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 ´சிங்களப் ெப ந்ேதசிய வாதம் - அதன் 
அ ப்பைடக ம் ேமலாதிக்க ம்´ எ ம் 

தைலப்பிலான கட் ைரைய 1983 ஏழாம் மாதத்தில் 
எ திேனன். இதைன ல்வ வில் பங்க ாில் உள்ள 
காவியா பதிப்பகம் ப கள் கு டன் ேசர்ந்  ெவளியிட்ட . 
நான் அப்ெபா  ஜப்பானில் வாழ்ந்  வந்ேதன். 
1982ல் ேடாக்கிேயாவில் அைமந் ள்ள அபிவி த்தி 
ஆய்  நி வனெமான்றி ந்  வந்த அைழப்ைப ஏற்  
ெகா ம்பில் நான் கடைமயாற்றிக் ெகாண் ந்த அரச 
நி வனத்திடமி ந்  வி ப் ப் ெபற் ச் ெசன்றி ந்ேதன். 
கட் ைரயின் ன் ைரயில் குறிப்பிட் ப்ப ேபால் 1983 
ஜுைல மாதம் தாய்நாட் ல் இடம்ெபற்ற இரத்தக் களாிேய 
அைத எ தத் ண் ேகாலாகிய . 

இலங்ைகயில் அந்த வன்ெசயல் சம்பவங்கள் நடந்தேபா  
நான் ஒ  ஜப்பானியக் கிராமத்தில் களஆய்வில் 
ஈ பட் ந்த்ேதன். வந் ெகாண் ந்த ெசய்திகளின் 
தாக்கத்தினால் என  ஆய்வில் ஆர்வமிழந்ேதன். அந்த 
நாட்களில் ேடாக்கிேயாவி ந்  என  நீண்டகால நண்பர் 
நாக்கா றா அ க்க  ெதாைலேபசி லம் என் டன் 
ெதாடர் ெகாண்  இலங்ைக நிைலைமகள் பற்றிய 
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ெசய்திகைளப் பகிர்ந்  ெகாண்டார். அவர் ஜப்பானின் 
பிரபலமான ெதன் ஆசிய ஆய்வாளர்.  1960களில் நான் 
ேபராெதனிய பல்கைலக்கழகத்தில் மாணவனாயி ந்த ேபா  
அவர் அேத பல்கைலக்கழகத்தில் தன  மாணிப் பட்ட 
ஆய்விைன ேமற்ெகாண் ந்தார். சிங்களெமாழியில் மிக ம் 
ேதர்ச்சி ெபற்றவர். அவ க்கூடாக வந்த ெசய்திக ம் நான் 
ஜப்பானிய ெதாைலக்காட்சியில் கண்ட காட்சிக ம் என்ைன 
அதிரைவத்தன என்ப  உண்ைம. 

அந்தச் ெசழிப்பான கிராமத்தில் நான் சில நாட்கள் 
என  கு ம்பத் டன் தங்கியி ந்ேதன். அங்கு வாழ்ந்த 
மக்கள் நம் டன் மிக ம் அன்பாக ம் ெந க்கமாக ம் 
நடந் ெகாண்டார்கள். அவர்களின் வி ந்ேதாம்ப ல் 

ழ்கியி ந்ேதாம். என  தாய்நாட்  அரசியல் பற்றி அவர்கள் 
அதிகம் அறிந்தி க்கவில்ைல. ஆயி ம் ெதாைலக்காட்சியில் 
வந்த ெசய்திகைளப் பார்த்தபின் மிக ம் அக்கைற டன் 
இலங்ைகயி ள்ள என  உறவினர் மற் ம் நண்பர்கள் 
பற்றிக் ேகட்டார்கள். அப்ேபா தான் அவர்க க்கு 
இலங்ைகயில் பல்ேவ  இனங்கள், மதங்கள் இ ப்ப  
பற்றித் ெதாியவந்த .  ´நீங்கள் சிங்களவரா தமிழரா?` 
எனக்ேகட்டார்கள். நான் தமிழ் இனத்தவன் எனக்கூறிய ம் 
எனக்காக வ த்தப்பட்ட அேத ேவைள ெதாைலக்காட்சியில் 
இலங்ைகயர்கைளப் பார்க்கும்ேபா  எல்ேலா ம் ஒ  
இனத்தவர்கள் ேபால்ெதாிகிறார்கேள எப்ப  சிங்களவர், 
தமிழெரன அைடயாளம் காண்பெதன வினவினார்கள். 
இப்ப ப் பல ேகள்விகள். நா ம் என  ைணவி ம் 
எங்களால் இயன்ற விளக்கங்கைளக் ெகா த்ேதாம்.

என  ஆய்விைனத் தற்கா கமாக நி த்திவிட் க் 
கு ம்பத் டன் நாம் அப்ேபா  வாழ்ந் வந்த 
ேடாக்கிேயாவிற்குத் தி ம்பிேனன். அங்கு தி ம்பிய ம் 
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ஏற்கனேவ எ த்த வின்ப  கட் ைரைய எ த 
ஆரம்பித்ேதன். அப்ேபா  நாம் நண்பர் நாக்கா றாவின் 

ட் ற்குச் சமீபத்தில் ஒ  வாடைக ட் ல் தங்கியி ந்ேதாம். 
அவாிடமி ந்த சில ல்கள் என  கட் ைரைய 
எ வதற்குத் ைணயாயி ந்தன. ஆயி ம் கட் ைரக்கு 
உதவக்கூ ய ஆதார ல்கள் ேபாதியன இல்லாத 
நிைலயிேலேய அதைன அவசரமாக எ தி த்ேதன்.

இன்  ஏறக்குைறய 34 வ டங்க க்குப்பின் 
அந்தக்கட் ைரையப் பார்க்கும் ேபா  அ  எ தப்பட்ட 
காலகட்ட அரசியல் பின்னணி பற்றிய ஒ  குறிப்பின் 
அவசியத்ைத உணர்கிேறன். அத் டன், இனிச்ெசய்ய 
ேவண் ய  என்ன? என்ற ேகள்வி ம் எ கிற . 
அன்ைறய அரசியல் சூழல் மற் ம் இலங்ைகயின் ேதசிய 
இனப்பிரச்சைனயின் மாற்றப் ேபாக்குகள் பற்றிய என  
பார்ைவ ெதாடர்பான ேகள்விக ம் வாசகர் மனதில் 
எழலாம். பின்னர் நான் எ திய கட் ைரகளில் இலங்ைக 
அரசின் இனத் வ ேமலாதிக்கத் தன்ைமகள், வி தைலப் 
ேபாராட்டத்தின் ேபாக்குகள் மற் ம் தமிழ் கு ந்ேதசியவாதம் 
பற்றிய என  விமர்சனங்கைள ன்ைவத் ள்ேளன். பல 
மாற்றங்களின் விைளவான இன்ைறய நிைலைமக க் ேகற்ப 
ேதசிய இனப்பிரச்சைன மீள் சட்டகப்ப த்தப்பட (reframe 
பண்ணப்பட) ேவண் ம் என் ம் வாதிட்  வந் ள்ேளன்.  
கடந்த ன்  தசாப்தங்களாக இலங்ைக அரசும் நாட் ன் 
ேதசிய இனப்பிர்ச்சைன ம் பல தன்ைமாீதியான 
மாற்றங்கைளக் கண் ள்ளன. ேதசிய இனப்பிரச்சைனயின் 
இன்ைறய வ வ ம் உள்ளடக்கங்க ம் என்ன? ஒன் பட்ட 
இலங்ைகையக் கட்  எ ப் ம் வைகயிலான அதன் 
ஜனநாயகாீதியான தீர்  என்ன? எ ம் ேகள்விகள் மிக 

க்கியத் வம் ெப கின்றன. இவற்ைறப் பார்க்க ன் சில 
விைடயங்கைளத் ெதளிவாக்கேவண் ள்ள . 
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தமிழீழ வி தைலப் ேபாராட்டம் இரா வவாதத்திற்குப் 
ப யாகிய . கு ந்ேதசியவாதம் இரா வவாதத்தின் 
க வியாகிய . தமிழ்த் ேதசியவாதம் அதன் எதிாியான 
சிங்களப் ேபாினவாதத்தின் பிரதிபிம்பம் ேபாலான . 
இந்தப் பிற்ேபாக்கான ஆபத் ப்பற்றி 1983ேலேய 
குறிப்பிட் ள்ேளன் என்பைதக் கட் ைரைய வாசிப்பவர்கள் 
அறிந்  ெகாள்வார்கள். 

அேதேவைள அன்  ஈழத்தமிழ் அரசியல் சூழ ல் 
நம்பிக்ைகத ம் ற்ேபாக்குச் சிந்தைன ைடய சில 
கு க்கைள ம் காணக்கூ யதாக இ ந்த .  இந்தப்ேபாக்கு 
பற்றிய என  அன்ைறய மதிப்பீ  அதீதமானெதன்பைதப் 
பின்னர் உணர்ந்ேதன். கட் ைரயின் பின் ைரயில் தமிழ் 
மக்கள் மத்தியில் வளர்ந் வ ம் ேபாராட்டம் சிங்கள 
மக்கைள எதிர்க்காத ஒன்றாய் உ ெவ த் ள்ள  என 
நான் குறிப்பிட்ட  தவெறன்பைதப் பின்னர் வந்த பல 
சம்பவங்க ம் வி தைலப் களின் ெதாடர்ச்சியான 
நைட ைறக ம் காட் ன. களின் சிங்கள மற் ம் 

ஸ் ம் மக்க க் ெகதிரான வன்ெசயல்கைள நான் 
பல தடைவகள் கண் த்  ஆங்கிலத்தி ம் தமிழி ம் 
எ தி ள்ேளன். தமிழாின் வி தைலப் ேபாராட்டத்தின் 
ஆரம்பக் கட்டத்தில் ெதன்பட்ட ற்ேபாக்கு ஒளிக் 
கீறல்கள் விைரவில் மைறந்  ேபாயின. அன்ைறய சில 

ைனப் கைளக் கண்டேபா  மாற்  சிந்தைன ள்ள 
இயக்கம் ஒன்  வள ம் அ  தமிழ் கு ந்ேதசியவாதத்ைத 
நிராகாித் ப் திய பாைதயில் ேபாராட்டத்ைத வழி நடத் ம் 
சாத்தியப்பா கள் உண்  என எதிர்பார்த்தவர்களில் நா ம் 
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ஒ வன்1.  ஆனால் அ  மிைகயான கணிப்  என்ப  கு கிய 
காலத்தில் நி பணமான . 1983ல் நான் எ திய கட் ைரைய 
இன்  வாசிப்பவர்கள் இைத மனதிற் ெகாள் ம்ப  ேகட் க் 
ெகாள்கிேறன். 

அடக்கு ைறக்கு எதிரான ேபாராட்டம் எ ம்ேபா  
அல்ல  அ  ஒ  திய கட்டத்ைத அைட ம்ேபா  
பலவிதமான க த்தியல் ேபாக்குகள் ெவளிவ வ  
ெபா வான வரலாற்  அ பவம். தமிழாின் உாிைமப் 
ேபாராட்டத்தி ம் இத்தைகய ஒ  கட்டம் 1970/80களில் 
இ ந்த . ஒ  திய ேபாராட்டப் பாைதயின் ேதட க்கான 
அறிகுறிகள் ெதன்பட்டன. ஆனால் ஏற்கனேவ பலம் 
ெபற் விட்ட க த்தியல் ேபாக்குக ம் வர்க்க நலன்க ம் 
மற் ம் பிராந்திய அரசிய ன் தாக்கங்க ம் இந்தத் ேதடைல 
நசுக்குவதில் அல்ல  திைசமாற் வதில் ெவற்றி ெபற்றன. 
மக்கள்தான் வரலாற்ைறப் பைடக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் 
தாேம ேதர்ந்ெத த்த சூழ ல் அல்லா  (அதற்கு மாறாக) 

11977-1982 காலகட்டத்தில் வடக்கில் சில இைளஞர் கு க்களில் கிழ்த்த 
ற்ேபாக்குத் தன்ைம ெகாண்ட அரசியல் ஆர்வத்ைத அவதானித்  

வந்ேதன். அந்தக் காலத்தில் அ  பற்றி சிங்கள இட சாாிகளின் கவனத்ைத 
ஈர்க்கும் ேநாக்கில் கட் ைரகள் எ திேனன். உதாரணமாக - Samudran, 
Growing Radicalism and  Sri Lanka´s Left, Lanka Guradian, Vol.2, No.7. 
August 1. 1982; Samudran, Tamil Radicalism 2 – Land Colonization: A mil-
itary Strategy, Lanka Guradian, Vol. 5, No.9, September 1. 1982. பின்னர் 
கு ந்ேதசிய வாதம் இரா வாதம், ேபாராட்டத்தின் திைசதி ப்பல் பற்றி 
ஆங்கிலத்தில் கட் ைரகள் எ தி ள்ேளன். இைவ Tamil Times (London) 
, Lanka Guardian (Colombo), Pravada (Social Scientists´Association, Co-
lombo) ேபான்ற சன்சிைககளில் ெவளிவந்தன. உதாரணமாக: N. Shanmug-
aratnam, Tamil People´s Struggle in Crisis – The challenge of transcend-
ing narrow nationalism and militarism, Tamil Times, 15 January 1993. 
இந்தக் கட் ைர அேத காலத்தில் Lanka Guardian இ ம் பிரசுரமாகிய .   
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வரலா  ஏற்கனேவ ைகயளித்த நிைலைமகளிேலதான் 
அைதச் ெசய்கிறார்கள். இந்த மாக்சிய அறி ைர மீண் ம் 
நிைன க்கு வ கிற . இ  பற்றிப் பின்னர்.

ைமயாகப் பார்க்குமிடத்  1983ல் சிங்களப் 
ெப ந்ேதசியவாதம் பற்றி நான் ன்ைவத்த 
வரலாற் ாீதியான விளக்கங்க ம் வாத ம் நியாயமானைவ 
என்பைதப் பின்ைனய வரலா ம் ஆய் க ம் 
காட் ள்ளன. அேதேபான்  காலனித் வத் க்குப் 
பின்னர் இடம்ெபற்ற இலங்ைக அரசின் நிர்மாணம் பற்றி 
நான் கூறிய க த் க்க ம் நியாயமானைவ என்பைதப் 
பின்னர் வந்த ஆய் கள் காட் கின்றன. ஆயி ம் 
ெப ந்ேதசிய இனவாதக் க த்திய ன் ேமலாட்சி (hege-
mony) பற்றிய ேகாட்பாட் ாீதியான விளக்கம் ேம ம் சற்  
விாி ப த்தப்படேவண் ம். கிராம்சியின் hegemony  எ ம் 
பதத்திற்கு தமிழில் ேமலாட்சி எ ம் ெசால்ேல ´ேமலாதிக்கம்´ 
என்பைதவிடப் ெபா த்தமான  எனக்க கிேறன். 
கட் ைரயில் ேமலாட்சி எ ம் அர்த்தத்திேலேய  ேமலாதிக்கம் 
என்ற ெசால்ைலப் பயன்ப த்தி ள்ேளன்.  

ேமலாட்சியின் லம் சிவில் ச கமாகும். அ  சிந்தைன 
மற் ம் கலாச்சாராீதியில் மக்களின் மனங்கைளக் 
ைகப்பற்றி ஆட்சி ைறக்கு அவர்களின் உடன்பாட்ைடப் 
ெபற பல வழிகைளப் பயன்ப த் கிற . ேமலாட்சிையக் 
கட்டைமக்கும் திட்டத்தில் த்திஜீவிக க்குப் பிரதான 
பங்குண் . பல்ேவ  மட்டத்தி ள்ள கல்வி நி வனங்கள், 
மத நி வனங்கள், ெதாடர்  சாதனங்கள், ெதாழிற் சங்கங்கள், 
அரசியல் கட்சிகள், மற் ம் சிவில் ச க நி வனங்கள் 
ேபான்றைவக்கூடாக ேமலாட்சி ெசயற்ப கிற . இந்த 
வழிக க்கூடாக ேமலாட்சிையத் ெதாடர்ச்சியாக மீள் 
உற்பத்தி ெசய்ய ஆ ம் வர்க்கம் அல்ல  ஆ ம் வர்க்கக் 
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கூட்  தன்னிட ள்ள வளங்கைளப் பயன்ப த் கிற . 
ஆட்சியின் ச காீதியான ஏற்பிைனப் பலப்ப த் ம் ேநாக்கில் 
ெபா ளாதார மற் ம் ச க நலன் சார்ந்த சில உாிைமகைள 
வழங்க ஆட்சியாளர் சம்மதிப்பர். இ  அரச அதிகாரத்தின் 
ெமன்ைமயான பாிமாணமாகும். இதற்குப் பின்னால் 
அரசின் பலாத்கார இயந்திரம் இயங்குகிற . மக்களின் 
அணிதிரண்ட எதிர்ப்பினால் ெமன்ைமயான அதிகார 
இயந்திரம் ேதால்வியைட ம் ேபா  பலாத்கார இயந்திரம் 
தன் பணிையச் ெசய்கிற . 

க த்திய ன் ேமலாட்சி எ ம்ேபா  அ  எப்ேபா ம் 
ற் க்கு   தம் என்பதாகா . சிங்கள மக்கள் 

அைனவ ம் ஒேர அளவிற்கு எப்ேபா ம் ேபாின ேதசிய 
வாதத்தின் ேமலாட்சிக்கு உட்ப கிறார்கள் என்பதல்ல. 
ஆயி ம் இந்த நா  சிங்கள ெபௗத்தர்களாகிய நம  
நா . நாேம இந்தத் தீவின் ெசாந்தக்காரர்கள். மற்றவர்கள் 
ெவளியார் ேபான்ற க த் க்கள் ெப ம்பாலாாிடம் ஆழப் 
பதிந்தி ப்பைதக் காணலாம். (ந  ன சிங்கள ெபௗத்த 
கூட்  அைடயாளத்தின் உ வாக்கத்தின் வரலாற்  
கட்டங்கைள கட் ைரயில் சு க்கமாக விளக்கியி ள்ேளன்.) 
இந்தக் கூட்   உணர்  தம  பா காப்பிற்காக 
´மற்றவர்கைள´ அரசு நசுக்குவ  நியாயமானேத என 
நம்பைவக்கிற . ஆனால் அந்த ச கத்திற் குள்ளி ந்  
எதிர்ப் , அதாவ  எதிர்ேமலாட்சி (counter-hegemony), 
இயக்கம் அறேவ இல்ைலெயனக் க வ  தவ . சிங்கள 
ேபாினவாதத்திற்கு எதிரான ற்ேபாக்கு சக்திகள் அந்தச் 
ச கத்திற்குள் இ ந்தன, இ கின்றன. அைவ நம்பிக்ைக 
த வனவாயி ப்பி ம் இ வைர பல  னமான நிைலயிேல 
உள்ளன. ஆயி ம் ஒ  ெமல் ய counter-hegemonic ேபாக்கு 
இன்ைறய சிங்கள ச கத்தில் சிலமட்டங்களில் இ ப்பைத 
ம க்க யா . 
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ேமலாட்சியின் ெதாடர்ச்சியான மீ ற்பத்திக்கு 
ேமாசமைடந்  ெசல் ம் ச க, ெபா ளாதார பிரச்சைனகள் 
தற்கா க அல்ல  நீண்டகாலத் தைடகைளப் ேபாடலாம். 
உதாரணமாக, ெதாழிலாளர்களின் ெபா ளாதார மற் ம் 
அ ப்பைட உாிைமக் ேகாாிக்ைககள், ஏ ம் வாழ்க்ைகச் 
ெசல க்ெகதிராக ெபா  மக்களின் ேகாாிக்ைககள், இைவ 
ெதாடர்பான ேபாராட்டங்கள், கு ம்ப ஆட்சி மற் ம் 
ஊழ க்ெகதிரான பிரச்சாரங்கள் ேபான்றைவ. இத்தைகய 
எதிர்ப் க்கள் எதிர்ேமலாட்சி இயக்கத்திற்கு உத மா 
இல்ைலயா என்ப  அவற்றின் அரசியல் தைலைமயிேலேய 
தங்கி ள்ள . குறிப்பிட்ட ெபா ளாதார அல்ல  
ச கப் பிரச்சைனக்குத் தீர்  ேகா ம் தனிைமப்பட்ட 
ேபாராட்டங்களால் பலமிக்க ேமலாட்சிக் க த்தியைல 
கீழிறக்க யா . அத்தைகய ேபாராட்டங்கைள ஒ  
எதிர்ேமலாட்சிச் சிந்நதைனயால் உணர் ர்வமாக 
இைணக்க ேவண் ம். இைதச் ெசய் ம் ஆற்றல் உள்ள ஒ  
அரசியல் இயக்கம் ேவண் ம்.

ஒ  தனிமனிதாின் அன்றாட வாழ்வில் பல 
சந்தர்ப்பங்களில் அவாின் இனத் வ அைடயாளத்ைத ம் விட 
மற்ைறய கூட்  அல்ல  தனி அைடயாளங்கள் க்கியத் வம் 
ெப வ  இயல் . உதாரணமாக, அவாின் வர்க்க ம் 
அ  சார்ந்த கூட்  அைடயாள ம், ெதாழிலால் வ ம் 
அைடயாளம், வய , பால், சாதி, பிரேதசம் ேபான்றைவ. 
ஆயி ம் இனத் வ வாதம் ேமலாட்சி நிைலயில் இ க்கும் 
ச கத்தில், அரசிய ம் அரசும் இனத் வமயப்ப த்தப்பட்ட 
நாட் ல், ஒ  குறிப்பிட்ட இனக்கு வினர் சந்ேதகத் க்குாிய 
‘மற்ைறயவர்’களாக ஆக்கப்பட் ள்ள நிைலயில், ேசாதைனச் 
சாவ களில் தனி மனிதாின் இனத் வ அைடயாளேம 
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கவனிக்கப் ப ம் காலத்தில், இனத் வ உணர்வின் 
பி யி ந்  மனித உற கள் தப்பிக் ெகாள்வ  சுலபமல்ல.  

இன்  உள்நாட் ப்ேபார் இரா வாீதியில் க்குக் 
ெகாண் வரப்பட்  எட்  வ டங்களாகின்றன. இப்ெபா  
பின்ேநாக்கிப் பார்க்கும்ேபா  பல விடயங்கள் ேம ம் 
ெதளிவாகத் ெதாியலாம். தல், 1983ல் எ தப்பட்ட 
கட் ைர டன் ெதாடர் ைடய சில விடயங்கைளப் 
பார்ப்ேபாம். அதற்குப் பின்னர் எதிர்கால ேநாக்கில் ேதசிய 
இனப்பிரச்சைன பற்றிப் பார்ப்ேபாம்.

அ ைறய அர யl ழl ப
1977ல் ஆட்சிக்குவந்த UNP அரசாங்கம் நவதாராளப் 
ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைகையப் பின்பற்ற ஆரம்பித்த . 
ம றம் இேத காலகட்டத்தில் ேதசிய இனப்பிரச்சைனயின் 
இரா வமயமக்கல் ெகாள்ைகைய ம் அேத அரசாங்கம் 

ன்ென த்த . ன்ைனய  இலங்ைகயில் அ வைர 
பின்பற்றப்பட்ட ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைகயி ந்  
வி பட்  ஒ  திய ெகாள்ைகப் ேபாக்கிற்கு வழிவகுத்த . 
அதாவ  1970களில் உலகாீதியில் சர்வேதச நிதி 
நி வனங்களான உலக வங்கி மற் ம் சர்வேதச நாணய 
நிதியம் ேபான்றவற்றால் விதிக்கப்பட்ட ெபா ளாதாரத் 
தாராளமயமாக்கல் (economic liberalisation) ெகாள்ைகைய 
இலங்ைகயின் UNP அரசாங்கம் ஏற் க்ெகாண்ட .  
பின்ைனய  ஏற்கனேவ சிக்கலாக்கப்பட்ட ஒ  நீண்டகால 
அரசியல் பிரச்சைனைய இரா வமயமாக்க க்கூடாகத் 
ெதாட ம் அத்தியாயத்தின் ஆரம்பமாகிய .

ெகாள்ைகாீதியி ம் நைட ைறயி ம் இவ்வி  
ேபாக்குக க்கிைடேய ரண்பா கள் எ ந்தன. 
ஓன்  சுயேபாட் ச்சந்ைதைய அ ப்பைடயாகக் 
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ெகாண்ட . இதன்ப  அரசு ெபா ளாதாரத்தில் 
தைலயிடா  சந்ைதயின் சுதந்திரத்ைதப் ேபணிப் 
பலப்ப த் ம் ெகாள்ைகையப் பின்பற்ற ேவண் ம். 
மற்ற  இரா வமயமாக்க க்கு உத ம்வைகயில் அரசு 
ெபா ளாதார வளங்கைள ஒ க்க ேவண் ய ேதைவைய 
ஏற்ப த் கிற . இ  அரைசப் ெபா ளாதாரத்தில் தைலயிட 
நிர்ப்பந்திக்கிற . இந்த ரண்பாட் ப் ேபாக்கிைன நாம் 
ேநாிேலேய கண்  அ பவித் ள்ேளாம். இவ்விரண்  
ேபாக்குக ம் பின்னிப்பிைணந்தன. ஒ  பாாிய ேபார் 
ெபா ளாதாரம் உ வாகி வளர்ந்த . பின்னர் 1990களில் 
அெமாிக்காவின் தைலமயில் கட்டவிழ்த்த் விடப்பட்ட 
‘உலக பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான ேபார்’ இலங்ைக 
ஆட்சியாளர்களின் ேபார்க் ெகாள்ைகக்கும் சாதகமாயி ந்த . 
நவதாராள ெபா ளாதார உலகமயமாக்க ம் 
பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான உலகாீதியான ேபா ம் 
சகவாசிகளாயின.

1979ல் ஜயவர்த்தன தன  உறவினரான இரா வ 
அதிகாாி ´Bull´   ர ங்கைவ ஒ  கட்டைள டன் 
யாழ்ப்பாணத் க்கு அ ப்பினார். அ தான்: 
பயங்கரவாதத்ைத ற்றாக ஒழித் விட்டபின் 
தி ம்ப ம் என்பதாகும். அதன் விைள  ஒ  நீண்ட 
உள்நாட் ப் ேபாரான . அந்தப்ேபாாில் இ  சாரா ம் 
பயங்கரவாதத்ைதக் கட்டவிழ்த்  விட்டனர். இலங்ைக 
அரசின் இரா வமயமாக்க டன் ெபா ளாதாரத்தின் 
இரா வமயமாக்க ம் ெதாடர்ந்த . நவதாராளக் 
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ெகாள்ைகக்கும் உள் நாட் ப்ேபா க்கு மிைடயினலான 
உற  பற்றிப் பிறிெதா  கட் ைரயில் குறிப்பிட் ள்ேளன்2.  
இங்கு ேதசிய இனப்பிரச்சைனைய ேநர யாகப் பாதித்த 
ேவ  சில விடயங்கள் பற்றிக் குறிப்பி தல் அவசியம்.

1970களில் வடக்கு கிழக்கு தமிழ் அரசியல் தைலைமக்கும் 
தீவிரவாதப் ேபாக்கு இளம் சந்ததியின க்குமிைடேய 

ரண்பா கள் வ த்தன. இந்த ரண்பா கள் ஏற்கனேவ 
தமிழ் ச கத்தில் ேமலாட்சி நிைல ெபற் விட்ட 
கு ந்ேதசியவாதத்தின் க த்தியல் எல்ைலக க்குள்ேளேய 
இடம்ெபற்றன. இந்தக் க த்தியல் வடக்கு கிழக்கு ஸ் ம் 
மக்களின் தனித் வம் மற் ம் அவர்களின் அபிலாைஷகள் 
ேபான்றவற்ைற மதிக்கவில்ைல. அேதேவைள சில தமிழ் 
இைளஞர் கு க்கள் பரந்த சிந்தைனகைளத் ேத ன. இந்தக் 
கு க்கைளச் சார்ந்த பலர் இட சாாியக் க த் க்களால் 
ஈர்க்கப்பட்டனர். இவர்கள் மாக்சிசம் பற்றி, ரட்சி மற் ம் 
ேதசியவி தைலப் ேபாராட்டங்கள் பற்றி அறிய ஆர்வம் 
காட் னர். இைவ பற்றி மற் ம் சர்வேதச அரசியல் 
பற்றி அறிந்  ெகாள் ம் ேநாக்கில் இட சாாிக டன் 
கலதந் ைரயாட விைழந்தனர். இந்தப் ேபாக்கு 
என்ேபான்றவாின் கவனத்ைத ஈர்த்த . இத்தைகய ஆர்வம் 
மிகுந்த ேபாக்குத் தமிழ் அரசிய ல் ஒ  ற்ேபாக்கான 
தி ப்பத்திற்கு இட் ச்ெசல்லக்கூ ம் என அப்ேபா  
ேதான்றிய . இப்ேபா  பார்க்கும் ேபா  அ  ஒ  தப் க் 

2 இ  பற்றி 1983 கட் ைரயின் ன் ைரயில் எ தி ள்ேளன். சமீப கால 
நிைலைம பற்றி 2013ல் விாிவாகப் பின்வ ம் கட் ைரயில் எ தி ள்ேளன்: 
என். சண் கரத்தினம், 2013, அபிவி த்தி மனித ேமம்பாட் ன் பாைதயா 
அல்ல  அடக்கு ைறயின் க வியா? இ  ன்  பகுதிகளாக சமகாலம் 
ஜூைல 01-15, ஜூைல16-30, ஆகஸ்ட் 01-15 இதழ்களில் பிரசுாிக்கப் 
பட்ட .
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கணக்ெகன்ப  ெதளிவாகிற . ஆனால் அன்ைறய சூழ ல் 
அ  ஒ  நம்பிக்ைகையக் ெகா த்த .

ரதிஷ்டவசமாக ேதசிய இனப்பிரச்சைனயின் 
ஜனநாயகாீதியான தீர் க்கான ெகாள்ைக ஒன்றிைனத் 
ெதளிவாக வைரய த்  அதன் அ ப்பைடயிலான 
ஒ  ேபாராட்டத்திற்குத் தைலைம தாங்கும் நிைலயில் 
ஒ  இட சாாி அைமப் ம் இ க்கவில்ைல. ஆனால் 

ன்ெனா காலத்தில் இலங்ைகயின் இட சாாி 
இயக்கம் இனங்களின் சமத் வத்ைத வ த் ம் 
அரசியல் ெகாள்ைககைளக் ெகாண் ந்த  என்பைத 
மறந் விடலாகா . 1935ல் ேதான்றிய சமசமாஜக் கட்சி 
(LSSP) ம் அதில் 1939ல் ஏற்பட்ட பிளவின்விைளவாக 
1943ல் உ வாக்கப்பட்ட இலங்ைக ெகாம் னிஸ்ட் 
கட்சி ம் 1960 வைர இனவாதத்ைத எதிர்த்  நின்றன. 
1944ல் ெகாம் னிஸ்ட் கட்சி சுதந்திர இலங்ைகைய ஒ  
பல்ேதசிய அரசாகக் (mullti-national state ஆக ) கட் ெய ப்ப 
ேவண் ெம ம் ெகாள்ைகையக் ெகாண் ந்த .

1944ம் ஆண்  ேதசிய இனப்பிரச்சைன பற்றி இலங்ைக 
ெகாம் னிஸ்ட் கட்சி ன்ெமாழிந்த ெசயல் திட்டத்தின் 

க்கிய அம்சங்கள் பின்வ மா 3:   இலங்ைகயில் எளிதில் 
காணவல்ல இரண்  ேதசியங்கள் (nations) உள்ளன. 
அைவயாவன சிங்களவர் மற் ம் தமிழர். இவ்வி  
இனங்க ம் தமக்ேக உாிய  ெதாடர்ச்சியான தாயகப் 

3. இ  ெதாடர்பான ஆவணங்கள், ேம ம் தகவல்க க்கு: Rohan 
Edrisinha, Mario Gomez, V. T. Thamilmaran & Asanga Welikala (eds), 
2008, Power Sharing in Sri Lanka – Constitutional and Political Documents 
1926-2008, Centre for Policy Alternatives, Berghof Foundation for Conflict 
studies.
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பிர்ேதசஙைள ம், தம  ெமாழி, ெபா ளாதார வாழ் , 
கலாச்சாரம், மற் ம் உளவியல்ாீதியான குணாதிசயத்திைனக் 
ெகாண் ள்ளன. இக்காரனங்களால் இைவ இரண் ம் 
தாம் வி ம் ம் பட்சத்தில் தனியான சுதந்திர அரசுகைள 
அைமக்கும் உாிைம உட்பட்ட சுயநிர்ணய உாிைம 
உைடயன. இங்கு தமிழர் என்ப  வடக்கு கிழக்கில் வாழ்ந்த 
தமிழைரக் குறிக்கிற . இலங்ைகயில் வா ம் இந்தியர்கள் 
இலங்ைகையத் தம  நிரந்தர வதிவிடமாகக் ெகாள்ள 
வி ம்பினால் அவர்க க்கு மற்றய ச கத்தவ க்குச் 
சமமான பிரஜா ாிைம வழங்கப்படேவண் ம் என அேத 

ன்ெமாழி  கூ கிற . அேத ஆண் ல் கட்சியின் 
ெபா க் காாியதாியாயி ந்த பீட்டர் ெகெனம ம் அதன் 
ஸ்தாபகர்களில் ஒ வரான ைவத்திய ங்க ம் ரண 
சுதந்திரமைடந்த இலங்ைகயில் சமஷ் யின் அ ப்பைடயில் 
ஒ  பல்ேதசிய அரைச உ வாக்கேவண் ம் எ ம் 
ெசயல் திட்டத்ைத ம் ன் ெமாழிந்தனர் என்ப ம் 
குறிப்பிடத்தகுந்த . அன்ைறய கட்சியின் பார்ைவயில் 
நாட் ன் ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைடந் ள்ள பகுதிகள் 
சிங்கள மக்களின் பாரம்பாிய தாயகத்திேலேய உள்ள 
ேபாதி ம் அந்த அபிவி த்திக்குத் தமிழர்க ம் மற்றய 
சி பான்ைமயின ம் பங்களித் ள்ளார்கள். ஒ  ஐக்கிய 
இலங்ைகைய கட் ெய ப்ப இ ம் ஒ  காரணம் எனக் 
கட்சி க திய . ேதசிய இனப்பிரச்சைன பற்றிக் கட்சி 
அப்ேபா  ெகாண் ந்த ெகாள்ைக சுயநிர்ணய உாிைம 
பற்றி ெலனின் ன்ைவத்  விளக்கிய ேகாட்பாட் ன் 
அ ப்பைடயில் அைமந்த . ெலனினின் ேகாட்பாட் ன்ப  
ஸ்டா ன் ேதசிய இனங்களின் சுயநிர்ணய உாிைமபற்றி 
எ திய கட் ைரையயில் அவர் ேதசியத்திற்குக் ெகா த்த 
வைரவிலக்கணத்ைத ஒ  வழிகாட் யாக உலகின் 
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ெகாம் னிஸ்ட் கட்சிகள் க தின. இலங்ைகக் ெகாம் னிஸ்ட் 
கட்சி 1944ல் வடக்கு கிழக்கு தமிழாின் சுயநிர்ணய உாிைம 
பற்றி ேகாட்பாட் ாீதியில் விளக்கியேபா  அங்கு வா ம் 

ஸ் ம் மக்களின் அந்தஸ் ப் பற்றிக் குறிப்பிடவில்ைல. 
ஆயி ம் நாட் ன் சகல இனங்களின் உாிைமகைள ம் 
ஆதாிக்கும் ெகாள்ைகையக் கட்சி ெகாண் ந்த .

1950களில் ெகாம் னிஸ்ட் கட்சி வடக்குக் கிழக்கிற்கு 
பிரேதச சுயாட்சி எ ம் தீர்ைவ ன்ைவத்த .  LSSP 
நா  ரா ம் சிங்களத்திற்கும் தமி க்கும் சம உாிைம 
எ ம் தீர்ைவ ன்ைவத்த . 1948ல் மைலயகத் தமிழாின் 
பிரஜா ாிைமைய சுதந்திர இலங்ைகயின் தலாவ  
அரசாங்கம் பறித்தேபா  அைதத் தீவிரமாக இவ்வி  
கட்சிக ம் எதிர்த்தன. அேதேபால் 1956ல் சிங்களம் மட் ம் 
அரசக ம ெமாழியாக்கப்ப வைத இவ்வி  கட்சிக ம் 
தீவிரமாக எதிர்த்தன. பாரா மன்றத்தில் அரசக ம 
ெமாழிச்சட்டத்திற்கு எதிராக இக்கட்சிகளின் அங்கத்தவர்கள் 
சிறந்த ஆழமான உைரகைள ஆற்றினர்.  

ஆனால் பின்னர் இவ்வி  கட்சிக ம் சிறீலங்கா 
சுதந்திரக்கட்சி (SLFP) டன் கூட்டணியில் ேசர்ந்  
ெப ம்பான்ைம வாதத்திற்கு அ பணிந்  விட்டன. இந்தக் 
கட்சிகைளப் ெபா த்தவைர SLFP ஒ  ற்ேபாக்கான 
ஏகாதிபத்திய எதிர்ப் க் கட்சி. அைவ அந்தக் கட்சியின் 
‘ேதசிய’ மற் ம் அரச தலாளித் வம் சார்பான 
ெகாள்ைகைய ஆதாித்த அேத ேவைள அதன் ேபாினவாதத் 
தன்ைமைய காணாதவர் ேபால் நடந் ெகாண்டன. 
அரசின் இனத் வ மயமாக்கைல, அதன் ெப ம்பான்ைம 
இனேமலாதிக்கத் தன்ைமைய அந்தக் கட்சிகள் 
எதிர்க்கவில்ைல. 
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பைழய இட சாாிக் கட்சிகளி ந்  பிாிந்  ெசன்ற 
ரட்சிகர இட சாாிக் கட்சிக க்குள் அல்ல  கு க்க க்குள் 

ேதசிய இனப்பிரச்சைன பற்றிய விவாதங்கள் இடம்ெபற்றன. 
அைவ ேபாினவாதத்ைதத் ெதளிவாக நிராகாித்தன. 
இந்த அைமப் க க்குள் ெகாள்ைக கள் கூட 
எ க்கப்பட் க்கலாம். ஆனால் அதற்கு அப்பால் என்ன 
ெசய்வ  எ ம் நைட ைறப் பிரச்சைன எ ந்தவண்ணம் 
இ ந்த .  நைட ைறயில் குறிப்பிடத்தகுந்த எைத ம் 
ஒ  அைமப்பா ம் ெசய்ய யவில்ைல என்ப தான் 
வ த்தம்மிகு உண்ைம. இந்த நிைலைம இட சாாி 
அைமப் க க்குள் விமர்சனாீதியில் சிந்தித்  இயங்கி 
வந்தவர்க க்கு அரசியல் ெசயற்பாட் ப் பிரச்சைனகைளக் 
ெகா த்தி க்கலாம். 

இத்தைகய ஒ  பின்னணியிேலதான் ேதாழர் 
விசுவானந்தேதவன் அ வைர தான் இயங்கிவந்த ஒ  
´மாக்சிச ெலனினிச´ கட்சியி ந்  ெவளிேயறி NLFT 
எ ம் தமிழ் ஈழ வி தைல அைமப்பிைனக் கட் ெய ப்ப 

யன்றார். அ  பிளவைடந்த பின்னர் அேத ேநாக்கில் 
PLFT எ ம் அைமப்பிைன உ வாக்க யன்றார். 
மிகக்கு கிய ன்பியல் வரலாற்றிைனக் ெகாண் ந்த 
NLFT/PLFTன் ேதாற்றத்தின் அரசியல் பின் ல ம் அைவ 
ேதசிய இனப்பிரச்சைனக்குக் ெகா த்த விளக்க ம் திறந்த 
விவாதத்திற்குாிய க்கிய விைடயங்களாகும். சமீபத்தில் 
விசுவாைவ நிைன கூ ம் ேநாக்கில் ெவளியிடப்பட்ட 
ஒ  ல் அவாின் அரசியல் ன்ென ப் ப் பற்றி 
விமர்சனாீதியான மதிப்பீ கைளச் சிலர் ெசய் ள்ளார்கள். 
நா ம் அேத ல் ஒ  கட் ைரைய எ தி ள்ேளன். இந்த 
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ல் ெதாடக்கி ைவத் ள்ள விமர்சனாீதியான ஆய் ம் 
விவாத ம் ெதாடரேவண் ம்4. 

ெப ம்பான்ைம இனத் வக் க த்தியல் ப ப்ப யாக 
வர்க்க அரசியைல ஆழமாக ம ங்க த்  ஸ்தாபனாீதியில் 
ேமல்நிர்ணய (overdetermining) பலத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாண்ட . ம றம் அதற்ெகதிரான தமிழ் 
கு ந்ேதசிய வாதம் தமிழ் மக்கள் மீ  தன் ேமலாட்சிைய 
உ திப்ப த்திக்ெகாண்ட . இந்தச் சூழ ல் பல்ேவ  
கு க்களாகச் சித ண்  ேபான ரட்சிகரச் சிந்தைன 
ெகாண்ட இட சாாிக் கு க்கள் தனித்தனியாகத் 
தம  நிைலப்பா கைளப் பிரகடனப்ப த் வைதத் 
தவிர ேவெறைத ம் ெசய்ய யாத நிைலயில் 
இ ந்தன. ஒ  குைறந்தபட்ச அரசியல் திட்டத்தின் 
அ ப்பைடயில் ஒன் பட்ட ஒ  ன்னணிைய அைமக்க 
இைவ யற்சிக்கவில்ைல. ரட்சி பற்றிய க த்தியல் 
ேவ பா களினால் இைவ ஒ ைனவாதப் ேபாக்கில் 
விடாப்பி யாக நின்றன. இத்தைகய காலகட்டத்தில் 
விசுவாவின் ன்ென ப்  ஒ  ேதால்வியைடந்த எதிர் 
நீச்சல் என்ற க்குவர நிர்ப்பந்திக்கப் ப கிேறாம். 
NLFT ேபான்ற ஒ  இயக்கம் ேதான் வதற்கு இலங்ைகயின் 
´மாக்சிச - ெலனினிச´ இயக்கத்தின் அரசியல் குைறபா க ம் 
ஒ  காரணம் என்பைதக் குறிப்பிடேவண் ம். 

ேவ சில தமிழீழ அைமப் கள் தம்ைம இட சாாிகளாக 
ேசாஷ ச ஆதரவாளர்களாகக் கூறிக்ெகாண்டன. இந்த 
அைமப் களில் சில இட சாாிகள் க்கிய பங்குகைள 
வகித்தனர். ஆயி ம் இைவ இந்திய வல்லரசின் 

4 1952-1986 ேதாழர் விசுவானந்தேதவன் நிைன  ல், ஆய்வகம் 
ெவளியீ
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ெசல்வாக்குக்குள்ளாயின. ம றம் இைவ ம் வி தைலப் 
களின் ேகார இரா வவாதத்திற்குப் ப யாகின.

பின்ேநாக்கிப் பார்க்கும்ேபா  சுதந்திரமாக இயங்கவல்ல 
மாற் க் ெகாள்ைக ைடய ஒ  இயக்கம் வளரக்கூ ய 
இைடெவளி 1983க்குப்பின் ாிதமாகச் சு ங்கி மைறந்த  
என்ப  நன்கு ெதாிகிற . தமிழாின் ேபாராட்டம் த க்க 

யாதப  ஒ  அழி ப்பாைதயில் நகர்ந்த வண்ணமி ந்த . 
இைடக்கிைட இடம்ெபற்ற சமாதானப் ேபச்சுவார்த்ைதகள் 
தற்கா க இைடேவைளகளாகேவ இ ந்தன. ேபாராட்டேமா 
ெதாடர்ச்சியாக சர்வேதசாீதியி ம் நாட் ற்குள்ேள ம் 
தன்ைனத் தனிைமப் ப த்தியவா  அேத அழி ப் பாைதயில் 
பயணித்த . 

