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சுதேசியச் சிந்தனையாளர்
ஆதிசேசய்யா
ஆ.அறிவழகன்
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விடுதலை பெற்ற இந்தியாவின் த�ொழிற்பெருக்கம்
மற்றும் வறுமை ஒழிப்புக்காக 1950-களில் யுனெஸ்கோ
உதவிசெய்ய முன்வந்தது. இதனை யுனெஸ்கோவின்
பிரதிநிதியாக ஆதிசேசய்யா அப்போதைய பிரதமர்
நேருவிடம் தெரிவித்தார். “எங்கள் நாட்டில் 40 க�ோடி
இதயங்கள் உள்ளன. இந்த மனித வளத்தைக்
க�ொண்டு எங்களுக்குத் தேவையான சாலைகள்,
ரயில்வே
நிலையங்கள்,
பள்ளிக்கூடங்கள்,
மருத்துவமனைகள், வீடுகள் ப�ோன்றவற்றை நாங்களே
கட்டமைத்துக்கொள்கிற�ோம். யுனெஸ்கோவிடம் நாங்கள்
எதிர்பார்ப்பது கல்விக்கான உதவியை மட்டும்தான்.
அதனை யுனெஸ்கோ எங்களுக்கு வழங்கினால் ப�ோதும்”
என்று நேரு ச�ொன்னதாக ஆதிசேசய்யா குறிப்பிடுகிறார்.
யுனெஸ்கோவின்
உறுப்பு
நாடுகளின்
குறிப்பாக
அப்போது
சுதந்திரம்
பெற்றிருந்த
ஆசிய, ஆப்பிரிக்க, லத்தீன் நாடுகளின் – கல்வி
வளர்ச்சியைச் செழுமைப்படுத்த மிகப் பெரிய த�ொகை
வேண்டியிருந்தது. யுனெஸ்கோவால் பெருந்தொகையை
இந்நாடுகளுக்குச் செலவிட முடியாது என்பதால், உலக
வங்கியிடம் கல்வி வளர்ச்சிக்காகவும் இந்நாடுகளுக்குக்
கடன் க�ொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டினார்
யுனெஸ்கோவின்
பிரதிநிதியான
ஆதிசேசய்யா.
‘பணத்தைப் ப�ோட்டுப் பணத்தை அள்ளுவதையே’
குறிக்கோளாகக் க�ொண்ட உலக வங்கி, வணிக
ந�ோக்கத்துக்கு மட்டுமே, அதாவது உள்கட்டமைப்பு,
த�ொழில் வளர்ச்சி சார்ந்த திட்டங்களுக்கு மட்டுமே
கடனளித்துவந்தது. அதனால், ஆதிசேசய்யாவின்
வேண்டுதலுக்கு முதலில், ‘கல்விக்காகக் கடன் அளிப்பது
என்பது தனது பணியில்லை’ என்று கைவிரித்தது.
‘வறுமை ஒழியவும், ப�ொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படவும்
மக்களுக்குக் கல்வி அவசியம். அதனால் கல்விக்கு
உலக வங்கி கடன் வழங்க வேண்டும்’ என்பதை
த�ொடர்ச்சியாக அவர் வலியுறுத்தி, யுனெஸ்கோவுடன்
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்யவைத்தார். உலக
அளவில் இது மிகப் பெரிய மாற்றத்தைக் க�ொணர்ந்தது.
ஒரு தமிழர், உலக வங்கியைத் தனது பேச்சாலும்
செயலாற்றலாலும் சேவைத் துறைக்கு மடைமாற்றம்
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ண்மையில் நடந்த நாடாளுமன்ற ஆட்சிம�ொழிக் கூட்டத்தில்
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, ஆங்கிலத்துக்குப்
பதிலாக இந்தியைத் த�ொடர்பு ம�ொழியாக ஏற்க வேண்டும்
எனப் பரிந்துரைத்தது, தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் அலுவல் ம�ொழி குறித்த
விவாதங்களைத் த�ொடங்கிவைத்திருக்கிறது. அமித் ஷாவின் கருத்துக்குப்
பலத்த எதிர்ப்புகள் எழுந்துள்ள நிலையில், ஏறக்குறைய ஒரு வாரம் கழித்து,
தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை க�ோவை பத்திரிகையாளர்
சந்திப்பில் தெரிவித்திருக்கும் கருத்து தமிழ் ஆர்வலர்களிடையே
வியப்பையும் குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இலக்கு வைத்துச்
