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ஒரு பிரிக்க முடியாத, வலுவான,
பாதுகாப்பான ஜனநாயக பன்மைத்
துவ இலங்கை என்பது இலங்கை
யின் நலனிற்கு அப்பால் இந்தியா
வின் நலனுடன் த�ொடர்புபட்டது
என இலங்கைக்கான இந்திய உயர்
ஸ்தானிகர் க�ோபால்பாக்லே தெரிவி
த்துள்ளார். அதேவேளையில், இலங்
கை 13 ஆவது திருத்தத்தை நீக்கி
னால் இந்தியா எவ்வாறான செயற்
பாடுகளை மேற்கொள்ளும் என்ற
கேள்விக்கு அவர் பதிலளிக்க மறுத்
துள்ளார்.
ஆங்கில ஊடகம் ஒன்றுக்கு அளித்து
ள்ள பேட்டிய�ொன்றில் அவர் இத
னை குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்தியா த�ொடர்ந்தும் 13
ஆவது திருத்தத்தை வலியுறுத்
துமா? இலங்கையில் அரசியல் ரீதி
யில் மிகவும் உணர்பூர்வமான விட
யம் குறித்து ஏன் இந்தியா த�ொட
ர்ந்து கருத்துத் தெரிவித்து வருகி
ன்றது என்ற கேள்விக்கு அவர்
வழங்கியுள்ள பதிலில் தெரிவித்து

ள்ளதாவது;
“நீங்கள் நன்கு அறிந்துள்
ளதை ப�ோல இந்த விடயம் குறித்த
இந்தியாவின் நிலைப்பாடு தெளி
வானது. நெருக்கமான அயல்நாடு
என்ற அடிப்படையிலும், கடல்சார்
சகா என்ற அடிப்படையிலும் ஒரு
பிரிக்க முடியாத, வலுவான, பாது
காப்பான ஜனநாயக பன்மைத்துவ
இலங்கை என்பது இலங்கையின்
நலனிற்கு அப்பால் இந்தியாவின்
நலனுடன் த�ொடர்புபட்டது.
இலங்கையை வலுப்படுத்து
வதை முக்கியமானதாக இந்தியா
கருதுவதற்கான காரணத்தை இது
வலுப்படுத்துகின்றது. இந்த பெரும்
தேசத்தின் மக்கள் அனைவரும்
தங்களின் நியாயபூர்வமான அபிலா
சைகளின் அடிப்படையில் முன்னே
றுவதை உறுதிசெய்வதில் நாங்கள்
எங்கள் பங்களிப்பை வழங்கத் தயரா
கவுள்ளோம்.
	தமிழர்கள் உட்பட அனைவ
ரினதும் அமைதி, சமாதானம், செழி
ப்பு ஆகியவைகுறித்த அபிலாசை
களை இலங்கையால் அடைய
முடியும். இந்த முயற்சிகளிற்கு வட
க்கு கிழக்கு அபிவிருத்தி திட்ட
ங்களிற்கு
உதவுவதன்
மூலம்
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2017ஆம் ஆண்டு அரசாங்க எதிர்ப்பு
ப�ோராட்டங்களின் ப�ோது வன்
முறையைத் தூண்டியதாக குற்றம்
சாட்டப்பட்ட ஈரானிய ஊடகவிய
லாளர் ருஹ�ொல்லா ஸாம் தூக்கி
லிடப்பட்டார் என்று ஈரானின் அரச
த�ொலைக்காட்சி செய்தி வெளியி
ட்டுள்ளது
2019ஆம் ஆண்டில் சிறைபிடி
க்கப்பட்ட சேமின் மரண தண்ட
னையை ஈரானின் உச்ச நீதிமன்றம்
செவ்வாய்க்கிழமை உறுதி செய்தது.
ஈரானிய உச்ச நீதிமன்றம்
அவருக்கு எதிரான மரண தண்ட
னையை உறுதிசெய்த நான்கு நாட்
களுக்கு பின்னர் அவர் நேற்று (சனிக்
கிழமை)தூக்கிலிடப்பட்டார்.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை
பிரான்ஸ், மனித உரிமைக் குழுக்கள்
மற்றும் எல்லைகள் இல்லாத நிருப
ர்கள் (ஆர்.எஸ்.எஃப்) தமது கடுமை
யான கண்டனங்களைத் தெரிவித்து
ள்ளன.
2017ம் ஆண்டு ஈரானில்
ப�ொருளாதார வீழ்ச்சியினால் மக்
கள் பல இடங்களில் அரசுக்கு
எதி ராக ப�ோராட்டங்கள் நடத்திய
ப�ோது, ப�ோராட்டங்களை ஒருங்கி
ணைக்க ருஹ�ொல்லா ஸாம் செயற்
பட்டார். ஈரானில் திடீரென உணவு
ப்பொருட்களுக்கு விலை அதிகரித்த
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துதான் ப�ோராட்டத்திற்கு முக்கிய
காரணம் எனச் ச�ொல்லப்படுகின்
றது.
இந்நிலையில், ருஹ�ொல்லா
ஸாம் தன்னுடைய இணையத்தள
மான அமட்நியூஸ் மற்றும் டெலி
கிராம் மூலம் ப�ோராட்டங்கள்
நடைபெறும் நேரத்தையும், அதிகா
ரிகளின் முறைகேடான செயற்பாடு
களையும் மக்களுக்கு தெளிவுபடு
த்தி வந்தார் என கூறப்படுகின்றது.
இதையடுத்து ஈரான் அர
சைக் கவிழ்க்க திட்டம் தீட்டிய
தாக அவர் மீது குற்றம் சுமத்தப்
பட்ட நிலையில், அவர் தலைமறை
வானார். பின் 2019ம் ஆண்டு ஈரானின்
புரட்சிகர இராணுவப்படையால்
கைது செய்யப்பட்டார்.
இந்நிலையில், அந்நாட்டு
உச்ச நீதிம ன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை
அவருக்குதூக்கு தண்ட னையை
உறுதி செய்த நிலையில், அவரு
க்கு நேற்று தண்டனை நிறைவேற்
றப்பட்டுள்ளது.
மத
ஆட்சி
நடக்கும்
ஈரானில் ஊடகவிய லாளர் ஒருவரு
க்கு மரணதண்டனை நிறைவேற்
றப்பட்டிருப்பதற்கு உலகளவில்
கண்டனங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்
ளது. மேலும் பிரான்ஸ், மனித
உரிமைக் குழுக்கள் மற்றும் எல்
லைகள் இல்லாத நிருபர்கள் (ஆர்.
எஸ்.எஃப்) கடுமையாக எதிர்த்து
ள்ளன.
2020ம் ஆண்டு இதுவரையில்
உலகளவில் 40க்கும் மேற்பட்ட
ஊடகவியலாளர்கள் க�ொல்லப்பட்
டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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சி.வி. விக்னேஸ்வரனும் கலந்துக�ொ

சிறீலங்கா அரசின் 2021 ஆம் ஆண்டு
க்கான வரவுசெலவுத் திட்டத்தின்
மூன்றாவது கட்ட வாசிப்பின் ப�ோது
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு
வாக்கெடுப்பில் கலந்து க�ொள்ள
வில்லை. கடந்த வியாழக்கிழமை
(10) இடம்பெற்ற இந்த வாக்கெடு
ப்பில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்

ள்ளவில்லை.
எனினும் தமிழ்த்தேசிய மக்
கள் முன்னணியின் நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்கள்
கஜேந்திரகுமார்
ப�ொன்னம்பலம் மற்றும் செ. கஜே
ந்திரன் ஆகிய�ோர் அதற்கு எதிராக
வாக்களித்திருந்தனர்.
பாதுகாப்புக்கு அதிகளவு நிதி
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள வரவுசெலவுத்
திட்டத்திற்கு எதிராக நாடாளுமன்ற
த்தில் பேசிய தமிழ் நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்களில் பலர் ஏன் எதிர்த்து
வாக்களிக்கவில்லை என்பதற்கான

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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இலங்கையில்

நேற்று மேலும்
755 பேருக்கு க�ொர�ோனா வைரஸ்
த�ொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக
இராணுவத் தளபதி சவேந்திர
சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.
இவர்களில், 81 பேர் சிறைச்
சாலைகளில் உள்ளவர்கள் என்றும்
அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில்,
நாட்டில்
க�ொர�ோனா த�ொற்றினால் பாதிக்கப்
பட்டோரின் ம�ொத்த எண்ணிக்கை
32ஆயிரத்து130ஆக அதிகரித் துள்ளது
அத்தோடு இதுவரை 147 பேர்
மரணம் அடைந்துள்ளனர் என்றும்
22 ஆயிரத்து 831 பேர் இந்த த�ொற்றி
லிருந்து மீண்டுள்ளனர் எனவும்
தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதே வேளை 35,114 குடும்ப
ங்களைச் சேர்ந்த 95,825 பேர் தனி
மைப்ப டு த ்த ப்ப ட் டு ள ்ள த ா க
ப�ொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர்
பிரதி ப�ொலிஸ்மா அதிபர் அஜித்
ர�ோஹன தெரிவித்துள்ளார்.

Nrhjidf;Fl;gLj;jg;glhj nfhNuhdh jLg;G
kUe;jpidg; gad;gLj;jj; jil

ச � ோ தனை க் கு ட்ப டு த ்த ப்ப ட ா த

க�ொர�ோனா த�ொற்று ந�ோய்க்கான
மருந்துகள் எனக் கூறுபவற்றை பய
ன்படுத்த வேண்டாம் என ப�ொது
மக்களுக்கு தேசிய ஆராய்ச்சி மன்
றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
	மேலும் மூன்று மருந்துகள்
ச�ோதனை மட்டத்தில் இருப்பதாக
வும் ச�ோதனை மேற்கொள்ளப்படும்
மருந்துகள் த�ொடர்பில் தேசிய ஆரா
ய்ச்சி மன்றத்தினால் அரசாங்கத்தி
ற்கு அறிக்கை வழங்கப்படும் என
தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் தலை
வர் பேராசிரியர் ஹேமந்த த�ொடம்
பஹால தெரிவித்துள்ளார்.
	தற்போது இலங்கையில் அறி
மு க ப்ப டு த ்த ப்ப ட் டு ள ்ள

ஆயுர்வேத பாணி மருந்து சுகாதார
அமைச்சினால் அங்கீகரிக்கப்பட
வில்லை. அத்துடன் குறித்த மருந்
தினை தயாரித்த தம்மிக்க பண்
டார ஒரு ஆயுர்வேத பயிற்சியாள
ராக பதிவு செய்யப்படவில்லை
என ஆயுர்வேத திணைக்களத்தின்
ஆணையாளர் கே.டி.சி.எஸ் குமார
துங்க தெரிவித்துள்ளார் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.

aho;. fly; vy;iyf;Fs; mj;JkPwp kPd; gpbapy;
<LgLk; ,e;jpag; glFfs;

யாழ். நெடுந்தீவு கரையை அண்மி
த்த கடலில் இந்திய இழுவைப் படகு
கள் அத்துமீறி மீன்பிடியில் ஈடு
பட்டு வருவதாக குற்றம் சுமத்தப்
பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு
யாழ்ப்பாணக்
கடற்பரப்பில் அத்துமீறும் இந்திய
இழுவைப் படகுகள் த�ொடர்பில்,
மீனவர்கள் தரப்பில் முறையிடப்
பட்டு வந்த ப�ோதிலும், அரசு தரப்
பில் அதனை தடுக்க எந்தவித நட
வடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை
எனவும் மீனவர்கள் கவலை தெரிவி
த்துள்ளனர்.
	மேலும் வடமராட்சி மற்றும்

வடமராட்சி கிழக்கு கடற்பரப்பில்
கரையில் இருந்து சுமார் 2கடல்
மைல் த�ொலைவு வரை அத்துமீறிய
இந்திய இழுவைப்படகுகள் பகல்இரவு என எவ்வேளையிலும் சட்ட
விர�ோத மீன்பிடியில் ஈடுபட்டு
வருகின்றனர் என்றும் இதனால்
தமது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படு
வதாகவும் மீனவர்கள் சுட்டிக்காட்டி
யுள்ளனர்.
அதேபான்று முல்லைத்தீவு
கடற்பரப்பிலும் அண்மைய நாட்க
ளில் இந்திய மீன் பிடிப் படகுகள்,
சட்டவிர�ோத மீன்பிடியில் ஈடு
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Njrj;jpd; Fuy; <okf;fs; cupik kPl;Gf; Fuyhf
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,d;iwa <oj;jkpo; murpay;thjpfs;
,f;FuYf;Ff; nrtpnfhLj;jhNy
<okf;fs; cupikfs; ghJfhg;GWk;
murpay; Ma;thsu; R+.Nah. gw;wpkhfud;;
14.12.2006 அன்று
ஈழத்தமிழர்களின் விடுதலை
வரலாற்றில் தேசத்தின் ஒளியான கலாநிதி அன்ரன்
பாலசிங்கம் அவர்கள் தேசத்தின் குரலாக ஈழமண்
ணில் நிலை பெற்ற நாள்.
ஈழத்தமிழர்களின் சுதந்திர இயக்கத்தின், அரசியல் இராஜதந்திர நகர்வு
களில் தேசியத் தலைவர் அவர்களுக்குப் பக்கபலமாக இருந்து செயற்பட்ட
தேசத்தின் ஒளிவிளக்கு எனத் தலைவரால் ப�ோற்றப்பட்ட கலாநிதி அன்ரன்
பாலசிங்கம் அவர்கள், தேசத்தின் குரலாக பூதவுடல் விடுத்து புகழுடம்பு பெற்ற
நாள்.
14 ஆண்டுகளுக்கு முன் நிகழ்ந்த அந்த வரலாற்று மாற்றத்தின் விளைவாக
இன்று வரை ஈழமக்கள் அந்தத் தேசத்தின் குரலே எங்கள் மண்ணுக்கான
விடுதலைக் குரலாக நாம் ஏற்று நடக்க வேண்டிய குரல் என்ற நம்பிக்கையுடன்
செயற்பட வைத்துக் க�ொண்டிருக்கிறது.
இதற்குக் காரணம் தேசத்தின் குரல் கலாநிதி அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்
கள் ஈழமக்களின் உண்மை வாழ்வை, அந்த வாழ்வின் தேவைகளை, அந்தத்
தேவைகள் அவர்களுக்கான பாதுகாப்பான அவர்களுடைய ஆட்சியில்தான்
நடைமுறைச் சாத்தியமாகும் என்ற உண்மையை உலகுக்கு எந்த சத்திகளுக்கும்
அஞ்சாது மிகத் தெளிவாக எடுத்துச் ச�ொல்லிய அந்த உறுதி என்றால் மிகையா
காது.
இந்த உறுதியின் அடிப்படையில்தான் தேசியத் தலைவர் அவர்களுக்கும்
அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்களுக்கும் இடையில் நட்பு, பாசம் வளர்ந்தது
என்பதை கலாநிதி அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்கள் காலம் ஆகிய நேரத்தில்,
அவருக்குத் தேசத்தின் குரல் என்ற பெருமதிப்பினை அளித்த நேரத்தில் தலைவர்
கூறிய பின்வரும் வார்த்தைகள் எடுத்து விளக்குகின்றன.
“பழக ஆரம்பித்த நாள் முதலே எமக்கிடையே இருந்த ஒரு இனம்புரியாத
புரிந்துணர்வு ஏற்பட்டது. அந்தப் புரிந்துணர்வால் எழும் பற்றுறவால் பிணைந்து
க�ொண்டு, எமது உறவு நல்லுறவாகப் பரிணமித்தது. சிந்தனையாலும்,
செயலாலும் ஒன்றுபட்ட மனிதர்களின் சங்கமமாக அந்த உறவு மலர்ந்தது. தினம்
தினம் நாம் பகிர்ந்து க�ொண்ட வாழ்வியல் அனுபவத்தில் வலிமை பெற்று
வளர்ந்தது. சாதாரண மனித உறவுகளிலிருந்து இது முற்றிலும் வேறுபட்டது.
காலத்தால் கனிந்து வரலாற்றால் வடிவம் பெற்ற ஒரு அலாதியான இலட்சிய
உறவு. அது பாலாண்ணையை நான் ஆழமாக நேசித்தேன். விடுதலை இயக்கம்
என்ற ம�ொபெரும் குடும்பத்தின் ஒரு மூத்த தலைமகனாகப் - பிதாமகனாக மூன்று
தசாப்தங்கள் வாழ்ந்தவர் அவர். நானும் அவரை அப்படித்தான் ந�ோக்கினேன்.
ஒரு குடும்பமாக ஒன்றுசேர்ந்து ஒத்திசைவாக ஒன்றிந்திருந்த நாட்களில் அவர்
ஒரு சாதாரண மனிதப்பிறவியல்ல என்பதைக் கண்டு க�ொண்டேன். ம�ோசமாகச்
சுகவீனமுற்றுத் தினம் தினம் சாவுடன் ப�ோராடியப�ோதும், தாங்க முடியாத உடல்
உபாதைகளால் வருந்திய ப�ோதும் தளர்ந்து ப�ோகாத உறுதிப்பாடு அவரிடம்
இருந்தது. அவரின் இந்த இலட்சிய உறுதி எனது நெஞ்சைத் த�ொட்டு நின்றது.”
என்பது தேசத்தலைவரின் இதயம�ொழி.
இந்த உறுதிப்பாடு தான் பாலாண்ணனை மக்களின் வாழ்வின் வரலா
ற்றின் உண்மைகளை ச�ொல்லாக்கும், எழுத்தாக்கும், பேச்சாக்கும் பேராற்றலை
அவருக்கு அளித்தது. இதுவே அவரை மூத்த அரசியல் ப�ோராளியாக, மதியுரை
ஞராக, ஒரு தத்துவாசிரியராக தேசத்தலைவரின் உற்ற நண்பனாக வாழ்வில்
பரிணமிக்க வைத்தது. அவரை அரசியல் இராஜதந்திர முன்னெடுப்புகளுக்கு
மூலாதாரமாக முன்னின்று செயற்பட வைத்தது
அந்த வகையில் கலாநிதி அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்களின் இராஜதந்திர
ஆற்றுப்படுத்தலில் திம்புப் பேச்சுவார்த்தை மேசையில் பின்வரும் நான்கு
தீர்மானங்கள் பங்கேற்ற தமிழர் தரப்பால் ஏகமனதாக முன்வைக்கப்பட்டது .