அரச rமாணm, πரஜா ைம, ேத யm
1948ல் பிாித்தானிய காலனித் வம் இலங்ைகக்கு 
சுதந்திரம் வழங்கிய ேபா  நாட்ைட ஆள அ  உ வாக்கிய 
காலனித் வ அரைச விட் ச் ெசன்ற .  இலங்ைகத் 
தீைவ ம் ஒன்றிைணத்  தன  ேதைவக க்ேகற்ப 
மத்தியமயப்ப த்திய ஒ  ஆட்சியைமப்ைப காலனித் வம் 
கட்டைமத்த . 1948ல் ஒ  இலங்ைக அரசு இ ந்த  ஆனால் 
நாட் ன் சகல மக்கைள ம் உள்ளடக்கிய ஒ  ´இலங்ைகத் 
ேதசியம்´ அல்ல  நாட் ன் பல இனங்கைள ம் இைணக்கும் 
‘இலங்ைகயர்’ எ ம் ெபா  அைடயாளம் இ க்கவில்ைல. 
சுதந்திர இலங்ைகயில் அத்தைகய ஒ  பல் ன அல்ல  
பல்ேதசிய ஒ ைமப்பாட்ைட ம் ெபா  அைடயாளத்ைத ம் 
கற்பிதம் ெசய்  கட்  வளர்க்கும் வரலாற் த் ேதைவ 
இ ந்த . அ  அப்ேபாைதய அரசியல் வர்க்கத்தின ம் 
நாட் ன் ற்ேபாக்கு சிந்தைனயாளர்களின ம் பிரதான 
கடைமயாயி ந்த . அ  நைட ெபறவில்ைல. அன்ைறய 
இட சாாிக் கட்சிக க்கும் இந்தக் கடைம இ ந்த . 
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அப்ேபா  அவர்களிடம் நியாயமான ெகாள்ைககள் இ ந்தன 
ஆனால் இயக்க ர்வமான நைட ைற இ க்கவில்ைல. 

சுதந்திரத் க்குப்பின் ெதாடர்ந்  நைடெபற்ற  
என்னெவனில் ஒ  ந  ன சிங்கள ெபௗத்த ேதசியத்தின் 
உ வாக்கேம. இைதேய ‘இலங்ைகத் ேதசியம்’ என சிங்களத் 
ேதசியவாதிக ம் அரசும் பிரகடனப்ப த் கின்றன. 
ஆட்சியாளர் அரைச இந்தத் திட்டத்திற்ேகற்ப 
ம சீரைமக்கும் பணியில் ஈ பட்டனர். இ  தாராள 
ஜனநாயகப் பார மன்ற அைமப்பிற்ககூடாக அரசின் 
இனத் வ ேமலாதிக்கமயமாக்க ன் (ethnocratisation 
ன்) வரலாறாயிற் . இந்தத் திட்டத்திற்கு உதவிய 19ம் 

ற்றாண் க் க த்தியல் பின்னணி மற் ம் 1956க்குப் பின் 
அ  எப்ப  நகர்ந்த  என்ப  பற்றி என  1983 கட் ைரயில் 
ஓரள  விளக்கி ள்ேளன். இங்கு ேம ம் சில விடயங்கைள 
ேசர்ப்ப  தகும்.

சிங்கள ெபௗத்த ேதசிய அைடயாள உ வாக்கச் 
ெசயல் ைற நாட் ன் மற்ைறய இனங்கைள ெவளிவாாிப் 
ப த் ம் அேதேவைள அ தான் இலங்ைகத் ேதசியம் 
என எல்லா இனங்க ம் ஏற் க் ெகாள்ளேவண் ம் 
என்ப தான் ெப ம்பான்ைமவாதிகளின் ெகாள்ைக. இ  
மற்ைறய இனங்கைள இரண்டாந்தரப் பிரைஜகளாக்கும் 
ெகாள்ைக. அவர்கள் இைத ஏற் க் ெகாண்டால் நீண்ட 
காலத்தில் தம  ெமாழி, மத, இன அைடயாளங்கைள இழக்க 
ேநாி ம். இத்தைகய நிர்ப்பந்த மாற்றத்ைத - அதாவ  
தம  வி ப்பிற்கு மாறாக ெப ம்பான்ைம இனத்தின் 
அங்கமாவைத (assimilation ஐ) - ஏற்காத இனத்தவர்கள் 
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தம  கூட்  அைடயாளங்க க்காகப் ேபாராட 
ற்ப வார்கள். இலங்ைகத்தீவில் தனிமனித அல்ல  

சி  கு  மட்டத்தில் இன, ெமாழி, மத அைடயாளங்களின் 
மாற்றம் ஒன் ம் திதானதல்ல. இ  பண்ைடக் காலம் 
ெதாட்  நைடெப கிற . இந்தப் ேபாக்குத் ெதாட ம் என 
எதிர்பார்க்கலாம். அ வல்ல பிரச்சைனக்குாிய விடயம். 
நைடெப வ  என்னெவனில் ெப ம்பான்ைமவாத 
அரச மற் ம் ேதசியத்தின் உ வாக்கத்தால் இனாீதியில் 
ெவளிவாாிப் ப த்தப்பட்  ஒ க்கப்பட்ட மக்கள் தங்களின் 
இன அைடயாளங்க க்காக, கூட்  உாிைமக க்காகப் 
ேபாரா கிறார்கள்.   

தாராளவாத ஜனநாயகt  ம பkகm
பிாித்தானிய காலனித் வ ஆட்சியில் 1931 ஒ  க்கிய 
ஆண்ெடனலாம். அந்த ஆண்  நியமிக்கப்பட்ட 
ெடாெனாேமார் ஆைணக்கு  சர்வஜன வாக்குாிைம 
வழங்கப்பட ேவண் ம் எனச் சிபார்சு ெசய்த . அ வைர 
இலங்ைகயின் ஜனத்ெதாைகயின் நான்கு தத்தின க்கு 
மட் ேம வாக்குாிைம இ ந்த . இந்த உாிைம கல்வித் 
தராதரம் மற் ம் ெசாத் ைடைம அ ப்பைடயிேலேய 
வழங்கப்பட்ட . அப்ேபாைதய உயர்வர்க்க சிங்கள, தமிழ் 
தைலவர்கள் சர்வஜன வாக்குாிைமைய எதிர்த்  நின்ற 
ேபா ம் ெடாெனாேமார் ஆைணக்கு  தன  சிபார்ைசப் 
பலமாக ன்ெமாழிந்த . அ வைர இ ந்  வந்த இன 
அ ப்பைடயிலான பிரதிநிதித் வத்ைத ம் அகற்ற 
ேவண் ெமன ம் பல்கட்சி அரசியல் வரேவற்கப்பட 
ேவண் ம் என ம் தாராளவாத ேநாக்கில் ஆைணக்கு  
சிபார்சு ெசய்த . ஆயி ம் ஏற்கனேவ காலனித் வத்தின் 
ஆட்சி ைற இனப் பிாி கைள ஆழமாக்கிவிட்ட . 
எ வித ேபாராட்ட ம் இன்றி (அதற்குமாறாக நாட் ன் 
உயர்வர்க்கத்தினாின் எதிர்ப் க்கிைடேய) வய வந்த 
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இலங்ைகய க்கு சர்வஜன வாக்குாிைம வழங்கபட்ட . 
ெடாெனாேமார் யாப்  அ க்கு வந்த .

ந  ன தலாளித் வ ச கத்தில் சர்வஜன 
வாக்குாிைம ஒ  அ ப்பைட ஜனநாயக உாிைம. அ  
பிரஜா ாிைமக்கு அர்த்தம் ெகா க்கும் உாிைமகளில் ஒன் . 
இங்கிலாந்  உட்பட பல நா களில் இந்த உாிைம நீண்ட 
ேபாராட்டங்க க் கூடாகேவ ெவன்ெற க்கப்பட்ட . 
அ ம் ெபண்களின் வாக்குாிைமக்கான ேபாராட்டங்கள் 
மிக நீண்டைவ. இலங்ைகக்கு அ  காலனித் வத்தின் 
தாராளவாதக் க ைணயால் சுலபமாகேவ கிைடத் விட்ட . 
அப்ப க் கிைடத்த சர்வஜன வாக்குாிைம பல் ன 
இலங்ைகயின் ஒற்ைறயாட்சி அரசைமப்பிற்குள் இனத் வ 
அரசிய ன் க வியாக்கப்பட்ட . ேதர்தல் அரசிய ல் 
வாக்குகள்ெபற இனத் வ மற் ம் அதற்குக் கீழ்ப்பட்ட 
சாதி அைடயாளங்கள் மற்ைறய அைடயாளங்கைள ம் - 
வர்க்கம், பால் ேபான்றவற்ைற ம் - விட க்கியத் வம் 
ெபற்றன. ஜனத்ெதாைகாீதியில் ‘ெப ம்பான்ைம இனம் 
- சி பான்ைம இனங்கள்’ எ ம் ேவ பா  நாட் ன் 
அரசியல் அரங்ைக ஆக்கிரமித் க் ெகாண்ட . பாரா மன்ற 
அரசிய ல் இனத் வப் ெப ம்பான்ைமவாதம் சிங்களத் 
ேதசியவாதிகளின் பலமான க த்தியல் ஆ தமாகிய . 
அள ாீதியில் சி பான்ைமயா ள்ள இனங்களின் 
உாிைமகைளப் பா காக்கும் சட்டங்கள் ெபாறி ைறகள் 
இல்லாத அைமப்பில் பாரா மன்ற அரசியல் 
அதிகாரம் இனத் வ மயப்ப த்தப்பட்ட எண்களின் 
விைளயாட்டாகிய . இந்த விைளயாட் ன் விதிகைள மாற்றத் 
ேதைவயான எண்கைளப் ‘ஜனநாயக வழியில்’ ெப வதில் 
ெப ம்பான்ைம வாதிக க்குப் பிரச்சைனயில்ைல. இ  
தாராளவாத ஜனநாயகத்தின் (liberal democracy ன் ) ஒ  
இ ள் மிகுந்த பக்கம் என்பதில் சந்ேதகமில்ைல.
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அன்ைறய காலகட்டத்தில் தாராளவாத வி மியங்களால் 
ஆகர்ஷிக்கப்பட்ட பிரஜா ாிைம, சர்வஜன வாக்குாிைம 
ஆகியன ற்ேபாக்கு அம்சங்கள் ெகாண்டைவ 
என்பைத ம ப்பதற்கில்ைல. தனிமனித உாிைமகைளப் 
ெபா த்தவைரயில் ன்னர் இ ந்த நிைலைம டன் 
ஒப்பி ம்ேபா  இ  ெதளிவாகிற . ஆயி ம் தாராளவாதம் 
ேபசும் தனிமனித சமத் வம் ேமெல ந்த வாாியான . 
அ  அதிகார உற க க்கு உாிய க்கியத் வத்ைதக் 
ெகா ப்பதில்ைல. இந்த உற களின் பாிமாணங்களான 
வர்க்கம், இனம், ஆணாதிக்கம், சாதி ேபான்றவற்றின் 
தாக்கங்கைளக் கணக்கில் எ க்காத ‘சமத் வம்’ என்பைதக் 
கூறியாகேவண் ம்.  

1947ல் நைடெபற்ற தலாவ  பாரா மன்றத் ேதர்த ல் 
மைலயகத் தமிழ்த் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் வாக்குகள் 
அகில இலங்ைக இந்திய காங்கிரஸ் கட்சிையச் ேசர்ந்த 
ஆ  மைலயகத் தமிழாின ம் மைலயகப் பகுதிகளில் பல 
இட சாாிகளின ம் ெவற்றிக்கு உதவின. 95 ஆசனங்களில் 
D. S. ேசனாநாயக்கவின் தைலைமயிலான UNP 42 
ஆசனங்கைள மட் ேம ைகப்பற்றிய . 10 ஆசனங்கைளப் 
ெபற்  சமசமாஜக் கட்சி இரண்டாம் இடத்ைதப் ெபற்ற . 
ெகாம் னிஸ்ட் கட்சி ன்  மற் ம் ேபால்ஷவிக் 
ெலனினிஸ்ட் கட்சி ஐந்  ஆசனங்கைள ம் ெபற்றன. ஏ  
ஆசனங்கைளப் ெபற்ற G.G. ெபான்னம்பலத்தின் இலங்ைக 
தமிழ் காங்கிரசின ம் சில சுேயட்ைச அங்கத்திரன ம் 
ஆதர டன் ேசனாநாயக்கா சுதந்திர இலங்ைகயின் தலாவ  
அரசாங்கத்ைத அைமத்தார். ஆட்சி அைமத்த ம் அவர் 
மைலயகத் தமிழாின் பிரஜா ாிைமையப் பறிக்கும் சட்டத்ைத 
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நிைறேவற்றினார்5.  நாட் ன் ஏற் மதிப் ெபா ளாதாரத்தின் 
ெக ம்பான தமிழ்த் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் நாடற்ற 

கூ  அ ைமகள் ஆக்கப்பட்டனர். நாட் ன் பிரைஜகள் 
அ பவிக்கும் அ ப்பைட உாிைமகள், பா காப் , மற் ம் 
கல்வி, சுகாதாரம் ெதாடர்பான உாித் ைடைமகள் (entitle-
ments) எல்லாம் நிராகாிக்கப்பட்ட நிைலயில் அவர்கள் 
ெதாடர்ந் ம் குைறந்த கூ ெப ம் ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களாக இலங்ைகயின் ெபா ளாதார வி த்திக்குத் 
தம் உைழப்ைபக் ெகா த்தார்கள். இந்தச் சட்டத்தின் வ ைக 
பாரா மன்ற ஜனநாயகத்திற்கூடாக அ ப்பைட தாராளவாத 
நியமங்கைளக் கூட மதிக்காத ஒ  இனத் வ ேமலாதிக்கம் 
(Ethnocracy) உ வாகப்ேபாவதன் அறிவிப்  என்பைதப் 
பின்ைனய வரலா  காட் ய .

மைலயக மக்களின் பிரஜா ாிைமப் பிரச்சைனக்கு 1964ல் 
வந்த சிறிமா - சாஸ்திாி ஒப்பந்தம் ஒ  குைறபா மிக்க 
தீர்வான . இந்த ஒப்பந்தம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் 
பங்குபற்ற ன்றி உ வாக்கப்பட்ட . அதன்ப  
ஏறக்குைறய 10 இலட்சம் மைலயகத் தமிழாில் அைரவாசிக்கு 
ேமற்பட்ேடாைர (525,000) இந்தியா ஏற் ெகாள் ம், 
300,000 ேப க்கு இலங்ைக பிரஜா ாிைம வழங்கும், 150,000 
ேபாின் நிைலைம பற்றிப் பின்னர் ெவ க்கப்ப ம். இந்த 
ஒப்பந்தத்தின் அ லாக்க காலம் 15 வ டங்கள். ஆயி ம் 
இந்தியா தன  ெபா ப்ைப ைமயாக அ லாக்கத் 
தவறிய . இதனால் இலங்ைக அரசும் தன் ெபா ப்ைபப் 
பின்ேபாட்ட . நீண்ட கால இ பறிக்குப் பின் இலங்ைகயில் 
மிஞ்சியி ந்த மைலயகத் தமிழ க்கு 2003ல் இலங்ைகப் 

5ேசனாநாயக்க அரசாங்கம் ெகாண் வந்த பிரஜா ாிைமச் சட்டங்கள் 
(1948, 1949) ெதாடர்பாக அப்ேபாைதய வடக்கு தமிழ் தைலவர்களின் 
சந்தர்ப்ப வாதம், ேராகம் பற்றி கட் ைரயில் விளக்கி ள்ேளன்.
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பிரஜா ாிைம வழங்கப்பட்ட . 2003 அரசாங்கத்திற்கும் 
வி தைலப் க க்கும் இைடயில் த்த நி த்த ஒப்பந்தம் 
ைகச்சாத்திடப்பட்  சமாதானப் ேபச்சுவார்த்ைதகள் 
நைடெபற்ற காலம் என்ப  குறிப்பிடத்தக்க . ஆனால் 
சமாதானம் கிட்டவில்ைல. ேபார் ெதாடர்ந்த . அரசின் 
இனத் வ ேமலாதிக்க மயமாக்க ம் ெதாடர்ந்த . 2005ல் 
இடம்ெபற்ற ஜனாதிபதி ேதர்த ல் மகிந்த ராஜபக்ச ெவற்றி 
ெபற்றார். வி தைலப் கள் வடக்கு கிழக்குத் தமிழைரத் 
ேதர்தைலப் பகிஷ்காிக்கும்ப  நிர்ப்பந்தித்த  ராஜபக்சவின் 
ெவற்றிக்கு உதவிய . இைதச் ெசய்வதற்குப் கள் 
ராஜபக்சவிடமி ந்  ெப ந்ெதாைகயான பணத்ைதப் 
ெபற்றார்கள் எ ம் ெசய்தி பின்னர் பகிரங்கமான .

2009ல் ராஜபக்சவின் தைலைமயில் ேபார் 
க்கு வந்த . கைள இரா ாீதியில் ற்றாகத் 

ேதாற்க த்த பின்ன ம் ராஜபக்ச அரசாங்கம் வடக்கு 
கிழக்கில் ெபா  மக்கைளக் கட் யாள்வதற்குப் ேபாைர 
மாற்  வழிக க்கூடாகத் ெதாடர்ந்த .  இரா வ 
மயமாக்கல் ேம ம் பலப்ப த்தப்பட்  ெபா ளாதாரத் 

ைறக க்குள் ம் பலமாக ஊ விய . சிவில் நிர்வாகம் 
ெதாடர்ந் ம் இரா வத்தின் அதிகாரத் க்கு கீழ்ப்ப த்தப் 
பட்ட . கைளத் ேதாற்க த்த தைலவன் என ராஜபக்ச 
சிங்கள மக்கள் மத்தியில் மிக ம் ெசல்வாக்குப் ெபற்றி ந்தார். 
ஆனால் ராஜபக்சவின் ஆட்சி அதிகாரவாத ஆட்சியாக, ஒ  
கு ம்ப ஆட்சியாக, ஊழல் மிகுந்த ஆட்சியாக மாறிய . அந்த 
ஆட்சியில் ஸ் ம் மக்க க்ெகதிரான வன் ைறக ம் 
அதிகாித்தன. ஆனால் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் 
அவ க்குப் ெப ம் ஆதர  இ ந்த . ன்றாம் ைற ம் 
ஜனாதிபதியாகும் ஆைசயில் யாப்பி ம் மாற்றத்ைதக் 
ெகாண் வந்தார். ஜனாதிபதித் ேதர்தைல இரண்  வ டங்கள் 

ன்ேபாட்  2015 ஜனவாியில் மீண் ம் ெவற்றிெப ம் 
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நம்பிக்ைகயில் ேதர்த ல் நின்றார். ஆனால் எதிர்பார்ப் க்கு 
மாறாக எதிர்க் கட்சிகளின் ெபா  ேவட்பாளரான 
அவர  ன்ைனய சுகாதார மந்திாி சிறிேசனாவால் 
ேதாற்க க்கப்பட்டார். சிங்கள வாக்குகளின் ெப ம்பான்ைம 
ராஜபக்சவிற்குக் கிைடத்த ேபா ம் தமிழ ம் ஸ் ம்க ம் 
ெப ந்ெதாைகயில் அவ க்கு எதிராக வாக்களித்தேத அவாின் 
ேதால்விக்குக் காரணம். 

பல் னப் ெப ம்பான்ைமயால் ெபா  ேவட்பாளரான 
சிறிேசனா ெபற்ற ெவற்றி ம் அைதத் ெதாடர்ந்  வந்த 
பாரா மன்ற ஆட்சி மாற்ற ம் மக்கள் மத்தியில் ெபாிய 
எதிர்பார்ப் கைள உ வாக்கின. ேசாதைனச் சாவ களின் 
நீக்கம் மற் ம் ேபச்சு, எ த் ச் சுதந்திரம், நடமா ம் 
சுதந்திரம் ேபான்றவற்ைற மக்கள் அ பவிக்கிறார்கள். 
ஆனால் ெகா த்த பல வாக்குறிதிகைள நிைறேவற்ற 

யாத நிைலயில் அரசாங்கம் த மா கிற . திய 
யாப்பிைன உ வாக்கும் யற்சி ஸ்தம்பித் ள்ள . ராஜபக்ச 
தைலைமயில் இயங்கும் சிங்களத் ேதசியவாத சக்திகளின் 
எதிர்ப்ைபக் கண்  அரசாங்கம் அஞ்சுகிற . அரசின் 
இனத் வ ேமலாதிக்கத் தன்ைமைய மாற் வ  சுலபமல்ல.

  
ETHNOCRACY6   எனப்ப வ  நீண்ட காலமாகச் சில 

நா களில் இ ந்  வ ம் ஆட்சி ைற (regime) பற்றி, 
அ  எப்ப  அரைசக் ைகயா கிற  என்ப  பற்றி, 

6 Ethnocracy க்கு தமிழில் இனநாயகம் எ ம் ெசால்ைலச் சிலர் 
பயன்ப த் கிறார்கள். நான் ன்பி ந்ேத இனத் வ ேமலாதிக்க ஆட்சி 
எ ம் பதத்ைதேய பயன்ப த்தி வந் ள்ேளன். என  அபிப்பிராயத்தில் 
இந்தப் பதம் ஆங்கிலப் பதத்தின் ேகாட்பாட் ாீதியான அர்த்தத்ைதத் 
ெதளிவாக ெவளிப்ப த் கிற .
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சமீபகாலத்தில் உ வாக்கப்பட்ட ஒ  ேகாட்பாடாகும்7.  
ஆட்சி ைற அரசுக்கூடாகேவ ெசயற்ப கிற . அ  தன் 
ேநாக்கங்கைள அைடய அரசின் பல்ேவ  நி வனங்கைளப் 
பயன்ப த் கிற  மாற்றியைமக்கிற . இனத் வ ேமலாதிக்க 
ஆட்சியைமப் ப் பலவிதமான . ஒ வைக, இனத் வ 
சர்வாதிகார ஆட்சி ைறக் கூடாக அரைசக் ைகயா கிற . 
இ  பலாத்கார வழிகைளப் பயன்ப த்தி இனச்சுத்திகாிப் , 
இனாீதியில் ெவளிவாாிப்ப த்தல் ேபான்றவற்ைறச் 
ெசய்கிற . இதற்கு உதாரணங்கள் - ன்ைனய Ruwanda, 
Serbia, 1994க்கு ன்ைனய ெதன் ஆபிாிக்கா.

இன்ெனா வைக, இனத் வ ேமலாதிக்கம் ைறசார்ந்த 
(formal) ஜனநாயக அைமப் கள் உள்ள பல் ன நாட் ல் 
ஒ  குறிப்பிட்ட இனத்தின் ெசல்வாக்குள்ள வர்க்கக் 
கூட்  பாரா மன்ற வழிக்கூடாகச் சட்டங்கைள 
இயற்றி இனத் வ ேமலாதிக்கத்ைத நிைலநாட் கிற . 
அ  ஜனநாயக நி வனங்கள் மற் ம் சட்ட ர்வமான 
ெபாறி ைறக க்கூடாகேவ அதிகாரத்ைத ெபற் த் தன் 
திட்டங்கைள நைட ைறப் ப த் கிற . அரசின் இனத் வ 
மயமாக்கல் பல வழிக க்கூடாக நைடெப கிற . இந்த 
நைட ைறயில் பல ஜனநாயக விேராத வழிகைள ம் அ  
பாவிக்கத் தயங்கா . ஆனால் தன் ெசயற்பா க க்குப் 
பரா மன்ற ஜனநாயக விதிகளின்ப  ெப ம்பான்ைமயின் 
சம்மதத்ைதப்ெபற்  சட்ட ர்வமான கைள 
எ க்கும் வல்லைம ைடய . அரசின் ேதசிய இைறைம, 
பயங்கரவாதத்ைத இரா வாீதியில் ேதாற்க க்க 

7 2006ல் இஸ்ேர ய ஆய்வாளரான Oren Yiftachel ெவளியிட்ட Ethnoc-
racy – Land and Identity Politics in Israel/Palestine (Pennsylvania Univer-
sity Press) எ ம் க்கூடாக இனநாயகம் எ ம் ேகாட்பா  ஆய்வாளர் 
மத்தியில் பிரபல்யமான . 
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ேவண் ய அவசியம், ஆள் லத்தின் பா காப்  ேபான்ற 
காரணங்கைளக் காட்  பலாத்கார அரச இயந்திரத்ைதப் 
பலப்ப த்திப் பயன்ப த் ம் அதிகாரத்திற்கான 
அங்கீகாரத்ைத அ  பரா மன்றில் ெப ம்பான்ைமயான 
மக்கள் பிரதிநிதிகளிடமி ந்  ெப வதற்குப் ெப ம் தைடகள் 
இல்ைல. இலங்ைகயின் இனத் வ ேமலாதிக்கம் இந்த வைக 
சார்ந்த . இ  பற்றி ேவெறா  கட் ைரயில் (2012) ேம ம் 
விளக்கி ள்ேளன்8.  

ஆகேவ இலங்ைக அரசு ஒ  ஒற்ைற ஆட்சி 
அரசு மட் மல்ல அ  இனத் வ மயமாக்கப்பட்ட, 
மதச்சார் ைடய, இனங்க க்கிைடேய ஒ ைமப்பாட்ைட 
வளர்ப்பதற்குப் பதிலாகப் ரண்பா கைள கூர்ைமப் 
ப த் ம் ெப ம்பான்ைம இனத் வ அரசு. இந்த அரசின் 
அைமப் ாீதியான (structural) சீர்தி த்தமின்றி ேதசிய 
இனப் பிரச்சைனக்கு ஜனநாயகாீதியான தீர்ைவக் 
காண யா . இ , இனிச் ெசய்யேவண் ய  என்ன? 
எ ம் ேகள்வி எ ப் ம் சவால்களில் க்கியமான ஒன் . 
இ  இலங்ைகயின் பல்ேவ  இனங்களின் விேசடமாகச் 
சிங்கள மக்களின் ெவகுஜன ஆதரவின்றி நடக்குெமன 
எதிர்பார்ப்பதில் அர்த்தமில்ைல. அேத ேபான்  
தமிழர் தரப்பில் இதற்கு உத ம் வைகயில் இன்ைறய 
யதார்த்தங்கைள நன்கறிந்  ேதசிய இனப்பிரச்சைனைய மீள் 
சட்டகப்ப த்த ேவண் ய அவசரத் ேதைவ உள்ள .

8 N. சண் கரத்தினம், 2012, சீவேனாபாயத் ேதைவக்கும் அப்பால் வடக்கு 
கிழக்கில் நில ம் ேதசிய இனப்பிரச்சைன ம், சமகாலம், ஒக்ேடாபர் 01/15 
/ பக்கங்கள் 11/19. இந்தக் கட் ைர தினப்பலைக இைணயத்தளத்தி ம் 
தமிழ்நாட்  சஞ்சிைக ‘மணற்ேகணி’யி ம் மீள் பிரசுரம் ெசய்யப்பட்ட .
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ேத ய இனpπரcசைன  ll ச டகமாkகைல ேநாk ய ஒ  
கலn ைரயாட kகான p kகll
கடந்த பல தசாப்தங்களாகத் ேதசிய இனப்பிரச்சைன 
தன்ைமாீதியான மாற்றங்கைளக் கண் ள்ள . 
அரசாங்கங்களின் ெகாள்ைககள், இரா வ மயமாக்க ன், 
நீண்ட உள்நாட் ப்ேபாாின் விைள கள், ேபாாின் 
இரா வாீதியான , ேபா க்குப்பின் ராஜபக்ச 
அரசாங்கம் பின்பற்றிய மாற்  வழிக்கூடாகப் ேபாைரத் 
ெதாட ம் ெகாள்ைக ேபான்றவற்றின் தாக்கங்களால் 
ேதசிய இனப்பிரச்சைனயின் உள்ளடக்கங்க ம் 
உ வ ம் மாற்றமைடந் ள்ளன. இந்த யதார்த்தத்ைத 
எதிர்ெகாண்  அைத ஆழப் ாிந்  மாற்  அரசியைலத் 
ேதடேவண் ம். வடக்கு கிழக்குத் தமிழாின் ேகாாிக்ைககள் 
அேத பிரேதசங்களில் வா ம் ஸ் ம் மக்களின் 
ேகாாிக்ைகக ட ம் ெதாடர் ைடயைவ. இனாீதியில் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள மைலயகத் தமிழாின் மற் ம் நாட் ன் 
ெதன்பகுதியில் பரந்  வா ம் தமிழ் ேபசும் மக்களின் ( இதில் 
தமிழர்கள் மற் ம் தமிைழத் தாய் ெமாழியாகக்ெகாண்ட 

ஸ் ம்கள் அடங்குவர்) உாிைமக க்கான ேபாராட்ட ம் 
ேதசியப்பிரச்சைனயின் உள்ளார்ந்த அம்சங்கள் என்பைதச் 
சுட் க்காட்ட ேவண் ம். இந்தப் பல்ேவ  ச கங்களின் 
பிரச்சைனகளில் ேவ பா கள் உண்  ஆனால் அவர்களின் 
உாிைமப் ேபாராட்டங்கள் எல்லாம் இலங்ைகயின் 

ைமயான ஜனநாயகமயமாக்க ன் அங்கங்கள். 

ேதசிய இனப்பிரச்சைன உள்நாட் ப் ேபாராக 
மாறியதற்குக் காரணிகள் இ ந்தன. அேத ேபான்  30 
வ டப் ேபாாினால் பல விைள கள் ஏற்பட்டன. இந்த 
விைள கள் ேபாாின் காரணிச் சங்கி டன் (causal 
chain உடன்) பின் ட்டப் ேபாக்கினால் (feedback pro-
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cess) இைணந்தன. விைள க ம் காரணிகளாகும் 
ேபாக்குத் ெதாடர்ந்த , இன் ம் ெதாடர்கிற . இ  ேதசிய 
இனப்பிரச்சைனைய அ ப்பைடயாக மாற்றி ள்ள . இந்த 
வைகயில் சில மாற்றங்கள் க்கியத் வம் ெப கின்றன.

அைடயாளm - ஆll லm இைணpπ  (identity-territory nexus ) 
உைடp  அlல  பல  னமாkகl
வடக்கு கிழக்குத் தமிழாின் தாயகம் எனக் ேகாரப்பட்ட 
பிரேதசத்தின் ெதாடர்ச்சி மீட்க யாதவா  (irreversibly) 
உைடக்கப்பட் ள்ள . அந்தப் பிரேதசத்தின் இன்ைறய 

வியியல் 1970களில் இ ந்தைதவிடப் பலவைகயில் 
பார ரமாக மாறிவிட்ட . ஆள் லத் க்காக இரண்  
இனத் வ ேதசியவாதங்க க்கு இைடயிலான மிக ம் 
அசமத் வமான ேபாட் யின்  அந்த ஆள் லத்தின் 
ேபாினமயமாக்கேல.

அரச காணிகளில் கு ேயற்றத் திட்டங்கள், நில அபகாிப் , 
இரா வ வலயங்கள், ெபா ளாதார மாற்றங்கள், மற் ம் 
தமிழாின் ெப மளவிலான நிரந்தரப் லப்ெபயர்  
ேபான்றவற்றால் அந்தப் பிரேதசத்தின் இனக்கூ களின் 
விகிதாசாரம், நிலச் ெசாத் ாிைமகள், நிர்வாகக் 
கட் மானம், ெபௗதிக உட்கட் மானம், நிலத்ேதாற்றங்கள் 
அ ப்பைடயான மாற்றங்கைளக் கண் ள்ளன. 
ேபார்க்காலத்தில் அரச கு ேயற்றத் திட்டங்க ம் 
இரா வமயப்ப த்தப் பட்டன. இன்  வடக்கு கிழக்கு 

ன்ைபவிட பல் னமயமாகி ள்ள , பல் னமயமாகி 
வ கிற . அேதேவைள இனங்க க்கிைடேய 

ரண்பா க ம் அதிகாித்த வண்ணமி க்கின்றன.

அதிகாரப் பகிர்  பற்றிப் பார்க்கும்ேபா  வடக்கு-
கிழக்கு மீள் இைணப்பின் சாத்தியப்பா  பற்றி மீள் சிந்திக்க 
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ேவண் ம். என  அபிப்பிராயத்தில் இன்ைறய அரசியல் 
வியியல் நிைலைமகளில் மீள் இைணப் ச் சாத்தியெமனப் 

படவில்ைல. கிழக்கு மாகாணத்தில் வா ம் ஸ் ம் மக்கள் 
மீள் இைணப்ைப  ஆதாிக்கவில்ைல. அங்கு வா ம் சிஙகள 
மக்கள் ற்றாக எதிர்க்கிறார்கள். இ தான் இன்ைறய 
யதார்த்தம். இைத நன்கு ெதாிந்  மதிப்ப  ஒ  நியாயமான 
அரசியல் தீர்வின் ேதட க்கு ஆக்க ர்வமாக உத ம் என 
நம் கிேறன். அ ேவ இ வைரயிலான ேபாின ஆதிக்கக் 
கு ேயற்ற மற் ம் அபிவி த்திக் ெகாள்ைககள் ெதாடர்வைதத் 
த ப்பதற்கான வழிையத் ேதட உத ம். 

லpெபயr  ைள கll
உள்நாட்  மற் ம் சர்வேதசப் லப்ெபயர்  வடக்கு 
கிழக்கின் அரசியல் ெபா ளாதாரத்தில், இனப் வியிய ல் 
பலவிதமான மாற்றங்கைள ஏற்ப த்தி ள்ள . ேபாாினால் 
ஏற்ப ம் இடப்ெபயர் கள் தவிர்க்க யாதைவ. ஆனால் 
ேபார்ப்பிரேதசங்களில் அவற்றின் நீண்டகாலத் தாக்கங்கள் 
பற்றிச் சிந்திக்க ேவண் ய  அவசியம்.

ேபாாின் விைளவாக வடக்கு கிழக்கி ந்  தமிழாின் 
சர்வேதசப் லப்ெபயர்  ெப மளவில் இடம்ெபற் ள்ள  
பல ம் அறிந்தேத. அப்ப ப் லம்ெபயர்ந்தவ்ர்களில் 
மிகப் ெப ம்பான்ைமயினர் ேமற்கத்திய நா களிேலேய 
கு ேயறி ள்ளார்கள்.  லம்ெபயர்ந்த தமிழ் ச கத்திற்கும் 
தாயகத் தமிழ் ச கத்திற்கு மிைடேயயான உற  பல 
அம்சங்கைளக் ெகாண்ட . இத்தைகய உறைவ டயஸ்ேபாறா 
(diaspora) ஆய்வாளர்கள் நா கடந்த ச கங்களின் (trans-
national communities ன்) உ வாக்கமாகக் ேகாட்பாட்  
மயப்ப த்தி உள்ளார்கள். இலங்ைகத் தமிழைரப் 
ெபா த்தவைர ஆரம்பத்தில் இ ந்ேத ஒ  காசாதாரப் 
ெபா ளாதாரத்தின் (remittance economy ன்) வளர்ச்சி இந்த 
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உறவின் ஒ  க்கிய அம்சமாயி ந்த . இைதத் ெதாடர்ந்  
ச க, கலாச்சாராீதியான சிந்தைனகளின் வ ைக ம், ெசயல் 
திட்டங்க ம் அதிகாித்தன. இவற்றின் நன்ைம, தீைம பற்றிய 
ஆழமான ஆய் கள் இல்ைலயாயி ம் பல ேபாக்குகைள 
அவதானிக்க கிற .

• காசாதாரப் ெபா ளாதாரம் ேபார்க் காலத்தில் 
பல கு ம்பங்கைளக் காப்பாற்றிய . அேதேவைள 
அ  லப்ெபயர்ைவ ம் ேம ம் ஊக்கிவித்த . 
வடக்கி ந்  ெதற்கிற்கும் ெவளிநாட் ற்கும் 
நிரந்தரமாகப் லம்ெபய ம் ேபாக்குத் ெதாடர்ந்த . 
ெதற்கில் குறிப்பாக ேமல்மாகாணத்தில் கு ேயறி ள்ள 
வடக்கு கிழக்கு தமிழாின் ெதாைக அதிகாித் ள்ள . 
ெவளிநாட் ந்  உதவி ெபறாேதா ம் கல்வி, 
ெதாழில் காரணமாகத் ெதற்கிற்குக் கு யக ம் 
ேபாக்கும் ெதாடர்கிற . ெதற்கிேல கு ேயறி ள்ள 
தமிழாின் எதிர்காலம் ெதற்குடேனேய பிைணந் ள்ள . 
அவர்கள் தம  ெமாழி ாிைமைய அ பவிக்க, இன 
அைடயாளங்கைளப் ேபணி வளர்க்கும் உாிைமையப் 
ெபற அங்குள்ள சிங்கள மக்களின் ாிந் ணர்ைவ ம் 
ஆதரைவ ம் ெப தல் அவசியம். 

• ெவளிநாட் ல் கு ேயறேவண் ம் எ ம் ஆவல் 
தமிழ் ச கத்தில் ஆழமாகப் பதிந் ள்ள . இதற்கு 
உதவக்கூ ய கத கள் இப்ேபா டப்பட் விட்ட 
ேபா ம் ெவளிநா  ெசல்லப் பல இைளஞர்கள் 

யற்சித்தவண்ணம் இ ப்பைத காணலாம். இ க்கும் 
ெவளி நாட் த் ெதாடர் கள் மட் மன்றி வடக்கு கிழக்கு 
நிைலைமக ம் இளம் சந்ததியினாின் லப்ெபயர்ைவ 
ஊக்கிவிக்கின்றன.
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• காசாதாரப் ெபா ளாதாரம் வடக்கு 
கிழக்கில் குறிப்பிடத்தகுந்த ச க-ெபா ளாதார 
ேவ ப த்தைல ஏற்ப த்தி ள்ள . ெவளிநாட் ப் 
பணம் ெப மளவில் வடக்கிற்குச் ெசல்வதால் 
இந்தப் ேபாக்கு அங்ேகேய பலமாகி ள்ள . இ  
ெசாத் ைடைம மற் ம் அதிகார உற களில் 
மாற்றங்கைள ஏற்ப த்தி ள்ள . இதற்கும் ச கத்தில் 
காணப்ப ம் ஏற்றத் தாழ் க க்குமிைடயிலான 
ெதாடர்  ஆராயப்படேவண் ய . இதன் வியியல் - 
அதாவ  பிரேதசாீதியான தாக்கங்கள் - ஆய் களின் 
அம்சமாகேவண் ம்.

• கர்வின் மட் மன்றி கர் வாதத்தின் அவற் டன் 
ெதாடர் ள்ள வாணிபத்தின் வளர்ச்சிேய காசாதாரப் 
ெபா ளாதாரத்தின் தைலயாய ேபாக்காக ள்ள . 
ெவளிநாட்  பணத்தின் வ ைகயால் உ வான ேசமிப்  
உபாி வடக்கு கிழக்கில் உற்பத்தி லதனமாகப் 
ெப மளவில் தலீ  ெசய்யப்படவில்ைல. அத்தைகய 

தலீட்ைட ஊக்கிவிக்கும் சூழைல அரசாங்கம் 
உ வாக்கவில்ைல.     

   
ேபா னாl ஏ ப ட அ m அர யl r m
‘வி தைலப் ேபாராட்டத்திற்கு’ ன்னர் அ பவித்த 
வாழ்வாதாரப் பா காப்  மற் ம் அ ப்பைட 
உாிைமகைளக்கூட இழந்த அவல நிைலயில் 
ெப ந்ெதாைகயான மக்கள் சீவேனாபாய உாிைமப் 
ேபாராட்டங்கைள நா க்கு நாள் நடத்திக் 
ெகாண் க்கிறார்கள். இன்  வடக்கு கிழக்கில் பல 
இடங்களில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தம  நிலங்க க்காக, 
கடல் ெதாழில் ெசய் ம் உாிைமக்காகச் ெசய் ம் 
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ேபாராட்டங்கள், காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடார் ெதாடர்பாக 
அவர்களின் உற களின் ேபாராட்டங்கள், ேபார் விதைவகள் 
சார்பில் எ ம் ேகாாிக்ைககள், இரா வமயமாக்க க்கு 
எதிரான ேபாராட்டம் எல்லாேம ேபாாின் விைள களால் 
வந்தைவ. இைவ எல்லாம் அ ப்பைட உாிைமப் 
ேபாராட்டங்கேள. ேபாாின் விைள கள் காரணிச் 
சங்கி டன் இைணந்  றநிைல யதார்த்தத்ைத மாற் வ  
பற்றி ஏற்கனேவ கூறியி ந்ேதன். இைவெயல்லாம் அதன் 
உதாரணங்கள். 

பல இடங்களில் விேசடமாகக் கிழக்கில் நிலம், நீர் 
மற் ம் கடற்ேறாழில் ெதாடர்பான பிரச்சைனகள் தமிழ், 

ஸ் ம், சிங்கள மக்க க்கிைடயிலான ரண்பா களாக 
உ ெவ த் ள்ளன. இவற்றின் நியாயமான தீர் கள் 
நிலம், மற்ைறய வளங்களின், அபகாிப் க்கு எதிராக 
இ க்கேவண் ய அேதேவைள அவற்றின் ெவற்றி  

ன்பி ந்ேத அயலவர்களாய் வாழ்ந் வ ம் இனங்க க் 
கிைடயிலான நல் றைவ ம் ஒத் ைழப்ைப ம் 
கட் ெய ப் வதிேலேய தங்கி ள்ள . 

 வடக்கு கிழக்குக்கு ெவளிேய, மைலயகத்தில் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் வதிவிட நில உாிைமக்கான ேபாராட்டம் 

திய உத்ேவகத்ைதப் ெபற் ள்ள . ெப ந்ேதாட்ட 
அைமப்பில் ஏற்பட்  வ ம் மாற்றங்கள் அவர்களின் 
எதிர்காலம் பற்றிக் ேகள்விகைள எ ப் கின்றன. 
மைலயகத்தில் சிங்கள மக்க டன் சம உாிைம ெபற் ப் 
பா காப் டன் வாழ்வேத அவர்களின் ேபாராட்டத்தின் 
ேநாக்கம்.

இந்தப் பிரச்சைனகளின் நியாயமான தீர் கள் ேதசிய 
இனப்பிரச்சைனயின் தீர் க்கு ேநர யாக உத ம். ஏெனனில் 
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அரசியல் தீர் க்கு ெவளிேய இந்தப் பிரச்சைனக க்கு 
நியாயமான தீர் கைளக் காண யா . ம றம் இந்தப் 
பிரச்சைனகள் தனிேய தமிழ் மக்களின் பிரச்சைனகள் அல்ல 
அவற்றின் நியாயமான தீர் கள் மற்ற இனத்தவர்க ட ம் 
ெதாடர் ைடயன. அைவ அ ப்பைடயில் இலங்ைக அரசின் 
ம சீரைமப் டன் ெதாடர் ள்ள ஜனநாயக உாிைமப் 
பிரச்சைனகள். 

ேமேல இனங்காணப்பட்ட பிரச்சைனகளின் தீர் கள் 
பற்றிப் பார்க்கும்ேபா  அைவ தவிர்க்க யாதப  வடக்கு 
கிழக்குக்கு ெவளிேய வா ம் தமிழ் ேபசும் மக்களின் 
பிரச்சைனக க்கும் நம்ைம எ த் ச் ெசல்கின்றன. அ  
மாத்திரமன்  இைவ எல்லாேம பல் னத் ெதாடர் ள்ள 
பிரச்சைனகள். அத் டன் இவற்றில் எந்தப் பிரச்சைன ம் 
சிங்கள மக்களின் ாிந் ணர் ம் ஆதர மின்றித் 
தீரப்ேபாவதில்ைல. 

