமையிடம் அதனை
அவர்கள் வலியுறுத்தியிருந்தார்கள். ஆனால், தமிழரசுத் தலைமையைப் ப�ொறு
த்தவரையில் அதற்கான முன்னெடுப்பு ஒன்றைச் செய்யக்கூடிய நிலையில்
அது இருக்கவில்லை.
இந்த சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு இதற்கான முன்னெடு
ப்பை ரெல�ோ மேற்கொண்டது.
தமிழ்த் தேசியக் கட்சிகளைப்
ப�ொறுத்த வரையில் தேர்தல்
அரசியலை
மையப்படுத்திய
கட்சிகளாகவே அவை உள்ளன.
கூட்டமைப்பின் பிரதான கட்சி
யாக தன்னையே எப்போதும்
முன்னிலைப்படுத்தும் செயற்
பாட்டில் தமிழரசுக் கட்சி இருந்
துள்ளது. ஆனால், இதற்கான
இணக்கப்பாட்டை ஏற்ப டுத்தும்
முயற்சியை முன்னெடுக்கத்தக்க
யாரும் அங்கிருக்கவில்லை. அதனால்தான், ரெல�ோ இந்த முயற்சியை முன்
னெடுத்தது.
கடந்த ப�ொதுத் தேர்தலில் கூட்டமைப்பு பாரிய பின்னடைவைச்
சந்தித்த அதேவேளையில், கூட்டமைப்புக்குள் வலுவான ஒரு கட்சியாக ரெல�ோ
மேல�ோங்கியிருந்தது. மூன்று ஆசனங்களைப் பெற்றிருந்த ரெல�ோ, இந்தியப்
பிரதமருக்கான கடிதத்தை அனுப்பி வைக்கும் முயற்சியையும் முன்னெ
டுத்தமை தமிழரசுக் கட்சிக்கு ஏற்றுக் க�ொள்ளக்கூடியதாக இருக்கவில்லை.
ஆரம்பத்திலிருந்தே குழிபறிக்கும் முயற்சிகளை தமிழரசுக் கட்சி - குறிப்பாக
சுமந்திரன் மேற்கொண்டார்.
சுமந்திரனை முன்னிலைப்படுத்தாமல் இவ்வாறான ஒரு முயற்சியை
தமிழ்க் கட்சிகள் இணைந்து முன்னெடுத்திருப்பது இதுதான் முதல்முறை
என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
சுமந்திரன் உரை
	ரெல�ோ முன்னெடுத்த இந்த முயற்சியின் முதலாவது கூட்டம்
நவம்பர் முதல்வாரம் யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள
திண்ணை ஹ�ொட்டலில் நடைபெற்றது. இதில்
பங்கேற்பதாக உறுதியளித்திருந்த தமிழரசுக்
கட்சித் தலைவர் மாவை. சேனாதிராஜா இறுதி
நேரத்தில் இதில் கலந்துக�ொள்வதைத் தவிர்த்தார்.
தமிழரசுக் கட்சிக்குள் உருவாகியிருந்த எதிர்ப்பு
கள்தான் இதற்குக் காரணம்.
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ரித்தானிய காலனித்துவ அரசாங்கம், 74
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், 04.02.1948 இல்
இலங்கைக்குச் சுதந்திரம் வழங்கியது.
பிரித்தானியா அப்பொழுது இந்தியாவில்
சீக்கியர்களுக்கும், முஸ்லிம்களுக்கும் இந்திய அரசி
யலமைப்பில் உரிய இடமளிப்பதற்காக அரசியல
மைப்பு உருவாக்கல்
சபையை இந்தியாவில்
நிறுவிச் செயற்பட்டது ப�ோல, ஈழத்தமிழ் மக்கள்
தங்களுக்குரிய இடத்தை அரசியலமைப்பில் பெறு
வதற்கான விருப்பைத் தெரிவிப்பதற்கான அரசிய
லமைப்பு உருவாக்கல் சபையை நிறுவி அதன்வழி
சுதந்திர இலங்கை்கான அரசியலமைப்பை உருவா
க்கவில்லை. இதுவே இன்ற வரையான ஈழத் தமிழர்
இறைமைப் பிரச்சினை, மலையக மக்கள் மற்றும்
முஸ்லிம் மக்களின் அரசியலுரிமைப் பிரச்சினை
களின் வித்தாக உள்ளது.

	ச�ோல்பரி பிரபு இலங்கையில் அரசியலமை
ப்பு உருவாக்க ஆணையராகச் செயற்பட்டகாலத்து
இலங்கைத் தமிழர்களின் தலைவரான மகாராணி
யின் சட்டத்தரணிப் பட்டம் பெற்ற உலகப் புகழ்
பெற்ற வழக்கறிஞர் ஜி.ஜி. ப�ொன்னம்பலம்
அவர்கள், இலண்டனுக்குத் தமிழர்களின் அரசிய
லமைப்பு உரிமைகள் குறித்துப் பேச வந்த
ப�ொழுது அவரைச் சந்தித்துப் பேச வேண்டாமெ
ன்ற, அக்காலத்து இலங்கைச் சட்டவாக்கசபையின்
தலைவர் டி எஸ் சேனநாயக்கா விடுத்த வேண்டு
க�ோளை ஏற்றுப் பிரித்தானிய அரசாங்கம் அவ
ரைச் சந்திக்க மறுத்தது. பின்னர் தனது விருப்பப்
படி ச�ோல்பரி ஆணைக்குழுமூலம் ஈழத் தமிழர்
களின் இறைமையையும் சிங்களவர்களின் இறை
மையையும் ப�ொதுவாக வைத்து சிங்களப் பெரும்
பான்மை ஒற்றையாட்சிப் பாராளுமன்றமுறைமை
யைக் க�ொண்ட அரசியலமைப்பை உருவாக்கியது.
பிரித்தானியாவின் இந்தச் செயலுக்குப் பிரித்தா
னியா தேயிலை, க�ோப்பி, இரப்பர், க�ொக்கோ உட்
பட்ட இலங்கையின் பெருந்தோட்டப் ப�ொருட்க
ளைச்சந் தைப்படுத்தியதால் இலங்கைக்குக�ொடுக்க
வேண்டி இலண்டன் மத்திய வங்கியில் ஒதுக்கு
செய்யப்பட்டிருந்த பெருந்தொகையான பணத்
தைச், சிங்களத் தலைவரான டி எஸ் சேனநாயக்கா
தங்களுக்குத் தரத்தேவையில்லை என்று கையூட்
டுப் பேரம் பேசியமையே, காரணம் என்பது வரலா
ற்று ஆசிரியர்கள் கருத்து.
இலங்கைக்கான இந்த ஒதுக்கீட்டு நிதி
வருமானம் முழுக்க முழுக்க மலையகத் தமிழ்
மக்களின் இரத்த வியர்வை சிந்திய உடலுழைப்பால்

•10.01.1974 ம் திகதிய 4வது உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டு இனப்படுக�ொலைகள் முதல் 48
ஆண்டுகளாகச் சிறிலங்காவின் பண்பாட்டு இனஅழிப்பும் த�ொடர்கிறது.
•இந்நாளை ஈழமக்கள் விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தின் த�ொடக்க நாளாகவும் கருதலாம்

•04.02.2022 இல் 74வது சுதந்திர தினத்தில் ஒருநாடு ஒருசட்டத் தீவாக இலங்கையை மாற்ற
முயலும் சிறிலங்காவின் சட்டவிர�ோத முயற்சியை முறியடிக்க இணைவ�ோம்.
ஈட்டப்பட்டது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அவ்
வாறே பாக்கிஸ்தானிய இந்திய வர்த்தகப் பெரு
மக்களின் முதலீடுகளாலும் கடின உழைப்பாலுமே
அந்நேரத்தில் இலங்கைக்கான அந்நியச்செலாவணி
மிகப்பெருமளவில் ஈட்டப்பட்டுக் க�ொண்டிருந்தது
என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அந்நேரத்தில் முஸ்லீ
ம்களின் நாளாந்தப் பேச்சு ம�ொழியாகத் தமிழே
இருந்தது. மேலும் பிரித்தானியாவின் இலங்கைக்
கான நிர்வாகமும் ப�ொருளாதார முயற்சிகளும்
இலங்கைத் தமிழர்களின் அதிகளவான பங்களிப்பு
டன் வளர்ந்தன என்பதும் வர லாறு.
ஆயினும் ஈழத்தமிழர்களின் இறைமையை
யும் இலங்கையின் தமிழ்பேசும் மக்களின் அரசியல்
உரிமைகளையும் கவனத்தில் எடுக்க காலனித் துவ
பிரித்தானிய அரசாங்கம் மறுத்தது. ஈழத்தமிழர்
களின் இறைமையினை சிங்களப் பெரும்பான்மை
யினரின் இறைமையுடன் இணைத்து இலங்கை
அரசுக்கான ப�ொது இறைமையாகச் சிங்களப்
பெரும்பான்மை ஒற்றையாட்சிப் பாராளுமன்ற
ஆட்சியை ச�ோல்பரி அரசியலமைப்பின் மூலம்
உருவாக்கியது. ச�ோல்பரி அரசியலமைப்பின் 29(2)
வது பிரிவை இலங்கையின் சிறு பான்மை மதங்கள்
இனங்களுக்கு எதிரான சட்டங்கள் இலங்கைப்
பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டால்அதனை
எதிர்த்து மேன்முறையீட்டைபிரித்தானிய பிரிவிக்
கவுன்சிலில் செய்யலாம் என அரசியலமைப்புப்
பாதுகாப்பு இலங்கையின் சிறுபான்மையினங்களு
க்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பது பிரித்தானியாவின்
வாதமாக அமைந்தது.
இதன் அடிப்படையில் இலங்கையின் அதி
உச்ச இறைமை பிரித்தானியாவிடமே உள்ளது என
இரஸ்யா ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் இலங்கையைத்
தனிநாடாக உறுப்புரிமை க�ொடுக்க விடாது
இரண்டு தடவைகள், தனது இரத்து அதிகாரத்தைப்
பயன்படுத்தி 1948 முதல் 1956 வரை தடுத்தது.
இவ்வாறு பிரித்தானியாவுடன் 1948க்குப் பின்னரும்
பகிரப்பட்டிருந்த ஈழத்தமிழரின் இறைமையைப்
பயன்படுத்தி க�ோடீஸ்வரன் என்பவர், தன்னைச்

சிங்களம் மட்டும் சட்டத்தின் மூலம் வேலைநீக்கம்
செய்தது ச�ோல்பரி அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்
திற்கு எதிரானது என பிரித்தானியப் பிரிவிக்
கவுன்சிலுக்கு மேன்முறையீடு செய்த வழக்கில்,
பிரித்தானிய பிரிவிக்கவுன்சில் அவரை மீளவும்
வேலைக்கு நட்டஈடு செலுத்தி எடுக்குமாறும்,
சிங்களம் மட்டும் சட்டத்தை மீளாய்வு செய்து
திரும்பவும் அரசியலமைப்புக்கு ஏற்ப நிறைவேற்
றுமாறும், 1969இல் தீர்ப்பு வழங்கியது. இதனை
ஏற்க மறுத்த சிறிலங்கா அரசாங்கத்தினர் 1970ம்
ஆண்டுத் தேர்தலை நடத்தி கூட்டரசாங்கத்தை
சிறிமாவ�ோ பண்டாரநாயக்கா தலைமையில் அமை
த்தனர். 22.05.1972இல் சிறிலங்காவின் கூட்டரசா
ங்கம் தமிழர்களின் விருப்புப் பெறப்படாத தன்னி
ச்சையான சிறிலங்கா சிங்கள ப�ௌத்த குடியரசுப்
பிரகடனத்தின் மூலம் ச�ோல்பரி அரசியலமைப்பி
லிருந்தும், பிரித்தானிய அரசி மாட்சிமைக்குரிய
2வது எலிசபேத் மகாராணி அவர்கள் இலங்கை
நாட்டின் தலைவி என்ற நிலையில் இருந்தும்
விலகியது.
இதனால் அன்று முதல் இன்று வரை 50
ஆண்டுகள் – அரை நூற்றாண்டுகள் ஈழத்தமிழர்கள்
அரசற்ற தேசஇனமாக தங்களின் அரசியல் எதிர்
காலத்தைத் தாங்களே அமைத்தல் என்னும் அடிப்
படை மனித உரிமையைப் பேணும் வகையில்
தங்களின் மக்கள் இறைமையை உறுதிப்படுத்தப்
ப�ோராடி வருகின்றனர்.

சிறிலங்கா அரசாங்கம் பிரிவினைக் க�ோரி
க்கை என ஈழத்தமிழ் மக்களின் இறைமையைத்
திரிபுபடுத்தி வருகிறது. தனது ஈழத்தமிழின
அழிப்பு அரசியலை சிறிலங்காவின் தேசியப்
பாதுகாப்பையும் ஓருமைப்பாட்டையும் பேணும்
செயல் எனவும் தங்களின் மக்கள் இறைமைக்
காகப் ப�ோராடும் ஈழத்தமிழர்களை இன அழிப்புச்
செய்வதைப் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான தேசியப்
பாதுகாப்புச் செயற்பாடெனவும் நியாயப்படுத்தி
வருகிறது.
	மேலும் அரசற்ற தேச இனமாகத் தமிழர்
களை மாற்றிய 1972 இலிருந்து 2ஆவது ஆண்டி

த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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மிழ் மக்களுடைய உரிமைகள் மற்றும் அடிப்படைப் பிரச்சினைகள் த�ொடர்பில்
தமிழ் சிவில் சமூகத்தின் செயற்பாடுகளின் அவசியம் அண்மைக்காலத்தில் பலமா
னதாக
உணரப்படுகின்றது.
தேசியம்
சார்ந்த அரசியல் கட்சிகள் ப�ொதுவான
விடயங்களில் இணக்கப்பாட்டை எட்டு
வதில் கூட, தடுமாறும் ஒரு நிலை காணப்ப
டுகின்றது. கட்சி அரசியல் சாராது தமிழ்
மக்களுடைய நலன்கள் சார்ந்து செயற்
படக்கூடிய பலமான சிவில் சமூக கட்ட
மைப்புக்களின் தேவை அண்மைக் காலத்
தில் வலியுறுத்தப்படுகின்றது. ஆனால்,
அதில் பல சவால்களும் உள்ளன.
இவை குறித்து இந்த விடயத்தில் செயற்
படும்
யாழ்ப்பாணப்
பல்கலைக்கழக
பேராசிரியர் எஸ்.ரகுராம் அனைத்
துலக உயிர�ோடைத் தமிழ் தாயககளம்
நிகழ்ச்சிக்காக வழங்கிய நேர்காணலின்
முக்கியமான பகுதிகள்

கேள்வி:
தமிழ் மக்கள் சார்ந்து ப�ொதுவான
க�ோரிக்கை  ஒன்றை சர்வதேச சமூகத்தை 
ந�ோக்கி முன்வைப்பதில்கூட, தேசியம் சார்
ந்த  தமிழ் அரசியல் கட்சிகளால் உறுதி
யாகச் செயற்பட முடியாத நிலை உள்ளதை 
தற்போது காணமுடிகின்றது.
இதற்கு
என்ன காரணம்?
பதில்:
	தமிழ் மக்களிடையேயான அரசியல்
அபிலாஷைகளையும், நீண்ட கால அரசியல்
ந�ோக்கில் தமிழ் மக்கள் வேண்டி நிற்கின்ற, தங்க
ளுக்கான சுதந்திரத்திற்கான கட்டமைப்புக்களை
கருத்தில் க�ொண்டு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய
கூட்டிணைவு தமிழ் அரசியல் கட்சிகளிடையே
மிகக் குறைவாகக் காணப்படுகின்றது.
	தங்களிடையே இருக்கக்கூடிய தனித்த
அடையாளங்கள், அரசியல் க�ொள்கைகள் குறித்த
நிலைப்பாடுகளில் அவர்கள் வேறுபாடுகளைக்
க�ொண்டிருந்தாலும்கூட ஒட்டும�ொத்த தமிழ்
மக்களின் நலனை முன்னிறுத்திய ந�ோக்கிலாவது
இவர்கள் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டிய
தன்மை ஒன்று அவசியமாக இருக்கின்ற ப�ோது,
தேவையை உணரும் ப�ொறுப்புணர்வு மிகக்
குறைவாகவே உள்ளது

கேள்வி:
தமிழ்க் கட்சிகளை உறுதியான ஒரு
பாதையில் க�ொண்டுசெல்வதில் தமிழ்
சிவில் சமூக  அமைப்புக்கள் முக்கியமான
ஒரு பாத்திரத்தை  வகிக்க  முடியும் என
எதிர்பார்க்கின்றீர்களா?

