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வட மாகாணத்துக்கு உடனடி தேவவ சுயாட்சி அேிகாரம்!: ஃபெட்னா 
விழாவில் முேல்வர் விக்தனஸ்வரன்  

ொன் ஓசெ(யு.எஸ்): ஃசெட்னா தமிழ் விழாவில் கலந்து சகாண்ட இலங்கக வடமாகாண 
முதல்வர் நீதியரெர் விக்சனஸ்வரன், தமிழர் நலம் காக்க உலகத் தமிழர்கள் உதவ சவண்டும் 
என்றும், வட மாகாணத்தின் உடனடித் சதகவ சுயாட்ெி அதிகாரம்தான் என்றும் சவண்டுசகாள் 
விடுத்தார். ெதிசனாரு ஆண்டுகளுக்கு ெிறகு அசமரிக்காவுக்கு ஃசெட்னா விழாவுக்கு வந்திருந்த 
விக்சனஸ்வரன், விழாவில் செெியதாவது:  

  

ேமிவழ சிறப்ொக வளர்க்கும் பவளிநாட்டுத் ேமிழர்கள்  

உலசகங்கும் ெரந்து வாழும் தமிழர்களிகடசய மூன்று முக்கிய எதிர்ொர்ப்புகள் இருப்ெகத 
காண்கின்சறன். ஒன்று தமிகழ வளர்க்க சவண்டும், அடுத்தது தமிகழ நிகலக்க கவக்க 
சவண்டும். மூன்றாவது தமிழர் நலன் காக்க சவண்டும் என்ெதாகும்.  

ேமிவழ நிவைக்க வவயுங்கள்  

தமிகழ நிகலக்க கவக்க முகறப்ெடி தமிழில் செெ சவண்டும். அடுத்து வரும் ெமுதாயத்திற்கு 
நம் சமாழி ெற்றி கூற சவண்டும். அதில் ொண்டித்தியம் செற கவக்க சவண்டும். இது ெற்றி 
நீங்கள் தான் எனக்கு அறிவுகர வழங்க சவண்டும். உங்கள் மக்களுக்கு நீங்கள் தமிழ் சொல்லிக் 
சகாடுக்கின்றரீ்களா? தமிழ் சமாழியின் சதான்கமயும், அம் சமாழிசய நமது இனத்தின் ஆணி 
சவராகவும் இருப்ெகத எடுத்து இயம்ெி வருகின்றரீ்களா?  

நாங்கள் தமிழர்கள் என்று கூறி விட்டு நம் மக்ககள ெிற சமாழியில் விற்ென்னர்கள் 
ஆக்கிசனாமானால் தமிழ் நிகலக்காது என்ெகத நான் கூறி நீங்கள் சதரிந்து சகாள்ள 
சவண்டியதில்கல. நீங்கள் குழந்கதகளுக்கு தமிழ் சொல்லித்தருகிறரீ்களா, தமிழில் செசுகிறரீ்களா 
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என்ற அய்யத்சதாடுதான் இங்கு வந்சதன், குழந்கதகளின் நிகழ்ச்ெிககளப் ொர்த்த ெிறகு நீங்கள் 
தமிகழ நிகலக்கச் செய்ய முயற்ெிகள் எடுத்து வருகிறரீ்கள் என்றுதான் எனக்கு சதான்றுகிறது.  

தமிழ், சமாழி மட்டுமல்ல... வாழும் சநறி. நம் கலாச்ொரம் ெண்ொடு அகனத்தும் அதில் ெின்னிப் 
ெிகணந்திருக்கிறது. செசுவதால் தான் நம் சமாழி நிகலத்து நிற்கிறது. தமிகழ நிகலத்து கவக்க 
நாம் என்சனன்ன நடவடிக்கககள் என்ெகத ஆற அமர ெிந்திந்து முடிசவடுக்க சவண்டும்.  

ேமிழர் நைம் காக்க வாருங்கள்  

உலகத்தில் உள்ள அகனத்து தமிழர்களும் தமிழர் நலம் காக்க முன் வரசவண்டும் என்று 
சவண்டுசகாள் விடுக்கசவ இந்த ெயணத்கத நான் சமற்சகாண்டுள்சளன். ெல இடங்களில் 
தமிழர்கள் ஓங்கி வாழ்ந்தாலும், எம் மக்கள் சொல்சலான்னாத் துயரத்துடன் வாழ்ந்து 
வருகிறார்கள் என்ெகத நீங்கள் அறவீரீ்கள்.  