செயல்பட்டால் 20 ஆண்டுகளில் தமிழை இந்தியாவின் இணைப்பு
ம�ொழியாக்கிவிடலாம். அதற்கான முயற்சிக்கு பாஜக துணைநிற்கும்
என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். இது தமிழ்நாடு பாஜகவின் தனிப்பட்ட
கருத்தா இல்லை, தேசிய அளவிலும் இந்தக் கருத்தை அக்கட்சி
ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
இந்நிலையில், சித்திரைப் புத்தாண்டு அன்று சென்னை அரசு
மருத்துவமனை நிகழ்ச்சிய�ொன்றில் கலந்துக�ொண்ட தமிழ்நாடு
பாஜக தலைவர் மீண்டும் இதே கருத்தை முன்வைத்துள்ளார். புதிய
கல்விக் க�ொள்கையின்படி, தமிழ்நாட்டைப் ப�ொறுத்தவரையில் 1 முதல்
5-ம் வகுப்பு வரையில் தமிழில்தான் படிக்க வேண்டும், மூன்றாவது
ம�ொழியாக எந்த ம�ொழியை வேண்டுமானாலும் படிக்கலாம் என்ற
மத்திய அரசின் நிலையை அவர் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார். ம�ொழிப்
பாடங்களைப் ப�ொறுத்தவரை இந்தியைக் கட்டாயம் படித்தே ஆக
வேண்டும் என்று புதிய கல்விக் க�ொள்கையில் ச�ொல்லப்படவில்லை
என்பது உண்மையே. ஆனால், மூன்றாவது ம�ொழியாக எந்த இந்திய
ம�ொழியை வேண்டுமானாலும் தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளலாம் என்ற
வாய்ப்பை அளிக்கும்போது, அதிகம் பேர் பேசுகின்ற ம�ொழி என்பத�ோடு,
அரசமைப்பில் ஆட்சிம�ொழியாகவும் இடம்பெற்றிருக்கும் ம�ொழி என்ற
அடிப்படையில் இந்திக்கே முன்னுரிமை க�ொடுக்கப்படும் என்பது மிகவும்
இயல்பானது.
இந்தி பேசாத மாநிலங்களின் அரசுகள் தங்களுக்குள் மேற்கொள்ளும்
நட்புறவு உடன்படிக்கைகளின் வாயிலாக, இந்திக்கு மாற்றாக இந்தி
அல்லாத மற்றொரு ம�ொழியைக் கற்பிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை
உருவாக்கலாம். தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை
குறிப்பிடுவதும் அதைத்தான். ஆனால், அதற்கான நடைமுறைச்
சாத்தியங்கள் அவ்வளவு எளிதானது அல்ல என்பதும் அவருக்குத்
தெரியாமல் இருக்காது. தற்போது தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்றுவரும்
விவாதங்களின் மையம், இந்தியை இணைப்பு ம�ொழியாக நிறுவும்
மத்திய அரசின் முயற்சிகளைப் பற்றியதே. ம�ொழிப் பாடங்களில் ஒன்றாக
இந்தியை கற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது இந்தியை
அலுவல் ம�ொழியாக மட்டுமின்றி, மாநிலங்களுக்கு இடையிலான
இணைப்பு ம�ொழியாகவும் மாற்றுகின்ற நீண்ட காலச் செயல்திட்டத்தின்
ஒரு பகுதியாகவே அச்சத்துடன் பார்க்கப்படுகிறது. ம�ொழிப் பாடங்களில்
இந்தி கட்டாயமில்லை என்று சமாதானம் ச�ொல்லும் தமிழ்நாடு பாஜக,
இந்தி இணைப்பு ம�ொழியாகாது என்று உறுதியளிக்க முடியுமா என்ற
கேள்வி தவிர்க்கவியலாதது. இணைப்பு ம�ொழியாக இந்திய ம�ொழிகளில்
எதுவ�ொன்றும் இருக்கலாம் என்றும் பாஜக சமாதானம் ச�ொல்கிறது.
ஆனால், இந்திதான் இந்தியாவின் அலுவல் ம�ொழி என்ற க�ொள்கையில்
காங்கிரஸைப் ப�ோலவே பாஜகவும் உறுதியாகத்தான் இருக்கிறது.
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தமிழ் இணைப்பு ம�ொழி:
சாத்தியமா... சமாளிப்பா?

