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தாமைர கா��ய�

ஈழ� ேதா�வி க�டதா? ேதா�க��க�ப�டதா? 

ப�தி 9

 

இ!திய – தமிழ"ழ �விசா$ அரசிய� �றி'( கட!த 

அ)க'தி� ேநா�கியி�!ேதா�.

�விசா$ அரசிய� �றி'த நம( பா$ைவ 

ெக�பி��கால �விசா$ அரசிய� எ�ற 

கால�ப�தி���தா� நி�. ெகா����கிற(.

இ�ைறய அ)க'தி� சிறில)காவி� �விசா$ 
அரசியைல தமிழ"ழ'(ட� ெபா�'தி� பா$�ேபா�.

ெபா(வாக சிறில)கா – தமிழ"ழ உற0 �ர�கைள சிறில)கா – தமிழ"ழ ேதச)களி� �விசா$ அரசிய� எ�ற 

க�ேணா�ட'தி� பா$�பதைனவிட உ�நா�� அரசிய� �ர�பாடாக – அ�ல( ேதசிய இன�ர�பாடாக 

பா$�ப(� ெவளி�ப�'(வ(�தா� அதிகமாக உ�ள(.

இ5 அ6��ைறயிலி�!( வி�ப�� சிறில)கா தமிழ"ழ ேதச)க� ெத�னாசியாவி7� இ!( மாச�'திர� 

ப�தியி7� தம( �வியிய� அைமவிட)கைள ெகா����பைவ எ�ற அ��பைடயி� - இ� �வியிய� 

அைமவிட அ�ச)க� இ5வி� ேதச)களி� �ர�பா���� வி'தி�ட ப8மாண)கைள இ5வ)க'தி� 

ேநா��ேவா�.

நா� ��ைனய அ)க� ஒ�றி� �றி�ப�டவா. தமிழ$ ேதச� தன( �த!திர'ைத:� இைறைமைய:� 

காலனி'(வ ஆ�சியாள$களிட� இழ!தி�!த(.

பி�ன$ �த!திர� எ�ற ெபய8� இல)ைக'த"வி� அர�8ைமைய:� ஆ�சியதிகார'ைத:� 

பி8'தானிய$க� சி)கள ேதச'திட� ைகயளி'த(ட� தமிழ$ ேதச'தி� �த!திர�� இைறைம:� சி)கள 

ேதச'திட� பறிேபாயின.

இ5வா. தமிழ$ ேதச� தன( �த!திர'ைத:� இைறைமயிைன:� �தலி� காலனி'(வவாதிகளிட�� 

பி�ன$ சி)கள ேதச'திட�� இழ!த( காலனி'(வ-ஏகாதிப'திய� �விசா$ அரசிய� கால'தி� நைடெப�. 

��!தைவ.

ெக�பி��கால �விசா$ அரசியலி� அ��பைடயி� சிறில)கா – தமிழ"ழ ேதச)களி� �விசா$ அரசிய� 

�ர�கைள ேநா��வத�� ��ன$ இ5வி� ேதச)க=��மிைடயிலான �ர�பா�கைள' 

ேதா�.வி�பதி� இ' ேதச)களி� �விசா$ அரசிய7�� இ�!த ப)கிைன ேநா��வ( பய� த��.

இத�� 1948 இ� இல)ைக'த"வி� ஆ�சி:8ைமயிைன' சி)கள ேதச� த�வச�ப�'தி� ெகா�டைம��� 

பி�னராக நிைலைமகைள �தலி� ேநா�கி இத� பி�ன$ பி�ேனா�கி இைணேவா�.

காலனி'(வ கால'தி� அர�8ைமயிைன இழ!தி�!த சி)கள தமிழ$ ேதச)களி� சி)கள ேதச� தன( 

அர�8ைமயிைன மீ�ெட�'தைம ெக�பி��கால �விசா$ அரசிய� கால� ஆர�பமாகிய கால'தி� சி)கள 

ேதச'தி��� கிைட'த மிக� ெப8ய வா?�பா��.

இத� @ல� சி)கள ேதச� 1972 வைர இல)ைகயாக0� (Ceylon) பி�ன$ சிறில)காவாக0� அர�க� எ�ற 

�Aம'திB� Cைழ!( ெகா�ட(.

