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பயங்கரவாத தடைச் சட்டத்தின் கீழ்
கைதாகி 5 வருடங்கள் சிறையிலிரு
ந்த பிள்ளையானுக்கு பிணை வழங்க
முடியுமென்றால், அதே சட்டத்தின்
கீழ் கைதாகி 20 வருடங்களுக்கு
மேலாக சிறைகளில் தடுத்து வைக்
கப்பட்டுள்ள தமிழ் அரசியல் கைதி
களுக்கு ஏன் பிணை வழங்க முடியா
தென தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்
பின் வன்னி மாவட்ட எம்.பி.யான
சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன் கேள்வி எழு
ப்பினார்.
அத்துடன்
மட்டக்களப்பு
மண் பறிப�ோவதை பிள்ளையான்
வேடிக்கை பார்த்ததற்கான அரசின்
பரிசே இந்தப் பிணை எனவும்
அவர் கூறினார். பாராளுமன்றத்தில்
நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை இடம்
பெற்ற புத்தசாசன, சமய மற்றும்
கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு,
தேசிய மரபுரிமைகள், அரசாங்க
சேவைகள், மாகாண சபைகள் மற்
றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு, இராஜா
ங்க அமைச்சுகளுக்கான நிதி ஒதுக்
கீடு த�ொடர்பிலான குழுநிலை விவா
தத்தில்உரையாற்றுகையிலேயே
இவ்வாறு குற்றம் சாட்டி, கேள்வி
எழுப்பிய சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன்
எம்.பி. மேலும் கூறுகையில் தெரி
வித்ததாவது;
“பிள்ளையானுக்கு பிணை
வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர் சாட்சி
கள் எதுவும் இல்லாது 5 வருடங்கள்
சிறையில் இருந்ததாலேயே பிணை

வழங்கப்பட்டதாக இங்கு பேசிய
அரச தரப்பினர் நியாயம் கூறுகின்ற
னர். அப்படியானால் பயங்கரவாத
தடைச் சட்டத்தின்கீழ் கைதாகி 20
வருடங்களுக்கு மேலாக எந்தவித
சாட்சிகளுமின்றி தனியாக ஒப்புதல்
வாக்குமூலத்துடன் மட்டும் தடுத்து
வைக்கப்பட்டிருக்கும் தமிழ் அரசி
யல் கைதிகளுக்கு மட்டும் ஏன்
பிணை வழங்க முடியாதெனக் கேட்
கின்றேன்.
தமிழ் அரசியல் கைதிகளிடம்
குற்ற ஒப்புதல் வாக்கு மூலங்கள்
கூட கடுமையான சித்திரவதைகளை
செய்தே பெறப்பட்டது. இவர்களின்
விடுதலை த�ொடர்பில் பிரதமருடன்
கூடப்பேசின�ோம்.பயங்கரவாத
தடைச்சட்டத்தில் கைதாகியுள்ள
தால் பிணை வழங்க முடியாது என்
றும் புனர்வாழ்வளித்து விடுவிக்க
நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் கூறப்
பட்டது. ஆனால் எதுவும் நடக்க
வில்லை.
	மேய்ச்சல் தரைக் காணிகள்
ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்
கின்றன . இவற்றை தடுக்க நடவடி
க்கை எடுக்காது வேடிக்கை பார்த்துக்
க�ொ ண் டி ரு ந ்தமைக்கா ன ப ரி ச ா
கவே பிள்ளையானுக்கு இந்தப்
பிணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மன்
னாரில் கஞ்சாவுடன் கைதான
கருணா அம்மானின் இணைப்பா
ளராக இனியபாரதியும் பிணையில்
விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.” என்றார்.
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“புலிகளின் நினைவேந்தலில் தமிழ்
அரசியல்வாதிகள் பங்கேற்கின்ற
னர். அஞ்சலி செலுத்துகின்றனர்.
அவ்வாறானவர்கள் பிரிவினைவாத
த்தை ஏற்றுக் க�ொள்கின்றனர். அவ்
வாறானவர்கள் எவ்வாறு இந்தப்
பாராளுமன்றத்தில் சத்தியப்பிரமா
ணம் செய்ய முடியும்? எனவே உடன
டயாக இவர்களின் பாராளுமன்ற
உறுப்புரி மையை நீக்க நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும்” என முன்னாள்
ரியர் அட்மிரலும் மாகாண சபைகள்
மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க
அமைச்சருமான சரத் வீரசேகர
வலியுறுத்தினார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று
செவ்வாய்க்கிழமை இடம்பெற்ற
புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார
அலுவல்கள் அமைச்சு, தேசிய மரபு
ரிமைகள், அரசாங்க சேவைகள்,
மாகாணசபைகள் மற்றும் உள்ளூரா
ட்சி அமைச்சு, இராஜாங்க அமைச்சு
களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு த�ொடர்பி
லான குழுநிலை விவாதத்தில்
தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின்
தலைவரும் யாழ். மாவட்ட எம்.பி.
யுமான கஜேந்திரகுமார் ப�ொன்னம்
பலத்துடன் ஏற்பட்ட தர்க்கத்தின்

epidT $Utjw;fhd jkpoupd; cupik kjpf;fg;gl Ntz;Lk;
வடக்கு மற்றும்
-PEARL mikg;G typAWj;jy;
கி ழ க் கி லு ள்ள

ப ல ம ா வ ட்
ட ங ்க ளி ல் ,
தமிழ்த் தேசிய
நினைவு நாளான மாவீரர் நாளைக்
கடைப்பிடிப்பதற்குத் தடை விதிக்க
ப்பட்டுள்ளமை மிகவும் கவலைய
ளிப்பதாக PEARL (PEOPLE FOR
EQUALITY AND RELIEF IN LANKA)
அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
மேலும் அந்த அமைப்பு வெளியி
ட்ட அறிக்கையில்,
“தமிழர் நினைவுகூரல் மீதான
த�ொடரும் அரச அடக்குமுறையின்
நீட்சியே இத்தடைகளாகும். நினை
வேந்தல் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு
செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளவ
ர்கள், இலங்கை அதிகாரிகளால் கடு
மையான அச்சுறுத்தல்களுக்கு உள்
ளாக்கப்படுவதைப் பேர்ள் வன்மை
யாகக் கண்டிக்கிறது.
	மேலும், சட்டச் செயன்
முறைகளையும், க�ோவிட்-19 கட்டுப்
பாடுகளையும் தவறாகப் பயன்படு
த்தி, நினைவுகூர்வதைத் தடுத்து நிறு
த்துவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும்
இ ப் பு து ப் பி க ்க ப ்ப ட ்ட மு ய ற் சி
களை எதிர்த்து நிற்பவர்களுடன்
பேர்ள் ஒருமைப்பாட்டை வெளிப்
படுத்த முனைகிறது.
இலங்கையின் இராணுவத்

தளபதியும், ப�ோர்க் குற்றவாளியெ
னக் குற்றஞ் சுமத்தப்பட்டுள்ளவரு
மான சவேந்திர சில்வா, க�ோவிட்19 கட்டுப்பாடுகளை மேற்கோள்
காட்டி, மாவீரர் நாள் நினைவேந்தல்
நி க ழ் வு கள்த ட ை செய்ய ப ்ப டு ம்
எனக் கடந்த வாரம் தெரிவித்திருந்த
த�ோடு, இவ்வுத்தரவை மீறுபவர்கள்
மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்
படும் எனவும் அச்சுறுத்தியிருந்தார்.
அதனைத் த�ொடர்ந்து, நினை
வேந்தல் நிகழ்வுகளுக்காகத் தமிழீழ
வி டு த லைப் பு லி க ளி ன் து யி லு ம்
இல்லங்களைச் சமூக இடைவெளி
யைக் கடைப்பிடித்தவாறு துப்புரவு
செய்ய முயற்சித்தவர்கள் ப�ொலிசா
ரினால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர்.
வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் துயிலும்
இல்லங்களுக்கு அருகில் பாதுகாப்
புப் படையினர் ச�ோதனைச்சாவடி
களை அமைத்துள்ளனர். துயிலும்
இல்லங்கள் யுத்தத்தின் ப�ோதும்,
அதன் பின்னரும் இராணுவத்தின
ரால் இடித்தழிக்கப்பட்டன.
இது அரசின் மேலாதிக்க உண
ர்வும், பழியுணர்வும் வெளிப்படும்
விவரணங்களைப் பலப்படுத்துவத
ற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு
க�ொடுமையான செயலாகும்.
	மேலும், உள்ளூர் நீதிமன்ற
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ங்கள் ப�ொதுநிகழ்வுகளுக்குக் குறிப்
பாகத் தடைவிதித்துள்ளத�ோடு, பல
தனிநபர்களுக்கும், தமிழ்த் தேசியக்
கூட்டமைப்பு, தமிழ்த் தேசியத்திற்
கான மக்கள் முன்னணி உள்ளிட்ட
அரசியற் கட்சிகளுக்கும், நிகழ்வு
களை ஏற்பாடு செய்வதற்கும், அவ
ற்றில் கலந்து க�ொள்வதற்கும் தடை
யுத்தரவு பிறப்பித்துள்ளன.
	க�ோவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள்
இத்தடைகளை நியாயப்படுத்துவத
ற்கான சாக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்
டாலும், சிவப்பு-மஞ்சள் க�ொடிகள்
மற்றும் பதாதைகளைப் பயன்படுத்
துவது ப�ோன்ற தீங்கற்ற நினைவு
கூரற் செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு
ள்ள தனிநபர்கள் த�ொடர்ச்சியாக
இலக்கு வைக்கப்படுகின்றனர்.
நாம் குறிப்பாகப் ப�ோராட்ட
ங்களில் ஈடுபட்டுள்ள காணாமல்
ஆக்கப்பட்ட தமிழர்களின் குடும்ப
ங்களைச் சேர்ந்தவர்கள், அவர்கள்
நினைவேந்தற் செயற்பாடுகளில்
ஈடுபட்டுள்ளார்களா இல்லையா
என்பதைப் ப�ொருட்படுத்தாமல்,
இலக்கு வைக்கப்படுவது குறித்துக்
கவலையுற்றுள்ளோம்.”என்றும்
மேலும் கூறியுள்ளது.

ப�ோதே இராஜாங்க அமைச்சர் சரத்
வீரசேகர இதனை வலியுறுத்தினார்.
இங்கு இராஜாங்க அமைச்சர்
சரத் வீரசேகர மேலும் கூறுகையில்,
“நாங்களே தமிழர்களை ப�ோரின்
ப�ோது மீட்டெடுத்தோம் . அத்துடன்
இன்று பிரிவினைவாதத்தை அங்கீ
கரித்து தமிழ் அரசியல்வாதிகள்
புலிகளின் நினைவேந்தலில் அஞ்
சலி செலுத்துகின்றனர். விடுதலைப்
புலிகள் நாட்டை பிரிக்கவே ப�ோரா
டினர். இதனால் அவர்களை நினைவு
கூருவது என்பது பிரிவினைவாத
த்தை ஏற்றுக் க�ொள்கின்றார்கள்
என்றே அர்த்தப்படும்.
அ வ ்வாற ா ன வ ர ்க ள்
எவ்வாறு இந்த பாராளுமன்றத்
தில் சத்தியப் பிரமாணம் செய்யமுடி
யும்? நீதிமன்ற உத்தரவையும் மீறி
விடுதலைப் புலிகளை நினைவு
கூர்ந்த, அது த�ொடர்பாக நீதிமன்றத்
திற்கு சென்றவர்களின் சத்தியப்
பிரமாணம் த�ொடர்பாக அவதானம்
செலுத்த வேண்டும். எனவே சத்திய
ப்பிரமாணத்துக்கு எதிராக பிரிவி
னையை ஆதரிக்கும் இவர்களின்
ப ா ர ா ளு மன்ற உ று ப் பு ரி மையை
நீக்க உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும்” என்றார்.
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பருத்தித்துறை நீதிமன்றத்து
க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நவ
ம்பர் 25ஆம் திகதி த�ொடக்கம்
27ஆம் திகதி மாவீரர் நாள் நினை
வேந்தலை நடத்த தடை விதிக்கக்
க�ோரி பருத்தித்துறை நீதிவான் நீதி
மன்றில் ப�ொலிஸாரால் மீளவும்
விண்ணப்பங்கள் செய்யப்பட்டுள்
ளன.
இன்று முற்பகல் தாக்கல்
செய்யப்பட்ட இந்த விண்ணப்பங்
கள் பிற்பகல் மன்றில் அழைக்கப்
படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த விண்ணப்பங்கள் பரு
த்தித்துறை, வல்வெட்டித்துறை மற்
றும் நெல்லியடி ஆகிய 3 ப�ொலிஸ்
நிலையங்களின் ப�ொறுப்பதிகாரிக
ளால் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
பிரதிவாதிகளாக முன்னர்
தாக்கல் செய்யப்பட்டு மீளப் பெற
ப்பட்ட விண்ணப்பங்களில் குறிப்பி
டப்பட்டவர்களின் பெயர்கள் குறி
ப்பிடப்பட்டுள்ளன.
இதேவேளை, முன்னதாக 3
விண்ணப்பங்கள் கடந்த வியாழக்
கிழமை பருத்தித்துறை நீதிமன்றில்
தாக்கல் செய்யப்பட்டு நேற்று முன்
தினம் திங்கட்கிழமை மீளப்பெறப்
பட்டிருந்தன.
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01. க�ோவிட் 19இற்குப் பின்னரான காலத்தின் தாக்கம்

02. உலகில் புதிய ஒழுங்குமுறை ஒன்றை சீனாவின் ப�ொருளாதார
மேலாண்மையுடன் கூடிய வல்லாண்மைக்கு எதிராக நிறுவ வேண்டிய
அமெரிக்க அரசியல் மாற்றம்; த�ோன்றியுள்ளதன் விளைவான மாற்றங்
களின் காலத்தின் தாக்கம்

	மட்டக்களப்பில் மேய்ச்சல் நில விவகாரத்தில் ஊடகவியலாளர் களை
விசாரணைக்கு உட்படுத்தியது குறித்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிறிதரன் சபை
யில் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
	மட்டக்களப்பில் மேய்ச்சல்நிலப் பகுதியான மயிலத்தமடு, மாதவ
னைப் பகுதியில் பெரும்பான்மை சமூகத்தினரால் முன்னெடுக்கப்படும் அத்து
மீறிய பயிர்ச்செய்கை காரணமாக அங்கு கால்நடை வளர்ப்போர் பாதிப்புகளை
எதிர்நோக்குவதுடன், அம் மக்களாலும் ப�ொலிஸ் மற்றும் புலனாய்வாளர்களா
லும் அச்சுறுத்தப்பட்டும் வருகின்றனர். மேலும் கால்நடைகளுக்கும் உணவி
ல்லாமல் அவைகளும் இறக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அத்தோடு பெரும்பா
ன்மை சமூகத்தினரால் கால்நடைகள் க�ொல்லப்பட்டும், தாக்கப்பட்டும்
வருகின்றன.
இந்தச் சம்பவங்களை வெளியுலகிற்கு செய்திகளாக க�ொண்டு வந்த பல
ஊடகவியலாளர்கள், ப�ொலிஸாரின் கடுமையான விசாரணைகளுக்கு முகம்
க�ொடுத்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், ஊடகவியலாளர் நிலாந்தனுக்கு ப�ொலிஸாரால் த�ொட
ர்ந்து அச்சுறுத்தல் விடப்பட்டுக் க�ொண்டிருப்பது குறித்து நாடாளுமன்றத்தில்
தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிறிதரன், “இது
த�ொடர்பாக நானும் மனித உரிமை ஆணைக்குழுவுக்கு எத்தனைய�ோ முறைப்
பாடுகள் செய்திருக்கிறேன். எத்தனைய�ோ கடிதங்கள் அனுப்பியிருக்கிறேன்.
ஆனால் எனக்கு எந்தப் பதிலும் வழங்கப்படவில்லை.
ஏனென்றால், இலங்கையில் இருக்கிற மனித உரிமை ஆணைக்குழு
என்பது ஒரு அரச நிறுவனம். அரசாங்கத்திற்காக பேசுகிற நிறுவனம். அது
அரசிற்காக எதுவும் செய்யும். அந்த நிறுவனம் நீதியான முறையில் நடப்பதாக
நாங்கள் பார்க்க முடிவதில்லை.
நிலாந்தன் இன்று அச்சத்தின் மத்தியிலேயே வாழ்கிறார். அவரு
டைய குடும்பம் அச்சுறுத்தப்படுகின்றது. அவருடைய வீட்டுக்கு அடிக்
கடி இனந்தெரியாத நபர்கள் செல்கிறார்கள். த�ொலைபேசி எடுக்கிறார் கள்.
அச்சுறுத்தப்படுகின்றனர்.
இலங்கையில் ஊடகவியலாளர்கள் சுதந்திரமாக செயற்பட முடிய
வில்லை. அதிலும் தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் செய்திகளை வெளியில் க�ொண்டு
வர முடியவில்லை.
	மேலும் மட்டக்களப்பு மேய்ச்சல் நில விவகாரத்தால் அந்த மக்கள்
வாழ்வா சாவா என்ற ப�ோராட்டத்தில் இருக்கின்றனர். இந்த உண்மைகளை
வெளியில் க�ொண்டு வருகின்ற ஊடகவியலாளர்களை இவ்வாறு அச்சுறுத்துவது,
அடக்க முனைவது ஒரு ஜனநாயக நாட்டுக்கு பண்பல்ல. இந்த மனித உரிமை
ஆணைக்குழு ஏன் நித்திரை க�ொள்கிறது. ஊடகவியலாளர் நிலாந்தன், ப�ொலிஸ்
நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்துள்ளார். ஆனால் இதுவரையில் எந்த நடவடி
க்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இலங்கையில் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை.
உலகத்தில் உள்ள மனித உரிமையாளர்கள் தமிழ் மக்கள் குறித்து சிந்தியுங்கள்”
என்றார்.
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இலங்கையில் க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றினால் உயிரிழப்பவர்களின் எண்ணி
க்கை த�ொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாக சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்
நாயகம் வைத்தியர் அசேல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.
	மேலும் இலங்கையில் இதுவரையில் க�ொர�ோனா த�ொற்றினால் உயிரிழ
ந்தவர்களின் ம�ொத்த எண்ணிக்கை 94 ஆக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பி
ட்டுள்ளார். இந்த வைரஸ் த�ொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டோரின் ம�ொத்த எண்ணி
க்கை 20ஆயிரத்து 967ஆக அதிகரித்துள்ளது.
இந்நிலையில், அமெரிக்காவைத் தலைமையகமாகக் க�ொண்டு செயற்
படும் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகமான ஜ�ோன்ஸ் ஹாப்கின்ஸ கூறும்போது,
“கடந்த டிசம்பர் மாதம் சீனாவில் பரவிய க�ொர�ோனா வைரஸுக்கு உலகம்
முழுவதும் 5,91,24,016 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 13,95,519பேர் க�ொர�ோனா
வுக்குப் பலியாகி உள்ளனர் என்று தெரிவித்துள்ளது.

03. சட்டத்தின் ஆட்சியும் பாராளுமன்ற வலுவேறாக்கமும் இல்லாத சிங்கள
ப�ௌத்த பெரும்பான்மை க�ொடுங்கோன்மைப் பாராளுமன்ற ஒற்றையாட்சியின்
கீழ், அதன் மீயுயர் அதிகாரமுள்ள அரச அதிபரின் ஆட்சியில், ஒரே
நாடு ஒரே இனம் ஒரே மதம் இனப்பிரச்சினை என்பதேயில்லை, பெரும்
பான்மை மக்களுடைய விருப்புக்கு எதிராக அதிகாரப் பரவலாக்கல் என்ற
பேச்சுக்கே இடமில்லை என்ற வெளிப்படையான அரச க�ொள்கைப்
பிரகடனங்களுடான ஆட்சியாகவும், தங்கள் நாளாந்த நிர்வாகத்தையே தங்
களை இனஅழிப்புச் செய்த படைத்தலைமைகளே பயங்கரவாதத் தடைச்
சட்டத்தின் கீழ் நடாத்துகின்ற ஆட்சியாகவும் உள்ள இன்றைய சிறீலங்கா
அரசாங்கத்தின் ஆட்சிக்காலத்தின் தாக்கம்.

என்னும் மூவகையான காலத் தாக்கத்தை ஈழத்தமிழர்கள் எதிர் க�ொள்
ளும் நேரத்தில் 2020 மாவீரர் நாள் இடம்பெறுகிறது.
உண்மையில் இந்த மாவீரர் நாள் ஈழத்தமிழர்கள் தங்கள் அடை
யாளத்தையும், இருப்பையும், அந்த இருப்பை சனநாயக வழிகளில் நிலைப்
படுத்துவதற்கான வழிகாட்டலையும், தெளிவையும் பெறுவதற்கான ஆற்ற
லைத் தரக்கூடிய நிகழ்வாக வரலாற்று முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
இம்மாவீரர் நாளுடன் ‘இலக்கு’ தனது இலக்கு ந�ோக்கிய பயணத்
தில் இரண்டு ஆண்டுகளை நிறைவு செய்து இணைகின்ற ப�ொழுது ஈழத்
தமிழ்மக்கள் இன்று தங்கள் உரிமைகளைப் பெறுவதற்குச் சரியான
தைச் செய்யவும் சரியான முறையில் செய்யவும் செய்ய வேண்டியன
குறித்து இலக்கை வகுப்பது இலக்கின் கடமையாகிறது.
	மாவீரர்கள் நினைவேந்தல் தென் தமிழீழத்தில் முதன் முதல் த�ொடங்
கப்பட்ட காலத்திலும் இன்றைய சூழ்நிலை ப�ோன்றே ஈழத்தமிழர்களின்
அரசியல் சமுக ப�ொருளாதார நிச்சயமற்ற காலம் காணப்பட்டதையும்,
அந்த மாவீரர் நாள் நினைவேந்தல்களில் மாவீரர்களின் ஈக உள்ளத்தன்
மையும் எந்த எதிர்ப்பையும் எதிர்கொள்ளும் உறுதியின் உறைவிடங்களாக
அவர்கள் விளங்கியமையும் உணரப்பட்டதினாலேயே அக்காலத்தில் ஒவ்
வ�ொரு ஈழத்தமிழ் உள்ளமும் திடம்பெற்று தங்கள் தாயகத்தைத்
தேசியத்தை தன்னாட்சியைக் காப்பதற்கான உறுதியை ஈழமக்கள்
பெற்றனர். அதன் விளைவாகவே ஈழமக்களின் அரசு ந�ோக்கிய அரசு
ஒன்று 18.05.2009 வரை உலகால் உணரப்பட்டதையும் அது சட்டபூர்
வமான சட்ட அங்கீகாரத்தை நெருங்கிக் க�ொண்டிருந்த வேளையில் சிறீலங்கா
வின் 2009ஆம் ஆண்டு முள்ளிவாய்க்கால் ஈழத்தமிழின அழிப்பால்
சிறீலங்கா மீண்டும் தன்னை ஈழத்தமிழர் மீதான ஆக்கிரமிப்பு ஆட்சியாக நிறு
விக் க�ொண்டதையும் அனைவரும் அறிவர்.
இந்த இன்றைய ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து சனநாயக வழிகளின்
வழி எவ்வாறு விடுபட்டு ஈழத்தமிழர் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு பெறுவது
என்பது இன்றுள்ள முக்கிய கேள்வி.
இரண்டு தளங்களை நிறுவிச் செயல்படுவதும் அவற்றுக்கு
இடையான பலமான இணைப்புமே இந்தக் கேள்விக்கான விடையைத்
தரும்.
முதல் தளம்; தாயகத்தில் இன்றைய ஈழத்தமிழர்களின் உள்ளக
தன்னாட்சி உரிமைகள் மறுக்கப்படும் விதங்களையும் முறைகளையும் ஒழுங்
குபடுத்தித் த�ொகுத்து காலதாமதமின்றி உலகுக்கு வெளிப்படுத்து
தவற்கான ஒன்றிணைந்த கூட்டுத் தலைமைத்துவ கூட்டமைப்பு த�ோற்று
விக்கப்பட வேண்டும்.
இரண்டாவது தளம்; தாயகத்தில் ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்படுத்தப்
பட்டு வருகிற உள்ளக தன்னாட்சி மறுப்பைத் தக்க சான்றுகளுடன் காலதா
மதமின்றி எடுத்துரைத்து உலகநாடுகளையும் உலக அமைப்புகளையும்
ஈழத்தமிழர்களின் வெளியக தன்னாட்சி உரிமையின் அடிப்படையில்
பாதிப்புற்றுள்ள ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கு சிறீலங்கா அரசாங்கத்தின் இறை
மையைக் கடந்து உதவும்படி க�ோரக்கூடிய கூட்டுத் தலைமைத்துவ அமை
ப்பு தேசங்கடந்துறை தமிழர்களிடை ப�ொதுவேலைத்திட்டம் ஒன்றினால்
உருவாக்கப்படல் வேண்டும்.
இந்தத் தளங்களுக்கு சக்தி அளிக்கக் கூடியதாகவும், இன்
றைய அரசியல் சூழல்களை மக்களுக்குத் தெளிவாக விளக்கக் கூடியதா
கவும், மக்களின் ப�ொதுக் கருத்துக் க�ோளங்களை உருவாக்கி, எல்லா மக்க
ளது தேவைகளையும், உணர்வுகளையும் புரிந்து க�ொள்ளக் கூடியதாகவும்
உள்ள ஈழமக்களுக்கான தேசிய ஊடகம் இன்றைய காலத்தின் தேவை
யாகிறது. இதுவும் கூட செயற்படும் திரள்நிலை ஊடகங்களின் கூட்டிணை
ப்பால் சாத்தியமாக்கப்படலாம்.
இவற்றை உருவாக்க மாவீரர்கள் எந்த பகிர்வு உள்ளத்தையும்
தலைமைக்கான பணிவு உள்ளத்தையும் க�ொண்டிருந்தார்கள�ோ அந்த
உள்ளத்துடன் உழைப்பதே மாவீர்களுக்கு நாம் செய்யும் சிறந்த வணக்க
மாக அமையும்.
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வீட்டுக்குள் சிறையிருந்த கன்னியரை
மீட்டெடுத்துப் ப�ோர்ப்பயிற்சி யளித்தெங்கள்
நாட்டுக்குக் காவலராய்க் களமிறக்கி
	வேட்டுக்கும் அஞ்சாத வீரத்தோடு
காட்டுக்குள் ஊடுருவிப் பகையழிக்கும்
	மேட்டிமைக்குள் சிறந்துயர்ந்த படையணியாய்
கேட்டுக்குள் புதைந்தவரை ஒழித்துக்கட்டிப்
	பாட்டுக்குள் பரிமளிக்கும் தலைமகனே நீடூழி வாழியவே

பெற்றவரை, வளர்த்தவரைக் கைநெகிழ்ந்த
குழந்தைகளின் அன்னையாகி அரவணைத்து
நற்றவத்தின் முத்துக்களாய் உதித்துவிட்ட
	செல்வங்களின் ப�ொறுப்பைத்தன் த�ோளிலேற்று
விற்பன்னராய்த் த�ொழில்நுட்பக் கலைஞர்களாய்
சாதனைகள் படைக்கவைத்து அதிசயிக்கும்
அற்புதங்கள் புரிகின்ற தெய்வமாக
அனைவரையு மீர்த்துநின்ற தலைமகனே நீடூழி வாழியவே

வானின்று ப�ொழிகின்ற நீரின்றிக்
	கழனிகளில் வாடுகின்ற பயிரெனவே
க�ோனின்றிப் பதகளித்த மக்களிடை
	க�ொடுமைகளைக் கட்டவிழ்த்த சிங்களத்தின்
‘நான் என்ற மமதையினை அடக்கி வைக்க
நாட்டினிலே யாருமின்றி அயர்ந்த வேளை
சேனைய�ொடு தளபதியாய் களம்நுழைந்த
	தேசியத் தலைமகனே நீடூழி வாழியவே

அறம்கொன்ற தீவினையில் அக்களித்து
அல்லலுற்ற மக்களையே அழித்தொழித்த
வெறிக�ொண்ட சிங்களவர் படைகண்டு
திரண்டுருண்ட த�ோள்களுடன் சீற்றங்கொண்டு
குறிவைத்து நிலையெடுத்து ம�ோதியவர்
தளம்நுழைந்து தகர்த்தெறியும் வினைத்திறனின்
ப�ொறிதட்டும் செயல்கண்டு உலகனைத்தும்
விழிபுரட்டி மிரளவைத்த தலைமகனே நீடூழி வாழியவே

தமிழீழம் படைக்கவென்று எழுந்தோர் பல்லோர்
தம்வயிறு வளர்த்துடலிற் பெருத்துநின்றார்
சுமைதாங்கிப் ப�ொறுப்பேற்கும் பண்பில்லாத�ோர்
	க�ொத்தடிமை யாகிக்கை யேந்திவாழ்ந்தார்
எமக்கென்றோர் நாடமைத்து வாழ்வதற்கே
எமனுக்கும் அஞ்சாத நெஞ்சத்தோடு
சமைத்ததமி ழீழங்கண்டு பகைவியந்து
விழிபிதுங்கி முழிக்கவைத்த தலைமகனே நீடூழி வாழியவே

பள்ளிசெல்லும் பிள்ளைகளும் ஆர்வத்தோடு
	பகலிரவாய்க் கற்பதற்கு வசதிசெய்து
துள்ளியெழும் துடிப்புடனே தடைகள் தாண்டி
துவளாது விரைந்துகற்கும் நுட்பமுள்ள
பிள்ளைகளின் திறமைக்குப் பரிசளித்து
அள்ளியணைத் தவர்களுடன் உறவாடி
உள்ளங்களில் ஒளியேற்றும் ஆசானாகி
உலகினையே வியக்கவைத்த தலைமகனே நீடூழி வாழியவே

பாரெங்கும் பரந்துறையும் தமிழர்களின்
இதயங்களில் குடியிருக்கும் காவலனாய்
ஈரமற்ற சிங்களத்தார் சிம்மச�ொப்பனமாய்
இரக்கமற்ற க�ொடுங்கோலர்க் கச்சமூட்டும்
வீரம்மிக்க வேங்கைகளின் தளபதியாய்
விரைந்தெடுக்கும் அதிரடியால் எதிரிகளின்
க�ோரமிகு க�ொடுமைகளை யுறங்கவைத்த
	தேசியத் தலைமகனே நீடூழி வாழியவே

செந்தணலில் புடம்போட்ட தங்கமென
	செவ்வண்ண வதனத்தில் தேச�ொளிரும்
சந்ததியின் உரிமைக்காய்ச் சுமைகள் தாங்கி
முந்தையரின் கனவுகளுக் குயிர்கொடுக்க
எந்தநிலை யெய்திடினும் உறுதியுடன்
	வேங்கைகளின் அணிபெருக்கிப் படைமுகத்தில்
விந்தைமிகப் புரிந்தமையால் ஆளுமையில்
சிறந்தொளிர்ந்த தேசீயத் தலைமகனே நீடூழி வாழியவே.
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மனசுக்குள் புதைந்திருக்கும் காந்தள் கிழங்குகளே
மழையின் துளிர்த்தலால் சிலிர்க்கும் மண்ணிலே
நீங்கா இடம் பிடித்து நின்றுலவும் உங்களது
கனவுகள் சுமந்தபடி பயணம் த�ொடர்கிற�ோம்.

ஆக்க நினைத்ததும் நீக்க நினைத்ததும்
ஆகும் நீங்கும் என்ற கனவில் விழி மூடினீர்கள்.
விழித்த மனதில் புதிய விதையாய் நிலை நாடினீர்கள்
கனவின் த�ொடர்ச்சி நீளும் நாளுமெனச் சுடராகினீர்கள்.
அக்கினிக் குஞ்சென வாழ்ந்தீர் இருள் எரிக்க
ஆகாய விரிப்பில் மலர்ந்தீர் வீரம் சிறக்க
காற்றின் ம�ொழியில் கடலில் அலையில் கடும்
கானகம் வெளியில் புயலில் வெய்யிலில்...

