etk;gu; 15> 2020
,jo;

104

thuhe;j kpd;dpjo;

GLOBAL TAMIL MEDIA CENTER
Ilakku2009@gmail.com

www.ilakku.org

www.facebook.com/ilakkutamilnews

https://twitter.com/Ilakku1

epidNte; J k; ghuk; g upak;
eP u ; j ; J g; NghFkh?
jkpou; gpuNjrj; j py;
Kd; n dLf; f g; gLk;
epoy; Aj; jk;
kl;L. efuhd;

kz;zpy; kiwe;jpUe;J ifiaAk;
fz;izAk; gwpj;j iff;Fz;L

tpbitj; Njbj; njhlUk;
tho;f;ifg; Nghuhl;lk;...

gp.khzpf;fthrfk;

Nfh. &gfhe;

jkpou;fspd;
murpaiyf;
ifahs epGzu;
FOTk; Njrpa
rigAk;?
mfpyd;

N[h iglDk; kdpj
cupikfSk;:
xghkhtpd;
mZFKiw njhlUk;
jkpopy; n[ae;jpud;

jkpou; njhy;Fb
tuyhw;Wj; Njly;
gFjp - New; W k; 03
,d;W k;
Gytu; ey;yjk;gp rptehjd;;

cdf; n fd; W xU
milahsk;
fpilf; F k; t iu
Kaw; r p nra; !
c. ldd;rpah 2019 tzpfg;gpupT

www.ilakku.org

,jo;
104

nra;jpfs;

rpwPyq;fh tptfhuk; kdpj cupikfs;
Mizf;FOtpy; tpthjpf;fg;gLk; - Nehu;Nt
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகள்
ஆணைக்குழுவின் தீர்மானத்தில் இருந்து சிறீல
ங்கா வெளியேறியிருந்தாலும், எதிர்வரும் மார்ச்
மாதம் ஜெனீவாவில் இடம்பெறும் மனித உரிமை
கள் ஆணைக்குழுவின் கூட்டத்தொடரில் சிறீல
ங்கா விவகாரம் விவாதிக்கப்படும் என சிறீலங்கா
வுக்கான ந�ோர்வே தூதுவர் றினி ஜ�ொரான்லி
எகெடல் தெரிவித்துள்ளார்.
	கடந்த வாரம் க�ொழும்பு ஊடகம் ஒன்றி
ற்கு வழங்கிய நேர்காணலில் அவர் மேலும் தெரி
வித்துள்ளதாவது:
இந்தத் தீர்மானம் த�ொடர்பான இணைத்
தலைமை நாடுகள் குழுவில் ந�ோர்வே அங்கம்
வகிக்கவில்லை. நாம் மனித உரிமைகள் ஆணைக்
குழுவில் தற்போது அங்கம் வகிக்கவுமில்லை.
ஆனாலும் சபை மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கை
களை உன்னிப்பாக அவதானித்து வருகின்றோம்.
இது த�ொடர்பான விவகாரங்கள் வரும் ப�ோது நாம்
எமது கருத்துக்களை கூறத் தயங்கமாட்டோம்.

இந்த விவகாரத்தில் இணைந்து பணியாற்ற
நாம் எமது விருப்பத்தைத் தெரிவித்துள்ளோம்.
சிறீலங்கா அரசு இந்த தீர்மானத்தில் இருந்து வெளி
யேறினாலும், எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் அது விவா
தத்திற்கு வரும்போது சிறீலங்கா அரசு என்ன நட
வடிக்கையை எடுக்கப் ப�ோகின்றது என்பதை
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rPdhtpd; nghUshjhu ,yf;Ffis jhf;Fk; ,e;jpah
பாகிஸ்தானில் உள்ள சீனாவின் அபிவிருத்தி
நடவடிக்கைகள் மீது இந்தியா தீவிரவாதிகளை
பயன்படுத்தித் தாக்குதல்களை மேற்கொண்டுவரு
வதாக பாகிஸ்தான் குற்றம் சுமத்தியுள்ளது.
	நேற்று (14) இஸ்லாமாபாத்தில் இடம்
பெற்ற ஊடகவியலாளர் மாநாட்டில் இது த�ொடர்
பில் பாகிஸ்தான் வெளிவிவகார அமைச்சர் ஷா
மகமூட் இப்ரிகான் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது:

இந்தியாவின் இந்த நடவடிக்கைகள் த�ொடர்பில்
எம்மிடம் ஆதாரங்கள் உள்ளன. ஆப்கானிஸ்தா
னில் இருந்து இந்தியாவின் புலனாய்வுதுறையி

னர் பாகிஸ்தான் மீதான தாக்குதலை திட்டமிட்டு
மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்தியாவில் இருந்தும் தாக்குதல் திட்ட
ங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இது த�ொடர்
பான ஆதாரங்களை நாம் ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு
அனுப்பியுள்ளோம். அனைத்துலக சமூகத்தின்
ஆதரவு இன்றி இரு நாடுகளுக்குமிடையிலான
பிரச்சினைகளை தீர்க்க முடியாது.
அண்மையில் பாகிஸ்தானின் கட்டுப்பா
ட்டில் உள்ள காஷ்மீர் பகுதியில் இந்தியா மேற்
க�ொண்ட எறிகணைத் தாக்குதலில் 5 ப�ொது மக்க
ளும் ஒரு படை அதிகாரியும் க�ொல்லப்பட்டு
ள்ளனர். பாகிஸ்தானில் உள்ள சீனாவின் அபிவி
ருத்தித் திட்டங்கள் மற்றும் துறைமுக அபிவிரு
த்தித் திட்டங்கள் மீதே இந்தியா தாக்குதல்களை
மேற்கொண்டு வருகின்றது என அவர் மேலும்
தெரிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே, இந்திய புலனாய்வு அதி
காரிக்கும் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதக் குழுவின்
தலைவருக்குமிடையில் இடம்பெற்ற த�ொலை
பேசி உரையாடலும் இந்த ஊடகவியலாளர் மாநா
ட்டில் ஒலிபரப்பப்பட்டது.

nfhNuhdhthy; capuhgj;ij vjpu;Nehf;Fk; murpay; ifjpfs;
இலங்கைச்
சிறைச்சாலைக
ளில் வேகமாகப் பரவி வரும்
க�ொர�ோனா த�ொற்றுக் காரண
மாக இதுவரையில் 300இற்கும்
மேற்பட்ட கைதிகள் பாதிக்கப்
பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படு

கின்றது.
	த�ொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட கைதிகள்
மருத்துவமனைகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்கள்
என சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் நாயகம்
துஷாரா உப்புல்தெனிய கூறியுள்ளார்.
	காலி பூஸா, வெலிக்கடை, ப�ோகம்பர,
குருவிற்ற சிறைச்சாலைகளில் அதிகளவான
க�ொர�ோனா த�ொற்றாளர்கள் அடையாளம் காண
ப்பட்டுள்ளனர்.
சீனாவில் உள்ள ஓர் இறைச்சிச் சந்தையில்
த�ொடங்கியதாக
கருதப்படும்
க�ொர�ோனா
வைரஸ் பரவல், கிட்டத்தட்ட அனைத்து உலக
நாடுகளையும் பாதித்துள்ளது.
உலக சுகாதார அமைப்பால் ‘பெருந்
த�ொற்று’ என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள க�ோவிட்19 த�ொற்றால் உலகளவில் 53,397,179 பேர் பாதி

க்கப்பட்டுள்ளனர். அதேநேரம் 1,303,629 பேர்
உயிரிழந்துள்ளனர்.
இதில் இலங்கையில் அதிகம் வீரியம்
க�ொண்ட க�ொர�ோனா த�ொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக
சுகாதார அமைச்சகத்தினால் எச்சரிக்கப்பட்டிரு
ந்த நிலையில், கடந்த இரண்டு மாத காலப்பகுதி
க்குள் க�ொர�ோனா த�ொற்றினால் பாதிக்கப்பட்
ட�ோரின் ம�ொத்த எண்ணிக்கை 16 ஆயிரத்து
583ஆக அதிகரித்துள்ளது. அதேநேரம் 52இற்கும்
மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
முன்னதாக க�ொர�ோனா த�ொற்றுக் காரண
மாகச் சிறைகளில் உள்ள கைதிகளின் உயிருக்கு
ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக எச்சரிக்கப்பட்டிருந்து.
அதனைத் த�ொடர்ந்து, சிறைச்சாலைகளில்
கைதிகளுக்கு க�ோவிட்-19 ந�ோய்த் த�ொற்றுப் பரவு
வதால், விளக்கமறியலில் உள்ள சந்தேக நபர்களு
க்கு பிணை வழங்குவதற்கான அறிவுறுத்தல்க
ளைச் சட்டமா அதிபர், பதில் ப�ொலிஸ் மா அதிப
ருக்கு வழங்கியிருந்தார்.
இதையடுத்து
க�ொர�ோனா
ஆபத்து
நிலையை கருத்தில் க�ொண்டு தமிழ் அரசியல்
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rpwPyq;fhtpy; kpd; cw;gj;jpj; jpl;lj;ij
Nkw;nfhs;s mnkupf;fh Mu;tk;
சிறீலங்காவில் இயற்கை எரிவாயு மூலம் மின்
உற்பத்தியை மேற்கொண்டு அவசர தேவை
களை நிறைவேற்ற அமெரிக்கா ஆர்வம் காட்டியு
ள்ளதுடன், சிறீலங்கா அரசும் அதனை ஏற்றுக்
க�ொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்ப
டுகின்றது.
அமெரிக்காவைத் தளமாகக் க�ொண்ட
நியூ ப�ோற்றீஸ் மற்றும் ஜெனரல் எலக்றிக் ஆகிய
இரு நிறுவனங்களே இந்த திட்டத்தை மேற்
க�ொள்ள முன்வந்துள்ளன. இந்த திட்டம் த�ொடர்
பான ஆவணங்களை சிறீலங்காவுக்கான அமெரி
க்கத் தூதுவர் அலைனா தெப்லிஸ் சிறீலங்கா
அரசிடம் சமர்ப்பித்துள்ளார்.
சிறீலங்காவில் இடம்பெற்ற ப�ொதுத்தே
ர்தலுக்கு முன்னர் தன்னை சந்தித்த அமெரிக்கத்
தூதுவர் இது த�ொடர்பாக பேசியதாக அமைச்சர்
டலஸ் அழகப்பெருமா தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த திட்டத்தின் மூலம் ஒரு கில�ோவற்
மின்சாரம் 18 ரூபாய்களுக்கு த�ொடர்ந்து ஐந்து
வருடங்களுக்கு வழங்கமுடியும் என தெரிவிக்
கப்படுகின்றது. இந்த திட்டம் செயற்படுத்தக்
கூடியது என்பதால் அதனை அனுமதிக்கப்போவ
தாக சிறீலங்கா பிரதமர் மகிந்தா ராஜபக்சா தெரி
வித்துள்ளார்.
ஆனால் மாசற்ற எரிப�ொருள் பாவனை
என்ற சிறீலங்காவின் திட்டம் இந்த திட்டங்கள்
மூலம் த�ோல்வி கண்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்ப
டுகின்றது.

l;uk;g; epu;thfk; kPJ Transition Team
Fw;wr;rhl;L

அமெரிக்க அதிபர் சந்திக்கும் அச்சுறுத்தல்கள்,
உளவுத்துறையின் அறிக்கைகள், பாதுகாப்பு சம்ப
ந்தப்பட்ட விஷயங்களை ட்ரம்ப் நிர்வாகம் புதிய
அதிபராக ப�ொறுப்பேற்க உள்ள ஜ�ோ பைடனி

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

Utpw;wu; epWtdk; kPJ
,e;jpa muR Fw;wr;rhl;L

லடாக் யூனியன் பிர தேசத்தில் இருக்கும் லே
பகுதியை ஜம்மு காஷ்மீருடன் இருப்ப தாக
காட்டிய ருவிற் றர் நிறுவனத்துக்கு எதிராக
இந்திய அரசு ந�ோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
அமெரிக்காவை
தலைமையிடமாக
க�ொண்டு இயங்கும் ருவிற்றர் நிறுவனம், இந்த
பிரச்சினையை தீர்க்க நவம்பர் இறுதி வரை நேரம்
கேட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
	கடந்த நவம்பர் 9 ஆம் திகதி மின்னணு
மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்ப அமைச்சகம்
இந்த விவகாரம் த�ொடர்பாக ருவிற்றர் துணைத்
தலைவருக்கு ஒரு ந�ோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
அதில் “இந்திய அரசு லடாக்கை தனி யூனி
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“தற்போதைய நிலையில் மகாவலித் திட்டத்தை விஸ்தரிப்பது பற்றி
அரசாங்கத்தினால் கவனம் செலுத்தப்படுகின்றது. மறுபக்கத்தில் உள்ளூர்
த�ொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு காணிகளை பகிர்ந்தளித்தல் என்ற ப�ோர்
வையில் சில நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. இவை த�ொடர்
ந்தால் தாயகத்தில் தமிழர்களின் இருப்பு கேள்விக்குறியாகும்” என எச்சரித்
துள்ளார் வன்னி மாவட்ட முன்னாள் எம்.பி.யும் தமிழ் மக்கள் தேசியக்
கூட்டணியின் செயலாளருமான சிவசக்தி ஆனந்தன்.
நேர்காணல் ஒன்றில் இது குறித்து எச்சரித்துள்ள சிவசக்தி ஆனந்தன்
மேலும் தெரிவித்திருப்பவை வருமாறு;
“20 ஆவது திருத்தத்தின் மூலம் ஜனாதிபதியிடம் அதிகாரங்கள்
குவிந்திருப்பதால், ப�ௌத்த தேரர்கள், முப்படை உறுப்பினர்களை உள்ள
டக்கிய விசேட செயலணிகள், முக்கிய பதவி நிலைகளில் 30இற்கும்
மேற்பட்ட முன்னாள் படை அதிகாரிகள் ப�ோன்றவற்றை உள்ளடக்கி
முன்னெடுக்கப்படும் ஆட்சிக்கு தலைமை தாங்கும் ஜனாதிபதி, மேலும்
பலமடைந்துள்ளார். இவை நேரடியாக சிறுபான்மை இனங்களை பல்
வேறுபட்ட வழிகளிலும் முடக்குவதற்கு, அச்சுறுத்துவதற்கு பயன்படுத்
தப்படவுள்ளது.
	தற்போதைய நிலையில் மகாவலித் திட்டத்தினை விஸ்தரிப்பது
பற்றி கவனம் செலுத்தப்படுகின்றது. மறுபக்கத்தில் உள்ளுர் த�ொழில்
முயற்சியாளர்களுக்கு காணிகளை பகிர்ந்தளித்தல் என்ற ப�ோர்வையில்
சில நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. அத்துடன் கிழக்கிலும்
ப�ௌத்த விகாரைகள் அமைத்தல், த�ொல்பொருளின் பெயரில் காணி
களை கைப்பற்றல் ப�ோன்ற செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.
தனிநபரிடத்தில் அதிகாரங்கள் குவிந்து கிடப்பதால், இவ்விதமான செயற்
பாடுகள் மேலும் விரிவடையும். வேகமடையும். அவ்வாறான நிலைமை
ஏற்படுகின்றப�ோது, தமிழர் தாயகத்தில் தமிழ் மக்களின் இருப்பு கேள்விக்
குறியாகும் நிலைய�ொன்று உருவாகும் ஆபத்துள்ளது.
இலங்கையை மையப்படுத்தி ஏற்பட்டுள்ள பூக�ோளப்போட்டியை
தமிழ்த் தரப்புக்கள் முறையாக கையாள வேண்டும். இவை த�ொடர்பில்
நாம் ஆராயவேண்டியது அவசியம்.
	தமிழ் அரசியல் தரப்புக்களை மையப்படுத்திய வெளிவிவகார
குழுவ�ொன்றை அமைத்தல், அதுப�ோன்று தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளை
முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையில் பட்டியலிட்டு அவற்றுக்கான தீர்வு
ந�ோக்கி நகர்த்திச் செல்வதற்கான துறைசார் நிபுணர் குழுவ�ொன்றை
நியமித்தல் ஆகிய இரு பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த
பரிந்துரைகளுக்கு விரைந்து செயல்வடிவம் அளிப்பதே எமது இலக்காவு
ள்ளது.
	தற்போது இலங்கையை மையப்படுத்திய அமெரிக்கா, சீனா,
இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கிடையிலான ப�ோட்டி வலுத்துள்ளது.
இந்தப்போட்டி எதிர்வரும் காலத்தில் மிகவும் தீவிரமடைந்து த�ொடரத்
தான் ப�ோகின்றது. ஆகவே இந்த நாடுகளை, தமிழ்த் தரப்புக்கள் ஒன்று
பட்டு இராஜதந்திர மூல�ோபாய வியூகங்களுடன் கையாள வேண்டும்
என்பதே எமது கட்சியினது நிலைப்பாடாகவும் உள்ளது.”
இவ்வாறு சிவசக்தி ஆனந்தன் தெரிவித்தார்.

