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2021 – நாள் 1 

 
ஆங்கில அறிக்ைக: அப�ராமி சந்திர�மார் 
25.07.2021 

தமிழ�ழ வ��தைலப் ேபா��ம் ஏைனய அழி�கள��ம் உய�ர் இழந்த 
அைனவ�க்காக�ம், கட்டைமக்கப்பட்ட இனவழிப்பால் ெகால்லப்பட்ட 
மக்க�க்�ம் அகவணக்கம் ெச�த்தி ெமய்நிகர் நிகழ்� 
ஆரம்ப�க்கப்பட்ட�. 

இந்த இ� நாள் நிகழ்வ�ற்� தமிழ் இைளேயார் அைமப்� (TYO) ேநார்ேவ 
கிைளய�னர் Zoom ெதாழில்�ட்ப உதவ�ைய வழங்கினார்கள். TYO 
ேநார்ேவ உ�ப்ப�னரான சாம்பவ� ேவதாநந்தன் 12. �ன் 2021 
நைடெபற்ற நிகழ்ைவ ெதா�த்� வழங்கினார். 

�லம்ெபயர் தமிழ் ஆவணக்காப்�: வரேவற்�ைர 

�லம்ெபயர் தமிழ் ஆவணக்காப்ப�ன் சார்ப�ல் பகீரதி �மேரந்திரன் 
பங்ேகற்ற அைனவைர�ம் வரேவற்�, இந்த நிகழ்ைவ சாத்தியமாக்க 
வளம் ேசர்த்த அைனவ�க்�ம் நன்றி ெத�வ�த்தார். 

பல ச�க ெசயல்பாட்டாளர்கள�ன் �யற்சியால், உலகம் ��வ�ம் 
பரவ� வா�ம் தமிழர்கள�ன் வரலா� மற்�ம் பண்பா� ேபண�ப் 
பா�காக்கப்ப�கின்ற�. 

ேநார்ேவ வாழ் �லம்ெபயர் தமிழர்கள�ன் வரலாற்ைறத் ேத�ம் 
பயணத்தில் 2020ம் ஆண்� DsporA Tamil Archive (�லம்ெபயர் தமிழ் 
ஆவணக்காப்�) உ�வாக்கப்பட்ட�. �லம்ெபயர் தமிழர்க�க்� 
ஆவணக்காப்ப�ன் வ�ழிப்�ணர்ைவ�ம் ஆவணங்கள�ன் அ�க்கத்தின் 
�க்கியத்�வத்ைத�ம் பரப்�வேத இதன் �தன்ைம ேநாக்கம் ஆ�ம். 
தமிழ் ச�கத்திற்� ஆவணக்காப்ப�ன் �லம் நம� வரலாற்ைற�ம் 
அைடயாளத்ைத�ம் ேபண�ப் பா�காப்ப� �திய வ�டயம் அல்ல. 
என்றா�ம், பைடெய�ப்�, ஆக்கிரமிப்�, ேபார், �லம்ெபயர்�, இனவழிப்� 
ஆகிய காரண�கள் இந்த நைட�ைறைய ��ப்ப�த்� வ�ப்ப�த்த 
ேவண்�ய அவசியத்ைத �ன்ைவத்�ள்ளன. 

நாம் ஈழத்தில் வா�ம் ஆவணக்காப்பகப்ப�த்தல் 
ெசயல்பாட்டாளர்கைள�ம் எம்�டன் இன்� வளவாளர்களாக 
இைணத்�க் ெகாள்ள �யற்சி எ�த்தி�ந்ேதாம். ஆனால் ச�க மற்�ம் 
அரசியல் நிைலைம காரணமாக, இ� சாத்தியப்படவ�ல்ைல. தாயத்தில் 
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அவர்க�ைடய ஆவணச் ெசயல்பா� தமிழ�ன் இ�ப்ப�ற்� 
இன்றியைமயாத�. 

இச்சந்தர்ப்பத்தில் யாழ் �லக எ�ப்ப�ன் 40வ� ஆண்� நிைன� 
�ற�டன், அைனத்� தமிழ் அைமப்�கள�ட�ம் ஒ� தாழ்ைமயான 
ேவண்�ேகாைள வ��க்க �யல்கின்ேறாம். உங்கள் நி�வனத்தில் ஒ� 
பதிேவட்� ேமலாளர் ெபா�ப்ைப நியமித்� தமிழ�ன் ஆவணப்ப�த்தல் 
மற்�ம் காப்பகப்ப�த்தல் பாரம்ப�யத்ைதப் ��ப்ப�க்�மா� ேவண்� 
நிற்கின்ேறாம். 

நளாய�ன� இந்திரன்: ஆவாணக்காப்பகத்தின் பங்� 

ஆவணக்காப்� �றித்த தகவல்கள் ெபா�வாக அறியப்பட்ட ஒ� 
வ�டயம் அல்ல, எனேவ ெப�ம்பாலான மக்கள் இைதப் பற்றிய 
��ைமயான ��தைலக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம் என்� நான் 
எதிர்பார்க்கவ�ல்ைல. ேம�ம், காப்பகப்ப�த்�ம் நைட�ைற நாட்�ற்� 
நா� மா�ப�ம். 

இந்த தைலப்� ெதாடர்பான ெபா�ைள அறிந்� ெகாள்ள �க்கியமான 
ெசாற்கள்: பதி�கள் (records), ஆவணங்கள் (documents), 
ஆவணக்காப்பகப்ப�த்தல் (archive), ஆவணப்ப�த்தல் (documentation). 