ந்திய விடுதலையின் 75-ம் ஆண்டைக்
க�ொண்டாடிவரும் இச்சூழலில் கல்வி,
த�ொழில், வணிகம், தகவல் த�ொழில்நுட்பம்
ப�ோன்ற எல்லாத் துறைகளிலும் பன்னாட்டுப்
பெருநிறுவனங்களை
முன்னிறுத்திவிட்டோம்.
விடுதலைக்கு முன் ஆங்கிலேயர்களால் நசுக்கப்பட்ட
உள்ளூர் த�ொழில் வளங்களை மீட்டெடுப்பதற்கு,
சுதேசிக் கப்பல் விட்ட வ.உ.சி.யின் 150-வது
பிறந்த ஆண்டைக் க�ொண்டாடும் இத்தருணத்தில்,
சுதேசியத்தை மீள்கட்டமைப்பு செய்ய வேண்டிய
கட்டாயத்தில் மாநிலங்கள் இருக்கின்றன.
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உண்மை நின்றிட வேண்டும்

ஒரு தமிழர், உலக
வங்கியைத் தனது பேச்சாலும்
செயலாற்றலாலும் சேவைத்
துறைக்கு மடைமாற்றம்
செய்ததை இதுவரை யாரும்
செய்யவில்லை என்றே
ச�ொல்லலாம்!

செய்ததை இதுவரை யாரும் செய்யவில்லை என்றே
ச�ொல்லலாம்.
இதன்
பயனாக
முதன்முதலாக
1964-ல்
பிலிப்பைன்ஸுக்கு வேளாண் கல்லூரி அமைக்க உலக
வங்கி கடன் அளித்தது. அதே ஆண்டு ஆப்கானிஸ்தானின்
கல்வி வளர்ச்சித் திட்டத்துக்கும் உதவிசெய்தது.
உலக வங்கிக் கடனுதவியுடன் வளர்ந்துவரும்
ஆசிய, ஆப்பிரிக்க, லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளின்
கல்வி வளர்ச்சிக்காக முறையே ‘கராச்சி திட்டம்’ (1959),
‘அடிஸ் அபாபா திட்டம்’ (1961), ‘சாண்டியாக�ோ-டி-சில்லி
திட்டம்’ (1962) ஆகியவற்றைச் செயல்படுத்தி, அந்நாட்டு
மக்கள் கல்வியில் முன்னேற்றமடையப் பெரும்
பங்காற்றினார் ஆதிசேசய்யா. யுனெஸ்கோ துணைப்
ப�ொதுச்செயலாளராக அவர் பணியாற்றியப�ோதும்கூட
யுனெஸ்கோ
உறுப்பு
நாடுகளில்
அந்தந்த
நாடுகளின் கலாசாரத்துக்கு ஏற்ற கல்வி, அறிவியல்
த�ொழில்நுட்பங்களை அங்கே மீள்கட்டமைப்பு செய்தார்.
“கல்வி என்பது ஒரு குழந்தையின் மூளையில்,
மாணவரின் மனதில் நடக்கும் ஒரு செயலாகும்
என்பதை நினைவில் க�ொள்ள வேண்டும். டெல்லியில�ோ
சென்னையில�ோ ஏன் வேலூர் ப�ோன்ற மாவட்டத்
தலைநகரங்களில�ோ இருந்துக�ொண்டு, ஒரு பள்ளியின்
செயல்பாட்டை நெறிப்படுத்த முடியாது” என்கிற
பார்வையின் ஊடாக ஆதிசேசய்யாவின் சுதேசியச்
சிந்தனையை நாம் புரிந்துக�ொள்ள முடியும்.
கல்வி, ப�ொருளாதாரச் சிந்தனையாளராக மட்டுமே
அதிகம் பேசப்பட்ட மால்கம் ஆதிசேசய்யா ஏழை,
எளிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்திலும் சுதேசியம்
வேண்டும் என்பதைப் பல தருணங்களில் வலியுறுத்திப்
பேசியுள்ளார்.
மாநிலங்களவை
உறுப்பினராக
ஆதிசேசய்யா இருந்தப�ோது, தென்மாநிலத் தென்னை
விவசாயிகளுக்காகக் குரல் எழுப்பியத�ோடு, அவர்களின்
வாழ்வாதாரத்துக்கு ஏற்ற த�ொலைந�ோக்குத் திட்டத்தையும்
முன்வைத்திருக்கிறார்.
“தென்னை விவசாயத்தில் நமக்குப் பயனுள்ள ஏழு
ப�ொருட்கள் கிடைக்கின்றன. தேங்காய்த் துருவலைக்
க�ொண்டு கர்நாடகம், தமிழ்நாடு, கேரளத்தில் பல
உணவுகளைத் தயாரிக்கின்றனர். க�ொப்பரையிலிருந்து
எண்ணெய்
எடுத்துப்
பயன்படுத்துகிற�ோம்.
மட்டையிலிருந்து கயிறு எடுக்கிற�ோம்; தென்னங்கீற்று
பல்வேறு கிராமப்புற மக்களின் வீட்டுக் கூரையாகப்
பயன்படுகிறது. இதுமட்டுமல்லாமல், வீட்டைச் சுத்தம்

