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nfhNuhdh itu]; - rpwPyq;fhtpy;
46 ,yl;rk; kf;fs; Mgj;jhd epiyapy;

உலகம் எங்கும் உள்ள 160 இற்கு மேற்பட்ட
நாடுகளில் பரவியுள்ள க�ொர�ோனா வைரசின்
தாக்கத்திற்கு இதுவரையில் 11,500 இற்கு மேற்
பட்டோர் பலியாகியுள்ளதுடன், 250,000 இலட்சத்
திற்கு மேற்பட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில் தற்போது க�ோவிட்-19 இன்
தாக்கம் சிறீலங்காவில் அதிகரித்து வருகின்றது.
உலகில் இறந்தவர்களில் பெருமளவானவர்கள் 60

வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்.
அரசின் க�ோரிக்கைகளை புறக்கணித்ததால்
தான் பல நாடுகளில் வைரசின் தாக்கம் அதிகரித்
துள்ளது. சிறீலங்கா மக்களும் அவ்வாறே சுகாதார
அறிவுறுத்தல்களை மீறுபவர்களாகவே உள்ளனர்.
எனவே சிறீலங்காவில் வாழும் 46 இலட்சத்திற்கு
மேற்பட்ட 55 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் ஆபத்
தான நிலையில் உள்ளனர். தென்னாசியாவில்
சிறீலங்காவே அதிகளவில் வயதானவர்களை
க�ொண்டுள்ளது. சிறீலங்காவின் ப�ொருளாதார
த்திலும் அவர்களின் பங்களிப்பு அதிகம்.
	பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
செயற்கைச்
சுவாசம் வழங்கும் வசதிகள் எல்லாம் சிறீலங்கா
வில் மிகவும் குறைவாகவே உள்ளதால் அதிக
மக்கள் உயிரிழக்க வாய்ப்புக்கள் உள்ளாக தெரி
விக்கப்படுகின்றது.

ahopy; tpopg;Gzu;T eltbf;iffs; jPtpuk;

njhw;WNeha; vtUf;Fkpy;iy
சிறீலங்காவின் ஏனைய பகுதிகளில்
சனிக்கிழமை வரையில் 76 பேர் பாதிக்கப்பட்டு
ள்ளனர். ஆனால் வடபகுதியில் மருத்துவ அதி
காரிகள் மிகவும் தீவிரமான விழிப்புணர்வு
பரப்புரைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட சுகாதார அதிகா
ரிகள், அரச அதிகாரிகள் மற்றும் மாணவர்கள்
இந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
	தற்போது தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள 546
பேரும் கண்காணிக்கப்படுவதுடன், அவர்களின்
தனிமைப்படுத்தல் காலம் நிறைவடைந்ததும்
சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும் என யாழ். மாவட்ட
அரச அதிபர் க. மகேசன் தெரிவித்துள்ளார்.
	மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும்
நடவடிக்கைகளை நாம் அதிகளவில் மேற்கொ
ண்டு வருகின்றோம் என அவர் மேலும்
தெரிவித்துள்ளார்.
ந�ோயின் அறிகுறியுடன் 11 பேர் அனுமதிக்க
ப்பட்ட ப�ோதும் யாருக்கும் ந�ோய் இல்லை
என் பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக யாழ்.
ப�ோதனா வைத்தியசாலை பணிப்பாளர் வைத்திய
கலாநிதி ரி. சத்தியமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
	தற்போது அனுராதபுரம் வைத்தியசாலை
யாழில் சனிக்கிழமை (21) வரையிலும் மேற்
க்கு அனுப்பியே பரிச�ோதனைகள் மேற்கொள்ளப்
க�ொள்ளப்பட்ட ச�ோதனைகளில் யாருக்கும்
படுவதாகவும் எதிர்வரும் வாரம் அதற்குரிய
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று இல்லை என
சாதனங்கள் யாழ். வைத்தியசாலைக்கு க�ொண்டு
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், 546 பேர் சுயமான
வரப்படவுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தனிமைப்படுத்தலிற்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Culq;F rl;lj;ij gad;gLj;jp nghUl;fis

mjpf tpiyf;F tpw;gid nra;j aho;. tpahghupfs;

மூன்று நாட்கள் ஊரடங்குச் சட்டத்தை அரசு தெரிவித்திருந்தது. ஒரு கில�ோ பருப்பு,
சிறீலங்கா அரசு நடைமுறைப்படுத்தியதை த�ொடர் தகரங்களில் அடைக்கப்பட்ட மீன் வகை இரண்டு
ந்து யாழில் அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களை என்பன உட்பட பல ப�ொருட்களின் பட்டியல்
வாங்குவதற்கு அதிக மக்கள் கடைகளுக்கு சென்ற அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
தால் பதற்றம் ஏற்பட்டிருந்தது.
ஆனால் கடைகளில் ப�ொருட்கள் அதிக
	மக்கள் தமக்கிடையில் குறிப்பிட்ட தூரத் விலையில்
விற்பனை
செய்யப்பட்டதுடன்,
தை நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலம் த�ொற்று வடபகுதியின் பெரும் சந்தையான மருதனார்மடம்
ந�ோயை கட்டுப்படுத்தலாம் என்ற அரசின் நடை சந்தையிலும் காய்கறிகள் மிக அதிக விலைக்கு
முறையை கூட மக்கள் மதிக்கவில்லை என விற்பனை
செய்யப்பட்டிருந்தன.
ஆனால்
தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
வலிகாமம் பிரதேச சபையின் அதிகாரிகள் இது
	கடந்த வெள்ளிக்கிழமை கடைகளுக்கு த�ொடர்பில் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என
சென்ற மக்கள் ப�ொருட்களை குறிப்பிட்ட அளவுக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
ளில் மட்டுமே வாங்க வேண்டும் என சிறீலங்கா
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nra;jpfs;
rpwPyq;fhtpd; Rw;Wyhj;Jiw Kw;whf Klf;fk;

500>000 Ngu; ghjpg;G

	க�ோவிட்19
வைரசின்
தாக்கத்தால் சிறீ
லங்காவின் சுற்று
லாத்துறை முற்
றாக முடங்கியுள்
ளதுடன் 500,000
மக்கள் வேலை
களை இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக க�ொழு
ம்புத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஆடம்பர விடுதிகள் உட்பட 2500 இற்கு
மேற்பட்ட விடுதிகள் சிறீலங்காவில் மூடப்பட்டு
ள்ளன. எதிர்வரும் 25 ஆம் நாள் வரையில்
விமானப் ப�ோக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
எமது பணி வீட்டில் இருந்து செய்ய முடி
யாத பணி, வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள்
பலர் வெளியேறி வருவதுடன், பெருமளவான
பயணிகள் தமது பயணத்தை நிறுத்தியும் வருகின்
றனர் என சிறீலங்கா விடுதிகள் சபையின் தலை
வர் சனத் உக்வத்த தெரிவித்துள்ளார்.
2018 ஆம் ஆண்டு சிறீலங்காவுக்கு 25
இலட்சம் சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தந்திருந்
தனர்.

juj;ij ,oe;jd

cyfpd; kpfTk;
nryTkpf;f efuq;fs;

க�ொங்
க�ொங்,
சிங்கப்பூர் மற்றும்
ஒசகா ஆகிய நக
ரங்களே
உலகின்
ம னி த ர் ளி ன்
வ ாழ்க்கை ச்
செலவுகள் மிகவும்
உயர்வாக உள்ள நகரங்களாகும்.
ஆனால் க�ொர�ோனா வைரஸ் இந்த
நிலையை மாற்றியுள்ளது. இந்த நகரங்கள் தமது
வருமானத்தின் பெரும்பகுதியை சுற்றுலாப் பயண
த்துறை மூலமே பெற்று வந்தன. ஆனால் தற்போது
இந்த துறை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவை வருமா
னத்தை இழந்துள்ளன.
எனவே அங்கு விலை வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்
ளதுடன், ப�ொருளாதாரமும் வீழ்ச்சி கண்டுள்ள
தால் அவை தற்போது செலவு மிக்க நகரங்கள்
என்ற நிலையை இழக்க ஆரம்பித்துள்ளதாகத
எக்கொன�ொமிக்ஸ் இன்ரெலியன் புனிற் தெரிவித்
துள்ளது.

rpwPyq;fh ehzak; ngUk; tPo;r;rp

- ,wf;Fkjpf;F jil

அமெரிக்க ட�ொலருக்கு எதிராக சிறீலங்கா நாணயம்
த�ொடர் வீழ்ச்சியை சந்தித்து வருவதால் சிறீலங்கா
அரசு ப�ொருட்களின் இறக்குமதியை தடை செய்து
ள்ளது.
வாகனங்கள், கணணிகள், வாசைன திரவி
யங்கள், வாகன உதிரிப்பாகங்கள் உட்பட பெருமள
வான ப�ொருட்களின் பட்டியலை சிறீலங்கா அரசு
கடந்த வியாழக்கிழமை (19) வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த தடை எதிர்வரும் 3 மாதங்களுக்கு நடை
முறையில் இருக்கும் என சிறீலங்கா மத்திய வங்கி
தெரிவித்துள்ளது.
வீடுகளில் இருந்து மக்கள் தமது பணிகளை
மேற்கொள்ள வேண்டும் என தெரிவித்துள்ள
சிறீலங்கா அரசு, கணணிகளின் இறக்குமதியை
தடை செய்துள்ளது எதிர்மறையான செயல் என
தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
	கடந்த வாரம் அமெரிக்க ட�ொலருக்கு
எதிரான சிறீலங்கா நாணயத்தின் பெறுமதி 188
ரூபாய்களாக வீழ்ச்சியடைந்திருந்தது.இடையிலான
முறுகல் நிலையை த�ொடர்ந்து சார்க் நாட்டு
தலைவர்கள் 2014ஆம் ஆண்டு காத்மண்டுவில்
கூடிய பின்னர் கூட்டத்தை மேற்கொள்ளவில்லை
என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
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Mrphpah; jiyaq;fk;

tlkhfhz vy;iyfis %Lq;fs;
NguplUk; kdpj cupikfSk;