இந்த வ�டயத்ைதப் பற்றி ேபச நாம் பயன்ப�த்�ம் ெசாற்கள் 
காலப்ேபாக்கில் உ�வாகி மாற்றம் ெபற்� வந்�ள்ளன. இதில் 
ஆவணப்ப�த்தல் மற்�ம் ஆவணக்காப்பகப்ப�த்தல் எ�ம் 
ெசாற்கள�ற்� இைடய�ல் உள்ள ேவ�பாட்ைட இனம் காண்ப� 
�க்கியம். 

ஆவணப்ப�த்தல் – documentation:  பண்பா�, வரலா� அல்ல� ப�ற 
ெசயல்பா�கள�ன் தகவல் ஒ� ஊடகத்தில் பதி� ெசய்யப்பட்� 
ஆவணமாக்கப்ப�தல் (process documentation to create a product documentation). 

ஆவணக்காப்பகப்ப�த்தல் – archive: ஒ� ஆவணம் (product 
documentation) ந�ண்ட காலப் ேபண�ப் பா�காப்ப�ற்காக மதிப்ப�டப்பட்� 
ஒ� காப்பகத்திற்� (நி�வனம்) மாற்றப்ப�தல். 

இந்த ெசயல்பாட்�ல் ஒ� பதி� எவ்வா�, ஏன் 
ஆவணக்காப்பகப்ப�த்தப்பட்�ள்ள� என்ற அதன் வாழ்க்ைகச் 
�ழற்சிையப் பற்றிய ஒ� ��த�ம் இ�ப்ப� �க்கியம். 

காப்பகப்ப�த்தப்பட்ட ஆதார �லங்கள் பண்பா�கள�ன் கடந்த 
காலத்ைத�ம் ப�ணாமத்ைத�ம் ��ந்� ெகாள்ள உத�ம். அைவ 
எதிர்கால அரசியல் அல்ல� ச�க த�ர்மானங்க�க்�ம் உதவக்��ம். 
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அடக்��ைறைய எதிர்ெகாண்ட �லம்ெபயர் தமிழர்க�க்�, இனப் 
ப�ரச்சைன மற்�ம் அவர்கள�ன் இன அைடயாளம், பண்பா� பற்றிய 
ஆதாரங்கைள அ�க ேவண்�ய ேதைவ இ�க்�ம். 

இலங்ைகய�ல், 1600ம் �ற்றாட்�கைளச் ேசர்ந்த காப்பக ஆவணகள் 
(archival documents) இன்�ம் அப்ப�ேய உள்ளன. காலன�த்�வ ஆட்சி 
காரணமாக �ந்ைதய ஆவணங்கள் அழிக்கப்பட்டன. கிைடக்கக்��ய 
காப்பகப்ப�த்தப்பட்ட ஆவணங்கைளப் பயன்ப�த்தி, த�ர்மானங்கள் 
எவ்வா� எ�க்கப்பட்டன, சிக்கல்க�ம் �றண்பா�க�ம் எவ்வா� 
ஆரம்ப�த்� த�ர்� கண்டன என்பைத நாம் ��ந்� ெகாள்ள ���ம். 
சிக்கல்கள் மற்�ம் �றண்பா�கள் காரணமாக தமிழ் பண்பா�ம் மக்கள் 
ெதாைக�ம் எவ்வா� மாற்றம் ெபற்ற� என்ப� �றித்த 
ஆவணங்கைளப் பா�காப்ப� �க்கியம். இவற்ைறப் பயன்ப�த்�வதன் 
�லம் மட்�ேம, எதிர்காலத்தில் நம� ச�கம் இ�க்�ம் நிைலைய 
நாம் ��ந்� ெகாள்ள ���ம். 

என். ெசல்வராஜா: �லகத்தின் பங்� 

நம� தமிழ் ச�கத்தில் �லகங்கள், ஆவணக்காப்பகங்கள் மற்�ம் 
அ�ங்காட்சியகங்கைள ேவ�ப�த்�ம் தன்ைம இல்லாைம 
காணக்��யவா� உள்ள�. 

�லகங்கள் ெவள�ய�டப்பட்ட பைடப்�கள் ெபா� மக்க�க்� கிைடக்கச் 
ெசய்கின்றன. இதனால் அைவ தன�ப்பட்ட �ைறய�ல் வாசித்� தகவல் 
அறிந்� ெகாள்ள ���ம். 

அ�ங்காட்சியகங்கள் வரலாற்�க் கைலப்ெபா�ட்கள் மற்�ம் 
ஆதாரங்கள் ெபா�மக்க�க்காக காட்சிப்ப�த்தப்ப�கின்றன. இதனால் 
ச�கம் அந்தக் கைலப்ெபா�ட்கள் உ�வாகிய காலம் �றித்� 
��ந்�ெகாள்ள பங்கள�க்கின்றன. 

ஆவணக்காப்பகங்கள் ந�ண்ட காலப் ேபண�ப் பா�காப்ப�ற்காக அைனத்� 
வைகயான ஊடகங்கள��ம் உள்ள ஆவணங்கைளப் ேப�கின்றன. 
ஆனால், இலங்ைகய�ல் உள்ள ஆவணக்காப்பகங்கள�ல் உள்ள 
ஆவணங்கள் எள�தில் ெபா� அ�க்கத்திற்� கிைடப்பதில்ைல. ஆனால் 
அசல் �லங்கைள�ம் ஆவணங்கைள�ம் ேசமித்� ெதாழில்�ைற 
ஆராய்ச்சி மற்�ம் ெபா�ப் ேபண�ப் பா�காப்ப�ற்கான ஒ� இடமாக 
உள்ள�. 