1. தமிழ் மக்கள் ஒரு தனித்துவமான தேசிய இனக் கட்டமைப்பைக்
க�ொண்டவர்கள்
2. தமிழ் மக்களுக்கு இனங்காணக் கூடிய தனித்துவமான தாயகம் உண்டு
3. தமிழர் தேசத்திற்கு எவராலும் பறித்தெடுக்க முடியாத சுயநிர்ணய உரிமை
உண்டு.
4. சகல தமிழ் மக்களுக்கும் முழுமையான குடியுரிமையும் மற்றும் அடிப்ப
டையான உரிமைகளும் உண்டு
திம்புப் பேச்சுக்களில் தமிழர் தரப்பால் நிறைவேற்றப்பட்ட இந்த நான்கு
அடிப்படைகளுமே இன்று வரை ஈழத்தமிழர் அரசியல் தீர்வுக்கான அடிப்படைத்
தளமாக உள்ளது.
கலாநிதி அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்கள் தனது ப�ோரும் சமாதானமும்
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gaq;futhjj; jilr;rl;l mZFKiw khw;wNk
<oj;jkpou; cupikfSf;Fg; ghJfhg;ig mspf;Fk;

சிறீலங்கா இம்முறை வரவுசெலவுத் திட்டத்திலும், நாட்டின் நாளா
ந்தத்
தேவைகளுக்கே நிதிப்பற்றாக்குறை வருமென்ற பெரும்
அச்சமு ள்ள சூழலிலும் மக்களின் நலவாழ்வுக்கு முக்கியத்துவம்
க�ொடுக்காது பெருந்தொகையான பணத்தை நாட்டின் பாதுகாப்பு
என்ற பெயரில் படையினருக்கு ஒதுக்கியுள்ளது.
இதனை சமத்துவமுள்ள குடிகளாக அல்லாது த�ோற்கடிக்
கப்பட்ட மக்களாக ஈழத்தமிழர்களை தாம் நடாத்தும் இன்றைய
சூழலில் அதனை சனநாயக வழிகளில் எதிர்க்கும் ஈழத்தமிழரை
சிறீலங்காவின் இறைமை பிரதேச ஒருமைப்பாடு என்பவற்றைப் பாது
காக்கிற�ோம் என்ற பெயரில் அழித்து ஒழித்து ஈழத்தமிழின அழிப்பை
செய்வதற்கான சிறீலங்காவின் முற்திட்டமிடலாகவே ஈழத்தமிழர்கள்
கருதுகின்றனர்.
இந்நிலையிலேயே இலங்கை அரசாங்கத்தின் நீதித்துறையின்
அங்கமான நீதியரசராக நீண்ட சட்டத்துறை அனுபவம் உள்ள முன்
னாள் வடமகாணசபைத் தலைவரும் இன்றைய யாழ்.மாவட்டப்
பாராளுமன்ற உறுப்பினரும், தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணியின்
தலைவருமான திரு சி.விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் சிறீலங்காப்
பாராளுமன்றத்தில் வரவுசெலவுத் திட்ட விவாதத்தில் பேசியுள்ள பேச்சு,
ஈழத்தமிழர் பிரச்சினையைக் குறித்த தெளிவையும், ஈழத்தமிழர்
தேசிய இனப்பிரச்சினையைப் பயங்கரவாதப் பார்வையில் அணுகும்
முறை நீக்கப்பட்டாலே ஈழத்தமிழர் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படும்
என்ற உண்மையையும் உலகுக்கு மீண்டும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
அவர் தமது உரையில் "சிங்கள மக்களுக்கு எதிராகவ�ோ அவர்க
ளின் இறைமைக்கு எதிராகவ�ோ எமது இளைஞர்கள் ஆயுதம் ஏந்தவி
ல்லை. அதே நாட்டில் தமது பகுதிகளின் இறைமைக்கு ஆபத்து ஏற்பட்ட
தாலேயே அவர்கள் ஆயதம் ஏந்தினார்கள். அவர்கள் தமது அடையாள
த்தைப் பாதுகாக்க வேண்டியிருந்தது. ஆனால் அவர்கள் பயங்கரவாதி
களாக அழைக்கப்பட்டு 20இற்கும் அதிகமான நாடுகளின் உதவியுடன்
க�ொடூரமாக அழிக்கப்பட்டார்கள்". என எடுத்தியம்பி உள்ளார். இதன்வழி
ஈழத்தமிழர் தேசிய இனப் ப�ோரட்டம் ஒரு தேசிய விடுதலைப் ப�ோரா
ட்டமே அன்றி பயங்கரவாதமல்ல என்பதை நிறுவியுள்ளார் ஆயி
னும் உலகின் தவறான அணுகுமுறையால் அத்தேசிய விடுதலைப்
ப�ோராட்டம் பின்னடைந்து ஈழத்தமிழர்கள் இன்றைய அவல வாழ்
வுக்கு உள்ளாயினர் என்ற உண்மையையும் அவரின் இப்பேச்சு உலகு
க்குத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
	மேலும் அவர் "நாட்டின் இறைமையைவிட மக்களின் இறை
மையே மேலானது. இன்றைய சர்வதேச உறவில் அப்படித்தான் ஏற்றுக்
க�ொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த அடிப்படையில்தான் சர்வதேச சட்டங்களும்,
க�ோட்பாடுகளும் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன நாட்டின் இறை
மையின் பின்னால் ஒளிந்து நின்றுக�ொண்டு எமது மக்களின்
இறைமையை இல்லாமல் செய்யலாம் எனக் கனவு காணாதீர்கள்.
18ஆம் நூற்றாண்டுக் காலத்துக்குரிய நாட்டின் இறைமையைப்
பாதுகாக்கும் க�ோட்பாடு இன்று ப�ொருத்தமற்றதாகி வலுவிழந்து
விட்டது. ஒரு நாட்டின் மனித உரிமைகள் ம�ோசமாக மீறப்படும்
ப�ொழுது மனித உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்காக அந்த நாட்டின்
இறைமையை
உதாசீனம் செய்யலாம் என்பதே
இன்றைய
உலக நடப்பு" என எடுத்துரைத்துள்ளார்
இதன் மூலம் அவர்
ஈழத்தமிழர்களின் உரிமைகளுக்கான செயற்பாடுகளை இனியும்
நாட்டின் இறைமை மற்றும் ஆள்புல ஒருமைப்பாட்டுக்கு எதிரானது
எனப் பட்டியலிட்டு அவர்களை இன அழிப்பு செய்ய முடியாதென்பதை
உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
அத்துடன் "இறுதிப் ப�ோரில் மனிதக் கேடயங்களாக அப்பாவி
மக்களை விடுதலைப்புலிகள் பயன்படுத்தியதாகவும், அந்த மக்களை நீங்
கள் மீட்டதாகவும் எந்த ஒரு ப�ோர்க் குற்றத்தையும் படையினர் செய்ய
வில்லை என்றும் கூறுகின்றீர்கள். இது உண்மையானால் இதை நீங்கள்
கூறவேண்டியதில்லை. பாதிக்கப்பட்ட மக்கள்தான் கூற வேண்டும்.
ஆனால் இறுதி யுத்தத்தில் நீங்கள் காப்பாற்றியதாகக் கூறும் மக்கள்
நீங்கள் தமது உறவுகளை க�ொலை செய்ததாக அல்லவா கூறுகின்றா
ர்கள். நீங்கள் ச�ொல்வது உண்மையானால் ஏன் சர்வதேச சுயாதீன விசார
ணைக்குத் தயங்குகின்றீர்கள்? நீங்கள் சர்வதேச விசாரணைக்கு அஞ்சு
வதும் சீனாவின் பின்னால் ஓடுவதும் உங்கள் படையினர் ப�ோர்க்
குற்றங்கள், மனிதாயத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள், இனப்படுக�ொலை
என்பவற்றை இழைத்திருக்கின்றார்கள் என்பதையே காட்டுகின்றது"
எனவும் கூறியுள்ளார்.
திரு சி.விக்னேஸ்வரன் அவர்களின் இந்த உரையின்
உண்மைகளை உலக வல்லாண்மைகளும்,பிராந்திய மேலாண்மை
களும் ஏற்று, பயங்கரவாதத் தடைச்சட்ட அணுகுமுறையில்
ஈழத்தமிழர் பிரச்சினையை அணுகும் முறையை மாற்றி ஈழத்
தமிழர்களுடைய உரிமைகளைப் பாதுகாத்து, மீண்டும் ஒரு இன
அழிப்புக்கு அவர்கள் ஆளாகாதவாறு தடுப்பதற்குரிய எல்லா நடவடிக்
கைகளையும் எடுக்க புலம்பெயர் தமிழர்கள் உழைக்கக் கடமைப்
பட்டுள்ளார்கள் என்பதே இலக்கின் இவ்வாரக் கருத்தாக உள்ளது.
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இந்த நிலையில், அரசியல் கைதிகளை விடு
வித்தால் இந்த நாட்டில் அரசியல் பிரச்சினை இரு
ப்பது என்பதை ஏற்றுக் க�ொள்வதாக அமைந்து
விடும். அதற்கு இந்த அரசு முன்வருமா? அதை நாம்
சிந்திக்க வேண்டும்.

அரசியல் கைதிகளை வகைப்படுத்த
அனுமதிக்கக் கூடாது.
அரசியல் கைதிகளை எந்த வகையில் விடுதலை
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அரச தரப்பின் மரணதண்டனைக் கைதி ஒருவ
ரின் விடுதலைக்காக தமிழ் அரசியல் கைதிகள் அனை
வரும் பகடைக்காயாக்கப்படுவதை நாம் ஒருப�ோதும் ஏற்றுக்
க�ொள்ள மாட்டோம் என அரசியல் கைதிகளை விடுதலை
செய்வதற்கான தேசிய அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர்
அருட்தந்தை ம.சக்திவேல் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ் அரசியல் கைதிகள் விடயம் த�ொடர்பாக அவரிடம்
‘இலக்கு’ மின்னிதழ் மேற்கொண்ட நேர்காணலின் ப�ோதே
அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார். அந்த நேர்காணலின்
கருத்து வடிவம்.

சாட்டில் மரணதண்டனைக் கைதியாக உள்ள துமிந்த
சில்வாவை விடுதலை செய்ய வேண்டும் எனஅரச
தரப்பினர், எதிர்த் தரப்பினர் இணைந்து கைய�ொ
ப்பமிட்டு க�ோரிக்கை ஒன்றை முன்வைத்துள்
ளார்கள்.
இந்த நிலையில், இரண்டாம் கட்டமாக,
மனசாட்சி உந்தப்பட்டவர்களாக தான் அரசியல்
கைதிகள் விடுதலை த�ொடர்பில் ஒரு வேண்டு
க�ோளை முன்வைத்துள்ளார்கள். இதில் பெரும்
அரசியல் சுயலாபம் முன்வைக்கப்படுவதை நாம்
பார்க்கிற�ோம்.
இது உண்மையான அரசியல் கைதிகளின்
விடுதலை த�ொடர்பான வேண்டுக�ோளா? அல்லது
அரசியல் கட்சிக் காரர்களின் சுயநலமா என்ற
கேள்வி எழுகிறது.

நல்லாட்சியில் கைதிகளை விடுவிக்க முயற்சி
செய்யவில்லை
அரசியல்

கைதிகள் த�ொடர்பில் காலத்துக்கு
காலம் க�ோரிக்கைகளை முன்வைக்கிறார்களே
தவிர த�ொடர்சியான தீர்வுக்கு மக்கள் பிரதிநிதி
கள் வேலைசெய்யவில்லை என எமக்கு தெரியும்.
தமிழ் தலைமைகள் அரசியல் கைதிகள் விடயம்
த�ொடர்பாக த�ொலைக்காட்சிகளுக்கு வந்து முகம்
க�ொடுப்பதும், அறிக்கைகள் விடுவதுடனுமே
அரசியல் சுயலாபம் கருதி க�ோரிக்கைகள்
நின்று விட்டார்கள். வேறு ஒன்றும் செய்யவில்லை.
முன்வைக்கப்படுகின்றன
	நல்லாட்சிக் காலத்தில் இவர்களுக்கு பல
அரசியல் கைதிகள் விடயம் த�ொடர்பாக பல சந்தர்ப்பங்கள் கிடைத்தது. இவர்கள் ஒன்றும்
தடவைகள் ஆட்சியாளர்களுடன் பேசப்பட்டுள் செய்யவில்லை. ஆனால் இப்போது ஏன் கூட்டுச்
ளது. த�ொடர்சியாக நாம் பேசி வந்துள்ளோம்.
சேர்ந்தார்கள். இந்த கூட்டில் சந்தேகம் உள்ளது.
இந்த நிலையில், கடந்த தேர்தல் காலத்
தில் தற்போது அமைச்சராகவுள்ள டக்ளஸ் தேவா
னந்தா, அரசியல் கைதிகள் த�ொடர்பில் ஒரு
பெயர்ப்பட்டியலை பிரதமர் மகிந்தவிடம் கைய
ளித்திருந்தார். ஆதனைத் த�ொடர்ந்து தமிழ்த் தேசி
யக்கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
எம்.ஏ.சுமந்திரன் ஒரு பெயர்ப் பட்டியலை கையளி
த்தார். பின்னர் நீதியரசர் க.விக்னேஸ்வரனும் ஒரு
பட்டியலை கையளித்திருந்தார்.
இப்போது இரண்டாம் கட்டமாக அரச சார்பு
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நீதி அமைச்சருடன்
சந்திப்பை மேற்கொண்டு, அரசியல் கைதிகளை
தமிழ் அரசியல் கைதிகள்
விடுவிக்கக் க�ோரி மகஜரை கையளித்துள்ளதுடன்,
பகடைக்காயாக்கப்படுகிறார்கள்.
ஜனாதிபதியுடன் கதைப்பதற்கு நாள் குறித்திருப்ப
தாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், தமிழ்
அரச தரப்பினர் துமிந்த சில்வாவின் விடுதலைக்
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பிரதமரை சந்தித்து
காக அரசியல் கைதிகளை பகடைக்காயாக பயன்
அரச தரப்பிடம் க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளார்கள்.
படுத்துகிறார்கள். அரசியல் கைதிகளை அவர்கள்
முதல் கட்டத்தில் ப�ோட்டி மனப்பான்
பாவிப்பதை நாம் ஏற்றுக் க�ொள்ள முடியாது.
மையுடன் அரசியல் வாக்குவங்கியை தக்க வைப்
தமிழ் தலைமைகள் இதற்கு இடம் க�ொடுக்கப்
பதற்கு அரசியல் கைதிகளின் பெயர்ப் பட்டியல்
ப�ோகிறார்களா?
ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பிரதமரிடம் க�ொடுக்கப்
எமக்கு தெரியும். இந்த ஆட்சியளர்கள்
பட்டது. அரச தரப்பு அதை ஏற்றுக் க�ொள்வார்
பதவிக்கு வரமுன்னரே இந்த நாட்டில் அரசியல்
களா? இல்லையா என அவர்களுக்கு தெரிந்தும்
பிரச்சினை இல்லை. ப�ொருளாதார பிரச்சனை தான்
சுயலாபம் கருதி அந்த பட்டியல் க�ொடுக்கப்
உள்ளது என கூறி ஆட்சிக்கு வந்தார்கள். இனவாத,
பட்டது.
மதவாத, பேரினவாத சிந்தனையில் மக்களை உசுப்
இப்போது அரசியல் க�ொலை குற்றச்
பேத்தி அதிக வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளார்கள்.

செய்யப் ப�ோகிறார்கள். எந்த வகையில் வகைப்படு
த்தப் ப�ோகிறார்கள் என்ற கேள்வி உள்ளது. அரசி
யல் கைதிகள் பல வகையினர் உள்ளனர். இவர்
களை வகைப்படுத்தல் என்பது அரசியல் கைதி
களை சிதைத்து விடும்.
எனவே அரச தரப்பினர் சிங்கள பேரின
வாதத்தை சிரத்தின் மேல் க�ொண்டுள்ள இந்த
காலத்தில், அரசியல் கைதிகள் என்போரை விடு
தலை செய்வதற்கு எந்த வகையில் துணிந்து இருப்
பார்கள்.
மகிந்த ஆட்சிக் காலத்திலேயே அரசியல்
கைதிகள் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால்
விடுதலை செய்யப்படவில்லை அவர் ப�ோராளி
களை சமூகமயப்படுத்தினார். அதற்கு சிங்கள
மக்கள் எதிர்க்கவில்லை. அப்போது விடுதலை
செய்திருக்கலாம். ஆனால் செய்ய வில்லை. எனவே
இவை அரசியல் நாடகம். நாம் சிந்திக்க வேண்டும்.

பயங்கரவாத தடைச் சட்டம் நீக்கப்பட
வேண்டும்.
அரசியல் கைதிகள் விடுதலைக்கு முதலில் நாட்

டில் உள்ள பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டம் நீக்கப்பட
வேண்டும். ஆனால் அதைச் செய்ய அரசு எந்த
வகையிலும் ஆயத்தாமாக இல்லை. இப்போது
கைது செய்யப்படுபவர்கள் அந்த சட்டத்தில் தான்
கைது செய்யப்பட்டுக் க�ொண்டு இருக்கிறார்கள்.
அடுத்ததாக அரசியல் தீர்மானம் எடுத்து,
கைதிகள் நிபந்தனை இன்றி விடுதலை செய்யப்பட
வேண்டும். அதற்கு எமது அரசியல்வாதிகள் எந்த
அளவுக்கு அழுத்தம் க�ொடுக்கப் ப�ோகிறர்கள் என்
பதை ப�ொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
அதில் தான் அவர்கள் விடுதலை தங்கியுள்ளது.
அரசு தமது இந்த க�ோரிக்கையை நிறைவே
ற்றாவிட்டல், இவர்கள் என்ன செய்யப் ப�ோகிறார்
கள் என தீர்க்கமான முடிவு தமிழ் அரசியல்வாதி
களிடம் இல்லை. அதை பதிவு செய்யவும் இல்லை.
எனவே இவ்வாறான செயற்பாடுகள் அவர்களின்
அரசியல் நலன் சார்ந்ததாகவே உள்ளது. அவர்களி
டம் இருந்து விடுதலையை எதிர்பார்க்க முடியாது.

அரச மற்றும் எதிர்த் தரப்பினரை ஒரு
மையப்புள்ளியில் இணைக்க வேண்டும்.
தமிழ்க் கட்சிகளின் அரசியல் சிதைவு, கட்சி முரண்
பாடு என்பன பெரும் பிரச்சனையாகவுள்ளது.
இவர்கள் சுயமாக கைதிகள் விடயம் குறித்து பேச
வில்லை சூழ்நிலைதான் இந்த நிலைக்கு இவர்
களைத் தள்ளியுள்ளது. ஆனால் அதைக்கூட இவர்
கள் எவ்வாறு கையாளப் ப�ோகிறார்கள் என தெரிய
வில்லை
எனவே கைதிகளின் விடுதலைக்காக நாம்
பெரும் வேலைத் திட்டம் ஒன்றை மேற்கொள்ள
வுள்ளோம். அதாவது ஆளும் தரப்பினரையும், எதிர்
த்தரப்பினரையும் ஒரு மையப்புள்ளியில் இணை
க்கும் செயற்பாட்டை ஆரம்பித்துள்ளோம். தற்
ப�ோது க�ொர�ோனா சூழலில் தாமதமடைந்துள்ளது.
இந்த செயற்பாட்டின் ஊடாகத்தான் எமது க�ோரிக்
கைகளை முன்வைத்து அவர்கள் ஊடாக ஒரணியில்
அரசியல் தீர்மானம் எடுக்கலாம். இதன் மூலமே
அரசியல் கைதிகளின் விடுதலை சாத்தியமாகும்.
அதுவரை அரசியல் கைதிகளை வகைப்படுத்த
கூடாது என்பதில் மிக தெளிவாக இருக்கிற�ோம்.
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மிழ்த் தேசியத்தின் விடுதலைப் ப�ோராட்டம்
என்பது என்றும் கிழக்கு மாகாணத்தினை
மையப்படுத்தியதாகவே இடம்பெற்று வந்தது.
	வடக்கில் இருந்து தேசிய விடுதலைப்
ப�ோராட்டத்திற்கான தலைமைகள் மேல் எழுந்தா
லும், கிழக்கில் முன்னெடுக்கப்பட்ட இன முரண்
பாடுகளே தமிழர் தேசிய ப�ோராட்டம் முனைப்புப்
பெறுவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தன.
ஒரு தடவை தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்
இயக்கத்தின் தலைவர் மேதகு வே.பிரபாகரனை
பிரேமதாச அழைத்து, வடக்கினை தமிழீழமாக
பிரகடனப்படுத்துகின்றேன், கிழக்கினை விடுங்கள்
என்று க�ோரியப�ோது, எங்களுக்கு கிழக்கு மாகா
ணமே முக்கியமானது. அதனை தமிழீழமாக பிரகட
னப்படுத்துங்கள்; வடக்கில் எதையாவது செய்து
க�ொள்ளுங்கள் என்று தெரிவித்ததாக ஒரு தடவை
விடுதலைப்புலிகளின் அரசியல் ஆல�ோசகர் அன்
டன் பாலசிங்கம் ஒரு நேர்காணலில் கூறியிருந்தார்.
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கைப்பரப்பு நடவடிக்கைகள் வெற்றிகரமாக
தமிழர்கள் மத்தியில் புகுத்தப்பட்டதே மட்டக்கள
ப்பு மாவட்டத்தில் இரண்டு தமிழர்கள் தமிழ்
தேசியத்திற்கு எதிராக தெரிவு செய்யப்படுவதற்கு
காரணமாக அமைந்தன.
சிங்கள அரசுகள் எவ்வாறுதான் தமது
க�ொள்கைப் பரப்பினை ப�ொய்ப் பிரசாரங்கள் மூல
மாக முன்னெடுத்தாலும், அதன் முகத்திரைகள்
இலகுவில் கிழித்தெறியப்படும் நிலையுருவாகி
யுள்ளது.

