
 

 

ஈழப் பிரச்சினையில் இந்தியாவின் 

குரல் ஒலிக்க வவண்டும்! 

 

 

 ஈழ மண்ணில் திரும்பவும் வபார்கள் ததாடங்கியுள்ளை. அங்கு நினைனமகள் 

வமாசமாகியுள்ளை. கிளிதநாச்சியில் மனழக்காைமாை தற்தபாழுது அங்குள்ள மக்கனளக் 

தகாடுனமயாக வட்டும் வனகயில் சிங்கள அரசு நடந்து தகாள்கிறது. இதற்கு இந்திய அரசு 

இராணுவ உதவிகனளயும், கடன்கனளயும் வழங்குகின்றது என்பதில் என்ை நியாயம் உள்ளது?   

 இைங்னகத் தீவின் தமாத்த நிைப்பரப்பு 65 ஆயிரத்து 525 சதுர கிவைா மீட்டர். இதில் 29 

சதவீதம் தமிழ் மரபுவழித் தாயகமாகும். இன்னறக்கு சிங்களக் குடிவயற்றத்திைால் கிழக்குப் 

பகுதியில் 7 ஆயிரம் சதுர கிவைா மீட்டரும், வடக்குப் பகுதியில் 5 ஆயிரம் சதுர கிவைா மீட்டரும் 

பரப்பளவு உள்ள தமிழர்களின் எதிர்ப்னபயும் தபாருட்படுத்தாமல் சிங்களர் குடியமர்த்தப்பட்டு 

உள்ளைர். 

பண்டித வநரு, தந்னத தபாியார், வபரறிஞர் அண்ணா, தபருந்தனைவர் காமராஜர், தீரர் 

சத்தியமூர்த்தி வபான்ற தனைவர்கள் அனைவரும் 1950-60 களில் இைங்னகயில் வாழும் 

தமிழர்களின் நைன்கனளக் குறித்து சிைாகித்துள்ளைர். மூதறிஞர் இராஜாஜி ததாடக்கத்தில் 

இைங்னகத் தமிழர்கள் பூர்வீகத் தமிழர்கள் இல்னை என்ற எண்ணத்னத மாற்றிக் தகாண்டு பூர்வீக 

னமந்தர்கள் என்று திருத்திக் தகாண்வடன் என்பனத 1963 -ஆம் ஆண்டு ஜூன் 6ஆம் வததி 

‘தமயில்’ ஏட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளார். சிாிமாவவா - சாஸ்திாி, இந்திரா காந்தி காைத்தில் ஏற்பட்ட 

ஒப்பந்தங்கள் தவறாைனவ. இதைால் பை பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டை. இைங்னக அரசுக்கு நாம் எது 

தசான்ைாலும் இந்தியா வகட்கும் என்ற னதாியம் ஏற்பட்டது. அதிலிருந்து ஈழத் தமிழர்கள் மீது 

சிங்களவர்களுக்கு ஓர் அசட்டுத்தைமாை பார்னவ ஏற்பட்டு அவர்கனள இைங்னகயின் பூர்வீக 

மண்ணின் னமந்தர்கள் என்று கருதாமல் பிரச்சினைகனளச் சிக்கலுக்கு வமல் சிக்கைாக்கியது. 

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் இைங்னகயில் பூர்வக் குடியாக விளங்குகின்ற தமிழ் மக்கள் 

ததாடர்ந்து பாதிப்புக்கு உள்ளாகி வருகின்றைர். 1948 - இல் இைங்னக விடுதனை தபற்றதில் 

இருந்து தமிழர்கள் இரண்டாந்தர குடிமக்களாக நடத்தப்பட்டு வருகின்றைர். தந்னத தசல்வா 

இனத எதிர்த்து 1949 - இல் தமிழ் அரசு கட்சினயத் ததாடங்கிைார். 