இந்த நி�வனங்கைள ேவ�ப�த்�வதில் உள்ள சிரமத்தின் காரணங்கள் 
பல. ஒன்� இலங்ைகய�ல் �லகங்கைளப் பார்க்�ம்ேபா�, எங்கள�டம் 
மாநில �லகம், ெபா� �லகம், சிறப்� �லகம், பள்ள�க்�ட �லகம், 
பல்கைலக்கழக �லகம் மற்�ம் இன்�ம் பல �லகங்கள் உள்ளன. 
�லகம் என்ற ெசால் மிக�ம் வ��வானதாக உணரப்ப�கின்ற�. 
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எனேவ அ� காப்பகப்ப�த்�வதற்கான ஒ� களஞ்சியமா�ம் 
பயன்ப�த்தப்ப�கின்ற�. ஒ� �லகத்தில் �ல்கள் மட்�மல்ல, 
காெணாள�கள், ஒலிப் ப�ப்�கள் மற்�ம் படங்கள் உள்ளன. எனேவ 
�லகங்கள�ல் பல்ேவ� ஊடகங்கள�ன் ேசக�ப்� ஆவணக்காப்பகத்திற்� 
(archive) சமம் என்� இயல்பாக க�தப்ப�கிற� . 

1800ம் �ற்றாண்�ன் ப�ற்ப�திய�ல் காலன�த்�வவாதிகள் ேமற்ெகாண்ட 
�யற்சிேய �லகத்தின் ஆரம்ப சான்றா�ம். காலன�த்�வ 
காலத்தில்தான் இ�ேபான்ற அர� நி�வனங்கள் நாட்�ல் 
நி�வப்பட்டன. 

நா� �தந்திரம் ெபற்ற ப�ன்னர், இனப் ப�ரச்சைன ெதாடங்கிய�. இந்த 
நிைல தமிழர்க�ைடய ஆவணங்கைளக் காப்பகப்ப�த்�வைத 
ெகள்வ�க்�றியாக்கிய�. 

எவ்வாறாய��ம், இலங்ைகய�ல் ெவள�ய�டப்பட்ட ஒவ்ெவா� 
�ல்கள�ன் ஐந்� ப�ரதிகள் ஆவணக்காப்பகத் �ைறக்� (Department of 
Archiving) அ�ப்பப்பட ேவண்�ம் எ�ம் சட்டம், ைவப்�ச் சட்டம் (The 
Legal Deposit Law), உள்ள�. இந்த ஐந்� ப�ரதிகள் ப�ன்னர் ெபா� 
�லகங்கள�ைடேய பாவைனக்� ெகா�க்கப்ப�ம். இந்தச் சட்டத்தின் 
காரணமாக, இலங்ைகய�ல் ஆவணக்காப்பகம் மற்�ம் �லகங்கள் 
ைகேகார்த்�ச் ெசயல்ப�கின்றன. கவைலக்��ய வ�டயமாக, 
வ�வ�திப்ைபத் (taxation) தவ�ர்ப்பதற்காக ெவள�ய�ட்டாளர்கள் இந்தச் 
சட்டத்ைதப் ப�ன்பற்�வதில்ைல. எனேவ இதனால் �க்கியமான 
ேபண�ப் பா�காத்தல் (preservation) தைடப்ப�கின்ற�. அேதா� 
ஆவணக்காப்பகத் �ைறய�ல் (Department of Archiving) தமிழர்க�ம் 
அதிகா�களாக பதவ�கள�ல் இல்ைல. 

தமிழ் பண்பா� மற்�ம் வரலாற்� அழிவ�ற்� நாம் �� 
�ற்றச்சாட்ைட�ம் அரசாங்கத்தின் ம�� ேபா�கின்ேறாம். ஆனால் 
நா�ம் ஓரள� பழிைய ஏற்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். நம்மில் மிகச் 
சிலேர தமிழ் �ல்கள் காப்பகப்ப�த்தப்ப�கிறதா என்பதில் 
அக்கைறப்ப�கிேறாம். 

உலகளாவ�ய ஈழத் தமிழர் ெவள�ய��கள�ன் பட்�யலான என� �ைல 
உங்க�க்�க் காண்ப�க்க வ��ம்�கிேறன். இ� நான் எ�த்�க்ெகாண்ட 
ஒ� ேவைல. ஆனால் உண்ைமய�ல் இ� இலங்ைகய�ன் ேதசிய 
�லகத்தின் கடைமயா�ம். அவர்கள�ன் ெவள�ய��கள�ன் பட்�யலில், 
அர� ெவள�ய�ட்ட தமிழ் �ல்கள் மட்�ேம ேசர்க்கப்பட்�ள்ளன. 
காப்பகப்ப�த்�ம் ேபா� எந்த வ�கட்ட�ம் இ�க்கக்�டா�, 
எல்லாவற்ைற�ம் ேசர்க்க ேவண்�ம். எதிர்காலத்திற்� எ� எமக்� 
ேதைவப்ப�ம் என்� எங்க�க்� இன்� ெத�யா�. நம்மிடம் உள்ள 
அைனத்� பட்�யல்கைள�ம் ஆவணங்கைள�ம் பட்�யலிட்� 
ஒ�ங்கைமப்பேத இப்ேபா� இ�க்�ம் �க்கியத் ேதைவ ஆ�ம். 
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இைதச் ெசய்ய சர்வேதச அளவ�ல் நாங்கள் ஒன்றிைணந்� ெசயல்பட 
ேவண்�ம். அ� எங்க�ைடய அைனத்� ஆவணங்கைள�ம் ஒேர 
இடத்தில் ேசக�ப்பதன் �லம் அல்ல. மாறாக  அைனத்� 
ஆவணங்கள�ன் இ�ப்ப�டத்ைத எண்ண�ம பட்�யல் �லம் ெசக�ப்ப� 
ஆ�ம். 