சிவப்பு மஞ்சள் நிறங்களிலே காற்றின் க�ொடிகள் படபடக்க
நாளும் ப�ொழுதும் மாலையிட்டு உம்முன் மண்டியிடவில்லை.
மனதுக்குள் புதைத்து வைத்த காந்தள் கிழங்குகளே நீங்கள்
பெருநெருப்பாய் பூத்திருக்க நாங்கள் பணிசுமந்தே பாதையெங்கும்…

வெற்றிச்செல்வி

cq;fs; khd xspr;Rlupy; khz;GWk; jkpoPok;...
வாசப்பூக்களில் நிறைவாசம் செய்பவரை
வசந்தகாலத்து வண்ணப்பறவைகளை
வீசிப்படரும் விடுதலைப் பேர�ொளியை
விடியலைத்தேடியே த�ொழுதிடுவ�ோமே!

மானமா மாவீரரே!

உம்பாதச்சுவடுகளில் எம்
காலச்சக்கரம் சுழல்கிறது,
உம்வவீரத் தியாகத்தில் எம்
விடுதலைப்பயணம் விரிகிறது,

பூச்சுடர�ொளியாப் பூக்கள் பூத்துக்குலுங்கும்
கார்த்திகைமாதத்தில் நற்
தீச்சுடரேற்றிவைத்து நம்பிக்கைதேடித்
திசையெல்லாம் த�ொழுகிற�ோம் மாவீரரே!
பேச்சிழந்துப�ோன பேதைத்தமிழின்
பெருமைகள் உலகுணர்த்தி
வீச்சுடன் செய்த விடுதலையாகத்தால்
விடியலைத்தேடிடும் எம்பூபாளமே!

தேசத்தை நெஞ்சினில் தாங்கிய
பாசக்குழந்தைகளின் வாசல் தேடிப்
பூசிக்கவந்து பூக்கள் தூவிவுட்டு
புதுப்பித்துக்கொள்கின்றோம் எமை நாமே

உங்கள் வீர வழித்துணையில்
வியாபகம் பெறுகிறது வரலாறு
உங்கள்மான ஒளிச்சுடரில்
மாண்புறுகின்றது கனவ�ோடு

நீங்கள் காட்டிய வழியில்தான்
தேசம் கட்டியம் க�ொள்கின்றது
நீங்கள் ப�ோற்றிய வழியில்தான்
விடியலின்பாதை விரிந்துகிடக்கின்றது.

ஆயிரம்,ஆயிரம் விண்மீன்களால் எம் விடியலின்
வானம் மின்னி ஒளிர்ந்திட,
அந்த விண்மீன்களின் எண்ணிக்கைகள்போலவே
எண்ணற்ற தியாகங்களால்
கண்முன்னே நினைவுச் சுடரேந்தி
நீளக்கிடக்கிறது தமிழீழம்!

-காந்தள்-
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thuhe;j kpd;dpjo;;

jhafj;jsk;

fhzpf;if vd;d?
fz;zPUk; fhu;j;jpifg; G+f;fSkh”

“உயிர்விடும் வேளையில் உங்களின் வாயது உரைத்தது தமிழீழம் - அதை
நிரை நியைாகவே நின்றினி விரைவினில் நிச்சயம் எடுத்தாழ்வோம்.”
“தலைவனின் பாதையில் தமிழினம் உயிர்பெறும் தனியரசென்றி
வ�ோம் – எந்த நிலைவரும் ப�ோதிலும் நிமிருவ�ோம் உங்களின் நினைவுடன்
வென்றிடுவ�ோம்”
ஈழத்தில் ஒவ்வொரு மாவீரர் நாளன்றும் துயிலும் இல்லங்கள்
த�ோறும் கல்லறைகளுக்கும், நடுகற்களுக்கும் முன்னால் கண்ணீர்மல்க நின்று
இவ்வாறு சத்தியம் செய்தவர்கள் நாங்கள்.
ஆம்! தாயக விடுதலை என்ற கனவைத் தம் நெஞ்சங்களில் நினை த்து,
சாவைத் தம் த�ோள்களின் மீதே சுமந்து நடந்த எங்கள் தேசத்தின் புதல்வர்களு
க்கு – மாவீரர்களுக்கு – உணர்வுள்ள ஒவ்வொரு தமிழனும் செய்து க�ொடுத்த
சத்தியம் இது.

இலக்குத்

தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டது. இன்
னும் இரண்டு நாட்களில் களம் ந�ோக்கிய நகர்வு
த�ொடங்க இருந்தது. களமாட இருந்த வீரர்களின்
அணியில் அவளும் ஒருத்தி. தாக்குதலின்
முடிவு வெற்றியா, த�ோல்வியா என்
பதற்கப்பால், வீரர்களின் களப்பலி
தவிர்க்க முடியாத ஒன்று என்பது
யதார்த்தம். அவள் வீட்டுக்குப் ப�ோய்க் குடும்
பத்தினரைப் பார்த்து நீண்ட காலமாகி விட்ட
தால், புறப்படுமுன் ஒருதரம் வீட்டிற்குப்
ப�ோய்வர நினைக்கிறாள்.
	பேத்தியின் வரவால் மகிழ்ந்த பாட்டி
யின் பூரிப்பு,.. அக்காவைக் கண்ட தம்பி

fskhl ,Ue;j tPuu;fspd;
mzpapy; mtSk; xUj;jp
தங்கை யரின் ஆனந்த ஆரவாரம்… பிள்ளைக்கு முருங்கை இலை பிடுங்கி வந்து
வறை சமைத்த அம்மாவின் பாசம்… மகளைக் கண்ட மகிழ்ச்சிய�ோடுகூடவே,
வராதவள் திடீரென வந்திருப்பதில் த�ோன்றிய சந்தேகம் இழைய�ோடிய

etk;gu; 26> 2020

ahue;j khtPuu;fs;

Vdpe;j rj;jpak;

fl;Liu

?

	ச�ோற்றைக் குழைத்து உருண்டையாக்கிக் கையில் வைத்து, “சாப்பிடு
ராசா… பசிய�ோடை வந்திருப்பாய்…” என்று பாசத்தோடு ச�ொன்ன அம்மா
வின் முகத்தைப் பார்க்காமல் குனிந்தபடியே இருந்த அவனுடைய கண்களை
நீர் திரையிட்டது.
“அம்மா… உன்ரை கையாலை நான் சாப்பிடுற கடைசிச் சாப்பாடு
இது”
தனது சாவுக்கு நாள் குறித்து விட்டவன், இன்னும் சில நாட்களில் காற்றோடு
காற்றாய்க் கலந்துவிட இருந்தவன், ப�ோகுமுன் ஒரு தரம் பெற்றவளின் முகம்
காணத் துடித்தவன்,
இத�ோ –
மெலிந்த உடலும் குழிந்த கண்களுமாய் என்றாவது ஒருநாள் தன்
ஒரேய�ொரு மகன் தன்னிடம் திரும்பி வருவான் என்ற நம்பிக்கைய�ோடு தன்
தள்ளாத முதுமைப் பருவத்தைத் தனியே கழித்துக் க�ொண்டிருக்கும் அந்த
ஏழைத் தாய்க்கு முன்னால் வார்த்தைகளேதும் அற்றவனாய் பரிதவிக்கும்
உள்ளத்துடன் உட்கார்ந்திருக்கிறான். விடுதலையை நேசித்து, அதனால்
மரணத்தை யாசித்தவன் அவன்.
விடைபெறும் நேரம்.. எதுவுமறியாத அன்னை, அன்போடு அவன்
த�ோள் தடவி, “கவனமாய் ப�ோட்டு வா ராசா…” ச�ொன்ன ப�ோது,
“நிச்சயம் வருவனம்மா… விடுதலை பெற்ற எமது மண்ணில் வேற்றுரு
வில்.. வேற்றுயிரில்..” அவனது உள்மனம் ச�ொல்லிக் க�ொண்டது.
இவன் எங்கள் தேசத்தின் ஒரு மாவீரன். கரும்புலி வீரன்.

அப்பா வின் பார்வை…
அவளுடைய வரவினால் ஒரு சில மணிப்பொழுதுக்குள் வீடு கலகல
ப்பாகியது. வந்தவள் ஒருநாள் கூடத் தங்காமல் திரும்புகிறாளே என்ற அனை
வரினதும் ஆதங்கத்துடன் கூடிய விடை பெறுதலின் ப�ோது – விழிய�ோரங்
களில் திரண்டு வந்த நீர்த்துளிகளை எவரும் அறியாமல் துடைத்தெறிந்து,
அவள் சிரித்தபடி கையசைத்துப் புறப்படுகிறாள்.
“மீண்டும் வருவேன�ோ மாட்டேன�ோ” என்று அவளது உள்மனம்
நினைத்துக் க�ொண்டது.
சில நாட்கள் கழிய – அந்தத் தாக்குதல் வெற்றி பெறுகிறது. “தமிழீழம்
என்ற தாரக மந்திரத்தை உச்சரித்தபடி பிறந்த நிலத்தின் வித்தாக வீழ்ந்த ஐந்து
வீரர்களில் அவளும் ஒருத்தி.

இவள் எங்கள் தேசத்தின் ஒரு மாவீராங்கனை

vOj;JUthf;fk; rghp
இதுப�ோல ஒன்றல்ல.. இரண்டல்ல, எங்கள் தேசத்தின் பல்லாயிரக்
கணக்கான மாவீரர்கள், விடுதலை வேண்டித் தம் உயிர்ப்பூவைக் கிள்ளி
எறிந்திருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு மாவீரன்/ மாவீராங்கனையின் வாழ்க்கைப்
பின்னணியிலும் ஆயிரமாயிரம் நெகிழ்ச்சியும் – உயிர் உருக்கும் – கதைகளும்
ப�ொதிந்து கிடக்கின்றன.
வாழ்க்கை தரக்கூடிய எல்லா இன்பங்களையும் துச்சமென நினைத்
துத் தூக்கியெறிந்து, தேச விடுதலை ஒன்றே ஒரு இனத்தின் அதி முக்கிய
தேவை என்பதையும், அதுவே உயிரினும் மேலானது என்ற உண்மையை
யும் மனங்களில் இருத்தி – அதன் வழி நடந்து தம் உயிர்களை ஆகுதியாக்கிய
வர்கள் எங்கள் மாவீரர்கள்.
	களமாடுதலில் என்றைக்காவது ஒருநாள் சாவு நிச்சயம் என்பது
தெரிந்தும், தேசம் வாழ உயிர்விலை க�ொடுத்த உத்தமர்கள்..
இன்னும் மேலே ப�ோய் தங்கள் சாவுக்குத் தாங்களே நாள் குறித்து, உடலில்
வெடிமருந்தேற்றி எதிரி நிலைகளில் வெடித்துச் சிதறிய கரும்புலிக் கண்
மணிகள்…
விடுதலை பெறும்வரை முகவரி மறைக்கும் பெருவிதி சமைத்துப்
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பெயரின்றிப் ப�ோனவர்கள்..
இவர்கள் – தமிழனுடைய தனி அடையாளமாய்த் தமிழீழம்
மலரும் என்ற பெரு நம்பிக்கைய�ோடு உயிர் விலை க�ொடுத்துக் கண்மூடிக்
கிடக்கிறார்கள்.
அந்தப் புனிதர்கள் பயணித்த தேச விடுதலை என்ற உன்னத வீதியில்
எங்கள் அடிகளும் த�ொடர்கின்றனவா? உரிமை என்ற உயரிய தத்துவத்தை
எங்கள் கைகள் இறுகப் பற்றியிருக்கின்றனவா? இது ப�ோன்ற ஐயப்பாடுகள்
த�ோன்றுவதைத் தவிர்க்க முடியவில்லை.
எங்களுடைய ப�ோராயுதங்கள் உறைநிலையடைந்து பதின�ொரு
ஆண்டுகள்கடந்து விட்டன.எங்கள்உணர்வுகளும்கூடஉறைநிலையடைந்து
விட்டனவா? விடுதலை மீது மாவீரர்கள் க�ொண்டிருந்த நம்பிக்கை செயல்
வடிவம் பெறுவதற்கான ஏதாவத�ொரு நடைமுறை சமிக்ஞை இதுவரை
கிடைத்ததா எனில், அதுவும் கூட இல்லையென்றே ச�ொல்ல வேண்டும்.
அவர்களிடம் நாம் செய்த சத்தியம் என்னவாயிற்று?

த�ொடர்ச்சி 22ஆம் பக்கம்
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தேசியம் (Nationalism) என்பது ஒரு ஆன்மா.
அந்த ஆன்மாவின் மகிமையை உணர்ந்து அந்த
ஆன்மாவால் மக்கள் இயங்குகின்ற ப�ொழுது அவர்
கள் தேசஇனமாக (Nation) உயர்ச்சி காண்பர். இந்த
தேசியம் என்னும் ஆன்மாவை உருவாக்குகின்ற
னவாக நேற்றும் இன்றும் திகழ்கிறது. நேற்று என்
பது உயர்வான நினைவுகள் ஊடாக உயர்வான பார
ம்பரியம் ஒன்றிக்கு மக்களைச் ச�ொந்தக்காரர்கள்
ஆக்குகின்ற ப�ொழுது, அந்த உயர்வான பாரம்பரிய
த்தைப் பேணிடும் ப�ொதுமையுணர்வு காரணமாக
அம்மக்கள் இன்றும், என்றும் கூடிவாழும் விருப்பு
டையவர்களாக மாறுவர். தங்களுடைய முன்னோ
ர்களின் உயிர்த் தியாகங்களி னதும், உழைப்பினதும்
த�ொடர்ச்சியாகத் தாங்கள் உள்ளதாகக் கருதி, அந்தத்
தியாகத்தின் பலனை உழைப்பின் பெறுதியைத்
தாங் கள் த�ொடர்ந்தும் ப�ோற்ற, முன்னெடுக்க வேண்
டும் என்னும் உறுதிப்பாடு என்கிற தேசியத்தால்
தனியாட்கள் தங்களை மக்கள் (People) என்னும்
த�ொகுதியாகப் பரிணாமம் அடையச் செய்கின்ற
னர். இந்தத் தேசிய உணர்வால் இணைந்த மக்கள்,
தாம் அந்தத் தேசியத்தைப் பேணி வளர்க்க உறுதி
பூணுகின்ற ப�ொழுது, அது அவர்களுக்கான அரசி
யல் எதிர்காலத்தை அவர்களே அமைத்துக் க�ொள்
கிற; அவர்களில் இருந்து பிரிக்க இயலாத தன்னா
ட்சி (Self – determination) என்னும் அடிப்படை மக்கள்
உரிமையாகித்; தேசத்தை அவர்களே கட்டியெழுப்
பும் செயல் முறையாக (Nation building process) இயல்
பாகி, அம்மக்கள் தேசமக்களாகப் (Nation) பரிணா
மம் அடைகின்றனர்.
இவ்வாறு மக்களைத் தேசியத்தால் இணை
யவைத்து, மண்ணையும், மக்களையும் காக்கும்
உறுதியுள்ளவர்களாக மாற்றும் ஆற்றலாளர் தேசிய
த்தலைவராவார். ஆகத் தேசியத் தலைவர் மக்களின்
ஆன்மாவாக இலங்குபவர். தேசியத் தலைவரின்
த�ோற்றம் என்பது தேசத்தின் விழிப்பின் மானிடக்
குறியீடு.

கண்டார்கள். சாவின் நிழல் சூழ்ந்துள்ள நாட்டில்
குடியிருப்போர் மேல் சுடர் ஒளி உதித்துள்ளது”
என கிறிஸ்துவின் வருகையைப் பற்றி எசயா இறை
வாக்கினர் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு எட்டு நூற்றாண்டு
களுக்கு முன்னர் கூறிய வார்த்தைகள் ஈழமக்கள்
வரலாற்றிலும் மெய்மையானது.
	கடவுள் மனிதன் வாழும் வாழ்வின் வழி
வெளிப்படும் பேராற்றலாக மனித இல்வாழ்க்கை
வழி உணரப்படும�ொன்றாக அல்லாது கல்லைக்
கும்பிட்டு அடையும்; ப�ொருள் அல்ல என்கிற
தமிழர் ஆன்மீகத்தை வள்ளுவர் “வையத்துள் வாழ்
வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையுந் தெய்வத்துள்
வைக்கப்படும்” எனத் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டார்.
இத்தகைய தெய்வமாதலுக்காக வாழும்
முயற்சியே தவம் என்பதை வள்ளுவர் “தன்னுயிர்
தானறப் பெற்றானை யேனைய மன்னுயி ரெல்லாந்
த�ொழும்” என எடுத்தியம்பினர். “உற்றந�ோய்

ரைப் பெறுகிறது. இது கல்கோளின் நாலாவது
நிலையாகிறது. அவ்வாறு நட்ட கல்லுக்குக் க�ோயில்
எடுத்துச் சிறப்பித்தல் ‘பெரும்படை’ என ப்பட்டது.
இது ஐந்தாவது கல்கோள் நிலையாகும். இறுதி யாக
ஆறாவது கல்கோள் நிலையில் அந்த நடுகல்லை
வணங்கி வாழ்த்தி வழிபடுதல் ‘வாழ்த்தல்’ என
அழைக்கப்பட்டது. இதன் வழி வையத்தில் வாழ்
வாங்கு வாழ்ந்தவரை வானுறையும் தெய்வமாக
வைத்து வழிபடும் வழிபாட்டுரிமையாக மாவீரர்
துயிலக நடுகல் முறைமை அமைகிறது. இந்த
தமிழரின் த�ொன்மையும் த�ொடர்ச்சியுமான வழி
பாட்டு வளர்ச்சியே கந்தழி வழிபாடெனவும் சிவ
லிங்க வழிபாடென வும் சைவசமய வழிபாடா
கியது என்பதும் ஆய்வாளர்கள் கருத்தாக உள்ளது.
இந்தத் தமிழர் பண் பாட்டு வழி வந்த ஈழமக்களின்
சமகால வீர்களைப் ப�ோற்றும் ‘மாவீரர் நாள்’ அவர்
களின் பண்பாட்டுச் சுதந்திரமாக மட்டுமல்ல வழி
பாட்டு உரிமையாகவும் உள்ளதால் இலங்கையின்
அரசியலமைப்புக்கு கீழும் அனைத்துலகச் சட்ட
ந�ோன்ற லுயிர்க்குறுகண் செய்யாமை யற்றே ங்கள், வழமைகள், மரபுகள், ஒழுக்கலாறுகளின்
தவத்திற் குரு” என ஏற்பட்டுள்ள துன்பங்களை அடிப்படையிலும் ஈழத்தமிழர்களின் பிரிக்கப்பட
மாற்றவும், உயிர்கள் துன்பமுறாதவாறு தடுப்பதும் முடியாத மனித உரிமையாகவே ப�ோற்றப்பட
ஆகிய மனித முயற்சியே தவம் எனவும் இந்தத் தவமு வேண்டிய ஒன்றாக உள்ளது.
டைய�ோரே தனக்கென வாழாப் பிறர்க்குரியாளர்
இந்தப் பண்பாடு பேணும் வழிபாடு ப�ோற்
என்றும், இவர்களே தம்நிலையில் தாழா பெரு றும் மரபே இன்று ஈழத்தமிழர்களின் தேசிய விடு
வாழ்வு வாழ்ந்து தெய்வத்தால் தாழ்வு வந்தவிடத் தலைப் ப�ோராட்ட வரலாற்றில் முதலாவது வீரச்
தில் உயிர்வாழா மானமுடைமையால் மக்களுக்கு சாவடைந்த மாவீரர் சங்கரின் நினைவேந்தல்
வழிகாட்டும் ஒளியாக மாறுவார் என்பதும் வள் நாளாகிய கார்த்திகை 27ஆம் திகதியை ஒளியேற்றி
ளுவ சிந்தனை. இந்த ஒளி வாழ்வுடைய�ோர�ோ ஈழமண்ணையே ஒளிப்பிரபையாக ஒளிரவைத்தும்,
“இளிவரின் வாழாத மானமுடையார் - ஒளி த�ொழு ஆலய மணிகளை ஒலித்து, ஈழத்து வானை மாவீர்
தேத்து முலகு” என உலகினரால் வணங்கப்படும்
ஒளியாவார், அவ் ஒளிக்குரிய�ோர் திருவுருவே
தெய்வ உருவாகக் க�ொண்டாடப்படும் என அழகா
கத் தமிழரின் முதல் நூலாக இன்று கிடைக்கும்;
எண்ணாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த த�ொல்
காப்பியமும் எடுத்துரைக்கிறது. த�ொல்காப்பியம்
ப�ொருளதிகாரம் 63ஆவது நூற்பாவாகவும் புறத்
திணை இயல் 5ஆவது நூற்பாவாகவும் உள்ள வெறி
யறி சிறப் பின் வெவ்வாய் வேலன்” எனத் த�ொடங்
கும் நூற்பாவின் இறுதியில் வரும்,
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“காட்சி கல்கோள் நீர்ப்படை நடுதல்
சீர்த்தகு மரபில் பெரும்படை வாழ்த்தலென்று”
என்னும் வரிகள் தமிழரின் எண்ணாயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து த�ொடர்ந்து வரும் தங்
கள் மாவீரர்களுக்கு நடுகல் நட்டு வாழ்த்திப் ப�ோற்
ஈழத்தமிழ் மக்களின் வரலாற்றில் தேசியத்த றும் தமிழர் பண்பாட்டைப் பதிவு செய்துள்ளது.
லைவர் என்ற ப�ோற்றுதற்குரியவராக 26.11.1954இல்
இங்கு காட்சி என்பது ப�ோர்க்களத்தில் வீர
ஈழமண்ணில் மலர்ந்து 1972 முதல் 2009 வரை 37 மரணம் அடைந்த வீரர்களின் புகழைக் கல்லில்
ஆண்டுகளாக ஈழத்தமிழ் மக்களின் தேசிய சுதந்திரம் நிலைத்து நிற்குமாறு எழுதி வழிபடுவதற்காக,
என்பதையே தனது இலட்சிய வேட்கையாகவும், அதற்கு ஏற்புடைய நடுகல்லைக் கண்ணில் தேடிக்
தணியாத ஆன்மீகத் தாகமாகவும் க�ொண்ட விடுத காணுதல் காட்சியாகும். இது கல்கோளின் முதல்
லைப் ப�ோராட்டத்தை உருப்பெறவைத்து அந்த நிலையாகும். அவ்வாறு தேடிக்கண்ட கல்லினை
விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தையே தனது வாழ்க்கை மறவர்கள் தம்முயற்சியால் எடுத்து வருதல் கல்
யாகவும், தனது வாழ்க்கையையே விடுதலைப் க�ோள் எனப்படும்.
ப�ோராட்டமாகவும் மாற்றிய தேசியத் தலைவர்
இது கல்கோளின் இரண்டாவது நிலையாக
வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் ஈழமக்களின் உரிமை உள்ளது. கண்டு க�ொண்டு வந்த கல்லை நீரினால்
களை அடைய வைக்கும் விடுதலைப் பேர�ொளி மாசு கழுவித் தூய்மை செய்தல் நீர்ப்படை என்னும்
யாக ஈழமக்கள் வரலாற்றில் விளங்குகின்றார்.
மூன்றாவது கல்கோள் ஆகிறது. அடுத்து கழுவித்
இஸ்ரேலிய மக்களுடைய வரலாற்றில் தூய்மை செய்த கல்லை வேந்தன் முன்னிலையில்
“காரிருளில் நடந்து வந்த மக்கள் பேர�ொளியைக் நட்டுவைத்தல் நடுகல் என்னும் சிறப்புப் பெய

கள் புகழ்பாடும் தங்கள் வாழ்த்தொலியுடன் சேர்த்
துப் பரவும் வீரமுழக்கமாக மாற்றியும், ஈழமக்களி
னதும், ஈழமண்ணினதும் விடுதலைக்காகத் தம்மு
யிரை ஈகம் செய்த மாவீரர் வணக்க நாளாக ஈழத்
தாயகத்தின் தேசிய நினைவெழுச்சி நாளாக ஈழத்
தமிழர்களைக் க�ொண்டாடச் செய்கிறது உலகெங்
கும் தமிழர் வாழும் நாடுகளிலும் தமிழகத்திலும்
கூட இந்தக் கார்த்திகை 27 இனமானத் தமிழர்க
ளால் தேசிய நினைவெழுச்சி நாளாகவும் மாவீர
ரைப் ப�ோற்றும் மாவீரர் நாளாகவும் க�ொண்டாடப்
படுகிறது. இது வலி சுமந்த நினைவுகளைத் தரும்
நாளாக இருந்தாலும் அதற்கும் அப்பால் உறுதியின்
உறை விட மாகிய மாவீரர் துயிலகங்களில் தமிழ்
வாழ, தமிழர் வாழ உறுதி எடுக்கும் ஈழ மக்கள்
உரி மைகள் மீட்புக்கான புத்தெழுச்சி நாளாகவும்
அமைகிறது. ஈழத்தமிழர்கள் தேசமாக எழுந்ததை
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யில், இன்று, ஒருபுறம் க�ொழும்பில் ஆட்சியில்
இருப்போரின் ஆணவத்தையும் மறுபுறத்தில்
த�ொடர்ந்து அழிக்கப்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கும் தமி
ழீழப் பிரதேசங்களையும் அதே நேரம் பாதிக்கப்
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பட்ட மக்கள் இந்த அநீதிகளுக்கான பரிகாரத்தைப்
பெற்றுக்கொள்ளத் தேவையான நடவடிக்கைகளை
எடுப்பதற்கு எந்தவிதத்திலும் அக்கறை காட்டாத
பன்னாட்டுச் சமூகத்தையும் நாம் பார்க்கக்கூடிய
தாக இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில்
மனம் தளர்ந்து ப�ோவதும் நம்பிக்கையை இழப்ப
தும் இயல்பாகவே எதிர்பார்க்கக் கூடிய விடயங்கள்
தான்.

ஓ

ர் சுதந்திரமான, இறைமையுள்ள, பன்னாட்டுச்
சமூகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓர் நாட்டை
மீட்டெடுக்கின்ற தமிழீழ மக்களின் நீண்ட, கடின
மான பயணம், தற்கால வரலாற்றில் பல்வேறு
ச�ோதனைகளைக் கடந்து வந்திருக்கிறது. எழுபத்தி
யிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், இலங்கையை
விட்டு வெளியேற ஆயத்தமான பிரித்தானிய கால
னீய அரசு, ஒன்றிணைக்கப்பட்ட சிறீலங்கா அரசி
டம் தமிழீழ நாட்டைக் கையளித்த கணப் ப�ொழு
திலிருந்து தமிழீழ மக்களின் விடுதலைக்கான இந்
தப் பயணம் ஆரம்பமானது.
அதன் பின்னர் க�ொழும்பை நடுவமாகக்
க�ொண்டு முன்னெடுக்கப்பட்ட இனவாதம் நிறை
ந்த, பெரும்பான்மை ஆட்சியின் காரணமாக தமிழ்
மக்களின் நீதியும் மாண்பும் குழி த�ோண்டிப் புதைக்
கப்பட்டது. இவற்றைத் த�ொடர் ந்து, பல ஆண்டுகள்
வன்முறையற்ற, அமைதி வழிகளில் தமிழ் மக்களின்
ப�ோராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது. ஈற்றில் இப்
ப�ோராட்டம் ஒரு முழு அளவிலான விடுதலைப்
ப�ோராகப் பரிணமித்தது. ஏறத்தாழ முப்பது ஆண்டு
களாக நீடித்த இப்போர், 2009 மேமாதத்தில் பல்லா
யிரக் கணக்கான அப்பாவி மக்கள் க�ொல்லப்பட்ட
இனப் படுக�ொலையுடனும், ஆயுதப் ப�ோராட்ட
த்தை முன்னெடுத்தவர்கள் க�ொடூரமாக அழிக்கப்
பட்ட நிகழ்வுகளுடனும் முடிவுக்குக் க�ொண்டு
வரப்பட் டது.
இக்காலப் பகுதியில் ப�ோர்க்குற்றங்களும்
மனித குலத்துக்கு எதிரான குற்றங்களும் சிறீல
ங்கா அரச படைகளினால் இழைக்கப்பட்டன.
மிகவும் க�ொடூரமான முறையில் இழைக்கப்பட்ட
இக்குற்றங்களுக்கு எந்தவிதமான ப�ொறுப்புக் கூற
லும் இதுவரை மேற்கொள்ளப்படவில்லை ப�ோர்
நிறைவுற்ற ப�ோது, ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் இளை
ய�ோர் கைதுசெய்யப்பட்டு, ஒன்றில் க�ொல்லப்பட்
டார்கள் அல்லது சித்திரவதைக் கூடங்களுக்குள்
அடைக்கப்பட்டார்கள், ஆயிரக்கணக்கான பெண்
கள் பாலியல் சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்
டார்கள். அதே நேரத்தில் பெரும் எண்ணிக்கை
யான அப்பாவிப் ப�ொதுமக்கள் தடை முகாம்களுக்
குள் அடைக்கப்பட்டார்கள்.
முள்ளிவாய்க்கால் க�ொடூரங்கள் இழைக்க
ப்பட்டு பதின�ொரு ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலை

இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பின்னர்
மேற்கொள்ளப்பட்டஇனப்படுக�ொலைகளில்
முக்கியமானதாகக் கருதப்படும் முள்ளிவாய்க்கால்
இனப்படுக�ொலை, ஊடகங்கள் க�ோல�ோச்சும் ஒரு
காலப்பகுதியிலும் த�ொடர்பாடல் வசதிகள் உச்சக்
கட்ட நிலையிலிருந்த ஒரு காலப்பகுதியிலும்மேற்
க�ொள்ளப்பட்ட ப�ோதிலும், பன்னாட்டுச் சமூகம்
ஒரு அங்குலம் கூட அசையவில்லை. மனித உரி
மைகள் பற்றியும் சனநாயகம் த�ொடர்பாகவும்
ஓயாமல் க�ோசமெழுப்புகின்ற வல்லரசுகள், இந்த
இனப் படுக�ொலையைப் புரிந்து விட்டு இன்றும்
சிறீலங்காவின் ஆட்சிக் கதிரையில் இருக்கும் பாசி
சவாதிகளைத் தண்டிப்பது த�ொடர்பாக எந்தவித
சலனமும் இன்றி இருப்பதையும் காணக் கூடியதா
கவே இருக்கிறது.
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சிறீலங்காவை உற்று ந�ோக்கும் ப�ோது,
இராஜபக்சாக்களை தலைமையாகக் க�ொண்ட
க�ொழும்பு அரசு, முழுத் தீவையுமே சிங்கள ப�ௌத்த
நாடாக மாற்றுவதில் கங்கணம் கட்டி நிற்கிறது
பல வருடங்களுக்கு முன்னரே த�ொடங்கப்பட்ட
தமிழ்ப் பிரதேசங்களைச் சிஙகளமயமாக்கும் செய
ற்பாடு, ஈடுசெய்யப்பட முடியாத வகையில் பாரிய
அழிவுகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. பல ம�ொழிக
ளையும், பல சமயங்களையும், பல இனங்களையும்
தன்னகத்தே க�ொண்ட சிறீலங்கா, ஒரு தனிச் சிங்
கள ப�ௌத்த நாடாக மாறுவதாயின், தமக்குரிய
தனிநாடான தமிழ் ஈழத்துக்காகப் த�ொடர்ந்து
ப�ோராடுவதைத் தவிர தமிழ்ஈழத் தமிழ் மக்களுக்கு
வேறு எந்தத் தெரிவும் இல்லை.
உலகின் எல்லாத் திசைகளிலும் பரந்து
வாழுகின்ற புலம் பெயர் தமிழ் சமூகத்தினூடாக,
அமைதியான வழிகளிலும், முற்று முழுதாகச் சன
நாயக வழிமுறைகளிலும், தமிழ் மக்களுக்கான
மாண்பையும், நீதியையும், விடுதலையையும்
அடைந்து க�ொள்ளும் தூரந�ோக்குடன் இன்றும்
இந்தப் ப�ோராட்டம் த�ொடர்ந்து க�ொண்டிருக்கிறது.
இனப் படுக�ொலையை மேற்கொண்டவர்களுடன்
சமரசம் செய்வதென்ற கேள்விக்கு எந்தவிதத்திலும்
இடமில்லை என்பது மட்டுமன்றி தற்கால சனநாய
கத்தின் அடிப்படைகள் பற்றிய�ோ, மனித நாகரிகக்
க�ொள்கைகள் பற்றிய�ோ எந்தவிதப் புரிதலும் இல்
லாதவர்கள் நடுவில் சிறுபான்மை மக்களாகக் ஈழத்
தமிழ் மக்கள் காலாதிகாலம் வாழ்வதையும் ஒரு
ப�ோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
நாம் மேற்கொள்ளும் இந்தப் ப�ோராட்ட
த்தில், நாம் கைக்கொள்கின்ற தந்திர�ோபாயங்களை
மட்டுமல்ல நாம் அடைய வேண்டிய இலக்கு
த�ொடர்பாகவும், அந்த இலக்கை அடைவதற்குரிய
வழிவகைகள் த�ொடர்பாகவும் இருக்கின்ற அடிப்ப
டைக் க�ொள்கைகளையும், அனுமானங்களையும்
த�ொடர்ச்சியாக மீளாய்வு செய்வது மிகவும் அவசிய
மானத�ொரு செயற்பாடாகும். அடக்குமுறைக்கு
உள்ளாக்கப்பட்ட எந்தவ�ொரு மக்களினத்தின் விடு
தலையை ந�ோக்கும் ப�ொழுதும், அவர்கள் அந்த
விடுதலைக்காக எப்படிப்பட்ட ஈகத்தைச் செய்திரு
ந்தாலும், அரசியல், ப�ொருண்மிய,சமூக, பண்பாட்
டுத் தளங்களில் பூக�ோள ரீதியாக எவ்விடயங்கள்
இன்று முன்னுரிமைப்படுத்தப்படுகின்றன என்ற
தெளிவு இன்றி இவை எதுவுமே சாத்தியமாகாது
என்பதைப் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டியவர்களாக
நாம் இருக்கிற�ோம்.
முதலாவதாக, நாம் அடைய வேண்டிய
இலக்கு த�ொடர்பான ஒரு தூரந�ோக்குப் பார்வையை
(vision) நாம் க�ொண்டிருப்பத�ோடு, அந்த இலக்குத்
த�ொடர்பான விபரங்கள் வெளிப்படைத்தன்மை
ய�ோடு வரையறை செய்யப்படுவதை உறுதிப்படு
த்த வேண்டும். எதிர்காலத்தை முற்றுமுழுதாக
எதிர் காலத்தின் கைகளிலே விடுவதும், உணர்ச்சி
வசப்பட்டு தெளிவற்ற நிலையில் இருப்பதும்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத விடயங்களாகும்.
நாம் அடைய வேண்டிய இலக்கு த�ொடர்பான
ஒரு முழு மையான வரைபு த�ொடர்பாக இங்கு
நாம் குறிப்பிடவில்லை. ஆனால் நாம் உருவாக்க
விரும்புகின்ற நாட்டுக்கான கட்டமைப்பு, க�ொள்
கைகள், நிறுவனங்கள், சட்டவிதி முறைகள் என்
பவை த�ொடர்பான முன் குறிப்புகளைப் பற்றியே
இங்கு நாம் பேசுகின்றோம்.
இரண்டாவதாக, சமகாலத் தாயகம்,பூக�ோள
அரசியல் நிலைமை, கடந்த கால வரலாறு, எதிர்கா
லத்தில் முன்னுரிமை பெறக்கூடிய விடயங்கள்
என்பவற்றைக் கவனத்தில் எடுத்து வரையப்படும்
எமது ந�ோக்கங்களை அடைவதற்கான ஒரு நல்ல
வழிவரைபு (road map) எமக்கு அவசியமாகத்தேவை
ப்படுகின்றது. அப்படிப்பட்ட ஒரு வழி வரைபை
உருவாக்கும் பயணத்தில் உதவக்கூடிய சில க�ொள்
கைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. இக்கொள்கைகள்
மேலும் ஆய்வுசெய்யப்பட்டு, விவாதிக்கப்பட்டுக்
கலந்துரையாடலுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும்.
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இந்தக் க�ொள்கைகள் ஆல�ோசனைகளாக
மட்டுமே தரப்படுகின்றன. விடுதலைக்கான பய
ணத்தில் ஈடுபடுகின்ற அனைவரதும் பங்களிப்பு
டன் இக்கருப்பொருட்களின் அடிப்படையில்
விவாதங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு க�ொள்கைகள்
இறுதி செய்யப்படலாம்.

Xu; cWjpahd G+Nfhsg;ghu;itiaf; nfhz;bUj;jy;
தமிழ்ஈழத்துக்கானப�ோராட்டத்தை வெறும் உள்
நாட்டுப் ப�ோராக மட்டும் நாம் பார்க்க முடியாது.
மாறாக இப்போராட்டம், பல்வேறு சக்திகளுக்கு
இடையேயான ஒரு பூக�ோள அரசியல் யுத்தமா
கவே ந�ோக்கப்பட வேண்டும். இரண்டாயிரத்து
ஒன்பதில் நடைபெற்று முடிந்த ப�ோரில், மிகவும்
வல்லமை மிக்க பன்னாட்டு மற்றும் பிராந்திய சக்தி
களின் கூட்டணியே தமிழ் மக்கள் மேலும் விடுதலை
இயக்கத்தின் மேலும் ஒரு இனப்படுக�ொலைத்
தாக்குதலை சிறீலங்கா அரசு மேற்கொள்ள நேரடி
யாக உதவிசெய்ததை நாம் ப�ோரின் இறுதிக் கட்ட
ங்களில் தெளிவாகப் பார்க்கக் கூடியதாகவிருந்தது.
ஆகவே தான் தமிழ் ஈழத்தை அடைவதற்கான
ப�ோராட்டத்தில் எமது கண்ணோக்கு, சிறீலங்கா
வின் வரையறைகளைக் கடந்ததாகவும் பூக�ோளரீதி
யாக நிலவுகின்ற சூழலையும் நாம் செய்ய வேண்
டிய வேலைகளையும் உள்ளடக்குவதாகவும்
அமைவது இன்றியமையாததாகும்.
இந்தக் க�ொள்கையை நடைமுறையில் சாத்
தியமாக்குவதற்கு, தன் (சுய) நிர்ணய உரிமை, நீதி,
மனித உரிமைகள், சனநாயகம் ப�ோன்ற விடயங்
களை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற நாடுகள், அமைப்பு கள்,
தனிநபர்கள் ப�ோன்றவர்களை உள்ளடக்கிய பன்
னாட்டுக் கூட்டணிகளையும் நட்பு நாடுகளையும்
நாம் இணைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இன்னொரு
வழியில் ச�ொல்வதென்றால் தமிழ் ஈழத்தை அடை
வதற்கான செயற்பாடுகள் மிகவும் உறுதியான பூ
க�ோளப் பரப்பிலும், பன்னாட்டுக் கண்ணோட்டத்தி
லும் வடிவமைக்கப்பட வேண்டுமேய�ோழிய, அந்த
முயற்சிகள் பிராந்தியக் கட்டமைப்புகளுக்குள்
ளேய�ோ அல்லது உப பிராந்திய மட்டங்களுக்குள்
மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்படக்கூடாது.

nfhs;if ,uz;L:

jw;fhy ehba muRfisf; (nation states)
fl;likf;Fk; fhuzpfisg; Gupe;J nfhs;sy;
முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில்
இடத்துக்கிடம் மாறிக் க�ொண்டிருக்கும் நிதி, மனித
வளம், அறிவு என்பவற்றின் மூலதனம், மிக அதிக
வேகத்தில் அதிகரித்துக் க�ொண்டிருக்கும் மனித
அறிவு, விரைவாக உருவாகிக் க�ொண்டிருக்கும் புதிய
த�ொழில்நுட்பங்கள் ஆகிய இவை அனைத்துமே
இப்பூக�ோளத்தையும் நாடிய எல்லைகளையும் ஏன்
‘நாடிய அரசு” என்ற எண்ணக்கருவையுமே புதிய
பரிமாணங்களுக்குஎடுத்துச்சென்றிருக்கின்றன.
கட ந்து சென்ற நூற்றாண்டுகளில் த�ொடர்வண்டிப்
பாதை களும் வீதி வலைப்பின்னல்களும் எவ்வா
றாக முன்னைய அரசுகளை முற்று முழுதாக மாற்றிய
மைத்தனவ�ோ, அதே ப�ோலத் த�ொடர்பாடலும்
நிதி வலைப்பின்னல்களும் இன்று புதிய அடையா
ளங்களையும் உறவுகளையும் சமூகங்களையும் உரு
வாக்கிக் க�ொண்டிருக்கின்றன. இன்றைய பெரு
நிறுவனங்கள், நாடுகளை விடவும் பலம்வாய்ந்த
வையாக விளங்குவதுடன் நாடிய அரசுகள் இன்று
பன்னாட்டு மூலதனங்களுக்கு வழிவிட்டுக் க�ொண்
டிருக்கின்றன.
முன்னைய நாடிய அரசு என்ற எண்ணக்கரு
த�ொடர்பாகப் பூக�ோள ரீதியாக ப�ொருண்மிய முன்
னுரிமைகள் இன்று எப்படி மாறியிருக்கின்றன
என்பது பற்றி மிக விரைவாக ஆய்வு செய்து விளங்கி
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தமிழ் மக்களின் ப�ோராட்ட வரலாறு இனிமேல்
தனியே தமிழ் ஈழ மக்களின் கதையாக மட்டும்
இருக்காது. அதற்கு மாறாக அது முழு மனித குலத்தி
னதும் கதையாகவும் மனிதகுலம் முழுவதற்கும்
ப�ொதுவாக அமையக்கூடிய விழுமியங்களுக்கான
கதையாகவும் விளங்கப்போகிறது.

... த�ொடர்ச்சி...

nfhs;if xd;W:

thuhe;j kpd;dpjo;;

nfhs;if ehd;F:
க்கொள்வது இன்று அவசியமாகியிருக்கிறது. பூ
க�ோள ரீதியிலான மூலதனம் ஓரிடத்திலிருந்து இன்
ன�ோர் இடத்துக்கு இடம் மாறும் தன்மை, நாடுக
ளின் எல்லைகளையே மாற்றியமைத்து, அரசியல்
இறைமை, ஏன் சுதந்திரம் த�ொடர்பான எண்ணங்க
ளுக்கே புதிய ப�ொருளைக் க�ொடுத்திருக்கிறது.
இவ்வினாக்களுக்கு அளிக்கப்படும் பதில்களைக்
க�ொண்டு இலக்குகள் கட்டமைக்கப்பட்டு கடந்த
கால அனுபவங்களிலிருந்து கற்ற பாடங்களைத்
துணையாகக் க�ொண்டும் எதிர் காலத்தில் வலுவா
கக் கால்பதித்தவாறும் தமிழ் ஈழத்துக்கான தூர
ந�ோக்கு (vision) வடிவமைக்கப்பட வேண்டும்.

nfhs;if %d;W:
jkpo; <ok; Vd; mtrpakhdJ vd;gij
Kw;wpYk; Gjpa Kiwapy; cyFf;F vLj;Jiuj;jy;
தமிழ் ஈழத்துக்கான ப�ோராட்டம் என்பது
முற்றிலும் நியாயமான ஒரு ப�ோராட்டமாகும்.
ஆனால் த�ொடர்ச்சியாக வந்த சிங்கள அரசுகள்
வெற்றிகரமாக மேற்கொண்ட தவறான பரப்புரை
களின் காரணமாக உலகம் எமது ப�ோராட்டத்தை
ஒரு நியாயமான ப�ோராட்டமாகப் பார்ப்பதில்லை.
உண்மையில் ச�ொல்லப் ப�ோனால் எமது ப�ோராட்
டம் த�ொடர்பாக உலகின் பெரும் பகுதிக்கு எது
வுமே தெரியாது.
இ ந ்த வி ட ய ம் உ ட ன டி ய ா கக ்க வ னி க்
கப்பட வேண்டும். எமது ப�ோராட்டம் பற்றிய
உண்மை, முழு உலகுக்கும் ச�ொல்லப்படும் வரை
நீதிக்கான தமிழ் மக்களின் ப�ோராட்டம் அதற்குத்
தேவையான பன்னாட்டுச் சமூகத்தின் ஆதரவைப்
பெறுவதற்கு வாய்ப்பில்லை.
தமது ச�ொந்த எதிர்பார்ப்புகளையும் விடுத
லைக்கான விருப்பையும் கடந்து தமிழ் ஈழத்துக்
கான தமது ப�ோராட்டம் இன்று வெகுதூரத்துக்குச்
சென்றுவிட்டது என்பதை ஈழத்தமிழ் மக்கள் புரிந்து
க�ொள்வது மிக மிக அவசியமானத�ொன்றாகும்.
வெறுமனே ஒரு நாட்டின் விடுதலைக்காக மட்டும்
முன்னெடுக்கப்படும் ப�ோராட்டம் அல்ல எமது
ப�ோராட்டம். ஜேர்மனி நாட்டின் நாற்சிகள் (Nazi)
கைக்கொண்டது ப�ோன்ற ஒரு மிக ம�ோசமான
பாசிசவாதத்துக் (Fascism)கெதிரான ஒருப�ோராட்ட
மாகும். ஒரு காலத்தில் இராஜபக்ச அரசை வெற்றி
க�ொள்வது என்பது ஒரு சிறிய தீவுக்குள்ளே நடை
பெறும் யுத்தமாகவே பார்க்கப்பட்டது. ஆனால்
இன்றோ அந்த நிலை முற்றிலும்மாறி, நன்மைக்
கும் தீமைக்கும் எதிரான ஒரு பூக�ோளச் சமராக
இது மாறிவிட்டதுடன் மனித குலத்தையே தன்
நினைவுக்குக் க�ொண்டு வரும் ஒரு ப�ோராட்டமாக
வும் மாறிவிட்டது.

தமிழ் ஈழம் ஈழத்தமிழ் மக்களின் இலட்சி
யமாக மட்டும் இனிமேல் இருக்க முடியாது.
இந்தப் பூக�ோளப் பந்தில் இருக்கும் மனச்சான்று
இருக்கின்ற ஒவ்வொரு மனிதப்பிறவியும் “இப்
ப�ோது நாங்கள் எல்லோருமே ஈழத்தமிழர்கள்தான்”
என்று பறைசாற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது. ஈழத்

Vida r%fq;fNshL ,ize;J gd;dhl;Lf;
$l;Lwitf; fl;bnaOg;Gjy;;
இன்றைய சூழ்நிலையில் தங்களைப்
ப�ோன்ற நிலையிலே இருக்கின்ற ஏனைய சமூகங்
களுடன் இணைந்து க�ொள்ளாமல் எந்தவ�ொரு
குழுவ�ோ, சமூகம�ோ, நாட�ோ தாங்கள் விரும்பி
யதை அடைந்துவிட முடியாது. தமக்காக மட்டுமே
ப�ோராடுபவர்கள் உலகளாவிய வகையில் ஏனை
ய�ோரின் ஆதரவைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது.
தங்களைப் ப�ோன்ற தேவைகளைக் க�ொண்டிருக்
கின்ற ஏனைய மக்களுடன் ஒத்துணர்வுடன் (empathy)இணைந்து செயற்படுபவர்கள் நிச்சயமாக முழு
உலகத்தாலும் ப�ோற்றப்படுவார்கள்.
ஆகவே, தமிழ் ஈழத்துக்கான ப�ோராட்டம்
என்பது, உலகிலே அடக்குமுறைக்கு உள்ளாக்கப்
பட்டிருக்கின்ற ஏனைய சமூகங்களுடனும் கைக�ோர்
த்துப் ப�ோராடுவதிலேயே தங்கியிருக்கிறது. அப்ப
டிப்பட்ட ஒற்றுமையைக் காட்டுவதும், கட்டியெழு
ப்புவதும் உலகளாவிய வகையில் மட்டுமல்ல;
சிறீலங்காவினுள்ளும் குறிப்பாக நீதி, அமைதி, சன
நாயகம் ப�ோன்ற பண்புகள் நிறைந்த ஒரு சிறந்த
உலகத்தைப் படைக்க விரும்புகின்ற சிங்கள மக்க
ளையும் உள்ளடக்க வேண்டும்.

nfhs;if Ie;J:
Gjpa vz;zq;fis Cf;Ftpj;J mtw;Wf;Fr;
nray;tbtk; nfhLj;jy;
சண்டைக் களத்தைப் ப�ொறுத்த வரையில்,
கெரில்லாப் ப�ோராளிகள் எதற்கும் அஞ்சாதவர்கள்,
எதற்கும் துணிந்தவர்கள் என்று பெயரெடுத்தவர்
கள். சண்டைக் களத்தில் வெளிப்படுத்தப்படும்
இந்தப் பண்புகள் அரசியல் அரங்கி லும் அரச தந்திரச்
செயற்பாடுகளிலும் கூட வெளிப்படுத்தப்பட
வேண்டும். அப்படி யென்றால், வரலாற்றில்மிகவும்
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்தக் காலகட்டத்தில்
முன்சார்பெண்ணங்கள�ோ அல்லது எம்மைக் கட்டி
ப்போடும் பழக்கவழக்கங்கள�ோ புதிய வழிகளைத்
தேடிக் கண்டுபிடிக்கும் எமது சிந்தனை ஆற்றலை
எந்தவிதத்திலும் முடக்கிவிட நாம் அனுமதிக்க
முடியாது.

எடுத்துக்காட்டாக, தாயகத்திலிருந்து இடம்
பெயர்ந்த நிகழ்வு, பலருக்குத் துன்பங்களைத் தந்தி
ருந்தாலும் இந்த நெருக்கடி பல புதிய வாய்ப்புக்
களைத் தந்திருப்பதையும் மறுத்துரைக்க முடியாது.
ஒரு புதிய நாட்டை மட்டுமல்ல உலகம் அலட்சியம்
செய்ய முடியாத வகையில் முற்றிலும் ஒரு புதிய
வகையான நாட்டைக் கட்டியெழுப்பும் வாய்ப்பை
இது தந்திருக்கிறது.
உலகெங்கும் பரந்து வாழுகின்ற புலம்
பெயர் ஈழத்தமிழ் மக்கள், தாங்கள் ஏற்கனவே
ஒரு நாடாக (ஒரு தேசமாக) இருக்கிறார்கள் என்ற
உண்மையை உணர்ந்து க�ொள்ளும் நேரம் வந்து

த�ொடர்ச்சி 20ஆம் பக்கம்
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தமிழர்கள் என்றவுடன் அங்கே
இலங்கைத்
நடந்த ஈழத்தமிழர் பிரச்சினைகளும், க�ொடூர

யுத்தமும், உயிரிழப்புகளும், காணாமல் ப�ோன�ோர்
விடயங்களுமே நமக்கு நினைவுக்கு வருவதுண்டு.
ஆனால், அதே இலங்கையில் இந்திய வம்சா
வளியினரான தமிழர்களும் சுமார் பதினைந்து இல
ட்சம் அளவில் வாழ்வதான தகவல்கள் அண்மைக்
காலமாக பரவலாக பேசப்படுகிறது. குறிப்பாக
இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர் முத்தையா முரளிதரனின்
வாழ்க்கை வரலாற்றை தமிழ்த் திரைப்படமாக
எடுக்கவுள்ளதாகவும், அதில் முத்தையா முரளிதர
னாக விஜய் சேதுபதி நடிக்கவுள்ளார் என்பதாகவும்
வெளிவந்த சர்ச்சையை அடுத்து, சமூகவலைத்தளங்
களிலும், ஊடகங்களிலும் பேசப்பட்ட விடயங்கள்
ஊடாக இலங்கையில் வாழும் இந்திய வம்சாவளித்
தமிழர்கள் குறித்த ஒரு கவனத்தை திருப்பியுள்ளது.

	க�ோப்பிப் பயிர்ச்செய்கை இடம்பெற்ற
1800 காலப்பகுதியில் இலங்கைக்குப் ப�ோவதும்,
வருவதுமாக இருந்த தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்
டங்களைச் சேர்ந்த மக்கள், அங்கே இலங்கையில்
தேயிலை உற்பத்தி ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்னர் நிரந்
தரமாகத் தங்கி விட்டனர்.
அந்தப் பரம்பரையினர் இப்போது 200 வரு
டங்களாக இலங்கையில் ‘இந்தியத் தமிழர்’ என
பதிவு பெற்று வாழ்ந்து வருகின்றனர். இந்த இந்தி யத்
தமிழர்களின் ம�ொத்த எண்ணிக்கை இரண்டு க�ோடி
ஆகும். இலங்கை சனத்தொகையில் சுமார் பதினை
ந்து இலட்சம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சனத்
த�ொகை கணக்கெடுப்பில் ‘இந்தியத் தமிழர்’ என
பதிவு செய்து க�ொண்டாலும், அவர்கள் தம்மைத்
தாமே ‘மலையகத் தமிழர்கள்’ என்று அழைத்துக்

வாக்கு உரிமையை இலங்கை அரசாங்கம் 1948
ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் அடைந்தத�ோடு பறித்தது.
அதாவது 1931 ஆம் ஆண்டு இலங்கையில் சர்வ
ஜன வாக்குரிமையின் கீழ் வாக்குரிமை பெற்ற
இவர்களது உரிமை, இலங்கை சுதேச அரசானதும்
பறிக்கப்பட்டது. அது மாத்திரமின்றி 1964 ஆம்
ஆண்டு இந்தியப் பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரியு
டன் உடன்படிக்கை செய்த அப்போதைய இலங்
கைப் பிரதமர் ஶ்ரீமாவ�ோ பண்டாரநாயக்க, அந்த
மக்களின் ஐந்து இலட்சம் அளவானவர்களை தமிழ்
நாட்டுக்குத் திருப்பி அனுப்பினார். அவர்களுக்கு
இந்தியக் குடியுரிமை வழங்கி, இந்திய அரசு
அவர்களை ஏற்றுக் க�ொண்டது. அவர்கள் தமிழ்நாடு
முழுவதும் பரவலாக ‘சில�ோன் க�ொலனிகளில்’
வாழ்ந்து க�ொண்டு இருக்கின்றனர். இவர்கள் இல
ங்கை அகதிகள் அல்ல. அவர்கள் 1990களுக்குப்பின்
படகுகளில் தப்பித்து இந்தியா வந்தவர்கள். அவர்
களுக்குள்ளும், மலைப்பகுதிகளில் இருந்து வன்னி
க்கு குடிபெயர்ந்து சென்ற ஒரு பகுதியினர் உள்ள
னர் என்பது வேறாக பார்க்க வேண்டியது.
இவ்வாறு வரலாற்றில் இங்கும், அங்கும்,
எங்கும் என பிய்த்து எறியப்பட்ட இந்திய வம்சா
வளி மலையகத் தமிழர்கள் பல ப�ோராட்டங்களுக்கு
மத்தியில் கடந்த அறுபதாண்டு காலத்தில் சிறுக
சிறுக தம்மிடம் பறிக்கப்பட்ட குடியுரிமையைப்
க�ொள்கின்றனர். அதற்குக் காரணம், அந்த மக்களில் பெற்றுக் க�ொண்டனர். திரும்பவும் பெற்றுக் க�ொள்
மூன்றில் இரண்டு பகுதி அளவானவர்கள் ளப்பட்டது குடியுரிமைதான். என்றாலும், அது
தேயிலை, இறப்பர் த�ோட்டங்களில் த�ொழிலாளர் அர்த்தபூர்வமான குடியுரிமை இல்லை என்பதே
குடும்பங்களாக வாழ்வதுதான். அவர்கள் வாழும் இப்போது கவனிக்க வேண்டிய விடயமாகும்.
பிரதேசம் மலைப்பாங்கான பகுதியாக அமைந்த
தால் தங்களை ‘மலையகத் தமிழர்கள்’ என அடை
யாளப் படுத்திக் க�ொள்கின்றனர்.
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இந்த பத்து இலட்சம் த�ொழிலாளர் குடும்
பங்கள் அளவானவர்கள் தவிர ஏனைய ஐந்து
	காரணம், கிரிக்கெட் வீரர் முத்தையா முரளி
இலட்சம் அளவானவர்கள் மலைப்பாங்கான பகுதி
தரன் நாமக்கல் செருக்கல் பகுதியை பூர்வீகமாகக்
களுக்கு வெளியே வாழ்பவராகவும் உள்ளனர்.
க�ொண்ட ஒருவர் என்றும், அவரது பாட்டனார்
இலங்கையில் யுத்தம் இடம்பெற்ற மலைப்பகுதி
தமிழ் நாட்டில் இருந்து தேயிலைத் த�ோட்டத்தில்
இல்லாத வடக்கு - கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு இந்த
கூலி வேலை செய்வதற்காக பிரித்தானியர் ஆட்சிக்
இந்திய வம்சாவளி மக்கள் இடம் பெயர்ந்து இலட்
காலத்தில் அழைத்துச் செல்லப்பட்ட பரம்பரை
சக்கணக்கில் வாழ்கின்றனர். குறிப்பாக வன்னியில்
அதாவது குடியுரிமை என்ற பெயரில் தேர்த
யைச் சேர்ந்தவரென்றும் ச�ொல்லப்படுகிறது.
2009 இறுதி யுத்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுள் இந்த ல்களில் வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்கப்பட்டுள்
அவரது தந்தையின் தகப்பனாரான தாத்தா
இந்திய வம்சாவளியினர் கணிசமாக இருந்துள் ளதே தவிர, வாக்காளிக்கும் உரிமை பெற்ற ஒரு
கூட அத்தகைய ஒரு த�ோட்டத் த�ொழிலாளியாகவே
ளனர்.
நாட்டின் பிரஜை பெற்றுக் க�ொள்ள வேண்டிய அடி
இலங்கையின் நுவரெலியா மாவட்டத்தில், மஸ்கெ
ப்படை உரிமைகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுவது
லியா எனும் ஊரில் வாழ்ந்தவர். முரளிதரனின்
இல்லை.
தந்தையாரான முத்தையா, த�ொழில் நிமித்தமாக
அவர்களுக்கு இதுநாள்வரை காணிஉரிமை
கண்டிப் பகுதிக்குச் சென்று பின்னாளில் பெரிய
வழங்கப்படவில்லை. அதாவது தான் த�ொழில்
த�ொழில் அதிபராக முன்னேறியுள்ளார்.
செய்து சம்பாதித்து அவர்கள் த�ொழில் செய்யும்
இந்த கண்டி எனும் பகுதியில்தான் முன்
த�ோட்டத்துக்கு வெளியே தனக்கான ஒரு நில
னாள் தமிழக முதலமைச்சர் புரட்சித் தலைவர் எம்.
த்தை பணம் க�ொடுத்து வாங்குவதற்கு உரிமை
ஜி.ஆர் பிறந்தார் என்பதும் இங்கே நினைவுபடுத்தக்
உண்டு. எனினும், தான் 200 வருடமாக வாழும்
கூடியது. பிரித்தானியர் காலத்தில் இந்தியாவுக்கும்,
அந்தத�ொழில் சூழலில் அவர்களுக்கு உரிமை
இலங்கைக்கும் இடையே ப�ோக்குவரத்தில் எந்தக்
யாக ஒரு அங்குல நிலமும் இல்லை. அவர்கள்
கட்டுப்பாடுகளும் இருக்கவில்லை. அதனால்
பிரித்தானியர் காலத்து ‘லயன்’ குடியிருப்புகளில்
மக்கள் த�ொழிலுக்காக சாதாரணமாக படகுப்
இவ்வாறு இலங்கையில் பரவலாக வாழும்
பயண மாக அங்கு சென்று வந்துள்ளனர்.
த�ொடர்ச்சி 23ஆம் பக்கம்
இந்திய வம்சாவளி மலையகத் தமிழர்களின்
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விடயமாகும்.
தமிழ்கள் இந்த நாட்டின் மக்கள் என்பதை
சிங்கள தேசம் ஏற்க மறுத்த காரணத்தினால்,
தமிழ் இளைஞர்கள் இந்த நாட்டில் ஆயுதம் ஏந்த
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டார்கள். தமது இனம் இந்த நாட்
டில் ஏனைய இனங்கள் ப�ோன்று சுதந்திரமாகவும்
தமது பகுதிகளை தாங்களே கட்டியெழுப்பி ஆள
வேண்டும் என்ற ந�ோக்கத்திற்காகவும் ஆயுதங்
களை ஏந்திப் ப�ோராடினார்கள்.
இன்று அந்த ஆயுதப் ப�ோராட்டங்கள்
ம�ௌனிக்கப்பட்டதன் பின்னர் அந்த ஆயுதப்
ப�ோராட்டத்தில் ஆகுதியாகிய எங்கள் உறவுகளை
நினைவுகூருவதற்கு இன்று சிங்கள தேசம் தடை
விதிப்பதானது இந்த நாட்டில் தமிழர்கள் எந்த
உரிமையும் அற்றவர்கள் என்பதை சிங்கள தேசம்
பறைசாற்றுவதாகவ உள்ளது.
80 காலப்பகுதியில் சிங்கள அரசுக்கு எதி
ராக சிங்கள இளைஞர்கள் ஆயுதம் ஏந்திப் ப�ோரா
டிய நிலையில், அந்தப் ப�ோராட்டம் முடிவுக்கு
வந்து, இன்றும் அந்த ப�ோராட்டத்தில் உயிர் நீர்த்த
இளைஞர்கள் எந்தத் தடையும் இன்றி நினைவு
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அத்துடன் கிழக்கு மாகாணத்தில் அதுவும் மட்டக்
களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள மாவீரர் துயிலும்
இல்லங்கள் தீவிர பாதுகாப்புக்குட்படுத்தப்பட்டுள்
ளன. அத்துடன் தமிழ்த் தேசியக் கட்சிகளின் உறுப்
பினர்களுக்கு நீதிமன்றம் ஊடாக தடையுத்தரவும்
பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
	க�ொர�ோனா அச்சுறுத்தலை காரணம்காட்டி
இவ்வாறான தடையுத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்
ளன. மாவீரர்கள் என்பது தமிழர்களின் இரத்தத்து
டனும், சதையுடனும் பின்னிப் பிணைந்தவர்கள்
என்பதை மறந்து, இலங்கை அரசாங்கம் மாவீரர்
களை நினைவுகூருவதற்கு தடை விதித்துள்ளது.
எனினும் அனைத்துத் தடைகளையும்
தாண்டி வீடுகளில் அன்றைய தினம் விளக்கேற்றி
அஞ்சலி செலுத்துமாறு தமிழ் தேசியத்தினை நேசிப்
ப�ோரி னால் அறைகூவல் விடுத்துள்ள அதேவேளை,
இலங்கையில் தமது உறவுகளைக் கூட நினைவுகூர
முடியாத நிலைமை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்
பதை சர்வதேசத்திற்கு உணர்த்துவதற்கான நடவடி
க்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும்.
நாங்கள் இந்தவேளையில் ஒன்றை நினை
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தமிழர்களின் ப�ோராட்டம் என்பது வெறும்
பயங்கரவாதப் ப�ோராட்டம் என்று கூறிக்கொண்டு
அரசாங்கம் பல்வேறு வகையான பிரசாரங்களை
முன்னெடுத்தாலும், தமிழ் மக்கள் மத்தியில் அந்த
ப�ோராட்டமும் அதன் மூலம் ஏற்பட்ட இழப்பு
களும் என்றும் நீறுபூத்த நெருப்பாகவே இருந்து
வருகின்றது.
யுத்தம் ம�ௌனிக்கப்பட்டு 11வருடங்க
ளைக் கடந்துள்ள நிலையிலும், இன்றும் தமிழ்
மக்கள் மத்தியில் அந்த யுத்தத்தின் தாக்கங்களும்,
அதன் மூலம் தமிழ்ச் சமூகம் எதிர்கொண்ட வேத
னைகளும், வலிகளும் மறக்கமுடியாத நிலையி
லேயே உள்ளன.
	காலத்திற்குக் காலம் தமிழர்களின் உணர்
வுகளை அழிப்பதற்கு அல்லது இல்லாமல் செய்வ
தற்கு சிங்கள தேசம் பல்வேறு வேலைத் திட்டங்
களை முன்னெடுக்கும்போது, எந்த வேலைத் திட்ட
த்தினாலும் தமிழர்களின் உணர்வுகளை அழிக்க
முடியாது என்பதை த�ொடர்ச்சியாகத் தமிழர் தேசத்
தில் முன்னெடுக்கப்படும் உணர்வு ரீதியான செயற்
பாடுகள் வெளிப்படுத்தி வருகின்றன.
உலக வழக்கத்தினையெல்லாம் மீறும்
வகையில் இலங்கை அரசாங்கம் தமிழ் மக்களுக்கு
எதிராக மேற்கொண்டு வரும் செயற்பாடுகளும்,
அழுத்தங்களும், அடக்குமுறைகளும் இன்று ஜன
நாயக ரீதியாக தமிழர்களை பல வழிகளிலும்
ப�ோராட வைத்துள்ளது.
இன்று வடகிழக்கு எங்கும் உணர்வுகள்
ப�ொங்கிட எழுச்சி பீறிட தமது மனக்குமுறல்களை
க�ொட்டிவிடவேண்டும் என்று துடியாய் துடிக்கும்
கல்லறை வாரமாகும்.
சிங்கள தேசம் எவ்வளவுதான் தடைகளைப்
ப�ோட்டு மறைத்தாலும் உணர்வு என்பது மாற்று
வழிகளினால் வெளிவருவது என்பதை அண்மைக்
கால சம்பங்கள் உணர்த்தி வருகின்றன.
தமிழர்களின் உணர்வுகள் மேல்லெழுந்து
வருவதைய�ோ, தமிழர்களின் ப�ோராட்டங்கள் ஏற்
படுவதைய�ோ சிங்கள தேசம் விரும்பாத நிலை
யில், அவை எழும் வழிகளாக சந்தேகிக்கும் வழி
களை மறித்து - அடைக்கும் முயற்சிகளை திட்ட
மிட்டு முன்னெடுத்து வருகின்றது.
30வருட ப�ோராட்டங்களில் தமிழ் மக்கள்
இழந்த பாரிய இழப்பினை தமிழர் மனங்களில்
இருந்து அழுத்தங்களைப் பிரய�ோகித்து அழித்து
விடலாம் என்று நினைப்பதுதான் வேடிக்கையான

