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ஜூன 27 ம திகதி யயாழ்ப்பாயாண பால்கலை்கலைக்கழக
கலை்கலைத்துலைதுறையின இறுதியயாண்ட மயாணவர்களயால் “எங்கள
கலைக”  எனனும தெகர நயாடகம (நயாடக ஆற்றுலைக)
பால்கலை்கலைக்கழக அதிகயாரிகளின கலைடயின மத்தியிலும
அரங்கேகற்துறைப்பாட்டது.  இந்க நயாடகத்துக்க அதிகயாரிகளயால்
விதிக்கப்பாட்ட கலைடயயானது,  யயாழ் பால்கலை்கலைக்கழக
மயாணவர்களின கரத்து தெவளிப்பாயாட்ட சுகந்திர உரிலைமயின
மீகயான ஒர அப்பாட்டமயான கயாக்கக்கலையாகம.

நயாடகம நடத்கப்பாட்ட தினத்தில்,  சிகேரஷ்ட மயாணவ
ஆகே்கலையாசகரயால் (மயாணவர்கலைளக் கண்கயாணிக்க நிர்வயாகத்கயால்
நியமிக்கப்பாட்ட விரிவுலைரயயாளர்)  கலைடலைய வலியுறுத்தி
அனுப்பிலைவக்கப்பாட்ட கடிகத்தில்,  நயாடகம “பால்கலை்கலைக்கழக
உயர் நிர்வயாகிகலைள அவமயானப்பாடத்தும வலைகயிலும,
பால்கலை்கலைக்கழக கல்விலைய கழப்பும வலைகயிலும,
சமூகத்துக்க பால்கலை்கலைக்கழகம பாற்ற கவதுறையான தெசய்திகலைள
வழங்கவகயாகவும” இரப்பாகயாக தெகரிவிக்கப்பாட்டிரந்கது.

கேமலும அக்கடிகம, கங்களின கலைட உத்கரவிலைன மீற இந்க
நயாடகத்திலைன அரங்கேகற்றனயால்,  “நயாடகத்தில்
பாங்கேகற்கேதுறையாரக்க எதிரயாக எதிர்கயா்கலைத்தில் எடக்கப்பாடம
நடவடிக்லைககளுக்க அவர்ககேள தெபாயாறுப்பு”  என
மிரட்டியிரந்கது.

2009 ல் யுத்கம முடிந்க பினனர்,  யயாழ் பால்கலை்கலைக்கழகம
இரயாணுவப் பு்கலைனயாய்வயாளர்களின தெகயாடர்ச்சியயான
கண்கயாணிப்பின கீகேழகேய உளளது.  கேபாயாரயாட்டங்கள மற்றும
ஆர்ப்பாயாட்டங்கலைள நடத்தும மயாணவர்கள லைகது
தெசய்யப்பாட்டயார்கள.  கேபாரயாசிரியர்கள மற்றும
விரிவுலைரயயாளர்களுக்க மரண அச்சுறுத்கல்கள
விடக்கப்பாடகினதுறைன.  மயாணவர் கலை்கலைவர்கள அவ்வப்கேபாயாது
கண்டர் கயாக்ககல்களுக்க உளளயாகி வந்துளளனர்.
கற்தெபாயாழுது மயாணவர்களினது சுயயாதீனமயான ஒனறு கூடல்கள
மற்றும க்கலைந்துலைரயயாடல்களுக்க கலைடவிதிக்கப்பாட்டளளது

கடந்க கேம மயாகத்தில் கூட, யுத்கத்தில் இதுறைந்க உதுறைவினர்கலைள
நிலைனவு கூர்வகற்கயான ஏற்பாயாடகலைள கேமற்தெகயாளளக்கூடம
எனதுறை கயாரணத்தினயால் யயாழ் பால்கலை்கலைக் கழகத்திலைன ஒர
வயாரம ஜனநயாயக விகேரயாகமயாக இரயாணுவம இழுத்து மூடியது.
அகன தெகயாடர்ச்சியயாக மயாணவர்கலைளயும
கேபாரயாசிரியர்கலைளயும அச்சுறுத்தியது.  மிக ஆரமபா கட்ட
எதிர்ப்புக்கயாட்டபாவர்கள கூட பாயங்கரவயாக கடப்பு
பிரிவினரயால் தெகயாழுமபு 4 ம மயாடிக்க அலைழக்கப்பாட்ட
விசயாரலைணக்கம,  சித்திரவலைகக்கம உட்பாடத்கப்பாட்டளளனர்.
இப்கேபாயாதும கூட அச்சுறுத்கல்களுக்க மத்தியிகே்கலைகேய கயாங்கள
இரப்பாகயாக மயாணவர்கள மற்றும விரிவுலைரயயாளர்கள
கூறுகினதுறையார்கள.