ற்ேபாக்கு சக்திகளின் இன்ைறய கடைமகளில் ஒன்  
இந்தப் பிரச்சைனகைள ஆழ ஆராய்ந்  அவற்ைற மக்களின் 
ஜனநாயகக் ேகாாிக்ைககளாக உள்ளடக்கிய ஒ  திட்டத்ைதத் 
தயாாிப்பதாகும். இப்ப ச் ெசால்வ  எல்லா மக்க க்கும் 
ஒேர அரசியல் திட்டேமா தீர்ேவா என்பதாகா . ஒவ்ெவா  
மக்களின் ேகாாிக்ைகக க்கான ேபாராட்டம் மற்ைறய 
மக்களின் உாிைமப் ேபாராட்டங்க க்கு உதவ வல்ல  
என்பைத உ திப த்தேவண் ம். இந்தக் ேகாாிக்ைககள் 
இலங்ைக அரசின் ஜனநாயகாீதியான சீர்தி த்திற்கான 

தற்ப . அேதேவைள இந்தக் ேகாாிக்ைககள் சிங்கள 
மக்களின் நலன்க க்குப் பாதகமானைவயல்ல, மாறாக 
அவர்களின் ஜனநாயகப் ேபாராட்டத் க்கு உத வன 
என்பைத, இலங்ைக அரசின் இனத் வ ேமலாதிக்கத் 
தன்ைமைய மாற்றி அைத நாட் ன் எல்லா இனங்கைள ம் 
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உள்ளடக்கிய ஒ  அரசாக்குவதன் லேம இலங்ைகயின் 
ஜனநாயகாீதியான மீள் ஒ ங்கிைணப்ைபத் ன்ென க்க 

ம் என்பைத எ த் க்கூறேவண் ம். இன்ைறய உலகில் 
ெப ம்பான்ைமயான நா கள் பல் ன நா கேள. ஒ  ந ன 
ஜனநாயக அரசில் ஒன் க்கு ேமற்பட்ட ேதசியங்க ம்/ 
ேதசிய இனங்க ம் கூ  வாழ ம் என்ப  ெபா மக்கள் 
மத்தியில் கலந் ைரயாடப்ப ம் ெபா ளாகேவண் ம். 
எதிர்ேமலாட்சிப் ேபாக்கிைனப் பலப்ப த் வதன் 
அவசியத்ைத வ த்த ேவண் ம். 

இைத எpப c ெசyவ ?
இனப்பிரச்சைன என்  ஒன்றில்ைல. இ ந்த  
பயங்கரவாதப் பிரச்சைனேய. அ  தீர்க்கப்பட் விட்ட  என 
நம்பைவக்கப்பட் ள்ள ெப பான்ைமயான சிங்கள மக்களின் 
மனைத எப்ப  மாற் வ ?

அத்தைகய ஒ  மாற்றம் இல்லாதவைர, சிங்கள 
மக்களின் சம்மதம், ஆதர , பங்குபற்றல் இல்லாதவைர 
ேதசிய இனப்பிரச்சைனக்கு நியாயமான தீர்  கிைடக்கப் 
ேபாவதில்ைல. இ  ஒன் ம் திதாகப் பிறந்த ஞானமல்ல. 
பைழய ெசய்திதான். ஆனால் இன்  வடக்கு கிழக்குத் 
தமிழ்த் தரப்பி ந்  மீள்சட்டகமாக்கப்பட்ட ேதசிய 
இனப்பிரச்சைனயின் அ ப்பைடயில் ேகாாிக்ைககைள 

ன்ைவப்ப  சிங்கள மக்க டன் ஒ  திய அரசியல் 
சம்பாஷைணைய ஆரம்பிக்கும் சந்தர்ப்பத்ைதக் ெகா க்கிற . 
அேத ேபான்  ஸ் ம் மக்கைள ம் மைலயகத் தமிழ் 
மக்கைள ம் அ கும் சந்தர்ப்பம் பிறக்கிற . இந்த 
சந்தர்ப்பத்ைதத் தவற விடக்கூடா .

இதற்கு அப்பால் ெசல்வதற்குப் பல திறந்த விவாதங்கள், 
கலந் ைரயாடல்கள் ேதைவ. அந்த ேநாக்கிேலேய 
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1983ல் ெவளிவந்த கட் ைரக்கு இந்தப் திய ன் ைர 
எ தப்பட்ட . 

ச த்திரன்
ஓஸ், ேநார்ேவ
April 2017
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‘ேபயரசு ெசய்தால் பிணம் தின் ம் சாத்திரங்கள்’
பாரதி [பாஞ்சா சபதம்]

 தமிழ் சஞ்சிைக ஒன்றிைன மனதில் ைவத் ச் சிறிய 
கட் ைர ஒன்றிைன எ த ஆரம்பித்ேதன். அ  

இப்ப  நீண்  தனிப் பிரசுரமாகிவிட்ட . சிங்களப்ேபாின 
இனவாதத்தின் ேதாற்றம், வளர்ச்சி, தாக்கம் பற்றி ஒ  
விாிவான ஆய்விைனச் ெசய்ய ஒ  கு விைனக் கூட்ட 
ேவண் ெமன நா ம் நண்பர்கள் சில ம் நீண்டகாலமாகக் 
க தியி ந்ேதாம். ஆனால் அைத நைட ைறப்ப த்த ன்  
யதார்த்த நிகழ் கள் பயங்கரமாக ந்திக் ெகாண்டன. 
இந்தக் கட் ைர ஒ  ஆய் க்கட் ைரயல்ல. வரலாற்  
ாீதியில் அரசியல் ெபா ளாதார அ ப்பைடயில் ஆழ, அகல 
ஆராயப்பட ேவண் ய ஒ  விடயம் பற்றி அவசரத்தில், க ம் 
தாக்கத்திற்குள்ளான என் உள் லக உந்தலால், ன்ேற 
நாட்களில் ேவ  ேவைலக க்கு மத்தியில் சு க்கமான 
இக்கட் ைரைய எ தி த்ேதன்.

அந்த அவசரத்திற்கு என்ன காரணம்? இைத எ ம் 
உடன  உந்தலாக அைமந்தைவ; நம  நாட் ன் சமீபத்திய 
இனவாதக் ெகா ைமக ம் அநாகாிகங்க ம், இரத்தக்களாி 

μ ைர 1983
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நைடெப ம் ேபா  இலங்ைகயின் ஜனாதிபதி ம் 
அவர  மந்திாி பிரதானிக ம் ெவளியிட்ட க த் க்க ம் 
என்ேற ெசால்ல ேவண் ம். சில வ டங்களாக என் 
மனதிற்குள்ேள ம், ெவளிேய நண்பர்கள் மத்தியி ம் 
விவாதித்  வந்த சிந்தைனகைள ேம ம் நி பிப்பைவயாக 
இைவ அைமந்தன. ஆகேவ சு க்கமாக ம், இலகுவான 
விதத்தி ம் என் க த் க்கைள இப்ேபா  நம் மக்கள் 
மத்தியில் ன்ைவப்ப  பரவலாக இடம்ெப ம் 
விவாதங்களில் இடம் பி க்க உத ம் எனக் க திேனன். 
பல்லாயிரம் ைமல்க க்கப்பால் வளர்ச்சி ெபற்ற ஒ  நாட் ன் 
விவசாய மாற்றங்கள் பற்றிய ஆய்வில் ஈ பட் ந்த 
என்ைனத் திடீெரனக் கு கு ெவன வந்த ெசய்திகள் 
பலமாகத் தாக்கின. ெகா ைம ம் ேகார ம் இலங்ைகைய 
உ ப்பிய அந்த ஏ  நாட்க ம் உலகப்பத்திாிைககளில், 
ெதாைலக்காட்சிகளில் இந்திய ச த்திரத்தின் நம் தீ க்கு 

ன்பக்க க்கியத் வத்ைதத் ேத க் ெகா த்தன. ‘ லகின் 
ெசார்க்கம்’ என்  தன்ைனத் தாேன ெவளிநா களில் 
விளம்பரம் ெசய்  ெகாள் ம் நம் தாய்நாட் ன் கு ர, 
மனிதத் வமிழந்த யதார்த்தைதக் கண்  உலகம் அதிர்ந்த . 
ஆத்திரமைடந்த , பா காப்பற்ற தமிழர்கள் க டம் ேத  
ஓ னர். மனிதத் வத்ைத இழக்காத சிங்களச் சேகாதரர்கள் 
தைல குனிந்தனர்.

இந்தச் ெசய்திகளின் தாக்கம் இக்கட் ைரக்குத் 
ண் ேகாலாக அைமந்த . இ ந்த இ ப்பில் ேபாதியள  

ஆதார ல்கள் இல்லாத நிைலயில் தான் எ திேனன். 
இந்தக் குைறபாட் ைனப் பின்னர் நிவர்த்தி ெசய்ேவாம். ஒ  

க்கியமான விடயத்ைத அ த்திக் கூறேவண் ம். இங்கு 
ெதாிவிக்கப்ப ம் க த் க்கள் சமீபத்திய தமிழர் எதிர்ப் க் 
ெகா ைமகளின் உணர்ச்சி வசத் தாக்கத்தின் ெவளிப்பா கள் 
அல்ல. கடந்த சில ஆண் களாக இந்தக் க த் க்கைள 
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நான் ஆங்காங்கு ன்ைவத் ள்ேளன். இவற்றிற்கு ஆதர ம் 
எதிர்ப் ம் சில சந்தர்ப்பங்களில் ெவளிப்பைடயாக என் 
சிங்கள நண்பர்களிடமி ந்  ெவளிப்பட் க்கின்றன. 
அவர்களின் விமர்சனங்களால் நான் பயனைடந்தி க்கிேறன். 
அேத ேநரத்தில் அவர்களில் சிலர் தம  சிங்கள இனவாதச் 
சார்பிைன  மைறக்க மார்க்சிச, இட சாாிப் 
ேபார்ைவகைளப் பயன்ப த்தி வ வைத ம் நான் சுட் க் 
காட் யி க்கிேறன். இந்த விமர்சனத்ைத வி ம்பாத சிலர் 
என்ைன ஒ  ’தமிழ்த் ேதசியவாதி’ என்  ‘குற்றம் சாட்ட 
‘ ற்பட்டனர். அவர்களின் கண்க க்கு நான் எப்ப ப் 
ப கிேறன் என்ப  பற்றி நான் சிறி ம் கவைலப்படவில்ைல.

சமீப காலங்களில் ஒ  சில இட சாாி ஆய்வாளர்கள் 
ெப ந்ேதசிய இனவாதம் பற்றி வரலாற்  ாீதியில் அ க 

ற்பட் ள்ளனர். ெகா ம்பில் இயங்கும் இலங்ைக ச க 
விஞ்ஞானிகள் சங்கத்தினர் (Social Scientists´Asssociation) 
இந்த வைகயில் சில நல்ல யற்சிகைள எ த் ள்ளனர். 
இந்தச் சங்கத்தின் அங்கத்தவனாயி ப்பதால் நா ம் 
இதன் யற்சிகளால் பயன் ெபற் ள்ேளன். இனவாதம் 
ஒ  க த்தைம  (Ideology) வ வத்ைதப் ெப ம் 
பாிணாமம் பற்றிய விவாதம் நம  நாட் ல் சமீபத்திேலேய 
ஆரம்பித் ள்ள .

வர்க்கப்ேபாராட்டத்திற்கும் இந்தக் 
க த்தைம க்குமிைடயிலான உற , இன வர்க்கம் பற்றிய 
உற , குைறவி த்தி- இனவாதம் பற்றிய ெதாடர்  
ேபான்றைவ இன்ைறய விவாதங்களில் ஒரள  இடத்ைதப் 
பி த் ள்ளன. இைவ பற்றிய என  க த் க்கள் 
உ ப்ெபற ம் இவ்விவாதங்கள் உதவி ள்ளன.
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கடந்த ன்  தசாப்தங்களின் வரலாற்றைசவின் 
விைளவாகேவ சிங்களப் ெப ந்ேதசிய இனவாதம்(Sinhala 
Great Nation Chauvinism) மிக ம் ஸ்தாபன மயமாக்கப்பட்ட  
க த்தைமவாகிவிட்ட  என்ப  என  வான க த் . 
இந்த ஸ்தாபன மயமாக்கல் ச கத்தின் சகல மட்டங்கைள ம் 
உள்ளடக்கியதாய் வளர்ந்  விட்டதால் சிங்களப் ெப ந்ேதசிய 
இனவாதம் நம  இன்ைறய அரசியல் அைமப்பில் ஒரள  
சுயாதீனத்ைத ம் (Autonomy) ெபற் ள்ள  என்ப  
என  வாகும். ெபா ளாதாரத் க்கும் க த்தைம  
மட்டங்க க்கும் இைடயிலான உற  ஒற்ைற வழியானதல்ல. 
அ  இ  வழியான . ெபா ளாதாரக் காரணங்கள் 
அ ப்பைடயானைவ என்பைத ம க்க யா . ஆனால் 
இவற் க்கு இன, மத அ ப்பைடயிலான வியாக்கியானங்கள் 
ெகா க்கப்பட்  அைவ க த்தைம  வ வம் ெபற்  
ெவகுஜன சிந்தைனகளி ம், நம்பிக்ைககளி ம் ஒ  பலமான 
இடத்ைதப் ெபற் வி ம் ேபா  இனவாதக் க த்தைமப்பின் 
ஜனரஞ்சகமான ஆதிக்கத்திற்கு ேவண் ய ச க உளவியல் 
ாீதியான அ த்தளம் உ வாகி வி கிற . 

இலங்ைகயின் இனவாத அரசிய க்கும் குைறவி த்திப் 
ெபா ளாதாரத்திற்கும் ேநர த் ெதாடர் ண் . நம  
ச கத்தில் தலாளிவர்க்கம்- ெதாழிலாளி வர்க்கம் என்ற 
இ  வர்க்கப் பிாி கைள மட் ேம காண்பவர்கள், இனவாதம் 

தலாளிவர்க்கம் ெதாழிலாளி வர்க்கத்ைதப் பிாிக்கப் 
பயன்ப த் ம் க த்தைமெவனக் கூ வர். உண்ைம தான். 
இனவாதம் ெதாழிலாளர் வர்க்கத்ைதப் பிாிக்கிற  என்ப  
ம க்க யாத உண்ைம. அேதயள  ம க்க யாத 
இன்ெனா  உண்ைமையச் சில இட சாாி நண்பர்கள் 
ேபாதியள  கவனிப்பதாகத் ெதாியவில்ைல. இனவாதத்தின் 
வர்க்க அ ப்பைட குட்  தலாளி வர்க்க ம் அதன் ஒ  
அம்சமான ந த்தர வர்க்க ம் என்பைதக் கா தல் அவசியம்.
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இதனால் தான் சிங்களப் ெப ந்ேதசிய இனவாதம் 
ஒ  பரந்த ெவகுஜன அ த்தளத்ைதக் ெகாண் க்கிற . 
இன்  சிறிய, மத்தியதர வர்த்தகர்கள், சிறிய பண்ட 
உற்பத்தியாளர்கள், மத்தியதரப் த்திஜீவிகள், மாணவர்கள் 
மட் மின்றித் ெதாழிலாளர் வர்க்கத்தின் ெப ம் 
பகுதிைய ம் சிங்களப் ெப ந்ேதசியவாதம் பலமாகப் 
பற்றி ள்ள . இதற்கு உதாரணம் ேவண் ேவார் 
இலங்ைகயின் இன்ைறய யதார்த்தத்ைத அறியாேதார் 
மட் ேம. இத்தைகய பரந்த அரசியல் ஆதரைவ சிங்கள 
இனவாதக் க த்தைம  ெபற்றி ப்பதால், தமிழ் மக்கள் 
மீதான ஒ க்குத க்குப் பரவலான எதிர்ப்  சிங்கள மக்கள் 
மத்தியில் இ வைர ேதான்ற யவில்ைல. இனவாதக் 
க த்தைமவின் ெசல்வாக்ைக இலங்ைகயின் ஆ ம் 
கட்சிகளின் ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைககளி ம் நன்கு 
காண்கிேறாம். இைவ சிங்கள ெபளத்தர்க க்கு த டம் 
ெகா ப்பைவ என்ற ஜன ரஞ்சக சுேலாகத்தினால் சிங்கள 
மக்கைளக் கவர்கின்றன. ெபா ளாதரம் அ த்தளமாக ம் 
மற்றைவ(அரசியல், மதம், கலாச்சாரம், சட்டத் ைற, நீதி 
பாிபாலனம் ேபான்றைவ) ேமல்மட்ட அைமப் க்களாக ம் 
க த்தப்ப வ  ச கத்ைத விபாிக்கும் ஒ  பய ள்ள ைற. 
இத்தைகய பகுப் , ஸ்தாபன ாீதியான ெதாழிற்பாட்  
ேவ பா கைள நன்கு லப்ப த்த உத கிற . இைதேய 
மார்க்ஸ் ெசய்ய ற்பட்டார். 

ஆனால் இத்தைகய விவரணம் குறிப்பிட்ட ஒ  
அைமப்பின் ச க உற களின் தன்ைமகள், சந்தர்ப்பங்கள், 
காலங்க க்ேகற்ற க்கியத் வ ேவ பா கள் பற்றிய 
விளக்கத்தின் பிரதியீடாகா . ச க உற கைளப் ெபா வாக 
விளக்கும் சக்திையப் ெபா ளாதாரத்தால் மட் ம் விளக்க 

ற்ப வ  மார்க்சின் ைமயான அரசியல் ெபா ளாதார 
அ கு ைறையக் ெகாச்ைசப்ப த் வதாகாதா? 
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எல்லாவற்ைற ேம விளக்குவ  ெபா ளாதாரம் என்றால் 
ெபா ளாதாரத்ைதத் விளக்குவ  எ ? ெபா ளாதார 
அ த்தளம் என்ப  என்ன மனித உற கைளத் தவிர்த்த சுய 
இயக்கம் ெகாண்ட ஒன்றா? ெபா ளாதார அ த்தளத்ைத 
உற்பத்தி சக்திகள் பற்றிய அறிவில்லாமல் விளக்கேவா 
ஊகிக்கேவா யாெதன்றால், அ  ச க உணர் டன் 
பின்னிப்பிைணந்ததாகாதா? இப்ப ப் பார்க்கும் ேபா  
ெபா ளாதாரத்திற்கும் ‘மற்றைவ ‘ எனப்ப பனவற்றிற்கும் 
இைடேய ஒ  சுவர் இ க்க யா  என்ப  ெதளிவாகிற . 
ஒ  குறிப்பிட்ட ச க, ெபா ளாதார அைமப்  
உ ப்ெபற்ற நிைலயில் அதன் இயக்கத்தில் ெபா ளாதாரம் 
க த்தைம  மட்டங்களால் ேநர யாகப் பாதிக்கப்ப ம். 
ெபா ளாதாரக்ெகாள்ைககைள அன்றாட அரசியல் அதிகார 
நிர்வாகத்ைதெயாட் ய, ேதர்தல்கைளெயாட் ய, காரணங்கள் 
நிர்ணயிக்கின்றன. இங்கு பல சந்தர்ப்பங்களில் தலாளித் வ 
வர்க்க நலன்க க்கும் குட்  தலாளித் வ ஆதிக்கம் 
மிகுந்த அரசியல் நைட ைறக்குமிைடேய ரண்பா கள் 
ேதான் வ  இயல் .

சிங்களப் ெப ந்ேதசிய இனவாதம் தனக்ெகன ஒ  
ேதசிய ாீதியான, மதாீதியான, ெபா ளாதார ாீதியான 
நியாயப்பாட் ைன வகுத் க் ெகாண் ள்ள . இதற்கூடாக 
இ  நம  ச கத்தின் ெபா ளாதார, அரசியல், கலாச்சார 
மட்டங்கைளக் கட் ப்ப த் கிற . இந்தக் க த்தைமவின் 

றநிைல ர்வமான ெசயற்பா கள் நம  ச கத்தின் 
வர்க்க ரண்பா கைள ஊ ம் சக்தி ெபற்றைவ. 
இந்த ஊ வ க்கூடாக இைவ வர்க்கப்பிாிவிைனைய 
மைறத்  இனப்பிரச்சைனைய நிதர்சனமாக்குகின்றன. ச க 
உணர்விைன வர்க்க உணர்  மட் ம் நிர்ணயிப்பதில்ைல. 
இத் டன் இனம், மதம், சாதி, நிறம், பால் ேபான்ற பல 
காரணிக ம் உண் . ஒ  குறிப்பிட்ட வர்க்கத்தின் ச க 
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உணர்வில் எந்த அம்சம் அல்ல  அலகு ேமேலாங்கி நிற்கிற  
என்பைத அவர்களின் நைட ைறக்கூடாக, சிந்தைன 
ெவளிப்பா க க் கூடாகேவ அவதானிக்க ேவண் ம். 
ெதாழிலாளர்களிடம் வர்க்க உணர்  மட் ேம பிறக்க 

ம். அ ம் தலாளிவர்க்கத்ைத எதிர்த் ப் ேபாரா ம் 
வர்க்க உணர்  மட் ேம என்  யாராவ  க தினால் அ  
மிகத் தவறான . ெதாழிலாள வர்க்கத்தின் ச க உணர்வில் 
அவர்களின் வர்க்க உணர் கைள ம் விட ேவ வர்க்கத்தின் 
உணர் கள் -  இன,மத,பிரேதச உணர் கள் - ேமேலாங்கி 
நிற்ப  சாத்தியமான  என்பைத நாம் நைட ைறயில் 
காணவில்ைலயா? ச க உணர்  ஆதிக்கம் ெச த் ம் 
க த்தைமேவா  ெந ங்கிய ெதாடர்  ெகாண்ட .

தன் ரணத் வமான வர்க்க ேமலாதிக்கத்ைத 
நிைலநாட்டக் கூ ய தலாளித் வ வர்க்கம் நம  
நாட் ல் உ வாக்க ைம ெபறவில்ைல. இைதப் 

ாிந்  ெகாள்ள நம  குைறவி த்தியின் வரலாற்ைறப் 
பார்த்தல் அவசியம். குைறவி த்தி எனப்ப வ  
அ ப்பைடயில் விாி ம் ஆழ ம் தரவல்ல தலாளித் வ 
மாற்றமின்ைமையக் குறிக்கிற . குைறவி த்தியின் 
இயக்கவிதிகள் தலாளித் வ வளர்ச்சியின் இயக்க 
விதிகளி ந்  ேவ பட்டைவ. குைறவி த்தி 
அைமப் க்களில் பண்டமயமாக்கல்(Commoditization) பர ம் 
ேபா  சிறிய பண்ட உற்பத்தியாளர்க ம், வர்த்தகர்க ம் 

க்கியத் வம் ெப கின்றனர். இங்கு வர்த்தக லதனத்தின் 
தனியாதிக்கத் க்கு உற்பத்தி கீழ்ப்ப த்தப்ப கிற . 
இத்தைகய குைறவி த்தி நிைலயில் பாரா மன்ற அரசிய ம் 
ேசர்ந்  விட்டால் குட்  தலாளித் வ வர்க்கத்தின ம் 
அதன் த்திஜீவிகளின ம் ெபாப்பி ஸ்ட்(Populist) 
க த்தைம க்குச் சாதகமான நிைலைமக ம் 
உ வாகின்றன. இன, மத, பிரேதச ாீதியான ெபா ளாதார 
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வரலாற்  வியாக்கியானங்கள் இந்தக் க த்தைம க்கு 
அ ப்பைடயாகின்றன.

பின்தங்கிய ெபா ளாதார அைமப் க்குள் அ ம் 
குறிப்பாக குைறவி த்திப் ேபாக்கி ந்  வி படாத 
ச கத்தில், குட் ப் ர்ஷ்வாத்தன்ைம மிகுந்த கற்பனாவாதப் 
ெபாப்பி ஸ்ட் சிந்தைனகள் ஆதிக்கநிைல ெப வ  
இலங்ைகக்கு மட் ம் உாியதல்ல. குட் ப் ர்ஷ்வா 

த்திஜீவிகள் கலாச்சார ேதசியவாதத்திற்கு உ வ ம் 
உள்ளடக்க ம் ெகா க்கிறார்கள். மைறந்த கால 
வரலாற்றிைனத் தம் கற்பைன மிகுந்த பார்ைவயால் 
உ வாக்குகிறார்கள்.அங்ேக ெபாற்காலெம ம் 
வண்ணக் ேகாட்ைடையக் கட்  எ ப் கிறார்கள். 
அங்ேக அைமதி,சுபீட்சம், ரம்,ெப ைம மிகுந்த ஒ  
ச கத்ைத சி ஷ் க்கிறார்கள். இ  ஒ  பின்ேனாக்கிய 
ஊர்வலம். இதில் ெவகுஜனங்கைளப் பங்குபற்ற ைவக்க 
ேவண் ய கவர்ச்சிகைள எல்லாம் கண்  பி க்கிறார்கள். 
இந்தப் பின்ேனாக்கிய ஊர்வலம். மனித அந்தஸ்  
இழந்  தாழ்த்தப்பட்ட நிைலயில் உழ ம் மக்க க்கு 
ஒ  வித நம்பிக்ைகைய ம், தற்கா க கர்ப்பனார்த்த 
விேமாசனத்ைத ம் ெகா க்கிற . ஏகாதிபத்தியத்தின் 
கால யில் மிதிபட் க் கிடக்கும் மக்கள் மனிதத் வப் 
ெப ைமைய ேவண்  நிற்கிறார்கள். அவர்க க்கு கடந்த 
ஒ  ெபாற்காலத் டன் தம்ைம இைணத் க் ெகாள்வ  
ஒ வித விேமாசனப் பிரைமையக் ெகா க்கிற . அவர்களின் 
ஆக்கசக்தியில் ஒ வித நம்பிக்ைகையக் ெகா க்கிற .

ஆனால் ஊர்வலம் உண்ைமயில் வி தைலைய 
ேநாக்கிப் ேபாகவில்ைல. மனிதத் வத்தின் மீட்சிைய 
ேநாக்கிப் நகரவில்ைல. ன்ேநாக்கிப் ேபாகும் சக்தி 
அதற்குக் கிைடயா . யதார்த்தத்தில் அதன் நகர்ச்சி 
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பிரைமகைள ம த க்கும் ன்பியல் நாடகமாகேவ 
இ க்க ம். ஆனால் பிரைமகள் சில சந்தர்ப்பத்தில் 
க த்தைம க்குள் அசாதாரண வ ைவப் ெப கின்றன. 
குட் ப் ர்ஷ்வா வர்க்கத் ேதைவக க்குள் அைடப்பட் க் 
கிடக்கும் கலாச்சாரத் ேதசியவாதம் இத்தைகயேத. சிங்கள 
ெபளத்தவாதம் இத்தைகய கட் ப்பாட் க்குள் ேதான்றி 
இனவாதமாகப் பாிணமித்த . சிங்கள ெபளத்தத்தின் 
ெப ைமெயல்லாம் கடந்த 2500 வ டங்கள் பற்றிய . 
அதன் பார்ைவ ெப ைமகைளத் ேத  பின்ேன பின்ேன 
பாய்கிற . ஆாிய சிங்கள ெபளத்தத்தின் ‘ ய்ைமயான, 
அ ைமக் கலப்பற்ற இரத்தத்ைத ‘ நிைலநாட்ட அ  
‘திராவிடப் பைடெய ப்பாளர்களின் ‘ வழிவந்த 
தமிழர்கைள ம், வர்த்தகம் ெசய்  வந்த ‘அைழயா 
வி ந்தினராய்’ கு ேயறிவிட்ட ஸ்லீம்கைள ம் 
ெவளிவாாிப்ப த் கிற . ஆனால் இந்தப் பின்ேனாக்கிய 
தன்ைம ெகாண்ட க த்தைம  தலாளித் வ வளர்ச்சி 
விதிக டன் ரண்ப கிற . வி தைலபற்றி, சுபீட்சம் பற்றி, 
ெபாற்காலம் பற்றிக் கூச்சல் ேபா ம் இந்தக் க த்தைம  
உண்ைமயில் குைறவி த்திைய மாற்றா  அைதத் ெதாடர 
ைவக்கிற . பாரா மன்றவாதத்தினா ம், குட் ப் ர்ஷ்வாத் 
ேதைவகளினா ம் ெதாட ம் இந்தப் ெபாப்பி சப் 
ேபாக்குள்ள அரசியல், லதனத்தின் ாியம் ெகாண்ட 
வளர்ச்சிக்கும் குவிய க்கும் பங்கம் விைளவிக்கிற . 
இங்குதான் அபிவி த்தியின் ரண்பா  ெவளிப்ப கிற . 

லதனத்தின் தர்க்க ாீதியான ேதைவகள் இத்தைகய வளர்ச்சி 
விேராதக் க த்தைமைவ ஏற்க ம க்கின்றன. ஆனால் இைத 
நைட ைறப்ப த் ம் ரண அரசியல் ேமலாதிக்கத்ைத 

தலாளிவர்க்கம் தனியாகக் ெகாண் க்கவில்ைல.

தலாளி வர்க்கம் குட் ப் ர்ஷ்வா க த்தைமவின் 
உதவியின்றி அரசியல் ஆதிக்கத்ைத நிைலநாட்ட யாத 
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நிைலயில் உள்ள . நம  பாரா மன்ற அைமப்பில் 
இ தான் நைட ைற சார்ந்த உண்ைம. ெப  லதனத்தின் 
உைடைமயாளர்களின் இந்தச் சமரசம் அவர்களின் 
வர்க்க ாீதியான ரண ேமலாதிக்கத்ைத உ தியாக்க 

யாத ஒ  நிைலக்ேக வழிவகுக்கிற . ஆ ம் கட்சியின் 
இரட்ைடநிைலத் தன்ைமகள் இைத நன்கு காட் கின்றன. 
இன்ைறய அரசாங்கம் ஒ கால் சிங்கப் ைர ம், 
ந னப்ப த் ம் மற்ைறய நா கைள ம் உதாரணம் காட் ம். 
ம கால் ட்  ெக வின் சாம்பைரக் கண்  பி த்  அதன் 
சிங்கள ெபளத்த ய்ைமக்கு விழாெவ த்  நாெடல்லாம் 
ஊர்வலம் நடத் ம். இந்த நா  எல்லாப் பிரைஜக க்கும் 
ெசாந்தம் என்  ஒ  தடைவ ெசால் ம் அேத ச்சில் சிங்கள 
ெபளத்தத்திற்குப் பிரத்திேயக இடம் என்  பத் ைற 
பிரகடனப்ப த் ம். திறைம, தைகைம, சமசந்தர்ப்பம் என்ற 

ர்ஷ்வா ஜனநாயக விதிகைளப் பைறசாற் ம். ம கணம் 
நாட் ன் ’ெசாந்தக் காரர்களான ‘ சிங்கள இனத்திற்கு- 

மி த்திரர்க க்கு- உாிய இடம் ெகா ப்ேபாம் என்  
த்தபிக்குக க்கு ன்னால் மண் யிட்   ஆசிர்வாதம் 

ெப ம். இந்த ரண்பா  நம  ச கத்தின் அ ப்பைடயான 
வர்க்க ரண்பா களின் ம ங்க ப்பிைன ம், இனவாதிக்க 
ேமலாதிக்க சுயாதீனத்ைத ம் பிரதிப க்கிற .

1977ல் . என். பி. அேமாக ெவற்றி ெபற்  அரசாங்கம் 
அைமத்த . அப்ேபா  ேஜ.ஆர்.ெஜயவர்த்தனாவின் 
ஆ ைம திர்ச்சி, தலாளித் வ வர்க்க உணர்  மிகுந்த 
தைலைம பற்றிெயல்லாம் சில அரசியல் அவதானிகள் 
அபிப்பிராயம் ெதாிவித்தனர். இதன்ப  ஜயவர்த்தனாேவ 
இலங்ைகயின் தலாவ  அ பவ திர்ச்சி ம், ர்ஷ்வா 
வர்க்கப் பார்ைவத்திற ம் ெகாண்ட தைலவர். இத்தைகய 
ஆ ைமையக் ெகாண்டவெரனக் க தப்பட்ட ேஜ.ஆர். 
அவ ைடய வர்க்க உணர்வினால் லதனத்தின் 
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குவியைல ம் வளர்ச்சிைய ம் மனதில் ெகாண்  
இலங்ைகயின் ேதசிய இனப்பிரச்சைனக்கு நைட ைற சார்ந்த 
ஒ  தீர்விைனக் காண்பார் என்  ேபசப்பட்ட . இ வைர 
ஆதிக்கம் ெச த்தி வந்த குட் ப் ர்ஷ்வாக் கூட்டத்தின் 
இனவாத அரசியல், .என்.பி. ன் ைவத் ள்ள திய 
ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைகக ம், அ  வளர்க்க வி ம் ம் 

தலாளித் வ அைமப் க்கும் பாதகமானெதன்பைத 
உணர்ந்ேத ேஜ.ஆர் தன் ேதர்தல் ெகாள்ைகப் பிரகடனத்தி ம் 
தமிழ்மக்களின் பிரச்சைனக க்குத் தீர்  வழங்குவதாகக் 
கூறி ள்ளார் என் ம் வாதாடப்பட்ட . உலக வங்கி ம், 
பல ேதசக்கூட் த்தாபனங்க ம் மற்ைறய விதமான 

தலீட்டாள ம் வி ம் ம் அரசியல் ஸ்திரப்பாட் ைன 
ஏற்ப த்த தமிழர் பிரச்சைனக்கும் ஏேதா ஒ வழி பிறக்க 
ேவண் ெமனச் சில தமிழ் உயர் வர்க்கத்தின ம் அரசாங்க 
ஆதரவாளர்க ம் அபிப்பிராயப்பட்டனர்.

ேம ம் சில நியாயங்க ம் வழங்கப்பட்டன. சிங்கப் ாின் 
லீ குவான்  நடத் ம் அடக்கு ைற லதனத்தின் 
வளர்ச்சிக்கு உத வ . அ  இனவாதம், ெபாப்பி சம் 
ேபான்றவற்ைறத் க்கிக் குப்ைபயில் சி விட்  லாப 
ேநாக்குக்குப் பங்கம் விைளவிக்கும் எந்தவிதமான அரசியல் 
ேபாக்குகைள ம் அ க்கா , ஜனநாயக சுதந்திரங்கைளக் 
கட் ப்ப த் வதன் லம் வர்க்கப் ேபாராட்டத்ைத நசுக்கும் 
ஒ  விதமான சர்வாதிகாரம். இந்தச் சர்வாதிகாரம் இரா வச் 
சர்வாதிகாரம் ேபாலல்லா  லதனத்தின் நலன்கைளக் 
கண்ணாகக் ெகாண்ட, ஊழல்களற்ற ந ன சர்வாதிகாரம் 
என் ம் இத்தைகய ஒ  ‘ேபாதைன ஒளி’ மிகுந்த பாைதேய 
ேஜ.ஆாின் பாைத என் ம் சிலர் கூறினர். என  தமிழ் 
நண்பெரா வர் ‘ேஜ.ஆர் இலங்ைகயின் தலாவ  ர்ஷ்வா 
இராஜதந்திாி ‘ எனக் கூறினார்.
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ேஜ.ஆர். இத்தைகய ஆ ைமையக் ெகாண் ந்தாரா 
என்பைதவிட அவாின் 1977 ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைகைய 
நைட ைறப்ப த்த இத்தைகய தன்ைமகைளக் ெகாண்ட 
தைலைம ஒன்   தற் ேதைவ என்  கூ வேத 
உண்ைமயில் ெபா த்தமான . .என்.பி. ஆட்சிக்கு வந்  
சில வாரங்களிேலேய ேஜ.ஆர். பற்றிய இந்த மதிப்பீ  
அள க்கதிகமான ெதன்பைத ம் அ  இலங்ைக அரசிய ன் 
சில அ ப்பைடயான நைட ைற விதிகைள, ேபாக்குகைள 
நிராகாித்த மதிப்பீ  என்பைத ம் பல சம்பவங்கள் 
நி பித்தன. 1977 எட்டாம் மாதத்தில் ஏற்பட்ட தமிழர் 
எதிர்ப்  வன்ெசயல்கைள ேம ம் ேமாசமாக்கும் வைகயில் 
அைமந்த  ஜயவர்த்தனாவின் ‘ த்தமா, சமாதானமா’ என்ற 
வாெனா ப் ேபச்சு. அவ ம் ஒ  சராசாிப் பாரா மன்ற 
அரசியல்வாதிதான் என்ப  ெதளிவாகிய . அவ ைடய 
கடந்தகால இனவாத அரசிய ம் எல்ேலா க்கும் நிைன  
வந்த .

சமீபத்திய அக்கிரமங்கள் உச்சகட்டத்தில் இ ந்தேபா  
ஜனாதிபதி ஜயவர்த்தனா ம் அவ ைடய மந்திாிமா ம் 
ேபசிய ேபச்சுக்க ம் இைதேய ேம ம் நி பித்தன. வரலாற்  
ாீதியில் இவர்க ம் இவர்களின் ஆசனங்களில் ன்  
அமர்ந்தி ந்ேதா ம் உ வாக்கிய இனவாதம் இப்ேபா  
இவர்கைளப் பணிக்கும் அந்தஸ்ைதப் ெபற் விட்ட . 
சிங்கள ெபளத்த ேமலாதிக்கத் க்குத் தைலவணங்கா , 
அைதத் தி ப்திப்ப த்தா  ஆட்சியில் யா ேம இ க்க 

யா  என்ற ஒ  நிைல ஏற்பட்  விட்ட  ேபால் 
ெதாிகிற . இந்த நிைல நான் குறிப்பி ம் சிங்களப் 
ெப ந்ேதசிய இனவாதத்தின் ஒ  வித சுயாதீனத்தின் 
ெவளிப்பாடாகும். ஜயவர்த்தனாவின் ஆறாவ  தி த்த ம் 
அதற்கு எதிர்க்கட்சியி ள்ள சுதந்திரக்கட்சியினர், திதாகப் 
பாரா மன்றம் ெசன்ற மக்கள் ஐக்கிய ன்னணி என்ற 
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கட்சியின் திேனஷ் குணவர்த்தனா ேபான்ேறார் வழங்கிய 
ஆதர ம் இைத ேம ம் விளக்குகிற . ஆறாவ  தி த்தம் 
பற்றி ேஜயவர்த்தனா என்ன கூறினார்? சிங்கள மக்களின் 
‘இயற்ைகயான வி ப்பிைனத்’ தி ப்திப்ப த்தேவ 
பிாிவிைனக் ேகாாிக்ைகையத் தைடெசய் ம் சட்டம் ெகாண்  
வரப்பட்ட  எனக் கூறினார். ஆ ம் கட்சி ம் சிங்கள 
எதிர்கட்சிக ம் தல்தடைவ இப்ப யாக ஒன் பட் ள்ளன. 
காரணம் ‘சிங்கள மக்களின் இயற்ைகயான வி ப் ’.

சிங்கள மக்களின் இந்த ‘ வி ப் ’ எப்ப த்தான் 
இயற்ைகயானேதா? தமிழர் எதிர்ப்  உணர் க ம் 
ெசயல்க ம் எப்ப  ‘ இயற்ைகயானைவ ’ என்ற ேகள்வி 
ேகட்க யாத நிைலைய அைடந்தன? சிந்தைனகள், 
வி ப் க்கள், ெவ ப் க்கள் வானத்தி ந்  வி பைவ 
அல்ல ச க வாழ்விற் கூடாகேவ ேதான் கின்றன. 
இங்குதான் பிரச்சார ம் க த்தைம ம் க்கியத் வம் 
அைடகின்றன. ஜயவர்த்தனா சிங்கள மக்களின் 
பிாிவிைனக்ெகதிரான ‘இயற்ைகயான’ வி ப்பிைன 
மிகத் ாிதமாகத் தி ப்திப்ப த்த ைனந்தார். ஆனால் அேத 
ஜனாதிபதியினால் சிங்கள மக்களின் மிக ம் அ ப்பைடயான 
பல ‘ இயற்ைக’ வி ப் க்கைள ஏன் தி ப்திப்ப த்த 

யவில்ைல? இந்த வி ப் க்கள் எல்லாேம ெபா ளாதார 
ாீதியானைவ. ெதாழில் வாய்ப் ,சம்பள உயர் ,விைலயி
றக்கம், ட் வசதி,சுகாதாரவசதி இப்ப ேய பல. இந்த 
இயற்ைகயான ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்வதாக வாக்கு தி 
ெகா த்ேத ஜயவர்த்தனா ஆட்சிக்கு வந்தார். 1977ல் சிங்கள 
மக்கள் ேகட்டைவ இைவதான். இந்த இயற்ைகயான 
வி ப் க்கள் ெப ம்பான்ைமயான இலங்ைகயைரப் 
ெபா த்தவைர நிைறேவற்றப் படவில்ைல. வாக்கு திகள் 
காற்றிேல பறந்  விட்டன. இைத  மைறக்க ஜயவர்த்தனா 
சிங்கள மக்களின் ேவெறா  ‘வி ப்பிைனக்’ கண்  பி த்தார். 
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ஜனாதிபதியின் அரசியல் அகராதியில் சி பான்ைமயின க்கு 
இயற்ைகயான வி ப் க்கள் கிைடயா.

ச கத்ைதப் பற்றி ஒவ்ெவா வ ம் ெகாண் ள்ள 
விளக்கம் அவரவர் பார்ைவையப் ெபா த்த . இனவாதக் 
க த்தைமவின் ஆதிக்கத் க்குள்ளானவர்கள் அந்தப் 
பட்டகத் க் கூடாகேவ ச கத்ைதப் பார்க்கிறார்கள். இன்  
இனவாதப்பார்ைவ வர்க்கப்பார்ைவைய இடம் ெபயர்த் க் 
கீேழ தள்ளி விட் ள்ள . ெதாழிலாளவர்க்கத்திட ம் 
இனவாதத்தின் ெசல்வாக்ேக அதிகம். இனம், மதத்ைத ம்விட 
மிஞ்சிய ஒ  உணர்வாக வர்க்க உணர்  சமீப காலங்களில் 
ெதாழிலாளர் அைமப் க்க க்கூடாக ெவளிப்படவில்ைல. 
வர்க்க ாீதியில் ெதாழிலாளர்கள் ஒன்ேற. ஆனால் அவர்கள் 
தமிழர்கள், சிங்களவர்கள், ஸ்லீம்கள் என் ம் ஆண், ெபண் 
என் ம் பலவாறாகப் பிாிந் ள்ளார்கள். இந்தப் பிாி கள் 
யதார்த்த ர்வமானைவ. இந்தப் பிாி களில், குறிப்பாக, 
இன்  இனப்பிாி களில், அவர்கள் மற்றய வர்க்கத்தின டன் 
இலம்பனமாய் (Vertical ஆக) இைணக்கப்ப கின்றனர். 
வர்க்க எல்ைலகைள ம் தாண் ய ஒ ங்கிைணப்பிைனக் 
க த்தைம  வழங்குகிற . இ ேவ ச க உணர்வின் 
ேமேலாங்கிய அம்சமாக ம் விளங்குகிற .

ஆரம்பத்தில் இனவாதம் ெதாழிலாள 
வர்க்கஸ்தாபனங்கைள இட சாாிகளின ம், அவர்க க்கு 

ன் A.E குண சிங்கா ேபான்ற ெதாழிற்சங்கத் 
தைலவர்களின ம் சந்தர்ப்பவாத அரசிய க்கூடாகப் 
பற்றிக் ெகாண்ட . பின்னர் கலாச்சார,கல்வி 
ஸ்தாபனங்க க்கூடாகப் பரவிய இனவாத சிந்தைனகள் 
ெதாழிலாளர்களின் ச க உணர் கைள ம் உ ப்ப த்தத் 
ெதாடங்கின. 1958ல் சிங்களத் ெதாழிலாளர்கள் 
தமிழ்த் ெதாழிலாளர்க க்குப் பா காப் க் ெகா க்க 
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ேவைலத்தலங்களில் சமசமாஜ, ெகாம் னிஸ்ட் கட்சிகளின் 
உதவி டன் விேசட கு க்கள் அைமத்தனர். ஆனால் 1983ல் 
ஆ ம் கட்சியின் மந்திாியார் ஒ வர் ெதாழிற்சங்கங்கைள 
தன  அனாச்சாரங்க க்குப் பயன்ப த்தி ள்ளார் 
என இலங்ைகயில் மட் மின்றி ெவளிநா களி ம் 
க தப்ப கிற . 25 வ டங்க க்குள் எவ்வள  மாற்றம். 
அன்  இட சாாி இயக்கத்தின் இனவாத எதிர்ப் த் 
தைலைமயின் ெசல்வாக்கினால் வர்க்க உணர்  இ  
இனத் ெதாழிலாளர்கைள ம் பிைணக்கும் சக்திையக் 
ெகாண் ந்த . இன்  இனவாதம் அவர்கைளப் பிாித்  
எதிாிகளாக்கிவிட்ட .