வடமாகாண எல்லைகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டு உள்வருவ�ோரும்
வெளிச் செல்வோரும் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட வேண்டும். அப்படி
செய்தால் நாம் பாதுகாக்கப்படலாம். இல்லாவிடில் நாம் பேரழிவை சந்திக்க
வேண்டி வரும் என்று முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சி.சிவம�ோகன்
தெரிவித்தார்.
வவுனியாவில் நேற்றைய தினம் இடம் பெற்ற ஊடகவியலாளர்
சந்திப்பில் கலந்து க�ொண்டு கருத்து தெரிவித்த ப�ோதே அவர் இவ்வாறு
தெரிவித்தார்.
த�ொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்த அவர்...
உலக அளவில் க�ொர�ோனா வைரஸ் தாக்கம் மிகுந்த பாதிப்பை
ஏற்படுத்தியுள்ளது. வடமாகாணத்தில் உள்ள வைத்தியசாலைகளில் குறித்த
தாக்கத்திற்குள்ளாகியதாக எவரும் இதுவரை உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
எனினும் அவ்வாறனவர்களை இனம் காண்பதற்கான வசதிகள் இங்கு
உள்ளதா என்ற கேள்வி எழுகின்றது. குறிப்பாக அதிகமான�ோர் பாதிக்கப்
பட்டால் அவர்களை பராமரிக்கக் கூடிய அதிதீவிர சிகிச்சைப் பிரிவின் கட்டில்
கள் வடக்கில் உள்ளதா என்று பார்க்க வேண்டும். வடக்கில் யாழ்.வைத்திய
சாலையில் 13 கட்டில்களும் வவுனியா வைத்தியசாலையில் 4 கட்டில்களும்,
முல்லைதீவில் 2, கிளிந�ொச்சியில் 3 என ம�ொத்தம் 22 கட்டில்களே இங்கு
இருக்கின்றன. அவையும் பாவனையில் உள்ளன. இப்படியான சூழலில்
க�ொர�ோனா ந�ோய் த�ொற்று ஏற்பட்டால், எப்படி மக்களை காப்பாற்றப்
ப�ோகின்றோம் என்பது இங்கு பாரிய பிரச்சினை.
அத்துடன் க�ொர�ோனா த�ொற்றுக்குள்ளானவர்களை இனம் காணக் கூடிய
பிசிஆர் என்ற இயந்திரம் வடக்கில் எங்கும் இல்லை. எனவே வவுனியா மற்றும்
யாழ். வைத்தியசாலைகளிற்கு அந்த வசதிகள் உடனடியாக ஏற்படுத்தப்பட
வேண்டும். அத்துடன் தற்போது அனைவரும் அணிந்துள்ள முகக் கவசம் கூட
தகுதியற்றது. அதனூடாக வைரஸ் இலகுவாக உட்செல்லும் வாய்ப்புள்ளது.
குறித்த வைரஸ் கண்ணின் ஊடாகக் கூட செல்லும் நிலை உள்ளது. எனவே
‘என்95’ என்ற முகக் கவசமே தரமானது. எனவே வைத்தியசாலைகளில்
கடமையாற்றும் ஊழியர்களிற்கு கூட அந்த கவசத்தை வழங்கும் நிலையில்
இந்த அரசாங்கம் இல்லை. எனவே வைத்தியசாலை ஊழியர்களிற்கும் இது
வழங்கப்பட வேண்டும். இல்லாவிடில் அவர்களுடாகவே இது பரவக்கூடிய
வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இந்த விடயத்தில் அரசு வெளிப்படைத் தன்மை
இன்றியே செயற்பட்டு வருகின்றது.
விமானப் பயணிகளை வவுனியா, பலாலி, கேப்பாபிலவு, இரணை
மடு ப�ோன்ற விமானத் தளங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால்
இது த�ொடர்பான தகவல்கள் எவையும் சுகாதார பிரிவினருக்கு வழங்கப்
படவில்லை. சுகாதார வைத்திய அதிகாரிகள் அவர்களை பார்வையிடுவதற்கு
அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. நாம் படையினரின் செயற்பாடுகளை மதிக்
கின்றோம். எனினும் இது வெளிப்படைத் தன்மையானதல்ல. எனவே
மாகாண மட்டத்தில் ஒரு விசேட செயலணி உருவாக்கபட வேண்டும். அதில்
இராணுவத்தினரும் உள்வாங்கப்பட வேண்டும். அதில் தீர்மானம் எடுப்பவர்
களாக சுகாதாரப் பிரிவினர் இருக்க வேண்டும். இராணுவ நகர்வுகள் மூலம்
மாத்திரம் இதனை கட்டுப்படுத்த முடியாது.
அத்துடன் பிரதேச தனிமைப்படுத்தல் முறை உருவாக்கப்பட
வேண்டும். வடக்கில் தற்போது குறித்த த�ொற்று எவருக்கும் இல்லை. எனவே
மக்களை சுதந்திரமாக வாழவிட்டு வடமாகாண எல்லைகள் அனைத்தும்
இராணுவத்தை க�ொண்டு மூடச் செய்யப்பட்டு உள்வருவ�ோரும் வெளிச்
செல்வோரும் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட வேண்டும். அப்படி செய்தால்
நாம் பாதுகாக்கப்படலாம் இல்லாவிடில், நாம் பேரழிவை சந்திக்க வேண்டி
வரும். என்றார்.
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உலக வரலாற்றில் பேரிடர்கள் ஏற்படுகிற நேரங்களில்
எல்லாம் இலகுவில் பாதிப்படையக் கூடிய ஒன்றாக மனித
உரிமைகள் மாறிவிடுவது வழமை. அதே நேரத்தில் பேரிடரைப் 
பயன்படுத்தி மனித உரிமைகள் மீறல்களை மறைப்பதும்,
மறுப்பதும், மறப்பதும் உலக வரலாற்றில் த�ொடர்கின்ற ஒன்றாகவும்
உள்ளது.
க�ொர�ோனா நுண்ணுயிர்க் கிருமித் தாக்கத்தால் இன்று
உலகம் முழுவதிலும் மனித சமுதாயத்தின்  அன்றாட இயல்பு
வாழ்வு முடக்கப்பட்டுள்ளது அனைவரும் அறிந்த  ஒன்றே.
இந்நேரத்தில் தங்களுக்கு உள்ள பணபலத்தைக் க�ொண்டு
ப�ொருட்களை அளவுக்கு அதிகமாக வாங்கிப் பதுக்குவது
என்பது மற்றைய மனிதனின்  உணவுத் தேவையை  மறுக்கும்
மனித உரிமைக்கு எதிரான செயல்பாடாகிறது. இதனை 
ஒவ்வொரு தமிழனும் உணர்ந்து தனக்குத் தேவையான மிகமிகக்
குறைவான ப�ொருட்களை வாங்கிப் பாதுகாக்க வேண்டியது மனித
உரிமையைப் பேணும் செயற்பாடாக அமையும்.
மனிதம் அவலத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ள நேரத்தில்
தன்நலத்தை  மட்டும் பாராது தன்னைச் சுற்றியுள்ள  மக்களின் 
ப�ொதுத் தேவைகளையும் உடல் நலத்தையும் சிந்தித்து அவற்றைப் 
பேணும் வகையில் செயற்படல் என்பது மனித உரிமையை 
நேசிக்கும் ஒவ்வொருவரதும் தலையாய மனிதக் கடமையாக
உள்ள நேரமிது. வாழும் தெருக்களில் பேரிடர் உதவிக் குழுக்களை
மக்களே  உருவாக்கி தங்களின்  அன்றாட வாழ்வையும் சமூகத்
த�ொடர்புகளையும் நாடுகளின்  சட்டங்கள் உடல்நலச் சேவை 
வழிகாட்டல்களுக்கு அமைய நடாத்தினாலே  தனிமைப்படுதல்
என்னும் மனித நெருக்கடி ஏற்படுத்தக் கூடிய உளத் தகைப்புகள்,
உளமுறிவுகளில் இருந்து வறுமைப்பட்டவர்களையும் மனித
உதவிகளை நாடி நிற்பவர்களையும் காப்பாற்ற முடியும்.
இலங்கையில் 2004இல் ஆழிப்பேரலைப் பேரிடர் ஏற்பட்ட 
தன்  மூலம் தங்களுடைய மனித உரிமைகளைத் தாங்களே 
பாதுகாக்கக் கூடிய முறையில் ஈழத்தமிழர்கள் தாங்களே 
ஏற்படுத்தி தங்கள் கடும் முயற்சிகளாலும் உழைப்பாலும்
தாமே  அரும்பாடுபட்டு வளர்த்த  'டீபக்டோ' நிலை தேச உருவா
க்கச் செயற்பாடுகள் மிகப் பலத்த சேதங்களைச் சந்தித்த 
தின்  பின்னணியிலேயே  ஈழத்தமிழர்கள் மேலான
இன
அழிப்பு இனத்துடைப்பு நடவடிக்கைகள் இலங்கையில் வேகம்
பெற்றன. இதன்  விளைவாக, வலிந்து காணாமால் ஆக்கப்பட்
ட�ோருக்கானதும், மனிதாயத்திற்கு எதிராகத் தாங்கள் அனுபவித்த 
சித்திரவதைகளுக்கானதும், தங்கள் தாயகத்திலேயே  தங்க 
ளின்  மனித உரிமைகளை வன்முறைப்படுத்திய சிறீலங்கா 
அரசாங்கப் படைகளின் செயல்களுக்கானதுமான, நீதியைய�ோ 
அந்த  நீதி வழங்கலுடன்  கூடிய தங்களுக்கான புனர்வாழ்வு
புனர் நிர்ணமான உதவிகளைய�ோ இன்று வரை பெற இயலாது
துன்புற்று வாழ்கின்றனர். இந்த  நிலையில் இருந்து ஈழத்தமிழ்
மக்களுக்கு
மாற்றத்தை  ஏற்படுத்தக்
கூடிய
வகையில்
இவ்வாண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபையின்  மனித உரிமைகள்
பேரவையின்  2019ஆம் ஆண்டு மனித உரிமை  அறிக்கையின் 
அடிப்படையில் அனைத்துலக நாடுகள் பலவும் செயற்பாட்டுத்
திட்டங்களை ஆராய இருந்த நிலையில் க�ொர�ோனா நுண்ணுயிர்த்
தாக்கப்  பேரிடர்  அவற்றை  ஒத்தி வைக்கும் சூழ்நிலையை 
உருவாக்கியுள்ளது. இந்நிலையில் ஈழத்தமிழர்களும் புலம்பெயர் 
தமிழர்களும் தங்களின்  மனித உரிமைகள், க�ோரிக்கைகள்
பேரிடரால் மறைக்கப்பட்டோ, மறுக்கப்பட்டோ, மறக்கப்பட்டோ 
விடாது த�ொடர்ச்சியாக முன்னெடுப்பதற்கான முயற்சிகளை
ஒருங்குபடுத்திச் செயற்படுத்த வேண்டும்.
கூடவே  தங்கள் ச�ொந்த  மண்ணிலேயே  உதவிகளின்றி
தவிக்கும் வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டோரின்  கிட்டிய குடும்ப 
உறுப்பினர்களுக்கும் யுத்தக் குற்றங்களாலும் மனிதாயத்துக்கு
எதிரான குற்றங்களாலும் மனித உரிமை வன்முறைகளுடன் கூடிய
இனஅழிப்பு இன ஒதுக்கல்களாலும் கலாச்சார இனஅழிப்பாலும்
நாளும் ப�ொழுதும் துன்புறும் ஈழத்தமிழர்கள் க�ொர�ோன�ோ பாதிப்புச்
சூழலுள் பாதுகாப்பாகவும் அமைதியாகவும் வாழ்வதற்கான
அனைத்து உதவிகளையும் செய்யும் பெரும் ப�ொறுப்பு உலகத்
தமிழர்களாக உள்ள  ஈழத்து புலம்பெயர்  தமிழர்களுக்கும்,
தமிழகத்திலும் உலகின்  பலநாடுகளிலும் வளத்துடன்  வாழும்
எல்லாத் தமிழகத் தமிழர்களதும் அன்னைத் தமிழுக்குச் செய்யும்
இனத்துவக் கடமையாக அமைகிறது.

- ஆசிரியர்
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ஜனநாயகத்திற்கான

இருப்பி னும் அவர்கள் சஜித் தலைமையிலான
அணியை ஏற்பதற்கு தயாராக இருப்பார்கள் என
கருதப்படுகின்றது. ஏனெனில் முஸ்லீம்கள் பரந்து
வாழும் பிரதேசங்களில் அவர்களின் வாக்குகளை
ஒருமித்து பெறுவதற்கும் தற்போதைய அரசின்
சிறுபான்மை வெறுப்பு நிலைப்பாட்டை உடைத்
தெறிவதற்கும்
அவர்களுக்குள்ள
சந்தர்ப்பம்
சஜித் தலைமையில் அப்பகுதிகளில் கூட்டாக
ப�ோட்டியிடுவதேயாகும்.
எனவே வடக்கு கிழக்கிலும் அவர்களது
நகர்வுகள் அவ்வாறானதாகவே இருக்கப் ப�ோவது
தமிழ் கட்சிகள் மற்றும் தமிழ் மக்கள் மத்தியில்
குழப்பகரமான நிலையை த�ோற்றுவித்துள்ளது.
	தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு பல அணிக
ளாக பிரிந்து இன்று பிரிந்தவர்கள் கூட்டணி அமை
த்து ள்ளனர். அனைத்து கட்சிகளும் தமிழ் மக்களால்
விமர்சித்திற்குள்ளாகியுள்ளமை தவிர்க்க முடியாத
ஒன்றாகிப் ப�ோயுள்ளது.
858861 வாக்காளர்களை க�ொண்டு வட
மாகாணத்தில் 13 மக்கள் பிரதிநிதிகள் தெரிவு செய்ய
ப்படவுள்ளனர். அவர்களில் யாழ்ப்பாணம் மற்றும்
கிளிந�ொச்சி மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய யாழ்.
தேர்தல் மாவட்டத்தில் 7 மக்கள் பிரதிநிதிகளை
தெரிவு செய்தவற்காக 571848 வாக்காளர்கள் வாக்
களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர். மன்னார், முல்லைத்
தீவு, வவுனியாவை உள்ளடக்கிய வன்னி தேர்தல்
த�ொகுதியில் 287013 வாக்காளர்கள் 6 பிரதி நிதிகளை
தெரிவு செய்யவுள்ளனர்.
வாக்களிக்க தகுதி பெற்றவர்கள் என்பதற்
கப்பால் கடந்த காலங்களில் வடக்கில் வாக்கு வீதம்
மிகவும் குறைவானதாகவே பதிவாகியுள்ளது.
அதற்கு மக்களின் அசமந்தம், அரசியல்வாதிகள்
மத்தியில் உள்ள வெறுப்புணர்வு, எவரும் தமிழர்
பிரச்சனைக்கு தீர்வை தரப்போவதில்லை என்ற
மனநிலையின் வெளிப்பாடே இந்த வாக்களிப்பு
குறைவுக்கு காரணமாக அமைகின்றது.
இவ்வாறான சூழலிலேயே இம்முறை
மதவாதமும் இனவாதமும் அதிகளவில் வடக்கு
கிழக்கில் வாக்கு வேட்டைக்காக பயன்படுத்தப்படு
கின்றது. தென்பகுதியில் எவ்வாறு சிங்கள தேசியம்
அல்லது சிங்கள இராச்சியம் என்ற ச�ொல்லாடல்
பயன்படுத்தப்பட்டு,
ஜனாதிபதி
தேர்தலில்
வெற்றி பெற்றார்கள�ோ அதே ப�ோன்றதான
நிலை தற்போதைய தேர்தலிலும் தென்பகுதியில்

