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18 

மைலயக� தமிழ�கைள வட�க�ைதயா�, 

ேதா�ட�கா�டா�, க�ள� ேதானி எ�ெற�லா� இழி� 
ெச�  அவ�கள  வா�"#ைமைய$ பறி�  அவ�கைள 
வா�"&சீ�( அரசிய� *ல� நாட,றவ�களா�கி 
சி-கள இனவாதிக.�"$ ப�கபலமாக நி�ற 
யா/$பாண�  ல1ட� கனவா�களின �, சாதிய 
பயி�வா�களின � வழிவ3த பால4�த� அ� 
ெகா�பனியி5ைடய எதி�பிபனா� மைலயக�தி� 
ேத�த� ேவைலகேளா கதிரவ� ெச�த அரசிய� 
ேவைலகேளா ஒ�7� தைட$ப�($ ேபா�விட 
வி�ைல.  

 

கதிரவைன$ ெபா7�தவைர வட�"� கிழ�கி� 
அைம$ைப உ9வா�கிய ம�க� :�த� கனவா�க� 
ெச�த தவைற அைலயக�தி� ெச� விட� ;டா  
எ�பதி� அவ� உ7தியாக இ93தா�. எ3த� 
காரண�ைத� ெகா1(� மைலயக இைளஞ�க.�" 
ஆ:த ஆைச கா�> வட�"� கிழ�" ;லி$பைடகளாக 
அ5$ப� ;டா  எ�பதி� அவ� க1>$4ட� 
இ93தா�. மைலயக இைளஞ�க� மைலயக�திேலேய 
ேபாரா�ட�ைத உ9வா�க ேவ1(�. மைலயக 
ம�களி� அ>$பைட உ#ைமக.�காக அவ�க� 
தா-கேள தைலைம தா-கி$ ேபாராட ேவ1(� 
எ�பதி?� மைலயக�தி� நைட@ைற$ 
பிர&சிைனக.�" தைலைம தா-க� ;>ய ெவ"சன 
அைம$4�க� *லமாக இைளஞ�கள  எA&சிைய 
ஒA-கைம�  ஒ9 ப>@ைற வள�&சிBடாகேவ 
4லிகைள$ ேபா� க�($பா(�, இரகசிய� கா�"� 
த�ைம:� மி�க அைம$ைப உ9வா�க ேவ1(� 
எ�பதி?� அவ� க9� ட� இ93தா�. 
 

வட�"� கிழ�" ம�களாகிய நம�" நம  தாயக� 
எ�7 ெசா�லி� ெகா�வத," ஒ9 பிரேதச� 
இ9�கி�ற . ஏ-க.�ெக�7 ெசா3த நில� 
இ9�கி�ற , எ-களி� 80 வ Dதமானவ�க.�" ெசா3த 
ேசமி$4�;ட இ9�கி�ற . சிறில-கா அரசி� 
இராEவ வ�மைறகளா� நா� ெசா3த 
பிரேதச-கைளவி�( விர�ட$ப�டா?� மீ1(� G@க 
நிைல ஏ,ப(� ேபா  நா-க� எ-க� ெசா3த 
இட-க.�"$ ேபா� இ  எ-க� ம1, இ  எ-க� 
வ D( எ�7 உ#ைம ெகா1டாட� ;>ய நிைல 
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எ-க.�" இ9�கி�ற . 

 

 

ஆனா� மைலயக� ேதா�ட� ெதாழிலாள�களி� நிைல 
அHவாறானத�ல. அவ�க� பி#�தானிய�களா� 
;லிகளாக அைழ� வர$ப�( 200 ஆ1(களாகி�ற . 

அவ�க� க1> சீைம�" வ3த ேபா  ஆ-கிேலய#� 
ைக�;லிகளான க-காணிக� 4Aகி� த�ளிய  
ேபா�7 வழமான வசதியான வா/�ைக 
கா�தி9�கவி�ைல. ெகா�(� மைழயி?� பழ�கேம 
இ�லாத க(� "ளி#?� ெகாலரா, மேல#யா ேபா�ற 
ஆ�ெகா�லி ேநா�களி� க(� ெகாIர�தா?� 
அவ�க� ப�ட கJட� எA�தி� எAதி மாழா . 