கூரப்படும் நிலையில், தமது இனத்திற்காக ப�ோரா வில் க�ொள்ள வேண்டியது கட்டாயமாகும்.வடகி
டிய தமிழ் இளைஞர், யுவதிகளை நினைவு கூருவ ழக்கு தமிழர்களின் தாயகம். இந்தத் தாயகத்தில்
தில் என்னவிதமான ஆபத்து உள்ளது என்பதை நாங்கள் அடையாளங்களாக க�ொண்டவற்றினை
சிங்கள தேசம் புரியும் மனநிலையில் இல்லை.
பாதுகாப்பதற்கான ஒரு ப�ொதுவான வேலைத்
திட்டம் அவசியம் என்பதை இன்றைய காலம்
எங்களுக்கு உணர்த்தி நிற்கின்றது.
நாங்கள் இந்த மாவீரர் நாளில் சுடர்ஏற்றி
நினைவினை அனுஸ்டித்த பின்னர், அடுத்த ஆண்டு
கார்த்திகை மாதத்திலேயே அது த�ொடர்பில் சிந்திக்
கும் நிலையுள்ளது. இவ்வாறானநிலைமை மாற்றப்
பட வேண்டும். எதிர் காலத்தில் நினைவேந்தல்கள்,
தமிழர்களின் முக்கியமான விடயங்களை மேற்
க�ொள்வதானது த�ொடர்ச்சியான செயற்பாடுகளாக
முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும்.
இதற்காக தமிழ் தேசியத்தின்பால் செயற்
படும் அனைத்துத் தரப்பினரையும் ஒன்றிணைத்து
ப�ொதுவான வேலைத்திட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்
கப்பட வேண்டும். இதற்கான செயற்பாடுகள்
குறிப்பாக 2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் முன் னெடுக்கப்படும்போதே எதிர்காலத்தில் இவ்
ம�ௌனிக்கப்பட்டதன் பின்னர், முள்ளிவாய்க்கால் வாறான சவால்களை அனைவரும் ஒன்றிணைந்து
நினை வேந்தல்கள், மாவீரர் நாள் என்பன கிழக்கில் எதிர்கொள்ள முடியும்.
த�ொடர்ச்சியாக அனுஸ்டிக்கப்பட்டு வருகின்றது.
இன்று இந்த மாவீரர் நாளை அனுஸ்டிப்
கிழக்கு மாகாணத்தினைப் ப�ொறுத்தவரையில், பதற்கான தடையுத்தரவு வடகிழக்கில் நீதிமன்ற
உணர்வெழுச்சிப் ப�ோராட்டங்களுக்கு என்றும் ங்கள் ஊடாக பரவலாக விநிய�ோகிக்கப்பட்டுள்
பின் நிற்காத வகையில், அழுத்தங்களுக்கு அடிபணி ளன. அத�ோப�ோன்று மாவீரர் துயிலும் இல்ங்களு
யாத வகையில் இந்த நிகழ்வுகள் அனுஸ்டிக்கப் க்கு வருவ�ோரை தடுக்கும் வகையிலான தடை
பட்டு வருகின்றது.
யுத்தரவு பெறப்பட்டு அவ்வாறு செல்வோர் கைது
2015ஆம் ஆண்டு வரையில் மாவீரர் துயி செய்யப்படவ�ோ அச்சுறுத்தப்படவ�ோ செய்யப்
லும் இல்லங்களில் மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகள் நடை படுகின்றனர்.
பெறாவிட்டாலும், மாவீரர் நாட்கள் பலவழிகளில்
அனுஸ்டிக்கப்பட்டன. அதேப�ோன்று முள்ளிவாய்
க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்வு 2010ஆம் ஆண்டு
த�ொடக்கம் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது.
2015 த�ொடக்கம் 2019வரையில் மாவீரர் நாள்
நிகழ்வுகள் மாவீரர் துயிலும் இல்லங்களில் நடை
பெற்றாலும், இன்றைய சூழ்நிலை யில் அவற்றினை
மாவீரர் துயிலும் இல்லங்களில் நடாத்துவதற்கான
ஏதுவான காலநிலையினை காணமுடியவில்லை.
மாவீரர் நாள் நடைபெறுவதைய�ோ, மாவீரர்களை
நினைவுகூருவதைய�ோ தடுக்கும் வகையிலான பல்
வேறு செயற்பாடுகள் கிழக்கில் முன்னெடுக்கப் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வாகரை, தரவை,
பட்டுள்ளது.
மாவடிமுன்மாரி ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள
குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்தில் தமிழ் மாவீரர் துயிலும் இல்லங்களுக்கு பலத்த பாது
உணர்வாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் காப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு சென்ற தமிழ்
உறுதிப்பினர்கள், அரசியல் செயற்பாட்டாளர்கள்
த�ொடர்ச்சி 22ஆம் பக்கம்
தீவிர கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
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ப�ோலவே மியன்மாரும் இன
இலங்கையைப்
ப்பிரச்சினையின் பிடியில் சிக்கித் திணறிக்

க�ொண்டிருக்கின்றது.
இரண்டு
நாடுகளிலும்
ப�ௌத்த தேசியம் மேல�ோங்கி, ஏனைய சிறுபா
ன்மை இன மக்களை அடக்கி ஒடுக்குகின்ற ப�ோக்
கில் ஒத்திசைவைக் காண முடிகின்றது.
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களுடன் அல்லது சம உரிமைகளுடன் வாழ்ந்தால்,
தமது இனம் அடிமைப்படுத்தப்பட்டுவிடும�ோ
என்ற அச்சத்தை சிங்கள மக்கள் மனங்களில்
பேரின அரசியல்வாதிகள் ஆழமாக வேரூன்றச்
செய்துள்ளார்கள். சிறிய தீவாகிய இலங்கையை
இரண்டாகப் பிரித்து அயலில் உள்ள இந்திய மாநில
மாகிய தமிழ்நாட்டுடன் இணைத்து, தமிழர்கள்
தங்களை சிறுபான்மை இனத்தவராக்கி விடுவார்
கள் என்ற அரசியல் ரீதியான எண்ணத்தையும் அவர்
கள் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் ஆழப் பதியச் செய்து
ள்ளார்கள்.
அதேவேளை, மியன்மாரைப் ப�ோன்று
முஸ்லிம் இனத்தவரின் இனப்பெருக்கம் நாளடை
வில் சிங்கள மக்களின் எண்ணிக்கையை மேவி,
தங்களை சிறுபான்மை இனமாக்கிவிடும் என்ற
அச்சத்தையும் பேரின அரசியல்வாதிகள் சிங்கள
ப�ௌத்தர்கள் மத்தியில் வளர்த்துள்ளார்கள்.
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மியன்மாரின் ப�ௌத்த தேசியம் ர�ோஹிங்
கியா முஸ்லிம் மக்களை இலக்கு வைத்து அரசியல்
ரீதியாக அடக்கி ஒடுக்கி வருகின்றது. இலங்கையில்
சிங்கள ப�ௌத்த தேசியவாதத்தின் பிடியில் சிக்கி
யுள்ள இலங்கைத் தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் மக்கள்
அதன் மேலாதிக்கப்பிடியில் இன மத ரீதியாக நசுக்
கப்படுகின்றார்கள்.
இரண்டு நாடுகளுமே இன முரண்பாட்டின்
காரணமாக நீண்ட கால ஆயுத வன்முறைக்கு முகம்
க�ொடுத்திருக்கின்றன. இன முரண்பாட்டிற்கு முடிவு
காண்பதற்காக நிரந்தரமானத�ோர் அரசியல் தீர்வு
என்ற புள்ளியை ந�ோக்கி ஆர�ோக்கியமான அரசியல்
செல்நெறியில் இருந்து இரு நாட்டு அரசுகளும்
தவறி இருக்கின்றன. இதனால் இந்த நாடுகளில்
சிறுபான்மை இன மக்களை மையப்படுத்திய
இனப் பிரச்சினை புரைய�ோடியிருக்கின்றது. உரிய
தீர்வு காணப்படாமல் இன வன்முறையும், மத வன்
செயல்களும், இனஅழிப்பும், அமைதியின்மையும்,
ஆக்கிரமிப்பு ப�ோக்கும், அடக்குமுறைகளும்
த�ொடர்ந்த வண்ணம் இருக்கின்றன.
இரண்டு அரசுகளுமே இனப்பிரச்சினைக்
குத் தீர்வு காண்பதற்கு அடிப்படையான பன்மைத்
தன்மையை அரசியலில் பேணுவதற்குத் தயாராக
இல்லை. பேரினவாதப் ப�ோக்கில் ப�ௌத்தமத
த்தை முதன்மைப்படுத்தி இந்த நாடுகளில் அரச�ோ
ச்சப்படுகின்றது.
ஜனநாயக்தின் அடிப்படைக் க�ொள்கையா
கிய பன்மைத் தன்மை, பல்லின மக்களுக்கான சம
வுரிமை என்ற அம்சங்களை இந்த அரசுகள் ஏறிட்டு
ந�ோக்கவும் தயாராக இல்லை. மாறாக பேரினத்த
வராகிய ப�ௌத்தர்களுக்கே இந்த நாடுகள் ச�ொந்
தம் என்ற பெருந்தேசியவாதத்தில் ஊறிக் கிடக்கி
ன்றன.
மியன்மாரில் சிறுபான்மை இனத்தவராகிய
ர�ோஹிங்கியா முஸ்லிம் மக்களின் குடிசனப் பெருக்
கம், அந்த நாட்டின் பேரின மக்களை அச்சமடையச்
செய்திருக்கின்றது. முஸ்லிம் சமூகத்தின் இயல்
பான இனப்பெருக்கம், நாளடைவில் தங்களை சிறு
பான்மை இனமாக்கி விடும�ோ என்று அங்குள்ள
ப�ௌத்தர்கள் அஞ்சுகின்றார்கள். அந்த அச்சமே
ர�ோஹிங்கியா மக்களை அவர்கள் அடக்கி ஆளவும்,
அச்சுறுத்தி ஒடுக்கவும் செய்திருப்பதாக ஆய்வாளர்
கள் கூறுகின்றனர்.
இலங்கையில் தமிழர்கள் அரசியல் உரிமை
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இத்தகைய இன ரீதியான எதிர்கால கற்பனா
வாத நிலைப்பாட்டை ஊதிப் பெருப்பித்துள்ள
சிங்கள இனவாத அரசியல்வாதிகள், சிங்கள மக்
களுக்கென்று உலகில் இலங்கையைத் தவிர வேறு
நாடுகள் எதுவும் இல்லை என்ற ப�ோக்கில் சிங்கள
மக்கள் மனங்களில் எதிர்காலம் குறித்த நீங்காத அச்
சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளார்கள்.
இத்தகைய அரசியல் மற்றும் ப�ௌத்த மதம்
சார்ந்த எண்ணப்பாடுகள் மற்றும் தீர்க்கதரிசனம்
மிக்கதாகத் தாங்கள் கருதுகின்ற அரசியல் ப�ோக்கின்
மூலம் தமிழர்களையும், முஸ்லிம்களையும் சிங்கள
ப�ௌத்த மக்களை ஆக்கிரமிக்கப் ப�ோகின்ற அரசி
யல் எதிரிகளாக அவர்கள் அந்த மக்கள்; மத்தியில்
சித்தரித்திருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக சாதாரண சிங்
கள ப�ௌத்த மக்கள் மனங்களில் மட்டுமல்லாமல்
சமூக அந்தஸ்துடைய படித்தவர்களிடையேயும்
இந்த மனப்பாங்கை ஆழமாக வேரூன்றச் செய்திரு
க்கின்றார்கள்.
இலங்கையைப் ப�ோலவே ஆங்கிலேயரின்
ஆதிக்கத்தில் இருந்த காலத்தில் மியன்மாரில்
(அப்போதைய பர்மா) ர�ோஹிங்கியா முஸ்லிம்
கள் படித்தவர்களாகவும், ஆங்கிலேய நிர்வாகக்
கட்டமைப்புக்களில் அவர்களுக்கு உகந்தவர்களாக
வும், செல்வாக்குடன் திகழ்ந்திருக் கின்றார்கள்.
இலங்கையைப் ப�ோலவே 1948ஆம் ஆண்டு சுதந்
திரம் பெற்றதன் பின்னர் பர்மாவின் தேசிய இன
மாகக் கருதப்படுகின்ற ப�ௌத்த மதத்தைச் சார்ந்த
90 வீத பெரும்பான்மை இனத்தவராகிய பாமர்கள்
என குறிப்பிடப்படுகின்ற பர்மியர்கள் அரசியலில்
எழுச்சி பெற்றனர்.
அதேவேளை 1974 ஆம் ஆண்டு அந்த நாட்
டின்ரக்கின் பிரதேசத்தை ர�ோஹிங்கிய முஸ்லிம்
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கள் தங்களுக்கான மாநிலமாகப் பெறுவதில்
வெற்றி பெற்றிருந்தனர்.
பர்மாவின் தேசிய குடிகளாகிய பாமர்கள்
என்ற மியன்மாரின் ப�ௌத்தர்கள் ஆயிரம் வருட
ங்களுக்கு முன்னர் மியன்மாருக்குள் வருகை
தந்த அராபிய மற்றும் பேர்ஸிய வர்த்தகர்களின்
வழித்தோன்றல்கள் என்று அங்குள்ள அறிஞர்கள்
கூறியுள்ளனர்.
அயல் நாடுகளாகிய இந்தியா மற்றும்
பங்களாதேஷ் முஸ்லிம் மக்களைப் ப�ோன்ற கரிய
த�ோற்றத்தையும், கலாசாரத்தையும் அலங்கோலத்
த�ோற்றத்தையும் ர�ோஹிங்கிய முஸ்லிம்கள் க�ொ
ண்டிருப்பதாகக் கூறி, பெரும்பான்மை இனத்த
வராகிய பாமர்கள் - பர்மியர்கள் அவர்களை அந்நி
யர்களாகக் கருதி ஒதுக்கி வைத்தார்கள்.
பர்மிய பேரின மக்களின் ர�ோஹிங்கியா
முஸ்லிம் மக்கள் மீதான இன ஒடுக்குமுறைக்கு
பர்மாவில் 1962 ஆம் ஆண்டு ஆட்சியைக் கைப்
பற்றிய இராணுவ ஆட்சிப் ப�ோக்கு பெரிதும் துணை
புரிந்திருக்கின்றது. பர்மாவில் ஆட்சியைக்கைப்
பற்றிய இராணுவத்தினர், தமது ஆட்சியின் ப�ோது,
ர�ோஹிங்கிய முஸ்லிம்கள் பங்களாதேஷ் மற்றும்
இந்தியா ப�ோன்ற நாடுகளில் இருந்து அடிமைகளா
கக் க�ொண்டு வரப்பட்டவர்கள் என்ற பிரசாரம்
முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது. இது
	வெறுமனே அரசியல் பிரசாரமாகவ�ோ
அரச பிரசாரமாகவ�ோ அல்லாமல் நாட்டின் கல்வி
த்து றையில் பாடப்புத்தகங்களில் வரலாற்று நிகழ்
வுகளாக - பாடங்களாக உட்புகுத்தப்பட்டன. இது
மாணவர்களுடைய மனங்களில் ர�ோஹிங்கியா
முஸ்லிம்களை அந்நியராகவும் தீண்டத்தகாதவர்க
ளாகவும் உருவேற்றுவதற்குப் பெரிதும் உதவி
இருக்கின்றது.
	ர�ோஹிங்கியா முஸ்லிம்களைப் பெரும்பா
ன்மையாகக் க�ொண்ட ரக்கின் மாநிலத்தின் மீது
1977, 1978 ஆகிய ஆண்டுகளில் மியன்மாரின் பேரி
ன வாதிகளினால் ‘அவர்கள் அந்நியர்கள்’ என
கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட வன்முறைகளில் மிக
ம�ோசமான பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இந்த வன்முறை
களில் அந்த நாட்டு இராணுவம் முக்கிய பங்கேற்
றிருந்தது.
நான்கு மாதங்கள் த�ொடர்ந்த இந்த பயங்
கரவாத முறியடிப்புக்கான இராணுவ நடவடிக்கை
யின்போது, ஆயிரக்கணக்கான ர�ோஹிங்கிய முஸ்லி
ம்கள் க�ொல்லப்பட்டாரர்கள். ர�ோஹிங்கியப் பெண்
கள் பாலியல் வல்லுறவுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்
கள். பெரும் எண்ணிக்கையான�ோர் அவயவங்களை
இழந்தார்கள். இதனால் ஆறு இலட்சத்துக்கும் அதிக
மான ர�ோஹிங்கிய முஸ்லிம்கள் இடம்பெயர்ந்து,
அயல் நாடாகிய பங்களாதேஷில் பாதுகாப்புத்தேடி
தஞ்சம் புகுந்தார்கள் என்று சர்வதேச மனித உரிமை
அமைப்புக்கள் ஆதாரபூர்வமாக வெளிப்படுத்தி
இருந்தன.

இந்த நடவடிக்கைகள்
ர�ோஹிங்கியா
முஸ்லிம்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட இனப்படு
க�ொலை என்றும், இன ஒழிப்பு நடவடிக்கை என்
றும் சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்புக்கள் தெரி
வித்திருந்தன.
இராணுவத்தினர் ர�ோஹிங்கிய முஸ்லிம்
பெண்களைப் பெருமளவில் பாலியல் வல்லுறவு
க்கு உட்படுத்தியது குறித்து அண்மையில் மியன்
மார் நாட்டின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரி
டம் பிபிசி கேள்வி எழுப்பியப�ோது, அவர் ஏளன

த�ொடர்ச்சி 21ஆம் பக்கம்
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	சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தின் அரசியல்
மற்றும் ப�ொது நிர்வாகத் துறை தலைவர் பேராசிரியர்
இராமு.மணிவண்ணன் அவர்கள் 20ஆவது திருத்தச்
சட்டம் த�ொடர்பாக ‘இலக்கு’ ஊடகத்திற்கு வழங்கிய
பிரத்தியேக நேர்காணலின் வடிவம்
இலங்கையில் 20ஆவது திருத்தச் சட்டம்
நிறைவேற்றப்பட்டமை, ஜனநாயக விழுமியங்
களை எவ்வகையில் பாதிக்கும் என்ற வினாவை
எழுப்புகின்றது. இலங்கையில் ஜனநாயகம் என்
பதே மிகப் பெரிய சவாலான விடயம். சிங்களவர்
களுக்கு ஒரு சட்டம். தமிழர்கள், வேறு சமூகத்தின
ருக்கு வேறு ஒரு சட்டம் என்ற பன்முக சட்டங்களை
அங்கு நாங்கள் பார்க்கின்றோம். ப�ொதுவாக ந�ோக்
கின், இந்த 20ஆவது சட்டத் திருத்தம் என்பது
அரசியலை மீண்டும் 1978ஆம் ஆண்டிற்கே திரும்ப
அழைத்துச் செல்கின்றது என்று தான் பார்க்கின்
றேன். காரணம் என்னவெனில், முப்பது ஆண்டுக
ளுக்கு முன்னதான ஜே.ஆர். காலத்திற்கே ராஜபக்ச
குடும்பத்தினரும் அதாவது பிரதமரான மகிந்தராஜ
பக்சவும், அவரின் சக�ோதரரான ஜனாதிபதி க�ோத்
தபயா ராஜபக்சவும் திரும்பவும் செல்கின்ற
நிலையை அழுத்தம் திருத்தமாகப் பார்க்க முடிகி
ன்றது.
இந்த திருத்தச் சட்டத்தில் நாம் பார்க்க
வேண்டிய முக்கிய விடயம் என்னவென்றால்,
ஜனாதிபதியின் அதிகாரம் உட்பட முழு அதிகாரத்
தையும் ஒரு தலைமையின்(பிரதமரின்) கீழ்
க�ொண்டு வருவது என்பது தான். ஜே.ஆரிற்கு இர
ண்டு வகையில் எதிர்நிலைகள் இருந்தன. ஒன்று
தமிழர்களுக்கு எதிரான அரசியல் நிலைப்பாடு
இருந்தது. மற்றையது சிங்களவர்கள் தரப்பில் ஜே.
ஆரிற்கு மிகப் பெரிய எதிரலை ஒன்று இருந்தது
உண்மை. ச�ோசலிச தத்துவாத்தம் மற்றும் உழைப்
பாளர் சங்கங்கள் ப�ோன்ற அனைத்துமே அவருக்கு
எதிரான நிலையில் இருந்தன. ஒரு முதலாளித்துவ
அடிப்படையிலான அதிகாரத் தன்மையை அக்கால
கட்டத்தில் பார்க்க முடிந்தது. சிங்களப் பேரின
வாதம் என்பது ஜே.ஆரிற்கும், ராஜபக்ச குடும்பத்
தினருக்கும் ப�ொருந்தும். இந்த 20ஆவது திருத்தச்
சட்டமானது நீதித்துறை, காவல்துறை சனநாயக
அரசியல் கட்டமைப்பு என்பவற்றை அதிகாரமற்ற
ஒரு நிலைப்பாட்டிற்கே க�ொண்டு ப�ோகும்.
18ஆவது திருத்தச் சட்டத்தில் உள்ள ஒரு
சில நிலைப்பாடுகள் 20ஆவது திருத்தச் சட்டத்தில்
க�ொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. ஜனாதிபதியின் அதிகா
ரத்தைத் திரும்பப் பெறுவது, அத்துடன் பாராளு
மன்ற அதிகாரம், நீதித்துறை அதிகாரங்கள் அனை
த்தையும் உள்ளடக்கும் தேசிய அதிகாரத்தை பிரதம
ருக்கு க�ொடுக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கி
ற�ோம். இது ஜனநாயகத்திற்கு பாதிப்பு என்பதுடன்,
ஒரு குடும்ப அரசியல் அதாவது ஒட்டும�ொத்த அதி
காரத்தையும் ஒரு தனிநபர், ஒரு கட்சி, ஒரு குடும்
பத்திடம் உள்ளதை நாங்கள் பார்க்கிற�ோம். கட்சி
என்பதுகூட ஒரு குடும்பத்தைச் சார்ந்ததாகவே இரு
க்கின்றது. ப�ௌத்த குருமார்கள்கூட இதை எதிர்ப்ப
தாக சாட்சியங்கள் உருவாகியிருக்கும் நிலையிலும்,

இவற்றை எல்லாம் கடந்து இதை நிறைவேற்ற
வேண்டும் என்பதற்கான காரணத்தை நாங்கள் ஆழ்
ந்து சிந்திக்க வேண்டும். ராஜபக்ச குடும்பத்தினர்
அரசியலில் நிலைபெறுவதற்கான ஒரு வழியாக
இருக்கலாம். அத்துடன் அவர்களுக்குத் தேவையான
நேரங்களில், அவர்களுக்குத் தேவையான சட்டத்
திருத்தங்களை புதிதாகக் க�ொண்டு வரக்கூடிய
வாய்ப்புகளும் இந்த 20ஆவது திருத்தச் சட்டத்தின்
மூலம் க�ொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம்
ராஜபக்ச குடும்பத்தினரின் அரசியல் அதிகாரம்
ஒரு உச்ச நிலையில் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்க
முடிகிறது.
	வெளிநாட்டு இராஜதந்திர உறவுகளைப்
பார்த்தால், அவை இவர்களுடன் புதியத�ொரு புரிந்து
ணர்வை ஏற்படுத்திக் க�ொள்ளும் வாய்ப்புகள்
உள்ளன. இந்த நிலை இந்தியாவிற்கு சாதகம் என்
பதை விட பாதகம்கூட உள்ளது. ஏனெனில், முழு
அதிகாரமும் ராஜபக்ச குடும்பத்தினரிடம் இருக்கும்
ப�ோது, அவர்கள் எந்தவ�ொரு முடிவையும் உரிய
வர்களிடம் கலந்தால�ோசிக்காது; அதாவது பாரா
ளுமன்றத்தில், எதிர்க்கட்சியினரிடம், வடக்கு கிழ
க்கு தமிழர்களுடன் ஆல�ோசிக்காது, குடும்ப ஆதிக்
கத்தைப் பயன்படுத்தி எடுப்பார்கள். தமிழர்களின்
அபிப்பிராயங்களை அவர்கள் கேட்க வேண்டும்
என்ற நிலையில் இருப்பார்கள் என நான் நினைக்க
வில்லை. ஜனநாயக அடிப்படையில் வடக்கு
கிழக்கு மக்களுக்காக நாங்கள் இந்தக் கருத்தை
முன்வைக்க வேண்டும்.
அப்படியான தன்னிச்சையான ஒரு முடி
வை ஜனாதிபதியின் அதிகாரத்துடன் எடுக்கும்
ப�ோது, இந்தியா இவை அனைத்தையும் கவனத்
தில் எடுக்கும் என நாம் நினைக்கின்றோம். அத்து
டன் புவிசார் அரசியலில் இராஜதந்திர முடிவு
களை எடுக்கும் ப�ோது, அது க�ொழும்புத் துறை
முகமாக இருக்கட்டும், அல்லது திருக�ோணமலைத்
துறைமுக விவகாரமாக இருக்கட்டும், புவிசார் அரசி
யலாக இருக்கட்டும், மேற்கத்தைய நாடுகளுட
னான உறவுகளாக இருக்கட்டும் இவை அனைத்
தையும் இந்தியா உன்னிப்பாகவும், கவனமாகவும்
ந�ோக்கும் என்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம்.
ஆனால் அமெரிக்கா, மேற்குலக நாடுகள்
ப�ோன்றவை இலங்கையின் ப�ோக்கிற்கு துணை
நிற்குமா? அல்லது எதிர்வினை ஆற்றுமா? என்று
சிந்திக்கும் ப�ொழுது, இதில் மனித உரிமை சார்ந்த
விடயங்கள்கூட நிறைய அடங்கியிருக்கின்றன.
இவை என்னவெனில், எதிர்க்கட்சிகளின் நிலைப்
பாடு, அரசியலில் உள்ள நீதித்துறை, அரசு அதிகாரம்
இவை அனைத்தும் ஒருங்கிணைக்கும் ப�ொழுது,
அதாவது இலங்கை ஒற்றைப் பண்பைக் கையாளும்
ப�ொழுது -ஒரே குடும்பம், ஒற்றைத் தலைமை,
ஒற்றை அரசியல் தலைமை ஆகியவற்றை ஒருங்கி
ணைக்கும் ப�ொழுது - ஒரு சர்வாதிகாரம் தான்
இலங்கையில் ஓங்கும் என்பதை சர்வதேசம் உண
ரும். அதை இந்தியாவும் உணரும் என நான் நம்புகி
ன்றேன்.
இந்த நிலையிலிருந்து அடிப்படையான
மனித உரிமைகளை எடுத்துரைப்பதற்கும், சிறுபான்
மையினரின் உரிமைகளைக் கையாள்வதற்கும்
உலக நாடுகள், குறிப்பாக அமெரிக்கா மற்றும்
மேற்குலக நாடுகள் இதைக் கவனத்தில் க�ொள்
வதற்கான முக்கிய காரணமும் இருக்கின்றது. தற்
ப�ோது இலங்கை அரசாங்கம் மனித உரிமைகள்
அமைப்பில் இருக்கின்ற, அவர்களுக்கு எதிரான
தீர்மானங்களில், தீர்ப்பாயங்கள், விசாரணைகளில்
தேக்க நிலை இருக்கும் ப�ோது அமெரிக்க, மற்றும்

மேற்குலக நாடுகள் இந்த தேக்க நிலையிலிருந்து
அடுத்த கட்டத்திற்கான முயற்சிகளை எடுக்கலாம்
என்றும் நாம் நம்புகின்றோம்.
சிங்களப் பேரினவாதம், குடும்ப அரசியல்
இவை அனைத்தும் தமிழ் மக்களின் தேசிய உரி
மையை முற்றாக நசுக்கி விடும் என்பதுடன், இதற்
கான எதிரலை தமிழ் மக்களை ஒருங்கிணைக்கும்
என்றும் நாம் அவதானிக்க வேண்டும். சிங்களப்
பேரினவாதம், தனிநபர் அரசு அதிகாரம், ஒற்றை
அரசியல் பண்பு இவை அனைத்தும்
தமிழ்
மக்களை ஒரு புதிய அரசியல் களத்தினை உருவாக்
கவும், மற்றும் எழுச்சிகரமான அரசியல் தளத்தை
உருவாக்குவதற்கும் வாய்ப்பாக உள்ளதை நாம்
அவதானிக்க வேண்டும். எல்லாவிதமான ச�ோத
னைகளான காலங்களும் நமது சமூகத்தை ஒருங்கி
ணைக்கின்றன.
		