1956 - இல் சிங்களம் மட்டுவம ஆட்சி தமாழியாக்கப்பட்டு தமிழர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டைர். 1956 

- இல் திாிவகாணமனையில் நனடதபற்ற தமிழ் அரசு கட்சி  மாநாட்டில்  தமிழுக்கும் 

சிங்களத்துக்கும் சம உாினம, தமிழர் அனைவருக்கும் குடி உாினம, தமிழர் பகுதிகளில் 

சிங்களவனரக் குடியமர்த்துவனதத் தடுப்பது வபான்ற வகாாிக்னககள் தீர்மாைிக்கப்பட்டு மறியல் 

வபாராட்டமும் அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் வினளவாக 1957 - இல் தசல்வாவும், பண்டார 

நாயகாவும் இதுகுறித்து ஓர் ஒப்பந்தத்னதச் தசய்த பின்பும் சிங்கள அரசு அனதக் கிடப்பில் 

வபாட்டது. 



 

1958 - இல் நுனழவுத் வதர்வில் மாணவர்கள் தமிழில் எழுத முடியாமல் தவித்தைர். 1960 - இல் 

நீதிமன்றம் சிங்களத்னத மட்டும் பயன்படுத்தியது. 1965 - இல் ஸ்ரீைங்கா சுதந்திரா கட்சிக்குப் 

தபரும்பான்னம இடன் கினடக்காமல், தசல்வா தனைனமயில் தமிழ் அரசு கட்சியின் ஆதரவவாடு 

டட்லி வசைநாயகா பிரதமராைார். தமிழர்களுக்கு மாவட்ட மன்றங்கள், தமிழ் நிர்வாக தமாழி 

என்று உறுதிதமாழி அளித்ததும் குப்னபயில் வபாடப்பட்டது. 

1970 - இல் சிங்கள மாணவர்கனளவிட தமிழ் மாணவர்கள் உயர்கல்விக்குச் வசர வவண்டும் 

என்றால் கூடுதல் மதிப்தபண்கள் தபற வவண்டும் என்றும், 1974 - இல் தமிழர் மாநாட்டில் 

சிங்களவர் திட்டமிட்டுக் கைவரம் தசய்தைர். 

1972 - ஆம் ஆண்டு வனர தமிழர்கள் அதிகாரங்கனளக் தகாண்ட கூட்டாட்சி அனமப்னபவய 

வலியுறுத்திைர். இந்நினையில் தமிழர்கனளக் கைந்தாவைாசிக்காமல் புதிய அரசியல் அனமப்புச் 

சட்டத்னத உருவாக்கி தமிழர்களுக்கு விவராதமாக ஒற்னற ஆட்சி முனற நிறுவப்பட்டது. 24 

ஆண்டுகள் இவ்வாறு ததாடர்ந்து பாதிப்புக்கு உள்ளாை ஈழத் தமிழ் மக்கள் வவறு வழியில்ைாமல் 

1976 - இல் தமிழ் அரசுக் கட்சியும், மனையகத் தமிழர்களும் வசர்ந்து வட்டுக்வகாட்னடயில் 

தமிழர்களுக்குத் தைி நாடு வகாரும் தீர்மாைத்னத நினறவவற்றி - அதன்பின் இக்வகாாிக்னகனய 

முன்னவத்து 19 ததாகுதிகளில் வபாட்டியிட்டு 18 ததாகுதிகனளத் தமிழர் விடுதனைக் கூட்டணி 

னகப்பற்றியது. எைவவ, அங்குள்ள தமிழ் மக்கள் தைிநாடு வகாாிக்னகக்குத் வதர்தல் மூைம் ஆதரவு 

ததாிவித்தைர். 