பதில்:
நிச்சயமாக. ப�ோராட்ட காலத்தில் ப�ோரா
ட்ட சக்தியாக இருந்த விடுதலைப் புலிகள்
காலத்தில் வெவ்வேறு பாதைகளில் பயணித்த
அரசியல் கட்சிகளை ஒருங்கிணைத்து, மக்களிடமி
ருந்து அரசியல் அமைப்பை கட்டியெழுப்ப
வேண்டிய தேவை அவர்களுக்கு இருந்தது.
ஆனால் ப�ோரின் பின்னரான காலப்பகுதியில்
தமிழ் சிவில் சமூகத்தின் கட்டமைப்பு மன்னார்
ஆயராக இருந்த இராயப்பு ய�ோசப் அவர்களால்
முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்தது. அவர் தலைமை
தாங்கிய சிவில் சமூக அமைப்பின் மையப்புள்ளி
யாக அவரே இருந்திருந்தார். அவருடைய நடவ
டிக்கைகளில் நம்பிக்கையும் எதிர்பார்ப்பும் மக்க
ளிடம் இருந்ததை அவதானிக்க முடிந்தது. அந்தக்
காலத்தில் வடகிழக்கு தழுவிய மிக முக்கியமான
தமிழ் தலைவர்கள், சிவில் சமூகக் குழுக்களின்
பிரதிநிதிகள் எல்லோருமே பேராயர் இராயப்பு
ய�ோசப் அவர்களின் வழிகாட்டுதலை எதிர்பார்
த்திருந்த ஒரு காலம் இருந்தது.
ஆனால் ப�ொது அரங்கிலே அவர் செயற்
பட முடியாத பின்னர் சிவில் சமூகக் கட்டமைப்பு
களின் உருவாக்கமும், அரசியல் கட்சிகள் இந்த
சிவில் சமூகக் கட்டமைப்பின்பால் ப�ொறுப்பு
க்கூற வேண்டிய நிலைப்பாடு இல்லாமல் இருப்
பதை நாம் அவதானிக்கக் கூடியதாக உள்ளது.
அதன் த�ொடர்ச்சியாக தமிழ் மக்கள் பேரவை
உருவாக்கப்பட்டாலும்கூட ஆரம்பத்தில் ஒரு
எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அந்தக் காலத்தில் இடம்
பெற்ற எழுகதமிழ் ஒரு பெரிய எழுச்சியாக
இடம்பெற்ற ப�ோது, இலட்சக் கணக்கான மக்கள்
அதில் பங்குபற்றியிருந்தார்கள். நேரடியாக பங்கு
பற்ற முடியாத மக்கள் மத்தியில்கூட சிவில்
சமூகக் கட்டமைப்பு என்பது இவ்வளவு ஒரு
பலம் வாய்ந்ததாக அரசியல் சக்திகளை ஒன்றி
ணைக்கக்கூடிய வகையில் அமைந்திருந்தது.

கேள்வி:
தமிழ் மக்கள் பேரவையின்  உரு
வாக்கம் தமிழ் அரசியல் பரப்பில் ஆர�ோக்கி
யமானதாக ந�ோக்கப்பட்டது. ஆனால், அது
இன்று காணாமல் ப�ோய்விட்டது. இதற்கு
காரணம் என்ன?

பதில்:
என்னைப் ப�ொறுத்தவரையில் தமிழ்
மக்கள் பேரவை தமிழ் தேசியப் பரப்பிலே
உள்ளவர்களை இணைந்து நகர்கின்ற ஒரு முக்கிய
தளமாகஅதுகாணப்பட்டது.ஒருகட்டத்தில்இதில்
இணைந்திருந்த அரசியல் கட்சிகள் மேல�ோங்கிய
நிலையிலே காணப்பட்டது.தலைமை வகித்த
வர்கள் தமிழ் மக்கள் பேரவையை தமது
பாதைக்கு ஏற்றவாறு பயன்படுத்துகின்ற ஒரு
ப�ோக்கு ஏற்படத்தொடங்கி யதும் தமிழ் மக்கள்
பேரவைபலவீனப்படத் த�ொடங்கி விட்டது.
இந்தப் பலம் தமிழ் மக்கள் பேரவையைப்
ப �ொ று த்த வ ரை யி ல ்க ட் டி யெ ழு ப்பப்பட
வில்லை. பலமான சிவில் சமூகக் கட்டமைப்பு
உருவாக் கப்படுவதையார் விரும்பாமல் இருக்கி
றார்கள். அல்லது யார் அது த�ொடர்பாக வேலை
செய்யத் தயக்கம் காட்டுகிறார்கள் என்பதை
நாங்கள் பார்க்கவேண்டிய நிலை மையும் இங்கே
இருக்கிறது. எதிர் காலத்தில் தேசியம் சார்ந்த
சிவில் சமூகக் கட்டமைப்புகளை உருவாக்க
அறிவும், அனுபவமும் எங்களுக்குத் தேவையாக
உள்ளது.

கேள்வி:
பலமான தமிழ் சிவில் சமூக கட்டமை 
ப்புக்களை  உருவாக்குவதில் இன்று எதிர்
க�ொள்ளப்படும் சவால்கள் என்ன? அவற்றை
எவ்வாறு தாண்டிச்செல்லமுடியும்? உங்கள்
கருத்தென்ன?
பதில்:
	நேரடியான, மறைமுகமான சவால்களாக
நாங்கள் அவற்றைக் கருதலாம். நாட்டின்
நிலைமை ஒரு சுதந்திரமான, சனநாயகம் மிக்க
சிவில் சமூகக் கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கு
தடையாக இருக்கின்றது. பேச்சுச் சுதந்திரம்,
கருத்துச் சுதந்திரம், ஒன்றுகூடல் சுதந்திரம் ப�ோன்ற
வற்றைக் கடந்து அந்த சுதந்திரங்கள் உறுதிப்
படுத்தப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில்தான் சிவில்
சமூக அமைப்புக்கள் என்பவை உறுதியாகவும்,
த ன ்னெ ழு ச் சி ய ா க வு ம் உ ரு வ ாக்க க் கூ டி ய
நிலைமை உருவாகும். அதில் பங்குபற்றக் கூடிய
வர்களும் அவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலையில் தான்
ஆர்வமுடன் அதில் அவர்களின் வகிபங்குகளைச்
செலுத்தத் தயாராவார்கள்.
ஆனால் நாட்டில் தற்போது இருக்கும்
நிலைமை என்பது சிவில் சமூக அமைப்புக்களை
அல்லது அவைகளின் ஒன்றிணைவுகளை அல்
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ழக்கு மாகாணத்தில் யுத்த காலத்தில் தமிழ்முஸ்லிம் இனங்களிடையே ஏற்படுத்திய
பிரிவினையையும், கலவரத்தினையும் ஏற்படுத்துவ
தற்கான அடித்தளங்கள் அண்மைக்கால நிகழ்வுகள்
மூலமாக இடப்படுவதை அவதானிக்க முடிகின்
றது.
வடகிழக்கு என்பது தமிழ் பேசும் மக்களின்
தாயகம். இணைந்த வடகிழக்கில் தான் தமிழ்
பேசும் மக்கள் சுதந்திரமாகவும் தம்மைத்தாமே
ஆளும் நிலைமையினை உருவாக்கிக்கொள்ள
முடியும் என்பதற்காகவுமே தமிழர்கள் கடந்த
60வருடத்திற்கும் மேலாக பல்வேறு ப�ோராட்டங்
களை முன்னெடுத்தனர்.
பெரும்பான்மையினத்தவரால் சிறுபான்
மையின மக்களுக்கு இந்த நாட்டில் முன்னெ
டுக்கப்பட்ட அடக்குமுறைகளே, இந்த நாட்டில்
தமிழர்களை தனித் தமிழீழம் கேட்டுப் ப�ோராடும்

டங்களை முன்னெடுத்தனர். பல இளைஞர்கள்
மாவீரர்களாகவும் ஆகியுள்ளனர். தமது ப�ோராட்ட
இயக்கங்களுக்குள் பிரிவினைகள் இருக்கக்கூடாது
என்பதற்காக தமிழ் இளைஞர்களுக்கு முஸ்லிம்
இளைஞர்களின் பெயர்களும் அன்றைய இயக்
கங்களில் சூட்டும் நிலையிருந்தது.
அதேப�ோன்று அரசியல் ரீதியான அன்றைய
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இதே அமைச்சர்தான் கடந்த காலத்தில்
முஸ்லிம்கள் த�ொடர்பான கடுமையான விமர்சன
ங்களை தெரிவித்து வந்ததுடன் முஸ்லிம்களினால்
இந்த நாடு அழியும் நிலைக்கு செல்வதாக பல்வேறு
விமர்சனங்களை தெரிவித்து வந்த நிலையில் இன்று
முஸ்லிம்கள் த�ொடர்பில் கவலைப்படுகின்றார்
என்றால் இவரது கபட நாடகத்தினை முஸ்லிம்கள்
விளங்கிக் க�ொள்ளவேண்டும்.
குறிப்பாக தமிழ்-முஸ்லிம் மக்களிடையே
கிழக்கு மாகாணத்தில் ம�ோதல்களை ஏற்படுத்தி
அதன் மூலம் இரு இனங்களையும் பகையாளர்களா
கவும் சந்தேகக்கண்கொண்டு பார்க்கும் நிலை
யினை ஏற்படுத்திவரும் செயற்பாடுகளை காலத்
திற்கு காலம் வரும் அரசாங்கங்கள் த�ொடர்ந்து
முன்னெடுத்து வருகின்றன. இதற்கான தனியான
புலனாய்வினை கட்டமைத்து செயற்பட்டு வருகின்
றதா என்ற சந்தேகங்கள் தமிழ் பேசும் இனத்திற்கு
மத்தியிலிருக்கின்றது.
யுத்த காலத்தில் கிழக்கு மாகாணத்தில்
தமிழ்-முஸ்லிம் மக்களுக்கு மிகவும் கடுமையான
காலமாகயிருந்தது. புட்டும் தேங்காய்ப்பூவுமாகயி
ருந்த சமூகத்தின் மத்தியில் அரசியல் தலைவர்கள்
மூலம் ஏற்படுத்தப்பட்ட அரசியல் ரீதியான பிளவு
கள் மற்றும் இனரீதியான செயற்பாடுகள் இந்த
தாக்கத்திற்கு காரணமாயின.
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நிலைமைக்கு தள்ளியது. அகிம்சைப் ப�ோராட்ட
ங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு அவை வெற்றியளிக்
காத நிலையிலேயே இந்த நாட்டில் ஆயுதப்
ப�ோராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது.
வடகிழக்கில் முன்னெடுக்கப்பட்ட அகிம்
சைப் ப�ோராட்டமும் சரி ஆயுதப்போராட்டமும் சரி
தமிழ் பேசும் மக்கள் என்ற ரீதியிலேயே முன்னெ
டுக்கப்பட்டது. தமிழர்களின் ப�ோராட்டங்கள்
எவையும் தனியே தமிழர்களுக்கு என்று இல்லா
மல், சக�ோதர முஸ்லிம் மக்களையும் இணைத்து
தமிழ் பேசும் மக்களுக்குரிய ப�ோராட்டமாகவே
முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்தது.

ஒன்றுபட்ட ப�ோராட்டங்கள் முன்னெடுக்
கப்படுமானால் அது சிங்கள தேசத்திற்கு பாரிய
அச்சுறுத்தலாகவும், தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு
அது பாரிய வெற்றியாகவும் அமையும் என்பதை
உணர்ந்து க�ொண்ட சிங்களத் தலைவர்கள், தமிழ்
பேசும் மக்கள் மத்தியில் பிரிவினைகளை ஏற்படு
த்து வதற்கான பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்
க�ொண்டு அவற்றில் வெற்றியும் அடைந்தனர்.
	தமிழ்-முஸ்லிம் மக்கள் ஒன்றிணைந்து
செயற்பட்டால் தமிழீழத்திற்கான அங்கீகாரத்
தினை நாட்டுக்கு வெளியில் பிரகடனப்படுத்து
வதற்கான ஏதுவான நிலையேற்படும் என்பதன்
காரணமாகவே இரு இனங்களையும் ம�ோதவிட்டு
குளிர்காயும் நிலையினை சிங்கள தேசம் த�ொடர்ச்
சியாக முன்னெ டுத்து வருகின்றது.
ஆயுதப்போராட்ட காலத்தில் தமிழீழ விடுத
லைப்புலிகள் இயக்கம் உட்பட பல்வேறு இயக்கங்
களில் முஸ்லிம் இளைஞர்கள் இணைந்து ப�ோராட்

காலத்தில் தமது உரிமைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்
கட்சிகளில் இணைந்து முஸ்லிம் தலைவர்கள்
குறிப்பாக விடுதலைப்புலிகளினால் முஸ்
ப�ோராடி வந்தார்கள். இதனை கண்ணுற்ற பேரின லிம் மக்கள் க�ொல்லப்படுகின்றார்கள் என்பதை
வாதம் முஸ்லிம் தலைவர்களுக்கு பல்வேறு காட்டுவதற்காக அரசாங்கத்தின் கைக்கூலிகளாகயி
சலுகைகளையும், அவர்களின் தனிப்பட்ட தேவை ருந்த தமிழ் இயக்க உறுப்பினர்களையும் முஸ்லிம்
களையும் பூர்த்திசெய்ததுடன், அதன் மூலம் தமிழ்- ஊர்காவல் படையினரையும் பயன்படுத்தி முஸ்லிம்
முஸ்லிம் மக்கள் மத்தியில் பிரிவினைகளை கிராமங்கள் மீதும் முஸ்லிம்களின் பள்ளிவாசல்
த�ோற்றுவிக்கும் செயற்பாடுகளுக்கு வித்திட்டது. கள் மீதும் தாக்குதல்கள் நடாத்தப்பட்டு அவற்
இந்தச் செயற்பாடு இன்று நேற்று த�ொட்டது றினை விடுதலைப்புலிகளின் தலையிலும் தமிழ்
அல்ல இந்த நாடு அந்நியர் ஆட்சி முடிந்து மக்களின் தலையிலும் ப�ோட்டுவிட்டு அவர்கள்
இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த நாள் த�ொடக்கம் மூலமாக தமிழ் மக்களை படுக�ொலை செய்யும்
முன்னெடுக்கப்பட்டது.
செயற்பாடுகள் 1990காலப் பகுதியில் கிழக்கில்
இந்த செயற்பாடுகளை காலத்திற்குக் காலம் பரவலாக முன்னெடுக்கப்பட்டது.
தமிழர்கள் ஒன்றுபடும்போது எல்லாம் பெரும்பான்
மைவாத அரசுகள் பிளவுகளை ஏற்படுத்துவதற்கு
தமிழ்-முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகளைப் பயன்படுத்
தியே வருகின்றது. இவ்வாறான செயற்பாடுகளை
உணர்வுரீதியான
செயற்பாடுகள்
காரணமாக
சாதாரண முஸ்லிம் மக்களும் புரிந்து க�ொள்ளாத
நிலையினாலே இன்று கிழக்கு மாகாணத்தில்
தமிழ் பேசும் இனம் பாரிய அச்சுறுத்தல்களை எதிர்
க�ொள்வதற்கான காரணமாகவும் அமைந்தன.