இந்த 20ஆவது திருத்தச் சட்டம்,

இலங்கை அரசியலில் சிங்கள பேரினவாதத்திற்கு
சாதகமாக இருந்தாலும், சிங்கள மக்களிடையேயும்
இதற்கு எதிர்ப்பு இருக்கின்றதை நாங்கள்
பார்க்கின்றோம்.
இந்தச்
சட்டத்
திருத்தம்
இருந்தாலும், இல்லா விட்டாலும் தமிழர்களின்
நிலைகளை பார்த்தால். தமிழ் மக்களுக்கு உள்ள
உரிமை, ஜனநாயக ரீதியான நடவடிக்கைகள்,
அரசியல் சூழ்நிலைகளில் இன் றைய நிலையில்
20ஆவது சட்டத் திருத்தத்தின்பின் தமிழர்களுக்கு
எவ்வாறான ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கின்றது
என்பதை
ந�ோக்குவதுடன்,
அரசிய
லில்
ஒரு புதிய களத்தினையும் தளத்தினையும்,
வாய்ப்புக்களையும் உருவாக்க சிந்திக்க வேண்டும்
என்பது தான் என்னுடைய கருத்தாகும்.
20ஆவது சட்டத் திருத்தம் இலங்கை அரசி
யலில் ஒரு புதிய மாற்றமாக இருக்கும் என நான்
பார்க்கவில்லை. ஜே.ஆர். காலத்தில் 1978இல் க�ொண்
டுவரப்பட்ட ஜனநாயக விழுமியங்கள் அடங்கிய
அரசியலை மகிந்த குடும்பத்தினர் மீண்டும்
க�ொண்டு வந்திருக்கின்றனர், ஆனால் இப்போது
மிகவும் ஆழமான சிங்களப் பேரினவாதம் ஒரு
உச்ச நிலையில் உள்ளது. தனி ஒரு மனிதனுக்குரிய
– ஜனாதிபதிக்கு உரிய - அதிகாரம், அனைத்து அரசி
யல் அமைப்புகளின் அதிகாரங்களையும் ஒருங்கி
ணைத்து ஒரு சர்வாதிகாரப் ப�ோக்கான அரசியலில்
இலங்கை சென்று க�ொண்டிருப்பதைப் பார்க்கி
ற�ோம். தமிழர்கள் உலக அரசியலிலும், உலக அரசி
யல் மேடைகளிலும் தமக்குச் சாதகமான சூழலை
ஏற்படுத்துவதற்கான கருவிகளைத் தேட வேண்
டும். அதைப் பற்றிப் பேச வேண்டும் என்ற கருத்தி
னைத் தான் முன்வைக்க விரும்புகின்றேன்.
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1985 யூலை 13 இல் வைக்கப்பட்ட திம்புத்
தீர்மானங்கள் பின்வருமாறு அமைந்திருந்தன

mq;fpUe;J njhlq;FNthk;
முள்ளிவாய்க்கால் பேரழிவும், ஆயுத
ம�ௌனிப்பும் இடம் பெற்று பதின�ொரு ஆண்டு
கள் கடந்து விட்டது. அடக்குமுறைகளும், ஒடுக்குமு
றைகளும் பேரினவாதிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட
நிலையில், நாடாளுமன்ற முறை மூலமும், அற
வழிப் ப�ோராட்ட நிலையில் நாடாளுமன்ற முறை
மூலமும், அறவழிப்போராட்டங்கள் மூலமும்
தமிழினம் தனது உரிமைகளைப் பெற முயன்று
த�ோல்வியடைந்த நிலையில் தான் இளைஞர்கள்
ஆயுதப்
ப�ோராட்டத்தை
த�ொடங்கினார்கள்.
ஆயுதப் ப�ோராட்டம் முகிழ்ந்த ப�ோது தான்1976
இல் மேத் திங்களில் வட்டுக்கோட்டைத் தீர்மானம்
க�ொண்டு வந்து நிறைவேற்றப்பட்டது. தமிழ்
மக்களின் இரு பெரும் கட்சிகளான அகில இலங்
கைத் தமிழ்க் காங்கிரசும், இலங்கைத் தமிழரசுக்
கட்சியும், தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி என்ற
பெயரில் இணைந்து வட்டுக் க�ோட்டைத் தீர்மான
த்தை நிறைவேற்றின. இவ்விரு கட்சிகளின்
தலைவர்களான ஜீ. ஜீ. ப�ொன்னம்பலமும், தந்தை
செல்வா என அழைக்கப்பட்ட சா.ஜே.வே. செல்வ
நாயகம் அவர்களும் விடுதலைக்கூட்டணியின்
இணைத் தலைவர்களாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டி
ருந்தனர். இத் தலைவர்கள் அடுத்தடுத்துச் சாவைத்
தழுவிய பின்னர் தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி
மு. சிவசிதம்பரத்தைத் தலைவராகவும் அ.அமிர்த
லிங்கத்தைச் செயலாளராகவும் க�ொண்டு தனித்
தமிழீழ இலட்சியத்தை வைத்து 1977 இல் நடை
பெற்ற நாடாளுமன்றப் ப�ொதுத் தேர்தலைச்
சந்தித்தனர். த.வி.கூட்டணிக்கு மக்கள் தேர்தலில்
பெரு வெற்றியைக் க�ொடுத்தனர். அதாவது வட்டுக்
க�ோட்டைத் தீர்மானத்திற்குத் தமிழ் மக்கள் தமது
ஆணையை வழங்கினர்.

அத்தேர்தல் மூலம் 1972 இல் சிறீமாவ�ோ
க�ொண்டு வந்து நிறைவேற்றிய குடியரசு யாப்பும்,
1978 இல் ஜே. ஆர். க�ொண்டு வந்து நிறைவேற்றிய
நிறைவேற்று அதிகாரம் க�ொண்ட குடியரசு யாப்பும்
சிங்கள ப�ௌத்தத்திற்கு முன்னுரிமை க�ொடுத்தன.
1972 யாப்புத் தயாரிக்கப்பட்டப�ொழுது முப்பத்தி
யிரண்டு திருத்தங்களைத் தமிழரசுக் கட்சியும்,
தமிழ் மக்களின் ஒற்றுமையால் ஏற்பட்ட தமிழர்
கூட்டணியின் பெயரிலும் தந்தை செல்வா அரசி யல்
யாப்பு அவையில் முன் வைத்தப�ொழுது, அவை
யனைத்தும் நிராகரிக்கப்பட்டன. இந்நிலையில்
தந்தை செல்வா இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி
இனிமேல் இவ்வரசியல் யாப்பு அவை நிகழ்ச்சி
களில் கலந்து க�ொள்ள மாட்டாது என்று கூறி
விட்டு வெளியேறினார். அதன் பின்னர் அவ்
அரசியல் யாப்பு அவை தமிழ் மக்களின் பெரும்
பான்மைக் கட்சியான இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி
யின் பங்குபற்றுதலின்றியே கூடி, அரசியல் யாப்
பை நிறைவேற்றினர்.
இதே நேரத்தில் சிங்கள மக்கள் ஜே. ஆர்.
ஜெயவர்த்தனா தலைமையிலான ஐக்கிய தேசியக்
கட்சிக்கு ஆறில் ஐந்து பெரும்பான்மையுடன்
ஆட்சி அமைக்க ஆணை வழங்கினர். ஜே. ஆர்.
இந்தப் பெரும்பான்மையை வைத்துக் க�ொண்டு

“சிறீலங்கா ஜனநாயகச் ச�ோஷலிச குடியரசு” என்ற
பெயரில் நிறைவேற்று அதிகாரங்கள் நிறைந்த
அரசியல் யாப்பை நிறைவேற்றித் தானே முதல்
நிறைவேற்று அதிகாரம் க�ொண்ட சனாதிபதியாக
1978 இல் பதவி ஏற்றுக் க�ொண்டார்.
இவ்வாறு தமிழ் மக்களின் சம்மதம�ோ
ஒப்புதல�ோ இன்றி நிறைவேற்றப்பட்ட அரசியல்
யாப்பு ஆனது தமிழ் மக்களைக் கட்டுப்படுத்தாது
என்பதை மு. திருச்செல்வம் கியூ. சி. பின்வருமாறு
கூறுகிறார்.
1615 இல் ஒல்லாந்தரிடம் இழந்த இறை
மையை தமிழ் மக்கள் 1972 மே 22 இல் மீண்டும்
பெற்றுக்கொண்டு விட்டனர். தமிழ் மக்களுக்கு
மீண்டும் இறைமை கிடைத்து விட்டது. ஆனால்
நாடு தான் இல்லை. இது உலகில் ஒரு புதுமையான
நிகழ்வு என்று கூறியுள்ளார்.
இது அவர் வழக்கு மன்றத்திலே வைத்த
வாதமாகும். இது தான் உண்மை நிலையாகும்.
1977 இல் தமிழ் மக்கள் க�ொடுத்த ஆணையைப்
ப�ொறுத்துக் க�ொள்ளாத ஜே. ஆரின் ஆட்சி 1977
இல் ஒரு இனப்படுக�ொலையை தேர்தல் முடிந்
தவுடன் அரங்கேற்றியது. தமிழ் மக்கள் இரண்டா
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வது முறையாகத் தென்னிலங்கையில் இருந்து
கப்பல்கள் மூலம் தமிழர் தாயகத்துக்கு அனுப்பி
வைக்கப்பட்டனர். இதன் எதிர்வினையாகத் தமிழ்
இளைஞர்களின் ஆயுதப் ப�ோராட்டச் சிந்தனை
மேலும் கூர்ப்பு அடைந்து. பலஆயுதக் குழுக்கள்
த�ோற்றம் பெற்றன. 1977 ஐத் த�ொடர்ந்து 1981,
1983 ஆகிய ஆண்டுகளில் மேலும் இனப்படு
க�ொலைத் தாக்குதல்கள் த�ொடர்ந்தன. 1983இல்
நடந்த க�ொடூரமான இனப்படுக�ொலைத் தாக்கு
தல் இந்தியாவின் பிரதமராக இருந்த இந்திரா
காந்தியின் நேரடித் தலையீட்டிற்கு வழிசெய்தது.
இந்தியாவில் வைத்து ஆயுதப் பயிற்சி பெற்ற
ஆயுதக் குழுக்கள் பின் நாட்களில் எதற்காக ஆயுதம்
ஏந்தினார்கள�ோ அதற்கு முற்றிலும் எதிராக விடுத
லைக்காகப் ப�ோராடியவர்களையும், விடுதலையை
விரும்பயவர்களையும் வேட்டையாடினர் என்ப
தும் வரலாறாகும். அதற்கு இந்தியாவின் பங்களி
ப்பே பெரும் காரணியாக இருந்தது.
1983 இல் இந்திரா காந்தியின் நேரடித்
தலையீடு தமிழ் மக்களுக்கு க�ொஞ்சம் ஆறுத
லைக் க�ொடுத்திருந்தாலும், அவர் க�ொல்லப்பட்ட
பின்னர் ஆட்சிக்கு வந்த ராஜீவ் காந்தியின் அணுகு
முறையில் பெரும் மாற்றம் ஏற்பட்டது.
ராஜீவ் காந்தியின் காலத்தில் தான் இலங்கை
அரசுக்கும், தமிழ் மக்களுக்குமிடையே பூட்டான்
தலைநகரின் திம்புவில் பேச்சுவார்த்தை இடம்
பெற்றது. தமிழர் தரப்பின் விடுதலைப்புலிகள்,
டெல�ோ,புள�ொட், ஈபி ஆர் எல் எப், ஈர�ோஸ் ஆகிய
அமைப்புகளும், தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணியும்
பேச்சில் பங்குபற்றின.
சிறீலங்கா அரசு தமிழ் மக்களின் விருப்பு
களை நிறைவேற்றக்கூடிய எத்தகைய தீர்மானங்
களையும் ஏற்காமல், தமிழர் தாயகத்தைப் பிரித்
தாளும் சூழ்ச்சிகளிலேயே தனது முழுக் கவனத்தை
யும் செலுத்தியது. அதனால் திம்புப் பேச்சு என்பது
த�ோல்வியில் முடிந்தது. அப்பொழுது ப�ோராளிக
ளாலும், தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணியாலும்
முன் வைக்கப்பட்ட க�ோட்பாடுகள் திம்புத் தீர்மா
னங்கள் என்று வரலாற்றில் கூறப்படும் தீர்மானங்
களாகும்

1. இலங்கைத் தமிழர்களை ஒரு தேசிய இனமாக
அங்கீகரித்தல்
2. இலங்கையிலுள்ள தமிழர்களுக்கு இனம்
காணப்பட்ட ஒரு தாயகம் உள்ளதென்பதை ஏற்றுக்
க�ொள்ளல்.
3. தமிழ்த் தேசிய இனத்தின் சுய நிர்ணய உரிமையை
அங்கீகரித்தல்.
4. இத் தீர்வைத் தமது நாடாகக் கருதுகின்ற
எல்லாத் தமிழர்களினதும் பிரசா உரிமைகளையும்,
அடிப்படை உரிமைகளையும் அங்கீகரித்தல்.
என்பனவே நான்கு முக்கிய அம்சங்களாகும்
இவற்றை ஜே.ஆர். அரசு ஏற்காத நிலையில்,
தமிழ்ப் பேச்சு முறிவடைந்தது. இதன் பின்னர்
1987இல் தமிழ் மக்களின் பங்குபற்றுதலும், ஒப்பு
தலும் இன்றி ஜே.ஆர். ராஜீவ் ஒப்பந்தம் என்ற
பெயரில் திம்புக் க�ோட்பாடுகளுக்கு அமைவில்
லாத மாகாணசபை முறைமைகள் தமிழ் மக்கள்
மேல் திணிக்கப்பட்டதும், தமிழீழ விடுதலைப்
புலிகளுக்கும் இந்தியாவிற்குமான ப�ோர் நடை
பெற்றதும் நிகழ்ந்தன.
இலங்கையில் ஐ.தே.கட்சி ஆட்சி மறைந்து,
சந்திரிகா ஜனாதிபதியாகியதும், அவர் சமாதானத்
தேவதை ப�ோல் காட்சியளித்ததும், பின்னர்
ப�ோரைத் தீவிரமாக்கி யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்
டைக் கைப்பற்றியதும் நடந்தன. ஆட்சிக்கு வந்த
வுடன் இனப்பிரச்சினைக்கு அதிகாரப்பகிர்வுமூலம்
தீர்வு காண்பேன் என்று கூறியவர், பின்னர் தான்
முதலில் கூறிய அதிகாரங்களையே குறைத்துக்
குறைத்து ஓர் அரைவேக்காட்டுத் தீர்வைத் தமிழ்
மக்கள் மேல் திணிக்கவும், ப�ோரை வலுப்படு
த்தவுமே அவர் முயற்சிகளை மேற்கொண்டார்.

இவர் சனாதிபதியாக இருந்த ப�ோது தான்
ஐ.தே.கட்சி நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை
யைப் பெற்று பிரதமராக ரணில் விக்கிரமசிங்க
வந்தார். அதன் பின்னர் ந�ோர்வே நாட்டின் அனுசர
ணையுடன் சமாதானப் பேச்சுத் த�ொடங்கிப் பல்
வேறு இடங்களில் த�ொடர்ந்தது. அந்தச் சந்தர்ப்பத்
தில் தான் ஒஸ்லோ உடன்பாடு என்ற ஒன்று
பேசப்பட்டு வந்தது. அரசுக்கும் விடுதலைப்
புலிகளுக்கும் இடையில் ஒஸ்லோ நகரில் பேசும்
ப�ொழுது கருத்துடன்பாட்டில் விடுதலைப் புலி
களின் தலைமைத்துவத்தால் முன்வைக்கப்பட்ட
ஒரு பிரேரணைக்குப் பதிலாக தமிழ் பேசும்
மக்கள் வரலாற்று பூர்வமாக வாழ்ந்து வரும்
பிரதேசங்களில் உள்ளக சுய நிர்ணய உரிமையின்
அடிப்படையில் சமஸ்டி முறையில் ஐக்கிய
இலங்கைக்குள் தீர்வு காண்பதற்கான வாய்ப்பு
க்களை ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு இரு தரப்பினரும்

த�ொடர்ச்சி 23ஆம் பக்கம்
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நவம்பர் 25 ஆம் நாளை பெண்களுக்கு எதிரான
வன்முறைகள் ஒழிப்பு சர்வதேச தினமாகப் பிரகடனம் செய்யப்
பட்டுள்ளது. இதைய�ொட்டி தமிழகத்தில் உள்ள புதிய
குரல் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓவியா அவர்கள்
‘இலக்கு’இணையத்திற்கு வழங்கிய பிரத்தியேக நேர்கா
ணல் வடிவம்.

கேள்வி:
	பெண்களுக்கெதிரான வன்முறைகளை
எத்தனை விதமாக வகைப்படுத்தலாம்?
பதில்:

	ப�ொதுவாக அமைப்பு ரீதியான வன்முறை
கள். இந்த சமூகம் ஒரு ஆணாதிக்க அமைப்பாக
பெண்ணின் மீது நிகழ்த்தகூடிய வன்முறைகள்.
மதம் ப�ோன்ற நிறுவனங்களைப் பயன்படுத்தி
நடத்தக்கூடிய அல்லது மத ரீதியாக நடத்தக்கூடிய
வன்முறைகள். குடும்பம் என்ற அமைப்பைப் பய
ன்படுத்தி நடத்தக்கூடிய வன்முறைகள். இவையெ
ல்லாம் அமைப்பு ரீதியான வன்முறைகள். இவற்
றைப் பெரும்பாலும் பெண்கள் புரிந்து க�ொள்வ
தில்லை. வன்முறை என்றால், அவர்கள் மீது
நிகழ்த்தப்படுகின்ற உடல் ரீதியான வன்முறை
தான் பெரிதும் பேசப்படுகின்றது. இந்த அமைப்பு
ரீதியான வன்முறைகள் அனைத்துமே பெண்களு
க்கு எதிரான கருத்தியலை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டது. ஆணுக்குக் கட்டுப்பட்டு பெண்
இயங்க வேண்டும். அது தான் இயற்கை. அது தான்
இயற்கையான படைப்பு என்ற கருத்தாக்கத்தின்
அடிப்படையிலான வன்முறைகள். நேரடியாகச்
ச�ொல்வதானால்,
	கருத்தியல் ரீதியான வன்முறை – அமைப்பு
ரீதியாக செயற்படுகின்றது.
	நேரடியாக பெண்களின் உடல் மீது செலு
த்தப்படுகின்ற வன்முறை– தனிநபர்கள் வழியாக
செயற்படுகின்றது.

கேள்வி:
இலங்கை இந்தியா ப�ோன்ற நாடுகளில்
சிறுமிகளின் மீதும் கூட வன்முறைகள்; குறி
ப்பாக பாலியல் வன்முறைகள் செயற்படுத்த
ப்படுகின்றன? ஏன்?

முறை அதிகமாவதற்கான காரணம் என்று நான்
கருதுகின்றேன்.
மிகச் சிறு வயதிலேயே பெண் குழந்தைகள்
ஒரு மதக் கருத்தியலுக்கு ஆட்படுத்தப்பட்டு, அந்த
மதக் கருத்தியலுக்கு உட்பட்டுத் தான் வளர்க்கப்படு
கின்றார்கள். உதாரணமாக கிராமப்புறங்களில்
பார்த்தால், சிறிய குழந்தைகளை சாமியாடுதல்
ப�ோன்ற பழக்கத்திற்குப் பயன்படுத்துகின்றார்கள்.
இது ஒரு உச்சபட்ச உதாரணம். தவிர, நிறைய விரத
ங்கள், பண்டிகைகள் ப�ோன்றவை பெண்களை வன்
முறைக்கு தயார்ப்படுத்துகின்ற ஒரு விடயம்தான்.
சுமங்கலி பூசையை எடுத்துக் க�ொண்டால், கணவ
னுக்கு முன்னரே தான் இறந்து விட வேண்டும்
என்று வேண்டிக் க�ொள்வது தான் சுமங்கலி பூசை.
இதை நான் ஏன் ச�ொல்கிறேன் என்றால், பெண்
என்பவள் சிறுமியாக இருந்தாலும் சரி, பெரிய
வளாக இருந்தாலும் சரி, ஆண்களுக்கான ஒரு
பண்டமாகவே பார்க்கப்படுகின்றாள். அந்தப் பார்
வையின் அடிப்படையில் தான் இந்த வன்முறைகள்
நடக்கின்றன.
இலங்கை, இந்தியாவில் மட்டுமல்ல. உல
கில் பல நாடுகளிலும் வன்முறைகள் நடக்கின்றன.
ஆனால் இது ப�ோன்ற காரணங்களினால் தான்
இலங்கையிலும், இந்தியாவிலும் வன்முறைகள்
நடக்கின்றன என கூற விரும்புகின்றேன்.
இந்த சமூகம் ஒரு பெண்ணை குழந்தையா
கப் பார்ப்பதில்லை. இதிலிருந்து தான் பிரச்சினை
ஆரம்பிக்கின்றது. ஒரு பத்து வயது பெண் மீது வன்
முறை நிகழ்த்தப்படுகின்றது என்றால், அங்கு வயது
பிரச்சினையில்லை. அவள் ஒரு பெண் குழந்தை.
மானம் தான் முக்கியம். அந்தப் பெண்ணை அம்மா
சரியாக வளர்க்கவில்லை. அல்லது அவளை சரியாக
பார்த்துக் க�ொள்ளவில்லை என்று கூறுவர். ஒரு
பதினெட்டு வயது பெண் மீது வன்முறை நிகழும்
ப�ோது, அந்தப் பெண் ஒழுக்கமற்றவள் என்று இந்த
சமூகம் கூறுகின்றது. பாலியல் வன்முறை தான்
உச்சபட்ச வன்முறை என்ற கருத்தியல் உள்ளது.
இதுவும் ஒரு கருத்தியல் வன்முறை தான்.
ஒரு ஆணுக்கு கை, கால்கள் வெட்டப்பட்டு
ள்ளது என்றும், ஒரு பெண்ணிற்கு பாலியல் வன்
முறை ஏற்பட்டதும் என்று பார்க்கும் ப�ோது. இதில்
ஆணுக்கு கை, கால் வெட்டப்பட்டதையே கூட
தலான வன்முறை என நான் பார்ப்பேன்.

கேள்வி:
	பெண்களுக்கான உரிமைகள், மனித
உரிமைகள் பற்றிய நமது க�ோரிக்கைகளை
உரத்துச் ச�ொல்லப்படுகின்ற காலகட்டத்தில்
நாங்கள் இருக்கிற�ோம். இருந்தாலும் ஏன்
பெண்கள் மீதான வன்முறைகள் நிகழ்கி
ன்றது?
பதில்:

அதாவது பெண்கள் மீது வன்முறைகள்
நிகழ்வதாலேயே பெண்கள் உரிமைகள் பற்றிப்
பேசுகின்றோம். பெண் உரிமைகள் பற்றிப் பேசுவ
தால், காலங்காலமாக பெண்கள் மீது நடத்தப்படும்
வன்முறைகள் ஒரே நாளில் நின்று ப�ோகும் என
பதில்:
இவற்றை நாம் எப்படிப் புரிந்து க�ொள்ள நாங்கள் நினைத்துவிட முடியாது. ஒரு சமூகத்தினு
வேண்டும் என்றால், உலகம் முழுவதும் பெண்ண டைய விழிப்புணர்வின் அடையாளமாக, அதன்
டிமை இருக்கின்றது. ஆனால் இலங்கை, இந்தியா முகமாக, மனிதர்கள் வன்முறையை வெறுக்க
ப�ோன்ற நாடுகளில் அவற்றின் தாக்கம் அதிகமாக வேண்டும். வன்முறையைத் தவிர்த்து வாழ வேண்
இருக்கிறது. இந்தியாவை எடுத்துக் க�ொண்டால், டும் என்ற ஒரு சர்வதேசக் குரல் எழுப்பப்பட்டு
இந்தியாவில் குறிப்பாக, இந்துமத ஆளுகை என்ப வருகின்றது. இவற்றில் நாங்கள் முழு முயற்சி
தும், இந்துமத கருத்தியல் என்ப தும் பெண்மீதான அடையவில்லை என்பதைத் தான் தற்போது
வன்முறைக்கு கூடுதலாக காரண மாகின்றது. இது த�ொடரும் வன்முறைகள் காட்டுகின்றது என நான்
தான் இந்த நாடுகளில் பெண்கள் மீதான வன் நினைக்கிறேன்.

கேள்வி:
	பெண்களுக்கு
எதிரானவன்முறைக
ளைத் தடுப்பதற்கான சர்வதேச சட்ட நியமங்
கள் என்ன?
பதில்:

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை தடுப்
பதற்கான சர்வதேச சட்டங்கள் எதுவும் இருப்பதாக
நான் நினைக்கவில்லை. அப்படி இருக்க வாய்ப்பும்
இல்லை. ஏனெனில், சர்வதேச சட்டங்கள் என்று
எதுவும் இல்லை. பல நாடுகளுக்கிடையில் சர்வ
தேச உடன்படிக்கைகள் என்று இருக்கின்றது.
இதில் உறுப்பு நாடுகளை பரிந்துரைக்கலாம்.
சர்வதேச சட்டங்களை பின்பற்றாத நாடுகள் மீது
நடவடிக்கை எடுத்ததாக இல்லை.

சர்வதேச அளவிலான விசாரணைகள்
நடை பெறுவதான த�ோற்றங்கள் தான் தற்போது
உருவாகியிருக்கின்றதே தவிர, அப்படியான விசார
ணைகள் முழுமையாக நடந்திருப்பதாக நாங்கள்
பார்க்கவில்லை. உதாரணமாக இலங்கையில் நடை
பெற்ற மனித உரிமை மீறல்கள் பற்றி, ப�ோரின்
தன்மை பற்றிய உறுதிப்பாட்டிற்குக்கூட பன்னா
ட்டு நிறுவனங்களால் இதுநாள் வரையிலும்வரமுடி
யவில்லை. அதாவது விசாரணைகளின் மிக அரி
தான விடயங்களைக்கூட அவர்களால் இறுதி முடி
வெடுக்க முடியவில்லை. ஆனால் முயற்சிகள்
நடப்பதாகவே நான் பார்க்கிறேன். சர்வதேச அள
வில் நாடுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு ப�ொது
மன்றமாக ஐ.நா. மன்றம�ோ, அப்படிப்பட்ட ஒரு
அமைப்போ உருவாக்கிக் க�ொள்ள வேண்டும் என
நினைக்கிற�ோம்.
	ப�ொருளாதார ஒப்பந்தங்களின் அடிப்படை
யில் பயந்து தான் சில நாடுகள் இந்த விடயங்களை
நடைமுறைப்படுத்துகின்றார்கள் என்று ச�ொல்ல
லாமே தவிர, சர்வதேச சட்டங்கள் யாரையும் கட்டுப்
படுத்த முடியும் என நான் நினைக்கவில்லை.
அப்படியும் இல்லை. ஒரு ப�ொதுவான நிலையில்,
அப்படியிருக்கும் ப�ோது, பெண்களுக்கு எதிராக
என்ன சட்டங்கள் இருக்க முடியும். ஒரு நாட்டிலும்
நீதி கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக சர்வதேச நீதி
மன்றத்தை அணுக முடியுமா என்பது இன்னும்
முழுமையாக நடைமுறைக்கு வராத, ஒரு க�ோட்பா
ட்டளவில் உள்ள விடயமாக இருக்கின்றன.
சமூகமா, சட்டமா பெண்களுக்கு ஆதரவாக
இருக்கின்றது என்ற கேள்வியை எழுப்பினால்,சட்
டம் தான் ஆதரவாக இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு
வன்முறை நிகழும் ப�ோதும் சட்டம் கடுமையாக்
கப்பட வேண்டும் என்ற க�ோரிக்கை எழுப்பப்படும்.
ஆனால் கடுமையான சட்டங்களால் அல்ல. தெளி
வான பார்வையுள்ள சட்டங்களால் தான் பெண்கள்
மீதான வன்முறையை குறைக்க முடியும். ஆணாதிக்
கச் சிந்தனையிலிருந்து விடுபட்ட பெண்ணிய சிந்த
னையுள்ள பார்வை வேண்டும். அண்மையில்கூட
மதுரை நீதிமன்றத்தில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு. பாலி
யல் வன்முறை செய்தவனை திருமண வயதை
அடைந்தவுடன் திருமணம் செய்து க�ொள்ள
வேண்டும் எனத் தீர்ப்புக் க�ொடுத்திருக்கின்றார்கள்.