ேகா. சிறிகாந்தன்: அ�ங்காட்சியகத்தின் பங்� 

என� கல்வ�ப் ப�ன்னண� ெதாழில்�ட்பம் (technology) ஆ�ம், 
அ�ங்காட்சியம் அல்ல. ஆனால் நான் இலண்டன�ல் ஒ� தமிழ் 
அ�ங்காட்சியகத்ைத நி��வதில் பண�யாற்றி வ�கிேறன். இப்ேபா�, 
நாங்கள் இைத ஒ� ெமய்நிகர் காட்சிக்�டமாக உ�வாக்�கிேறாம். 
ஆனால் ஒ� இயற்ப�யல் (phusical) அ�ங்காட்சியகத்ைத 
உ�வாக்�வேத இதன் இ�தி ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ேளாம். 

ICOM (International Council of Museums) இன் வைரயைறய�ன் அ�ப்பைடய�ல் 
அ�ங்காட்சியகங்கள�ன் பங்� என்னெவன்� ��ந்� ெகாள்ளலாம். 
அைவ திறனாய்� உைரயாடல்க�க்கான (critical conversations) இடங்கள், 
சவால்கைள ஏற்�க் ெகாள்தல் (acknowledgment of challenges), 
கைலப்ெபா�ட்கள் மற்�ம் நிைன�கைளப் பா�காத்தல் (safeguarding of 
artefacts and memories). இைவ அைனவ�க்�ம் ெபா�வாக�ம் 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைம�ட�ம் இ�க்க ேவண்�ம், இலாபத்திற்காக 
இயங்கக்�டா� (open and transparent to all and not run for profit). 
அ�ங்காட்சியகத்திற்கான உள்ளடக்க ேசக�ப்� ச�கங்க�டன் ��ய 
ஒ� �ட்� மற்�ம் உடன்பாட்�ல் அ�ப்பைடய�ல் இ�க்க ேவண்�ம் 
(The collection of content for the museum should be in partnership and agreement with 
communities). அ�ங்காட்சியகங்கள் �மிய�ன் ��மக்கள�ன் நல்வாழ்�க்� 
பங்கள�க்�ம் ேநாக்கத்ைதக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம் (Museums should 
have a purpose of contributing to the wellbeing of the inhabitants of earth and the planet 
itself). 

ஆரம்பகால தமிழர்கள் மன�த �ைளைய ஒ� காப்பகமாக 
பயன்ப�த்தி�ப்பார்கள் என்� நான் நம்�கிேறன். ஏெனன்றால் 
�க்கியமான நிகழ்�கள், பண்பாட்� நிகழ்�கள் அழியா� இ�க்க, 
பாடல்கள் மற்�ம் பண்கள் �லம் கடத்தப்பட்டன. ஏெனன�ல் பாடல்கள் 
அதைன நிைனவ�ல் ெகாள்ள எள�தான வழி�ைறயாக இ�க்�ம் 
என்பதனால். இைவ தைல�ைற தைல�ைறயாக நிைனவ�ல் தாங்கி 
கடத்தப்பட்டன. 

பாரம்ப�ய கைல வ�வங்கள், பரதநாட்�யம் மற்�ம் நாடகம் ேபான்ற 
கைல வ�வங்க�ம் கைதகைள கடத்திச் ெசல்வதற்கான ஒ� 
ஊடகமாக இ�ந்தி�க்�ம் என்பைத�ம் என்னால் ஊகிக்க ��கிற�. 
ேம�ம், சங்கங்கள�ல் நடாத்தப்ப�ம் கலந்�ைரயாடல்கள் ெபா� 
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மக்கள�ன் நிைனவகத்தில் ஒ� தகவைல ��ப்ப�த்தவண்ணம் 
ைவத்தி�க்க ஒ� வழி�ைறயாகப் பயன்ப�த்தி�க்கலாம். 

இந்த வ�வங்கள�ல் உள்ள தகவல்கள் மிக�ம் எள�ைமயானதாக�ம் 
��க்கமாக�ம் இ�ந்ததால், நிைனவ�ல் ெகாள்வ� எள�தாக இ�ந்த�. 
அதனால் அைத அ�த்த�த்த தைல�ைறக்�க் கடத்�வதில் அதிக 
வாய்ப்�ப் ெபற்றி�ந்த�. இ�ப்ப��ம், 1500ம் �ற்றாண்�ல், சமஸ்கி�த 
ஆட்சிக் காலப்ப�திய�ல், தமிழ் ஆவணங்கள் அழிக்கப்பட்டன. 
கவைலக்��ய வ�டயமாக, இந்த நிைல எம� பண்பாட்� வரலாற்ைறப் 
��ந்�ெகாள்வதில் க�னத்ைத உ�வாக்கிய�. 