அண்மையில் இலங்கை அரசாங்கத்தின்
முக்கிய அமைச்சரான தினேஸ் குணவர்த்த என்னும்
அமைச்சர் வடகிழக்கு இணைப்பினை இந்தியா
க�ோரினால் அதனை கிழக்கில் உள்ள முஸ்லிம்கள்
ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்கள் எனவும் அவர்கள்
விரும்பாதுவிட்டால் வடகிழக்கு இணைப்பு
என்பது சாத்தியமற்றது என்பதுடன் அதனை
இந்தியா நினைத்தால்கூட செய்யமுடியாது என
தெரிவித்திருந்தார்.

அன்றைய அமைச்சர் அஸ்ரப் அவர்களின்
துணையுடன் முஸ்லிம் ஊர்காவல் படை உருவாக்
கப்பட்டு அவை தமிழர்கள் மீது தாக்குதல் நடாத்து
வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. அன்றைய காலத்
தில் இராணுவம், விசேட அதிரடிப்படை என பல
படைப்பிரிவுகள் இருக்கும்போது முஸ்லிம் பிரதே
சங்களை பாதுகாக்கவென இந்த ஊர்காவல் படை
அமைக்கப்பட்டு தமிழர்கள் படுக�ொலை செய்யப்
பட்டதுடன் அதன் மூலம் கிழக்கில் தமிழர்களுக்
கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இடையிலான பாரிய
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தயார் நிலையில் உள்ளனர்.
நாளை எமது தாயகம் இந்தியாவில் உள்ள
எனவே புலம்பெயர்ந்து வாழும் எமது க�ோயம்புத்தூர் ப�ோன்று, திருப்பூர் புடவைக் கைத்
தாயக உறவுகள் ப�ொருத்தமான கைத்தொழில் த�ொழில் ப�ோன்று, புதிய திட்டங்கள் ஆரம்பிக்க
வேண்டும். 100க்கும் மேற் பட்ட
மின்தறி ஆலைகள் நேற்று தாய
கத்தில் இருந்தது. இன்று அனைத்தும்
மூடப்பட்டு உள்ளது.
வளங்களைப்
பயன்படுத்தி
மனித
னுடைய
தேவையை
திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த முன்வர வேண் நிறைவு செய்வதற்கு, மனித தலையீட்டின்
டும். என்பதே தாயக உறவுகளின் விருப்பமாகும்.
மேற்கொள்ளப்படும் ப�ொருண்மிய முயற் சிகளை
முன்னர் முன்னர் மில்க்வைற் ச�ோப், லாலா கைத்தொழில் ஆகும்.
ச�ோப் ப�ோன்றவை நல்ல முறையில் இயங்கியது.
எனவே இன்று பரந்தனில் இராசாயன த�ொழிற்
ங்கையின் வடக்கு கிழக்கு மாகாண சாலை ஆரம்பிக்கப்பட்டால், ச�ோப் உற்பத்தி
த்தைப் ப�ொறுத்த வரையில் விவசாயம், த�ொழிற்சாலையை மீண்டும் ஆரம்பிக்க முடியும்.
விலங்கு வேளாண்மை, மற்றும் நீர்வளம் த�ொடர்
எனவே முன்னர் முப்பது வருடங்களுக்கு
பான கைத்தொழில் பயன்பாடுகள் தான் அந்த முன் இயங்கிவந்த கைத்தொழில் திட்டங்களை
மாவட்டங்களில் முழுமையான வளப் பயன் மீளவும் இயக்க வேண்டும். இன்று அம்பாந்தோ
பாட்டுக்கு மிகவும் முக்கியமா கும்.
ட்டையில் சீமெந்து த�ொழிற்சாலை புதிதாக ஆரம்
பிக்கப்படுகின்றது. எனவே
வடக்கு கிழக்கில் உள்ள
த � ொ ழி ற்சாலை க ளை யு ம்
ஆரம்பத்தில் விவசாயத்தை நம்பி இருந்த
மீ ண் டு ம் ஆ ர ம் பி க்க ப�ொருளாதாரம் இன்று கைத்தொழில் துறைக்கு
வேண்டும்.
மிக முக்கியத்துவம் க�ொடுக்கின்றது. சிறுகைத்
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முன்னர் சீமெந்து த�ொழிற்சாலை காங்கே
சன் துறையிலும், இரசாயன த�ொழிற்சாலை பரந்
தனிலும், உப்பு உற்பத்தி த�ொழிற்சாலை ஆனையிற
விலும், குறிஞ்சாத் தீவிலும் இருந்தது. ஒட்டுசுட்டா
னில் ஓட்டுத் த�ொழிற்சாலையும், நீர்வேலியில் கண்
ணாடி த�ொழிற்சாலையும், யாழ் மாவட்டத்தில்
புடவைக் கைத்தொழில் த�ொழிற்சாலைகளும்,
இருந்தன. கல்குடாவில் காகித த�ொழிற்சாலை
இருந்தது. மன்னாரில் மீன்கள் தகரத்தில் அடைக்
கும் த�ொழிற்சாலையும் இருந்தது.

இது த�ொடர்பான
மான
ஆய்வுகள்
க�ொள்ள வேண்டும்.

த�ொழில் முதல் பாரிய கைத்தொழில் வரை அன்று
விவர எமது தாயகத்தில் காணப்பட்டது. இதில் மிக
மேற் முக்கியமானது சீமெந்து கைத்தொழில். சீனி கைத்
த�ொழில், ஆடைத் கைத்தொழில், பாரம்பரிய கைப்
பணி கைத்தொழில் ப�ோன்றவை முக்கியமான
வையாகும்.

1950ஆம் ஆண்டு காங்கேசன்துறை சீமெந்து
த�ொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கப்பட்டு 1987 வரை
	தனியே விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு நன்றாக இயங்கியது. இன்று திருக�ோணமலை,
மட்டுமே எமது மக்களை தன்னிறைவான வள த்தை காலி, புத்தளம் ப�ோன்ற இடங்களில் சீமெந்து
ந�ோக்கிய�ோ, தன்னிறைவான நிலையை ந�ோக் த�ொழிற்சாலை இயங்கி வருகின்றது.
கிய�ோ நகர்த்தாது. எனவே இன்றைய சூழலுக்கு
இன்று இவை யாவும் முழுமையாக கை ஏற்ப ப�ொருத்தமான கைத்தொழில் திட்டங்களை
விடப்பட்டு அழிவடைந்த நிலையில் உள்ளது. குறித்து துறைசார் நிபுணர்கள் ஆய்வுகள் நடத்த
யுத்தம் முடிவடைந்து 12 வருடங்கள் பூர்த்தி செய் வேண்டும்.
யப்பட்ட ப�ோதும், எந்த ஒரு கைத்தொழில் முயற்சி
களும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை.

சர்வதேச நாடுகளில் உள்ள துறைசார் நிபு
ஒரு நாட்டில் மக்கள் தன்னிறைவு காண ணர்கள் எமது நாட்டுக்கு தேவையான கைத்தொ
வேண்டுமாயின், ஒவ்வொரு துறையிலும் கைத் ழில் திட்டங்களை ஆய்வு செய்து, புதிய த�ொழில்
த�ொழில் மேம்பாடு அடைய வேண்டும். சர்வதேச நுட்பத்துடன் மீள இயக்க முன்வர வேண்டும்.
நாடுகளில் தமது துறைசார் நிபுணர்கள், சர்வதேச மீளவும் கைத்தொழில் பூங்கா ஆரம்பிக்க முன்வர
நிறுவனங்கள் த�ொழிற்சாலைகள் மீளவும் இயக்க வேண்டும்.

முல்லைத்தீவு கரைய�ோரத்தில் சுண்ணாம்பு
க்கல் காணப்படுகின்றது. திருக�ோணமலை ட�ோக்
கிய�ோ சிமெண்ட் ஆலைக்கு ஜப்பான் நாடு முத
லீடு செய்துள்ளது. காங்கேசன்துறை சிமெந்து
ஆலையை மீள ஆரம்பிக்க ஜப்பான் ப�ோன்ற நாடு
கள் 950 மில்லியன் ரூபாய் திட்ட திட்டத்துடன்
முன்வர வேண்டும்.
இன்றைய சூழலில் சுண்ணாம்புக்கல்

த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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வலிமை மிக்கவர்கள். சமூக
இளைஞர்கள்
மாற்றத்தின் அச்சாணிகள். நாடு இளைஞர்

களை நம்பி இருக்கின்றது. இந்த வகையில் ஒரு
நாட்டின் எழுச்சியில் இளைஞர் சமூகத்தின்
வகிபாகம் அதிகமாகியுள்ள நிலையில், அவர்கள்
ப�ொறுப்புணர்ந்து செயற்பட வேண்டிய தேவை
மேலெழுந்து காணப்படுகின்றது. இந் நிலையில்
இளைஞர்களை உரியவாறு திசைமுகப்படுத் துவ
த�ோடு சகல துறைகளிலும் அவர்களின் பங்களிப்
பையும் சரிவர பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதும்
அவசியமாகும். இது சாத்தியப்படாதவிடத்து
பாதக விளைவுகள் பலவும் மேல�ோங்கும் என்ப
தையும் மறுப்பதற்கில்லை. இந்த வகையில்
மலையக இளைஞர்கள் குறித்து ந�ோக்குகையில்
அவர்களின் சமூக ரீதியான பங்குபற்றுதல்கள்
மற்றும் அவர்களுக்கான அங்கீகாரம் என்பன

யல் உள்ளிட்ட பல துறைகளும் இதில் உள்ளட
ங்கும். நாட்டின் எழுச்சிக்கு த�ோள் க�ொடுக்க
வேண்டிய இளைஞர்கள் பலரின் உயிர்கள் இங்கு
நிலவிய க�ொடிய யுத்த சூழ்நிலையால் காவு
க�ொள்ளப்பட்டமை க�ொடுமையிலும் க�ொடுமை
யாகும். இராணுவ மற்றும் விடுதலைப் புலிகள்
தரப்பில் உயிரிழந்த அனைவரும் எமது சக�ோதரர்
களே என்பதை மறந்து விடுவதற்கில்லை. இவர்
களின் இழப்பு நாட்டிற் கும், வீட்டிற்கும், நாட்டின்
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த�ொடர்பில் அதிருப்திகள் இருந்து வருகின்றன
இந்நிலை மாற்றப்பட வேண்டும் என்பத�ோடு ஒரு
அமு க்கக்குழுவாக இருந்து அல்லது அரசியலில்
பங் கேற்று சமூக அபிவிருத்திக்கு இளைஞர்கள்
வழிகாட்ட வேண்டும் என்ற கருத்துக்களும்
வெளிப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. மேலும்
மலையக இளைஞர்களின் ம�ௌனம் பாரிய பின்
விளைவுகளுக்கு உந்துசக்தியாக அமைந்துவிடும்
என்ற கருத்துக்களும் எதிர�ொலிப்பதனை அவதா
னிக்கக் கூடியதாக உள்ளது.

உலக வரலாறுகளின் திருப்பு முனையாக
இளைஞர்கள் இருந்து வருகின்றனர். ஒரு முன்
னேற்றகரமான ப�ோக்கிற்கு உந்துசக்தியாக இவர்
கள் விளங்குகின்றார்கள். அரசாங்கங்கள் ஆட்சி
பீடமேறுவதற்கும், பிழையான நெறிமுறைக
ளைக் கையாண்டதன் காரணமாக ஆட்சியிழப்பத
ற்கும் இளைஞர்கள் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளார்
கள். எமது நேச நாடான இந்தியாவில் பிரதமர்
ம�ோடியின் வெற்றியின் பின்னணியில் இளைஞர்
களின் உந்துதல் அதிகமாகவே காணப்பட்டது.
ஏனைய உலக நாடுகளிலும் இது இடம் பெற்று
ள்ளது. எனவேதான் உலகநாடுகள் இளைஞர்க
ளின் ஆளுமையை கருத்தில்கொண்டு அவர்களு
க்கு பல்துறைகளிலும் வாய்ப்பளித்து வருவ
த�ோடு அபிவிருத்திக்கான திட்டங்களையும்
செயற்படுத்தி வருகின்றன. இந்த வகையில் எமது
நாட்டின் இளைஞர் அபிவிருத்தித் திட்டங்கள்
ப�ோதுமானதாக இல்லை என்றும் செயற்றிறன்
குறைந்து காணப்படுவதாகவும் விசனங்கள்
இருந்து வருகின்றன. வரவு செலவு திட்டம்,
தேர்தல் விஞ்ஞானம், தேர்தல்மேடைகள் என்பவ
ற்றில் வழங்கப்படும் இளை ஞர்சார் வாக்குறுதி
கள் எந்தளவுக்கு நடைமுறைச்சாத்தியம் மிக்க
தாக உள்ளது என்பது கேள்விக் குறியாகும். ப�ொது
வாக வழங்கப்படும் வாக்குறுதிகள் காற்றில்
பறந்து விடுவதனையே நடைமுறையில் காண
முடிகின்றது.
இலங்கையின் இளைஞர்கள் பல்வேறு
சவால்களுக்கும் முகம் க�ொடுத்து வருகின்றனர்.
சமூகம், த�ொழில், ப�ொருளாதாரம், கல்வி, அரசி
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மு.சின்னத்தம்பி ஏற்கனவே சுட்டிக்காட்டி இருந்
தமையும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும்மேலும்
ஏறக்குறைய எல்லா பெருந்தோட்ட மாவட்டங்க
ளிலுமே த�ொழில்நுட்ப பயிற்சிக் கல்லூரிகளும்
பயிற்சி மையங்களும் இருந்த ப�ோதிலும் சிங்க
ளமே அவற்றில் பயிற்சி ம�ொழியாக உள்ள தால்
தமிழ் ம�ொழி மூலமாகக் கல்வி பயின்ற மலை
யக இளைஞர்கள் இப் பயிற்சி நெறியில் சேரமுடி
யாத நிலை காணப்பட்டமையையும் அவர் சுட்டி
க்காட்டத் தவறவில்லை.
	மலையக சமூகம் சகலதுறை சார் அபிவி
ருத்தி இலக்குகளையும் எட்டிப் பிடிப்பதற்கு
இன்னும் பகீரதப் பிரயத்தனத்தில் ஈடுபட வேண்
டியுள்ளது. இது இலகுவான ஒரு காரியமாக தென்
படவில்லை. இலக்குகளை உரியவாறு அடைந்து
க�ொள்வதற்கு இளைஞர்களின் சமூகரீதியான
சிந்தனை, அர்ப்பணிப்பு என்பன மிகவும்
அவசியமாகியுள்ளது. க�ொர�ோனா சூழ்நிலை
காரணமாக நகர்ப்புறங்களில் கடமையாற்றிய
மலையக இளைஞர்கள் தற்போது மலையகத்
திற்கு வருகைதந்து பல்வேறு த�ொழில்களிலும்
ஈடுபட்டு வருகின்றனர். க�ொர�ோனா இளைஞர்
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அபிவிருத்திக்கும் பேரிழப்பு என்பதனையும் மறு
ப்பதற்கில்லை.
வாய்ப்பில்லாத மலையக இளைஞர்கள்
இளைஞர் அபிவிருத்தி, செயற்பாடு
குறித்து பேசுகின்றப�ோது, மலையக இளைஞர்
கள் த�ொடர்பில் நாம் சற்று ஆழமாகவே கவனம்
செலுத்த வேண்டியுள்ளது. தேசிய மட்ட வாய்ப்பு
களில் இவர்கள் எந்தளவு உள்ளீர்க்கப்படுகின்
றார்கள்? இவர்களின் சமூக அந்தஸ்து எவ்வாறு
ள்ளது?அரசியலில் உரிய இடம் இவர்களுக்கு
வழங்கப்படுகின்றதா? தலைமைத்துவ விடயங்க
ளில் இவர்களின் வகிபாகம் என்ன? இவர்களின்
கருத்துக்களை சமூக நிறுவனங்கள் எந்தளவுக்கு
உள்வாங்குகின்றன? என்பது த�ொடர்பில் சிந்திக்
கையில் திருப்தியான வெளிப்பாடுகளைக் காண
முடியவில்லை. ஒரு புறந்தள்ளப்பட்ட நிலையி
லேயே இவர்களின்நிலைமை மலையகத்தில்
காணப்படுகின்றது. தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்
படும் இடங்களில் இளைஞர்களின் உள்ளீர்ப்பு
திருப்தியாக இல்லை. இளைஞர் அபிவிருத்தி
திட்டங்களை அரசியல் த�ொழிற்சங்கவாதிகள்
உரியவாறு முன்னெடுப்பதாக இல்லை. சில
கட்சிகளிடம் செயற்றிட்டங்கள் உள்ளப�ோதும்
அவை ஏட்டளவிலேயே முற்றுப்பெற்று விடுகி
ன்றன. அல்லது மேதினத்துக்கு மேதினம் மட்டுமே
அவை தூசுதட்டிப் பார்க்கப்படுகின்றன. இதனால்
இளைஞர் அதிருப்தி மேல�ோங்கியுள்ளது. இளை
ஞர்களை ஏணியாக்கி, அவர்களை மையப்
படுத்தி மேல்நகரும் அரசியல்வாதிகள் பின்னர்
அவ்விளைஞர்களை கைகழுவி விடுவது ஒன்றும்
புதிய விடயமல்ல.
இளைஞர்களுக்கான பயிற்சி வசதிகள்
உரியவாறு காணப்படவில்லை. இதனால் குறை
வான தகைமையைக் க�ொண்டுள்ள இளைஞர்
கள் கீழ்மட்ட த�ொழில்களில் பல சிரமங்களுடன்
வாழ்க்கையைத் த�ொலைத்துக் க�ொண்டிருக்கின்
றனர். நகர்ப்புற வர்த்தக நிலையங்களில் த�ொழில்
நிலையில் இவர்கள் படும் அவலங்கள் ச�ொல்லி
முடியாது. மனிதவள அபிவிருத்தி வகிக்கும்
முக்கிய பங்கினை உணர்ந்துள்ள அரசாங்கம்
அதனை மேம்படுத்துவதற்கென்று நாட்டின் பல்
வேறு பகுதிகளிலும் மனிதவள அபிவிருத்தி
மையங்களை அமைந்துள்ளது. எனினும் த�ோட்ட
இளைஞர்களுக்கு அவ்வித பயிற்சிக்கான வசதி
கள் மிகவும் குறைவாகவே உள்ளன. தமிழ்மொழி
மூல பயிற்சியாளர் இல்லாமை இதற்கான
முக்கிய காரணமாகும் என்பதனை பேராசிரியர்