அர�க� எB� மாம�ன$க� எB� தைல�பி� எAத�ப�ட அ)க'தி� அர�களி� உலக� �றி'(� 

ேபசியி�!ேதா�. அர�க� இைண!( உ�வா��� உலக ஒA)� ப�றி:� �றி�பி���!ேதா�. 

உலக அர�களி� ஒ�றாக சி)கள ேதச� அர�8ைமயிைன� ெகா���!தைம அைன'(லக அர)கி� 

அர�க� எ�ற �ைறைமயிDடாக கிைட�க�E�ய அைன'( வா?���கைள:� சி)கள ேதச'தி�� 

வழ)கிய(.

இ( உ�நா��7� ச$வேதச அர)கி7� சி)கள ேதச� வலிைம ெபற உதவிய(.

��ெனா� அ)க'தி� 80 மி�லிய� தமிழைர விட 18 மி�லிய� சி)களவ$க� ஏ� உல��� 

��கியமா?� ேபானா$க� எ�ற ேக�விைய எA�பியி�!ேதா� அ�லவா!

இத��8ய பதி� சி)கள ேதச'திட� அர� இ�!த( எ�ப(தா�.

அ(0� ெத�னாசியாவி7� இ!( மாச�'திர� ப�தியி7� �வியிய� அைமவிட� சா$!( ேக!திர 

��கிய'(வ� வா?!த அரெசா�. சி)கள ேதச'தி� ைககளி� இ�!த(.

தமிழ$க� எ�ணி�ைகயி� மிக அதிகமாக உலக� பர�ெப)�� வாF!தா7� அவ$க� அரச�ற ேதசிய 

இனமாகேவ (Nation without state) இ�!தன$. ச$வேதச விடய)களி� அரசிய� அதிகார� அ�றவ$களாகேவ 

இ�!தன$.

இதனா� உலக� ப!தி� நைட�ைறயி� தமிழ$ ேதச'ைத விட சி)கள ேதச� ச�தி மி�கதாக இ�!த(. 

இதைன ந�மி� பல$ �8!( ெகா�டதாக' ெத8யவி�ைல.

 

�தின)க�

மைலயக அரசிய� வரலா�. 

வள$Gசி:� ��நக$'த ேவ��ய 

பணிக=�
பல வ��பைறக� மர)க=��� 

கீேழ நட�கி�றன
ஊரான ஊ8ழ!ேதா�! ஒ�ைற� 

பைன' ேதா�பிழ!ேதா�!!

வ��ர7�� எதிரான கலக� �ர�
தைலவ$ பிரபாகர� வ "ரGசா0 

�றி'( ெதாட�� ச$Gைச: 

காரண)க� எைவ? க��ைர' 

ெதாட$ - 17

ந�கீரB�� ஏ� இ!த� ேகாடாலி� 

கா�� ேவைல?

��ளிவா?�கா� ப�ெகாைலயி� 

த'(வ� பி�னணி
கிழ�கி� கிட!த பGைசG J8ய�!

ேதசிய' தைலவ��� விள�� 

ைவ�க' (���� மா$� 

அ�ரனிக�

ெச?திக�

�கா�க=�� ெச�லவிடா( 

த��ப( விடய)கைள ஒளி'( 

மைற�க வி���பவ$களி� ெசய�! 

E�டைம�� அறி�ைக
உ�விவகார)களி� தைலயிட 

ேவ�டா�' - பா� கீ @B�� 

சிறில)கா ேகா8�ைக!

வி�தைல� �லிகளா� 

அG�.'தலா�! - அதனா� தைட 

எ�கிற( இ!தியா!

'எ)கள( வாகன)க� எ)ேக?' - 

கிளிெநாGசியி� தம( 

வாகன)கைள' ேத�� ம�க� 

ேக�வி!
இன�பிரGசிைன�கான த"$0 

கி��வி�� என எதி$பா$'த ம�க� 

ஏமா�ற'தி�� உ�ளாகி:�ளன$: 

ெச�வ� அைட�கலநாத� 

சிறில)கா0���, இ!தியா0��� 

இைடயிலான விவகார)க�: பசி� 

ராஜப�சேவ ைகயா�வா$!