ஆவணக்காப்பகங்கள் மற்�ம் �லகங்கள் ஒன்ேறாெடான்� 
ெதாடர்�பட்டைவ. அவ்வாேற இங்கிலாந்ைதப் ெபா�த்தளவ�ல் உள்ள�. 
ஒ�வர் வ��ம்ப�னால், ஒ� �லகத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்வதன் �லம் 
காப்பகப்ப�த்தப்பட்ட ஆவணங்க�க்கான அ�க்கத்ைதப் ெபறலாம். 
அேதேபால், அ�ங்காட்சியகங்கள��ம் ஆவணக்காப்ப� உள்ள�. 
ஆனால் அதில் ெபா�மக்கள் எள�தில் அ�க ��யாத பாகங்க�ம் 
உள்ள�. இந்தக் களஞ்சியங்கள�ன் ேவ�பா� என்னெவன்றால், ஒ�வர் 
ேமற்ெகாள்�ம் ஆராய்ச்சிக்�த் ேதைவயான ஆதார �லங்கைளப் 
பயன்ப�த்தக்��ய இடமாக �லகங்கள் உள்ளன. அேத ேநரத்தில் 
அ�ங்கட்சியகத்தில், அேத க�த்�கள் எள�ைமப்ப�த்தப்பட்� 
காட்சிப்ப�த்தப்ப�கின்றன. 

இலண்டன�ல் தமிழர்கள் பற்றிய �க்கியமான தகவல்கள் 
��வைத�ம் வழங்�ம் ஒ� இடத்ைத உ�வாக்�வேத எம� 
ேநாக்கமா�ம். இ� அைனத்� மக்க�ம் அ�கக்��யதாக ெமய்நிகர் 
வ�வ�ல் இ�க்�ம். நாம் தகவல்கைள ஏ� தளங்கள�ல் அைமக்க 
வ��ம்�கிெறாம். அதன் �லம் ஒவ்ெவா� தளத்தி�ம் ஒ� 
வ�டயத்ைத வ��வாகக் காட்சிப்ப�த்தலாம் என்� நம்�கிேறாம். 

நிதர்சன்: அறி� மற்�ம் உ�ைமக�க்கான தமிழ் 
ஆவணங்கள�ன் அ�க்கம் 

�வ�ட்சர்லாந்தில் வா�ம் இரண்டாம் தைல�ைற தமிழர் ஆகிய என� 
�ன்ேனாக்கின் (perspective) அ�ப்பைடய�ல் இந்த உைர இ�க்�ம். ேம 
2009ம் ஆண்�ற்� ப�ன்னர் உ�வான அரசியல் ெவற்றிடத்திற்�ப் 
ப�ன்னர் நி�வப்பட்ட Phoenix The Next Generation (Phoenix TNG) என்ற 
அரசியல் அைமப்ப�ன் ஊடகப் ப��வ�ல் பண�யாற்�கிேறன். 

ஆரம்பத்திலி�ந்ேத, எதிர்காலத்திற்காக எம்ைமத் தயார்ப�த்த கடந்த 
காலத்திலி�ந்� நாம் கற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ற வ��ப்பம் 
எங்க�க்� இ�ந்த�. நாங்கள் ஏன் ேபா�டத் ெதாடங்கிேனாம், ஏன் 

http://www.dspora.no/


 

www.dspora.no 7 

ேபாராட்டத்ைதத் ெதாடர ேவண்�ய� அவசியம் ேபான்ற 
ேகள்வ�க�க்� நாம் பதில் ேதட வ��ம்ப�ேனாம். 

இன்ைறய �ழலில் ஆ�தப் ேபாராட்டம் இல்ைல. ஆனால் நம் 
வழிய�ல் வ �சப்ப�ம் ேபார்கைள ெவல்ல அேத அறிைவப் பயன்ப�த்த 
ேவண்�ம். �ந்ைதய தைல�ைறய�னர் எவ்வா� உத்திகள் மற்�ம் 
சவால்கைள எதிர்ெகாண்டார்கள் என்பைதக் கற்�க்ெகாள்வதன் �லம், 
நாம் இன்�ம் தயாராக இ�க்க ���ம். இ� நம் 
�ன்ேனார்க�டனான நம� ப�ைணப்ைப பலப்ப�த்�கிற� மற்�ம் 
நம்ைம ஊக்�வ�க்கிற�. 

கைதகள் (narratives) எம� அ�பவத்திற்� வளம் ேசர்க்கின்றன. அைவ 
ஒேர உலகில் வா�ம் மக்கள�ன் ெவவ்ேவ� அ�பவங்கைள 
காண்ப�க்கின்றன. ஒ� இடத்தில் வாழ்ந்த ஒ�வர் ேநர� அ�பவம் 
�லம் ஒ� நிகழ்ைவ அறிந்� ெகாள்வ� அதி மதிப்�மிக்க கற்றல் 
வைக ஆ�ம். ேபாராட்டச் �ழைல அ�பவ�த்த �ல நபர் 
ஆதாரங்கைளப் (first-person sources) பயன்ப�த்தியதன் �லம், 
ேபாராட்டத்தின் வ ��யத்ைத சர்வேதச ச�கத்திடம் �ன்ைவத்�, 
உதவ�கைளப் ெபற்�க் ெகாள்ள ��ந்த�. ேபாராட்டத்தில் என்ன 
நிகழ்ந்தன என்பதற்கான ஒ� சான்றாக இந்த ஆதாரங்கள் அைமந்தன. 
அேதா� அட்�ழியங்கைள ம�தள�ப்பவர்க�க்� எதிராக ஒ� 
வ�வான அரணாக�ம் அைமந்த�. 