மயாணவர்களின கல்விப்பாயாடமுலைதுறை,  விரிவுலைரயயாளர்கள தெகரிவு,
ஊழியர்கள நியமனம உட்பாட ஒவ்தெவயார சினனச்சினன
விடயங்கலைளயும அரசியல் ரீதியயாக அணுகம பால்கலை்கலைக்கழக
நிர்வயாகம, “அரசியல் சயார்ந்க விடயங்கள” இரக்கக்கூடயாது எனதுறை
நிபாந்கலைனயின அடிப்பாலைடயில் நயாடகத்துக்கயான அனுமதி
வழங்கியலைம,  அது யயாரலைடய ந்கலைனின கேபாரில் தெசயற்பாடகிதுறைது
எனபாகற்க மிக அண்லைமய உகயாரணமயாகம.

இந்க மிரட்டல்களின அடிப்பாலைடயில்,  கங்கள மீது விசயாரலைண
மற்றும விரிவுலைரகளில் க்கலைந்துதெகயாளவது கலைடதெசய்யப்பாட்கலையாம,
கயாங்கள இறுதியயாண்ட மயாணவர்களயாக்கலையால் ஏகயாவது கல்வி
ரீதியயான பாழிவயாங்கல்களுக்க ஆளயாக்கப்பாட்கலையாம என
நயாடகத்துக்க தெபாயாறுப்பாயான மயாணவர்கள அஞ்சி நயாடகத்திலைன
நிறுத்துவகற்க முடிதெவடத்திரந்கனர்.  ஆனயாலும,  நூற்றுக்
கணக்கயான மயாணவர்கள நயாடக கழுவினரக்க ஆகரவயாக
கேகயாஷமிட்ட,  “நயாடக கழுவுக்க எதிரயாக நடவடிக்லைக
எடக்கப்பாட்டயால்,  அகற்க எதிரயாக நயாங்கள ஒனறுபாட்டப்
கேபாயாரயாடகேவயாம”  என ஆகரவு தெகயாடக்க முனவந்கனர்.
இரநூறுக்கம கேமற்பாட்கேடயார் சுற்ற நிற்க நயாடகம ஆரமபாமயானது.
அங்க விரிவுலைரயயாளர்கலைளகேயயா அல்்கலைது நிர்வயாகிகலைளகேயயா
கயாணமுடியவில்லை்கலை.

பால்கலை்கலைக்கழக ஒடக்கமுலைதுறை நி்கலைலைமகலைளயும,  இறுதியயாண்ட
மயாணவர்கள பாட்டப்பாடிப்பு முடிந்கபினனர் கேவலை்கலை தெபாதுறைமுடியயாக
அவர்களின நியயாயமயான ஏக்கங்கலைளயும, இந்க 23 நிமிட நயாடகம
லைமயமயாக தெகயாண்டளளது.

நயாடகம,  “  இது     எங்கள     கலைக  ,    உங்கள     கலைக  ,    எங்கள
எல்கே்கலையாரினதும     கலைக  ” எனதுறை ஒர கவர்ச்சி வயாக்கியத்கேகயாட
பாயார்லைவயயாளர்கலைள நயாடகத்திற்கள ஈர்க்கிதுறைது.
“மலை்கலைகலைளப்கேபாயால் உயர்வயானவர்களயாயும,  பாளளத்கயாக்ககள
கேபாயால் ஆழமயானகயாகவும,  எங்கள முனகேனயார்கள கேபாயால்
உறுதியயானவர்களயாகவும”  எனதுறை பாயாடலுடன ஆரமபாமயாகி அது
கனது கேநயாக்கத்லைக தெவளிப்பாடத்க கவதுறைவில்லை்கலை.