அவர்கள் சொருளாதாரம், கல்வி, வாழ்வாதாரம் என உயர சவண்டும் இருப்ெவர்களும் 
இல்லாதவர்களும் ஒருங்கிகணந்தால் தான் தமிழர் நலன் செணப்ெடும். தமிழர்கள் வாழ்க்கக 
முன்சனற்றம் அகடயும்.  

ேமிழகமும் வட மாகாணமும்  

சுதந்திரத்திற்கு ெின் இந்தியாவின் சதன்ெகுதியான தமிழகத்தில் நகடசெற்றது ெமூகச் ெிக்கல் 
என்சற சொல்லலாம், திராவிடர்கள் ஆரியர்கள் என செதங்களால் ொதிக்கப்ெட்டனர். ஆனாலும் 
சதன் இந்தியாவில் தமிழர்கள் நிகல விருத்தி அகடந்சத வந்துள்ளது. இதற்கு காரணம் இந்திய 
நாட்டின் அரெியல் ொெனம். தம்கம தாசம ஆட்ெி செய்ய சொதிய அதிகாரம் மாநில அரசுக்கு 
மத்திய அரொல் ெகிர்ந்தளிக்கப்ெட்டது.  

ஆனால் இலங்ககயின் வடக்கு கிழக்கு ெகுதியில் வாழந்த தமிழர்களுக்கு இந்த அரெியல் 
அதிகாரம் வழங்கப்ெடவில்கல. இது தான் இலங்ககத் தமிழர்களின் நிகல வழீ்ச்ெி அகடந்தது. 
இகதத் தான் இந்தியப் ெிரதமர் நசரந்திர சமாடியிடம் எடுத்துகரத்சதன். மக்களுக்கு தம்கமத் 
தாசம ஆளும் அதிகாரத்கத வழங்காமல் மத்திசய கட்டுப்ெடுத்தி வருகிறது என்ெகத அவரிடம் 
விரிவாகச் சொன்சனன். அதாவது 13 வது திருத்தச் ெட்டம் சொதுமான அதிகாரத்கத 
வழங்கவில்கல என்ெகதயும் சுட்டிக்காட்டிசனன்.  

சதன் இந்திய தமிழர்கள் ெமூக ெிக்கலிலிருந்து மீண்டு, ககல, கலாச்ொரம் சொருளாதாரம் என 
அெிவிருத்தி அகடந்து வருகிறார்கள். வடக்கு, கிழக்கு இலங்கக அவ்வாறு அல்ல. எமக்கு 
சநர்ந்திருப்ெது ெமூகச் ெிக்கல் அல்ல. இனப்ெடுசகாகலக்குள் அகப்ெட்டுள்சளாம். 
இனப்ெடுசகாகலகய கண்டித்து ஏக மனதாக வடக்கு அரெில் தீர்மானம் நிகறசவற்றி 
இருக்கிசறாம்.  

தகள்வி தகட்கும் சிங்களர்கள்  



ஆன்மீகத்திலும் மனிதாெிமானத்திலும் ஆன்மீகத்தில் ஈடுொடு சகாண்ட தாங்கள்இந்த 
தீர்மானத்கத நீங்கள் இயற்றலாமா? என்று ெில ெிங்கள நண்ெர்கள் சகட்டார்கள். ஆன்மீகத்திலும் 
மனிதாெிமானத்திலும் ஈடுொடு சகாண்டதால்தான் இகத நிகறசவற்றிசனன் என்று கூறிசனன்.  

6வது திருத்த ெட்டத்தின் , ெிரிவு 157 A ன் கீழ், நாட்டின் ெிரிவிகன ெற்றி செசுவசதா நடவடிக்கக 
எடுப்ெசதா ெட்டப்ெடி தகட செய்யப்ெட்டுள்ளது. 150 ஆயிரம் ராணுவத்தினர் வட மாகாணத்தில் 
மட்டும் நிகல சகாண்டுள்ளார்கள். அந்த நிகலயில் ெிரிவு ெடாத இலங்ககயில் எமது 
தனித்துவத்கத ஏற்றி, எமது ொரம்ெரிய இடங்ககள ஏற்றி, அடிப்ெகட அதிகாரங்ககள எங்களுக்கு 
வழங்க சவண்டும் என்று சகட்டிருந்சதாம். அந்த அடிப்ெகடயில்தான் மக்கள் எங்களுக்கு 
ஏசகாெித்த ஆதரகவ சதரிவித்து எங்களுக்கு வாக்களித்தார்கள். அந்த நியாமான சகாரிக்ககககள 
முன்கவத்த சொதும், அதற்கு எதிர்ப்பு வருகிறது.  