களை ஒருமுகப்படுத்தி இருக்கின்றது. இந்நிலை
யில் இந்த ஒருமுகத்தன்மையைப் பயன்படுத்தி
இளைஞர்கள் சமூக அபிவிருத்தி குறித்து சிந்தித்து
காத்திரமான பங்காற்ற வேண்டும். தானுண்டு
தமது குடும்பமுண்டு என்ற குறுகிய வரைய
றையை விட்டு வெளியேறி சமூகம், நாடு, உலகம்
என்ற பரந்த ந�ோக்கில் செயற்பாடுகளை விசாலப்
படுத்திக் க�ொள்ள வேண்டும்.
அழிக்க முடியாத சக்தி
சுவாமி விவேகானந்தர், ச�ோக்ரடீஸ்,
அப்துல் கலாம் ப�ோன்ற பலர் இளைஞர் சக்தியின்
முக்கியத்துவத்தினை வலியுறுத்தியுள்ளனர். உன்
உலகம் என்பது உன்னிடமிருந்து தானே த�ொட

ங்குகின்றது. எனவே நீ முதலில் பகுத்தறிவு
சிந்தனையாளராக மாற வேண்டும் என்கிறார்
ச�ோக்ரடீஸ். நான் ஏதென்ஸ் நகர இளைஞர்களைக்
கெடுக்கிறேன்.மக்களின் மத நம்பிக்கைக்கு மாசு
கற்பிக்கிறேன் என்றெல்லாம் என்மீது குற்றம்
சாட்டி எனக்கு மரணதண்டனையே தக்கது என்று
முடிவு கட்டி விட்டீர்கள். விரைவில் என்னை
நீங்கள் அழித்துவிடலாம். ஆனால் என்னோடு
என் கருத்துக்களையும் அழித்துவிடலாம் என்ற
உங்கள் எண்ணம் ஒரு ப�ோதும் நிறைவேறாது.
எனக்குப் பின்னால் எண்ணற்ற இளைஞர்கள்
ஏதென்ஸ் நகர மக்களை நல்வழிப்படுத்த நற்
த�ொண்டாற்ற த�ோன்றிக் க�ொண்டே இருப்பார்
கள் என்று இளைஞர் சக்தியில் சாக்ரடீஸ் நம்பி
க்கை க�ொண்டிருந்தார்.
இந்த வகையில் சமூக அபிவிருத்தியில்
இளைஞர்கள் ஆக்கபூர்வமான வகிபாகத்தினைக்
க�ொண்டிருக்க வேண்டும் என்று கருதப்படுகி
ன்றது. மலையக மக்களின் பலதரப்பட்ட பிரச்சி
னைகள் த�ொடர்பில் இளைஞர்களின் கவனம்
திரும்பி இருந்ததை கடந்த காலத்தின் பல
விடயங்கள் எடுத்துக்காட்டின. த�ோட்டத் த�ொழி
லாளர்களின் சம்பள அதிகரிப்பிற்காக ஏனைய�ோ

த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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கேள்வி:

தமிழ் மக்கள் தமது அதிகாரங்களைப் பயன்படு
த்தும் வண்ணம் ஒரு சூழலை இந்திய மத்திய
அரசு உருவாக்க மாநில அரசு அழுத்தம் க�ொடு
க்குமா?
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பதில்:

	தென்கிழக்கு ஆசிய புவியரசில் பல பிரச்சினைகள் உள்ளன.
இந்தியாவைச் சுற்றிலும் எதிரிகள் உள்ளார்கள். பாகிஸ்தான் இந்தியாவுக்கு
நல்ல எண்ணத்தில் நல்ல திறமான உறவுகள் இல்லை. சீனாவிடமும்
நல்ல உறவு இல்லை. நேபாளமும், இன்றைக்கு சரியாக இந்தியாவுடனும்
ஒட்டுறவு இல்லாமல் இருக்கின்றது. வங்கதேசத்திற்கும், இந்தியாவுக்கும்
சரியான உறவுகள் இல்லை. அதே ப�ோல மியான்மரில் பல பிரச்சினைகள்.
உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். இலங்கையின் ஆதரவ�ோடு சீனா இன்றைக்கு
இந்து மகா சமுத்திரத்தில் குடிக�ொண்டு விட்டது. இப்போது கச்சத்தீவு
த�ொடங்கி ராமேஸ்வரம் எல்லைவரை. இரண்டு நாளைக்கு முன்னர் தான்
சீன அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்துள்ளார்கள். இந்த சூழ்நிலையில், இலங்கை
ஈழத்தமிழர்கள் பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம், இந்தியா ஆதரவு நீட்டினால்,
நாளைக்கு, அது நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு. இந்து மகா சமுத்திரத்தில் ஏற்கனவே
சீனாவுடைய ஆதிக்கம். பட்டு வழிச்சாலை, வியாபார வழிச்சாலை என்று
ஆரம்பித்து அது ஏற்கனவே அந்த ஆபிரிக்கா தென்னமெரிக்க நாடுகளுக்கு
செல்லக்கூடிய வகையில் பட்டு வழி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியா
அமைதி மண்டலமாக இருந்தது. அங்கே சீனாவின் ஆதிக்கம், நாளுக்கு நாள்
அதிகமாகிவிட்டது. அது மட்டும் இல்லை அம்பாந்தோட்டை, 99 வருட
குத்தகை. இலங்கையில் உள்ள க�ொழும்பு துறைமுகத்தை தனி இடத்தை சுய
அதிகாரம் பெற்ற ஒரு துறைமுகம் கூட்டமாக ஒரு பகுதியை தன் வசமாக்கி
இருக்கிறது. அதனை China city என்றழைக்கின்றார்கள். இலங்கை முழுவதும்
சீன எழுத்துக்களில் பலகைகள் உள்ளன.
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ழத்தமிழர் பிரச்சினைக்கு ஒரு
தீர்வு அமைய வேண்டும் என்பதில்
அக்கறை க�ொண்டவரும், அதற்காக
நீண்டகாலம் அயராது உழைத்து வரு
பவரும், திமுகவின் செய்தித்தொடர்பாள
ருமான வழக்கறிஞர் கே.எஸ்.இராதா
கிருஸ்ணன் அவர்கள், 13ஆம் திருத்
தச் சட்டம் த�ொடர்பாகவும், ஈழத் தமிழர்
த�ொடர்பாக
இந்தியாவின்
நிலைப்
பாடு குறித்தும் இலக்கு உடகத்திற்கு
வழங்கிய பிரத்தியேக செவ்வி

பதில்:

நிச்சயமாகத் க�ொடுக்கும். 2009 காலகட்டங்களில் நாங்கள் காங்கிரஸ்
கட்சியில் கூட்டாக இருந்து அமைச்சரவையில் பங்கேற்றது உங்களுக்கு
நன்றாகத் தெரியும். அப்போது முள்ளிவாய்க்கால் சம்பவம் நடந்த ப�ோது,
நானும், அழகிரி, ராஜா ப�ோன்றோர் இராஜினாமா செய்து, எங்கள் ஆதரவைத்
திரும்பப் பெற்றோம். எதிர்ப்பைத் தெரிவித்தோம். ரெச�ோ இயக்கமாக
முதல்வர் லண்டன் வந்து பேசினார். பிரிட்டன் பாராளுமன்றத்தில் சென்று
ஈழத்தமிழர்களுக்காகப் பேசின�ோம். ஐ.நா. வரைக்கும் சென்று கலைஞரின்
மனுவை வழங்கின�ோம். அந்த மனுவில் ஈழத்தமிழர் நலன் பேணப்பட
வேண்டும் என்றும், உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றும்
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அது மட்டுமல்ல, டெல்லியில் ரெச�ோ நடத்திய
மாநாட்டில் அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களையும் சந்தித்து, முதலமைச்சர்
பேசினார்.
	மேலும் பல்வேறு தூதரகங்களுக்குச் சென்று ஈழத்தமிழர் சார்பாக
பேசின�ோம். அப்போதைய பிரதமர் மன்மோகன்சிங் இலங்கையில் நடக்
கும் காமன்வெல்த் மாநாட்டிற்கு செல்லக்கூடாது என்று க�ோரிக்கை வைத்த
தையடுத்து, பிரதமர் மன்மோகன்சிங் அந்த மாநாட்டிற்குச் செல்லவில்லை.
இப்படியெல்லாம் கடந்த காலத்தில் நாங்கள் செய்ததை எல்லாம் நினைவில்
க�ொண்டு, மத்திய அரசிற்கு அழுத்தத்தைக் க�ொடுப்போம்.

கேள்வி:

இந்தியா இலங்கைத்  தமிழர்களுக்கு நன்மை செய்தால்

இப்படி
சீனாவின்
ஆதிக்கம்,
நாளுக்கு நாள் வரும்போது நமக்கு
வடபகுதியிலும் சீனா, தென் பகுதியி
லும் இலங்கையின் ஆதரவ�ோடு சீனா
வந்து விட்டது. இந்து மகா சமுத்திரத்
தில் ஒரு பக்கத்தில், டியூக�ோ காசியா
தீவில் அமெரிக்காவுடைய ஆதிக்கம்
இருந்தது. அப்போது இந்திரா காந்தி
காலத்திலே
அமெரிக்கா,
டிக்ஸித்
காலத்தில் ஒரு இராணுவ தளம்
அமைக்கும்போது
அன்றைக்கு
ச�ோவியத் ரஸ்யா பிரிவாகவில்லை.
அப்போது
ச�ோவியத்
ரஸ்யாவும்,
இந்தியா
கடுமையாகப்
ப�ோராடி
அந்த டியூக�ோ காசியாவில் இருந்த
அந்த அமெரிக்க இராணுவத்தளத்தை
அப்புறப்படுத்தினார்கள். அந்த ராணுவ தளத்தை அமைப்பது டியூக�ோ
காசியாவில் இருந்த தீவு அதாவது சீசெய்ன்ஸினுடைய ச�ொந்த பூமி. அதனை
பிரிட்டன் குத்தகைக்கு எடுத்து அதை துணைக் குத்தகைக்காக அமெரிக்கா
அன்றைக்கு எடுத்து சென்றதை அன்னை இந்திரா காந்தியினுடைய
கடுமையான ப�ோராட்டத்தின் விளைவாகவும் கடுமையான எதிர்ப்பிலும்
எடுத்துச் சென்றார்கள். திரும்பவும் அதே இடத்தில் அமெரிக்க இராணுவத்
தளம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கன்னியாகுமரியில் இருந்து கிட்டத்தட்ட சில
ஆயிரம் கில�ோமீற்றர் இலங்கையைத் தாண்டி அமெரிக்க இராணுவ தளம்
இருப்பது நல்லதல்ல.
ஒரு பக்கம் பிரான்ஸ், அதே ப�ோல கீழ்ப்புறம் கிழக்குப் பகுதி
இந்துமகா சமுத்திரப் பகுதியில் ஜப்பான் எண்ணெய் வளம் பற்றிய
ஆய்வுகள் நடத்திக்கொண்டிருக்கின்றது. திருக�ோணமலை ஒரு கேந்திரப்
பகுதி திருக�ோணமலையில் அனைத்து கட்சிகளும் கண் வைத்துக் க�ொண்டி
ருக்கின்றன. ஏற்கனவே, அமெரிக்கா ஒரு முப்பது, நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு
முன்னர் திருக�ோணாமலை துறைமுகத்தை குத்தகைக்கு கேட்டது. voice
of Americaக்காவும் எண்ணெய் கிடங்குகள் வைக்க கேட்டது. அன்றைக்கு
இந்தியா எதிர்த்ததால் வழங்கவில்லை. இப் படியான நிலையில் புதிய
அரசியலில் பல சிக்கல்கள். அதே ப�ோல சீனா இன்றைக்கு வடக்கையும் தரை
வழியாக பட்டு வழிச்சாலை ப�ோட்டு மும்பை வழியாக ஆப்கான் வழியாக,
பாகிஸ்தான் வழியாக, கிட்டத்தட்ட நம்ம குஜராத் கடல் எல்லைவரை எட்டி
விட்டார்கள். வடக்கே தரைவழி மார்க்கமாக, பட்டு வழிச்சாலை.

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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மிழர் வரலாற்றில் தைத்திங்களுக்குச் சிறப்பி
டம் உண்டு. வாழ்வாதாரத்தின் அடித்தளமாகத்
திகழ்ந்த உழவுத்தொழிலைப் ப�ோற்றிய தமிழர்,
தைத்திங்களையே அறுவடைக் காலமாகக் க�ொண்
டனர். வாழ்வை வளப்படுத்தும் அறுவடையைத்
தமிழர் க�ொண்டாடியதன் த�ொடர்ச்சியே தைப்
ப�ொங்கல் பெருவிழா எனலாம். அறுவடை விழா
வாகவும், நன்றி கூறும் நாட்களாகவும் ஊரே கூடிக்
க�ொண்டாடும் கலைகளின் களமாகவும் இம்மாதம்
அமைகின்றது.
கடந்த கால் நூற்றாண்டுக்கு மேலாக ஐர�ோ
ப்பிய, வடஅமெரிக்க, ஆஸ்திரேலிய வாழ்புலங்
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தமிழரே. அதற்குக் காரணங்கள் இருக்கின்றன.
கனடாவிலேயே அதிகளவு தமிழர்கள் வாழ்கின்
றனர். கணிசமான�ோர் தாயகத் த�ொடர்புகளற்ற
குடும்பங்களாக இருக்கின்றனர். இனித் த�ொடரும்
தலைமுறைகளின் நிரந்தர வாழிடமாக இத் தளமே
அமைகின்றது. இந்நிலையில் பெரிதும் ஆங்கில
ம�ொழி வயப்பட்ட சூழலில், தமிழ் ம�ொழிப் பயன்
பாடு அருகிச் செல்வதையும், கனடியத் தேசியப்
பண்பாடு இளைய�ோரை அதிகளவில் ஈர்க்கும்
நிலையினையும் அவதானத்துக்குட்படுத்திய சமூ
கப் பற்றாளர் சிலர் மரபுப் பேணல் சிந்தனையை
முன்வைத்தனர்.
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களில் தனித்துவமாக சமூகக் கட்டமைப்பாக உருக்
க�ொண்டிருக்கும் புலம்பெயர் தமிழ்ச்சமூகம், தை
மாதத்தையும் ப�ொங்கல் விழாவையும் புதிய பரிமா
ணங்களில் அணுகத் த�ொடங்கியிருக்கின்றது.
நிலைத்த மரபுகளைக் க�ொண்ட ஓரினம்
பிறவினங்கள�ோடு இணைந்தவ�ொரு தளத்தில்
வாழும் நிலை ஏற்படுகின்றப�ோதும், பிறவினத்த
வரின் ஆளுகைக்குட்பட்டு வாழும் நிலையிலும்
மரபுகளைப் பேணுவது த�ொடர்பான சிந்தனை
த�ோற்றம் க�ொள்கின்றது.