செய்வதற்கும் இதிலிருந்து கிடைக்கும் ப�ொருளைப்
பயன்படுத்துகிற�ோம். தென்னையிலிருந்து எடுக்கப்படும்
பதநீர் மிக முக்கியமான ஒன்று. இது உடலுக்கு
நன்மையை விளைவிக்கக் கூடியதாக இருக்கிறது.
பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் க�ோக�ோ க�ோலா, கேம்பா
க�ோலா ப�ோன்ற செயற்கையாய்த் தயாரிக்கப்படும்
பானங்களுக்கு மாற்றாக இந்தப் பதநீரை நாம்
பதப்படுத்தி விற்றால், அது தென்னை விவசாயிகளின்
வாழ்வாதாரத்தையும் வளப்படுத்தும். 1 ரூபாய் 35
மக்கள் வாங்கி
(C)பைசாவுக்கு
KSL Media
Ltd.அருந்தும் பன்னாட்டு
நிறுவனங்களின் குளிர் பானங்களுக்கு மாற்றாக 25
பைசாவுக்கு விற்கப்படும் – உடலுக்கு நலம் பயக்கும்
இந்தப் பதநீரை அரசும், தென்னை வளர்ச்சி வாரியமும்
பதப்படுத்தி விற்பனை செய்ய ஆல�ோசிக்க வேண்டும்…”
என்று தென்னை வளர்ச்சி வாரியம் குறித்து,
1979-ல் மாநிலங்களவையில் ஆதிசேசய்யா விரிவாகப்
பேசியிருக்கிறார்.
கடந்த 2018-ல் கஜா புயலால் தஞ்சை, திருவாரூர்,
நாகை மாவட்டங்களின் தென்னை விவசாயிகள்
முழுமையாக
வாழ்வாதாரத்தை
இழந்ததையும்,
இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு 2020 வரையிலும்கூட
அவர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் கிடைக்கவில்லை
என்பதையும் 2020, நவம்பர் 16 அன்று ‘இந்து தமிழ்
திசை’ கட்டுரை வெளியிட்டிருப்பது இங்கு நினைவில்
க�ொள்ளத்தக்கது. தென்னை விவசாயம் குறித்த
ஆதிசேசய்யாவின் பேச்சு, சுதேசியத்தை மட்டும்
வலியுறுத்துவதாக இல்லை; அதன�ோடு தென்னை
விவசாயிகளின் எதிர்காலம், ‘மதுவை ஒழிப்போம்’
என்பதற்கான மாற்று ஆல�ோசனை ஆகியவற்றையும்
முன்னிறுத்துவதாக உள்ளது. வறுமை ஒழிப்பு,
அனைவருக்குமான கல்வி, ஏழைகளின் முன்னேற்றம்
ஆகியவற்றையே தனது குறிக்கோளாகக் க�ொண்டு,
வாழ்நாள் முழுவதும் பணியாற்றிய ஆதிசேசய்யா
கல்வி, ப�ொருளாதாரம், அறிவியல் த�ொழில்நுட்பம்,
இயற்கை வளம், வறுமை ஒழிப்பு, தற்சார்பு என
அனைத்திலும் சுதேசியச் சிந்தனையாளராக இருந்து,
தமிழ்நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் பெருமை சேர்த்தவர்.
அவர் பெயரில் ஒரு விருதையும் நிதி நல்கையையும்
தமிழ்நாடு அரசு வழங்க வேண்டும்.

