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Fl;bkzpf;F xU ePjp gpNukyhYf;F xU ePjp
ம ர ண த ண ்ட னை 
வி தி க்கப்ப ட் டி ரு ந ்த 
குட்டிமணி
நாடாளுமன்ற  
உறுப்பினராக பதவியேற்ப 
தற்கு அரச  விதிகளில் இட 
மில்லை என்று தெரிவித்த சிறீ
லங்கா  அரசு, தற்போது அதே 
ப�ோன்று
மரணதண்டனை 
விதிக்கப்பட்ட
பிரேமலால்
ஜயசேகரவுக்கு
அனுமதி வழங்கியுள்ளது என எதிர்கட்சித் தலை 
வர் சஜித் பிரேமதாசா  இந்தவாரம் நாடாளுமன்ற 
த்தில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
அங்கு அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது:
1982ஆம் ஆண்டில் ரெல�ோ  அமைப்பின்
தலைவரான குட்டிமணி என்ற செல்வராஜா 
ய�ோகச்சந்திரனை  நாடாளுமன்ற  உறுப்பினராக 

- r[pj;

குறிப்பிட்டு தேர்தல் ஆணைக்குழுவினால் அறிவி
க்கப்பட்டிருந்தப�ோதும், அன்றைய சபாநாயகர்
அதனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.
இலங்கை அரசமைப்பின் 89 மற்றும் 91
ஆம் உறுப்புரிமைகளை ஆதாரம் காட்டி அவரின்
நியமனம் நிராகரிக்கப்பட்டது. அவர் தனது தண்ட
னைக்கு எதிராக மேன்முறையீடு செய்திருந்த 
நிலையிலேயே  அவருக்கு பதவி நிராகரிக்கப்
பட்டது.
ஆனால் தற்போது சிறீலங்கா  ப�ொதுஜன
முன்னணியைச் சேர்ந்த  பிரேமலால் ஜயசேகர
நாடாளுமன்ற  உறுப்பினராகியுள்ளார். அவ்வாறா 
யின் தற்போதைய சபாநாயகர் அரசமைப்பை மீறி
நடந்து க�ொண்டுள்ளார் என்றே க�ொள்ளப்படும்
என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

fzf;fwpf;ifapy; ,Ue;J jg;gpf;Fk; mur epWtdq;fs;
சி றீ ல ங ்கா வி ன் பு தி ய
அ ர சி ய ல் தி ரு த்த ம ா ன
20ஆவது
திருத்தத்தின்
அடிப்படையில் 120 இற்கு மேற்பட்ட அரச  நிறு
வன ங்கள் கணக்கறிக்கை பரிச�ோதனைகளில் இரு
ந்து விதிவிலக்கு பெறும் நிலையை  பெற்றுள்ள 
தாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இதில் அதிக கடன் சுமையைக் க�ொண்ட
சிறீலங்கன் எயர்லைன்ஸ்  நிறுவனம், மின்சார
நிறுவனம், காப்புறுதி நிறுவனம், எரிப�ொருள்
நிறுவனம் உட்பட பல நிறுவனங்கள் அடங்கி
யுள்ளன.
அரசின் இந்த  நடவடிக்கைக்கு எதிராக 
கண க்கு ஆய்வு திணைக்களம் தனது கடுமையான
எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளது. இந்த  நட  வடிக்கை

யானது முறைகேடான நிதி கையாடல்களுக்கு
வழிவகுக்கும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு
ள்ளது.
இதனிடையே, 20ஆவது திருத்தச்சட்டம்
ஊழலுக்கு உகந்த சூழலை உருவாக்குவதற்கு தாம்
எதிர்ப்பை வெளியிடுவதாக ட்ரான்ஸ்பேரன்ஸி
இன்டர்நெசனல் இலங்கை கிளை கவலையை 
வெளியிட்டுள்ளது.
தகவல் அறியும் உரிமை, ஊழல் விசாரணை 
கள், ப�ொது நிதி கண்காணிப்பு, சுதந்திரமான மற் 
றும் நியாயமான தேர்தல்களை  நடத்தும் திறன்
ஆகியவை இதில் முக்கியமானவை என்று ட்ரான்
ஸ்பேரன்ஸி இன்டர்நெசனல் வெளியிட்டுள்ள 
அறிக்கை ஒன்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
த�ொடர்ச்சி 08ஆம் பக்கம்

cl;fl;rp Nkhjy; - gjtp Jwe;jhu; nghJr;nrayhsu;
இலங்கைத் தமிழ்
அரசுக் கட்சியின்
ப�ொதுச் செயலாளர்
கி.துரைராசசிங்கம்
அவர்கள் தன் தனிப்
பட்ட காரணங்களு
க்காகவும், சுயவிருப்புடனும் தன் ப�ொதுச்செய
லாளர் பதவியைத் துறப்பதாக  இலங்கைத் தமிழ்
அரசுக் கட்சியின் தலைவர் மாவை  ச�ோ.சேனாதி
ராஜா, தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர்
இரா.சம்பந்தன் ஆகிய�ோருக்கு கடிதம் மூலம்
அறிவித்துள்ளார்.
கடந்த  2020ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்றப்
ப�ொதுத் தேர்தலின் பின்னர் தேசியப்பட்டியல்
த�ொடர்பாக இடம்பெற்ற சர்ச்சையையடுத்து இப்
பதவி விலகல் இடம்பெற்றுள்ளது.

rpwPyq;fhtpd; Kbthy; u];ah ftiy
ரஸ்யாவின் 3 முன்னணி பல்கலைக்கழகங் 
களை தனது அங்கீகாரப் பட்டியலில் இருந்து சிறீ
லங்காவின் மருத்துவ சபை நீக்கியது த�ொடர்பில்
ரஸ்ய  தூதரகத்தின் கலாச்சார பிரிவு தனது கவ
லையை தெரிவித்துள்ளது.
முன்கூட்டியே  தகவல்கள் வழங்கப்ப 
டாது இந்த  நடவடிக்கையை  சிறீலங்கா மேற் 
க�ொண்டுள்ளது. சிறீலங்காவின் மருத்துவ சபை 
யில் அங்கம் வகிப்பதற்கு ரஸ்யாவின் பல்கலைக்
கழகங்கள் பணம் செலுத்தி வருகின்றன. கடந்த 
60 வருடகால சிறீலங்கா - ரஸ்யா உறவில் ரஸ்யா 
சிறீலங்கா  மாணவர்களுக்கு புலமைப்பரிசில்
களை வழங்கி வந்துள்ளது என அது மேலும் தெரி
வித்துள்ளது.

இருப்பினும், அவர் அனுப்பி வைத்துள்ள 
கடிதத்தில் தன் தனிப்பட்ட விடயங்கள் த�ொடர்
பாகவே தான் பதவியைத் துறப்பதாகத் தெரிவித்து
ள்ளார்.
இதனிடையே, தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமை 
ப்பின் தேசியப் பட்டியல் நாடாளுமன்ற  உறுப்

02

ePjpia epiyehl;Ltjpy;
rpwPyq;fh Njhy;tpaile;Js;sJ
நீதியை செயற்படுத்துவதில் சிறீலங்கா 
அரசாங்கம் முழுமையாகத் த�ோல்வியடைந்துள்
ளது என்று உண்மை, நீதி, இழப்பீடு மற்றும் மீண்
டும் நிகழாமையை  உறுதிப்படுத்துவதற்கான
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் முன்னாள் சிறப்பு
அறிக்கையாளர் பப்லோ  டி கிறீப் தெரிவித்துள்
ளார்.
சிறீலங்காவிற்குப் பயணம் செய்து
ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு இந்த  அறிக்கையை 
அவர் சமர்ப்பித்துள்ளார். நாளை  ஆரம்பமாகும்
ஐ.நா  மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் கூட்
டத் த�ொடரில் இந்த  அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்
படவுள்ளதால், சிறீலங்கா  அரசு நெருக்கடிகளை 
எதிர்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

mikjpf;fhd Nehgy; gupRf;fhf
l;uk;gpd; ngau; gupe;Jiu
அமைதிக்கான
ந�ோப ல்
ப ரி சு க்காக 
அ மெ ரி க்கா 
வின்
அரச 
த லை வ ர்
டெ ன ா ல் ட்
ட்ர ம் பி ன்
பெயர் இந்த  வாரம் இரண்டு தடவைகள் பரிந் 
துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.
சேர்பியாவுக்கும் க�ொச�ோவாவுக்கும்
இடையிலான அமைதி உடன்பாட்டை ஏற்படுத்த 
உதவியது மற்றும் இஸ்ரேலுக்கும் ஐக்கிய அரபு
எமிரேட்ஸ் இற்குமிடையில் உடன்பாடு ஒன்றை 
ஏற்படுத்தியது த�ொடர்பில் அவரின் பெயர் இரு
தடவைகள் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

kl;lf;fsg;gpy; ,aq;fpte;j
ths;ntl;Lf; FOtpd;
jiytu; ifJ

த�ொடர்ச்சி 09ஆம் பக்கம்

fNdba jkpo; KjyPl;lhsu;fis
Fwpitf;Fk; rpwPyq;fh

பெரும் ப�ொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள 
சிறீலங்கா  அரசு, புலம்பெயர் தமிழ் சமூகத்தில்
உள்ள  முதலீட்டாளர்களை ந�ோக்கி தனது பார்
வையை திருப்பியுள்ளது.
அதன் முதல் கட்டமாக கடந்த வெள்ளிக்
கிழமை(11) சிறீலங்கா  பிரதமர் மகிந்த  ராஜபக்சா 
வுக்கும் கனடாவைத் தளமாகக் க�ொண்ட ஒருசில
தமிழ் முதலீட்டாளர்களுக்குமிடையிலான சந்தி
ப்பு ஒன்று அலரிமாளிகையில் இடம்பெற்று
ள்ளது.
இந்த சந்திப்பில் துணை இராணுவக்குழு
வான ஈ.பி.டி.பியின் தலைவர் டக்ளஸ் தேவான
ந்தாவும் கலந்துக�ொண்டிருந்தார். வடக்கு-கிழக்
கில் முதலீடுகளை மேற்கொள்ளும் திட்டங்கள்
த�ொடர்ச்சி 03ஆம் பக்கம்

மட்டக்களப்பில் நீண்டகாலமாக  இய
ங்கி வந்ததுடன், தமிழ் மக்களை  அச்சுறுத்தி
வந்த வாள்வெட்டுக் குழுவின் தலைவர் உட்பட 
இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்
கப்படுகின்றது.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை(11) இடம்
பெற்ற  இந்த சம்பவத்தில் வாள் ஒன்றும் கைக்
குண்டு ஒன்றும் மீட்கப்பட்டதாக மட்டக்களப்பு
மாவட் ட காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
நாவற்கேணியில் இடம்பெற்ற  இந்த 
கைது சம்பவத்தின் ப�ோது அவர்கள் காவல்துறை 
யினர் மீது தாக்குதல் நடத்த  முற்பட்டதாகவும்,
கைதுசெய்யப்பட்ட குழுவின் தலைவர் தானு
என்பவர் 2018ஆம் ஆண்டு ச�ோதனையில் ஈடுபட்
டிருந்த காவல்துறையினர் மீது தாக்குதல் நடத்தி
யதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இந்த குழுவினரின் வன்முறைகள் த�ொட 
ர்பில் அண்மையில் வெளிவந்த ‘இலக்கு’ மின்னி
தழில் கட்டுரை  ஒன்று வெளியாகியிருந்தது
இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
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Mrphpah; jiyaq;fk;

fdlhtpy; ,lk;ngWk;
eilg;gazj;jpw;F MjuT mjpfupg;G
கனடாவில்
இடம்பெற்றுவரும்
காணாமல் ப�ோனவர்களுக்கான நீதி
க�ோரும் நடைப்பயணத் திற்கு  ஆதர
வாக  பலர் குரல் க�ொடுத்து வருவது
ப�ோராட்டக்காரர்களுக்கு உற்சாக 
த்தை  வழங்கி வருவதாக தெரிவிக்
கப்படுகின்றது.
424 கி.மீ தூரத்தை கடந்து
ஒட்டாவா  நகரத்தை  அடையும்
இந்த நடைப்பயணத்தின் இறுதியில்
கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்ரின் ரூட�ோ 
அவர்களிடம் மனு ஒன்றும் நாளை 

(14) சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது.
இந்த ப�ோராட்டத்திற்கு ஆதரவாக கனடா க�ொன்சவேட்டிவ் கட்சி
யின் அனைத்துலக அபிவிருத்தி மற்றும் மனித உரிமைகள் நிழல் அமைச்சர்
காநெட் ஜீனியஸ் தனது ஆதரவுகளை தெரிவித்துள்ளார்.
அதேசமயம், மனித உரிமைகள் செயற்பாட்டாளர் கலா நிதி ப�ோல்
நியூமன் அவர்கள் தனது வாழ்த்து செய்தியுடன் தமிழ் மக்கள் பெரும்
எழுச்சியுடன் பங்குபற்ற வேண்டும் எனவும் க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தாயகத்தில் இருந்து மட்டக்களப்பு மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பி
னர் திரு ஜனா  அவர்கள் உட்பட பலரும் தமது வாழ்த்து செய்திகளை 
அனுப்பியிருந்தனர்.

mk;ghiw khtl;lj;jpd; kPJ
ftdj;ij jpUg;Gk; j.Nj.k.K

தமிழ்த் தேசிய மக்கள்
முன்னணியின் நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினர் செ. கஜேந்திரன்
அம்பாறை  மாவட்டத்திற்கு
இந்த வாரம் பயணம் மேற் க�ொ
ண்டதுடன், கல்முனை  பிரதேச 
செயலகத்தை  தரமுயர்த்த  தாம்
நடவடிக்கை எடுக்கவுள்ளதாக 
வும்  தெரிவித்துள்ளார்.
வன்னி மற்றும் கிழக்கு
மாகாணத்தை பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் உறுப்பினராக கஜேந்திரன் முன்ன 
ணியால் நியமனம் பெற்றதை த�ொடர்ந்தே அவரின் இந்த பயணம் அமைந் 
துள்ளது.
மக்களின் பிரச்சனைகளை  ஆராயும் முகமாக பயணம் மேற் 
க�ொண்ட அவர், கல்முனை  உப  பிரதேச செயலகம், நாவிதன்வெளி செய
லகம், திருக்கோவில் மற்றும் ப�ொத்துவில் பகுதிகளுக்கும் பயணம் செய்தி
ருந்தார்.

kPz;Lk; kpNydpak; ryQ;r;
cld;ghl;il ifapy; vLf;Fk; mnkupf;fh
அமெரிக்காவுக்கும் சிறீலங்காவுக்குமிடையிலான பாதுகாப்பு
ஒத்துழைப்புக்கள் த�ொடர்பான கலந்துரையாடல் ஒன்று வெள்ளிக்கிழமை 
(11) இடம்பெற்றுள்ளது.
சிறீலங்காவுக்கான அமெரிக்கத் தூதுவர் அலைனா தெப்லிஸ்  மற் 
றும் சிறீலங்காவின் பாதுகாப்புச் செயலாளரும், ஐக்கிய நாடுகள் சபையி
னால் ப�ோர்க்குற்றவாளியாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டவரு மான மேஜர்
ஜெனரல் கமால் குணரட்ண ஆகிய�ோருக்கு இடையில் இடம்பெற்ற இந்த 
சந்திப்பில் இரு நாடுகளுக்குமிடையிலான பாதுகாப்பு உடன்பாடுகள்
குறித்து ஆராயப்பட்டது.
மேலும் 480 மில்லியன் ட�ொலர்கள் அபிவிருத்தி நிதியைக்
க�ொண்ட மிலேனியம் சலஞ்ச் என்ற  உடன்பாடு குறித்தும் அமெரிக்கா 
தனது அக்கறையை  மீண்டும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது. சிறீலங்காவின்
கடல் பாதுகாப்புக்காக  அமெரிக்கா  39 மில்லியன் ட�ொலர்களையும்
வழங்கியுள்ளது.