1974 - இல் நனடதபற்ற தமிழர் மாநாட்டில் சிங்களவர் திட்டமிட்டு கைவரம் தசய்தைர். ‘தைித் 

தமிழ் வதசம்தான்’ இது தந்னத தசல்வாவின் கருத்து. 78.4 விழுக்காடு மக்கள் தந்னத தசல்வாவிற்கு 

வாக்கு அளித்தார்கள். ஆைால், சிை ஆண்டுகளுக்கு முன் 74.4 சதவிகித மக்கள் ஓட்டுப்வபாட்ட 

கிழக்குத் னதமூர் தைிநாடாக ஆயிற்று. அவர் நாடாளுமன்றம் தசன்றார். தன்வைாடு வசர்த்து 11 

நாடாளுமன்ற உறுப்பிைர்கனளயும் வசர்த்துக்தகாண்டு  ஒரு தீர்மாைத்னதக் தகாண்டு வந்தார். 

‘ஈழத் தமிழர்களுக்குத் தைி அரசு வவண்டும். இனறனம உள்ள மதச்சார்பற்ற, சமதர்ம ஈழத் தமிழ் 

குடியரசு. அதுதான் எங்கள் இைட்சியம். காங்வகசன் துனற தவற்றியின் மூைமாக இனத நாங்கள் 

பதிவு தசய்ய விரும்புகிவறாம்’ என்று பதிவு தசய்துவிட்டு தவளிவய வந்தார். 

இந்தக் தகாடுனமகள் எல்ைாம் ஓர் எல்னைக்கு வமல் தாண்டிவிட்டதால் தம்பி பிரபாகரன் - The 

New Tigers - புதிய புலிகள்   என்ற அனமப்பினைத் ததாடங்கிைார். அங்குள்ள இனளஞர்கள் 

துயரமாை சூழ்நினைனயச் சகிக்க முடியாமல் சிங்கள அரனச எதிர்த்துப் வபாராடிைர். 

1981 - ஆம் ஆண்டு யாழ்ப்பாண நூைகம் தீ னவத்து எாிக்கப்பட்டது. 96,000 அாிய புத்தகங்கள் 

தீயில் தபாசுக்கப்பட்டை. புறநானூறும், கலித்ததானகயும், கலிங்கத்துப் பரணியும், வீரத்னதப் 

பனறசாற்றும் பனுவல்களும் அனைத்தும் தீயிடப்பட்டவத எதற்காக? ைண்டைில் இருந்து 

தவளிவருகிற Daily Telegraph நாளிதழ் எழுதியது. அதைக்சாண்டிாியாவிவை காலிகூைாவினுனடய 

பனடகள் அன்னறக்குப் புகழ்தபற்ற நூைகத்னத தகாளுத்தியதுவபாை, சிங்களக் காவல் 

துனறயிைரும், இராணுவத்திைரும் யாழ்ப்பாணத்தின் பழம்தபருனம வாய்ந்த தமிழர் நூைகத்னதத் 

தீயிட்டுக் தகாளுத்தி விட்டைர் என்று அந்த ஏடு எழுதியது. 



 

1983 - இல் நடந்த தகாடுனமயாை இைப்படுதகானை, தகாடிய அரசு பயங்கரவாதம் எை 

உைகவம கண்டித்து கண்ணீர் வடித்தது. தாய்த் தமிழகம் மட்டுமில்ைாமல், இந்தியாவவ ஈழத் 

தமிழர்களுக்காக ஒட்டுதமாத்தமாகக் குரல் தகாடுத்தது. அன்னறக்கு ஈழ மண் இரத்தத்தில் 

மிதந்தது. குங்குமமிட்டுப் தபண்கள் தசல்ை இயைாத நினையில் இருந்தைர். பிரபை 

பத்திாினகயாளர் அைிதா பிரதாப் இந்தியப் தபண்மணி வபால் இல்ைாமல் இைங்னகப் தபண்மணி 

வபால் ஈழ மண்ணில் தசன்று பிரச்சினைகனள அறிந்து வவதனைவயாடு தவளிப்படுத்திைார். 