- ஆ.அறிவழகன், ‘இந்தியப் ப�ொருளாதாரம்: வரலாறு
காட்டும் வழிகள்’ என்ற நூலின் த�ொகுப்பாசிரியர்.
த�ொடர்புக்கு: aazhagan@rediffmail.com
18.04.2022 ஆதி சேசய்யாவின் 113-வது பிறந்த நாள்

த�ொடங்கட்டும்

அ

.வெண்ணிலா
எழுதிய
‘கண்ணகிக்கு
நீதி
பெற்றுத்தருவாரா
முதல்வர்?’ என்ற கட்டுரை (இந்து தமிழ் திசை, 15.04.22), பண்பாட்டு
மீட்டெடுப்பைக் க�ோருவதாக இருந்தது. தமிழ் நிலவியல் சார்ந்து சங்கம்
மற்றும் சங்கம் மருவிய காலத்துக் கவிஞர்கள் க�ொண்டிருந்த விழிப்புணர்வை
இளங்கோவடிகள் வழியே அ.வெண்ணிலா பயணித்ததும் அது குறித்து அவர்
விளக்கியதும் சிறப்பு. அவரது கள ஆய்வின் பரிமாணங்களை உணர முடிந்தது.

சபரிமலைக்கான அனுமதி என்பது கேரள அரசின் வணிக மற்றும் ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியுடன் த�ொடர்புடையது. கண்ணகிக் க�ோட்டம் அப்படிய�ொரு நிலையை
எய்த நெடுங்காலம் பிடிக்கலாம். இருப்பினும் த�ொன்மம், த�ொல்லியல்,
வரலாறு, பண்பாடு, வனச்சூழல் குறித்த அக்கறையைத் தமிழ்நாடும் கேரளமும்
உணர வேண்டிய நன்முகூர்த்தம் அ.வெண்ணிலாவின் கட்டுரை வழியாகத்
த�ொடங்கட்டும்.
- தாமரைபாரதி, சென்னை.

இலங்கையின்
ஏப்ரல் புரட்சி!

ஏழை, பணக்காரர், படித்தவர், பாமரர் ப�ோன்ற பேதங்களற்று இன, மத,
சாதிபேதமற்று மக்கள் அனைவரும் அடைமழைக்கு மத்தியிலும் இரவும்
பகலும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து ப�ோராடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்!
எம்.ரிஷான் ஷெரீப்