இனவாதத்ைதப் பயன்ப த்திய ஜயவர்த்தனாவின் 
வர்க்க உணர் ம் ஒ  விடயத்தில் பளிச்சிட்ட . சமீபத்திய 
வன்ெசயல்க க்கு சில இட சாாிகள் தான் காரணம் என்  
கூறிய அவர் ேசாஷச ச நா கைள ம் குற்றஞ்சாட் னார். 
ேசாவியத் னியன், ேஜர்மன் ஜனநாயகக் கு யரசு ேபான்ற 
நா கள் பின்னணியில் என்ற பிரச்சாரம் கட்டவிழ்த்  
விடப்பட்ட . இ  அர்த்தமற்ற  என்பைத இலங்ைக 
அரசியைல நன்கறிந்தவர்கள் நம் வர். ஆனால் இந்தப் 
பிரச்சாரம் வாஷிங்டைனத் தி ப்திப்ப த் ம் ேநாக்குடன் 
நடத்தப்பட்ட  என்பேத உண்ைம. ஜனாதிபதி அத் டன் 
நின் விடவில்ைல. வடபகுதி ‘பயங்கரவாதி’க க்கும் 
ெதன்பகுதி தீவிர இட சாாிக க்குமிைடேய உற  உண்  
என் ம் ெதாிவித்தார். இ  எவ்வள  ரம் உண்ைமேயா 
ெதாியா . ஆனால் இத்தைகய ஓர் வர்க்க அ ப்பைடயிலான 
ஒ ைமப்பா  தர்க்க ாீதியான , சாத்தியமான  என்ப  
ஜயவர்த்தனாவின் வர்க்க உணர் க்குப் லப்படத் 
தவறவில்ைல. எதிர்காலத்தின் காட்சிைய அவரால் உ வகிக்க 

கிற .
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ஆனால் சிங்கள இனவாதக் க த்தைம  
அைமப் க்க க்கு எதிரான ேபாராட்டம் சிங்கள 
ஜனநாயகவாதிகள், ரட்சிவாதிகள் தைலைமயில் 
ஆரம்பிக்கப்பட்  பலம் ெபற் ப் பரவாதவைர 
ஜனாதிபதியின் அந்தப் பயங்கரக் கன  நனவாகிப் 
ெபா மக்க க்குப் பலனிளிப்ப  கஷ்டம். 
சி பான்ைமயினைர ேவண்டாதவராய், நசுக்கப்பட 
ேவண் யவராக காட் ம் ஓ  க த்தைமவின் 
ஆதிக்கத்தி ந்  வி படாதவைர சிங்கள் மக்கள் 
சுதந்திரமைடந்த மனிதர்களாக உலவ யா .

மற்ைறய இலங்ைக இனத்தவாின், அதாவ  தமிழ், 
ஸ்லீம் மக்களின் உாிைம அந்தஸ்திைனத் தாழ்த்தி சிங்கள 

ெபளத்தத்திற்குக் ெகா க்கப்ப ம் ெபாய் ம் ரட் ம் 
மிகுந்த வரலாற்  க்கியத் வத்தின் நிராகரணத்ைத 
உ வாக்க ேவண் ம். வரலா  தி ப்பி உண்ைமக்கைமந்த 
மக்கள் வரலாறாக எ தப்பட ேவண் ம். இ  
நைடெபற்றால் இன்  விமர்சனத் க்கு அப்பாற்பட்ட 

னிதக் ேகா ரங்களில் அமர்த்தப்பட் க்கும் ேதசிய 
ரர்கள் கீேழ இறக்கப்ப வார்கள். மக்களால் மீள் மதிப்பீ  

ெசய்யப்ப வார்கள். இத்தைகய உண்ைமயின் ேதடல் மிகுந்த 
காலம் பிறக்கக் க னமான உைழப்  ேவண் ம். சிங்கள 
இனத்தின் த்திஜீவிகள் இத்தைகய உைழப்பாளர்களாக 
இயங்க ேவண் ம். சிங்கள இனவாதத்தின் நிராகரணம் 
அந்த இனத்தின் மக்களிடமி ந் தான் ேதான்ற ேவண் ம். 
இதற்கான விைதகள் ஏற்கனேவ மண் க்குள் இ க்கின்றன. 
அவற்றின் கிழ்ப் க்கும் வளர்ச்சிக்கும் ரட்சிகர ஸ்தாபன 
ாீதியான, ெதாடர்ச்சியான ெசயற்பா கள் ேவண் ம்.

இங்கு நான் ெப ம்பான்ைம இனவாதம் பற்றிக் 
குறிப்பிட்ட க த் க்கள் சி பான்ைமயின் இனவாதத்திற்கும் 
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ெபா ந் ம். தமிழர்க ம் தம் பின்ேநாக்கிய ஊர்வலங்கைளப் 
ெப ைம டன் நடத் கிறார்கள். இ  தமிழ் மக்களின் 
உாிைமப் ேபாராட்டத்ைதப் பாழ க்கும் என்பதில் 
சந்ேதகமில்ைல. ஆனால் நம  இளம் தைல ைறகள் 
மத்தியில் ன்ேநாக்கிய இலட்சியப் பார்ைவேய பலம் 
ெப கிற . அவர்களின் இந்த இலட்சியப்பார்ைவ 
வரேவற்கப்பட ேவண் ய . எதிர்கால வி தைல 
ேநாக்குடன் நமக்கு ஓர் வரலாற்  ாீதியான ஜனநாயகமான 
தனித் வத்ைத அவர்கள் ேத கிறார்கள். இந்தத் ேதட ன் 
நைட ைறயின் சில அம்சங்கள் சிங்களப் பகுதியில் இயங்கும் 

ரட்சிவாதிகைள ம் ஆகர்ஷித் ள்ளன. இ ேவ இலங்ைக 
ஜனாதிபதியின் சிம்மெசாப்பனம். இந்த சிம்ம ெசாப்பனம் 
இயக்க ர்வமாக நிஜமாவ  இலங்ைக மக்களின் ரண 
வி தைலக்கு அவசியம். தமிழ்ேதசியவாதம், தமிழ் இனவாதம், 
தமிழ் மக்களின் உாிைமப் ேபாராட்டம் பற்றிப் பிறிெதா  
கட் ைரயில் எ த எண்ணி ள்ேளன். இதனால் இைவ 
பற்றி இங்கு ெதாடப்படவில்ைல. நம  நாவலர்கைளப், 
ெபான்னம்பலங்கைள, ெசல்வநாயகம்கைள மீள் மதிப்பீ  
ெசய்தல் அவசியம். இந்தப் ேபாக்கு நம் இளம்தைல ைற 
மத்தியில் ஏற்கனேவ ஆரம்பித் விட்ட . இைத ெநறிப்ப த்தி 
ெவகுஜன இயக்கத்ேதா  இைணப்ப  இன்ைறய ேதைவ. 
இைவ பற்றிய க த் ப்பாிமாறல்கள் ஜனநாயக ாீதியில் 
ஊக்குவிக்கப்பட ேவண் ம். உாிைமப்ேபாராட்டம் என்ற 
நைட ைறயின் நிர்ப்பந்தத்தால் ஏற்ப ம் இத்தைகய 
விமர்சனப் ேபாக்கு நிச்சயம் ெப ம்பான்ைம இனத்தின்  

ற்ேபாக்காளைர ம் ஆகர்ஷிக்கும். இைவ பற்றி அ த்த 
கட் ைரயில் எனக்குப் ப ம்  க த் க்கைள ன்ைவப்ேபன்.
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இந்த ன் ைரைய ப்பதற்கு ன் இந்தக் 
கட் ைரயில் பாவித் ள்ள ெசாற்பிரேயாகங்கள் சிலபற்றிய 
ஒ  குறிப்  அவசியம். Ideology என்ற ஆங்கிலப் 
பதத்திற்குக் க த்தைம  எ ம் ெசால்ைலத் தமிழில் 
உ வாக்கி ள்ேளன். வழக்கி க்கும் தமிழ்ப்பதங்கைள 
விட இ  Ideology என்ற பிரேயாகத்தின் நைட ைறப் 
பயன்பா  சார்ந்த க த்திைனத் த கிற  என்ப  என  
அபிப்பிராயம். ேகாட்பாட்  ாீதியில் க த்தைம  ெப ம் 
சர்ச்ைசக்குாிய விடயமாகேவ ெதாடர்ந் ம் இ ந்  
வ கிற . மார்க்ஸ்- ஏங்கல்ஸ் க த்தைம க்குக் ெகா த்த 
ேகாட்பாட்  ாீதியான விளக்கத்திற்கும் ெலனின் ைகயாண்ட 
விளக்கத்திற்குமிைடேய ேவ பா கள் உண் . மார்க்சுக்கும் 
ஏங்கல்சுக்குமிைடேய ள்ள சில ேவ பா கைள ம் 
ஆய்வாளர்கள் சுட் க்காட் ள்ளார்கள். ெலனின், 
கிராம்சி (Gramsci) அல் சர் (Althusser)ேபான்ேறாாின் 
விளக்கங்கைளேய இப்ேபா  மார்க்சிச ஆய்வாளர்கள் 
பயன்ப த் கிறார்கள்.

மார்கஸ் க த்தைமைவ யதார்த்தத்தின் தப்பான 
பிரதிப ப்ெபன்ற க த்திேலேய பயன்ப த்தி உள்ளார். 
ெலனின் க த்தைமைவ அதன் வர்க்க நிைலப்பாட்ைடப் 
ெபா த்  சாியான - பிைழயான  ( ரட்சிகரமான - 
பிற்ேபாக்கான  ) என வகுக்ககூ ய ஒ  ைறைய 
அறி கம் ெசய்தார். இ ேவ ெதாழிலாள வர்க்க இயக்கங்கள் 
பயன்ப த் ம் ைறயாகும். கிராம்சி இேத ைறைய 
ேம ம் தன் ைடய நிைலப்பாட் ந்  விாிவாக்கிப் 

ைமப்ப த்தினார். கிராம்சி க த்தைம க்குச் ச க 
மாற்றத்தில் ஓர் பிரதான பங்கிைனக் ெகா த்தார். இந்த 
வைகயில் அவர் ெலனி ைடய க த்ைதேய பின்பற்றினார்.
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தலாளித் வக் க த்தைம , மதக்க த்தைம  
பிற்ேபாக்கானைவ. பட்டாளிவர்க்கப் ரட்சிகரக் 
க த்தைம  ற்ேபாக்கான . இ ேவ ெலனி ைடய 
நிைலப்பா . கிராம்சியின் எ த் க்களில் க த்தைம  
மிக ம் விாிவாக, ஆழமாக ஆராயப்ப கிற . ெதாழிலாள 
வர்க்கக் கட்சியின் க த்தைம  ேமலாதிக்கம் (Hege-
mony) ெபறத் ெதாழிலாள வர்க்கக் கட்சியின் த்திஜீவிகள் 
தீவிரமாக உைழக்க ேவண் ம் என கிராம்சி வாதா னார். 
ெலனி ம், கிராம்சி ம் க த்தைம  பற்றிய ெதளிவான 
விளக்கங்கைளக் ெகாண் ந்தனர். இைவ மார்க்சின் 
க த்தி ந்  ேவ பாட்டைவ. அல் சர் க த்தைம  பற்றி 
மிக ம் தத் வார்த்த ாீதியான விளக்கங்கைளக் ெகா த்தார். 
ஆயி ம் அவர் ெலனி ைடய க த்ைத ம், மார்க்சுைடய 
க த்ைத ம் ேசர்த்ேத ைகயாண் ள்ளார். இதனால் 
அல் சாின் ேகாட்பாட் ல் இரட்ைடக் க த் த் தன்ைம 
இ ப்பதாகச் சுட் க்காட்டப்பட் ள்ள . அல் சைரப் 
பின்பற் ேவார் மத்தியில் க த்தைமவின் வியாக்கியானம் 
பற்றி ரண்பா கள் இ ப்பதற்கு இ ம் ஒ  காரணம். 

இந்தக் கட் ைரயில் இத்தைகய சர்ச்ைசகைளத் 
தவிர்த் ள்ேளன். இங்கு சிங்களப் ெப ந்ேதசிய இனவாதம் 
என்ற க த்தைம  பற்றி மட் ேம ேபசப்ப வதால் இைத 
யதார்த்தத்தின் ைமையக் குறிப்பாக வர்க்க ேவர்கைளப் 
பிரதிப க்கா . குறிப்பிட்ட அரசியல் ேநாக்குடன் இன 
ாீதியான வியாக்கியானங்கைள ன்ைவத்  உ வாக்கப்பட்ட 
ஒ  க த்தைமவாகக் ெகாண் ள்ேளன்.

இங்கு பயன்ப த்தப்பட் ள்ள இனவாதம் Chauvin-
ism என்ற ஆங்கிலக் க த்ைதக் ெகாண் ள்ள . Nation 
என்பைத ேதசிய இனமாக ம், Ethnic Group என்பைத 
இனமாக ம் க தி ள்ேளன். Race என்ற க த் ப்பட ஓாி  
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சந்தர்ப்பங்களில் இனம் என்ற ெசால் பாவிக்கப்பட் ள்ள . 
அச்சந்தர்ப்பங்களில் இனம் (race) என அைடப் க்குறிக்குள் 
ஆங்கிலச் ெசால் இடம் ெப கிற .

இந்தக் கட் ைர ஒ  ஆரம்ப யற்சி. ஆதாரங்கள் 
ைகவசமில்லாைமயால் சில திகதிகைள மிக ம் குறிப்பாகத் 
தர யவில்ைல. இ  ஒ  குைறபா . எனக்குத் ெதாியாமல் 
ஏதாவ  பிைழக ம் குந்தி க்கலாம். இவற்றிற்காக 
மன்னிப் க் ேகட்கிேறன். இந்தக் கட் ைர இப்ேபா  நம  
மக்கள் மத்தியில் தீவிரமாக இடம்ெப ம் சர்ச்ைசக க்கு 
ஏதாவ  வைகயில் உதவ ேவண் ம் என்பேத என் 
தாழ்ைமயான வி ப்பம்.

ச த்திரன்
August 1983
Tokyo, Japan
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Ideology என்ற ஆங்கிலச்ெசால் க்கு ‘க த்தைம ’ 
என்ற ெசால்ைல நாேன உ வாக்கி இந்தக் கட் ைரயில் 
பயன்ப த்தி ள்ேளன். ஆனால் பின்னர் அைதவிட 
க த்தியல் எ ம் ெசால்ேல ெபா த்தமான  என்பைத 
அறிந்ேதன்.

π p  (April 2017)
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சமீபத்தில் இலங்ைகயின் பல பாகங்களி ம் தமிழ் 
மக்கள் மீ  கட்டவிழ்த்  விடப்பட்ட வன்ெசயல்கள் ஓர் 

திடீர் கு றல் அல்ல என்பதில் யா க்கும் சந்ேதகம் இல்ைல. 
அப்ப ெயன்றால் இந்த வன்ெசயல்க க்குப் பின்னால் ஒ  
அரசியல் வரலா  இ க்க ேவண் ம். அவற்றிற்குச் சில 
ச கப் ெபா ளாதார அ ப்பைடகள் இ க்க ேவண் ம். 
இலங்ைக சுதந்திரமைடந்த பின் இனவாத அரசியல் 
ெதாடர்ச்சியான ஆதிக்கம் ெச த்த ம் ெதாழிலாளர் வர்க்க 
இயக்கங்கள் வ விழந்  ேபாக ம் சில ஸ்தாபன ாீதியான 
கராணிகள் பலமைடந்தி க்க ேவண் ம். இைவ எப்ப  
நைட ைறயில் உ ப்ெபற்  வளர்ந்  சிங்களப் ெப ந்ேதசிய 
இனவாதத்திற்கு ேமலாதிக்க அந்தஸ்ைத வழங்கின 
என்ற ேகள்வியின் சில அம்சங்கைள விளக்க யல்வேத 
இக்கட் ைரயின் ேநாக்கமாகும்.

இன்ைறய இலங்ைக அரசியல் அரங்கின் ந த்தளத்ைத 
ஆக்கிரமித்  நிற்கும் ஒ  க்கிய க த்தைம ச் சக்தியாக 
சிங்களப் ெப ந்ேதசிய இனவாதம் இயங்குகிற . இன்ைறய 
க த்தைம  வ வத்தில் நாம் கா ம் சிங்கள ெபளத்த 
இனவாதத்தின் ஆரம்ப ம் வி த்தி ம் பற்றிய கைத 
இலங்ைக வரலாற்றின் கடந்த ற்றாண் க் காலத் டன் 

களp ெப nேத ய இனவாதt  
அ pபைடக m ேமலா kகμm
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பின்னிப்பிைணந்த கைதயாகும். த ல் இத்தைகய 
ெப ந் ேதசிய இனவாதத்திற்கும் இன அ ப்பைடயில் 
ெபா வாக எ ம் தப்ெபண்ணங்கள் (prejudices) அற்ப 
குேராதங்கள் ேபான்றவற் க்கும் இைடேய ள்ள 
ேவ பாட்ைடக் குறிப்பி தல் அவசியம். ெப ந்ேதசிய 
இனவாதம் ஸ்தாபன உ ப்ெபற்ற க த்தைம . இ  இன 
அ ப்பைடயில் (ெமாழி,மதம்,பிரேதசம்) அைமந் ள்ள . 
ஒ  குறிப்பிட்ட இனத்தவைர மற்ற இனத்தவைர ம் விட 
உயர்ந்தவர்களாக, அந்தப் மியின் உண்ைமயான, உாிைம 
மிகுந்த ைமந்தர்களாகக் காட்  அதன் அ ப்பைடயில் 
மற்ற இனத்தவைர ஒ க்குதைல நியாயப்ப த் ம் ஒ  
க த்தைம . இத்தைகய ெப ந்ேதசிய இனவாதம் ஆதிக்கம் 
ெச த் ம் ஆட்சியில் ேவ  இனத்தவர் நசுக்கப்ப வ , 
இம்ைசக்குள்ளாவ  அைனத் ேம வழைமயான சட்டங்களின் 
கண்க க்குப் ப வதில்ைல. அதற்கு மாறாகப் மி 

த்திரர்களின் உாிைமகள், அபிலாைஷகள், ன்ைனய 
இழப் க்கைள நிவிர்த்தி ெசய்  ெப ம்பான்ைம இனத்திற்கு 
இ வைர ம க்கப்பட்ட நீதிைய நிைலநாட்டல் என்ற 
ேபார்ைவயில் இனப்பாகுபாட் ைன நியாயப்ப த் ம் 
சட்டங்க ம, வழக்குக ம் குத்தப்ப ம்.

இத்தைகய அரசியல் தன்ைம ெகாண்ட இனவாதத்திற்கும் 
சாதாரண மக்கள் மத்தியில் நில ம் இனம்,மதம்,பிரேதசம் 
சார்ந்த தப்ெபண்ணங்கள்,சந்ேதக உணர் கள் 
ேபான்றைவக்கு மிைடேய க்கியமான ேவ பா கள் 
இ ப்ப  ெவளிப்பைட. சிங்கள,தமிழ் மக்களிைடேய பல 
தப்ெபண்ணங்கள் பரவலாகப் பல்லாண்  காலமாக இ ந்  
வரலாம். ஆயி ம் இைவ இனவாதம் என்ற தன்ைம ெப ம் 
க த் நிைல ெபற்றைவயாக எப்ேபா ம் இ க்கவில்ைல. 
சிங்கள, தமிழ் இனவாதங்கள் வரலாற்  ாீதியில் சமீபத்திய 
ெவளிப்பா கேள. ஆயி ம் இனவாதத்தின் பயங்கரமான 
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பரவ ம் சிந்தைன ஆதிக்க ம் இலங்ைகயின்  
வரலாற்ைற ேம ெதாடர்ச்சியான சிங்களவர்- தமிழர் 
ேமாதல்களின் வரலாறாகக் காட் வதில் ெப ம் ெவற்றி 
ெபற் ள்ளன.

கள இனவாதt  ேதா றμm ேவrக m
இலங்ைக ஓர் பிள ண்ட ச கமாகக் காட்சியளிக்கிற . 
இந்தப் பிள  சிங்களவர்- தமிழர் என்ற அ ப்பைடயில் ஆழப் 
பதிந் ள்ள . இ  மக்கள் மத்தியி ம் ெவளிப்பைடயாகத் 
ெதாிவ  ெவ ம் இன உணர்  மட் மின்றி மற்றய இனம் 
மீதான ெவ ப் ம் கலந்த உணர்வாகும். இந்த உணர்ேவ 
அவர்களின் ச க உணர்வின் ஆதிக்கம் ெகாண்ட அலகாக 
விளங்குகிற . வர்க்க எல்ைலகைள ம் தாண் ய உணர்வாக 
இ  இலங்ைக அரசியைல சிங்கள- தமிழ் அரசியலாக 
மாற்றி ள்ள . இ  ெவ ம் மாைய (illusion) அல்ல. இந்த 
உணர்  ஒ  ேபா  உணர்ெவன்  (false conscious-
ness) கூறித் தப்பிவிட ம் யா . அ  யதார்த்தத்தின் 
ெவளிப்பைடயான ஒ  அம்சம். நைட ைறயின் ெவளிப்பா , 
வர்க்கம் என்ப  எவ்வள  யதார்த்தேமா அேதேபால் இனம் 
என்ப ம் யதார்த்தேம. இைவ இரண் க்குமிைடேய உள்ள 
உறவின் மா ப ம் இயங்கியல் தன்ைமைய இன்ைறய 
இலங்ைக அரசிய ம் ச க வாழ் ம் காட் கின்றன. 
இலங்ைகயாின் மனதில் இன உணர்  ேமெல ந்  
நிற்ப  அவர்கள் யதார்த்தம் பற்றிக் ெகாண் ள்ள 
திாி பட்ட பார்ைவயினாலா( distorted perception) அல்ல  
யாதார்த்தேம திாி பட் க் கிடப்பதாலா? அல்ல  இ  ஒ  
இரட்ைடத் திாிபா?

என  அபிப்பிராயத்தில் இனவாதம் ஒ  கற்பனா 
உலகில் அைமந்த ேபா வாதம் அல்ல. அ  றநிைலயில் 
ேவ ன்றி உள்ள . அதற்கு வர்க்க ேநாக்கங்கள் உண் . 
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அ  ற உலைகத் திாித்  வழி நடத் ம் சக்தி ெகாண்ட .
ெபா ளாதாரத்ைத ஆட் ப் பைடக்க வல்ல . சிங்களப் 
ெப ந்ேதசிய இனவாதம் இத்தைகய ஒ  நைட ைற 
சார்ந்த க த்தைமவாகும். இதன் ேதாற்றத்திற்கான 
பைகப் லம் 19 ம் ற்றாண் ன் காலனித் வ அரசியல் 
ெபா ளாதார அைமப் . இதன் அ ப்பைட சிங்களக் குட்  

தலாளி வர்க்க ம் அதன் ஒ  அம்சமான ந த்தர வர்க்க 
த்திஜீவிக ம். குைறவி த்தி வரலாற்றி ந்  வி படாத 

நம  நாட் ல் இந்த வர்க்க அ ப்பைடேய ெதாடர்ந் ம் 
ெப ந்ேதசிய இனவாத த்திற்கு மாெப ம் உந் ேகாலாக 
இன்  வைர இ ந்  வ கிற .

ெவஸ்ட்மின்ஸ்டர் (Westminster) மாதிாி என்ற 
ேபார்ைவயில் பிாிட் ஷ் ஏகாதிபத்தியம் நமக்கு ஒ  அரசியல் 
அைமப்பிைன விட் ச் ெசன்ற . இனவாத அரசியல் 
தைல க்கி வளரச் சாதகமான ஸ்தாபன அ ப்பைடகள் 
பல இந்த அைமப்பின் உள்ளார்ந்த அம்சங்களாய்ப் 

குத்தப்பட் ந்தன. இ  ஒ  சதித்திட்டத்தின் விைள  
என்  ெசால்ல யா . இத்தைகய அரசிய க்குச் 
சாதகமான க்கிய அ ப்பைடகள் இலங்ைகயின் 
குைறவி த்திப் ெபா ளாதார அைமப்பில் நிைறய இ ந்தன. 
விாி ம் ஆழ ம் ெபற வல்லைமயற்ற ஒ  கு கிய 
ெபா ளாதார அ த்தள ம் அதன் இனம் பிரேதசம் சார்ந்த 
மா பட்ட தாக்கங்க ம் க்கியத் வம் ெப கின்றன. 
குைறவி த்திப் ெபா ளாதாரத் டன் பாரா மன்ற 
அைமப் ம் இைண ம் ேபா  குட்  தலாளி வர்க்க 
அரசியல் தன்ைம ெபற வாய்ப் க்கள் பிறக்கின்றன. இந்தச் 
சூழ்நிைலயில் இனமத ேவ பா க ம் ேசர்ந்  விட்டால் 
இனவாதம் தைல க்கும். இவற்ைறச் சற்  விபரமாகப் 
பார்ப்ேபாம்.
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1. கால t வ எ rp m கள ெபளtதவாதμm.
காலனித் வ எதிர்ப்  ெபா மக்கள் மத்தியில் கலாச்சார 
விழிப் ணர்ச்சியாக கிழ்ப்பைதப் பல நா களின் 
வரலா க ம் காட் கின்றன. ஆயி ம் கலாச்சார மட்டத்தில் 
ேதான் ம் எதிர்ப்  அரசியல் மட்டத்திற்கு வளர்ந்  
சகல எதிர்ப் ச் சக்திகைள ம் உள்ளடக்கிய ரட்சிகரப் 
ேபாராட்டமாக மா வதற்கு ேவ  பல ேதைவக ம் ர்த்தி 
ெசய்யப்பட ேவண் ம் என்பைத ம் ேதசிய வி தைல 
இயக்க வரலா கள் காட் கின்றன. இலங்ைகயில் 19 ஆம் 

ற்றாண் ன் ற்பகுதியி ம் இயங்கிய ஏகாதிபத்திய 
எதிர்ப் ப் ேபாக்குகளில் க்கியமானைவ கலாச்சார 
ம மலர்ச்சிவாதத்திற்குள் கட் ப்பட் ந்தன. ஆரம்பத்தில் 
இன மத ேவ பா கைள க்கியப்ப த்தா  நா ம் 
சார்ந்த இயக்கத்ைத அைமத்தவர்க ம் காலப்ேபாக்கில் 
சிங்கள ெபளத்தவாதத்தின் தாக்கத் க்குள்ளாயினர்.

சமீபத்திய கட் ைரெயான்றில் கலாநிதி குமாாி 
ஜயவர்த்தனா (1983) குறிப்பிட் ப்பைதப் ேபால் 
அடக்கப்பட்ட மக்களின் கலாச்சார ஆ ைமைய 
உ திப்ப த் ம் இயக்கமாக ஆரம்பித்த இலங்ைக 
ஏகாதிபத்திய எதிர்ப் ,

…‘ ைமயான ேதசியவாதமாகேவா அல்ல  வி தைல 
இயக்கமாகேவா மலரா  ெப ம்பான்ைம இனத்தினால் 
கலாச்சார மதக் கட் க் ேகாப் க்குள் அடக்கப்பட்ட . 
பின்னர் இ  சி பான்ைமயின க்கு எதிரான 
வகுப் வாதமாக (Communalism) சீரழிந்த ’1 .

ேம ம் குமாாி ஜயவர்த்தனா குறிப்பி வ  ேபால் இந்த 

1 Kumari Jayawardena, Aspects of Class and Ethnic Consciousness in Sri 
Lanka, Development and Change, Vol. 14,1983: 9
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மாற்றப் ேபாக்கிைனப் ாிந்  ெகாள்ளல், பின்ைனய சிங்கள 
இனவாதத்திைனப் ாிந்  ெகாள்வதற்கு அவசியமாகும். ஏன் 

 மக்க ம் சார்ந்த இயக்கத்தில் நம்பிக்ைக ைவத்தி ந்த 
ெபான்னம்பலம் அ ணாசலம் ேபான்ேறார் ேதால்வி 
கண்டனர்? ஏன் பிாிட் ஷ் எதிர்ப்  ெப ம்பான்ைம சிங்கள 
ெபளத்தவாதத்தினால் ஆட்ெகாள்ளப்பட் க் காலப்ேபாக்கில் 
தமிழர் எதிர்ப்  இயக்கமாக மாறிய ?

இவற்றிற்கு விைடகாணக் காலனித் வ குைறவி த்திப் 
ெபா ளாதாரத்தின் தன்ைமைய ம் அதன் இனம், மதம், 
பிரேதசம் சார்ந்த தாக்கங்கைள ம் மட் மல்லா  பிாிட் ஷ் 
காலனித் வம் விட் ச் ெசன்ற அரசியல் அைமப்பின் 
உள்ளார்ந்த இயக்கப்பா கைள ம் அறிந்  ெகாள்ளல் 
அவசியம். இைவ பற்றிய ைமயான ஆய்விைன இங்கு 
ேமற்ெகாள்ள யா . சில க்கியமானவற்ைறச் சு க்கி 
கூற மட் ேம ம்.

i. பிாிட் ஷ் ஆட்சி இலங்ைகைய ஒ  ெப ந்ேதாட்டப் 
ெபா ளாதாரமாக மாற்றியைமத்ததால் சில 
ச க மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. தலாவதாகப் 
ெபா ளாதார ாீதியில் க்கியத் வம் வாய்ந்த 
ேதயிைல, இறப்பர் உற்பத்தியின் ெப ம்பகுதி, 
ெப வர்த்தக நிைலயங்களின் ெப ம்பகுதி, வங்கிகள் 
அைனத் ம் ெவள்ைளக்காரர்களின் ைககளில், 
கட் ப்பாட் ல் இ ந்தன. ேமல்தட்  இலங்ைகயர்க ம் 
ெப ந்ேதாட்டங்களின் உைடைமயாளர்களாய் 
இ ந்தனர். ெதன்ைனப் ெப ந்ேதாட்டங்கள் 
உள்நாட்டவர் ைககளிேலேய இ ந்தன. இந்தச் சிறிய 
ெதாைகயினரான இலங்ைகயாின் வர்க்க நலன்கள் 
ஆட்சியாளர்களின் நலன்க டன் இைணந்தி ந்தன. 
ெவளிநாட்  வர்த்தகத்தின் ஒ  பகுதிைய பிாிட் ஷ் 
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ெகாலனிகளில் ேவ ன்றி இ ந்த இந்தியப் ெப  
வர்த்தக நி வனங்கள் கட் ப்ப த்தின. ெமாத்தத்தில் 
ெபா ளாதாரத்தின் க்கிய ேகந்திரங்கள் ெவள்ைளயர், 
ஒ  சில இந்தியர், ஒ  சில இலங்ைகயர் ைககளில் 
இ ந்தன. இவர்கள் அைனவ ம் வர்க்க நலன்களால் 
ஒன்றிைணந்தி ந்தனர்.

ii. ெப ந்ேதாட்டப் ெபா ளாதாரத்தின் அைமப் , 
ெதாடர்ச்சியான, பரவலான ெபா ளாதார 
வளர்ச்சிக்குாிய ண் தல் விைசகைள 
ெவளித்தரவில்ைல. அதன் ஆரம்பத் தாக்கங்கள் 
விைரவில் வ விழந்  ேபாயின. இந்த நிைலயில் 
ேமற்குறிப்பிட்ட கட் ப்பா களின் மத்தியில் 
இரண்டாந்தரமான, சிறிய அளவிலான ெபா ளாதாரச் 
ெசயற்பா கேள உள்நாட்டவர்க க்கு மிஞ்சியி ந்தன. 
இைவ ெப மளவிற்கு உள்நாட்  வர்த்தகம், சிறிய பண்ட 
உற்பத்தி சார்ந்தைவகளாக இ ந்தன. இந்த ைறகளில் 
இலங்ைகயர்களின் மித மிஞ்சிய ேபாட்  ஆரம்பித்த . 
இங்கு குறிப்பாக உள்நாட் ச் சி  வியாபாரத் ைறயில் 
தமிழர்க ம் ஸ்லீம்க ம் பரவலாக ஈ பட் ந்தனர். 
இவர்க க்ெகதிராகச் சிங்கள வியாபாாிகள் ேபாட் யிட 
ேவண் ய நிைலயில் இ ந்தனர். ஸ்லீம் வியாபாாிகள் 
கிராமப் றங்க க்கும் நகரத் க்குமிைடேய ள்ள 
வர்த்தகத்தில் குறிப்பிடத்தகுந்த பங்கிைன வகித்தனர். 
இந்தச் சிறிய வர்த்தகர்க ம், ெசட் யார்க ம் 
வட் க்குப் பணம் ெகா ப்பதில் ஈ பட் ந்தைத ம் 
குறிப்பிட ேவண் ம்.
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iii. காலனித் வ அரச ேசைவயின் பல மட்டங்களி ம் 
(குறிப்பாக கிதர்கள், நிர்வாகஉத்திேயாகத்தவ
ர்கள்,ெதாழில் ட்பவியலாளர்)-தமிழர்கேளா  
சிங்களவர் ேபாட் யிட ேவண் யி ந்த . பிாிட் ஷ் 
காலனித் வ காலத்தின் கல்விவளர்ச்சி, கிறிஸ் வமத 
இயக்கங்களின் ேவைலகேளா ம் அவற்ைற எதிர்த்த 
ைசவ, ெபளத்த ம மலர்ச்சி இயக்கங்க ட ம் ெதாடர்  
ெகாண் ந்த . கிறிஸ் வ மிஷனாிமார் ேமற்ெகாண்ட 
கல்விக்கூடாக மதமாற்றம் ெசய் ம் நடவ க்ைககள் 
குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் வ வைடந்தி ந்தன. 
இத்தைகய பகுதிகள் சிலவற்றில் எதிர்ப்  இயக்கங்க ம் 
வ வைடந்தி ந்தன. எதிர்ப்  இயக்கத்தின ம் 
கல்வி ஸ்தாபனங்கைள உ வாக்கினர். இந்தப் 
பிரேதசங்களில் கல்வி வளர்ச்சி அதிகமாயி ந்த . 
யாழ்ப்பாணம், ெகா ம் , கா  இவற்றில் க்கியத் வம் 
ெப கின்றன. கல்விக்கூடாக ேவைல வாய்ப் க்கைளப் 
ெப வதில் சில உள்ளார்ந்த பிரேதசக் காரணிகளால் 
யாழ்ப்பாணத்தவர்கள் தீவிரமாக ஈ பட்டனர். அரச 
உத்திேயாகத் ைறயில் ேமல் குறிப்பிட்ட ன்  
பகுதிகளி ம் இ ந்ேத அதிகமாேனார் ேசர்ந்தி ந்தனர். 
யாழ்ப்பாணத் த் தமிழர்கள் சில அரச ைறகளில் 
மற்றவர்கைள ம் விடக் கூ தலாக இ ந்தனர். அரசாங்க  
உத்திேயாகங்க க்குச் சிங்களவர் தமிழர் ேபாட்  
வளர்ந்த ேபா ம் ெதாழில் வாய்ப் க்கள் கு கிேய 
வந்தன. இேத கல்வியைமப் க்கூடாக ஒ  உள்நாட் ப் 

த்திஜீவிகள் கூட்ட ம் உ வாகிய . இவர்கள் 
மத்தியி ந்  பலவிதமான ச க அரசியல் க த் க்கள் 
ேதான்ற ஆரம்பமாயின.
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iv. ெப ந்ெதாைகயான சிங்களவர்க ம் தமிழர்க ம் 
சிறிய பண்ைண விவசாயிகளாய் குத்தைகயாளர்களாய் 
கஷ்டப்பட்டனர். நகர்ப் றத்தில், குறிப்பாக ெகா ம்பில் 
கிைடக்க கூ ய கு கிய ேவைல வாய்ப் க்க க்காக 
இலங்ைகய டன் ( சிங்களவர், தமிழர், ஸ்லீம்கள்) 
ெதன் இந்தியாவி ந்  வந்த தமிழர், மைலயாளத் 
ெதாழிலாளர்க ம் ேபாட் யிட்டனர்.  ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களாகப் ெப ம் ெதாைகயான இந்தியர்கள் 
வரவைழக்கப் பட்டத்திற்கு அ ப்பைடக் காரணம் 
உள்நாட் ல் ெதாடர்ச்சியாகத் ெதாழிலாளர்கள் 
கிைடயாைமேய. ஆயி ம் காலப்ேபாக்கில் சிங்களக் 
கிராமங்களில் ேவைலயின்ைம ம் ெபா ளாதார 
ெந க்க ம் எ ந்த ேபாெதல்லாம் சிங்கள 
ெபளத்தவாதிகள் இதற்கும் தப்பான வியாக்கியானம் 
ெகா த்தனர்.

இங்கு சு க்கமாகக் கூறப்பட் ள்ள சில பற்றிய 
விாிவான தகவல்கைள ேமேல குறிப்பிட் ள்ள குமாாி 
ஜயவர்த்தனாவின் கட் ைரயில் காணலாம். இங்கு 

க்கியமாகக் குறிப்பிட்ட ேவண் ய  இ தான். 
தலாளித் வ வளர்ச்சிக்குாிய இயக்க சக்திகள் குன்றிய 

ெபா ளாதாரம் ெப ந்ெதாைகயாேனா க்குச் சிறிய 
வாய்ப் க்கைள மட் ம் ெகா த்த . சிறிய பண்ட 
உற்பத்தி, பரவலாகும் பண்டமயமாக்கல் (commoditisation) 
இைவேயா  சம்பந்தப்பட்ட குட்  தலாளி வர்க்கத்தின் 
பாிணாமப் ப கைளத் தைடப்ப த்திய சுழற்சி மற் ம் வணிக 

லதனத்தின் ஆதிக்கம், இவற்றின் ெதட்டம் ெதட்டமான 
தாக்கங்கள் – இைவேய காலனித் வ எதிர்ப்பின் றநிைல 
சார்ந்த தளம். இந்தப் றநிைலேயா  ஒ  அங்கமாயி ந்த  
கிறிஸ் வ மயமாக்கல் இயக்கம். இவற் டன் இலங்ைகச் 
ச கத்தின் இன, மத ேவ பா கைள ம் ேசர்த் த் 
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தன் இயக்க ாீதியான பாிணாமத்ைதச் சிங்கள ெபளத்த 
ேதசியவாதம் உ வாக்கிய .

காலனித் வ அ சரைண டன் கிறிஸ் வ 
மயமாக்க ல் ஈ பட் ந்த மிஷனாிமா க்கு எதிராக 
ஆரம்பித்த ெபளத்த ம மலர்ச்சி இயக்கம் விைரவில் 
நைட ைறயி ம் பிரச்சாரத்தி ம் தமிழர், ஸ்லீம்கைள 
எதிர்க்கும் இயக்கமாக ம் உ ெவ த்த . கலாச்சார 
ேதசியவாதம் ஒ  கு கிய அ த்தளத்ைதக் ெகாண்ட 
க த்தைம . இலங்ைக ேபான்ற பல மதங்க ம் இனங்க ம் 
ெகாண்ட நாட் ல் சிங்கள ெபளத்த அ ப்பைட வாதம் 
மற்றய இன, மத இலங்ைகயர்களான தமிழர்கைள ம் 

ஸ்லீம்கைள ம் ெவளிவாாிப் ப த்திய  மட் மல்லா  
எதிர்க்கப்பட ேவண் யவர்களாக ம் காட் ய . 
சிங்கள ெபளத்த ம மலர்ச்சியின் ெப ம் தைலவராக 
விளங்கியவரான அநகாாிக தர்மபாலா (1864-1933) 
ெபளத்த னித நகரான அ ராத ரவி ந்  கிறிஸ் வக் 
ேகாவில்கைள மட் மல்லா  ம க்கைடகைள ம் 

ஸ்லீம்களின் கசாப் க்கைடகைள ம் அகற்ற ேவண் ம் 
என்  பிரச்சாரம் ெசய்தார். அவர  ேபச்சி ம் எ த்தி ம் 
சிங்கள ெபளத்தர்கள் அல்லாேதார் குறிப்பாகத் தமிழர், 

ஸ்லீம்கள், மைலயாளத்தார் எல்ேலா ம் வந்ேத  
கு கள், ெவளியார், அகற்றப்பட ேவண் யவர்கள் என்ற 
க த்ேத வ ப்ெபற்றி ந்த .  தமிழர்கைளத் ெதன்னிந்திய 
ஆக்கிரமிப்பாளர்களின் வழித்ேதான்றல்களாக, சிங்கள 
ெபௗத்த நாகாீகத்ைத அழிக்க யன்ற எதிாிகளின் 
பரம்பைரயினராகக் கண்ட தர்மபாலா ஸ்லீம்கைள 
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வியாபாரம் ெசய்ய வந்  அைழயா வி ந்தாளிகளாய்ச் 
சிங்களத்தில் தங்கிவிட்டவர்களாகக் குறிப்பிட்டார்2. 

இலங்ைகயின் உண்ைமயான உாிைமயாளர்கள் சிங்கள 
ெபளத்தர்களாயி க்கும் ேபா  அவர்க க்குாிய இடங்கைளத் 
தமிழர்கள், ஸ்லீம்கள், கிறிஸ்தவர்கள் ெபற்றி ப்ப  
அநியாயம் என்ற ெசய்திைய ஜனரஞ்சகப் ப த் வதற்கு 
உதவியாக தர்மபாலா ேபான்ேறார் சில ராணக்கைதகளின் 
உதவிைய நா னர். த ல் இந்த நா  சிங்கள 
ெபளத்தர்களின் நா  மட் ேம என்ற உணர்விைன மக்கள் 
மத்தியில் பரப் வ  அவசியமாயிற் . சிங்கள ெபளத்தர்களின் 
உாிைமப்பாட் ைன ம் ‘ உயர்வான’ இரத்தத்ைத ம் 
நி பிக்க ன்  ராணக் கைதகைளப் பயன்ப த்தினர்3.  

தலாவ  கட் க்கைத; விஜயன் வட இந்திய இளவரசன் 
ஒ  ஆாியன்; அவ ம் அவ ைடய உயர்வம்ச சகாக்க ம் 
- எல்லாமாக எ  (700) ஆண்கள் - தர்மபாலாவினால் 
1902 ம் ஆண்  அெமாிக்காவில் ெவளியிட்டப்பட்ட பிரசுரம் 
ஒன்றின்ப  ’இரண்டாயிரத்  நா ற்றி நாற்பத்தியா ’ 
வ டங்க க்கு ன் இலங்ைக மண்ணில் வந்திறங்கினர்4.  
இலங்ைகத் தீவின் ர் க கு கைள அ ைமயாக்கிய விஜயன் 
இன்ெனா  ’ஆாிய’ மன்னனாம் ம ைரப் பாண் யனின் 
மகைள மணம் ெசய்தான். இேத மன்னன் விஜயனின் 
சகாக்க க்கும் 699 உயர்வர்க்கக் கன்னிகைள மணம் 

2 அநகாாிக தர்மபாலாவின் சிந்தைனகைள அறிய அவ ைடய 
கட் ைரகள், க தங்கள், ேபச்சுக்கள் அடங்கிய பின்வ ம் ெவளியீட் ைனப் 
பார்க்க ம். Anagarika Dharmapala, Return to Righteousness, Edited by 
Ananda Guruge,The Government Press, Colombo 1955 

3 Kumari Jayawardena,1983, op.cit 

4 Anagarika Dharmapala op.cit.p.4
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ெசய்ய அ ப்பி ைவத்தானாம்5 . ஆகேவ ‘இரண்  ஆாியக் 
கு ம்பங்களின் ேசர்க்ைகயினால் எ ந்த  சிங்கள இனம் ‘6. 