இன்� ஈழப் ேபாைரச் �ழ்ந்தி�க்�ம் கைதக�க்� (narratives) 
இைடேயயான ேபார் நைடெபற்� வ�கிற�. பலர் உண்ைம என்� 
க�தப்ப�வைதத் தி�� ப�த்த �யல்கிறார்கள். கடந்த காலத்� 
�ன்� �க்கிய �ல எ�த்�� அறிக்ைககள் எம்மிடம் உள்ளன. 
அைவ தமிழர் தாயக அபக�ப்ைப நி�த்�மா� வலி��த்�கின்றன. 
தமிழர்கள�ன் அடக்��ைற ஒ� அரசியல் ப�ர�கர் அல்ல� கட்சி 
காரணமாக அல்ல, மாறாக ஒ� திட்டமிட்ட சிக்கல் என்பைத இந்த 
அறிக்ைககள் நமக்�க் காட்�கின்றன. 

2019ம் ஆண்� “structures of Tamil Eelam: A Handbook” எ�ம் �ைல நாம் 
ெவள�ய�ட்ேடாம். இதற்� �ன்னர், இேத தகவல்கைள ச�க 
ஊடகங்கள�ல் ஒ�ங்கிைணக்�ம் �யற்சிய�ல் ஈ�பட்டேபா� அைவ 
அகற்றப்பட்டன. இந்த �ல் ேபாராட்டத்தின் ெகா�ரங்கைள மட்�மல்ல, 
இனப்ப�ெகாைலக்� �ன்ேப தமிழர்கள் ம�தான கட்டைமக்கப்பட்ட 
அடக்��ைறைய�ம் காட்�கிற�. தமிழர்கள் தம்ைம தாேம ஆண்ட 
தமிழ�ழ நைட�ைற ஆரைச இந்த �ல் சித்த�க்கின்ற�. இ� 
�ள்ள�வாய்க்கால் 2009 இற்�ப் ப�ன் இ�க்�ம் நிைலமா�கால ந�திக்� 
(transitional justice) ஒ� எதிர் கைதைய (counter-narrative) உ�வாக்க 
எங்க�க்� உதவ�ய�. அப்ேபா� ஏற்கனேவ வளர்ந்� வ�ம் எமக்கான 
ெசாந்த கட்டைமப்� இ�க்�ம் ேபா�, ஏன் நாம் அடக்��ைற 
கட்டைமப்ைபக் ெகாண்ட இலங்ைகய�டம் (oppressive Sri Lankan system) ந�தி 
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ேகட்க ேவண்�ம் என்ற ேகள்வ�ைய எமக்� நாேம 
ேகட்�க்ெகாண்ேடாம். 2020ம் ஆண்� “Rise of the Tigers” எ�ம் �ைல 
ெவள�ய�ட்ேடாம். இ� வ��தைலப் �லிகள�ன் வரலாற்ைற வ�வ�த்த�. 
இ� அவர்கள�ன் உ�வாக்கம், உந்�தல்கள், அரசியல் மற்�ம் 
சவால்கைளப் பற்றி ேப�கிற�. 

இந்த �ல் ெசயல்திட்டத்தில் நாம் சில சவால்கைள எதிர்ெகாண்ேடாம். 
ஒன்�, தமிழ் ஆதார �லங்கள் எந்த வைகய��ம் 
�ைறப்ப�த்தப்பட்��க்கவ�ல்ைல. பல ஆதாரங்கள் ேபா�ல் 
அழிக்கப்பட்�ள்ளன, அகதிக�டன் உலகம் ��வ�ம் பரவ��ள்ளன 
அல்ல� தன�நபர்களால் தன�ைமப்ப�த்தப்பட்�ள்ளன. இதன் 
காரணமாக, நாங்கள் ெபற்ற 90% க்�ம் ேமற்பட்ட தகவல்கள் 
இைணயத்தில் ெபா� �லங்கள�லி�ந்� ெபறப்பட்டைவ. ேம�ம் 10% 
மட்�ேம தன�நபர்கள�டம் ெபற்ற �லங்களாக இ�ந்தன. 

இதனால் ஆதார �லங்கைள ெபா� அ�க்கத்திற்� வ��வதற்�ம் 
�ைறப்ப�த்�வதற்�ம் உள்ள �க்கியத்�வத்ைத உணர்ந்த உங்கள் 
அைனவ�க்�ம் நான் நன்றி�ள்ளவனாக இ�க்கிேறன். 
எண்ண�மமயமாக்கல் என்ப� ஒ� �ன்ேனாக்கிய ெசயல்பாடாக 
இ�க்�ம் என்பைத ந�ங்க�ம் ஏற்�க்ெகாள்வ �ர்கள் என்� நான் 
நம்�கிேறன். ஏெனன�ல் அைத �ற்றி�மாக அழிப்ப� க�னம், பகிர்ந்� 
ெகாள்வ� எள��, ெபா�ச் ெசாத்தாக மாற்றம் ெப�ம். 

ஆதார �லங்கைள ேபண�ப் பா�காப்பதற்காக காப்பகப்ப�த்�வதில் 
மட்�மல்லாமல், அைவ ஆராய்ச்சிகள�ற்�ம் உட்ப�த்த ேவண்�ம் 
என்� நான் எங்கள் ச�கத்ைத ேகட்�க்ெகாள்கிேறன். 

ேகள்வ� ேநரம்: 

நளாய�ன�ய�டம் பகீரதி: நிர்வாகப் பதி�களால் எம� ச�கத்திற்� 
இ�க்�ம் �க்கியத்�வத்ைதப் பற்றி �ற ���மா? 