இதன்வழியே மரபைப் பேணுதல் த�ொடர்
பான சிந்தனைய�ோட்டம் முதன்முதலில் புலம்
பெயர்ந்த தமிழ்ச்சமூகத்தவரிடையே த�ோற்றம்
க�ொண்டது என்பதில் வியப்பில்லை. தாயகத்தை
விட்டு வெளியேறி, பலவினங்கள் கலந்துறையும்
ஓரியங்குதளத்தில் நிரந்தரமான வாழ்வைக் கட்ட
மைத்து வாழ முற்படும்போது, பண்பாட்டு மரபுக
ளையும் காத்துச்செல்ல வேண்டிய உன்னதமான
தேவை உணரப்படுகின்றது.
	பலவினமக்கள் இணைந்து வாழும் வாழ்
புலத்தில், ஒவ்வொரு இனமும் தனித்துவ அடையா
ளங்களைத் த�ொடர்ச்சியாகப் பேணத் தவறுமாயின்,
வாழும் புலத்தில் அவ்வினங்கள் கரைந்து அழிந்து
விடும் என்பதே வராலாற்று உண்மை. இந் நிலை
யில் அடையாளப் பேணல் த�ொடர்பான விழிப்
புணர்வு குறித்து இனப்பற்றுக் க�ொண்ட இனங்கள்
ஆழமாகச் சிந்திக்கத் த�ொடங்குகின்றன. அதற்கான
வழிவகைகளைத் தேட ஆரம்பிக்கின்றன.
இவ்வாறான கருத்தோட்டங்களின் வழி
யாக புலம்பெயர்ந்தோர் வாழ்புலத்தில் தைத்திங்
களானது, தமிழர் மரபுத் திங்கள் என்ற புதிய வடிவ
த்தைப் பெறுகின்றது. இவ்வாறானத�ொரு வடிவத்
தில் தைத்திங்களைய�ோ அல்லது ப�ொங்கல் விழா
வைய�ோ ந�ோக்கும் சூழல் தாயகத்தில் இல்லை.
பு ல ம ்பெ ய ர்ந்தோ ரு ள் ளு ம் இ ந்த த்
தேவையை முதலில் உணர்ந்தோர் கனடாவாழ்

ப�ோற்றும் மாண்பு உருவாக வேண்டும்.
எமது அடையாளப் பேணல் த�ொடர்பில்
நாம் பெரிதும் கருத்திற் க�ொள்ள வேண்டிய விடய
ங்களாக இருப்பவை ம�ொழி, வழிபாடு, பண்பாடு,
மரபுசார் நடத்தைகள், வரலாறு ப�ோன்ற விடயங்
களே.

கனடா த�ொழில்நுட்பக் கல்லூரி 1999இல்
‘தமிழ்மொழிக் கிழமை’ என்ற பெயரில் இந்த
முயற்சியைத் த�ொடங்கியது. பின்னாட்களில் இது
தைப்பொங்கலைய�ொட்டி, தைமாதத்தில் முன்னெ
டுக்கப்படும் மரபுப் பேணல் நிகழ்வுகளாக மாறின.
	மரபுரிமை என்ற ச�ொல் கூட கடந்த கால்
நூற்றாண்டுக்குள்தான் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்
ளது. மரபை உரிமையாகக் கருதும் சிந்தனையின்
வெளிப்பாடாகவே இச்சொல் உருப்பெறுகின்றது.
கனடா அரசின் பல்லினப் பண்பாட்டுக்
க�ொள்கைகள் இனஞ்சார்ந்த அடையாளப் பேணல்
முயற்சிகளுக்குச் சார்பாக இருந்தன. இதன்வழியே
தைத்திங்கள் ‘தமிழர் மரபுத் திங்கள்’ என்ற அங்கீ
காரத்தை அரச நிர்வாக அலகுகள் மட்டத்தில்
பெற்றது.

இதன் விளைவாக, தைத்திங்கள், அடையா
ளப் பேணல்கள் த�ொடர்பான விழிப்புணர்வு
குறித்து அதிகளவில் பேசும் மாதமாக அமைந்து
விடுகின்றது. தைத்திங்களை மரபுத் திங்களாகக்
கருதிச் செயற்படும் சூழல், தற்போது பிரித்தானியா
விலும் த�ோன்றியுள்ளமை மகிழ்ச்சி தருகின்றது.
அங்கு அரச அங்கீகாரம் மரபுத் திங்களுக்கு கிடைத்
திருக்கும் செய்தி, தமிழர் அனைவருக்கும் புத்தூ
க்கம் தருகின்றது. தமிழர் வாழும் ஏனைய ஐர�ோப்
பிய நாடுகளிலும் தைமாதத்தை மரபுத் திங்களாகப்

	மாறுபட்ட பண்பாட்டுச் சூழலில் த�ோன்றி
வளர்ந்துக�ொண்டிருக்கும் புலம்பெயர்ந்தோரின்
இளைய தலைமுறையினர் தமிழியல் சார்ந்த வாழ்
வைக் கல்வியாகவே கற்றுத் தெரிந்துக�ொள்ள
வேண்டிய நிலையில் உள்ளனர். இந்நிலையில்,
தமிழருக்கே உரித்தான வாழ்வியல் க�ோட்பாடுக
ளில் எவற்றை விடுப்பது எவற்றைப் பேணிச்
செல்வது என்ற சவால்களே எம்மிடம் நிறைந்து
கிடக்கின்றன.

குடியேறிய வாழிட நாடுகளில் நாம் பேணிச்
செல்ல வேண்டிய அடையாளங்கள் பற்றியும்
தேவையான தமிழர் மரபுகளை விட்டு விலகிச்
செல்லாத புதிய வாழ்வியல் க�ோட்பாடுகளை
வகுத்துச் செல்வது பற்றியும் எடுத்துக் கூறுவதா
கவே மரபுரிமைச் செயற்பாடுகள் அமைய வேண்
டும். கனடாவில் இயங்கிவரும் தமிழ் மரபுரிமை
நடுவம் கீழ்க்காணும் இலக்குகளை முதன்மையா
னதாகக் க�ொண்டுள்ளது.

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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றுப்பின அரசியல் தலைவர்கள் அனைவரும்
1990 இல் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட
ப�ோது, அரசியல் அரங்கை நெல்சன் மண்டேலா
வுக்கும் (Nelson Mandela) ஏனைய அரசியல் தலைவர்
களுக்கும் க�ொடுத்துவிட்டு, அரசியல்வாதிகளின்
செயல்களை மதிப்பீடு செய்து விமர்சிப்பவராக
பேராயர் மாறினார். மண்டேலா உட்பட அரசியல்
வாதிகள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் தங்கள்
க�ொள்கைகளின்படி வாழத் தவறியப�ோது,
அவர்களை விமர்சிப்பதற்கு அவர் எவ்வகை
யிலும் தயங்கவில்லை. அவரது க�ொள்கைகள்
எப்போதுமே அவரது இறை நம்பிக்கையிலும்,
நீதியிலும் உபுண்டு க�ொள்கையிலும் ஊன்றி
யிருந்தன.

“இனவெறி ஒரு பாவம். அன்பு, அமைதி,
சமத்துவம், நீதி, கருணை ப�ோன்ற விழுமியங்கள்
எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற
இறைவனின் விருப்பத்துக்கு அது முற்றிலும்
எதிரானது. மனித மாண்புக்கு இது ஒரு பெரும்
அவமதிப்பு என்பது மட்டுமன்றி இது ஒரு மனித
உரிமை மீறலுமாகும். மனித மாண்பு முழு மனித
குலத்துக்கும் இறைவன் க�ொடுத்த பெரும்
க�ொடையாகும். கடவுளின் சாயலாகவும் மாதிரி
யாகவும் விளங்க ஒவ்வொரு மனிதனும் பெற்றிரு
க்கின்ற க�ொடை இதுவாகும். ஒவ்வொரு மனித
னிலும் இருக்கின்ற கடவுளின் சாயலை இது
முற்றிலும் இழிவுபடுத்துகிறது. மனித உரிமை
கள் மனித மாண்புக்குக் க�ொடுக்கப்படும் பாதுகா
ப்பாகும். இனவாதத்தால் சீர்குலைக்கப்பட்ட
முழுமைத்தன்மையை மீட்டெடுக்கும் மனித
உரிமைப் ப�ோராட்டத்தில் நாம் அனைவரும்

பங்கெடுக்கின்றோம். இனவெறி, இனவேற்
றுமை, அந்நியரை வெறுத்தல் ப�ோன்ற சகிப்புத்
தன்மைக்கு எதிரான ப�ோராட்டங்கள் அனைத்தும்
மனித வாழ்வைப் புனிதமாக்கி அதனை முழுமை
ப்படுத்த எடுக்கப்படும் ப�ோராட்டங்கள் ஆகும்.

1990களின் த�ொடக்கத்தில் சனநாய வழி
முறைக்குத் திரும்புகின்ற கடினமான பயணத்
தைத் தென் ஆபிரிக்கா முன்னெடுத்த காலப்பகுதி
களில் நிகழ்ந்த வன்முறைகளின் ப�ோது, எப்படி
நிறவெறிக் க�ொள்கை தென் ஆபிரிக்க கறுப்பின
மக்களின் வாழ்க்கையைச் சின்னாபின்னமாக்கி
யத�ோ அதைப் ப�ோலவே, பாரபட்சமான க�ொள்
கையைக் க�ொண்டிருந்த வெள்ளை இனத்தவரின்
ஆன்மாக்களும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தன என்று
குணமாக்கல், ஒப்புரவுப�ோன்ற விடயங்களை
ந�ோக்கி நாடு நகருவதற்கு உதவுவதில் தனது
கவனத்தைச் செலுத்திக் க�ொண்டிருந்த ரூட்டு
கூறினார்.
புதிதாகத் தேர்தல் மூலமாகத் தேர்ந்தெ
டுக்கப்பட்ட அதிபர் மண்டேலா ‘உண்மைக்கும்
நீதிக்குமான ஆணைக்குழுவின்’ (Truth and Justice Commission) தலைவராகப் பேராயரை 1995
இல் நியமித்தார். பேராயர் ரூட்டுவின் பணிகள்
அனைத்துக்கும் சிகரமாக இந்தப் பணி அமைந்
தது. நிறவெறிக்காலத்தின் ப�ோது இழைக்கப்பட்ட
வேதனைமிக்க க�ொடுமைகளை நேருக்குநேர்
உண்மையாக எதிர்கொண்டு முழு நாட்டையும்
குணமாக்கலுக்கு இட்டுச்செல்கின்ற ஓர் உன்னத
மான முயற்சியாக இது அமைந்தது.
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“ஏற்பட்டிருக்கும் காயங்களைத் திறந்து,
அவை சீழ்ப்பிடித்துப் ப�ோகாவண்ணம் அவற்
றைச் சுத்தப்படுத்துவதே இந்த ஆணைக்குழுவின்
ந�ோக்கமாகும். அத்துடன் எமது கடந்த காலத்தை
எவ்வளவு காத்திரமாக பார்க்க முடியும�ோ அவ்
வளவுக்கு நாங்கள் பார்த்திருக்கிற�ோம். அந்தக்
கடந்த காலத்தை நாங்கள் மறுதலிக்க வில்லை.
எவ்வித அச்சம�ோ பயம�ோ இன்றி மிருகத்தின்
கண்களை நாங்கள் நேருக்கு நேராக உற்றுப்
பார்த்திருக்கிற�ோம்” என்று பிபிசி ஊடகத்துக்கு
வழங்கிய செவ்வியில் பேராயர் ரூட்டு குறிப்பி
ட்டிருந்தார். ரிஆர்சி (TRC) தனது அமர்வை ஆரம்
பித்த முதல் நாளில் பேராயர் பகிரங்கமாக
அழுததைக் காணமுடிந்தது. நாடு எப்படிப்பட்ட
பாதிப்புகளையெல்லாம் சந்திக்கப் ப�ோகின்றது
என்ற விடயத்தை மக்கள் மிகத் தெளிவாகப்
புரிந்துக�ொள்ள இந்தத் தருணம் வழிவகுத்தது.
அப்படி அழுததையிட்டுத் தான் வருந்துவதாக
பின்னர் அவர் கூறியிருந்தார்.