கனேடிய தமிழ் முதலீட் ... த�ொடர்ச்சி...
இந்த சந்திப்பில் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால் வடக்கு கிழக்கில் பலவந்தமான சிங்கள குடியேற்றங் 
களை சிறீலங்கா அரசு மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், அங்கு மேற்கொள்
ளப்படும் முதலீடுகளை  சிங்கள குடியேற்றங்களுக்கு சிங்கள அரசு பயன்
படுத்தலாம் என்ற  அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது தமிழ் மக்களை  ஏமாற்ற 
சிறீலங்கா அரசு மேற்கொள்ளும் மற்றும�ொரு நடவடிக்கை என அவதானி
கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
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"மாகாணசபைகளுக்கு முழுமையான அதிகாரங்களை வழங்கினால்
அரசாங்கம் காணி, காவல்துறை அதிகாரங்களையும், த�ொல்பொருள்
சின்னங்கள் மீதான கட்டுப்பாடுகளையும் இழக்க நேரிடும். நான் எப்போதும்
13ஆவது திருத்தத்தை எதிர்க்கிறேன். 13ஆவது திருத்தத்தின் மூலமாகவே
மகாணசபை முறை உருவாக்கப்பட்டது", என மாகாணசபை அமைச்சர் சரத்
வீரசேகர கூறியுள்ளார்.
இவருடைய இக் கூற்று தமிழர்களின் காணிகளை அபகரித்தல் மூலம்
தமிழர்களின் தாயகத்தைச் சிங்களமயப்படுத்தல். தமிழர்களின் பாதுகாப்பை
உறுதி செய்யக் கூடிய காவல்துறை பாதுகாப்பை மட்டுப்படுத்தல் மூலம்
இராணுவ ஆட்சியால் தமிழர்களின் தன்னாட்சியை இல்லாத�ொழித்து அடக்கி
ஆளுதல், த�ொல்பொருள் சின்னங்கள் மீதான கட்டுப்பாடுகளை ஏற்படுத்தி ஈழத்
தமிழர்களின் தேசிய அடையாளத்தின் த�ொன்மைமிகு சான்றுகளை இல்லா
த�ொழித்தல் என்னும் முப்பெரும் ஈழத்தமிழின எதிர்ப்புக் க�ொள்கையினை
இன்றைய சிறீலங்கா அரசாங்கம் தனது அரசாங்கத்தின் க�ொள்கையாக
முன்னெடுக்கத் த�ொடங்கி விட்டதை உலகுக்குத் தெளிவாக்குகிறது.
கூடவே இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தால் 1987இல் ஈழத்தமிழர்
களுக்கு உறுதி செய்யப்பட்ட மிகக்குறைந்தபட்ச உரிமைகளையும் அனைத்துலக
சட்டங்களுக்கு எதிரான வகையில் மீறி இந்திய மேலாதிக்கத்தை தாங்கள்
இல்லாத�ொழிப்பதாகச் சிங்கள ப�ௌத்த பேரினவாதத்திற்கு உற்சாகம் அளிக்கும்
பேச்சாகவும் அமைகிறது. இந்த அனைத்துலக சட்ட மீறல் குறித்து குரல்
க�ொடுக்க வேண்டிய ப�ொறுப்புள்ள நாடான இந்தியாவும் தனது தன்னலத்தை
முன்னிட்டு இது குறித்துப் ப�ோதிய கவனம் செலுத்தவில்லை.
இதனால் ஈழத்தமிழர்கள் மனித உரிமைக்கெதிரான சிறீலங்கா அரசா
ங்கத்தின் செயற்பாடுகளும் அனைத்துலக முறைமைகளும் தம்மைத் தட்டிக்
கேட்கமாட்டா என்ற த�ோரணையில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் க�ொண்டே
செல்கிறது. இதன் இவ்வாரச் செயற்பாடாக 10.09.2020ஆம் திகதிய
இலங்கைச் சனநாயக ச�ோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகையில்
காணி அமைச்சின் காணி ஆணையாளர் திணைக்களம் "ஆவணங்கள்
ஏதுமின்றி அரசகாணிகளை அபிவிருத்தி செய்து அல்லது குடியிருக்கும்
மக்களுக்கு சட்டரீதியான ஆவணம் வழங்குதலை துரிதப்படுத்தும்" முறையில்
காணிக்கு உரிமைக�ோருமாறு விண்ணப்பங்கள் க�ோரப்பட்டுள்ளன.
இதன்வழி சிங்களக் காடையர்கள் அரசபடைபலத் துணையுடன்
கைப்பற்றிய தமிழர் தாயக நிலங்களெல்லாம் நிரந்தரமாக அந்தச் சிங்களக்
காடையர்களுடையதாக மாற்றப்பட்டுச் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம்
என்ற சனநாயக ஆட்சி முறையின் அடிப்படை தகர்க்கப்படுகிறது.
15.09.2020 இல் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அனைத்துலக
சனநாயகத் தினத்தைய�ொட்டி அதன் ப�ொதுச் செயலாளர் அன்ரோனிய�ோ
குட்டேரஸ் அவர்கள் விடுத்த எச்சரிப்பான "உலகில் க�ோவிட் 19 நெருக்கடி
உருவான காலம் முதலாக இந்த அவசரநிலைமையைப் பயன்படுத்தி சனநாயக
த்தையும் மக்களின் சுதந்திரச் செயற்பாட்டுக்கான ’குடிமை வெளியையும்’
(Civic Space) கட்டுப்படுத்தும் நாடுகள் வரிசையைக் காண்கிற�ோம். சனநாய
கத்தின் வேர் ஆழமற்றதாகவும் நிறுவனப்பட்ட (Institute) கட்டுப்பாடுகளும்
சரிபார்த்தல்களும் (Check and balance) பலவீனமாகவும் உள்ள
இடங்களில் இது அபாயகரமானதாக உள்ளது" எனக் கூறியுள்ளார்.
இது ஈழத்தமிழர்களைப் ப�ொறுத்தவரையில் உண்மையாகவே அமைந்
துள்ளது. ஈழத்தமிழர்களின் மனித உரிமைகள் வெளிப்படையாகத் திட்டமிட்ட
முறையில் தினம் தினம் பறிக்கப்பட்டு வரும் இச் சமகால உதாரணங்கள்
உலகின் மனித உரிமை சனநாயக முறைமைகளுக்குச் சவால்களாக வளர்ந்து
வருகின்றன என்பதைப் புலம்பெயர் தமிழர்கள் தாங்கள் வாழும் நாடுகளில்
வெளிப்படுத்துவதற்கு எதிர்வினையாகவே சிறீலங்காவின் பிரதமர் புலம்பெயர்
தமிழர்களைக் க�ொழும்பில் சந்தித்து அவர்களை அச்சமின்றித் தம்முடன்
இணைந்து முதலீடுகளைச் செய்யுமாறு ராஜதந்திரச் செயற்பாடுகளைத்
த�ொடங்கியுள்ளார். இதனைக் கவனத்தில் எடுத்து புலம்பெயர் ஈழத்தமிழர்கள்
ஒன்றுபட்டு நின்று ஈழத்தமிழர்களின் உரிமைகளை மீட்பதற்கான முறையில்
தங்கள் தாயகத் த�ொடர்புகளை வெளிப்படுத்த வேண்டிய ப�ொறுப்புள்ள
நேரமிது.
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* இலங்கையை நெருக்கடிக்குள்ளாக்கப்
ப�ோகும் இரு அறிக்கைகள்

இலங்கை அரசாங்கத்தின் சார்பில் க�ொழு
ம்பிலிருந்து யாரும் செல்வதற்கான வாய்ப்புக்களும்
இல்லை. ஜெனீவாவிலுள்ள  இலங்கையின் நிரந்த 
ரப் பிரதிநிதிகளே இம்முறைமனித உரிமைகள் பேர
* க�ொழும்பிலிருந்து அரசதரப்பில் யாரும்
வையின் கூட்டத் த�ொடரைக் கையாளப் ப�ோகின்
கலந்து கெள்ளப்போவதில்லை
றார்கள். வழமையாக  அரசாங்கப் பிரதிநிதிகள்
கலந்து க�ொள்ளும் அதே வேளையில், ‘வியத்மக’
* ப�ொறுப்புக்கூறல், நிலைமாறுகால நீதியை
ப�ோன்ற கடும் தேசியவாத அமைப்புக்களின் பிரதி
அரசாங்கம் ஏற்குமா?
நிதிகளும் இதில் கலந்து க�ொள்வார்கள்.
கடந்த  மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற  43ஆவது
ஐ.நா.மனித உரிமைகள் பேரவையின் 45 கூட்டத்தொடர்கூட, க�ொர�ோனா பரவல் காரணமாக 
ஆவது கூட்டத்தொடர்நாளை(செப்டம்பர் 14 இல் ஒரு வாரத்திலேயே  இடை  நிறுத்தப்பட்டது. நிகழ்
ஆரம்பமாகவுள்ள  நிலையில், ஈழத்தமிழர் விவகா  ச்சி நிரலில் இருந்த பல விடயங்களும் ஜுன் மாதம்
ரம் இதில் முக்கியமாகப் பேசப்படுமா  என்ற  நடைபெற்ற 44ஆவது கூட்டத் த�ொடரில் தான் எடு
கேள்வி தமிழ் மக்களிடையே  எழுந்திருக்கின்றது. த்துக் க�ொள்ளப்பட்டது. ஆனால், 44ஆவது கூட்டத்
ஒக் ட�ோபர் 6ஆம் திகதி வரையில் நடை பெறவுள்ள  த�ொடர்கூட, க�ொர�ோனா காரணமாக வெளிநாடு
இந்தக் கூட்டத் த�ொடரில் ஈழத்தமிழர்களின் விவ
காரம் பிரதானமாகப் பேசப்படாது என்ற ப�ோதி
லும் கூட, ஒரு சில பக்க நிகழ்வுகளில் ஈழத்தமிழர்
விவ காரம் பேசப்பட விருப்பதாகத் தெரிகின்றது.
களிலிருந்து யாரும் வராமையால் முக்கியத்துவம்
அதனைவிட  வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்ப  பெறவில்லை. தமிழர் இயக்கம் முக்கியமான சில
ட்டோர் விவகாரம் த�ொடர்பில் இரண்டு அறிக்கை நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
கள் வெளிவரவிருக்கின்றது. இந்த  இரண்டு அறிக்
கைகளும் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு நெருக்கடி
வெளிவரவுள்ள 2 அறிக்கைகள்
யைக் க�ொடுப்பதாக  அமையும். இருந்தாலும்
இலங்கை த�ொடர்பில் இந்தக் கூட்டத்
அது குறித்த  இலங்கை அரசின் பிரதிபலிப் புக்கள்
த�ொடரில் இரண்டு அறிக்கைகள் வெளிவரவுள்
கடுமையானதாக  இருக்காது. ஜெனீவாவிலுள்ள 
ளதாக ஜெனீவாதகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. முத
இலங்கையின் பிரதிநிதிகளே  இவற்றுக்கு எதிர்
வினையாற்றவிருக்கின்றார்கள்.
ஜெனீவா த�ொடர் இம்முறை  முக்கியமாக 
ந�ோக்கப்படுவதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன.
முதலாவது ராஜபக்ஷக்கள் பலம் வாய்ந்த அரசாங்கம்
ஒன்றை  அமைத்திருக்கும் நிலையில், அது குறித்த 
மேற்கு நாடுகளின் அணுகுமுறை  எவ்வாறான
தாக இருக்கும் என்பதை இந்தக்கூட்டத் த�ொடரில்
அறிந்து க�ொள்ளக்கூடியதாக  இருக்கும். இரண்டா 
வது, மீண்டும் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றியுள்ள 
ராஜபக்ஷக்கள் ஜெனீவாவை  எவ்வாறு கையாளப்
ப�ோகின்றார்கள் என்பதையும் இதன் ப�ோது அவதா 
லாவது, காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் குறித்த செயற் 
னிக்கலாம்.
குழுவின் அறிக்கை. இது ப�ொதுவாக பலநாடுக 
இலங்கைக்கு மீண்டும் வழங்கப்பட்ட இர
ளின் நிலைமைகளை வெளிப்படுத்துவதாக  இருந் 
ண்டு வருடகால அவகாசம் எதிர்வரும் மார்ச் மாத
தாலும் கூட, இலங்கை குறித்து இதில் முக்கியமா 
த்துடன் முடிவுக்கு வரும் நிலையில், அடுத்த  ஆறு
கக் குறிப்பிடப்படுகின்றது. இலங்கையில் வலிந்து
மாதங்களில் நடைபெறப்போவது என்ன என்பதை 
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை
யும், இரு தரப்பினரும் அதனை எவ்வாறு அணுகப்
உட்பட பல விடயங்கள் இதில் புள்ளி விபரங்களு
ப�ோகின்றார்கள் என்பதையும் நாளை  ஆரம்பமாக 
டன் வெளிப்படுத்தப்படவுள்ளது.
வுள்ள  கூட்டத் த�ொடர் நிகழ்வுகள் மூலமாக  அறி
இதனைவிட  இரண்டாவது அறிக்கை ஐக்கிய
ந்து க�ொள்ளக் கூடியதாக இருக்கும். அது மார்ச் மாத
நாடுகளின் விசேட  அறிக்கையாளர் பப்லோடி
த்துக்கான திட்டமிடலுக்கும் உதவும் என்பதால்
கிரெவ் வெளியிடப்போகும் அறிக்கையாகும்.
தான் இம்மாதகூட்டத் த�ொடர் முக்கியமாக அவதா 
இந்த அறிக்கை ஏற்கனவே ஊடகங்களுக்குக் க�ொடு
னிக்கப்படுகின்றது.
க்கப்பட்டு விட்டது. அவர் தனது அறிக்கையில்,
நிலை மாற்றுக்கால நீதி விவகாரத்தினை இலங்கை
க�ொர�ோனாவும்ஜெனீவாவும்
கையாண்டுள்ள விதம் குறித்து கடும் கண்டனத்தை 
எப்படியிருந்தாலும், ஜெனீவாவில் வழமை 
வெளியிட்டுள்ளார். அரசாங்கத்திடம் காணப்படும்
யாகக் காணக்கூடிய பரபரப்பு இம்முறை  இருக்
அர்ப்பணிப்பின்மையை தவிர இலங்கையில்நிலை 
காது. காரணம், க�ொர�ோனாவினால் வெளிநாடுகளி
மாற்றுக்கால நீதி செயற்பாடுகளுக்கு வேறு எதுவும்
லிருந்து பிரதிநிதிகள் எவரும் கலந்து க�ொள்ள முடி
பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை என அவர் குறிப்பிட்
யாத நிலை  ஏற்பட்டிருக்கின்றது. சுவிட்சர்லாந்து
டுள்ளார். இது இலங்கை அரசுக்கு நேரடியான தாக்
மற்றும் பிரான்ஸிலுள்ள மனிதஉரிமை அமைப்புக்
குதலாகும்.
களும், நிறுவனங்களும் மட்டும்தான் இந்தக் கூட்
நிலை  மாற்றுக் கால நீதி திட்டங்களை 
டத் த�ொடரில் கலந்து க�ொள்கின்றன. தமிழ்  மக்க 
வடிவமைத்து முன்னெடுப்பதில் இலங்கை அரசா 
ளின் சார்பில் அந்த அமைப்புக்கள் தான் காய்களை 
ங்கம் மிகவும் மந்தகதியில் செயற்பட்டுள்ளதுடன்
நகர்தவுள்ளன.
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மாத்திரமின்றி தனது செய்தியில் தடுமாறியுள்ளது
டன் இதுவரையில் அந்த செயற்பாட்டிற்கான
முழு உரிமையை  எடுக்க  தவறியுள்ளது எனவும்
அவர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார். பயங்கரவாததடை 
ச்சட்டத்தை  நீக்கிவிட்டு சர்வதேச  சிறந்த  நடை 
முறைகளுக்கு ஏற்ற புதிய சட்டத்தை அறிமுகப்படு
த்த வேண்டும் எனவும் ஐ.நாவின் விசேட  அறிக்
கையாளர் வேண்டுக�ோள் விடுத்துள்ளார். பயங்கர
வாத தடைச் சட்டத்தின் கீழ் நீண்டகாலமாக காணப்
படுகின்ற  வழக்குகளை  அரசாங்கம் உடனடியாக 
கையாள வேண்டும் எனவும் அவர் தனது அறிக்கை
யில் வலியுறுத்தியிருக்கின்றார்.

இலங்கையின் பிதிபலிப்பு?

இலங்கை அரசாங்கத்தைப் ப�ொறுத்தவரை 
யில், இந்த இரண்டு அறிக்கைகளும் அதற்கு கடுமை 
யான நெருக்கடியைக் க�ொடுப்பதாக  இருக்கும்
என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இருந்தப�ோதிலும்,
இலங்கை அரசாங்கம் இதனை எவ்வாறு அணுகப்
ப�ோகின்றது என்பதையிட்டு உறுதியான தகவல்கள்
இதுவரையில் கிடைக்கவில்லை.
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இலங்கை குறித்த  பிரேரணைக்கு வழங் 
கிய இணை  அனுசரணையிலிருந்து தாம் விலகப்
ப�ோவதாக  ராஜபக்ஷதரப்பினர் ஏற்கனவே  அறிவி
த்திருந்தார்கள். இணை  அனுசரணையை  வழங்கி
யது மைத்திரி – ரணில் அரசாங்கமே  என்பதால்
தம்மை  அதற்குள் கட்டுப் படுத்த  முடியாத என்ற 
வாதத்தை  அவர்கள் முன் வைக்கின்றார்கள். இந்த 
வாதம் எந்தளவுக்கு ஏற்றுக் க�ொள்ளப்படும் என்
பது தெரியவில்லை. இருந்த ப�ோதிலும் இந்தக்
கருத்தை  முன்வைப்பதே  அரசாங்கத்தின் உபாய
மாக இருக்கலாம்.
ப�ோர்க்குற்றவாளிகள் என இனங்காணப்
பட்ட பெரும்பாலான தளபதிகள் இப்போது ராஜ
பக்ஷக்களின் அரசில் முக்கிய ப�ொறுப்புக்களில்
உள்ளனர். பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர்,
வெளிவிவகார அமைச்சின் செயலாளர் என அனை 
வரும் முன்னாள் படையினர்தான். இதனை  விட 

க�ொர�ோனா காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட செலணி
களும் முன்னாள் படை யினரின் தலைமையிலேயே 
செயற்பட்டன. இதில் பெரும்பாலானவர்கள்
ப�ோர்க்குற்றவாளிகளாக சர்வதேசத்தினால் அடை 
யாளம் காணப்பட்டவர்கள். அவர்களுக்கு வெள்
ளையடித்து உயர்பதவிகளைக் க�ொடுத்து அரசாங் 
கம் வைத்திருப்பது அவர்களைப் பாதுகாப்பதற்கே.
இந்தப் பின்னணியில் ஐ.நா.வின் ப�ொறுப்
புக் கூறல், நிலைமாறு காலநீதி என்பவற்றுக்கு அர
சாங்கம் இணங்கும் என்பது எதிர்பார்க்கக்கூடிய
தல்ல. அதனால், சர்வதேசத்தின் கரிசனைகளுக்கு
அரசாங்கம் எவ்வாறு பதிலளிக்கப் ப�ோகின்றது
என்பதை  வரும் வாரங்களில் பார்க்கக்கூடியதாக 
இருக்கும்!
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தல் த�ொகுதி இம்மாவட்டத்தின் எல்லைக  ளான
சிழக்கு, வடக்குப் பகுதிகள் முழுவதையும் உள்ளட 
க்கியதாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
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மிழர் தாயகத்தின் தலைநகரான   திருக�ோண
மலை, இலங்கைத் தீவின் கிழக்கு மாகாணத்
தில் உள்ளது. மூன்று மலைகளால் சூழப்பட்டிருப்
பதாலும், வரலாற்றுத் த�ொன்மை  மிக்க  ‘க�ோணே 
ஸ்வரம்’ என்ற  சிவாலயம் இங்கு காணப்படுவதா 
லும் இந்தப் பகுதி ‘திரிக�ோணமலை’ எனப் பெயர்
பெற்று இன்று திருக�ோணமலையாக  மருவி
யுள்ளது.