நிலையில், ஆயுதப் ப�ோராட்டமாக உருப்பெற்றது.
அந்த ஆயுதப் ப�ோராட்டமும் பல்வேறு துர�ோகங்
கள் காரணமாக ம�ௌனிக்கப்பட்ட நிலையில்,
அரசியல் ரீதியான ப�ோராட்டங்கள், இராஜதந்திரப்
ப�ோராட்டங்களாக, தமிழர்களின் ப�ோராட்டங்கள்
மாற்றமடைந்துள்ளன.
	தமிழர்கள் மத்தியில் உள்ள உணர்வு ரீதி
யான ப�ோராட்டங்களே தமிழர்களின் உரிமைக்
கான ப�ோராட்டத்தின் அத்திபாரங்களாக காணப்
படும் நிலையில், அந்த உணர்வினை மேல்
எழும்புவதை விரும்பாத சிங்கள அரசு பல்வேறு
அழுத்தங்களையும், நெருக்கடிகளையும் முன்னெ
டுத்து வருகின்றது.
இந்த நிலையில் கிழக்கு மாகாணத்தில்
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில், தமிழர் அரசியல் தமிழர் தலைவர்கள் செய்த இணக்க அரசியல் கார
ணமாகவும், கடந்த காலத்தில் தமிழர்கள் மத்தியில்
காணப்பட்ட அரசியல் ப�ோட்டிகள் காரணமாகவும்
தமிழ் இளைஞர்கள் மத்தியில் தமிழ் தேசிய உணர்
வானது மங்கிச் செல்லும் நிலையினை த�ோற்று
வித்திருந்தது.
சிங்கள அரசினாலும் அவர்களின் கைப்
ப�ொம்மைகளினாலும் தமிழர் பகுதிகளில் அபிவிரு
த்தி என்னும் மாயையும், த�ொழில் வாய்ப்புகள்

கிழக்கு மாகாணத்தில் அபிவிருத்தி என்னும்
மாயையை மாவீரர்கள் உடைத்தெறிந்துள்ளனர்.
கிழக்கு மாகாணம் தமிழர்கள் பூர்வீக மாகாணம்
என்பதை பலமாக இந்த நாட்டுக்கு தெரிவிக்கும்
நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
சிங்கள அரசாங்கம் கிழக்கில் தேர்தல் கால
த்தில் முன்னெடுத்து வந்த பிரச்சாரங்களுக்கு நேர்
மாறான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு
வரும் நிலையில், தமிழர் மத்தியில் மூழ்கியிருந்த
அபிவிருத்தி என்னும் ப�ோலி உருவாக்கம் சிதை
யும் நிலையுருவாகியுள்ளது.
இந்த மண்ணின் விடுதலைக்காக ப�ோராடி
உயிர்நீத்த மாவீரர்களின் தினத்தில் அதற்கான
சாவுமணியை சிங்கள அரசு அடித்துள்ளது. இன்று
கிழக்கில் திட்டமிட்டு முன்னெடுக்கப்படும் தமி
ழர்களுக்கு எதிரான பல்வேறு செயற்பாடுகளை
யும் தட்டிக்கேட்க முடியாத கையாலாகாத நிலை
யில் அபிவிருத்தி நாயகர்கள் இருக்கும்போது,
என்னும் மாயையும் உருவாக்கப்பட்டு தமிழர்கள் தமிழர்கள் மத்தியில் அவர்களுக்கு எதிரான குரல்
மத்தியில் தமிழ்த் தேசிய உணர்வினை வலுவிழக் கள் ஓங்கிய�ொலிக்க ஆரம்பித்துள்ளன.
கிழக்கில் ஏற்பட்டுள்ள காணி அபகரிப்பு
கச் செய்யும் செயற்பாடுகளை சிங்கள அரசு முன்
கள், த�ொல்பொருள் செயலணிகள் குறித்து வாய்
னெடுத்து வந்தது.
திறக்க முடியாத நிலையில், ஆளுந் தரப்பில் பவனி
வரும் கிழக்கினைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் இருக்கி
ன்றமை தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்
தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கிழக்கினை மீட்கப் ப�ோகின்றோம் என்று
கூறிச் சென்றவர்களினால் கிழக்கில் இருந்து பிரித்
துச் செல்லப்படும் ஒரு புல்லைக்கூட மீட்கமுடி
யாத வக்கற்ற நிலையில் இருப்பது தமிழர்கள் மத்தி
யில் பல்வேறான கேள்விகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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இவ்வாறு கிழக்கின் முக்கியத்துவம் என்
பது அன்று த�ொடக்கம் தமிழ்த் தேசியப் ப�ோராட்
டத்தில் மிக முக்கிய இடத்தினைக் க�ொண்டிருந்தது
என்பது இன்றுள்ள இளம் தலைமுறையினருக்கு
எந்தளவுக்கு தெரிந்து க�ொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது
என்பது புரியாத நிலையே இருந்து வருகின்றது.
குறிப்பாக வடகிழக்கினைப் ப�ொறுத்த
வரையில், தமிழர்கள் சிங்கள பேரினவாதத்தினால்
நசுக்கப்படும்போது, அதில் இருந்து கிளம்பிய
நெருப்பு தணல்களாக பல்வேறு ப�ோராட்டங்கள்
வட கிழக்கில் வெடித்தன.
உ ண ர் வு க ளை அ ட க் கு ம் ப ோ து அ து
அகிம்சை வழி ப�ோராட்டங்களாகவும், ஆயுதம்
தாங்கிய ப�ோராட்டங்களாகவும் இரு கட்டங்களாக
உருவெடுத்தன. தமிழர்களின் உணர்வு வெளிப்
பாடு, சர்வதேசம் வரையில் இன்று நீதி கேட்குமள
வுக்கு க�ொண்டு சென்றுள்ளது.
	தமிழர்கள் என்றைக்கும் வீதிக்காகவ�ோ,
க ட்ட ட ங ்க ளு க்கா க வ�ோ அ ல்ல து த ம க்கா ன
த�ொழில் வாய்ப்புக்காகவ�ோ இந்த நாட்டில் ப�ோரா
டவில்லை.
இந்த நாட்டில் சிங்கள மக்கள் அனுபவி
க்கும் அனைத்து உரிமைகளையும் தங்கள் இன மக்
களும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றே ப�ோராடினா
ர்கள்; தங்கள் பகுதிகளைத் தாங்களே ஆள வேண்
டும் என்று ப�ோராடினார்கள்; தங்கள் பகுதிகளை
பாதுகாத்து, தங்களது எதிர்கால சந்ததிக்கு வழங்க
வேண்டும் என்று ப�ோராடினார்கள். இதனை இன்று
ள்ள சமூகம் நன்குணரும் என நம்புகின்றேன்.
காலத்திற்கு காலம் இவ்வாறான ப�ோராட்
டங்களை நசுக்குவதற்கு பல்வேறு உத்திகளை
சிங்கள அரசுகள் முன்னெடுத்து வருகின்றன.
அதன் கட்டமாக கடந்த அகிம்சை ரீதியான
ப�ோராட்டங்களை முன்னெடுக்கும்போது, அதில்
உள்ள முக்கிய தலைவர்கள் விலை பேசப்பட்டனர்.
சிலர் விலையும் ப�ோயினர். அதன் காரணமாக பல
அகிம்சைப் ப�ோராட்டங்கள் செயலிழந்துப�ோன

கிழக்கு மாகாணத்தினைப் ப�ொறுத்தவரையில்,
முஸ்லிம் சமூகத்தின் வளர்ச்சிப் ப�ோக்கினை
சிங்கள அரசின் அபிவிருத்தி என்னும் மாயை காட்
டப்பட்டு, தமிழர்கள் மத்தியில் தமிழ்த் தேசிய
உணர்வினை இல்லாமல் செய்யும் நடவடிக்கைகள்
கனகச்சிதமாக முன்னெடுக்கப்பட்டன.
இதன் எதிர�ொலியாகவே கடந்த பாராளு
மன்றத் தேர்தலில் பிள்ளையானும், வியாழேந்திர
னும் சிங்கள அரசின் சார்பிலான உறுப்பினர்களாக
தேர்வு செய்யப்படுவதற்கு கிழக்கில் ஒரு இலட்ச
த்திற்கும் அதிகமானவர்கள் வாக்களித்திருந்தனர்.
இவர்கள் தமிழ்த் தேசியத்தின் மீது
குற்றஞ் சுமத்துவதை விட முஸ்லிம் சமூகத்தின்
வளர்ச்சிப் ப�ோக்கினையும் அபிவிருத்தி என்னும்
மாயையையும் காட்டி த�ொடர்ச்சியாக பிரசார
நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்த நிலை
யில், அதற்கு எதிரான பிரசாரங்கள் தமிழ்த் தேசிய
அரசியலில் முன் னெடுக்கப்படாத நிலை காணப்
பட்டதால், பெருமளவான தமிழர்கள் மூளைச்
சலவை செய்யப்பட்டனர்.
	தமது உணர்வுகளுக்கு அப்பால் முன்னெடு
க்கப்பட்டு வந்த சிங்கள தேசியவாதத்தின் க�ொள்

எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தமிழர்கள் மத்தியில்
தெய்வங்களாக ப�ோற்றப்படும் மாவீரர்களை
நினைவு கூருவதற்கும், அவர்கள் த�ொடர்பான
நினைவினை மீட்டுவதற்கும் முற்பட்ட தமிழ்
இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டு தமிழர்களின்
உணர்வினை அடக்குவதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட
நடவடிக்கைகள் தமிழர்களுக்கு அபிவிருத்தியும்
தேவையில்லை, வேலைவாய்ப்பும் தேவையி
ல்லை, எங்களுக்கான உணர்வே தேவையென்
பதை மீண்டும் உணர்த்தியுள்ளது.
இதில் மிகவும் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட
வேண்டிய விடயம் கிழக்கு மாகாணத்தில் குறிப்
பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் முகப் புத்தகம்

த�ொடர்ச்சி 8ஆம் பக்கம்
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ர�ோனாவினால் மரணமடைந்த முஸ்
லிம் தம்பதிகளின் 20 நாட்களேயான
சிசு கடந்த திங்கட்கிழமை க�ொழும்பில் வலுக்
கட்டாயமாகத் தகனம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.
முஸ்லிம்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை
ஏற்படுத்தியிருக்கும் செய்தி இது. “இந்த அப்பாவி
20 நாள் குழந்தை தனது உடல் தகனம் செய்யப்
படுமளவிற்கு செய்த பாவம் என்ன?” என
கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் முன்னாள் நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர் அலிஸாஹிர் ம�ௌலானா.
இந்தக் கேள்விக்குப் பின்னால் உள்ள ஆற்
றாமை, குழறல் இலங்கையில் நடைபெறும் சிறுபா
ன்மை இன மக்களுக்கு எதிரான ஒடுக்குமுறைக்குள்
இருந்து மீளமுடியாமல் முஸ்லிம்கள் தத்தளித்துக்
க�ொண்டிருப்பதைக் காட்டுகின்றது.
“நான் மனமுடைந்துள்ளேன். வெறுப்புண
ர்வின் எல்லையைக் கடந்து விட்டேன்”என டுவிட்
டரில் பதிவிட்டுள்ள முன்னாள் நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர், “நாம் இன்னும் எவ்வளவு க�ொடுமை
யையும் காட்டுமிராண்டித்தனத்தையும் சகித்துக்
க�ொள்ள வேண்டும்?” எனவும் கேள்வி எழுப்பியுள்
ளார். இலங்கையில் க�ோட்டாபய அரசாங்கம் செல்
லும் பாதையையும், யார்த்த நிலைமையையும் இது
வெளிப்படுத்துகின்றது.
	க�ொர�ோனா வைரஸினால் உயிரிழக்கும்
முஸ்லிம்களுடைய ஜனாஸாக்களை (உடல்களை)
அடக்கம் செய்வதா, தகனம் செய்வதா என்ற சர்
ச்சை இலங்கை அரசியலில் உச்ச நிலையில் இருந்த
ப�ோதுதான் அந்த 20 நாள் குழந்தை க�ொழும்பிலு
ள்ள லேடி றிச்வே வைத்தியசாலையில் கடந்த
திங்கட்கிழமை மரணமடைந்தது. மருத்துவமனை
யில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிச�ோதனையில் மரண
த்துக்குக் காரணம் க�ொர�ோனா எனத் தெரிவிக்கப்
பட்டது.

அதனையடுத்து குழந்தையின் தந்தையி
டம் சில ஆவணங்களில் கைய�ொப்பமிடுமாறு
மருத்துவமனை
நிர்வாகம்
வலியுறுத்தியது.
ஆனால், தந்தை மறுத்து விட்டார். த�ொடர்ந்தும்
அவர்கள் வலியுறுத்தியதால், குழந்தையின் உடலை
அங்கேயே விட்டுவிட்டு அவர் வெளியேறி விட்
டார். பின்னர், குழந்தையின் உடல் கனத்தை மயா
னத்தில் தகனம் செய்யபடுவதாக தந்தைக்குத்
தெரிவி க்கப்பட்டது. தந்தை உடனடியாக மயான
த்துக்கு ஓடிச்சென்ற ப�ோதிலும், தனது குழந்தை
தகனம் செய்யப்படுவதை அவர் பார்க்க விரும்ப
வில்லை. பார்க்கும் மன நிலையில் அவர் இருக்க
வில்லை.
கடந்த திங்கட்கிழமை இடம்பெற்ற இந்தச்
சம்பவம் முஸ்லிம்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்ப
டுத்தியமைக்குப் பல காரணங்கள் உள்ளன. முஸ்
லிம்களைப் ப�ொறுத்தவரையில் மரணிப்பவர்க
ளின் ஜனாஸாக்களை அடக்கம் செய்வது அவர்க
ளது வழமை. இஸ்லாத்தில் அவ்வாறுதான் கூறப்
பட்டுள்ளது. பாவம் செய்பவர்களை மட்டுமே
தகனம் (எரித்தல்) செய்தல் வேண்டும் எனச் ச�ொல்
லப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால்தான், “அந்த 20
நாள் குழந்தை என்ன பாவம் செய்தது?” என்ற
கேள்வியை அலிஸாஹிர் ம�ௌலானா எழுப்பியி

ருந்தார்.
கு ழ ந்தை யி ன்மர ண த ்தை ய டு த் து
க�ொர�ோனா வைரஸினால் மரணமடையும் முஸ்
லிம்களுடைய ஜனாஸாக்களை அடக்கம் செய்வதா
அல்லது தகனம் செய்வதா என்ற சர்ச்சை பாராளு
மன்றத்தில் மீண்டும் எதிர�ொலித்துள்ளது. பிரச்
சினை இலங்கையின் எல்லையைத் தாண்டி சர்வ
தேச அரங்கிலும் பேசு ப�ொருளாகியிருக்கின்றது.

திங்கட்கிழமை பாராளுமன்றத்தில் உரை
யாற்றிய ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் ஹலீம், இவ்விடயத்தில் முஸ்லிம்களு
டைய கரிசனையை வெளிப்படுத்தியதுடன், “அடக்
கம் செய்ய அனுமதிக்க முடியாது” என்று அரசாங்கம்
நியமித்த த�ொழில் நுட்பக் குழுவின் பிடிவாதமான
நிலைப்பாட்டையும்
கேள்விக்குட்படுத்தினார்.
த�ொழில்நுட்பக் குழுவின் தீர்மானத்தின் பின்னணி
குறித்த பல கேள்விகளை அவரது உரை எழுப்பியிரு
க்கின்றது.
இவ்விடயத்தில் மனித உரிமை அமைப்
புக்கள், அரசியல் கட்சிகள் முன்வைத்த க�ோரிக்கை
களை அரசாங்கம் புறக்கணித்து விட்டது. தகனம்
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செய்வதைத்தான் கட்டாயமாக்கியிருக்கின்றது சிறு
பான்மையினரின் மத நம்பிக்கைக்கு எதிரான இந்த
ஒடுக்குமுறை இப்போது சர்வதேச கவனத்தையும்
பெற்றுவிட்டது.
இலங்கையில் க�ொர�ோனா பரவத் த�ொடங்
கிய காலத்திலிருந்தே இந்தப் பிரச்சினை சர்ச்சைக்
குரிய ஒன்றாகத்தான் இருந்து வருகின்றது. இந்த
விடயத்தில் தமக்கு இருக்கக்கூடிய ப�ொறுப்பைத்
தட்டிக்கழித்து விடுவதற்கான உபாயமாகத்தான்
த�ொழில்நுட்பக் குழு ஒன்றை அரசாங்கம் அமை
த்ததா என்ற கேள்வியும் எழுகின்றது.
இந்த
விவகாரம்
நீதிமன்றத்துக்கும்
க�ொண்டு செல்லப்பட்டது. நீதிமன்றம் இதனை
விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளாமல் தள்ளுபடி
செய்து விட்டது. உண்மையில், பிரச்சினை சட்டத்து
றையுடன் சம்பந்தப்பட்டது அல்ல. இது அரசியல்
ரீதியான ஒரு பிரச்சினை. இதனை அரசியல் ரீதியாக
த்தான் அணுக வேண்டும்.
அரசாங்கம் இவ்விடயத்தில் நழுவல்
ப�ோக்கிலேயே செயற்படுகின்றது. அதனை சவாலு
க்கு உள்ளாக்கி அரசுக்கு அழுத்தம் க�ொடுக்கக் கூடி
யளவுக்கு முஸ்லிம் தலைமைகளும் பலமானதாக
இல்லை. உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் பின்ன
ரான நிகழ்வுகள் முஸ்லிம்களை முற்றகவே வலு
விழக்கச் செய்து விட்டது.
“இந்த நாட்டில் வாழும் அனைத்து மக்களி
னதும் மத உரிமைகளை உறுதி செய்வதற்கும்,
அவர்களுடைய பாரம்பரியங்களுக்கு மதிப்பளிப்ப
தற்கும் ஏதுவான வகையிலேயே அரசாங்கம் செயற்
படும்” என பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவும் உறுதிய
ளித்திருந்தாலும் கூட, நிலைமைகள் அவ்வாறி
ல்லை.
ஆனால், “க�ொர�ோனா வைரஸினால் மரணி
ப்பவர்களின் உடல்களை தகனம் செய்வதற்கான
தீர்மானம் சுகாதாரப் பிரினரின் வழிகாட்டல்க ளுக்கு
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அமைவாகவே மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில்
அரசியல் தலையீடுகள் எதுவும் இல்லை” எனவும்
மஹிந்த கூறியிருப்பது அரசாங்கத்தின் அணுகு
முறையில் மாற்றம் வரப்போவதில்லை என்
பதைத் தான் உணர்த்துகின்றது.
	க�ொர�ோனாவினால் மரணிப்பவர்களின்
உடல்களை அடக்கம் செய்ய முடியும் என உலக
சுகாதார நிறுவனம் கூட கூறியிருக்கின்றது. இதன்
அடிப்படையில் 180 இற்கும் அதிகமான நாடு
கள் ஜனாஸாக்களை அடக்கம் செய்வதற்கான உரி
மையைக் க�ொடுத்திருக்கின்றன.“மரணிப்பவர்களி
ன் உடலில் இருக்கும் வைரஸ் ஒருப�ோதும் நீருடன்
பரவப்போவதில்லை” என உலக சுகாதார அமைப்
புடன் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவர்களே தெளிவா
கக் கூறிவிட்டனர்.
ஜனாஸாக்களை அடக்கம் செய்யும்போது
அதற்கான சுகாதாரப் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளைப்
பின்பற்றினால் பாதிப்பு ஏற்படப்போவதில்லை
என்பதும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கின்றது.
இதற்குப் பின்னரும் த�ொழில்நுட்பக் குழு
எடுத்த தீர்மானமும், அத்தீர்மானத்தைத்தான் நடை
முறைப்படுத்தப் ப�ோவதாக அரசாங்கம் ச�ொல்லிக்
க�ொள்வதும், முஸ்லிம்கள் மத்தியில் சந்தேக
த்தை ஏற்படுத்துகின்றது. “ஒரு இனத்தைப் பழிவா
ங்குவதற்கான செயற்பாடா இது?” என பாராளு
மன்ற உறுப்பினர் ஹலீம் கேள்வி எழுப்பியிருப்பது
அனைத்து முஸ்லிம் மக்களினதும் ஆதங்கத்தை
வெளிப்படுத்துகின்றது.
“ஒரு நாடு, ஒரு சட்டம்” என்பதைத் தமது
பிரதான க�ோசமாக முன்வைத்திருக்கும் க�ோட்
டாபய ராஜபக்ச அரசாங்கம், சிறுபான்மையினரு
டைய மத நம்பிக்கைகளுக்கு இடமளிக்கும் ஒரு
நடைமுறையை ஏற்றுக்கொள்ளும் என எதிர்பா
ர்க்க முடியாது. ப�ௌத்த மதக்கோட்பாடுகளின் அடி
ப்படையில்தான் அனைத்தும் நடைபெற வேண்
டும் என்பதுதான் அரசாங்கத்தின் எதிர்பார்ப்பு. தற்
ப�ோதைய அரசாங்கம் அந்த அடிப்படையில்தான்
கட்டியமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
இங்கு ப�ௌத்த மதம் தவிர்ந்த அனைத்தும்
மதங்களும் இரண்டாம் பட்சம்தான். அதுப�ோலத்
தான் மத நம்பிக்கைகளும். மற்றொரு மதத்தினரின்
நம்பிக்கைகளுக்கு இடமளிப்பது அதற்கான அங்கீ
காரத்தைக் க�ொடுப்பதாக அமைந்துவிடும் என்ற
அச்சம் ப�ௌத்த மதத்தினரிடம் இருக்கிறது. அதி
லும் குறிப்பாக உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் பின்
னர் முஸ்லிம்களை இலக்கு வைத்த செயற்பாடுகள்
தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
அரசாங்கத்தினால் அமைக்கப்படும் குழுக்
கள் கூட, அரசாங்கத்துக்குச் சங்கடத்தைக் க�ொடு
க்கும் முடிவுகளை எடுக்கப்போவதில்லை. அரசாங்
கத்தின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதுதான்
அவற்றின் பணியாக இருக்கும். அந்த வகையில்
தான் அரசாங்கம் நியமித்த த�ொழில்நுட்பக்குழு
கூட, அரசு விரும்பக்கூடிய பதிலைத்தான் க�ொடுத்
திருக்கின்றது.
அலி ஷப்ரி என்ற முஸ்லிம் ஒருவரையே
நீதி அமைச்சராக நியமித்திருக்கும் நிலையில்
தான் இந்தசெயற்பாட்டை க�ோட்டாபய முன்னெ
டுக்கின்றார். தமிழ் மக்களின் குரல்வளையை
நெரித்த பேரினவாதம் இப்போது முஸ்லிம் மக்க
ளுடைய குரல்வளையை நெரிக்கத் த�ொடங்கி
யிருக்கின்றது.