உலகின் அரசியல் ப�ொருளாதார இராணுவ முறைமைக்கான புதிய ஒழுங்
குமுறை ஒன்று அமெரிக்காவில் மக்களால் புதிதாகத் தெரிவாகியுள்ள
சனநாயகக்கட்சியைச் சேர்ந்த அரச தலைவர் மதிப்புக்குரிய ஜ�ோ பைடன்
அவர்களால் 20.01.2021க்குப் பின் எவ்வாறு முன்னெடுக்கப்படும்?.
இது இன்றைய உலக அரசியலில் மிகப்பெரிய கேள்வியாக உள்ளது.
இதில் க�ோவிட்-19 த�ொற்றின் உள்ளகத் தாக்கமும் அமெரிக்காவு
க்கு ப�ொருளாதார ரீதியிலான புறத்தாக்கமாக உள்ள சீனாவின் உலகப்
ப�ொருளாதார மேலாண்மையும் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்
என்பதை உலகம் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து நிற்கிறது.
இந்த எதிர்பார்ப்பில் இந்துமா கடலில் இலங்கைத் தீவுடன்
சீனாவுக்கு உள்ள அரசியல் அமுக்க சத்தியை எவ்வாறு அமெரிக்கா
குறைத்து தனது அரசியல் அமுக்க சத்தியை அங்கு அதிகரிக்கப்
ப�ோகிறது?
இதற்கு இந்தியா சார்ந்த முறையிலும், அமெரிக்க நேரடி
உதவிகள் மூலமும் இந்தப் புதிய ஒழுங்குமுறை இலங்கையில் அமையும்
என்பது விடையாக உள்ளது.
எனவே இந்தியாவுடனும், அமெரிக்காவுடனும் ஈழத்தமிழ் மக்கள்
தங்களது த�ொன்மையும், த�ொடர்ச்சியுமான உறவுமுறைகளைப் புதுப்பி
ப்பதன் மூலம் இவ்விருநாடுகளினதும் தேசிய நலன்களில், ஈழத்தமிழரின்
இந்துமா கடல் இருப்பு, வரலாற்றில் எத்தகைய பாதுகாப்பை வழங்கியது
- வழங்குகிறது - வழங்கும் என்பதனைத் தெளிவாக்க வேண்டிய கால
கட்டமிது.
அந்தப் பாதுகாப்பு சிங்கள பெளத்த பேரினவாதக் க�ொள்கைக்கு
இந்த நாடுகள் ஆதரவு அளித்ததின் மூலம், இனஅழிப்புடன் கூடிய
இனங்காணப்படக்கூடிய அச்சத்துக்குரிய வாழ்வுக்குள் ஈழத்தமிழர்கள்
தள்ளப்பட்டுள்ளதன் பின்னணியில், இன்று எவ்வாறு மாறுபட்டுள்ளது
என்பதை, ஈழத்தமிழர்கள் தாயகத்திலும் புலத்திலும் இவ்விருநாடுகளுடனு
மான உரையாடல்கள் மூலம் தெளிவாகவும், விரைவாகவும் விளக்க
வேண்டிய நேரமாக இன்றைய காலகட்டம் அமைகிறது.
அமெரிக்காவுடனான இந்த உரையாடலில், தாய்த் தமிழினத்தவர்
என்ற இனத்துவத் த�ொடர்பை தெரிவாகியுள்ள அமெரிக்காவின்
துணை அரசத்தலைவர் மதிப்புக்குரிய கமலா ஹாரிஸ் அவர்கள்
க�ொண்டுள்ளதும், சென்னையில் வாழ்ந்த த�ொன்மைத் த�ொடர்பைக்
க�ொண்ட பாரம்பரியத்தில் வந்தவர் என்ற வரலாற்றை தெரிவாகியுள்ள
அமெரிக்க அரசதலைவர் ஜ�ோ பைடன் அவர்கள் க�ொண்டிருப்பதும்,
வரலாற்றின் புரிதலுக்கு ஓரளவு உதவக்கூடும். ஆயினும் அமெரிக்க
கட்டமைப்புக்கு ஈழத்தமிழர்களின் சமூக மூலதனமும், புத்திஜீவித்தனமும்
எந்த அளவுக்குப் பயன்படும் என்பதை ஈழத்தமிழர்கள் உணர்த்துகின்ற
அளவுக்குத் தான் அமெரிக்க வெளியுறவுக் க�ொள்கை வகுப்பாளரிடை
ஈழத்தமிழர்களின் பாதுகாப்பு குறித்த அக்கறை அமையும்.
அவ்வாறே இந்தியாவின் அக்கறை என்பது அதனுடைய நலனில்
ஈழத்தமிழினத்தின் இருப்பு வகிக்கும் பங்கின் அடிப்படையிலேயே
தீர்மானிக்கப்படும். எனவே ஈழத்தமிழர்கள் இந்தியாவுடனும், அதனுடைய
நலன் என்பதில் தங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்த உரையாடல்களை
வேகப்படுத்த வேண்டும்.
	மேலும் ஈழத்தமிழர்களுடைய மனித உரிமைகள், சனநாயகம்,
நல்லாட்சி என்பவற்றை அவர்களின் ஈழமண் மீதான த�ொன்மையும்,
த�ொடர்ச்சியுமான இறைமையின் அடிப்படையிலான அவர்களின் உள்ளக
- வெளியக தன்னாட்சி உரிமைகளின் அடிப்படையில், எடுத்து ந�ோக்கப்ப
டுகின்ற ப�ொழுதே அது இயல்பானதாகவும், இயற்கையானதாகவும்
அமையும் என்பது வெளிப்படையான உண்மை. இந்த உண்மை எந்த
உரையாடலிலும் முதன்மை பெற்றாலே ஈழத்தமிழர் உரிமைகள் இயல்புநி
லையில் பாதுகாப்புறும்.
எங்களின் ச�ொந்த மண்ணான இந்த மண்ணில் சலுகைகளை
அல்ல உரிமைகளையே உடையவர்கள் நாங்கள் என்ற இந்த இருப்பை
உறுதி செய்தவர்களே தமிழீழ மாவீர்கள். அவர்களுடைய நினைவேந்தலை
தங்களின் கிட்டிய குடும்ப உறுப்பினர்களின் நினைவேந்தலாகவே ஈழத்
தமிழ் மக்கள் தாயகத்திலும், புலத்திலும் கார்த்திகை மாதம் முழுவதும்
ப�ோற்றித் தம்மினத்தின் தேசிய உணர்வாக வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றனர்.
இது ஈழமக்கள் உரிமைகளை எந்த சக்தியாலும் அவர்களை விட்டுப்
பிரிக்க இயலாது என்ற உண்மையை உலகுக்குச் ச�ொல்கிறது. இந்த
உண்மையை பலமாக்குவதற்குத் தாயகத்திலும், புலத்திலும் உள்ள
ஈழத்தமிழர்கள் வெளிப்படையான முறையில் மாவீரர் மாதமான இக்
கார்த்திகை மாதத்தில் தங்கள் மாவீரர் ப�ோற்றுதலை இயலுமான எல்லா
வகையிலும் உலகுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும்.
	மாவீரரைப் ப�ோற்றுதலே உலகுக்கான புதிய ஒழுங்குமுறைய�ொன்று
த�ோற்றம் பெறும் இக்காலகட்டத்தில், ஈழத்தமிழர்களின் உரிமைகள்
சனநாயக வழிகளில் பாதுகாக்கப்படக் கூடிய க�ொள்கை வகுப்பு உலகில்
இடம்பெறச் செய்து, ஈழத்தமிழர்களின் உரிமைகள் பாதுகாப்புற வைக்கும்.
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	தமிழர் தாயகப் பிரதேசத்தில் இலங்கை
அரசால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்த நில ஆக்
கிரமிப்புப் ப�ோர், 2009ஆம் ஆண்டு பெரும்
தமிழின அழிப்புடன் முடிவுக்கு வந்தது.
பயங்கரவாதிகளை அழித்து விட்டோம்,
தமிழ் மக்களை பயங்கரவாதிகளிடம் இருந்து
மீட்டு விட்டோம் என அறிவித்த இலங்கை
அரசாங்கம், அதன் பின் இன்று வரையிலும்
அதே பயங்கரவாத பூச்சாண்டி காட்டி தமிழர்
நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பதுடன் இன சுத்திகரி
ப்பு வேலைகளிலும் சத்தங்களின்றி செயற்
பட்டு வருகின்றது.

அதே நேரம், தமிழர்களுக்கு உரிமை
களை வழங்கு வதற்குப் பதிலாக குறுகிய கால
சலுகைகளை வழங்கி, தான் ஒரு நல்லரசாக
உலகின் கவனத்தில் தன்னை நிலைநிறுத்திக்
க�ொள்ள முனைகிறது.
அவ்வாறான சலுகைகளில் ஒன்றுதான்
கடந்த காலங்களில் வழங்கப்பட்ட நினைவு
கூரல் அனுமதிகள். ஆனால் தற்போது அடக்கு
முறைக்கு துணைப�ோகும்
பயங்கரவாத
தடைச் சட்டத்தின் கீழ் பிரிவினைவாதத்தை
தூண்டல் அல்லது புலிகளை மீளக்கட்டியெ
ழுப்புதல் நடவடிக்கை என கூறி தனிப்பட்ட

நபர்கள், மற்றும் அரசியல் வாதிகளுக்கு
எதிராக தடையு த்தரவு பெற்று நினைவுகூரல்
நடவடிக்கைகட்கு தடை விதித்தல் மூலம்
அடிப்படை மனித உரிமைகளை அப்பட்ட
மாக த�ொடர்ந்தும் மீறி வருகிறது.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரத்தில்
இலங்கை மற்றும் தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல்
தலைவர்கள், அமைப்புகள் மற்றும் மக்கள்
என்ன நினைக்கின்றார்கள் என்பது குறித்து
‘இலக்கு‘ மின்னிதழ் கண்ட நேர்காணலை
இங்கே த�ொகுத்து வழங்குகின்றோம்.
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இலங்கையில் விதிக்கப்படுகின்ற தடை
கள் எங்களுக்குப் புதிதல்ல. ஆனால் இன்றைய
காலகட்டத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில், இந்தத்
தடைகளை தகர்ப்பதற்கு எங்கள் ஆற்றலை
வீணடிப்பதை விட, விடுதலை ந�ோக்கிய
பயணத்திற்கு அந்தத் தடைகளை ஒரு துரு
ம்பாகக் கருதுவதில்லை என்பதை நாங்கள்
உலகத்திற்குக் காண்பிக்க வேண்டும். இது தான்
எங்களின் ந�ோக்கமாக இருக்க வேண்டுமே தவிர,
தடையைத் தகர்ப்பது என்பது ஓர் அர்த்தமற்ற
விடயம் என்றே நான் நினைக்கின்றேன். ஏனெ
னில், இலங்கை என்பது இன்றைய நிலைமை
களில் சட்ட திட்டங்களை மதிக்கின்ற நாடா
கவ�ோ, ஜனநாயகத்தை மதிக்கின்ற நாடாகவ�ோ,
மக்களின் உணர்வுகளை மதிக்கி ன்ற நாடாகவோ
இல்லை. ஆகவே இவர்கள் ப�ோடுகின்ற தடை
கள் ஒரு ப�ொருட்டல்ல என்பதை தமிழ் மக்கள்
உலகிற்குக் காண்பிக்க வேண்டும்.
இந்த வரலாறுகள் நினைவுகூரப்பட வேண்
டும். எங்களுக்கு இடம்பெற்ற அநீதிகள் நினைவு
கூரப்பட வேண்டும். யாரையும் பழிவாங்குதல்
எங்களின் ந�ோக்கமல்ல. எங்கள் இலக்கை அடை
வதற்கு, அந்தக் கனவை எப்போதும் உயிர்த்துடிப்
ப�ோடு வைத்திருப்பதற்காகத் தான், இதை நாங்
கள் க�ொண்டாடுகின்றோம். ஒவ்வொரு வருட
மும் இறந்த உறவுகளை நினைவு கூருகின் ற�ோம்.
எங்கள் ப�ோராட்டக் காலங்களில் எந்த நேரத்தி
லும் வாய்ப்புக்கள் குறைந்ததேயில்லை.
எமக்கு அருகிலுள்ள க�ோடிக்கணக்கான
மக்கள் வாழ்கின்ற தமிழ்நாடு, மற்றும் எல்லா
நாடுகளிலும் வாழும் புலம்பெயர் தமிழ் மக்கள்
ஆகிய�ோரை வைத்து இந்த நிகழ்வுகளை எவ்வாறு
எழுச்சிபூர்வமாக நினைவுகூர்வோம். இப்படி
நினைவுகூரப்படும் ப�ோது உலகம் எங்களைப்
பார்க்கும். எமது ப�ோராட்டத்தின் உண்மைத் தன்
மையினை உணர வைக்கும். குறிப்பாக இன்றைய
நாட்களிலே சர்வதேச அரசியலில் பார்க்கப்படு
கின்ற தீவிரவாதம் என்ற அந்தக் க�ோட்பாடு;
தீவிரவாதத்திற்கும் விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தி
ற்குமான வேறுபாடு இன்று தெளிவாகத் தெரிய
வந்து க�ொண்டிருக்கின்றது.
ஐர�ோப்பிய நாடுகளில் இடம்பெற்றுவரும்
தீவிரவாத ப�ோக்கானது, எங்களின் உண்மையான
விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தின் நேர்மையையும்,
தூய்மையையும் உலகத்திற்கு க�ொஞ்சம் க�ொஞ்ச
மாகக் காட்டிக் க�ொண்டு வருகின்றது.
எனவே எங்களுக்குரிய நம்பிக்கைகள்,
எதிர்நோக்குகள் எப்போதுமே பலமாகத் தான்
இருக்கின்றது. முதலில் நாங்கள் ஒற்றுமையாக
செயற்பட வேண்டும்.
இந்த நினைவுகளைப் ப�ொறுத்தவரையில்,
இன்று தமிழ்நாட்டில் என்றுமில்லாதவாறு தமிழ்த்

தேசியக் க�ோட்பாடு என்பது வீரியமாகவும், வேக
மாகவும் வளர்ந்து வருகின்றது. தேசியக் கட்சிக
ளின் அரசியல் சித்தாந்தங்களை நேருக்குநேர்
நின்று எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலைப் பெற்றிரு
க்கும் ஒரு கருத்தியலாக தமிழ்த் தேசியம் மாற்றம்
அடைந்திருக்கின்றது. இன்று தமிழ்நாட்டைப்
ப�ொறுத்தவரையில், இந்த நிகழ்வுகளைக் க�ொண்
டாடுகின்ற விடயத்தைப் பற்றிப் பேசுகின்ற
ப�ொழுது, அன்புள்ளவர்களை நாம் பேச வைக்க
வேண்டும்.
புலம்பெயர் வாழ் ஈழப் ப�ோராட்ட அமை
ப்புகளுக்கும், தமிழ் நாட்டிலுள்ள தமிழ்த் தேசி
யம் சார்ந்து பேசக்கூடிய கலைஞர்களாக இருக்
கட்டும், அரசியல்வாதிகளாக இருக்கட்டும்,
இளைஞர்களாக இருக்கட்டும்; இவர்கள் யாராக
இருந்தாலும், அனைவரையும் ஊக்கப்படுத்தி,
இவர்களை எங்களுக்காக பேச வைத்துக் க�ொண்
டேயிருப்பது முதலாவது உத்தி.
இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய த�ொழில்நுட்ப
ங்களைப் பயன்படுத்தி, பிரபல்யங்களை நாங்கள்
கேட்டுக் க�ொள்ளுவ�ோம். ஒரு காண�ொளிகளை
வெளியிடுங்கள். நினைவுகளைக் க�ொண்டாடும்
படி மக்களைப் பணித்துக் க�ொள்ளுங்கள். எங்கள்
கடந்த காலத்தை மறந்து விட்டு, எதிர்காலத்தை
யும், நிகழ்கால கள நிலவரங்களையும் புரிந்து
க�ொண்டு, யார் பேசினால் அந்தக் கருத்துக்கள்
எல்லோராலும் பார்க்கப்படும் என்பதை அறிந்து,
யாரெல்லாம் ஈழப் ப�ோராட்டத்திற்கு, தமிழ் மக்க
ளுக்காக உழைக்கிறார்கள�ோ அவர்களை வேறு
பாடுகள் இன்றி அரவணைத்து அவர்களைப் பேச
வைக்க வேண்டும்.
ஒரு திரைப்படத்திற்கு எழுந்த எதிர்ப்பை
ஏன் ஒரு ஆதரவாகப் பயன்படுத்த முடியாது.
இதற்கு ஒற்றுமையின்மை தான் தடையாக இருக்
கின்றது. தமிழ்நாட்டில் வாழக்கூடிய இளைஞர்
களை, நடிகர்களை, கலைஞர்களை பேச வைக்க
வேண்டும். இன்னும் இன்னும் பேசவைக்க
வேண்டும். இதற்காக ஒரு வாரம் ஒதுக்கி, ஏன்
இந்த நினைவுகளை சுதந்திரமாக செயற்படக்
கூடிய தமிழ்நாட்டிலே நினைவுகூர முடியாது?
அடுத்ததாக புலம்பெயர் தேசங்களைப்
ப�ொறுத்தவரையில், பல அமைப்புக்கள் செயற்ப
டுகின்றன. ஆனால் இவர்களை ஒருங்கிணைக்க
வேண்டும். இவர்களை ஒரு ப�ொதுப் புள்ளியிலே
இணைவதற்கு ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்.
அடுத்ததாக நினைவுகளைப் பற்றிப்பேசும்
ப�ொழுது,நினைவுகள்என்பதுஅடுத்ததலைமுறை
க்குக் கடத்துவது தான் முக்கியமான ந�ோக்கமாக
இருக்கின்றது. ப�ோரிலே பாதிக்கப்பட்டு, அங்கி
ருந்து புலம்பெயர் தேசங்களுக்கு ஓடிவந்த இவர்
களுக்கு எங்கள் ப�ோராட்டங்கள் பற்றித் தெரியும்.
அதனால்தான் பனியிலும், குளிரிலும் வீதி வீதி
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யாக க�ொடி பிடித்தவாறு ப�ோராட்டங்களில் ஈடு
பட்டுக் க�ொண்டிருக்கின்றார்கள். இவர்களின்
பிள்ளைகளுக்கு இந்த விழிப்புணர்வு எந்தளவி
ற்கு இருக்கின்றது.
நாங்கள் பழமையைக் கட்டிப்பிடித்துக்
க�ொண்டிருக்க வேண்டிய தேவையில்லை. இந்
தப் பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் தெரியாவிட்டாலும்
கூட, இந்த வரலாற்றை அவர்களுக்குத் தெரிந்த
ம�ொழியிலே அவர்கள் அறிந்து வைத்திருப்ப
தற்கு எந்தளவிற்கு நாங்கள் ஊக்கம் க�ொடுக்கி
ன்றோம் என்பதை பார்க்க வேண்டும். இந்தப்
பிள்ளைகள் படிக்கின்ற பள்ளிக்கூடங்கள், அவர்
கள் வேலை செய்கின்ற வேலைத்தளங்கள், நண்
பர்கள் இவர்கள�ோடு அவர்களுக்குத் தெரிந்த
ம�ொழியிலே எங்களின் வரலாற்றை அவர்க
ள�ோடு பேச வேண்டும். இப்படியான விழிப்பு
ணர்வுகள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். குறிப்பாக
சமூகவலைத்தளங்களில் பிரபல்யமாக இருக்கக்
கூடியவர்கள், மக்களால் கூர்ந்து கவனிக்கப்படக்
கூடியவர்கள் இதைப் பற்றிப் பேச வேண்டும்.
காண�ொளிகளை வெளியிட வேண்டும். கருத்துக்
களைப் பரிமாறிக் க�ொள்ள வேண்டும்.
இப்படி எங்களின் நினைவுகளை எழுச்சி
பூர்வமாக உலகளாவிய ரீதியிலே நாங்கள் க�ொண்
டாடுகின்ற ப�ொழுது, நினைவு கூரப்படுகின்ற
ப�ோது தான் இலங்கையிலே ப�ோடுகின்ற தடை
கள் என்பது ஒரு ப�ொருட்டே இல்லை என்ற
த�ொரு கருத்தை நாங்கள் உறுதியாக உலகத்திற்கு
ச�ொல்ல முடியும் என்பது எனது கருத்து. இதற்கு
நாங்கள் அதிகமாகப் பயன்படுத்த வேண்டியது
இன்றைய சமூகவலைத்தளங்கள்.
இலங்கையைப் ப�ொறுத்தவரையில் இந்
நிகழ்வுகளை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்கள் அரசிய
ல்வாதிகள் மட்டும் தான். மக்களைப் பிரதிநிதித்து
வப்படுத்துகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்.
அவர்கள் எந்தளவிற்கு இதில் ஒற்றுமையாக
வந்து செயற்படுவார்கள�ோ தெரியாது. ஆனால்
இவர்களுக்கு அழுத்தம் க�ொடுக்கக்கூடிய குழு
இலங்கையில் இருக்கின்றதா என்பது கேள்வி
க்குறி. புலம்பெயர் தமிழர்களைத்தவிர இலங்கை
க்குள் இலங்கை அரசியல்வாதிகளைக் கட்டுப்பா
ட்டிற்குள் க�ொண்டு வருவதற்கு, அவர்களை
நெறிப்படுத்துவதற்கு ஒரு அமைப்பு நிச்சயமாக
இல்லை. குறிப்பாக பல்கலைக்கழக மாணவர்க
ளின் அழைப்பின் பேரில்தான் இவர்களை ஒன்றி
ணைத்து முக்கியமான ஒரு சில முடிவுகளை
எடுப்பது ஒரு வழக்கமாயிருக்கிறது. ஆனால்
அங்கிருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகளையும் ஒன்
றிணைக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் எங்களுக்குத்
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“khtPuu;fSf;F mQ;ryp nrYj;JtJ vkf;Ff; fpilj;j tug;gpurhjk;”
Nahfuhrh fdfuQ;rpdp; tlf;F fpof;F fhzhky; Mf;fg;gl;Nlhupd; cwTfs; rq;f jiytp
“2009ஆம் ஆண்டு க்கு
முன்பிருந்தே தமிழ் மக்கள்
மாவீரர்களுக்கு, மாவீரர்
நினைவு
இடங்களுக்கு
செ ன்று அஞ்சலி செலுத்தி

ப�ோரில் எங்களின் பெறுமதி மிக்க பிள்ளைகளை
இழந்து இருக்கிற�ோம். அவர்களுக்கு அஞ்சலி
செலுத்துவது எமக்குக் கிடைத்த வரப்பிரசாதம்.
	தற்போது நாட்டில் பரவி வரும் க�ொர�ோ
னா த�ொற்றும் மக்களை ஒன்றுகூடவிடாதுதடுத்
வருகின்றனர்.
துள்ளது. அவ்வாறு இல்லை என்றால், இலங்கை
ஆனால் தற்போதைய ஆட்சி மாற்றத்திற் அரசாங்கம் என்ன தடையை விதித்தாலும் அந்த
குப் பின் மாவீரர்களுக்கோ, ப�ோரில் க�ொல்லப்ப தடைகளை கடந்து, எமது மாவீர உறவுகளுக்கு
ட்ட மக்களுக்கோ அஞ்சலி செலுத்தத் தடை உத்த அஞ்சலி செலுத்தியிருப்போம். எமது விருப்பம்
மாவீரர் துயிலுமில்லங்களில் அஞ்சலி செலுத்து
ரவுகளை அரசாங்கம் விதித்து வருகின்றது.
தியாகி திலீபன் நினைவு கூரலுக்கும் நீதி வது தான். இருப்பினும் ப�ொது அறிவித்தல் தற்
ப�ோது இருப்பதனால் அதற்கான முன்னேற்பாட்டு
மன்றத்தின் ஊடாக அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.
	மாவீரர்கள் எமது இனத்தின் மறுக்கப்பட்ட சட்ட திட்டங்களை கடைப் பிடித்து, நாங்கள் எமது
உரிமைகளை வென்றெடுப்பதற்காகப் ப�ோராடி இருப்பிடங்களில் இருந்தவாறே மாவீரர்களுக்கு
னார்கள். அவர்கள் எங்களின் உறவுகள். நாங்கள் அஞ்சலி செலுத்துவ�ோம்.”

jkpo; kf;fSf;F ,iof;fg;gl;l mePjpfs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;lhy;jhd;
vjpu;fhy nraw;ghLfis jilapy;yhky; Nkw;nfhs;s KbAk;
nr.fN[e;jpud; ehlhSkd;w cWg;gpdu; jkpo; Njrpa kf;fs; Kd;dzp
தமிழ்மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட
அநீதிகள் ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட்டால்
தான் எதிர்கால செயற்பாடுகளை
தடையில்லாமல்
மேற்கொள்ள
முடியும்
“மாவீரர் தின நினைவேந்தல் நிகழ்வுளு
க்கு கடந்த காலங்களில் வெளிப்படையாக அனு
மதி மறுக்கப்பட்டாலும், நாம் த�ொடர்ச்சியாக
முன்னெடுத்து வந்தோம்.
	தமிழ்த் தேசியத்துக்காக உயிர் நீத்த மாவீரர்
களின் அர்ப்பணிப்பை, வரலாற்றை எமது இளம்
தலைமுறையினருக்கு க�ொண்டு செல்லும் வகை
யில் இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்வுகள் பாரிய அச்சு
றுத்தல்கள் மத்தியிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டு
வந்தன.
2015 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் அதை
வெளிப்படையாகச் செய்வதற்கு ஒரு சூழல் ஏற்ப
ட்டது. நாட்டு சட்ட, திட்டங்களுக்கு அமைவாக
செய்யுமாறு கூறப்பட்டாலும், ஒரு ஒலிபெருக்கிக்
கான அனுமதியைக் கூட ப�ொலிஸார் தருவதி
ல்லை. மறைமுகமாக தடைகள் இருந்து வந்து
க�ொண்டே தான் இருந்தன. தற்போது புதிய ஆட்சி
யில் மிக ம�ோசமான கெடுபிடி காணப்படுகிறது.
	தேசியம் சார்ந்த நினைவேந்தல் நிகழ்வு
களை முழுமையாக தடைசெய்யும் செயற்பாடு
கள் இடம்பெற்று வருகின்றன. ப�ோர்க்குற்ற விசா
ரணைகளில் இருந்து தப்புவதற்கும் வரலாறுகளை
மறைப்பதற்கும் தான் இந்த தடைகள் ப�ோடப்படு
கின்றன.