க�ோணேஸ்வரர் ஆலயம் கி.பி. 6ஆம் நூற்றா 
ண்டில் வாழ்ந்த சிவபக்தரான திருஞானசம்பந்த நாய
னார் அவர்களால் பாடல் பாடப்பெற்றுள்ளதும்,
இந்த  மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கும் ‘குளக்
க�ோட்டன்’ என்ற  தமிழ் மன்னனால் கட்டப்பட்ட
‘கந்தளாய் குளமும்’ இலங்கையை  ஆண்ட இரா 
வணேஸ்வரன் என்ற தமிழ் மன்னனால் உருவாக்க 
ப்பட்டதாக கருதப்படும். ‘கன்னியா வெந்நீரூற்று
களும்’   இன்னும் இங்  குள்ள  திருக�ோணமலைக்
க�ோட்டையை ஐர�ோப்பியர்கள் நிர்மாணித்தப�ோது
அதிலுள்ள கல்தூண்களில் காணப்படும் தமிழ் மன்
ன ர்களான பாண்டியர்களின் சின்ன மான ‘இரட்டை 
கயல்மீன்’ சின்னமும், இம்மண் ணின் வரலாற்றை 
எடுத்துக் கூறும். ‘க�ோணமலை அந்தாதி’, ‘க�ோணே 
ஸ்வர பதிகம்’ மற்றும் ‘திருக�ோணாசலப் புராணம்’,
‘வெரு கலம்பதி வரலாறு’ ஆகிய வரலாற்று நூல்க 
ளும், இந்த மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளிலும் கண்
டெடுக்கப்பட்ட பல்வேறு கல்வெட்டுக்களும்,
பல வரலாற்று குறிப்புகளும் இந்த மாவட்டத்தின்
த�ொன்மையை  எடுத்துக் காட்டுவத�ோடு, இந்த 
மண் தமிழர் தாயக  பூமி என்பதையும் தெளிவாக 
நிரூபித்துள்ளது.
இந்தப் பகுதி 1020 சதுர கில�ோமீற்றரை 
ம�ொத்த நிலப்பரப்பாகக் க�ொண்டுள்ளது. இலங்கை
சுதந்திரமடைந்த ப�ோது
இம்மாவட்டத்தின்
பிரிவு கள் யாவும் ‘பற்றுக்கள்’ என்ற  தமிழ்ப்
பெயரில் அமைந்திருந்ததும், இந்த  மாவட்டத்தில்
98.5%சத வீதத்திற்கு மேல் தமிழர்களே வாழ்ந்தனர்
என்பதை  யும் இலங்கை முழுவதையும் ஆக்கிர
மித்து ஆட்சி புரிந்த  பிரித்தானியர்களால் 1181ஆம்
ஆண்டிலிருந்து 1946ஆம் ஆண்டு வரை  வெளியிட 
ப்பட்ட குடித்தொகைப் பதிவுகள் இந்த  மண் தமி
ழர் தாயகப் பகுதி என்பதை  உறுதிப்படுத்தியுள்
ளது. மேலும் இப்பதிவுகளில் இந்த  மாவட்டம்
‘திருக�ோணமலை பட்டணம் சூழலும் பற்று’, ‘கட்
டுக்குளம்பற்று’, ‘க�ொட்டியாரப்பற்று’, ‘தம்பலகா 
மம் பற்று‘ என்ற  நான்கு தமிழ்ப் பற்றுக்களாக 
இருந்ததை எடுத்துக் காட்டியுள்ளது. மேலும் இங்கு  
1%இற்கும் குறைவாக வாழ்ந்த சிங்களவர்கள் மீன்
பிடி, விவசாயம் த�ொழில் காரணமாக  இந்த  மண்
ணில் குடியேறி த�ொழில் செய்து வந்ததையும்

தெளிவுபடுத்தி உள்ளது.
ஆனால் இந்த நிலைமை இலங்கை சுதந்திர
மடைந்த  1948ஆம் ஆண்டு முதல் இன்று வரை 
இலங்கையை  ஆட்சி புரியும் சிங்கள இனவாத
அரசுகளின் சூழ்ச்சிச் செயற்திட்டங்களால் மாற்றி
யமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டங்கள் இம்
மாவட்டத்தை சிங்களக் குடியேற்றங்களால் சிங்கள
மயப்படுத்துவதையும், இந்த  மாவட்டத்தின் எல்
லைத் தமிழ் மாவட்டங்களான மட்டக்களப்பு, முல்
லைத்தீவு மாவட்டங்களை  இந்த  மாவட்டத்திலி
ருந்து பிரிக்கும் சூழ்ச்சியையும், இம் மாவட்டத்து
டன் இணைந்ததாக  சிங்கள மாவட்டங்களை  ஒன்
றிணைப்பதையும், தமிழ் மக்களை  இந்த மாவட்ட
த்தில் சிறுபான்மையினராக்கி, தலைந கரை சிங்கள
மாவட்டமாக்கி தமிழர் தாயக க�ோட்பாட்டை 
அழித்து, இம்மாவட்டத்தின் வரலாற்றை  திரித்து
தமிழர் தேசியத்தை  சிதைக்கும் சூழ்ச்சியையும்
க�ொண்டிருந்தன. இந்த  நிலை  இம்மாவட்டத்தின்
பூர்வீகக் குடிகளான தமிழர்களின் வாழ்வு நிலை,
வாழ்வு இயக்கத்தையே  சீர்குலைத்தது. இச் சூழ்ச்
சித் திட்டங்களின் விளைவுகளையும் அதனால்
ஏற்பட்ட பாதிப்புக்களையும் நாம் அறிய வேண்டி
யுள்ளது. அவையா வன:  

இன்று இந்த  மாவட்டத்தின் ம�ொத்த  நில
ப்பரப்பில் 60% சதவீத நிலப்பரப்பிற்குமேல் தமிழர்
தாயக பூமி. இது சிங்கள இனவாதிகளால் ஆக்கிரமி
க்கப்பட்டு விட்டது. இம் மாவட்டத் தின் ம�ொத்த 
நிலப்பரப்பான 1020 சதுர கில�ோமீற்றரில் 500 சதுர
கில�ோமீற்றருக்கு மேல் சிங்களமாகியுள்ளது.
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இந்த  மாவட்டத்தில் 98.5%சதவீதத்திற்கு
மேல் வாழ்ந்த தமிர்களின் சதவீதம் 30%சதவீதத்திற் 
கும் கீழ் குறைவடைந்துள்ளது. ஆனால் 1% சதவீதத்
திற்கும் குறைவாக வாழ்ந்த சிங்களவர்க ளின் வீதம்
35% இற்கு மேல் அதிகரித்துள்ளது.
இம் மாவட்டத்தின் எல்லைப் பகுதிகளை 
யும், உள்பகுதிகளையும், கரைய�ோரப் பகுதிகளை 
யும் தமிழர்கள் இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
பற்றுக்கள்’ என்ற தமிழ்ப் பெயரில் அமைந் 
திருந்த  4 தமிழ்ப் பிரிவுகள் இன்று 11 பிரிவுகளாக 
மாற்றப்பட்டு அதில் 6 பிரிவுகள் சிங்களப் பிரிவுக 
ளாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த  ஆறு பிரிவுகளும் சிங்க 
ளப் பெயரில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. (சேருவில,
தம்பலகமுவ, கந்தளாவ, ம�ொரவேவ, க�ோமரங்கட 
வல, பதவி சிறிபுர)
இந்த  மாவட்டத்திலிருந்து தமிழர்கள்
மட்டுமே பாராளுமன்றத்திற்கு செல்லும் நிலை 
மாற்றிமைக்கப்பட்டு, இந்த  மாவட்டத்திலிருந்து
சிங்களவர்களும் பாராளுமன்றம் செல்லும் நிலை 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த  மாவட்டத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட 6
சிங்களப் பிரதேச செயலர் பிரிவுகளையும் ஒன்றி
ணைத்து ‘சேருவில’ என்ற சிங்களப் பாராளுமன்றத்
தேர்தல் த�ொகுதி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தேர்

தேர்தல் த�ொகுதிகளுக்கான நிலப்பங்கீட்
டில்  சிங்களத் த�ொகுதிக்கு கூடுதலான நிலப்பரப்பும்,
தமிழ்த் த�ொகுதிகளுக்கு குறைந்தளவு நிலப்பரப்பும்
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மாவட்டத்தின் ம�ொத்த 
நிலப்பரப்பில் ‘சேருவில’ த�ொகுதிக்கு மட்டும்
574 சதுர கில�ோமீற்றரும், தமிழ்த் த�ொகுதிகளான
திருக�ோணமலை, மூதூர் த�ொகுதிகளுக்கு ம�ொத்த 
மாக  446 சதுர கில�ோமீற்றரும் ஒதுக்கப்பட்டுள்
ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கையில் தேர்தல் த�ொகுதி முறையில்
3பேர் (தமிழர், முஸ்லிம், சிங்ளவர் என தலா ஒருவர்)
இம்மாவட்டத்திலிருந்து பாராளுமன்றம் செல்லும்
நிலையை  தற்போது நடைமுறையிலுள்ள  விகிதா 
சாரத் தேர்தல் முறை மூலம் நான்கு பேர் செல்லும்
நிலையாக  மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில்
இருவர் சிங்களவர் என்ற நிலை உருவாக்கப்பட்டு
வருகின்றது.
இம் மாவட்டத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்
படும் செயற்திட்டங்களை  இலகுவாக்கும் வகை 
யில் 1948இலிருந்து இன்று வரை  ‘மாவட்டத்தின்
அரச  அதிபர்’, ‘மாவட்ட இணைப்பதிகாரி’, ‘மாவ
ட்ட அமைச்சர்’ என அனைவரும் சிங்களவர்களாக 
நியமிக்கப்பட்டனர்.
மேலும் இம் மாவட்டத்தில் உள்ள  ஒவ் 
வ�ொரு பிரதேசத்திற்கும் அரச அதிபருக்கு நிகரான
அதிகாரம் க�ொண்ட ‘பிரதேச செயலர்கள்’ நியமிக்
கப்பட்டனர். இப்பிரதேசங்களை அபிவிருத்தி செய்
யும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட ‘பிரதேசசபைச்
சட்டம்’ இதற்கு பெரிதும் உதவியது.
இதற்கு ஏற்ப சிங்களப் பிரதேச செயலர் பிரிவு கள்
குறைந்த சனத்தொகையையும், அதிக நிலப்பரப்பை 
யும் க�ொண்டதாக  அமைக்கப் பட்டன. ஆனால்
தமிழ்ப் பிரிவுகள் குறைந்த  நிலப்பரப்பில் அதிக 
குடித் த�ொகையைக் க�ொண்டதாக  அமைக்கப்பட்
டன. ஒவ்வொரு சிங்களப் பிரிவிற்கும் சிங்கள
அதிகாரிகள் மட்டுமே நியமிக்கப்பட்டனர்.
இம்மாவட்டத்தின் சிங்களப்பிரிவுகளுடன்
எல்லை சிங்கள மாவட்டமான அநுராதபுர மாவட்
டப் பகுதிகள் இணைக்கப்பட்டு ‘ பதவிசிறிபுர’
என்ற பகுதி உருவாக்கப்பட்டு சிங்களவர் குடித்
த�ொகை சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டது.
இம்மாவட்டத்திலுள்ள காணிகள் திட்ட
மிட்டு சிங்களப் படைப்பிரிவுகளுக்கு (ப�ொலிஸ்,
இரா ணும், விமானப்படை, கடற்படை) என ஒதுக்
கப்பட்டது.
இம் மாவட்டத்தின் முக்கிய வீதிகளாக 
இருக்கும் திருமலை  – கண்டி வீதி, திருமலை  –
முல்லைத்தீவு வீதி, திருமலை – மட்டக்களப்புவீதி,
திருமலை  – அநுராதபுர வீதி ஆகிய நான்கு வீதிக 
ளிலும் சிங்களக் குடியேற்றங்கள் உள்வாங்கப்
பட்டு அதற்குப் பாதுகாப்பாக இராணுவ முகாம்க 
ளும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இந்த 
மாவட்டத்தின் ப�ொருளாதார செயற்பாடுகள்
யாவும் சிங்கள ஆதிக்கத்தின் கீழ் க�ொண்டு வரப்பட்
டுள்ளது.
தமிழர்களின் நில உரிமைகளை  அழிக்கும்
வகையில் ‘நிலப்பத்திரங்கள்’ வைக்கப்பட்டிருந்த 
காணிக் கச்சேரி அலுவலகம் 1982ஆம் ஆண்டு காலப்
பகுதியில் எரியூட்டப்பட்டது. இந்த  அலுவலகம்
முழுமையான இராணுவ பாதுகாப்பில் இருந்தமை 
குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த  மாவட்டத்தின் தமிழர் வரலாற்றுத்
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றாக  மட்டக்களப்பு தமிழே  மிகவும் செந்தமிழ்
பண்புடையது எனும் கருத்து 1966 ஆண்டில் கமில
சுவெலபியினால் அறுதியிடப்பட்டுக் கூறப்பட்டுள்
ளமை  இங்கு எடுத்துச் ச�ொல்லக்கூடி யதாக 
உள்ளது.
செந்தமிழ் என்பது அது உயிர்த்துடிப்புள்ள 
ஆதித் தமிழ் . அதற்கு சான்றாக  ஒரு சமூகம் பேசு
கின்ற பேச்சு வழக்கு, பழம்பெரும் இலக்கியங்க 
ளில் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். அந்த வகையில்
மட்டக்களப்பு பேச்சுத்தமிழ், சுவையான தமிழ்
இலக்கிய நூல்களில் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது
ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை என வாகரை வாணன்
அவ ரது ‘பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் மட்டக்களப்பு  
தமிழ்’ எனும் நூலில் அடிச்துக் கூறுவது தெளிவா 
கிறது.
இதில் வரலாற்றுப்பாதையை சற்று திரும்
பிப் பார்ப்போமானால், மட்டக்களப்பில் கி.மு
5ஆம் நூற்றாண்டிலே கதிரவெளி, மற்றும் கட்டு
முறிவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட த�ொல்பொருள்
ஆதாரங்கள் மற்றும்வரலாற்றுக் குறிப்புகள் எமது
முன்னோர்கள் நனி நாகரிகமாக  வாழ்ந்துள்ளனர்
எனக் கூறுகிறது. இம்மக்கள் பேசிய தமிழ் ச�ொற்கள்
சில இன்னும் சிதைந்து ப�ோகாமல் அவர்கள்
பரம்பரையினர் நாவில் நடமாடுகின்றமையும், அச்
ச�ொற்கள் பரிபாடல், கலித்தொகை, த�ொல்காப்பி
யம், அகநாநூறு, புறநாநூறு, குறுந்தொகை ப�ோன்ற 
சங்க  இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றமை  மட்
டக்களப்புத் தமிழரின் த�ொன்மையை  நிரூபிக்கப்
ப�ோதுமானவை என்பதில் மாற்றுக் கருத்துக்கு இட 
மில்லை.
கதிரவெளியில் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட சிவலிங்க 
ஆதாரம்.
இதனையே  மட்டக்களப்பு தமிழக  ஆசிரி
யர் பண்டிதர் வி.சீ.கந்தையா  அவர்கள் கூறிய பின்
வரும் கூற்று அணிசெய்யும். ஒரு நாட்டின் பண்
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மட்டக்களப்புக்குள் இருக்கும் மகிமை 
உலகின் மூலை  முடுக்குகளில் கிளம்பி வருவத
ற்கான சந்தர்ப்பங்கள் நீண்டநாள் யுத்தச் சூழல்,
அடக்குமுறை, பாராபட்சம், ஒதுக்கித்தள்ளுதல்
என்கின்ற தடைகளால் முடங்கிக்கிடந்தமை, அந்த 
மக்களை பாரம்பரியத்தின் வழிவந்தவர்களா? என
உலக  அரங்கில் கேள்வி கேட்க வைத்தமை  இந்த 
ஆதாரங்களை பார்க்கும்போது மனம் வருந்த வைக்
கிறது.
இதற்கு சான்றுகள் தேவையல்லவா 
இதனை யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக முன்னாள்
தமிழ்துறைத் தலைவர் பேராசிரியர் ஆ. வேலுப்
பிள்ளை  அவர்கள் மட்டக்களப்பு தமிழின் சிறப்பு
கள் பற்றி குறிப்பிடுகையில், “மட்டக்களப்பு தமி
ழகம் சமீபகாலம் வரையில் பிறபகுதி மக்களுடன்
த�ொடர்புக�ொள்ள  முடியாத நிலையில் வாழ்ந்து
வந்ததால், அவர்கள் ம�ொழி தன்னியல்பு சிலவற் 
றினை க�ொண்டு விளங்குகின்றது. மட் டக்களப்பு
தமிழ் ச�ொற்களையும் மலையாளச் ச�ொற்களையும்
ஒப்பிட்டு ந�ோக்கும்போது, மட்ட க்களப்புச் ச�ொற் 
களில் சில மலையாளச் ச�ொற்கள் வாழ்வது கண்டு
பிடிக்கப்பட்டுள்ளது” எனக் கூறுகிறார் (மட்டக்க 
ளப்பு பிரதேச சாகித்திய விழா நினைவு மலர்-1993).
இதற்கு அவர் மேலும் வலுவூட்டும் ஒன்
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ட்டக்களப்பு பேச்சுத் தமிழுக்கு யாழ். பல்
கலைக்கழக பேராசிரியர் ஆ.வேலுப்பி ள்ளை 
அவர்கள் செந்தமிழ் அங்கீகா ரம் வழங்கியிருப்பது
ஒன்றும் ஆச்சரியப்ப டும் ஒன்றல்ல. மட்டக்களப்பு
தமிழர்கள் எவ்வாறு பூர்வீகக் குடிகள�ோ அவ்வாறே 
அவர்கள் பேசும் தமிழ் செந்தமிழாகப் ப�ோற்றப்
படுவதற்கு வடம�ொழிக்கலப்பு மிகவும் குறைவாக 
இருப்பது ஒரு காரணமாகும் என 1996இல் வெளியி
டப்பட்ட மட்டக்களப்பு மாநாட்டு நினைவு மல
ரில் பேராசிரியர் ஆ.வேலுப்பிள்ளை அவர்கள் குறி
ப்பிட்டுள்ளார்.
மட்டக்களப்பு தமிழர்கள் பேசும் தமிழ்,
பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் எல்லாம் இழை 
ய�ோடி நிற்பதனை சான்றாதாரத்துடன் நிரூபித்திருக்
கும் வகையில் வாகரை வாணன் அவர்களின் “பழந் 
தமிழ் இலக்கியத்தில் மட்டக்களப்புத் தமிழ்”எனும்
நூலை  ஆதாரமாகக் க�ொண்டு, இலங்கையில் ஆர
ம்ப குடிகளாக இங்குள்ள தமிழர்களும் வாழ்ந்தார்
கள் என்பதனை  ஆணி யடித்துச் ச�ொல்ல  இதனை 
வரைகிறேன்.
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டைய வரலாற்றை அறிவதற்கு புத்தகங்களும் செய்
யுளும்தான் வேண்டும் என்பதில்லை. அந்  நாட்டு
ம�ொழி அல்லது ச�ொல்கூட வரலாறுரைக்கும் பெரு
ங்காவியமாய் அமையும் (மட்டக்களப்புத் தமிழ
கம் -பக்.86)
நான் முன்பும் ஒரு கட்டுரையில் எழுதியிரு
ந்தேன் அது மட்டக்களப்பில் பேசப்படும் ச�ொற்கள்
பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் வருவதாகக் கூறிய
தற்கு, ஆதாரக்குறைவு இருந்தமையை பல அன்பர்
கள் சுட்டிக்காட்டியமைதான் எனது தேடலை 
தூண்டியது.
எனவே பண்டிதர் வி.சீ.கந்தையா  அவர்
களின் கூற்றுக்கு அணிசேர்க்கும் வரலாறுரைக்கும்
வழக்காறுகள் சிலவற்றினை த�ொட்டுச் செல்ல 
லாம்.
முதலில் மட்டக்களப்பின் கிராமப்புறங்க 
ளில் இன்றும் வழக்கிலுள்ள ‘கா’ எனும் ச�ொல்வய
தானவரை  அல்லது தமக்கு மிகவும் நெருக்கமா 
னவர்
ஒருவரைக் கண்டால் ‘எங்ககா ப�ோறா’ என்
னகா பாடு? ஏன்று வினவுதல் வழக்கு. இது அவர்
களது நாட்டுப்பாடல்களிலும் இடம் பெறுவதை 
வாகரை வாணர் இவ்வாறு காட்டுகிறார்.
“வாழைப்பழம் எடுகா, வம்பரையில்
தேனெடுகா” எனும் பாடலும் அதுப�ோல், சிலப்
பதிகாரம், கலித்தொகை  ஆகிய நூல்களிலும் சான்