த�ொடர்ச்சி 21ஆம் பக்கம்

,jo;
106

jkpofj;jsk;

thuhe;j kpd;dpjo;;
etk;gu; 26> 2020

17

fl;Liu

உரிய மரியாதையை மக்கள் செலுத்தவில்லை. முழு
அடைப்பு நடத்தவில்லை. ஆனால் விடுதலைப்
புலிகள் அமைப்புக்கு அவ்வளவு மரியாதையை
மக்கள் க�ொடுக்கின்றனர் என்று சினம் க�ொண்ட
சபாரத்தினத்தின் உறுப்பினர்கள், அருணாவுக்காக
வைக்கப்பட்டிருந்த தட்டிகளை அடித்து உடைத்த
னர். இதையடுத்து மீண்டும் நினைவுத் தட்டிகள்
அமைத்து அதற்குப் பாதுகாப்பாக ப�ோராளிகளை
நியமிக்கின்றனர். ஆனால் அந்த புலி உறுப்பினர்கள்
அழைத்துச் செல்லப்பட்டு தாக்கப்படுகின்றனர்.
இது குறித்து தெரிந்து க�ொள்ள சென்ற மூத்த
ப�ோராளி பசீர் காக்கா அவமானப்படுத்தப்பட்டு
அங்கிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்றார்.
இந்தச் சம்பவத்தின் த�ொடர்ச்சியாக லிங்கம்
சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற ப�ோது, அவருடைய கண்
ணிலே துப்பாக்கியை வைத்து சபாரத்தினத்தின்
உறுப்பினர்கள் சுட்டுக்கொல்கின்றனர்.
இந்தச் சம்பவத்தைத் த�ொடர்ந்து சபாரத்தி
னத்தின் மீதான சினம் புலிகளுக்கு வலுக்கின்றது.
ரெல�ோ இயக்கம் தடைசெய்யப்படுவதாக அறிவிக்
கப்படுகின்றது. தப்பிச்சென்ற சபாரத்தினம் துரத்தி
செல்லப்பட்டு சுட்டுக் க�ொல்லப்படுகின்றார்.
லிங்கம் நிகழ்வுக்குச் சில மாதங்களுக்குப்
பின்னர்,
மற்றொரு ப�ோராளியை தாயகத்திற்கு
ந்த ஒரு மனிதராக இருந்தாலும், அவரை பட்டு செத்தாலும் பரவாயில்ல, காத்தில்லாம சாகக்
முதலில் சந்திக்கின்ற ப�ோது ஏற்படுகின்ற கூடாது. காத்தைத் தடுக்காம உள்ள வந்து முன்னுக்கு அனுப்பி வைக்கும் நிகழ்வில் நானும் இருக்கிறேன்.
மதிப்பு, காலப்போக்கில் அவரின் குறைகளைக் இருங்கோ” என்றார். அந்தக் காண�ொளி, விக்டரின் அதே உணவகம். விருந்து நடக்கின்றது. “இங்கிரு
கண்ட பின் குறைந்து க�ொண்டே வரும்.
இறுதி ஊர்வலத்தையும், பழைய நினைவுகளையும், ந்து தான் லிங்கம் புறப்பட்டுப் ப�ோனான் அண்ண”
ஆனால் தலைவர் பிரபாகரன் மிகவும் காட்சிகளையும் விபரித்துக் க�ொண்டிருந்தது. என தலைவர் கனத்த நெஞ்சுடன் கூறுகிறார். அந்தச்
மாறு பட்டவர், தலைவர் ஆகட்டும், தமிழீழ விடு தலைவரின் கண்களை நீர் மூடி நின்றது. என்னால் சம்பவம் பல நாட்களுக்கு முன் நடந்திருந்தாலும்,
தலைப்புலிகள் இயக்கம் ஆகட்டும் நாம் சந்திக்கி அதை நன்றாகவே உணர முடிந்தது. ஏனெனில், அந்த உணவு விடுதிக்கு வந்தவுடனே அவருக்கு
ன்ற ஒவ்வொரு சந்திப்பிலும் அவர்கள் மீதான மதிப் நான் அவருக்கு மிக அருகில் அமர்ந்திருந்தேன். அந்தப் ப�ோராளியின் நினைவு வந்து அவரை எந்த
புக் கூடிக்கொண்டே ப�ோனது. எந்த நேரத்திலும் ஆனால் தன்னுடைய இவ்வாறான உணர்வுளைப் அளவுக்கு வாட்டியது என்பதை அருகில் இருந்து
ஏற்கனவே இருந்த மதிப்பு ஒரு அங்குலம் அளவும் ப�ோராளிகள் பார்த்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக உணர்ந்தவன் நான்.
குறையவில்லை என்பது முதல் சிறப்பாகும்.
அவர்களை நகைச்சுவையாக அழைத்து தனக்கு
முன்னால் அமர வைத்துக் க�ொண்டார்.
அந்த காண�ொளி நிறைவுபெறும் வரையில்
அவர் மிகுந்த வேதனையில் த�ோய்ந்துப�ோய் இருந்
ததை என்னால் இன்றளவிலும் மறக்க முடிய
வில்லை.
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• அதேப�ோல் மற்றொரு சம்பவமாக ப�ோராளி
லிங்கனை நினைவுகூர முடியும், அவர் தலைவர்
பிரபாகரனின் மெய்க் காவலராக இருந்தவர். பின்
னர் அவர் சென்னையில் இருந்து தாயகத்திற்கு
அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.
அவர் தாயகம் செல்லுகின்ற ப�ோது அவரு
தலைவர் பிரபாகரன் தன்னுடைய இயக்கப் க்கு விருந்து ஒன்று க�ொடுத்து அனுப்பி வைக்க
ப�ோராளிகள் மீது க�ொண்டிருந்த அளவு கடந்த முடிவு செய்திருந்தார் தலைவர். அன்றும் நான்
பாசம் குறித்து நான் நேரடியாக கண்டுக�ொண்ட சில தலைவருடன் இருந்தேன். தலைவருக்கு மிகவும்
வற்றை உங்களுடனும் பகிர்ந்து க�ொள்கிறேன்.
விருப்பமான ஒரு உணவு விடுதிக்கு அனைவரும்
சென்றோம். அங்கு உணவருந்திய பின்பு, லிங்கன்
• லெப். கேணல் விக்டர், தாயகத்தில் நடந்த ஒரு தாயகத்திற்கு புறப்பட்டுச் சென்றார்.
தாக்குதல் சம்பவத்தில் வீரமரணம் அடைந்து
விடுகின்றார். அவருடைய இறுதி நிழ்வு த�ொடர்
பான ஒரு காண�ொளி தலைவருக்கு அனுப்பப்
பட்டிருந்த ப�ோது, நான் தலைவரைச் சந்திக்கச்
சென்றிருந்தேன். அப்போது விக்டரின் இறுதி
நிகழ்வுக் காண�ொளி வந்திருப்பதைக் கூறி “பார்க்
கலாமா” என்று என்னிடம் கேட்டார். நானும் பார்
க்கலாம் என்று கூறியதும். அதற்கான ஒழுங்கு
செய்யப்பட்டது. நாம் இருவரும் ஒரு இரும்புக்
கட்டிலில் அமர்ந்திருந்தோம். அந்த மாவீரரின்
இறுதி நிகழ்வுக் காண�ொளி பார்வைக்கு தயா
ரானது.
அப்போது தாயகத்தில் ரெல�ோ இயக்கத்
எப்பொழுதும் தலைவருடன் பாதுகாப்புக் தின் தலைவர் சிறீ சபாரத்தினம் குழுவினர், புலிகள்
காக ப�ோராளிகள் இருப்பர். வீட்டினுள் இருக்கும் இயக்கத்தின் கிழக்கு மாகாண தலைவராக இருந்த
ப�ோது வாயிலில�ோ, அல்லது சாளரத்தின் அருகி அருணா, கடலில் ஒரு தாக்குதலில் இறந்து விட்டார்
ல�ோ அவர்கள் நின்றிருப்பர். அன்றும் இரு ப�ோரா என்ற செய்தியை கூறி, சபாரத்தினத்தின் ச�ொந்த
ளிகள் சாளரத்தின் அருகில் நின்றிருந்தனர்.
ஊரான கல்வியங்காட்டில், நினைவுத் தட்டிகளும்
விக்டரின்
நினைவுகளைத்
தாங்கிய முழு அடைப்பும் நடத்தியிருந்தனர். ஒரு விதத்தில்
காண�ொளி நகர்ந்து க�ொண்டிருந்தது. ச�ோகத்தின் அருணா, சபாரத்தினத்திற்கு தம்பி உறவானவர்
உச்சத்தில் இருந்தது தலைவரின் முகம். திடீரென தான்.
சாளரத்தின் அருகே பாதுகாப்புக்கு நின்றிருந்த
இந்த சூழலில் முன்னதாக மரணம் அடைந்த
ப�ோராளிகளைப் பார்த்து “நான் துப்பாக்கிக் குண்டு ரெல�ோ அமைப்பு த�ோழர்களின் தட்டிகளுக்கு

இது சிறு சம்பவங்கள் தான். தலைவர்
பிரபாகரன் ஒவ்வொரு ப�ோராளிகள் மீதும் தனிப்ப
ட்ட அக்கறை, அன்பு உள்ளவர் என்பது அவருடன்
இருந்தவர்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும்.
• முன்னாள் தமிழக முதல்வர் எம்.ஜி.ராமச்சந்
திரனுக்கும் விடுதலைப்புலிகளுக்குமான உறவு.
	த�ொடக்கத்தில் ஈழத்தில் உருவான எல்லா
இயக்கங்களுக்கும் ஆதரவு தெரிவித்து வந்த
எம்.ஜி.ஆர், பின் விடுதலைப்புலிகளை மட்டும்
ஆதரிக்கத் த�ொடங்குகிறார். எம்.ஜி.ஆருக்கும் தலை
வருக்குமான நட்புப் பற்றி நான் இங்கு கட்டாயம்
குறிப்பிட வேண்டும். 1984ஆம் ஆண்டு இறுதிப்
பகுதியில் மருத்துவ சிகிச்சைக் காக வெளிநாடு
சென்று 1985ஆம் ஆண்டு நடுப் பகுதியில் மீண்டும்
தமிழகம் வந்திருந்தார் எம்.ஜி.ஆர். அப்போதெல்
லாம் எம்.ஜி.ஆருக்கு மூளை குழம்பி விட்டது என்று
பலரும் பேச ஆரம் பித்து விட்டார்கள். நான் அதை
தலைவரிடம் ச�ொல்லி எம்.ஜி.ஆர் மருத்துவத்
துக்குப் பின்னால் எப்படியிருக்கிறார், அவர் மன
நிலை எவ்வாறு உள்ளதென்று கேட்டேன். அதற்கு
அவர், அவர் நல்ல தெளிவாக இருக்கிறார் என்று
கூறி, ஒரு சம்ப வத்தைச் ச�ொன்னார்.
	வெளிநாட்டில் இருந்து ஆயுதம் க�ொண்டு
வருவதற்கான உதவியை எம்.ஜி.ஆரிடம் தான்
தலை வர் கேட்டிருக்கிறார். அதன்படி அந்த ஆயுதங்
களை பாதுகாப்பாக புலிகள் கையில் கிடைப்
பதற்கான ஏற்பாட்டை எம்.ஜி.ஆர் செய்திருக்கி
றார். ஆனால் திடீரென உடல்நிலை மீண்டும்
ம�ோசம் அடைய, அவர் வெளிநாடு செல்ல வேண்
டிய நிலை ஏற்பட்டு விட்டது. பின் சிகிச்சைமுடிந்து

த�ொடர்ச்சி 22ஆம் பக்கம்
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வருமான வரி திடீர் ச�ோ
தனை, அவரது திரை
ப்படத்திற்கான தடை
ப�ோன்றவைமேற்
க�ொள்ள ப ்ப டு வ த ா
க வு ம்நம்ப ப ்ப டு
கின்றது.

மேற்கு வங்காளம்.

மேற்கு வங்கத்தில் 2016
ஆம் ஆண்டு நடந்த
சட்ட சபைக்கான தேர்த
லில் 294 த�ொகுதி களில்
பாஜக வால் மூன்று
த�ொகுதிகளில் மட்டும்
வெற்றி பெற முடிந்தது.
ஆ ன ா ல் 2 0 1 9 ஆ ம்
ஆண்டு நடந்த இந்திய
நாடாளுமன்றத்திற்கான
தேர்தலில் மேற்கு வங்க
த்தின் 42 த�ொகுதிகளில்
18இல் பாஜக வெற்றி
பெற திரிணாமுல் காங்
கிரசுக் கட்சி 22 த�ொகுதி
களில் வெற்றி பெற்றது.
மேற்கு
வங்கத்தில்
மம்தா பனர்ஜீ தலைமை
யிலான
திரிணாமூல்
காங்கிரசின் ஆட்சியை
முடிவிற்கு
க�ொண்டு
வர அமித ஷா மாதம்
இரண்டு தடவையும்,
ந்தியாவின் ஆந்திரப் பிரதேசம், சதிஸ்கர்,
பாஜக
வின்
செயற்
தலைவர்
ஜே பி நட்டா மாதம்
ஜார்கண்ட், கேரளா, மஹாராஸ்ட்ரா, ஒடிசா,
தெலங்கானா, மேற்கு வங்கம் ஆகிய முக்கிய மூன்று தடவையும் மேற்கு வங்கத்திற்கு பயணம்
மாநிலங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் (பாஜக) செய்வதா கவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பாஜக
ஆட்சி நடக்கவில்லை. இந்தியப் ப�ொருளாதாரத்தை
பாஜகவின் பிடியில் வைத்திருக்க மஹராஸ்ட்ரா,
தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில்
அதன் ஆட்சி நடக்க வேண்டும். இந்த மூன்று வின் சதிகள் நிறைந்த தலையீட்டின் பின்னர் மேற்கு
மாநிலங்களும் இந்தியாவில் ப�ொருளாதார அடிப் வங்க அரசியலில் இனவாதமும் மதவாதமும்
அங்கு தீவிரமடைந்து வருகின்றது. திரிணாமூல்
படையில் பெரிய மாநிலங்களாகும்.
காங்கிரசில் உள்ள இந்து மதத்திற்கு முக்கியத்துவம்
க�ொடுக்கும் அரசியல்வாதிகள் அக்கட்சியில் இரு
தளபதி அமித் ஷா
குஜராத்தில் மூன்று தடவைகள் பாரதிய ந்து விலகி, பாஜகவில் இணைகின்றார்கள். அதே
ஜனதாக் கட்சியை ஆட்சியில் அமரச் செய்து புகழ் வேளை ச�ோனியாவின் காங்கிரசுக் கட்சியில் உள்ள
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தமிழ்நாடு

2021 மே மாதம் நடக்கவிருக்கும் தமிழ்நாடு
சட்ட சபைத் தேர்தலில் பாஜக ஆட்சியைக் கைப்
பற்ற முடியாது என்றாலும், கணிசமான த�ொகுதி
களில் வெற்றிபெற வேண்டும் என பாஜக
உறுதியாக நிற்கின்றது. அதற்காக பல திரையு
லகப் பிரபலங்களை தமது கட்சியில் இணைக்க
திட்டமிட்டுள்ளது. அண்ணா திமுகவுடன் கூட்
டணி அமைப்பதும், அறுபது த�ொகுதி களில்
ப�ோட்டியிடுவதும் அதன் முதல் இலக்கு. பின்னர்
மாற்றுக் கட்சிகளின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில்
20விழுக்காட்டுக்கு அதிகமான உறுப்பினர்களை
பாஜகவிற்கு தாவச் செய்து கட்சியைப் வலிமையா
க்குவதும், ஆட்சியைப் பிடிப்பதும் பாஜகவின்
அடுத்த இலக்கு. அதை மனதில் க�ொண்டுஅமித்
ஷா 2020 நவம்பர் 21ஆம் திகதி தமிழ்நாடு சென்
றுள்ளார். அண்ணா திமுக இருபது த�ொகுதிகளு
க்கு அதிகமான த�ொகுதிகளை பாஜகவிற்கு க�ொடு
க்க தயாரில்லை. அண்ணா திமு கவின் உயர்மட்
டத்தில் இருப்பவர்கள் தாம் சேர்த்து வைத்துள்ள
ச�ொத்துக்களுக்கு எதிராக வருமான வரித்துறை
பாயாமல் இருக்க சில விட்டுக் க�ொடுப்புக்களைச்
செய்ய தயாராக இருக்கின்றார்கள். ஆனால்
அண்ணா திமுகவின் இடைநிலைத் தலைவர்களும்
த�ொண்டர்களும் 2019ஆம் ஆண்டு நடந்த பாராளு
மன்றத் தேர்தலில் 39 த�ொகுதிகளில் ஒரு த�ொகுதி
யில் மட்டும் தாம் வெற்றி பெற்றதற்கு பாஜகவுடன்
அண்ணா திமுக அமைத்த கூட்டணிதான் காரணம்
என நம்புகின்றா ர்கள்.

அமித் ஷாவின் தமிழ்நாட்டு வியூகம்

Nty; ju;kh

பெற்ற நரேந்திர ம�ோடியின் தளபதியாக விளங்கி
யவர் அமித் ஷா. ம�ோடி இந்தியாவின் தலைமை
அமைச்சராகிய ப�ோது, மாநில அரசியல்வாதியாக
இருந்த அவர், 2014ஆம் ஆண்டு பாஜகவின் தேசி
யத் தலைவரானார். தற்போது ம�ோடியின் அமைச்
சரவையில் உள்துறை அமைச்சராகவும் இருக்கின்
றார். மாணவப் பருவத்திலேயே மதவாத ஆர் எஸ்
எஸ் அமைப்பில் இணைந்த அமித் ஷா, தனது
33ஆவது வயதில் குஜராத் சட்ட சபை உறுப்பி
னரானார். அதைத் த�ொடர்ந்து பாஜகவின் தேர்தல்
கடமைகளில் முக்கிய பங்கு வகித்தார். அவரது
ஆரம்பகால அரசியல் செயற்பாடே காங்கிரசுக்
கட்சியின் இரண்டாம் நிலைத் தலைவர்களைச்
சந்தித்து அவர்களை பாஜக பக்கம் இழுத்து
பாஜகவின் உறுப்பினராக்குவதே. அதை குஜராத்
முழுவதும் வெற்றிகரமாக செயற்படுத்தியதால்,
குஜராத் மாநிலத்தில் 2001ஆம் ஆண்டு காங்கிரசுக்
கட்சி ஆட்சியில் இருந்து அகற்றப்பட்டு, பாஜக
ஆட்சியைக் கைப்பற்றியது. தேர்தலில் வெற்றி
பெற்ற எதிர்க்கட்சியினரை பெரிய அளவில் கட்சி
மாறச் செய்வதிலும் திறன் மிக்கவர் அமித் ஷா.
இதற்காக அவர் பஞ்சதத்திரத்தில் கூறப்படும் சாம,
பேத, தான, தண்டம் ஆகியவற்றை பயன்படுத்து
வார் எனச் ச�ொல்லப்படுகின்றது. இந்தியாவில்
ஆட்சியில் இருக்கும் கட்சியில் இருப்பவர்கள்
வருமான வரித்துறை, சிபிஐ என்னும் சட்ட அமுலாக்
கத் துறை மற்றும் பல உளவுச் சேவைகளை தமது
தேவைகளுக்காக பயன்படுத்துவார்கள் என்ற குற்ற
ச்சாட்டும் பரவ லாக உண்டு. ஒரு நடிகர் ஆளும் கட்
சிக்கு ஆதரவாக இல்லா விடில் அவரது வீட்டில்

இஸ்லாமியத் தலைவர்கள் அதில் இருந்து விலகி
திரிணாமுல் காங்கிரசில் இணைகின்றார்கள். இந்த
இரு வகையான தாவல்களில் 2021 ஏப்ரல் மாதம்
நடக்க விருக்கும் மேற்கு வங்க சட்ட சபைக் கான
தேர்தல் முடிவுகள் தங்கியிருக்கின்றன.

கேரளா

	கேரளாவின் சட்டசபைக்கான தேர்தல்
2021 ஜூன் மாதம் நடக்கவிருக்கின்றது. 2016 ஆம்
ஆண்டு நடந்த கேரள சட்ட சபைத் தேர்த லில்
பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி 14% வாக்குக
ளைப் பெற்றிருந்த ப�ோதும், 140 த�ொகுதிகளில்
ஒரு த�ொகுதியில் மட்டும் அது வெற்றி பெ ற்றது.
2019ஆம் ஆண்டு நடந்த இந்தியப் பாரா ளுமன்றத்தி
ற்கான தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி அமைத்து
இருபது த�ொகுதிகளிலும் ப�ோட்டியிட்ட ப�ோதும்,
ஒரு த�ொகுதியிலும் வெற்றிபெறவில்லை. அதன்
பின்பு பாஜக கேரளாவில் அதிக கவனம் செலுத்தி
வருகின்றது. என்றாலும் 2021 ஜூனில் நடக்கவிருக்
கும் தேர்தலில் சில த�ொகுதிகளில் மட்டும் வெற்றி
பெற வாய்ப்புண்டு.

பாஜகவின் முதலாவது திட்டம் திமுகவை
தேர்தலில் வெற்றியடையாமல் செய்ய வேண்டும்.
இரண்டாவது அண்ணா திமுகவை அடுத்துக்
கெடுக்க வேண்டும். 2021 தமிழ்நாடு சட்ட மன்றத்
தேர்தலில் பாஜகவால் ஆட்சியைப் பிடிக்க முடியாது
என்பது அமித் ஷாவிற்கு தெரியும். திமுகவில்
இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட கருணாநிதியின் மூத்த
மகனான முக அழகிரியை இரண்டாவது மகன் மு
க ஸ்டாலினிற்கு எதிராக திருப்பவும் அமித் ஷா
முயல்கின்றார். திமுகவின் தேர்தல் வெற்றிகளுக்கு
காரணமாக இருக்கும் வாக்காளர்களுக்கு பணம்
க�ொடுக்கும் வேலைகளை இல்லாமற் செய்ய
வேண்டும். திமுகவில் இருந்து சிலரை கட்சி தாவச்
செய்ய வேண்டும். இவற்றின் மூலம் திமுகவை
வெற்றியடையாமல் தடுக்க வேண்டும். 2026ஆம்
ஆண்டு அல்லது அதற்கு முன்னர் நடக்க விருக்கும்
தமிழ்நாடு சட்ட மன்றத் தேர்தலில் கழகங்களில்
இருந்து முக்கிய தலைவர்களைப் பிரித்து பாஜக
வுடன் இணைத்தும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி
ப�ோன்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்தும்
ப�ோட்டியிட்டு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியைக் கைப்
பற்றுவது அமித் ஷாவின் வியூகத்தில் முக்கிய
இடம் பெறும் என்பதில் ஐயமில்லை.
குஜராத்தில் கட்சித் த�ொண்டனாக இருந்து
ஊர் ஊராகச் சென்று பாஜக அரசை அமைத்தது
ப�ோல் தமிழ்நாட்டில் செய்ய உள்துறை அமைச்சர்
அமித ஷாவிற்கு நேரமில்லை. இந்தியா முழுவதும்
மட்டுமல்ல கஷ்மீர் எல்லைகளிலும் அவரது
கவனம் சிதறிக் கிடக்கின்றது. தமிழ்நாட்டுக்கு
மாதம் இரண்டு தடவை பயணம் செய்யவும்
வாய்ப்பில்லை. எஸ் வி சேகர், எச் ராஜா, வை. ஜீ
மகேந்திரனின் மகள் ப�ோன்றவர்கள் இருக்கும்
வரை தமிழ்நாட்டை பாஜக கைப்பற்றும் வாய்ப்பு
இல்லை.
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ஏனென்றால் இந்திய நாடு ஏதிலியர் தகு
நிலை பற்றிய 1951ஆம் ஆண்டின் ஐ.நா ஒப்பந்தத்
தில�ோ, அடுத்து வந்த 1967ஆம் ஆண்டின் வகை
முறை உடன்படிக்கையில�ோ ஒப்பமிடவில்லை.
இன்று வரை ஒப்பமிட மறுத்தும் வருகிறது.
இலங்கைத் தீவிலிருந்து உயிர்தப்பி இந்தியா
வந்துள்ள தமிழ் ஏதிலியர் சற்றொப்ப நாற்பது
ஆண்டுகளாக நாடற்றவர்களாக அல்லலுற்றுக்
கிடக்கின்றனர். இத்தனை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும்
அவர்களுக்கு இடைக்காலக் குடியுரிமைகூட வழங்
ர�ோனா
பெருந்தொற்றுக்
காலம் கப்படவில்லை, இந்த மண்ணில் பிறந்து வளர்ந்த
த�ொடங்கும் வரை இந்தியாவிலும், ஏதிலியர் குழந்தைகளும் அதே அவல நிலையில்
தமிழ்நாட்டிலும் பரவலாக நடந்து க�ொண்டிருந்த தான் உள்ளனர்.
ப�ோராட்டம் இந்திய அரசின் குடியுரிமைத் திருத்தச்
குடியுரிமை இருக்கட்டும், அவர்கள் ஏதிலி
சட்டத்துக்கு எதிரான ப�ோராட்டமே. மதத்தைக் யராகக் கூட அறிந்தேற்கப்படவில்லை. உரிய ஆவ
காரணங்காட்டிக் குடியுரிமை வழங்க மறுப்பதற்கு ணங்கள் இல்லாமல் வந்தேறிய அயலார் என்பதே
எதிரான இந்தப் ப�ோராட்டத்தில் முன்னுக்கு வந்த அவர்களின் சட்டநிலை. ஒரு சாதியில் பிறந்தவர்
சிக்கல்களில் ஒன்று ஈழத்தமிழ் ஏதிலியர் த�ொடர் இறுதி வரை அந்தச் சாதியில்தான் இருந்தாக வேண்
பானது. க�ொர�ோனாவினால் அரசின் நடவடிக்கை டும் என்பது ப�ோல் இந்தியாவில் அகதிக்குப் பிறந்
யும், அதற்கு எதிரான ப�ோராட்டமும் தள்ளிப் தவரும் அகதியாகத்தான் இறுதி வரை இருந்தாக
ப�ோயின. க�ொர�ோனா நெருக்கடி தணியும் ப�ோது, வேண்டும். எத்தனை தலைமுறைகளானாலும் அக
அவை மீண்டும் முன்னுக்கு வரும் என்பதில் ஐய திக்கு அகதிநிலையிலிருந்து விடுதலை கிடையாது.
மில்லை.
ஆனால் 1948 உலகளாவிய மாந்தவுரிமைச்
	க�ொர�ோனாவின் நலவாழ்வியல் நெருக்கடி சாற்றுரையில் இந்தியா ஒப்பமிட்டிருப்பது, மறந்து
யாலும், இன்னும் கூடுதலாகவே ப�ொருளியல் ப�ோவதே இவர்களுக்கு வசதியாக உள்ளது. இந்திய
நெருக்கடியாலும் அனைத்துத் தரப்பினரும் தாக் உயர்நிலை நீதிமன்றங்கள் இந்தச் சாற்றுரைக்குச்
குண்ட ப�ோதிலும், ஒடுக்கப்பட்டவர்களும், ஒதுக்க சட்ட மதிப்புக் க�ொடுக்கின்றன.
ப்பட்டவர்களும் கூடுதலாகவே தாக்குண்டார்கள்.
இந்தச் சாற்றுரையின் உறுப்பு 14, தஞ்சம்
இந்த வகையில் இந்தியாவிலும் ஏதிலியர் ஆகப் க�ோரவும், பெறவும் ஒவ்வொருவருக்கும் உரிமை
பெரும் துன்பத்துக்கு ஆளானார்கள். தமிழ் நாட்டில் இருப்பதை வலியுறுத்துகிறது. இந்தச் சாற்றுரை
வழக்கமான பிழைப்பு வழிகளும் அடைபட்டுப் யின் அடிப்படையில் ஏதிலியர் நிலை குறித்துச்
ப�ோய், ஈழத்தமிழ் ஏதிலியர் பட்ட துயரம் பற்றிய சட்டம் இயற்றும்படி உச்ச நீதிமன்றமும் அரசுக்கு
தரவுகள் இன்னும் முழு அளவில் வெளிப்படா அறிவுறுத்தியுள்ளது.
மலே உள்ளன.
இந்திய அரசு ஏதிலியர் உரிமை த�ொடர்
ஏதிலியர் நலன் என்பது உரிமைகள் பான பன்னாட்டுச் சட்டங்களையும் மதிப்ப
த�ொடர்பானதே தவிர, அரசுகளின் தயவில் தில்லை, உள் நாட்டிலும் சட்டம் இயற்றுவதில்லை
யார�ோ சிலர் ஏத�ோ சில நன்மைகளைப் பெற்றுக் என்று உறுதி யாகவுள்ளது. ஏதிலியர் சிக்கலைப்
க�ொள்வது பற்றியதன்று.
புவிசார் அரசியல் நலன், உள்நாட்டு அரசியல்
நலன் என்ற க�ோணத்தி லிருந்தே அணுகுவதுதான்
த�ொடக்கத்திலிருந்தே இந்திய அரசின் நடைமுறை
யாக உள்ளது.
இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தின் பதின�ோராம் உறு
ப்பைப் பயன்படுத்தி நாடாளுமன்றம் இயற்றிய
சட்டம் தான் இந்தியக் குடியுரிமைச் சட்டம், 1955
என்பது. இந்தச் சட்டமும் சட்டப் புறம்பான குடி
யேறிகள்(illegal immigrants) பற்றிப் பேசுகிறதே
தவிர, ஏதிலியர் (அல்லது அகதிகள்) குறித்து எதுவும்
ச�ொல்லவில்லை. எனக்குத் தெரிந்தவரை இந்தியா
வில் ஏதிலியர் பற்றிப் பேசும் சட்டமே இல்லை.
இந்தியாவில் தஞ்சமடைந்துள்ள ஈழத்தமிழர்களின்
அதாவது இந்திய அரசைப் ப�ொறுத்தவரை,
சட்டப்படியான தகுநிலை என்ன? 1980 களின் ஏதிலியர் த�ொடர்பான பன்னாட்டுச் சட்டமும்
த�ொடக்கத்திலிருந்து ஈழத் தமிழ் மக்கள் சற்றொ இல்லை, உள்நாட்டுச் சட்டமும் இல்லை என்பதே
ப்ப இரண்டு இலட்சம் பேர் வரை இந்தியாவில் உண்மை. இந்தச் சட்ட வெறுமைதான் ஈழத்தமிழ்
அடைக்கலமாகியுள்ளனர்.
ஏதிலியரை உரிமையற்ற அடிமை நிலையில் வைத்
இவர்களில் கிட்டத்தட்ட பாதிப்பேர் அகதி துள்ளது. பன்னாட்டுச் சட்டங்கள் அறிந்தேற்றுள்ள
முகாம் எனப்படும் முகாம்களிலும், இன்னும் பாதி ஏதிலியர் உரிமை எதுவும் அவர்களுக்குப் ப�ொருந்
ப்பேர் வெளியிலும் வசிக்கின்றனர். நிர்க்கதியாகத் தாது. உள்நாட்டளவில�ோ அவர்கள் ஆட்சியாளர்
தவித்துக் கிடக்கும் இம்மக்களில் யாருக்கும் இந்தி களின் தயவை எதிர்நோக்கும் நிலைதான்!
யக் குடியுரிமை வழங்கப்படவில்லை என்பது
ஆனால் 1948 உலகளாவிய மாந்தவுரிமைச்
மட்டுமல்ல, பன்னாட்டுச் சட்டங்களின்படி அவர் சாற்றுரையில் இந்தியா ஒப்பமிட்டிருப்பதை நினை
கள் ஏதிலியராகக்கூட நடத்தப்படுவதில்லை.
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வுபடுத்த வேண்டியுள்ளது. மறந்து ப�ோவதே இவர்
களுக்கு வசதியாக உள்ளது. இந்திய உயர் நிலை நீதி
மன்றங்கள் இந்தச் சாற்றுரைக்குச்சட்ட மதிப்புக்
க�ொடுக்கின்றன.
இந்தச் சாற்றுரையின் உறுப்பு 14, தஞ்சம்
க�ோரவும், பெறவும் ஒவ்வொருவருக்கும் உரிமை
இருப்பதை வலியுறுத்துகிறது. இந்தச் சாற்றுரை
யின் அடிப்படையில் ஏதிலியர் நிலை குறித்துச்
சட்டம் இயற்றும்படி உச்ச நீதிமன்றமும் அரசுக்கு
அறிவுறுத்தியுள்ளது.
	காங்கிரஸ், பாஜக எந்தக் கட்சியின் தலை
மையில் என்றாலும் இந்திய அரசு ஏதிலியர் சிக்கலு
க்குச் சட்டப்படியான தீர்வு காண்பதை விடவும்,
ஏதிலியரைப் புவிசார் அரசியல் சதுரங்கப் பலகை
யில் பகடைகளாக நகர்த்தவே விரும்புகிறது.
எனவே, தமிழகத்தில் இயங்கி வரும் ஈழத்
தமிழ் ஏதிலியர் கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தும் க�ோரி
க்கைகளில் முதன்மையான ஒன்று இந்திய அரசு
பன்னாட்டுச் சட்டங்களை மதிக்கவும் ஏதிலியர்
உரிமை த�ொடர்பான உள்நாட்டுச் சட்டம் இயற்ற
வும் வேண்டும் என்பதாகும்.
இனவழிப்புக் குற்றத்தால் துயரப்பட்ட --ஐ.நா அறிக்கைகளின்படியேகூட ப�ோர்க் குற்றங்
களாலும் மாந்தப் பகைக் குற்றங்களாலும் துயர
ப்பட்ட --- ஒரு மக்களினம் நீதிக்காகப் ப�ோராடிக்
க�ொண்டிருக்கிறது. அவ்வினத்தின் ஒரு கூறு இந்தி
யாவிலும் நாடற்ற அவலநிலையில் அல்லலுற்று
வருவது தமிழ்நாட்டுக்கோ, இந்தியாவுக்கோ
பெருமை சேர்ப்பதாகாது.
இந்தியாவிலேயே பிறந்து, இந்தியாவி
லேயே வளர்ந்த ஒருவருக்கும்கூட அவர் அகதி
என்பதால் குடியுரிமை கிடையாது என்பது இந்த
மாந்த வுரிமை ஊழிக்குப் ப�ொருந்தக் கூடியதன்று.
அமெரிக்காவிற்குப் ப�ொருளீட்டச் சென்ற இந்தி
யர்களுக்கு அமெரிக்கக் குடியுரிமை தேவை
என்றால், இந்தியாவிற்கு உயிர்பிழைக்க வந்த
ஈழத்தமிழர்களுக்குக் குடியுரிமை வேண்டாமா?
தமிழீழ ஏதிலியர் துயர் துடைப்பு மட்டும
ன்று நம் க�ோரிக்கை. அவர்களுக்கு அரசியல்
குடியியல் உரிமைகள் உறுதி செய்யப்பட வேண்
டும். இது இங்கு அவர்களின் வாழ்வைக் காத்துக்
க�ொள்வதற்காக மட்டுமன்று. அவர்களை நாடற்
றவர்களாக்கிய தாயக நிலைமையில் மாற்றம்
ஏற்படுத்துவதற்காக அறவழியில் ப�ோராடும்
உரிமை வேண்டும். அகதி வாழ்விலிருந்து விடு
பட்டு விடுமை வாழ்வு வாழ வேண்டுமானால்,
அதற்காக எங்கிருந்தாலும் ப�ோராடும் உரிமை
வேண்டுமல்லவா?

இந்நாட்டுக் குடிமக்களுக்கு நிகரான
அரசியல், குடியியல் உரிமைகள் வேண்டும் என
வலியுறுத்தும் ப�ோதே, உடனடி வாழ்க்கைத் தே
வைகளைக் கருதியும் சில க�ோரிக்கைகளை ஈழ
ஏதிலியர் கூட்டமைப்பு வலியுறுத்துகிறது.