இந்தக் கட் க்கைத இரண்டாவ  கட் க்கைதக்கு 
வழிவகுத்த . அ ேவ சிங்களவர் பாிசுத்தமான ஆாிய 
இரத்தத்ைதக் ெகாண்ட உயர் பிறப் க்கள் என்பதாகும். 
தர்மபாலாவின் காலத்தில் ஆாியர் மற்றய இனங்கைள( races) 
ெவற்றி ெகாண்ட உயர் இனத்தவர் (race) என்ற க த் க்கள் 
ெவளிவரத் ெதாடங்கி விட்டன. இதற்ேகற்பக் கர்ண 
பரம்பைரப் ராணக் கைதக க்குப் த் யி ம்  உ ம் 
ெகா ப்பதில் ெவற்றி கண்டார்கள் தர்மபாலா ேபான்ேறார். 
சிங்கள இரத்தத்தின் ய்ைம பற்றிப் ெப ைமப்பட்ட 
தர்மபாலா தம் இனத்தவர்களிடம் ‘அ ைம இரத்தம்’ இல்ைல 
என் ம், அவர்கைளப் ற மதத்தினரான தமிழராேலா 
அல்ல  கலாச்சாரச் சின்னங்கைள அழித்ெதாழிக்கும் 
ஐேராப்பியர்களாேலா ஒ  ேபா ம் ெவற்றி ெகாள்ள 

யவில்ைல என் ம் கூறினார்7.  

5 ibid: 485

6 ibid: 485 
தர்மபாலா தன் வசதிக்ேகற்ப ம ைர மன்னைன ம் ஆாியனாக்கிவிட்டார். 
விஜயன் கைத கூ ம் மகாவம்ச ல் இந்தத் தகவல் இல்ைல. இ  
தர்மபாலாவின் கண் பி ப் . பாண் யன் ஆாியனாக்கப்படாவிட்டால் 
அவ ைடய ஆாிய சிங்களத் ய்ைமக் கைதக்கு அ ப்பைட இல்ைல. 
அத் டன் பாண் யன் திராவிடன் எனக் குறிப்பிட்டால் சிங்கள 
இனத்தின் ஆரம்பேம ஒ  தமிழ்த்தாயின் கர்ப்பத்தில் என்றாகி வி ம். 
இப்ப யாகிவிட்டால் சிங்களவ ம் தமிழ ம் ஒ  குலத்ேதார் என ம்’ 
சம ாிைமயாளர்கள்‘ என ம் ஆகிவி ம். இெதல்லாம் தர்மபாலாவின் 
ேநாக்கத் க்குத் தைடகள். இவற்ைற ஒேர அ யில் மாற்றிவிட்டார் அவர்.

7 Ibid p.479 
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ஆாிய மனப்பாங்கிைனப் பரப்பி சிங்களவர் 
மற்ற இலங்ைகயர்கைள ம் விட விேசடமான உயர் 
இனத்தவர்(race) என்ற சிந்தைனைய ஆழமாக்கி, 
சிங்களவர்களின் தனித் வத்திற்கு ஒ  வித தார்மீக 
ஆ ைமைய ம் ெகா க்கும் ேநாக்குடன் ன்றாவ  

ராணக்கைதையப் பயன்ப த்தினார். அ ேவ த்த 
பகவானின் இலங்ைக விஜயமாகும். த்த பகவாேன 
ேநாில் வந்  ஆசிர்வதித்  அ ள் பா த்த விேசடமான 
சிங்கள ெபளத்தர்களின் நா  இலங்ைக என்ப  ஜனரஞ்சக 
வரலாறாயிற் .

இந்தப் பிரச்சாரத்தின் நைட ைற சிங்களக் குட்  தலாளி 
வர்க்த்தின ம் காலனித் வக் கல்விக் கூடாக வளர்ந்  
வ ம் ந த்தர வர்க்க த்திஜீவிகளின ம் வாழ்நிைலப் 
பிரச்சைனகேளா  ஒட் யி ந்த . சிங்கள ெபளத்தர்களின் 
நாட் ல் ‘வந்ேத  கு களான’ தமிழர், ஸ்லீம்கள் 
அரசாங்கப் பதவிகைள ம் உள்நாட்  வர்த்தகத்ைத ம் 
பி த் க் ெகாண்டனர். இவர்கைள அகற்றி அைனத்ைத ம் 
சிங்கள ெபளத்தமயப்ப த்தல் ேவண் ம்- இ ேவ 
ேமற்குறிப்பிட்ட வர்க்கங்களின் க்கிய ேநாக்காயி ந்த . 
இலங்ைகயரல்லாத இந்திய வர்த்தகர்களின் (ெசட் மார்கள் 
உட்பட ) ஆதிக்க ம் இந்த எதிர்ப் க்குள் அடங்கும்.

தர்மபாலாவின் தந்ைதயார் ஒ  பிரபல தளபாடக்கைட 
உாிைமயாளர். ெடான்கேறா ஸ் என்  ெபயர். உலகின் 
ெபா ளாைசைய ம் சுகேபாகங்கைள ம் நிராகாித்  
ஞானமார்க்கத்தில் ெசன்  உண்ைமையத் த வி 
நிர்வாணத்ைதயைட ம் த்த தத் வத்தின் ெபயரால் 
குட்  தலாளிகளின் ேபாட்  க த்த க்கும் ேபாட் யாக 
மா வைத நியாயப்ப த் ம் ரண்பாட் ைனப் ாிந்  
ெகாள்ள மதத்தின் ச கப் பணியிைன ம் அ  வரலாற்றில் 
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றஉலகு சார்ந்த இயக்கங்களின் க வியாகேவ 
இ ந்தி ப்பைத ம் நிைன கூ தல் உதவியாக இ க்கும். 
ெபளத்த ம மலர்ச்சி இயக்கத்திற்குச் சில பிரபல சிங்கள 
வர்த்தகர்கள் பண உதவி வழங்கினார்கள். கீழ் நாட் ச் சிங்கள 
வர்த்தகர்கள் இந்த இயக்கத்தின் க்கிய சக்திகளில் ஒன்றாக 
விளங்கினர்.

சிங்கள வர்த்தகர்களின் பண உதவியால் இயங்கிய 
ெபளத்த ம மலர்ச்சி இயக்கம் அவர்களின் வியாபார 
ேவைலக க்கு ஆதர  வழங்கிய . ‘சிங்கள ெபளத்தயா ‘ 
என்ற ெபயாில் தர்மபாலா ெவளியிட்ட பத்திாிைக சிங்கள 
வர்த்தகர்கைள ேதசபக்தர்கள் என் ம், ‘நியாயமான வழியில் 
பணம் சம்பாதிப்ேபார்’ என் ம் கழ்ந்த . அேத தர்மபாலா 
பம்பாய், ெதன் இந்தியா ேபான்ற இடங்களில் இ ந்  
வந்த வியாபாாிகைள ம் ஸ்லீம்கைள ம் அநியாயமாகப் 
பணம் சம்பாதிப்ேபார் எனச் சா னார். த்தமதம் சார்ந்த 
பத்திாிைககள், ெவளியீ கள் ஸ்லீம் கைடகைளப் 
பகிஷ்காிக்கும்ப  சிங்களவர்கள் மத்தியில் பிரச்சாரம் 
ெசய்தன8.  இத்தைகய பிரச்சாரங்களின் தாக்கத்ைத 1915ல் 
காண ந்த . இ  பற்றிப் பின்  பார்ப்ேபாம்.

இந்தக் கலாச்சார ேதசியவாதத்தின் ெவளிப்பா கைளக் 
கவிைதகள், ல்கள், நாடகங்களில் நன்கு காணக்கூ யதாக 
இ ந்த . சிங்கள ெபளத்தர்கைளப் ெப ைமக்குாிய ர 
மிகுந்த மி த்திரர்களாகக் காட் ய சில பைடப் க்கள் 
மற்றய இனங்கைளக் ேகவலப்ப த்தின. ேபராசிாியர் சரத் 
சந்திராவினால் சிங்கள நாவ ன் தந்ைத எனக் கூறப்ப ம் 
பியதாச சிாி ேசன ’ சிங்கள ஜாதிய’ என்ற பத்திாிைகைய 

8 bid p. LIX 
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நடத்தினார். இதில் இவர் ேமைலத்ேதசக் கலாச்சாரத்திற்கு 
எதிராகப் பிரச்சாரம் ெசய்த அேதேவைளயில் சிங்கள 
ெபளத்தர்கள் அல்லாேதாைர ம் தாக்கினார். இவ ைடய 
கண் த்தனமான ஐேராப்பியக் கலாச்சார எதிர்ப்  க்க 

க்கப் பின்ேநாக்கிய சிங்கள ெபளத்த வாதமாகேவ 
அைமந்த . இவ ைடய கைடசிக் காலத்தில் இேத 
பிற்ேபாக்குக் காரணங்க க்காக மார்க்சியத்ைத ம் எதிர்த் ப் 
பிரச்சாரம் ெசய்தார். இந்தக் காலகட்டத்தின் மற்றய 
பைடப்பாளிக ம் ஐேராப்பிய, கிறிஸ் வ எதிர்ப்ைப இேத 
அ ப்பைடயில்தான் காட் னார்கள்.

சிங்கள ெபளத்தர்களின் தனித் வத்ைத இனவாதப் 
ேபாக்கில் வ ச்ெபறச் ெசய்த, கு கிய பின்ேநாக்கிய 
கற்பைனகளில் ஊறிப்ேபான கலாச்சார ம மலர்ச்சி 
வாதம் காலனித் வ இலங்ைகயின் ச கத்தின் ஓர் 

ைமத் வமற்ற குழப்பம் நிைறந்த பிரதிப ப்பாகேவ 
இ ந்த . இந்தக் க த்தைம  சிங்கள இனத்தின் 
தனித் வப் பாரம்பாிய உாிைமப்பாட் ைன நிைலநாட்ட 
ஆயிரக்கணக்கான வ டங்கள் பின்ேநாக்கிய ேதடல்களில் 
ஈ பட்ட . ஆனால் அ  இயங்கும் சமகால யதார்த்தத்ைதப் 
பற்றி மிக ம் ேமெல ந்த வாாியான ேதாற்றங்கைள 
மட் ேம பார்த்த .பழைமயிடமி ந்  இந்தக் க த்தைம  
பல ரமிகுந்த ‘வரலாற் ’ நாயகர்கைளக் கண்  பி த்த . 
தனக்ெகன ஒ  வரலாற் ாீதியான நியாயப்ப த்தைல ம் 
வகுத் க் ெகாண்ட . ஆனால் இதனிடம் ைம 
இ க்கவில்ைல. இதன் எ ச்சி ம் இயக்க ம் சமகாலத்  
நிைலைமகைளத் திாித் ப் பிரதிப ப்பதில் தங்கியி ந்தன. 
இ தான் கு கிய கலாச்சாரவாதத்தின் ன்பியல்.

இந்தக் க த்தைம  வழி வந்த ச க ஆய்  
ஏகாதிபத்தியத்திற்கும் இலங்ைக மக்க க்குமிைடேய ள்ள 
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ரண்பாட் ைன இலங்ைகய க்கிைடேய 
சி பான்ைம- ெப ம்பான்ைமக க்கிைடேய உள்ள 

ரண்பாடாக ம் காட்ட ற்பட்ட . இதனால் 
க த்தைம க்கும் ெவளித்ேதாற்றங்க க்கப்பால் அைமந்த 
யதார்த்தத் க்குமிைடேய இைடெவளி இ ந்த . 
காலப்ேபாக்கில் இ  வளர்ந்த  மட் மின்றி சிங்கள 
ெபளத்தர்- மற்ைறேயார் என்ற உள்நாட்  ரண்பாேட 

க்கியத் வம் ெபற்ற . இைத நன்கு லப்ப த் வ  ேபால் 
சிங்கள ெபளத்தவாதிகளின் அரசிய ம், சுதந்திரம் பற்றிய 
ெகாள்ைகக ம் அைமந்தன. இவர்க ம் உயர் ந த்தர 
வர்க்கத்  யாப்பியல்வாதிகள் (Constitutionalists) ேபாலேவ 
பிாிட் ஷ் சாம்ராஜ்யம் என்ற கட் க்ேகாப் க்குள் பிாிட் ஷ் 
அரசின் பா காப் டனான சுயாட்சிைய ேவண்  நின்றனர். 
1914 ம் ஆண்  தர்மபாலா சட்டமா அதிப க்ெக திய 
க தத்தில் பின்வ மா  குறிப்பிட்டார்.

‘நான் பதவியாளர்கைள என் கட் ைரகளில் 
விமர்சிப்ப  உண்ைம. ஆனால் பிாிட் ஷ் ஆட்சிக்கு 
என  விசுவாசம் கல் ேபால் உ தியான . அரசர் 
மீ ள்ள விசுவாச உணர் கைள நான் தவறா  
ெவளிப்ப த்தியி க்கிேறன். ஆனால் என  மதத்ைத ம் 
சிங்கள இனத்ைத ம் ேநசிக்கிேறன். என  சந்ேதாசம் 
அவர்களின் நலன்களிேலேய தங்கி ள்ள ’9 

இத்தைகய விசுவாசத்ைத ஏகாதிபத்திய ஆட்சியாளர் மீ  
காட் ய தர்மபாலா பிாிட் ஷ் பா காப்பின் கீழ் சுயாட்சி 
ெப வேத சிங்களவர்களின் அரசியல் ேநாக்கமாயி க்க 

9 Ibid p LIX 
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ேவண் ெமனப் பலதடைவ குறிப்பிட்டார். பிாிட் ஷ் 
ேபா ஸ் அவைரக் ைக  ெசய்த சந்தர்ப்பங்களில் தன் 
விசுவாசம் பற்றி ம், தான் பிாிட் ஷ் த்த நிதிக்குப் 
பணம் வழங்கிய  பற்றி ம் குறிப்பிட் த் தன்மீ  
க ைண காட் ம்ப  ம ச் ெசய்தார்10.  கிறிஸ் வ மத 
ஊ வைல ெவ த்த அளவிற்கு அவர் ஏகாதிபத்தியத்தின் 

த்தாக்கத்ைத ம் ெவ க்கவில்ைல. அவ ைடய 
ேநாக்கங்க க்கு அ  அவசிய ம் இல்ைல. அவ ைடய 
கனெவல்லாம் உள்நாட்  நிர்வாகம் ெபளத்தர்கள் 
வசமாக ேவண் ம் என்பேத. இைத அவர் ெதளிவாகேவ 
ெவளிப்ப த்தினார்.

‘எனக்கு ேவண் ய  இன்ைறய  அரசாங்க ேம 
ெபளத்த அரசாங்கமாய் இ க்க ேவண் ம். ேதசாதிபதி 
ெபளத்தராயி க்க ேவண் ம். காலனித் வ ெசயலாளர் 
மற் ம் சகல உயர் பதவியாளர்கள் எல்ேலா ம் 
ெபளத்தர்களாயி க்க ேவண் ம்.11’ 

இ ேவ அவர் ேவண் நின்ற . இைதச் சட்ட ாீதியான 

10 Ibid p 755
May 8, 1917 எனக் கல்கத்தாவி ந்  ேததியிடப்பட்ட க தத்தின் லம் 
இலங்ைகயின் ேதசாதிபதியின் ெசயலாளாிடம் பின்வ மா  குறிப்பிட்டார்:

‘நான் மிகுதியாகத் ன் த்தப் பட்டேபா ம் த்த நிதிக்கு ஆயிரம் 
பாய் ெகா த்த ன் லம் என  பணத்ைதெயல்லாம் த்தப் 

பத்திரங்களி ம் M.B சங்கத்தின் பத்திரங்களி ம்- எல்லாமாக 32,00 பா 
தலீ  ெசய்வதன் ல ம் பிாிட்ஷ் அரசாங்கத் க்கு என் கடைமையச் 

ெசய் ள்ேளன்’

(கல்கத்தாவில் தனிைமயில் சிைற ைவக்கப்பட் ந்த ேபா  தன் உடல் 
நிைலையப் பற்றிக் குறிப்பிட்  வி தைல ேகாாிய க தத்தி ந் )

11 Ibid LXVIII 
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ைறகளில் அைடய ேவண் ம் எனக் கூறினார். ஆகேவ 
ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பிைனப் ெபா த்தவைர உண்ைமயில் 
கலாச்சார ேதசியவாதிகள் மிதவாதிகேள. உள் நாட் ல் 
மற்றய மதத்தினைர, இனத்தினைர எதிர்ப்பதில் 
தீவிரவாதிகளாயி ந்தார்கள். இலங்ைகயில் ெவள்ைளயர்கள் 
ெப மளவில் கு ேயறவில்ைல.  உயர்மட்டப்ப பதவிகளில் 
அவர்கள் அமர்ந்தி ந்தார்கள். இலங்ைகயர்கைளக் ெகாண்ேட 
ஆ தப்பைட, ெபா ஸ் மற்றய அரச அ வலகங்கைள 
நிரப்பியி ந்தனர். இந்த நி வனங்களில் ‘ மி த்திரர்கள்’ 
தவிர்ந்ேதார் கடைமயாற் வைத சிங்கள ெபளத்தவாதிகள் 
எதிர்த்தனர். காலனித் வத்ைத அகற் ம் ேநாக்குடன் 
நைடெப ம் ேபாராட்டம் காலனித் வ ச க, ெபா ளாதார 
அைமப்பிைனேய மாற்றியைமக்கும் ேபாராட்டமாக 
அைம ம். ஆனால் கலாச்சாரத் ேதசியவாதத்திற்குள் 
அைடபட்ட இந்தப் ேபாராட்டம் அத்தைகயதல்ல. 

கலாச்சார சிங்கள ெபளத்தவாதத்தின் இன்ெனா  வர்க்கத் 
ெதாடர்ைப ம் கவனித்தல் அவசியம். இலங்ைகயின் கீழ் 
ந த்தர மட்டங்களிேலேய கா ன்றி நின்ற இந்தக் கு கிய 
வாதம் இ பதாம் ற்றாண் ன் ஆரம்பத்தில் கணிசமான 
தாக்கத்ைத ஏற்ப த்திய ஒ  இயக்கத்திற்கு வழிவகுத்த . இ  
காலகட்டங்களில் ( 1903-5; 1911-14) உச்ச நிைல அைடந்த 
ம விலக்கு இயக்கத்திற் கூடாகக் கீழ் ந த்தர மட்டத்  

த்திஜீவிக க்கும் ‘ திய’ ெசல்வந்த வர்க்கத் க்குமிைடேய 
உற  பிறந்த . இந்தப் திய ெசல்வந்தர்கள் ‘பைழய’ 
உள்நாட் ச் ெசல்வந்தர்களின் அரசியல் ெசல்வாக்கில் 
தமக்கும் பங்கு ெப ம் வழிகைளத் ேத ய சந்தர்ப்பம் அ . 
பைழய ெசல்வந்தர்கள் ெப மளவில் கிறிஸ் வர்களாக ம், 
ேமைலத்ேதய வழக்கங்களில் மிக ம் ஆழ்ந்தி ப்ேபாரா ம் 
இ ந்தனர். த்தமத ம மலர்ச்சிேயா ைனந்த பரவலான 
ம விலக்கு இயக்கத்ைத இவர்கைளத் தாக்கும் ஒ  க வியாக 
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பயன்ப த்த ைனந்தனர் சிங்களப்ெபளத்த ெசல்வந்தர்கள். 
உதாரணமாக இலங்ைகயின் காலனித் வ கைடசிக் 
காலங்களின் க்கிய மந்திாிகளில் ஒ வராக ம் 1948 ல் 
பிரதமரா ம் விளங்கிய .எஸ் ேசனாநாயக்கவின் தந்ைதயார் 
ம விலக்கு இயக்கத்திற்கு  ச்சான ஆதரவிைன 
வழங்கினார். இந்த ஈ பாேட ேசனாநாயக்க கு ம்பத்தின் 
அரசியல் ெசல்வாக்கு வளர்ச்சியின் மிதிகல்ெலனக் 
க தப்ப கிற 12. 

ஆயி ம் அேதேநரத்தில் ம விலக்கு இயக்கத்ேதா  
ெதாடர்  ெகாண்ட சிலாின் அரசியல் பார்ைவ கு கிய 
கலாச்சார ேதசியவாத த்திற்கும் அப்பால் ெசன்ற . இவர்கேள 
1912-15 காலத்திய ெதாழிலாளர் இயக்கப் ேபாராட்டங்களில் 
தீவிரமாக ஈ பட்டனர்13 .

சிங்கள ெபளத்த இயக்கத்திற்கும் ெதாழிலாளர் 
இயக்கத்திற்குமிைடேய இப்ப யாக ஆரம்பித்த உறவின் 
வரலாற்றிைன ேவெற  சந்தர்ப்பத்தில் பார்ப்ேபாம். இங்கு 
மனங்ெகாள்ள ேவண் ய  இ ேவ:ெப ம்பான்ைம 
இனத்தின் ந த்தர கீழ் மட்ட உணர் கைளத் தட்  
அவர்கைள ெந ங்கிய சிங்கள ெபளத்த ேதசியவாதத்தின் 
சில ெசயற்பா கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் பரந்த ஏகாதிபத்திய 
எதிர்ப் த்தன்ைம ெகாண்டதாய் இ ந்தி க்கலாம். ஆனால் 

12 K.M. De Silva (ed), 1973, Universitty of Ceylon History of Ceylon Vol.3 - 
From the Begning of 19th Century to 1948, Colombo 

13 V.K Jayawardena,1972, The Rise of Labour Movement in Ceylone, 
Durham N.C 
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இந்த ேதசியவாதம் இனம், மதம் என்ற அ ப்பைடயில் 
தனக்குத்தாேன வகுத் க் ெகாண்ட வைரயைறகேள அதன் 
தைடகளாயின.ஏகாதிபத்தியத்ைத எதிர்க்கும் தமிழர்கேளா 
அல்ல  ஸ்லீம்கேளா தங்கைள இத்தைகய ஒ  
இயக்கத்ேதா  இனங்காண யாதவர்களாய் இ ந்தார்கள். 
பல இனத்தவர்கைள ம் இலங்ைகயர் மட் மன்றி 
இந்தியர்கைள ம் ெகாண் ந்த இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் 
வர்க்க ம் இேத நிைலயிேலேய இ ந்த .

இலங்ைகயின் வரலாற்றிேலேய இ  இலங்ைகச் 
ச கங்க க்கிைடேய ஏற்பட்ட தலாவ  கலவரம் 
1915ம் ஆண் ன் சிங்கள- ஸ்லீம் கலவரமாகும். இந்தக் 
கலவரத்தின் சம்பவங்கள் நன்கு விபாிக்கப்பட் ள்ள ேபா ம் 
இ  பற்றிய ஒ  ரண ஆய்  ெவளிவரவில்ைல என்ேற 
ெசால்ல ேவண் ம். ஸ்லீம்கள் மீ  குறிப்பாக இந்திய 
வம்சாவழியினரான உள்நாட் ச் சி வர்த்தக ஸ்லீம்கள் மீ  
நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்கைள காலனித் வ அரசு ைகயாண்ட 
வித ம் இந்தக் கலவரம் பற்றிய வியாக்கியானங்கைளப் 
பாதித் ள்ள . சிங்கள ேதசியவாதப் ேபாக்குள்ள 
ஆய்வாளர்க ம், சில இட சாாிக ம் இன அ ப்பைடயி ம் 
‘வர்க்க’ ‘ஏகாதிபத்திய எதிர்ப் ’ அ ப்பைடயி ம் 

ஸ்லீம்கள் மீதான தாக்குதல்கைள ேநர யாக ம் 
மைற கமாக ம் நியாயப்ப த்தி உள்ளனர். சிங்கள 
ெபளத்தர்கள் அல்லாதவர்கள் என்ற காரணத்தினால் ஸ்லீம் 
கைடக்காரர்கள் தாக்கப்பட்டனர். அவர்கள் ெசாத் க்கள் 
பாதிக்கப்பட்டன. இதற்குப் பின்னால் பல சிங்கள 
வியாபாாிகள் தீவிரமாயி ந்தனர். இவர்கள் ெப ம்பா ம் 
கீழ்நாட் ச் சிங்களவர்களாக இ ந்தனர். இந்தச் சிங்கள குட்  

தலாளிகள் சிங்கள ெபளத்த இயக்கதிற்குப் பண உதவி ம் 
ேவ  உதவிக ம் வழங்குேவாராயி ந்ததால் சில சிங்கள 
ெபளத்தவாதிகள் ஸ்லீம் கைடகள் மீதான தாக்குதல்க க்கு 
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ஒ வித ேதசியவாத நியாயப்பாட் ைன வழங்கினர்14. 

இந்தக் கலவரத்தின் ேபா  தர்மபாலாவின் இ  
சேகாதர்கள், மற் ம் F.R.ேசனாநாயக்க      D.S 
.ேசனாநாயக்க உட்படப் பலர் ைக  ெசய்யப்பட்டனர். 
இவர்கைள அரசியல் ைகதிகளாக்கிய  அரசு. இவர்கள் 
அரசுக்ெகதிராகச் சதி ெசய்தனர் என்  குற்றம் சாட் ய . 
ஆனால் உண்ைமயில் 1915ம் ஆண் ன் கலவரங்கள் 
சிங்கள ெபளத்த இயக்கத்தின் உள்நாட்  இனவாதத்தின் 
ஒ  பயங்கரமான ெவளிப்பா  மட் ேம என்பதில் 
சந்ேதகமில்ைல. இ ேவ சிங்கள ெபளத்த இனவாதத்தின் 
இத்தைகய தலாவ  ெவளிப்பா ம் ஆகும். ன்  
குறிப்பிட்டைதப் ேபால இந்த இனவாதம் உள்நாட் ல் 
மற்றய ச கங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் மீதான எதிர்ப்பிைனத் 
தீவிரமாக ம் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பிைன மிதமாக ம் 
காட் ம் பண் ைடய  என்பதற்கு 1915 ம் ஆண்  ஓர் நல்ல 
உதாரணம். ைக  ெசய்யப்பட்ட சிங்களத் தைலவர்களின் 
வி தைலையக் ேகாாிப் ெபான்னம்பலம் இராமநாதன் 
பிாிட் ஷ் அரசிடம் வாதிட்டார். சட்டாீதியான ைறகள் 

லம் இந்த தைலவர்களின் வி தைலைய ேவண்  நின்ற 
சிங்களவர்கேளா எ வித ெவகுஜனப் ேபாராட்டத்ைத ம் 

14 K.M.De Silva (ed) op.cit 
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நடத்த யலவில்ைல15.  கலாச்சார ேதசியவாதிக ம் 
அப்ப ேய. இத்தைகய சந்தர்ப்பத்தில் ெவகுஜனப் 
ேபாராட்டம் ேநர யாகேவ பிாிட் ஷ் ஆட்சிைய எதிர்த்  

கம் ெகா க்க ேவண் யதாக அைம ம். அத்தைகய ஒ  
ேநர யான பிாிட் ஷ் எதிர்ப்  ெவகுஜனப் ேபாராட்டத்ைத 
நடத்தக் கலாச்சார ேதசியவாதிகள் தயாரக இ க்கவில்ைல. 
1915 ன் இத்தைகய, மற் ம் ன்கூறிய தன்ைமகைள நன்கு 
அறிந்தி த்தல் சிங்கள ெபளத்த இனவாதத்தின் வளர்ச்சிைய 
வரலாற்  ாீதியில் ாிந்  ெகாள்ள மிக ம் அவசியமாகிற .

2  கால t வ அர யl அைமp m இனpபா பா m
காலனித்  ஆட்சி குத்திய சட்டசைபயில் பிரதிநிதித் வப் 
பிரச்சைனகள் எ ந்தன. இ பதாம் ற்றாண் ன் 
ஆரம்பத்தில் சட்டசைப நியமனங்கள் இன,மத,சாதிப் 
பிரேதசப் பிரச்சைனகைளக் கிளறிய . பிாிட் ஷ் 
அதிகாாிகளின் சாணக்கியம் இந்தப் பிாிவிைனகைள 
வளர்ப்பதிேலேய கண்ணாயி ந்த . கண் ய சிங்களவர், 
கீழ்நாட் ச் சிங்களவர், தமிழர், ஸ்லீம்,பறங்கியர் என 
ச கம் பிாிபட் ந்த . இன,பிரேதசப் பிாி கைள 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட சட்டசைப நியமனம் என்ற 
எ ம்பிற்காகப் பல பிாி கைள ம் ேசர்ந்த உயர்தர 
வர்க்கத்தினர் ேபாட்  ேபாட்டனர். இத்தைனக்கும் இ  

15 இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் தர்மபாலா கல்கத்தாவில் த்தமத இயக்க 
ேவைலகளில் ஈ பட் ந்தார். சிங்கள- ஸ்லீம் கலவரம் பற்றிய 
ெசய்திைய அறிந்த ம் இலண்டனில் வதி ம் ெகாலனிகளின் 
ெபா ப்பதிகாாிக்கு june 15, 1915 ல் ஒ  க தத்ைத எ தினார். இதில் 

ஸ்லீம்கைளக் கீழ்ைமப்ப த்தி’ மி த்திரர்களின்‘ ன்பங்க க்கு 
அவர்கள் எவ்விதம் காரணமாகினார்கள் என்  ெதாிவித்தார். ’ ெஜர்மனியன் 
பிாிட்ஷ்க்கார க்கு எப்ப ேயா கமதியன் சிங்களவ க்கு அப்ப ேய. 
அவன் மதத்தால், இனத்தால், ெமாழியால் சிங்களவ க்கு ெவளியானவன்‘ 
என்  குறிப்பிட்ட தர்மபாலா சிங்களவர்க க்குப் பா காப்  ேவண் ெமன 
பலமாக வாதிட்டார். (Anagarika Dharmapala op.cit p.541)
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மக்களின் பங்குபற்றல் இல்லாத பிாிதிநிதித் வம். இந்தக் 
கட்டத்தில் காலனித் வத்தின் பிாித்தா ம் தந்திரத்திற்கு 
மிக ம் சாதகமாய் அைமந்தைவ கு கிய கலாச்சார 
ேதசியவாத ம் பிரேதசவாத ம் ஆகும்.1915க்குப் பின் 
ேதான்றிய இலங்ைக ேதசிய காங்கிரசில் சிங்கள, தமிழ் 
உயர் ந த்தர வர்க்க த்திஜீவிகள் அங்கம் வகித்தனர். 
இதன் தல் தைலவராகப் ெபான்னம்பலம் அ ணாசலம் 
ெதாிவானார். அந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் அவர் ெசல்வாக்குள்ள 
ஒ  பரந்த ேதசியவாதியாக விளங்கிய ேபா ம் மிக ம் 
கு கிய காலத்தில் சிங்களவர்-தமிழர் ரண்பா  சட்டசைப 
நியமனங்கள் பற்றி வ த் த் தைலைமப் பதவியி ந்  
விலகிக் ெகாண்டார். ேதசிய காங்கிரஸ் பிள ண்ட . 
காலனித் வ ேதசாதிபதி மானிங் என்பவாின் பிாித்தா ம் 
தந்திரம் சுலபமாகேவ ெவற்றி கண்ட . 1921ல் தமிழ் 
மகாஜனசைப என்ற ஸ்தாபனம் உ வாகிய . சட்டசைப 
அரசியல் இன அ ப்பைடயிலைமந்த அரசியலாயிற் .

இ வைர சட்டசைப அரசியல் ’ப த்த இலங்ைகயர்‘ 
மட் ேம பங்குபற் ம் அரசியலாக இ ந்த . இ  ஒ  உயர் 
ந த்தர வர்க்கத்  அரசியல். இதன் க்கியஸ்தர்கள் பலர் 
பிாிட் ஷ் ஆட்சியினால் பல பட்டங்கள் வழங்கப்பட் க் 
ெகளரவிக்கப்பட்டனர். 1948க்குப் பின் இவர்களில் பலர் 
ேதசிய ரர்களாயினர். இந்தப் பட் யல் இன் ம் வளர்ந்  
ெகாண்ேட ேபாகுகிற . காலனித் வ ஆட்சியினால் 
ெகளரவிக்கப்பட்ட சில சிங்களவ ம் தமிழ ம் சுதந்திரத்தின் 
தைலவர்களாக ம் ெகௗரவிக்கப்ப ம் ரண்பாட் ைன 
ஆராய்வதற்கு இ  சந்தர்ப்பமல்ல. ஆயி ம் இ  

க்கியமான ேகள்வி.

1931ல் சர்வஜனவாக்குாிைம வழங்கப்பட்ட 
ேபா  ஏற்கனேவ சட்டசைப அரசியல் சிங்கள- தமிழ், 
கண் யர்- கீழ் நாட்டவர் மற் ம் சாதிப்பிாி கள் 
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ேபான்ற பிாிவிைனக க்கு க்கியத் வம் ெகா க்கும் 
ஒன்றாக அைமந்தி ந்த . இந்தப் பின்னணியிேலேய 
இலங்ைகயின் இட சாாி இயக்கம் ேதர்தல் அரசிய ல் 
இறங்குகிற . 1935ம் ஆண் ல் இலங்ைகயின் தலாவ  
இட சாாிக்கட்சியான சமசமாஜக்கட்சி இன ஐக்கியம், 

ரண சுதந்திரம், ெமாழிச்சமத் வம் என்ற அ ப்பைடயில் 
நாட் ன் பல பகுதிகளி ம் இயக்கம் நடத்திய . இனவாத 
அரசியைல ஸ்தாபன ாீதியாக எதிர்த்த இந்தக் கட்சி 
கலாச்சார ேதசியவாதத்திற்கும் அப்பால் அரசியல் தளத்தில் 
ேபாராட்டத்ைத ஆரம்பித்த ெப ைமையக் ெகாண்ட .1940 
களில் சமசமாஜக் கட்சியி ந்  ஒ  கு வினர் பிாிந்  
கம் னிஸ்ட் கட்சிைய அைமத்தனர். கம் னிஸ் க ம் 
இனவாத எதிர்ப்  அரசியற் ெகாள்ைககைளப் பின்பற்றினர். 
இட சாாிகளின் ஸ்தாபன ாீதியான ேவைலகள் 
நகர்ப் றத்தில் ெதாழிற்சங்கங்கைள அைமப்பதிேலேய 
ெசறிந்தி ந்தன. இங்கு அவர்கள் ஏற்கனேவ இனவாதச் 
ேசற் க்குள் வி ந் விட்ட A.E. குணசிங்காேவா  ேமாதினர்.

இளைமக் காலத்தில் தீவிர பிாிட் ஷ் எதிர்ப்பாளரா ம் 
சிறந்த ெதாழிற்சங்கவாதியாக ம் ஆரம்பித்த A.E. 
குணசிங்கா ேதர்தைல மனதிற் ெகாண்  இனவாதப் 
பிரச்சாரத்தில் ஈ பட்டார். தமிழ் மற் ம் மைலயாளத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு எதிராக இனெவ ப்ைபக் 
கிளறினார். ேதர்தல் அரசியல் இனவாத அரசியலாக 
நாெடங்கும் பரவி உ ெவ த்த . சர்வஜனவாக்குாிைம; 
கிராமப் றத்தில் ெசல்வாக்கு ெகாண் ந்த மதகு க்கள், 
ஆசிாியர்கள், உள்நாட்  ைவத்தியர்கள் ேபான்ேறாாின் 

க்கியத் வத்ைத ம் ப ப்ப யாக உணர்த்திய . 
பாரா மன்ற அரசியல் ெப ம்பான்ைம இனவாதத்திற்குச் 
சாதகமாய் அைமந்த . மைலநாட் ல் ‘இந்திய வம்சாவழித் 
‘ ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு எதிரான சிங்கள ெபளத்தப் 



இலங்ைகத ்ேத
ய இனப்பிரசச்ைன

84

பிரச்சாரங்க ம் த் யிர் ெபறத் ெதாடங்கின. இட சாாிகள் 
எதிர் நீச்சல் ேபாட ற்பட்டனர். ெவற்றி ெபற்றார்களா?

பிாிட் ஷ் ஆட்சியின் இ தித் தசாப்தங்கள் 
சர்வஜன வாக்குாிைம அரசிய ல் சிங்கள தமிழ் 
வகுப் வாத(Communalist) சக்திகளின் வளர்ச்சிையக் 
கண்டன. பல சந்தர்ப்பங்களில் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் 
அர்த்தமில்லாத ஐம்ப க்கு ஐம்ப  ேபான்ற ேகாாிக்ைககைள 
ைவத் த் தமிழ் அரசியைல வகுப் வாதக் குட்ைடக்குள் 
இ த் ச் ெசன்றனர். இந்தக் காலகட்டத்தின் தமிழ்க்கலாச்சார 
ம மலர்ச்சி, அரசியல் பற்றிப் பிறெதா  கட் ைரயில் 
ஆராயப்ப ம். இங்கு சு க்கமாக ஒன்ைறக் குறிப்பி தல் 
பயன்த ம். சிங்கள ெபௗத்தவாதத்தின் ெசல்வாக்கு 
அரசிய ல் வளர்ந்த அேத கட்டத்தில் அதற்ெகதிரான தமிழ் 
வகுப் வாத ம் ேதான்றிய . தமிழ் சட்டசைப அரசியல் 
தைலவர்கள் சிங்கள வகுப் வாதம் தம்மினத்தவர்களின் 
ெபா ளாதார ச க நலன்கைளத் தாக்குவைத எதிர்த்த 
வழிவைககள் வகுப் வாதப்ேபாக்குள்ளைவயாய் 
மட் மல்லா  சில சந்தர்ப்பங்க ல் காலனித் வ 
ஆட்சிக்குச் சாதகமானைவயா ம் இ ந்தன. கண் ய 
சிங்களவர், கீழ்நாட் ச் சிங்களவர், தமிழர், ேசானகர் எனப் 
பிாித்தாண்ட காலனித் வ அரசிய ல் இந்தப் பிாி கள் 
எல்லாவற்றி ம் ெவள்ைளயாட்சியின் விசுவாசிகள் 
பல்ேவ  ேநாக்கங்க டன் இ ந்தனர். ஆயி ம் 1931 
சர்வஜனவாக்குாிைம குறிப்பாகச் சி பான்ைமயின க்ெகன 
எைத ம் வழங்கவில்ைல. சிங்கள- தமிழ்- ஸ்லீம் 
வல சாாிகளின் (ெபான். இராமநாதன்,T.B.ஜாயா உட்பட) 
எதிர்ப்பின் மத்தியில் அ லான சர்வஜன வாக்குாிைம 
ெபாப்பி ஸ்ட்(Populist) ேபாக்கிைனக் ெகாண்ட இனவாத 
அரசிய க்கும் களம் அைமக்க உதவிய . ெதாழிலாளர் 
வர்க்க கட்சிகள் இந்த உாிைமைய இட சாாி இயக்கத்ைத 
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வளர்க்க உத ம் க வியாகப் பயன்ப த்த விைழந்தன.

1931-1948 இைடக் காலத்தில் இலங்ைக ேதசிய 
காங்கிரசுக்குள் S.W.R.D.பண்டராநாயக்க தைலைமயில் 
இயங்கிய சிங்கள மகாசைப தர்மபாலா காலத்தில் 
வ ப்ெபற்ற சிங்கள ெபளத்தவாதத்திைனத் தன் 
க த்தைமவாக்கிப் பிரச்சாரம் ெசய்த . த ல் சிங்களவைர 
ஒன்  திரட்  அவர்களின் தனித் வத்ைதப் பலப்ப த்திய 
பின்னேர இனங்க க்கிைடயிலான ஒற் ைமையப் ெபற 

ம் என்  தனக்ேக ாிய பாணியில் பண்டாரநாயக்க 
வாதா னார். இப்ப க் கூ வ  இன அ ப்பைடயிலான 
தனித்தனி அரசியல் ஸ்தாபனங்கைள நியாயப்ப த் வதாகும். 
உண்ைமயில் பண்டாரநாயக்க அத்தைகய க த்திைன1939ல் 
ஆதாித்தார்16.  அவ ைடய இனஅ ப்பைட ஒற் ைமக் 
ெகாள்ைக என்ப  நைட ைறயில் ெப ம்பான்ைமயின் 
இனவாத ஒ ைமப்பாட் ற்கூடாக பாரா மன்ற ஆட்சிையக் 
ைகப்பற் ம் ஒ  மார்க்கம் என்பைத பின்ைனய சம்பவங்கள் 
காட் ன.

1931-1948 கால ெவளியில் இடம்ெபற்ற ஓர் 
க்கிய அரசியல் நிகழ்  1948 ல் இலட்சக்கணக்கான 

ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்கள் D.S.ேசனாநாயக்க 
அரசாங்கத்தினால் நாடற்றவர்களாக்கப்பட்டதாகும். ‘ சுதந்திர 
ஜனநாயக‘ இலங்ைகயின் ஆரம்ப விழாவின் ேபாிைகயின் 
ஓைச ஒ  றம், மைலயகத்தமிழாின் அ ப்பைட உாிைம 
இழப்பின் ஓலம் ம றம். வாக்குாிைம ெபற்றி ந்த 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் தங்கள் தைலவர்கள் அ வைர 
பாரா மன்றத்திற்கு அ ப்பினர். மற் ம்14 ெதாகுதிகளில் 

16 K.M. De Silva (ed) op.cit 
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D.S.ேசனாநாயக்கவின் .என்.பிக்கு எதிராகத் தம் 
வாக்குகைள வழங்கி ற்ேபாக்காளைர ெவற்றி ெபறச் 
ெசய்தனர். இந்தத் ேதர்த ன் பின் இடம்ெபற்ற கண் த் 
ேதர்த ல் ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்களின் வாக்குகளின் 
உதவிேயா  அப்ேபா  ேசாஷ சவாதியாக இ ந்த T.B 
இலங்கரத்தினா ெவற்றி ெபற்றார். வழைமயாக கண் ய 
சிங்கள ெபௗத்த நில ைடைமயாளர்கள் அரசியல் அதிகாரம் 
ெச த்திய பிரேதசங்களில் இத்தைகய தமிழ்ச் ெசல்வாக்கும் 

.என்.பி எதிர்ப் ம் வளர்வைதக் கண் ய சிங்கள 
உயர்வர்க்க ம் D.S. ேசனாநாயக்க ம் வி ம்பவில்ைல. 
ஆகேவ 1948ல் சுதந்திர இலங்ைகயின் பிரதமரான 
ேசனாநாயக்க மைலயகத் தமிழர்கைள ஒ  அற்ப சட்டத்தின் 

லம் நாட்டற்றவர் ஆக்கிவிட்டார். சிங்களஇனவாத 
அரசிய ன் வளர்ச்சியில் 1915ம் ஆண்ைட ம் விட 1948ன் 
இரத்தம் சிந்தாத ெவற்றி மிக ம் க்கியம் ெப கிற 17. 

1948 பிரஜா ாிைமச் சட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்  1949ல் 
இந்திய மற் ம் பாகிஸ்தானிய வதிவிடவாளர்களின் 
பிரஜா ாிைம ெதாடர்பான இன்ெனா  சட்டம் வந்த . 
இ  இவர்கள் இலங்ைகப் பிரஜா ாிைம ேகா வதற்கான 

17 ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்கள் நாட்டற்றவர்களாக்கப்பட்ட  அரசியல் 
பின்னணி பற்றிய விளக்கத்ைத ஏறக்குைறய 20 வ டங்க க்கு ன் 
கம் னிஸ்ட் தைலவர்களில் ஒ வரான நா. சண் கதாசன் நடத்திய ஒ  
அரசியல் வகுப்பில் தன் தலாகக் ேகட்ேடன். இ  பற்றிய அவர  
சமீபத்திய பின்வ ம் கட் ைரையப் பார்க்க ம். N.Shanmugathasan-The 
Plight of the Plantation Worker and the Role of Thondaman. Saturday 
Review April 30, 1983

இந்தக் கட் ைரேயா  சில விடயங்களில் ரண்ப ம் பின்வ ம் 
கட் ைரைய ம் பார்க்க ம். T.Subramaniam, Is Sri Lanka A Slave- own-
ing Democracy; Saturday Review May 21, 1983.
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மிகக் க னமான நிபந்தைனகைள விதித்த . நீண்டகாலம் 
இலங்ைகயில் ெதாடர்ச்சியான வசிப் , வ மான மட்டம் 
ேபான்றைவ இதில் அடங்கும். அந்தக் காலத்தில் தமிழ் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் இைடக்கிைட இந்தியாவிற்குச் 
ெசண்  தி ம் வ  வழக்கம். இதனா ம் அவர்களின் 
குைறந்த வ மானத்தா ம் 1949ல் வந்த சட்டத்தின் 
நிபந்தைனகைள அவர்களால் ர்த்தி ெசய்ய யவில்ைல. 
1948 சட்டத்ைத அப்ேபா  ேசனாநாயக்க அரசங்கத்தில் 
மந்திாியாயி ந்த C. சுந்தர ங்கம் ஆதாித்  வாக்களித்தார். 
G. G. ெபான்னம்பல ம் அவாின் கட்சியின ம் எதிர்த்  
வாக்களித்தனர். சுந்தர ங்கம் 1949 சட்டத்ைத எதிர்த்  
வாக்களித் த் தன  பதவியி ந்  வில்கினார். 
ெபான்னம்பலம் தன் இலங்ைக தமிழ் காங்கிரஸ் கட்சி 
எ த்த க்கு மாறாக ஆதாித்  வாக்களித்தார். அந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் ெசல்வநாயகம் தைலைமயில் ஒ  கு வினர் 
தமிழ் காங்கிரசி ந்  விலகி தமிழ் அரசுக் கட்சிைய 
அைமத்தனர்.