எப்ெடி வரும் சமூக நல்ைிணக்கம்?  

ெமூக நல்லிணக்கம் சவண்டுமானால், இதுவகர நடந்தவற்கற அறியாமல் ெிந்திக்காமல் 
எவ்வாறு முன்சனாக்கிச் செல்ல முடியும் என்று ெிந்தித்தீர்களா என்று அவர்களிடம் சகட்சடன்.  

மனிதாெிமானம் சகாண்ட ஒருவரால் இதுவகர நடந்த இனப்ெடுசகாகலகய ஏற்றுக்சகாள்ள 
முடியுமா? ஆன்மிகத்தில் ஈடுெடும் ஒருவர் இது வகர நடந்தவற்கற மறந்து முன்சனாக்கி நகர 
முடியுமா? காணாமல் சொனவர்களின் உறவினர்களின் கண்ணரீும், கூக்குரலும் உங்கள் 
காதுகளுக்கு சகட்கவில்கலயா? அவர்களுக்கு ெதில் கூறாமல் எவ்வாறு ெமூக நல்லிணக்கத்கத 
உருவாக்க முடியும் என்றும் சகட்சடன். உண்கமகய அறிந்து சகாண்டால் தான் ெமூக 
நல்லிணக்கத்கத ஏற்ெடுத்த முடியும் என்றும் கூறிசனன்.  

ஆயுேம் ஏந்ே வவத்ே அரசாங்கம்  

ராணுவத்தின் அட்டூழியம் ெற்றி கூறுகிறரீ்கசள. உங்கள் இகளஞர்களின் அட்டூழியம் ெற்றி ஏதும் 
கூறவில்கலசய என்றார்கள். இகளஞர்ககள ஆயுதம் ஏந்த கவத்தவர்கள் உங்கள் 
அரொங்கங்களும் ெகடகளும். அரெின் அடக்குமுகறகசள இந்த சொகர உருவாக்கியது. 
அரெியலில் அவர்கள் ஏற்ெடுத்திய அவநம்ெிக்ககசய இகளஞர்ககள ஆயுதம் ஏந்த கவத்தன. 
நான் எங்களுக்கு நடந்த சொகக் ககதகய கூறி இருக்கிசறன். உங்களுக்கு ஏசதனும் எங்கள் 
இகளஞர்களால் நகடசெற்று இருந்தால், உங்கள் மாகாணத்தில் தீர்மானம் சகாண்டு வாருங்கள். 
எந்த வித அடக்குமுகறசயா, ெலாத்காரசமா தவிர்க்கப்ெட சவண்டியது. எனினும் அது ஒரு 
இனத்கத குறிகவத்து நகடசெறும் சொது, அதற்கு எதிர் தாக்குதல் நடத்தப்ெட்டால், 
இனப்ெடுசகாகலயில் ஈடுெட்ட இனம்தான் அதற்கு சொறுப்ொகும்.  

சமுக சிக்கல் அல்ை - இனப்ெடுபகாவை  

தற்ொதுகாப்பு ெற்றி ெட்டத்தில் கூறி இருப்ெகத ெற்றி உங்களுக்கு உணர்த்த விரும்புகிசறன் 
என்று அவர்களிடம் குறிப்ெிட்சடன். எனசவ எமது நாட்டில் நடந்துள்ளது ெமூக ெிக்கல் அல்ல. 
இனப்ெடுசகாகல. இனவாதியாக எமது இனத்கத ஒடுக்க அழிக்க எடுக்கப்ெட்ட நடவடிக்ககககள 
உலகத்தின் கவனத்திற்கு சகாண்டுவரசவ எமது தீர்மானம் நிகறசவற்றப்ெட்டது. எமது 