இந்திரா காந்தி காைத்தில் ஈழத் தமிழர்கனளப் பாதுகாக்கின்ற ஒரு அணுகுமுனறனய, அவத 

வநரத்தில் இந்தியாவின் பூவகாள அரசியல் நைன்கனளயும் பாதுகாத்துக் தகாள்கின்ற 

ததானைவநாக்குச் சிந்தனை தகாண்ட ஓர் அணுகுமுனளனய ஈழத் தமிழர்கள் பிரச்சினையில் 

வகுத்தார். அதன்பின்பு ‘திம்பு’  வபச்சுவார்த்னதகள், ராஜீவ் - தஜயவர்த்தவை உடன்படிக்னக 

வபான்ற நிகழ்வுகள் நனடதபற்றை. 

ஈழத் தமிழர் பிரச்சினையில் நடந்த கசப்பாை சம்பவங்கனளக் தகாண்வட பிரச்சினைனயப் 

புறந்தள்ள முடியாது. கடந்த காைங்களில் ஏற்பட்ட கவனைகள், துன்பங்கள் இருந்தாலும் இந்திரா 

காந்தி படுதகானைக்குப் பின் பஞ்சாப் பிரச்சினையில் இந்திய அரசு தனையிட்டு தீர்வு ஏற்பட 

அக்கனற தசலுத்தியது வபாைவவ, ஈழப் பிரச்சினையிலும் கடந்த காை துன்பியல் சூழனை மட்டும் 

மைதில் தகாள்ளாமல் ஈழத் தமிழனரப் பாதுகாக்க ஆக்கபூர்வமாை நடவடிக்னககனள 

வமற்தகாள்ள வவண்டும். வாஜ்பாய் பிரதமராக இருந்ததபாழுதும், இந்திரா காந்தி காைத்தில் 

கனடப்பிடிக்கப்பட்ட ஈழத் தமிழர்கனளப் பாதுகாக்கின்ற ஓர் அணுகுமுனற இருந்தது. அவத 

வநரத்தில் இந்தியாவின் பூவகாள அரசியல் நைன்கனளயும் பாதுகாத்துக் தகாள்கின்ற 

ததானைவநாக்குச் சிந்தனை தகாண்ட ஓர் அணுகுமுனறனய ஈழத் தமிழர்கள் பிரச்சினையில் 

அவர்கள் வகுத்தார்கள். பாகிஸ்தான் பிரச்சினைக்குப் வபச்சுவார்த்னத நடத்த ஆக்ரா வந்த 

முஷாரப் வகாபமாகவும், சற்றும் தபாருட்படுத்தாமலும் பாகிஸ்தான் திரும்பியனத சுயமாியானத 

என்று கருதாமல் இந்தியா வபச்சுவார்த்னதனய மைப்பூர்வமாை மீண்டும் ததாடங்கியது. 

ஈழத் தமிழர் பிரச்சினையில் இந்தியாவில் பாதுகாப்புப் பிரச்சினையும் அடங்கியுள்ளது. 1970 - 

களில் இந்திய மகா சமுத்திரத்தில் அதமாிக்கா ஆயுதத் தளம் டீவகாக்சியா அனமந்ததபாழுது 

இந்தியாவும், வசாவியத் யூைியனும் கண்டைக் குரல் எழுப்பியவபாது, இைங்னக அரசாங்கம் 

கண்டும் காணாமல் இருந்தது. ஒரு காைத்தில் திாிவகாணமனை துனறமுகத்னத வியாபார ஆதிக்க 

சக்திகள் வாய்ஸ் ஆஃப் அதமாிக்கா மற்றும் எண்தணய் நிறுவைங்களுக்கு வியாபாராீதியாக 

இந்தியானவ மைதில் தகாண்டு அப்பகுதினயக் குத்தனகக்குக் னகப்பற்ற முயற்சிகள் 

வமற்தகாண்டை. அதைால் இந்திய பாதுகாப்புக்குப் பிரச்சினை ஏற்படும் என்று ஈழத்தில் உள்ள 

தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பிைர்களும் இந்தியாவுக்கு ஆதரவாகக் குரல் எழுப்பியது மறுக்க 

முடியாது. வசது சமுத்திரத் திட்டம் நனடமுனறப்படுத்தப் படுகின்றது. கச்சத்தீவுக்கு நமது 

மீைவர்கள் தசல்ை முடியவில்னை. மீைவர்கள் ததாடர்ந்து 150 முனறக்கு வமல் 18 ஆண்களாக 

இைங்னகக் கடற்பனடயிைரால் தாக்கப்பட்டு பைர் மாண்டைர். பைர் னகது தசய்யப்பட்டைர். 

இனததயல்ைாம் மைதில் தகாண்டும் ஈழப் பிரச்சினையில் இந்திய அரசு கடனமயாற்ற வவண்டும். 

தமிழ் ஈழம் அனமந்தால் இந்தியாவில் ஆதரவு நாடாக விளங்கும். பாகிஸ்தான், சீைா நமக்கு 



 

எதிாிகள். மியான்மாில் (பர்மா) நினைனமகள் சாியில்னை. இைங்னகயின் அணுகுமுனற 

எப்வபாதும் இந்தியாவுக்கு விவராதமாகவவ அனமந்திருந்தது. இந்நினையில் ஈழத் தமிழர்கள் 

இந்தியானவத் தங்களின் மூத்த சவகாதர நாடாக எண்ணிக் தகாண்டாடுவார்கள் என்பனத 

இந்தியா ஏன் உணரத் தவறியது என்பதுதான் துரதிர்ஷ்டமாை விஷயமாகும். 

ஈழத்தில் வாழும் தமிழர்கள் அனைவரும் தமிழ்நாட்னட மட்டுமில்ைாமல் இந்தியானவயும் 

வநசிக்கின்றைர். கடந்த காைங்களில் இந்தியாவவாடு சீைா, பாகிஸ்தான் வபார் ததாடுத்தவபாது 

நிதி அளித்தது மட்டுமல்ைாமல், சவகாதர பாசத்வதாடு இந்தியாவுக்கு ஆதரவாகக் குரல் தகாடுத்தது 

வரைாற்றுச் தசய்திகள். அன்னறக்கு ஈழத்தின் தந்னத என்று அனழக்கப்பட்ட தசல்வநாயகம் 

சீைானவயும், பாகிஸ்தானையும் கடுனமயாகக் கண்டைம் ததாிவித்து நாடாளுமன்றத்தில் 

வபசிைார். வபார்க்காைத்தில் இந்தியாவுக்கு நிதி வசர்த்து அங்குள்ள தமிழர்கள் வநரு பிரதமராக 

இருந்தவபாது அனுப்பியததல்ைாம் நாம் உணர வவண்டும். ஆைால், சிங்கள அரவசா சீைாவுக்கும்,  

பாகிஸ்தானுக்கும் ஆதரவாக தமௌைம் சாதித்தது. இன்னறக்கும் தமிழ் ஈழப் பகுதிகளில் உத்தமர் 

காந்தினயயும், வநதாஜி வபானையும் தமிழர்கள் வநசிக்கின்றைர். இந்திரா காந்தி மனறந்த அன்று 

ஈழத்தில் உள்ள தமிழ்ச் சவகாதரர்கள் தங்களுனடய தனைவர் ஒருவனர இழந்து விட்டதுவபால் 

வவதனைப்பட்டைர். தமிழ் பக்தி இைக்கியங்களாை வதவாரம், திருவாசகம் ஒவ்தவாரு வீட்டிலும் 

உள்ளை. சிங்களவர்கள் இன்னறக்குக் வகாவில்கனளயும், வதவாையங்கனளயும் கூட 

தாக்குகின்றைர். 