நினைவேந்தல்கள் மூலம் எமது இளம்
சந்ததியினர் வரலாற்றினை தெரிந்து க�ொள்வார்
கள். தமிழ் மக்கள் மேலும் விழித்துக் க�ொள்வார்கள்
என்ற காரணத்தினால், அதை மழுங்கடிப்பதற்காக
இதை மூடி மறைக்கப் பார்க்கிறார்கள். இதை
வன்மையாகக் கண்டிக்கிற�ோம்.
இந்த விடயம் த�ொடர்பாக நாடாளுமன்
றில் சுட்டிக்காட்டுவதற்கு தற்போது எமக்கு சந்தர்
ப்பம் கிடைத்துள்ளது. இது த�ொடர்பாக சர்வதேச
மட்டத்தில் தெரியப்படுத்தி, அழுத்தங்களை
க�ொடுப்பதில் ஈடுபட்டு வருகிற�ோம்.
ஆனால் இப்போதைய இக்கட்டான நிலை
க்கு கடந்த காலத்தில் மக்கள் செல்வாக்கை தக்க
வைத்துக் க�ொண்டிருந்த தமிழ்த் தேசியக் கூட்ட
மைப்பும், அவர்களுடன் இணைந்த புலம்பெயர்
அமைப்புக்களும் ப�ொறுப்புக்கூற வேண்டும்.
இலங்கையை சர்வதேச விசாரணைக்கு க�ொண்டு
சென்றிருந்தால், இப்போதைய ராஜபக்ச ஆட்சி
வந்திருக்காது. எமக்கான தடைகளையும் நாம்
உடைத்திருக்க முடியும். அரசுக்கு ஆதரவு வழங்
கும் வேடதாரிகள் வெளியேற்றப்பட வேண்டும்.
இதய சுத்திய�ோடு தேசியத்துக்காக பயணிப்பவ
ர்கள் இணைந்து இந்த தடைகளுக்கு எதிராக பய
ணிக்க வேண்டும். தமிழ் மக்களுக்கு இழைக்கப்
பட்ட அநீதிகள் ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட்டால்தான்,
எதிர்கால செயற்பாடுகளை தடையில்லாமல்
மேற்கொள்ள முடியும். அதற்குரிய ஆக்கபூர்வ
மான செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.”

thuhe;j kpd;dpjo;;
etk;gu; 15> 2020

mQ;ryp nrYj;Jtij jLj;J
epWj;JtJ kdpj ehfuPfkw;w nray;
tpe;jd; fdful;zk;
tlf;F khfhz rig Kd;dhs; cWg;gpdu;jkpo;ehL
இந்த மண்ணுக்காகவும்,
மக்களுக்காகவும் பல ஆயி
ரம் ப�ோராளிகள் தமது
இன்னுயிர்களைத் தியாகம்
செய்துள்ளார்கள். அந்தப்
ப�ோராளிகள் விதைக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு
அவர்களது உறவுகள் சென்று பிரார்த்தனை செய்
யவும், அஞ்சலி செய்யவும் இந்த அரசாங்கம் இட
மளிக்க வேண்டும். அதைத் தடுத்து நிறுத்துவது
என்பது மனித நாகரீகமற்ற செயல்.
இந்த அரசாங்கம் பயங்கரவாதிகளை
நினைவுகூருவதாக நினைத்து மக்களுடைய
உணர்வுகளை தடுப்பது தவறு. தமது உறவுகளை
நினைத்து நிம்மதியாக அவர்களின் ஆத்மசாந்தி
பிரார்த் தனைகளை முன்னெடுக்க இடமளிக்க
வேண்டும். தற்போது முன்னெடுக்கும் அச்சுறுத்த
ல்களை நீக்கிக்கொள்ள வேண்டும்.
ஏனைய ப�ொதுமக்கள் அரசியல்வாதிகள்
கூட ப�ோராளிகளின் உறவினர் மற்றும் நண்பர்க
ளாக இருக்கிறார்கள். அவர்களும் துயிலுமில்லங்
களுக்கு சென்று அஞ்சலி செலுத்த வேண்டும்.
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“jkpou;fspd; cupikf;fhf fUj;J
NtWghLfspd;wp midj;J jkpo;
mikg;GfSk; xd;wpiza Ntz;Lk;”
tp[a;; r%f nraw;ghl;lhsu; - jkpo;ehL
“தமிழர்களின் உரிமைக்காக எந்தவ�ொரு கருத்து
வேறுபாடுகளுமின்றி அனைத்து தமிழ் அமைப்பு
களும் ஒன்றிணைய வேண்டிய முக்கியமான நேர
மிது. இலங்கையில் மட்டுமல்ல, தமிழ் நாட்டிலும்
கூட மே 17 நினைவு தினத்தை நினைவு கூர்வதில்
இங்குள்ள அமைப்புகளுக்கு தடைகள் உள்ளன.
குடிமைச் சமூகத்தை ப�ொறுத்தமட்டில், இந்த
இனப்படுக�ொலையை பெரும்பாலும் அவர்கள்
மறந்து விட்டனர். இந்த குடிமைச் சமூகத்துக்கும்,
ப�ொது மக்களுக்கும் வேற்று இன மக்களுக்கும்
இந்த இனப்படுக�ொலையை நினைவு கூர்வதற்
கான நமது உரிமைகளை நினைவூட்ட சில இயக்
கம் இருக்க வேண்டும். மேலும் கலை மற்றும்
அரசியல் வடிவங்களில் இது த�ொடர்பாக புரி
தலை ஏற்படுத்துபவர்கள் உலகம் முழுவதும்
நல்லுறவை ஏற்படுத்திக் க�ொள்ள வேண்டும்.”

Nghuhspfis epidT$Uk; mbg;gil cupik <oj;jkpoUf;F cs;sJ

vz;zj;jpy; G+rpj;J
,izaj;jpy; gfpu;Nthk;!

ghyr;re;jpud; f[jPgd; tlf;F khfhz rig Kd;dhs; cWg;gpdu;

rpe;J}up

உலகத்தில் உள்ள அனை
த்து மனிதர்களுக்கும் தமக்காக
தங்களை அர்பணித்தவர்களை
நினைவுகூரவும்,ஆராதிக்கவும்
உரிமை இருக்கிறது. அதே ப�ோன்று மண்ணுக்
காக உயிர்நீத்த ப�ோராளிகளை நினைவுகூரும்
அடிப்படை உரிமை ஈழத்தமிழருக்கு உள்ளது.
நினைவேந்தல்களை தடைசெய்யும் செய
ற்பாடுகள், தமிழ் மக்களின் உரிமை மீறல் செயற்
பாடுகள் என வெளிப்படையாகவே தெரிகிறது.
இந்த அரசு பக்கச் சார்பாக, இனரீதியான செயற்
பாட்டை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிகிறது.
இந்த புதிய அரசு கட்டாயமாக எமக்கு
தடைகளை விதிக்கும் என தெரிந்து தான் நாம்
தற்போது அரசில் உள்ளவர்கள் ஆட்சிக்கு வரக்
கூடாது என கடுமையாக வேலை செய்தோம்.
இதை மக்கள் சிலர் இனியாவது புரிந்து க�ொள்ள
வேண்டும்.

உலகத்தில் எங்கும் நடைபெறாத விட
யம் தமிழர் பகுதிகளில் தான் நடக்கிறது. எமக்கு
எதிரான இந்த செயற்பாடுகள் த�ொடர அனுமதி
க்கக் கூடாது
	ப�ோராளிகளை பயங்கரவாதத்துடன் சம்
பந்தப்படுத்தி அரசு நடவடிக்கைகளை மேற்
க�ொள்கிறது. ஆனால் இங்கு உயிர்நீத்த மாவீரர்
கள் இங்குள்ள பெற்றோரின் பிள்ளைகள்தான்;
சக�ோதரர்கள் தான்; ஏத�ோ ஒருவகையில் அவர்
கள் இங்குள்ளவர்களின் உறவுகள் தான்; உயிர்
நீத்த உறவுகளை குடும்ப அங்கத்தவர்கள் நினை
வுகூர வேண்டும்.
இம்முறை நினைவேந்தல்களை தடுப்பத
ற்கு புது விளக்கங்கள் க�ொடுக்கிறார்கள். த�ொற்று
ந�ோய் பரவும் காராணத்தையும் குறிப்பிடுகிறார்
கள்.
இத் த�ொற்றுந�ோய் உலகம் முழுவதும்
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கார்த்திகை மாதம் என்றாலே மாவீரர் மாதம்
என்றே ச�ொல்வோம். 2009இற்கு முன்னர் அது
எங்கள் தேசத்தில் அனைவரும் நினைவுகூர்ந்த
ஒருமாதமாக இருந்தது. துயிலும் இல்லங்கள்
அலங்கரிக்கப்பட்டு, தெருக்கள், வீடுகள் சிரம
தானம்மூலம் துப்புரவு பண்ணப்பட்டு, ஒரு தேசத்
தின் நிகழ்வாகவே நடைபெற்று வந்தது. நாங்கள்
சிறியவர்களாக இருந்தாலும், அவை எங்கள் மன
தில் ஆழமாகப் பதிந்த நிகழ்வுகள். 			
	தற்போது அரச சட்டங்கள், க�ொர�ோனா
த�ொற்று எல்லாமே சேர்ந்து எங்கள் மாவீரர்களை
நினைவு கூருவதற்குத் தடையாக இருக்கின்றன.
இருந்தும் நாங்கள் எல்லாத் தடைகளையும்
உடைத்து, தற்போதைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு
உலகின் எந்தப் பாகத்திலிருந்தாலும் எங்கள்
மாவீரர்களை நினைவு கூருவ�ோம். இதை எவரா
லும் தடுக்க முடியாது.
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ழக்கு மாகாணத்தின் நிலைமை, அதற்காக முன்
னெடுக்கப்பட வேண்டிய செயற்பாடுகள், கிழ
க்கு தற்போது எதிர்நோக்கும் நெருக்கடிகள், அந்த
நெருக்கடிகள் எவ்வாறான வகையில் ஏற்படுத்தப்
படுகின்றன ப�ோன்ற விடயங்களை நாங்கள் த�ொட
ர்ச்சியாக எழுதி வருகின்றோம்.

இன்று கிழக்கு மாகாணத்தினைப் ப�ொறுத்
தவரையில், யுத்தத்திற்கு பின்னரான காலப் பகுதி
யில் நிழல் யுத்தம் ஒன்றை தமிழினம் எதிர் க�ொண்
டுள்ளதாகவே பார்க்கப்பட வேண்டியதாகவுள்ளது.
குறிப்பாக யுத்த காலத்தில் தமிழர்கள் எந்த
விடயங்களை பாதுகாத்தார்கள�ோ, அந்த விடயங்
களை அவர்களிடம் இல்லாமல் செய்யும் வகையி
லான நடவடிக்கைகளை மிகவும் திட்டமிட்ட
வகையில் பேரினவாத அரசுகள் முன்னெடுத்து
வருகின்றன.
	தமிழர்களும் இந்த நாட்டின் மக்கள். அவர்
களும் தனித்துவமான அடையாளங்கள், ம�ொழி,
கலை, கலாசாரங்களைக் க�ொண்ட மக்கள். அந்த
மக்களுக்கான உரிமையினை வழங்க வேண்டும்
என்று இந்த நாட்டில் ஆட்சியமைக்கும் எந்தப்
பெரும்பான்மை அரச தலைவரும் கருதாதவரைக்
கும் இந்த நாட்டில் தமிழர்கள் தங்களை தாங்களே

jhafj;jsk;

அரச காணிகளை பராமரிப்பவர்களுக்கு அக்காணி
களை வழங்குதல் என்ற பல செயற்பாடுகளை அர
சாங்கம் மும்முரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றது.
குறிப்பாக இந்த செயற்பாடுகள் தமிழர்க
ளின் பகுதிகளை இலக்கு வைத்து மேற்கொள்ளப்
படுகின்றதா என்ற சந்தேகங்கள் இன்று அதிகளவில்
தமிழ் மக்கள் மத்தியில் எழுப்பப்பட்டு வருகி
ன்றன.
முல்லைத்தீவு, கிளிந�ொச்சிப் பகுதிகளில்
உள்ள காடுகள் மற்றும் கிழக்கு மாகாணத்தில்
திருக�ோணமலை, மட்டக்களப்பு ஆகிய பகுதிகளில்
உள்ள வளமான காணிகளை கையகப்படுத்தி அங்கு
திட்டமிட்ட குடியேற்றங்களை செய்யும் வகையி
லான உத்திகளாகவே இவ்வாறான செயற்பாடு
களை பார்க்க வேண்டியுள்ளது.
ஏற்கனவே இலங்கையில் பெரும்பான்மை
யின மக்கள் வாழும் வனங்களை அரசு பாதுகாக்கும்
பகுதியாக அறிவித்து, அவற்றினை பாதுகாப்பதில்
கவனம் செலுத்தி வரும் நிலையில், வடகிழக்கில்
உள்ள வனங்களை பாதுகாப்பதற்கு முறையான
நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளாமல் அவற்றினை
அழிக்கும் நிலையினை இன்று உருவாக்கி வருகின்
றது.

jkpou; gpuNjrj;jpy;
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பாதுகாக்க வேண்டிய செயற்பாடுகளை முன்னெடு
க்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் என்பதை
இன்று நடைபெறும் நிகழ்வுகள் வெளிச்சம் ப�ோட்
டுக் காட்டுகின்றன.
இன்று கிழக்கில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி
நிலைமைகள் த�ொடர்பில் நாங்கள் த�ொடர்ச்சியாக
எழுதி வருகின்றோம். இந்த நெருக்கடியை முடிவு
க்கு க�ொண்டு வருவதற்கான வழிவகைகள் குறித்
தும் நாங்கள் சுட்டிக்காட்டி வருகின்றோம். அவை
யெல்லாவற்றினையும் தாண்டிய வகையில் இன்று
நெருக்கடிகள் அதிகரித்து வருகின்ற நிலைமையா
னது தமிழ் மக்களுக்கான அபாய சங்காகவேந�ோக்க
வேண்டியுள்ளது.
அதற்கு பல உதாரணங்கள் கிழக்கில் காணப்படு
கின்றன. குறிப்பாக அண்மையில் மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தின் மயிலந்தனை, மாதவனை பகுதியில்
காலங்காலமாக வனப்பகுதியில் கால்நடை வளர்ப்
பில் ஈடுபட்டு வந்த தமிழர்களின் காணிகளில் பெரு
ம்பான்மையினைத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சேனைப்
பயிர்ச் செய்கை மற்றும் விவசாயத்திற்கு பயன்படு
த்துவது என்ற த�ோரணையில் அப்பகுதிகளில் அத்து
மீறும் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.
குறிப்பாக காடுகள் அழிக்கப்பட்டு, அம்
பாறை மற்றும் ப�ொலநறுவை ஆகிய மாவட்டங்
களை சேர்ந்த பெரும்பான்மையினத்தவர்களைக்
குறிப்பாக இன்று அரசாங்கம் காணி த�ொடர் க�ொண்டு இந்த செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படு
பான செயற்பாடுகளில் அதீத அக்கறை காட்டு கின்றன. இந்த செயற்பாடுகளுக்கு பின் புலமாக
வதை காணமுடிகின்றது. குறிப்பாக காணிகளை கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் இருப்பதாக தமிழ் கட்சிக
பகிர்ந்தளிக்கும் விடயத்தினை திறந்த முறையில் ளினால் குற்றஞ்சாட்டப்படுகின்றது.
மேற்கொண்டு வரும் செயற்பாடுகள் சிறுபான்மை
இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளை உண்மைப்படுத்
சமூகத்தின் மத்தியில் பல்வேறு சந்தேகங்களை ஏற் தும் வகையிலான செயற்பாடுகள் கிழக்கு மாகாண
படுத்தியுள்ளது.
ஆளுநரினால் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. குறிப்
குறிப்பாக ஒரு இலட்சம் பேருக்கு காணி பாக குறித்த பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள
வழங்குதல், சீர்திருத்த காணிகளை பகிர்ந்தளித்தல், விவசாய மற்றும் ச�ோளச் செய்கையினை தற்காலி
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கமாக இடைநிறுத்தி, குறித்த பகுதிக்குச் சென்று
ஆய்வு செய்த பின்னர் தீர்வொன்றினை காணலாம்
என அமைச்சர் சமல் ராஜபக்ச குழுவ�ொன்றினை
அமைத்து நடவடிக்கையெடுத்துவரும் நிலையி
லும், கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் தன்னிச்சையாக
இந்த விடயத்தில் அமைச்சரின் பணிப்பினை மீறி
செயற்படும் நிலையுள்ளதாக தமிழ் அரசியல்வாதி
க ளி ன ா ல் கு ற ்றச்சாட் டு க ள் மு ன்வை க ்க ப்பட்
டுள்ளன.