ஆதாரமாக நடை சிதறல்களை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில்
பெறும் தேர்தல் என்ற மக்கள் சக்திக்கு இலங்கை இம்முறை பதிவு செய்யப்பட்ட தமிழ் கட்சிகள்
தேசம் சற்றும் சளைத்ததல்ல என்பது ப�ோல் அடுத்த தமக்குள் இருந்த கருத்து முரண்பாடுகளால் பல
க�ோணங்களுக்கு சென்று தென்னிலங்கை செய்து
டுத்து தேர்தல்களை சந்திக்க தயாராகின்றது நாடு.
இந்த வகையில் எதிர்வரும் பாராளும வந்த செயற்பாட்டை செய்து முடித்திருக்கின்றன.
ன்றத்திற்கான தேர்தல் தற்போதைய ஜனாதிபதியின் 	தமிழ் மக்கள் மத்தியில் உள்ள பிரதான
கைகளை பலப்படுத்தும் முனைப்போடு தென்னி க�ோரிக்கைகளாக காணாமல் ப�ோன�ோர் விடயம்
லங்கையில் பிரசாரங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு மற்றும் அரசியல் கைதிகளின் விடுதலை என்ற
வரும் நிலையில், தேசியக் கட்சிகளில் ஒன்றான விடயங்களை த�ொடர்ந்தும் ஜனாதிபதி மாறு
பட்ட கருத்தியலை வெளிப்படுத்தி வரும் நிலை
ஐ.தே.க இரண்டாக பிளவுபட்டுக் கிடக்கின்றது.
யில், தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதி
த்துவத்தினை வடக்கு கிழக்கில்
அதிகரிப்பதற்கான
வழிவகை
களை
மேற்கொள்வதனை
விடுத்து பிரிந்து நின்று செய
ற்படுவதானது
எந்தவகையில்
க�ோரிக்கைகளுக்கு பலம் சேர்க்
கும் என்பதனை சிந்திக்க தவறி
விட்டனர்.
முஸ்லீம் கட்சிகள் முடி
ந்த வரையில் ஒரு தளத்தில்
பயணிப்பதற்காக முயற்சிகளை
மேற்கொண்டு
வருகின்றன.
அதற்கான
பேச்சுக்கள்
வடக்கிலும் கிழக்கிலும் மும்முர
மாகவே இடம் பெறுகின்றது.
எனினும்
அவர்கள்
ஐ.தேகயின்
எனவே தென்னிலங்கையில் ராஜபக்ச அணியின்
வெற்றி என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சஜித் அணியுடன் பயணிப்பது
அவர்கள் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை என்ற இக்கட்டான நிலைமை
என்ற நிலைமைக்காக செயற்பட்டு வருவதாகவே க்குள் தற்போது தள்ளப்பட்டு
கருதப்படுகின்றது. மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான் ள்ளனர்.
வடக்கை மையப்படுத்தி
மையுடன் அவர்கள் ஆட்சி அமைப்பார்களா
இல்லையா என்பது தென் பகுதியில் ஏனைய ரிசாட் பதியுதீன் தேர்தல் அறிவிக்
கட்சிகளின் வேட்பாளர் தெரிவும் அவர்கள் சார் கப்படுவதற்கு முன்னர், சஜித்
பிரசார மேடைகளுமே தீர்மானிக்க உள்ள நிலை தலைமையிலான கூட்டில் தாம்
யில், சிறுபான்மை இனங்களின் கட்சிகளின் ப�ோட்டியிடுவ�ோம் என கூறி
நிலை பரிதாபத்திற்குள்ளாகி வருகின்றமை அச்ச வந்தார். கிழக்கில் ரவூப் ஹக்கீ
மூகத்தின் அரசியல் உரிமைக்கான க�ோசத்தினை மும் அவ்வாறான கருத்தையே
பலமிழக்கச் செய்யும் என்பது மறுப்பதற்கில்லை. பதிவு செய்திருந்தார். அவர்கள்
	கடந்த காலங்களில் வடக்கு கிழக்கு அக்கருத்தை பதிவு செய்த ப�ோது
ஒரு
கட்சியாகவே
பிரதேசங்களில் சிறுபான்மையினரின் ஊடாக ஐ.தே.க
பயணித்திருந்தது.
எனினும்
தெரிவாகும் மக்கள் பிரதிநிதிகளின் பலத்தினை
சிதைப்பதற்கு தென்னிலங்கை கட்சிகள் அல்லது அவர்கள் இன்று இருவேறு
தேசியக் கட்சிகள் பல்வேறான யுக்திகளை கையா துருவங்களாகியுள்ளதானது, முஸ்லீம் சமூகத்தின் இருக்கத்தான் ப�ோகின்றது. அதற்காகவேதான்
ண்ட வரலாறுகள் இருக்கின்றன. அந்த வகையில் கூட்டு எவ்வாறு அமையப் ப�ோகின்றது என்பது வடக்கு
கிழக்கில் ப�ொதுஜன பெரமுன
பல சுயேட்சைகள் தேர்தலில் குதித்து வாக்கு எதிர்வரும் சில நாட்களில் வெளிப்படுத்தப்படும்.
த�ொடர்ச்சி 12ம் பக்கம்
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ச�ொல்லும் அளவிற்கு நாங்கள் நிலைமையை
மாற்றியிருக்கின்றோம். நாங்கள் சிங்கள தேசத்
திடம் இனி நியாயம் கேட்க வேண்டிய அவசியம்
இல்லை. இன்று இனப்பிரச்சினை தீர்வு த�ொடர்
பாகவும், மனித உரிமை மீறல்கள் த�ொடர்பாகவும்
சர்வதேசம் பதில் ச�ொல்லும் நிலைக்கு நாங்கள்
க�ொண்டு வந்திருக்கின்றோம்.
அந்த வகையிலே தமிழ்த் தேசியக் கூட்ட
மைப்பு சரியான வகையில் மக்களின் இறை
யாண்மையுடன் கடமையாற்றும். அந்த வகையில்
மக்கள் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பை பலப்படு
த்துவார்கள். எங்களுக்கு பலம் தந்தவர்கள் மக்கள்.
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு த�ொடர்ந்தும்
மக்களுக்காக பயணிக்கும்.
எதிர்வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலிலே
ஏனையவர்களை புறந்தள்ளி தமிழ்த் தேசியக்
கூட்டமைப்பு மக்கள் பலமாக நிச்சயம் வெற்றி
பெறும்.

எதிர்வரும் ப�ொதுத் தேர்தலிற்கான
வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்த பின்னர்
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பைச் சேர்ந்த
செல்வம் அடைக்கலநாதன் அவர்கள் இலக்கு
ஊடகத்திற்கு தெரிவித்த கருத்துக்கள்

சுயேட்சைக் குழுக்கள் களமிறங்கியிருக்கின்றதை
சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். ஆகவே தமிழ்த்
தேசியக் கூட்டமைப்பு தான் எங்களின் மக்களின்
அரணாக நிச்சயமாக செயற்படும். ஏனையவர்கள்
இந்த வாக்குகளை பிரித்து தமிழ்த் தேசியக்
கூட்டமைப்பை பலவீனப்படுத்தும் செயற்பாட்
டைத் தான் மேற்கொள்ளப் ப�ோகிறார்கள்.

கேள்வி:
உங்கள் கட்சியின் அம்பாறை மாவ
ட்ட அமைப்பாளர் க�ோடீஸ்வரன் அவர்கள்
தற்போது தமிழரசுக் கட்சிக்குள் உள்வாங்
கப்பட்டுள்ளார். அவர் அப்படி உள்வாங்கப்
பட்டால் எதிர்ப்போம் எனக் கூறியிருந்தீர்கள்.
இப்போது என்ன மனநிலையில் இருக்
கின்றீர்கள்?
பதில்:

இந்தக் கருத்தை இங்கு ச�ொல்ல முடியாது.

கேள்வி:
ஏனெனில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு ஒற்றுமை
இந்தமுறை தேர்தல் ஏற்பாடுகள் எவ்வா
சில கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக யாகப் பயணிக்க வேண்டும். அந்த வகையில்,
றுள்ளது?
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு மீது மக்களுக்கு எங்கள் கட்சியைக் கூட்டி இறுதி முடிவை எட்ட
பதில்:
	தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு வரலாற்று
தன்மை க�ொண்டது. காரணம் எமது தேசியத்
தலைவரின் அதிகாரத்தோடு உருவாக்கப்பட்டது.
நிச்சயமாக தமிழ் மக்களின் பலத்தோடு செயற்
பட்டுக் க�ொண்டிருக்கின்றது. அதிலே சில கருத்து
வேறுபாடுகள் இருந்தாலும்கூட எமது மக்க ளின்
ஆணை நிச்சயம் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்
பிற்குக் கிடைக்கும்.

க�ோபம் இருந்தாலும், நிச்சயம் தமிழ்த் தேசியக்
கூட்டமைப்பை மக்கள் தங்கள் குரலாக அரணாக
இருக்கும். தமிழீழ தேசியத் தலைவரின் சிந்தனை
யில் உருவான தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு
நிச்சயம் மக்கள் அரணாக நிற்கும். இந்த விடயம்
தேர்தலுக்காக ச�ொல்லப்படுகின்ற விடயமல்ல.
உண்மையான யதார்த்தமான விடயமாக எடுத்துச்
ச�ொல்கின்றோம். விடுதலைப் புலிகள் தங்கள்
அரசியல் பரப்புரை மூலம் 22 ஆசனங்களை
எங்களுக்கு பெற்றுத் தந்தார்கள். அதை நாங்கள்
நிரூபிக்க முடியும்.

அந்த
அடிப்படையிலே
இம்முறை
வன்னி மாவட்டத்திலே 5 ஆசனங்களை நிச்சயமா
கிழக்கிலுள்ள பத்திரிகையாளர்கள் தமிழ்த்
கப் பெறுவ�ோம். மக்கள் தமிழ்த் தேசியக் தேசியக் கூட்டமைப்பை உருவாக்க முனைப்பு
கூட்டமைப்பின் பக்கம் தான் நிற்கிறார்கள் என் காட்டியிருந்த ப�ோது, நான் வன்னிக்கு சென்று
பது இந்தத் தேர்தலிலே உறுதி செய்யப்படும். தேசியத் தலைவர் அவர்களை சந்தித்து அந்த
நாடாளுமன்றத்திலே தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு அங்கீகாரத்தைப் பெற்றவன் என்ற முறையில்
21 அல்லது 22 ஆசனங்களை பெற முயற்சிப்போம். அதற்கு நான் சாட்சியாக முடியும். ஆகவே அதை
எங்கள் மக்கள் எங்கள�ோடு தான் நிற்கிறார்கள் பலவீனப்படுத்த முடியாது. ஆகவே தமிழ்த்
என்பதையும் இந்த தேர்தலிலே தமிழ்த் தேசியக் தேசியக் கூட்டமைப்பை மக்கள் நிச்சயம்
கூட்டமைப்பை பலவீனப்படுத்துகின்ற நிலை ஆதரிப்பார்கள். பலன் தருவார்கள். அந்த தமிழ்த்
ஏற்படுகின்ற ப�ோதிலும் தேசியத் தலைவரின் தேசியக் கூட்டமைப்பை ஒருப�ோதும் தமிழர்களின்
சிந்தனை எம்மிடமுண்டு என்பதையும் இது இறையாண்மையை விட்டுக் க�ொடுக்காது. ஆதரி
எடுத்துக் காட்டும்.
க்கும். அப்படியான ஒரு செயற்பாட்டையே நாங்
இன்று தென்னிலங்கை எமது மக்களை கள் மேற்கொண்டு வருகின்றோம்.
பிரித்தாளக்கூடிய சுயேட்சைக் குழுக்களை களம்
இறக்கியுள்ளது. அத்துடன் எமக்கு எதிரான
எங்களின் மக்களை எந்தவிதத்திலும்
தமிழ்க் கட்சிகள், சிங்களக் கட்சிகளுக்கு எதிராக விட்டுக் க�ொடுக்காத ஒரு செயற்பாட்டையே
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு ப�ோட்டியிடும் நாங்கள் மேற்கொண்டு வந்தோம். இன்று
நிலை உள்ளது என்பதை நான் இங்கே ச�ொல்லிக் மக்கள் சார்பாக தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு
க�ொள்ள வேண்டும். வன்னி மாவட்டத்திலே 27 நியாயம்
கேட்கின்றது
என்று
சர்வதேசம்

இருக்கின்றோம். அதனால் அது பற்றி இங்கு
கூறமுடியாது.

கேள்வி:
உங்களுடன் இருந்த பலர் இன்று
விக்னேஸ்வரன் ஐயாவுடன் இணைந்து ப�ோட்டி
யிடும் நிலை உருவாகியுள்ளது. இது உங்க
ளுக்கு ஆபத்தாக அல்லது உங்களின் பிரதிநிதி
த்துவத்தைக் குறைக்கின்ற ஒரு செயற்பாடாக
அமையாதா?
பதில்:

அது அவர்களின் சிறுபிள்ளைத் தனமான
செயற்பாடு. அவர்களை வெளி உலகிற்கு காட்டியது
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு. அதை வைத்து
தாங்கள் பெரியவர்கள் என்று எண்ணுகின்றனர்
நிச்சயம் த�ோல்வியைத் தழுவுவார்கள். தமிழ்த்
தேசியக் கூட்டமைப்பில் இருக்கும் வரையும் தான்
அவர்களின் நிலைப்பாடு, சிந்தனை, வெற்றிவாகை
எல்லாம் இருக்கும். ப�ோகின்றவர்களை நாங்கள்
தடுக்க முடியாது. இருந்தாலும் அவர்களுக்கு
அங்கீகாரம் க�ொடுத்தது தமிழ்த் தேசியக் கூட்ட
மைப்பு தான். அந்த அங்கீகாரத்தை அவர்கள்
பெற்றுக் க�ொண்டு தாங்கள் பெரியவர்கள் என
நினைத்து செல்பவர்களுக்கு மக்கள் நல்லத�ொரு
பாடத்தைப் புகட்டுவார்கள் என்பதை ச�ொல்லிக்
க�ொள்ள விரும்புகின்றேன்.
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வேட்புமனு தாக்கலின் பின்னர் தமிழ்த்
தேசியக் கூட்டமைப்பின் வன்னி மாவட்ட வேட்
பாளர் செந்தில்நாதன் மயூரன் இலக்கு ஊட கத்திற்கு
வழங்கிய கருத்து.
2020
நாடாளுமன்றத்
தேர்தலிற்கான
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் வேட்புமனு
தாக்கல் நடைபெற்றுள்ளது. அதேவேளை வவு
னியா, மன்னார், முல்லைத்தீவை அடக்கிய
வன்னி மாவட்டத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில்
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பிற்கான ஆதரவு

கணிசமான அளவு பெருகியுள்ளது. தற்போது இளைஞனுடைய வருகையை வன்னி மாவட்டம்
நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண சூழ்நிலைக்கு நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கும் என்று நினைக்கின்றேன்.
மத்தியிலும், தற்போதைய அரசாங்கத்தின் அடக்கு அந்த வகையில் மூத்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
அவர்களுடன்
முன்னாள்
முறையினாலும் தமிழ்த் தேசியக் கூட்ட மைப்பின் இருக்கின்றார்கள்.
மீதுள்ள செல்வாக்கு தற்போது அதிகமாகவே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றார்கள்.
உள்ளது.
அரசியலில் பெரியவர்கள் இருக்கின்றார்கள்.
இதேவேளை தமிழ்த் தேசியக் கூட்ட அவர்களுடன் சேர்த்து இளைஞனான எனக்கும்
மைப்பு வரலாற்றில் முதல் தடவையாக ஒரு உங்கள் விருப்பு வாக்குகளை வழங்கும் ப�ோது,
இளம் வேட்பாளருக்கான வாய்ப்பினை வழ ஐந்து வருட எனது பதவிக் காலத்தில் நிச்சயமாக
ங்கியிருக்கின்றது. அதற்காக நான் தமிழ்த் தேசி ஒரு மாற்றத்தினை என்னால் காட்ட முடியும்.
யக் கூட்டமைப்பின் பங்காளிக் கட்சியைச் 	பாராளுமன்ற உறுப்பினராக வந்தால்,
சேர்ந்தவரான செல்வம் அடைக்கலநாதனுக்கு இவர்போல தான் இருக்க வேண்டும் என்று
நன்றியைத் தெரிவித்துக் க�ொள்வதுடன், வன்னி ச�ொல்லும் அளவிற்கு எனது ஐந்து வருட பதவிக்
மாவட்டத்தில் இளைஞர்களுக்கான பிரதிநிதித்து காலத்தை பூர்த்தி செய்வேன் என்றும் வன்னியில்
வம் இருக்க வேண்டும், இளைஞர்கள் அரசிய இருக்கும் பெரியவர்கள், இளைஞர்கள், யுவதிகள்
லுக்கு வரவேண்டும் என்று வீடுகளில் இருந்து எனக்கான வாய்ப்பை வழங்க வேண்டும் என்றும்
க�ொண்டு ச�ொல்வதை விடுத்து, 8 வேட்பாளர் இரு கரம் கூப்பி வேண்டி நிற்கின்றேன்.
களுடன் என்னையும் சேர்த்து 9பேர் களமிறக்கப்
பட்டுள்ளனர்.
அவர்களின் ஆதரவாளர்கள் வன்னி மாவட்
டத்தில் செறிந்து காணப்படுகின்ற ப�ோதும், ஓர்