இ

லங்கையில்,
க�ொழும்பு
கடற்கரையில்
ஏப்ரல் 9-ம் திகதி ப�ொதுமக்கள் ஒன்றுகூடி
ஆரம்பித்துள்ள ப�ோராட்டம் இப்போது வரை
நீண்டுக�ொண்டேயிருக்கிறது. இப்படிய�ொரு ப�ோராட்டம்
ஆரம்பிக்கப் ப�ோவதை அறிந்துக�ொண்ட அரசாங்கம்,
வழமையாக சித்திரைப் புத்தாண்டை முன்னிட்டு வழங்கும்
இரண்டு நாட்கள் விடுமுறைக்குப் பதிலாக, இந்த
வருடம் ஒன்பதாம் திகதியே அனைவருக்கும் ஒரு வாரம்
விடுமுறை வழங்குவதாக அறிவித்து, அனைவரையும்
ஊர்களுக்குப் ப�ோக உத்தரவிட்டிருந்தது. க�ொழும்புதான்
தலைநகரம் என்பதால், நாடு முழுவதிலும் உள்ள மக்கள்
க�ொழும்புக்கு வந்து தங்கி, பணிபுரிந்துவருகிறார்கள்.
அரசின் உத்தரவுக்குப் பிறகு மக்கள் க�ொழும்பிலிருந்து
தமது ச�ொந்த ஊர்களுக்குப் ப�ோவதற்குப் பதிலாக, ச�ொந்த
ஊர்களிலிருந்த பல்லாயிரக்கணக்கான ப�ொதுமக்கள்
ஒன்றாகத் திரண்டு க�ொழும்புக்கு வந்து, க�ொழும்பில்
இருந்தவர்கள�ோடு சேர்ந்து கடற்கரையில் தங்கிப்
ப�ோராடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை அரசாங்கம்
எதிர்பார்க்கவேயில்லை.

ஆகவே, ப�ோராளிகள் மத்தியில் வாடகைக்கு எடுத்த
குண்டர்களை அனுப்பிப் ப�ொதுமக்களை அச்சுறுத்துவத�ோடு,
வாகனங்களை எரித்தல், ப�ோலீஸுக்கும் ராணுவத்துக்கும்
ப�ொதுமக்களுக்கும் இடையே கலவரத்தை ஏற்படுத்த
முயற்சித்தல்,
இணையத்
த�ொடர்பையும்,
சமூக
வலைதளங்களையும் முடக்குதல், இனக் கலவரங்களைத்
தூண்ட முற்படுதல், அரசு ஊழியர்களுக்கு எச்சரிக்கைக்
கடிதங்களை அனுப்புதல் ப�ோன்ற பல முட்டுக்கட்டைகளை
அரசாங்கம் ப�ொதுமக்களின் ப�ோராட்டத்தை நிறுத்துவதற்காகப்
ப�ோட்டுக்கொண்டேயிருக்கிறது. இவற்றையெல்லாம் கண்டு
மக்கள் பின்வாங்குவார்கள் என்பதே அரசாங்கத்தின்
எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது.
என்றாலும், மக்கள் பின்வாங்குவதாக இல்லை.