எவ்வாறாயினும் கிழக்கு மாகாணம் மட்டு
மன்றி, வடமாகாணமும் குறிவைக்கப்பட்டு முன்
னெடுக்கப்படும் இச்செயற்பாடுகளை தடுத்து நிறுத்
துவதற்கு அல்லது தமிழர்களின் இருப்பினை தக்க
வைப்பதற்கு தமிழர்களின் பக்கத்தில் இருந்து இது
வரையில் எந்தவிதமான ஆக்கபூர்வமான செயற்பா
டுகளும் முன்னெடுக்கப்படவில்லையென்பது மிக
வும் கவலைக்குரிய விடயமாகும்.
இனிவரும் காலத்தில் வடகிழக்கினை உள்
ளடக்கியதாக தமிழர்களின் நிலபுலங்களை பாது
காத்து முன்கொண்டு செல்லக்கூடியதாக, அவசிய
மானதுமான அவசரமானதுமான நடவடிக்கை
களை முன்னெடுக்க வேண்டியது அவசியமானது
என்று நடைபெற்று வரும் செயற்பாடுகள் எங்களு
க்கு கட்டியம் ச�ொல்லி நிற்கின்றது.
குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலக
த்தில் நடைபெற்ற மாவட்ட அபிவிருத்திக்குழுக்
கூட்டம் மற்றும் மாதவனை, மயிலத்தமடு பகுதி
களை பாதுகாப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட நட
வடிக்கைகள் த�ோல்வியில் முடிந்ததை தமிழர்கள்
காணி விடயங்களில் முன்கொண்ட செயற்பாடுக
ளின் அனுபவங் கள் பெறப்பட்டுள்ளன.
	மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலகத்தில்
நடைபெற்ற மாவட்ட அபிவிருத்திக்குழுக் கூட்ட
த்தில் அரசாங்கத்தின் பங்காளிகளாக இருந்து அபி
விருத்திக்குழுவின் தலைவராகவும், அமைச்சராக
வும் கலந்து க�ொண்டவர்களினால் மாதவனை,
மயிலத்தமடு பகுதிகளில் முன்னெடுக்கப்படும்
செயற்பாடுகளை சட்டவிர�ோத செயற்பாடுகள்
என்று கூறக்கூட முடியாத நிலையில் உள்ளமை,
கிழக்கில் அரசசார்பு கட்சிக்கு வாக்களித்த தமிழ்
மக்கள் வெட்கப்பட வேண்டிய விடயமாகும்.
இவ்வாறான நிலையில் எதிர்கால செயற்பா
டுகள் குறித்த கேள்வி இன்று கிழக்கு தமிழ் மக்
கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. தமிழ்த் தேசிய கூட்
டமைப்பு அரசியல்வாதிகளைப் ப�ொறுத்த வரை
யில் அவர்களினால் எதிர்ப்பு அரசியலை முன்னெடு
க்க முடியுமே தவிர, இந்த பிரச்சினைக்கான தீர்வு
என்ன உண்டு என்பது த�ொடர்பில் சிந்திக்கும்
நிலைமையில் இருந்து அவர்கள் தவறியே வருகின்
றனர்.
இந்த நிலையிலேயே வடகிழக்கு மாகா
ணத்தினை உள்ளடக்கியதாக அல்லது இரு மாகா
ணங்களிலும் தனித்தனியாக செயற்படக் கூடிய
தாக சட்ட அறிஞர்கள், காணி த�ொடர்பான செயற்
பாட்டாளர்கள், கல்விமான்கள், அரசியல்வாதி
களை உள்ளடக்கியதான குழுவ�ொன்றினை
அமைத்து, அதன் ஊடாக தமிழர்களின் பிரதேச
ங்களில் நடைபெறும் அத்துமீறல்களை தடுப்பத
ற்கான நடவடிக் கைகளை முன்னெடுக்க முடியும்.
அண்மையில் திருக�ோணமலை, தென்னமர
வாடி பகுதியில் காணி த�ொடர்பில் பாராளுமன்ற

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

,jo;
104

jhafj;jsk;

thuhe;j kpd;dpjo;;
etk;gu; 15> 2020

07

fl;Liu

kz;zpy;
kiwe;jpUe;J
ifiaAk;
fz;izAk;
gwpj;j iff;Fz;L
“காலைப் பிடிச்சு விடுங்கோ... அப்பா... காலை
பிடிச்சு விடுங்கோ.....” என்றான் வைத்தியசாலை
கட்டிலில் குறுகிப் படுத்துக் கிடந்த அந்தச் சிறுவன்.
அருகில் கதிரைய�ொன்றில் அமர்ந்திருந்தவாறே
அந்த சிறுவனின் கால்களை அவனது தந்தை பிடி
த்து அமத்திக் க�ொண்டிருந்தார்.
“நல்லா அழுத்திப் பிடிச்சு விடுங்கோ..”.
குரலில் தாளாத வலி கலந்த கெஞ்சல் இழைய�ோடி
யது. அந்த தந்தையின் பிடியில் அழுத்தம் கூடியது.
காலைப் பிடித்து விடுவது மகன் விந�ோதனுக்கு
இதமாக இருக்கும். ஆனால் அழுத்திப் பிடித்தால்
ந�ோ கூடிவிடுமே என்ற எண்ணம் குறுக்கிட்டு
அவரை அலைக்கழித்தது.
	காய வலியின் வேதனையைத் தாங்க முடி
யாமல் கட்டிலில் உருண்டு பிரண்டு அனுங்கிய
வண்ணமே இரவு முழுதும் கழிந்தது. காயமடைந்த
நாள் முதலாக இதுதான் நிலைமை.

	வவுனியா இரணை இலுப்பைக்குளம்
பகுதியில் உள்ள மண்கிண்டி என்ற கிராமத்தில்
ஒக்டோபர் மாதம் 25 ஆம் திகதி இடம்பெற்ற
ஒரு வெடிப்பு சம்பவத்தில் இரண்டு சிறுவர்கள்
படுகாயமடைந்தனர். இருவருமே சக�ோதரிகளின்
பிள்ளைகள்.
அவர்களில் இளையவனாகிய 10 வயது
டைய விந�ோதனுக்கு கண்களில் சிதறல் துண்டுகள்
பாய்ந்தன. வலது கண் பார்வை இழந்து விட்டது.
இடது கண்ணும் சிதறல் துண்டுகளினால் பாதிக்கப்
பட்டிருக்கின்றது.
	கைகள் இரண்டிலும் ஏற்பட்ட படுகாயங்
களினால் இடது முன்னங்கையை அகற்ற வேண்டி
யதாயிற்று. வலது கைவிரல்களும் ம�ோசமாகப்
பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கால்களிலும் பலத்த
காயங்கள்.
விந�ோதனின் தாயாரின் சக�ோதரியினுடைய
மகன் வில்வராசா யதுஷனுக்கும் (13 வயது) இந்த
சம்பவத்தில் படுகாயம் ஏற்பட்டது. கால்களிலும்,
த�ொடைகளின் பின்புறத்திலும் சிதறல் துண்டுகள்
பாய்ந்ததில் பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டன. வயிற்றி
லும் சிதறல் துண்டுகள் பாய்ந்திருந்தன. அவற்றை
முழுமையாக அகற்ற முடியவில்லை. வைத்திய
சாலையில் தாத்தா சுப்பிரமணியம் அவனைப் பரா
மரித்தார்.
அம்மம்மா காந்தி விறகு ப�ொறுக்கச் சென்ற
ப�ோது சிறுவர்கள் இருவரும் அவருடன் சென்றனர்.

வீட்டில் இருந்து சுமார் 600 மீற்றர் த�ொலைவில்
உள்ளத�ொரு மானாவாரி காணியின் ஒரு பகுதியில்
அம்மம்மா விறகு ப�ொறுக்கினார். சிறுவர்கள் இரு
வரும் உழுது கிடந்த காணியில் ஒரு மரத்தடியில்
விளையாடிக் க�ொண்டிருந்தார்கள்.
அப்போது மண்ணில் இலேசாக மறைந்தும்,
மறையாமலும் கிடந்த ஒரு ப�ொருளை விந�ோதன்
எடுத்துப் பார்த்தான். யதுஷனும் அவனுடன் இணை
ந்து க�ொண்டான். அது ஒரு கைக்குண்டு என்பதை
அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. அதுவ�ோர் அபாய
கரமான வெடிப்பொருள் என்பதையும் அவர்கள்
தெரிந்திருக்கவில்லை. இனந்தெரியாத ப�ொருட்க
ளைக் கையில் எடுக்கக் கூடாது. அவற்றைக் கையா
ளவும் கூடாது - என்ற கண்ணி வெடி மற்றும் அடை
யாளம் தெரியாத வெடிப் ப�ொருட்கள் பற்றிய விழி
ப்புணர்வு அவர்களிடம் இருக்கவில்லை.

gp.khzpf;fthrfk;
அந்த கைக்குண்டின் உள்ளே என்ன
இருக்கின்றது, அது என்ன ப�ொருள் என்பதைக்
கண்டறிய இருவருமாகக் குந்தியிருந்து அதனை
அடித்து உடைக்க முற்பட்டார்கள். விந�ோதன்
அதனை அடித்து உடைத்தான். அது ஒரு கைக்
குண்டாச்சே. தன்னுடைய இயல்புக்கமைய அழு
த்தம் ஏற்பட்டதும் அது வெடித்துச் சிதறியது.
வெடிச்சத்தத்தோடு இரண்டு சிறுவர்களும் படுகா
யமடைந்து சரிந்து விழுந்தார்கள்.
	வெடிப்புச் சத்தம் கேட்டு அம்மம்மா அலறி
யடித்துக் க�ொண்டு ஓடிவர ஊரவர்களும் திரண்டு
விட்டார்கள். காயமடைந்த சிறுவர்கள் இருவரும்
உடனடியாக வவுனியா வைத்தியசாலைக்குக்
க�ொண்டு செல்லப்பட்டார்கள்.

இந்த குண்டு வெடிப்புச் சம்பவம் பற்றிய
முன்னறிவித்தல் உடனடியாக வவுனியா வைத்திய
சாலைக்கு வழங்கப்பட்டது. ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட
துறை சார்ந்த வைத்திய நிபுணர்களும், வைத்தியர்
கள், தாதியரும், ஏனைய�ோரும் தயார் நிலையில்
காயமடைந்தவர்களை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர்.
	காயமடைந்த சிறுவர்கள் வைத்தியசாலை
க்கு வந்து சேர்ந்ததும் அவர்களுக்கான அவசர சிகிச்
சைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. படுகாயங்களின் இரத்
தப் பெருக்கினால் உயிராபத்து ஏற்படாமல் பாது
காத்து, இருவருக்கும் சத்திர சிகிச்சை அளிக்கப்
பட்டது.
இளையவனாகிய விந�ோதன் ஒரு கண் பார்
வையை இழந்துள்ளதுடன், எதிர்காலத்தில் மற்ற

கண்ணிற்கும் என்ன ஆகும�ோ என்ற நிலைமைக்கு
ஆளாகியுள்ளான்.
இயல்பாக பிறவியெடுத்த அவன் இடது
கையையும் வலது கையில் விரல்களையும் இழந்து;
பத்து வயதிலேயே ஓர் அங்கவீனனாகி உள்ளான்.
அவனது சக�ோதரன் யதுஷன் கால்களிலும் வயிற்
றிலும் ஏற்பட்ட காயங்களில் புகுந்துள்ள குண்டுச்
சிதறல்களுடன் வாழ யுத்தம் முடிவுக்குக் க�ொண்டு
வரப்பட்டதைத் த�ொடர்ந்து ம�ோதல்கள் இடம்
பெற்ற பிரதேசங்களில் கண்ணிவெடி அகற்றும்
பணிகள் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்பட்டு இடம்
பெயர்ந்த குடும்பங்களின் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்
தப்பட்டது.
ஆனாலும் கண்ணிவெடிகளை அகற்றும்
பணி மிகவும் நுணுக்கமானது. தாமதம் மிக்கது.
இதனால் கண்ணிவெடிகளை குறுகிய காலத்தில்
அகற்றி ஆபத்தான பிரதேசங்களை மக்கள் பாதுகா
ப்பாக வாழ்வதற்குத் தயார் செய்ய முடியாத நிலை
மை காணப்படுகின்றது.
இலங்கையில் இராணுவத்தின் ஒரு பிரிவு
உட்பட ஏழு நிறுவனங்கள் கண்ணிவெடி அற்றும்
பணியில் ஈடுபட்டிருந்தன. யுத்த பிரதேசங்களை
2020 ஆம் ஆண்டு முழுமையாகக் கண்ணிவெடிகள்
அற்ற பாதுகாப்பான பகுதிகளாக்கத் திட்டமிடப்
பட்டிருந்த ப�ோதிலும், அது நிறைவேறவில்லை.
இலங்கையின் கண்ணிவெடி பிரதேசங்களாக
அடையாளம் காணப்பட்டிருந்த இடங்களில் ஒன்
றாகிய கிழக்கு மாகாணத்தில் கண்ணிவெடி அகற்
றும் பணிகள் முடிவுக்கு வந்துள்ளன. ஆயினும்
வடமாகாணத்தில் அந்தப் பணிகள் இன்னும்
த�ொடர்கின்றன.
நிலத்தில் மழை காலங்களில் ஏற்படுகின்ற
மண்ணரிப்பு காரணமாக கண்ணிவெடிகள் இடம்
மாறி இருப்பதனால் கண்ணி வெடிகள் அற்ற
பிரதேசங்களாகக் கருதப்பட்ட பகுதிகளும் ஆபத்
தான பிரதேசங்களாக மாறி இருக்கின்றன. ஆயுத
ம�ோதல்கள் இடம்பெறாததும், இராணுவ முகாம்
கள�ோ அல்லது விடுலைப்புலிகளின் நிலைகள�ோ
இல்லாத பிரதேசங்களும் இதனால் ஆபத்தான
பிரதேசங்களாகி இருக்கின்றன. அப்பகுதிகளில்
அடையாளம் காணப்பட்ட வெடிப்பொருட்களும்
எதிர்பாராத வகையில் மக்களுடைய நாளாந்த செய
ற்பாடுகளின்போது வெடித்துச் சிதறியதன் மூலமே
அப்பகுதிகளில் வெடிப்பொருட்கள் இருப்பது
தெரியவந்துள்ளது.
இத்தகைய நிலைமைகளில் யுத்தகால எச்
சங்களாகிய வெடிப்பொருட்களினால் அவ்வப்
ப�ோது மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள். கண்ணி
வெடிகள் அகற்றப்பட்ட பிரதேசங்களிலும் வெடிப்
ப�ொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கின் றன. எதி
ர்பாராத வகையில் வெடித்துச் சிதறி மக்ளுக்குப்
பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன.
யுத்தகால எச்சங்களாக மண்ணில் மறைந்து
ள்ள வெடிப்பொருட்கள் 20, 25 வருடங்களுக்கு
உயிர்ப்புடையவையாக இருக்கும் என்பது வெடி
ப்பொருள் நிபுணர்களினதும், அது த�ொடர்பான
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இந்திய இராஜதந்திரிகள் முன்வைத்த ய�ோசனையும்,
மாவையின் முன்னெடுப்பும் சாத்தியமானவையா?
	தமிழ்த் தேசிய அரசியல் பரப்பில் கடந்த
ஒருவார காலப் பகுதியில் வெளிவந்திருக்கும்
இரண்டு செய்திகள் முக்கியமானவை. இர ண்டு
செய்திகளையும் பார்க்கும் ப�ோது முன்னேற்ற
கரமானவையாகவும், தமிழ்த்தேசியப் பிரச்சி
னையை மற்றொரு பரப்புக்குக் க�ொண்டு செல்
வதற்கு உதவப் ப�ோவதாகவும் த�ோன்றலாம்.
ஆனால், உண்மையில் நடக்கப் ப�ோவது என்ன
என்பதையிட்டு ஆராய்வதுதான் இந்தக் கட்டு
ரையின் ந�ோக்கம்.
முதலாவது செய்தி - கடந்த வாரம் க�ொழும்புப்
பத்திரிகை ஒன்றில் வெளியாகியது;

	தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகள் சார்ந்த
விடயங்களை ஒன்றன்பின் ஒன்றாகக் கையாள்வ
தற்காக துறைசார் நிபுணர் குழு ஒன்றை நியமிக்கு
மாறு இந்திய இராஜதந்திர தரப்புக்கள் தமிழ்த்தேசி
யக் கூட்டமைப்பிடம் க�ோரியுள்ளதாக முதலாவது
செய்தி வெளியாகியிருந்தது. இந்தக் க�ோரிக்கை
யையடுத்து, அவ்வாறான குழு ஒன்றை அமைப்ப
தற்கான முயற்சிகளில் கூட்டமைப்பின் தலைமை
இறங்கியிருப்பதாகவும் அந்தச் செய்தியில் தெரிவி
க்கப்பட்டிருந்தது.

பங்காளிக் கட்சிகளின் தலைவர்களுடன் சம்பந்தன்
பேசவும் இல்லை. க�ொர�ோனா பரவல் காரணமாக
பெரும்பாலான எம்.பி.க்கள் வடக்கு கிழக்கில்
இருப்பதும் அவர்களிடையே சந்திப்புக்கள் எதுவும்
இடம்பெ றாதிருப்பதும் இதற்கு காரணமாக இருக்
கலாம்.

mfpyd;

மாவை வெளியிட்ட அறிவிப்பு
இரண்டாவது செய்தி தமிழரசுக் கட்சியின்
தலைவர் மாவை. சேனாதிராஜா தனியார் த�ொலைக்
காட்சி ஒன்றுக்கு அளித்திருக்கும் பேட்டியில் தெரி
வித்திருக்கும் தகவல்கள்.
“தமிழ் மக்களின் அரசியல் தீர்வு மற்றும்
ஏனைய பிரச்சினைகள் த�ொடர்பில் ஒன்றுபட்டு
உழைப்பதற்காகவும் துறைசார் ஆல�ோசனைகள்,
நிபுணத்துவ உதவிகளை வினைத்திறன் மிக்கதாக
பெற்றுக் க�ொள்வதற்காகவும் தேசிய சபை ஒன்றை
அமைக்கும் முயற்சிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன”
என மாவை. சேனாதிராஜா கூறியிருக்கின்றார்.
மாவையின் இந்த அறிவிப்புக்கும், இந்திய இராஜ
தந்திரிகள் தரப்பிலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள
கருத்துக்களுக்கும் த�ொடர்பிருப்பதாகத் தெரியவி
ல்லை. மாவையும், சம்பந்தனும் இப்போது தனி
த்தனியான பாதையில் செல்ல முற்படுவது தெரி
கின்றது.

த�ொலைக் காட்சி நேர்காணலில் மாவை
ச�ொன்னது இதுதான்;

இலங்கைக்கான இந்தியத் தூதுவர் க�ோபால்
பால்கே, இரு வாரங்களுக்கு முன்னர் தமிழ்த் தேசி
யக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா.சம்பந்தனை
க�ொழும்பில் சந்தித்துப் பேசியிருந்தார். இந்தச்
சந்திப்பின்போது பல முக்கியமான விடயங்கள்
பேசப்பட்டிருக்கலாம் என ஊகிக்கப்பட்ட ப�ோதி
லும், அது குறித்த செய்திகள் எதுவும் உடனடியாக
வெளிவந்திருக்கவில்லை. இந்தப் பின்னணியில்
தான் இந்திய இராஜதந்திரிகள் கூட்டமைப்பின்
தலைமைக்கு ‘நிபுணர்குழு’ ஒன்றை அமைப்பதற்
கான ஆல�ோசனையை வழங்கியதாக செய்தி வெளி
யாகியிருக்கின்றது. இது இந்தியத் தூதுவர் வழங்
கிய ஆல�ோசனையாகத்தான் இருக்க வேண்டும்.
2009 இற்குப் பின்னர் தமிழர்களின் தலை
மை ஏத�ோ ஒருவகையில் கூட்டமைப்பிடம் வந்திரு
ந்தாலும், முக்கியமான பிரச்சினைகளைக் கையாள்
வதற்கான எந்தவ�ொரு கட்டமைப்பையும் கூட்ட
மைப்பு உருவாக்கவில்லை. அரசியலுக்கு அப்பால்,
துறைசார் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்களை உள்ள
டக்கிய கட்டமைப்புக்கள் உருவாக்கப்பட வேண்
டும் என்ற க�ோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டிருந்தா
லும், கூட்டமைப்பின் தலைமை அதனைக் கவனத்
திற்கொள்ளாத ஒரு நிலை இருந்தது.
இப்போது இந்தியா ச�ொல்லியிருப்பதாக
வெளிவரும் செய்திகள் இவ்விடயத்தில் ஒரு திரு
ப்புமுனையாக அமையுமா?
ஆனால், அவ்வாறான நிபுணர் குழு எதனை
யும் அமைப்பதற்கான நகர்வுகள் எதுவும் இது வரை
யில் முன்னெடுக்கப்படவில்லை. அதனைவிட இக்
கட்டுரையை எழுதிக்கொண்டிருக்கும் தருணம்
வரையில், இந்த ய�ோசனை குறித்து தன்னுடைய

“தமிழ் மக்களின் அரசியல் தீர்வு மற்றும்
ஏனைய விடயங்கள் த�ொடர்பில் ஒன்றுபட்டு
செயற்படுவதற்காக இப்போது தமிழ்த் தேசியம்
சார்ந்து செயற்படும் கட்சிகளை ஒன்றிணைத்துப்
பயணிக்க ஆரம்பித்துள்ளோம். இது த�ொடர்பில்
நான் விடுத்த க�ோரிக்கைக்கு அனைத்து தமிழ்த்
தேசியம் சார்ந்த கட்சித் தலைவர்களும் தங்கள்
முழுமையான ஆதரவை வழங்கியிருக்கின்றார்கள்.
காலத்தின் தேவை அறிந்து ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள
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10 கட்சிகள் கூட்டணியின் நிலை

ஓகஸ்ட் மாதத்தில் நடைபெற்ற ப�ொதுத்
தேர்தலில் த�ோல்வியடைந்த பின்னர் தன்னுடைய
முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் வகையிலான அரசி
யல் நகர்வுகள் சிலவற்றை மாவை. சேனாதிராஜா
முன் னெடுத்து வருகின்றார். இதன் மூலம் தமிழ்த்
தரப்பின் கவனத்தை தனது பக்கம் திருப்ப அவர்
முயல்கின்றார். அதில் முக்கியமானது தான் தேசியத்
துக்காகக் குரல் க�ொடுக்கும் கட்சிகளை ஒருங்கி
ணைத்திருப்பது. விக்னேஸ்வரன் தலைமையிலான
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி உட்பட பல கட்சி
கள் இதில் இணைந் திருந்தாலும், பல தடைகளைத்
தாண்டிச் செல்ல வேண்டியதாகத் தான் இந்த 10
கட்சிகள் கூட்டணி உள்ளது.
இந்தக் கட்சிகள் தன்னுடைய தலைமையில்
ஒன்றிணைகின்றன என்ற நம்பிக்கையில்தான்,
“தேசிய சபை ஒன்றை அமைக்கும் முயற்சிகள்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன” என்ற அறிவித்தலை
மாவை வெளியிட்டுள்ளார். ஆனால், மாவை இர
ண்டு விதமான நெருக்கடிகளை எதிர் க�ொண்டிரு
க்கின்றார்.
முதலாவது - 10 கட்சிகளை அவர் இணைத்
திருந்தாலும், அவை அனைத்தும் மாவையின்
தலைமையை ஏற்றுக்கொள்ளுமா என்பது முதலா
வது கேள்வி. சுமந்திரனையும் இதற்குள் க�ொண்டு
வர மாவை எடுத்த முயற்சி கடும் எதிர்ப்பைச்
சம்பாதித்துள்ளது.
	மாவை இறுதியாக அழைத்த கூட்டத்துக்கு
கஜேந்திரகுமார் ப�ொன்னம்பலம் தலைமையிலான
தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி செல்லவில்லை.
மாவையின் அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலை
யில் முன்னணி இல்லை. சுமந்திரன் வந்ததும்
அனந்தி சசிதரனும் வெளியேறிவிட்டார். அதனை
விட, விக்னேஸ்வரனும் மாவை அழைத்த கூட்டத்
துக்குச் செல்லவில்லை. யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து
க�ொண்டே தன்னுடைய பிரதிநிதிகளைத் தான்
அனுப்பியிருந்தார்.
அதனைவிட மற்றொரு நகர்வையும் விக்
னேஸ்வரன் மேற்கொண்டிருக்கின்றார். “இந்தக்
கூட் டணிக்குத் தலைமை தாங்கக்கூடியவர் ஶ்ரீகாந்
தாதான்” என விக்னேஸ்வரன் வெளியிட்டுள்ள
அறிக்கை நிச்சயமாக மாவையை இலக்கு வைத்த
ஒரு தாக்குதல்தான். அதாவது, ‘தலைமைக்கு மாவை
ப�ொருத்தமற்றவர்’ என்பதைத்தான் விக்கி மறை
முகமாகச் ச�ொல்லியிருக்கின்றார். மாவை அமைத்து
ள்ள கூட்டணியே அவருடன் நிற்குமா என்ற கேள்
வியை இவை ஏற்படுத்துகின்றன. விக்கி அணியும்,
கஜன் அணியும் இல்லையென்றால்,மாவையுடன்
பலம்வாய்ந்த யாரும் இல்லை.