இயல்பாயாக இயங்கிக்தெகயாண்டிரக்க ஒர சமூகம
கயாக்ககலுக்களளயாகிதுறைது சமூக வயாழ்க்லைகமுலைதுறை முற்துறையாக
அழிக்கப்பாடகிதுறைது.  சிறய கட்லைடக்கள இரக்கம கலைதுறைந்களவு
கண்ணீரக்கயாக ஒரவலைர ஒரவர் முந்திக் தெகயாண்ட
ஓடகினதுறையார்கள,  ஆனயால் அவர்களுக்க கண்ணீர் கிலைடக்கயாமல்
மரணத்லைகத் கழுவுகினதுறைனர்.

அடத்க கயாட்சி,  இவ்வயாறு வீழ்ந்து கிடக்கம மக்கலைள அதிகயாரம
பாலைடத்க ஒர சர்வயாதிகயாரி அடிலைமப்பாடத்தி,  அவர்கள கேமல்
சவயாரி தெசய்து தெகயாண்ட,  கயான லைவத்கது கயான சட்டம எனதுறை
அடிப்பாலைடயில் ஆட்சி தெசலுத்துகிதுறையார்.  “பாத்து கத்துவங்கலைள”
முனலைவத்து அடிப்பாலைட உரிலைமகள பாறக்கப்பாடகிதுறைது.

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்     www.wsws.org

அடக்குமுறைமுறைகளுக்கு மத்தியிலும
ய யாழ பல்கறை்கலைக்கழகத்தில்

ம யாணவர்கள அரங்கேகற்றிய ந யாடகம

https://www.youtube.com/watch?v=76hF1zIDy1s
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மயாணவர்கள மத்தியில் வரம எதிர்ப்புக்கள கட்டப்பாயாட்டக்கள
தெகயாண்டவரப்பாடகிதுறைது.

கமது எதிர்ப்பு நடவடிக்லைககளுக்க ஆகரவளிக்கயாது
அலைமதியயாக தெவளியில் நிற்பாவர்கள மீது நயாடகம கேகயாபாத்லைக
கயாட்டகிதுறைது.  கமது கரத்துக்களுடன உடனபாடயாகவர்கள
தெகயாடர்பாயாக முடிதெவடப்பாகற்க ஒபாயாமயாலைவ
தெகயாடர்புதெகயாளகிதுறையார்கள.  அவர்,  அவர்கலைள
“உகவயாக்கலைரகள”  என அலைழக்க்கலையாம என ஆகே்கலையாசலைன
வழங்ககிதுறையார்.  கமது கரத்துடன உடனபாடயாகவர்கலைள
“உகவயாக்கலைரகள”  என நயாடகத்தினர் திட்டித் தீர்ப்பாகேகயாட
கமது பாங்கிற்க அவர்கலைள “சனியன” “மூகேகசி” “நயாய்கள”
“கேபாய்கள”  எனறும கேசர்த்துக்தெகயாண்டனர்.
உடனபாடயாகவர்கலைள முழங்கயாலில் இரத்தி கயாக்ககிதுறையார்கள.

இந்கக் கயாட்சி,  1980  களில் ஆயுகப்கேபாயாரயாட்ட இயக்கங்கள
அரமபிக்தெகயாண்டிரந்க கேவலைளயில்,  கமது கரத்துக்களுடன
உடனபாடயாகவர்கலைள “துகேரயாகிகள”  “உளவயாளிகள”  என
வலைரவி்கலைக்கணம தெசய்து,  மினகமபாங்களில் கட்டி
தெகயாலை்கலைதெசய்து தெகயாண்டயாடிய பாயாரமபாரியங்கலைளயும,  அகன
தெகயாடர்சியயாக இனலைதுறைய நயாடகக் கழுவினரின “ஜனநயாயகத்
கனலைமயின”  உட்தெபாயாரலைளயும கேபாயுரவில் கண்முன
நிழ்கலையாடச் தெசய்துளளது.