jkpo; kf;fSf;F G+uzkhd murpay; njspT+l;ly; toq;fg;gLk;
jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G Ntl;ghsu; rhs;]; epu;kyehjd;
பதில்:
கேள்வி:
நாடாளுமன்றத்
தேர்தலில்
	தேர்தலைப் பற்றி என்ன கூற விரும்பு 	கடந்த
தமிழ்த்
தேசியக்
கூட்டமைப்பு
வடக்கு
கிழக்கில்
கின்றீர்கள்?
8 மாவட்டங்களில் 16 ஆசனங்களைப் பெற்றுக்
க�ொண்டது. தமிழ்க் கட்சியிலுள்ளவர்கள் சிலர்
பதில்:
	தற்போது நாட்டில் வைரஸின் தாக்கம் பிரிந்து புதிதாக தேர்தலை சந்திக்க இருந்தாலும்,
அதிகரித்துள்ளதால், எங்களைப் ப�ொறுத்தவரை மக்கள் மத்தியில் தெளிவான நிலைப்பாடு
யில் முதலாவது மக்களின் பாதுகாப்புத் தான் இருக்கின்றது. மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்ற
பிரதானமாக இருக்கின்றது. அதனால் அதை ஒரு சில கேள்விகளுக்கு சரியான தெளிவூட்டல்
கருத்தில் எடுத்து தேர்தலை பிற்போடுவதாக அளிக்கப்படும்.
இருந் தால், அதற்கு எங்களின் பூரண ஆதரவு 	தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு வடக்கு
கிழக்கில் தமிழர்களின் தனித்துவத்திற்காக
உண்டு என்பதை கூறிக்கொள்கின்றேன்.
பயணி க்கின்ற கட்சி. அந்த வகையில் தமிழ்
எதிர்வரும் ப�ொதுத் தேர்தலிற்கான
மக்களுக்கு
பூரணமான
தெளிவூட்டல்
கேள்வி:
வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்த பின்னர்
வழங்கப்பட்டு
எங்கள்
கட்சி
வடக்கு
கிழக்கில்
	தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு தேர்தலில்
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பைச் சேர்ந்த
ஒரு பலமான வெற்றியைப் பெறும்.
வெற்றி பெறுமா?
சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் அவர்கள் இலக்கு
ஊடகத்திற்கு தெரிவித்த கருத்து க்கள்

td;dp khtl;lj;jpy; mjp$ba

tpUg;G thf;Ffis

ehq;fs; ngw;Wf; nfhs;Nthk;
பின்னர் இலக்கு ஊடகத்திற்கு சிவசக்தி ஆனந்தன்
தெரிவித்த கருத்து
	தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி சார்பில்
மீன் சின்னத்தில் ப�ோட்டியிடுகின்றோம். 9
வேட்பாளர்களில் கல்வித்துறை, ப�ொறியியலா
ளர்கள், பல்வேறு துறைசார்ந்த எமது மக்களுக்கு
நீண்ட காலம் சேவையாற்றிய வேட்பாளர்களை
நிறுத்தியுள்ளோம். எனவே வன்னி மாவட்ட த்தில்
அதிகூடிய விருப்பு வாக்குகளை நாங்கள் பெற்றுக்
க�ொள்ளுவ�ோம்.

கேள்வி:

தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி சார்பில் வன்னி
	க�ொழும்பிலிருந்து வன்னி வேட்பாளர்
மாவட்டத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த

களை

இறக்கியுள்ளதாக

உங்கள்

கட்சி

rptrf;jp Mde;jd;
சார்பாக உள்ள குற்றச்சாட்டு பற்றி என்ன
கூறுகின்றீர்கள்?
பதில்:

அது அப்படியல்ல. முல்லைத்தீவு மாவ
ட்டத்தைச் சேர்ந்தவரைத் தான் நீங்கள் குறிப்
பிடுகின்றீர்கள். இதில் ஒருவர் நிரந்தரமாக
முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தையும், மற்றொருவர்
அளம்பில் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். அவர்
கள் தற்காலிகமாக வேறு மாவட்டங்களில்
வசித்தாலும் அவர்களின் பூர்வீகம் முல்லைத்தீவு
மாவட்டமே.

thuhe;j ,jo;
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jhafj;jsk;

fl;Liu

Nju;jYf;fhd jkpo; murpay; $l;LfSk;

jkpo; kf;fspd; vjpu;ghu;g;GfSk;
அவர்களுக்கென்று குரல் க�ொடுக்க வலுவான
அமைப்புகள் அற்றவர்கள். காலம் முழுவதும்
க�ோவில் கட்டுகின்றோம் என்று பணம் வசூலி
ப்பவர்களையும், சாமியார்கள் என்று தங்களை
கடவுளின் பிரதிநிதிகள் என்று ச�ொல்லுபவர்
களையும், சாமியிடம் இவர்களின் செய்திகளை
ச�ொல்ல ஊதியமாக அருச்சனை செய்யப் பணம்
வாங்குவபவர்களையும், அந்தப் பணத்தில் பங்கு

gukGj;jpud;;

ஈழத்து தமிழ் அரசியல் என்பதை இன்றைய
அரசியல் செயல்பாட்டு சூழலுடன் மட்டும்
ஒப்பிட்டு ந�ோக்க முடியாது. இதனை கடந்தகால
அரசியல் சூழலுடன் இணைத்தே சிந்திக்க
வேண்டும். உலகத்திலுள்ள பல நாடுகள் குறுகிய
காலத்துள் சனநாயக முறையில் அல்லது வேறு
ஆட்சியமைப்பு வகையில் தம்மை வலுவான
நாடுகளாக கட்டியெழுப்பியுள்ளன. இதனால்
ஈழத்திலிருந்து தமிழர்கள் மட்டுமல்ல, சிங்கள
வர், முஸ்லிம்கள் கூட ஏனைய முன்னேறிய நாடு
களுக்கு படையெடுக்கின்றார்கள். இலங்கையில்
அரசியல் செய்பவர்கள் கூட தங்கள் பிள்ளை
களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பி விட்டு கடைசி
காலத்தில் த�ொடர்ந்து தங்களது அரசியலை செய்கி
ன்றார்கள் என்று ச�ொல்லலாம். இதற்கு காரணம்
வெளிநாடுகளில் வசதியாக வாழலாம் என்பதால்
என்று மட்டும் ச�ொல்ல முடியாது. நிம்மதியாக
வாழலாம் என்ற கருத்தும் இருக்கலாம். இந்த
நிலை இலங்கை அரசியல்வாதிகளுக்கு சாதக
மான நிலையை த�ோற்றுவிக்கின்றது என்று
உறுதியாக கூறலாம். அதாவது குறித்த த�ொகுதி
யினர் மட்டுமே இன்று அரசியல் செய்கின்றார்
கள். அவர்களை மீறி புதியவர்கள் அரசியலு
க்குள் புகுவது முடியாத காரியம் என்ற மாயை
த�ோற்றுவிக்கப்பட்டு
விட்டது.
அதற்கும்
மேலாக அரசியல் என்பது குறிப்பிட்ட மக்களின்
பிள்ளைகள், ச�ொந்தக்காரர்கள் தவிர ஏனைய�ோ
ருக்கு ஆபத்தானாது என்றும் ஒருநிலை உண்டு.
அத்துடன் தேர்தலில் வெற்றிபெற வேண்டும்
என்பதற்காக எதனையும் துணிந்து ச�ொல்லும்
எண்ணமும் அரசியல்வாதிகளிடம் குடிக�ொண்டு
விட்டது. இதனை வைத்து பார்க்கும் ப�ோது தனிப்
பட்ட நபரின் வெற்றியா அல்லது மக்களுக்கு
வெற்றியா என்ற கேள்வி மக்களிடமும், அரசியல்
வாதிகளிடமும் முன்னிறுத்தப்பட வேண்டியது.
இன்றைய உலக அரசியல் சூழல் இன
அடிப்படையில் கட்டமைப்பதாக ச�ொல்ல முடி
யாது. தனித்த நாடுகள் மட்டத்திலும் சரி, உலக
நாடுகள் மட்டத்திலும் சரி அரசியல் என்பது மத
அடிப்படை சார்ந்ததாகவே முனைப்பு பெறுகி
ன்றது என்று ச�ொல்ல முடியும். இலங்கையில்
ப�ௌத்தம் வலுவாக இருப்பதால் அது சார்ந்து
அடக்குமுறை எழுகின்றது. ப�ௌத்த மதத்தின்
இந்த வலுவான நிலை சைவத் தமிழர்களை
மட்டுமே குறிவைப்பதாக த�ோன்றும். ஆனால்
அந்த நிலை இன்று மாறி வருகின்றது. தமிழ்
மக்கள் சிங்களவருடன் ம�ோதுவது ப�ோல தெரியும்.
ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் அது உண்மை
அல்ல. ஆட்டைக் கடித்து, மாட்டைக் கடித்து
குழந்தைப் பிள்ளையை கடிக்கும் நிலை ப�ோல
சைவத் தமிழர்கள் தாக்கப்படும் ப�ோது அதனுடன்
இணைந்த ஏனைய மதத்தினரான முஸ்லீம்கள்,
கிறிஸ்தவர்கள் என்பவர்களும் தாக்கப்படுவர்.
உண்மையில் சைவத் தமிழர்கள் பரிதா
பத்துக்குரிய மக்கள். காரணம் முஸ்லீம்கள்,
கிறிஸ்தவர்கள் மத அடிப்படையில் வலுவான
பிணைப்புள்ளவர்கள். அவர்களுக்கென்று அமை
ப்புகள் க�ொண்டவர்கள். ஆனால் சைவர்கள்
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கேட்கும் க�ோயில் நிர்வாகங்களையும் நம்பி வாழ்
பவர்கள். இறைவனை கும்பிட்டு விட்டு உண்டி
யலில் காசு ப�ோட்டு இறைவன் எங்களை வாழ
வைக்கிறான் என்று முழுமையாக நம்புபவர்கள்.
இவர்களை சுலபமாக ஏமாற்றலாம்.
எனவே உலகில் வலுவான மதங்கள் என்ற
நிலையை கிறிஸ்தவமும், இஸ்லாமுமே பிடித்துக்

க�ொள்கின்றது. அவை இரண்டும் எதிர்த்து ம�ோதும்
வல்லமை க�ொண்டவை. அதே ப�ோன்று பெளத்தம்
உள்ள நாடுகளில் பெளத்த அடக்குமுறை நடந்த
படிதான் உள்ளது. எனவே தமிழ் மக்கள் ஒடுக்கப்
பட்டதும் இலங்கையில் நடக்கக் கூடிய அடுத்த
ப�ோர் இஸ்லாம், கிறிஸ்தவம் சார்ந்ததாக இருக்கும்
என்பது ஏற்கனவே காட்டப்பட்டு விட்டது. அதே
வேளை ப�ௌத்த சிங்களம் எந்தக் கவலையும்
இல்லாது இதனை பார்த்துக் க�ொண்டிருக்கும்
என்பதே சரியானது. காரணம் முஸ்லிம்கள், தமிழர்
கள், அதேப�ோல் தமிழர்கள் வாழும் பகுதிகளை
பாதிப்பு பகுதியாக தெரிவு செய்தால் அப்போதும்
தமிழர்களே பாதிக்கப்படுவர்.
	தமிழர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எடுத்து
ந�ோக்கினால் அரசியல் விழிப்புணர்வு குறைந்த
அல்லது விழிப்புணர்வு அற்ற மக்களாகவே
வாழ்கின்றனர் என்று ச�ொல்ல முடியும். அரசியல்
என்பது தனித்து அரசியல்வாதிகளுக்கு மட்டும்
ச�ொந்தமானது அல்ல. ஒவ்வொரு தனி மனித
னுக்கும் உரித்தானது. தமிழர்களிடம் அது
இல்லை. “ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு” என்பது
வெறும் பேச்சாய் எம்முன் ச�ொல்லப்படுகின்றது.
படிக்கும் மாணவர்கள் கூட பண்பற்றவர்களாகவே
உள்ளனர். க�ொலை, க�ொள்ளை, வீதி விபத்து,
ப�ோதை, சாதி என்பன மக்களை வருத்துகிறது.
சமுதாயத்தை சீர்படுத்த வேண்டிய கல்விச் சமூகம்
அந்த மக்கள் சீரழிவதை வேடிக்கை பார்க்கின்றது.
யாரையும் நாங்கள் பகைக்க வேண்டாம் என்று
இவற்றை எல்லாம் அமைதியாக பார்த்துக்
க�ொண்டிருக்கின்றது அரசியல் தலைமைகள்.
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சிங்கள அரசு தான் மக்களை கட்டுப்படுத்துகின்றது.
அரசு தானே கட்டுப்படுத்த வேண்டுமென்பது சரி.
ஆனால் சட்டம் ஒழுங்குகளை கட்டுப்பாட்டுக்குள்
வைத்து நாட்டில் நல்ல நிலையை ஏற்படுத்த
வேண்டியது யார் ப�ொறுப்பு? எமக்குள் ஒற்றுமை,
புரிந்துணர்வு வேண்டாமா?. இதனை மக்களுக்கு
எடுத்து ச�ொல்லக் கூடாதா? அரசியல் என்பது
மக்களுக்கு உரிமை பெற்றுத் தருவ�ோம் என்று
ச�ொல்வதுதானா? என்ற கேள்விகளை நாம் கேட்க
வேண்டும். இதுவும் அரசியலுடன் சேர்ந்ததுதான்.
நான் சிறுவயதாக இருக்கும் காலத்தில்
நடந்த க�ோவில் திருவிழாக்கள் எனக்கு ஞாப
கமிருக்கின்றது. திருவிழாக் காலங்களில் அங்கு
ள்ள இடங்கள் கடைகளால் நிரம்பும். பல்வகை
ப�ொருட்களால் அந்தக் கடைகள் நிரம்பியிருக்கும்.
கடலை, கச்சான், ச�ோழப்பொரி, இனிப்புப் பண்
டங்கள், குளிர்கழி இப்படி இன்னும் ச�ொல்லலாம்.
அதுப�ோல க�ோவிலுக்கு தேவையான ப�ொருட்கள்