“முதல் நாள் என்னைக் கட்டுப்படுத்த
முடியாது நான் அழுதேன். அதன் பின்னர் இது
நல்லதல்ல, ஏனென்றால் உண்மையில் பாதிக்கப்
பட்டவர்களை மையப்படுத்தாது ஊடகங்கள்
என்மேல் தங்கள் கவனத்தைத் திருப்பின. அதன்
பின்னர் அழவேண்டும் என்று நான் உணர்ந்த
நேரங்களில் எல்லாம் ப�ொதுவெளியில் அழாது
வீட்டில�ோ அல்லது ஆலயத்தில�ோ தான் நான்
அழுதேன்.”
“எமது முதன்மை ந�ோக்கம் பழிவாங்
குவத�ோ அல்லது தண்டிப்பத�ோ அல்ல. ஆனால்
‘உபுண்டு’ க�ோட்பாட்டை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு, அத்துமீறி இழைக்கப்பட்ட காயங்க
ளைக் குணமாக்கி, சமமற்ற தன்மைகளைச்
சீர்ப்படுத்தி, உடைந்து ப�ோன ஒரு உறவை
மீண்டும் பழைய நிலைக்குக் க�ொண்டு வரு
வதே எமது உண்மையான ந�ோக்கமாகும்.”
அரசியல் ரீதியாகத் தாம் இழைத்த குற்றங்களை
வெளிப்படையாகவும் ப�ொதுவெளியிலும்கூற
முன்வந்தவர்களுக்கு ப�ொதுமன்னிப்பை இந்த
ஆணைக்குழு வழங்கியதுடன் நிறவெறிக் காலத்
தில் மனித உரிமை மீறல்களில் உயிர் தப்பியவர்
களுக்கான இழப்பீடுகளை வழங்க அப்படிப்
பட்டவர்களை ஊக்குவித்தது.
‘ஆணைக்குழுவின் பணி முற்றுப்பெறா
மல் இருக்கிறது’ என்று ஏறத்தாழ பத்து ஆண்டு
களுக்குப்பின் அவர் கூறினார். ஆணைக் குழுவில்
பெற்றுக்கொண்ட சான்றுகளை ஆதாரமாகக்
க�ொண்டு, 300 விசாரணைகள் மீது வழக்குகளைத்
த�ொடருமாறு அவரும் ஆணைக்குழுவில் இருந்த
அவரது சகாக்களும் பரிந்துரை செய்திருந்தனர்.
ஆனால் அவர்கள் பரிந்துரை செய்தது ப�ோல
அந்தச் செயற்பாடுகள் நடைபெறவில்லை. நிற
வெறிக் காலத்தில் ப�ோராட்டத்தின் இருபக்கங்க
ளிலும் குற்றங்களை இழைத்தவர்களுக்கு உத்தி
ய�ோகப்பற்றற்ற முறையில் ஒரு இரகசியப்
ப�ொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டது பின்னர்
தெரியவந்தது.
வழக்குகள் த�ொடரப்படாத விடயங்கள்
த�ொடர்பாக தனது கருத்தைத் தெரிவித்த ரூட்டு,
அரசியல் இலாபத்துக்கு மேலாக க�ொள்கை
களுக்கே முக்கியத்துவம் க�ொடுத்தார்.
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இங்கே
நம்முடைய
இந்து
மகா
சமுத்திரத்திலும் கடல் மார்க்கமாக, பட்டு
வழிச்சாலை. இதெல்லாம் கவனித்து
இந்த
சூழலில் இந்தியா வுக்கு பாதுகாப்பு ஒன்று
இருக்கின்றதால் ஈழத் தமிழர் பிரச்சினையில்
தலையிட்டு அதில் ஒரு மேலாண்மையை நிறுவி
தன்னுடைய ஆளுமையை நிறுவி, ஈழத்தமிழர்
அத்தனைபேரும், இந்தியாவினை தாய்நாடு
என்று நினைத்தால். இந்தியாவில் ப�ோர் நடந்தது.
இந்தியாவுக்கும் இலங்கையருக்கும் ப�ோர்
நடந்தது. 1964இல்
சீனவுக்கும்
அப்போது
செல்வநாயகம் அவர்கள் வீரசிங்கம் அரங்கில்
என்ன பேசினார்? இந்தியா எங்களுடைய
தாய்நாடு.
ஜவஹர்லால்நேரு
ஒப்பற்ற
தலைவர். இங்கே நிதி திரட்டி இருக்கி ற�ோம்.
யாழ்ப்பாணம் தெருக்களில் நிதி திரட்டி
இருக்கிற�ோம். இந்த நிதியை நாங்கள் இந்திய
அரசு எங்களுடைய தாய்நாட்டுஅரசுக்கு, எங்களு
டைய, ஜவஹர்லால் நேருக்கு அனுப்பப் ப�ோகி
ற�ோம் என்று வீராவேசமாக பேசவில்லையா?
இது எவ்வளவு ஒரு அன்பான விஷயம். அன்றை
க்கு ஆயுதப்போராட்டம்
கிடையாது. இது
1964இல்.
வங்களாதேசம் பெற்றுத்தர வேண்டும்
என இந்திரா தீர்க்கமாக இருந்தப�ோது, என்ன
ச�ொன்னார்கள்? பாகிஸ்தான் விமானங்கள்
வந்தால் க�ொழும்பில் எண்ணெய் ப�ோட்டு
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லது அவை சுதந்திரமாகச் செயற்படக்கூடிய வாய்
ப்புக்களை அருகச் செய்திருப்பதைக்காணக் கூடிய
தாக உள்ளது. அதேப�ோல வடக்கு கிழக்கைப்
ப�ொறுத்தவரையில் இவ்வாறான ஒரு சூழல்
இருந்தாலும், இவ்வாறான அமைப்புக்களை
உருவாக்குவதற்கு தமிழ் அரசியல் கட்சிகள்
விழிப்புக் காட்ட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கி
றது. ஆனால் அவை அவற்றைச் செய்யாதிருக்கி
ன்றன. அதுவும் ஒரு முக்கியமான விடயமாக
இருக்கின்றது. மக்கள் ஒரு திரட்சியாக அல்லது
சிவில் சமூகம் ஒரு திரட்சியாக தமது குரலை
உயர்த்துவதற்கு அரசியல்வாதிகள் பின்புலத்தில்
இருந்து அதற்கான தளத்தை உருவாக்கி, தாங்கள்
ப�ோராளிகளாக இருந்து மக்களை முன்னகர்த்தி
அவர்களை வழிப்படுத்தக்கூடிய நிலைமையை
தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் உருவாக்கியிருக்க
வேண்டும். ஆனால் அரசியல் கட்சிகள் யார்
முன்னால் செல்வது என்ற பிரச்சினையில்
இருக்கிறார்கள். எந்தக் கட்டமாக இருந்தாலும்
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“குற்றங்கள் முழுமையாகப் பகிரங்கமாக
வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் அல்லது உரிய
முறையில் வழக்கு த�ொடரப்பட வேண்டும்.
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான இழப்பீடுகள் உரிய
முறையில் வழங்கப்பட வேண்டும். இச் செயற்
பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படாது விட்டால், தென்
னாபிரிக்கர்கள், அவர்கள் எந்தநிறத்தை அல்லது
சமயத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்
களால் பாதிப்புகளிலிருந்து முழுமையாக விடு
பட முடியாது” என்று பேராயர் கூறியிருந்தார்.
“மன்னிப்பு என்பது இழைக்கப்பட்ட தவறு
த�ொடர்புபட்ட இரு தரப்பினராலும் முழுமை
யாக எந்தவ�ொரு தயக்கமும் இன்றி ந�ோக்கப்பட
வேண்டும். இழைக்கப் பட்ட பாதிப்புகள் உரிய
முறையில் ஈடுசெய்யப்படவேண்டும்” என்று
ரூட்டு மிகக் கவனமாக விளக்கம் க�ொடுத்தார்.
2010ம் ஆண்டு ஒக்ரோபர் மாதம் 7ம் திகதி
தனது 79வது வயதில் ப�ொதுவாழ்க்கையிலிருந்து
அவர் ஓய்வுபெற்றார். தனது வாழ்வின் இறுதிக்
கட்டங்களில் கூட, பேராயர் டூட்டு அவர்கள்
ஊழல், சட்டவிர�ோத ஆயுதக் க�ொள்வனவுகள்,
அந்நியரை வெறுத்தல், பாலஸ்தீனம், மியான்மார்
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அனுப்பாதீர்கள் என்று ச�ொன்னார்கள். அதை
மறுத்து ஸ்ரீமாவ�ோ பண்டாரநாயக்கா எண்ணெய்
ப�ோடுவதற்கான உதவி செய்தால்தான் இராணு
வங்களை, இராணுவ விமானங்களை பாகிஸ்தா
னுக்கும் கிழக்கு பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பலாம்
என்ற ச�ொல்லை மீறி இந்தியாவிற்கு இலங்கை
உதவவில்லை. இந்தியா பல விடயங்களுக்கு
ஜவஹர்லால் நேரு காலத்தில் இலங்கைக்கு
உதவியுள்ளது. அந்த நன்றி விசுவாசம்,காட்டவே
இல்லை இலங்கை பலநேரத்திலே! திருக�ோண
மலை பிரச்சனையும்காட்டவில்லை. அதேப�ோல
சீனா உறவு பிரச்சினையிலும் காட்டவில்லை.
இந்தியாவுக்கு விர�ோதமாக எல்லா விடயங்களும்
இடம்பெறுகின்றது.
அன்று
சேனநாயக்கா
த�ொடங்கி பண்டாரநாயக்கா வரை, இன்றைக்கு
ராஜபக்ஸ வரைக்கும் இருக்கின்ற அத்தனை
பேரும் சாட்சி. அதேப�ோல எத்தனை ஒப்பந்
தங்கள்? அங்கே உள்ள ஈழத்தமிழருக்கும் சிங்கள
அரசுக்கும் எத்தனை ஒப்பந்தங்கள் அந்தகாலம்
சுதந்திரம் பெற்ற காலம்? அந்த ஒப்பந்தத்தில்
எந்த ஒப்பந்தமாவது உறுதியாக, நிறைவேற்ற
ப்பட்டதா? விடுதலைப் புலிகள் சரி சமரசத்தில்
பேச்சுவார்த்தைக்கு சென்றார்கள். என்ன நடந்
தது? ஏதாவது ஒன்று இன்று வரைக்கும் நடை
முறைப்படுத்தப்பட்டதா? அந்த பூர்வீகமண்ணில்
பிறந்த அதாவது ஈழ மண்ணில் பிறந்த ஈழத்
தமிழர்களுடைய நலனை பாதுகாப்பது எங்களு
டைய த�ோழமைக்கும் முதலில் த�ொப்புள்கொடி
உறவுக்கு மட்டும் இல்ல, இந்தியாவுக்கே நாளை
அவர்கள் முன்னுக்கு வந்துவிடுகிறார்கள். தமிழ்
அரசியல் கட்சிகள், அரசியல் தலைமைகள் மக்
கள் ப�ோராட்டமாக இருந்தாலும், அவற்றிலே
தங்களின் பிரசன்னம் இருக்க வேண்டும் என்று
நினைக்கிற அளவிற்கு அந்த மக்கள் திரட்சியை,
மக்களிடமிருந்தான பிரதிநிதித்துவத்தை வலுப்
படுத்துவதற்கு தாங்கள் என்ன செய்யமுடியும்
என்பதை அவர்கள் ய�ோசிக்கத் தயங்குகிறார்கள்.
ஒரு பலமான வலுவான சிவில் சமூக
அமைப்புக்கள் உருவாகுமாக இருந்தால், மக்கள்
கேள்வி கேட்கத் த�ொடங்கி விடுவார்கள். தங்களு
டைய பாதையை அவர்கள் சந்தேகத்துடன்
ந�ோக்க வேண்டிய நிலைமை உருவாகி விடும்
என்பதனாலே, மக்கள் மத்தியில் ஒரு அரசியல்
விழிப்புணர்வு, நடந்து க�ொண்டிருக்கும் விடயங்
களைப் பகிர்ந்து க�ொள்ளக்கூடிய தளங்களைக்
கூட அரசியல் கட்சிகள் விருப்புடன் மேற்
க�ொண்டு வருகின்றன என்பதை நாங்கள் காண
முடியாதுள்ளது. இப்படியான ஒரு சூழலுக்குள்
இருந்து தான் தமிழ் சிவில் சமூக அமைப்புக்கள்
உள்ளதாக நான் உணர்கிறேன்.
ர�ோகிங்யா முஸ்லிம்கள், சட்டத்தைக் கடைப்
பிடிக்கும் பண்பு, எச்ஐவி மற்றும் எயிட்ஸ் ந�ோய்
களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், பாலின அடையாள
வேறுபாடுகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உரி
மைகள் ப�ோன்ற விடயங்கள் த�ொடர்பாக அதிகா
ரத்திலுள்ளவர்க்கு எதிராகத் தனது கருத்தைத்
தெரிவிப்பதை எந்தவிதத்திலும் நிறுத்தவில்லை.
“நான் வாயை மூடிக்கொண்டிருப்பது
நல்லது என்று சில வேளைகளில் நான் நினை
ப்பது உண்டு. அப்படி என்னால் செய்ய முடி யாது.
அப்படிச் செய்யவும் மாட்டேன். மனித உரிமை
மீறல்கள் எங்கு நிகழ்ந்தா லும், அல்லது மக்களது
சுதந்திரம் எங்கு பறித்தெடுக்கப்படுகின்றத�ோ
அது மியான்மாராக இருந்தாலென்ன திபெத்தாக
இருந்தாலென்ன எனது மிகவும் அன்புக்குரிய
நண்பரான ரூட்டு அவற்றுக்கு எதிராகக் குரல்
க�ொடுக்கும் முதல் ஆளாக இருப்பார். உண்மை,
நேர்மை, சமத்துவம் என்னும் விழுமியங்களுக்
காக அவர் ஓய்வின்றி உழைத்தார். இவ்வாறான
விடயங்களில் அவர் எந்த வேறுபாடுகளையும்
பார்ப்பதில்லை” என்று மேன்மை தங்கிய தலாய்
லாமா தெரிவித்தார்.

நன்றி: tutulegacy.com
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க்கு நல்லது. இந்தியா நாளை தமிழர்களை தம்
வசம் வைத்துக் க�ொண்டால் நிச்சயமாக, இந்தியா
வுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு. ஈழத்தமிழர்களுக்கும் ஒரு
நல்லது பிறக்க வேண்டும். இந்தியாவிற்கு ஈழத்
தமிழர்கள் பிரச்சினையை அணுகினால் முக்கிய
தீர்வுகள், பாதுகாப்பு, அதே ப�ோல இந்தியா என்ற
வல்லமை நாடு இங்கே நிலைநிறுத்துகிறது என்ற
ஒரு பெயரும் கிடைக்கும். சீனா, ஒரு பக்கத்தில்
கடுமையாக, வளர்ந்து க�ொண்டு வருகிறது. அது
இந்தியாவுக்கு நல்ல தல்ல.

முற்றும்

இந்தியாவுக்கு திரு

.... த�ொடர்ச்சி ...

யடுத்து, இந்திய வெளிவிவகார அமைச்சர்
நேற்றைய த�ொலைபேசி கலந்துரையாடலில்
கலந்துக�ொண்டார்.
இலங்கை வெளிவிவகார அமைச்சருக்கு
புத்தாண்டு வாழ்த்துகளை கூறிக்கொள்வதாகவும்
நம்பிக்கை மிகுந்த நண்பனான இந்தியா, இந்த
இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இலங்கைக்கான
ஒத்துழைப்பை வழங்குமெனவும் இந்திய வெளி
விவகார அமைச்சர் இதன்போது கூறியுள்ளார்.
இலங்கையுடன் நெருங்கிய த�ொடர்பை
பேணும் வகையில் செயற்படுவதாகவும் அவர்
இதன் ப�ோது கூறியதாக இந்திய ஊடகங்கள்
தெரிவித்தன.

வடக்கு கிழக்கு

கட்சி... த�ொடர்ச்சி

ளாதார நிலைமைகள் மிகவும் நெருக்கீடுகளுக்கு
உள்ளாகியுள்ள நிலையில், அவர்களுக்கான ப�ொரு
ளாதார அபிவிருத்தி கருதிய செயற்பாடுகளை
அரசாங்கம் மேற்கொள்ள வேண்டும். அரசாங்க
ஊழியர்கள் இந்நா ட்டின் கட்டமைப்பில் ஒரு
பகுதியினராவர். இவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு
வழங்கப்படுவதனை நாம் ஆட்சேபிக்கவில்லை.
ஆனால் இந்நாட் டிற்கு க�ொர�ோனா காலத்திலும்
கூட அந்நியச் செலாவணியை ஈட்டிக் க�ொடுத்த
த�ொழி லாளர்களை அரசாங்கம் மாற்றாந் தாய்
மனப்பான்மையுடன் ந�ோக்குவது பிழையான
தாகும்.
இதைப் ப�ோன்றே மலையக மக்களின்
வாழ்க்கை அபிவிருத்தி த�ொடர்பில் மலையக
அரசியல்வாதிகளிகளிமும் எந்த ஒரு திட்டமும்
இல்லாமையும் வருந்தத்தக்கதாகும். எனவே
அரசாங்கத்துடன் அரசியல்வாதிகளும் மலையக
மக்களின் மேம்பாடு கருதி கரிசனையுடன் செயற்
பட வேண்டும். நமக்கு நாமே குழி த�ோண்டிக்
க�ொள்ளும் பாணியில் யாரும் செயற்படுதல்
கூடாது என்றார்.

வடக்கு கிழக்கு

கட்சி... த�ொடர்ச்சி

வெளியிட்டுள்ளனர்.
குறித்த அறிக்கையில், “வடக்கு கிழக்கு
தமிழ் கட்சிகளின் சுதந்திரமான பயணத்துக்கு
தடையாக நாம் இருக்க ப�ோவதில்லை. மலையக
மக்களின் பயணத்தை நாம் கைவிடப் ப�ோவது
மில்லை.
வடக்கு கிழக்கு சக�ோதரர்களின் கூட்டு
செயற்பாட்டுக்கு வெளியிலிருந்து ஆதரவு தரு வ
தாக நாம் முடிவு செய்துள்ளோம்.
ஒட்டு ம�ொத்த தமிழ் பேசும் மக்களின்
அபிலாசைகளை பாரத பிரதமருக்கு எழுத
வேண்டும் என்றால் மலையக மக்களின் அபிலா
ஷைகள் பற்றி எழுத வேண்டுமல்லவா? அதே
ப�ோல் முஸ்லிம் மக்கள் பற்றியும் எழுத வேண்டு
மல்லவா?
ஆனால் இது த�ொடர்பில் நடை முறை
சிக்கல்கள் இருப்பதால் நாம் வெளியே வந்து
விட்டோம். இனி, ஈழத்தமிழ் உடன்பிறப்புகளு
க்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவளிக்கும் அதே
வேளை, மலையக தமிழர் பற்றிய ஆவணத்தையும்
தயாரித்து உலகிற்கு வழங்குவ�ோம்” என மேலும்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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... த�ொடர்ச்சி...