றாக வருகிறது.
ப�ொய்யாமை  நுவலும் நின் செங்கோல்
அச்செங்கோலின்
செய்தொழிற்  கீழ்ப்பட்டாள�ோ  இவள்
காண்டிகா! –மருதக்கலி
அதுப�ோல் சிலப்பதிகாரத்தில் இது “கணிகா 
வாய்வதின் வந்த  குரவையின் வந்தீண்டும்” என
வும் வருவது இம்மக்கள் பேசும் தமிழ் அன்று இல
க்கியத்தில் வந்துள்ளதை காட்டுகிறது.
மட்டு மண்வாசனை மாறாத மூதாட்டி ஒருவர்
நான் சிறுவனாக இருக்கும் ப�ொழுதுகளில்
என்னுடைய மாமாவின், அப்பப்பாவின் வெற்றி
லைத் த�ோட்டத்துக்கு செல்லுவது வழக்கம், அங்கு
துரவு கிண்டி அதற்குள் ஒரு பழய ப�ொந்துள்ள 
மரத்தை  நிறுத்தி பூவல் அமைத்து அதில் இருந்து
கிடைக்கும் நீரை  குடிக்கப்பயன்படுத்துவதை பார்
த்திருக்கிறேன். ஆனால் அவை 2000 ஆண்டுகளுக்கு
முன்னமே  கூவல் என அழைக்கப்பட்டதுடன்,
இவை பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் ‘அரிது உன்
கூவல்’ ‘கண்படு கூவல் த�ோண்டி’ என புறநாநூற்றி
லும், ‘ஐங்குறு கூவல் கீழ்’ என ஐங்குறு நூற்றிலும்
ச�ொல்லப்படுகிறது.
மட்டக்களப்பு மதுரத்தமிழில் முக்கியமாக 
பேசப்படும் இன்னொரு ச�ொல் ‘மருங்கை’ இது ஒரு
குழந்தையின் பிறப்பை ஒட்டி நடைபெறும் சடங்கு
ஆகும். இச்சடங்குக்கு பக்கத்தில் உள்ளவர்களை 
அழைப்பதனாலேயே (மருங்கு-பக்கம்) இச்சடங்கு
மருங்கை எனச் ச�ொல்லப்பட்டது. இச் ச�ொல் பண்
டைய இலக்கியங்களில் பல இடங்களில் பாவிக்
கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக,
இன்பமும் ப�ொருளும் அறனும் என்றாங்கு
அன்பொடு புனர்ந்த  ஐந்திணை  மருங்கின்- த�ொல்
காப்பியம்.
மருங்கில் க�ொண்ட பல்குறுமாக்கள்- புறநா 
நூறு.
பெருவழி மருங்கில் - அகநாநூறு
என அடுக்கிக் க�ொண்டு ப�ோகலாம். இன்
ன�ொரு மறக்கமுடியாத மட்டக்களப்பாருக்கே உரி
த்து டைய ச�ொல் என்றும் ச�ொல்லிவிடலாம். அது
சூடு எனும் ச�ொல்லன்றி வேறில்லை. வயலில்
விளைந்த கதிர்களை  தாக்கத்தி (தாள்10 கத்தி)
க�ொண்டு அறுத்தெடுத்து களத்தில் அகலப்பரப்பி
அவற்றின் மீது எருமைக் கடாக்களை நடக்கவிட்டு
மிதித்து வைக்கோலில் இருந்து நெல்லை வேறாக்
கும் செயலே  சூடு ப�ோடுதல் எனப்படும். சூடு
ப�ோடும் ப�ோது நெல் மிகுதியாகக் கிடைக்க வேண்
டும் என்ற  பெருஆசையில் பெருமக்கள் ப�ொலி
ப�ொலிதாயே ப�ொலி என்று குரல் எடுத்து பாடுவார்
களாம்.
இந்த  முறையில் சூடு ப�ோட்டு அவுரியில்
மீது நின்று பதர் ப�ோகத் தூற்றி எடுத்து, அவணக்க 
ணக்கில் சாக்கில் கட்டி வண்டியில் க�ொண்டுவந்து
வீட்டு முற்றத்தில் பட்டறை கட்டி வைப்பர். உழவுத்
த�ொழிலுடன் இரண்டறக்கலந்த வெள்ளாமை,
சூடு, களம், ப�ொலி, பட்டடை(பட்டறை), ஆகிய
ச�ொற்கள் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் பதியப்
பட்டுள்ளமை, தமிழர் வாழ்வோடு அத் த�ொழில்
ஒன்றித்தமையைக் காட்டுகிறது என வாகரை 
வாணன் புட்டுக்காட்டுவது மட்டக்களப்பு தமிழின்
மகிமையை த�ொட்டுக்காட்டுகிறது அல்லவா?
நீடு கதிர்களனி சூடு தடுமாறும் - புறநாநூறு.
வயல்வெளி ஆம்பல் சூடு தடுப்புதுப்பூக்
கன்றுடை புனிற்றா தின்ற மிச்சில் -நற்றினை.
வட்டில் வாய்வைக்கும்..
பெட்டியால் வாரிப் பட்டடை நெல்லெல்லாம்
-முக்கூடற்பள்ளு
பல வெள்ளாமையிட்டேன் மணல் வாரியைப்
பண்டு நம் பெருமான் கட்டழித்தார்- முக்கூடற்பள்ளு
ப�ொலி தூற்றி ஆற்றிப் ப�ொலி
ப�ொலி யென்றளப்பார்- முக்கூடற்பள்ளு
என்பன அவை பழந்தமிழ் இலக்கியச் ச�ொற்கள்
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நாள் காட்டில் தங்கிவிட்டு, அடுத்த நாள் வெளிச்சம்
உள்ள நேரத்தில் தான் வர வேண்டும். இருட்டிய
பின் வகனத்தில் பயணம் செய்வது எவ்வளவு
பிரச்சினையை  ஏற்படுத்தும் என்பது அனைவருக்
கும் தெரிந்திருக்கும்.
4 ஆம் திகதிக்கு இன்னும் எத்தனை நாட்கள்
உள்ளன என எண்ணியபடியே  நாட்கள் கழிந்தது.
தேவையான ப�ொருட்கள், பூசை  ப�ொருட்களை 
எல்லாம் ஒழுங்கு செய்து எடுத்துக�ொண்டு அதி
காலை 3.30 அளவில் மட்டக்களப்பில் இருந்து புற
ப்பட்டேன்.
முகப்புத்தக  நண்பர்கள் என்பதால் இலங் 
எனக்கு வழமை ப�ோல திடீர் பய கையின் ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் இருந்து வரு
ணம் தான். ஆனால் ப�ோய் வந்த 
பிறகு என்னட்ட ச�ொல்லாம ப�ோயி
ட்டீங்களே.. ச�ொல்லியிருக்க 
நானும் வந்திருப்பேன் என புலம்
பியவர்கள் தான் அதிகம்.
நான் ப�ோனதிலேயே மிகவும் கஷ்டப்பட்டு
ப�ோன பயணங்களில் முதல் இடம், இந்த  இடத்
துக்கு தான் க�ொடுப்பேன்.
மட்டக்களப்பில் இருந்து அண்ணளவாக 
142 மைல்கள் த�ொலைவில் க�ொட்டியாகல எனும்
இடம் உள்ளது. இங்கு செல்வதே  பெரும் பாடாக 
இருந்தது. மக்கள் வசிக்கும் கடைசி கிராமம் இது
தான். அதனால் கடைசி 10 மைல் அளவு பாதையை  கின்றனர். அனைவரும் 4 ஆம் திகதி காலை 7 மணி
கடப்பதற்கு சற்று கடினமானதாக இருந்தது.
க்கு களுவ�ொப்ப சந்தியில் சந்திப்பதாக  திட்டம்
க�ொட்டியாகலயில் இருந்து தான் காட்டு இருந்தது.
வழி த�ொடங்குகிறது. காட்டில் ஜீப், உளவு இயந் 
அதிகாலை  என்பதால் வாகன நெரிசல்
திரம் மூலமாக மட்டும் தன் செல்ல முடியும். மழை  எதுவும் இல்லை. இரண்டரை  மணிநேர பயணத்
இல்லாத நேரத்தில் உந்துருளிகளில் சிலர் பயணம் தின் பின்னர் சியம்பலாண்டுவ சந்தியில் இருந்து
செய்வதுமுண்டு.
ம�ொனராகலை பக்கமாக  2 மைல் த�ொலைவில்
வரலாற்று ஆய்வாளர் திருச்செல்வம் ஐயா  உள்ள களுவ�ொப்ப சந்திக்கு 6 மணியளவில் வந்து
மூலமாக இன்னும் 17 முகப்புத்தக நண்பர்களுடன் சேர்ந்தேன்.
இணைந்தவாறு கபிலித்தை புனித யாத்திரை செல்
அனைவரும் அவ் இடத்துக்கு வந்து சேரும்
வதற்கான திட்டங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னரே  வரை அந்த சந்தியில் இருந்த சாப்பாட்டு கடையில்
தீட்டப்படுகிறது.
தேநீரும் ஒரு பணிஸ் உம் வாங்கி சாப்பிட்டு விட்டு
வாகன செலவு 2500 ரூபாயாகவும் சாப் அனைவருடனும் இணைந்து க�ொட்டியாகல
பாட்டு செலவு 500 ஆகவும் ம�ொத்தம் 3000 ரூபாய் ந�ோக்கி பயணம் த�ொடர்ந்தது.
ஒருவருக்கு செலவாகும் என திட்டமிடப்பட்டது.
கபிலித்தை என்பது ஒரு புனித வனம். முரு
கன் வள்ளியை சந்தித்த புளியமரத்தடி இந்த வனத்
களுவ�ொப்ப சந்தியில் இருந்து 20 மைல்கள்
தில் தான் உள்ளது. இந்த புனித தன்மையை த�ொடர் பயணம் செய்து க�ொட்டியாகல சந்தனவின்
ச்சியாக பேணுவதற்காக  அங்கு செல்பவர்கள் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தோம். சந்தன 27 வயது
அனைவரும் 21 நாள் கடுமையான விரதம் இருந்து இளைஞர். அவர் தான் அங்கிருந்து நாம் செல்வதற் 
தான் செல்ல வேண்டும் என்பது ஒரு எழு தப்படாத கான ஏற்பாடுகள், திட்டங்கள் அனை த்தும் வகுத்து
விதி.
க�ொடுப்பவர்.
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விடுதலை கிடைத்து விட்டது என்று.
காட்டினுள் ப�ோனதும் எமக்கு அங்கு வித்தி
யாசமானத�ொரு சவால் காத்திருந்தது. மரங்கள்
அடர்ந்து இருந்தமையால் உளவுஇயந்திரம் இரு
மரங்களுக்கிடையிலாக சென்றுக�ொண்டிருந்தது.
பெட்டியின் வெளியே  நமது கை  வந்தால் மரமும்
பெட்டியும் ம�ோதும் ப�ோது மரத்தில் பட்டு கை 
துண்டிக்கப்பட்டு விடும். எனவே  எந்த  ஒரு சூழ்நி
லையிலும் கையை வெளியே வைக்கக் கூடாது என
சந்தனவின் அப்பா எச்சரித்துக் க�ொண்டிருந்தார்.
3 மணி நேர பயணத்தின் பின் காட்டின்
நடுவே ஒரு இளைப்பாறும் இடம் வந்தது. அங்கே 
ஏற் கனவே ஒரு டிரக்டரில் ஜிந்துப்பிட்டியில் இரு
ந்து சிங்கள பக்தர்கள் வந்திருந்தார்கள். அவர்கள்
எமக்கும் சேர்த்து க�ோப்பி ப�ோட்டு தந்தார்கள்.
அங்கே  ஒரு முருகன் சிலை  உயரத்தில்
இருந்தது அதற்கு இலைகளை  முறித்து வைத்து
வழிபட வேண்டும். நாமும் அவ்வாறே  வழிபாடு
களை செய்துவிட்டு அவர்கள் தந்த க�ோப்பியையும்
அருந்திக்கொண்டு அவர்கள் தந்த  உறைப்பான
சம்பலும் பாணையும் சாப்பிட்டுக் க�ொண்டு இரு
ந்தோம்.
அதன் பின்னர் புறப்பட்ட நாம் சேற்றுப்ப 
குதியால் வந்து க�ொண்டிருக்கும் ப�ோது எமக்கு
எதிர் திசையில் இருந்து இன்னும் 4 டிராக்டர்கள்
ஒன்றாக வந்து சேர்ந்தன.
அப்போது வேகமாக  சேற்று பகுதியால்
சென்ற டிராக்டர் ஒன்று அவிடத்தில் தடம்புரண்டது.
பின்னல் பெட்டியில் இருந்தவர்கள் அனைவரும்
தூக்கி எறியப்பட்டனர்.
அவ்விடத்தில் இருந்த  அனைவரும் தடம்
புரண்ட பெட்டியை நிமிர்த்துவதற்கும் வீசி எறியப்
பட்ட மக்களை  தூக்குவதற்குமாக  ஓடிச் சென்று 2
நிமிடத்துக்குள் அனைத்தையும் சரி செய்து விழுந்த 
வர்களையும் காப்பாற்றினர்.
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விதியை மீறினால் காட்டில் ஏதும் அசம்பா 
விதங்கள் நடந்துவிடும் என்ற பயத்தினால் பயபக்
தியுடன் அனைவரும் விரதம் இருக்க  ஆரம்பித்
த�ோம்.
ஜூலை  4 ஆம் திகதி பூரணை  நாளன்று
செல்வோம். அது தான் சிறப்பாக  இருக்கும் என
அந்த  நாளையே கபிலித்தை செல்வதற்கு ஒதுக்கி
ன�ோம்.
சென்றால் உடனே  திரும்ப  முடியாது ஒரு