சம்பந்தனின் அணுகுமுறை

இந்த கூட்டு முயற்சி எதிர்காலத்தில் மேலும் பலப்
படுத்தப்படவுள்ளது.
அதாவது எதிர்காலத்தில் தமிழர் தீர்வு
விடயத்தி லும் ஏனைய விடயங்களிலும் ஒன்றாக
சேர்ந்து செயற்படுவதற்காக தேசிய சபை ஒன்றை
உருவாக் கும் முயற்சியில் இறங்கியிருக்கின்றோம்.
இந்தத் தேசிய சபையில் தமிழ்த் தேசியக் கட்சிகளின்
தலை வர்கள், துறைசார் நிபுணர்கள், மனித உரிமைச்
செயற்பாட்டாளர்கள், புலம்பெயர் பிரதிநிதிகள்,
முதலீட்டாளர்கள், அறிஞர்கள், ப�ொருளாதார வல்
லுநர்கள், வெளிநாட்டுப் பிரதிநிதிகள் ஆகிய�ோரை
உள்ளடக்குவதற்குத் தீர்மானித்திருக்கின்றோம்”
என அந்த நேர்காணலில் மாவை கூறியிருக்கின்றார்.
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	மாவை அமைக்கும் கூட்டணியை கூட்ட
மைப்பின் தலைவர் சம்பந்தனும் ரசிக்கவில்லை
எனத் தெரிகின்றது. “தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்
பில் இருந்த கட்சிகள்தான் இப்போது யாழ்ப்பாண
த்தில் மாவை தலைமையில் இணைகின்றன. அவர்
கள் கூட்டமாகச் செயற்பட விரும்பினால், கூட்ட
மை ப்புடன்தான் மீண்டும் இணைய வேண்டும்.
மற்றொரு கூட்டணி தேவையில்லை” என்ற தன்னு
டைய நிலைப்பாட்டைத்தான் சம்பந்தன் தனிப்ப
ட்ட சந்திப்புக்களின் ப�ோது வெளிப்படுத்தியிருக்கி
ன்றார்.
சுமந்திரனைப் ப�ொறுத்தவரையில் சமய�ோ
சிதமாகச் செயற்படுகின்றார். இறுதியாக மாவை
அழைத்த கூட்டத்துக்கு அவர் சென்றார். ஆனால்,
கருத்து வெளியிடவில்லை. மாவையுடன் இணைந்
திருந்த அனைவருமே சுமந்திரனை ஏற்க மறுப்பவர்
கள். சுமந்திரனின் வருகை மாவையின் கூட்டணி
யில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது சுமந்திர
னையும் சமாளித்து, மற்றவர்களையும் அரவணை
ப்பது என்பது மாவைக்குப் பெரும் சவாலாகத்தான்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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யகத்தில் யுத்தம் ஓய்ந்து 11 வருடங்கள் கடந்த
நிலையிலும், யுத்தத்தின் வடுக்கள் ஆறாத
வடுக்களாகவே உள்ளன. மீள்குடியேற்றம், அபிவி
ருத்தித் திட்டங்களென அரச வீடுகள் அமைத்துக்
க�ொடுப்பதும், வீதிகள் செப்பனிடுவதுமென
மேல�ோட்டமாக பார்க்கும்போது தாயக உறவுகள்
செல்வச் செழிப்புடனேயே வாழ்ந்து வருவதாகவே
தெரியும்.
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விப்பவன் ப�ொருட்களின் விலையை தீர்மானிக்க
முடியாது. கடினமாக உழைத்த தமிழனின் விளை
ப�ொருட்களின் விலைகளை தீர்மானிப்பவன் சிங்க
ளவன், கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற விலை தாயக
விவசாயிகளுக்கு கிடைப்பதில்லை.
அதே ப�ோன்று காற்று, மழை, வெய்யில்
என்று எவற்றையும் ப�ொருட்படுத்தாமல் பாரிய
அலைகளைத் தாண்டி கடலில் மீன்பிடிக்கும் மீன
வர்களின் சந்தை வாய்ப்பையும் சிங்கவன்தான்
தீர்மானிக்கின்றான். அத்துடன் நின்றுவிடாது, தமி
ழர் தாயகத்தில் குறிப்பாக முல்லைத்தீவு, க�ொக்
கிளாய், க�ொக்குத்தொடுவாய், கருநாட்டன்கேணி,
புல்மோட்டை, திருக�ோணமலை கரையேரங்களில்
தமிழருக்குச் ச�ொந்தமான கடற்கரையில் சிங்கள
வர்கள் சட்டவிர�ோதமான முறையில் வலைகளை
யும், இழுவைப் படகுகளையும் பயன்படுத்தி அதிக
ளவில் மீன்பிடித்து வருகின் றனர். அதனால் தமிழர்
களின் கடல்வளம் சூறையாடப்படுகின்றது.
வீதி ஒப்பந்தம் முதல் அரச மற்றும் தனி
யார் நிறுவனங்களின் கட்டட ஒப்பந்ததாரர்வரை
சிங்களவருக்கே முன்னுரிமை க�ொடுக்கப்படுகின்
றது. கூலிவேலைக்குகூட தென்னிலங்கையிலிருந்து
சிங்களவர் வரவழைக்கப்பட்டு, வேலைகளைச்
செய்கின்றார்கள். அந் நிலையில் கால், கை, அவய
வங்களை இழந்த தாயக உறவுகளால் எவ்வாறு
வேலை வாய்ப்பை பெற் றுக்கொள்ள முடியும்..?
கணவனை இழந்த பெண்களால் எவ்வாறு சமூக
த்தில் வாழமுடியும்..? நாட்டில் நல்லாட்சி என்று
மேடை ப�ோட்டுகத்தும் தமிழ் நாடாளுமன்ற உறு
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றார்கள்.
யுத்தத்தின் பின், வடபுலத்திலும், கிழக்குப்
பகுதியிலும் தென்னிலங்கையரின் ஆதிக்கம் அதிக
ளவில் செல்வாக்குச் செலுத்துவதால், இவர்களின் ப்பினர்களும்சரி, கடந்தகால வடமாகாண அமை
த�ொழில் வாய்ப்புக்கள் குறைந்து, வாழ்க்கைச் செல ச்சர்களும் சரி தமது சுய அரசியல் இலாபத்துக்காக,
வை எவ்வாறு நிவர்த்தி செய்வது என்று தெரியாமல் காணாமல்போன உறவுகள், தமிழீழம், தமிழ்த்
தவிக்கும் நிலையே தாயகத்தில் அரங்கேறுகின்றது. தேசி யம், நல்லிணக்கம், சர்வதேச விசா ரணை என
உணர்வுபூர்வமாக ஆசை வார்த்தைகள் பேசுகின்
றார்களே தவிர தாயக மக்களின் வாழ்வாதாரம்
பற்றி அக்கறை செலுத்துப வர்கள் மிக மிகக் குறை
வாகவே காணப்படுகின்றனர்.
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ஆனால் அவர்களின் வீட்டின் அடுப்பங்க ரையை
சென்று பாருங்கள்; அப்போது தெரியும் அவர்கள்
உண்மைநிலை; உணவு சமைத்து எத்தனை நாட்க
ளாகி விட்டன என்று..
	வடக்கு மற்றும் கிழக்குப் பிரதேசங்களில்
யுத்தத்தில் கணவனை இழந்த பெண்களைத்
தலைமைத்துவமாகக் க�ொண்ட குடும்பங்களும்,
யுத்தத்தில் அவயவங்களை பறிக�ொடுத்த நிலையில்

விவசாயம், மீன்பிடி, வியாபாரம், வீதி செப்
பனிடுதல், கூரைவேலை, அரச மற்றும் தனியார்
திணைக்களங்களில் சிங்களவரை அதிகம் உள்வாங்
குதல், உயர் பதவிகளை வகிப்பவர்கள் பெரும்
பாலும் சிங்களவர்கள் என தென்னிலங்கை சிங்கள
வரின் ஆதிக்கம் தாயகத்தில் அதிகம் செல்வாக்குச்
செலுத்துகின்றது.
	வேலை வாய்ப்புக்களைப் பெறுத்தவரை,
கூலிவேலை முதல், அபிவிருத்தி வேலைகளுக்
கெல்லாம் சிங்களவருக்கே முன்னுரிமை க�ொடுக்க
ப்பட்டு வருவதால், தாயகத்தில் யுத்த வலிகளை
அனுபவித்த, வாழ்வாதாரத்தை தேடத் தவிக்கும்
உறவுகளுக்கு த�ொழில் வாய்ப்பு என்பது எட்டாக்
கனியாகவே உள்ளது.
	ப�ொன்விளையும் தாயகமண்ணில் விவசா
யிகள் வெய்யில், மழை என்று பாராமல் மரக்கறி
வகைகள், நெல், தானியங்கள், பழவகைகள் ப�ோன்
வ ா ழு ம் ஆ ண ்க ளை த ்த லைமைத் து வம ா கக்
றவற்றை உற்பத்தி செய்கின்றனர். உற்பத்தி செய்த
க�ொண்ட குடும்பங்களுமே அதிகம் வாழ்ந்து வரு
ப�ொருட்களை விற்பனை செய்வதற்கு சந்தைக்குச்
கின்றன. இவர்கள் தமது அன்றாட வாழ்க்கைத்
சென்றால், அங்கும் சிங்களவரின் ஆதிக்கம். விளை
தேவைக்காக தினமும் ப�ோராடிக் க�ொண்டிருக்கின்

அரச மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் வேலை
செய்பவர்களே தற்போது க�ொர�ோனா வைரஸ்
தாக்கத்தின் காரணமாக தமது குடும்பச் செலவை
ஈடுசெய்ய ப�ோராடிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில்,
அன்றாடம் கூலிக்கு வேலைசெய்து அரை
வயிற்றுக் கஞ்சிக்காக ப�ோராடும் பெண்க ளைத்
தலைமைத்துவமாகக் க�ொண்ட குடும்பங்களின்
நிலையை நீங்களே ஊகித்து பார்க்க முடியும்.
இந்த நிலையில், தமிழ் மண்ணுக்காக தமது
கணவர்களைப் பறிக�ொடுத்த பெண்களையும்,
விசேட தேவைக்குட்பட்ட ஆண்களையும் தலை
மைத்துவமாகக் க�ொண்ட குடும்பங்களில் தங்கி
வாழும் சிறுவர்களின் வயிற்றுப் பசியை யார் தீர்
த்து வைக்கப் ப�ோகிறார்கள்..?
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னது இளமைக் காலத்தில்
சங்க, இலக்கி யங்களைச்
சாடியவர்களை தரிசித்தவர்களை
யெல்லாம் அரங்குகளிலும், ஏடுக
ளிலும், இதழ்களிலும் நான் சந்தித்
துள்ளேன்!
	தமிழர் த�ொல்குடி வரலாற்றை நம்பியவர்
களும், சங்க இலக்கியங்களை நேசித்தவர்களும்
அன்றைய இலங்கையின் கல்வி, கலை, இலக்கிய
உலகின் ‘புத்திசீவிகளின்’ முன்னால் அனுபவித்த
சவால்களையும் நேரிற் கண்ட சமுதாயத்தில் வாழ்ந்
தவன் நான்!
புலவர்கள் உணர்ச்சிவசப்படுபவர்களென்
றும், கவிதைக்கு உணர்ச்சி தேவையில்லையெ
ன்றும் வாதித்த பேராசிரியப் பரப்புரைகளின்மூலம்,
சங்க இலக்கியங்களின் உண்மைத்தனம் அன்று
முற்றுமுழுதாக அறிவியற் பரப்பிலிருந்து அகற்றப்
பட்டதை நேரிற் கண்ட அனுபவம் எனக்குண்டு!
	தமிழர்களை வந்தேறு குடிகளாய் வரையறு
த்தவர்கள், சிங்களப் ப�ௌத்த அரசியல்வாதிகளும்,
மதவாதிகளும் மட்டுமல்ல, நம்முட் சிலரும்தான்
என்ற உண்மையை நாம் ஒருப�ோதும் மறுப்பதற்கி
ல்லை!
	த�ொல்குடி மரபுக்கலைகளைக்கூட சாதி,
இடம், குறிச்சி பார்த்து எடைப�ோட்ட இழிவு
நிலையின் ச�ொந்தக்காரர்களும் நாமே என்பதை
மறந்து விடக்கூடாது!
கூத்து வடிவங்களையும், குலவழிபாடுக
ளையும், கலை இலக்கியப் பதிவுகளையும் கூடச்
சாதி, இட, மத வேறுபாட்டுக் கண்களினூடு பார்த்த
ஒருசமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நாங்கள் என்
பதை நாம் மறந்துவிட முடியாது!
எனவே தமிழர் த�ொல்குடி வரலாறு பற் றிய
தேடலுக்கான உளவியற் பாங்கும் பரப்பும் த�ோற்
றம் பெற்றது எனது இளவயதிலென்றே எண்ணத்
தூண்டுகிறது!
எனது பிறந்த ஊரான வட்டுக்கோட்டையில்
கலையும், கவிதையும், பாட்டும், கூத்தும் எனப்
பல்வகையாலும் பல்வழிகளிலும் தமிழ் ம�ொழி,
கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டு வாழ்வியல் விழு
மியங்களை யாம் த�ொடர்ச்சியாக நுகர்ந்து, பகிர்
ந்து சுவைத்துச் சுமந்து வாழ்ந்த ப�ோதிலும், தமிழர்
த�ொல்லியல் சார்ந்த, வரலாறு சார்ந்த கல்வி
யைய�ோ, விழிப்புணர்வைய�ோ எமது இளமைக்
காலங்களில் அனுபவிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எமக்
குப் பெரிதாகக் கிட்டியதில்லை!
ஆகமிஞ்சிப் ப�ோனால், எமது கல்லூரி
விழாக்களிலும், ஏனைய ப�ொதுமக்கள் கூடுகின்ற
கலைவிழாக்கள், க�ொண்டாட்டங்களிலும் தமிழக
த்திலிருந்து அக்காலங்களில் வருகை தந்திருந்த
தமிழறிஞர் பெருமக்கள் வரிசையில் கி.ஆ.பெ.
விசுவநாதம், ம.ப�ொ.சிவஞானம், அ.ச.ஞானசம்
பந்தன், கி.வா.ஜெகநாதன், குன்றக்குடி அடிகளார்,
வெள்ளை வாரணனார் ஆகிய�ோரும் மற்றும்
எமது தாயகத்தின் தமி ழறிஞர்களின் வரிசையில்
வித்துவான் வேலன், வித்துவான் வேந்தனார்
க.கி.நடராஜன், வித்துவான் ஆறுமுகம் (ஸ்கந்தவ
ரேதயாக் கல்லூரி) ஆசிரியர் சிவராமலிங்கம்
(யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்லூரி) ஆகிய�ோரும் தமி
ழிலக்கியங்களினூடு தமிழர்களின் வாழ்வியல்
வரலாற்று விழுமியங்களைப் பேசக் கேட்டிருப் ப�ோ
மேய�ொழிய இதற்கு மேலாக தமிழர் த�ொல்லியல்
பற்றிப் பேசிய பலர் திராவிடக் க�ொள்கையைப்
பற்றிய நம்பிக்கையையே மிகவும் ஆணித்தரமாக
வெளிப்படுத்தி வந்துள்ளார்கள்!
இதற்கு அடுத்த தளத்தில் எமது பல்கலை
க்கழகப் பரப்பில் தமிழர் த�ொன்மை பற்றிப் பேசி