விற்கும் ஒரு சிலகடைகளும் இருக்கும். ஆனால்
க�ோவிலுக்கான ப�ொருட்கள் விற்கும் கடையிலும்
பார்க்க ஏனைய கடைகளிலே கூட்டம் அதிகமாக
இருக்கும். எனவே தேவைப்படும் காலத்தில்
அவர்கள் சரியாக வியாபாரம் செய்ய தவற
மாட்டார்கள். ஏனென்றால் இக்காலத்தை விட்
டால் அவர்களுக்கு வருமானமும் இல்லை. வாழ்க்
கையும் இல்லை. எனவே எதனை எப்போது
செய்ய வேண்டும�ோ அதனை அப்போதே செய்ய
வேண்டும்.
“த�ொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும்”
யாருக்கும் பழக்கம் மாறாது. இன்றைய அரசியல்
தலைவர்கள் பலர் நீண்ட காலமாக அரசியலில்
இருக்கிறார்கள். எங்களால் முடியாது என்றால்
அடுத்தவர்களை அனுமதிக்க வேண்டும் அதுவும்
நடப்பதாக தெரியவில்லை. இந்த அரசியல்
தலைவர்கள் அன்றே தமிழர்களுக்கு தனி உரிமை,
தமிழருக்கு விடுதலை, தமிழருக்கு தனிநாடு
என்று முழங்கியவர்கள். எனவே தலைவர்
களின் வல்லமையை தமிழர்கள் அறிவார் கள்.
தமிழர்களின் இயல்பை அரசியல் தலைவர் கள்
அறிவார்கள். இளைய சமுதாயம்கூட தமிழ்
மக்களின் எதிர்காலத்தை சிந்திப்பதாக தெரிய
வில்லை. ஆகவே அரசியல் கூட்டுகள் மக்களின்
எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவு செய்யுமா என்பது
மக்களுக்கே தெரிந்த ஒன்று.
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இந்தியாவில் நீதிக்கு ச�ோதனையாக இருந்த
நிர்பயா பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு
க�ொல்லப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட
குற்றவாளிகளுக்கு 7 வருடங்களுக்கு பின்னர்
வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை தூக்குத்தண்டனை
நிறைவேற்றப்பட்டது.
இந்தியத் தலைநகர் டில்லியில் கடந்த
2012ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 16ஆம் திகதி 23வயது
துணை மருத்துவ மாணவி நிர்பயா தனது ஆண்
நண்பருடன் பேருந்தில் பயணித்த ப�ோது அவரை
பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததுடன், அவரின்
ஆண் நண்பரையும் தாக்கி சாலையில் தூக்கி
வீசினர். பின்னர் அந்த மாணவி சிங்கப்பூர் மருத்து
வமனையில்
அனுமதிக்கப்பட்டும்
சிகிச்சை
பலனின்றி டிசம்பர் 29இல் உயிரிழந்தார்.
சம்பவம் நடைபெற்ற மறு நாள் டிசம்பர்
17ஆம் திகதி பேருந்து ஓட்டுநரான ராம் சிங்
கைது செய்யப்பட்டார். முகேஷ் சிங் (32), பவன்
குப்தா (25), வினய் சர்மா (26), அக்ஷய் குமார் சிங்
(31) மற்றும் 17 வயதுடைய சிறுவன் ஒருவனும்
உட்பட அறு பேரும் பல்வேறு நாட்களில் கைது
செய்யப்பட்டனர்.
இந்த வழக்கில் 6 பேர் குற்றவாளிகளாக
இனங்காணப்பட்டனர்.
அவர்களில்
ஒருவர்
சிறுவர் ஆவார். அவர் சீர்த்திருத்தப் பள்ளிக்கு
அனுப்பி வைக்கப்பட்டு 3 ஆண்டுகளுக்குப் பின்
2015இல் விடுதலை செய்யப்பட்டார். இதில்
பிரதான குற்றவாளியான பேருந்து ஓட்டுநர் ராம்
சிங் 2013 மார்ச் மாதம் சிறையிலேயே தூக்கிலிட்டு
தற்கொலை செய்து க�ொண்டார். மற்றைய நால்வ
ருக்கும் 2013ஆம் ஆண்டு தூக்குத் தண்டனை
விதிக்கப்பட்டது. இருந்தும் அது பல்வேறு காரண
ங்களுக்காக நிறைவேற்றப்படவில்லை.
2017 மே 05ஆம் திகதி அக் ஷய் குமார் சிங்,
வினய் சர்மா, பவன் குப்தா, முகேஷ் சிங் ஆகிய
நான்கு பேருக்கும் மரண தண்டனை விதித்த டில்லி
உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பை, உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி
செய்தது. இந்தத் தீர்ப்பை எதிர்த்து நவம்பர் மாதம்

13ஆம் திகதி அக் ஷய் குமார் தவிர,
மற்ற மூவரும் உச்ச நீதிமன்றத்தில்
மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்
திருந்தனர். இந்த மறுசீராய்வு
மனுவை ஜூலை 9 திகதி உச்ச
நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
பின்னர் 2019 ஒக்டோபர்
29இல் குற்றவாளிகள் கருணை
மனு தாக்கல் செய்ய திஹார் சிறை
நிர்வாகம், ஏழு நாள் காலக்கெடு
விதித்தது. இதற்கமைவாக நவம்
பர் 08ஆம் திகதி வினய் சர்மா
கருணை மனு தாக்கல் செய்திரு
ந்தார். நவம்பர் 30ஆம் திகதி இந்த
கருணை மனுவை டில்லி உள்துறை
அமைச்சர் டில்லி துணைநிலை
ஆளுநருக்கு மாற்றம் செய்தார்.
இருந்தும் டிசம்பர் மாதம் 02ஆம்
திகதி ஆளுநரும் தள்ளுபடி செய்து
டில்லி அரசிற்கு முடிவெடுக்கும்
அதிகாரத்தை வழங்கியிருந்தார்.
இதற்கமைவாக டிசம்பர் 06ஆம்
திகதி டில்லி அரசு ஜனாதிபதிக்கு
முடிவெடுக்கும்
அதிகாரம்
வ ழ ங ்க ப ்ப ட ்டதை ய டு த் து ,
டிசம்பர் 10ஆம் திகதி உச்ச நீதி
மன்றத்தில்
மனு
தள்ளுபடி
செய்யப்பட்டது.
மீண்டும் மூன்று வாரத்தில் ஜனாதிபதிக்கு
கருணைமனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டது.
இதற்கமைவாக தாக்கல் செய்யபட்ட கருணைமனு
தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு, 2020 ஜனவரி 7ஆம்
திகதி நான்கு குற்றவாளிகளையும் தூக்கிலிட
டில்லி நீதிமன்றம் திஹார் சிறை நிர்வாகத்திற்கு
உத்தரவிட்டதுடன்,
ஜனவரி
22ஆம்
திகதி
காலை 7.மணிக்கு தூக்கிலிடும்படியும் உத்தரவு
வழங்கப்பட்டது.
இதன் பின்னர் ஜனவரி 17ஆம் திகதி
முகேஷ் சிங், ஜனவரி 30ஆம் திகதி அக்ஷய்குமார்,
பெப்ரவரி 01இல் வினய் சர்மா ஆகிய�ோரின்
கருணை மனுக்களை, ஜனாதிபதி ராம்நாத் நிரா
கரித்திருந்தார். அத்துடன் பெப்ரவரி மாதம் 17ஆம்
திகதியன்று நான்கு பேரையும் மார்ச் 03ஆம் திகதி
காலை 6.00 மணிக்கு தூக்கிலிடும்படி டில்லி
நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது.
பின்னர் மார்ச் 05ஆம் திகதி பவன்
குப்தா வழங்கிய கருணை மனுவை ஜனாதிபதி
நிராகரித்திருந்தார். அத்துடன் மார்ச் 19ஆம் திகதி
முகேஷ் சிங் மேற்கொண்ட மேன்முறையீட்டை
தள்ளுபடி செய்திருந்தது. இந்த மனு நள்ளிரவு
உச்ச நீதிமன்ற பதிவாளரின் வீட்டிற்கு சென்று
மனு தாக்கல் செய்தார். இதனையடுத்து வழக்கை
விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புக் க�ொண்டது.
	பவன் குப்தாவின் மனுவை உச்ச நீதிமன்றம்
20ஆம் திகதி மார்ச் மாதம் 2020 அன்று அதிகாலை
2.30 மணிக்கு எடுத்துக் க�ொண்டது. சம்பவம்
நடந்த ப�ோது குற்றவாளிக்கு 18 வயது ஆகவில்லை
என்றும், இவர் இளம் குற்றவாளி என்பதை
முன்னிறுத்தியே வாதங்கள் நடைபெற்றது. பாட
சாலை சான்றிதழ் ப�ோன்ற ஆவணங்கள் காட்டப்
பட்டன. இன்னும் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு
தீர்ப்பை ஒத்தி வைக்க வேண்டும் என குற்றவாளி
விரும்புகின்றார் என்றும் வாதிடப்பட்டது. ஆனால்
அதை உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்க மறுத்ததுடன், வழக்கு
தள்ளுபடியாயிற்று. 4 பேரின் தூக்கும் உறுதி
செய்யப்பட்டது.
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இவ்வளவு மேல்முறையீடுகளைத் தாண்டி
யும், கருணை மனுக்களைக் கடந்தும் கடந்த
மார்ச் 20, அதிகாலை 5.30 மணிக்கு குற்றவாளிகள்
4 பேரும் திஹார் சிறையின், 3ம் எண் அறையில்
தூக்கிலிடப்பட்டனர்.
தூக்கிலிடப்படுவது
குறித்து
அறிந்த
அவர் கள் முதல் நாள் தேநீர் கூட அருந்தாமல்
பயத்தில் நடுங்கி உள்ளனர். மேலும் அவர்கள்
பதட்டமடைந்து கதறி உள்ளனர். இதனால் தனி
த்தனி சிறைக்கு மாற்றப்பட்ட அவர்கள் தங்களை
தாங்களே காயப்படுத்தி க�ொள்ள முயற்சி செய்து
ள்ளனர். இதனால் அவர்களை கண்காணிக்க தனி
அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டார்.
தூக்கு
தண்டனை
நிறைவேற்றப்பட்
டவுடன் குற்றவாளிகள் 4 பேரின் உடல்களையும்
30 நிமிடங்கள் கயிற்றில் த�ொங்கவிட்ட பின்பு
இறக்கியதாக சிறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அதன் பின்னர் மருத்துவர் ஆய்வு செய்து, உயிர்
பிரிந்து விட்டது என அறிவித்த பின் உடற்கூறு
ஆய்வு முடிந்த பின் நான்கு பேரின் உடல்கள்
குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
அக்சயின் உடலைப் பெற்ற உறவினர்கள்
பிஹாரில் உள்ள அவுரங்காபாத் அருகே இருக்கும்
கிராமத்துக்குக் க�ொண்டு சென்றனர். முகேஷின்
உடலை அவரின் பெற்றோர் ராஜஸ்தான் மாநிலத்
துக்குக் க�ொண்டு சென்றனர். வினய் குமார், பவன்
குப்தா ஆகிய�ோரின் உடல்கள் தெற்கு டெல்லியில்
உள்ள ரவிதாஸ் முகாம் பகுதியில் உள்ள அவர்களின்
வீடுகளுக்குக் க�ொண்டு செல்லப்பட்டன.
இதில் குற்றவாளி முகேஷ் தூக்கிலிடு
வதற்கு முன்பாக தனது உடல் உறுப்புகள் அனைத்
தையும் தானமாக வழங்க வேண்டும் என்று சிறை
கண்காணிப்பாளரிடம் கடைசியாகத் தெரிவித்தார்.
வினய் குமார் தூக்கு தண்டனை நிறை
வேற்றுவதற்கு முன், சிறையில் தான் வரைந்த
ஓவியங்களில் அனுமன் மந்திரம் த�ொடர்பான
ஓவியத்தை சிறைக் கண்காணிப்பாளருக்கும், மற்
ற�ொரு ஓவியத்தைத் தனது குடும்பத்தினருக்கும்
வழங்க விரும்புகிறேன் எனக் கடைசியாகத்
தெரிவித்தார்.
	மற்ற இரு கைதிகளான பவன் குப்தா,
அக்சய் குமார் இருவரும் தங்களின் கடைசி ஆசைக
ளையும், வார்த்தைகளையும் பேசாமலேயே தூக்கு
மேடைக்கு சென்றனர்.
நிர்பயா குற்றவாளிகளுக்கு தூக்கு தண்
டனை நிறைவேறியது குறித்து நீதி நிலைநாட்ட
ப்பட்டுள்ளது என்று பிரதமர் ம�ோடி தெரிவி
த்துள்ளார்.
நீதி தாமதமானது, ஆனால் மறுக்கப்பட
வில்லை என்று நிர்பயாவின் தாயார் கண்ணீர் மல்க
தெரிவித்துள்ளார்.
	கைதிகளை தூக்கிலிட்டதற்கு பன்னாட்டு
ஜூரிஸ்டுகள் ஆணையம் கடும் கண்டனம் தெரி
வித்துள்ளது. அது தனது அறிக்கையில் குற்றமிழை
ப்பவர்களுக்கு மரண தண்டனை என்பது,
‘சட்டத்தின் ஆட்சி மீதான அவமதிப்பாகும்.
பெண்களுக்கான நீதி அணுகத்தை இது மேம்ப
டுத்தாது’ என்று தெரிவித்துள்ளது.
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க�ோர்க்கிறது.
பிரமந்தனாறு
கிராமத்தில்
1984இல்
இடம்பெற்ற தமிழர் படுக�ொலை ஒன்றின்
அறிக்கையில் ஒரு சாட்சி சிங்கள இராணுவத்துடன்
ஹெலிக�ொப்டரில் வந்திறங்கிய ஒரு வெள்ளை
யரைப் பற்றி பேசுகிறது. இப்படுக�ொலையின்
விபரிப்புடன் ஃபில் மில்லரின் நூல் ஆரம்பிக்கிறது.
ஓமானின் சுல்தானை அகற்றி பதிலாக அவரு
டைய மகனை அதிகாரத்தில் அமர்த்தியது
இந்த பிரித்தானிய SAS பிரிவின் கைங்கரியமே.
இத்திட்டத்தின் த�ொடர்ச்சியாக அங்கு டூஃவார்
என்ற இடத்தில் 70களில் கிளம்பிய மாக்சிச
ப�ோராட்டத்தையும் இவர்களே அழித்தார்கள்.
“வளர்ச்சித் திட்டங்கள்” என்ற ப�ோர்வையில்
ப�ோராட்டக்காரர்களை பிரித்து துர�ோகிகளாக
மாறியவர்களை க�ொண்டே ப�ோராட் டத்தை அழித்
தார்கள். துர�ோகிகளாக மாறியவர் களுக்கு மதத்தை
காட்டி அவர்களுக்கு ஒரு புதிய குறிக்கோளை
க�ொடுத்து அவர்களின் துர�ோகத்தை நியாயப்படுத்த
உதவினார்கள்.
பிரித்தாளும்
இத்தந்திரம்
காலங்காலமாக கையா ளப்பட்டிருக்கிறது.
லத்தீன் அமெரிக்காவில் இங்கா மக்களை
பிரித்து இஸ்பானியர்கள் அவர்களை அழித்ததும்
இப்படியே. இன்றும் இத்தந்திரம் வேலை
செய்கிறது.
	பக்கம் 40 இலிருந்து ஓமானில் டூஃவார்
ப�ோராட்டக்காரர்களுக்கு எதிராக SAS இனது
ஒரு நடவடிக்கை விபரிக்கப்படுகிறது. இதில்
SASகாரர்களே வெற்றி பெற்றார்கள். இவ்வெற்றியை
இருந்தவர்களுமே கீனி மீனி கூலிப்படையில் மாபெரும் வெற்றியாக க�ொண்டாடி பல SAS
இருந்தார்கள். பிரித்தானிய அரசின் சில திணை அனுபவப் பதிவுகளும் சினிமாக்களும் எடுக்கப்
க்களங்களுக்கும் இவர்களுக்கும் இருந்த த�ொடர்புக பட்டுள்ளன. இவ்வெற்றியின் வேற�ொரு பக்கத்தை
டூஃவார்
உள்ளுர்வாசிகளிடமிருந்து
அறிந்து
ளை நூலில் மில்லர் காட்டுகிறார்.
பிரித்தானிய அரசு முந்தைய அதன் கால
னிகளில் வெளிப்படையாக செய்ய முடியாதவற்றை
கீனி மீனி ப�ோன்ற கூலிப்படைகள் செய்ததால்,
இக்கூலிப்படைகளின் வேலைகளுக்கும் அரசுக்
கும் த�ொடர்பு இல்லை என்று காட்டுவது - அதாவது
”deniability” என்ற ச�ொல் மீண்டும் மீண்டும்
வருகிறது. ஓமானிலிருந்து சிறீலங்கா வரையும்
மேலும் எல்சல்வட�ோரிலிருந்து ஆர்ஜன்டீனா
வரையும் கீனி மீனி-SAS கூட்டணியில் இருந்தோர்
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காலனியத்தின் முடிவுக்கு பின், கைவிட்