சந்தனவின் வீட்டில் காலை  உணவாக 
அனைவருக்கும் இடியப்பம் வழங்கப்பட்டது. சாப்
பிட்டு முடிவதற்குள் இரு உளவு இயந்திரங்கள்
பின்னால் உள்ள பெட்டியில் மெத்தைகள் ப�ோட்டு
அமர்ந்து செல்வதற்கு ஏற்றவாறு வடிவமைக்கப்
பட்டு எம் முன்னால் வந்து நின்றது.
வேக வேகமாக  நாம் க�ொண்டு வந்த 
ப�ொருட்கள் அனைத்தையும் உளவு இயந்திரத்தில்
ஏற்றின�ோம். நேரம் காலை 10.30 மணியாகியதால்,
தாமதிக்காமல் கிளம்பினால் தான் இருட்டுவதற்கு
முன் சென்றடையலாம் என சந்தனவின் அப்பா 
சத்தமாக ச�ொல்லிக்கொண்டே  அனைவரையும்
வேகமாக செயல்பட வைத்தார்.
முதல் ஒரு மணி நேரத்தின் பின்னர் நல்ல 
பெரிய கூழா  மரத்தடியில் இரு வண்டிகளும் நிறு
த்தப்பட்டு அனைவருக்கும் 10 நிமிட ஓய்வு வழங் 
கப்பட்டது. அந்த 10 நிமிடத்தையும் நான் விழுந்து
கிடந்த  கூழாம் பழங்களை  ப�ொறுக்குவதிலேயே 
கழித்தேன்.
மீண்டும் 2 மணி நேர பயணத்தின் முடிவில்
அடர்ந்த காட்டினை சென்றடைந்தோம் அங்கே 
சென்றதும் ஓரளவு மகிழ்ச்சி வெயிலில் இருந்து

பின் அனைவரும் சற்று நேரம் அவ்விடத்
தில் தரித்து நின்று தடம் புரண்ட பெட்டியில்
இருந்த கபிலித்தை  பிரசாத்தத்தையும் பகிர்ந்து
உண்டுவிட்டு. அவசரப்படாமல் பயணத்தினை 
த�ொடர்ந்தோம்.
12 சிற்றாறுகளை கடந்து இறுதியாக  ஐந்த 
ரைமணி நேரத்தின் பின்னர் குமுக்கன் ஆற்று கரை 
யை வந்தடைந்தோம்.
அங்கு கபிலித்தையின் காவல் சிலை  (வீர
பாகு தேவர் என நினைக்கிறேன் சரியாக தெரிய
வில்லை) கையில் கத்தியுடன் எம்மை வரவேற்றது.
ஆற்றை கடந்தால் கபிலித்தை புனிதவனம்.
ஆனால் உடனே  ஆற்றை கடந்து சென்றிட  முடி
யாது. அதற்காக  சில சம்பிரதாயங்களை சரியாக 
செய்த பின்னரே அங்கு செல்ல முடியும்.

பயணம் த�ொடரும்....
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மிழ்நாட்டில் எழும் ஈழ ஆதரவுச் செயற்பாடு
jkpo;j;Njrpag; Ngupaf;fj; jiytu;
கள் த�ொடர்பாக தமிழ்த் தேசியப்
பார்க்கச் செய்யும். உலகத்தில் தமிழர்கள் அரசியல்
பேரியக்கத் தலைவர் பெ. மணியரசன் அவர்கள் அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டுத்
தமிழர்களுக்கு
தன்னாட்சி
அனாதைகள் அல்லர் என்ற  நம்பிக்கையை  நம்
எமது ‘இலக்கு’ ஊடகத்திற்கு வழங்கிய
அதிகாரமுள்ள மாநில அரசுரிமை இருப்பது ப�ோல தமிழ் மக்களிடம் ஏற்படுத்தும்.
பிரத்தியே கமான நேர்காணல் வடிவம்.
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கேள்வி:
தமிழ்நாட்டில் எழும்
ஈழ ஆதரவுச் செயற்
பாடுகளை எவ்வாறு
நிறுவனமயப்படுத்த
முடியும் என கருது
கிறீர்கள்?
பதில்:

இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி. தமிழீழத்
தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டுத் தமிழர்களின் சனநாயக 
உரிமைகள், அரசியல் உரிமைகள் பற்றி உள்ளது
உள்ளபடி புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும் என்று
உரிமையுடன் கேட்டுக் க�ொள்கிறேன். இனம்,
ம�ொழி, தாயகம் சார்ந்த தமிழர்களின் உரிமைகளை 
அன்றாடம் பறித்து வருகிறது இந்திய அரசு.
இந்த  உரிமைப் பறிப்புகளை  எதிர்த்து
த�ொடர்ந்து ப�ோராடி வருகிற�ோம். உயிர்க்கொல்லி
ஸ்டெர்லைட் ஆலையை  மூட  வலியுறுத்தி சனநா 
யகப் ப�ோராட்டம் நடத்திய மக்கள் மீது துப்பாக்கி
ச்சூடு நடத்தி 13 தமிழர்களைக் க�ொன்றார்கள்.
மாநிலங்களிடம் இருந்த கல்வி, வேளா 
ண்மை, சுகாதாரம், சட்டம் ஒழுங்கு ப�ோன்ற பல
உரிமைகளைப் பிடுங்கி புதுதில்லியில் குவித்து
வருகிறது இந்திய அரசு. சுற்றுச் சூழலை வன்முறை 
யின்றி மாசுபடுத்தும் த�ொழிற்சாலைகளுக்கு  அனு
மதி க�ொடுக்கும் சட்டத்தை  இயற்றியது ம�ோடி
அரசு.

கடற்கரை, கரை ய�ோர மீன்பிடி உரிமை,
உள்நாட்டுக்குள்
உள்ள  ஏரி,
குளங்களின்
உரிமை  முதலியவற்றைப் பறித்து புதுதில்லிக்கு
க�ொண்டுப�ோய் விட்டார்கள்.
மூன்று அகவைக் குழந்தையின் முன்
மழலைக் கல்விவயிலிருந்து முனைவர் பட்ட ஆய்
வுக் கல்வி வரை  நடுவண் அரசு வசம் எடுத்துக்
க�ொள்ளும் புதிய கல்விக் க�ொள்கை செயலும்
வந்து விட்டது. அதேப�ோல் மூன்றாவது ம�ொழி
யாக  இந்தியைத் திணிக்கிறது. எட்டாவது வகுப்பி
லிருந்து விருப்பமாகப் படிக்குமாறு சமஸ்கிருதத்
தைத் திணிக்கிறது.
ஏற்கனவே, மாநில அரசிடம் இருந்த விற்ப 
னை  வரி வசூலித்துக் க�ொள்ளும் உரிமையைப்
பறித்து சரக்கு, சேவை  வரி(GST) என்ற  பெயரில்
இந்திய அரசு எடுத்துக் க�ொண்டு விட்டது.
மாநில அரசை  இந்திய அரசின் முகவர்
என்று மாற்றி விட்டது பா.ச.க ஆட்சி!
இவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை  எதிர்
த்து அன்றாடம் தமிழர்கள் ஆங்காங்கே  தன்னெ 
ழுச்சியாகப் ப�ோராடி வருகிறார்கள். இந்தியாவி
லேயே அரசியல் கட்சிகளுக்கு அப்பால் வெகு மக்
கள் நடத்தும் ப�ோராட்டங்கள் அதிகமாக நடக்கும்
மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று இந்திய உளவுத்துறை 

ஈழத் தமிழர்கள் கருதிக் க�ொள்கிறார்கள்.
தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் எல்லாப் ப�ோராட்
டங்களுக்கும் ஈழத் தமிழர்கள் ஆதரவுக் குரல்
க�ொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்கவில்லை.
முக்கியமான வாழ்வுரிமைப் ப�ோராட்டங்கள் –
ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்புப் ப�ோராட்டம், வேளாண்
நிலங்களை  அழித்திடும் ஐட்ரோ காபன் ஆழ்
குழாய் எதிர்ப்புப் ப�ோராட்டங்களாக நடந்த நெடு
வாசல், கதிராமங்கலம் ப�ோராட்டங்கள், புதிய கல்
விக் க�ொள்கை எதிர்ப்புப் ப�ோராட்டங்கள் ப�ோன்  
றவற்றை  ஈழத்திலும், புலம்பெயர்ந்த  நாடுகளி
லும் வாழும் ஈழத் தமிழர்கள் ஆதரித்து ஒருமை 
ப்பாட்டுக் குரல் க�ொடுக்க வேண்டும்.
அப்போது தான் ஈழத்தமிழர்களுக்கும்  
தமிழ்நாட்டுத் தமிழர்களுக்கும் இடையே  உறவு
மேலும் மேலும் நெருக்கம் பெறும்.
தமிழர்களின் தாயகம் தமிழ்நாடு என்ற 
தற்போதைய நிலையை  மாற்றிட  அன்றாடம்
ஆயிரம், பல்லாயிரமாய் இந்திக்காரர்களையும்,
மற்ற வெளி மாநிலத்தவர்களையும் தமிழ்நாட்டில்
குடியேற்றுகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் ஏராளமாக 
இந்திய அரசிற்குச் ச�ொந்தமான த�ொழிற்சாலை 
களும், நிறுவனங்களும், அலுவலகங்களும் இரு
க்கின்றன. அவற்றில் 90 விழுக்காடு வேலை இந்தி
க்காரர்களுக்கும் பிற மாநிலத்தவர்களுக்குமே 
இந்திய அரசு க�ொடுத்திருக்கிறது. தமிழர்களைப்
புறக்கணிக்கிறது.
தமிழ்நாட்டுப் பிள்ளைகள் கல்வித் தகுதியு
டன் வேலை கேட்டு வாய்ப்பு அலுவலகத்தில்
பதிவு செய்திருப்போர் எண்ணிக்கை ஒருக�ோடியை 
நெருங்குகிறது.
ஈழத்தில் சிங்களமயமாக்கல் நடப்பது
ப�ோல் அதைவிட வேகமாகத் தமிழ்நாட்டில்
இந்திக்காரர்மயமாக்கல் நடக்கிறது.
இவற்றையெல்லாம் ச�ொல்லி, ஈழத் தமிழ
ர்களை  ஆதரிக்க  எங்களுக்கு நேரமில்லை  என்று
கூறி, ஒருநாளும் ஒதுங்கிக் க�ொள்ள  மாட்டோம்!
அப்படி செய்தால் அது இனத்துர�ோகம்! மிகக்
க�ொடிய இன அழிப்புக்குள்ளான தேசம் ஈழத்
தமிழர் தேசம்! இன்று பிணைக் கைதிகள் ப�ோல்
(Hostages) வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் தமிழ
ர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளார்கள். தமிழ்நாட்டுத் தமி
ழர்கள் நடத்தும் உரிமைப் பறிப்பிற்கு எதிரான
ப�ோராட்டங்களுக்கு ஈழத் தமிழர்களிடமிருந்து
வலுவாக ஆதரவுக்குரல் வரவேண்டும். அப்போது
தான் உறவு வலுப்படும்.
தமிழ்நாட்டுத் தமிழர்களும், தமிழீழத் தமி
ழர்களும் சேர்ந்து தமிழர் சர்வதேச அமைப்பு ஒன்றை 
உருவாக்க வேண்டும் என்று பல ஆண்டுகளாக 
நான் கூறிவருகிறேன். நம் இரு தாயகம் வாழ்
மக்களுக்கு மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளில் வாழும்
தமிழர்கள் அனைவருக்கும் சர்வதேசப் பாதுகாப்பு
அமைப்பாக  அந்தத் தமிழர் சர்வதேச  அமைப்பு
செயற்பட வேண்டும்.
தமழர்களின் த�ொழில், வணிகம் ப�ோன்ற 
வற்றை சர்வதேச அளவில் விரிவுபடுத்தவும், வளர்
க்கவும் இந்தத் தமிழர் சர்வதேச அமைப்பு உதவும்.
அது மட்டுமல்ல, இந்தச் சர்வதேச  தமிழர்
அமைப் பில் உறுப்பு வகிக்கும் தமிழர்கள் தமிழ்
ஈழத்திற்காகவும், தமிழ்நாட்டிற்காகவும், வெளிநாட்
டுத் தமிழர்களுக்காவும் நடத்தும் சனநாயக  உரி
மைப் ப�ோராட்டங்ளக் ஐ.நா. மன்றத்தையும், பல்
வேறு நாடுகளின் அரசுகளையும், உலக  மனித
உரிமை  அமைப்புகளையும் நம்பக்கம் திரும்பிப்

இந்த சர்வதேச  அமைப்பில் பெரிய அள
வில் த�ொடங்க வேண்டும் என்று தயங்காமல் வீரி
யமுள்ளதாகச் சிறிய அளவில் த�ொடங்கி ப�ோகப்
ப�ோக விரிவுபடுத்தலாம்.
ஈழத் தமிழர் ஆதரவு நிறுவனம் என்ற 
வரம்புடன் த�ொடங்காமல் ஈழம், தமிழ்நாடு,
மலேசியா, சிங்கப்பூர் மற்றும் தமிழர்கள் புலம்
பெயர்ந்து வாழும் அனைத்து நாடுகள் ஆகியவற்று
க்கான தமிழர் பன்னாட்டு உரிமை மன்றம் த�ொடங் 
குவது பற்றி சிந்திக்கலாம். மாற்  றுக் கருத்துக்கள்
கூறப்பட்டால் அவற்றையும் நாம் ஆய்வு செய்ய 
லாம்.

கணக்கறிக்கையில் ... த�ொடர்ச்சி...
தகவல் அறியும் உரிமை 20ஆவது திருத்தத்தின்கீழ்
மாற்றப்படாது என்று கூறப்பட்டுள்ளப�ோதும்,
தகவல் அறியும் கட்டமைப்பிலும் மாற்றங்கள்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. சுயாதீன ஆணைக்
குழுக்கள் அரசமைப்பு பேரவையால் நியமிக்கப்
படுகின்ற நிலையில் 20ஆவது திருத்தத்தில் அரச 
மைப்பு பேரவையை நீக்க வேண்டும்.
எனினும் முன்மொழியப்பட்ட நாடாளு
மன்ற பேரவைக்கு, அதன் வரையறுக்கப்பட்ட
ந�ோக்கம் மற்றும் அதிகாரங்களைக் க�ொண்டு
பரிந்துரைகளைச் செய்ய  முடியாது, இதனால்
தகவல் அறியும் சட்டத்தின் செயற்பாடு ஆபத்துக்
குள்ளாகும்.
முன்மொழியப்பட்ட 20ஆவது திருத்தத்
தின் விதிகள், தேர்தல்களின் ப�ோது ப�ொதுச்
ச�ொத்துக்களைத் தவறாகப் பயன்படுத்துவதைத்
தடுக்க  அல்லது நடவடிக்கை எடுக்க  ஆணைக்
குழுவுக்கு உள்ள அதிகாரத்தைக் குறைக்கின்றன.
முன்மொழியப்பட்ட 20ஆவது திருத்தம், தேர்தல்
கள் ஆணைக்குழுவின் அதிகார வரம்பைக் கட்டு
ப்படுத்துகிறது. ப�ொது சேவை த�ொடர்பான எந்த 
வ�ொரு விடயத்திலும் ஆணைக்குழுவின் வழி
காட்டுதல்களைத் தடுப்பதன் மூலம் தேர்தலில்
முறைகேடுகளுக்கு வழியேற்படும்.
இந்தநிலையில் அரசமைப்பு சீர்திருத்தம்
அவசியமானது. எனினும் இதன்மூலம் ஊழலு
க்கு உகந்தசூழலை  உருவாக்கத் தாம் எதிர்ப்பை 
வெளியிடுவதாக ட்ரான்ஸ்பேரன்ஸி இன்டர்
நெசனல் குறிப்பிட்டுள்ளது.
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இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக  அது நடந்து க�ொண்டா 
லும், ப�ோர் என்று ஏற்பட்டால் அது தனது துருப்
புக்களை  இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக களமிறக்குமா 
என்பது கேள்விக்குறியே. அமெரிக்கா தனது ஆயுத
ங்களை அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதுடன்,
உளவுத் தகவல்களையும் வழங்கலாம்.
ஆனால் இந்தியாவை  ப�ொறுத்தவரையில்
இந்த  சூழ்நிலையை  தனக்கு சாதகமாக பயன்படு
த்தி சீனாவுக்கு எதிராக  ஒரு பேரம் பேசும் நிலை 
யை எட்டிவிட முற்பட்டு நிற்கின்றது. அது மட்டும
ல்லாது இந்த  விவகாரத்தை  முதன்மைப்படுத்தி
உள்ளுரிலும் ஒரு அரசியல் ஆதாயத்தை தேட முற் 
பட்டு நிற்கின்றது.