gFjp
03

யும், எழுதியும் வந்த பலரின் பார்வைகள் ஒரு
மேற்குலக ஆய்வாளர்களின் வழிம�ொழிவாகவும்,
நாத்திக மாக்சியக் க�ோட்பாடுகளின் எதிர�ொலியா
கவுமே எம்மை வந்தடைந்தன எனலாம்!
இந்நிலையிற் தமிழகத்திலிருந்து எழுந்த
‘திராவிடம்’ பற்றிய கூச்சலும், கூப்பாடுகளும் இப்
பதத்தினுள்ளேயே தமிழர் த�ொல்லியல் வரலாற்
றைப் புதைத்து மூடிமறைத்து விட்டதையும் நாம்
புறக்கணிப்பதற்கில்லை!
நான் செய்த தவம�ோ என்னவ�ோ இல்லை
என் பிறப்புவழி யானடைந்த பேறின் பலம�ோ.
எமது முன்னோரின் வாக்குகளையும் வரலாற்றுப்
பதிவுகளையும் ஒருப�ோதும் எனது அகப்பீடத்திலி
ருந்து அகற்ற முடியாதவனாகவே வளர்ந்து வந்
தேன்!
ஒரு முதுதமிழ்ப் புலவனுக்கும் எனது ஒன்
றரைவயதில் நிகழ்ந்த அவனது மறைவின் பின்ன
ரும் அப்புலவனது சத்திய ஒளியையும், புலமைத்
துவ சக்தியையும் என்னுள் விருத்தி செய்து வியா
பிக்க வைத்த என் தெய்வத் தாய்க்கும் பிள்ளையா
கப் பிறந்ததன் விளைவாகவும் மட்டுமன்றி, நான்
எனது கல்லூரிக் காலங்களிற் சந்தித்த எனது ஆசான்
கள் வழி பெற்ற தற்தேடலின் விளைவாகவும் நான்
என் முன்னோர்களின் முகங்களை என்னுட் த�ொட
ர்ச்சியாகத் தரிசித்து வந்தேன்!
குறிப்பாக எனக்கு இதுவிடயத்தில் எனது
கல்விக் காலத்தில் வட்டுக்கோட்டை இந்துக் கல்
லூரியில் ஊக்கமும், உந்துசக்தியும், உத்வேகமும்
அளித்த அமரர் திரு கைலாயநாதன் அவர்களுக்கு
நான் என்றென்றும் கடப்பாடுடையவனாகவேயிரு
க்கிறேன்!
	தமிழர்களுடைய இன அடையாளத்தைப்
பூர்வீகத் த�ொல்குடி சார்ந்த த�ொல்லியற் சான்
றாதாரங்கள் வழியாகத் தேடும் ஆய்வியற்போக்கு
இன்றிருப்பது ப�ோல அன்று இருக்கவில்லையென்
பதை நாம் ஒருப�ோதும் புறக்கணித்துவிடக் கூடாது!
எனவே என்னுடைய ச�ொந்தத் தேடலின்
அனுபவத்திற் த�ொல்குடித் தமிழர் அறிவியல் வாழ்
வியல் பண்பாட்டு வரலாற்றுத் தரவுகள் பதிவுகள்,
தகவல்களில் நான் கண்ட - காண்கின்ற ஆய்வு
அணுகுமுறைகளிலுள்ள மாற்றங்களைப் பதிவு
செய்வதே இக்கட்டுரையின் ந�ோக்கமாகும்!
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இல்லை! அவர்தான் உலக பூர்வீகக்குடிகளின்
த�ொல்குடி வரலாற்றைப் பதிவு செய்யும் ப�ொறு
ப்பிலும் அதிகாரத்திலும் இருக்கிறார்! என் செய்
வது! எமக்கோ ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகால வரலாற்
றுப் பின்னணி இருப்பதை நாம் ஆழமாக உணர்கி
ற�ோம்! இதற்கான வரலாற்று ஆவணப் பதிவு
களாக எமது இலக்கியங்கள் சான்று பகர்கின்றன!
புலவர்களின் ஒவ்வொரு பதமும் சத்தியத்தின் ஓசை
யாக எம்முள் ஒருசிலருக்கு மட்டும் செவிகளிற்
கேட்கிறது!
இவ்வாறான ஓர் இக்கட்டான சூழலில்
முக்கடற்கோள்கள் பற்றியும், கடலில் மூழ்கிய
தமிழர் த�ொல்குடி நாகரீகம் பற்றியும் பேசுவதையே
சுத்தப்பட்டிக்காட்டுத்தனமாகக் கருதிய பலர், நம்
மிடையே அன்று வலம் வந்திருக்கிறார்கள்!
எனது தனிப்பட்ட அனுபவத்தில் எனது
ஊரின் கலை, நாட்டுக்கூத்து, நாடக இயக்கங்கள்
இவற்றுடன் எமது மண்வாசனையை எமக்குத்
த�ொடர்ச்சியாக ஊட்டி வந்த நடிகமணி வைரமுத்து,
கலைமாமணி சின்னமணி மற்றும் பாசையூர்
நாடகக் குழுவினர் ஆகிய�ோரின் ஒப்பற்ற இசை
நாடகங்கள் மற்றும் கதாப்பிரசங்கம், வில்லுப்
பாட்டு, கவியரங்கம், நாடகம் எனும் அவைக்காற்று
கலைகளினூடு எனது முன்னோர்கள் பற்றி நான்
அறிந்து, தெரிந்து, புரிந்து க�ொண்ட அற்புதமன
அபரிமிதமான விடயங்கள் அனை த்தும் என்னைத்
தமிழ்த் தேச தேசிய தெய்வச் சிந்தனைகள�ோடும்,
செல்நெறிய�ோடும் பிணைத்து வளர்ந்தன என்றால்,
அது மிகையாகாது!
குறிப்பாக அக்காலங்களிற்றான் தமிழகத்
தில்
திராவிடக்
க�ொள்கைகளுக்கு எதிரான தமிழ்
தமிழர் த�ொல்குடித்தேடலை ஊக்குவித்த
நாட்டுக்கான தமிழ்த்தேசிய எழுச்சிக் குரலை
உளவிய ற் காரணிகள்:
ஆங்கிலப் புலமையும், அந்நிய அரசியல் சிலம்புச் செல்வர் ம.ப�ொ.சி ப�ோன்ற தமிழ்ப்
இலக்கிய ஆளுமையும் க�ொண்டவர்களுக்கு பேரறிஞர்கள் நிகழ்த்தி வந்தார்கள்!
முன் னால் தமிழ்த்தேசிய உடைய�ோடு தமிழ்க்
கல்வியைக் கற்பித்த ஆசிரியர்களை இந்தப் புத்திசீ இது இவ்வாறிருக்க…
எதற்கெடுத்தாலும் மேற்குலகத்தாரின் கூற்
விகளின் கூட்டம் எவ்வாறு ந�ோக்கிய தென்பதை
றுக்களையும்,
க�ொள்கைகளையும் அடிய�ொற்றி,
நாம் பல இடங்களில் அவதானித்திருக்கிற�ோம்!
குறிப்பாக மேற்குலக ஆய்வாளர்களும், அறி அணிவகுத்த பாரம்பரியம் க�ொடிகட்டிப் பறந்த
ஞர்களும் பதிவுசெய்த, அல்லது பகரு கின்ற வரலா காலம�ொன்று அன்று இருந்துள்ளது! உலகத் த�ொல்
ற்றுத் தத்துவங்களையும், காலக்கணிப்பீடுகளையும் குடி வரலாறு பற்றிய காலக்கணிப்புகள்கூட எம்மீது
கண்களை மூடிக்கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ளும் மன�ோ பிறராற் திணக்கப்பட்வையாகவே நான் எனது
நிலை நம்மிடை உலவிய பேரறிஞர்கள் பலருக்கு இளமைக்காலத்திலிருந்தே உணர்ந்து வந்திருக்கி
அன்று இருந்ததை எவரும் மறுத்துவிட முடியாது! றேன்!
இதற்கான இன்னும�ொரு காரணத்தையும்
	காரணம் நவீன அறிவுலகம் எல்லாவற்றிற்
நான்
ஈண்டு
பதிவுசெய்யவேண்டியுள்ளது!
கும் சான்றாதாரங்கள் கேட்கிறது! அதுவும் ப�ௌதீ
எம்மிடையே மலிந்து கடந்த சாதி சமய
கச் சான்றாதரங்கள் கேட்கிறது! அப்போதுதான்
இட
ஆணாதிக்க
ஏற்றத்தாழ்வுகளின் விளைவாக
உங்கள் த�ொல்குடி வரலாறு பற்றி நாம் நம்பு வ�ோம்
என்று வெகுவாக அடம்பிடிக்கிறது! விசித்திரமெ எம்முள் வந்து நுழைந்து க�ொண்ட நாத்திக மாக்சிய
ன்னவென்றால், இதில் ஒருவித நியாயமும் ச�ோசலிச வாதப்பிரதி வாதங்களும் அரசியல்
சமூக அலைகளும் எமது த�ொல்குடிவரலாற்றுத்
இருக்கிறது!
நகைச்சுவையென்னவென்றால், கேட்பவ தேடலுக்கான சூழலைச் சூனியமாக்கின என்றே
ருக்கு அறுநூறு ஆண்டு வரலாற்றுப் பின்னணிகூட
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டி குஸ்மானின் (Meg de Guzman) கருத்துப்படி,
எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துகின்ற ட்ரம்பின்
உலக கண்ணோக்கு, பைடனால் உடனடியாகவே
மாற்றியமைக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார். இதன்
காரணமாக மனித உரிமைகள் த�ொடர்பாக பல சாத
கமான மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்
கிறது.

வெளியுறவுக் க�ொள்கைக்கான இலக்குகள்

அமெரிக்காவின் முன்னைய அதிபரான
பராக் ஒபாமா (Barrack Obama) மனித உரிமைகள்
த�ொடர்பாகக் க�ொண்டிருந்த க�ொள்கைகளையே
பைடனின் மனித உரிமைகள் த�ொடர்பான அணுகு
முறை பெரும்பாலும் க�ொண்டிருக்கும் என்று
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இணைந்து பணியாற்றுவதில் தனக்கு இருக்கின்ற
வெறுப்பை ட்ரம்ப் வெளிப்படுத்தினார். ஆயுத
ங்கள் அற்ற வேவு விமானங்கள் உறுப்பு நாடுக
ளின் மேலாகப் பறப்பதற்கு இந்த ஒப்பந்தம்
வழிவகை செய்கிறது. ஒபாமா காலத்தில் பயன்படு
த்தக்கூடாது எனத் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்த மனி
தர்களுக்கெதிரான நிலக் கண்ணிவெடிகளின் (anti-personnel landmines) மேல் இருந்த தடையை கடந்த
பெப்ரவரி மாதம் ட்ரம்ப் நீக்கியிருந்தார்.
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மெரிக்காவின் அதிபராக ட�ொனால்ட்
ட்ரம்ப் பதவி வகித்த கடந்த நான்கு ஆண்
டுகளில் பல முக்கியமான பன்னாட்டு மனித
உரிமை ஒப்பந்தங்களிலிருந்தும், நிறுவனங்களி
லிருந்தும் எந்தவித தயக்கமும் இன்றி வெளியே
றினார்.
	ட�ொனால்ட் ட்ரம்ப் 2018 இல் ஐ.நாவின்
மனித உரிமைகள் ஆணையத்திலிருந்தும் 2015
இல் பாரிஸ் காலநிலை ஒப்பந்தத்திலிருந்தும்
அமெரிக்காவை வெளியேற்றியது மட்டுமன்றி,
உலக சுகாதார தாபனத்திலிருந்தும் தனது நாட்டை
வெளியே எடுத்தார்.
இவ்வருடம் ஜூன் மாதம் 11ஆம் திகதி,
பன்னாட்டுக் குற்றவியல் நீதிமன்று த�ொடர்பான
பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தவல்ல ஒரு
நிறைவேற்றுக் கட்டளையைப் பிறப்பித்தது மட்டு
மன்றி, அதன் முதன்மை வழக்குத் த�ொடருநரான
பற்றூ பென்சூடா (Fatou Bensouda) மீதும் அவரது
உயர்மட்ட உதவியாளர் ஒருவர் மீதும் தடைகளை
விதித்தார்.
பல நிபுணர்களை அல்ஜசீரா த�ொடர்புக�ொ
ண்ட ப�ோது, அவர்கள் எல்லோரும் ஒருமித்த குர
லில், 2021 ஜனவரியில் ஜ�ோ பைடன் சத்தியப்பி
ரமாணம் எடுத்தவுடன், ட்ரம்பின் நிர்வாகத்தில்
எடுக்கப்பட்ட பல முடிவுகளை அவசரமாக மாற்
றியமைப்பார் எனத் தெரிவித்தனர்.

பாரிஸ் காலநிலை ஒப்பந்தத்தில் சேருவத
ற்கும், உலக சுகாதார தாபனத்தில் மீண்டும்
இணைந்து க�ொள்ளவும் வழிவகுக்கும் நிறைவேற்
றுக் கட்டளைகளில், தான் ஒப்பமிடுவேன் என்று
பைடன் தனது முதல் நாளிலேயே தெரிவித்திருக்
கிறார். மேலும் ஈரான், லிபியா, ச�ோமாலியா,
ப�ோன்ற முஸ்லிம் மக்களைப் பெரும்பான்மை
யாகக் க�ொண்ட நாடுகள் மேல் விதிக்கப்பட்டி
ருக்கின்ற பயணத்தடையையும் மாற்றியமைப்ப
தாகவும் கூறியிருக்கிறார்.
‘முதலில் அமெரிக்கா’ என்ற ட�ொனால்ட்
ட்ரம்பின் க�ொள்கை பலதரப்பு உறவுத்தன்மைக்கு
விடுக்கப்பட்ட அச்சுறுத்தலாகவே பா ர்க்கப்பட்டது
(multilateralism). ரெம்பிள் பல்கலைக்கழகத்தின்
(Temple University) சட்டப் பேராசிரியரான மெக்

சிரிய உள்நாட்டுப் ப�ோரின் ப�ோது இழைக்
கப்பட்ட அத்துமீறல்களுக்கான ப�ொறுப்புக்கூறலை
ஊக்குவிக்கும் வாய்ப்பு பைடனுக்கு இருப்பதாக
குஸ்மான் கூறுகிறார். சிரியாவில் ப�ொறுப்புக்
கூறலை ஆதரிக்கும் ப�ோராட்டத்தில் பைடன்
விரைவான நடவடிக்கைகளை எடுத்து தடைகளை
விதிக்கலாம் என்பது மட்டுமன்றி, சிரியாவில் குற்ற
மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
பல்தரப்பு தன்மை வாய்ந்ததும், மனித உரி மிழைத்தவர்கள் மேல் வழக்குத் த�ொடர்வதற்கு
மைகள் மற்றும் சனநாயகக் க�ோட்பாடுகளுக்கு உதவக்கூடிய சுதந்திரமான பக்கச்சார்பற்ற பன்னாட்
அதிக ஆதரவை வழங்கும் தன்மை வாய்ந்ததுமான டுப் ப�ொறிமுறையை (International, Impartial and
ஒபாமா நிர்வாகத்தின் வெளியுறவுக் க�ொள்கை Independent Mechanism -IIIM) உருவாக்குவதற்குத்
இலக்குகளையே, பைடனின் தலைமைத்துவ தனது ஆதரவையும் வழங்கலாம் என்றும் அவர்
அணுகுமுறை பெரும்பாலும் க�ொண்டிருக்கும் அல்ஜசீராவுக்குத் தெரிவித்தார்.
என்று அமெரிக்காவின் சென் லூயிஸ் நகரத்திலுள்ள 	மனித உரிமைகளை அவ்வப்போது மீறுகி
வ�ோஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் பன்னாட்டுச் ன்ற சவூதி அரேபியா ப�ோன்ற நாடுகளுக்கு ஆயுத
சட்டப் பேராசிரியராக இருக்கின்ற லைலா சதாத் விற்பனைகளைத் தடைசெய்வதும், ட�ொனால்ட்
(Leila Sadat) தெரிவித்தார். அந்த வகையில் ஒபாமா ட்ரம்பின் குடியேற்றக் க�ொள்கைகளின் காரண
நிர்வாகத்தின் மூன்றாம் கட்டம் ப�ோல பைடனின் மாக பிரிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை மீள இணைப்
நிர்வாகம் அமையும் எனவும் அவர் மேலும் தெரி பதற்கான வளங்களை வழங்குவதும் டி குஸ்மா
னைப் ப�ொறுத்தவரையில் பைடன் மேற் க�ொள்ளக்
வித்தார்.
கூடிய சில முன்னேற்றகரமான நடவடிக்கை
களாகும்.
“மனித உரிமைகளை மீறுகின்ற நாடுகளான
இராஜாங்கத் திணைக்களத்தை (State Depart- இஸ்ரேல், சவூதி அரேபியா ப�ோன்ற நாடுகளு டன்
ment) எண்ணிக்கையிலும், தரத்திலும் நிச்சயமாக உறுதியான க�ொள்கையை பைடன் கடைப்பிடிக்கக்
கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால் பேச்சுக்கு
அவர் மீளக் கட்டியெழுப்புவார் என்றார் அவர்.
அமெரிக்க அரசின் நீதித் திணைக்களத்தில் அப்பால் நடைமுறையில் அவர் ஏதாவது செய்
ஆள்குறைப்புச் செய்யப்பட்ட மனித உரிமைப் வாரா என்பது கேள்விக்குறியாகும். சவூதி அரேபி
பகுதியில் மீண்டும் ஆளணியை அதிகரிக்க வேண் யாவுக்கான ஆயுத விற்பனையை அவர் தடை
டிய தேவை பைடனுக்கு இருக்கிறது என்று டி செய்வார் என்று நான் நினைக்கவில்லை” என்று
குஸ்மான் தெரிவித்தார். ஒபாமாவினால் ஏற்படுத் க�ொப்பன்ஹேகன் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த
தப்பட்ட ‘நிறுவனங்களுக்கிடையேயான அத்துமீற ஹெலர் கூறுகிறார்.
ல்களைத் தவிர்க்கின்ற கட்டமைப்பைக்கும்’ (Inter-agency Atrocity Prevention Framework) மீண்டும்
பன்னாட்டுக் குற்றவியல் நீதிமன்றம்
புத்துயிர் க�ொடுக்க வேண்டிய தேவை பைடனுக்கு
பன்னாட்டுக் குற்றவியல் நீதிமன்றம் மீது
இருப்பதாகவும் அவர் கருத்துத் தெரிவித்தார்.
ட�ொனால்ட் ட்ரம்ப் மேற்கொண்ட நிறைவேற்றுக்
	ட�ொனால்ட் ட்ரம்பின் நிர்வாகத்தில் நிதியு கட்டளையை (executive order) மீளப்பெறுவதே
தவி செய்யப்படாமல், நிறுத்தப்பட்ட மற்றும் நிதி மேற்படி நீதிமன்றம் த�ொடர்பான உறவை மேம்ப
யுதவிக்குறைப்புச் செய்யப்பட்ட பன்னாட்டுக் டுத்துவதில் பைடனுக்கு இருக்கின்ற முதன்மை
கட்டமைப்புகள் பலவற்றுக்கு மீண்டும் நிதியுதவி முன்னுரிமையாகும்.
அளிக்கப்படுவது அவசியமாகும். UNRWA என
பன்னாட்டுக் குற்றவியல் நீதிமன்றம்
அழைக்கப்படுகின்ற பாலஸ்தீன அகதிகள் அமைப் த�ொடர்பாக ட்ரம்ப் இரண்டு வகையான தடை
புக்கு அளிக்கப்படும் நிதியை 2018 இல் ட்ரம்ப் களை விதித்திருக்கிறார். பென்சூடா (Bensouda)
அரைவாசியாகக் குறைத்திருந்தார்.
ப�ோன்ற வரையறுக்கப்பட்ட தனிநபர்கள் மீது
பாரிஸ் காலநிலை ஒப்பந்தத்தில் மீள முழுமையான தடைகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
இணைவதைப் ப�ோன்றே மனித உரிமைகள் அமெரிக்காவில் உள்ள யாராவது குறிக்கப்பட்ட
ஆணையத்துடனும் அமெரிக்கா இணையும் என் எவருக்காவது ப�ொருள் உதவி செய்யும்பட்சத்தில்
றும், இன்னும் அமெரிக்கா விலகிய மேலும் பல அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக ப�ொருண்மி
ஆயுதக் குறைப்பு ஒப்பந்தங்களிலும் அது மீண்டும் யத் தடைகளும் குற்றவியல் தடைகளும் விதிக்கப்
இணையு ம் எனத் தான் எதிர்பார்ப்பதாகவும் க�ொப் பட்டிருக்கின்றன. இதன்படி அமெரிக்காவைச்
பன்ஹேகன் பல்கலைக்கழகத்தின் (Copenhagen Uni- சேர்ந்த கல்வியாளர்கள் எவருமே பன்னாட்டுக்
versity) பன்னாட்டுச் சட்டப் பேராசிரியரான கெவின் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தை வெளிப்படையாக
ஜ�ோண் ஹெலர் (Kevin Jon Heller) தெரிவித்தார்.
ஆதரிக்கவ�ோ
ஊக்குவிக்கவ�ோ
முடியாது.
முப்பத்தைந்து நாடுகளை உள்ளடக்கிய, “என்னைப் ப�ொறுத்தவரையில் நான் செய்ய
‘திறந்த வான ஒப்பந்தத்திலிருந்து’ (Open Skies treaத�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
ty) வெளியேறியதனூடாக, மற்ற நாடுகளுடன்
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கருதத் தூண்டுகிறது!
ஆயிரமாயிரமாண்டுகாலங்களாகத் தமிழர்
த�ொல்குடியிடம் நிறைந்து கிடந்த அறிவியல் வளங்
களை தேச தேசிய தெய்வ வழிபாட்டு வாழ்வியல்
பண்பாட்டு விழுமியங்களையெல்வாம் முற்று
முழுதாக விழுங்கிக் க�ொண்ட பலவீனங்கள் சூழ்
ந்த ஓரினமாகப் பரிணாமமெடுத்த ஒரு நாத்திக வர
லாற்றின் விளைவுகள் பல!
	த�ொழிலேற்றத்தாழ்வுகள் மூலம் வரையறு
க்கப்பட்ட சாதிப் பெயர்க்குறியிடுகளையும்; ஊர்
குறிச்சிப் பிரிவுகளையும் ஆதிக்க அரண்களையும்
அணுகுமுறை முரண்களையும் சூடிக் க�ொண்டு
சூளுரைத்த ஒருமக்களாக எமது தமிழர்குடி தன்
னைத்தானே அழித்துக்கொள்ள நின்ற ஒருகால
கட்டத்திற்றான் நாத்திகமும் அந்நியதத்துவ ஏற்பு
டைமைக் கலாச்சாரமும் மதமாற்றங்களும் இன
அடையாளத் தேய்வும் தேக்க நிலையும் உருவாக்
கம் பெற்றன என்பது எனது தாழ்மையான கருத்
தாகும்!
ஆலயங்கள், சமய பீடங்கள், ஊர்மன்றங்
கள், நகர்மன்றங்கள், ஆட்சிமன்றநங்கள், அமைச்சு
கள், கல்விப்பீடங்கள் என இவற்றையெல்லாம்
ஊடுருவி நின்ற த�ொழில்சார் சாதிமயப்படுத்தப்
பட்ட ஏற்றத்தாழ்வுகளும் எல்லைக் க�ோடுகளுமே
எமது வரலாற்றுத் தேடலிற்கான வரம்புகள் வாய்க்
கால்களை உடைத்தெறிந்தன் என் நான் எனது இள
மைக்காலத்தில் இனங்காணத் த�ொடங்கினேன்!
	தமிழர்தொல்குடி வரலாற்றை அவர்தம்
வாழ்வியல் பண்பாட்டு விழுமியங்களைப் பிரதி
பலித்த அவற்றின் விம்பங்களாக விளங்கிய இலக்
கியங்களைக் குடைந்து அவற்றினுள் ஆங்காங்கே
சிதறிக் கிடந்த மானிடவழுக்க ளைத் தேடியடைந்து
அவற்றை இழுத்து வந்து உரைச்சித்திரங்களாகவுத்
எழுத்தோவியங்களாகவும் காட்டிய மேதாவிகளால்
‘மூளைக் கழுவல்’ செய்யப்பட்ட ஒரு மாணவ சமு
தாயம் எமது மண்ணில் விருத்தி செய்ப்பட்டது ஒரு
கசப்பான உண்மையாகும்!
ஒட்டும�ொத்தமாகத் தமிழர் த�ொல்குடி
வரலாற்றை எமது முன்னோர்களின் வாழ்வியல்
பண்பாட்டோடு அத்தொல்குடியின் பல்லாண்டு
கால உலகியல் இயல்பியல் அனுபவத்தோடு ஈடு
படுத்தும் ஆற்றலும் ஆளுமையும் அனுபவமுமற்ற