தஜயவர்த்தவை, பிவரமதாசா, ரணில் விக்ரமசிங்வக, சந்திாிகா ஆகிவயானரப் வபான்வற 

ராஜபக்வசயும் இைங்னக ஒற்னற ஆட்சியின் கீழ்தான் தமிழர்கள் வாழ வவண்டும் என்று முரண்டு 

பிடிக்கின்றார். சிங்களவர்கள் நார்வவ சமாதாை தூதுக் குழுவிடம் பட்டும் படாமலும் கடந்த 

காைங்களில் நடந்து தகாண்டைர். ஆக்கப்பூர்வமாை ஒத்துனழப்பு இல்னை. வபச்சுவார்த்னதயின் 

வபாவத தமிழ் மக்கள் தகால்ைப்பட்டைர். சமாதாை முயற்சிகள் என்று தசால்லிக் தகாண்டு 

பயங்கரவாதத்னத சிங்கள அரசு கட்டவிழ்த்து விட்டது. இனததயல்ைாம் தபாறுத்துக் தகாண்டு 

விடுதனைப் புலிகள் இயக்கம் வபச்சுவார்த்னதயில் கைந்து தகாண்டது. இவ்வளவு வகடுகளுக்கு 

மத்தியிலும் தமிழர்கள் விரும்கிய அனமதினயயும் சமாதாைத்னதயும் சிங்கள அரசு காலில் வபாட்டு 

மிதித்தது. 

1987 ஜூனை 29 - இல் இராஜீவ் காந்தியின் தவறாை அணுகுமுனறயிைால் ஏற்பட்ட இந்திய 

இைங்னக ஒப்பந்தத்திற்குப் பிறகு ராஜீவ் காந்தி இைங்னகக்குச் தசன்றவபாது, இைங்னகக் 

கடற்பனடனயச் வசர்ந்த வராகைா விஜய் தகானை முயற்சி வழக்கில் நீதிமன்றம் சினறத் 

தண்டனை வழங்கியும், 1990 - ஆம் ஆண்டு அக்தகாடியவனுக்கு மன்ைிப்பு வழங்கப்பட்ட தசய்தி, 

இைங்னக ஒருனமப்பாட்னட கவனை தகாள்ளும் இந்திய அரசுக்குத் ததாியுமா? 

நார்வவ தூதுக் குழுவின் முயற்சியில் நடந்த வபச்சுவார்த்னத முறிந்தபின் நனடதபற்ற 

தாக்குதல்களில் தமிழ் ஈழ சவகாதர, சவகாாிகள் 100 வபருக்கு வமல் மாண்டைர். சமாதாைக் 

காைங்களில் இராணுவத் தளவாடங்கனளச் சாிதசய்து, தமிழ் மக்கள் மீது வபானர சிங்கள அரசு 

ததாடர்ந்து ததாடுத்து விட்டது. அகதிகள் தாய்த் தமிழகத்துக்கு வருகின்றைர். இப்பிரச்சினை 

மைித உாினமப் பிரச்சினை மட்டுமில்ைாமல், இை உறவு என்ற நினையில் தமிழகம் 



 

மட்டுமல்ைாமல், ஈழத் தமிழர் பின் நிற்க வவண்டும். அவர்களுக்கு ஆதரவாக & ஆறுதைாக நாம் 

குரல் தகாடுக்க வவண்டும். 

புத்தர் ஞாைம் தபற்றதாகச் தசால்ைப்படும் கயாவிலுள்ள வபாதி மரத்தில் கினள 

தவட்டப்பட்டது என்ற தசய்தினயக் வகள்விப்பட்டு பீகாாிலுள்ள புத்த கயாவுக்கு இைங்னகயின் 

முன்ைாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்வக, சிங்கள நாடாளுமன்ள உறுப்பிைர்கள், புத்த பிக்குகள் 

அைறியடித்து ஓடி வந்தைர். ஆைால்,  அவத சமயத்தில் 63 - க்கும் வமைாை பச்சிளம் 

குழந்னதகனளச் தசஞ்வசானையில் மூர்க்கத்தைமாக, தகாடிய முனறயில் சாகடித்துவிடடு புத்த 

கயாவுக்கு வருவதற்கு இவர்களுக்கு என்ை வயாக்கியனத இருக்கிறது? 