இந்திய உயர் ... த�ொடர்ச்சி...
இந்தியா உதவி வருகின்றது. யுத்தத்தின் பின்னர்
வடக்கு - கிழக்கில் தனது அபிவிருத்தித் திட்டங்
களைமுன்னெடுத்தஇந்தியா, தற்போது தென்
பகுதிகளிலும் அதனை முன்னெடுக்கின்றது.
இதேவேளை இலங்கை13ஆவது திருத்த
த்தை நீக்கினால் இந்தியா எவ்வாறான செயற்
பாடுகளை மேற்கொள்ளும் என்ற கேள்விக்கு
அவர் பதிலளிக்க மறுத்துள்ளார்.
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லங்கையின் நீதித்துறையும், அதனைச் சார்ந்த
ஜனநாயக உரிமை நிலைமையும் தற்போ
தைய ஆட்சியில் கடுமையான விமர்சனத்துக்கு
உள்ளாகி இருக்கின்றன.
சாதாரண
சமூக மட்டத்தைக் கடந்து
நாடா ளுமன்றம் என்ற சட்டவாக்கத்திற்கான உயர்
சபையில் இந்த விமர்சனங்கள் எழுந்திருக்கின்றன.
இது நாட்டின் நீதித்துறையினுடைய நிலைமை
குறித்து ஆழமான கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கி
ன்றது. நீதி இல்லாத இந்த நாட்டில் எதற்காக நீதி
அமைச்சர் என்று தமிழ்த்தேசியக் கூட்டமைப்பின்
உறுப்பினர் சுமந்திரன் நாடாளுமன்றத்தில் கார
சாரமாகக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
	நாட்டில் நீதி என்பது பெருந்தேசியவாதத்
தின் அடிய�ொட்டிய செயற்பாடுகளைக் க�ொண்டது
என்ற சந்தேகம் அடக்குமுறைக்கும், ஒடுக்குமுறை
களுக்கும் த�ொடர்ச்சியாக ஆளாக்கப்பட்டுவந்து
ள்ள சிறுபான்மை தேசிய இனத்தவராகிய தமிழ்
மக்கள் மத்தியில் நீண்ட காலமாகவே நிலவி
வருகின்றது. முஸ்லிம் மக்களின் மனங்களிலும்
இந்தக் கேள்வி வீச்சோடு இப்போது எழுந்திரு
க்கின்றது.
ஒரு சில நீதிமன்றங்களிலும், உச்ச நீதிமன்றத்
தின் ஒரு சில வழக்குகளிலும் நீதியான செயற்
பாடுகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. இடம் பெற்றும்
வருகின்றன. இதனை எவரும் மறைக்கவும் முடி
யாது. மறுக்கவும் முடியாது.
	தாமதமாகின்ற நீதி என்பது நீதி மறுக்கப்
படுவதற்கு ஒப்பானது என்று கூறுவார்கள். ஆனால்
ஒப்பீட்டளவில் சாதாரண மக்களே நியாயமானது,
நீதியானது என உணர்கின்ற விடயங்களில் நீதி
இழுத்தடிக்கப்படுவதையே காண முடிகின்றது.
ஆயினும் நாட்டில் நீதி நிலவுகின்றது. நீதித்துறை
யில் எவரும் தலையிடுவதில்லை என்றே அரசாங்
கம் கூறுகின்றது. ஆனால் கள நிலைமைகள் அவ்
வாறில்லை. நீதியைப் ப�ொறுத்தளவில் முரண்பா
டான நிலைமையே நிலவுகின்றது. இனத்துவ ரீதி
யில் சிறுபான்மை இன மக்களின் அடிப்படை
உரிமைகள் சார்ந்த விடயங்களிலேயே இந்த முரண்
நிலைமை காணப்படுகின்றது.
நீதித்துறை சுதந்திரமானது என்பதே ஜன
நாயக ஆட்சியின் உறுதியான நிலைப்பாடு. அது
ஆட்சியாளர்களின் கைப்பொம்மையாகச் செயற்
படக் கூடாது. செயற்படவும் முடியாது. நீதித்து
றையை ஜனநாயகத்தின் ஏனைய தூண்களாகிய
சட்டவாக்கத்துறைய�ோ அல்லது நிறைவேற்றதி
காரம�ோ மேவிச் செயற்பட முடியாது. நீதித்துறை
யைத் தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் செயற்படச் செய்ய
வும் முடியாது.
நீதித்துறை, சட்டவாக்கத்துறை, நிறைவேற்
றதிகாரம் என்ற மூன்றும் தனித்துவமாகவும் சுந்திர
மாகவும் செயற்பட வேண்டும் என்பதே ஜனநாய
கத்தின் பண்பு. ஆனால் நீதித்துறையில் அரசியல்
கலப்பதுவும், அரசியல் நலன்களுக்காக, அது
நசிந்து நெகிழ்வதும் அதன் உண்மையான சுதந்திர
மாகவ�ோ அல்லது தனித்துவமாகவ�ோ க�ொள்ள
முடியாது.
நீதிமன்றத்தின் ஊடாகத் தனக்கு நீதி கிடை
க்கும் நியாயமான நிவாரணம் கிடைக்கும் என்ற
நம்பிக்கையில்தான் பாதிக்கப்படுபவர்கள் நீதி
மன்றத்தை நாடுகின்றனர். அந்த நம்பிக்கையின்
அடிப்படையில் தான் நீதிமன்றத்திடம் நியாயம்
கேட்டு முறையிடுகின்றார்கள். வழக்குத் தாக்கல்
செய்கின்றார்கள்.
	ப�ொதுமக்களுடைய நம்பிக்கையைத் தக்க
வைத்து, அவர்களின் நியாயமான எதிர்பார்ப்பை
பக்கச்சார்பின்றி, நடுநிலையில் நின்று நிறைவேற்ற
வேண்டியது நீதிமன்றங்களின் தலையாய கடமை
யாகும். அது நீதித்துறையின் தட்டிக்கழிக்க முடியாத

ப�ொறுப்புமாகும்.
ஆனால் இத்தகைய கடமையும், ப�ொறுப்
பும் நாட்டின் நீதிப்பொறிமுறை ஊடாக நிறைவே
ற்றப்படுகின்றதா என்பது குறித்து இப்போது பகி
ரங்கமாகக் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றன.
பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தின்கீழ்
கைது செய்யப்பட்ட தமிழ் இளைஞர்கள் அதே
சட்ட விதிகளின் கீழ் சட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு
உட்படுத்தப்படுகின்றார்கள். பயங்கரவாதத் தடைச்
சட்டம் என்பது அரசியல் ரீதியான உரிமைகளை
வென்றெடுப்பதற்காக முன்னெடுக்கப்பட்ட ஆயு
தப் ப�ோராட்டத்தை நசுக்கும் ந�ோக்கத்துடன் தமிழ்
இளைஞர்களுக்கு எதிராகக் க�ொண்டு வரப்பட்டது.
இதனைத் தற்காலிக சட்டம் என்று அந்த
சட்ட ஏற்பாட்டின் தலைப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள
ப�ோதிலும், நான்கு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக
அந்தச் சட்டம் நிரந்தரமாக நடைமுறையில் இரு
ந்து வருகின்றது. இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் குற்றம்
சாட்டப்பட்ட சிலர் அரசியல் காரணங்களுக்காக,
சுய அரசியல் இலாபங்களுக்காக அதிகாரத்தரப்
பினரால் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள்.
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அதேவேளை, நியாயமான காரணங்களு
க்காக நீதியான முறையில் நீதிமன்றங்கள் இத்த
கைய வழக்குகளில் எதிராளிகளை விடுதலை செய்
திருக்கின்றன. ஆனால் பல சந்தர்ப்பங்களில் அதி
கார பின்புலம் க�ொண்ட சுய அரசியல் இலாபங்
களுக்காகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் விடு
தலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இத்தகைய
நெகிழ் தன்மையிலான நீதிப்பொறிமுறையே
நாட்டில் செயற்பட்டு வருகின்றது.
இதனை நாடாளுமன்றத்தில் விலாவாரி
யாகச் சுட்டிக்காட்டிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்
சுமந்திரன் நீதியே இல்லாத இலங்கைக்கு எதற்காக
நீதி அமைச்சர் என அரச தரப்பினரை ந�ோக்கி
ஆவேசமாக வினவியிருக்கின்றார்.
மனித உரிமைகள் அப்பட்டமாக மீறப்பட்
டுள்ள சம்பவங்கள் த�ொடர்பிலான விடயங்களில்
நீதி வழங்கப்படவில்லை. நீண்ட காலமாக இழுத்
தடிப்புச் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. நீதி மறுக்கப்பட்
டிருக்கின்றது என்பதை அவர் நாடாளுமன்றத்தில்
பட்டியலிட்டு எடுத்துரைத்திருக்கின்றார்.
திருக�ோணமலையில் ஐந்து மாணவர்கள்
படுக�ொலை செய்யப்பட்டமை, க�ொழும்பில் 11
மாணவர்கள் கடத்தப்பட்டமை, நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்களாகிய
ஜ�ோசப்
பரராஜசிங்கம்,
சிவநேசன், ரவிராஜ் ஆகிய�ோரின் படுக�ொலைகள்
த�ொடர்பிலான விசாரணைகளுக்கு என்ன நடந்தது,
ஏன் நீதி வழங்கப்படவில்லை என அவர் கேள்வி
எழுப்பியுள்ளார்.

ஊடகவியலாளர்கள் பலர் க�ொல்லப்பட்
டிருக்கின்றனர். காணாமல் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்
றனர். இத்தகைய பாரதூரமான விடயங்களில் எல்
லாம் இன்னும் நீதி வழங்கப்படவில்லை என்பதும்
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அரசாங்கத்திற்குச் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
	நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜ�ோசப் பரராஜ
சிங்கம் க�ொலை வழக்கில் நாலரை ஆண்டுகள்
அரசியல் கைதியாகவே விடுதலைப்புலிகள் அமை
ப்பின் முன்னாள் உறுப்பினர் பிள்ளையான் என்ற
சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன்தடுத்து வைக்கப்பட்
டிருந்ததாக சபாநாயகர் தெரிவித்ததாகக் குறிப்
பிட்ட சுமந்திரன், உண்மையான அரசியல் கைதிக
ளின் நிலை என்ன? இருபது முப்பது ஆண்டுக
ளாகத் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள உண்மையான
அரசியல் கைதிகளின் கதி என்ன என்றும் வினா
க்களை அடுக்கியுள்ளார்.

அதேவேளை பிரதான எதிர்க்கட்சியாகிய ஐக்கிய
மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவ
ரும் நாட்டின் வழுவிய நீதி முறை குறித்து நாடாளு
மன்றத்தில் குரல் எழுப்பியுள்ளார். விஜித ஹேரத்
என்ற அந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நீதிமன்றத்
தீர்ப்புக்களில் சுயாதீனத் தன்மை இல்லாமல்
ப�ோவது பாரிய ஆபத்துக்கே வழிவகுக்கும் என
எச்சரித்திருக்கின்றார்.
	நாட்டில் நீதித்துறை தனது சுயாதீனத்தை
– சுதந்திரமான செயற்பாட்டை இழந்துள்ளது என
உரைத்திருப்பதன் மூலம் நாட்டில் நீதி இல்லையே
என்ற சுமந்திரனின் கூற்றை அவர் உறுதி செய்திரு
க்கின்றார்.
நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்களில் சுயாதீனத்தன்மை
இல்லாமல் ப�ோவதென்பது, நீதித்துறை அரசியல்
கலப்படத்துக்கு உள்ளாகியிருக்கின்றது என்பதை
வெளிப்படுத்துவதாகும். சிறுபான்மை இன மக்களு
டைய விடயங்களிலும், அவர்களுக்கு இழைக்
கப்பட்ட அநீதிகள் த�ொடர்பான விடயங்களிலும்
நீதி வழங்கப்படவில்லை என்பது ஒரு புறமிருக்க,
ஏனையவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற தீர்ப்புக்க
ளும் சுயாதீனமற்றது என்பதை அவருடைய கூற்று
உறுதி செய்திருக்கின்றது.
குறிப்பாக தமிழ் அரசியல் கைதிகள் விடயத்
தில் நீண்ட காலமாகவே ஆட்சியாளர்கள் பாராமு
கமாகவே செயற்பட்டு வருகின்றனர். அரசியல்
ந�ோக்கத்திற்காகவே விடுதலைப்புலிகள் ஆயுதத்
தைக் கையில் எடுத்திருந்தார்கள். யுத்தம் முடிவுக்கு
வந்ததையடுத்து, இராணுவத்தினரிடம் சரணடை
ந்த ப�ோராளிகளாகிய முன்னாள் விடுதலைப்புலி
உறுப்பினர்களில் 12 ஆயிரம் பேரை புனர்வாழ்வ
ளித்து, ப�ொதுமன்னிப்பு வழங்கி மகிந்த ராஜபக்ச
அரசு சமூகத்தில் இணைத்திருக்கின்றது.
ஆனால் சூழ்நிலை காரணங்களினால்
விடுதலைப் புலிகளுக்கும் அந்த அமைப்புக்கும்
உதவி புரிந்தார்கள் என்ற காரணத்திற்காகக் கைது
செய்து சிறைச்சாலைகளில் தடுத்து வைக்கப்பட்
டுள்ள அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்வ
தற்கு நீதி விசாரணைகள் தடையாக இருப்பதாக
அரச தரப்பில் காரணம் கூறப்படுகின்றது.
உண்மையான நீதிப்பொறிமுறை நடை
முறையில் இருக்குமேயானால் முன்னாள் விடுத
லைப்புலி உறுப்பினர்களாகிய பிள்ளையான் மற்
றும் கருணா ப�ோன்றவர்கள் எவ்வாறு சட்ட நடை
முறைகளில் இருந்து விலக்குப் பெற்று வெளியில்
உலவ முடியும் என்ற கேள்வி எழுகின்றது.
அதேப�ோன்று மைத்திரிபால சிறிசேன
ஜனாதிபதியாக இருந்த 2016ஆம்ஆண்டு ஜனவரி
மாதம் பத்து வருடச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்
பட்டு தண்டனை அனுபவித்து வந்த முன்னாள்
விடுதலைப்புலி உறுப்பினராகிய சிவராஜா ஜெனி
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ஈகைத்தமிழன் அப்துல் ரவூப் அவர்களின் 25ஆம்
ஆண்டு நினைவு நாள் 15.12.2020 இல்
அனுஷ்டிப்பதையிட்டு இக்கட்டுரை பிரசுரமாகிறது.

1995

ஆம் ஆண்டு சந்திரிகாவின் ஆட்சிக்
காலத்தின் ப�ோது யாழ். குடாநாடு
மீதான பெரும் படையெடுப்பின் காரணமாக பல
இலட்சக்கணக்கான மக்களின் இடப்பெயர்வினால்
துயருற்ற அப்துல் ரவூப் அவர்கள் ஈழத்தமிழர்கள்
மீதான சிறீலங்கா அரச பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்து
15.12.1995 அன்று ஈழத்தமிழர்களுக்காக தமிழ்நாடு
திருச்சியில் தன்னையெரித்து ஈகைச்சாவடைந்தார்.
ஈழத்தமிழர்களிற்காக தீக்குளித்து சாவடைந்தமுதல்
தமிழக உறவு அப்துல் ரவூப் என்பது குறிப்பிடத்தக்
கது. தன் இனத்தின் துயர் துடைக்க தன்னைத் தீயில்
ஆகுதியாக்கிய இந்த ஈகைத்தமிழனுக்கு நினைவு
வணக்கம் செலுத்துகிற�ோம்.
1995ஆம் ஆண்டு சந்திரிகாவின் ஆட்சிக்
காலத்தின் ப�ோது யாழ். குடா நாடு மீதான பெரும்
படையெடுப்பின் காரணமாக பல இலட்சக்கணக்
கான மக்களின் இடப்பெயர்வினால் துயருற்ற
அப்துல் ரவூப் அவர்கள், ஈழத்தமிழர்கள் மீதான
சிறீலங்கா அரச பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்து தீக்குளி
த்து சாவடைந்த முதல் தமிழக உறவு அப்துல் ரவூப்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
	தமிழகத்தில் ஈழ நெருப்பை மூட்டிய அப்
துல் ரவூப்பின் ஈகம் பற்றிய சுருக்கமான வரலாற்று
நிகழ்வுகளை ‘முதல் நெருப்பு’ என்ற தலைப்பில்
வழக்கறிஞர் சே.ஜெ. உமர் கயான் நூலாக்கித்
தந்துள்ளார். பதினைந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அப்
துல் ரவூஃப் பிறந்து, வாழ்ந்து மறைந்த ஊரில்
தரவுகளை திரட்டித் த�ொகுத்து பதிவு செய்வது
கடினமானதுதான். அப்துல் ரவூப்பின் ஈகம் பற்றிய
வரலாற்றை பதிவு செய்ய பலர் முன்வந்த ப�ோதும்
உமர் கயான் மூலம் இது நிறைவேறியுள்ளது.
அப்துல் ரவூப்பின் ஈகத்திற்கு பிறகு வழக்கு
ரைஞர் தமிழகன் (தமிழ் காவிரி மாத இதழின்
ஆசிரியர், தமிழக ஆறுகள் இணைப்பு இயக்கத்தின்
தலைவர், திருச்சி) அவர்கள் ரவூப்பின் சுருக்கமான
வரலாற்றுடன் நெருப்பின் வரிகள் என்னும்
கவிதைத் த�ொகுப்பினை வெளியிட்டார். அது ஒரு
ஆவணமாக இன்றுள்ளது.
அப்துல் ரவூப் நெருப்பானான் என்ற செய்தி
கிடைத்து நான் ஓடிச்சென்று அவனைப் பாத்த
ப�ோது, அவனது உள்ளாடை கங்குகளில் கனன்ற
நெருப்பினை என் கையாலேயே அணைத்தேன்.
என்ன ராஜா இவ்வாறு செய்து விட்டாயே என்று
கேட்டப�ோது, அவன் ச�ொன்னான் “பாபு அழாதீர்
கள், நெஞ்சை நிமிர்த்தி நில்லுங்கள், மாவீரனைப்
பெற்ற தந்தையாக நில்லுங்கள், ஈழத் தமிழரை
காப்பதற்காக உங்கள் மகன் உயிர்த்தியாகம் செய்தி
ருக்கிறான் என்று பெருமைப்படுங்கள்” என்று பட
படத்தான்.
அதையும் மீறி நான் அழுதப�ோது அவன்
ச�ொன்னான், “என்ன பாபு உங்களையே நான் மாவீர
னாக நினைத்துக் க�ொண்டிருக்கிறேன், நீங்களே
அழலாமா?”
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நினைவு கூருகின்றேன்.
அப்துல் ரவூப்பின் அண்ணன் ஆசிக் அலி
(ப�ொறியாளர்)இற்கு தமிழக அரசில் வேலை
வாங்கிக் க�ொடுக்க பெருமுயற்சி செய்து, இயலா
மல் ப�ோனாலும் அவர் எங்கள் குடும்ப நல வாழ்
விற்கு முயன்றதை வாழ்நாள் முழுமையும் நினை
த்து ஆறுதல் பெறுகிற�ோம்.
அருமைத் தம்பி செந்தமிழன் சீமான், 15
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ஈகி அப்துல் ரவூப்பை கண்ட
றிந்து வீரவணக்கம் செய்து தமிழகம் முழுமையும்
அவன் புகழ் பரப்பி வருவதையும், அவன் பெயரில்
நாம் தமிழர் மாணவர் பாசறையின் குறியீடாக
ஆக்கியுள்ளதை நெஞ்சம் நெகிழ அவரை வாழ்த்து
கிற�ோம்.
"உன் புதைகுழி
உன் உடலத்திற்காக
தயாரிக்கப்பட்ட சிறையல்ல
ஒரு இனப்புரட்சிக்காய்
நீ த�ொடங்கி வைத்த அலுவலக அறை"