இந்தியா  - சீனா  எல்லைப் பகுதியான கல் மை மறுவளமானது. இந்தியாவை ப�ொறுத்தவரை 
வான் பகுதியில் கடந்த ஜுன் மாதம் இடம் பெற்ற  யில் சீனா தன்னுடன் ஒரு நேரிடையான பெருமெடு
ம�ோதல்களைத் த�ொடர்ந்து இந்தியா  சீனாவுக்கு
எதிராக த�ொடர்ந்து நடவடிக்கைகளை மேற் 
க�ொண்டுவருவதான த�ோற்றப்பாடுகள் ஏற்பட்டு
எனவே  தான் சிறு சிறு ம�ோதல்களின்
வருகின்றன.
மூலம் தனக்கு உள்நாட்டில் ஒரு விம்பத்தை ஏற்படு
த்த அது முயன்று வருகின்றது. அதே சமயம், அமெ 
ரிக்காவை  மகிழ்ச்சிப்படுத்த  சீனாவின் 59 வகை 
யான மென்பொருட்களை  தடை செய்துள்ளது.
பிரான்ஸ்  இடம் இருந்து ரபேல் வகையான ப�ோர்
விமானங்களையும் க�ொள்வனவு செய்துள்ளது.
ஆனால் சீனாவை ப�ொறுத்தவரையில் அது
ப்பிலான ப�ோருக்கு வரமாட்டாது என்று நம்புகி பாகிஸ்தானுடன் நெருக்கமான பிணைப்புக்களை 
ன்றது. ஏனெனில் சீனாவின் கவனம் முழுக்க அமெ  ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், சிறீலங்கவையும் தனது
ரிக்காவிற்கு எதிரான காய்நகர்த்தல்களிலும், தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தான் வைத்துள்ளது. மேலும்
வர்த்தக நலன்களிலும் தான் குவிந்துள்ளது. எனவே  இந்தியாவின் வான்படை பலப்படுத்தல்களுக்கு
தன்னை  சீனா கண்டுக�ொள்ளாது என இந்தியா  எதிரான தனது 32 விமானங்களை ம�ோதல்கள்
அதனை  உறுதிப்படுத்துவது ப�ோல இந்தி நம்புகின்றது.
இடம்பெற்ற பகுதிக்கு அண்மையாக  நகர்த்தியு
யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்குமிடையிலான உறவுக 
அதேசமயம், அமெரிக்காவுக்கும்- சீனாவுக் ள்ளது.
ளும் பலப்பட்டு வருவது ப�ோன்ற செயற்பாடுகள் குமிடையிலான உறவுகள் வேகமாக  சிதைவடை 
சீனாவின் படை பலத்திற்கு ஈடாக  தனது
முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ந்து வருகின்றன. அதாவது 1962ஆம் ஆண்டு ஏற்ப  படை  நகர்த்தல்களை மேற்கொள்ள  இந்தியாவின்
இந்தியா, அமெரிக்கா, யப்பான் அவுஸ்திரேலியா  ட்ட ஒரு நிலை  தற்போது த�ோன்றியுள்ளதாக  ப�ொருளாதாரம் இடம்கொடுக்காது. படை பலத்
ஆகிய நாடுகளின் கூட்டான படை  ஒத்திகை,
திலும், த�ொழில்நுட்பத்திலும் சீனா  இந்தியாவை 
அமெரிக்கா  தனது பசுபிக் பிராந்திய கட்டளைப்
விட பல மடங்கு முன்நிலையில் உள்ளது. அதன்
பீடத்தை இந்து - பசுபிக் கட்டளை மையமாக மாற் 
பாதுகாப்புச் செலவீனங்கள் கூட இந்தியாவை விட 
றியது ப�ோன்றவற்றை இங்கு குறிப்பிடலாம். அது இந்தியா கருதுகின்றது. இதன் மூலம் அனைத்துல 3 மடங்கு அதிகமானதே.
மட்டுமல்லாது, இந்தியாவுக்கான ஆயுதங்களை  கத்தின் கவனத்தை  தான் பெறலாம் என இந்தியா 
ஆகவே இந்தியாவின் சீண்டல்கள் அதிகரித்
வழங்கவும் அமெரிக்கா முன்வந்துள்ளது.
நம்புகின்றது. தனக்கும் ரஸ்யாவுக்கும் இடையில் தால் சீனா  தனது ஏனைய செயற்பாடுகளை  ஓரம்
2027ஆம் ஆண்டு உலகின் ப�ொருளாதார ஒரு நல்ல  உறவு உள்ளதாகவும் இந்தியா கருது கட்டிவிட்டு இந்தியா மீது கவனம் செலுத்தும். அது
வல்லரசான அமெரிக்காவை சீனா பின்தள்ளிவிடும் கின்றது.
தனது எல்லை  பிரச்சினையில் எந்தவ�ொரு விட்டு
என்ற கணிப்பின் பின்னர் தான் அமெரிக்கா  சீனா 
ரஸ்யாவுக்கும் தமக்கும் இடையில் மிக  க்கொடுப்புக்கும் இறங்கிவராது. எனவே இரு தரப்
வுக்கு எதிரான தனது ஆட்டத்தை ஆரம்பித்துள்ளது. நெருங்கிய உறவு உள்ளதாக  இந்தியாவின் பாது பும் பெரும் ப�ொருளாதார மற்றும் ஆளணி இழப்பு
2018ஆம் ஆண்டில் இருந்து சீனாவுக்கு எதிராக காய் காப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்  அண்மையில் தெரி க்களை சந்திக்க நேரிடும்.
களை  நகர்த்திவரும் அமெரிக்கா  சீனாவுடனான வித்திருந்தார்.
தன்னை  சுற்றியுள்ள தேசங்களை  சீனாவி
எல்லை நாடுகளை குறிவைத்து வருகின்றது.
ஆனால் 1962ஆம் ஆண்டும் சீனாவுக்கும் டம் இழந்துவிட்டு நிற்கும் இந்தியாவின் வெளிவி
தென் சீனக்கடலுக்கு அண்மையாக  வியட் ரஸ்யாவுக்கும் இடையில் நல்ல உறவுகள் இல்லாத வகாரக் க�ொள்கை என்பது காலவதியான க�ொள்
னாம், தாய்வான், பிலிப்பைன்ஸ், மலேசியா  என சமயத்தில் தான் ப�ோரில் இந்தியா த�ோல்வியை  கை. எனவே  சீனாவை  ஒரு நெருக்கடிக்குள் தள்ள 
பல நாடுகளை குறிவைத்து தனது உறவுகளை பலப் தழுவியிருந்தது. இந்தியாவுக்கான பிரதான ஆயுத வேண்டும் என்றால் தன்னை சுற்றியுள்ள நாடுகளில்
படுத்திவரும் அமெரிக்கா, சீனாவுக்கு எதிராக இந்தி விநிய�ோகம் செய்யும் நாடாக ரஸ்யா இருந்தாலும், உள்ள  இனங்களை  அல்லது அந்த  நாடுகளை  தன்
யா வையும் தூண்டிவிட முற்பட்டு நிற்கின் றது.
அது ஒரு வழமையான நடவடிக்கையாகவே பார்க் பக்கம் திருப்பவேண்டியதே  இந்தியாவின் முதன்
அவுஸ்திரேலியாவின் பேர்த் பகுதியில் கப்படுகின்றது.
மையான பணியாக இருக்க வேண்டும்.
தனது ஈரூடக கடற்படை  அணியினரின் தளத்தை 
எனவேதான் ப�ோர் ஒன்று ஏற்பட்டால்
நிறுவிய அமெரிக்கா, தற்போது இந்து சமுத்திரப் ரஸ்யா  இந்தியாவுக்கு நேரிடையான ஆதரவுகளை 
பிராந்தியத்தில் தனது பி-2 எனப்படும் அணுக்குண்டு வழங்கும் என்பது நடைமுறைச் சாத்தியமற்றது
வீச்சு விமானங்களையும் நகர்த்தியுள்ளது.
என்று கருதப்படுகின்றது. இந்தியா, ரஸ்யா, சீனா 
உட்கட்சி ம�ோதல் ... த�ொடர்ச்சி...
ஒரே  தடவையில் 7 அணுக்குண்டுகளை  ப�ோன்றவை சங்காய் கூட்டமைப்பு, பி.ஆர்.ஐ.சி.
சுமந்து செல்லும் இந்த  விமானங்கள், எதிரியின் எஸ் ப�ோன்ற அமைப்புக்களில் இருக்கின்றன. இந்த  பினர் பதவி மாவை  சேனாதிராஜாவுக்கு வழங்க 
ரடார் திரைகளில் இருந்து தப்பிக்கும் திறனைக் ப�ொருளாதார கூட்டமைப்பை சிதைத்துவிட ரஸ்யா  ப்படாது அம்பாறை  மாவட்டத்திற்கு வழங்கப்
க�ொண்டதுடன், உளவுத்தகவல்களையும் திரட்டும் விரும்பாது. அனைத்துலகத்தை  ப�ொறுத்தவரை  பட்டது த�ொடர்பில் துரைராஜசிங்கம் மீது நம்பி
திறன்கொண்டது. இந்த விமானங்களின் வரவு என் யில் அமெரிக்காவின் மிரட்டல்களுக்கு அஞ்சியே  க்கையிலா  பிரேரணை  ஒன்றை க�ொண்டு வருவ
பது இந்திய - சீனா ப�ோர் ஏற்பட்டால் அமெரிக்கா  பிரித்தானியா  குவாவே  நிறுவனத்தின் 5 ஜி த�ொழி தற்கு மாவையின் ஆதரவாளர்கள் முயற்சி செய்தி
இந்தியாவுக்கு சார்பாக களமிறங்கும் என்ற த�ோற்  ல்நுட்பத்திற்கு தடை  விதித்ததே  தவிர அவர்கள் ருந்த  நிலையில், துரைராஜசிங்கம் தற்போது
றப்பாட்டை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சீனாவுக்கு எதிராக நேரிடையாக  இறங்கப் ப�ோவ பதவி விலகியுள்ளது தமிழரசுக் கட்சிக்குள் இடம்
பெற்றுவரும் ம�ோதல்கள் அதிகரித்து வருவதை 
இவை  எல்லாம் ஊடகங்களால் ஏற்ப  தில்லை.
டுத்தப்பட்ட ஒரு அனுமானங்களே  தவிர, களநில
அமெரிக்காவை 
ப�ொறுத்தவரையிலும் காட்டுகின்றது.
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இனவழிப்பு ஒரு பாலினக் குற்றம்

பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு மக்கள் சமூகத்தை 
முழுமையாகவ�ோ  அல்லது பகுதியாகவ�ோ  அழிக்
கும் குறிக்கோளுடன் தடை செய்யப்பட்டுள்ள 
சில செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளுதல் அல்லது
செய்யவேண்டிய செயற்பாடுகளை செய்யாமல்
விடுதலே  ‘இன வழிப்பு’ ஆகும் என்று பன்னாட்
டுச் சட்டம் வரையறை செய்கிறது. தடை செய்யப்
பட்ட நடத்தை என்று ஐந்து வகையான விடயங்கள்
ச�ொல் லப்படுகின்றன. படிப்படியாகச் சாவை 
வருவிக்கக்கூடிய செயற்பாடுகள் உட்பட சாவை 
வருவிக்கக்கூடியவை  மற்றும் சாவை  வருவிக்கா 
தவை  என்ற  இரண்டு விதமான செயற்பாடுகளை 
யும் உள்ளடக்குகின்ற விடயங்கள் இவற்றில் அடங் 
குகின்றன. பாலியல் வன்முறை ப�ோன்ற உளரீதியி
லான அல்லது உடல் ரீதியிலான தீங்கை விளைவி
த்தல், ப�ோதிய உணவு, நீர், மருத்துவ வசதி ப�ோன்
றவற்றை  வழங்காது உடல் ரீதியிலான அழிவை 
ஏற்படுத்துதல், கட்டாயக் கருத்தடை  மூலம் பிறப்
பைத் தவிர்க்கும் விளைவுகளை  இலக்காகக்
க�ொண்ட சூழலை நிர்ப்பந்தித்தல், கனடாவின் வதி
விடப் பாடசாலை  ஒழுங்கமைப்பு ப�ோன்று குழு
விலிருந்து பிள்ளைகளை  வலுக்கட்டாயமாகப்
பிரித்தெடுத்தல் ப�ோன்ற செயற்பாடுகளை  ‘இன
வழி ப்பு’ உள் ளடக்குகின் றது.

மேலும் இனவழிப்பு அதிகளவில் ஒரு
பாலினக் குற்றமாகும். இங்கே  உள்ளடக்கப்படும்
செயற்பாடுகள் எல்லாம் பெண்களையும், பெண்
பிள்ளைகளையும் பாதிக்கக்கூடியவை. இனவழி
ப்பை  ஒரு கூட்டுப்படுக�ொலைக்குள் மட்டும்
உள்ளடக்குவது, இனவழிப்பு வன்முறையின்
பாலினப் பாதிப்புகளை  மறைத்துவிடுவதுடன்,
பெண்களுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்படும் வன்
முறைகள் முழுச் சமூகத்தையுமே  அழித்தொழிக்
கும் தன்மையை பன்மடங்கு அதிகரிக்கின்றது
என்ற  உண்மையையும் கவனத்திற் க�ொள்ளத்
தவறுகின்றது. உதாரணமாக, பெண்களுக்கும்,
பெண் பிள்ளைகளுக்கும் எதிராக மேற்கொள்ளப்ப 
டும் பாலியல் வன்புணர்வு மற்றும் பாலியல்
வன்முறைகள், சமூக  ரீதியிலான களங்கத்தைக்
க�ொண்டிருப்பதுடன் “சமூகத்துக்கு இடையே 
யான ஒத்திசைவைக் குறைத்து, பாலியல் இனப்
பெருக்கத்தின் மூலம் தன்னைப் புதுப்பிக்கும் பாது
காக்கப்பட்ட குழுவின் ஆற்றலையும் குறைப்பது
டன், குறிக்கப்பட்ட சமூகத்தின் உறுப்பினர்களுக்
கிடையே இருக்கின்ற பிணைப்புகளை நிர்மூலமாக்
கும் தன்மை யைக்கொண்ட ஆழமான உளவியற் 
பாதிப்பு களைகளையும் ஏற்படுத்தி விடுகிறது”
என்று பூக�ோள நீதி மையம் குறிப்பிடுகின்றது.
இப்படிப்பட்ட விளைவுகள் குறிப்பிட்ட
சமூகத்தை படிப்படியான சாவுக்கும், அழிவுக் கும்
இட்டுச்செல்வதுடன், உடனடியாக மேற்கொள்ளப்

Vw;Wf;nfhs;fpwJ fNdba muR
இயல்பைக்
படும் படுக�ொலைகளுக்கு எந்த விதத்திலும் குறை  த�ோற்றுவிக்கும்
ந்தவையல்ல  என்ற  உண்மையும் உணரப்பட  க�ொண்ட வரைவிலக் கணத்தில் gFjp
ஏனைய
வேண்டும். அடக்கியாள்தல், அதிகாரம், ஆண்மை  குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
ப�ோன்ற ஆழமான பாலின பார்வையை வெளிப்ப  இனவ ழிப்பு செயற்பாடுகளை 
02
முழுதாக கவனத்
டுத்துகின்ற  இனவழிப்புக்குள் உள்ளடக்கப்படும் முற்று
இச்செயற்பாடுகள் அனைத்துமே  இந்தப் பாலி
னக் கண்ணாடியூடாக ந�ோக்கப்படலாம். மனிற் 
ற�ோபாவின் ஆதிக்குடிகளுக்கான நீதி த�ொடர்பாக 
1991ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை,
ஆதிக்குடிகள் த�ொடர்பாக  1996ஆம்ஆண்டு வெளி
யிடப்பட்ட அரச குடும்பத்தின் அறிக்கை, 2001ஆம்
ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட ஆதிக்குடிகளுக்கான
நீதியை அமுல் நடத்தும் ஆணை யத்தின் அறிக்கை,
2015 ஆம் ஆண்டு வெளியிப்பட்ட உண்மைக்கும்
நல்லிணக்கத்துக்குமான ஆணையத்தின் அறிக்கை
ப�ோன்ற  அறிக்கைகளுடன் நாடு தழுவிய விசார
ணையின் அறிக்கையை  இணைத்து வாசிக்கின்ற 
ப�ோது, இனவழிப்பு நடத்தையை உள்ளடக்கும் பூர்
வீ கக் குடிகளைச் சேர்ந்த பெண்களையும், பெண்பிள்
ளைகளையும் பாதிக்கின்ற  ஏராளமான கனேடியக்  
க�ொள்கைகளை  இனங்காணக்கூடியதாக  இருக்
கிறது

ஒரு அரசின் குறிக்கோளை நிறுவுதல்

jkpopy; n[ae;jpud;
பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்தை முழுமை 
யாகவ�ோ  அன்றேல் பகுதியாகவ�ோ  அழிக்கும்
விசேட எண்ணத்தைக் க�ொண்டிருத்தல் இனவழிப்
பின் இரண்டாவது சட்டபூர்வ  அம்சமாகும். ஒரு
அரசுக்குரிய ப�ொறுப்பை  ஆய்வு செய்யும் ப�ோது
இந்த  ‘விசேட ந�ோக்கம்’ என்பது ஒருவகையில்
கற்பனையான விடயமாகும். ஏனென்றால், ஒரு
தனிநபரைப் ப�ோலன்றி ஒரு அரசுக்கு சிந்திக்கும்
தன்மை  இல்லை. இதன் விளைவாக  ஒரு அரசின்
ந�ோக்கம் என்பது அதன் க�ொள்கைகள் மூலமாகவும்
இன்னும் விசேடமாக  ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை 
அழிக்கும் ந�ோக்கத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற  ஒரு
நீண்ட கால நடத்தை  வடிவத்தின் மூலமாகவுமே 
நிரூபிக்கப்படலாம். பன்னாட்டு நீதித்துறையைப்
ப�ொறுத்த  வரையில், அழித்தல் என்று இங்கு குறி
ப்பிடப்படும் விடயம் உடல் ரீதியாகவும் உயிரி
யல் ரீதியாகவுமே  புரிந்துக�ொள்ளப்படுகிறது.
அதே வேளையில் நாடளாவிய விசாரணையைப்
ப�ொறுத்தவரையில் சமூக  அலகாக  இருக்கும் ஒரு
குழுமத்தை  அழிப்பதை  இது குறிக்கும். சில பன்
னாட்டு குற்றவியல் நீதிமன்றுகளுடன் இதனை 
ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் ப�ோது, அழித்தொழித்தலுக்கு
நாடளாவிய விசாரணை க�ொடுக்கும் அர்த்தம் மிக 
வும் முன்னேற்றகரமானதாகும். ஒப்பந்தச் சட்ட
ங்கள் த�ொடர்பான வியன்னா சாசனத்தையும்
வெவ்வேறு நீதித்துறை த�ொடர்பான க�ொள்கைத்
திரட்டுக்களின் ஆய்வுக்கட்டுரைகளையும் அடிப்ப 
டையாகக் க�ொண்டே இவ்வாறான விளக்கம் நாட 
ளாவிய விசாரணையால் முன்வைக்கப்பட்டது.
‘சமூக  அலகாக  இருக்கின்ற சமூகங்களை 
அழித்தல்’ என்னும் விடயத்தை  இனவழிப்பை 
இலக்காகக் க�ொண்ட அழித்தொழிப்பு நடவடிக்கை
க்குள் உள்ளடக்குவது, நாடளாவிய விசாரணையில்
இனவழிப்பின் ந�ோக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படும்
பாலின அணுகுமுறையுடன் இசைந்து செல்கிறது.
கூட்டுப் படுக�ொலைகளில் மட்டும் கவனத்தை 
குவிமையப்படுத்துவது என்பது பெண்களையும்,
பெண்பிள்ளைக ளையும் அதிகமாகப் பாதிக்கி
ன்றதும், ஒரு சமூக  அலகு என்ற  அடிப்படையில்
குறிப்பிட்ட சமூ கத்தின் அடிப்படையையே  அழி
த்து, குறிப்பிட்ட குழுமத்தின் அழிவுக்கே  இட்டுச்
செல்லக்கூடிய நீண்ட காலக் காயத்தழும்புகளை 
குறிப்பிட்ட குழும த்தின் சமூகக் கட்டமைப்புக்குள்