இைங்னகயில் ஓடுகின்ற நீளமாை நதி, மகாவலி என்று கங்னகயின் கினள நதியாகக் 

வபாற்றப்படும் நதி மாவிைாறு. அப்பகுதியில் தமிழர்கனள அழித்துவிட்டு சிங்களனரக் 

குடியமர்த்தி, தமிழாின் நிைங்கனளப் பறித்து சிங்களவர்கள் அந்த நிைத்தில் விவசாயம் தசய்வனதக் 

கண்டித்து தமிழர்கள் திரண்டு வபார்க்குரல் எழுப்புவதற்கு விடுதனைப் புலிகள் ஆதரவு அளித்தைர். 

இந்த நீர்ப் பிரச்சினையின் காரணமாக 1992 - ஆம் ஆண்டு புலிகளுக்கும் சிங்கள 

இராணுவத்திைருக்கும் இனடவய பைமுனற சண்னடகள் நடந்து தமிழாின் கட்டுப்பாட்டில் 

புலிகளின் ஆதரவவாடு  மாவிைாறு அனண இருந்தது. வன்மமாக சிங்களர்கள் விடாப்பிடியாக  

இருந்ததால் விடுதனைப் புலிகள் அனணயின் மனடனயத் திறக்க மறுத்தைர். உைக நாடுகளின் 

வவண்டுவகாளுக்கு இணங்க விடுதனைப் புலிகள் மனடகனளத் திறந்து தண்ணீனர விடுவித்தைர். 

உைக நாடுகளின் வார்த்னதக்குப் பைமுனற தசவிமடுத்த விடுதனைப் புலிகள் மீது வதனவயற்ற 

முனறயில் தபாய்யாை குற்றச்சாட்டுகள், மைிதாபிமாைமற்ற வகள்விகள், இனததயல்ைாம் 

இதயசுத்திவயாடு சிந்திக்க சிை மைிதர்கள் தயங்குவது ஏன் என்பதுதான் புாியவில்னை. 

இைங்னகக்காை பாகிஸ்தாைில் தூதராகச் தசயல்படும் பசீது வாலி முகமது முயற்சியால் 

பாகிஸ்தாைிலிருந்து இரண்டு கப்பல் ஆயுதங்கள் இைங்னகக்கு வழங்கப்பட்டை. அக்கப்பல் 

கடந்த 2007 - ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 14 - இல் இைங்னகத் துனறமுகத்திற்கு வந்தது. இந்த பசீது 

வாலி வவறு யாருமில்னை. இந்தியாவில் குழப்பத்னதயும், தீவிரவாதத்னதயும் ஊக்குவித்த 

ஐ.எஸ்.ஐ. இன் முன்ைாள் தனைவர் என்பது மத்திய அரசுக்குத் ததாியுமா? இன்னறக்கு இந்த பசீது 

வாலி இைங்னக அரசுக்கு உண்னமத் வதாழைாக - உற்ற நண்பைாக இருக்கிறார். இது மத்திய 

அரசுக்கத் ததாியுமா? 