“கண்ணா ஈழத்தமிழரை காப்பாற்ற எத்த
னைய�ோ தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள், எத்த
னைய�ோ வழிமுறைகள் இருக்கிறது” என்று கூறிய
ப�ோது, “இதனைத் தவிர எனக்கு வேறு வழி தெரிய
வில்லை பாபு” என்றான்.
– வழக்குரைஞர் ஆ . இராசா
மருத்துவமனையில் கணீர் குரலில் அவன்
(முன்னாள் மத்திய அமைச்சர்)
பேசிய பேச்சுக்கள் நூலில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்
ளது.
உலகிலேயே, தம் இனத்திற்காக முதல்முத
முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி மறைவிற்
லாக தன்னுயிரை ஈகம் செய்தவரின் தந்தை என்ற
குப் பிறகு நடக்கக் கூடாத சம்பவம் தமிழகத்திலே
பெருமிதத்தோடு நிறைவு செய்கிறேன்.
நடந்துவிட்டதே என எண்ணி தமிழக மக்கள், விடுத
லைப்புலிகள் பேரில் வெறுப்புடன் இருந்த நேரம்,
தமிழ�ோடு தமிழராய் வாழ்வோம்
ஈழத்தில் சிங்களக் காடையர்களால் தமிழர்கள்
வாழ்த்துக்களுடன்
ஈவு இரக்கமின்றி க�ொன்று குவிப்பதை அறிந்தும்,
வாய்திறவாமல் ம�ௌன சாட்சியாக இருந்த நேரம்,
அ.அசன்முகமது,
யாழ். நகர மக்கள் லட்சம்பேர் தம் உயிரைக்
பெரம்பலூர்.
காப்பாற்றிக்கொள்ள புலம்பெயர்ந்து காடுகளில்
அ.அசன்முகமது.
தஞ்சம் புகுந்தும், வெளிநாடுகளில் ஏதிலிகளாக
தஞ்சம் அடைந்த நேரம், வெளிநாடுகளில் உள்ள
நன்றி:- ‘தமிழ் அருள்’
தமிழர்கள், இனி ஈழம் என்பது கனவுதான�ோ
என்று எண்ணிய நேரம், தாய் தமிழகத்தின் ஆத
ரவு எமக்கில்லைய�ோ என விடுதலைப் புலிகள்
விடுதலைப் ப�ோரா ... த�ொடர்ச்சி...
ச�ோர்ந்திருந்த நேரம், அப்துல் ரவூப் தன் உயிரை
ஈகம் செய்தது தமிழ் மக்களிடையே விழிப்புண ஊடாக தமிழீழ தேசியத் தலைவருக்கு பிறந்த
ர்வை ஏற்படுத்தியது என்ற வரலாற்றுப் பதிவாக இந் நாள் வாழ்த்து தெரிவித்தவர்களும், மாவீரர்களுக்கு
நூல் இருக்கும்.
நினைவஞ்சலி செலுத்தியவர்கள் என்ற குற்றச்
எந்தக் கட்சியையும் சார்ந்தவன் அல்ல சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் பலரும்
என்று ஓங்கிய குரலில் அவன் ஒலித்தப�ோதும், கடந்த தேர்தலில் ப�ொதுஜன பெரமுனவுக்கு
அவன் ஏற்றுக் க�ொண்ட தலைவர் வைக�ோ மட் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டவர்களாவர்.
டுமே என்பது எனக்கும் ரவூப்புக்கும் மட்டுமே தெரி
இவ்வாறான பாதை தவறியவர்களை இந்த
ந்த உண்மை.
மாவீரர் தினம் தமிழ் தேசிய பாதையில் மீண்டும்
அவனது மறைவிற்குப் பிறகு, மகனே ப�ோன க�ொண்டு வந்துள்ளது.
பிறகு அவன் நிழற்படங்கள் எதற்கு, அவன் ப�ோ
கிழக்கு மாகாணத்தில் தமிழர்கள் மத்தியில்
ற்றிய காசி ஆனந்தனின் கவிதை நூல்கள், வைக�ோ படிப்படியாக இல்லாமல்போன தமிழ் தேசிய
வின் பாராளுமன்ற பேச்சு த�ொகுப்பு நூல்கள், பாதையுடன் கூடிய உரிமைக்கான குரல்கள் மீண்
இன்ன பிற நூல்கள் அத்தனையையும் அவனது டும் பலமடைய ஆரம்பித்துள்ளன.
தாய் சாம்பலாக்கியப�ோது, ம�ௌனமாக பார்த்ததை
இந்தக் குரல்கள் சரியான முறையில் வழிப்
த்தவிர என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை.
படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த மண்ணில் ஆகுதியா
	ரவூப்பின் மறைவைத் த�ொடர்ந்து, அணி கியுள்ள மாவீரர்களின் கனவுகள் மெய்பிக்கப்பட
அணியாக, தனித்தனியாக, கட்சி, சாதி மத வேறுபா வேண்டும்.
டுகள் இன்றி எங்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறியவர்
கிழக்கு மாகாணம் தமிழ் தேசியத்தின்
களை நன்றிய�ோடு நினைத்துப் பார்க்கின்றேன்.
தூண் என்பதை கிழக்கு மக்கள் மட்டுமன்றி,
	ரவூப் மறைந்து மூன்று மாதங்களுக்குப் வடகிழக்கில் வாழும் அனைவரும் உணர்ந்து
பிறகு ஈழத்திலிருந்து தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின் செயற்படுவதற்கான கால சூழ்நிலையினை
தலைவர் ரகசியமாக இருவரை அனுப்பி ஆறுதல் பயன்படுத்தி எதிர்கால முன்னெடுப்புகள் மேற்
கூறினார். அப்துல் ரவூப்பிற்காக மாவீரர் கல் நடப்பட் க�ொள்ளப்பட வேண்டும்.
டுள்ளது என்ற செய்தியைக் கூறியதுடன், தைரியமு
கிழக்கு மாகாணத்தில் வெற்றிடமாகவுள்ள
டன் இருங்கள் என்று கூறிய தேசியத் தலைவர் தமிழ் தேசிய அரசியல் வெற்றிடங்கள் பூர்த்தி
தம்பி பிரபாகரன் அவர்களையும் நன்றியுடன் செய்யப்படவேண்டுமானால்,கிழக்கில் தமிழ்த்
நினைவு கூருகிறேன்.
தேசிய தலைமைகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும்
துக்கத்தைப் பகிர்ந்து க�ொண்ட அத்துணை இன்று கிழக்கில் தமிழர்கள் பிரச்சினை நீறு பூத்த
அரசியல் தலைவர்களையும் நன்றிய�ோடு நினைத் நெருப்பாகவுள்ள நிலையில், அதனை சரியான
துப் பார்க்கிறேன்.
முறையில் முன்னெடுப்பதற்கு அனைத்து தமிழ்த்
பா.ம.க. கட்சி நிறுவனர் மருத்துவர்அய்யா தேசியசக்திகளும் ஒன்றித்து பயணிக்க முன் வர
இராமதாசு அவர்கள் தன்னுடைய வாக்குறுதியின் வேண்டும் என்பதே இன்று அனைவரது எதிர்
படி எனக்கும், என் குடும்பத்திற்கும் பாதுகாப்பு பார்ப்பாகும்.
வளையத்தை ஏற்படுத்தி, இன்றளவும் காப்பாக
இருந்து வருவதை நெஞ்சார்ந்த நன்றியுடன்
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ரித்தானிய நடுவர் மன்றம் கடந்த அக்தோபர்
திங்கள் தமிழீழ விடுலைப் ப�ோராளிகளைக்
க�ொண்ட விடுதலைப்புலி இயக்கத்திற்கு தடை நீக்க வேண்டும்.
விதித்திருப்பது தவறு என்ற தீர்ப்பு வழங்கியது.
அதன் பிறகு சிங்கள பேரினவாத, ப�ௌத்த இரா
தடைக்கு தரமற்ற காரணங்கள்
ணுவ அரசு தடையை நீக்கக் கூடாதென இங்கி
லாந்து அரசை வலியுறுத்துகிறது.
இந்திய அரசின் ஆதரவையும் பெற முயற்சி
க்கிறது. 15. 11. 2020 ஞாயிறு அன்று கனடாவில் உள்ள
ஒந்தாரிய�ோ க�ொள்கை ஆய்வு மையம் தடையை
நீக்குவதால் வரும் கற்பனை செய்யப்பட்ட ஆபத்து
களைப்பற்றி கருத்தரங்கு நடத்தியது. அதில் பிரகாசு
ஆ. ஷா, மிசுக்கா குவ்சுகா, மனிசு ஆப்ரேட், நேவில்
கேவாசு ஆகிய�ோர் கலந்துக�ொண்டு கருத்துரை
வழங்கினர்.

	தடையை நீக்கவேண்டுமென்று தமிழர்கள்
இ ணை ய த ்த ளத் தி ன்வ ழி ய ா க கையெ ழு த் து
வேட்டை நடத்தினர். அந்த இணையதளத்தை
தடைசெய்ய பல்வேறு முயற்சிகள் செய்து வருகி
ன்றனர். தடையை நீக்குவதற்கு ஆதரவாக நடத்தப்
படும் முகநூல், இணையதளம், துண்டறிக்கைகள்
ப�ோன்ற ஊடக வழிகளை தடைசெய்வதற்கு த�ொட
ர்ந்து முயற்சி எடுக்கின்றனர். இவர்கள் விடுதலைப்
புலிகள் இயக்கம் ஓரு தீவிரவாத அமைப்பு என்று
ஆதாரமற்ற தரவுகளை முன் வைக்கின்றனர்.
	தங்களது தீவிரவாத செயல்களை மூடி
மறைப்பதற்காக தமிழர்களையும் அவர்கள் சார்ந்த
ப�ோராளி இயக்கங்களையும் தடைசெய்து, பிரித்து
அடிமையாக்கி, அச்சத்தை உருவாக்கி, தாங்கள்
செய்த இனஅழிப்புக்கான தடயங்களை அழித்து,
புதிய வடிவமான பயங்கரவாத செயல்களை செய்
கிறது. நினைவு நாளை அனுசரிக்கும் உரிமையை
பறித்து, மறுத்து பாசிச பயங்கரவாத அரசாக செயல்
படுகிறது.
	தடைக்கு ஆதரவாக இருக்கும் அனைவரும்
விடுதலைப்புலிகள் இயக்கம் ஒரு தீவிரவாத
இயக்கம் என்ற ப�ொய்யைச் ச�ொல்லி பரப்புரை
செய்து வருகின்றனர். இலங்கையில் க�ோப்பாய்,
யாழ்ப்பாணம் காவல்துறையினர் விடுதலைப் புலி
கள் அமைப்பு இலங்கையில் தடை செய்யப்பட்ட
அமைப்பு என்றும், அந்த அமைப்பில் உயிரிழந்தவர்
களை நினைவு கூருவதை சட்டவிர�ோதம் என்று
யாழ். நடுவர் மன்றத்தில் 20. 11. 2020 அன்று வழக்கு
த�ொடர்ந்தனர்.
இதை மறுத்து விடுதலைப்புலிகள் நமது
உரிமைப் ப�ோராளிகள், விடுதலைப் ப�ோராட்ட
வீரர்கள், சுதந்திர ஈகிகள் என்று உண்மை வரலா
ற்றை உலகறிய த�ொடர்ந்து பரப்பி இந்த தடையை
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விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பின் தலைவர்
சார்ந்த உள்ளடக்கங்களை பதிவிட்டதற்காக முக
நூல் பதிவுகள், கணக்குகள், முகநூல் பக்கங்களும்
நீக்கப்பட்டன. அதற்கு பிபிசி தமிழ் நேரடியாக
முன்வைத்த வினாக்களுக்கு ப�ொதுப் படையான
பதிலை முகநூல் நிறுவனத்தின் செய்தி த�ொடர்
பாளர் கீழ் கண்டவாறு தருகிறார்: “மக்கள் தங்களது
எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தவும் முக்கியமான
பண்பாட்டு, குமுக, அரசியல் நகர்வுகள் குறித்த
கருத்துகளை வெளிப்படுத்தவும் முகநூலுக்கு வரு
வதை நாங்கள் மதிக்கிற�ோம். எனினும் வெளிப்
படையாக வன்முறையான திட்டத்தை அறிவித்த
அல்லது வன்முறையில் ஈடுபட்ட குழுக்கள்,
தலைவர்கள் அல்லது தனிநபர்களை பாராட்டும்
அல்லது ஆதரிக்கும் பதிவுகளை முகநூல் த�ொட
ர்ந்து நீக்கும்”. வெறுப்பைய�ோ, வன்முறையைய�ோ
பரப்பும் வகையில் முகநூல் பயன்படுகிறதென
எவர் கூறியதை இந்த நிறுவனம் நம்புகிறது.
சிங்கள பேரினவாத அரசும், ஆட்சியாளர்
களும் செய்த வெறுப்பும், தீவிரவாத செயல்களும்
பரப்பப்படுவதற்கு இந்த முகநூல் துணை ப�ோகி
றது. நாட்டின் இறையாண்மை, ஒற்றுமை என்ற
ப�ோர் வையில் தமிழர்களின் உரிமைகளைப் பறித்து,
அடி மையாக்கி, க�ொலை, க�ொள்ளை செய்து வருகி
றது சிங்கள பேரினவாத இராணுவ அரசு.
ம ா ற் று க்க ரு த ்தை கூ று ப வர்களை யு ம் ,
உரிமைக்காக ப�ோராடுபவர்களையும் அறம் காக்க
ஆர்த்தெழுபவர்களையும் தீவிரவாதிகளாக முத்
திரை குத்தி க�ொன்றொழிக்கின்றனர். அந்த அரசை
தடை செய்யாமல் விடுதலைப் ப�ோராட்ட அமைப்
புகளை தடைசெய்வது சர்வாதிகாரம்,பாசிசம்,
நாசிசம் ஆகியவை வளர்வதற்கு இந்த முகநூல் நிறு
வனம் துணை ப�ோகிறது. அது ஊடக அறநெறியை
மீறுகிறது.
	மேலும் அவர் “ஆபத்தான அமைப்புகளை
தடை செய்யும்போது அவற்றின் இருப்பையும்
அகற்றுவது எங்களது ந�ோக்கமாக உள்ளது. எங்
களது முறைகளிலிருந்து தப்பித்துக் க�ொள்ள எடுக்
கும் முயற்சிகளை தடுக்க த�ொடர்ந்து நடவடிக்கை
களை எடுத்து வருகின்றோம்” என்று கூறினார்.
விடுதலைப்புலிகள் இயக்கம் ஓர் ஆபத்தான
இயக்கம் என்று எதை வைத்து முகநூல் நிறுவனம்
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முடிவு செய்தது. கருத்துச் சுதந்திரத்திற்கு தடை
செய்வது அடிப்படை உரிமையை பறிப்பதற்கு
சமம். தடைசெய்வதே ஒரு தீவிரவாத செயலாகும்.
இதற்கு சிங்கள பேரினவாத அரசும் பிரித்தானிய
நடுவர் மன்றம் விதித்த தடையும் காரணங்களாக
இருக்கின்றன.
அரசு தடை செய்தது. அதனால் நாங்களும்
தடைசெய்கிற�ோம் என்பது சரியான, நயன்மையான
செயல் அல்ல. அடிப்படையில் எல்லோரும் முன்
வைக்கும் ச�ொல் ‘தீவிரவாதம்’. தங்களது உரிமை
க்காக ப�ோராடுவதில் தீவிரம் அல்லது ஆர்வம்
காட்டுவது ஆக்கபூர்வமான தீவிரவாதமாகும். இந்த
ஆக்கபூர்மான தீவிரவாதத்தை உயிர் வாழ உரிமை
உள்ளவர்கள், சாதனை படைக்க விரும்புவர்கள்,
இனம் காக்க பாடுபடுபவர்கள் எல்லோரும் கடை
ப்பிடிக்க வேண்டிய அறநெறிச் செயல்பாடாகும்.
ஆனால் உரிமைக்காக தீவிரம் காட்டக்கூடாதென
தடுப்பது அழிவுபூர்மான தீவிரவாதமாகும்.
இந்த அழிவுபூர்வமான தீவிரவாதத்தை ஆட்
சியாளர்களும், பணமுதலைகளும், அதிகாரவெறி
பிடித்தவர்களும் கடைபிடிக்கின்றனர். அரசும் ஆட்சி
யாளர்களும் அதிகார வர்க்கத்தினரும் உரிமைக
ளைப் பறிப்பதன்மூலம், வாழ்வாதாரங்களை அழி
ப்பதன்மூலம் ஆக்கபூர்வமான தீவிரவாதிகளை
உருவாக்குகின்றனர்.
ஊடகத்தைப்போல பல்வேறு நாட்டின்
அரசுகளும் சிங்கள பேரினவாத, இராணுவ அரசும்
சிங்கள பேரினவாதிகளும் தரும் ஆவணங்களை
வைத்துக்கொண்டு விடுதலைப் ப�ோராட்ட அமை
ப்பான விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தை தடை
செய்திருக்கின்றன. இந்த தடையை வைத்துக்
க�ொண்டு உறவுகளின் நினைவு நாட்களை க�ொண்
டாட முடியவில்லை.
இலங்கை தடை விதித்ததால் இலங்கை
யின் நட்பு நாடுகளும் தடைவிதித்திருக்கின்றன
தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின், தமிழீழ மக்களின்
விடுதலைப்
ப�ோராட்டத்தின்
உண்மையான
ந�ோக்கத்தை புரியாமல் தடை விதித்திருக்கின்றன.
	தங்களின் ஆதாயத்திற்காக தடை விதித்
திருக்கின்றன. சீனா இந்தியப் பெருங்கடலில்
இராணுவத் தளத்தை உருவாக்கி, தெற்காசிய நாடு
களை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைக்கவும், மேலை
நாடுகளின் ஆதிக்கத்தை தடுக்கவும், இலங்கையை
தனது கட்டுப்பாட்டில் க�ொண்டு வரவும் இலங்
கையை ஆதரிக்கிறது.
விடுதலைப்புலிகளால் ஆபத்து என்ற
ப�ொய்யான பரப்புரையை நம்பி, சில நாடுகள்
தடை விதித்திருக்கின்றன. சிங்களப் பேரினவாத
அரசுதரும் ஆதாரமற்றதரவுகளை பல நாடுகள்
நம்புகின்றன. ஆனால் சிங்களப் பேரினவாதத்தால்
பாதிக்கப்பட்ட தமிழீழ மக்கள் தரவுகளை ஏற்க
மறுக்கின்றனர்.
சிங்கள ப�ௌத்த பேரினவாத இராணுவ
அரசை பாதுகாத்தல் உலக நாடுகளின் தீவிரவா
தத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. தீவிரவாதத்தை கடை
ப்பிடிப்பவர்கள் மற்றவர்களை தீவிரவாதிகள்
என்று அழைப்பர். மஞ்சள் கண்ணாடி ப�ோட்டவர்
களுக்கு பார்ப்பதெல்லாம் மஞ்சளாக த�ோன்றும்.
அதுப�ோல தீவிரவாதிகளுக்கு பார்ப்பவர்
கள் எல்லாம் தீவிரவாதிகள்தான். பகுத்தறிவ�ோடு
சிந்திக்க மறுக்கும் அரசுகள், தலைவர்கள், ஆட்சியா
ளர்கள் நாட்டை நாசமாக்குகின்றனர். சிங்கள
ப�ௌத்த பேரினவாத நாடாக இலங்கையை உருவா
க்க பகுத்தறிவை இழந்து, மனிதத்தை அழித்து, தன்
மானத்தை அடகுவைத்து, புத்தரின் ப�ோதனைக
ளைக் காற்றில் பறக்கவிட்டு, அழித்தலை தனது
ஆயுதமாக ஏந்தி, செயல்படுகிற அரசு ஒரு பயங்க
ரவாத அரசாகும்.
அந்த பயங்கரவாதத்தை நியாயப்படுத்த
இறையாண்மை, ஒற்றுமை, சமத்துவம் ப�ோன்ற
புரியாத, புதிரான கருத்துகளைப் பயன்படுத்துகி
ன்றனர்.
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G+u;tPff; Fbkf;fs; jiytp
எக்குவத�ோர் நாட்டில் அமைந்துள்ள அமச�ோன் ழைக்கப்படுகின்ற கிறிஸ்தவ மறைப் பணியாளர்
பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த பூர்வீகக்குடி மக்களின்
தலைவி, க�ோல்ட்மன் (Goldman environmental prize)
அடிமட்டச் செயற்பாடுகளுக்கு முன்னுரிமையை
வழங்குகின்ற சுற்றுச்சூழல் பரிசுக்குரிய வெற்றி
யாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
எண்ணெய் த�ோண்டியெடுக்கும் செயற்பா
ட்டிலிருந்து 500,000 (ஐந்நூறு ஆயிரம்) ஏக்கர்
நிலங்களைப் பாதுகாக்கும் ப�ோராட்டத்தில் வெற்றி
யீட்டியிருக்கிற நெம�ொந்தே நெங்குயிம�ோ (Nemonte Nenquimo) இப்பரிசுக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டிரு
க்கிறார்.
	தங்கள் நிலப்பிரதேசத்தை விற்பனை
செய்ய முடிவு செய்த எக்குவத�ோர் அரசு மேற்
க�ொண்ட திட்டத்தை எதிர்த்து, நெங்குயி ம�ோவும்,
வஓரணி (Waorani) பூர்வீக இனத்தைச் சேர்ந்த
ஏனைய உறுப்பினர்களும் அந்த அரசுக்கு எதிராக
நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் த�ொடர்ந்தார்கள்.
அவர்கள் 2019ஆம் ஆண்டில் பெற்றுக்
க�ொண்ட சட்டரீதியான வெற்றி, பூர்வீக குடிமக்
களின் உரிமையை எதிர்காலத்தில் வலுப்படுத்தக்
கூடிய ஒரு முன்னுதாரணமாக அமைந்திருக்கிறது.