தமிழர்களின் நலம் காக்கசவண்டும் என்ற தகலயங்கத்தின் கீசழசய ெரிெீலித்து வருகிசறாம். 
எமது நாட்டில் தமிழர்கள் நலம் செற சவண்டுமானல் தமிழ் செசும் வட கிழக்கு மக்களுக்கு 
சுயாட்ெி சகாடுப்ெது அவெியம். சுவிட்ெர்லாந்து நாட்டின் சவற்றிகரமான மாவட்ட சுயாட்ெி 
திட்டத்கதப் சொல், வட கிழக்கு மாகாணங்களிலும் ஏகனய ெகுதிகளிலு சுயாட்ெி 
சகாடுக்கப்ெட்டால் நாட்டில் சுெிட்ெமும் ெமாதானமும் ஏற்ெடும் என்சறன்.  

ெமச்ெீர் சகாள்ககககள இரு இன அறிவு ஜவீிகளும் தற்சொது உணர்ந்து, ஒற்றுகமயுடன் 
செயலாற்ற சவண்டும் என்று கூறிசனன்.  

ேமிழர்கள் நைம் காக்க அணி ேிரளுங்கள்..  

வடகிழக்கு மாகாண மக்களின் வாழ்வாதாரத்கத வளப்ெடுத்த நடவடிக்கக எடுக்க சவண்டும் 
என்ெகத நான் கூறித்தான் நீங்கள் சதரிந்து சகாள்ள சவண்டுமா? கல்வி வாழ்வாதாரத்திற்கு 
முதலீடு செய்ய எமது மக்கள் முன் வரசவண்டும்.  

ஒரு காலத்தில் தமிழகத்திற்கும் இலங்ககக்கும் வணிகம் நகடசெற்று வந்தது. 
தூத்துக்குடியிலிருந்து சதாணிகள் வந்தன. ெலாலியிலிருந்து சென்கன, திருச்ெி சநாக்கி 
விமானங்கள் ெறந்து சகாண்டிருந்தன.. இவற்கற மீண்டும் நகடெடுத்த முடியுமா என்று இரு 
நாட்டு அரொங்கங்களும் ெரிெீலிக்க சவண்டும். காங்சகென் துகறமுகம் செப்ெனிட்டு ஆழப்ெடுத்தப் 
ெட்டால், இந்திய இலங்கக வியாொர நிகலகம ெீரகடயும்.  

இவற்கற புதிய அரெிடம் கூறி இருக்கிசறாம். ொராளுமன்ற சதர்தல் வர இருப்ெதால் 
அஞ்சுகிறார்கள். எனினும் தமிழர்கள் நலம் காப்ெது உலசகங்கும் இருக்கும் தமிழ் செசும் 
மக்களின் தகலயாய கடகமயாகும்.  

இலங்ககயில் ொதிக்கப்ெட்டவர்களாக வட கிழக்கு மாகாண மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். 
அவர்களுக்கு உதவி அளிக்க நீங்கள் யாவரும் முன்வர சவண்டும். உெிதமான ஒரு தீர்வு 
உருவாக அகில உலக ரீதியில் தமிழ் மக்கள் அணி திரள சவண்டும் என்றும் கூறி 
கவக்கின்சறன். நீங்கள் யாவரும் ொதிக்கப்ெட்ட எங்கள் மக்கள் நிகல உயர உங்களால் ஆன 
உதவிககள செய்ய சவண்டும் என்று சகட்டுக் சகாண்டு என் ெிற்றுகரகய முடித்து 
சகாள்கிசறன்," என்றார்.  

முதல்வர் ெி.விக்சனஸ்வரனுக்கு செரகவ ொர்ெில் 
தகலவர் நாஞ்ெில் ெடீ்டர், விழா ஒருங்கிகணப்ொளர் 
தில்கலக் குமரன், வகளகுடா தமிழ் மன்றத் தகலவர் 
ஆறுமுகம் செச்ெிமுத்து ஆகிசயார் சொன்னாகட சொர்த்தி, 
மாகல அணிவித்து மரியாகத செய்தார்கள். விஐடி 
ெல்ககலக் கழக சவந்தர் டாக்டர் விஸ்வ நாதன் 
நிகனவுப் ெரிசு வழங்கினார்.  

-ஃசெட்னாவிலிருந்து இர தினகர் 