இதில் சற்றும் வவறு விதமாக இந்தியா சிந்திக்காமல், மைித உாினமகள், தமிழ் இை உணர்வு 

என்பது மட்டுமல்ைாமல் ஐ.நா.மன்றத்தில் இந்தியா பாதுகாப்பு அனவயில் நிரந்தர உறுப்பிைர் 

வவண்டும் என்ற வகாாிக்னகயும் னவக்கின்ற நினையில் இந்தியாவுக்குத் தார்மீகக் கடனமகள் 

இருக்கின்றை. உைக அரங்கில் இந்தியா தனைநிமிர, இைங்னகத் தமிழர் பிரச்சினையில் ஆர்வம் 

காட்டி அங்கு வாழும் மக்களின் பிரச்சினைகனளத் தீர்க்க உாிய நடவடிக்னககனள 

வமற்தகாள்ளுவதுதான் சாியாை முடிவாக இருக்கும். 

தமிழகத்தில் தமிழக நாடாளுமன்ற உறுப்பிைர்கள் இரண்டு வாரத்தில் இந்திய அரசு 

இப்பிரச்சினையில் தனையிடத் தவறிைால் தங்கள் பதவினய ராஜிைாமா தசய்வார்கள் என்று 



 

முடிதவடுத்தது தாமதம் மட்டுமில்ைாமல், இரண்டு வாரங்கள் என்று தவனண நீட்டித்துக் 

தகாடுத்தது ஏதைன்று ததாியவில்னை. 

இைங்னகயின் ஒருனமப்பாடு என்று தசால்லிக் தகாண்வட இந்தியா இருக்காமல், யதார்த்த 

நினை அறிந்து கடனமயாற்ற வவண்டும். இைங்னகக்கு வழங்கிய ராடார்கள் திரும்பப் தபற 

வவண்டும். அங்கு அனுப்பப்பட்ட இராணுவப் பிாிவிைனரத் திரும்ப அனழக்க வவண்டும். இந்தியா 

கடன் தகாடுப்பதாகக் தசான்ை உத்தரவாதத்னத ரத்து தசய்ய வவண்டும். இந்தியக் கடற்பனடயும் 

இைங்னகக் கடற்பனடயும் ஏற்றுக் தகாண்ட தகவல் பாிமாற்றத்னத நிறுத்த வவண்டும். 

இந்தியாவில் ஒருதபாழுதும் இைங்னக இராணுவத்துக்குப் பயிற்சி தகாடுக்கக் கூடாது. ஐ.நா. 

மன்றத்தின் அலுவைகத்னதக் தகாழும்பில் துவக்குவதற்கு இந்தியா வலியுறுத்த வவண்டும். 

இைங்னகத் தமிழர் பகுதியில் உண்னம நிைவரங்கனள அறிய நாடாளுமன்ற உறுப்பிைர்கள் 

தகாண்ட அனைத்துக் கட்சிக் குழு ஒன்னற இந்தியா அனுப்ப வவண்டும். சிங்களத் தனைவர்கள் - 

இந்தியத் தனைவர்கனள அடிக்கடி சந்திப்பனதப் வபான்று ஈழத் தமிழர் தனைவர்களும் இந்திய 

அரசாங்கத்னதயும், இந்திய அரசியல் கட்சித் தனைவர்கனளயும் சந்தித்து தங்களுனடய 

பிரச்சினைகனள விவாதிக்க வாய்ப்புத் தர வவண்டும். 

பாைஸ்தீைத்திற்கும், வங்க வதசத்திற்கும், கிழக்குத் னதமூருக்கும், ருவாண்டா பட்டிைிப் 

பிரச்சினையிலும், ஈரான், ஈராக், வநபாளம் வபான்ற சர்வவதச பிரச்சினைகளில் கடந்த 

காைங்களில் வமற்தகாண்ட முயற்சிகனளப் வபான்று அருகானமயில் உள்ள இைங்கயில் 

பிரச்சினைத் தீர்க்கவும் இந்தியா முன்வர வவண்டும் என்பதுதான் தமிழிைத்தின் மீது அக்கனற 

உள்ளவர்களின் வகாாிக்னக வவண்டுவகாள் எல்ைாவம! 

 

திைமணி, 18.10.2008 

 

 

 

 

 