டுப் ப�ோன காலனிகளில் தனது நலன்களை பாது
காப்பதற்கு பிரித்தானிய அரசுக்கு உறுதுணை
யாகவிருந்த பிரித்தானியாவின் கூலிப்படைகளின்
கதையே இந்நூலின் மையப் புள்ளி. இரகசியமாக
பாதுகாக்கப்பட்ட கீனி மீனி என்னும் கூலிப்
படை கம்பனியின் வளர்ச்சியையும் அதன் செயற்
பாடுகளையும் அம்பலப்படுத்துகிறது இந்நூல்.
80களில் தமிழர் பிரதேசங்களில் குண்டுகள்
ப�ோடுவதற்கு சிறீலங்கா அரசுக்கு உதவிய
வெள்ளைக்கார கூலிப்படையை “ம�ொசாட்”
என்று ஈழத்தமிழர் அன்று அழைத்தார்கள். இதற்கு
பின்னால் இஸ்ரேல் இருப்பதாக எண்ணியே
ஈழத்தமிழர்கள் இவர்களை இப்படி அழைத்தார்
கள். ஃபில் மில்லரின் நூல் இந்த வெள்ளைகார
கூலிப்படைக்கு பின்னால் பிரித்தானிய அரசு
இயங்கியதை வெளிக்கொண்டு வருகிறது.
இரகசிய ஆவணங்களாக பாதுகாக்கப்பட்டு
மூன்று தசாப்தங்களுக்கு பின்னர் ப�ொது வெளி
யில் விடப்பட்ட பிரித்தானிய அரச ஆவண
ங்களையும், தகவல் சுதந்திரத்தின் அடிப்படை
யில் பெறப்பட்ட ஆவணங்களையும், சம்பந்தப்
பட்டவர்களின் பின்னணிகளை தேடி அவர்களுக்
கிடையில் நிலவிய உறவுகளை கண்டிறிந்தும்,
இவற்றையெல்லாம் சல்லடை ப�ோட்டு தேவை
யானவற்றை பிரித்தெடுத்து த�ொகுத்து நான்கு ஐந்து
தசாப்தங்களுக்கு முன் இடம் பெற்றவைகளை
ஒரு சுவராசியமாக கதை ப�ோல எழுதியிருக்கிறார்
ஃபில் மில்லர். இதற்கான அவரின் திறமையும்
ப�ொறுமையும் பிரமிப்பை தருகிறது.

பித்தானியாவின் விமானப் படையின் SAS
(Special Air Service) பிரிவில் வேலை செய்து
இளைப்பாறியவர்களும், தேவைப்பட்டால் அழை
க்கப்படலாம் (reserve) என்ற தகுதியில் அதில் செய்த

e. khyjp

மில்லர் பதிவு செய்கிறார். வரலாற்றை வெற்றி
பெற்றவர்களே நிர்ணயிக்கிறார்கள் என்பதை
காட்டும் சிறப்பான உதாரணம் இது.
	த�ொடர்ந்து பிரித்தானியா ஆக்கிரமித்துள்ள
அயர்லாந்து பகுதிக்கு SAS ப�ோகிறது. அங்கிருந்து
சட்டவிர�ோதமாக எல்லை கடந்து சுதந்திர
அயர்லாந்துக்கு ப�ோகிறார்கள். அங்கு ஒரு IRA
ப�ோராளியை அவர் திருமணம் செய்யவிருந்த
பெண்ணின் வீட்டிலிருந்து கடத்துகிறார்கள்.
அவரை கடத்திச் சென்ற சில நிமிடங்களில் வீட்டி
லிருந்தோர் துப்பாக்கிச் சத்தத்தைக் கேட்கிறார்கள்.
இவ்விடயம் ப�ொது வெளிக்கு வந்து விசாரணைக்கு
உட்படுத்தப்பட்ட ப�ோது, SASகாரர் வரைபடத்தை
தவறாக படித்ததாலேயே எல்லையை கடந்தார்கள்
என்று பிரித்தானிய அரசு விளக்கம் க�ொடுத்தது.
IRA ப�ோராளியை சுட்டதற்கும் அவர் SASகாரரை
தாக்கினார் என்ற விளக்கம் க�ொடுக்கப்பட்டது!!!
அதிகாரத்திலுள்ளவர்கள் வாயில் ப�ொய்களும்
உண்மையாகும். SASகாரர்கள் வாய்கள் ப�ோலவே
சிறீலங்கா இராணுவத்தினர் வாயிலும் ப�ொய்கள்
உண்மையாகும்.
இக்காலகட்டத்தில், IRA நெதர்லாண்டில்
பணியாற்றிக்கொண்டிருந்த பிரித்தானிய தூதுவரை
க�ொலை செய்கிறது. இப்போது பிரித்தானியா
வெளிநாடுகளில் பணியாற்றும் தனது தூதுவர்
வேலைகளை

சங்கிலியாக

இந்நூல்

த�ொடர்ச்சி 12ம் பக்கம்
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	க�ொர�ோனா என அழைக்கப்படும் க�ோவிட்19 என்ற நச்சுக் கிருமி உலகை எதிர்பார்த்திராத
அளவு ஆட்டிப்படைக்கத் த�ொடங்கி விட்டது.
மனித இன வரலாற்றில் க�ோவிட்-19இலும் பார்க்க
பல மடங்கு அதிகமான உயிர்களைப் பலிக�ொண்ட
பல த�ொற்று ந�ோய்கள் வந்திருந்தாலும், க�ோவிட்19 உலக நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவிலும்
உலகப் ப�ொருளாதாரத்திலும் பெரும் தாக்கத்தை
ஏற்படுத்திக் க�ொண்டிருக்கின்றது.
சுகாதாரப் பிரச்சினையில் இருந்து ப�ொருளாதாரப்
பிரச்சினை வரை

சீனாவின் முக்கிய நகரமான வூஹான்
தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ப�ோதும், அதைத் த�ொட
ர்ந்து சீனாவில் உள்ள பல நகரங்களுக்கு இடை
யிலான ப�ோக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்ட ப�ோதும்,
பெரும் ப�ொருளாதாரப் பிரச்சினை எழுந்தது.
சீனாவின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டு 2020இன்
முதல் இரண்டு மாதங்களில் சீனாவின் த�ொழிற்
றுறை உற்பத்தி 13.5% வீழ்ச்சியடைந்தது. 1979இன்
பின்னர் சீனாவின் ப�ொருளாதாரம் குன்றப்
ப�ோகின்றது எனக் கருதப்படுகின்றது. சீனாவில்
நிலைமையைக் கட்டுக்குள் க�ொண்டு வந்தாலும்,
உலகெங்கும் பரவியுள்ள க�ோவிட்-19 அந்த நாடு
களின் ப�ொருளாதாரத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்திக்
க�ொண்டிருக்கின்றது. சீனாவில் இருந்து அந்த
நாடுகளுக்குச் செய்யும் ஏற்றுமதி இனிக் குறையும்
ப�ோது சீனாவின் ப�ொருளாதாரம் பாதிப்புக்கு
உள்ளாகப் ப�ோகின்றது.
சீனாவின் க�ௌரவப் பிரச்சினை
சீனாவில் இருந்து தான் க�ோவிட்-19 உருவா
னது என்பதும் சீனா ஆரம்பத்தில் க�ோவிட்-19
கிருமிகள் த�ொடர்பாக உண்மையான செய்திகளை
வெளிவிடவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டும் சீனாவி
ற்கு ஒரு க�ௌரவப் பிரச்சனையாக இருக்கின்றது.
சீனா தான் க�ோவிட்-19 கிருமிப் பரவலை மற்ற
நாடுகளிலும் பார்க்க சிறப்பாகக் கையாண்டது
எனச் ச�ொல்கின்றது. சீன அரசு மேற்கொண்ட
இறுக்கமான நடவடிக்கைகளால் 7.5மில்லியன்
உயிரிழப்புக்கள் தவிர்க்கப்பட்டன என்ற ஒரு
பிரித்தானியப் பல்கலைக் கழகம், சீனா தனது
நடவடிக்கைகளை மூன்று வாரங்களுக்கு முன்னர்
எடுத்திருந்தால் 95% உயிரிழப்புக்களைத் தவிர்த்
திருக்கலாம் என்ற குற்றச் சாட்டையும் முன்
வைத்தது. உலக சுகாதார நிறுவனம் சீனாவை
வாயாரப் புகழ்ந்துள்ளது.
முதற்பலி எரிப�ொருள் துறை
	க�ோவிட்-19இன் முதற்பலி எரிப�ொருள்
விலையாகும். க�ோவிட்-19 நச்சுக் கிருமிகள்
பரவுவதைத் தடுக்க மக்களின் உள்நாட்டுப்