இத�ோ எமது க�ோரிக்கைப் பட்டியல்:

• இலங்கைத் தமிழ் அகதிகள் எனப்படும் தமிழீழ
ஏதிலியர் அனைவர்க்கும் இந்நாட்டில் இடைக்கா
லக் குடியுரிமை வழங்க வேண்டும்.
• தமிழீழ ஏதிலியரின் அரசியல், குடியியல் உரி மை
களும் ப�ொருளியல் உரிமைகளும் சட்டத்திலும்,
நடைமுறையிலும் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
• பிறநாட்டு ஏதிலியர�ோடு ஒப்பிட்டால், தமிழீழ
ஏதிலியர்க்கு எதிராகப் பாகுபாடு காட்டுவதை

த�ொடர்ச்சி 21ஆம் பக்கம்
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விட்டது. அரசு அல்லது நிலப்பிரதேசத்துக்குள் மட்டு
ப்படுத்துகின்ற முன்னைய எண்ணக்கருவைப்
ப�ோலன்றிச், சமகாலச் சிந்தனைகளுக்கு ஏற்ப ஓர்
புதிய நாடாக இருக்கிறார்கள். ஈழத் தமிழ் மக்களின்
பூர்வீக நிலங் களும் பெரும் எண்ணிக்கையான ஈழத்
தமிழ் மக்களும், தமக்கு எதிரான, தம்மை அடக்கி
யாளும் எண்ணங்களைக் க�ொண்ட சக்திகளின் நடு
வில் தற்போது அகப்பட்டிருக்கின்ற ப�ோதிலும்,
இந்த நாடு முன்னரைவிட அளவில் எவ்வளவ�ோ
பெரிதாகவும் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் பாரிய முன்
னேற்றத்தைக் கண்டிருக்கும் ஒரு மக்களினத்தைக்
க�ொண்ட த ா க வு ம்வள ர் ந் தி ரு க் கி ன்ற து எ ன்ற
உண்மை உணரப்பட வேண்டும்.
எதிர்காலத்திலே உருவாகப் ப�ோகின்ற ஒரு
நாடாக மட்டும் தமிழ் ஈழத்தை நாம் கண்ணோக்க
முடியாது. அந்த நாடு ஏற்கனவே உருவாகி விட்டது
என்பது மட்டுமன்றி, பூக�ோளப்பரப்பில் இந்தநாடு
தனக்கென்று தனித்துவமான எண்ணத்தை வடிவ
மைத்து, அந்த எண்ணத்தை உரக்கச் ச�ொல்லத் த�ொட
ங்கி விட்டது. உண்மையாகச் ச�ொல்வதாயின்,
புலம்பெயர்ந்து வாழும் ஈழத்தமிழ் மக்கள் தாம்
க�ொண்டிருக்கின்ற ஆற்றலை முதலில் தெளிவாக
இனங்காண வேண்டும். அப்படியாக அந்த ஆற்றல்
இனங் காணப்படும் ப�ொழுது, உலகமும் அதனை
அங்கீகரிக்கும் நேரம் உருவாகும்.
பாரம்பரியக் கட்டமைப்புகளுக்குள்ளே
மட்டும் நின்று சிந்திப்பதை விடுத்து, நாட்டைக்
கட்டியெழுப்புவதில் இருந்து பன்னாட்டு அரச
தந்திரம் (global diplomacy), குடியுரிமை, சனநாயகம்
ப�ோன்ற அனைத்து விடயங்களிலும், துணிந்து, புதிய
எண்ணக்கருக்களை வடிவமைத்து அவற்றுக்குச்
செயல்வடிவம் க�ொடுப்பதே தமிழ் ஈழத்துக்கான
ப�ோராட்டத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில் தற்போது
இருக்கின்ற சவால் எனக் க�ொள்ளலாம்.

nfhs;if MW:
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பல்வேறு தமிழ் அமைப்புகள், குழுக்கள்,
தனிநபர்கள் ஆகிய�ோரை ஒருங்கிணைத்து, வேறு
விடயங்களில் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட மாற்றுக்க
ருத்துக்களைக் க�ொண்டிருந்தாலும், ஒரு ப�ொதுத்
தளத்தில், ஒரு ப�ொதுவான இலக்குக்காக அனை
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யும் - உலகெங்கும் புலம்பெயர்ந்து வாழும் தேசங்
கடந்துறை ஈழமக்களைத் தங்கள் ஈழத்தாயக த்துடன்
பெருமைப்படுத்தும் நாளாகவும் திகழ்கிறது. இந்த
தன் இனத்தின் மான மனிதரைக் க�ொண்டாடும்
தன்மையைப் பழங்குடித் தன்மைக்கு வீழ்ச்சி வருகி
ன்ற நேரத்திலும்கூட மறவாது க�ொண்டாடும் பண்
பினை “வழங்குவதுள் வீழ்ந்தக் கண்ணும் பழங்
குடி - பண்பிற்றலைப்பிரிதலின்று”எனக் குடிமைக்
கடனாகவே வள்ளுவர் சிறப்பித்துரைப்பதைக்
காண்கிற�ோம். இதனால் மாவீரரைப் ப�ோற்றுதல்
என்பது ஈழத்திலும் புலம்பெயர்ந்து உலகெங்கும்
வாழும் ஈழத் தமிழர்களிடையிலும் குடிமைக்
கடமையாகவும் திகழ்கிறது.
இவ்வாறு குடிமைக் கடமையாக மாவீர
ரைப் ப�ோற்றும் பண்பாட்டை முடியாட்சிக்காலம்
முதல் இன்று வரை உலக அரசுக்களும், உலக
அமைப்புக்களும் மக்கள் உரிமையாகவும் தேசக்
கடமையாகவும் கருதுகிறார்கள் என்பதற்கு மிகச்
சிறந்த உதாரணமாக 1920 இல் 1ஆம் உலகப்போரில்
உயிர்நீத்த வீரர்களைப் ப�ோற்றுவதற்கு பிரித்தானி
யாவின் 5ஆவது ஜ�ோர்ஜ் மன்னர் த�ொடக்கிவைத்த
பதின�ோராம் மாதம் பதின�ோராம் நாள் பதின�ோரா
வது மணி பதின�ோராவது நிமிடம் பிரித்தானியா
விலும் ப�ொதுநலவாய நாடுகளிலும் இருநிமிட
அமைதி வணக்கம் செய்யும் முறைமை இன்று
வரை த�ொடர்வது சிறந்த உதாரணமாகிறது. 1ஆம்
உலகப் ப�ோர்நடந்த புல்வெளிகளில் க�ொல்லப்ப
ட்டவர் நினைவாக அந்த புல்வெளிகளில் மலரும்

njhlu;r;rpfs;

வரும் பணியாற்றக்கூடிய ஒரு தந்திர�ோபாயத்தை
வகுப்பது, தற்போதைய சூழலைப் ப�ொறுத்தவரை
யில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விடய
மாகும். ஒரே விதமாக எல்லோரையும் சிந்திக்க
வைப்பது சனநாயகம் அல்ல. அதற்கு மாறாக,
வேறுபாடுகளின் நடுவிலும் ஒரு ப�ொதுவான
இலக்கை அடைய அனைவரும் ஒருங்கிணைத்து
உழைப்பது தான் சனநாயகம் ஆகும். சனநாயக
வழிமுறைகளின் ஊடாக இவ்வாறான ஒரு ஒற்று
மையை எம்மால் காட்சிப்படுத்த முடிந்தால், அப்
ப�ோது தமிழ் ஈழத்தின் காத்திரமான தன்மையை
உலகமும் புரிந்து க�ொள்ளும் நிலை உருவாகும்.

thuhe;j kpd;dpjo;;
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நாம் எங்கெங்கெல்லாம் வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்கி
ன்றோம�ோ, அங்கங்கெல்லாம் எமது தமிழ் ஈழத்
தைக் கட்டியெழுப்பும் செயற்பாட்டைத் த�ொடங்
குவ�ோம்.

nfhs;if VO:
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எந்த ஒரு ப�ோராட்டத்திலும் ஒருவர் தன்னை
எதிர்ப்பவர்களிடமிருந்து பாடங்களைக் கற்றுக்
க�ொள்ள வேண்டும் என்பது என்னவ�ோ உண்மை
தான். ஆனால் அதே நேரத்தில் எதிராளிகள் செய்வ
தையே எந்தவித மாற்றமும் இன்றி அப்படியே
பின்பற்றுவதும் ஏற்புடைய விடயமாக இருக்க
முடியாது. அடக்குமுறைக்கு எதிராகப் ப�ோராடும்
அணியில் உள்ளவர்கள் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில்
தமது ப�ோராட்டத்தில் வெற்றியைச் சந்திக்கும்
ப�ோது, தமது எதிராளிகளைப் ப�ோன்று ம�ோசமாக
நடந்துக�ொள்ள மாட்டார்கள் என்பது எல்லாவித
மான முன்னணி விடுதலைப் ப�ோராட்டங்கள்
அனைத்தினதும் தார்மீக அடிப்படையாகும்.
பூக�ோள ரீதியிலான ஆதரவைப் பெறுவ
எமது தாயகத்தின் முழுமையான இறைமை தற்காகவும் அதே நேரத்தில் நாடிய விடுதலைப்
இன்னும் அடையப்படாத ப�ோதிலும், தமிழ் ஈழத் ப�ோராட்டத்தின் (national liberation struggle) அற
தைக் கட்டியெழுப்பும் செயற்பாட்டையும் ஒரு நெறிமுறைகள் த�ொடர்பான தெளிவை தமது
நாடு ஏற்கனவே உருவாகிவிட்டது ப�ோன்ற நடத் அணியிலுள்ளவர்களிடையே உறுதிப்படுத்துவதற்
தையையும் எமது ப�ொதுவான இலக்குகள் உள்ள காகவும், தமது எதிராளிகளைவிடவும் தரத்தில்
டக்கியிருக்க வேண்டும்.
உயர்ந்த சிந்தனை, செயற்பாடு,நடத்தை என்பவற்
புவியியல் ரீதியாக உலகத்தின் எப்பகுதி றைப் ப�ோராட்டத்தை முன்னெடுப்பவர்கள்கொண்
யில் புலம்பெயர் தமிழர்கள் வாழ்ந்த ப�ோதிலும் டிருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமான விடய
தமிழ் ஈழத்தை இயங்க வைப்பதும், அதன் எதிர் மாகும். இனவாத, பாசிசவாதப் பண்புகளைக்
காலத்தைக் கட்டியெழுப்புவதும் தற்போது அவசிய க�ொண்ட ஓர் எதிரிக்கு எதிராகப்ப�ோராடுகின்றஅதே
மான விடயங்களாகும். எமது ஆளுகைக்கான நேரம், எந்தவிதத்திலும் எதிரியின் அதே க�ொள்கை
கட்டமைப்புகள் (structures of governance), எமது களைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் வெற்றியை
வணிகத் த�ொழிற்பாடுகள், எமது வங்கிகள், எமது ஒரு ப�ோதும் அடைந்துவிட முடியாது என்பதை
பிள்ளைகளுக்கான பாடசாலைகள், எமது பெரு நாம்ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மேற்கொள்ளும்
நூலகங்கள், எமது பல்கலைக்கழகங்கள், விஞ்ஞா அனை த்துச் செயற்பாடுகளிலுமே முழு மனித குல
னத்தில் உயர் வளர்ச்சியைப் பறைசாற்றும் எமது த்தாலும் மதித்துப் ப�ோற்றப்படும் உன்னதமான
நடுவங்கள், சுகாதார நிறுவனங்கள், எமது விளையா விழுமியங்களைப் பேணுவதன் மூலமே இப்
ட்டு மைதானங்கள், எமது பண்பாட்டு அரங்கங்கள் ப�ோராட்டத்தின் வெற்றியை நாம் எமதாக்கிக்
ப�ோன்றவற்றை இப்போதே கட்டியெழுப்பத் க�ொள்ள முடியும்.
த�ொடங்குவ�ோம். தமிழ் ஈழத்தை அமைப்பதற்
கான அனுமதிக்காகக் காத்திருக்காமல், இப் ப�ோதே
சிவப்புநிறப் ப�ொப்பி மலரை கனடியக் கவிஞர் நினைவேந்தல் செய்தமை உலகம் எந்த அளவுக்குத்
மாவீரர் குறியீடாக்கியது முதல் இன்றுவரை சிவ தன் மாவீர்களைப் ப�ோற்றுதலைத் தன் தலையாய
ப்பு ப�ொப்பி மலர் அணிந்து தங்கள் இதய நன்றியை கடமையாகக் க�ொள்கிறது என்பதற்கு மிகச்சிறந்த
மக்களும் தலைவர்களும் வெளிப்படுத்திக் க�ொள் வெளிப்பாடாக அமைந்தது.
ளும் வழமையும் கார்த்திகை மாதத்தில் த�ொடர்
கிறது.

இவ்வாண்டு இந்த 1ஆவது உலகப்
ப�ோரில் உயிர்நீத்த மாவீரர்க்கு அமைதி வணக்கம்
தெரிவிக்கும் முறைமைக்கு நூற்றாண்டு நிறைவு
என்பதனால் பிரித்தானியாவின் மாட்சிமைக்குரிய
மகாராணி அவர்கள் தனது முதுவயதையும் க�ோவிட்
-19 த�ொற்று அச்சத்தையும் ப�ொருட்படுத்தாது,
முதற்தடவையாத் த�ொற்று தாக்காது முகக்கவசம்
அணிந்து வெஸ்ட்மினிஸ்டர் குருமட ஆலயத்தில்
உள்ள பெயர் தெரியாத மாவீர்கள் துயிலகத்திற்குச்
சென்று, அங்கு தான் முடிசூடிய 1952ஆம் ஆண்டு
தனக்களிக்கப்பட்ட பூங்கொத்தைய�ொத்த மலர்க்
க�ொத்தை, அந்த மாவீர்கள் துயிலகத்தில் வைத்து,

இந்த உலகப் ப�ொதுமைக்கேற்பவே தங்
கள் மாவீர்களுக்கு ஈழத்தமிழர்கள் கார்த்திகை 27
இல் துயிலகம் சென்று ஒளித்தீபம் ஏற்றித் த�ொழும்
மாவீரர் நாளை ஈழத்தமிழர் தேசியப் பெரு விழாவா
கக் க�ொண்டாடி வருகின்றனர்.
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உலகெங்கும்
உள்ள ஈழத்தமிழ் இளைய�ோர்க்கு அவர்களின் ஈழத்
தேசியத்தலைவர் என்ற அடையாளத்தை உறுதிப்
படுத்தவும் அவர்களின் ஈழத்தமிழர் இனத்துவத்தை
நிலைப்படுத்தவும் அவர்கள் உடைய தனித்துவத்
தைப் பேணவும் உதவும் மிக முக்கிய நாளாக ஈழத்
தமிழர் ‘மாவீரர் நாள்’ வரலாற்றில் த�ொடரும்.
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ரால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருந்தது. ர�ோஹிங்கிய
முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான இந்த இன அழிப்பு
நடவடிக்கை குறித்து ஹேக் நகர சர்வதேச குற்ற
வியல் தீர்ப்பாயத்தின் கவனத்திற்கும் க�ொண்டு
செல்லப்பட்டது.
பர்மாவில் இராணுவ ஆட்சி நிலவிய
ப�ோது, அதற்கெதிராகப் ப�ோராடிய அந்த நாட்டின்
தலைவி ஆங் சாங் சூகி த�ொடர்ச்சியாக வீட்டுக்
காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்தார். அந்த சர்வாதிகார
ஆட்சிக்கு எதிராகக் குரல் எழுப்பிப் ப�ோராடியதற்
காக அவருக்கு சமாதாத்திற்கான ந�ோபல் பரிசு
வழங்கப்பட்டது.
இருப்பினும் கடந்த வருடம் சர்வதேச
குற்றவியல் தீர்ப்பாயத்தில் இராணுவத்தினரைப்
பாதுகாக்கும் வகையிலேயே அவர் தனது நிலைப்
பாட்டைக் க�ொண்டிருந்தார்.
இராணுவ ஆட்சியின்போது, இராணுவத்தி
னரால் வரையப்பட்ட புதிய அரசியலமைப்பில்
25 வீத ஆட்சி மன்ற உறுப்பினர் ஆசனங்கள் இரா
ணுவத்தினருக்கென ஒதுக்கப்படுவதற்கு வழி
சமைத்துள்ளது. இதனால், இராணுவ ஆட்சி முடிவ
டைந்து ஆங் சாங் சூகி நாட்டுத் தலைவியாக
தேர்தலில் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள ப�ோதிலும்,
முழுமையான நிர்வாக அதிகாரம் அற்றவராகவே
காணப்படுகின்றார். இராணுவத்தை மீறிச் செயற்
பட முடியாத ஒரு தலைவியாகவே அவர் திகழ்கி
ன்றார்.
மியன்மார் நாட்டின் அரசியலில் இராணு
வம் மேலாதிக்க நிலைமையைக் க�ொண்டிருப்ப
தைப் ப�ோன்றத�ொரு நிலைமையே இலங்கையி
லும் காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக 2019 ஆம்
ஆண்டு தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஜனாதிபதியாக
ஆட்சிப் ப�ொறுப்பை ஏற்றுள்ள க�ோத்தாபாய
ராஜபக்சவின் நடவடிக்கைகள் அதனை க�ோடி காட்
டும் வகையிலேயே அமைந்திருக்கின்றது.
அமைச்சுச் செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட முக்
கியமான சிவில் நிர்வாகச் செயற்பாடுகளில் பணி
ஓய்வு பெற்ற இராணுவ அதிகாரிகளை அவர்
உள்வாங்கி உள்ளார். கிழக்கு மாகாணத்திற்கான
த�ொல் ப�ொருளிடங்களைப் பேணுவதற்கான
ஜனாதிபதி செயலணிக் குழு ப�ோன்ற சிவில் நடவ
டிக்கைகள் த�ொடர்பில் நிழல் அரசாங்க ப�ொறி
முறையாக இராணுவத்தினருக்கு அதிகாரம் அளிக்
கப் பட்டிருக்கின்றது. க�ோவிட்-19 தடுப்பு நடவடிக்
கைகளுக்கான தேசிய செயற்பாட்டு மையத்தின்
தலைவராக இராணுவத் தளபதி லெப்டினன்ட்
ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா நியமிக்கப்பட்டிருப்ப
தும், அதன் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் இராணுவத்

தினர் முதன்மை பெற்றிருப்பதும் இந்த அரசின்
இராணுவப் ப�ோக்கிலான ஆட்சி முறைமைக்கு
ஆதாரங்களாகி இருக்கின்றன.
இருபதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தச் சட் டத்தில்
ஜனாதிபதியின் அதிகாரங்களை மேம்படுத்திக்
க�ொண்டுள்ள அவரால், அடுத்ததாகக் க�ொண்டு
வரப்படுகின்ற புதிய அரசியலமைப்பில் இராணுவ
த்தினரும் அரசியலில் பிரவேசிப்பதற்கான வழி
வகைகள் செய்யப்படவும் கூடும்.
மியன்மாரின் நிலைமைகளும், இலங்கை
யின் நிலைமைகளும் இனப்பிரச்சினை விவகார
த்தில் பல ஒற்றுமைகளைக் க�ொண்டுள்ளன. மியன்
மார் அரசுக்கும், இராணுவத்திற்கும் எதிரான மனித
உரிமை மீறல்கள், சர்வதேச மனிதாபிமான சட்ட
மீறல்கள், இனப்படு க�ொலை என்பன சர்வதேச
அளவில் உறுதியாக முன்னெடுக்கப்பட்டிருப்
பதைக் காண முடிகின்றது. ஆனால் இலங்கையின்
நிலைமைகள் சர்வதேச அளவில் அந்த அளவுக்குத்
தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்படவில்லை. இதற்குப்
பல காரணங்கள் இருக்கலாம். ஆயினும் ப�ொறுப்புக்
கூறச் செய்வதிலும், நீதியை நிலைநாட்டுவதிலும்
இலங்கையில் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினராகிய
தமிழ்த்தரப்பு அரசியல் தீர்க்கதரிசனம், இராஜதந்தி
ரம் என்பவற்றில் மிகவும் பின்தங்கி இருக்கின்றது
என்பதை மறுக்கவும் முடியாது. மறைக்கவும் முடி
யாது.
ம�ொத்தத்தில் மற்றும�ொரு முக்கிய விடய
மும் இதில் அடங்கியுள்ளது. மியன்மாரைப் ப�ொறு
த்தமட்டில், சிறுபான்மையினராகிய ர�ோஹிங்கிய
முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான இன வன்முறைகளும்,
இன அழிப்பு நடவடிக்கைகளும் இன்னும் த�ொட
ர்கின்றன. அந்த அநியாயங்கள் சர்வதேசத்தின் கண்
களுக்குப் புலப்படத்தக்க வகையில் இன்னும் உயி
ர�ோட்டமாக இருக்கின்றன.
ஆனால் இலங்கையில் 2009 ஆம் ஆண்டு
விடுதலைப்புலிகளுடனான யுத்தம் முடிவுக்குக்
க�ொண்டு வரப்பட்டதன் பின்னர், தமிழ் முஸ்லிம்
சிறுபான்மை இன மக்களுக்கு எதிரான அடக்கு
முறைகளும் இன அழிப்பு நடவடிக்கைகளும்
திரைமறைவில் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்பட்டு
வருகின்றன.
நாட்டின் ஜனநாயக ஆட்சி என்ற ப�ோர்வை
யில் சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான இந்த மறை
முக அநியாயங்களும், அநீதிகளும் மறை க்கப்பட்
டிருக்கின்றன. இந்த பாதிப்புக்கள் சர்வதேசத்தின்
கவனத்தை உரிய முறையில் ஈர்க்கத் தவறியிருக்கி
ன்றன என்றே கூற வேண்டும்.

தமிழீழ ஏதிலியர் ... த�ொடர்ச்சி...

தெளிவான பார்வை ... த�ொடர்ச்சி...

இந்திய அரசு கைவிட வேண்டும்.
• சிறப்பு முகாம்களில் அடைத்து வைக்கப்பட்
டுள்ள ஈழத்தமிழ் ஏதிலியர் அனைவரையும் உடன
டியாக விடுதலை செய்வத�ோடு, தமிழக அரசு அம்
முகாம்களை இழுத்து மூடிவிட வேண்டும்.
• ஏதிலியர் முகாம்களை சிறை முகாம்கள் ப�ோல்
கருதி நடத்துவதைக் கைவிட வேண்டும்; அவ
ற்றில் காவல் துறை, உளவுப் பிரிவின் ஆதிக்கமும்,
தலையீடும் இல்லாமற் செய்ய வேண்டும்;
ஏதிலியர்க்கு எதிராக மனித உரிமை மீறல்களில்
ஈடுபடும் அரசின் காவல் துறை, வருவாய்த்
துறை அதிகாரிகள் கடுமையாகத் தண்டிக்கப்பட
வேண்டும். முகாம்களுக்கு வெளியேயும் ஏதிலியர்
வாழ்வில் காவல் துறைத் தலையீடும் கெடுபிடியும்
இல்லாமற் செய்ய வேண்டும்.
• தமிழீழ ஏதிலியரின் கல்வியுரிமையும், வேலை
வாய்ப்பும் உறுதி செய்யப்பட வேண் டும்; ஏதிலிக்
குழந்தைகள் அனைவர்க்கும் கட்டாய இலவயக்
கல்வி கிடைக்க வகை செய்ய வேண்டும். ஏதிலி
மாணவர்கள் இந்நாட்டில் மருத்துவம், ப�ொறி
யியல் ப�ோன்ற உயர் கல்வி பெற இப்போதுள்ள
தடையை நீக்க வேண்டும். தனியார் துறையிலும்
அரசுத் துறையிலும் அவர்களின் வேலை
வாய்ப்புக்கு இப்போதுள்ள வழித் தடைகள்

இது எவ்வளவு அதிர்ச்சி தரக்கூடிய விடயமாக
உள்ளது. இங்கு பார்த்தால், நீதிபதியினுடைய
பார்வை தான் பிரச்சினை, பாலியல் வன்முறை
குறித்தும், ஆண் பெண் குறித்தும், திருமண வயது
குறித்தும். பெண் மீது என்ன சிந்தனை உள்ளது என்
பதும் தான் இங்கு பிரச்சினை.
குறைவான சட்டங்களே ப�ோதும். கடுமை
யான சட்டங்கள் என்பது ஒரு குரூரமான க�ோரிக்கை.
ஒழுங்குபடுத்துவதற்குத் தான் சட்டங்கள். சட்டங்
கள் ஒழுங்குபடுத்தினாலே குற்றங்கள் குறைந்து
விடும். தண்டனை வேண்டும். ஆனால் அந்த
தண்டனையை கடுமையாக்கித் தான் பெண்மீதான

வன்முறையை குறைக்க வேண்டும் என்ற பார்வை
யானது, எந்த அனுபவப் பின்புலமும், ஆதாரப்
பின்புலமும் இல்லாதது. பெண் மீதான பார்வை
யை மாற்றக்கூடிய சட்டங்கள் வேண்டும். அதன்
மூலமாகவே நாங்கள் இந்த விடயங்களை வெற்றி
க�ொள்ள முடியும். தண்டனைச் சட்டங்களை அதி
கரிக்க வேண்டும் என்ற கருத்து எனக்கு இல்லை.
பாலியல் வன்முறைகளை குறைக்கும் ப�ோதுதான்,
பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளான பெண்களைக்
காப்பாற்ற முடியும் என்று நீதிபதிகளே கூறியிருக்கி
ன்றார்கள். இன்று பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளான
பெண்கள் பலர் க�ொல்லப்பட்டுள்ளார்கள். இதற்
கான காரணங்களை நாங்கள் ய�ோசனை செய்ய
வேண்டும். பாலியல் ரீதியான வன்முறை நிகழும்
ப�ோது தான் இந்த சமுதாயம் குரல் க�ொடுக்கின்
றது. அதற்குப் பின்னாலும் இந்தக் கருத்து சார்ந்த
கருத்தியல் உள்ளதை நாம் புரிந்து க�ொள்ள
வேண்டும்.
எனவே சட்டம் எப்படியிருந்தாலும், அந்தச்
சட்டத்தை எடுத்து ஆளக்கூடிய நீதிமன்றங்கள், நீதி
பதிகள், சட்டத்தரணிகள், காவல்துறையினர் அடங்
கிய குழுவிற்கு ஆணாதிக்கப் பார்வையிலிருந்து
விடுபடக்கூடிய பயிற்சிகள் வழங்கி, அதற்குரிய
ஒரு கட்டமைப்பை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும்.

இலங்கையும் மியன்மா ... த�ொடர்ச்சி...
மாக சிரித்துவிட்டு, எங்கள் இராணுவத்தினர் பெரு
மளவில் அவர்களைப் பாலியல் வல்லுறவுக்கு
உட்படுத்தியிருக்க மாட்டார்கள் என்று கூறினார்.
“ஏனென்றால் அந்தப் பெண்கள் மிக அழுக்கானவர்
கள்” என்று அவர் விபரித்திருந்தார்.
மியன்மாரில் இராணுவ ஆட்சி மேல�ோங்கிய
ப�ோது, அதற்கு எதிராக ஆயுதப் ப�ோராட்டம் கிளர்ந்
தெழுந்தது. இந்தக் கிளர்ச்சியை அடக்குவதற்காக
இராணுவம் மிகம�ோசமான கெடுபிடிகளைப்
பயன்படுத்தியப�ோது, மனித உரிமை மீறல்களுக்கு
எதிராகக் குரல் எழுப்பப்பட்டது. ப�ோராட்டங்க
ளும் நடத்தப்பட்டன. ஆனால் இந்த மனித
உரிமைப் ப�ோராட்டத்தில் தீவிரமாக முன்னின்று
செயற்பட்ட பர்மிய ப�ௌத்தர்களும், அவர்கள்
சார்ந்த ப�ொது அமைப்புக்களும் தங்களால் அடக்கி
ஒடுக்கப்பட்ட ர�ோஹிங்கிய முஸ்லிம்களுக்கு எதி
ரான வன்முறைகளை மனித உரிமை மீறல் என்ற
வரையறைக்குள் உட்படுத்த முன்வரவே இல்லை.
	ப�ௌத்தம் அஹிம்சையைப் ப�ோதிக்கின்
றது. ஆனால் ர�ோஹிங்கிய முஸ்லிம்களினால்
தங்களுடைய நாட்டுக்கு ஆபத்து நேரும் ப�ோது
அதனைப் பார்த்துக் க�ொண்டிருக்க முடியாது. அதற்
கெதிராகச் செயற்பட வேண்டி இருக்கின்றது என்று
மியாவடி சயட�ோ என்ற ப�ௌத்த பிக்கு ல�ொஸ்
ஏஞ்சல்ஸ் டைம்ஸ் பத்திரிகையின் சஷாங்க் பெங்
காலி என்ற செய்தியாளரிடம் கூறியிருக்கின்றார்.
‘முஸ்லிம்களில் அநேகமான�ோர் தீவிரவா
திகள்’ என்பதே மியாவடி சயட�ோவின் கருத்து.
இதனையும் அந்த செய்யதியாளரிடம் அவர் கூறி
யுள்ளார். பர்மாவின் தேசியவாதிகளுக்கு ர�ோஹிங்
கிய முஸ்லிம்கள் பயங்கரவாதிகள் என்பதே பர்மா
வின் 90 வீதமான பாரம்பரிய குடிகளின் ப�ொது
வான கருத்து.
இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் பற்றிய அச்சம்
த�ோற்றம் பெறுவதற்கு முன்னரே, பர்மாவில்
ர�ோஹிங்கிய முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான இன வெறு
ப்பை பர்மிய இராணுவத்தினர் அந்த நாட்டின்
மேற்குப் புற மாநிலமாகிய ரக்கன் பிரதேசத்தில்
அவர்களுக்கு எதிராக மேற்கொண்ட மிக ம�ோச
மான இனவாத இராணுவ நடவடிக்கையை நியா
யப்படுத்தி இருந்தனர்.
	ர�ோஹிங்கிய முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக
நடைபெற்ற வன்முறைகள் திட்டமிடப்பட்ட ஓர்
இன அழிப்பு நடவடிக்கை என்பது ஐ.நாவிலும்,
அனைத்துலக அரங்குகளிலும் சர்வதேச தரப்பின