அட�3த காடாக இ93த மைலயக� இ�7 ேதயிைல� 
ேதா�ட-களாக�� இற$ப� ேதா�ட-களாக�� மாறி 
ெபா�விைழ:� Kமியாக� கா�சி த9கி�றெத�றா� 
அத,"$ பி�னா� ஒHெவா9 ேதயிைல& ெச>�"�, 

ஒHெவா9 இற$ப� மர�தி,"� பி�னா� ேதா�ட� 
ெதாழிலாள�கள  இர�த�, உைழ$4, விய�ைவ உயி�, 
உட� எ�லாேம இ9�கி�ற . ேதா�ட� 
ெதாழிலாள�க� த-கள  உைழ$ைப ம�(ம�ல 
விய�ைவைய, இர�த�ைத& சி3தி உயிைர� ெகா(�  
உடைல உரமா�கி� தா� அ3த� ேதா�ட-கைள 
உ9வா�கினா�க�. 

 

இர1டாவ  உலக :�த� @>3த கால�தி� இ�7 
ெப#ய பண�கார நா(களாக�� வ�லரGகளாக�� 
இ9�"� ேம,"லக நா(கேள கட�கார நா(களாக 
இ93தன. 

 

இ�7 பி&ைச ேக�( நி,"� இல-ைக அ�7 கட� 
ெகா(�த நாடாக இ93த . இர1டாவ  உலக :�த 
நடவ>�ைக�" நிைறய இற$ப� ேதைவப�ட ேபா  
இல-ைக அைத ெகா(�"� @�கிய நா(களி� 
ஒ�றாக இ93த . இ-கிலா3  நா( அHவா7 
இல-ைகயிடமி93  இற$பைர ெகா�வன� ெச�த 
வைகயி� இல-ைகயிட� கட�ப�ட நாடாக இ93த . 

இHவா7 இல-ைக�" ெகா(�க ேவ1>ய பண� 
Jேடலி- நி?ைவ� கண�" என அைழ�க$ப�ட . 

 

ெவ�ைள�கார எஜமா� இ3த நா�ைடவி�($ ேபான 
பி�4 அவன  இட�ைத Gவ Dக#� � ெகா1ட 
>.எJ.ேசனநாய�காவி� ;�ட@� யா/$பாண�  
தி9&ெச�வ�, ஜD.ஜD.ெபா�ன�பல� "A�� மைலயக 
ம�க� இர�த� சிந�தி உைழ�த அ3த$ பண�ைத� 
ெகா1( அ#சி:�, மா�� இற�கி வயி7 @�ட& 
சா$பி�( ஏ$ப� வி�(� ெகா1(தா� மைலயக 
ம�களி� வா�"#ைமைய$ பறி�  அவ�கைள 
நாட,றவ�களா�கி அவ�கைள ஒ9 இன& 
சி7பா�ைமயின� எ�ற அ>$பைடயி� தி�டமி�( 
மிக$ெப#ய அநDதிைய இைழ�த . 

 

 

பி�னாளி� த3ைத ெச�வா எ�7 அைழ�க$ப�ட 
ெச�வநாயக� ;ட இ3த அநDதிைய எதி��  ஒ$4�காக 
தமி/ கா-கிரJ க�சியிலி93  விலகி தமிழரG� 
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க�சிைய ஆர�பி�தாேர அ�றி இைத எதி��  
மாெப9� அரசிய� ேபாரா�ட� நட�தேவா பறி�க$ப�ட 
வா�"#ைமைய மீ1(� ெப,7� ெகா(�கேவா 
அHவள� அ�கைற எ(�கவி�ைல. இ  இ3திய 
வ�சாவழி� தமிழ� பிர&சிைன இ  எம  
ேபாரா�ட�தி," ேதைவயி�லாத கள� என இவ�க� 
வி�(வி�டா�க�. 