ஆரம்பத்திலிருந்தே அரசாங்கத்தின் ப�ோலி வாக்குறுதிகளைக்
கேட்டுக் கேட்டு ஏமாந்து, இன்று பஞ்சத்துக்கும் பட்டினிக்கும்
மத்தியில் தெருவில் நிற்கும் மக்களின் இந்தப் ப�ோராட்டம்
தாமதமாகத்தான் த�ொடங்கப்பட்டிருக்கிறது என்றாலும், இது
முடிவுக்கு வருவதாக இல்லை. இதுவரை அரசாங்கம்
பிரய�ோகித்துவந்த அனைத்து சர்வாதிகாரங்களையும்
திணித்தல்களையும் மக்கள் ப�ொறுத்துக்கொண்டே வந்தார்கள்.
மக்கள் ப�ொறுமையாக இருக்க இருக்க அரசாங்கமும்
த�ொடர்ந்து மக்களைத் தாக்கிக்கொண்டே வந்தது. அது
மக்களைத் தரையில் வீழ்த்தி, கழுத்தை நெரிக்கும்போதுதான்
‘நமது அரசாங்கமே நம்மைக் க�ொல்லப் பார்க்கிறது’ என்பது
மக்களுக்கு உறைத்தது. அந்தப் புள்ளியில்தான் மக்கள்
ஒன்றாகத் திரண்டு எழுந்திருக்கிறார்கள்.
க�ொழும்பு கடற்கரையில் த�ொடங்கப்பட்டுள்ள இந்தப்
ப�ோராட்டமானது, எந்தவ�ொரு அரசியல் கட்சியால�ோ
தனிநபரால�ோ ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒன்றல்ல. நூறு சதவிகிதம்
முழுமையாக மக்கள் தமது சுயவிருப்பின் பேரில் நாடு
முழுவதிலுமிருந்து சுயேச்சையாகவே கிளம்பி வந்து
கலந்துக�ொண்டிருக்கிறார்கள். ஏழை, பணக்காரர், படித்தவர்,
பாமரர் ப�ோன்ற பேதங்களற்று இன, மத, சாதிபேதமற்று
மக்கள் அனைவரும் அடைமழைக்கு மத்தியிலும் இரவும்
பகலும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து ப�ோராடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
அந்த இடமே இப்போது சிறுவர்களுக்கான பள்ளிக்கூடம்,
நூலகம், மருத்துவ நிலையம் ப�ோன்றவற்றை உள்ளடக்கிய
‘க�ோட்டா க�ோ’ எனும் மாதிரி கிராமமாக உருமாறியிருக்கிறது.
அந்தக் கிராமத்தில் சிங்களவர்கள், தமிழர்கள், முஸ்லிம்கள்,
கிறிஸ்தவர்கள் எனப் பல ம�ொழிகளைப் பேசுபவர்கள்
எந்தவ�ொரு
பிரச்சினையும்
இல்லாமல்
ஒன்றாக,
ஒற்றுமையாகத் திரண்டிருக்கிறார்கள். பல்லாயிரக்கணக்கான
மக்கள் ஒன்றுசேர்ந்திருக்கும் அந்தப் ப�ோராட்டக் களம்
மக்களால் மிகவும் சுத்தமாகவே பேணப்பட்டுவருவதையும்
இங்கு குறிப்பிட வேண்டும்.
ஒற்றுமை, சுய
ப�ோன்றவற்றைப்

ஒழுங்கு, விடாமுயற்சி, க�ொடை
ப�ோராட்டத்தில்
ஈடுபட்டிருக்கும்
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ப�ொதுமக்கள் இறுக்கமாகப் பற்றியிருக்கிறார்கள். கடுமையான
ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும் ப�ோராட்டக்
களத்துக்குத் தேவையான ப�ொருட்களை, உணவுகளை,
கூடாரங்களை, முதலுதவிப் ப�ொருட்களை, சேவைகளை
எனத் தம்மால் இயன்ற அனைத்தையும் மக்கள் இலவசமாக
வாரி வழங்கிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவையனைத்தும்
அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் பாடுபட்டு உழைத்தவை.
மக்களுக்கு ஏதேனும் நேர்ந்தால், அவர்களுக்காக
இலவசமாக வாதாட சட்டத்தரணிகளும், சிகிச்சையளிக்க
மருத்துவர்களும் மக்களுடன் சேர்ந்து காத்திருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் அனைவரையும் இவ்வாறு செய்யத் தூண்டியது
எது? கடந்த ஓரிரு வாரங்களாகத் த�ொடரும் அந்தப்
ப�ோராட்டத்தின் மூலம் மக்கள் இதுவரை சாதித்தது என்ன?
மக்கள் தமது அடிமை நிலையிலிருந்து மீண்டு, இலங்கை
அரசியல் அமைப்பை மாற்றத்தான் ஒன்றாகத் திரண்டு
ப�ோராடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ப�ோராட்டத்துக்கு முன்னர்
நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆதரவைப்
பெற்றிருந்த அரசு, தற்போது தனது பெரும்பான்மை
ஆதரவையும்
செல்வாக்கையும்
இழந்திருக்கிறது.
இலங்கையின் ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்குக் காரணமான
முக்கியப் புள்ளியான மத்திய வங்கி ஆளுநர் அஜித்
நிவாட் கப்ராலைப் பதவி விலகச் செய்து, இலங்கையின்
சிரேஷ்ட ப�ொருளியல் நிபுணர்களில் ஒருவரான கலாநிதி
நந்தலால் வீரசிங்க இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுநராக
நியமிக்கப்பட்டதில் முக்கியப் பங்கு இந்தப் ப�ோராட்டத்துக்கு
இருக்கிறது. ஜனாதிபதி க�ோத்தபய ராஜபக்சவையும், பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்சவையும் தவிர்த்து, உயர் பதவிகளில்
அமர்த்தப்பட்டிருந்த அந்தக் குடும்பத்தில் இருந்த ஏனைய
அனைவரும் பதவிகளை இழந்திருக்கிறார்கள். ஊழல்
பேர்வழிகளான அமைச்சர்களும், ம�ோசடி அரசியலர்களும்
பகிரங்கமாகவும், சுதந்திரமாகவும் மக்கள் மத்தியில்
நடமாட முடியாத சூழ்நிலை இன்று உருவாகியிருக்கிறது.
ஜனாதிபதி முக்கியமானவர்களை நேரில் சந்தித்துப் பல
சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்திக்கொண்டிருக்கிறார்.