தில் க�ொள்ளத் தவறுகிறது என்பது சுட்டிக்
காட்டப்படவேண்டிய
விட 
யமாகும்.
‘இந்தியர்களின் சட்டத் தில்’   இருந்து ஆரம்பித்து
‘வதி விடப் பாடசாலைகள்’, ‘அறுபதுகளில்
அள்ளப்பட்டது’ என்னும் விடயங்களைக் கடந்து
பூர்வீகக்குடிகளைச் சேர்ந்த  பெண்கள் மீது மேற் 
க�ொள்ளப்பட்ட கட்டாயக் கருத்தடை  வரை கன
டாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இனவழிப்புக் க�ொள்
கைகளின் வடிவத்தை  நாடளாவிய விசாரணை 
க�ோடிட்டுக் காட்டியது. இந்தக் க�ொள்கைகளின்
மூலமாக  உடல்ரீதியாகவும், உயிரியல் ரீதியாகவும்
சமூக  அலகாகவும் பூர்வீகக் குடிகளை  அழிக்கும்
ந�ோக்கத்தை கனடா வெளிப்படுத்தியிருக்கிறது.
இன்றுவரை  இந்தக் க�ொள்கைகள் த�ொடர்ந்து
வந்திருக்கின்றன என்பதுடன், பூர்வீகக் குடிகள்மட்
டில் மிகவும் குறிப்பாக  பெண்கள் மற்றும் பெண்
பிள்ளைகள் மட்டில் மிகவும் ம�ோசமான பாதிப்
புகளையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்பதும் தெளி
வாகி றது.

காலனீய விடுவிப்பு செயற்பாட்டை மிக வும்
நேர்மையான முறையில் முன்னெடுத்தல்

சட்டத்துக்கும் சட்டபூர்வமான ப�ொறுப்புக்குமான

தேடலுக்கும் அப்பால், இனவழிப்பு என்பது ஒரு
த�ொடர்செயன்முறை என்பது புரிந்துக�ொள்ளப்பட 
வேண்டும். ‘அன்ட்ரூ வூள்போட்’ (Andrew Woolford)
எழுதியதைப் ப�ோன்று இனவழிப்பு என்பது “பழக்
கவழக்கங்கள், க�ோட்பாடுகள், ந�ோக்கங்கள் என்ப 
வற்றை உள்ளடக்கிய மிகச் சிக்கலான கூட்டாகும்.”
கனடாவின் காலனீய சூழலைப் ப�ொறுத்த  வரை 
யில், பூர்வீகக் குடிகளை இல்லா த�ொழிப்பதையே 
இவை கூட்டு இலக்காகக் க�ொண்டவை.

இனவழிப்பு, விளைவு த�ொடர்பானத�ோ
எண்ணிக்கை த�ொடர்பானத�ோ அல்ல

இனவழிப்பு என்பது விளைவு த�ொடர்பா 
னத�ோ, எண்ணிக்கை த�ொடர்பானத�ோ  அல்ல.
கனடாவில் உள்ள  பூர்வீகக் குடிகள், அழிவுக்கு
இட்டுச்செல்லக்கூடிய க�ொள்கைகளை த�ொடர்ச்சி
யாக எதிர்த்தும், திசைதிருப்பியும் உயிர்பிழைத்திரு
க்கின்றன. ஆனால் இதனால் இக்கொள்கைகள் எந்த 
விதத்திலும் தமது இன வழிப்புக் க�ொள்கையை 
இழந்து விடுவதில்லை. எல்லாவற்றுக்கும்மேலாக,
பூர்வீகக் குடிகளின் துன்பங்களைக் கண்டு சளைத்து
விடாத இயல்புக்கும், அவர்களது பலத்துக்கும் இது
சான்றாகும்.
பூர்வீகக் குடிகளை கனேடிய நாடு நடத்திய
முறையை, இனவழிப்பாக  அழைப்பது, கடந்த 
காலத்தைய�ோ, நிகழ்காலத் துன்பங்களைய�ோ 
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அதுப�ோலவே பழந்தமிழ் செப்பேடுகளில் அவை
‘ஒயிலான வண்ணமயிற் க�ொத்தவளென்
வந்துள்ளமை ஆச்சரியமில்லை.
றும்’ எனும் சான்றாகும்.
என்ற சான்றை க�ொண்டுள்ளது என்பதற்கு தக்க  ‘வட்டும் வழுதுணையும் ப�ோல் வாரும்’ (நாலடியார்)
மட்டக்களப்புச் ச�ொல்லில் பிறகு என்பது
எடுத்துக்காட்டு.
பேச்சுத் தமிழில் பின்ன  என்று வரும். திருவாச 
இன்னும் ஒரு உன்னதமான ச�ொல் மட்ட
மட்டக்களப்பு தமிழக  மக்கள் அனேக  கத்திலும், பெரிய புராணத்திலும் இதன் திருத்திய
க்களப்பில் இவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் அது மாக சமைப்பதற்கு தேவைப்படும் விறகினை  வடிவமான பின்னை இருக்கிறது.
‘ஏமம்சாமம்’ என்பதுதான். இங்கு ‘சாமம்’ இது ‘க�ொள்ளி’ என்றே பேச்சு வழக்காக  இன்றும் ‘படுவேன் படுவதெல்லாம் நான்
இரவு என்று ப�ொருள்படும். இதற்கு சூடாமணி, க�ொண்டுள்ளமையும் அவை அன்றே பழந் தமிழில் பட்டாற் பின்னை பயனென்னே!’ (திருவாசகம்)
நிகண்டு என்பன சாட்சியளிக்கின்றன. ஏமம் என் செந்தமிழாக  வந்துள்ளமையும் இம்மக்களின் பூர்
குழறுதல் என்னும் மட்டக்களப்புத் தமிழ்
கின்ற ச�ொல் மலையாள ம�ொழியிலும் உண்டு என் வீகத்துக்கு எடுத்துக்காட்டே.
ச�ொல்லுக்கு புலம்புதல் என்று ப�ொருள். இது
கிறார் பேராசிரியர் ஆ.வேலுப்பிள்ளை அவர்கள்.
குறத்தி மாட்டிய வறற்கடைக் க�ொள்ளி இலக்கியங்களில் இவ்வாறு வருகிறது.
(புறநாநூறு)
குயில் பைதல் காள் கண்ணன் நாமமே
குறிஞ்சி, கூதீர் யாமம் என்மனார் புலவர் (த�ொல்
க�ொள்ளி வாய்ப் பேய்க் குழவிக்கு குழறிக் க�ொன்றீர்’ (நம்மாழ்வார்)
காப்பியம்)
(கலிங்கத்துப் பரணி)
இவ்வாறு மட்டக்களப்பு தமிழகம் பயி
இடையிருள் யாமத்து என்னையீங்கு
ஆனால் இப்போது இம்மக்கள் க�ொள்ளி ன்று வந்திருக்கும் அழகு தமிழ் ச�ொற்கள் ப�ோ ன்று
அழைத்தனை (மணிமேகலை)
என்பது ஏத�ோ க�ொச்சைத் தமிழ், படியாதவன் இன்னும்
நளன் யாமத்தும் பள்ளிக�ொள்ளான் (நெடுநல் பேசும் ஒன்று என நினைத்து அவர்களது நல்ல 
உழக்குதல், திண்ணை, வெட்டைக்குப்
வாடை)
வழக்காறுகளை வழுக்க விட்டுக்கொண்டிருப்பது ப�ோ, கச்சை, அறுநாக்கொடி, குடி, குரவை ப�ோன்ற 
இன்னொரு ச�ொல் மட்டக்களப்பு தமி பரிதாபமே.
நற்தமிழ் ச�ொற்கள் இன்றும் இம்மக்களின் நாவில்
ழகத்தில் இதை  உச்சரித்தாலே பக்தி, பயம், சந் 
அடுத்தது ஆணம் எனும் மட்டக்களப்பு தவழ்வது அன்றய பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில்
த�ோசம், தூய்மை  என்பன குடிக�ொண்டுவிடும் தமிழர்களின் கறிவகைகளில் ஒன்று. க�ொச்சிக்காய் அழியா  மறைச் சான்றாதாரங்களாக  மிழிர்வது
அந்தச் ச�ொல் தான் ‘சடங்கு’ (வைகாசிச் சடங்கு, தூள் ப�ோடாமல் தேங்காய்ப்பால் நிறைய விட்டு இம்மக்களின் பூர்வீகம், உரித்து, என்பனவற்றை 
வைரவர் சடங்கு). சடங்குகளின்போது, கண்ணூறு, ஆக்கப்படும் சுவையான கறி இது. அதற்கு மரண பறை சாற்றுகிறது. இந்த எடுத்துக்காட்டுகள் மட்ட
நாவூறு கழிப்பதற்க்காகச் செம்பில் தண்ணீர் ஓதிக் வீட்டு அமுதுகளில் நல்ல  மரியாதை  உண்டு. க்களப்பில் வழங்கும் தமிழ் ச�ொற்களின் பழமை 
க�ொடுத்தல் என்பன பட்டி த�ொடங்கி பட்டணம் மண்டல புருடர் வழங்கிய சூடாமணி நகண்டு யையும் செழுமையையும் சங்க  இலக்கியங்கள்
வரைக்கும் விசேசமாக  நடைபெறும் வழக்குகள். ‘ஆணமே  குழம்பொடு’ என்று ச�ொல்கிறது. இது உட்பட பழந்தமிழ் இல க்கி யங்களை சான்றுகாட்டி
புழந்தமிழ் இலக்கியங்களும் இதனைப் பறைசாற்  ப�ோலவே  தமிழர் திருநாள் தைப்பொங்கலிலும், மேலே  விளக்கியதன் மூலம் மட்டக்களப்பு உட்
றுகிறது.
க�ோயில் திருவிழாக்களிலும் புக்கை அல்லது பட ஈழத்திருநாடு எங்கும் தமிழர்கள் மிகப் பழங் 
சீர் மறைத் த�ொழிற் சடங்கு செய்திருந்து
ப�ொங்கலுக்கு பஞ்சம் இருக்காது. புழந்தமிழ் இல காலந்தொட்டே  வாழ்கிறார்கள் என்பதனை  உறு
க்கியங்களிலும் புக்கை, புற்கை என்று இருப்ப  திப்படுத்துவதுடன். மட்டக்களப்பின் தமிழ் செந் 
நூல் முனிவர்.....(பெரிய புராணம்)
தனை இங்கே காணலாம்.
தமிழ் அந்தஸ்து பெறுவதற்கு அவர்களின் இனிய
ப�ோற்றுஞ் சடங்கை நன்னாதே...(கடு வெளிச்
எழிய ம�ொழிவழக்கும் ஒரு காரணம் என்று பேரா 
சித்தர்)
த�ௌநீர் புற்கை ஆயினும் தாள் தந்து
சிரியர் கூட  அழுத்திச் ச�ொல்வது இம் மக்களின்
இன்னொரு மட்டக்களப்பு தமிழகத்தில்
உண்ணலின் ஊங்கு இனியது இல் பாரம்பரியத்தினை உறுதிப்படுத்துகிறது.
எம்முன்னோர் இன்றும் பேசும் ஒரு மரக்கறி வகை  (திருக்குறள்)
வழுதுணங்காய்
நெடுநீர் புற்கை நீத்தனம் வரற்கே (புறநானூறு)
என்கின்ற ச�ொல். அதை  ஒரு நாட்டுப்புறக்
கவிஞர்கூட  இப்படிச் ச�ொல்லியது ஞாபகம்
அடுத்து ஒசில் என்னும் மட்டக்களப்பு
வருகிறது.
தமிழ் ஒயில் எனும் ச�ொல்லின் திரிபாகும். இதற்கு
தமிழர் தாயக ... த�ொடர்ச்சி...
‘வாழக்காய் மந்தம்
அழகு என்று ப�ொருள். ஆனால், ஒசில் என்பது
வழுதுணங்காய் செங்கிரந்தி
சந்தர்ப்பத்தைப் ப�ொறுத்து அழகின்மையையும்
த�ொன்மையை சிதைக்கும் வகையில் பல பகுதிக 
கீரை குழுமை –என்
சுட்டும். பட்டினத்தார் இச்சொல்லை பல இட 
ளில் ப�ௌத்த  விகாரைகள் உருவாக்கப்பட்டு,
கிளிம�ொழிக்கு என்ன கறி?’
த்தில் பயன்படுத்தியுள்ளார். அது
அவ்  விகாரைகளை மையப்படுத்தி சிங்களக்
குடியேற்  றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு, இம்மண்
டா  வது தடவையாக  குடியேறிகளின் நாட�ொன்
பூர்வீகக் குடிகளை ... த�ொடர்ச்சி...
ணின் வரலாறு திரிக்கும் முயற்சிகள் மேற்கொ
றில் ஒரு உத்திய�ோகபூர்வ  அறிக்கை, இனவழி
ள்ளப்பட்டது.
அல்லது ஏனைய சமூகங்களைய�ோ  எந்தவிதத்தி ப்பு நடைபெற்றிருக்கிறது என்பதை வெளிப்
இதற்கென   ‘சேருவில விகாரை’, திரும
லும் மறுப்பதற்குச் சமனாகாது என்பது மட்டுமல் படையாகத் தெரிவித்திருக்கிறது. அத்துடன் வர
லை நகரில் அமைக்கப்பட்ட ‘க�ோகர்ண விகாரை’
லாமல் ‘இனவழிப்பு’ என்னும் பதத்தை  அது லாற்றில் முதற்தடவையாக பதவி வகிக்கும் ஒரு
திரியாயில் அமைக்கப்பட்ட ‘திரியாய் விகாரை’
எந்  தவிதத்திலும் பலவீனப்படுத்துவதில்லை. பிரதம மந்திரி தனது நாட்டில் இனவழிப்பு நடந் 
கன்னியாவில் அமைக்கப்பட்ட ‘வில்கம் விகா 
அத்து டன் பூர்வீகக் குடிகளைச் சேர்ந்த பெண்கள் ததை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். இது வரலா ற்றை 
ரை’ மற்றும் தம்பலகாமம், கந்தளாய் உட்பட 
மற்றும் பெண்பிள்ளைகள் மட்டில் மேற்  நிச்சயம் மாற்றும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம்.
பல பகுதிகளிலும் அமைக்கப்பட்ட விகாரைகள்
க�ொள் ளப்படும் வன்முறைகளுக்கான தீர்வைக்
பூர்வீகக் குடிமக்கள் த�ொடர்பாக, காலனீய
பெரிதும் உதவின.
க�ொடுக்கும்தேவை  யிலிருந்து எந்தவிதத்திலும் அரசுகள் குறிப்பாக  தமது வரலாற்றைப் ப�ொறு
நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் பெயரில்
கவனத்தை  அது திசை  திருப்பாது. மாறாக, த்த  மட்டில் பாரம்பரியமாக  தாம் எந்தவித
உருவாக்கப் பட்ட பெரும் திட்டங்கள் தமிழ்ப்
இழைக்கப்படும் க�ொடுமை களுக்குப் குற்றமும் இழைக்கவில்லை  என்று தம்மைப்
பெயர்களை  சிங்களப் பெயராக  மாற்றப்பட்டு
பெயரிடு வதே  ஒருவகை  நீதி வடிவமாகும் பாதுகாத்துக்கொள்ளும் அணுகுமுறையே கைக்
சிங்களக் குடியேற்றங்களை  ஏற்படுத்தின. ‘அல்
என்பதுடன் பாதிக்கப்பட்டவர்களதும், உயிர் க�ொண்டிருக்கிறார்கள். கனடா  தான் உருவாகிய
லிக்குளம்’ ‘அல்லைத்’ திட்டமாகவும், ‘கந்தளாய்
பிழைத்தவர்களதும் அனுபவங்களை  ஏற்றுக் காலத்திலிருந்து இன்று வரை மேற்கொண்ட
குளத்’ திட்டம் ‘கந்தாவ’ திட்டமாகவும், ‘முதலி
க�ொள்ளும் ஒரு முக்கிய செயற்பாடாகும். கடந்த  பாதகமான செயற்பாடுகளை  ஏற்றுக் க�ொண்ட
க் குளம்’ ‘ம�ொரவேவ’ திட்டமாகவும், ‘பெரிய
காலம் த�ொடர்பாக  ஒரு ப�ொதுவான புரிதலின் விடயம் எதிர்காலத்தில் முன்னோக்கிச் செல்வதற் 
விளாங்குளம்’
‘மகாதிவுல்வெவ’, ‘குமரேசன்
அடிப்படையில் எதிர்காலத்தைக் கட்டியெழுப் கான அத்திவாரமாகும். நாடளாவிய விசாரணை 
கடவை’ ‘க�ோமரங்கடவ’ திட்டமாகவும், ‘பதவி
பும் ஒரு முக்கிய செயற்பாடு இது என்பத�ோடு தனது இறுதி அறிக்கையில் ‘நீதிக்கான 231 அழை 
க்குளம்’ ‘பதவியா’ திட்டமாகவும், ‘யானைஆறு’
நல்லிணக்கத்தை  ஏற்படுத்தும் ஒரு மிக  முக்கிய ப்புக்களை’ குறிப்பிட்டிருக்கிறது. இது சட்டபூர்வ 
‘யான் ஓயா’ திட்டமாகவும் மாற்றப்பட்டது.
செயற்பாடும் ஆகும்.
மாக  முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதுடன்
இம்மாவட்டத்தை சிங்கள மாவட்டமாக 
பூர்வீகக் குடிகளுக்கு எதிராகக் கனடாவில் மேற் 
காட்டும் ந�ோக்கில்
திருக�ோணமலை நகர்ப்பகுதி
வரலாற்றில் முதற்தடவையாக பதவி வகிக்கும் க�ொள்ளப்பட்ட இனவழிப்புக்கான ப�ொறுப்பை 
யையும், கடற்கரைய�ோரப் பகுதிகளையும், மாவ
ஒரு பிரதம மந்திரி தனது நாட்டில் இனவழிப்பு ஏற்றுக் க�ொள்வதற்கும் சமனாகும். இந்த  அழை 
ட்டத்தின் உள்பகுதிகளையும் சிங்களமயப்படு
ப்புகளை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படு
நடந்ததை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்
த்தி, தமிழர் பிரதேசங்களையும், துண்டாடும் திட்
மிகவும் துணிகரமான முறையில் இந்த  வதற்கு ஒரு நேர்மையான முறையிலும் மிகுந்த 
டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதில் தமிழ்ப்
விசாரணையின் முடிவையும் அதனுடன் இணை  ஈடுபாட்டுடனும் கனேடியச் சமூகத்தின் அனை 
பெயர் பகுதிகள், சிங்களப் பெயர்களாக மாற்றம்
ந்துள்ள  இனவழிப்பை  முடிவுக்குக் க�ொண்டுவர த்து மட்டங்களிலும் காலனீய விடுவிப்பை மே 
செய்யப்பட்டன.
வேண்டிய சட்டபூர்வமான கடப்பாட்டையும் ற்கொள்வது அவசியமானதா கும். இச்செயற்பாடு
த�ொடரும்…
கனேடிய அரசு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. இரண் இக்கணத்திலிருந்தே ஆரம்பமாக வேண்டும்.