 

 

ெவ�ைள�கார எஜமா� நயவMசகமாக எம  
ேதசிய�ைத நG�கி எம  ஆ�சி:#ைமைய$ பறி�  
எ�ைம தா� த�5ைடய நல5�காக உ9வா�கிய 
சிறில-கா எ�ற சிைற ;�ட� �"� அைட� வி�( 
அைத காவ�கா�"� நி7வனமாக பாரா.ம�ற 
ஆ�சி@ைறைய உ9வா�கிய ேபா  அ3த& சிைறைய 
உைட�  தமிழ� ேதசிய�ைத:� , தமிழ� ஆடசி 
உ#ைமைய:� வி(வி�  உ7தி ெச�வத,"$ பதி� 
அ3த& சிைறைய கா$பத," காவலாளிகளாக& ெச�ல 
ஓ�ட$ ேபா�> நடா�தி� ெகா1>93த இவ�க.�" 
இ  ஒ9 ேதைவயி�லாத கள� தா�. 

 

2000 வ9ட�தி," @� இ3தியாவிலி93  வந,த 
விஜயனி� வா#Gக� தா-க� எ�7 ெசா�?� 
சி-களவ�கைள இல-ைகய�க� எ�7 அைழ�த 
இவ�க� ஒ9 O7 வ9ட�தி," @� 
அ�Jேரலியாவி,"�, ெத�னாபி#�கா��"� ெச�ற 
ெவ�ைளய�களி� அ�Jேரலிய�க� எ�7�, 

ெத�னாபி#�க ெவ�ைளய�க� எ�7� அைழ�த 
இவ�க� 150, 200 வ9ட-க.�" @� இல-ைக�" 
ெகா1( வர$ப�ட இ3த அ$பாவி� ேதா�ட 
ெதாழிலாள�கைள� த-க.�"& சமமாக இல-ைக� 
தமிழ�க� எ�7 ஏ,7� ெகா�வத,"� அைழ$பத,"� 
இவ�க.�" மன� வராம� ேபானத," அ>$பைட� 
காரண� சாதி, தமி/ நா�>� நிலவிய மிக� 
ெகா(ைமயான சாதிய அட�" @ைறயா� பாதி�க$ப�ட 
ம�கேள க1>& சீைம�" ேபானாலாவ  த-க.�" 
வி>�கால� கிைட�"� எ�7 ந�பி 4ல� ெபய�3  
வ3தா�க� எ�ப  இவ�க.�"� ெத#:�. 

 

ம7ப�க� இவ�கைள இ3திய வ�சாவழி� தமிழ�க� 
எ�7 இல-ைக� தமிழ�களி� இ93  பி#3  
ெப9ைம$ப(பவ�க� இவ�கள  தைலவ�க� எ�7 
ெசா�ல$ப(பவ�க�. இவ�களி� 99 வ Dதமானவ�க.�" 
இல-ைக$ பிரசா உ#ைம:� உ1(. இல-ைகயி?� 
வ D(க� ெசா� �க� உ1(. இ3தியாவி?� வ D(க� 
ெசா� �க� உ1(. திைரகட� ஓ>:� திரவிய� ேத( 
எ�ற தமிழ� பழெமாழியி�ப> இய-"� இவ�க.�" 
இ3த ம�க� ஒ9 வியாபார$ ெபா9�தா�. இ3த 
வியாபார$ ெபா9�க.�"$ இவ�க� இ�ட வியாபார 
சி�ன� தா� (�சயனந ஆயசம) இ3திய வ�சாவழி� 
தமிழ�க� எ�ற இ3த அைடயாள& சி�ன� அழி3  
இல-ைக� தமிழ�க� எ�ற ெபா � "றிய�ீ(�"� 
அவ�க� வ3 வி�டா� இவ�க.�" தி9&சி�"�, 