உண்லைமயில் இந்க கயாட்சிகள,  இனலைதுறைய ஆட்சியின
கனலைமலையயும, அகற்க கேசலைவதெசய்யும EPDP, இரயாணுவம
மற்றும EPDP சயார்பாயான அதிகயாரிகளின நடவடிக்லைககலைளயும
மட்டம அலைடயயாளப்பாடத்கவில்லை்கலை.  அத்கேகயாட கமிழ் கேகசிய
வயாக கேவலை்கலைத்திட்டத்திற்க தெவகஜனங்கள மத்தியில்
ஆகரவில்்கலையாக நிலை்கலைலையயும,  அகற்க TNA,  TNPF
மத்தியில் உளள பிரதிபாலிப்லைபாயும தெவளிக்கயாட்டகிதுறைது.

நயாடகத்தில் அடத்க கயாட்சிகள,  பால்கலை்கலைக்கழகத்துக்கள
மயாணவ மயாணவிகள எதிர்தெகயாளளும பிரச்சிலைனகள,
அரசயாங்க ஆகரவு அதிகயாரிகளின ககதியற்துறை கனலைம,
நிர்வயாக சூழ்ச்சிக்லைகயயாளல்கள,  ஊழல்,  பாயாலியல்
துஷ்பிரகேயயாகம,  பாட்டகயாரி மயாணவர்கள
பால்கலை்கலைக்கழகத்திலைன விட்ட தெவளிகேயறய பினனர் தெகயாழில்
கிலைடக்கயாலைம எனபாவற்றலைனக் கயாட்டகினதுறைது.

இக் கயாட்சிகளுக்கூடயாக கறப்பாயாக உயர்கல்வி மயாணவர்கள
எதிர்தெகயாளளும பிரச்சிலைனகள தெவளிக்தெகயாணரப்பாட்ட
கேபாயாதிலும,  நயாடகம கயாட்டவதுகேபாயால்,  அந்கப்
பிரச்சிலைனகளுக்கயான முழுப்தெபாயாறுப்பாயாளி கறப்பிட்ட ஒர
அரசயாங்ககேமயா அல்்கலைது அகற்கச் சயார்பாயான ஒர நிர்வயாககேமயா
அல்்கலைது கனிப்பாட்ட அதிகயாரிககேளயா அல்்கலை.  மயாதுறையாக,  இ்கலையாபா
கேநயாக்கத்லைக அடிப்பாலைடயயாகக் தெகயாண்ட முக்கலையாளித்துவ
அலைமப்பு முலைதுறைகேயயயாகம.  நடப்பில் உளள அரசயாங்கத்லைக,
இனதெனயார அரசயாங்கத்கயாலும,  அதிகயாரிகளயாலும பிரதியீட
தெசய்வகற்கூடயாக சமூகப் பிரச்சிலைனகளுக்க தீர்வு கண்டவிட
முடியயாது.

முக்கலையாளித்துவ ஆட்சிமுலைதுறை தெகயாடர்ந்து நீடிப்பாகற்க உகவிய
ஜனநயாயக ஆட்சி வடிவங்கள எல்்கலையாம, சமூக
சமத்துவமினலைமயின இனலைதுறைய மட்டத்துடன தெபாயாரந்துவகயாக
இல்லை்கலை.  வர்கலையாற்று ரீதியயாக திவயா்கலையாகிப் கேபாயாயுளள
முக்கலையாளித்துவ அலைமப்பு முலைதுறை,  புரட்சிகர கேசயாசலிச
முனகேனயாக்கினயால் தூக்கிதெயறயப்பாட கேவண்டம. இகற்க கலைதுறைந்க
ஒர கேவலை்கலைத்திட்டத்கயால் எந்கதெவயார அடிப்பாலைட
பிரச்சிலைனலையயும தீர்ப்பாலைக கற்பாலைனகூட தெசய்து
பாயார்க்கமுடியயாது.