அப்ேபா  அரசியல் ெசல்வாக்குள்ள வடக்குத் 
தமிழ்த் தைலவர்கள் சிலாின் ஆதர டன் மைலயகத் 
ெதாழிலாளர்களின் உாிைமைய .என்.பி அரசு பறித்த . 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் உாிைம பறிக்கப்பட்டைத 
இட சாாிகள் தீவிரமாகப் பாரா மன்றத்தில் எதிர்த்தனர். 
ஆயி ம் இந்த ஜனநாயக விேராதச் சட்டத்திற்குப் பரந்த 
எதிாிப்பிைன நாட் ல் காட்ட ஒ  இயக்க ம் தயாரக 
இ க்கவில்ைல. இந்தியப் பத்திாிாிைகயாளர் பிராங் 
ெமாறாயஸ் என்பவர் தன  ெலான்றில் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர் பிரச்சைன பற்றி S.W.R.D பண்டார நாயக்க 
கூறியவற்ைற ெவளியிட் ள்ளார். ‘இலங்ைகயி ள்ள 
இந்தியர்கள்‘ ெதற்ைகத் தவிரந்த ேவ  எந்தப் 
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பகுதியி ந்  வந்தி ந்தா ம் நாம் பிரச்சைனையத் தீர்த்  
ைவத்தி ப்ேபாம்18. 

இவ்வா  பண்டார நாயக்க கூறியி ப்ப  ேசனாநாயக்க 
ேபான்ற சிங்களத் தைலவர்களின் சிந்தைனைய ம் 
விளக்கவில்ைலயா? சிங்கள இனவாதம்  வ டங்களாக 
இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்தின் இயக்க சக்தியாய் 
விளங்கிய ேதாட்டத்ெதாழிலாளர் மீ  நடத்திய இரத்தம் 
சிந்தாத ‘பார மன்ற  பயங்கரவாதத் டன்’ சுதந்திர 
இலங்ைகயின் அரசியல் வாழ்  ஆரம்பித்த .

கண் ய சிங்கள பிரேதசவாதிகள் தமிழ் ெதாழிலாளர்கள் 
சிங்கள மண்ணில் வாழ்ந்  சிங்கள விவசாயிகளின் ேவைல 
வசதிகைளப் பறித் க் ெகாண்டனர் என்ற பிரச்சாரத்ைத ம் 
ஆரம்பித்தனர். இத்தைகய பிரச்சாரத்தின் ெவளிப்பா கைள 
1951ல் ெவளிவந்த கண் ய விவசாயிகள் ஆைணக்கு வின் 
அறிக்ைகயி ம் காணலாம். இந்த உயர்மட்ட அரசாங்க 
ஆைணக்கு வின் க த்தில்,

ந னகால இந்தியப் பைடெய ப்  - இந்தியத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளாின் பைடெய ப்பான - பண்ைடக் காலத்தில் 
தமிழர் ெதன் இந்தியாவி ந்  நடத்திய பைடெய ப்  
13ம் ற்றாண் ல் யாழ்ப்பாண இராச்சியத்ைத ஸ்தாபிக்கும் 
உச்சநிைலைய அைடந்  தீவின் வரலாற்றல் ெபற்ற 

க்கியத் வத்ைத ம் விடக் குைறந்த க்கியத் வம் 
ெகாண்டதல்ல19. 

18 Cited in T.Subramaniam above 

19 Report of the Kandyan Peasantry Commission Government Press 
1951, p 70 




ங்களப் ெப�ந்ேத
ய இனவாதத�்ன் அ�ப்பைடக�ம் ேமலா�கக்�ம்

89

ஆைணயாளர்களின் இந்தக் க த்  தமிழர்கைள 
எப்ேபா ேம ஆக்கிரமிப் ட ம், பைடெய ப் ட ம் 
ெதாடர்  ப த்திப் பார்க்கும் சிங்கள ெபௗத்தவாதத்தின் 
பார்ைவயின் விைளேவ என்பைதச் ெசால்ல 
ேவண் யதில்ைல. ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்கள் 
நாடற்றவர்களாகப்பட்டதிற்கு இத்தைகய உயர்மட்ட 
அரச நி வனங்களின் க த் க்கள் வ ந்  நியாயம் 
வழங்குவ  மட் மல்லா  அவர்கள் உண்ைமயிேலேய 
அப் றப்ப த்தப்பட ேவண் யவர்கள் என்ற ஒ  மைற க 
நியாயப்பாட் ைன ம் த கின்றன.

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் இன அ ப்பைடயில், அரசியல் 
ாீதியில் ேவண்டாதவர்களாயி ந்த அேத ேநரத்தில் 
அவர்களின் உைழப்  இலங்ைகயின் சுரண்டல் அைமப் க்கு 
ேவண் யி ந்த . உைழப்  இயந்திரங்களாக அவர்கைளப் 
பயன்ப த்தினர். 1948ன் உாிைமயிழப்  அவர்களின் 
சுரண்டைல ேம ம் அதிகாிக்க உதவிய . பிாிட் ஷ் 
காலத்திய சுைமக டன் இப்ேபா  அரசியல் அந்தஸ்  
அற்றவர்கள் என்ற கூ தலான சுைம ம், அவர்கைள 
அ த்திய . ன்ைப விட உாிைமகள் ேம ம் பறிேபாயின. 
இன அ ப்பைடயில் ஒ க்கப்பட்  வர்க்க அ ப்பைடயில் 
சுரண்டப்பட்  மனித உாிைமகள் ம க்கப்பட்ட ஒ  
கூட்டம்தான் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள்.

தn ரt p π  ெப nேத ய இனவாதt  sதாபனமயமாkகl
மனிதர்கேள வரலாற்றிைன உ வாக்குகிறார்கள் என்  
குறிப்பிட்ட மார்க்ஸ், மனிதர்கள் தாேம ேதர்ந்ெத த்த 
சூழ்நிைலகளில் இைதச் சாதிப்ப  சாத்தியமில்ைல 
என் ம் கூறினார். ஏற்கனேவ வரலா  ைகயளித்த 
நிைலைமக க்குள்ேளேய அரசியல் ேபாக்குகள் 
இயங்குகின்றன. இலங்ைகயின் 1948 சுதந்திரத்திற்குப் 
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பின்பான வரலா  ெபா வாக இலங்ைகயின் 
அபிலாைஷகைளப் ெபா த்தவைர மிக ம் ஏமாற்றம் 
த வதாய் அைமந் விட்ட . சி பான்ைம மக்கைள ம் 
இட சாாி இயக்கத்ைத ம் ெபா த்தவைர கடந்த ன்  
தசாப்தங்களின் ெமாத்த விைள  க்ககரமான . இந்தக் 
காலகட்டத்தில்தான் சிங்கள ெபௗத்த ேதசியவாதம் சிங்களப் 
ெப ந்ேதசிய இனவாதமாகப் ரணமான ஸ்தாபன ாீதியான 
வளர்ச்சிைய ம் ஆட்சிச் ெசல்வாக்ைக ம் ெப கிற .

1956ம் ஆண்  சில க்கிய காரணங்களினால் 1948ஐ 
க்கியத் வமிழக்கச் ெசய்த . ஒ றம் இ  நீண்டகால 

சிங்கள இனவாதக் கன கைள நனவாக்கும் காலத்தின் 
ெதாடர்ச்சிைய உ திப்ப த்திய . ம றம் இ  சகல 
மக்கைள ம் த விய சில ஜனநாயக உாிைமகளின் 

கிழ்ப்பிைன ம் அறிவித்த .1956 எ ம் ேபா  S.W.R.D 
பண்டாரநாயக்கவின் ரண்பா ம், சந்தர்ப்பவாத ம், 
ஈடாட்ட ம் மிகுந்த அேத ேநரத்தில் ெவகுஜனக் கவர்ச்சி ம் 
அரசியல் அறி ம் மிகுந்த ஆ ைமேய அரசியில் அரங்கின் 
ைமயத்ேத ெதாிகிற . இந்த ஆ ைமேய ஒ  கத்தின் 
சிக்க ன் பிரதிப ப் . இங்ேக ஒ  சாரார் ைமையக் 
கண்டனர். மற்ெறா  சாரார் ைமையத் தைடெசய் ம் 
கற்பைன மிகுந்த பயங்கரமான பழைமயின் பலப்ப த்த ன் 
அறிகுறிகைளக் கண்டனர். 1956க்குப் பின் வரலா  எப்ப  
நகர்கிற  என்பைத நாம் காண்கிேறாம், அ பவிக்கிேறாம். 
இைதப் பற்றி பார்க்கு ன் 1956க்கு ந்திய சில 
சம்பவங்கைளச் சற்  நிைன கூ தல் பயன்த ம்.

1951ல் பண்டாரநாயக்க .என்.பியி ந்  ெவளிேயறி 
சிறிலங்கா சுதந்திரக்கட்சிைய அைமத்தார். இவாின் 
ெவளிேயற்றத்திற்குக் ெகாள்ைக ேவ பா கைள ம் விடத் 
தனிப்பட்ட அரசியல் ேநாக்குகேள காரணம் என இவர  
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சமகால .என்.பி க்கியஸ்தர்கள் கூறி ள்ளார்கள். தனக்குப் 
பிரதமராகும் வாய்ப் க்கள் ேசனாநாயக்க கு ம்பத்தின் 
ஆதிக்கம் அந்தக் கட்சியி க்கும் வைர மிகக் குைற  என 
பண்டாரநாயக்க உணர்ந்தி க்கலாம். D.Sேசனாநாயக்க 
அவ ைடய மகனான டட் ையப் பிரதமராக்கப் பல 
ஆயத்தங்கைள ம் ெசய்  ெகாண் ந்தார். திய 
கட்சி -சிறிலங்கா சுதந்திரக்கட்சி (சு.க)- அைமத்த ேபா  

.என். பியிடமி ந்  ேவ பட்ட சில ெகாள்ைககைள ம் 
ைகயாண்டார். இவற்ைற இவர் ேதர்ந்த வித ம் அவற்றிற்கு 
வ வம் ெகா த்த ைற ம்அவ ைடய அரசியல் 
உணர் த்திறைன ம் தந்திரத்திைன ம் காட் ன. 
ெபா மக்க க்கு ெந ங்கிய அர்த்த ள்ள ஒ  அரசியல் 
பிரச்சாரத்ைத இவர் ேமற்ெகாண்டார்.

1951ல் சு.க ஆங்கிலத்தில் ெவளியிட்ட அதன் ெகாள்ைகப் 
பிரகடனத்ைதப் பற்றி இங்கு குறிப்பி வ  அவசியம். 
சிங்கள தமிழ் ெமாழிக க்கு சமத் வ உாிைம,ெவள்ைளயர் 
உைடைமகள், தளங்கள் ேதசியமயமாக்கல், விவசாயம், 
ைகத்ெதாழில் அபிவி த்தி, ேதசிய கலாச்சார வி த்தி 
இைவ ேபான்ற ஜனநாயகக் ெகாள்ைககைள சு.க 

த ல் ெவளியிட்ட . கட்சியின் ஆரம்பகர்த்தாக்களில் 
தமிழர்க ம் இ ந்தனர். உப தைலவராக ஒ  தமிழர் 
ெதாியப்பட்டார். ஆனால் இரண்ேட வ டங்க க்குள் 
- 1953 ல் பண்டாரநாயக்கவின் ெமாழிக்ெகாள்ைக  
மாற்றம் ெபற்ற . 1956 பாரா மன்றத்ேதர்தைல மனதில் 
ெகாண்  இயங்கிய அவர  கட்சி ஆட்சியைமக்கக் 
கூ ய ெப ம்பான்ைம ஆசனங்கைளப் ெப ம் 
மார்க்கத்ைதப் பற்றிேய கண்ணாயி ந்த . சிங்கள 
ெபௗத்தர்கேள ெப ம்பான்ைமயினர். இவர்களில் 
ெப ம்பான்ைமயினர் கிராமப் றங்களில் வாழ்ந்தனர். 
சிங்களப் ெபா மக்களின் ஆதரைவப் ெபற அவர்கள் மீ  
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ஆழ்ந்த ெசல்வாக்கிைனக் ெகாண் ந்த மர  ாீதியான 
நி வனங்களின் உதவிைய அவர் நா னார். த்தமத 
கு க்கள், கிராமத் ப் பள்ளி ஆசிாியர்கள், உள்நாட்  
ைவத்தியர்கள், ெசல்வாக்குக் ெகாண்ட விவசாயிகள் 
இவ ைடய அரசியல் க வியாகினார்கள். அேதேநரத்தில் 
அவ ம் இந் நி வனங்க க்குள் அதி ெசல்வாக்கு மிகுந்த 
பிக்கு ெபர ன(பிக்குகள் ன்னணி) வின் க வியானார். 
1953ல் சிங்கள மட் ம் அரச க ம ெமாழியாதேல தன் 

தல் இலட்சியெமன சுதந்திரக்கட்சி பிரகடனப் ப த்திய . 
கிறிஸ் வ - ஆங்கில ஆதிக்கம் ஒழிய, ஆங்கிலத் க்கூடாக 
சிங்களவரல்லாேதார் ெச த் ம் ஆதிக்கம் ஒழிய, சிங்களப் 
ெபா மகன் தன் உாிைமயான மண்ணில் சுதந்திரமைடய 
இ ேவ வழிெயனப் பிரச்சாரம் ஆரம்பித்த .

பிறப்பால் நிலப்பிரப் த் வ, ெவள்ைளயாட்சியின் 
ெந ங்கிய சகாவான கிறிஸ் வக் கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த 
பண்டாரநாயக்க, இங்கிலாந்தில் வாழ்ந்  கல்வி கற்  
ஐேராப்பிய மயப்ப த்தப்பட்டவர். இவர் சிங்கள 
ெபௗத்தரானார். சிங்கள ேதசிய உைடைய அணிந்தார். 
அவ ைடய கழ் வாய்ந்த நாவன்ைமயால் சிங்கள இனவாதப் 
பிரச்சாரத்ைத ஆரம்பித்தார். அவ ைடய பிரச்சாரம் ெவ ம் 
சுேலாகங்களல்ல. சிங்களப் ெபா மகனின் சகாப்தத்ைதத் 
ேதாற் விக்க, ெமாழிக்கும் மதத்திற்கும் த டம் ெகா த்  
ஒ  சிங்கள ெபௗத்த ‘ேசாஷ ஸ ஜனநாயக்கைத’ 
ஏற்ப த்தப் ேபாவாதாக அவர் பிரச்சாரம் ெசய்தார். கல்வி, 
ெதாழில், கலாச்சாரம் ேபான்ற சகல ைறகளி ம் சிங்கள 
ெபௗத்தர்க க்கு ‘உாிய இடம்‘ என்ற அவர  உ திெமாழி 
அநகாாிக தர்மபாலாவின் கன கைள நிைன ட் ன. 
தர்மபாலா சமகால மயப்ப த்தப்பட்டார்.
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இலங்ைகைய அதன் ‘உாிைமயாளர்களான’ சிங்கள 
ெபௗத்தவர்க க்கு மீட் க் ெகா ப்ப  என்ற ேகாஷத்ைதப் 
பரந்த மட்டத்தில் சிங்களப் ெபா மக்க க்கு ெந ங்கிய 
மர  ாீதியான நி வனங்க க் கூடாக ன்ைவத்ததன் 

லம் பண்டார நாயக்க .என்.பிைய விடப் பல 
ப கள் ந்திக் ெகாண்டார். அத் டன் தரகு தலாளி 
வர்க்கத்தின் நலன்கைளப் பிரதிப த்த .என்.பி ெசய்யத் 

ணியாத சிலவற்ைற ம் பண்டாரநாயக்க ெசய்வதாக 
உ திப் ப த்தினார். பிாிட் ஷ் தளங்கைள அகற்றல், 
ேதசியமயமாக்கல், ெதாழிற்சங்க உாிைமகைள ேம ம் 
ஜனநாயகமயப்ப த்தல், கூட் ச்ேசரா ெவளிநாட் க் 
ெகாள்ைக ேபான்றைவ .என்.பியினால் எண்ணிப் பார்க்க 

யாத ெகாள்ைககளாயி ந்தன. பண்டார நாயக்க 
தர்மபாலாவின் ஆத்மாைவப் பின்பற்றிய அேத ேநரத்தில் 
ஒ  ந ன சிங்கள ெபௗத்தவாதியா மாயி ந்தார். 
ேமல் நாட் க் கல்விக் கூடாகப் ெபற்ற ர்ஷ்வா பரல் 
க த் க்கைள அவர் தன் அரசியல் ெகாள்ைககைள வகுக்க 
நன்கு பயன்ப த்தினார். தர்மபாலாவின் ேதாள்களில் 
அமர்ந்தி ந்த பண்டாரநாயக்க தன் சமகாலத்  ச கத்தின் 
அரசியல் ேதைவகைளப் பற்றிய கணிசமான கிரகிப்ைபக் 
ெகாண் ந்ததால் அவரால் சிங்கள ெபௗத்தவாதத்திற்கு 
ேம ம் வ வளிக்க ந்த . இ ேவ அவாின் 
சந்தர்ப்பவாதம். இ ேவ அவாின் பலம். இ தான் அவாின் 
ெகாைலக்கும் வழிவகுத்த பயங்கரப் பல ன ம் என்றால் 
மிைகயாகா .

க்க க்க சிங்கள ெபௗத்தத் ேதாற்றத் டன் பண்டார 
நாயக்கவின் தைலைமயில் அைமந்த திய கூட்டான மக்கள் 
ஐக்கிய ன்னணி 1956ல் ேதர்தல் களத்தில் இறங்கிய . 
இந்தக் கூட் ல் இலங்ைகயின் மார்க்சிச இயக்கத்தின் தந்ைத 
என வர்ணிக்கப்ப ம் பி ப் குணவர்த்தனாவின் ரட்சிகர 
சமசமாஜக்கட்சி அங்கம் வகித்த . தமிழர்கைளக் கா கத் 
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திட ல் ேபாட் த் ேதா ாிப்ேபன் என்  சபதம் ெசய்த 
K.M.P ராஜரத்தினாவின் கு ம் இதில் ேசர்ந்தி ந்த . 
சிங்கள ெபௗத்தத்ைத 2500 வ டங்கள் ேபணிக் காத்தவர்கள் 
என்ற னிதப் ெப ைமக்குள்ளான த்த சங்கத்தின் பிக்கு 
ெபர னேவ பிரச்சாரத்தின் க்கிய சக்தியாய் விளங்கிய .

1953 ஆகஸ்ட் 12ம் திகதி .என்.பி அரசுக்ெகதிராக 
இட சாாிகள் மாெப ம் ஹர்த்தாைல ெவற்றிகரமாக 
நடத்தினர். இந்தப் ேபாராட்டத்தில் ெதாழிலாளர்க ம் 
ெபா மக்க ம் ெப மளவில் கலந்  கண்டனர். ஏ ேப க்கு 
ேமல் உயிாிழந்த இந்த ஒ நாள் ேபாராட்டத்தின் எ ச்சி 
டட்  ேசனநாயக்கைவப் பிரதமர் பதவியி ந்  
இராஜினமாச் ெசய்ய ைவத்த . அாிசி விைலேயற்றேம 
ஹர்த்தா க்குக் காரணமாக இ ந்த . சமசமாஜ, கம் னிஸ்ட் 
கட்சிகள் ன்னின்  தைலைம தாங்கிய இந்த ஹர்த்தா ல் 
பண்டார நாயக்க குறிப்பிடத்தக்க ஒ  பங்ைக ம் 
வகிக்கவில்ைல. ஆனால் .என். பி எதிர்ப்பிைன உயர் 
மட்டத் க்கு எ த் ச் ெசல்ல உதவிய இந்தப் ேபாராட்டத்தின் 
பாிைச அவேர 1956ல் தட் க் ெகாண்  ேபாய்விட்டார். 
பி ப் குணவர்த்தனா ேபான்ற பிரபல இட சாாித் தைலவர் 
ஒ வ ம் அவ ைடய அணியில் 1956ல் இ ந்த ம் அவ க்கு 
மிக ம் சாதகமாயி ந்த . சிங்கள ெபௗத்த ம் ேசாஷ ச ம் 
இைணந்த  ேபால் அந்தக் காட்சி ெபா மக்கள் கண்க க்குப் 
பட்ட  ேபா ம். இந்த இைண  குறியீட்  க்கியம் 
வாய்ந்த .

1956 ேதர்த ல் சமசமாஜிக ம் கம் னிஸ் க ம் 
சிங்களத் க்கும் தமி க்கும் சமஉாிைம என்ற 
ெகாள்ைகைய ன்ைவத்தனர். பண்டாரநாயக்கவின் 
இ பத்திநா  மணித்தியாலங்களில் சிங்களம் மட் ம் 
என்ற கர்ஜைன 1953க்குப் பின் எ ந்த ேபா  .என்.
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பி ம் தன  ெகாள்ைக ம் சிங்களம் மட் ேம என்  
கூற ஆரம்பித்த . ஆனால் இன் ம் அகற்கி ந்த தமிழ்ப் 
பகுதித் ெதாடர் க ம் அதன் கிறிஸ் வ ஆங்கில ெவளித் 
ேதாற்றங்க ம் .என். பிக்கு உண்ைமயான சிங்கள 
ெபௗத்தத் ேதாற்றத்ைதக் ெகா க்கவில்ைல. மக்கள் ஐக்கிய 

ன்னணிேயா  ஒப்பி ம் ேபா  .என்.பி ஓர் பாிசுத்தமற்ற, 
கவர்ச்சியற்ற ேதாற்றத்ைதேய ெகாண் ந்த . .என். பித் 
தைலவர்களில் அந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ேஜ.ஆர் ெஜயவர்த்தனா 
மட் ேம ேதசியஉைடயில் காட்சியளித்தார். ஆனால் 
ெஜயவர்த்தனா ெவகுஜனக் கவர்ச்சிையப் ெபா த்தவைர 
பண்டாரநாயக்க டன் ஒப்பிடக் கூ யவரல்ல. ன்  
குறிப்பிட்ட  ேபால் பல கராணங்களால் 1956ன் 
அரசியல் தி ப்பத்ைதச் சாதிக்கக் கூ ய நிைலயில் 

.என்.பி இ க்கவில்ைல. எல்லா நிைலைமக ேம 
பண்டாரநாயக்கவின் தைலைமக்குச் சாதகமாயி ந்தன.

மக்கள் ன்னணி ெவற்றி ெபற்ற . சிங்கள ெபௗத்த 
ெபா மக்கள் ‘ அப்ேப ஆண் வ‘ (நம  அரசாங்கம்) எனக் 
ேகாஷமிட்  திேதா ம் வலம் வந்  தம் ஆர்ப்பாிப்ைபக் 
காட் னர். பண்டாரநாயக்கவின் ெவற்றி இந்த மக்கைளப் 
ெபா த்தவைர ஓ  ற்றாண் ன் கன  நனவாகிய  
ேபால். இ வைர எ வித அந்தஸ் மின்றி ஆங்கில 
கிறிஸ் வ ஆதிக்கத்தின் கீழ் ழ்ந்  கிடந்த தம் ெமாழி ம் 
மத ம் ஆட்சிபீடம் ஏறிவிட்டன என்ற எக்காளம் மிஞ்சி 
வழிந்த . இத்தைகய ஒ  மேனாநிைல ெவகுஜன மட்டத்தில் 
ெவளிப்பைடயான  மக்கள் ஐக்கிய ன்னணியின் 
பிரச்சாரத்தின் தாக்கத்திைன ம் நன்கு லப்ப த்திய . 
ேதர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டங்கேள ெபா மக்களின் அரசியல் 
பள்ளிக்கூடங்கேளா எனக் க ம் வைகயில் அவர்கள் 
அறி ட்டப்பட் ந்தனர்.  ‘அப்ேப ஆண் வ‘  ஆர்ப்பாிப்பில் 
ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்  உணர் கள் பளிச்சிட்டன. ஆனால் 
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‘ சிங்களம் மட் ம் ‘ ேகாஷம் தமிழ் மக்கைள ம் இதில் 
பங்குபற்ற யாத நிைலக்குத் தள்ளிவிட்ட .

இட சாாிகள் தமி க்கும் சமஉாிைம என்ற ெகாள்ைகைய 
ன்ைவத்த ேபா ம் தமிழ்ப் பிரேதசங்களில் அவர்களால் 

ஒேர ஒ  ஆசனத்ைத மட் ேம ெபற ந்த . கம் னிஸ்ட் 
கட்சியின் ெபான். கந்ைதயா ப த்தித் ைறயில் ெவற்றி 
ெபற்  இலங்ைகயின் தலாவ  தமிழ் இட சாாி எம் 
பியானார். சமஷ் க் கட்சி ம்( தமிழரசுக் கட்சி ம்) தமிழ் 
காங்கிரசும் தமிழ்ப் பகுதியில் ெவற்றி ெபற்றன. தமிழரசுக் 
கட்சியினாின் ேதர்தல் பிரச்சாரங்களில் மக்கள் ஐக்கிய 

ன்னணியின் ெப ம்பான்ைம இனவாதத்திற்குப் பதில் 
ெகா ப்ப  ேபால் தமிழ் இனவாதம் அைமந்தி ந்த .

1956 ன் மாதம் ‘ சிங்களம் மட் ம்‘ சட்டம் 
பாரா மன்றத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட . மிக ம் 
சு க்கமாக ஒ  சில வாிகளில் எ தப்பட் ந்த  இந்தச் 
சட்டம். இட சாாிக ம் தமிழ் அங்கத்தவர்க ம் சட்டத்ைத 
எதிர்த்  வாதா  வாக்களித்தனர். தமிழ் அங்கத்தவர்கள் 
பாரா மன்றத்திற்கு ன்ேன கா  கத்திட ல் 
சத்தியாக்கிரகம் ெசய்தனர். அரசாங்க ஆதரவாளர்களான 
சிங்களக் குண்டர்களால் தாக்கப்பட்டனர். அன்  
சிறிய அளவில் நடந்த அந்தத் தாக்குதல் வரப்ேபாகும் 
இரத்தக்களாிைய ம் சாம்பைல ம் அறிவிப்ப  ேபால் 
அைமந் விட்ட . ம றம் சிங்களம் மட் ம் சட்டம் 
ஒ  திய சகாப்தத்தின் ஆரம்பத்ைத அறிவித்த . குட்  

தலாளி வர்க்கத்தின ம் ெப ம் ெசாத் டைமகளற்ற 
சிங்கள ெபௗத்தவாதப் த்திஜீவிகளின ம் அரசியல் 
எதிர்காலத்ைத ஸ்திரப்ப த் ம் ஒ  தி ப் ைனயாகிற  
அந்தச் சட்டம். இ வைர எ ந்  நிற்கத் திராணியற்றி ந்த 
ஒ  ேதசிய தலாளி வர்க்கத்தின் நலன்கைள ம் திய அரசு 
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பிரதிப த்த . ஆனால் அரசின் ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைக 
அதற்குள் அரசியல் பலம் ெகாண் ந்த குட்  தலாளித் வ 
வர்க்கத்தின ம் அதன் த்திஜீவிகளின ம் நலன்கைளேய 
கூ தலாகப் பிரதிப த்த .

ேதசியமயமாக்கல் ல ம் ெவளிநாட்  உதவி ட ம் 
திய அரசுசார் ெபா ளாதாரத் ைற ஒன்றிைன வி த்தி 

ெசய்வதில் பண்டாரநாயக்க அரசாங்கம் கவனம் ெச த்திய . 
இதன் லம் இரண்  உடன  ேநாக்கங்கைள மக்கள் 
ஐக்கிய ன்னணி அரசு நிைறேவற்ற விைழந்த . 
ஒன்  தரகு தலாளித் வ வர்க்கத்தின் ெபா ளாதாரப் 
பலத்ைதக் கட் ப்ப த்தல், மற்ற  வள ம் திய அரச 
கூட் த்தாபனங்களில் ந்தவைர அரசாங்கத் க்குச் 
சார்பான சிங்கள ெபௗத்த த்திஜீவிக க்குமம் கீழ்மட்ட 
ஆதரவாளர்க க்கும் ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்குதல். அரச 
கூட் த்தாபனங்கேள திய சிங்கள ெபௗத்த உணர் ள்ள 

காைமயாளர்கைள உ வாக்கும் கூடங்களாயின. 
இத்தைகய அரச தலாளித் வம் ேதான்றச் சில றநிைலக் 
காரணிகள் இ ந்தன. சில க்கிய உற்பத்தித் ைறக க்கு 
ேவண் ய லதனக் குவிய ம் ஈ பா ம் தனியார் ைறயில் 
இ க்கவில்ைல. அரசின் ேநர  உதவி டன் தனியார் ைற 
இந்தத் ைறக க்குள் ெசல்லக்கூ ய ெகாள்ைக ாீதியான 
சாத்தியப்பா கள் இ ந்தன. ஆயி ம் பண்டார நாயக்க அரசு 
அந்த வழிையப் பின்பற்றவில்ைல. அரச லதனம் மட் ேம 
இ ந்த தலீட் ச் சந்தர்ப்பங்கைளப் பயன்ப த்திய . 
இந்த நடவ க்ைக தரகு தலாளி வர்க்கத்ைத எதிர்ப்பதாக, 
கட் ப்ப த் வதாக அைமந்த ேபா ம் அதன் தன்ைமைய 
மாற் வதாக அைமயவில்ைல. ஆயி ம் மக்கள் ஐக்கிய 

ன்னணியின் ஜனரஞ்சக அரசிய க்கு இ  தற்கா கமாகப் 
பயன்பட்ட . அரச தலாளித் வத் ைறயின் வளர்ச்சி 
குட்  தலாளி வர்க்கப் த்திஜீவிகளின் அபிலாைஷகைளத் 
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தி ப்திப்ப த் வதாக அைமந்த . இவர்கள் இந்தப் 
ெபா ளாதாரப்ேபாக்கிைன ‘ேசாச ஷம்’ என் ம், 1956ல் 
ஒ  இரத்தம் சிந்தாத ரட்சி ஏற்பட்டெதன் ம் பிரச்சாரம் 
ெசய்தார்கள்.

பண்டார நாயக்க அரசின் ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைககள் 
இலங்ைகயின் குைறவி த்திையப் ேபாக்க வழிவகுக்கவில்ைல 
என்பைத அ பவ ாீதியாக நாம் அறிந் ள்ேளாம். ஆனால் 
இலங்ைகயின் பாரா மன்ற அரசியல் கட் க்ேகாப் க்குள் 

.என்.பி ெசய்யத் தயாராயில்லாத ஒன்ைற ம.ஐ.  
1956ல் ெசய்யத் தயாராயி ந்த . இந்த ேவ பாட் ைன 
நிைன கூ தல் அவசியம். ேதர்தல் அரசிய க்கு 
உதவக்கூ ய ஒ  ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைக அள  ாீதியி ம் 
ெசல்வாக்கி ம் க்கியத் வம் ெப ம் குட்  தலாளி 
வர்க்கத் க்கும், அதன் திய த்திஜீவிக க்கும் உடன யான 
நன்ைமத வதாக இ க்க ேவண் ம். தரகு தலாளி 
வர்க்கத்தின் நலன்கைளக் குறிப்பிடத் தகுந்தள  தியாகம் 
ெசய்ேத இைத அன்ைறய நிைலயில் அைடய ம். .என்.
பியின் வர்க்கப் பிைணப் கள் ேதசியமயமாக்கைல ம் 
அரசகூட் த்தாபனங்கைள அைமத்தைல ம் ஏற்க யாக் 
ெகாள்ைககளாக்கின. 1956ல் .என்.பியின் அரசியல் பாங்கு 
இலங்ைக நிைலைமகளில் சற் ப் பின்னைடந்ததாயி ந்த . 
இைதப் பின்னர் அதன் தைலவர்கள் ஏற் க் ெகாண்டனர். 
அதற்கைமய அவர்கள் தம  கட்சிக்குப் திய ேதாற்றத்ைத ம் 
ெகா த்தனர்.

பண்டாரநாயக்க அரசாங்கத்தின் ெவளிநாட் க் 
ெகாள்ைக ேசாஷ ச நா களின் ஆதரைவப் ெபற்ற . 
1956 க்குப் பின் தான் இலங்ைக ேசாஷ ச நா க டன் 
இராஜதந்திரத் ெதாடர் கைள ஏற்ப த்திக் ெகாண்ட . இதன் 
விைளவாக ேசாஷ ச நா களின் ெபா ளாதார உதவிகள் 
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வரத் ெதாடங்கின. இைவ அரச கூட் த்தாபனங்களின் 
வளர்ச்சிக்கு உதவின. ஆயி ம் அரச தலாளித் வத் ைற 
ெப ம் ெபா ளாதாரத் தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தத்  தவறிய . 
இந்தக் கூட் த்தாபனங்களின் ெசயற்பா கள் ெபா ளாதார 
அைமப்பின் தன்ைமகைள ம் இயக்கத்ைத ம் 
மாற்றத்தவறின. 1970 களில் இந்த நிைலைம நன்கு 
ெதளிவாகிய . இ ேவ 1977ல் வந்த ெபா ளாதாரக் 
ெகாள்ைகைய நியாயப்ப த்திய .

சிங்கள ெபௗத்தவாத ம் ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைக ம் 
இைணந்த இன்ெனா  க்கிய பகுதி விவசாயக் 
கு ேயற்றத் திட்டங்களாகும். வரண்ட பிரேதசத்தில் 
கா கள் ெவட்டப்பட் , நிலம் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்  
நீர்ப்பாசன வசதிக டன் அரச ெசலவில் நிலமற்ற 
விவசாயிகைளக் கு ேயற் ம் ெகாள்ைக சுதந்திரத்திற்கு 

ன்பி ந்ேத ஆரம்பித்தி ந்த . 1938ம் ஆண் ல்தான் இந்தக் 
ெகாள்ைக அப்ெபா  விவசாய அைமச்சராயி ந்த D.S 
ேசனாநாயக்கவினால்  உ ப்ெபற்ற . சுதந்திரத்திற்குப் 
பின் சகல அரசாங்கங்க ம் இந்தக் ெகாள்ைகையப் 
பின்பற்றின. சிங்களப் பகுதிகளி ள்ள ெப நிலச் 
ெசாந்தக்காரர்களின் உடைம உற கைள மாற் வைதத் 
தவிர்க்கும் ஓர் வழியாக ம் இந்தக் ெகாள்ைக அைமந்த . 
நிலமற்ற சிங்கள விவசாயிகைள அரச ெசலவில் அரச 
காணிகளில் கு ேயற் ம் திட்டங்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் 
ேவண் ெமன்ேற தமிழ்ப் பிரேதசங்களில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டன. 
இவற்றிற்கூடாகக் கீழ்மாகாணத்தில் ெப மள  வியியல் 
ாீதியான மாற்றங்கள் ஏற்பட் ள்ளன. தமிழ்ப் பிரேதசங்கள் 

வியியல் ாீதியான ெதாடர்பிைனப் பல இடங்களில் 
இழந் ள்ளன.



இலங்ைகத ்ேத
ய இனப்பிரசச்ைன

100

இந்தக் கு ேயற்றத் திட்டங்கள் சிங்கள ெபௗத்தர்கள் 
தங்களின் பைழய நாகாீக ஸ்தானங்க க்குத் தி ம் ம் 
ஒ  சாித்திரக் ைகங்காியமாக ஆ ம் கட்சியினால் 
க தப்ப கிற . தமிழர்கள் மத்தியில் கு ேயற்றப்ப ம் 
சிங்கள விவசாயிக க்கு இன ஐக்கியம், சேகாதரத் வம் 
பற்றிய சிந்தைனகைள ஊட் வதற்கு மாறாகச் சிங்களப் 
ெப ந்ேதசிய இனவாதச் சிந்தைனகைளேய ஊட் ள்ளனர் 
பல சிங்கள் ெபளத்த ஸ்தாபனங்கைளச் ேசர்ந்ேதார். 
பல சந்தர்ப்பங்களில் அரச அதிகாாிக ம் இத்தைகய 
பிரச்சாரங்களில் ஈ ப வ ண் . விவசாயிகள் மீ  
கணிசமான ெசல்வாக்கிைன மர  ாீதியாகக் ெகாண் ள்ள 

த்த பிக்குகளில் ெப ம்பாலாேனார் இனம், மதம், நா  
என்ற இனவாதப் ேபாதைனையேய ெசய்வார்கள். திய 
கு ேயற்றத்திட்டங்களில் வா ம் சிங்கள மக்க க்கும் 
அயல் பகுதிகளின் தமிழ் மக்க க்கும் ற்றி ம் நல்ல உற  
இல்ைலெயன்  ெசால்வதற்கில்ைல. அவர்களிைடேய 
ஏற்ப ம் இயற்ைகயான நட் றைவப் பலப்ப த் வைத ம் 
விட பல னமாக்குவதா ம் குேராதத்ைத வளர்ப்பதா ேம 
பிரச்சாரங்கள் உள்ளன. கு ேயற்றத் திட்டங்களினால் 
தமிழ்ப் பகுதிகளில் ஏற்பட்ட சிங்கள-தமிழ் குேராத 
உணர் கள் பரம்பைரயாகப் பல்லாண் கள் தமிழ் 
பிரேதசங்களில் வாழ்ந்  வந்த சிங்கள மக்க டான 
உற கைள ம் பாதித்த ள்ளன. நீண்டகாலம் சேகாதரத் வ 
உணர் டன் வாழ்ந்த சிங்கள-தமிழச் ச கங்களிைடேய 

திய பிரச்சாரங்கள் கத் ெதாடங்கிய பின் உற க ம் 
மாறிப்ேபாயின.

தமிழ் மக்களின் சுயநிர்ணய உாிைமயின் அ ப்பைடயான 
பிரேதச ஒ ைமப்பாட் ைன றிய ப்பேத அவர்களின் 
சுயாட்சி, சமஷ் , பிாிவிைனக் ேகாாிக்ைககைள றிய க்க 
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மிக ம் உ தியான வழிெயன்பைத அரசாங்கங்கள் 
நன்கு உணர்ந்  ெசயற்பட்  வந்தி க்கின்றன. இந்த 
நீண்ட கால அரசியல் சதியில் நிலமற்ற வறிய சிங்கள 
விவசாயிகள் பகைடக்காய்களாக ம் பயன்ப கிறார்கள். 

ரதிஷ்டவசமாகத் தமிழ் பிரேதசத்தில் கு ேயற்றப்பட் ள்ள 
சிங்கள விவசாயிகைள ‘பா காப் ’ என்ற காரணத்தினால் 
ெபா சா ம் ஆ தப்பைடயின ம் தம்வசமாக்கி ள்ளனர். 
இன ஒ க்க ன் க விகளான இவ்வி  பைடக ம் பல 
சந்தர்ப்பங்களில் சிங்கள விவசாயிகைளத் தமிழ க்கு 
எதிராகத் ண் விட் ள்ளன. ெதாடர்ந் ம் இைதச் 
ெசய்  வ கின்றன. ஒ றம் ‘இனம்-மதம்-நா ’ என்ற 
சிங்கள ெபௗத்தப் பிரச்சாரம் ம றம் ஆ தப்பைடகளின் 

ண் தல் இவற்றிற்கிைடேய அகப்பட் ள்ள சிங்கள மக்கள் 
தமிழர்கைள எதிாிகளாகக் க வ  இயற்ைகேய. இனவாதக் 
க த்தைமவின் தாக்கம் நண்பர்கைள எதிாிகளாக ம் 
எதிாிகைள நண்பர்களாக ம் மாற்றி விட்ட .

இனவாதμm கலாcசார அைமp kக m
1956 ந்  இன் வைரயிலான வரலாற்றில் சிங்களப் 
ெப ந்ேதசிய இனவாதத்தின் மிக ம் ஒ ங்கான 
ெதாடர்ச்சியான வளர்ச்சிையக் கலாச்சாரத் ைறகளிேல 
காணலாம். சிங்களம் அரசக ம ெமாழியானைதத் 
ெதாடர்ந்  சிங்கள, தமிழ் ெமாழிகள் பாடசாைலகளில் 
ேபாதனா ெமாழிகளாயின. பாலர் வகுப்பி ந்  
பல்கைலக்கழகப் கு கம் வைர பாடப் த்தகங்கள் 
சுயெமாழிகளில் ஆக்கப்ப ம் பணியிைனக் கல்வி அைமச்சு 
ேமற்ெகாண்ட . பாட ல்களில் வகுப் வாதம் சம்பந்தப்பட்ட 
ஆய் கள் சில சமீபகாலத்தில் நைடெபற் ள்ளன. இைவ 

ன்பி ந்ேத ெபா வாக நம்பப்பட்ட பல உண்ைமகைள 
ஆதார ர்வமாக ெவளிப்ப த்தி ள்ளன. இ  ெதாடர்பான 
ஓர் அறிக்ைகைய ம் சில கட் ைரகைள ம் ஒ  குறிப்பிட்ட 
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ஆய் க்கு வின் தைலவரான ெறஜி சிறிவர்த்தன 
ெவளியிட் ள்ளார்20. 

இந்த ஆய் களின்ப  சிங்களக்குழந்ைதகள் 
ெதாடர்ச்சியான ஒ  சிங்கள இனவாத சிந்தைன 
மாற்றத்திற்கு ஆளாகிறார்கள். சிங்கள ெபௗத்தவாதத்தின் 
அத் டன் இைணந்த ஆாியவாதத்தின் அ ப்பைடயிலான 
வரலாற்  வியாக்கியான ம் ச கக் கல்வி ம் இளம் 
தைல ைறக்கு ஊட்டப்பட்  வ கின்ற . அேதேநரத்தில் 
தமிழ்பாட ல்களில் ேதசிய ஒ ைமப்பா  பற்றி அ த்திக் 
கூறப்ப கிற .ெறஜி சிறிவர்த்தனாவின் ஆய் க்கு வின் 
க த் ப்ப ,

‘தமிழ்ப் த்தகங்கள் தமிழரல்லாத, இந் க்கள் அல்லாத 
ெமாழி மதப்பிாி களின் வாழ் ைற, கலாச்சாரம் 
பற்றிய விளக்கத்ைத ம் அதன் மீ  மதிப்பிைன ம் 
ஏற்ப த்த விைழகின்றன. அைவ ஒ  ெபா த் 
ேதசிய ஒ ைமப்பாட் ணர்ைவ ன்ைவக்கின்றன. 
சிங்கள ல்கள் பிரத்திேயகமாக ஒற்ைறக்கலாச்சார 
(monocultural) உள்ளடக்கத்ைதேய ெகாண் ள்ளன 
- அதாவ  அைவ காட் ம் வாழ் ைற க்க 

க்கச் சிங்களவர்களின  மட் மின்றி சிங்கள 
ெபளத்தர்களின . மற்றய ச கங்களின் வாழ் ைற, 
கலாச்சாரம் பற்றிய விளக்கத்ைத ம் அ தாபத்ைத ம் 
வளர்க்க யற்சி எ க்கப்படாத  மட் மின்றி 
இந்த ல்கள் ராவி ம் தமிழர்கள் மர  ாீதியான 
எதிாியாகேவ இனங்காட்டப்பட் ள்ளனர்21.‘ 

20 இந்தக் கு வின் ெவளியீ : School Text Books and Communal Rela-
tion in Sri Lanka (Part I Analysis of Text Books).  Council for Communal 
Harmony,23/A Milagiriya Avenu Colombo 4 

21 Reggie Siriwardene School Books, Communalism and National unity, 
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திதாக எ தப்பட் ள்ள பாட ல்களி ம் இேத தன்ைம 
ெதாடர்வைத ம் ெறஜி சிறிவர்த்தன சுட் க்காட் ள்ளார். 
ஒ  சிங்கள ல் தீபாவளி பற்றி ஒ  பாடம் இடம் 
ெபற் ள்ள . இ  பற்றி சிறிவர்த்தன பின்வ மா  
குறிப்பி கிறார்.