இந்தப் ப�ோராட்டத்தால் கிடைத்த வெற்றிகள் அனைத்துமே
பிரதான வெற்றியை ந�ோக்கி எடுத்து வைக்கும் சில
எட்டுகள் மாத்திரம்தான். பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவினதும்,
ஜனாதிபதி க�ோத்தபயவினதும் பதவிகள் பறிக்கப்பட்டு,
ராஜபக்ச குடும்ப ஆட்சியிலிருந்து இலங்கை முழுமையாக
மீண்டு, ப�ொதுமக்களுக்கு உரித்தான, ஒழுங்கானதும்
நேர்மையானதுமான ஜனநாயக ஆட்சி உருவாகும்
நாளைத்தான் மக்கள் முழுமையான வெற்றியை அடைந்த
நாளாகக் கருதுவார்கள்.
அத்தோடு, ராஜபக்ச ஆட்சியில் க�ொல்லப்பட்ட
மற்றும் காணாமலாக்கப்பட்ட ஊடகவியலர்களுக்கும்,
எண்ணற்ற மனிதர்களுக்கும் என்னவானது என்பது குறித்த
விசாரணை நேர்மையாக நடைபெற்று, குற்றவாளிகளுக்கு
உரிய தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும். இப்போது
நடந்துக�ொண்டிருக்கும் ப�ோராட்டம் எப்போது முழுமையான
வெற்றி பெறும் என்பது இந்த மக்கள் ப�ோராளிகளுக்குத்
தெரியாது. அது இன்றோ நாளையாகவ�ோ இருக்கக் கூடும்.
பல ஆண்டுகள்கூடக் கழியலாம். அந்தப் ப�ோராட்டத்தின்
முதல் எட்டு த�ோல்வியடையக் கூடும். பத்தாயிரமாவது
எட்டுகூட த�ோல்வியடையக் கூடும். ஆனால், எப்போதாவது
வெற்றியளிக்கும் ஒரு தருணம் வந்தே தீரும். அன்று இந்தப்
ப�ோராளிகள் எவரும் உயிருடன் இல்லாமலும் இருக்கலாம்.
ஆனால், அந்தப் ப�ோராட்டத்தின் வெற்றியை அவர்களின்
சந்ததிகள் நிம்மதியாக அனுபவித்துக்கொண்டிருப்பார்கள்.
ஆகவேதான்,
தாம்
த�ொடங்கியப�ோது
இருந்த
ப�ோராட்டத்தின் வீரியத்தை நீர்த்துப்போக விடாமல்
இப்போது வரை, இந்தத் தருணம் வரை மக்கள்
ப�ோராளிகள் பேணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆசியாவினதும்
இலங்கையினதும் வரலாற்றில் இந்த ஏப்ரல் 2022-க்கு
அழுத்தமானதும் காத்திரமானதும் பெருமையானதுமான
ஒரு இடம் இருக்கும்.

- எம்.ரிஷான் ஷெரீப், கவிஞர், ம�ொழிபெயர்ப்பாளர்,
ஊடகவியலர், இலங்கை. த�ொடர்புக்கு: mrishansh@gmail.com
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