சீன சமுகவலைத்தளங்களில் பரவ விட்டார் என
அமெரிக்கர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். த�ொற்று
Nty; ju;kh
ந�ோய் பரவ ஆரம்பித்த காலங்களில் சீனா எடுத்த
நடவடிக்கைகளை
மறைக்கவே
ப�ோக்குவரத்தும் பன்னாட்டுப் ப�ோக்குவரத்தும் பிழையான
தடை செய்யப்பட்ட ப�ோது எரிப�ொருள் பாவனை இப்படி ஒரு கதையை சீனா கட்டிவிட்டுள்ளது
குறைந்ததால் எரிப�ொருள் விலை வீழ்ச்சியடை என்கின்றனர் அமெரிக்கர்கள்.
ந்தது. அதனால் எரிப�ொருள் உற்பத்தியை குறைக்க
ப�ோர் அனுபவமில்லா சீனாவின் ப�ோர்க்கால
சவுதி அரேபியா விடுத்த வேண்டுக�ோளை
நடவடிக்கை
ரஷ்யா நிராகரித்தப�ோது சவுதி சினம் க�ொண்டது.
சீனாவின் படைத்துறையைப் பற்றி விமர்சி
இரு நாடுகளும் ப�ோட்டி ப�ோட்டுக் க�ொண்டு
எரிப�ொருள் உற்பத்தியை அதிகரிக்க, எரிப�ொருள் க்கும் மேற்கு நாட்டவர்கள் சீனர்களுக்கு ப�ோர்
விலை பெரிய அளவில் வீழ்ச்சியடைந்தது. பின்னர் அனுபவம் இல்லை என்பதை அடிக்கடி சுட்டிக்
அமெரிக்கா இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையில் காட்டுவார்கள். ஆனல் க�ோவிட்-19 நச்சுக் கிருமியை
ஒழிப்பதில் எடுத்த நடவடிக்கைகள் எதிர்காலத்தில்
சமரச முயற்ச்சி செய்ய முன் வந்துள்ளது.
ஒரு ப�ோர் நடந்தால் அதை சீனா எப்படிக்
கையாளும் என்பதை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
நாட்டுக்கு நாடு வித்தியாசமாக கையாளப்பட்ட
ந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவுவதி லும்
க�ோவிட்-19
சிறிய நாடென்பதாலும் சிறப்பாக முகா சிகிச்சை அளிப்பதிலும் சீனா மனித இயந்திரங்
மைப்படுத்தப்படுவதாலும் சிறந்த மருத்துவத் களைப் பயன்படுத்தியது. ந�ோயால் பாதிக்கப்பட்ட
துறையைக் க�ொண்டிருந்தபடியாலும் சிங்கப்பூர் இடங்களுக்கு மருந்துகளையும் உணவையும்
க�ோவிட்-19 நச்சுக் கிருமிப் பரவலை சிறப்பாகக் ஆளில்லா விமானங்கள் மூலம் அனுப்பியது.
கையாண்டது. சிறப்பான ஒற்றையாட்சியைக் செயற்கை நுண்ணறிவில் சீனா எவ்வளவு தூரம்
க�ொண்ட தென் க�ொரியாவாலும் சிறந்த முகாமை முன்னேறியுள்ளது என்பதையும் சீனாவின் நடவடி
யைக் க�ொண்ட ஜப்பானாலும் க�ோவிட்-19இன் க்கைகள் எடுத்துக் காட்டின.
பரவலை தடுக்க முடிந்தது. தனிமனித சுதந்திரத்
வித்தியாசமாகக் கையாள முயன்ற பிரித்தானியா
திற்கு முக்கியத்துவம் க�ொடுக்கும் மேற்கு
இரண்டு உலகப் ப�ோரிலும் பிரித்தானியா
ஐர�ோப்பிய நாடுகளில் ஒன்றான இத்தாலி பல
அவசர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. அதை தனது மக்களின் உயிர்களின் பாதுகாப்பிலும் பார்க்க
மற்ற ஐர�ோப்பிய நாடுகள் உன்னிப்பாகக் கவனி எதிரியை ஒழிப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்தியது.
த்தன. துருக்கிய ஆட்சியாளர்கள் முதலில் தமது தனது மக்களின் அதிக உயிரிழப்புக்கள் அவர்களை
நாட்டில் க�ோவிட்19 நச்சுக்கிருமி பரவவில்லை தீவிரமாகப் ப�ோரில் ஈடுபடத் தூண்டும் என
என்றது. இஸ்ரேல் தான் பயங்கரவாதிகளுக்கு பிரித்தானிய ஆட்சியாளர்கள் நம்பினார்கள். அது
எதிராக செய்யும் நடவடிக்கைகளை க�ோவிட்- ப�ோலவே க�ோவிட்-19 கிருமிகளைப் பரவ விட்டு
19இற்கு எதிராக எடுத்தது. இலங்கை அரசு அதை அழிக்க முயன்றனர் என்ற குற்றச்சாட்டு
க�ோவிட்-19இல் அதிக கவனம் எடுத்தது. விரை வில் சீனாவில் இருந்து வைக்கப்பட்டது. பிரித்தானியா
பாராளுமன்றத் தேர்தலை நடத்தி அதன் அரசமை ஆரம்பத்தில் பாடசாலைகளைக் கூட மூடாமல்
ப்பு யாப்பின் 19வது திருத்தத்தை ஒழிப்பதில் இருந்தது ஆனால் பிரித்தானியப் பல்கலைக்கழகம்
அதிபர் அக்கறையாக உள்ளார். பின்னர் தேர்தல் ஒன்று அதனால் ஐந்து இலட்சம் பேர் உயிரிழக்க
வாய்ப்பு உண்டு என எச்சரித்தைத் த�ொடர்ந்து
பின்போடப்பட்டுள்ளது.
பிரித்தானியா தன் அணுகுமுறையை மாற்றியது.
பண்டங்கள் அல்ல மனிதப் ப�ோக்குவரத்தே
அவசர நிலையில் அமெரிக்கா
பிரச்சனைக்குரியது.
இணைப்பாட்சி ஆட்சி முறைமையைக்
சீனாவுடன் அதிக வர்த்தகம் செய்யும்
க�ொண்ட
அமெரிக்காவில் மாநிலத்திற்கு மாநிலம்
இந்தியாவிலும் பாகிஸ்தானிலும் க�ோவிட்-19இன்
பாதிப்பு பல ஐர�ோப்பிய நாடுகளிலும் பார்க்க வித்தியாசமான வகையில் கையாளும் நிலை
குறைந்த அளவில் இருக்கின்றது. க�ோவிட்-19 யைத் தவிர்க்க அதிபர் ட�ொனால்ட் டிரம்ப் தனது
நச்சுக் கிருமியின் ஆரம்ப இடமான வூஹான் அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி அவசரகால நிலை
நகரில் இருந்து நேரடி விமானச் சேவையைக் யைப் பிரகடனப்படுத்தி நடவடிக்கைகளை மேற்
க�ொண்ட தென் க�ொரியா மற்றும் ஜப்பான் க�ொள்கின்றார். சீனாவை உலக அரங்கில் தனிமை
ப�ோன்ற நாடுகளில் த�ொற்று ந�ோய்ப் பரவல் துரித ப்படுத்த அவர் எடுக்கும் முயற்ச்சிக்கு க�ோவிட்மாகவும் அதிக அளைவிலும் இருந்தது. க�ோவிட்- 19 கிருமிகளையும் பாவிக்க முயன்றார். அதனால்
19 நச்சுக் கிருமி மனிதனில் இருந்து மனிதனுக்கு முதலாவதாக சீனாவில் இருந்து அமெரிக்காவிற்கு
பரவுவதே அதிகம் அது உணவுப் ப�ொருட்களில�ோ பயணிகள் வருவதைத் தடை செய்தார். அதே
மற்ற வர்த்தகப் ப�ொருட்களில�ோ அதிக மணித் ப�ோல் ஐர�ோப்பிய நாடுகள் செய்யாதபடியால்
ஐர�ோப்பாவில் இருந்தும் மக்கள் அமெரிக்காவிற்கு
தியாலங்கள் உயிருடன் இருக்காது.
பயணிப்பதைத் தடை செய்தார். க�ோவிட்-19 ஆரம்
பித்த ப�ோது அமெரிக்கத் த�ொற்று ந�ோய் நிபுணர்
அமெரிக்கப் படையினர் பரப்பினர் என்கின்றது
கள் சீனா சென்று ஆய்வு நடத்த சீனா மறுத்திரு
சீனா
சீனாவின் வூஹான் நகரில் நடந்த பல ந்தது. இப்போது பல சீன நிபுணர்கள் இத்தாலி
நாடுகளின் படையினர் கலந்து க�ொண்ட விளையா உட்பட பல நாடுகளுக்கு உதவச் சென்றுள்ளனர்.
சீனா – அமெரிக்கா இடையிலான முர
ட்டுப் ப�ோட்டியில் பங்குபெற வந்த அமெரிக்க
ண்பாடு
க�ோவிட்-19இற்கு எதிரான நடவடிக்கை
படையினர் அங்கு க�ோவிட்-19 நச்சுக் கிருமியைப்
பரப்பினர் என சீனர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். களைப் பாதிக்கின்றது.
சீன வெளியுறவுத் துறையின் பேச்சாளரான Zhao Lijian திட்டமிட்டு இப்படி ஒரு கதையைப் புனைந்து
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சடலங்களை புதைத்துள்ளார். மார்ச் மாதம் 8 ஆம்
நாளில் இருந்து லம்பாடியில் மக்கள் நடமாட்டம்
கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
	மரண வீட்டில் கலந்து க�ொள்வதும்
ஆபத்தானது. எனவே இறந்தவர்கள் உடனடியாக
பெட்டிக்குள் இடப்பட்டு கிருமிகள் வெளியில்
பரவாதவாறு மூடப்படுகின்றனர். பின்னர் பெட்டி
கள் நேரிடையாக புதைக்கும் இடத்திற்கே அனுப்ப
ப்படுகின்றன. என த�ொற்றுந�ோய் த�ொடர்பான
ஆய்வாளர் அலசன்றோ கிரிமால்டி அல்ஜசீனரா
ஊடகத்திற்கு தெரிவித்துள்ளார்.
எனவே உறவினர்கள் உரிய பாதுகாப்பு
உடைகளுடன் சிறிது நேரமே இறுதிச் சடங்கில்
கலந்து
க�ொள்ள
அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.
தனிமைப்படுத்தப்பட்ட உறவினர்கள் எனில்
காலதாமதம் ஆகின்றது.
இத்தாலி ஒரு கத்தோலிக்க நாடு, ஆனால்
மரண வீட்டில் மக்கள் கலந்து தமது மத நடை
முறைகளை பின்பற்ற முடியாத ஒரு நிலை அங்கு
ஏற்பட்டுள்ளது. உறவினர்கள் திடீரென காணாமல்
ப�ோவது அங்குள்ள மக்களிடம் பெரும் உளவியல்
தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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க�ோவிட்-19 வைரசின் தாக்கம் இத்தாலியை
நாசமாக்கி வருகின்றது. ஒவ்வொரு நாளும் இறப்
பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதனால் அவர்
களின் சடலங்களை எடுத்துச் சென்று உள்ளூர்
மயானங்களில் புதைக்கும் பணிகளை இராணு
வத்தினரே மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
	கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (20) 627 பேர்
பலியா கிய நிலையில், சனிக்கிழமை (21) 793 பேர்
பலியாகியு ள்ளனர். அங்கு சனிக்கிழமை வரை
4,825 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர்.
சடலங்களை தாங்கியவாறு அணிவகுத்
துச் செல்லும் இராணுவ வாகங்களின் காட்சி

பிராந்திய ரீதியான தகவல்களே வெளியி
டப்படுகின்றன. எனவே மாகாண ரீதியில் இதன்
எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கலாம். பெரும
ளவான மக்கள் அங்கு இறக்கின்றனர், ஆனால்
அவர்களின் மரணம் க�ொர�ோனா வைரசின் மரண
மாக கணிக்கப்படவில்லை. ஏனெனில் அவர்
கள் வீடுகளில் அல்லது வயாதனவர்கள் பராமரி
க்கப்படும் இல்லங்களில் இறக்கின்றனர் என
பெர்கோமா நகரத்தின் தலைவர் க�ோர்ஜிய�ோ
க�ொரி ற�ொய்ட்டர் செய்தி நிறுவனத்திற்கு

பெர்கோமா நகரத்தின் மக்களை அதிர்ச்சியில்
ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்த காட்சிகள் அனைத் துலக
த்தின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இத்தாலியின்
வடபகுதி நகரான லம்பாடியே அதிகம் பாதிக்க
ப்பட்ட பகுதியாகும்.
இந்த நிலமை 6 மாதங்கள் த�ொடருமாக
இருந்தால் நாம் மிகப்பெரும் மனிதப்புதைகுழியை
தயார் செய்ய வேண்டிவரும் என இறுதிக் கிரிகை
களை மேற்கொள்ளும் நிறுவனத்தின் பணியாளர்
கார்லோ ற�ொசினி தெரிவித்துள்ளார்.
	க�ொர�ோனா வைரசின் தற்போதைய மைய
ப்புள்ளியாக இத்தாலியே உள்ளது. அங்கு 4,825
பேர் பலியாகியுள்ளதுடன், 53,578 பேர் பாதிக்க
ப்பட்டுள்ளனர். வியாழக்கிழமை அங்கு 427 பேர்
மரணமடைந்துள்ளனர்.

தெரிவித்துள்ளார்.
	கடந்த 15 நாட்களில் தனது நகரத்தில் மட்டும்
164 பேர் இறந்துள்ளதாக அனால் 31 பேர் மட்டும்
தான் க�ொர�ோனா வைரசினால் இறந்துள்ளதாக
கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த வருடம் இதே
காலப்பகுதியில் 56 பேர் இறந்துள்ளனர்.
25 பிரேதப் பெட்டிகள் புதைப்பதற்காக
அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள காண�ொளிகள் சமூக
வலைத்தளங்களில் பரவி வருகின்றன. ஓவ்வொரு
நாளும் இந்த உள்ளூர் மயானத்தில் 25 சடலங்களை
தாம் புதைப்பதாக அதன் செயலாளர் குலிய�ோ
டெலவிற்றா தெரிவித்துள்ளார்.
இவ்வாறு ஒரு நிலமையை தாம் முன்னர்
எப்போதும் சந்தித்ததில்லை என ற�ொசினி
தெரிவித்துள்ளார். இந்த மாதம் முதல் அவர் 95