‘ஒ  த்தகத்தில் தீபாவளி பற்றி ஒ  பாடம் இ க்கிற . 
தற் பார்ைவயில் இ  தமிழ் இந் க் கலாச்சாரத்ைதச் 

சிங்களக் குழந்ைதக க்கு அறி கம் ெசய் ம் ஒ  
வரேவற்க கூ ய  உத்தி என்ேற ப கிற . ஆயி ம் 
இந்தப் பாடத்ைத வாசிக்கும் ேபா  இதில் இ க்கும் ஒ  
விடயத்தினால் இந்த ேநாக்கம் திைச தி ப்பப் ப கிற . 
தீபாவளி இந்தியாவி ந்  வந்த தமிழர்களின் 
சந்ததியினரான இலங்ைகயில் வா ம் மக்களால் 
ெகாண்டாடப்ப கிற  என்ேற குறிப்பிடப்ப கிற . 
இந்த வசனத்தில் ஒேரஅ யில் தமிழர்கள் இந்நாட்ைடச் 
ேசரா ஒ  ெவளியார் என்  சிங்களக் குழந்ைதக க்கு 
அறி கப்ப த்தப்ப கின்றனர்’22 .

சிங்களப் பாட ல்களின் இந்த ஒற்ைறக் 
கலாச்சார இனவாதம் சார்ந்த ேபாக்கிைன ேம ம் 
உரப்ப த் பைவயாக மற்றய கலாச்சாரச் சாதனங்கள் 
அைமந் ள்ளன.1956க்குப் பின் சிங்கள கைல 
இலக்கியத்திற்கு விேசஷ ஊக்குவிப்  வழங்கப்ப கிற . 
இதன் ஓர் நல்ல அம்சம் சிங்கள நாடகம், இைச, நடனம் 
ேபான்றைவ நன்கு வளர்ந் ள்ளன. சிங்கள அரங்கிய ன் 
வளர்ச்சி குறிப்பாக உத்திகள், தமிழ் அரங்கியல் வளர்ச்சிக்கு 

Saturday Review February 12, 1983 p.8 

22 ibid p.8 
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உதவி ள்ளன என்ப ம் உண்ைம. அேத ேநரத்தில் 
இந்த சிங்கள கைல இலக்கிய வளர்ச்சியின் தலாய 
ெசல்வாக்கு மிகுந்த ேபாக்கு சிங்கள ெபௗத்த இனவாதத்தின் 
க வியாகேவ அைமந் ள்ள . 

இலங்ைக ஒ பரப் க்கூட் த்தாபன ம் பல ஜனரஞ்சகப் 
பத்திாிைகக ம் சஞ்சிைகக ம் இனவாதப் பிரச்சாரச் 
சாதனங்களாக இயங்குகின்றன. இந்தப் பிரச்சாரத்தில் 
ஆாிய சிங்கள ெபௗத்தத்தின் தனித் வப் ெப ைம மட் ம் 
கூறப்படவில்ைல. தமிழர், இந்தியர் விேராத உணர் க ம் 
வளர்க்கப்ப கின்றன. பிரபல சிங்களப் பாடகி நந்தா 
மா னி பல ஆண் க க்கு ன்  மிக அழகாகப் பா ள்ள 
‘இ  எங்கள் சிங்கள நா ’ என்ற பாடல் இலங்ைக 
ஒ பரப் க்கூட் த்தாபனத்தினால் தின ம் ஒ பரப்பப்பட்  
ஜனரஞ்சகப்ப த்தப்பட் ள்ள . இேத நந்தா மா னி 
1977ம் ஆண் க்குப் பின் சிங்கள இைளஞர்க க்குச் 
சிங்கத்தின் ரத்ைத நிைன ட் ம் இனவாதப் பாடல்கைளப் 
பா ள்ளார். நந்தா மா னி ஒ  உதாரணம் மட் ேம. 
இவைரப் ேபான்  பலர் உள்ளார்கள்.

இன்ைறய சிங்கள நாடகங்களில் தமிழர் நாட்ைடப் 
பிளக்க ய ம் ேராகிகள் என்ற க த் ம் ஆங்காங்ேக 
ெவளிப்ப கின்றன. ற்ேபாக்காளர்கள் என்  
பிரபல்யமான சில இளங் கைலஞர்கள் கூட இத்தைகய 
பிரச்சாரங்களில் ஈ ப வ  வ ந்தத்தக்க . அ மட் மல்ல 
நாடகங்களில் சிாிப் க்கிடமான ேகாமாளிப் பாத்திரங்கைளத் 
தமிழர்களாக்கும் ஒ  ம ந்த உத்திைய ம் பலர் 
ைகயா கிறார்கள். இன்ைறய சூழ்நிைலயில் இந்தச் 
ெசயல் இனெவ ப் க்கு ேம ம் உத வதாக இ க்கிற . 
ஏற்கனேவ மற்றய பிரச்சாரச் சாதனங்களால் ஆழ்ந்த 
இனவாத உளவியைலக் ெகாண் ள்ள இரசிகர்களின் 
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கீழ்மட்ட ரசைனக்குத் தீனி ேபாட் ப் க ம் பண ம் 
ேத ம் கு க்குவழிையப் பல சிங்கள கைலஞர்கள் 
பின்பற் கிறார்கள். அரச உைடைமகளான ெதாடர்  
சாதனங்கைள இவர்கள் நன்கு பயன்ப த் கிறார்கள். 
கைலஞர்களின் இந்தக் கு க்குவழிப்ேபாக்கு 
அரசியல்வாதிகளின் ேபாக்கி ந்  ேவ பட்டதல்ல.

1960 களில் நான் ேபராதைனப் பல்கைலக்கழக 
மாணவனாயி ந்ேதன். அப்ெபா  சிங்கள, தமிழ் 
மாணவர் மத்தியில் நட் றைவ குேராத உண்ரைவ ம் 
விட மிஞ்சியி ந்த . இன்  அேத ேபராதைன 
வளாகத்தில் பல சிங்கள மாணவர்கள் தமிழ் 
மாணவர்கைள ம் ஆசிாியர்கைள ம் தாக்கி அவமதிப்பதில் 
மகிழ்ச்சியைடகின்றனர். இந்த மாற்றம் கலாச்சார 
சாதனங்க க்கூடான பிரச்சாரத்தின் ஒ  ேநர  விைள  
என்ேற ெசால்ல ேவண் ம். பாலர் வகுப்பி ந்  ச்சி 

க்கைளக் ெகால்வ  பாவம் என்ற த்த ேபாதைனையப் 
ெப ம் அேத ேநரத்தில் ‘இனம்-மதம்-நா ’ என்ற 

னிதத் வமான ன்றின ஐக்கியத்திைன ம் பற்றிய 
ேபாதைன தமிழர்கைளத் தாக்குவைத, அவமதிப்பைத 
நியாயப்ப த் வதாக ம், ண் வதாக ம் இ க்கிற . 
ெகா ம்  ம த் வபீடச் சிங்கள மாணவர்கள் தம் டன் 
ஒேர வி தியில் வாழ்ந்த தமிழ் மாணவர்கைள ேமாசமாகத் 
தாக்கி விரட் ய சம்பவம் பல இலங்ைகயைரத் தைலகுனிய 
ைவத்த . இவர்கள் தான் எதிர்கால ைவத்தியர்கள், உயிர் 
காக்கும் மனித ெதய்வங்கள். அவர்களின் இந்த நடத்ைதைய 
நாம் அரசியல்-கலாச்சார-உளவியல் பின்னணியில் 
ைவத்ேத பார்க்க ேவண் ம். அப்ேபா தான் மனிதர்களின் 
மனிதத் வமற்ற நடத்ைதையச் சாியாகப் ாிந்  ெகாள்ள 

ம். 1983 ன் வன்ெசயல்களில் ெகா ம்பில் 14-
15 வயதில் சிங்கள இைளஞர்கள் பல ம் ெப மளவில் 
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ஈ பட் ந்தனர் எனக் கூறப்ப கிற . ெகா ம்பின் 
பிரபல ெபௗத்த பாடசாைல ஒன்றின் மாணவர்களின் 
காைடத்தனம் பற்றி மிக ம் விசனத் டன் சிலர் ேபசினார்கள். 
இந்த மாணவர்களின் நடத்ைதக்கு உடன க் காரணம் 
யாழ்ப்பாணத்தில் ெகால்லப்பட்ட 13 இரா வ ரர்களில் 
ஒ வர் அவர்களின் பாடசாைலப் பைழய மாணவர் என்ற 
ெசய்தி எனக் கூறப்ப கிற . இப்ப  அநாகாீகமாக, 
அவமானத் க்குாிய ைறயில் நடந்  ெகாள் ம் ஒ  
இனவாதம் மிகுந்த இளம் சந்ததி எப்ப  உ வான ? 
இைத உ வாக்கிய சக்திகள் எைவ? இன்  அவமானத்தில் 
தைலகுனி ம் மனித த் வம் ெகாண்ட இலங்ைகயர்கள் 
இந்தக் ேகள்விகைளக் ேகட்க ேவண் ம். அப்ேபா தான் 
கடந்த 30 வ டங்களாகப் ெபற்ேறார்க ம், ஆசிாியர்க ம் 
ெப மளவில் உடந்ைதயாக இ ந்த கலாச்சார ‘ம மலர்ச்சி’ 
பற்றி அவர்கள் ம பாிசீலைனையச் ெசய்ய ம்.

கல்வி கலாச்சார சாதனங்க க்கூடாகப் குத்தப்ப ம் 
இனவாத உணர்  ச க மட்டத்தில் ஆழப்பதிந்  அரசிய ன் 
உதவி டன் ஒ வித சுயாதீன இயக்கப்பாட் ைனப் 
ெபற்றி ப்பைத அவதானிக்கலாம். இன்ைறய க்கிய 
அரசியல் கட்சிகள் - அதாவ  பாரா மன்ற அரசிய ல்- 
சிங்கள ெபௗத்த தனித் வம் என்ற அ ப்பைடைய மீறி 
ஆ ம் கட்சிகளாவ  சுலபமான காாியமில்ைல. சிங்கள ச க 
உணர்வின் தைலயாய அம்சமாக இத்தைகய ஒ  ேபாக்கு 
அரேசாச்சும் வைர வர்க்கப்ேபாராட்டம் ம ங்க க்கப்ப ம். 
இன்ைறய இலங்ைக அரசிய ல் பாட்டாளி வர்க்க 
இயக்கங்களின் ழ்ச்சியின் ஒ  க்கிய காரணம் வர்க்க 
உணர் கைள ம ங்க க்கும் இனவாதத்தின் ஆதிக்கேம. 
இங்கு விபாிக்கப்பட்ட  ேபால் இந்த ஆதிக்கம் ெவ ம் 
ேமைடப்ேபச்சு மட்டத்தில் மட் மல்ல, இளம் சந்ததிகளின் 
அன்றாட ச க வாழ்வில் அவர்களின் ச க ேநாக்கில் 
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அவர்களின் தம்ைமப் பற்றிய மற்றய இனத்தவர் பற்றிய 
கணிப்பீ களில் எல்லாம் பரந்த ற்ேபாக்கான வர்க்கப் 
பார்ைவக்கு இடமில்லாத வைகயில் ேமலாதிக்கம் ெசய்கிற .

இந்த ேமலாதிக்கத்ைத ஒ  இயற்ைகயான நிைலைமயாக 
ஏற் க் ெகாண்  சில மனிதாபிமான இயக்கங்கள் 
ேவைல ெசய்கின்றன. இதனால் மைற கமாக இைவ 
இந்த ேமலாதிக்கத்ைத ேம ம் பலப்ப த் கின்றன. 
மற்றய நா களில் ’சர்வேதாயம்‘ ேபாதித் ப் பாிசு ெப ம் 
‘மக்கள் மட்ட’ சிந்தைனயாளர்க ம் இலங்ைகக்குள் 
இந்த ேமலாதிக்கத் க்கு கட் ப்பட்டவர்கேள. 1983ன் 
ெகா ைமக க்குப் பின் ஒ  நிகழ்ச்சியில் உைரயாற்றிய 
இலங்ைக ஜனாதிபதி ஜயவர்த்தன நாட் ல் நைடெபற்ற 
சம்பவங்கள், தத் வம் பற்றிய, நாகாீகம் பற்றிய ஒ  
பிரச்சைன என்ற மாெப ம் க த்திைன ெவளியிட் ள்ளார். 
ஜனாதிபதி அவர்கேள தன  க த்திைனச் சற்  
ஆழமாக அலசிப்பார்த்தல் அவசியம். நாகாீகத்ைத ம், 
அநாகாீகத்ைத ம் ேதாற் விப்பவர்கள் மனிதர்கேள. 
ஜனாதிபதி ெப ைமப்ப ம் 2500 வ ட கால சிங்கள 
ெபௗத்த நாகாீகம் ஏன் ஒ வ ைடய தைலைமயின் கீழ் 
இப்ப யாகி விட்ட ? தமிழர்கள் மீ  ெகா ைமகள் 
கட்டவிழ்த்  விடப்பட்ட உச்சக்கட்டத்தில் ஜனாதிபதி 
அவர்கேள ‘சிங்கள மக்களின் இயற்ைகயான ஆவைலத்’ 
தி ப்திப்ப த்த யாப்பில் ஆறாவ  தி த்தத்ைதக் ெகாண்  
வர ேவண் யி ந்த . இயற்ைகயான ஆவல் வி ப்பம் 
என்றால் என்ன? அத்தைகய வி ப்பங்கள் சிங்களவர்க க்கு 
மட் ம்தானா உண் ? 77 வயதினரான மிக ம் ப த்த 
ஜனாதிபதி அவர்கள் ‘சிங்கள மக்கைளத்’ தி ப்திப் ப த்த 
விைழந்தாேர ஒழிய இம்ைசக்குள்ளான தமிழர்க க்காக 
ஒ  அ தாப வார்த்ைதையக் கூட ெவளியிடவில்ைல. 2500 
வ டங்கள் மட் மல்ல, பல்லாயிரம் வ டங்கள் நீண்ட மனித 
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நாகாீகத்தின் அ ப்பைட அலகான மனிதாபிமானம் ஏன் ஒ  
நாட் ன் ஜனாதிபதிக்ேக வரவில்ைல. க ைணயின் உ வான 

த்தபகவாேன ேநாில் வந்  ஆசிர்வதித்தவர்களாகக் 
க தப்ப ம் இலங்ைகச் சிங்கள ெபௗத்தர்களின் தைலவர் 
நடந்  ெகாண்ட விதம் அவர் எ ப்பி ள்ள அேத ேகள்விக்கு 
நம்ைம மீண் ம் ெகாண்  ெசல்லவில்ைலயா?  ஜனாதிபதி 
தனிப்பட்ட ைறயில் இனவாதியா இல்ைலயா என்பதல்ல 

க்கியம். அவ ைடய அரசியல், அவ ைடய தைலைமயில் 
உள்ள கட்சியின் அரசியல் இ தான் க்கியம். அப்ப ப் 
பார்க்கும் ேபா  ஜனாதிபதி ம் அவ ைடய அகங்காரம் 
ெகாண்ட மந்திாிக ம் அவர் குறிப்பிட்ட நாகாீகம் பற்றிய 
பிரச்சைனயின் அங்கங்கேளெயாழிய தீர்வின் பக்கத்தினர் 
அல்ல.

சிங்களப் ெப ந்ேதசிய இனவாதத்தின் இத்தைகய 
பரவலான ஆழமான ஸ்தாபனமயமாக்கல் குட் ப் ர்ஷவா 
அரசிய ன் ெபாப்பி ஸ்ட் தன்ைமயிைன ம் ெதளிவாகக் 
காட் ய . அநகாாீக தல் பண்டாரநாயக்க வைர 
‘மக்கள் மட்டத்திற்கு’ ஜனரஞ்சகப்ப த்தப்பட்ட .என்.
பியின் தைலவர்கள் வைர பைழயெதா  சிங்கள ெபௗத்த 
ெபாற்காலம் பற்றிய பின் ேநாக்கிய கற்பனார்த்தவாதம் 
ேமைடப் பிரச்சாரத் க்கு நன்கு உதவிய . ஆனால் 
இத்தைகய குட் ப் ர்ஷவாக் க த்தைம  ஜயவர்த்தனாவின் 
ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைகக்கும் அ  சார்ந்  நிற்கும் ர்ஷவா 
வர்க்கத்தின் நலன்க க்கும் உண்ைமயில் ஒத் வராத . 
இந்த ரண்பா  ஒ றம் இலங்ைகப் பாரா மன்ற 
அரசிய க்கு அவசியமான ஜனரஞ்சக சந்தர்ப்பவாதத்திற்கும் 
ம றம் லதனக்குவிய ன், ெபா ளாதார வளர்ச்சியின் 
ேதைவக க்குமிைடயிலான ரண்பாெடனக் கூறினால் அ  
மிைகயாகா .
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இனவாதμm இட சா  இயkகμm
இனவாதம் என்ற ேபய்க் காற்றால் ஏற்ப த்தப்பட்ட 
பிரவாகத்தில் எதிர்நீச்சல் ேபாட ற்பட்ட இட சாாிகள் 
ெவற்றி ெபற்றனரா என்ற ேகள்விைய ஏற்கனேவ 
எ ப்பியி ந்ேதன். இப்ேபா  அைதப் பற்றிச் 
சிலவார்த்ைதகள் கூ வ  ெபா ந் ம்.1958ல் இனக்கலவரம் 
- அ தான் நம  2500 வ டங்க க்கும் ேமலான சிங்கள 
தமிழ் உறவின் வரலாற்றில் தலாவ  சிங்கள- தமிழ் 
இனக்கலவரம் - ேதான்றிய ேபா  சமசமாஜிக ம் 
கம் னிஸ் க ம் ணி டன் தமிழ் மக்கைளப் 
பா காத்தனர்.ேவைலத்தலங்களில் விேசட கு க்கள் 
அைமத் த் தமிழ்த் ெதாழிலாளர்கைளக் காப்பாற்றினர். 
ெகா ம்பில் ெத க்களி ம், சந்திகளி ம் சிங்களக் 
குண்டர்க க்கு கம் ெகா த்தனர். ேகாவிந்தன்கள், 
தங்கேவ கள், கந்தசாமிகள் சிங்களத்ேதாழர்க டன் 
ஒன்றிைணந்  வர்க்கப்ேபாராட்டத்தில் உயிைரத் 
தியாகம் ெசய்  கட்  வளர்த்த இயக்கத்தின் 
இட சாாிகள் தமிழ்மக்கைளப் பா காத்தனர். இ  
ெதாழிலாளவர்க்கத்திற்குப் ெப ைமையத் ேத த் தந்த . 
ஆனால் இ ேவ இட சாாிகளின் எதிர்நீச்ச ன் கைடசிக் 
காட்சியாக ம் அைமந்த 23. 

1957ன் பிற்பகுதியில் பண்டார நாயக்க- ெசல்வநாயகம் 
ஒப்பந்தம் ைகசாத்திடப்பட்ட . இதன்ப  பிரேதசசைபகள் 

லம் தமிழ் மக்க ச் சில அ ப்பைட உாிைமகள்- 

23 இந்தப் பகுதி இட சாாி இயக்கத்தின் வரலாற்றின் சில சந்தர்ப்பங்கைள 
மட் ேம ெதாட் க்கிற .

இட சாாி இயக்க ம் ேதசிய இனப்பிரச்சைன ம் பற்றிய பல 
கட் ைரகைள 1982- 83 ல் Lanka Gurdian ெவளியிட் ள்ள . குறிப்பாக 
பின்வ ேவாாின் கட் ைரகைளப் பார்க்க ம். Samudran, Gowrie Kanthan, 
Chintaka, Dayan Jayatilleka, Shanta de Alwis, V.I.S.Jayapalan 
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குறிப்பாகத் தமிழ்ப் பிரேதசங்களின் நிர்வாகெமாழி 
தமிழாக ம், கு ேயற்றக் ெகாள்ைக தமிழ் மக்களின் 
தனித் வத்ைதப் பாதிக்காத வைகயி ம் கிைடக்கும் 
வாய்ப்  ஏற்பட்ட . ஆனால் இந்த ஒப்பந்தத்தின் ைம 
காய்வதற்கு ன் அைத பண்டார நாயக்கேவ கிழித்ெதறிய 
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டார். இன்ைறய ஜனாதிபதி ஜயவர்த்தன 
அன்  எதிர்க்கட்சியி ந்தவர். இந்த ஒப்பந்தம் சிங்கள 
மக்களின் உாிைமகைள ம் பிரேதசங்கைள ம் தமிழ் 
மக்க க்குப் ேபரம்ேபசி விற் விட்ட  என்  கூறி அவர் 
கண் யாத்திைர ஆரம்பித்தார். இ   ெபறாத யாத்திைர 
ஆகிய ேபா ம் இதன் லம் .என்.பி சிங்கள ெபௗத்த 
தன்ைமயில் ஆ ம் கட்சிைய ம் மிஞ்சிய  என்பைத 
ஜயவர்த்தன எ த் க் காட் விட்டார். தக்க சந்தர்ப்பத்ைத 
உாிய ைறயில் பயன்ப த் வதில் தந்திரமிக்க ஒ  அரசியல் 
நாி என்ற அவைரப் பற்றிய பரவலான க த்திைன அவர் 
ஊர்ஜிதம் ெசய் விட்டார்24.  ஆயி ம் சிங்கள இனவாதத்தில் 

24 ேஜ.ஆர். ஜயவர்த்தனாேவ இலங்ைக அரசிய ல் தல் தலாக 
சிங்களம் மட் ம் பற்றிப் ேபசியவர். 1943 ேலேய இவர் இந்தக் 
ெகாள்ைகைய ன்ைவத்தார். .என்.பி கட்சிக்குள்ேள நீண்டகாலமாக 
சிங்கள ெபௗத்தக் க த் க்கைளக் ெகாண்  இயங்கியவர். இதனாேலேய 
இவ க்கு, பின்னர் சிறில் மத்தி  ேபான்ற இனவாதிகளின் ரண ஆதர  
கிைடத்த . இன்  சிறில் மத்தி  ேபான்ேறார் ேபசுவ  ேபால் 1958ல் 
ேஜ. ஆர் ேபசினார். அவர  கட்சிப் பத்திாிைகயான சியரட்ட 1958ல் 
இனக்கலவரத்ைதப் பரப் வதில் தீவிரமாக இயங்கிய . ெபா வாக 
இந்தப் பத்திாிைக 1958க்குப் பின் சு.க. பத்திாிைககைள ம் விட தீவிரமான 
இனவாதப் ேபாக்கிைன எப்ேபா ேம காட்  வந் ள்ள . பண்டார நாயக்க 
தமிழ் மக்க க்குப் பாரம்பாியமான பிரேதசங்கள் உண்  என்பைதக்( 
வடகிழக்கு மாகாணங்கள்)ெகாள்ைகயளவில் ஏற் க் ெகாண்டவர். 
ஆனால் ேஜ.ஆர்.இைத ஒ ேபா ம் ஏற் க் ெகாண்டதில்ைல. பாரம்பாிய 
வாழிடம் என ஒன்  தமிழர்க க்குக் கிைடயா  என்பேத அவ ைடய 
ெவளிப்பைடயான நிைலப்பா . இதனால்தான் பண்டார நாயக்கவினால் 
பிரேதச சுயாட்சிையக் ெகாள்ைகயளவில் (1958)ஏற் க் ெகாள்ள ந்த 
ேபா ம் ேஜ.ஆாினால் அத்தைகய ஒ  க த்திைன ஏற்க யவில்ைல. 
அவர் ஏற்கப்ேபாவ மில்ைல 
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பண்டார நாயக்க க்கு ஈ ெகா க்க கூ ய நிைலயில் 
.என்.பி இ ந்த ேபா ம் அவ ைடய ஜனரஞ்சகமான 

சில ஏகாதிபத்திய எதிர்ப் க் ெகாள்ைககைள இந்தக் கட்சி 
பின்பற்றத் தயாராகவில்ைல. அேதேபால் ெநற்காணி மேசாதா 
ேபான்ற உள்நாட் ச் சீர்தி த்தங்கைள ம் .என்.பி ற்றாக 
எதிர்த்த . இந்த வைகயில் ெசல்வநாயகத்தின் சமஷ் க்கட்சி 

.என்.பியின் ெந ங்கிய ஆதரவாளனாக விளங்கிய .

பண்டாரநாயக்க அரசாங்கம் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப் ணர்  
ெகாண்ட ேதசிய தலாளி வர்க்கத்தின் அரசாங்கம் 
என்ற ெகாள்ைக அ ப்பைடயில் அதன் ற்ேபாக்குக் 
ெகாள்ைககைள மட் ம் ஆதாிப்பெதனக் கம் னிஸ்ட்கட்சி 
1958ல்  கட் ய . சமசமாஜக் கட்சி ம் 
கம் னிஸ்ட்கட்சி ம் தம  ெமாழிக்ெகாள்ைக பாரா மன்ற 
அரசிய க்கு ஒத் வரா  என்ற ஒ  எண்ணத் க்குள்ளாயின. 
இவ்வி  கட்சிக க்குள்ேள ம் உண்ைமயில் ஆரம்பத்தில் 
இ ந்ேத சிங்களத் ேதசியவாதிகள் சமஅந்தஸ் க் ெகாள்ைக 
சிங்கள மக்கள் மத்தியில் விைலேபாகாத ஒன்  என வாதிட்  
வந்தி க்கின்றனர் என்ப  உண்ைம. கம் னிஸ்ட்கட்சிக்குள் 
சிங்களம் மட் ம் சட்டத்ைத எதிர்த்  வாக்களிப்ப  
தந்திேராபாயமற்ற ெசயல் என்ற க த் ைடேயார் 
1956ல் இ ந்தனர். ஆயி ம் கட்சியின் மத்தியகு வில் 
ெப ம்பான்ைமயினர் இச்சட்டத்ைத எதிர்ப்ப  கம் னிஸ்ட் 
என்  தன்ைனக் கூறிக் ெகாள் ம் கட்சியின் கடைம எனக் 
க தினர்.

சிங்களம் மட் ம் சட்டத்ைத எதிர்த்  கம் னிஸ்ட் 
கட்சி ெகா ம்  நகர மண்டபத்தில் நடத்திய. தலாவ  
கூட்டத்தில் அரசாங்கக் கட்சி ஆதரவாளர்கள் சில பிக்குகள் 
உட்பட பலாத்காரமாகக் கட்சியின் ேபச்சாளர்கைள ம் சில 
அங்கத்தவர்கைள ம் தாக்கினர். இந்தப் பலாத்காரத்தில் 
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த ல் அ வாங்கியவர்களில் ஒ வரான பிேரமலால் 
குமாரசிறி சிங்களம் மட் ம் சட்டத்ைத எதிர்த் ப் ேபசிய 

க்கியமான ேபச்சாளர். ஆனால் உண்ைமயில் பிேரமலால் 
கட்சியின் ெமாழிக்ெகாள்ைக எ ந் வ ம் சிங்கள 
ேதசியவாதப் ேபரைலைய மதிக்காத தப்பான ெசயல் 
என்ற க த்திைன தனிப்பட்ட ைறயில் ெகாண் ந்தார் 
என்பைதப் பின்னர் தான் அறிய ந்த . இ  இட சாாிக் 
கட்சிக க்குள் ம் வகுப் வாத உணர் கள் பல 
மட்டங்களி ம் 1956 காலகட்டத்தி ந்  ேதான்ற 
ஆரம்பித்  விட்ட . ஆயி ம் இதற்கு எதிரான சக்திகள்1960 
களின் ஆரம்பத்தில் ஓரள  பலம் ெகாண் ந்தன. அதன் 
பின் இைவ விைரவாரப் பலமிழந் ேபாயின. 1962-
63 ல் உ வாகிய இட  சாாி ஐக்கிய ன்னணி ஒ  
கு கிய காலத்திற்கு சமசமாஜிகள், கம் னிஸ்ட் கள், 
பி ப் குணவர்த்தனாவின் கு வினர் எல்ேலாைர ம் 
ஒ  கூடாரத் க்குள் மீண் ம் ெகாண் வந்த . ஆனால் 
இந்த ஐக்கியம் நீண்ட நாட்க க்கு நிைலெபறவில்ைல. 
சமசமாஜிக ம், கம் னிஸ்ட் க ம் தனித்தனியாகப் 
ேபாய் தி மதி பண்டாரநாயக்கவின் தைலைமயிலான 
சுதந்திரக் கட்சி டன் ேசர்ந்  ஐக்கிய ன்னணி 
அைமத்தனர். பி ப் குணவர்த்தனாேவா .என். பி டன் 
ஐக்கியமானார்! சமசமாஜிக ம் கம் னிஸ்ட் க ம் சு.க 

டன் கூட்டணி அைமத்தேபா  ேதசிய இனப் பிரச்சைன 
பற்றிய ேபச்சுவார்த்ைதேய எ க்கவில்ைல. சிங்களம் மட் ம் 
சட்டத்ைத ஏற் க் ெகாண்  பார மன்றத் ேதர்த க்கான 
ஆயத்தங்களில் ஈ பட்டனர்.

இேத காலக்கட்டதில் இவ்வி  கட்சிக்குள்ேள ம்(சமசமாஜ, 
கம் னிஸ்ட் ) பிள கள் ஏற்பட்டன. இந்தப் பிள  சர்வேதச 
ேசாஷச ச இயக்கத்திற்குள் ேசாவியத், சீனக் கம் னிஸ்ட் 
கட்சிக க்கிைடேய ஏற்பட்ட பிளைவ ஒட்  இ ந்த . 
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1963க்குப் பின் இலங்ைக கம் னிஸ்ட் கட்சியில் ஏற்பட்ட 
ெமாஸ்ேகா- பீக்கிங் பிாி கள் நம  நாட் ன் இட  சாாி 
இயக்கத்தின் சமீபகால வரலாற்றில் பிரசித்தி வாய்ந்த . 
இந்த சர்வேத ாீதியான பிாிவி ம் வகுப் வாதம் தைல க்கத் 
தவறவில்ைல. கம் னிஸ்ட் கட்சியின் பிளவின் ேபா  நான் 
ேபாராதைனயில் மாணவனாயி ந்ேதன். அந்தக்கட்சியின் 
சார்பான பல்கைலக்கழக ஸ்தாபனங்களான ேசாஷ ச 
மாணவர் சங்கத்தில் நா ம் அங்கத்தவனாயி ந்ேதன். 
கட்சியின் பிள  இந்த மாணவர்சங்கத்ைத ம் ேநர யாகத் 
தாக்கிய ! நா. சண் கதாசன் ‘மா.ஓ ‘வின் ரட்சிப் 
ேபாக்கின் தைலவராயி ந்தார். நா ம் இேத ேபாக்கின் 
ஆதரவாளனாேனன். அந்த சந்தர்ப்பத்தில் சில ெமாஸ்ேகா 
சார் க் ேகாஷ் ையச் ேசர்ந்த சிங்களத் ேதாழர்கள் 
மைற கமாக ம், ேநர யாக ம் சண் கதாசைன 
இன அ ப்பைடயில் விமர்சித்தைத நான் அறிந்ேதன். 
அப்ேபா தான் தல் தடைவயாக கம் னிஸ்ட 
கட்சிக்குள்ேள ம் சிங்கள-தமிழ் பிரச்சைன எ ந் விட்ட  
என்பைத நம்மில் பலர் ெதாிந்  ெகாண்ேடாம். க்கியமாகக் 
கவனிக்க ேவண் ய  என்னெவன்றால் பாட்டாளி வர்க்க 
சர்வேதசத்ைதக் கைடப்பி ப்பதாகக் கூறிக் ெகாண்ட 
கம் னிஸ்ட் கட்சிக்குள்ேள ம் நாட் ன் பார மன்ற 
ஜனரஞ்சக அரசிய ன் அ ப்பைடயாக வந் விட்ட சிங்கள 
ெபௗத்தவாதம் குந்  ெகாண்ட  என்பதாகும்.  

சமசமாஜ கம் னிஸ் களின் அரசியல் சீரழிவிைனப் 
பைற சாற் வ  ேபால் அைமந்த  அவர்களின் 1965 க்குப் 
பிந்திய நடத்ைதகள். .என்.பி. டன் ேசர்ந்  அரசாங்கம் 
அைமத்த சமஷ் க் கட்சியினர் .என்.பி தைலவ டன் ஒ  
‘இரகசிய ‘ஒப்பந்தம் ெசய்தனராம். இ  சிங்கள மக்க க்கு 
விேராதமானெதன சுதந்திர, சமசமாஜ, கம் னிஸ்ட் கட்சிகள் 
ஊர்வலம் நடத்தின. இந்த ஊர்வலத்தில் இட  சாாிக் 



இலங்ைகத ்ேத
ய இனப்பிரசச்ைன

114

கட்சியினர் தமிழர்கைள அவமதிக்கும் சுேலாகங்கைளக் 
கத்தினார்கள். சமசமாஜ-கம் னிஸ்ட்(ெமாஸ்ேகா) 
தைலவர்க ம் சிங்கள ெபௗத்தர்களானர்கள்.

இட சாாிகளின் சந்தர்ப்பவாத அரசியல் சிங்கள 
இனவாதத்திற்குச் சாதகமாயி ந்ததன் விைள கள் 
ெதாழிலாளவர்க்க ஸ்தாபனங்கைளத் தாக்க ஆரம்பித்தன.
ெதாழிற்சங்கங்கள் ப ப்ப யாக ஆ ம் கட்சிகள் வசமாயின. 
ெதாழிலாளர்கள் தங்கள் தைலவர்களின் சந்தர்ப்பவாதத்ைதப் 
பின்பற்றி ேம ம் ஒ ப  ெசன்  ஆ ம் கட்சியின் 
ெதாழிற்சங்கங்களில் ேசர்ந்  ெகாள் ம் ஒ   மர க்கு 
வழிவகுத்தனர். ெதாழிலாளர் வர்க்க நிைலப்பாட் ற்குத் 
தாம் இைழத்த ேராகத்தின் விைள கைள இட சாாித் 
தைலவர்கள் 1975க்குப்பின் அ பவித்தார்கள். அவர்களின் 
வர்க்க சமரச சந்தர்ப்பவாத அரசியல் ஒ  சிலவ டங்கள் 
ஆ ம் பதவிகைளக் ெகா த்த . ஆனால் இ தியில் 
மீள யாத பயங்கர ழ்ச்சிைய இயக்கத்திற்குத் தந்த . 
ஏற்கனேவ இந்தக் கட் ைரயில் விபாிக்கப்பட்ட  ேபால் 
கலாச்சாரத் ைறக க்கூடாகப் பரவி வந்த இனவாதச் 
சிந்தைனக க்குத் ெதாழிலாள வர்க்க ம் ப யாகிக் 
ெகாண் ந்த . இைத எதிர்க்கும் நடவ க்ைககைள 
இட சாாி இயக்கம் எ க்கத் தவறிய  மட் மல்ல அதற்குச் 
சாதகமான அரசியைலக் கைடப்பி க்க ம் ெசய்த . விைள  
வர்க்கப்ேபாராட்டத்தின் ம ங்க ப் ம், வர்க்க உணர்வின் 
சீரழி ம், இனவாத்தின் ஆழ்ந்த ேமலாதிக்க ம். 

இன்  திய இட சாாிகள் மத்தியில் இனவாத 
எதிர்ப் ணர்  ேதான்றி ள்ள . இவர்கள் ஸ்தாபன பலம் 
மிகக்குன்றிய த்திஜீவிகள். எதிர்காலத்தில் இவர்கள் 
பலம் எப்ப  அைம ம் என்  இப்ேபா  கூ வ  
க னம். வடபகுதியில் ேதான்றி வளர்ந்  வ ம் ரட்சிகர 
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தமிழ்ேதசியவாதத்தினா ம் திய சிங்கள இட சாாிகள் 
கவரப்பட் ள்ளனர். ெபா  எதிாியான பிற்ேபாக்கு அரசுக்கு 
எதிராக இ  இனத்தின் ஜனநாயக, ரட்சிகர சக்திகளின் 
இைணப் க்கைள இவர்கள் ஆதாிக்கிறார்கள். ஆனால் 
அவர்கள் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் ஸ்தாபன ாீதியாக ெவற்றி 
ெபறச் சிங்கள ெப ந்தேதசிய இனவாதக்க த்தைம க்கு 
எதிராகத் ெதாடர்ந்  ணி டன் ேபாரா வதில் 

ன்ேனறாதவைர சிங்கள மக்களின ம், தமிழ் மக்களின ம் 
வி தைல பின்தள்ளப்ப ம் என்பதில் சந்ேதகமில்ைல.

கம் னிஸ்கட்சி (ெமாஸ்ேகா ) இப்ேபா  தன் 
கடந்தகாலத் தவ கைள ஓரள  உணர்ந்தி ப்ப  
ேபால் சில சந்தர்ப்பங்களில் ப கிற . ஆனால் இ ம் 
சமசமாஜக்கட்சி ம் இப்ேபா  அரசியல் க்கியத் வமிழந்த 
சிறிய ஸ்தாபனங்களாகிவிட்டன. இந்தக் கட்சிகளின் 
சீரழிவின் பாடங்கைள மக்கள் வி தைல ன்னணி 
(ஜனதா வி க்தி ெபர ன) ப த் க் ெகாண்டதாகத் 
ெதாியவில்ைல.இட சாாி இயக்கைதப் ெபா த்தவைர அதன் 

னர்ஜன்மத்தின் தல்கட்டத்தில் நம  நா  இ க்கிற . 
எதிர்காலம் எப்ப ேயா?

இங்கு தமிழ் இட சாாிகள் பற்றிய ஒ  சி  குறிப் ப் 
ெபா த்தமான . இவர்கள் சிங்கள இட சாாிகைள ம் 
விடத் தீவிரமாக இன ஐக்கியத்ைதக் கைடப்பி த்  
வந்தனர்.இந்தப் ேபாக்கு ஒ  வைகயில் இவர்க ைடய 
ேநர்ைமைய ம் வர்க்கப் பார்ைவைய ம் காட் கிற . அேத 
ேநரத்தில் சி பான்ைமயினாின் உாிைமப் ேபாராட்டத்தின் 

க்கியத் வத்ைத இவர்கள் நன்கு ாிந்  ெசயற்படாத 
குைறபா ம் இப்ேபா  பின்ேநாக்கிப் பார்க்கும் ேபா  
நன்றாகத் ெதாிகிற . இட சாாிக் கட்சிக க்குள்ேள ம் 
தமிழ் அங்கத்தவர்கள், ஆதரவாளர்கள் தமிழர் உாிைம 
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பற்றிக் குெரல ப் வ  பல சிங்களத்ேதாழர்களால் 
தப்பாக விளங்கப்பட்ட . அவர்களின் சிங்கள 
இனவாத ம் பாரா மன்ற சந்தர்ப்பவாத ம் இந்தத் 
தமிழ் இட சாாிகைளத் தமிழ் இனவாதிகள் எனப் பட்டம் 
சூட் ன. பல சந்தர்ப்பங்களில் தமிழ் இட சாாிகள் தம  இன 
ஐக்கிய யற்சிக க்குச் சிங்கள இட சாாிகளின் சமமான 
ஈ பாட் ைனப் ெபற யா  ஏமாற்றமைடந்  உள்ளனர்.

அேதேநரத்தில் தமிழ் இட சாாிகள் கலாச்சாரத் ைறயில் 
சிறந்த பங்களிப்ைபச் ெசய் ள்ளனர். ஈழத்தமிழ் மக்களின் 
தனித் வத்ைத ன்ைவக்கும் கைல இலக்கியப் பணிகைள 

ற்ேபாக்குச் சிந்தைன ெகாண்ட தமிழ்ப் பைடப்பாளிகேள 
ஆரம்பித்  ன்ைவத்தனர். தம  பைடப் க்கள் மற் ம் 
பிரச்சாரங்க க்கு ஊடாக இவர்கள் கு கிய தமிழ் 
இனவாதத்ைத ம் எதிர்த்தனர்.  

கள இனவாதμm த  இனt  ஒ k த m
இ வைர சிங்களப் ெப ந் ேதசிய இனவாதம் ஒ  
ஸ்தாபனமயமான அைமப் க்கைளக் ெகாண்ட 
க த்தைமவாக வளர்ந்  இயங்குவ  பற்றிய 
சில அம்சங்கைளப் பார்த்ேதாம். பத்ெதான்பதாம் 

ற்றாண் ந்  இன்ைறய காலத்திற்கு இைடேய சிங்கள 
ெபௗத்த ம மலர்ச்சி வாதம் இன ஒ க்கல் ெகாள்ைகயாக 
மாறிய கட்டங்கைளப் பின்வ ம் வைரபடம் 1 காட் கிற :
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இங்கு குறிப்பிட் ள்ள கட்டங்கள் எல்லாம் ஒன்ேறா  
ஒன்  ெந ங்கிய ெதாடர் ள்ளைவ. சிலவற்ைற மட் ேம 
ெதளிவாகக் காலவைரப்ப த்தலாம். உதாரணமாக 
சுதந்திரத் க்குப் பின்ேப சிங்கள இனவாதக் க த்தைம  
ஆ ம் சுதந்திரக்கட்சியின் க த்தைமவாகிற . இனப் 
பாரபட்ச நிர்வாகம், சிங்களவர் அல்லாேதா க்கு சில 
விேசடத் தைடகள் சிங்களம்  மட் ம் அரச க ம ெமாழியாக 
சட்ட ர்வமாகத் ேதான்றிய காலத் டன் ஆரம்பமாகிற . 

வைரபடm 1
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இன ாீதியான பாரபட்சத்திற்கும் இன ஒ க்க க்குமிைடேய 
உள்ள ேவ பா கைளச் சற்  விளக்குவ  அவசியம்.

1956க்குப் பின் இனப் பாரபட்சக் ெகாள்ைககளில் 
ெதாடர்ச்சி இ ந்தேபா ம் 1977க்குப் பின் சில திய 
பலாத்கார அம்சங்கள் ஸ்தாபனாீதியாக்கப்ப கின்றன. 
இந்த அம்சங்கள் 1977க்கு ன்பி ந்ேத ஓரள  
ெதாழிற்பட ஆரம்பித்த ேபா ம் பின்னர்தான் 
ஸ்தாபனவ வம் ெப கின்றன. இப்ேபா  
ஆ தப்பைடகேள தமிழ் மாகாணங்கைள உண்ைமயில் 
நிர்வகிக்கின்றன. யாழ்ப்பாணம் ஒ  பிாிேக யாின் 
ஆட்சிக்குக் கீேழ வந் ள்ள . அவசரகாலச்சட்டம், 
பயங்கரவாதத்த ப் ச்சட்டம் ேபான்றைவ 
ஆ தப்பைடக க்கு அளவற்ற சுதந்திரத்ைத 
வழங்கி ள்ளன. குறிப்பாக பயங்கரவாதத் த ப் ச்சட்டம் 
ெகாண் வரப்பட்டதன் பின் தமிழ் மக்கள் மீ  
ஆ தப்பைடகளின் வன்ெசயல்கள் அதிகாித் ள்ளன. 
வழைமயான சமாதானக்காலச் சட்டங்க ம் நிர்வாக 
விதிக ம் தமிழ்ப்பகுதிகளில் பின்பற்றப்ப விதில்ைல. 
‘பயங்கரவாத எதிர்ப் ’ என்ற ேபார்ைவயில் அரச 
இயந்திரத்தின் பயங்கரவாதம் கட்டவிழ்த்  விடப்ப கிற . 
தமிழ்ப் பிரேதசங்களில் மனித உாிைம மீறல் நைட ைறயில் 
சட்ட ர்வமாக்கப்பட் ள்ள  என்ேற ெசால்ல ேவண் ம்.