எமது மழைக்காடு விற்பனைக்கானது அல்ல

நெம�ொந்தே நெங்குயிம�ோவைப் ப�ொறுத்
தவரையில் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பது என்
பது அவரது ஒரு தெரிவு என்பதற்கு மேலாக

தான் த�ொடர்ந்து ஆற்ற வேண்டும் என்று தனது
முன்னோர் தனக்காக விட்டுச் சென்ற ஒரு பணி
யாகவே அதனைக் கருதுகிறார்.
	வாஓரணி மக்கள் எப்போதுமே பாதுகாக்
கின்றவர்களாகவே இருந்திருக்கின்றார்கள். பல்
லாயிரம் வருடங்களாகத் தங்களது பிரதேசத்தையும்
தமது கலாச்சாரத்தையும் தாம் பாதுகாத்து
வந்துள்ளதாக அவர்கள் பிபிசியிடம் தெரிவித்திரு
க்கிறார்கள்.
	தான் ஒரு சிறுபிள்ளையாக இருந்தப�ோது,
தமது பிரதேசத்துக்கு 1950 ஆம் ஆண்டில் மறைப்
பணியாளர்கள் வருவதற்கு முன்னர், வஓரணி
மக்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்
தார்கள் என்பது பற்றிய பல கதைகளை முதியவர்
களிடமிருந்து தான் கேட்டறிந்ததாக நெங்குயிம�ோ
கூறினார்.
எனது பாட்டனார் எமது மக்களுக்குத்
தலைவனாக இருந்து, அந்நியரின் ஊடுருவல்களி
லிருந்து எமது நிலத்தைப் பாதுகாத்துவந்திருக்கிறார்.
உண்மையில் கையில் ஈட்டியை வைத்துக்
க�ொண்டு எமது பிரதேசத்துக்குள் நுழைவ�ோரை
எதிர்க்கும் செயற்பாட்டுக்கு அவர் தலைமை தாங்கி
னார்.
	தனது ஐந்து வயதிலிருந்தே ஒரு தலை
வியாக வருவதற்கு முதியவர்கள் தனக்கு ஊக்கமும்
உற்சாகமும் தந்ததாக நெங்குயிம�ோ தெரிவித்தார்.
‘வரலாற்று ரீதியாகப் பார்க்கும் ப�ோது,
ஆண்கள் ப�ோருக்குச் சென்ற ப�ோது, பெண்களே
முடிவுகளை எடுப்பவர்களாக இருந்திருக்கிறார்
கள்” என்று அவர் விளக்கம் தந்தார். ‘ஆண்கள்
தாங்கள் ச�ொல்வதைக் கேட்டுச் செயற்படக்கூடிய
ஒரு நிலையை வஓரணிப் பெண்கள் உருவாக்கி
யிருந்தார்கள். ஆனால் ‘இவாஞ் செலிக்கல்’ என்ற

களைத் தாம் சந்தித்த பின்னர் கடவுள் முதலில்
ஆதாமைப் படைத்தார். இரண்டாவதாக அவரது
விலா எலும்பிலிருந்து ஏவாள் படைக்கப்பட்டாள்
என்று எங்களுக்குச் ச�ொல்லப்பட்டது. அதன்
பின்னர் தான் சமூகத்தில் பெண்களுக்குரியஇடம்
த�ொடர்பான குழப்பம் எங்கள் நடுவில் ஏற்
பட்டது.”
‘வஓரணிச் சமூகத்தில் பெண்களின் பங்கு
இன்னும் முக்கியமானதாகவே இருக்கிறது. முடிவு
கள் எடுக்க வேண்டிய தருணங்கள் வருகின்ற ப�ோது
பெண்கள் மிகவும் உறுதியாகவே இருப்பார்கள்.
அப்போது எல்லோருமே அவர்கள் ச�ொல்வதைக்
கேட்பார்கள்.”

jkpopy; n[ae;jpud;
பாஸ்டாசா மாகாணத்தில் வாழுகின்ற
வஓரணி மக்களின் முதல் பெண் தலைவியாக
தானே முதன் முதலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்ப
தாகவும், அதே வேளையில் எண்ணெய் த�ோண்டி
எடுக்கும் செயற்பாட்டிலிருந்து தமது பிரதேசத்
தைப் பாதுகாக்கும் ப�ோராட்டத்தில் வஓரணி
யைச் சேர்ந்த பல பெண் தலைவிகள் தனக்கு
வழிகாட்டியிருப்பதாகவும் நெம�ொந்தே நெங்கு
யிம�ோ தெரிவித்தார்.
எண்ணெய் எடுக்கப்படாத ஒரு மழைக்கா
ட்டுப் பகுதியிலேயே தான் வளர்ந்ததாகவும் எண்
ணெய் எடுக்கப்படும் ஒரு பகுதியில் தனது மாமி
மார் வாழ்ந்ததாகவும் கூறிய நெங்குயிம�ோ தனது
தந்தையுடன் அவர்களை முதலில் சென்று சந்தித்த
அனுபவத்தையும் நினைவுகூர்ந்தார்.
‘முதலில் ஒரு சிறிய வள்ளத்தில் நாங் கள்
அங்கு சென்றோம். அதன் பின்னர் 19 மணித்தியா
லங்கள் நாங்கள் நடந்து சென்றோம். நாங்கள்
த�ொலைவில் வருகின்ற ப�ோதே அந்தச் சத்தத்தை
என்னால் கேட்க முடிந்தது. அப்போது எனக்கு
பன்னிரண்டு வயது. எண்ணெய்க் கிணற்றிலிருந்து
கிளம்பிய தீச்சுவாலையும் புகையும் என்னிலே
மிகவும் பலமான ஒரு தாக்கத்தை அந்நேரத்தில்
ஏற்படுத்தியிருந்தது.

அந்நேரத்தில் அவருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்ப
டுத்தியது சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மாத்திரம் அல்ல.
அதற்கு மேலாக அந்தக் குடியிருப்பில் வாழ்ந்த
வஓரணி குடும்பங்களின் வாழ்க்கையில் அவை
ஏற்படுத்திய எதிர்மறையான தாக்கங்களும் அவ
ரிலே ஆழமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தன.
‘அங்கு தமது வாழ்க்கை நல்லதாக இருக்க
வில்லை என்று எனது தந்தையின் சக�ோதரி என்
னிடம் தெரிவித்தார். தனது ஆண்பிள்ளைகள் எண்
ணெய் த�ொழிலில் பணிபுரிந்ததாகவும், தாங்கள்
வேலை செய்து பெற்ற ஊதியத்தைக் க�ொண்டு
அவர்கள் மதுபானங்கள் வாங்கியதாகவும் அவர்
தெரிவித்தார். சிலர் மது ப�ோதையில் வன்முறை
யாளர்களாகி, தமது மனைவியரை அடிக்கத் த�ொட
ங்கினார்கள்” என்று கூறி தனது நினைவுகளை
அவர் பகிர்ந்து க�ொண்டார்.
‘அந்த சத்தங்கள் எல்லாவற்றுடனும் மக்க
ளால் எப்படி அங்கு வாழ முடியும் என்று எனக்குத்
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தெரியாது. நேம�ொன்பாற (Nemonpare) என்ற இடத்
திலுள்ள எனது இல்லத்தோடு அதனை ஒப்பிடவே
முடியாது. அங்கே இரவு நேரங்களில் நட்சத்திரங்
களை மட்டுமே எங்களால் பார்க்க முடியும்.
மிருகங் கள் எழுப்புகின்ற ஒலிகளை மட்டுமே
எங்களால் கேட்க முடியும்.”
கிட்டத்தட்ட 20 வருடங்களுக்குப் பின்னர்
எழுபது இலட்சம் ஏக்கர் அமச�ோன் மழைக் காட் டுப்
பிரதேசத்தில் எண்ணெய் த�ோண்டக்கூடிய 16
புதிய இடங்களை ஏலத்தில்விடப் ப�ோவதாக எக்கு
வத�ோர் அரசு அறிவித்தது. அப்போதுதான் நெங்கு
யிம�ோ இந்த எண்ணெய் எடுக்கும் செயற்பாட்டுக்கு
எதிரான தனது ப�ோராட்டத்தைத் த�ொடங்கினார்.
அவரது முப்பது வயதுகளில் பாஸ்டாசா
(Pastaza) பிரதேசத்தில் வாழ்ந்த வாஓரணி மக்க
ளின் தலைவியாக மட்டுமல்ல பூர்வீகக் குடிகளின்
உரிமைகளையும் கலாச்சாரத்தையும் பேணிப்
பாதுகாக்கும் ந�ோக்குடன் தாபிக்கப்பட்ட சீப�ோ
அலையன்ஸ் (Ceibo Alliance) என்று அழைக்கப்படும்
அமைப்பின் இணை தாபகராகவும் அவர் விளங்கி
னார்.
‘எமது மழைக்காடு விற்பனைக்குரியது
அல்ல” என்ற ஒரு எண்ணிம பரப்புரையையும் (digital campaign) அவர் ஆரம்பித்த வேளையில், உலகம்
முழுவதிலும் இருந்து ஏறத்தாழ 400,000 ஒப்பங்கள்
எண்ணெய்க்காக காணிகள் ஏலத்தில் விடுவதற்கு
எதிராக இடப்பட்டன.

எதிர்காலத்தில் காத்திரமான தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தக்கூடிய சட்டரீதியான வெற்றி

	வாஓரணி மக்கள் வாழுகின்ற பிரதேசத்தில்
அந்த மக்களின் சம்மதம் இன்றி அப்பிரதேசத்
திலுள்ள காணிகளை ஏலத்தில் விடுவதை ஆட்சே
பித்து எக்குவத�ோர் அரசுக்கு எதிராக ஒரு வழக்கை
அவர் முன்னெடுத்தார்.
அந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் 2019
ஆம் ஆண்டு, ஏப்பிரல் மாதத்தில் வாஓரணி மக்க
ளுக்குச் சாதகமான விதத்தில் தீர்ப்பை வழங்கி
னார்கள். மேற்குறிப்பிட்ட தீர்ப்பு, 500.000 ஏக்கர்
நிலங்களை எண்ணெய் எடுக்கும் செயற்பாட்டிலி
ருந்து பாதுகாப்பத�ோடு மட்டும் நின்றுவிடாமல்,
எதிர்காலத்தில் வேறு ஏதாவது காணிகளை அரசு
ஏலத்தில் விடவேண்டும் என்றால் முன் கூட்டியே,
அந்த மக்களிடையே சுதந்திரமான முறையில்
அவர்களது சம்மதத்தைப் பெற வேண்டும் என்றும்
தீர்ப்பு வழங்கியது.
எதிர்காலத்தில் காத்திரமான தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்தத் தீர்ப்பு பெருநிறுவனங்
களையும் அரசையும் எதிர்த்து பூர்வீகக் குடிமக்கள்
பெற்றுக்கொண்ட மிக அரிதான ஒரு தீர்ப்பு என்ற
வகையில் உலகளாவிய வகையில் சுற்றுச் சூழல்
ஆர்வலர்களால் க�ொண்டாடப்பட்டது.
	தமது வழக்கில் தமக்கு வெற்றி நிச்சயமாகக்
கிடைக்கும் என்று தானும் தனது வாஓரணி மக்க
ளும் எப்போதுமே நம்பிக்கைய�ோடிருந்ததாக
நெங்குயிம�ோ தெரிவிக்கிறார். ‘இந்தப் பிரதேசம்
எங்களுக்குச் ச�ொந்தமானது, நாங்களே இதில்
வாழ்ந்துக�ொண்டிருக்கிற�ோம். எனவே இதனை
அனுமதிக்க முடியாது என்பதில் நாங்கள் மிகவும்
உறுதியாகவே இருந்திருக்கிற�ோம்.”
எதிர்காலத்தில் காணிகளை ஏலத்தில்
விடுவதாயின், பூர்வீக மக்களின் அனுமதியை
முன்கூட்டியே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற
விடயத்தை உள்ளடக்கி ஒரு சட்டத்தை வரைய
வேண்டும் என்று எக்குவத�ோரின் சட்டங்களை
இயற்றும் தேசிய பேரவையை இந்தத் தீர்ப்பை
வழங்கிய நீதிமன்று கேட்டிருக்கிறது.
ஏற்கனவே வரையப்பட்டிருக்கின்ற சட்
டம், பூர்வீகக் குடிமக்களின் பங்களிப்பு எதுவு
மின்றி வரையப்பட்டிருப்பதாக நெங்குயிம�ோ
உள்ளடங்கலாக, பூர்வீக குடிமக்களின் தலைவர்கள்
இம் மாதத்தொடக்கத்தில் தெரிவித்திருந்தனர்.
‘எம்மையும் எமது ப�ோராட்டத்தையும் பல
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தேசிய ஓவியம் (national art)

‘ஈழத்தமிழ்த் தன்மையை
(Eelam
Tamilness)
மையமாகக்
க�ொண்டு அதனைப் பிரதிபலித்து
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்ஓவியப்
படைப்புக்கள் தமிழ்த் தேசிய ஓவியப்படைப்புக்
களாக வெளிவருகின்றன. தமிழ்த்தேசிய அக
நிலைத் தன்மையின் க�ொதிநிலையும், அதன் பின்
னரான எழுச்சியும் தேசிய ஒன்றுதிரட்டலுக்கு
வழிவகுக்கின்றன. ‘ஈழத்தமிழ்த் தன்மை’தான்
தேசிய கூட்டு அடையாளத்தைக் கட்டமைக்கின்
றது. இக்கூட்டு அடையாளத்தின் ப�ொதுப் புள்ளி
இன அடையாளமாகும். இனக்குழுமத்தை பின்
வருமாறு வரையறுக்கலாம். “ஒரு பெயர் குறிப்பி
டப்பட்ட இனக்குழுமம் தனக்குரிய ப�ொதுப் பார
ம்பரிய ஐதீகங்கள�ோடும், வரலாற்று நினைவுத்திற
த்தோடும், பகிரப்பட்ட கலாச்சாரத்துடனும், வரலா
ற்றுத் த�ொடர்புடைய நிலப்பரப்புடனும் கூட்டொ
ருமையுடனும் இருத்தல்” (Anthony D.Smith -1995)
	தேசிய வாதத்தின் எழுச்சியுடன் குழுமங்
கள் தங்களுடைய வரலாற்றியலை ‘இனம்’ சார்ந்து
மீள்வாசிக்கின்ற உணர்வு நிலை மேல�ோங்கியது,
இவர்கள் இவ்வுணர்வு நிலையை இன – கலாச்சார,
பண்பாட்டு குழுமமாக மீள் கட்டமைத்துக் க�ொண்
டார்கள். தமிழ்த் தேசிய விழிப்புணர்வு நிலையும்
மேற்கூறப்பட்ட மீள்வாசிப்பை அகவயப்படுத்திக்
க�ொண்டது. ஓவியப் படைப்புக்களிலும் கூட இவ்
வாறான வரலாற்று கூருணர்வுத்திறம் (historical Sensitivity) இன-வரலாற்று (ethno-history) ஓவியப்படைப்
புக்களை உருவாக்கியது (Athena S.Leoussi 2004).
இவ்வாறான இன – வரலாற்று மீள்வாசி
ப்பு, கூட்டு அடையாள உணர்வு நிலையை அடுத்த
கட்டத்திற்கு நகர்த்தியது. குழுமங்கள் தங்களை
தேசமாகப் பிரதிபலித்து இன – தேச (ethno – national)
அனுபவங்களை வலுப்படுத்தி இன அடையாளத்
தையும், இன அடையாளக் கூட்டொருமையையும்,
தன்னாட்சி உரிமையையும் நிலை நிறுத்திக் க�ொண்
டன (A.D.Smith 1991). இன – வரலாற்று மீள் வாசிப்பு,
தேசம் பற்றிய கனவுகளை ஓவியப்படைப் புக்களில்
உள்வாங்கி பிரதிபலித்தது. இதற்கு உதாரணமாக
Alphone Mucha வினுடைய The Slav Epic (1900 – 1928)
இருபது ஓவியப் படைப்புக்களை முக்கியமாகக்
குறிப்பிட்டுக் கூறலாம் (Athena S.Leoussi 2004).