அதாவது அவற்றை ஆழமாக ஞான நிலையிலும்
பேரறிவு நிலையிலும் பேரன்பு நிலையிலும் அக
நிலையிலும் புறநிலையிலும் ஆன்மிக நிலை
யிலும் பிரதிபலிக்கின்ற பண்டைத் தமிழிலக்கிய
ங்கள�ோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் அனுபவம�ோ
அக்கறைய�ோ ப�ொறுப்புணர்வோ அற்ற ஓர் ஆய்வு
லகின் ஆதிக்கத்திற்றான் எமது தமிழர் த�ொல்குடி
வரலாறு பற்றிய செல்நெறியும் ச�ொல் நெறியும்
அன்று இருந்து வந்துள்ளதை நான் உண்ர்ந்தி
ருக்கிறேன்!
ஆங்கிலத்திற் சரளமாகப் பேசத்தெரிந்தவ
ரே மற்றும் ஆங்கில இலக்கியங்களை நன்கு மனப்
பாடஞ்செய்து அரங்குகளிலும் நிகழ்வுகளிலும்
ஆற்றுகையும் அளிக்கையும் செய்யவல்லவரே
கற்றவர் எனும் நம்பிக்கை ஊட்டப்பட்டு மேற்
குலகப் பல்கலைக்கழ்கத்திற் கற்றவரே ‘படித்
தவர்’ எனும் பார்வை பரவவிடப்பட்ட காலம்
ஒன்று எமது தாயகங்களில் இருந்துள்ளது என்
பதை என்போன்ற பலர் தமது அனுபவத்திற் கண்டி
ருப்பர்!
இதைவிட மிகவும் வேடிக்கையான விட
யம் ஒன்றுண்டு!
எமது தாயகநிலங்களுக்கு அந்நியர்கள்
வந்ததாற்றான் நாம் அறிவு பெற்றோம் என உறுதி
யாக நம்பிய பலர் நம்மிடையே ஒருகாலத்தில்
இருந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அது ப�ொய்யான
கூற்றாகாதென நம்புகின்றேன்!
	தமிழிலக்கியங்களிற் புதைந்து கிடந்த
அறிவியல் நுணுக்கங்களைய�ோ அல்லேல் பூக�ோ
ளப்பரப்பிலும் அதனடியிலும் பரவிக்கிடந்த கல்
லறைகள் நடுகற்கள் கட்டடங்கள் வணிக வரலா
ற்றுச் சின்னங்களைய�ோ கல்வெட்டுகள் செப்பே
டுகளைய�ோ தேடிச்செல்லக்கூடிய ஓர் கல்விப்
பண்பாட்டைக் கூட நாம் எமது இளவயதிற்
சந்திக்கவில்லை!
	தமிழில் மேற்படிப்புப் படிப்பதற்குக்கூட
வெளிநாடு சென்றவர்களையும் நாம் கண்டிருக்கி
ற�ோம்!
அரங்க இலக்கியங்கள் என்று வந்தப�ோதும்
கூட தமிழ் ம�ொழியிலான படைப்பாக்கச் செல்
நெறியை நிராகரித்துத் தழுவல்களையே தஞ்சம
டைந்தவர்களும் இருக்கிறார்கள்!
	தமிழர்களை வந்தேறுகுடிகளாய் வரைய
றுத்தவர்கள் சிங்களப்பௌத்த அரசியல்வாதிகளும்

ப�ோரிலே இறந்து ... த�ொடர்ச்சி...

அஞ்சலி செலுத்து ... த�ொடர்ச்சி...

தேவையாய் இருக்கின்றது.
ஏனெனில், இவர்கள் தான் இன்றைய
நிலையில் மக்களுடைய நினைவுகளை முன்னி
ன்று வழிநடத்தக் கூடியவர்கள். ஏனெனில், இவ
ர்கள் ஜனநாயக வழியில் பயணிப்பவர்கள். இவர்
கள் செய்யும் ப�ோது அரசாங்கம் கேட்க வேண்
டும். அரசாங்கம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. மக்
கள் நிச்சயமாக பயத்திலே தான் இருப்பார்கள்.
எனவே இவர்கள் தான் முன்னின்று செய்ய
வேண்டும்.
நினைவுகூருவது என்பது ஒரு தனி மனித
னுடைய, ஒரு மக்கள் கூட்டத்தினுடைய உரிமை
என்ற இந்தக் கருத்தை முன்னிறுத்தக் கூடிய
சட்டங்கள்; உலக சட்டங்கள், இலங்கையிலிருக்
கக்கூடிய சட்டங்கள், அண்மையிலே வெளிவந்தி
ருக்கும் சட்டங்களைத் தேடிக் கண்டு பிடித்து,
இதன் அடிப்படையிலே நாங்கள் சர்வதேச அமை
ப்புக்களுக்கு, நிறுவனங்களுக்கு, விடுதலைப்
ப�ோராட்டங்களை முன்னெடுக்கக் கூடிய தலை
வர்களுக்கு, நாடுகளுக்கு, அரசுகளுக்கு நாங்கள்
வேண்டுக�ோள் விடுக்கலாம். ஏனெனில், மேலத்
தேய நாடுகள் சட்ட திட்டங்களை ஓரளவிற்கு
மதிக்கக்கூடிய ஒரு பண்பாட்டுடன் வளர்ந்திருக்
கக்கூடிய நாடுகள். இந்தச் சட்டங்கள் இலங்கை
க்குள் செயற்படுமா என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கை
யில்லை. ஆனால் சர்வதேச நாடுகளில் செயற்படு
வதற்கு இந்த சட்டங்களை கண்டு பிடித்து சட்ட
வல்லுநர்கள் இதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

அதையும் தடுத்து நிறுத்தினால், அது கண் டிக்கப்
படவேண்டிய ஈனச்செயல் ஆகும்.
இந்த முறை இந்த அரசு எமது நினைவே
ந்தல் நிகழ்வுகளுக்கு தடைப�ோடுமாக இருந்தால்,
ப�ோராளிகளின் ப�ொற்றோர்களை ஒன்றிணைத்து
அந்த தடைகளுக்கு எதிராக ப�ோராடுவ�ோம்.
துற்போது உலகம் முழுவதும் பரவிவ
ரும் க�ொர�ோனா த�ொற்றை கவனத்தில் எடுத்து
சுகாதார நடைமுறைகளின்படி எமது ப�ோராளிக
ளுக்கு அஞ்சலி செலுத்த அனைவரும் முன்வர
வேண்டும்.

தமிழர் த�ொல்குடி ... த�ொடர்ச்சி...

எண்ணத்தில் பூசித்து ... த�ொடர்ச்சி...
	தற்போது அனைவராலும் கையாளப்படு
வது சமூகவலைத் தளங்களே. நாங்களும் எங்கள்
நினைவு கூருதல்களை மேற்கொள்வதற்கு அவற்
றையே பயன்படுத்துவ�ோம். அதற்கு எவரும்
தடைப�ோட முடியாது. மாவீரர் நாளுக்கு முன்னர்
25,26,27 ஆகிய மூன்று நாட்களும் நாங்கள் மேற்
க�ொள்ளுமிடத்து, மாவீரர் தினத்தை முன்கூட்டி
அனைவருக்கும்அறிவிக்கமுடிவதுடன்,ஏனை
ய�ோரும் இதில் கலந்து க�ொள்ளும் சந்தர்ப்பங்க
ளும் அதிகமாகும். உலக மக்கள் அனைவரும்
தங்கள் மாவீரர் அஞ்சலிகளை சமூக வலைத்தளங்
களில் பகிருங்கள். அவற்றை அதிகமாக பகிர்வ
தன் ஊடாக, உலக நாடுகள் பலவற்றிற்கும் எங்
கள் மாவீரர்களை நாங்கள் சிறப்பிக்கும் நாளை
எடுத்துக்கூற முடியும்.

thuhe;j kpd;dpjo;;
etk;gu; 15> 2020

12

fl;Liu

மதவாதிகளும் மட்டுமல்ல நம்முட் சிலரும் தான்
என்ற உண்மையை நாம் ஒருப�ோதும் மறுப்பதற்
கில்லை!
	த�ொல்குடிமரபுக்கலைகளைக்கூட
சாதி
இடம் குறிச்சி பார்த்து எடைப�ோட்ட இழிவுநிலை
யின் ச�ொந்தக்காரர்களும் நாமே என்பதை மறந்து
விடக்கூடாது!
கூத்து வடிவங்களையும் குலவழிபாடுகளை
யும் கலை இலக்கியப் பதிவுகளையும் கூடச் சாதி
இட மத வேறுபாட்டுக் கண்கனினூடு பார்த்த ஒரு
சமுதாயத்தைச்சேர்ந்தவர்கள் நாங்கள் என்பதை
நாம் மறந்துவிடமுடியாது!
எனவே தமிழர் த�ொல்குடி வரலாறு பற்
றிய தேடலுக்கான உளவியற் பாங்கும் பரப்பும்
த�ோற்றம் பெற்றது எனது இளவயதிலென்றே எண்
ணத் தூண்டுகிறது!
	தமிழர்களுடைய இனஅடையாளத்தைப்
பூர்விகத் த�ொல்குடிசார்ந்த த�ொல்லியற் சான்றா
தாரங்கள் வழியாகத் தேடும் ஆய்வியற் ப�ோக்கு
இன்றிருப்பது ப�ோல அன்று இருக்க விலலையென்
பதை நாம் ஒருப�ோதும் புறக்கணித்து விடக்கூடாது!
எனவே என்னுடைய ச�ொந்தத் தேடலின்
அனுபவத்திற் த�ொல்குடித்தமிழர் அறிவியல் வாழ்
வியல் பண்பாட்டு வரலாற்றுத் தரவுகள் பதிவு
கள் தகவல்களில் நான் கண்ட காண்கின்ற ஆய்வு
அணுகுமுறைகளிலுள்ள மாற்றங்களைப் பதிவு
செய்வதே இக்கட்டுரையின் ந�ோக்கமாகும்!

(த�ொடரும்)

ருவிற்றர் நிறுவனம்

... த�ொடர்ச்சி...

யன் பிரதேசமாக அறிவித்து ‘லே’ வை அதன்
தலை நகரமாக அறிவித்திருக்கும் ப�ோது, ‘லே’
வை ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள பகுதியாக
காட்டுவது இந்திய ஒருமைப்பாட்டுக்கு
எதிராக ருவிற்றர் செய்யும் திட்டமிட்ட சதி.
ருவிற்றர் நிறுவனம் தவறான வரைபடத்தைக்
காண்பித்ததன் மூலம் இந்தியாவின் பிராந்திய
ஒருமைப்பாட்டை அவமதித்துள்ளது.” என
அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதற்கு பதிலளித்த ருவிற்றரின் செய்தித்
த�ொடர்பாளர் “நாங்கள் கடிதத்திற்கு முறையாக
பதிலளித்துள்ளோம்; எங்கள் கடிதத்தின் ஒரு
பகுதியாக இந்த குழப்பத்திற்கு காரணமாக இரு
ந்த புவி-குறிச்சொல் த�ொடர்பாக இருந்த பிரச்சி
னையை சரி செய்து, சில முன்னேற்றங்களுடன்
புதிய புவி-குறிச்சொல்லை அனுப்பியுள்ளோம்”
என்றார்.
இதற்கு முன்னதாகவும் லேவை சீனாவின்
ஒரு பகுதியாக ருவிற்றர் காட்டியுள்ளது. அப்
ப�ோதும் இந்திய அரசு தனது கடுமையான கண்ட
னத்தை பதிவு செய்திருந்தது என்பது குறிப்பிடத்
தக்கது.

ப�ோராளிகளை நினைவு ... த�ொடர்ச்சி...
உள்ள ந�ோய். அதை நாம் அலட்சியம் செய்ய
முடியாது. அதற்கு ஏற்ற வகையில் சுகாதார நடை
முறைகளின் படி அனைவரும் மாவீரர் வாரத்தை
அனுஸ்டிக்க வேண்டும்.
பழைய விடயம் மறப்பது நாகரீகமல்ல
- நடந்து முடிந்த விடயங்களை நினைவு
கூருவது என்பது நாம் எப்படியானவர்கள்; எமது
பாரம்பரியம், எமது வரலாறு என்பன மறைக்
கப்படமால் இருப்பதற்கு ஏற்ற விடயம். அதை
மக்கள் உணர்ந்து, த�ொடர்சியாக இந்த நினைவேந்
தல்களை எந்த தடை வந்தாலும் கடைப் பிடிக்க
முன்வர வேண்டும்.
இந்த அரசு நினைவேந்தல் நிகழ்வுகளை
மேற்கொள்ள அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என
க�ோருவதுடன், அதற்கான அழுத்தங்கள் க�ொடு
ப்போம். அனுமதியை பெறுவதற்கு அனைத்து
முயற்சிகளும் எடுப்போம்.
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நிறுவனங்களினதும் கருத்தாகும்.
அந்த வகையிலேயே இரணைஇலுப்பைக்
குளம் மண்கிண்டியில் மண்ணில் மறைந்து கிடந்த
கைக்குண்டை அறியா பருவத்து சிறுவர்கள் கையா
ண்டப�ோது வெடித்துச் சிதறி அனர்த்தத்தை ஏற்படு
த்தி இருக்கின்றது.
யுத்தகால எச்சங்களாக வெடிப்பொருட்கள்
மறைந்து கிடக்கின்ற பிரதேசங்கள் உயிராபத்து
மிக்கவையாகத் திகழ்கின்றன. இது த�ொடர்பில்
நீண்டகால ஆயுத முரண்பாட்டுக்கு முகம் க�ொடுத்
துள்ள நாடுகள் தீவிர கவனம் செலுத்த வேண்டும்
என்று வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இரண்டாம்
உலக யுத்தத்தின் வெடிப்பொருள் எச்சங்கள்
ஐர�ோப்பிய நாடுகளில் 65 வருடங்களின் பின்ன
ரும் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்
பட்டுள்ளது. இதனால் ஆயுத முரண்பாடு நிலவிய
பிரதேசங்களில் நிர்மாண வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்
படுவதற்கு முன்னர் வெடிப் ப�ொருட்களை அடை
யாளம் கண்டு அகற்றுவதற்கான முன்னெச்சரி
க்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்
டும் என்று சர்வதேச அளவில் அறிவுறுத்தப்பட்டி
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ருக்கின்றது.
அத்தகைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை
கள் இலங்கையில் மேற்கொள்ளப்படுவதில்லை.
அது மட்டுமல்லாமல் வடமாகாணத்தில் கண்ணி
வெடி அகற்றப்படுகின்ற இடங்களில் இயந்திரத்
தின் துணைக�ொண்டு முதலில் நிலத்தைக் கீறுவத
ற்கு த�ொல்பொருள் திணைக்களம் தடை விதித்திரு
க்கின்றது.
நிலத்தைக் கீறி மண்ணைக் கிளறுவதன்
மூலம் த�ொல்பொருள் அடையாளங்கள் அழிக்கப்
படுவதாகவும் அதற்கு அனுமதிக்க முடியாது என்று
அந்தத் திணைக்களம் கண்ணிவெடி அகற்றும்
நிறுவனங்களுக்குக் கூறியிருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்
பட்டிருக்கின்றது.
இதையும்விட வெடிப்பொருட்களினால்
ஏற்படுகின்ற உயிரிழப்புக்கள், அவயவ இழப்பு
க்கள் மற்றும் படுகாயமடைதல் ப�ோன்ற பாதிப்
புகளுக்கு உரிய சரியான இழப்பீடுகள் வழங்குவ
தற்கு உரிய சட்டங்களும் இலங்கையில் வகுக்கப்
படவில்லை. அதேப�ோன்று யுத்தம் முடிவடைந்த
தன் பின்னர் நான்கு வருடங்களில் மீள்குடியேற்றப்
பிரதேசங்களில் இடம்பெற்ற யுத்த காலத்து வெடி
ப்பொருள் வெடிப்புச் சம்பவங்களில் 586பேர்
பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர். உயிரிழப்பும் இடம்பெற்

க�ொர�ோனாவால் உயிரா ... த�ொடர்ச்சி...

சிறீலங்கா விவகாரம் ... த�ொடர்ச்சி...

கைதிகளை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகளை உட
னடியாக முன்னெடுப்பதற்கு நடவடிக்கைகளை
எடுக்குமாறு குரலற்றவர்களின் குரல் அமைப்பு
சார்பாக க�ோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
அதேநேரம் சிறைச்சாலைகளில் தடுத்து
வைக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் அரசியல் கைதிகளின்
உயிருக்கும் க�ொர�ோனா வைரஸால் ஆபத்து ஏற்ப
ட்டிருப்பதாகச் சுட்டிக்காட்டிய நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர் செல்வராசா கஜேந்திரன், தமிழ் அரசி
யல் கைதிகளை நிபந்தனையற்று விடுதலை
செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தியிருந்தார்.
ஆனாலும் இதுவரையில் கைதிகளை விடு
விக்கவ�ோ, அல்லது பிணையில் செல்ல அனுமதி
க்கவ�ோ அரசாங்கம் எந்த நடவடிக்கையையும்
முன்னெடுக்காத நிலையில், சிறைச்சா லைகளில்
க�ொர�ோனா த�ொற்று உறுதிப்படுத்தும் கைதிக
ளின் எண்ணிக்கை 300ஐக் கடந்துள்ளது என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.

நாம் பார்ப்பதில் ஆர்வமாக உள்ளோம். இந்த
விவகாரத்தில் சிறீலங்கா அரசு அனைத்துலக சமூ
கத்திற்கு என்ன பதிலை வழங்கப்போகின்றது
என்பதை நாம் எதிர்பார்ப்பதுடன், சிறீலங்கா
அரசுடன் இது த�ொடர்பில் பேச்சுக்களை மேற்
க�ொள்ளவும் ஆர்மாக உள்ளோம் என தெரிவித்து
ள்ளார்.

ஜ�ோ பைடனும் மனித ... த�ொடர்ச்சி...

தமிழர் பிரதேசத்தில்

... த�ொடர்ச்சி..

உறுப்பினர்
சுமந்திரன்
தலைமையிலான
குழுவினர் வழக்காடி, குறித்த தனியார் காணியை
ப�ௌத்த விகாரையிடம் இருந்து மீட்டு வழங்கிய
செயற் பாடுகளை முன்னுதாரணமாக க�ொண்டு
இந்த விடயங்கள் முன்நகர்த்தப்பட வேண்டும்.
இந்த விடயங்கள் சரியான முறையில்
கையாளப்படாமல் விடுமாகவிருந்தால் இன்னும்
பத்து வருடங்களில் தமிழர்களின் தாயகம் என் னும்
நிலை மாற்றப்படும் நிலையுருவாகும். கிழக்கு
த�ொடர்பில் நாங்கள் இன்னும் பாராமுகமாக
இருப்போமானால், எதிர் காலத்தில் வடக்கின்
நிலையும் கேள்விக்குறியாகும் நிலையுருவாகும்.
நாங்கள் இன்று கிழக்கில் தமிழ் மக்க
ளுக்கு ஏற்படும் இந்த அத்துமீறல்கள் த�ொடர்
பில் கவனம் செலுத்தாமல் செல்லும் நிலையுரு
வானால், இந்த மண்ணில் கடந்த 30 வருடத்தி
ற்கு மேலாக ப�ோராடி ஆகுதியாகிய ப�ோராளிக
ளுக்கு செய்யும் துர�ோகமாகவே அது அமையும்.