இலங்ைகய�ல் உள்�ர் நி�வனங்கள�டம் �ள்ள�வ�வரங்கள் ெதாடர்பான 
எல்லாவற்ைற�ம் பற்றிய பதி�கள் உள்ளன. ஆனால் சிலர் மட்�ேம 
இைத அ�கி பயன்ெபற நிைனக்கின்றனர். உதாரணமாக, 
வ�ன�யாவ�ல் கச்ேச�க்�ச் (பதிெவ� அைற – records room) ெசன்ேறன். 
அ� ஒ� பயங்கரமான நிைலய�ல் இ�ப்பைதக் கண்ேடன். ப�ற 
ஆதாரங்கைளத் ேதட �ன் இந்த ஏராளமான பதி�கைள 
எதிர்காலத்திற்காக காப்பகப்ப�த்த ேவண்�ய� அவசியம். 

நளாய�ன�ய�டம் பகீரதி: தமிழ் ச�கத்தில் �ல்கள் �தன்ைம 
ஆவணங்களாக மதிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால் ப�ற ஆவண 
வ�வங்கள் பற்றி �ற ���மா? 
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உதாரணமாக ஒ� �ல் உ�வாக்�ம் ெசயல்திட்டத்தில் அதைன 
உ�வாக்�ம் ேபா� ெசய்யப்பட்ட திட்டமிடல் பதி�கள் 
இ�க்�ம்.  இந்தப் பதி�கள்  ெவள�ய�டப்பட்ட பைடப்ப�ன் ப�ன்�ல 
உந்�தல்கள், ஆசி�ய�ன் �ன்ேனாக்� ஆகியவற்ைற ��ந்� 
ெகாள்ளவதற்கான �க்கிய பதி�கள் ஆ�ம்.  இந்தப் பதி�கள் �லம் 
எந்த வ�டயங்கள் �றித்� எந்தத் தகவல்கள் ெபறப்பட்�ள்ளன என்� 
அறிந்� ெகாள்ள ���ம். 

பதி�கள், வைரபடங்கள், ஒலிப் பதி�கள், திைரப்படங்கள் ேபான்ற ப�ற 
வைகயான ஆதார �லங்க�க்�ம் காப்பகங்கள் உள்ளன. ஏெனன�ல் 
இைவ�ம் �க்கியத்�வம் வாய்ந்த ஆவணங்கள் ஆ�ம். 

என். ெசல்வராஜா: 

நிர்வாகப் பதி�கள�ன் �க்கியத்�வம் பற்றி நான் ேமலதிகமாக 
�றிப்ப�ட வ��ம்�கிேறன். இங்� �றிப்ப�ட்டப� நிர்வாகப் பதி� 
ேமலாளர் பதவ�ய�ல் நபர்கள் வர ேவண்�ம். இப்பதவ� இலங்ைகய�ல் 
எங்�ம் காணப்படாத ஒ� நிைலயாக உள்ள�. நான் பார்த்த அளவ�ல், 
தன�ப்பட்ட வ ��கள�ல் காப்பகப்ப�த்�ம் �யற்சி எ�க்கப்ப�கின்ற�. 
ேதசிய காப்பகங்கள் மற்�ம் �லகங்கள�ல் காண ��யாத ஆதாரங்கள் 
தன�ப்பட்ட வ ��கள�ல் ேமாசமான நிைலய�ல் ேசமிக்கப்ப�கின்றன. 
இைவ �ைறசார் நி�ணர்களால் கவன�க்கப்படாமல் ேபாவதால், அைவ 
இழந்�வ�ட்டதாக அல்ல� ேசதமைடந்ததாகக் க�தப்ப�கின்றன. 

காப்பகப்ப�த்தல் �ைறந்தபட்சம் பல்ேவ� ஆதார �லங்கள் எங்� 
இ�க்கின்றன என்ற தகவைலத் த�ம். 

இந்த ஆதாரங்கள் இைணயத்தில் ெவள�ய�டப்பட்��ந்தா�ம், அைவ 
காப்பகத்தில் இ�ப்பைதப் ேபால பய�ள்ளதாக இ�க்கா�. 
இைணயவழி �லங்கள�ன் நம்பகத்தன்ைமைய மதிப்ப��வ� க�னம். 
ேம�ம் பரந்த உலகில் பயண�ப்ப� ேபால பரந்த இைணயத்தில் 
பயண�ப்ப�ம் க�னம். எண்ண�ம �லங்க�டனான மற்ெறா� சிக்கல் 
இைணயத்திலி�ந்� ந�க்கப்ப�ம் ஆபாயம் ஆ�ம். எனேவ, நான் 
கண்டதின் அ�ப்பைடய�ல், ஆதார �லங்கைள �ல் வ�வ�ல் 
ெவள�ய��வ� ேபண�ப் பா�காப்பதற்கான ஒ� சிறந்த வழி�ைறயாக 
நான் க�த்�கிேறன். 

ஆ�தப் ேபாராட்டக் காலத்தில், 200 �ல்கள் 
ெவள�ய�டப்பட்��ந்தேபாதி�ம், காப்பகப்ப�த்தலில் கவனம் 
ெச�த்தப்படவ�ல்ைல. மற்ெறா� சிக்கல் என்னெவன்றால், பல 
ெவள�ய��கள் 25 பக்கங்க�க்�ம் �ைறவானைவயாக இ�க்�ம். 
எனேவ அைவ �ல்கள் என்� வைகப்ப�த்தாமல், 
�ண்�ப்ப�ர�ரங்களாக (pamphlets) வைகப்ப�த்தப்ப�கின்றன. 
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தமிழர்கைளப் பற்றிய பல �க்கியமான ெவள�ய��கள் இந்த 
வ�வத்தில் உள்ளன. அைவ இன்� ெகா�ம்� தமிழ் சங்கத்தில் 
மட்�ேம காணப்ப�கின்றன. 