உறவினர் ஒருவர் இந்த ந�ோயினால்
பாதிக்கப்பட்டால் ஏனையவர்கள் பார்க்க முடி
யாதவாறு அவர் 15 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்ப
டுகின்றார்,
அவருக்கு
ந�ோய்
தீவிரமாகினால் அதன் பின்னர் அவரை
நிரந்தரமாக பார்க்க முடியாத நிலை
ஏற்படுகின்றது.
இவ்வாறு நிiனைத்துப் பாருங்கள்,
நீங்கள் உங்கள் தாயாருடன் வீட்டில்
இருக்கிறீர்கள், தாயாருக்கு ந�ோய் அறி
குறிகள் தென்படுகின்றது. ந�ோயாளர்
காவுவண்டி வந்து அவரை ஏற்றிச் செல்
கின்றது. அதன் பின்னர் ந�ோய் தீவிர
மடைந்தால், நீங்கள் அவரின் கல்லறை
யை தான் காண்பீர்கள். அவரின் சடல
த்தைக்கூட பார்க்க முடியாது.
உயிர் பிரியும் ப�ோது அவர் என்ன
நினைத்திருப்பார்? நான் அவருடன்
என்ன பேச நினைத்திருப்பேன் என்பது
எல்லாம் நினைவுகளாகவே இருக்கும்.
இறுதி
அஞ்சலிகளைக்
கூட
கூட்டமாக செலுத்த முடியாத நிலை
ஏற்பட்டுள்ளது.
	டேலவிற்றாவின் சக�ோதரர் ஒருவர்
இரண்டு
வாரங்களுக்கு
முன்னர்
க�ொர�ோனா ந�ோயினால் பாதிக்கப் பட்டிருந்தார்.
ந�ோயாளர் காவு வாகனம் அவரை ஏற்றிச் சென்றது.
டேலவிற்றா 15 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டார்,
அதேசமயம் அவரின் சக�ோதரர் இறந்து விட்டார்.
நாங்கள் எல்லோரும் தனித்தனியாகவே
அவருக்கு
அஞ்சலிகளைச்
செலுத்தின�ோம்,
ஒன்றாக கூடவே எங்களால் இயலவில்லை. இந்த
ந�ோயின் தாக்கம் தணிந்த பின்னரே டேலவிற்றா
வின் சக�ோதரரின் கல்லறையில் முறையான
அஞ்சலிகள் செலுத்தப்படும், அப்போது தான்
அங்கு கண்ணீர்கள், நினைவுகள், வணக்கங்கள்
எல்லாம் இடம்பெறும் அதுவரை அவர்கள் காத்தி
ருக்கின்றனர்.
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தமிழீழத்தில்.... த�ொடர்ச்சி..
களை பாதுகாக்க தனியார் பாதுகாப்பு வழங்கும்
கம்பனிகளை அமர்த்துகிறது.
இதற்கு
முன்னாள்
SASகாரர்களை
க�ொண்ட KMS கம்பனியே பிரித்தானியாவின்
தெரிவாக இருக்கிறது. ஐர�ோப்பாவில் மட்டு
மல்ல இராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக மாக்சிச
புரட்சி நடைபெற்றுக்கொண்டிருந்த ஆர்ஜன்
டீனாவிலும் தூதுவர்களின் மெய்பாதுகாவ
லர்களாக KMS கம்பனியே அமர்த்தப்படுகிறது.
ஐ-அமெரிக்காவின் ஆதரவுடன் ஒரு நிலபிரபுத்
துவ ஆட்சி நடந்து க�ொண்டிருந்த மத்திய
அமெரிக்க நாடான எல்சல் வட�ோரிலும்
பிரித்தானிய தூதுவரை பாதுகாக்க KMS கம்ப
னியே அமர்த்தப்பட்டது. மில்லரின் நூல்
அம்பலப்படுத்தும் நடை முறை ஒன்று இவற்றி
லிருந்து த�ோற்றம் பெறுகிறதல் லவா?
1980களில் லண்டன் ஈரான் தூதரக
த்தில் மேற்கு நாட்டு இராசதந்திரிகள் பணயக்
கைதிகளாக பிடித்து வைக்கப்பட்டிருந்தப�ோது
SAS படையினரால் விடுவிப்பு நடவடிக்கை
இடம் பெற்றது.
இது முடிந்து சில வாரங்களில் ஒரு SAS
அணி இலங்கையில் வந்திறங்கியது. ஈரானிய
நடவடிக்கையில் பங்கெடுத்த ஒருவரும் அதில்
இருந்தார். ந�ோக்கம் விடுதலைப்புலிகளுக்கு
எதிரான ப�ோரில் சிறீலங்கா இராணுவத்திற்கு
இரகசிய பயிற்சி க�ொடுப்பதே. இக்காலத்தில்
சிறீலங்கா சனாதிபதியாக ஜே.ஆர்.ஜயவர்தனா
இருந்தார்.
ஒரு ஆங்கில செவிலித்தாயால் வளர்க்
கப்பட்ட
ஜயவார்தனா
பிரித்தானியாவை
பெருமையாக பார்த்தார் என்பதை மில்லர்
எடுத்துக் காட்டுகிறார். ஜயவர்தனா காலத்
தில் பிரித்தானிய தூதுவராக இருந்த ஒருவர்
பிற்காலத்தில்
மில்லருக்கு
ச�ொன்னதை
ஜயவர்தனாவின் பிரித்தானிய அடிமை மன
நிலைக்கு எடுத்துக்காட்டாக முன்வைக் கிறார்,
“ அவருக்கு ஒரு கனவு இருந்தது. ஒரு அழகிய
ப�ொன் வண்டியில் எலிசபெத் அரசிக்கு
முன்னால் இருந்து நகர்வலம் வந்து பின்னர் ஒரு
பெரிய விருந்து உபசாரத்தில் கலந்து க�ொள்வதை
தனது வாழ்வில் நடக்க கூடிய அதி உன்னதமான
ஒரு செயலாக அவர் எண்ணினார்”.
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எனது சந்ததி ஈழத்தமிழருக்கு சிறீலங்கா
சனாதிபதியின் இம்மாதிரியான கனவு நம்பவே
முடியாத ஒன்றாகும். ஈழத்தமிழருக்கும் சிறீ
லங்கா அரசுக்கும் இடையேயுள்ள அதிகார
தூரத்தையே இது தெளிவாக காட்டுகிறது.
டூஃவார் ப�ோராட்டக்காரர்கள் எதிர்த்த
ஓமானின் சுல்தான், ஆர்ஜன்டீன ப�ோராட்டக்
காரர்கள் எதிர்த்த ஐ-அமெரிக்க ஆதரவுடன்
இயங்கிய ஆர்ஜன்டீனாவின் இராணுவ அரசு,
எல்சல்வட�ோர் ப�ோராட்டக்காரர்கள் எதிர்த்த
ஊழல் மலிந்த எல்சல்வட�ோரின் நிலபிரபுத்துவ
அரசு, ஈழத்தமிழ் ப�ோராட்டக்காரர்கள் எதிர்த்த
பிரித்தானிய ம�ோகம் க�ொண்ட சிங்கள அரசு
யாவும் அக்காலத்தில் நேரடியாகவும் மறை
முகமாகவும் பிரித்தானிய அரசின் ஆதரவை SASKMS கூட்டணி ஊடாக பெற்றிருக்கின்றன.
இப்போராட்டகாரர்களை ஆதரித்த அந்த
ந்த பிரதேச மக்களில் சிறிது வித்தியாசம் இருந்
துள்ளதாக தெரிகிறது. ஈழத்தமிழ் மக்களை
தவிர்த்த ஏனைய மக்களுக்கு இந்த பிரித்தா
னிய ஆதரவு பங்களிப்பு புரிந்திருக்கிறது.
ஈழத்தமிழருக்கு இன்றுவரை அது புரியவில்
லையே என்பது சிந்திக்க வேண்டிது.
SAS-KMS கூட்டு 80களில் சிறீலங்கா படை
களுக்கு பயிற்சிகள் க�ொடுத்த விபரங்களை
இந்நூல் ஆழமாக விபரிக்கிறது. சிறீலங்கா
காவல்துறையின் பகுதியாக STF விசேட
பிரிவு உருவாக்கப்பட்டு அதற்கு பயிற்சிகள்
க�ொடுக்கப்பட்டது. இதே STF உடனடியாக
ஊர்காவற்படையை உருவாக்கி அதில் கிழக்கு
இஸ்லாமியர்களை இணைத்தது. இதே இஸ்லா
மிய ஊர்காவற்படைகளை க�ொண்டு கிழக்கு
தமிழர் படுக�ொலைகளை STF நடத்தியது.
இவை யாவும் பிரித்தானிய அரசுக்கு தெரிந்தே
நடத்தப்பட்டன. இவை யாவும் மில்லரின்
நூலில் விபரமாக விளக்கப்படுகிறது. இதே
பிரித்தானிய அரசு அக்காலத்தில் தமிழர்களுக்
கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் இடையே நிலவிய
கூட்டொருமை பற்றி கவலை க�ொண்டிருந்த
தையும் இந்நூல் வெளிக்கொண்டு வருகிறது.
இவ்வாறு வெளியார் சக்திகளால் தமக்குள்
உருவாக்கப்பட்ட பிளவுகளின் குறுகிய கால
வரலாற்றை கிழக்கு தமிழரும் இஸ்லாமி
யர்களும் விரைவில் புரிந்து க�ொள்வார்கள்.

இந்நூல் பற்றி மில்லர் ஊடகத்துக்கு
க�ொடுத்த ஒரு நேர்காணலில், அகதி தஞ்சம்
க�ோரும் ஈழத்தமிழர்களை சிறீலங்காவுக்கு
மீளவும் அனுப்புவது பற்றி தனக்கிருந்த
அனுபவங்களை பற்றி ச�ொல்லியதை இங்கு
குறிப்பிடுவது ப�ொருத்தம். 30 ஆண்டுகளுக்கு
பின்னர் வெளியிடப்பட்ட பிரித்தானிய இரகசிய
ஆவணங்கள் க�ொடுத்த விழிப்புணர்வு பற்றி
இங்கு அவர் பேசுகிறார்.
“பிரித்தானிய உள்விவகார அமைச்சு
ஈழத்தமிழர்களை மீளவும் திருப்பி அனுப்பு
வது பாதுகாப்பானது என்கிறது. மீளத்திருப்பி
அனுப்பப்பட்ட
ஈழத்தமிழர்கள்
அங்கு
இறங்கியதும் கைது செய்யப்பட்டு சித்திரவதை
க்கு உள்ளாக் கப்பட்டார்கள் என்ற அறிக்கை
களும் வருகின் றன. இது என்னை சிந்திக்க
தூண்டியது. மனித உரிமைகள் பற்றி கரிசனை
க�ொள்வதாக ச�ொல்லும் பிரித்தானிய அரசு
எதற்காக சித்தி ரவதைகளுக்கு உள்ளாக்கப்
படுவதற்காக இவர்களை திரும்ப அனுப்பு
கிறது?.... 70களிலும் 80களிலும் இந்திய
இராணுவம் தமிழீழத்திற்கு வருவதற்கு முந்திய
காலத்தை [வெளிவந்த இரகசிய ஆவணங்கள்
மூலம்] புரிந்து க�ொண்டால், பின்னர் நடந்த
வற்றைம் இறுதியில் நடந்ததையும், இப்போது
நடப்பதையும் புரிந்து க�ொள்ளலாம். ஏனெனில்
சர்வதேச சக்திகள் வெளிப்படையாக பேசுவ
தற்கும் தமக்குள்ளே தங்கள் ச�ொந்த நலன்கள்
பற்றி பேசுவதற்கும் உள்ள முரண்களையும்
அவர்கள் எதற்கு முதலிடம் க�ொடுக்கிறார்கள்
என்பதையும் அப்போது தான் அறிந்து
க�ொள்ளலாம்.”
உலகில் பலரும் இவ்வாறான
விழிப்புணர்வுக்கு வந்து விட்டால்..
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தேசியக் என்பதனை யும் மறுத்து விட முடியாது.
எனினும் தமிழ் மக்கள் மத்தியில்
நபர் அதிகாரப் ப�ோக்கின் காரணமாக பல காணப்படும் சிதறிய வாக்கானது, தேசியக் கட்சி
பிரிவுகளாகியதன் தாக்கம் இன்று பாராளுமன்ற களில் ப�ோட்டியிடும் தமிழ் மக்கள் அல்லா
தேர்தலில் மக்கள் யாருக்கு வாக்களிப்பது என்று தவர்களை பாராளுமன்றத்திற்கு க�ொண்டு
தீர்மான மெடுக்கும் நிலையை குழைப்ப த்தில் செல்ல வாய்ப்புள்ளது. இது தவிர்க்க முடியாத
விடயமா கவும் ப�ோகும்.
தள்ளியுள்ளது.
இச் சூழலில் தமிழ் கட்சிகளின்
வன்னி
தேர்தல்
த�ொகுதியை
தமிழ்
மக்களை
இக்கட்டான
ப�ொறுத்தவரையில் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப் ப�ோக்கு
பினூடாக கடந்த தேர்தலில் ப�ோட்டியிட்ட நிலைக்கு தள்ளியிருப் பதானது தமிழ் அரசி
பலரும் இன்று பல்வேறு கட்சிகளிற்கு சென் யல்வாதிகளிடம் காணப்பட்ட தலைமைத்து
றிருப்பதன் காரண மாக கட்டாயமாக மக்கள் வத்துக்கான விருப்பும் ஒரு காரண மென்பதை
பிரதி நிதியாக செல்ல வேண்டியவர்கள் என மறுத்துவிட முடியாது
அதற்கும் அப்பால் தமிழ் கட்சிகளிடம்
மக்களின் சிந்தனையில் உள்ளவர்கள் கூட
இம் முறை பாராளுமன்றத்திற்கு செல்லும் காணப்படும் வேட்பாளர் தெரிவு விடயத்தில்
தற்போதும் இழுபறி நிலை காணப்படுகின்ற
வாய்ப்பை இழக்கும் நிலையில் உள்ளனர்.
இவ்வாறான நிலை தேசியக் கட்சிகளி மையும் அவர்களை பல்வேறு விமர்சனங்களு
னூடாக ப�ோட்டியிடும் தமிழ் வேட்பாளர்கள் க்கு உள்ளாக்கப் ப�ோகின்றது. இந்நிலையில்
அதிகப்படியான வாக்குகளை பெறுவதற்கான தமிழ் அரசியல் தலைமைகள் தற்போதைய
சந்தர்ப்பத்தினை ஏற்படுத்தவல்லனவாக அமை காலச்சூழலில் தமிழர்களுக்கான நீதியை எவ்
கின்றன. எனினும் தேசியக் கட்சிகளுடாக வகையில் பெற தமது முன்னகர்வை மேற்கொ
ப�ோட்டியிடும் தமிழ் வேட்பாளர்கள் வெ ற்றி ள்ளப்போகின்றனர் என்பதே தற்போதைய
பெறுவதற்கான வாய்ப்பில்லை என தமிழ் அரசி கேள்வியாக உள்ளது.
யல்வாதிகள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அவர்களின் நிலைப்பாட்டின் காரணமாகவே
இவ்வாறான நிலை த�ோற்றம் பெற்றது
இந்

நிலையில்

தமிழ்

சிதைக்கப்படும் தமிழரின்.... த�ொடர்ச்சி.. கூட்டமைப்பு தனக்குள் காணப்படும் தனி
தனது ம�ொட்டு சின்னத்தில் ப�ோட்டியிடாது
கூட்டணி அமைத்து கை அல்லது வெற்றிலை
சின்னத்தில் ப�ோட்டியிட எண்ணியுள்ளதாக
தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இதற்கு காரணம் பெரும்பான்மை
இனத்தினால் அல்லது ப�ௌத்த பாராளுமன்றத்
தினை அமைக்கப் ப�ோகின்றோம் என்ற வாதத்
தினை முன்வைக்கின்ற ப�ோது, தென்பகுதியில்
ப�ொதுஜன பெரமுனவின் வேட்பாளர்கள்
அனை வரும் ப�ௌத்த மற்றும் சிங்கள மக்க
ளை மாத்திரமே க�ொண்டதாக அமையப்
ப�ோகின்றது. அவ்வாறான நிலையில் வடக்கில்
அவர்களுக்கு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கும்
ஒரு ஆசனத்திற்காக தமிழ் மற்றும் முஸ்லீம்
வேட்பளார்களை களமிறக்கி தென்பகுதியில்
கிடைக்கும் அதிகளவான ஆசன ங்களை
இழக்க அவர்கள் விரும்பவில்லை. அதற்
கும் அப்பால் பாராளுமன்றத்தில் கூட்டணி
அமைத்து தேர்தலில் ப�ோட்டியிட்டமைக்காக
தேசிய
அரசாங்கம்
என்ற
பெயரை
முன்னிறுத்தி அதிகளவான அமைச்சரவையை
நியமிப்பதற்கும்
வாய்ப்புள்ளது.
ஆகவே
அதற்காகவே ஒரு தளத் தினை வடக்கு கிழக்கில்
அமைக்கவும் அவர்கள் முயற்சிக்கின்றனர்.
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