வேண்டிய வேலையை என்னால் செய்ய முடியாது
என்பதே இதன் ப�ொருளாகும்.” என்று குஸ்மான்
தெரிவித்தார்.
“இதன் அபத்தமான தன்மையை சற்று
சிந்தித்துப் பாருங்கள், நாடளாவிய பேரிடர் காலங்
களில் விதிக்கப்பட வேண்டிய தடை கள் இப்போது
பன்னாட்டுக் குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்காக பணி
யாற்றுபவர்கள் மீது விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
தடைகளை விதிப்பது த�ொடர்பான ஒரு துஸ்பிர மன்றத்துடன் இணைய மாட்டாது. மேற்படி நீதி
ய�ோகமாகவே இதனை நான் பார்க்கிறேன்” என்று மன்றத்துடன் இணைவது இல்லை என்பது அமெரி
க்காவில் இரண்டு கட்சிகளும் கூட்டாக எடுத்த
குஸ்மான் தெரிவித்தார்.
நிலைப்பாடு ஆகும். அதுமட்டுமன்றி, ஆப்கானிஸ்
தான் மற்றும் பாலஸ்தீனப் பிரச்சினைகளைப்
ப�ொறுத்தவரையிலும் பைடன் நிர்வாகம் இணை
ந்து செ யற்படமாட்டாது.
பன்னாட்டு நீதிமன்றத்துடன் அமெரிக்கா
இணைந்து க�ொள்ள மாட்டாது என்றே இதே
கேள்விக்கு, வ�ோஷிங்டன் மற்றும் லீ ஆகிய பல்
கலைக்கழகங்களில் சட்டப் பேராசிரியராகக்
கடமையாற்றுகின்ற மார்க் ட்ரம்பிள் (Mark Drum	பைடன் நிர்வாகத்தில் அமெரிக்காபன்னா bl) பதிலளிக்கிறார். “பன்னாட்டுக் குற்றவியல்
ட்டுக் குற்றவியல் நீதிமன்றத்துடன் இணைந்து நீதிமன்றத்துடன் இணையும் செயற்பாடு நடை
க�ொள்ளுமா என்று கேட்டதற்கு, ஒபாமாகாலத்தில் பெறாது என்ற ப�ோதிலும், மேற்படி நீதிமன்றத்
அமெரிக்காவுக்கும் பன்னாட்டுக் குற்றவியல்நீதி துக்கு வழங்கப்படும் சத்தம் சந்தடியற்ற பக்க
மன்றத்துக்கும் இடையே எப்படிப்பட்ட உறவு வாட்டு ஆதரவு, சான்றுகளைத் தேடி எடுத்து, நிபு
இருந்தத�ோ அப்படிப்பட்ட உறவே, பைடன் ணத்துவத்தைக் கட்டியெழுப்பி, அரசியற்கலப்பற்ற
நிர்வாகத்திலும் இருக்கும் என்று ஹெலர் வழிவகைகளில் செயற்படுவதற்கு பன்னாட்டுக்
கூறினார். பைடனின் நிர்வாகம் பன்னாட்டு நீதி குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு அது பெருமளவில்
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றிருந்தன.
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சமூகசேவைத்
திணைக்களத்தினால் இழப்பீடுகள் வழங்குவதற்
கான வழிமுறைகள் செய்யப்பட்டுள்ள ப�ோதிலும்,
அது ப�ோதியவையாகக் கருதப்படவில்லை. இந்த
நிலையில் யுத்தம் முடிவடைந்து 11 வருடங்களின்
பின்னர் இடம்பெற்ற ஒரு வெடிப்புச் சம்பவத்தில்
குமாரகுலசிங்கம் விந�ோதன் மற்றும் வில்வராசா
யதுஷன் ஆகிய இரண்டு சிறுவர்கள் பாதிக்கப்பட்
டிருக்கின்றார்கள்.
உலகம் தெரியாத அப்பாவிகளான அந்த
சிறுவர்களுக்கு எத்தகைய இழப்பீட்டு நிவாரணம்
கிடைக்கப் ப�ோகின்றது? இந்த அனர்த்தத்திற்கு
யார் ப�ொறுப்பு கூறப் ப�ோகின்றார்கள்?

ட்ரம்ப் நிர்வாகம் மீது

... த�ொடர்ச்சி...

டம் தர மறுப்பதாக Transition Team குழு குற்றம்
சுமத்தியுள்ளது.
‘அதிபர் மாற்றம்’ (presidential transition)
என்பது தற்போதைய அதிபரிடமிருந்து புதிய
அதிபராக பதவியேற்க உள்ளவரிடம் மத்திய
அரசாங்க நிர்வாகத்தின் அனைத்து ப�ொறுப்புக
ளையும் ஒப்படைப்பதாகும்.
இந்த அதிபர் மாற்றத்தை விரைந்து நடத்
துமாறு தேசிய பாதுகாப்பு குழுவில் பணி யாற்றிய
முன்னாள் அதிகாரிகள் 150 பேர் அமெரிக்க அரசா
ங்கத்திற்கு கடிதம் எழுதியுள்ள னர்.
	மேலும் இதில் ஏற்படும் தாமதம் நாட்டின்
பாதுகாப்புக்கே பேராபத்தாகி விடும் எனவும்
எச்சரித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் பத்திரிகையாளர்களை சந்
தித்த பைடனின் மாற்றம் செய்யும் குழுவின்
வழிகாட்டி ஜென் சாகி, “அமெரிக்க அதிபராக
ப�ொறுப்பேற்க இருப்பவருக்கும், அவருடைய
தேசிய பாதுகாப்பு குழுவிற்கும் உளவுத்துறையின்
அறிக்கைகள், அதிபருக்கு தற்போதைய சூழலில்
இருக்கும் நிகழ் நேர அச்சுறுத்தல்கள், வான்வெளி
அச்சுறுத்தல்கள் ஆகியவற்றை ட்ரம்பின் நிர்வாகம்
தரவில்லை” என குற்றம் சுமத்தியுள்ளார்.

தமிழர்களின் அரசி

... த�ொடர்ச்சி..

இருக்கும்.
இந்தக் கூட்டணிக்கு கட்டமைப்புக்கள்
எதனையும் அமைக்காமல், பிரச்சினைகள் வரும்
ப�ோது அதனை இணைந்து எதிர்கொண்டால் மட்
டும் தான் கூட்டணியைத் தக்க வைக்கலாம். கட்ட
மைப்பை உருவாக்க முற்பட்டால், பல பிரச்சி
னைகள் உருவாகும் என்பது தெரிகின்றது. இந்த
நிலையில், மாவை ச�ொல்லும் ‘தேசியசபை’
ப�ோன்ற விடயங்கள் கேட்பதற்கு நன்றாக இருக்
கும். ஆனால், சாத்தியமாகுமா?
இந்தியா க�ொடுத்துள்ள நிபுணர்குழு
ஆல�ோசனையும் நல்லத�ொரு விடயம்தான்
ஆனால், அவ்வாறான குழு ஒன்றை அமைத்து
அரசியலமைப்பு விவகாரம் ப�ோன்றவற்றைக்
க�ொடுத்தால், கூட்டமைப்பின் சிரேஷ்ட சட்டத்
தரணிகளின் கதி என்ன? அவர்கள் அதனை ஏற்
றுக் க�ொள்வார்களா?
உதவியாக அமையும்.” என்று அவர் மேலும் தெரி
வித்தார்.
சதாத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில் அவர்
தனது எதிர்பார்ப்புகளில் மிகவும் எச்சரிக்கையாக
இருக்கிறார். “பைடனைப் ப�ொறுத்தவரையில் பன்
னாட்டுக் குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு எதிரான
இந்தப் பரப்புரையை மாற்றுவார் என்பத�ோடு மட்
டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் மேற்படி நீதிமன்றத்து
டன் அவர் இணைந்து பணியாற்றுவார்” என்று
அவர் கருத்து தெரிவித்தார்.

நன்றி: அல்ஜசீரா
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யன்றால் முடியாதது என்று எதுவுமே
இல்லை என்று கூறுவார்கள். முடியாதது
என்னும் ச�ொல்லில்கூட முடி என்னும் ச�ொல்
உள்ளது. இவ் உலகில் முயற்சியைவிட வேறு
எதுவும் சிறந்த இடத்தைப் பெற முடியாது. நம்
மால் இது நிச்சயமாக செய்ய முடியாது என்று கூறும்
காரியத்தைக்கூட மீண்டும் மீண்டும் விடா முயற்சி
யுடன் செய்தால், ஒரு நாள் கட்டாயமாக வெற்றி
கிடைக்கும். அது மேலும் நமக்கு தன்நம்பிக்
கையை ஊட்டும்.
நாம் த�ோல்வியை வெல்ல முயற்சி என்
னும் ஆயுதத்தை ஏந்தி, த�ோல்வியுடன் ப�ோராட
வேண்டும். நமது செயலில் முயற்சி இருந்தால்,
த�ோல்வி நம்மிடம் வந்து சேராது. நாம் முயற்சியில்
வெற்றிபெற நம்மிடம் மூன்று விடயங்கள் காண
ப்பட வேண்டும். அதாவது நமது ந�ோக்கம் மிகச்
சரியானதாகக் காணப்பட வேண்டும். மற்றும் நாம்
எடுக்கும் முயற்சி த�ொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்
டும். அது மட்டுமல்ல, அனைவரும் எடுக்கும் வழி
யில் முயலாமல் எமது அறிவு, சிந்தனை என்பன
தனித்துவமாகக் காணப்பட வேண்டும். இம் மூன்
றும் நம் முயற்சியை வெற்றிப் பாதையில் செல்ல
வழிவகுக்கும்.
நாம் எக்காரியத்தை ஆரம்பிக்கும் ப�ோதும்
சற்று மலைப்பாகத்தான் இருக்கும். அதாவது
குழந்தைகள் நடக்க ஆரம்பிக்க முன் விழுந்து,
எழுந்து தான் நடை பயிலுகின்றனர். கீழே விழு
ந்து விட்டோமே என்று நடை பயிலாமல் விட்டு
விடுவதில்லை. வெற்றி பெறுவதற்கு முடிவில்லா
முயற்சியும், அதீத நம்பிக்கையும் தேவையானதா

கும். நன்றாக “உழைத்திரு உனது குறிக்கோளை நீ
நிச்சயம் அடைவாய்” என்று விவேகானந்தர் கூறு
கின்றார். அது மட்டுமல்ல, “தெய்வத்தான் ஆகாதெ
னினும் முயற்சி தன் மெய் வருத்தக் கூலி தரும்”
என்று திருவள்ளுவரின் இரு வரிகளிற்கு ர�ோஜர்
பேனிஸ்டர் வாழ்க்கையானார். அதாவது நாம்
மேற்கொள்ளும் செயல் சிறப் பினைத் தரும்என்று
உணரும் ப�ோது முயற்சி ஆர்ட்டீசியன் ஊற்றுகள்
ப�ோல் ஊற்றெடுக்கும். விடாமுயற்சி மட்டும்
இல்லாவிட்டால், பல சாதனைகள் நிகழ்ந்திருக்க
மாட்டாது.
முயற்சி என்பது த�ொடங்கி விட்டு
முடிவு செய்வதல்ல. இலக்குத் தெரியாமல்

c. ldd;rpah 2019 tzpfg;gpupT
முயற்சிப்பது தான் கடினம். இலக்கினை மிகச்
சரியாக கணித்துவிட்டு, முயற்சித்தால் எல்லாம்
எளிதாக வெற்றி பெற்றுத் தரும். உயர உயர
குதித்துப் பார்த்து தன்னால் திராட்சைப் பழத்தை
உண்ண முடியவில்லை என்று எடுத்த முயற்சி
யைக் கைவிட்டு, இந்தப் பழம் புளிக்கும் என்று
பாதியிலே கைவிடுவது முயற்சியல்ல. தன் குடுவை
யிலுள்ள நீரைப் பருக முடியவில்லை என்றதும்
முயற்சியினால் கற்களை குடுவையில் இட்டு நீரை
மேலேறச் செய்து பருகிய காக்கையின் வெற்றி
தான் முயற்சி. அதாவது ஒரு செயலினை செய்யத்
த�ொடங்கி, அது முடியாமல் ப�ோனதும் கைவிடு
வதல்ல முயற்சி. அச் செயலை வெற்றியடையச்
செய்ய நாம் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு காலடி
யும் தான் வெற்றி.

துன்பம், வேதனை, சங்கடம், மற்றும்
விருந்தோம்பல் அனைத்திற்கும் வரம்புகள் உள்
ளன. எனினும் கடுமையான முயற்சி ஒன்றிற்கு
மாத்திரமே வரம்புகள் காணப்படாது. சூறாவளி
பறவைகளின் கூடுகளை சேதமாக்கி அழித்துவிடும்.
எனினும் பறவைகள் தங்களது முயற்சியால் மீண்
டும் கூடுகளை அமைத்துக் க�ொள்ளும். அதேப�ோல
இரவை காரிருள் சூழ்ந்தாலும் தாரகைகளின்
ஒளி இருள�ோடு ப�ோராடி ஒளிரும். அதன் இறுதி
யில் விடியலும் கண் திறக்கும். ஏனெனில், எல்
லைகள் இன்றி செய்தாலே வெற்றி நமக்குக்
கிடைத்துவிடும். அதற்கான முயற்சி வரம்பற்றது.
நம்மால் முடிந்தவரை செய்வது முயற்சிய
ல்ல. நாம் நினைக்கும் காரியங்களை முடிக்கும்
வரை முயற்சி செய்வதே முயற்சியாகும். ஒருவன்
கடலிலே குதித்து முத்து இல்லை என எடுக்காமல்
வந்தால், கடலில் முத்து இல்லை என அர்த்தமல்ல,
அவன் எடுத்த முயற்சி ப�ோதாது. அக்காரியத்தை
நிறைவேற்ற அவன் பல முயற்சிகள் எடுக்க வேண்
டும். நாம் இளமைக்கு வேலைக்காரனாக இருந்து
விடா முயற்சிகளை மேற்கொண்டால், முதுமைக்கு
எஜமானாக வாழலாம். முயற்சி இல்லாமல் எது
வுமே இல்லை. முயற்சி தான் சிறப்பான செயற்பாடு
களுக்குக் காரணமாக அமையும்.
விடா முயற்சி என்பது இலக்கைக் காதலி
ப்பதாகும். எத்தனை தடைகள் வந்தாலும், அவற்
றைத் தாண்டி இலக்கை அடைய முயற்சி செய்ய
வேண்டும். விடா முயற்சி உயர்ந்த இடத்தை
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அடைய உதவி செய்யும். அதேப�ோல் உயர்ந்த இடத்
திலிருந்து கீழே விழாமல் நம்மைப் பாதுகாக்கும்.
வெற்றி பெறுவதற்கான ஆயுதம் விடாமுயற்சி
என்பதைத் த�ோல்வி நமக்குக் கற்றுத் தருகின்றது.
நாம் த�ோல்வி அடைந்த ப�ோது செய்த தவறுகளை
எல்லாம் நீக்கி விட்டு, ப�ொறுமையுடன் புதிதாய்
முயற்சி செய்யும் ப�ோது வெற்றி எமக்கு அருகில்
வந்து விடும்.
உலகில் யாரும் தெய்வீகக் குணங்களுடன்
பிறப்பது இல்லை. ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர்
மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளை ப�ொறுத்துத் தான்
முன்னேற்றம�ோ, வீழ்ச்சிய�ோ ஏற்படுகின்றது என
அம்பேத்கர் கூறியுள்ளார். நாம் இலக்கைத் திட்ட
மிட்டு நம்மால் திரட்ட முடிந்த அளவில் வளங்
களைப் பயன்படுத்தி (பணம், நேரம் முதலியவ
ற்றை) திரட்டி முயற்சி செய்திருப்போம். நம்மு
டைய முழு உழைப்பையும் க�ொடுத்து வெற்றி
நிச்சயம் என்று நினைத்திருப்போம். வெற்றி என்
னும் சிகரத்தில் ஏறும் ப�ோது, த�ோல்வி என்னும்
பள்ளத்தாக்கில் வாழ்க்கை நம்மைத் தள்ளிவிடும்.
அப்போது நம் மனதில் நம்பிக்கையின் இட
த்தை பயம் எடுத்துக் க�ொள்ளும் எங்கும் இருள்
சூழ்ந்திருக்கும். அப்போது நாம் இருட்டை சபித்துக்
க�ொண்டிருப்பதை விட்டுவிட்டு முயற்சி என்னும்
மெழுகுவர்த்தியை ஏற்ற வேண்டும். முயற்சியே
கனவுகளை நிச்சயமாக்கும். முயற்சிக்கும் அனை
வரும் வெற்றி பெறுவதில்லை. வெற்றிக்கும் த�ோல்
விக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் முயற்சி
ஆகும். ஒவ்வொரு மனிதனும் இறந்து ப�ோவது
உண்மைதான். என்றாலும், அவன�ோடு அவன்
செய்த காரியங்களும், முயற்சிகளும் இறந்து ப�ோய்
விடுவதில்லை. எவன் ஒருவன் கைவிடுகின்றான�ோ
அப்போது அவனது திறமையும் ப�ோய் விடுகின்றது.
	டாக்டர் அப்துல்கலாம் விமானியாக
வேண்டும் என கனவு கண்டார். எனினும் அவர்
அதில் த�ோல்வியே கண்டார். அப்படியிருந்தும்,
த�ோல்வியே வெற்றிக்கு முதல்படி என்ற கருத்திற்
கமைய விஞ்ஞானி ஆக வேண்டும் என்ற உயர்
ந்த இலக்கில் வெற்றி கண்டு, உயர்ந்தார். பிறந்த
குழந்தை தவழ முயற்சிக்கின்றது. பின்னர் நடக்க
முயற்சி செய்கின்றது. இப்படி ஒவ்வொரு முயற்சி
யும் தான் அக் குழந்தையை வளர வைக்கின்றது.
இவ்வாறு முயற்சியே திருவினையா க்குகின்றது.
எமக்கு எதிர்பார்ப்பின்றி கிடைக்கும் எதுவும்
இவ்வுலகில் நிலைத்து நிற்காது. நாம் முயற்சி செய்
யாமல் வீணாக்கும் ஒவ்வொரு ந�ொடியும் நம்
இலக்கை த�ோல்வியில் நிறுத்தி விடும்.
ஏதாவது தன்னுடைய வாழ்வில் ஒரு பிழை
யும் செய்ததில்லை என்று நினைத்தால், அவர்கள்
தமது வாழ்நாளில் புதிதாக ஒரு முயற்சியும்செய்து
பார்த்தது இல்லை எனப் ப�ொருள்படும் என்று
ஆல்பரட் ஜன்ஸ்டைன் கூறுகின்றார். அது மட்டு
மல்ல ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட புதிய கண்டுபிடிப்
பிற்கு ச�ொந்தக்காரனான த�ோமஸ் அல்வா எடிசன்
ஆயிரம் முறை புதுப்புது வழிகளில் முயற்சித்தும்
மின்சார விளக்கைக் கண்டு பிடிக்க முடியாமல்
ப�ோனதை பிறர் கிண்டல் செய்த ப�ோது, ஆயிரம்
வழிகளில் மின்சார விளக்கு எரியாது என்பதை
கண்டுபிடித்து முயற்சிக்கு உதாரணமாக அமைந்
தார். சாதனையாளர்கள் முதல் முயற்சியில் வெற்றி
பெற்று விடுவதில்லை. நம்மைச் சுற்றி அறிவாளி
கள், திறமையுள்ளவர்கள், பணக்காரர்கள் த�ோன்றி
இருப்பார்கள். ஆனால் விடா முயற்சி உள்ளவர்கள்
வென்றிருப்பார்கள்.
	த�ோல்விகள் கதவை மூடும்போது, த�ொட
ர்ந்து விடா முயற்சியுடன் கதவைத் தட்டித் திறப் பது
தான் வெற்றிக்கான சாவி ஆகும். நமக்கு வெற்றிகள்
வந்து சேர்வதற்கென்று தனியாக ஒரு நேரம் எது
வும் இல்லை. விடா முயற்சிய�ோடு செயற்படுகின்
றவர்களிடம் எந்த நேரத்திலும் வெற்றிகள் வந்து
சேரும். வெற்றி பெற்றவர்கள் வரிசையில் இணைய
விடா முயற்சியை கெட்டியாகப் பிடித்துக் க�ொள்ளு
ங்கள்.