தMசாQ9�க�,4 �ேகா�ைட�"� ெச�வ� அ5$ப 
வா�$பி�லாம� ேபா�வி(� எ�பேத யதா��த�. 
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உ1ைமயி�இல-ைக ம1ணிேல பிற3  வள�3த 
"$4சாமி�"�, G$பிரமணி�"� தமி/ நா�( ம1 
எ�ன நிற� எ�7 ;ட� ெத#யா . பா�ட� 
@$பா�ட� கால� டேனேய அவன  தமிழக� 
ெதாட�4 அழி3  ேபா�வி�ட . பல9�" அ-ேக 
உறவின�க� ;ட� கிைடயா . 200 வ9ட கால� 
இல-ைகயிேலேய அவ�க� இர�த� சி3தி 
உைழ�தா�க�. அவ�கள  உைழ$பினா� பல� 
ேகாRJவர�களானா�க�. இல-ைக ம�க.�" அவ�க� 
தமிழ�களாக இ93தா?� ச# சி-களவ�களாக 
இ93தா?� ச# அைனவ9�"� இலவச அ#சி:� 
உண� மானிய@� கிைட�த . அவ�கள  உைழ$4� 
த3த அ3நிய& ெசலவாணியினா� ெகாA�4 நகர�தி� 
மாடமாளிைகக� எA3தன. ஆட�பர ெசா"G� கா�க� 
ஓ>ன. பஜிேரா ஜD$4�க� வ3  இற-கின. ஆனா� 
பாவ� இத,ெக�லா� காரணமாயி93த இ3த 
ம�க.�ெக�7தா� ஒ�7ேமயி�ைல. அவ�க� 
">யி9�"� நில� அவ�க.�"& ெசா3த� இ�ைல. 

நாைள�"& சா$பிட ேவ1(மானா� இ�ைற�" 
அவ�க� ேவைல ெச� தா� ஆக ேவ1(�.  

ேதா�ட� ைர அவ�கைள ேவiலியில93  நி7�தி 
லய�ைதவி�( விர�>வி�டா� பMச$ பரேதசிகளாக 
அவ�க� ந( வ Dதி�"�தா� வரேவ1>ய நிைல ஒ9 
ேபா � அவ�க� தா-க� ேவைல ெச�த 
ேதா�ட�தி,"& ெச�7 இ  எ-கள  ேதா�ட�, இ  
நா-க� ">யி93த நில�, இ  நா-க� ">யி93த 
லய� எ�7 உ#ைம ெகா1டாட @>யா . 

 

உ1ைமயி� ேதா�ட� ைர அ�ல  ேதா�ட நி�வாக� 
எ�ற சில தனி$ப�ட நப�களி� வி9$4 
ெவ7$4�களா� தD�மானி�க$பட�;>ய நவ Dன 
ெகா�த>ைமகளாக�தா� அவ�க� வா/�ைக நட�தி� 
ெகா1>9�கிறா�க�. அ-ேகயி93த ெதாழி,ச-க-க� 
இ�ெனா9  ைர�தன�ைத�தா� அ-ேக 
உ9வா�கியி93தன. அைம&ச� ெதா1டமானினா� 
ெப,7� ெகா(�க$ப�ட பிரஜா உ#ைம:�, 

வா�"#ைம:� அ>$பைடயி� அ3த ம�கள  
ெபா9ளாதார அரசிய� ச*க அட�" @ைறகைள� 
தக��கவி�ைல. மாறாக சிைறயி� இ9�"� 
ஒ9வ5�" வழ-க$ப(� ச?ைகக.�" 
ஒ$பானதாகேவ அைவ இ93தன. 

 

இ3த$ பி�னணியி� நட�க இ93த 1988 ெபா � 
ேத�தைல மா,ற�ைத வி9�4� மைலயக ம�களி� 
ெதாைகைய அறி:� க9� � கணி$பாக ெகா�ள 
கதிரவ� தி�டமி�டா�. ச3திரேசகர� ேத�தலி� நி,பா� 
எ�7 ெத#3த�டேனேய அ-ேக ெப9� பரபர$4�, 

ெப#ய எதி�பா�$4� "றி$பாக இைளஞ�களிைடேய 
உ9வாகிய . ேத�த� ம5 தா�க� ெச�த அ�ேற 
அ3த கைர4ர1ட உ,சாக�ைத அறிய @>3த . 

 

அேதேநர� ச3திரேசகரைன ெகா�வத," ஒ9 சதி 
@ய,சி நட3த . Sவெரலியாவி� ேத�த� ம5 தா�க� 
ெச�  வி�( தலாவா�கைல�" தி9�பி வ9� 
சமய�தி� நா5 ஓயா பால�தி� ைவ�  
ச3திரேசகரைன G�(� ெகா�ல இ9 இைளஞ�க� 
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