1. இளைய�ோரிடையே இனம், ம�ொழி, பண்
பாடு, கலை த�ொடர்பில் த�ொடர்ச்சியாக விழிப்பு
ணர்வை ஏற்படுத்தி, தமிழின அடையாளங்க
ளைப் பேணியவாறு வாழத் தூண்டதல்.
2. பிறவினத்தோருக்குத் தமிழர் வரலாற்றுப்
பெருமையை உணர்த்துதல்
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வேண்டும். ஆண்டுத�ோறும் மெல்ல மெல்ல அதிக
ரித்துவரும் மரபுரிமை த�ொடர்பான விழிப்புணர்வு
தமிழ்ச் சமூகத்தின் அனைத்து தரப்பினரிடையே
யும் ஏற்பட வேண்டும். இந்தப் பணியை மரபுரிமை
நடுவம் மட்டுமல்ல, பிற நிறுவனங்களும் ஊடகங்
களும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வுலகில் தமிழர் முதற்குடிகளா என்பது
எமக்குத் தெரியாது. ஆனால் நாம் இப்பூமியின்
பழங்குடிகள் என்பது பேருண்மை.

3.	தமிழர் வாழ்வியற் செயற்பாடுகளை மரபு
சார்ந்து கட்டமைத்துப் பேணிச் செல்லுதல்
நாம் வாழிட நாடுகளுக்கு ஏற்ப, ப�ொருத்த
மான தமிழர் பண்பாட்டு மரபுகளைப் பின்பற்றிச்
செல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். எமது
தமிழினம் சார்ந்த இருப்பு எமது நடத்தைகளிலேயே
தங்கியிருக்கின்றது. கடந்த நாற்பது ஆண்டுகாலப்
புலம்பெயர் வாழ்வில் நாம் பல மாற்றங்களுக்கு
உட்பட்டிருக்கின்றோம். இந்த மாற்றங்களில் பல,
எமது பாரம்பரிய பண்பாட்டு மரபுகளை மாற்றிச்
செல்கின்றன. எமது நடத்தைகளை எமது மரப�ொழு
ங்கில் கட்டமைத்து அடையாளப் பேணல்களுடன்
நாம் இயங்க வேண்டும். எமது நடத்தைகளையே
இளைய�ோரும் பின்பற்றிச் செல்வர்.
வாழிட நாடுகளில் எமது அன்றாட
வாழ்வை, வலுவான இருப்பு சார்ந்து கட்டமைத்துச்
செல்வதும் இந்த மரபுரிமை நடுவத்தின் பணியா
கின்றது.
சீரான, ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மரபுசார்
நடத் தைகளைக் க�ொண்ட வாழ்வியல் முறைகளை
மையப்படுத்திய புலம்பெயர் சமூகத்தைக் கட்ட
மைப்பதாகவே மரபரிமை நிகழ்வுகள் அமைய

தமிழ்க்கட்சிகளின் ... த�ொடர்ச்சி...
இரண்டாவது சந்திப்பு க�ொழும்பில் குள�ோபல்
ரவர் ஹ�ொட்டலில் நடை பெறவிருந்த ப�ோது,
யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற ப�ொது நிகழ்வு
ஒன்றில் உரையாற்றிய சுமந்திரன், ரெல�ோ
முன்னெடுத்த இந்த நகர்வை கடுமை யாக
விமர்சித்தார். மறுநாள் க�ொழும்பு சந்திப்பில்
சம்பந்தனும் கலந்து க�ொண்டிருந்தார். மூன்றாவது
சந்திப்புக்கு சுமந்திரனையும் அழைத்துக் க�ொண்டு
அவர் சென்றிருந்தார். தான் கடுமையாக விமர்சித்த
நகர்வில் தானும் சம்பந்தப்பட வேண்டிய
நிர்ப்பந்தம் சுமந்திரனுக்கு ஏற்பட்டது.
மலையக முஸ்லிம் கட்சிகள்
	மலையக, முஸ்லிம் கட்சிகளையும் இந்த
நகர்வில் இணைத்துக் க�ொண்டமை எதிர்பார்க்
கப்பட்டதைப்போல விமர்சனத்துக்குள் ளாக்கப்

இவ்வலகில் எம்மைத் தனிமனிதராகவும்
இனமாகவும் பெருமைப்படுத்தவல்ல பேரடையா
ளம் நாம் தமிழரென்பதே. இதைத் துறந்தோ
மறந்தோ செல்ல முற்படுகின்ற ஒவ்வொருவரும்
தம்மைத்தாமே அழித்துக் க�ொள்பவராவர்.
இத்தகைய விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்து
வதற்கே அமைப்பு சார்ந்த செயற்பாடுகளாகத்
தமிழர் மரபுத் திங்கள் நிகழ்வுகள் அமைகின்றன.
இந்த நிகழ்வுகள் முழுமையான பெருவடிவம்
க�ொள்ள நிதிவளமும் ஆட்பலமும் தேவை. இச்
செயற் பாட்டின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து
மாற்றுப் பயன் கருதாமல் பலரும் இணைவ�ோ
மேயாயின் த�ோன்றவிருக்கும் ஒவ்வொரு தலைமு
றையினையும் தமிழியல் அடையாளம் சார்ந்தவர்
களாக நாம் ப�ோற்றிப் பாதுகாக்க முடியும்.
பட்டது. ப�ொதுவான நிலைப்பாட்டில் அந்தக்
கட்சிகள் இணைந்து க�ொண்டாலும், வடக்கு,
கிழக்கை தாயகமாகக் க�ொண்ட மக்களுடைய
பிரச்சினைகளிலிருந்து
மலையக,
முஸ்லிம்
மக்களுடைய பிரச்சினைகள் வேறு பட்டவை.
அனைத்துத்
தரப்பையும்
உள்ளடக்கியதாக
ப�ொதுவான ஆவணம் ஒன்றை தயாரிப்பதில் உள்ள
பிரச்சினைகள் புரிந்து க�ொள்ளப்படவேண்டிவை.
இந்த நிலையில்தான் அந்த இரண்டு கட்சி
களையும் உள்ளடக்காமல் இந்த ஆவணம் கைச்
சாத்தாகியிருக்கின்றது. ஆனால், ப�ொதுவான விடய
ங்களில் இணைந்து செயற்பட வேண்டியதன்
அவசியம் புரிந்துக�ொள்ளப்பட்டிருக்கன்றது. இந்த
முயற்சி இதற்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்
தது. அதேவேளையில், ஹக்கீமைப் ப�ொறுத்தவரை
யில் அவர் எதிர்கொள்ளும் உட்கட்சிப் பிரச்சினை
யும் தமிழ்க் கட்சிகளுடன் அவர் இணைந்து செயற்
பட முடியாமைக்கு மற்றொரு காரணம்.

காலமாக கிழக்கு மாகாணத்தில் இனங்களிடையே
முரண்பாடுகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் முஸ்லிம்
இடைவெளியை அரசாங்கம் ஏற்படுத்தியிருந்தது.
அரசியல் தலைமைகளும் அதற்கு எதிராக தமிழ்
இக்காலப்பகுதியில் வடக்கிலும் இவ்வா
அரசியல் தலைமைகளும் தெரிவித்துவரும் நிலை
றான நிலையேற்படும் என்பதை கருத்தில் க�ொண்டு
யினை காணமுடிகின்றது.
வடக்கில் உள்ள முஸ்லிம் மக்களை பாதுகாப்பாக
சீனா இலங்கையில் காலூன்ற முனையும்
விடுதலைப்புலிகள் வெளியேற்றியப�ோது அவற்
இக்காலப்பகுதியில் இந்தியா தமிழர்கள் த�ொடர்
றினை இனச்சுத்தி கரிப்பாக அரசாங்கத்தின் கைக்
பில் கரிசனை காட்ட ஆரம்பித்துள்ளநிலையில் வட
கூலிகளாக செயற்பட்ட அரசியல்வாதிகள் கருத்து
கிழக்கு இணைப்பு, மாகாண சபை முறையினை
களை தெரிவித்துவந்தனர்.
பலப்படுத்தல்கள் குறித்து தமிழ் தலைவர்களும்
எனினும் தமிழ் மக்களும் முஸ்லிம் மக்க
இந்திய அரசும் பேச்சுவார்த்தைகளை முன்னெடுத்
ளும் வடகிழக்கின் தமிழ்பேசும் இனம். இரண்டு
துள்ள நிலையில் இந்திய அரசாங்கம் இலங்கைமீது
இனங்களும் ஒன்றுபட்டு செயற்படுவதன்மூலமே
அழுத்தங்களை பிரய�ோகிக்கும் நிலைமைகள்
வடகிழக்கில் தமிழ் பேசும் தாயகத்தினை பாது
உருவாகலாம் என்பதை உணர்ந்துள்ள இலங்கை
காக்க முடியும் என தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின்
அரசாங்கம் கிழக்கில் இரு இனங்களிடையே
தலைவர் முஸ்லிம் தலைவர்களுடனான பேச்சு
ம�ோதல்களை ஏற்படுத்துவதற்கான முன்னேற்பாடு
வார்த்தைகளின் ப�ோது எல்லாம் வலியுறுத்தி
களை முன் னெடுத்துள்ளதை அவதானிக்க
வந்துள்ளார். இவற்றையெல்லாம் புறந்தள்ளிவந்த
முடிகின்றது.
காரணத்தினால்தான் இந்த நாட்டில் கடந்த காலத்
அதன் கீழ் பல்வேறு செயற்றிட்டங்களை
தில் முஸ்லிம்கள் பல்வேறு அச்சுறுத்தல்களை
வெற்றிகரமான அரசாங்கம் முன்னெடுத்து வருகின்
எதிர்கொண்டனர்.
றது. அண்மையில் வாகரை பிரதேச செயலாளர்
இவ்வாறான நிலையிலேயே அண்மைக்
பிரிவுக்குட்பட்ட காராமுனை பகுதியில் சிங்கள
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கனடாவிலும் பிரித்தானியாவிலும் முன்
னெடுக்கப்பட்டுவரும் மரபுரிமை நிகழ்வுகள்,
உலகம் தழுவியதாக மாற வேண்டிய தேவை
யுள்ளது. தமிழருக்கென தனிநாடும் தன்னாட்சி
க�ொண்ட அரசும் இல்லை. தமிழரல்லோத�ோரின்
ஆளுகைக்குட்பட்டே தமிழர் எங்கும் வாழ்கின்ற
னர். ஆளுகைக்குட்பட்ட இனத்தின் அடையாள
ங்களை, ஆளும் இனம் சிறுகச் சிறுக அழிக்க முனை
வதே உலக வரலாறு. தமிழகம், தமிழீழம் ப�ோன்ற
தாயகப் பகுதிகளில் இந்த அழிப்புகள் வெளிப்
படையாகவும் கட்புலனாகா வடிவங்களிலும் முன்
னெடுக்கப்படுகின்றன. இதை உணர்வதற்கும்
வாழும் நாடுகளிலும் மரபுகளைப் பேணுவதற்கும்
எமக்குள் விழிப்புணர்வு ஏற்பட வேண்டும். இந்த
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதில் மரபுரிமைச்
செயற்பாடுகளுக்குப் பெரும் பங்கு உண்டு.
எதிர்கால தமிழ்ச்சமூகத்தின் அடையாளம்
சார்ந்த இருப்பைக் கருதி, இனப்பற்றுள்ள அனை
வரும் உறுதிய�ோடும் வலிமைய�ோடும் இயங்குதல்
அவசியமானது.
	தாயகம் தவிர்ந்த பிற வாழிடங்களில் தமிழ்த்
தலைமுறைகள் நிலைத்த இனவடையாளங்களு
டன் வாழ்வைத் த�ொடர வேண்டுமாயின் தமிழ்
மரபுகளை நிறுவனக் கட்டமைப்புகளின் வழி
நின்றே முன்னெடுக்க வேண்டும். வாழிட நாடுகள்
எங்கும் த�ோன்றும் மரபுரிமை அமைப்புகளை
வளர்த்துச் செல்வோம்.
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செலவீடுகளை மூன்று மடங்காக அதிகரித்து
ள்ளது. மேலும் சிறப்பு
	படையினரின் பரம்பலையும் நான்கு மட
ங்காக அதிகரித்துள்ளது.
இந்தியா என்ன செய்யும்?
இலங்கை விவகாரத்தைப் ப�ொறுத்தவரை
யில் இந்தியாவின் கரங்கள் இப்போது மேல�ோங்
கியிருப்பது தெரிகின்றது. இலங்கை எதிர் க�ொள்
ளும் பாரிய ப�ொருளாதார - அந்நியச் செலாவணிப்
பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதற்கு இந்தியா கைக�ொடுத்தி
ருக்கின்றது. அதற்குப் பிரதியுபகாரமாக திருமலை
யிலுள்ள மேலும் சில எண்ணெய்க் குதங்களை 50
வருட குத்தகைக்கு இந்தியாவுக்குக் க�ொடுப்பதற்கு
இலங்கை இணங்கியிருக்கின்றது.
இந்தப் பின்னணியில் தமிழ்க் கட்சிகள்
ப�ொதுவான க�ோரிக்கை ஒன்றில் இணங்கி வந்து
ஐக்கியமான தமது நிலைப்பாட்டை இந்தியாவிடம்
வெளிப்படுத்தியிருப்பது புதுடில்லிக்கு அரசியல்
ரீதியாக பலத்தைக் க�ொடுத்திருக்கின்றது. இந்த
நிலையில், புதுடில்லியின் அடுத்த கட்ட நகர்வு
என்னவாக இருக்கும்?
மக்களை குடியேற்ற முற்பட்டமை, அண்மைக்
காலமாக முஸ்லிம் காங்கிரஸ் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் நசீர் அகமட் தெரிவித்துவரும் இனவாத
கருத்துகள், அதற்கு எதிராக தமிழ் அமைச்சர் மற்
றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவிக்கும்
கருத்துகள் என அனைத்து விடயங்களையும் பார்க்
கும் ப�ோது இது புலனாகின்றது. குறிப்பாக இந்த
விடயத்தில் அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு வழங்கும்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே களத்தில் நின்று
இரு இனங்களிடையே இவ்வாறான செயற்பாடு
களை முன்னெடுப்பதை அவதானிக்க முடிகின்றது.
இவ்வாறான நிலையில் கிழக்கில் தமிழ்முஸ்லிம் மக்களுக்கு இடையில் முன்னெடுக்கப்
படும் இவ்வாறான செயற்பாடுகள் வெற்றியளிக்கு
மானால் எதிர்காலத்தில் தமிழர்களின் தீர்வினை
ந�ோக்கியதான செயற்பாடுகளுக்கு பாரிய பின்ன
டைவினை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலைமைகள் ஏற்ப
டும்.
எனவே இவ்வாறான செயற்பாடுகள்
குறித்து முறையான பிரசாரங்களை தமிழ் தேசிய
அரசியல் பரப்பில் உள்ள அரசியல்வாதிகள் முன்
னெடுக்க வேண்டும்.
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லேயே சிறிலங்கா, இலங்கையில் தமிழருக்குப்
பண்பாட்டைப் பேணும் உரிமை கூட இல்லை
யென தலைநகரான க�ொழும்பில் மற்றைய நாடு
களில் நடந்தது ப�ோல நாட்டின் அரச தலைவரால்
த�ொடங்கப் பெற்று நடைபெறுமென இருந்த 4வது
உலகத் தமிழராய்ச்சி மாநாட்டுக்கு அனுமதி வழங்க
மறுத்தது. பின்னர் ஈழத்தமழ் மக்கள் தாங்கள்
தேசமாக எழுந்து யாழப்பாணத்தில் ஊரே விழாக்
க�ோலம் பூண்டு நடாத்திய 4வது உலகத் தமிழரா
ய்ச்சி மாநாட்டின் பண்பாட்டு ஊர்வலத்திற்கும்
உரிய அனுமதியை மறுத்து இருவருடைய உயிர்
இழப்புக்குக் காரணமாகியது.