ந�லிண�க ஆைண��Aவி� 

அம$0கைள ெபா(ம�க� 

பா$ைவயிட ��யா(!
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அ5வ�ேபா( சில தமிF' தனிமனித$க� அர�களி� உய$ ெபா.���களி� இ�!தா7� இவ$களி� ேசைவ 

தமிழ8� அர��கான( அ�ல. பல தடைவகளி� தமிழ$க=�� எதிராகேவ இவ$களி� ேசைவயிைன 

அர�க� பய�ப�'தி:� உ�ளன. சிறில)கா அர��� ல�Mம� கதி$காம$ வழ)கிய ேசைவ இத�� ந�ல 

உதாரண�.

ேதச)க� (Nations) அர�8ைம��8'(ைடயைவ என� க�த�ப�வைவ.

ஆனா� உலகி� எ�லா ேதச)க=� அரசிைன அைம'( விடவி�ைல. உதாரணமாக �$திய ேதச� (Kurdish 

nation) தன�ெக�ற அரசிைன இ�B� அைம'( விட�ைல. தமிழ$ ேதச'தி� நிைல:� இ(தா�.  

தனிெயா� ேதச� அரசாக அைம:� ேபா( அைவ ேதச-அர� (Nation-state) என அைழ�க�படலாயி�..

இ' ேதச அர�களி� ஒ� ேதசிய இன� ெப��பா�ைமயாக ஆ=� இனமாக இ��க ஏைனய$க� 

சி.பா�ைமயினராக – த�ைம' தனி' ேதச)க� என வரையைற ெச?ய ��யாத நிைலயி� இ��ப$. 

ஐேரா�பாவி� உ�ள பல நா�க� இ' 'ேதச-அர�க=��' உதாரணமாக உ�ளன.

ஏைனய அர�க� ெபா(வாக நிலெவ�ைல அர� (territorial state) என அைழ�க�ப�� வ!தைவ. இ5 

நிலெவ�ைல அர�களி� பல ேதசிய இன)க=� ஓ� அர���� ெவ5ேவ. வைக அதிகார�பகி$0 

ஏ�பா�களி� அ��பைடயி� வாA� வைக ஒA)� ெச?ய�ப������.

இ�. நைட�ைறயி� ேதச - அர� எ�ப( தனி' ேதச� அைம'(�ள அரசிைன ம��� �றி�பதாக இ�ைல.

பல ேதசிய இன)க� ெகா�ட நா�களி� அைம�க�ப���ள நிலெவ�ைல அர�கைள:� ேதச – 

அர�களாக� �றி�பிட�ப�� நைட�ைறெயா�.� த�ேபா( ேதா�றி:�ள(.

இதனா� இ'தைகய நா�களி� ேதச நி$மாண� (Nation building) அரச நி$மாண� (State building) எ�ற இ� 

நைட�ைறக� ��கியமானைவயாக� ேபச�ப�கி�றன.

ேதச நி$மாண� எ�ப( ெவ5ேவ. ேதசிய இன)கைள:� இன��A�கைள:� இைண'த வைகயி� ஒ� 

ேதச அைடயாள'ைத உ�வா��� �ய�சி. ப�ேவ. ேதசிய இன)கைள:� இன��A�கைள:� ெகா�ட 

இ!தியாவிைன ஒ� இ!திய ேதசமாக (Indian nation) உ�வா��� �ய�சி இத�� ஒ� உதாரண�.

நா� �தலி� இ!திய� - பி�னேர தமிழ� என ஒ�வ$ த�ைம அைடயாள�ப�'(வாரானா� இ' ேதச 

நி$மாண �ய�சி அவைர� ெபா.'தவைர ெவ�றியைட!தி��கிற(.

'நா� இ!தியேன அ�ல. தமிழ�' என இ�Bெமா�வ$ E.வராயி� அவைர� ெபா.'த வைகயி� இ' ேதச 

நி$மாண �ய�சி ப�ேதா�வியைட!தி��கிற(.

அரச நி$மாண� எ�ப( ச�டவா�க�, நி$வாக� ெபாறி�ைற, ந"தி�ைறைம இைண!த வைகயிலான – அேத 

ேவைள இவ�றிைடேய தனி' தனிேய ெசய�பா�� வைர�ைறக� ெகா�ட �ைறயிலான 

க�டைம���கைள க�� எA��வ(� அவ�ைற சிற�பான இய)� நிைலயி� ைவ'தி��ப(மான 

நைட�ைறயிைனG ��� நி�ப(.