தருணங்களின் விளைவாகும். குறிப்பாக தேசிய
சந்தர்ப்பங்களின் (national cirucumstances) விளைவா
கும்’. ஓவியப் படைப்புக்களை சந்தர்ப்பங்களின்
விளைவுகளாக மட்டும் பார்க்காமல், சந்தர்ப்பங்க
ளின் விளைவுகளுக்கு எதிர்வினையாகவும் பார்க்க
வேண்டும். அதுவே சமூகத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்
துவதற்குரிய காரணிகளாகவும் அமையலாம்.
ஓவியர் மீதான சமூகத்தின் சூழ்நிலைத் தாக்கமும்,
ஓவியர் சமூகத்தின் மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கமும்
இரு வழிப்பயணம் ப�ோன்றது. அது ப�ோலவே
தான் தேசிய ஓவியப் படைப்புக்களும் ஒரு சமூகம்
அடக்குமுறைக்குட்பட்டிருக்கிறது. அவ்வடக்கு
முறைச் சமூகத்தில் வாழ்கின்ற ஓவியப்படைப்பாளி
யாக, அச்சூழ்நிலையினால் பாதிக்கப் படமுடியாத
வராக தேசிய ஓவியப்படைப்பாளி இருக்க முடி
யாது. பாதிக்கப்பட்டதன் விளைவாக எழும் எதிர்
வினையினால் சமூகத்தில் செல்வாக்கை, சமூக
விடுதலை ந�ோக்கி அவரது ஓவியப் படைப்புக்கள்
அமையாவிடின் யதார்த்தத்திற்கும், யதார்த்தத்தை
பிரதி நிதித்துவப்படுத்துவதற்கும் இடையே த�ொட
ர்பற்ற நிலை காணப்படுகின்றது. தேசிய ஓவியர்
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இவற்றிற்கு உருவப்பட வரைபுகளின் (Portraiture)
உள் வாங்கலும் காரணமாய் அமைந்திருந்தது.
தேசிய கட்டுமானத்திற்கு பங்களிப்புச் செய்தவர்
களின் உருவப்பட படைப்புக்கள் மட்டுமல்லாது
அவர் களது சிற்பங்களும் குறிப்பிடத்தக்கனவாகும்.
முன்னைய பகுதியில் குறிப்பிட்டதுப�ோல
வாழ்வியலின் தினசரித்தன்மையை பிரதிநிதித்து
வப்படுத்துவதாக ஓவியப்படைப்புக்கள் தேசிய
வாத பிரதிபலிப்பில் மேல�ோங்கி காணப்பட்டன.

vopy;

களின் பங்களிப்பு இவ்விடை வெளியை நிரப்பு
வதாக அமைதல் வேண்டும். Antum Gustav Matos
த�ொடர்ந்து குறிப்பிடுகை யில் ‘ஒவ்வொரு தேசிய
வாதமுமே ஒரு ப�ோராட்டத்தின் வடிவம், அந்த
ப�ோராட்டத்தில் தேசிய ஓவியம் பங்கேற் கின்றது.
அந்த பங்கேற்பு நேரடி யாகவும் இருக்கலாம். எதிர்
மறையாகவும் இருக்கலாம் (“Since every nationalism is a form of fight, art also participates in that fight
either directly or indirectly) ஷேக்ஸ்பியரினுடைய
படைப்புக்கள் ஆங்கில தேசியவாதத்தை பரப்புவ
தற்குரிய கருவியாக பயன்படுத் தப்படுகின்றது.
ஐக்கிய இராச்சிய அரசியல்வாதிகளை விட
வும், படைக் கட்டுமானத்தை விடவும் ஷேக்ஸ்பியர்
ஆங்கில தேசியவாதத்தை பரப்புவதற்கு அதிக பங்
களிப்புச் செய்திருக்கின்றார் (Ibid). தேசபக்திக்கும்
(Patriotism) தேசியவாதத்திற்கும் (nationalism) இடை
யிலான வேற்றுமையின் தெளிவு அவசியம். தேசிய
வாதத்தின் இலக்கும், ந�ோக்கும் பரந்துபட்டது.
ஆனால் தேசபக்தியின்இலக்கும் ந�ோக்கமும் குறுகி
யது. ஓவியத்தை ஓவியத்திற்காக மட்டும் படை
ப்பது தேசிய ஓவியப்படைப்புக்களின் ந�ோக்க
மன்று. தேசியவாதம் தன்னகத்தே அடிப் படைவாத
உள் ந�ோக்கத்தை க�ொண்டிருப்பதில்லை. ஆனால்
எப்போது தேசியவாதம் அடிப்படைவாதமாக
மாறுகின்றதென்றால், காலனித்துவ ஏகாதிபத்திய
உள்நோக்கத்தை க�ொண்டிருக்கின்ற ப�ோது. மேற்
கத்தைய தேசியவாத அறிவியற்பரப்பில் தேசத்தை
வரையறுக்கும்இருவிதமானகருத்தியல்கள்மேல�ோ
ங்கிக் காணப்பட்டன. முதலாவது நகர – அரசுகளால்
வடிவமைக்கப்பட்ட குடிமை, இரண்டாவது கிராம
	தமிழ்த்தேசிய கூட்டொருமை விழிப்புண ப்புற குழுமங்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட பண்
ர்வு நிலை தனக்கான அடக்குமுறை விடுதலை பாடு. மேற்குறிப்பிட்ட இரண்டு கருத்தியல்களும்
மன நிலையையும், வாக்களிக்கப்பட்ட தேசத்தைப் சமூகங்களையும் அரசுகளையும் தேசிய மூலக்
பற்றிய கனவையும் எப்போதும் க�ொண்டிருக்கி க�ோட்பாட்டின் அடிப்படையில் மீள்கட்டுமானம்
ன்றது என்பதை மறுப்பதற்கில்லை. இன உணர்வு செய்தன (Athena S. Leoussi 2016).
இந்த மீள்கட்டுமானத்தில் ஓவியப்படைப்பு
நிலை விழிப்புணர்வில் உடல் அமைப்பு, நிறம்,
கலாச்சார விழுமியங்கள், வாழ்வியல் முறைமை, க்களும் பங்களிப்புச் செய்திருந்தன. ‘இல்லாததை
பாரம்பரிய கவின் கலைகள் ப�ோன்றவை த�ொடர் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதினூடாக’ ஓவியப்படை
பிலான பெருமிதம் முன்வைக்கப்பட்டது. வரலா ப்புக்கள் புதிய சமூகம் பற்றிய புதிய ந�ோக்கை
ற்று புராணக் கதைகளுடன் த�ொடர்புபடுத்தப்பட்டு முன்வைத்தன (Ibid). இப்புதிய ந�ோக்கில் கூட்டுத்
மனித குலத்தின் பல்வகைத் தன்மையைப் பேணு தன்னுணர்வுநிலை (collective consciousness) எழுச்சி
வதில் இன – வரலாற்று ஓவியப் படைப்புக்களுக்கு வீச்சுப் பெற ஆரம்பித்தது. எழுச்சி பெற்ற கூட்டுத்
அதிக பங்கு இருக்கின்றது. மனித குலத்தை ஒரே தன்னுணர்வு நிலையை இயக்கமாக்கிபடிம வரைய
விதமான கலாச்சாரத்திற்குள் உள்வாங்க முடியாது. றைகளைக் க�ொண்டு கனவு தேசத்தை உருவாக் கும்
Autum Gustav Matos (1912) என்பவரது கருத்து பங்களிப்பை ஓவியர்கள் வழங்கினார்கள். ஓவியப்
ப்படி ‘ஓவியரும், ஓவியரின் படைப்புக்களும் அவரு படைப்புக்களுக்கூடாக. அதுவே காட்சிப்புல
டைய இன அடையாளத்தின் சூழ்நிலையின், தேசிய அடையாளத்தையும் கட்டமைத்தது (Ibdi).

அவற்றிலும் விளிம்பு நிலை வாழ்வியலையும்,
விளிம்புநிலை வாழ்வியல் அகவயப்படுத்திய
இன – பண்பாட்டு விழுமியங்களைப் பிரதிநிதித்
துவப்படுத்துவதும் ஒரு செல்நெறியாக உருவா
க்கம் பெற்றது. மிக அண்மையில் ‘தட்டிவான்’
ஓவியம் வடக்கில் மிகப் பிரபல்யம் அடைந்ததிற்கு
காரணம் அதனது வரலாற்றுத் தன்மை. குறிப்பாக
ப�ோர்க்காலங்களில் கிராமப் புற வாழ்வியல் முறை
மைகளும், விழுமியங்களும் தேசிய கருத்தியலை
யும் அதன் விழுமியத்தையும் பிரதிநிதித் துவப்படுத்
துவதா த�ோற்றம் உருவானது. பாரம்பரிய வாழ்வி
யல் முறைகளும், கலைகளும், தேசிய ஓவியப்
ப�ொதுவெளியை அலங்கரித்தன. இதை ‘மக்களை
தேசியமயப்படுத்தல் (nationalization of the masses
– Mosse 1975) ப�ொறிமுறையூடாக தேசிய தன்ணு
ணர்வு விழிப்புநிலையை (national consciousness)
கட்டமைப்பதற்கு ஓவியப்படைப்புக்கள் உதவி
புரிந்தன. வடக்கில் ‘பனைமரத்தின்’ பிரதிபலிப்பும்
கிழக்கில் ‘தென்னை மரமும்’ ப�ொதுவாக எல் லாப்
படைப்புக்களிலும்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்ப
ட்டன. இவ்விரண்டு மரங்களினதும் எதிர் விசைப்
பின் (resilience) ஆற்றலும் குறிப்பாக பனையின்
பிரதேசத்திற்குரிய தனித்த தன்மையும் சுட்டிக்
காட்டப்பட்டது. பனையின் வெவ்வேறு பண்புகள்
தேசியம் சார்ந்து தெளிவுரை பெற்றது. உதாரணமாக
நீண்டகால நிலைக்கும் தன்மை, அதனுடைய
வலிமை, வளைந்து க�ொடுக்காமை. தேசிய ஓவியப்
படைப்புக்களில் இயற்கைக்காட்சி ஓவியம் (landscape) தேசிய முக்கியத்துவம் பெற்றது. இவ்வாறான
இயற்கைக் காட்சி தேசிய ஓவியப்பரப்பில்,
‘இனத்துவவெளியை (ethnoscape - A.D.Smith 2002)
பிரதிபலித்தல் அதிகமாகியது. இனம் சார்ந்த வெளி
தனிமனித வெளியின் நீட்சியாக தேசிய வெளிக்
குள் உள்வாங்கப்பட்டது (A.S.Leoussi 2016 சங்ககால
நிலம் சார்ந்த வாழ்வியல் முறைமைகள் மீள் அறி
மு கம் செய்யப்பட்டன. குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம்,
நெய்தல், பாலை, இல்வாழ்க்கை முறையைப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஓவியப்படைப்புக்கள்
இனத்துவ வெளியூடாக பிரதிபலித்தன மேற்கூற
ப்பட்ட சங்ககால நிலவகையைச் சார்ந்த ஓவியப்
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ஓவியமும் தேசிய ... த�ொடர்ச்சி...
படைப்புக்கள் தேசிய ஓவியப் பரப்பிற்குள் உள்
வாங்கப்பட்டன. இவ்வாறான பிரதிநிதித்துவப்படு
த்தல் கூட்டுத் தன்னுணர்வில் வரலாற்று வேர்களை
யும் பூர்வீகத்தையும் ந�ோக்கிய தேடலாக அமைந்
திருந்தது. நீண்ட வரலாற்றுப் பூர்வீகத்தின் த�ொடர்
ச்சியில் இணைவதனூடாக கூட்டுத்தன்னுணர்வு
உளவியலுக்கு பெருமிதத்தைச் சேர்கின்ற ஊக்கி
யாக இருந்தது எனலாம்.

கலாச்சார, பண்பாட்டுத் தேசியவாதம் - Cultural
nationalism

கலாச்சார, பண்பாட்டுத் தேசியவாதம்
ம�ொழியை மையமாகக் க�ொண்ட இயக்கமாகும்.
இதற்கு வித்திட்டவர் ஜேர்மனியைச் சேர்ந்த Herder
என அறியப்படுகின்றது. Herder ஐ ப�ொறுத்தவரை
யில் ம�ொழிதான் ஒரு தேசத்தின் உள்ளுணர்
நிலையை வெளிப்படுத்தவல்லது எனக் கூறுகின்
றார். ‘தேசத்தின் தனித்த பண்பாண்மை (ethos),
த�ொடர்ச்சியான அடையாள வரலாறு, அற ஒற்று
மை (John Hutchinson 2016) தமிழ்த்தேசியத்தின் அடி
நாதமும் கூட. தமிழ்மொழியும் அதனைச் சூழ கட்ட
மைக்கப்பட்ட அடையாளமும் உதாரணமாக,
தமிழ்க் கலாச்சாரம், பண்பாடு, தமிழ் வாழ்வியல்
முறை, தமிழ் வரலாற்றியல், த�ொல்லியல் இன்னும்
பல. ம�ொழி என்பது வெறுமனே ம�ொழி மட்டு
மல்ல அது சார்ந்த மக்களின் கூட்டு அடையாள
‘ஈழத்தமிழ்த்தன்மை, அதனால் கட்டமைக்கப்படும்
ஈழத்தமிழ் இருப்பு பற்றியது.
‘கலாச்சார, பண்பாட்டு
தே சி ய வ ா தத் தி ன்
பிரதான இலக்காக இரு
ப்பது, ஒரு இனக்குழு
மத்தின் கூட்டு அடையா
ளக்கட்டமை ப் பி ன்
வேரான, பிரதான தனித்
தன்மையும், அருந்தனிப்
பண்பான மூலத்தையும்,
த�ோற் று வ ா
யையும்,
வரலாற்றையும்,
பண்பாட்டையும்
கலாச்சாரத்தையும் தாய் நாட் டையும், சமூக –
அரசியல் செயற்பாடுகளையும் அடையாளம்
காண்பதாகும் (Ibid). கலாச்சார, பண் பாட்டு
தேசியவாதம்பற்றி பல்வேறு கருத்துக்கள் முன்
வைக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக Gellner கூறும்
ப�ோதுஇத்தேசியவாதம் அரசியல் தேசியவாதத்
திலிருந்து பெரிதும் வேறுபட்டதாக இல்லை
எனக் குறிப்பிடுகின்றார் (Ibid) ஏனென்றால் தேசி
யவாதத்தின் அடிப்படை இலக்கு அரசியல் சார்
ந்தது. இறைமையுள்ள நாடு ந�ோக்கிய கனவு.
ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது ப�ோல கலாச்சார,
பண்பாட்டு தேசியவாதத்தின் இலக்கை தேசிய
கலாச்சாரத்தை, பண்பாட்டை கட்டமைத்தலாகும்.

தேசத்தின் குரல் ... த�ொடர்ச்சி...
நூலில் “ஐ.நா. சாசனத்தில் ப�ொறிக்கப்பட்டிருக்கும்
சமஉரிமைகளும் மக்களது சுயநிர்ணயமும் என்ற
விதிக்கு இணங்க எல்லா மக்களும் வெளிப்
புறத் தலையீடு எதுவுமின்றி, தமது அரசியற்
தகைமையைச் சுதந்திரமாகத் தீர்மானிப்பதற்கும்,
தமது ப�ொருளாதார, சமூக, கலாசார வளர்ச்சி
களைப் பேணுவதற்கும் உரிமை உடையவர்க
ளாவர். இந்தச் சாசனத்தின் கட்டுப்பாடுகளுக்கு
அமைய ஒவ்வொரு அரசும் இந்த உரிமைக்கு
மதிப்பளிக்கக் கடமைப் பட் டிருக்கிறது.
இந்த சுயநிர்ணய உரிமையானது வழமை
யான உள்ளீட்டாக அதாவது ஒரு அரச கட்டமை
ப்புக்கு உட்பட்டதாக நிறைவுபெற வேண்டும்.
சுதந்திரமான, இறையாண்மையுடைய அரசுக ளின்
பிரதேச ஒருமைப்பாட்டு உரிமையை இப்பிரக
டனம் உறுதிப்படுத்துகிறது. ஆனால் அதே
வேளை பிரதேச ஒருமைப்பாட்டு உரிமையை
வலியுறுத்தும் அரசுக்கள் சில தகைமைகளைப்
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இக் கலாச்சார, பண்பாட்டு கட்டமைப்பு பல்வேறு
பண்புகள் பற்றி கவனம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது.
தாய்நில கலாச்சாரப் பண்புகள், புராணக் கதைகள்,
ம�ொழி, நாட்டார் இலக்கியம்,கலைகள், மண்சார்
வாழ்வியல் இன்னும் பிற. இவைகளை மீள் கட்டு
மானம் செய்தல் எனக் கூறும் ப�ோது நவீனத்தை
முற்றாக மறுத்தல் என்று அர்த்தம்பெறாது. இத்
தேசியவாதத்தின் சிறப்பியல்பாக, மக்களுடைய
வாழ்வியல் முறைமை மையத்திலிருந்து தேசிய
வாதம் கட்டமைக்கப்படுதல், விளிம்புமைய அணு
குமுறை அல்லது கீழிலிருந்து மேல்நோக்கிய
அணுகுமுறை. முற்றாக மக்கள் மயப்படுத்திய
இயங்கு தளத்திலிருந்து ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்
தல் என்பது இலகுவான அணுகுமுறையாகும்.
கலாச்சார, பண்பாட்டுத் தேசியவாதம்
தேசிய கலாச்சாரத்தை, பண்பாட்டை மீள உயிர் ப்பி
க்கின்றதற்கான காரணம் பற்றி அவதானித்தால்,
அடக் குகின்ற அரசு அல்லது ஏகாதிபத்தியம், அட
க்குமுறைக்குட்பட்டவர்களின் கலாச்சாரத்தை (பண்
பா ட்டை கீழ்த் தரமானதாக அல்லது வேண்டாததா
கக் கட்டமைக்கின்றது இதன் மூலம் மக்களை
அவர்களுடைய கலாச்சாரத்திலிருந்து பண்பாட்டி
லிருந்து அந்நியப்படுத்துகின்றது), அந்நியப்படுத்
தல் செயற்திட்டம் கூட்டு அடையாளம் கட்டமைக்
கின்ற பண்புகளையும் சிக்கலுக்குட்படுத்துகின்றது.
அந்நியப்படுத்தலும்,
சிக்கலுக்குட்படுத்துகின்ற
செயற்திட்டங்களும்கூட்டு அடையாள கட்டவிழ்
ப்புக்கு இட்டுச் செல்லுகின்றது என்பது வெள்ளி
டைமலை. இப்பொறிமுறை ஒரு இனக்குழுமத்தை
தேசிய நீக்கம் செய்கின்றது.
இதற்கு மாறாக கலாச்சார, பண்பாட்டுத்
தேசியவாதம் கூட்டு அடையாளப் பண்புகளை
வலுவூட்டுகின்றது. தனிநபர், தான் சார்ந்து கூட்டு
அடையாளத்திலிருந்து பகிருகின்ற அடையாளத்
தைப் பற்றி பெருமை க�ொள்ளச் செய்கின்றது.
அதையே
இயக்கமாக்கி
ஏகாதிபத்தியத்திற்
கெதிரான அணிதிரட்டலாக மாற்றுகின்றது. கலாச்
சார, பண்பாட்டு மீள் எழுச்சி பரவலாக மைய
அரசுகள் விளிம்பு நிலை மக்களின் உரிமைக்
க�ோரிக்கை களை நிராகரிக்கின்ற ப�ோதும், அவற்றை
அடக்கு முறைக்குள்ளாக்கும் ப�ோது உருவாவதை
பின்வ ரும் நாடுகளின் அனுபவங்களுடு விளங்கிக்
க�ொள் ளலாம். உதாரணமாக அவுஸ்ரேலியாப்
பழங்குடி மக்கள், ஸ்பானியாவில் கட்டலான்
எழுச்சி, இன் னும் பலவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.
USSRலிருந்து பிரிந்து ப�ோன நாடுகளையும் இந்தப்
பட்டியலில் உள்ளடக்கலாம்.

நாளாந்த தேசியவாதம் (Everyday Nationalism)

	நாளாந்த தேசியவாதத்தின் ந�ோக்கமாக எவ்
வாறு மக்கள் தங்களுடைய நாளாந்த வாழ்க்கை
யில் நாளாந்த செயற்பாடுகளுடாக தேசியவாத
த்தை அர்த்தம் பெற வைக்கின்றார்கள் என்பதாகும்.
தாங்கள் ஒரு தேசத்திற்கு உரித்துடையவர்கள்
பெற்றிருக்க வேண்டும் என்கிறது இப்பிரகடனம்.
அதாவது எல்லா மக்களுக்கும் சமஉரிமைகளை
யும், சுயநிர்ணய உரிமையையும் வழங்கி, இன,
மத வேறுபாடின்றி அந்நாட்டிலுள்ள மக்கள்
சமூகத்தினர் அனைவரையுமே பிரதிநிதித்துவப்
படுத்தும் ஒரு அரசுக்கு மட்டுமே பிரதேச ஒரு
மைப்பாட்டை வலியுறுத்தும் தகுதியும் தகைமை
யும் உண்டு. என்கிறது இப்பிரகடனம்.
சுயநிர்ணய உரிமை குறித்த இவ்விளக்கங்
களின் மூலம் பாலா அண்ணன் மிகத்தெளிவான
முறையில் ஈழத்தமிழர்களுக்குச் சுயநிர்ணய
உரிமை உண்டு என்பதையும் சிறீலங்கா அரசாங்கத்
திற்கு பிரதேச ஒருமைப்பாடு என்கிற பெயரில்
ஈழத்தமிழர்களை அடிமைப்படுத்தி ஆள அனைத்
துலக சட்டத்தில் இடமில்லை என்பதையும்
எடுத்து விளக்குகின்றார்.
இவ்வாறு தேசத்தின் குரல் இன்றும்
ஈழமக்கள் உரிமைகள் மீட்புக் குரலாக, ஈழமக்க
ளுக்குத் தெளிந்த அரசியல் வழிகளை விளக்கும்
குரலாக ஒலித்துக் க�ொண்டு இருக்கிறது. இன்று
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என்பதை மக்கள் எவ்வாறு தங்களுடைய நாளா
ந்த வாழ்க்கைச் செயற்பாடுகள் மூலம் பிரதி
பலிக்கின்றார்கள் என்பதை ஆய்வதே தினசரி
தேசிய வாதத்தில் இலக்காகும் (Atsuko Ichijo 2016).
ஏற்கனவே குறிப் பிட்டது ப�ோல நாளாந்த தேசிய
வாதம் கீழிலிருந்து மேல்நோக்கிய அணுகுமுறை
யைக் க�ொண்டது. தேசியத்தை நாளாந்த வாழ்வில்
விளிம்புநிலை மக்கள் மிக அநாயாசமாக ம�ொழி
பெயர்த்துக் க�ொண்டேயிருக் கின் றார்கள். அதற்காக
இன்னொரு வலிந்த முயற்சி தேவையில்லை.
Jonatham Fox k; Cynthia Miller – Idriss (2008)
நாளாந்த தேசியத்தை மக்கள் பின்வரும் நான்கு
வழிமுறையினூடு பிரதிபலிப்பதாகக் குறிப்பிடுகி
ன்றனர். ‘முதலாவது, தேசத்தை எப்போதுமே பேசு
ப�ொருளாக்குதல் (talking the nation)இ தேசத்தெரிவு
(choosing the nation)இ இரண்டாவது தேசியம் மக்
களுடைய தெரிவில் எவ்வாறு செல்வாக்குச் செலுத்
துகின்றது, மூன்றாவது தேசத்தை வினையாற்றுகை
செய்தல் (Performing the nation) குறியீடுகளுடு தேச
த்தை பிரதிபலித்து பிரதிநிதித்துவப்படுத்தல், நான்
காவது தேசத்தை நுகர்தல் (Consuming the nation) நாளா
ந்த தேசியவாதத்திற்கும் கலாச்சார, பண்பாட்டு
தேசிய வாதத்திற்குமிடையே நெருங்கிய த�ொடர்
பிருக்கின்றது.
Michael Billig (1195) ஆல் அறிமுகப்படுத்தப்
பட்ட ‘Banal Nationalism’தேசத்தின் இருப்பு எங்குமே
கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது, அது மீளவும்
நிறுவனமயப்படுத்தப்பட்ட வடிவங்களுக்கூடாக,
கலாச்சார கலைப்பொருட்களுக்கூடாக இன்னும்
பிறவற்றினூடு மீள் உருவாக்கப்படுகின்றது. உதார
ணங்களுடு விளக்க முற்பட்டால், தேசியக்
க�ொடியை தினசரி பயன்படுத்துதல்,நாணயப் பயன்
பாடு, தேசபக்தி குழுக்கள், கழகங்கள், தேசிய ஊடகத்
தினூடு ஊடகத்தின் ம�ொழிப்பயன்பாடு (நாம்,
நாங்கள், எங்களுடையப�ோன்றன) பெரும்பாலுமே
அரச நிறுவனங்கள், திணைக்களங்களுடு முன்னெ
டுக்கப்படுகின்றன. இது ஒரு மேலிருந்து கீழ் ந�ோக்
கிய அணுகு முறையைக் க�ொண்டது. அதிகமாக,
அரசியல் புவியியலில் (Political geography) பயன்
படுத்தப்படுகின்றது. தினசரி தேசியவாதத்திற்கும்
Banal nationalism த்திற்கும் வேறுபாடுகள் இருக்கின்
றன. அவற்றை ஆராய்வது இக்கட்டுரையின்
ந�ோக்கமன்று.
	நாளாந்த தேசியவாதம் மக்களுடைய சாதா
ரண வாழ்வில் சாதாரண சமூக செயற்பாடுகளுடாக
பல்வேறு நபர்களினால்,பல்வேறு சமூக தளங்களின்
எவ்வாறு மீள் உருவாக்கம் செய்யப்படுகின்றது
என்பதை அவதானிப்பதலாகும் (Jon E.Fox 2018).
	நாளாந்த தேசியவாதத்தை ஓவியத்தில் பிரதி
நிதித்துவப்படுத்தலில் தான் தேசியவாதத்தை
மக்கள் மயப்படுத்தும் செயற்பாடு தங்கியுள்ளது.