அனைத்தையும் களைந்திட வகை செய்ய
வேண்டும்.
• ஏதிலியரின் கண்ணியமிக்க மாந்த வாழ்வுக்கு
ஏற்ற வகையில் ஏதிலியர் முகாம்களில் வீட்டு
வசதியும் பிற குடிமை வசதிகளும் செய்துதர
வேண்டும், ஏதிலியர்க்கான அரசின் உதவித்
த�ொகையை உயர்த்திக் க�ொடுக்க வேண்டும்.
இந்தக் க�ோரிக்கைகளுக்காகப் ப�ோராடு
வதை எமது தேசியக் கடமையாகவும், மாந்தவுரி
மைப் ப�ொறுப்பாகவும் கருதுகிற�ோம்.
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சிக்கலை ஏற்படுத்தும் என்று கருதிய இந்திய அரசு
அதிகாரிகள், உடனடியாக வந்து எம்.ஜி.ஆரை சந்தி
திரும்பி வந்த பின்னால், தலைவர் சென்று அவரைச் க்கின்றனர்.
அப்பொழுது புலிகளுக்கும் ஈர�ோசுக்கும்
சந்திக்கின்றார்.
அந்தச் சந்திப்புப் பற்றி தலைவர் கூறும் காச�ோலை வழங்கப்பட்டு விட்டது என்று
ப�ோது, தலைவரை யாரும் படங்கூட எடுக்கவில் ச�ொல்கிறார் எம்.ஜி.ஆர். ஆனால் காச�ோலை
லையாம். உடனே தன்னுடைய உதவியாளரை மீளப் பெறப்படுகின்றது. இருந்தும் அதே பணத்
அழைத்து அவரை யார் என்று ச�ொல் என்றாராம், த�ொகையை புலிகளுக்கு க�ொடுத்தனுப்புகின் றார்
அந்நேரம் அவரால் சுத்தமாகப் பேச முடியாத எம்.ஜி.ஆர். அந்தளவுக்கு புலிகள் மீதும் தலைவர்
பிரபாகரன் மீதும் அதிக மதிப்பும் அன்பும் க�ொண்
நிலையில் இருந்திருக்கின்றார் எம்.ஜி.ஆர்.
இதையடுத்து உதவியாளர் தலைவரைக் டவராக இருந்தார்.
1987ஆம் ஆண்டு இந்திய - இலங்கை
காட்டி இவர்தான் தலைவர் பிரபாகரன் என்று
ச�ொன்னதும், நிறைய பேர் படங்களை எடுத்துள்ள ஒப்பந்தம் செய்யப்படுகின்றது. அந்த ஒப்பந் தம்
னர். அந்த படங்கள்தான் இந்தியா டுடே (India To- புலிகளும் விரும்பாத ஒன்று, புலிகள் விரும்பாத
day ) மூலம் முதன் முதலாக வெளியுலகுக்கு தலை தால் எம்.ஜி. ஆரும் ஏற்காத ஒன்று.
இந்த ஒப்பந்தத்தை ஆதரிக்கின்ற வகையில்,
வரின் படங்கள் வந்தது. அதற்கு முன்னால் வந்தது
கடற்கரையில்
ராஜீவ் காந்தியும் கலந்து க�ொள்கின்ற
எல்லாம் நம்முடைய நாட்காட்டியில் வெளியிடப்
ஒரு கூட்டம் நடத்த ஒழுங்கு செய்யப்படுகின்றது.
பட்டவை.
அந்தவ் சந்திப்பின்போது, தன்னுடைய ஆனால் இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்துவிடக் கூடாது
உதவியாளரையும் வெளியில் அனுப்பிவிட்டு அந்த என்ற ந�ோக்கோடு மருத்துவ சிகிச்சைக்காக
அறையின் கதவை தானே தாழ்பாள் ப�ோட்டுவிட்டு, முன்னதாகவே எம்.ஜி.ஆர் அமெரிக்கா செல்லத்
துப்பாக்கிகள் எல்லாம் வந்துவிட்டதா? என்று சை தயாராகின்றார். இருந்தும் அவரை அமெரிக்கா
கையின் வழியாக கேட்டிருக்கிறார் எம்.ஜி.ஆர். செல்ல விடாது தடுகின்றனர். இருந்து அந்த கூட்ட
த்தில் கலந்து க�ொண்டுவிட்டு பின் சிகிச்சைக்கு
தலைவரும் வந்து விட்டது என கூறியிருக்கிறார்.
நான் மருத்துவமனையில் படுத்திருந்த செல்லுமாறு வற்புறுத்தப்படுகின்றார். அவரும்
ப�ோது, எனது மூளைக்குள் அதுதான் சுழன்று க�ொ வேறு வழியில்லாமல் அந்தக் கூட்டத்தில் கலந்து
ண்டிருந்தது என்று கூறியத�ோடு, பாதுகாப்பாக க�ொள்கின்றார்.
அந்தக் கூட்டம் முடிந்து அடுத்த நாள், அரசி
உங்களிடம் ஆயுதங்கள் வந்து சேர்ந்தது தனக்கு
யலில்
அவருக்கு
எதிர் நிலையில் இருந்த திராவிடக்
மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும், எம்.ஜி.ஆர்.தெரிவித்தி
கழகத்தின் தலைவர் ஐயா வீரமணி அவர்களை
ருக்கிறார்.
இந்த செய்தியை நினைவு படுத்தி எம். ஒரு உளவுத் துறை கண்காணிப்பாளரை அனுப்பி
ஜி.ஆர் இப் ப�ோதும் மிகத் தெளிவாக இருக்கிறார் உடனடியாக சந்திக்க வேண்டும் என ச�ொல்லி
அழைத்து வாருங்கள் என அனுப்புகிறார் எம்.
என்றார் தலைவர்.
• 1987ஆம் ஆண்டு தலைவர் தாயகம் சென்று ஜி.ஆர்.
ஆனால் திரு வீரமணி அவர்கள�ோ, தயக்
விட்டார். அப்போது ராஜீவ் காந்தியிடம் புலிகள்
அமைப்புக்கு ஆயுதம் வழங்குமாறு எம்.ஜி.ஆர் கம் காட்டுகிறார். நான் ஏன் எம்.ஜி.ஆர் அவர் களை
கேட்கிறார். ஆனால் பிரபாகரனை இங்கு அழைத்து சந்திக்க வேண்டும். அவரைச் சந்திக்க வேண்டு
வாருங்கள், நான் பேசிவிட்டு ஆயுதம் தருகின்றேன் மென்றால், மணிக்கணக்கில் காத்துக் க�ொண்டிருக்க
என்கிறார் ராஜீவ். இல்லை நீங்கள் ஆயுதத்தைக் வேண்டும் என்று ச�ொல்கிறார்கள். ஒரு வேளை
க�ொடுங்கள் நான் பிரபாகரனை அழைத்து வருகி நம்மை அழைத்து அவமதித்து விடுவார�ோ என்று
றேன் என எம்.ஜி.ஆர் மீண்டும் கூறுகிறார். இவ் அவருக்கு ஒரு தயக்கம் இருந்தது.
ஏற்கனவே மணியம்மையார் அவர்கள் ஒரு
வாறு இருவரும் திரும்பத் திரும்ப ஒரே நிலையில்
நிகழ்ச்சிக்கு அரசால் அழைக்கப்பட்டு, அந்நிகழ்
நிற்கின்றனர்.
உடனே அங்கிருந்து மன வருத்தத்தோடு வில் அவர் மனம் ந�ோகும்படியான ஒரு செயல்
எழுந்து வந்துவிடுகிறார் எம்.ஜி.ஆர். அப்போது நடந்திருந்தது.
இருந்தாலும் கூறுகின்றார், நான் வந்தால்
பிரதமரை சந்திப்பதற்காக நாள் கேட்டு அன்டன்
ஒரு
5
நிமிடம்தான்
இருப்பேன். சந்திக்க முடியவில்
பாலசிங்கம் வந்து தங்கியிருக்கிறார். அவரையும்
தனி விமானத்தில் அழைத்துக் கெண்டு சென்னை லை என்றால் திரும்பி வந்துவிடுவேன். நான்
மட்டும் தனியாக வரமாட்டேன் இன்னொருவரை
க்கு வந்து விடுகின்றார் எம்.ஜி.ஆர்.
அன்றைய நாள் சட்ட மன்றத்திற்குச் சென்று அழைத்துக்கொண்டுதான் வருவேன் என்று ஐயா
நாலரைக் க�ோடி ரூபாய், ஈழத்தில் பாதிக்கப் பழநெடுமாறனையும் அழைத்துக் க�ொண்டு செல்
பட்ட மக்களின் புனர்வாழ்வுக்காக விடுதலைப் கின்றார்.
அவர் எண்ணியது ப�ோலவே முதலமைச்சர்
புலிகளுக்கும், ஈர�ோஸ் அமைப்புக்கும் வழங்கப்
அறைக்கு
முன்னால் சில அமைச்சர்கள் காத்துக்
படும் என்றும் புலிகளுக்கு மூன்றரைக் க�ோடியும்,
ஈர�ோஸ் அமைப்புக்கு ஒரு க�ோடியும் என்று அறிவி க�ொண்டு இருக்கின்றனர். அப்போது, உங்களை
அடுத்த அறையில் அமருமாறு முதலமைச்சர்
க்கின்றார் எம்.ஜி.ஆர்.
ஆனால் அது வெளிவுறவுக் க�ொள்கையில் கூறினார். அவர் இப்போ வந்துவிடுவார் என்று

தலைவர் பிரபாகரனுடன் ... த�ொடர்ச்சி...

பல தடைகளையும் ... த�ொடர்ச்சி...
தேசிய மக்கள் முன்னணியின் அமைப்பாளர்
த.சுரேஸ் கைதுசெய்யப்பட்டு எச்சரிக்கப்பட்டு
விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இவ்வாறான நிலைமையினை நாங்கள்
எதிர்காலத்தில் எவ்வாறு எதிர்கொண்டு அதனை
நாங்கள் எதிர்கால சமூகத்திற்கு வழங்கப் ப�ோகின்
ற�ோம் என்பதை நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும்.
இன்றைய காலகட்டத்தில் இதற்கான சரியான
கட்டமைப்பினை ஏற்படுத்தி நாங்கள் முறையான
நடவடிக்கைகளை எடுக்காவிட்டால், எஞ்சியுள்ள
நினைவுகளை பேரினவாதம் இலகுவில் அழித்து
விட்டுச் செல்லும் நிலைமை உருவாகும்.
எனவே நாங்கள் வெறுமனே இந்த நினைவு
காலத்தில் மட்டும் எமக்கான இந்த மண்ணில்
வித்தாகிய மறவர்களை நினைவில் க�ொள்ளாமல்

இந்த தமிழர் தேசம் உள்ளவரையில் வாழும்
நிலையினை ஏற்படுத்த வேண்டியது இன்றைய
காலத்தின் கட்டாயம் என்பதை அனைவரும் உணர
வேண்டும்.
அதேப�ோன்று மாவீரர் குடும்பங்களில் பல
இன்று நிர்க்கதியான நிலையில் உள்ளது. நாங்கள்
மாவீரர்களை நினைவுகூரும்போது அவர்களின்
குடும்பங்களின் நலன்கள் த�ொடர்பில் அக்கறை
செலுத்த வேண்டியது கட்டாயமாகவுள்ளது. தமது
குடும்பங்களை துறந்து ஆகுதியாகிய மறவர்களின்
குடும்பங்களையும் நாங்கள் தத்தெடுக்க வேண்டும்.
இவை அனைத்தையும் நாங்கள் செய்வதனால்
அந்த ப�ொதுவான கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட
வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம். அதற்கான
மணியை கட்டுவதற்கு தேசியத்தினையும் மாவீரர்
களையும் நேசிப்போர் முன்வர வேண்டும்.
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கூறிய காவல்துறையைச் சேர்ந்த ஒருவர், அந்த
அறைக்கு அவர்களை அழைத்துச் செல்கிறார் .
அந்த அறைக்குள் நுழையும் ப�ோது, ஏற்க
னவே அந்த அறையில் முதலமைச்சர் எம்.ஜி.ஆர்
அவர்களுக்காக காத்துக்கொண்டு இருப்பதை அப்
ப�ொழுதுதான் இவர்கள் இருவரும் காண்கின்றனர்.
இவர்களைக் கண்ட எம்.ஜி.ஆர் உடனே
எழுந்து வந்து கட்டித்தழுவி, நீங்கள் வந்ததில் மகிழ்
ச்சி, அதுவும் நான் உங்களை மட்டும் எதிர்பார்த்
தேன். ஆனாலும் திரு நெடுமாறன் வந்ததும் மகிழ்
ச்சி என்று வரவேற்று அமர வைத்துப் பேச ஆரம்பி
க்கின்றார்.
அப்போது ஒரு செய்தி அவர்கள�ோடு
பகிர்ந்து க�ொள்கிறார். நான் நேற்று மத்திய அரசி
னுடைய
நிர்ப்பந்தத்தின்
காரணமாகத்தான்
இந்திய - இலங்கை ஒப்பந்த ஆதரவு ப�ொதுக்
கூட்டத்தில் கலந்து க�ொண்டேன். எனக்கு இதில்
விருப்பமில்லை. ஆனாலும் கலந்து க�ொள்ள
வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தப்பட்டதனால்
கலந்து க�ொள்ள நேரிட்டது.
நான் இப்போது சிகிச்சைக்காக அமெரிக்கா
ப�ோகிறேன். உயிர�ோடு திரும்பி வருவேன�ோ
இல்லைய�ோ தெரியாது. நான் எதுவ�ோ இந்த
ஒப்பந்த்துக்கு ஆதரவு க�ொடுத்த மாதிரி தம்பி (அப்
ப�ோது தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களை, அவரது
நட்பில் இருந்த அனைவரும் தம்பி என்றே குறிப்பி
டுவது வழக்கம்) நினைத்து விடக்கூடாது. தம்பி
யிடம் ச�ொல்லுங்கள், நான் ஒப்பந்தத்துக்கு எதிரான
வன் என்று கூறுங்கள் என கூறுகின்றார்.
ஒரு முதலமைச்சர் ஒரு மக்கள் கூட்டத்தின்
பெரும் தலைவராக இருந்தவர், இந்த நிகழ்ச்சியில்
கலந்து க�ொண்டதால், தலைவர் பிரபாகரன் உள்ள
த்தில் தம் மீதான ஒரு தவறான கருத்து உருவாகி
விடும�ோ என்ற அச்சத்தின் காரணமாக, தான்
உயிர�ோடு வருவேன�ோ இல்லைய�ோ, நான் இறந்து
விட்டாலும் கூட தலைவர் பிரபாகரன் மனதில்
ஒரு அவப்பெயர�ோடு இறந்துவிடக் கூடாது என்ற
எண்ணத்தோடு திரு வீரமணி அவர்க ளை அழை
த்துச் ச�ொல்லத்தக்க அளவில், எம்.ஜி.ஆர் அவர்க
ளுக்கு தலைவர் பிரபாகரன் மீது அளவு கடந்த
மரியாதையும், அன்பும் இருந்தது என்பது இன்று
என் நினைவில் நிலைத்து நிற்கின்றது.

காணிக்கை என்ன?

... த�ொடர்ச்சி...

தமிழினம் சிந்திய குருதி முள்ளிவாய்க்காலில்
உறைந்துப�ோய்க் கிடக்கிறது. இன்றும் தமிழின
அழிப்பை ந�ோக்கிய எதரியின் நகர்வு மேலும்
பல மடங்காக முனைப்புப் பெற்றிருக்கிறது.
இதற்குச் சில தமிழர்களும் துணை ப�ோகிறார்கள்
என்பது எமக்கான வரலாற்றுத் துன்பம். நெஞ்சம்
வலிக்கிறது. உயிர் துடிக்கிறது.
புலம்பெயர் நாடுகளைப் ப�ொறுத்தவரை
வருடா வருடம் மாவீரர் நாளன்று ஏத�ோ ஒரு
இடத்தில்(அல்லது வேறு வேறு இடங்களில்...?!)
கூடி, கண்ணீர்த் துளிகளுடன் கார்த்திகைப் பூக்க
ளால் அஞ்சலித்து, நினைவுச் சுடரேற்றி.. இவற்
றுடன் எமது கடமை முடிந்ததென்ற நினைப்
ப�ோடு வாளாதிருக்கின்றோம்.

அன்பானவர்களே! இனிய தமிழ் மக்களே!

பிரிந்தும், பிளவுபட்டும் நின்று இதுவரை
காலமும் நாம் சாதித்தது என்ன? த�ொடர்ந்தும்
இதேப�ோல இருந்தால், இனியும் எதைச் சாதிக்கப்
ப�ோகிற�ோம்? வேற்றுமை களைந்து ஒற்றுமை
என்ற உயரிய ஆயுதத்தைக் கையிலெடுத்து,
‘தமிழன் சாதித்தான்’ என்ற வரலாற்றுப் பெருமை
யை நமதாக்கிக் க�ொள்வோமா?
உணர்வுக் கரங்களைத் தாருங்கள். கை
க�ோர்த்து ஒன்றிணைவ�ோம். மாவீரச் செல்வங்க
ளின் தாயகக் கனவை நிறைவேற்றி இந்த வையத்
தில் நிலை பெறுவ�ோம்!

தமிழரின் தாகம்! தமிழீழ தாயகம்!!
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எங்கே விட்டோம�ோ ... த�ொடர்ச்சி...
உடன்பட்டுக் க�ொண்டனர். இத்தகைய தீர்வு
எல்லாச்
சமூகத்தினருக்கும்
ஏற்புடையதாக
இருக்க வேண்டும் என்பதையும் இரு தரப்பினரும்
ஏற்றுக் க�ொண்டனர். அத்துடன் மத்திய அரசிற்கும்
பிராந்தியத்திற்கும், பிராந்தியத்திற்கும் மத்திய அரசி
ற்குமான ப�ொது அதிகாரப் பங்கீடு, புவியியல்
பிரதேசம், மனித உரிமைகள், பாதுகாப்பு, அரசியல்
நிர்வாகப் ப�ொறிமுறை, ப�ொது நிதி, சட்டம்
ஒழுங்கு உள்ளடங்கலான பல்வேறு விடயங்கள்
த�ொடர்பான உரையாடல்கள் முன்னெடுக்கப்படும்
என்று இரு தரப்பினரும் உடன்பட்டுக் க�ொண்
டதாகக் கூறுகிறது.
இதனையே ஒஸ்லோ பிரகடனம் என்று
கூறுகின்றனர். உண்மையில் ஒஸ்லோ பிரகடனம்
என்பது ஒரு கையெழுத்திடப்பட்ட உடன்படிக்கை
அல்ல. பேச்சின் ப�ொழுது எட்டப்பட்ட உடன்
பாடே ஆகும்.
இவ்வுடன்பாடு ஒரு ஏமாற்று வேலை என்
றும், புலிகளின் இலட்சியங்களுக்கும் திம்புக்
க�ோட்பாடுகளுக்கும் எதிரான ஒரு ப�ொறி எனவும்
எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய காலம் என்றும்
ஊடகவியலாளர் டி.சிவராம் கூறியிருந்தமையும்
கவனிக்கப்பட வேண்டியதாகும்.
இதன் பின்னர் இலங்கை அரசு இடைக்
காலத் தன்னாட்சி அலகு என்ற ஓர் அமைப்பை
உருவாக்குவது பற்றிய அறிவிப்பை அறிவித்தது.
அது முற்றிலும் ஏமாற்றம் அளிப்பதாகப் புலிகள்
நம்பினர். அதன் பின்பு ‘இடைக்கால தன்னாட்சி
அதிகாரம்’ என்ற ய�ோசனையை புலிகள் முன்
வைத்தனர்.
	கால இழுத்தடிப்பு, சனாதிபதி சந்திரிகா
விற்கும் பிரதமர் ரணிலுக்கும் இடையில்ஏற்பட்ட
அதிகாரப் ப�ோட்டி என்பவற்றால் மேலும் இதைக்
க�ொண்டு செல்ல முடியாமல் ப�ோனது.
இதன் பின்னர் இராசபக்ச அரசின் வருகை
யும் பின்னர் ப�ோர் உக்கிரமடைந்து மே 2009 இல்
மிகப் பெரிய இனப்படுக�ொலையுடன் விடுதலைப்
புலிகளின் ஆயுத ம�ௌனிப்புடன் ஒரு முடிவிற்கு
வந்தது. ஆனால் ஈழத் தமிழினத்தின் உரிமைகளுக்
குப் ப�ோரில் இலங்கை அரசுக்கு உதவிகள் புரிந்த
நாடுகள் எவையும் உத்தரவாதம் அளிக்காத நிலை
மையே இன்று வரை த�ொடர்கிறது.
தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகள் என்று கூறிக்
க�ொண்டு அரசியல் செய்யும் தமிழ்த் தேசியக் கூட்ட
மைப்பும் உறுதியான, நியாயமான தீர்வு பற்றிச்
சிந்திக்காது கூட்டமைப்பைத் தலைவர் சுட்டிக்காட்
டப்பட்ட அரசியல் தலைமை என்று கூறிக்கொண்டு

ஆயிரத்துக்குள் மறை ... த�ொடர்ச்சி...
(வரிசையாக அமைந்த குதிரை லயங்கள்) வாழ
வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்களுக்கு அரசினால் வழங்கப்படும்
அடிப்படை சுகாதார வசதிகள் இலவசமாக வழங்
கப்படுவதில்லை. ஏனைய மக்களுக்கு உண்டு.
இவர்கள் வாழும் த�ோட்டப் பகுதிகளுக்கு ப�ோக்கு
வரத்துப் பாதைகளை அரசாங்கம் அமைத்துக்
க�ொடுப்பது இல்லை. அந்த பாதைகளே அரசு
ப�ொறுப்பில் இல்லை. அவர்களது குழந்தைகளு
க்கு நாற்பது வருடங்கள் கழித்தே நாட்டின்
ஏனைய மக்களுக்கு வழங்கப்படும் இலவச
கல்விச் சேவை வழங்கப்பட்டது. ஆனாலும் அந்த
பள்ளிக்கூட கட்டடங்கள் இன்னும் பிரித்தானிய
காலத்து கட்டடங்களாக உள்ளன. இன்னும் சுத்த
மான குடிநீர் வசதிகள் அரசினால் வழங்கப்பட
வில்லை. இவ்வாறு, வீடமைப்பு, கல்வி, சுகாதா
ரம், ப�ோக்குவரத்து, குடிநீர் என பல அடிப்படைப்
பிரச்சினைகள் அங்கே உள்ளன.
அந்த மக்களை பிரதிநித்துவம் செய்யும்
அரசியல் தலைவர்கள், ஆளும் அரசாங்கங்களு
டன் இணைந்து அமைச்சுப்பதவி பெற்றுக்கொள்
கின்ற ப�ோதும், இன்னும் முழுமையான மாற்றுத்
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அரசியல் செய்து வருகின்றது.
ஐக்கிய தேசியக் கட்சியுடன் இணைந்து
அரசியல் செய்து வருகின்றதே அல்லாமல் ஒரு
தீர்க்கமான தீர்வை ந�ோக்கித் தனது அரசியல் பயணத்
தை மேற்கொள்ளவில்லை. தற்பொழுது ஆட்சி
மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. ப�ோரை நடத்திய பாது
காப்புச் செயலாளர் க�ோத்தபாய ராசபக்சா சனாதி
பதியாகவும், பிரதமராக மகிந்த ராசபக்சாவும் ஆட்
சியில் உள்ளனர்.
இவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் முதல்
வேலை பத்தொன்பதாவது அரசியல் யாப்புத்
திருத்தத்தின் மூலம் குறைக்கப்பட்ட சனாதிப
தியின் அதிகாரங்களை மீண்டும் சனாதிபதிக்குக்
க�ொடுத்ததுடன், மேலும் இதுவரை இல்லாத
ஆணைக்குழுக்களை நியமிக்கும் அதிகாரத்தையும்
சனாதிபதிக்கு வழங்கி நிறைவேற்று சனாதிபதியின்
அதிகாரங்களை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளனர்.
அடுத்து புதிய அரசியல் யாப்பு ஒன்று
தயாரிக்கப்படும் என்று அறிவித்து அதற்கான
ஆயத்தப் பணிகள் த�ொடங்கியுள்ளன. தமிழ் மக்க
ளுக்கு இது ஒரு பெரும் நெருக்கடியான கால
மாகும்.
	சென்ற ஆட்சியும் புதிய அரசியல் யாப்
பைத் தயாரித்து வரைவு அறிக்கை வரை சென்
றிருந்தது. இலங்கை ஒரு சிங்கள ப�ௌத்தநாடு
என்பதுடன், ஒற்றையாட்சி நாடென்று வலி
யுறுத்தியிருந்தது. ஆனால் தமிழ்த் தேசியக் கூட்ட
மைப்பு அது ஒற்றையாட்சி அல்ல. ஒருமித்த நாடு
என்ற ப�ொய்யான விளக்கம் க�ொடுத்து தமிழ்
மக்களை ஏமாற்றியது. அத்துடன் நில்லாது தமிழர்
தாயகத்தை பிளவுபடுத்தும் மாகாண சபைகளுக்கே
அதிகாரங்கள் பகிரப்படும் என்றும் ஏற்றிருந்தது.
ஆனால் சமஸ்டி என்ற பெயர் இல்லாவிடினும்
அங்கே சமஸ்டி மாற்றத்தால் அந்த வரைவு காணா
மல் ப�ோய்விட்டது. இனி வரப்போகும் அரசியல்
யாப்பு ஒற்றையாட்சியை வலியுறுத்தும் ஒன்றா
கவே அமையும்.
இலங்கை என்பது ப�ௌத்தர்களின் த�ொன்
மையான நாடு என்றும், சிங்கள ப�ௌத்தமே இந்த
நாட்டின் த�ொன்மையான சமயம் என்பதையும்
நிலை நாட்டக்கூடிய யாப்பாகவே அமையப் ப�ோகி
றது. அதற்கான செயலணிகளே றிறுவப்பட்டு
ள்ளன.
இது மிகப் பெரிய ஆபத்தைத் தமிழ் மக்களு
க்குக் க�ொடுக்கப் ப�ோகின்றது என்பதற்கு இரு
கருத்துக்களுக்கு இடமில்லை.
முள்ளிவாய்க்கால் வரை வீரத்துடனும்
உறுதியுடனும் நின்ற தமிழினம் இனி எதில்
த�ொடங்குவது. முதலில் இருந்தா த�ொடங்குவத

என்று சிந்திக்கக் கூடாது. கடந்த காலத்தைப் பார்
க்கும் ப�ொழுது கண்ணில் தெரிவது திம்புக் க�ோட்
பாடுகளும், ஒஸ்லோ உடன்பாட்டிற்குப் பின்னர்
விடுதலைப் புலிகள் முன் வைத்த இடைக்காலத்
தன்னாட்சி அதிகார சபைகளுமே ஆகும்.
திம்புக் க�ோட்பாடு என்பது அப்பொழுது
ஆயுதம் ஏந்திய முக்கிய ப�ோராட்ட அமைப்பு
களும், அரசியல் கட்சியான தமிழர் விடுதலைக்
கூட்டணியும் வைத்திருந்த தீர்வுத் திட்ட அடிப்
படையாகும்.
எனவே சாக்குப் ப�ோக்கு எதுவும் கூறாமல்
அடியைத் தமிழினம் திம்புக் க�ோட்பாட்டின்
நிலையில் வலுவாக நின்று எடுத்துச் செல்ல
வேண்டும். அதனைத் துணிவுடன் மேற்கொள்வதே
மண்ணுக்காக உயிர் நீத்தவர்களின் கனவை நனவா
க்கும்.
முன்னாள் அமெரிக்க சனாதிபதி பராக்
ஒபாமா தனது ஆட்சிக் காலத்தில் என்ன செய்தி
ருந்தாலும் இன்று தமிழீழத்தின் இனப்படு
க�ொலையை ஐ.நா. தடுக்கத் தவறிவிட்டது என்று
இப்போது தனது நூலில் எழுதியுள்ளார். இது
வெறும் பேச்சல்ல. நூலிலேயே பதிவு செய்து
ள்ளார்.
ஒபாமா ஆட்சியில் இருந்த ப�ொழுது
எவ்வாறு நடந்து க�ொண்டார். இப்பொழுது காலம்
கடந்த ஞானம் வந்துள்ளதா என்று சிலர் கூறுவது
தெரிகின்றது. அதற்காக அவர் இப்பொழுது பதிவு
செய்துள்ளதை கவனத்தில் க�ொள்வது தவறான
செயலாக இருக்க முடியாது. அதே நேரம் உலக
நடப்புகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுக் க�ொண்டி
ருக்கிறன.
தமிழ் மக்களின் பிரச்சினையை வைத்து
மற்ற நாடுகள் பயன்பெறாமல், அந்நாடுகளின்
செயல்கள் தமிழர் நலன் சார்ந்ததாக இருக்கவும்,
பயன் க�ொடுப்பதாகவும் பார்த்துக் க�ொள்ள வேண்
டியது தமிழ் அரசியல் தலைமைகளின் பாரிய
ப�ொறுப்பாகும்.
அரசியல் யாப்பு அவைக்குச் சென்று எமக்கு
அதிகாரங்களைப் பகிர்ந்து தாருங்கள் என்று பேசிக்
காலத்தைக் கடத்திக் க�ொண்டிருப்பதால் பயன்
ஏதும் கிடைக்கப் ப�ோவதில்லை.
எனவே புதிய பாதையைத் தேடிக் க�ொண்டி
ராமல் எங்கே விட்டோம�ோ அந்தத் திம்புக்
க�ோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் தீர்வை ந�ோக்கி
பயணிப்பதே தமிழர் தரப்பினருக்கு ஏற்ற வழியா
கும்.

திட்டம் ஒன்றை முன்வைக்கத் தவறியே வருகின்
றனர். அவரவர் தமது பதவிகளை தக்க வைத்துக்
க�ொள்வதற்கே அங்கலாய்க்கின்றனர் எனலாம்.
அதேநேரம் 1940 முதல் இன்றுவரை தமது
நாட்கூலி சம்பளத்தை உயர்த்தக் க�ோரும் இந்த
மக்களது சம்பளப் ப�ோராட்டம் த�ொடர்ந்து
க�ொண்டே இருக்கிறது. தற்போது நாளாந்தக்
கூலி இலங்கை ரூபாவில் 700 ரூபா என (இந்திய
மதிப்பில் சுமார் 300 ரூபா) அமைந்துள்ளது. அதே
இலங்கையின் வாழ்க்கைச் செலவுக்கு மிகக்கு
றைந்த நாட்கூலி ஆகும். இந்த மக்கள் தமது நாட்
கூலியை 1000 ரூபாவாக உயர்த்தக்கோரி சுமார்
ஆறு வருடமாக ப�ோராடி வருகின்றனர்.
	மலையகத் த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களின்
ஆயிரம் ரூபா சம்பளக் க�ோரிக்கை த�ொடர்பில்
பெரிதாக அறிமுகக் குறிப்புத் தேவையில்லை.
அதனைப் பெற்றுக் க�ொடுக்க வேண்டும் எனும்
ஒட்டும�ொத்த சமூகங்களின் குரல் கடந்த காலங்
களில் ஒலித்து வந்துள்ளது. எனினும் இந்த குரலு
க்கு செவி சாய்க்காத இரண்டு தரப்புகள்; ஒன்று
கம்பனிகள், இரண்டாவது அரசாங்கம்.
அவர்களது த�ொழிற்சங்க தலைவர்களும்,
அரசியல் தலைவர்களும் வாங்கித்தருகின்றோம்
என ஏமாற்றியே காலங்கடத்தி வருகின்றனர்.

இலங்கையின் புதிய அதிபர் க�ோத்தபாய ராஜ
பக்ச, தான் ஜனாதிபதியானால் உடனடியாக
1000ரூபா நாட்சம்பளம் வழங்குவதாக உறுதி
அளித்தார். அவர் பதவிக்கு வந்து இந்த நவம்பர்
16ஆம் திகதியுடன் ஒரு வருடம் கடந்து விட்டது.
ஆனால், தமிழ்த் த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களின்
நாட்கூலி அதிகரிக்கப்படவில்லை. அவர் கடந்த
ஜனவரி மாதம் அமைச்சரவைக்கு ஒரு பத்திரம்
சமர்ப்பித்து ஆயிரம் ரூபா நாட்கூலி வழங்க
ஏற்பாடு செய்யுமாறு கம்பனிகளை க�ோரினா
லும், அது இன்றுவரை நடக்கவில்லை. ஏனென்
றால், அரசாங்கத்தின் உத்தரவை கம்பனிகள் ஏற்க
வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவை தனியா
ருக்குச் ச�ொந்தமானவை.
எனவே இலங்கை அரசு முழுமையாக
பிரஜைகளாக ப�ொறுப்பேற்று வாழ்வாதாரம்
வழ ங்காத மக்கள் கூட்டமாக ஆயிரம் ரூபா நாட்
கூலிக்கு மாத்திரம் ப�ோராடிக் க�ொண்டிருக்கும்
சமூகமாக உலகத்துக்கு காட்டப்பட்டு வாழ்கின்
றனர். அந்த ரூபா ‘ஆயிரத்துக்குள்’ இந்த மக்க
ளின் ‘ஆயிரம் பிரச்சினைகள்’ மறுக்கப்பட்டு
இருக்கின்றது என்பதே உண்மை.
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