இதி� ஐனநாயக அர� எ�ப( ம�களா� ேத$!ெத��க�ப�ட பிரதிநிதிக� ச�டவா�க நைட�ைற��� 

ெபா.�பாக0� இவ$களி� ெப��பா�ைமயான க�சிேயா அ�ல( க�சிகேளா அரச நி$வாக� 

ெபாறி�ைறயான அரசா)க'திைன (Government) தைலைம தா)கி வழிநட'திG ெச�7� வழி�ைறைய:� 

ெகா�டதாக இ����.

இ' ேதச நி$மாண�� அரச நி$மாண�� சமகால'தி� ஒ�.�ெகா�. ஒ'திைசவாக – ேதச)க� 

ஒ�ைறெயா�. ேமலாதி�க� ெச?யாத வைகயி� அைம:� ப�ச'தி� அ)� ேதசிய இன �ர�பா�க� 

ேதா�.வத�� வா?���க� �ைற0.

ஆனா� இ� க�'( ேகா�பா�டளவி� சா'தியமா�மள0�� நைட�ைற உலகி� சா'திய�ப�வதாக 

இ�ைல. இதனா�தா� நா� உலெக)�� ேதசிய இன �ர�பா�கைளG ச!தி�கிேறா�.  

இ� பி�னணிக=ட� இல)ைக'த"0 �த!திர� அைட!த0ட� அரசதிகார'ைத' த� வச�ப�'திய சி)கள 

ேதச� எ'தைகய ேதச ம�.� அரச நி$மாண �ய�சிகளி� இற)கிய( எ�பதைன ேநா��ேவா�.

சி)கள, தமிF, �MP� ம�கைள:� பற)கிய$ மலாய$ ேபா�ற சி.பா�ைமயினைர:� ெகா�ட 

இல)ைக எB� �திய நா�ைட - இல)ைகய$ எ�ற ெபா( அைடயாள'ைத� க�� எA��வத�கான ேதச 

நி$மாண'ைத அரசதிகார'ைத� ெப�.�ெகா�ட சி)கள ேதச� ேம�ெகா�ளவி�ைல.

1949 இ� மைலயக' தமிF ம�களி� ��:8ைமயிைன� பறி'தைம, தமிF� ப�திகளி� சி)கள� 

��ேய�ற)க� ேம�ெகா�டைம �த� ெகா�� இ�ைறவைரயிலான சி)கள ஆ�சியாள$களி� 

நடவ��ைகக� இல)ைகய$ எB� ேதச'திைன உ�வா��வத��8யவனாக அைம!தி��கவி�ைல.

மாறாக இல)ைக'த"விைன சி)கள ேதச'தி� �Aைமயான உடைமயா�கி� ெகா�வதைனேய சி)கள 

ஆ�சியாள$க� �த�ைம ேநா�காக� ெகா���!தன$.

இதனா� இல)ைக'த"வி� இல)ைகய$ எ�ற ேதச'ைத நி$மாணி�க அவ$களா� ��யவி�ைல. பி!திய 

அ$'த'திலான ஒ� 'ேதச-அரசாக' இல)ைக அர� ப8மாண� ெகா�ள0� ��யவி�ைல.

இல)ைக'த"வி� இ!நிைல ேதச நி$மாண �ய�சியி� இற)கிய பி!திய அர�க=�� ஒ� பாடமாக0� 

அைம!தி��கிற(.

�றி�பாக சி)க�Qைர அரசாக0� ேதசமாக0� நி$மாண� ெச?த P �வா� R அவ$க� நா� ��ைனய 

அ)க� ஒ�றி� �றி�பி���!த அேத ெச5வியி� இ( ெதாட$பாக0� �றி�பி���!தா$.

'..ஒ� ேதசமாக� க�த�பட�E�ய அ��பைடக� எம�கி��கவி�ைல. ஆனா� நா� பி!திG �த!திர� 

அைட!தி�!தைம எம�� சாதகமான அ�சமாக இ�!த(. 1965 இ� கட!த 20 வ�ட)களி� ேதா�வி க�ட 

அர�களி� உதாரண)க� எ� ��பி�!தன. இதனா� இன, ெமாழி, மத �ர�பா�கைள' தவி$�க எ�ன 

ெச?ய ேவ��� எ�பதைன அறி!தி�!ேதா�. நா� இல)ைகைய� க�ேடா�.  அத� பி�� நா� 

ேம��றி�பி�ட (இன� ெமாழி, மத�) அ��பைடயி� எம( ப�ைடய ெப�ைமைய' ேதா�� எ��க 

��ப�டா� நா� அழி0���ளாேவா� எ�பதைன� �8!( 

ெகா�ேடா�...' (http://www.nytimes.com/2007/08/29/world/asia/29iht-lee-excerpts.html?pagewanted=1&_r=1  இைண�ைப 

இ.தியாக� பா$ைவயி�ட திகதி 13.03.2010, ெமாழிெபய$�� க��ைரயாள�ைடய(.)