யுத்கம,  இனவயாகம,  அடக்கமுலைதுறை,  இ்கலைஞ்சம,  ஊழல் மற்றும
அதிகயார துஷ்பிரகேயயாகம கேபாயானதுறை அலைனத்தும இனறு நயாம
வயாழும முக்கலையாளித்துவ அலைமப்பு முலைதுறையின தீர்க்கமுடியயாக
தெநரக்கடிகளின விலைளவுககேள ஆகம.  இந்க நயாடகம,  எத்கலைன
தெநரக்கடியின மத்தியில் அரங்கேகற்துறைப்பாட்டகேபாயாதும,  இனவயாக
யுத்கத்திற்கயான மூ்கலை கயாரணத்லைக பாற்றகேயயா அல்்கலைது
யுத்கத்திற்கப் பினனரயான ஒட்டதெமயாத்க சமூகமும
முகங்தெகயாடக்கம புதுறைநிலை்கலையயான பிரச்சிலைனகலைளப் பாற்றகேயயா
அல்்கலைது இனலைதுறைய அரசியல் நிலை்கலைலைமகளுக்கம இ்கலைங்லைக
முழுவதும உளள பால்கலை்கலைக்கழக மயாணவர்கள முகங்தெகயாடக்கம
பிரச்சிலைனகளுக்கம இலைடகேய உளள உதுறைவு பாற்றகேயயா எந்கவிக
கவனமும தெசலுத்கவில்லை்கலை.

மயாதுறையாக கற்கேபாயாலைகய அரசயாங்கத்லைகயும, அகன அதிகயாரிகலைளயும
ஒர வ்கலைதுசயாரி,  கேகசியவயாக அடித்களத்தில் விமர்சிப்பாகேகயாட,
அடத்து எனன? எனதுறை கேகளவிலைய தெவற்றடத்தில் விட்டவிடகிதுறைது.
அது சயாத்தியமயான வலைகயில் UNP  கலை்கலைலைமயி்கலையான TNA  ஐ
உளளடக்கிய ஒர கூட்டணி அரசயாங்கத்துக்க சமிக்லைி
கயாட்டவகயாககேவ இரக்கிதுறைது. “கங்களின கலைகக்க” “இது எங்கள
எல்கே்கலையாரினதும கலைக”  என சயாயம பூசுவது,  பாலைழய
பாயாரமபாரியத்தின புதிய முயற்சி மட்டகேமயயாகம.

ஏகயாவதெகயார முக்கலையாளித்துவ எதிர் கட்சிக்கப் பினனயால்
அணிதிரளவகன மூ்கலைகேமயா அல்்கலைது இனறு மனிக க்கலைத்லைக
மூனதுறையாவது உ்கலைக யுத்கப் கேபாரழிலைவ கேநயாக்கி இழுத்துச் தெசல்லும
ஏகயாதிபாத்திய சக்திகளுக்க அலைழப்பு விடப்பாகன மூ்கலைகேமயா இன
ஒடக்கமுலைதுறைக்க முடிவுகட்டிவிட முடியயாது.  இ்கலையாபாத்துக்கயாக
உற்பாத்தி தெசய்யும முக்கலையாளித்துவ அலைமப்பு முலைதுறையின கவிர்க்க
முடியயாக விலைளவுகளயான இன ஒடக்கமுலைதுறை சமூக ந்கலை
தெவட்டக்கள மற்றும மனிக க்கலைம எதிர்தெகயாளளும ஏலைனய
பிரச்சிலைனகளுக்கம முடிவுகட்ட கேவண்டதெமனில்,  முக்கலையாளித்துவ
அலைமப்பு முலைதுறைக்கேக முடிவுகட்டவது அவசியமயாகம.  இலைகச்
தெசய்யக்கூடிய ஒகேர சமூக சக்தி தெகயாழி்கலையாள வர்க்கம மட்டகேம
ஆகம.  ஆககேவ ஐக்கியப்பாட்ட சிங்கள,  கமிழ் மற்றும முஸ்லிம
தெகயாழி்கலையாள வர்க்கத்தினதும சர்வகேகச தெகயாழி்கலையாள
வர்க்கத்தினதும கலை்கலைலைமயின கீழ் அணிதிரளவகன மூ்கலைம
மட்டகேம மயாணவர்கள கமது கல்வி உரிலைமகலைளயும கரத்து
தெவளியிடம சுகந்திரத்லைகயும பாயாதுகயாக்க முடியும.
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