மட்டக்களப்பு பேச்சுத் ... த�ொடர்ச்சி...
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னைய�ோலை யி ல் ,
குறிப்பாக  குருத்தோலை 
நார், ஈர்க்கு, மட்டை என்பவற்றைக்
க�ொண்டு வீட்டுக்குத் தேவையான
பாவனைப்
ப�ொருட்களான
பெட்டி, கடகம், சுளகு, பாய்,
நீத்து ப்பெட்டி, தடுக்கு, குட்டான்,
உமல், த�ொன்னை, வட்டில், கயிறு, தூரிகை,
விசிறி, த�ொப்பி, கிலுகிலுப்பை, பூக்கள், பூச்சாடி
கள், அலங்காரப் ப�ொருட்கள் இழைப்பதை 
பன்னவேலை  என்பார்கள். அன்றைய காலத்தில்
இது பெண்களின் முக்கிய குடிசைக் கைத் த�ொழி
லாகவும், பெண்தலைமை  தாங்கிய குடும்பங்களு
க்கு ச�ோறு ப�ோட்ட த�ொழிலாகவும் காணப்பட்டது.
பழந்தமிழர் வாழ்வில் பனைமரமே பணம்
தரும் மரமாக  விளங்கியது.அது மட்டுமல்லாது
பாடசாலைகளிலும் பன்னவேலை பாடமும்
பயிற்றுவிக்கப்பட்டது.இப்போலெ்லாம் இவை 
புறந்தள்ளப்பட்டு, பிளாஸ்ரிக் பாவனை  பெருகி
சூழலையே  மாசாக்கிக் க�ொண்டு இருக்கின்றன.
பனம்சார் உற்பத்திப்பொருட்களை  அமெரிக்கா,
கனடா, யேர்மனி, அவுஸ்திரேலியா, பிரித்தானியா 
ப�ோன்ற வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து சிறித
ளவு அந்நியச் செலாவணி பெறும் நிலை காணப்
பட்டாலும், இவற்றை கண்காட்சிகளிலேயே 
இன்றைய இளைய�ோர் காணும் அவல நிலையும்
காணப்படுகின்றது.
முன்பெல்லாம் விறகைப் பயன்படுத்தி
சமையல் செய்யும் ப�ோது பாத்திரத்தில் புகைக் கரி
காணப்படும். நேரடியாக பாத்திரங்களை நிலத்தில்
வைத்தால் கரி பட்டுவிடும் என்பதாலும், சமையல்
பாத்திரங்களின் அடிப்பகுதி பெரும்பாலும் வளை 
வாகவே காணப்பட்டதால் நேரடியாக  தரை  யில்
வைப்பதன் அச�ௌகரியத்தைத் தவிர்க்கவும் திரு
கணை பாவிக்கப்படுறகிறது. தற்போது வண்ணம்
பூசப்பட்ட திருகணைகளை சந்தைகளில் காணக்
கூடியதாக உள்ளது.
திருகணையுடன் மூன்று இழைகள் இணை 
க்கப்பட்டு கூரையில் த�ொங்கவிடக் கூடியவாறு
அமைக்கப்பட்ட பனைசார் உற்பத்திப் ப�ொருளான
உறி உலர்ந்த உணவுகளை சேமிக்கவும், சாப்பாட்டுப்
ப�ொருட்களை பூனை, நாயிடமிருந்து பாதுகாப்பாக 
க ள ஞ் சி ய ப்ப டு த்த வு ம்ப ய ன்ப டு த்தப்பட ்ட து
இன்று எதைக் களஞ்சியப்படுத்துவதானாலும்
குளிர்சாதனப் பெட்டிதான்.
அத்துடன், அடுக்குப் பெட்டிகள் ஒன்றினுள்
ஒன்று வைக்கக்கூடியதாக  இழைக்கப்பட்டு ஒரு
அடுக்கில்  5 முதல் 10 பெட்டிகள் வரை இருக்கும்.
பலவித தேவைகளுக்கும் அவற்றின் அளவுக்கேற்ப 
பயன்படுத்துவர். நல்ல கவனமாகப் பாவித்தால் 15
வருடங்கள்கூட பிய்ந்து விடாமல் இருக்கும்
அஞ்சறைப் பெட்டி எனப்படும் சற்சதுர வடிவான
பெட்டியை  அன்றைய நாட்களில் சந்தை  வியா 
பாரிகள் காசு வைக்கவும், சமையலறையில் பலசரக்
குப் பெட்டியாகவும் ஆயுள்வேத வைத்தியர்கள்
மருந்து காவும் பெட்டியாகவும் பாவித்தார்கள்.
வெற்றிலை, பாக்கு, புகையிலை பாவிப்பவர்கள்
அதைப் பத்திரமாக வைப்பதற்கு க�ொட்டைப் பெட்
டியை  உபய�ோகிப்பர். இது ஒன்றினுள் ஒன்றை 
வைக்கக் கூடிய வகையில் தனியான மூடியுடன்
கூடிய, இடுப்பில் செருகக் கூடிய தட்டையாகவும்,
சிறிய அமைப்பிலும் நிறவ�ோலைகளால் அழகிய
வேலைப்பாடுகளுடன் செய்யப்பட்டிருக்கும்.
பனையீர்க்காலும், மட்டையாலும் செவ்வக 
வடிவில் சுளகு முடைந்து அரிசி புடைப்பதற்கும்,
வட்ட வடிவில் உணவுப் ப�ொருட்களைக் காய
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வைப்பதற்கும் பல அளவுகளில் வைத்திருப்பார்
கள். பனையீர்க்கைக் க�ொண்டு   இடியப்பத் தட்
டும் செய்தார்கள். பனைய�ோலை  நார் க�ொண்டி
ழைத்து, கடகம் செய்து மண், கல், குப்பை  அள்ள 
பாவிப்பார்கள்.

பனையின் அத்தனை பனைக்கழிவுகளும்
உழுத்த பின் சுற்றுச் சூழலுக்கு எந்த மாசும் ஏற்படு
த்தாத சிறந்த  இயற்கைப் பசளையாகின. எமது
அன்றைய விவசாயத்தில் பெரும் பங்கேற்று
எம்மை  ஆர�ோக்கியமாக வைத்திருந்தது பனைக்
கழிவுகளே! பனையின் பச்சை  ஓலைகள் பசளை 
யாக  இடப்பட்ட வாழைகள் நன்றாக செழித்து
வளர்ந்து மிகப்பெரிய குலைகளை (40 50 kg) ஈன்ற 
காலங்களும் உண்டு.முன்பு ஒர் முழுமரத்தின்
வைரப் பகுதியில் துலாவும், ஆடுகாலும் செய்து
கிணற்றில் தண்ணீர் அள்ளினர்.நீர் இறைப்பு இய
ந்திர வருவாயின் பின் படிப்படியாக  இது வழக்
க�ொழிந்து ப�ோய்விட்டது.விவசாயிகள் இளங் 
குருத்தோலையில் பீலிப்பட்டை செய்து கிணற்றில்
இருந்து நீர் அள்ளவும், த�ோட்டத்து இளங்கன்று
களுக்கு தண்ணீர் ஊற்றவும் பாவித் தனர்.
பச்சைய�ோலையில் அரை முட்டைவடிவில்
பிளா  அமைத்து கிராமக் க�ோவில்களில் சித்தி
ரைக் கஞ்சிக்கும், வயல் வேலை செய்யும்போது
சாப்பிடவும் பாவிப்பர். சுடு சாப்பாடு பச்சை 
ய�ோலையை வேக வைக்கும் ப�ோது வரும் வாசமே 
அருமையாக  இருக்கும்.குருத்தோலைப் பிளா கள்
ளுத் தவறணைகளில் வைத்திருப்பர்.
மீனவர் தம் வாழ்விலும் பனைசார் உற்பத்
தியான ஒடுங்கிய வாயுடைய பை ப�ோன்ற அமைப்
புடைய பறி, மீனவர்கள் பிடித்த மீனைக் கரைக்குக்
க�ொண்டுவரப் பயன்படுத்தப்பட்டது.
அன்றைய வீடுகளுக்கு பாய், மட்டை,
சலாகை க�ொண்டு செய்யப்படும் மறைப்பாக தட்டி
காணப்பட்டது.பனைமட்டையை 
ஊறவைத்து
அதிலிருந்து பெறப்படும் நாரினைக் க�ொண்டு
கயிறு தயாரிக்கப்படுகின்றது.
பனம்பழத்தின் மேற்புறமுள்ள த�ோடுக 
ளால் (இதக்கை அல்லது பணிவில்) உணவைக் கர
ண்டியால் அள்ளிக் குடிப்பது ப�ோல பனங்  கூழ்,
பனங்கஞ்சி, கருப்பணிக் கஞ்சி, பனங்களி, பழப்
பாகு, பாணி, உழுத்தங்களி அகியவற்றை  அள்ளி
உண்பர். அளவாக வெட்டிய பனைய�ோலை நெட்டி
களையும் கரண்டிகள் ப�ோல் சுடுகளி உண்ணப்
பயன்படுத்துவர்.அன்றைய சமயலறையில் இருந்து
கூட்ட கழிவு ஈர்க்கினால் செய்யப்படும் சிறிய
விளக்குமாறு மிக உதவியது.
கடினமானதும், பாரமானதும், நிலைத்து
நிற் கக் கூடியதுமான பனைமரத் துண்டுகள் கப்பல்
துறை மேடை கட்டுவதற்குப் பாவிக்கப்பட்டது.
அன்று பிரயாணம் செய்யும் வண்டிலின் அடிப்
பாகத்திலமைந்துள்ள  நீண்ட நுகத்தடி ப�ொருத்தும்
பகுதியை  அதன் உறுதிக்காக பனை  மரத்திலேயே 
அமைப்பார்கள்.
க�ோவில் காரியங்களில் கூட பனையின்
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பயன் காணப்பட்டது.க�ோவில் அர்ச்சனைப் ப�ொரு
ட்களை பனைய�ோலைப் பெட்டிகளிலேயே 
அன்று க�ொண்டு சென்றனர்.க�ோவில்களில் சித்தி
ரை  மாதத்தில் குரும்பகைள் கட்டி ச�ோடித்து
சித்திரைக்கதை படித்து, கஞ்சி காய்ச்சி, பூசைகள்
செய்து, மக்கள் ஒன்று கூடி உணவருந்தி மகிழ்ந்தனர்.
க�ோவில் திருவிழாக்களில் கற்பூரச்சட்டி எடுக்கும்
ப�ோது, அதன் வெப்பம் தலையில் தாக்காமல்
இருப்பதற்காக  திருகணை பாவிக்கப்படுகிறது.
அடிப்பனை  மரங்களால் க�ோவில் கட்டுத்தேர்,
சப்பறத்தின் சகடைக்கு மேற்பகுதி என்பன செய்
யப்பட்டன.விழாக்காலத்தில் க�ோவில்களில் விக்கி
ரகங்களை  வாகனங்களுக்கோ, தேருக்கோ  சுமந்து
வர பனைமரத்தில் பிள்ளைத் தண்டு உருளை 
யாகச் சீவப்பட்டு பயன்படுத்தப்படும்.மர வேலை 
செய்பவர்கள் ஆணிக்குப் பதிலாக  ப�ொருத்துக்க 
ளுக்குச் சீவிய பனைமரத்தையே பாவித்தார்கள்.
கிராமங்களில் மாட்டுக் க�ொட்டில்கள்
அமைக்க பனை  மட்டைகளை பயன்படுத்தி
வந்தனர். நுங்கு குடித்த  குரும்பை, பனம்பழம்,
பனை ய�ோலை  என்பவற்றை பயன்படுத்தி வந்த 
னர். நுங்கு குடித்தகுரும்பை, பனம்பழம், பனை 
ய�ோலை  என்பவற்றை கால்நடைகளுக்கு உண
வாகக் க�ொடுப்பர்.இதனால் எமக்கு நல்ல தரமான
பாலும் கிடைத்தது.
சுற்றுச் சூழலைப் பாதுகாத்து நீர் ஆதார
த்தைச் சேமிப்பதில் பனை பெரும் பங்காற்றுகிறது.
பருவநிலை  மாறுதலைச் சமாளிப்பதில் பனைக்கு
நிகர் எதுவும் இல்லை.அடை  மழை காலங்களில்
இடிதாங்கிகளாய் செயற்பட்டுத் தான் எரிந்து ஓலை 
குடிசைகளையும், மாட்டுக் க�ொட்டைகளையும்
காப்பாற்றிய வரலாறும் பனைமரத்திற்கு உண்டு.
இன்று விவசாய உற்பத்திகளில் இரசாயனம்
கலக்காத உற்பத்திகளே இல்லை எனலாம்.ஆனால்
பனை  எந்த  இரசாயனக் கலப்புமின்றி எமக்

குத் தனது உற்பத்திகளை  அள்ளி வழங்கி அற்பு
தம் புரிகின்றது.பனை  ஒரு மரம் என்பதைவிட 
இம் மண்ணுக்கு கிடைத்த  வரம் என்றே  கூற
லாம்.ஒரு காலத்தில் விவசாயம், மீன்பிடிக்கு
அடுத்தபடியாக  எம் தாயகத்தில் பேரளவு வேலை 
வாய்ப்பினைக் க�ொண்டதாக பனைத்தொழில்
விளங்கியது. பனை  எந்தப் பராமரிப்புமின்றி
தானாகவே  வளர்ந்து மக்களுக்குத் தேவையான
ப�ொரு ட்களை தன் வாழ்நாள் முழுவதும் க�ொடுத்
துக் க�ொண்டிருப்பதால், அதைக் ‘கேட்டதைக்
க�ொடுக்கும் தேவல�ோகத்து மரம்’ என்றும் ‘கற்பக 
தரு’ என்றும் ப�ோற்றுகின்றனர். மனித வாழ்வில்
பனையின் வகிபாகம் ப�ோல் வேறு ஒரு விருட்
சமும் வகித்ததில்லை.
பழந்தமிழர் வாழ்வில் அவர்களின் ஒவ் 
வ�ொரு அசைவிலும் ஓர் அங்கமாக  விளங்கிய
பனைமரங்கள் யுத்தத்தாலும், இன்றைய (அநாகரிக 
ம�ோகத்தாலும் உதாசீனப்படுத்தப்பட்டு அருமை 
இழந்து, அருகி வருகின்றன. இதே  நிலை த�ொட 
ருமானால், இனி வரும் காலங்களில் பனை  மரங் 
கள் முற்றிலுமாக  அழிக்கப்பட்டுவிடும்.தமிழை 
யும், தமிழரையும் பாதுகாத்த, தமிழர் அடையாளங் 
களில் ஒன்றான பனை  மரத்தை  அழிவிலிருந்து
காப்பது ஒவ்வொரு தமிழனின் கடமையாகும்.
பனை உயர்ந்தால் நாம் உயர்வோம்.

முற்றும்.