சி)கள ேதச� இ5வா. ெசய�ப�டைம��� இல)ைக' த"வி� �விசா$ அைமவிட'தி��� 

அ�ச)க=��� இைடேய ெந�)கிய ெதாட$���.

இ!தியா0��� கீேழ – தமிழக'தி�� ெந�)கிய வைகயி� இல)ைக'த"0 அைம!தி�!தைம��� சி)கள 

ேதச'தி� அரசிய� சி!தைன ேதா�ற� ெப�. வள$!தைம��� இைடேய ஒ� ெதாட$� உ��.
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இ!தியாவி� இ�!( – �றி�பாக' ெத�னி!தியாவிலி�!( – தமிF ம�ன$களி� பைடெய������ 

ஆ�கிரமி����� சி)கள ேதச� உ�ளாகிய( எ�ற வரலா�. மன�பதி0 சி)கள ேதச'தி� E�� 

நிைனவி� ஆழ� பதி!(�ள(.

இதனா� சி)கள ேதச'தி� ஆF மனதி� இ!திய விேராத – தமிழ$ விேராத� ேபா�� ��ெகா����கிற(.

நா� இ�. 'மகாவ�ச மனநிைல' எ�. இதைன� �றி�பி�கிேறா�. வரலா�றாதார)க� இ�லாத 

க�பைனகைள மகாவ�ச� சி)கள ேதச'தி� ஆF மனதி� பதிய ைவ'( வி�ட( என அறிவிய� Sதியாக 

விம$சன� ெச?கிேறா�.

ஆனா� நைட�ைறயி� அறிவியைல விட �றியீ�க� (Symbols) ச�தி மி�கைவயாக உ�ளன. 

இ!தியாவிலி�!(� தமிழ$களிடமி�!(� இல)ைக'த"0 ேநா�கி நைடெப�ற பைடெய����கைள சி)கள 

ேதச� ஆ�கிரமி�பி� �றியீ�களாக� பதி0 ெச?( ெகா�கிற(. இ( 'மகாவ�ச மனநிைல' ெசழி'( 

வள$வத�� ஏ�ற ஒ� விைளநிலமாக அைம!( வி�கிற(.

ஈழ' தமிழ$ ேதச'திைன இ5 இ!திய ஆ�கிரமி���கான �கவராக� பா$ைவயி�� சி!தைன:� ேதா�றி 
வி�கிற(.

இேத �வியிய� அைமவிட�� அ�ச)க=�– ெத�னாசிய� பிரா!திய'தி� தா� தமிழைர விட மிக 

எ�ணி�ைக �ைற!தவ$க� எ�ற தாF0G சி�கைல:� சி)கள ேதச'தி� ம'தியி� ேதா�.வி'( 

வி�கி�றன.

இதDடாக ஈழ' தமிழ$ பல��ள ேதசமாக இ�'த� தன�� எ�.ேம ஆப'தான( எ�ற அGச உண$0� 

இ!நிைலைய இ�லாெதாழி�க ேவ��� எ�ற ெப��ைன��� சி)கள ேதச'தி� ம'தியி� ேதா�ற� 

ெப�. வி�கி�றன.

இதனா� இல)ைக'த"விைன – சிறில)காவா�கி – தி�டமி�ட வைகயிலான இன�கபள "கர� ெகா�ைகயிைன 

நைட�ைற�ப�'தி – அைனவைர:ேம சிறில)க$களா�கி வி�� நைட�ைறயிைன சி)கள ேதச� தா� 

அரச8ைமயிைன� ைக�ப�றியதிலி�!( த"விரமாக ேம�ெகா�� வ�கிற(.

இ� பி�னணியி� ேநா�கி� இல)ைகயி� ேதசிய இனGசி�க� �விசா$ அரசியலின(� ஒ� �ழ!ைதேய!

(அ�'த சனி�கிழைம (20.03) ெதாட��)    
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