இறுதி நிகழ்வான யாழ் வீரசிங்கம் மண்ட
பத்தின் முன் நடந்த நன்றி தெரிவிப்பு விழா
வினைப் படைபலம் க�ொண்டு. கூட்டமாக இருந்த
மக்கள் மேல் துப்பாக்கிப் பிரய�ோகம்செய்து
மின்கம்பியைத் துண்டித்து விழ வைத்து 9 தமிழர்
கள்
உயிரிழக்கக் காரணமாகியது. கூடியிருந்த
அப்பாவி மக்கள் மேலும் பெண்களை அவமானப்
படுத்துவது உட்பட்ட பல்வேறு தாக்குதல்களைப்
படையினர் நடாத்தினர். இதனால் ம�ொத்தமாக
11 அப்பாவித் தமிழர்கள் க�ொல்லப்பட்ட இந்த
வரலாற்று நிகழ்வைப் பண்பாட்டு இன அழிப்பா
கவே வரலாறு கட்டமைக்கிறது. காரணம் இவர்கள்
தங்கள் பண்பாட்டைக் க�ொண்டாடுவதற்கு அமை
தியான முறையில் கூடிய அப்பாவித்தமிழ் மக்கள்.
இந்த அப்பாவித்தமிழ் மக்களைப் படைபலம்
என்னும் அரச பயங்கர வாதத்தாலும் உரிய அனு
மதி மறுப்பென்ற அரச பாராபட்சசட்டஆட்சி
யாலும் சிறிலங்கா க�ொன்றழித்தது. இந்த 10.01.1974
தான் ஈழமக்களின் அரசியல் ப�ோராட்டம் தங்க
ளின் உயிரையும் உடமைகளையும் நாளாந்த வாழ்
வையும் பாதுகாக்கும் மனித உரிமைகள் ப�ோரா
ட்டமாக மாறியது. இதனை ஆயுத எதிர்ப்பின் மூலம்
தங்க ளைப் பாதுகாக்கும் ஆயுதப்போராட்டமாக,
முழுஅள விலே எழ வைத்தது. அந்த வகையில்
இன்று வரை 48 ஆண்டு கால இனஅழிப்புக்கு
எதிரான மக்கள் ப�ோராட் டமாக ஆயுத எதிர்ப்பாக
35 ஆண்டுகளும் துப்பாக்கிகள் ம�ௌனித்த அரசி

சமூக மேம்பாடும்
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ரையும் இணைத்துக் க�ொண்டு இவர்கள் குரல்
க�ொடுத்திருந்தமை பலரின் கவனத்தையும்
ஈர்த் திருந்தது. இந்நிலையில் அரசியல் மற்றும்
த�ொழிற்சங்க ரீதியாகவும் இவர்களின் செயற்
பாடுகள் அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற க�ோஷ ங்கள்
வலுப்பெற்றிருந்தன. சமூக அபிவிருத்தியில்
செயற்றிறன்மிக்க அரசியல் பிரதிநிதித்துவம்
பல முன்னேற்றகரமான மாறுதல்களுக்கு வித்தி
ட்டிருக்கின்றது. கீழ்நிலைச் சமூகங்கள் பலவற்
றின் மேல் ந�ோக்கிய அசைவிற்கு த�ோள் க�ொடுத்
திருக்கின்றது. இந்நிலையில் மலையகத்தில்
படித்த இளைஞர்களின் த�ொகை அதிகரித்து
வருகின்ற நிலையில் இத்தகைய�ோர் அரசியல்
களம் புகுந்து சமூக அபிவிருத்தியை சாதகப்
படுத்த வேண்டும் என்ற கருத்து வெளிப்பாடு
கள் இருந்து வருகின்றன. இன்றைய மலையக
இளைஞர்களில் அதிகமான�ோர் படித்தவர்களா
கவுள்ளனர். எனவே இவர்களின் சகலதுறைசார்
வகிபாகம் மிகவும் இன்றியமையாததாகின்றது.
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யல் ப�ோராட்டமாகப் 13 ஆண்டுகளும் ஈழத்தமிழ்
மக்களின் ப�ோராட்டம் த�ொடர்கிறது.
இவ்வாறாக, தங்களின் பாதுகாப்பான
அமைதி வாழ்வுக்கான தங்களின் மக்களால் தங்க
ளின் மக்களுக்காக தங்களின் மக்களாலான
மக்கள் அரசாக அமையக் கூடிய அரச முறைமை
ய�ொன்றின் உலக அங்கீகாரத்தை எதிர்பார்த்து 50
ஆண்டுகால ஈழமக்கள் ப�ோராட்டம் த�ொடர்ந்து
க�ொண்டிருக்கிறது. 50 ஆண்டுகளாக - அரைநூற்றா
ண்டு காலம் உலகின் ஒரு சிறிய மக்களினம்
த�ொடர்ந்து அரசற்ற தேகமக்களாக வாழ்ந்து இன
அழிப்புக்கு உள்ளாகி வருகிறது என்பதால் ஈழத்
தமிழர் பிரச்சினை ஒரு உள்நாட்டுப் பிரச்சினை
யல்ல. அனைத்துல நாடுகளின் மன்றத்தால் தீர்க்கப்
பட காலனித்துவ காலப் பிரச்சினையாகத் த�ொடர்
கிறது. பிரித்தானிய அரசு தன்னால் உருவாக்கப்
பட்ட இப்பிரச்சினைக்கு தகுந்த நீதியானதும்
உண்மையானதுமான
நேர்மையான
தீர்வை
அனைத்துலக மட்டத்தில் பெற்றுக் க�ொடுக்கும்
என்கிற உறுதி பிரித்தானியாவில் பிரித்தானியக்
குடிகளாக வாழும் 500000க்கு மேற்பட்ட தமிழர்
களுக்கும் உண்டு.
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ய�ோன்சன் அவர்களும், பிரித்தானிய மற்றைய
கட்சியினரான லேபர் கட்சி, லிபரல்கட்சி, கிறீன்
கட்சி, ஸ்கொட்லாந்து, வேல்சு, வட அயர் லாந்துப்
பிரதேசக் கட்சிகளும், ஈழத்தமிழர் பிரச்சி னையில்
பாதுகாப்பான அமைதியான முறையில் ஈழமக்கள்
வாழ்வதற்கான வழியில் அதனைத் தீர்த்து வைக்க
வேண்டுமென்ற பெருவிருப்புக்கொண்டவர்களாக
உள்ளனர். கனடாவிலும்கூட இந்நிலை உண்டு.
இந்நேரத்தில் பிரித்தா னியாவி லும் உலகெங்கும்
வாழும் உலகத்தமிழினத்தினர், ஈழத்தமிழர்கள்
மேல் செய்யப்பட்டுவரும் ஈழத் தமிழின அழிப்பை
‘ஒரு நாடு ஒரு சட்டம்’ என்னும் புதிய அரசிய
லமைப்பு மூலம் அரசியல மைப்புச் சட்டத்திற்கு
அமைவானதாக மாற்ற முயலும் பேரபாயத்தில்
இருந்து, ஈழத்தமிழ் மக்களைப் பாதுகாக்க ஒருங்
கிணைத்து பாடுபட 2022இல் தமிழன்னை
அழைக்கின்றார்.
இந்த ‘ஒரு நாடு ஒரு சட்டம்’ என்பது ஈழத்த
மிழரின் இறைமையை மறுக்கும் சட்டவா க்கம்.
எனவே இன்றைய காலகட்டத்தில் ஈழத்தமிழர்
பிரச்சினை ம�ொழிப்பிரச்சினை இனப்பிரச்சினை
மதப்பிரச்சினை என்ற கருத்தியில்களைக் கடந்து
“ஈழத்தமிழரின் இறைமைப்பிரச்சினை” என்ற
உண்மை வடிவில் மேலெழுந்துள்ளது. இதனை
உறுதிப்படுத்தி உலக நாடுகளதும் அமைப்புக்கள
தும் ஆதரவை ஈழத்தமிழர்களுக்குப் பெற்றக்
க�ொடுக்க அனைத்து உலகத் தமிழர்களும் இணை
வ�ோம். இயன்றதைச் செய்வோம். இனிஇல்லை
இனஅழிப்பு ஈழத்தமிழர்களுக்கு என்கிற பாதுகாப்
பான அமைதி உள்ளஆட்சிமுறை ஈழத்தில் த�ோன்ற
உழைக்க உறுதி பூணுவ�ோம்.

நேற்று இன்று நாளை .. த�ொடர்ச்சி...

பிரித்தானிய லேபர் கட்சி பிரதமர் அட்லி
அன்று விட்ட தவறே இன்று ஈழத்தமிழர்களின்
இனஅழிப்பின் மூலகாரணமாக உள்ளது. மதிப்புக்
குரிய மாகிரெட் தச்சர் அம்மையார் அவர்கள் பிரித்
தானியப் பிரதமராக இருந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட
இன்றைய ஈழத்தமிழ் பிரச்சினைகளுக்கு அவர்
ப�ோதிய அக்கறை காட்டாததும், சிறிலங்கா இன
அழிப்பில் வேகம்பெற வைத்தது. இந்தியப்
பிரதமர் மதிப்புக்குரிய இந்திரா காந்தி அம்மையார்
காலத்தில் அவர் எடுத்த சில நடவடிக்கைகளுடன்
மதிப்புக்குரிய மாகிரெட் தட்சர் அம்மையார்
இணைந்து பலப்படுத்தியிருந்தால் ஈழத்தமிழர்
பிரச்சினை அனைத்துலகப் பிரச்சினை என்ற நிலை
யினை ஆர்ஜென்டினா ஐக்கிய நாடுகள் பாது காப்புச்
சபையில் ஈழத்தமிழர்களுக்கான பாதுகாப்பு தீர்
மானத்தை
முன்மொழிந்த
வேளையிலேயே
அடைந்திருக்கும்.
ஆயினும் க�ொன்சர்வேடிவ் கட்சி அன்று
விட்ட தவறுகளை, மாற்றக் கூடிய வகையில், இன்று
பிரித்தானியப் பிரதமர் மதிப்புக்குரிய ப�ொரிஸ்

ஏனைய இடங்களிலிருந்தே இறக்குமதி செய்யப்
பட்டே சிமெண்டு ஆலை இயக்க வேண்டும். யாழ்
ப்பாணப் பகுதியில் சுண்ணாம்பு கற்கள் த�ோண்டி
எடுத்தால் குடா நாட்டின் நீர்வளம் பாதிப்பு
ஏற்படும். எனவே ப�ொருத்தமான ஆய்வுகள்
செய்யப்பட வேண்டும். மீளவும் ப�ொருத்தமான
கைத்தொழில் திட்டம் ஆரம்பிக்க சர்வதேச நாடு
கள் முன்வர வேண்டும் என்பதே தாயக மக்களின்
ந�ோக்கமாகவும் தேவையாகவும் உள்ளது .
துறைசார் நிபுணர்கள் கைத்தொழில் முயற்சி
க்கான பயிற்சிகளை வழங்க முன்வர வேண்டும்.
இதேநேரம் ப�ொருத்தமான கைத்தொழில் திட்டங்
களை ஆரம்பிக்க தேவையான ஆய்வுகள் மேற்
க�ொள்ளப்பட்ட வேண்டும். சர்வதேச நிறுவனங்
கள், நாடுகள் மூலம் நிதி க�ோரிக்கை முன்வைத்து
கைத்தொழில் திட்டங்கள் ஆரம்பிக்க முன்வர
வேண்டும் என்பதே தாயக உறவுகளின் தேவை
யாகும். இதற்கு துறைசார் நிபுணர்கள் முன்வர
வேண்டும்

படித்தவர்கள் முன்வராத விடத்து முட்டாள்கள்
ஆளநேரிடும் என்பதனை மறந்து செயற்படுதல்
கூடாது. இவற்றோடு ஒரு அமுக்கக் குழுவாக
செயற்பட்டு மலையக மக்களின் பிரச்சினை
களுக்கான தீர்வினைப்பெற்றுக் க�ொடுக்க இளை
ஞர்கள் முனைதல் வேண்டும்என்று கருத்துக்க
ளும் இருந்து வருவதனை அவதானிக்க முடிகி
ன்றது. இதே வேளைமூத்த அரசியல்வாதிகள்
இளைஞர்களின் திறன்களுக்கும் அறிவுசார்ந்த
செயற்பாடுகளு க்கும் மதிப்பளித்து அவர்களுக்கு
வழிவிடுவது அவசியமாகும். அரசியல் பேராசை
யால் இளைஞர்களைப் புறந்தள்ளிச் செயற்படு
வதை இவர்கள் நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
ஒரு சமூகத்தின் நிலைபேறான தன்மை
க்கும், மேலெழும்புகைக்கும் பல்துறைசார் விழி
ப்புணர்வுகள் அச்சமூகத்தவரிடையே ஏற்படுத்
தப்படுதல் வேண்டும். மலையக சமூகம் பின்
தங்கிய சமூகம் என்றவகையில் இது அதிகமா
கவே தேவைப்படுகின்றது. இத்தகைய விழிப்பு
ணர்வுகளை ஏற்படுத்துவதில் படித்த இளைஞர்
கள் கூடிய அக்கறை செலுத்துதல்வேண்டும்.

படித்து விட்டார்கள் என்பதற்காக சமூகத்தில்
இருந்து அந்நியப்படுத்திக் க�ொள்ள யாரும் முற்
படுதல் கூடாது. இது ஏறிய ஏணியை எட்டி உதைப்
பதற்கு சமனாகும். இதைவிடுத்து சமூகத்தின்
மேலெழும்புகைக்கு தம்மாலான உச்சகட்ட
பங்களிப்பினை நல்குவதே ஒவ்வொருவரின்
கடமையும் ப�ொறுப்புமாகும்.
சுறுசுறுப்பாய் இருங்கள். நீங்கள் நம்பும்
விசயத்திற்காக த�ொடர்ந்து ப�ோராடுங்கள். நீங்கள்
இதனைச் செய்யவில்லையெனில் உங்கள் வாழ்க்
கையை நீங்கள் மற்றவர்களிடம் ஒப்படைத்து
விட்டீர்கள் என்று அர்த்தம். நமக்கான தீர்வுகளுக்கு
ப�ோராட வேண்டியது நாம் தானே தவிர மற்றவர்
கள் கிடையாது. உனது குறிக்கோளில் வெற்றி
பெற உனது எண்ணங்கள் உனது இலட்சியத்தை
ந�ோக்கியே ஒருமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும்
என்ற அப்துல் கலாமின் வைரவரிகளை மலையக
இளைஞர்கள் மனதிருத்தி சமூகத்தின்எழுச்சியை
சாதகமாக்க
வேண்டும்.
இதை
விடுத்து
இப்போது ம�ௌனமாக இருந்து விட்டு பின்னால்
வருந்துவதால் பயனில்லை.
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எமது எதிர்கால சிற்பிகளான தமிழ்
சிறார்களின் தமிழ்மொழி மற்றும் பண்பாட்டு
மேம்பாட்டினை இலக்காக க�ொண்டு வெளிவரும்
இலக்கு வார இதழின் சிறுவர் தளத் திற்கான
தங்கள், கட்டுரைகள், கவிதைகள், ஓவியங்கள்
மற்றும் வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் தமிழர் நாகரீகம்
த�ொடர்பான சிறு குறிப்பு கள் ஆகியவற்றை
பகிர்ந்து ஓர் செழிப்பான நிலைத்த எதிர்கால
தமிழ் சந்ததியை உருவாக்க இணையுமாறு
இலக்கு உங்களை வரவேற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

அன்பை வளர்த்திடு தங்கையே!
அறிவை வளர்த்திடு தம்பியே!
பண்பை வளர்த்திடு தம்பியே!
நல்ல பாதையில் நடந்திடு தங்கையே!

பெரியவரை பணிந்து நடந்திடு.
பேசிடும் வார்த்தையில் தெளிந்திடு.
மற்றவர் மனதை வருத்தாதே!
உயர் மானத்தை ப�ோக்கிட நினைக்காதே!

அன்பை வளர்த்திடு தங்கையே!
அறிவை வளர்த்திடு தம்பியே!
பண்பை வளர்த்திடு தம்பியே!
நல்ல பாதையில் நடந்திடு தங்கையே! ......
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