1977க்கு ந்திய தமிழர் எதிர்ப்  வன்ெசயல்கள் அதற்குப் 
பிந்திய வன்ெசயல்களி ந்  ேவ பட்டைவ.1977க்குப் 
பின் வன்ெசயல்கைள ஆ தப்பைடயினேர ேநர யாக 
ஆரம்பித்  ைவக்கின்றனர். ஆ தப்பைடயின ம், ெபா சும் 
நா  ரா ம் தமிழர்கள் தாக்கப்ப தவற்கு ேநர யாக ம், 
மைற கமாக ம் ண் ேகாலாய் இ ந்தி ந்தி க்கின்றனர். 
ஆ தப் பைடகளின் வன்ெசயல்கள் தமிழினத்தின் கலாச்சாரப் 
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ெபாக்கிஷங்கைள ம், தனித் வ சின்னங்கைள ம் 
அழிப்பைத ேநாக்காகக் ெகாண் ள்ளன. 1981ல் யாழ் 

லகம் எாிக்கப்பட்ட , இந் க் ேகாவில்கள் தாக்கப்பட்ட  
இத்தைகய ெசயல்க ள் அடங்கும். இன ஒ க்கல் 
இனவாதத்தின் உச்சக் கட்டமாகும். இந்தக்கட்டத்தில் சட்ட 

ர்வமாக்கப்பட்ட பலாத்காரம், ஒ க்கப்ப ம் இனம் மீ  
ெதாடர்ச்சியாக பிரேயாகிக்கப்ப கிற . யாழ்ப்பாணத்தி ம், 
தி ேகாணமைலயி ம் இத்தைகய பலாத்தகாரம் அன்றாட 
வாழ்வின் ஒ  அம்சமாகிவிட்ட . இனப்பராபட்சக் 
ெகாள்ைககள் மட் ேம கைடப்பி க்கப்பட்ட ேபா  ஆட்சி 
இயந்திரத்தின் ேநர ப் பலாத்கராத்ேதா  சம்பந்தப்படாத 
க விகேள பயன்ப த்தப்பட்டன. உதாரணமாக 
உத்திேயாகெமாழி அ லாக்கல், ேவைலத்ேதர்  ைறகள், 
பல்கைலக்கழக அ மதி ைறகள், கு ேயற்றத்திட்டங்கள். 
இனஒ க்கல் கட்டத்தில் இந்தக் க விக டன் அரச 
இயந்திரத்தின் க்கிய அம்சமான ஆ தப்பைடகள், 
நீதிபாிபாலனம் ஆகியைவ இைணகின்றன. அ  மட் மின்றி 
ஒ க்கப்ப ம் மக்களின் எதிர்ப்ைபப் ெபா த்  இந்தப் 
பலாத்கார அம்சேம ேமேலாங்கி ம் நிற்கும். இன்ைறய தமிழ்ப் 
பிரேதசங்களின் நிைல இ ேவ.

இத்தைகய ஸ்தாபனமயமாக்கப்பட்ட பலாத்கார 
இனஒ க்கல் ஆரம்பித்த பின் தமிழ்பிரேதசங்க க்கு 
ெவளிேய உள்ள தமிழர் மீதான தாக்குதல்க ம் 
அதிகாித் ள்ளன. வடபகுதியில் எ ந்த பிாிவிைனக் 
ேகாஷேம சிங்கள மக்கைள ஆத்திரப்ப த்தி ெதன் 
பகுதியில் வா ம் தமிழர்கைளத் தாக்க ைவக்கிற  என்ற 
விளக்கத்ைத அரசாங்கம், சுதந்திரக் கட்சியினர் வன்ெசயல்கள் 
இடம்ெப ம் ேபா  ைவக்கத் தவ வதில்ைல. இேத 
ேபர்வழிகள் ெதன்பகுதி வாழ் தமிழ்ர்கள் பிாிவிைனக்கு 
எதிர்பானவர்கள் என்பைத ம் கூறத் தவ வதில்ைல. 
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ஆனால் இைதத் ெதாிவித்தி ந்த இந்தப் பிரபல 
சிங்கள ெபௗத்த தைலவர்களால் வன்ெசயல்கைளத் 
த ப்பதற்கு மட் ம் ஒ ேபா ம் வதில்ைல. அவர்கள் 
அத்தைகய யற்சிகள் எ த்ததற்கான ஆதார ம் 
இல்ைல. ஆட்சியாளர்கள் தங்களின் கட் ப்பாட் ள்ள 
ெபா ஸ், ஆ தப்பைடகளின் உதவி ட ம் இத்தைகய 
வன்ெசயல்கைளத் த க்க யவில்ைல. இவற்றிற்ெகல்லாம் 
காரணம் என்ன? 1977 ந்  இன்ைறய அரசாங்கத்தின் 
ஆதரவாளர்களாயி ந்  வந்த ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்கள் 
தாக்கப்ப வைதேய ஆ ம் கட்சியினரால் த க்க 

யவில்ைலேய இைத எப்ப  விளக்குவ ?

இதற்கான விளக்கத்திற்கு அதிக ரம் ேபாகேவண் ய-
தில்ைல.  இன்ைறய ஆ ம் கட்சிேய சிங்களப் ெப ந்ேதசிய 
இனவாதத்ைத அதன் உச்சக்கட்டமான இன ஒ க்க க்கு 
எ த் ச் ெசன்ற . யாழ்ப்பாணத்தமிழர், மைலநாட் த்தமிழர், 
மட்டக்களப் த்தமிழர், ெகா ம் த்தமிழர் என்ற 
பாகுபாட் ைன ஏற்ப த்தி, ஆ ம் கட்சி ஒ றம் சில 
அரசியல் இலாபங்கைளத் ேத க் ெகாண்ட ேபா ம் ம றம் 
அதன் அைமப் க்குள்ேளேய தீவிரமாக இயங்கி வ ம் 
இனவாதக் ேகாஷ் யின் ேவைலகளா ம், ஏற்கனேவ 
ஸ்தாபனமயமாக்கப்பட்  ஒ வித சுயாதீனத் டன் இயங்கி 
வ ம் இனவாதத்தினா ம் சகல பிரேதசத் த் தமிழர்க ம் 
ஒேர மாதிாியான தாக்குதல்க க்கு ஆளாகிறார்கள்.
மைலநாட் க் கீழ் மாகாணத் , ெகா ம் த் தமிழர்களின் 
அரசாங்க ஆதர  ஒ தைலப்பட்டதாகி விட்ட . அரசாங்கம் 
அவர்கைள ஆதாிக்கவில்ைல. அவர்கள் தான் அரசாங்கத்ைத 
ஆதாித்தார்கள். தன் ஆதரவாளர்களான தலாளி வர்க்கத் த் 
தமிழர்க க்குக் கூட அரசாங்கத்தினால் பா காப்  வழங்க 

யவில்ைல. அரசாங்கத் க்குள்ேளேய கிளம் ம் தமிழர் 
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எதிர்ப் க்ெகதிராக அேத அரசாங்கத்தால் பா காப்  
வழங்குவ  யக்கூ ய காாியமில்ைல.

ஆ ம் கட்சிக்குள் இயங்கும் தீவிர சிங்கள இனவாதப் 
பிாி க்குள் இ க்கும் ஸ்தாபன ாீதியான பலம் 
அதற்குள்ேளேய இ க்க கூ ய இனவாத வன்ெசயல்கைள 
வி ம்பாத ஒ  சிலாிடம் இல்ைல. சிறில் மத்தி  சிங்கள 
இனவாதக் ேகாஷ் யின் க்கிய தைலவர் என்ப  யாவ ம் 
அறிந்த உண்ைம. இவர் .என்.பியின் திய அங்கத்தவர். 
ஜயவர்த்தனாவின் நீண்ட கால நம்பிக்ைகக்குப் பாத்திரமான 
சகபா . ேசனாநாயக்கவின் பி யி ந்  கட்சியின் 
தைலைமைய ஜயவர்த்தனா ைகப்பற்ற நடத்திய உட்கட்சிப் 
ேபாராட்டத்தில் இ திவைர உ தியாக நின் ைழத்தவர் 
மத்தி . அப்ெபா  பிரமதாசா ேசனாநாயக்க ேகாஷ் யில் 
இ ந்தார். மத்தி ேவ ஆ ங்கட்சியின் ெதாழிற்சங்கத்தின் 
தைலவர்.அவ ைடய ைகத்ெதாழில் அைமச்சின் கீழ் 
ெப ந்ெதாைகயான கூட் த்தாபனங்கள் இயங்குகின்றன. 
இந்த வசதிகைளெயல்லாம் சிங்கள ெபௗத்த இனவாதப் 
பிரச்சாரத்திற்கும் நடவ க்ைகக க்கும் பயன்ப த்தி 
வ கிறார்.

ஆ ம் கட்சியின் தீவிர இனவாதப் பிாி க்கு 
நாெடங்கி ம் ெதாடர் ண் . ெபௗத்த ஸ்தாபனங்கள் 
ெதாழிற்சங்கங்கள் கட்சிக்கிைளகள் ேபான்றைவ இந்தப் 
பிாிவின் ேவைலக க்கு மிக ம் ேவண் யைவ. இந்தப் 
பிாி க்கும் ஆ தப்பைடகளின் பல மட்டங்க க்குமிைடேய 
ெந ங்கிய உற ண் . இனஒ க்கல் ஒ  அரசியல் 
நடவ க்ைகயாகும். இதன் நைட ைற வழைமயான 
பாரா மன்ற அரசியி க்கும் அப்பாற்பட்ட . இதன் 
இயக்கம் இரா வ ாீதியான . இன ஒ க்கல் ஒ  அரசியல் 
பலாத்காரம். இலங்ைகயின் இனஒ க்க ல் ஆ ம் கட்சி ம் 
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ஆ தப்பைடக ம் இைணந்தி ந்தன. இப்ெபா  
எதிர்க்கட்சியி ள்ள சுதந்திரக்கட்சியின ம் இந்த விடயத்தில் 
ஆ ம் கட்சிக்குத் தாம் சைளத்தவர்கள் இல்ைல என்ற 
வைகயில் பாரா மன்றத்தில் ேபசி ள்ளார்கள். ஆகேவ 
இனவாதம் என்ப  .என்.பி, சு.க இரண் ற்குேம 
ெபா வான . ஏற்கனேவ குறிப்பிட்டைதப் ேபால் அ  
ஸ்தாபன ாீதியான சுயாதீனத்ைதப் ெபற் ள்ள . சிங்கள 
மக்களின் ெபா ஜன அபிப்பிராயங்கைள உ வாக்கி, 
ெநறிப்ப த் ம் பத்திாிைககள், வாெனா  எல்லாேம 
இந்த சுயாதீனத்ைதப் பலப்ப த் ம் வைகயில் சிங்கள 
மக்க க்கு இனவாத ாீதியிேலேய தமிழ்ப் பிரேதச அரசியல் 
நிைலைமகைளப் பற்றித் ெதாிவிக்கின்றன.

சமீபத்திய வன்ெசயல்களின் ேபா  வாெனா யி ம், 
ெதாைலக்காட்சியி ம் உைரயாற்றிய ஜனாதிபதி ம் 
மந்திாிமா ம் சிங்கள இனவாதத்ைத ெவளிப்பைடயாகேவ 
காட் னார்கள். சிலாின் ேபச்சு சிங்கள மக்கள்தான் 
பா காக்கப்பட ேவண் யவர்கள் என்ற வைகயி ம் 
அைமந்த . இலங்ைக யாப்பின் ஆறாவ  தி த்தப் 
பிேரரைணயின் ேபா  ேபசிய மத்தி  சிங்களவர்கள் 
பத்  வ டங்க க்கு ேமல் ெபா ைமயாக இ ந்  
விட்டார்கள். அதற்கு ேமல் அவர்களால் இ க்க யா  
என்ற ேதாரைணயில் ேபசினார். தமிழர்களின் வியாபார 
நிைலயங்கள் அழிக்கப்பட்டன. ‘ மி த்திரர்களான’ 
வியாபாாிகள் வளர வழிெசய் ம் என்ற க த் ம் பரவலாகக் 
ேகட்கிற .  இலங்ைக நிதிமந்திாி ெறானி  ெமல் 
இங்கிலாந்தின் Economist என்ற சஞ்சிைகக்கு அளித்த 
ேபட் யில் நாட் ன் ெபா ளாதாரத்தின் உயர் ைமய 
ஸ்தானங்கள் இன் ம் தமிழர்களின் கட் பாட் ேலேய 
இ க்கின்றன என்  குறிப்பிட் ள்ளார். சிங்கள 
ெபளத்தர்க க்கு உாிய இடம் இன் ம் கிைடக்கவில்ைல 
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என அவர் நாசூக்காகத் ெதாிவித்தார் எனப் பத்திாிைகயாளர் 
குறிப்பி கிறார். மந்திாிமார்களின் ேபச்சுக்கைளப் பார்த்தால் 
தமிழர்கள் தாக்கப்ப வதில் நியாய ண்  என்ற ஒ  ெதானி 
ெதன்ப கிற . அவர்களின் ேபச்சு எப்ப  இ ந்தா ம் 
நைட ைற இனஒ க்கல் என்பைத யார்தான் ம க்க ம்.

சமீபத்தில் அரசாங்கம் ள்ளிவிபரங்கள் சிலவற்ைறக் 
காட் த் தமிழர்கள் மிக ம் நன்ைம ெப ம் ஒ  
சி பான்ைம, அவர்கள் நாட் ன் ஜனத்ெதாைகயில் 12 

தத்தினர் (மைலயகத் தமிழர்கைளத் தவிர்த்  ) ஆயி ம் 
பல க்கிய ைறகளில் அைத ம் விட அதிகமான 

தத்தினராய் இ க்கின்றனர் என அதன் பத்திாிைககள் 
மற்றய சாதனங்களின் உதவி டன் பிரச்சாரம் ெசய்ய 
ஆரம்பித்  உள்ளன. உண்ைமயில் இந்தப் ள்ளி விபரங்கள் 
பயனற்றைவ. ள்ளி விபரங்கள் ெகா ப்பதாயின் அரசாங்கம் 

ைமயான விபரங்கைளத் தரேவண் ம். அத் டன் 
கடந்த 35 வ டகாலப் ள்ளிவிபரங்கைளத் தரேவண் ம். 
அப்ப த்தான் தந்தா ம் ெவ ம் ள்ளிவிபரங்களால் ச க 
அரசியல் ேபாக்குகைள விளக்கி விட யா . எந்தப் 

ள்ளிவிபரத்தா ம் இனஒ க்கு ைறைய மைறக்க யா . 
இந்தப் ள்ளிவிபரங்கள் ெசால் ம் உண்ைம இ தான். 
தமிழர்கள் பல ஆண் களாத் தைகைம ெபற்றி ந்தா ம் 

றக்கணிக்கப்ப கின்றார்கள். அேதேநரத்தில் சிங்கள 
மக்க ம் ெபா ளாதார வாய்ப் க்கள் இல்லாமல் 
கஷ்டப்ப கிறார்கள். அரசாங்க ஆதரவாளர்கள் ெசய்ய 

யற்சிப்ப  என்னெவனில் சிங்களவர்க க்குப் ேபாதியள  
சந்தர்ப்பங்கள் கிைடயாைமக்கு தமிழர்கேள காரணம் எனக் 
காட் வ . இ  அரசாங்கம் தன்  ைகயாலாகாதனத்ைத 
மைறக்க கண்  பி க்கும் ஒ  ேபா  விளக்கமாகும். 
கடந்த 35 வ டங்களாகச் சுதந்திர இலங்ைகைய சிங்கள 
ெபௗத்த ஆ ம் கட்சிகேள நிர்வகித்  வந் ள்ளன. 
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இவற்றால் நாட் ன் குைறவி த்திப் ெபா ளாதாரத்ைத 
மாற்றியைமத்  சகல மக்க க்கும் சம சந்தர்ப்பத்ைத 
வழங்கும் ஒ  அைமப்பிைன ஏற்ப த்த யவில்ைல. தம  
ேதால்விகைள ஏற் க் ெகாள்ள வி ம்பாத இவர்கள் இனவாத 
விளக்கங்கைளத் ேத வ  இயற்ைகேய.

ெபா வாக ஒவ்ெவா  அரசாங்க ம் தனக்கு ன்பி ந்த 
அரசாங்கேம நாட் ன் அபிவி த்தியின்ைமக்குக் காரணம் 
என்  கூறிவந் ள்ள . ெமாத்தத்தில்  35 வ டங்களின் 
ேதால்விக க்கும் எல்லா அரசாங்கங்க ேம காரணம் என்ப  
இதனால் தவிர்க்க யாத தீர்ப் . இந்தப் ெபா ளாதார 
ாீதியான ேதால்வியின் ெதாடர்ச்சியின் மற்றப் பக்கம்தான் 
இனவாதத்தின் வளர்ச்சி. இைவ இரண் க்குமிைடேய 
இ தைலச் சார்பான ெதாடர் ண் . இனவாதம் 
பாரா மன்ற அரசிய னால் அதன் அைமப்பினால் 
ஊக்குவிக்கப்ப கிற . இந்த அரசிய ன் குட்  தலாளி 
வர்க்கத்தன்ைம ஏற்ெகனேவ விளக்கப்பட் ள்ள . இங்கு 
அ த்திக் கூறேவண் ய  என்னெவனில் ெபா ளாதாரக் 
காரணிக க்கும் இனவாதத்திற்கும் இைடயிலான உற  
ஒற்ைற வழி உறவல்ல. ெபா ளாதாரம் இனவாத அரசியைல 
நிர்ணயிக்கும் அ ப்பைடயாக ஆரம்பத்தில் இ க்கிற . 
ஆனால் இனவாதம் உ ப்ெபற்ற ம் அ  ெபா ளாதாரத்ைத 
நிர்ணயிக்கும் உறைவ ம் ெபற் க் ெகாள்கிற . இதனால் 
தான் ெபா ளாதார மாற்றம் என்ப  இப்ேபாதி க்கும் 
ெபா ளாதாரம் இனவாதம் என்ற உறவின் அ ப்பைடைய 
மாற் ம் ஒன்றாக இ க்க ேவண் ம் எனப் ரட்சிவாதிகள் 
கூ வர்.

இனவாதத்தின் ஸ்தாபன ாீதியான தாக்கம் இலங்ைகயின் 
குைறவி த்திப் ெபா ளாதாரத்ைதப் பாதிப்பைத பின்வ ம் 
வைரபடம் லம் இலகுவாகச் சு க்கிக் காட்ட ம்.
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 இங்கு குறிப்பிடப்பட் ள்ள எல்லா அம்சங்க ம் 
ஒன்ேறா  ஒன்  பன் கப்பட்ட ெதாடர் கைளக் 
ெகாண் க்கின்றன. இைவ எல்லாவற்றின் தாக்க 
எதிர்த்தாக்கங்களின் ெமாத்த விைள கள் ச கத்தின் 
ெபா ளாதார, அரசியல், கலாச்சார மட்டங்களில் 
ெவளிப்ப கின்றன. இனவாதம் ேபாக ேவண் மாயின், 
ெபா ளாதார சுபீட்சம் ேவண் மாயின், இனவி தைல 
ேவண் மாயின் இந்த  உற க ம் திய உற களால் 
மாற்றியைமக்கப்பட ேவண் ம்.

தமிழ் மக்களின் இன ஒ க்கு ைறயின் பலாத்காரத்தி ம் 
அநீதியி ம் இந்த  அைமப்பின் பலாத்கார ம் அநீதி ம் 
மிக ம் பயங்கரமாக ெவளிப்ப கின்றன. இ ேவ தமிழ் 
மக்களின் எதிர்ப் க்க க்கும் காரணம். அேதேநரத்தில் ஒ  
இனத்ைத ஒ க்கும் பிறிேதார் இன ம் தன் சுதந்திரத்ைத 
இழந்  வி கிற . தமிழ் மக்கைளக் ெகா ைமயான 

ைறயில் அடக்கும் ஒ  அரசினால் சிங்கள மக்கைள ம் 
அடக்காமல் இ க்க யா . தமிழ் மக்களின் உாிைமகைள 
ம க்கும் ஒ  அரசினால் இ தியில் சிங்கள மக்கைள ம் 
தி ப்திப்ப த்த யா . இன்  ஒ க்கு ைறக்கு 
ஆளாகிப் ேபாரா ம் தமிழர்கள் நாைள ேபாரா ம் 

வைரபடm 2
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நிர்ப்பந்தத்திற்குள்ளாகும் சிங்களவர்களின் உடன  
நண்பர்கள் என்பைதச் சிங்கள இனவாதம் திைரேபாட்  
மைறத் ள்ள . இதி ந்  சிங்கள மக்கைள வி விப்ப  
சிங்களப் ரட்சிவாதிகளின் தைலயாய கடைம.

அரசியல் ேநர்ைம ம், ரட்சிகர சிந்தைன ம் 
ெகாண்ட சகல சிங்களவர்க ம் தமிழ் மக்களின் மத்தியில் 
உ வாகிவ ம் ேதசிய வி தைல இயக்கத்ைத ஆதாிக்காமல் 
இ க்க யா . வரலாற் ச் சூழ்நிைலகளால் தமிழ் 
மக்களிைடேய ஜனநாயக உாிைமப் ேபாராட்டம் 
ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பிைன ம், ற்ேபாக்குச்சிந்தைன
கைள ம் ெதாடர்ச்சியாக உள்வாாிப்ப த்தி வ கிற . 
இன்ைறய அரசின் நைட ைற, அதன் சர்வேதச உற கள் 
தமிழர்களின் ேபாராட்டத்ைத ேம ம் ேம ம் ஏகாதிபத்திய 
எதிர்ப் த்தன்ைம ெகாண்டதாக்கும் என்பதில் சந்ேதகமில்ைல. 
சிங்கள ற்ேபாக்காளர்கள் இதன் ஆகர்ஷணத்தால் 
ெப ந்ேதசிய இனவாதத்ைத எதிர்த் ப் ேபாராட 
ேம ம் சக்திையப் ெப வார்கள். ஒவ்ெவா  சிங்கள 
சேகாதரனின் ஜனநாயக உணர்விைன, மனிதத் வத்ைதப் 
பாீட்சிக்கும் உைரகல்லாகத் தமிழர் உாிைமப் ேபாராட்டம் 
அைமந் ள்ள . சிங்கள மக்கள் ெப ந்ெதாைகயில் இந்தப் 
பாீட்ைசயில் ேதர்  ெப ம் காலம் அவர்களின ம் தமிழ் 
மக்களின ம் வி தைலயின் வ ைகையப் பைறசாற் ம்.
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1.

இரண்  விடயங்கைள ேம ம் அ த்திக்கூ ம் 
ேநாக்குடன் இந்தப் பின் ைரைய இைணக்க  

ெசய் ள்ேளன். ஒன்  சிங்களப் ெபௗத்தமதம் பற்றிய . 
மற்ற  1983 ன் இன ஒ க்கல் பலாத்காரத் க்கும் 
இப்ேபாைதய அரசு 1977 ந்  கைடப்பி த்  வ ம் 
‘ திய ‘ ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைகக்குமிைடேய உள்ள உற  
பற்றிய .

சில பரல் த்திஜீவிகள் 1983 நிகழ் கள் இலங்ைகயில் 
த்தமதம் ேதால்வியைடந் விட்ட ெதன்பைதேய குறிக்கிற  

என அபிப்பிராயம் ெதாிவித் ள்ளார்கள். இந்தத் தீர்  
காலம் தாழ்த்திய  என்  கூ வைத ம் விட வரலாற் ப் 
பார்ைவயற்ற  என்  கூ வேத ெபா த்தமான . 
இத்தைகய க த் க்கைள ன் ம் பல தடைவகள் 
ேகட் க்கிேறாம். இலங்ைகயில் த்தமதம் ேதால்வி 
கண்ட  ஒன் ம் விதிவிலக்கான காாியம அல்ல. அதன் 

ய ேபாதைனகளின் அ ப்பைடயில் மட் ம் பார்க்கும் 
ேபா  எந்த ஒ  மத ம் உலகின் எந்த நாட் ம ெவற்றி 
ெபற்றதாகக் கூற யா . ஆனால் இ வல்ல இன்ைறய 
இலங்ைகையப் பார்க்க ேவண் ய ைற. இலங்ைகயின் 

π ைர
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வரலாற்றில் த்தமதம் என் ம் க த்தைம ம், ஸ்தாபன ம் 
எத்தைகய ச கக் கடைமகைள ஆற்றி வந்தி க்கின்றன 
என்ற ேகள்விதான் க்கியமான . இந்த அ ப்பைடயிேலேய 
சிங்கள ெபௗத்தம் எ ம் இலங்ைகக்ேக ாிய க த்தைமவின் 
பாிணாமம், ஆதிக்கம் பற்றி இங்கு ேநாக்கப்பட் ள்ள . 

த்தபகவானின் ஐந்  ேபாதைனகைள ம் பற்றிய 
விவாதம் இங்கு அர்த்தமற்ற . இங்கு பிரச்சைனக்குாிய , 
இந்தப் ேபாதைனகைள உள்ளடக்கிய ஒ  வரலாற் த் 
ெதாடர்பற்ற க த் வம் அல்ல. இ தான் த்த மதம் 
என்றால் அத டன் வாதா  ேநரத்ைத ணாக்க நான் 
வி ம்பவில்ைல. இங்கு நாம் சவா க்கைழப்ப  சிங்கள 
ெபௗத்தம் என்ற க த்தைமவாகும். காலனித் வகால ச க 
ெபா ளாதாரத் ேதாற்றங்கைள மட் ேம உள்ளடங்கங்கைளக் 
கவனியா - அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  சிங்கள குட்  

தலாளி வர்க்கத்தின் த்திஜீவிகள் வர்க்க உற கைளத் 
திாித்  உ வாக்கிய ஒ  ச க விளக்கத்தின் க்கிய 
உள்ளடக்கமாய், அதன் நியாயப்பாடாய் விளங்கும் ஒ  
க த்தைமவாகேவ சிங்கள ெபௗத்தவாதத்ைத வரலா  
காட் கிற . இன்  சிங்களவர்-தமிழர் ஐக்கியம் பற்றிப் 
ெபாிதாகப் ேபசும் பரல் ’ கனவான்கள்‘ இந்த வரலாற் ப் 
பாிமாணம் பற்றிய உணர்விைனக் ெகாண் ப்பவர்களாத் 
ெதாியவில்ைல. ஒவ்ெவா  தடைவ ம் தமிழ் மக்கள் மீ  
இனெவறி கட்டவிழ்த்  விடப்பட்  அதன் ஆட்டெமல்லாம் 
ஓய்ந்த பின் இந்த பரல் த்திஜீவிகள் தம் வசதியான 
உைறவிடங்களி ந்  இன ஐக்கியெம ம் ெவள்ைளக் 
ெகா ைய ஏந்தியவா  ெவளிவ வார்கள், பத்திாிைகக க்கு 
அறிக்ைக வி வார்கள், அரசாங்கத் தைலவர்களிடம்  
ெசல்வார்கள்.இரண்  பக்கத்தி ம் தவ கள் உண்ெடன்  
ெசால்  ந நிைல நியாயம் ேபசுவார்கள். சில வாரங்களில் 
மீண் ம் அைமதியாகிவி வார்கள். இவர்களின் ேநாக்கங்கள் 
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என்ன என்பைதச் சாியாகச் ெசால்ல யாத ேபா ம் 
இவர்கள் சமாதான வி ம்பிகள் என்ப  உண்ைம. ஆனால் 
இவர்களால் என்ன பயன்? ஒவ்ெவா  கலவரத்தின் பின் ம் 
இவர்க க்குக் கிைடக்கும் பத்திாிைக வாயிலான பிரபல்யம் 
அ த் வ ம் கலவரங்கைளத் த க்கும் சக்திைய மட் ம் 
ெபறவில்ைல. தமிழர் விேராத இனவாத வன்ெசயல்களின் 
ஸ்தாபன ாீதியான தன்ைம, அவற்ைற ஏற்ப த் ம் 
ெதாடர்ச்சியான அரசியல் ேபாக்கு- இைவ பற்றி எ வித 
அக்கைற ம் காட்டாத இந்த பரல் த்திஜீவிகளின் இன 
ஐக்கியப் ேபச்சு ெவ ம் மாைலப் ெபா  ேபாக்ேக.

2.

1977க்குப் பின் இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரம் சராசாி 
ஆ தம் வளர்ச்சி ெபற்றெதன மத்தியவங்கி அறிக்ைககள் 
காட் கின்றன. இந்த வளர்ச்சி தம் ன்ெனப்ேபா மில்லாத 
வைகயில் உயர்வாய் அைமந் ள்ள . இத்தைகய ஓர் 
காலகட்டத்தில் ஏன் வரலாற்றிேலேய அதிபயங்கரமான 
இனவாத வன்ெசயல்கள் இடம்ெபற ேவண் ம்? அரசின் 

திய Open Economy ெகாள்ைகக்கும் இதற்கும் ஏதாவ  
சம்பந்தம் உண்டா என்ற ேகள்வி எ கிற . இ பற்றி 
ஆய் கள் இனிேமல் தான் இடம்ெபற ேவண் . ஆனால் 
சில ஆரம்பநிைலயான ( Preliminary) க த் க்கைள 

ன்ைவக்கலாம்.

1956 ந்  உள்நாட் ச் சி  ைகத்ெதாழில்கள் 
அரசமான்யங்கள், பா காப்  ேபான்றவற்றினால் 
பயனைடந்தன. இந்தக் காலத்திய அரச ெகாள்ைககளின் 
உதவி டன் சி  தலாளிகளாக இ ந்த சில சிங்களவர் 
ெப  உற்பத்தியில் ஈ ப ம் தலாளிகளானார்கள் என்ப  
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உண்ைம. வங்கிகளின் ேதசியமயமாக்க க்கும் திய மக்கள் 
வங்கியின் ேதாற்ற ம் - உள்நாட்  தலாளிக க்கு 
உத ம் சூழ்நிைலகைள ஏற்ப த்தின. அரச வங்கியின் உதவி 
ஆ ம் கட்சிக்கு ெந ங்கிய சிங்கள தலாளிக க்குப் 
ெப மளவில் கிைடத்த . இ  சி தலாளிகள் ெப  

தலாளிகளாக வளர உதவிய . 1977ன் ெபா ளாதாரக் 
ெகாள்ைக மானியங்கைள, கட் ப்பா கைள நீக்கிய . 
தனியார் வங்கிகைள மீண் ம் வரவைழத்த . குைறந்த 
ஊதியம் ெபற்ேறா ம், வறியவர்க ம் பயனைடந்  கர்  
சார்ந்த மான்யங்கைள ம் .என்.பி அரசு நீக்கிய  அல்ல  
குைறத்த .

இந்தப் ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைக ெவளிநாட்  
லதனத்ைத வரவைழக்கும் ேநாக்குடன் பல 

நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்ட . இைவ எல்லாவற்றின் 
ெமாத்த விைள  ெப ந்ெதாைகயான மக்க க்குப் 
பாதகமாகேவ இ ந்த . அரச பா காப் க்கள் 
நீக்கப்பட்டதால் சி  ைகத்ெதாழிலாளர்கள் 
பாதிக்கப்பட்டனர். இ வைர ஆ ம் கட்சிகளின் 
உதவி டன் இறக்குமதிக் கட் ப்பா களினால் பணம் 
சம்பாதிக்கும் வழிவைககைளப் ெபற்றி ந்தவர்களில் 
ெப ந்ெதாைகயினரான சிங்களவரால் பாதிக்கப்பட்டார்கள். 
தனியார் ைற வங்கிகளின் உதவி ட ம் ’ சுதந்திரப் 
ேபாட் ‘க் கூடாக ம் தமிழ், ஸ்லீம் தலாளிக ம் 
வளர்ச்சி ெபறக்கூ ய நிைல உ வாகிய . ஒ  வைகயில் 
பார்த்தால் திய ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைக இ வைர விேசட 
ச ைககள் ெபற்ற சிங்களச் சி தலாளிக க்கும், அசர 
கூட் த்தாபனங்களில் அரேசாச்சிய சிங்களவர்க க்கும் 
பாதகமான தாக்கங்கைள ஏற்ப த்திய  என்ேற 
கூறேவண் ம். ஆயி ம் இந்தக் ெகாள்ைககளால் 
ெபா மக்கேள, ெபாி ம் பாதிக்கப்பட்டார்கள். இைத விளக்க 
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நம  நாட் ன் பயங்கரமான பண க்க ம், இைளஞர்கள் 
மத்தியிலான ேவைலயின்ைம ேம ேபா மான . 1977 
க்குப் பின் பண க்கம் 35-40 தம் வைர வளர்ந்தைத 
அரசாங்க ‘இரகசிய ‘ அறிக்ைககள் ஏற் க் ெகாண்டன. 
தமிழ் இைளஞர்கள் மத்தியில் ேவைலயின்ைம தம் 
சிங்கள இைளஞர்கள் மத்தியி ப்பைத ம் விட இரண்  
மடங்குக்கும் ேமல் அதிகம் என்பைத சமீபத்திய அரசாங்க 
அறிக்ைககள் காட் கின்றன.

இ வைரயில் இயங்கி வந்த ச க நலக் ெகாள்ைகயின் 
மாற்ற ம், கட் ப்பாடற்ற ெபா ளாதாரத்தின் வளர்ச்சிப் 
ேபாக்குேம சமீபத்திய பயங்கரமான ெவளிப்பா க க்குக் 
காரணம் எனச் சில ஆய்வாளர்கள் க கிறார்கள். இந்தப் 
ெபா ளாதாரக் காரணிகள் நிச்சயம் க்கியமானைவ. 
ஆனால் ஏன் இவற்றினால் ஏற்ப ம் ச கப்பிரச்சைனக ம், 

ரண்பா க ம் இனெவறியாக ெவளிப்பட ேவண் ம் 
என்ற ேகள்வி மீண் ம் எ கிற . அரசின் ெபா ளாதாரக் 
ெகாள்ைக ெப ந்ெதாைகயான சிங்கள மக்கைள ம், தமிழ் 
மக்கைள ம் பாதித்தி க்கும் ேபா  ஏன் சிங்களாின் எ ச்சி 
அரசாங்க எதிர்ப்  எ ச்சியாக அைமயா  தமிழர் விேராத 
வன்ெசயல்களாக அைமய ேவண் ம்?

இங்குதான் இனவாதக் க த்தைமவின் ேமலாதிக்க ம், 
ஆ ம் கட்சிக்குள்ேள இயங்கிவ ம் சிங்கள ெபௗத்த 
இனவாதக் ேகாஷ் யின் நடவ க்ைகக ம் 

க்கியமைடகின்றன. 1977ல் .என்.பி அரசு, 1956-77 
காலகட்டத்தின் பல ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைககைள, 
கட் ப்பா கைள மாற்றிய . அரச ைறயின் ெபா ளாதார 

க்கியத் வத்ைதக் குைறக்க நடவ க்ைக எ த்த . ஆனால் 
ஒன்ைற மட் ம் அ  மாற்றவில்ைல. அ தான் சிங்கள 
ெபௗத்த வாதத்தின் ‘இயற்ைகயான’ ேமலாதிக்க அந்தஸ் . 
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அதற்கும் மாறாக மத்தி -காமினி திஸ்ஸ நாயக்க ேகாஷ்  
சிங்கள ெபௗத்தவாதத்திற்கு உர ட் ம் ெசயல்களில் 
ெதாடர்ச்சியாக ஈ பட்ட . உண்ைமயில் நான் ன்  
குறிப்பிட்ட  ேபால் இ  ஒ  ரண்பாேட. ஒ  றம் 

லதனத்தின்’சுதந்திரமான’ வளர்ச்சிக்கும் குவிய க்குமான 
நடவ க்ைககள் ம றம் அைதப் பாழ க்கும் அரசியல் 
க த்தைம க்ேகற்ற ெபா ளாதார, ச க நடவ க்ைககள். 
இைதச் சற்  விளக்குவ  அவசியம்.

1977ன் ‘சுதந்திர‘ப் ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைக ஒ றம் 
அ ல் நடத்தப்ப ம் ேபா  ம றம் இ வைர கால ம் 
சிங்கள இனவாதப் பாரா மன்ற அரசிய ன் க்கிய 
க விகளாயி ந்த அரச கூட் த்தாபனத் ைறைய ம், நில 
அபிவி த்தி கு ேயற்றம் ேபான்றவற்ைற ம் ைறேய 
சிறில் மத்தி ம் காமினி திஸ்ஸ நாயக்க ம் ைகயாண்  
வ கின்றனர். ன்ைனயவர் 1956க்குப் பின் பலம் 
ெபற் விட்ட ‘மர ’ ாீதியான சிங்கள ெபௗத்த த்திஜீவிகளின் 
அபிலாைஷகைளத் தி ப்திப்ப த்த ம், ெதாழிலாள வர்க்க 
விேராத அரசிய க்கும் இனவாத அனாச்சாரங்க க்கும் 
பயன்ப த்தப்ப ம் கூ க் குண்டர் பட்டாளத்ைத 
அைமக்க ம் தன  அைமச்சின் நி வனங்கைளப் 
பயன்ப த்தினார் என்ப  உலகறிந்த . பின்ைனயவர் 
சிங்களவர்களில் ெப ந் ெதாைகயானவர்களாய் விளங்கும் 
கிராமப் ற விவசாயிகளின் ஆதரைவப் பலப்ப த்தத் தன  
அைமச்சில் காணி அபிவி த்தி, கு ேயற்ற நடவ க்ைககைள 
சிங்கள ெபௗத்த மயப்ப த்தி நடத்தி வ வ ம் உலகறிந்தேத.

1983 ைல- ஆகஸ்ட் வன்ெசயல்களின் தன்ைமகைள ம், 
பின்னணிைய ம் ஆராய்ந்த பலாின் அபிப்பிராயப்ப  
ஆகக்குைறந்த  இரண்  வ டங்களாயி ம் இவற்றிற்கான 
திட்டமிடல் ேவைலகள் நைடெபற்றி க்கின்றன. 
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அரசயந்திரத்தின் பலாத்காரக்க விகள் (இரா வம் 
ெபா ஸ்) மட் மின்றி அரச கூட் த்தாபனங்களின் 
வசதிக ம் ( குறிப்பாக அச்சுயந்திரங்கள், வாகனங்கள்) 
இவற்றிற்குப் பயன் ப த்தப்பட் ள்ளன எனக் 
க தப்ப கிற . சிங்கள ெபௗத்த இயக்கங்கள், 1977 க்குப் 
பின் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ‘தனிச்சிங்கள ‘Finance Companies 
ஆ ம் கட்சியின் பிரேதச ஸ்தாபனங்கள், வட்டாரக்கு க்கள் 
இத்திட்டத்தில் க்கிய பங்கு வகித் ள்ளன என்பதற்கும் 
ஆதாரம் உண் . இத்திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்  
ேவண் ய பிற ேதைவகைள இைவ ர்த்தி ெசய்தன 
என் ம் ேபசப்ப கிற . ஆ ம் கட்சியின் க்கியஸ்தர்கள், 
உயர்மட்ட நிர்வாகிகள் பலர் நீண்டகாலமாக இந்தக் 
ைகங்காியத்தில் ஈ பட்  வந் ள்ளனர். இந்த திட்டமிட்ட 
தாக்குதல் தமிழ் மக்களின் ெபா ளாதார அ ப்பைடைய 
அழிப்பைதேய ேநாக்காக ெகாண் ந்த .

இனவாத வன்ெசயல்கள் தமிழ் தலாளிகள், 
ெசல்வந்தர்கள், ந த்தர வர்க்க ஊதியம் ெப ேவார், 
சிறிய கைடக்காரர், ெத ேவாரத்தில் அன்றன்  ெபா ள் 
விற்  அற்ப வ மானம் ெப ேவார், அரசாங்க ஊழியர், 
ெதாழிலாளர் சகலர் மீ ம் வர்க்க ேபதமின்றிக் கட்டவிழ்த்  
விடப்பட்டன.  இனவாதம் எ ம் க த்தைமவின் 
கண்க க்கு வர்க்கப்பிாி கள் ெதாிவதில்ைல. தமிழர்கைள 
ஒ  இனமாக ஒ க்குவைதச் சாதிப்பதன் லம் சிங்கள 
மக்கள் மத்தியில் வர்க்க ேவ பா கைள ம் தாண் ய 
ஒ  ஒ ைமப்பாட் ைனப் ெப ந்ேதசிய இனவாதம் 
ஏற்ப த்தி ள்ளைத ஏற்கனேவ அ த்திக் கூறி ள்ேளன்.  
சகல ஜனநாயக விேராத நடவ க்ைககைள ம் ’தமிழ் ஆபத் ‘ 
‘இந்திய எதிர்ப் ’ என்ற ச்சாண் கைளக் காட்  அரசு 
நியாயப்ப த்தி வ கிற .
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வன்ெசயல்களின் விைளவாக அரசின் ெபா ளாதாரத் 
திட்டங்கள் பயங்கரமாகப் பின் ேநாக்கித் தள்ளப்பட் ள்ளன. 

லதனத்தின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட் ள்ள . வளர்ச்சிைய 
க்கியப்ப த்திய ஒ  ஆ ம் கட்சிேய கடந்த ஆ  

வ ட வளர்ச்சிைய ம் பாழ க்கும் விதத்தில் நடந்  
ெகாண்ட . இ  ெபா ளாதாரவாதக் கண்ேணாட்டத்தில் 
ச கத்ைதப் பார்ப்ேபா க்குப் ாியாத திராகேவ 
இ க்கும்.  குைறவி த்தி நாட் ன் அரசின் மீ  
குட் ர்சுவா அரசிய ம் க த்தைம ம் ெகாண் க்கும் 
ேமலாதிக்கம் அைமப் ாீதியான . திய ெபா ளாதாரக் 
ெகாள்ைக நைட ைறக்கு வந்த ேபா ம் பைழய இனவாத 
அைமப் க்களின் இயக்கம் பாதிக்கப்படவில்ைல. அதற்கு 
மாறாகப் பலேமற்றப்பட்டன. இதனால்தான் 1977க்குப் பின் 
இனஒ க்கல் பயங்கர வ வத்ைதப் ெப கிற . இந்த இன 
ஒ க்கல் அரசின் ெவளிப்பைடயான ெகாள்ைகயாய் இ ந்  
வ கிற . இ ேவ ச கத்தின் வர்க்க ரண்பா கைளத் 
திாித்  அரசுக்ெகதிரான ேபாராட்டங்கைளச் சிங்கள மக்கள் 
மத்தியில் வளரவிடா  இனவாதக் குட்ைடக்குள் அவர்கைளச் 
சிைறைவத் ள்ள . இங்கு சுட் க்காட்டப் பட ேவண் ய  
என்னெவனில் இன்  தமிழ் மக்கள் பகுதியி ந்  வளர்ந்  
வ ம் ேபாராட்டம் அரசுக்ெகதிரானதாய், சிங்கள மக்கைள 
எதிர்க்காத ஒன்றாய் உ ெவ த் ள்ள . ஆனால் சிங்கள 
மக்கள் மத்தியில் தமிழ் எதிர்ப்ேப இன்  அரசு எதிர்ப்ைப ம் 
விட மிஞ்சி ள்ள . இ  தற்கா கமானெதன்றா ம் 
வ ந்ததக்க . சிங்களப் ரட்சியாளர்களின் கடைம 
சிங்கள மக்கைளத் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் வளரந்  வ ம் 
அரசு எதிர்ப்  உணர்விைனப் பார்க்க ம், பின்பற்ற ம் 
ெசய்த மாகும்.
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இங்கு தமிழாின் ேபாராட்டத்தின் ஆரம்பக் கட்டத்தில் 
ெதன்பட்ட ற்ேபாக்கு அறிகுறிகள் பற்றிய என  கணிப்பீ  
தவறான  என்பைத ஏற் க்ெகாள்கிேறன். 1983க்குப் 
பின்னர் நான் எ திய கட் ைரகைளப் ப த்தவர்கள் இைத 
அறிவார்கள்.
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