இந்த எதிர்பாராத சிக்கல்கள் காரணமாக, காப்பகப்ப�த்தல் க�ப்�, 
ெவள்ைளயாக மட்�ம் பார்த்�வ�ட ��யா�. த�ங்� வ�ைளவ�க்�ம் 
வ�தி�ைறகள் �றித்�ம் நாம் அறியாமல் உள்ேளாம். உதாரணமாக, 
இலங்ைகய�ல் உள்ள ஒ� சட்டவ�தி�ைற. ஒ� �லகத்தில் உள்ள 
�ல்கள் இரண்� வ�டங்க�க்�ம் ேமலாக பாவைனயற்� இ�ந்தால் 
அதைன காப்பகங்க�க்� அ�ப்பாமல்  அழிக்கப்ப�கின்றன. எ��ம் 
வ�கட்�வதிேலா அல்ல� நிராக�க்கப்ப�வதிேலா நான் 
வ��ம்�வதில்ைல. 

பத்மநாபன் ஐயர், �லக நி�வனத்தில் தைலவர் (chairperson): 

நாங்கள் ெபற்�க் ெகாள்�ம் எந்தெவா� ஆதார �லங்கைள�ம் 
நாங்கள் நிராக�ப்பதில்ைல. என். ெசல்வராஜா �றிய� ேபால, எைத�ம் 
வ�கட்டேவா அல்ல� �றக்கண�ப்பேதா இல்ைல. ேம�ம், இலங்ைகக்� 
ெவள�ேய இ�க்�ம் தமிழ�ன் கைதகைள ஆவணப்ப�த்�வ�ம் 
�க்கியம். உதாரணமாக, இங்ேக இலண்டன�ல் உள்ள தமிழ் 
வண�கங்கள் மற்�ம் தமிழ் கைல ஆசி�யர்கள�ன் பட்�யல்கள் 
(catalogue) உள்ளன. நான் அைத ஒ� ெதாைலேபசி பட்�யல் �ல் என்� 
எள�ைமப்ப�த்திப் பார்க்கவ�ல்ைல. மாறாக  எதிர்காலத்தில் ஒ� 
�க்கியமான ஆதார �லமாக இ�க்கம் என்பேத என� பார்ைவ. 
எனேவ எ��ம் நிராக�க்கப்ப�வதில்ைல. 

நளாய�ன�: 

ெவள�ய�டப்பட்ட �ல்க�க்� ேமலதிகமாக, எங்கள் காப்பக 
�யற்சிய�ல் ெவள�ய�டப்படாத பதி�கள் மற்�ம் �தன்ைம ஆதார 
�லங்கள�ன் ேதட�ம் இ�க்க ேவண்�ம். 

�லம்ெபயர் தமிழ் ஆவணக்காப்�: நன்றி�ைர 

ந�ங்கள் தாயகத்தில் எதிர்ெகாண்ட ப�ன்னைட�கள் பற்றிய 
தகவல்க�ம், ஈழத்தில் வா�ம் தமிழர்கள் பற்றிய ஆதார �லங்கள் 
�றித்� ந�ங்கள் கற்�க்ெகாண்டவற்ைற பகிர்ந்� ெகாண்டதற்�ம் நன்றி. 
ெவள�நா�கள�ல் நிைலநி�த்திக் ெகாண்ட எமக்�, தாயகத்தில் கண்ட 
அேத சிக்கல்கைள இங்� எதிர்ெகாள்ள ேவண்�ய ேதைவ இ�க்கா�. 
இங்� உள்ள �றச் �ழைல பயன்ப�த்தி தமிழ் ச�கத்தில் 
காப்பகப்ப�த்தல் நைட�ைறகைளப் ��ப்ப�க்கலாம் என்� நம்�கிேறன். 
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ம�ண்�ம் அைனத்� தமிழ் அைமப்�கள�ட�ம் உங்கள் நி�வனத்தில் 
ஒ� பதிேவட்� ேமலாளர் ெபா�ப்ைப நியமிக்�மா� வலி��த்தி 
தாழ்ைம�டன் ேகட்�க் ெகாள்கிேறாம். 

இன்� கலந்� ெகாண்ட வளவாளர்க�க்�ம், தமிழ் இைளேயார் 
அைமப்� ேநார்ேவ கிைளய�ன�க்�ம், இன்நிகழ்வ�ற்� வளம் 
ேசர்த்தவர்க�க்�ம், எம்�டன் இைணந்� பல நல்ல க�த்�கைள�ம் 
ேகள்வ�கைள�ம் எ�ப்ப�ய அைனவ�க்�ம் நன்றி �றி, நாைளய 
நிகழ்வ��ம் இைணந்�ெகாள்வார்கள் என்ற நம்ப�க்ைக�டன் இன்ைறய 
நிகழ்� நிைற� ெசய்யப்பட்ட�. 

ஆவணக்காப்� நாட்கள் 2021 இன் காெணாள�கைளக் காண DsporA Tamil 
Archive YouTube channel ையப் பார்ைவய�ட�ம். 

 

 

 

http://www.dspora.no/
https://www.youtube.com/channel/UCrTlNnV_4QpTnUeZ7JgptwA
https://www.youtube.com/channel/UCrTlNnV_4QpTnUeZ7JgptwA
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