ஈழத்தமிழர்களின் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவ
ராக உள்ளவர்கள் இக்குரலுக்குச் செவிக�ொடுத்து
குரல் காட்டும் வழியில் அரசியலில் ஈடுபட்டால்
மட்டுமே இவர்களால் ஈழத் தமிழர்களின் உரிமை
களைப் பாதுகாக்க முடியும். இவர்கள் பாலா
அண்ணனின் நூல்களை ஆக்கங்களை படித்து,
அதன் வழி நடப்பதே அவருக்கு ஒவ்வொரு
ஈழத்தமிழனும் செய்யும் உயர் மதிப்பளிப்பாக
அமையும். அதேவேளை பாலா அண்ணனின் நூல்
களை, ஆக்கங்களைப் படிக்கையில் ஒவ்வொரு
ஈழத்தமிழனுக்கும் தனது வரலாறு முதல் அரசி
யல் வரையான தெளிவான அறிவு வளரும். அந்த
அறிவு தரும் உறுதி பாலா அண்ணன் ப�ோலவே
அசையாத உறுதியுடன் எவர்க்கும், எதற்கும்
அசையாது, வளையாது க�ொண்ட க�ொள்கையில்
நேர்மையுடனும் உண்மையுடனும் வாழ சக்தி
தரும்.

,jo;
108
தடையை நீக்கினால் ... த�ொடர்ச்சி...
ஒன்று.

தடை நீக்கம் தரும் பணிகள்

	தனிமனித அரசியல், ப�ொருளாதார, பண்பா
ட்டு முன்னேற்றத்தை தமிழீழ முன்னேற்றமாக
கருதுவது நமது அறியாமையைக் காட்டுகிறது.
இனமாக, அமைப்பாக, குழுவாக முன்னேறுவது
தான் உண்மையான, ஆர�ோக்கியமான, நீண்டகால
முன்னேற்றமாகும். தடையை நீக்குவதுநம்மை
அமைப்பு ரீதியாக முன்னேற்றுவதற்கு வழி
வகுக்கும்.

இரண்டு.

	தமது உரிமைகளை உலக அளவிலும், தமி
ழீழ அளவிலும் நிலைநிறுத்த இந்ததடை நீக்கம்
பயன்படுகிறது. எடு. நினைவுநாளைக் க�ொண்டாடு
தல், உரிமைகளை நிலைநிறுத்துதல், தமிழீழ விடுத
லையின் ந�ோக்கத்தை உலகறியச்செய்தல் ப�ோன்
றவற்றை செயல்படுத்த உதவுகிறது. அதற்காக
நமது த�ொல்லியல் ஆதாரங்களையும் வரலாற்று
உண்மைகளையும் பாதுகாத்து உலகறிய பரப்ப
வேண்டும்.
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ப்பின் நற்பணிகளையும், எண்ணங்களையும், ந�ோக் தீர்மானத்தையும் தக்க விளக்கங்களுடன் த�ொடர்
கத்தையும், காரணங்களையும் ஆதாரங்களுடன்
வெளி உலகிற்கு த�ொடர்ந்து, பல்வேறு வழிகளில்,
வடிவங்களில் காட்ட வேண்டும்.

நான்கு.

	தடை செய்யப்பட்ட நாடுகளில் த�ொடர்ந்து
வழக்குகளைப் ப�ோட்டு, ஆட்சியாளர்களைத்
த�ொடர்ந்து சந்தித்து, சரியான தரவுகளைக் க�ொடு
த்து, விளக்கமளித்து, புரியவைத்து, தடையைநீக்க
நாளும் செயல்பட வேண்டும். இந்த நாடுகள் ஊடக
வியலாளர்களின் சந்திப்பில் தமிழீழப் பிரச்சினை
பற்றி தரும் மேல�ோட்டமான உரைகளை ஒரு
ப�ோதும் நம்பாமல், தனிப்பட்ட முறையில்
சந்தித்து, நாடாளுமன்றத்தின் வழியாகத் தீர்மான
த்தை க�ொண்டுவர உழைக்க வேண்டும்.

ஐந்து.

	தடை செய்த நாடுகளின் அரசுகளை யும்,
நமது விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தை ஆதரிக்கும்
நாடுகளைச் சந்திக்கும் ப�ோது சுவிட்சர்லாந்து
நடுவர் மன்றம் தந்த தீர்ப்பையும், ஐர�ோப்பிய
ஒன்றியம் தந்த தீர்ப்பை யும், இத்தாலிய நடுவர்
மன்றம் தந்த தீர்ப்பையும், கத்தல�ோனியா நாடு
க�ொண்டு வந்த தீர்மானத்தையும், தமிழ்நாட்டு
மூன்று.
	தடையின் உள்நோக்கத்தை உலகறியச் சட்டமன்றம் க�ொண்டு வந்த தீர்மானத்தையும்,
செய்ய வேண்டும். விடுதலைப் புலிகள் அமை இலங்கை வடக்குமாகாண அவை க�ொண்டுவந்த

ந்து எடுத்துரைக்க வேண்டும்.
இறுதியாக, விடுதலைப் புலிகள் தீவிர
வாத அமைப்பு என்ற மாயையையும், தவறான
கருத்தியலையும் மாற்ற நாம் அதிகமாக உழைக்க
வேண்டும். அதற்குத் தெருவில் நின்று கூக்குரல்
எழுப்புவத�ோடு மட்டும் நின்று விடாமல் அறிவுத்
தளத்தில் அமைப்புரீதியாக அணுகி, முடிவு எடுக்
கும் அதிகாரமுள்ள அமைப்புகள�ோடும், அதிகாரி
கள�ோடும் த�ொடர்பு வைத்து, உண்மையைப் புரிய
வைக்க வேண்டும்.
	ச�ோர்ந்து விடாமல் த�ொடர்ந்து நம்பிக்கை
யுடன் ஆவணங்களையும், ஆதாரங்களையும் சேர்
க்க வேண்டிய இடத்தில்சேர்த்து தடையை
நீக்ககும்
செயற்பாட்டை
அமைதியாக,
விவேகமாக,
விரைவாக
செய்து
முடி
க்க வேண்டும்.

கப்பட்ட தமிழ் மக்கள் மற்றும் சிறுபான்மை மத
ரீதியில் அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்பட்டுள்ள
முஸ்லிம் மக்கள் த�ொடர்பில் இந்த நாட்டின்
பன் என்பவரை ப�ொதுமன்னிப்பளித்து விடுதலை
நீதிப்பொறிமுறை நியாயமான செயற்பாடுகளைக்
செய்திருந்தார்.
க�ொண்டிருக்க வில்லை என்பதுடன், பேரின மக்க
சிறைத்தண்டனை அனுபவித்து வந்த அவரு
ளுக்கும் அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ப
க்கு எதிராக ப�ொலிசார் யாழ் மேல் நீதிமன்றத்தில்
தற்கான வாக்குமூலங்களாகவே நாடாளுமன்ற
தாக்கல் செய்திருந்த மற்றும�ொரு பயங்கரவாதத்
உறுப்பினர் விஜித ஹேரத்
மற்றும் அமைச்சர்
தடைச்சட்டத்தின் கீழான வழக்கு விசாரணையில்
ஜி.எல்.பீரிஸ்
ஆகிய�ோரின்
பாராளுமன்ற
உரைகள்
அப்போதைய அங்கு பணியாற்றிய மேல் நீதிமன்ற அரசியல் ரீதியாப் பிரசாரம் செய்யப் பட்டது.
அதேவேளை, சிறைச்சாலைகளில் விசார அமைந்திருக்கின்றன.
நீதிபதி மாணிக்கவாசகர் இளஞ்செழியன் தீர்ப்பு
இத்தகைய நிலைமையில்தான் சிறுபா
வழங்குகின்ற கட்டத்தை நெருங்கி இருந்தார். ணைகளின்றி பல வருடங்களாகத் தடுத்து வைக்கப்
ன்மை
தேசிய
இனமாகிய தமிழ் மக்கள், நடைமு
பட்டுள்ள
தமிழ்
அரசியல்
கைதிகளை
விடுதலை
அந்தத் தருணத்தில் மிக அவசர அவசரமாக அந்த வழ
க்கு விசாரணை தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு முன்னாள் செய்வதாக திகதி குறித்து அளித்திருநத உறுதி றையில் உள்ள நாட்டின் நீதிப்பொறிமுறையின்
ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவினால் ஜெனி ம�ொழியை அவர் நிறைவேற்றவே இல்லை. இத் ஊடாகத் தங்களுக்கு நீதி கிடைக்கப் ப�ோவதில்லை
பன் ப�ொதுமன்னிப்பின் கீழ் விடுதலை செய்யப் தகைய லட்சணத்தில்தான் ஆட்சியாளர்கள் தமிழ் என்பதை ஏற்கனவே எடுத்துரைத்து சர்வதேச நீதி
அரசியல் கைதிகள் த�ொடர்பிலான தமது நீதி நியாய ப்பொறிமுறையின் கீழ் தமக்கு நீதி வழங்கப்பட
பட்டிருந்தார்.
வேண்டும் என க�ோரி வருகின்றனர்.
ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையி நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட
அரசாங்கத்தின் முக்கிய அமைச்சர்களில்
லான அரசாங்கத்தில் மைத்திரிபால சிறிசேன
வர்களுக்காகக்
குரல் க�ொடுத்து ப�ோராடி வருகின்ற
முக்கிய அமைச்சராக இருந்தப�ோது 2006ஆம் ஒருவராகிய ஜி.எல்.பீரிஸ் அரசாங்கம் க�ொண்டு
ஆண்டு அவரைக் க�ொலை செய்வதற்கு சதித் வரவுள்ள புதிய அரசியலமைப்பில் நீதித்துறையி அவர்களின் உறவினர்கள் சர்வதேச நீதி விசார
திட்டம்தீட்டினார் என்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில் லும் மாற்றங்கள் க�ொண்டு வரப்பட வேண்டும் ணையே தேவை. அதன் ஊடாகத்தான் தங்களுக்கு
ஜெனிபன் கைது செய்யப்பட்டு சிறைத் தண்டனை என்று கூறியுள்ளார். நடைமுறையில் உள்ள நாட்டின் உண்மையான நீதி கிடைக்கும் என்பதை வலியு
வழங்கப்பட்டிருந்தார். தன்னைக் க�ொலைசெய்ய நீதிப் ப�ொறிமுறையானது ப�ொருத்தமில்லாதது அல் றுத்தி இருக்கின்றார்கள்.
முயற்சித்த முன்னாள் ப�ோராளியாகிய விடுதலை லது மிகுந்த குறைபாடுடையது என்பதை அரச
ப்புலி உறுப்பினர் ஒருவரை ஜனாதிபதி மைத்திரி தரப்பும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது என்பதையே காட்டு
பால சிறிசேன தனது ஓராண்டுகால ஜனாதிபதி கின்றது.
யாழ். கடல் எல்லை ... த�ொடர்ச்சி...
மனித உரிமை மீறல்கள் சர்வதேச மனி
பதவிக்கால நிறைவின் ப�ோது, மனிதாபிமான
அடிப்படையில் விடுதலை செய்ததாக அப்போது தாபிமான சட்ட மீறல்கள் என்பவற்றில் பாதிக் பட்டு வருவதாகவும் அப்பகுதி மீனவர்களினால்
குற்றம் சுமத்தப்படுகின்றது.
கூறிவிட்டார். வாக்கெடுப்பில் கலந்து க�ொள்வதி
வரவு செலவுத்திட்ட ... த�ொடர்ச்சி...
இந்நிலையில், டிசம்பர் 22 ஆம் திகதி மற்
ல்லை என்ற முடிவு ஏற்கனவே புதுடில்லியில்
றும் 30ஆம்திகதிகளில் இந்திய, இலங்கை மீனவர்
விளக்கத்தை தமக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு
எடுக்கப்பட்டு விட்டதுடன், அது த�ொடர்பில்
களுக்கிடையிலான பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்
அவர்கள் தெரிவிக்கவில்லை.
கூட்டமைப்புக்கும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
படும் என இலங்கை மீன் வளத்துறை அமைச்சர்
ஊடகவியலாளர் ஒருவர் தமிழ்த் தேசியக்
இந்தியாவின்
தேசிய
பாதுகாப்பு
டக்ளஸ் தேவானந்தா அறிவித்துள்ளார்.
கூட்டமைப்பின் உள்ளூர் பிரமுகர் ஒருவரை
ஆல�ோசகர் அஜித் ட�ோவல் சிறீலங்காவில்
கடந்த 2004ஆம் ஆண்டில் இருந்து இந்திய
த�ொடர்புகெண்ட ப�ோது, தமிழ்த் தேசியக்
உள்ள இந்தியா கவுஸ் இல் கூட்டமைப்பின்
மீனவர்களின் எல்லை தாண்டி மீன் பிடிப்பது
கூட்டமைப்பு அபிவிருத்திக்கு எதிரானது அல்ல.
தலைவர் சம்பந்தனை சந்தித்திருந்தார். அது
த�ொடர்பாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான
வடக்கு மற்றும் கிழக்கு அபிவிருத்திக்கு ஆதரவா
மட்டு மல்லாது கூட்டமைப்புக்கும் இந்தியப்
பேச்சுவார்த்தைகள் த�ொடர்ந்து 5 முறை நடந்துள்
னது என்பதற்காக கடந்த ஆட்சிக் காலத்தின்
பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடிக்குமிடையிலான சந்தி
ளன. இருந்தும் எந்த தீர்வும் எட்டப்படாத நிலை
ப�ோதும் வரவுசெலவுத் திட்டத்திற்கு ஆதரவாக
ப்பு ஒன்றும் விரைவில் இடம்பெறவுள்ளது.
யில் பேச்சுவார்த்தை மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படவு
வாக்களித்துள்ளது என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா மீண்டும் தனது பழைய க�ொள்கையை
ள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் மாகாணசபை தேர்தலை த�ொடர்ந்து
பயன்படுத்துகின்றது. தமிழ் மக்களின் அரசியலை
இந்நிலையில், சமீபகாலங்களாக தமிழக
பிற்போட்டுவரும் அரசின் வரவு-செலவுத் திட்ட
பயன்படுத்தி சிறீலங்கா அரசுக்கு செய்தியை
மீனவர்கள் இலங்கையின் கடற்படையால் தாக்கு
த்தை தமது கட்சி ம�ௌனமாக ஆதரித்துள்ளது
அனுப்ப முற்பட்டுள்ளது.
தலுக்கு உள்ளாவதும் படகுகள் சேதப்படுத்தப்
என்பதை அவர் கூறவில்லை. எனினும் மாகாண
எனவே தமிழ் அரசியல் கட்சிகளின் பேச்சு
படுவதும் அதிகரித்துள்ளன அதே ப�ோல் இந்திய
சபைக்கு அதிக அதிகாரங்கள் வேண்டும் என
க்கள் மற்றும் அவர்களின் செயற்பாடுகள் த�ொடர்
மீனவர்களும் இலங்கை கடற்பரப்புக்குள் அத்து
அவர்கள் த�ொடர்ந்து க�ோரிக்கை விடுத்து
பில் தமிழ் மக்களும், தேசியச் செயற்பாட்டா
மீறி மீன்பிடியில் ஈடுபடுவதால் தமிழ் மீனவர்
வருகின்றனர்.
ளர்களும் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டிய
களும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் என்பது
ஆனால் உண்மையில் என்ன இடம்பெ
கட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது என அரசியல் அவதானி
குறிப்பிடத்தக்கது.
ற்றது என்பதை அவர் இந்த கலந்துரையாடலில்
ஒருவர் இலக்கு மின்னிதழுக்கு தெரிவித்துள்ளார்.

தனித்துவமிழந்த ... த�ொடர்ச்சி...
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ண் என்பவள் வியப்பிற்குரியவள். இறை
வன் படைப்பிலே மன உறுதி க�ொண்ட
உயர்வான சிற்பம். பெண்கள் ப�ோற்றப்பட
வேண்டியவர்கள் மட்டுமல்ல, பின்பற்ற வேண்டிய
வர்களும் கூட. சர்வதேச மகளிர் தினம் என்பது 100
வருடங்களுக்கு முன்னர் த�ொழிலில் பெண்களின்
பங்களிப்பை க�ௌரவிப்பதையும், அரசியல் உரிமை
களையும் முன்னிறுத்துவதையும் பணியிடங்களில்
பாரபட்சம் மற்றும் ஒடுக்குமுறையை முடிவிற்குக்
க�ொண்டு வருவதையும் ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டு
வருடாந்த பாரம்பரியமாக ஆரம்பமானது.

இந்த விடயத்தில் பெண்கள் ஏற்படுத்தி
யுள்ள முன்னேற்றங்கள் குறித்து சிந்திப்பதற்கும்,
மாற்றங்களை க�ோருவதற்கும், நாடுகளிலும் தங்
கள் சமூகங்களிலும் தமது துணிச்சல் மற்றும் மன
உறுதி காரணமாக மாற்றங்களை ஏற்படுத்திக்
க�ொண்டிருக்கும் பெண்களை வாழ்த்துவதற்கும்,
பாராட்டுவதற்கும் பெண்களின் வெற்றியை உறுதி
செய்வதற்கான முயற்சிகளை தூண்டுவதற்கும்
ஒவ்வொரு வருடமும் மார்ச் மாதம் 8ஆம் திகதி
உலகெங்கிலும் உள்ள மக்கள் அணி திரள்கின்றனர்.
இவ்வாறு இருப்பினும் பெண்களுக்கு இழைக்கப்
படும் அநீதிகள், சிறுவயது அல்லது கட்டாயத்
திருமணம், ப�ொது மற்றும் த�ொழில் புரியும்
இடங்களில் ஏற்படும் துன்புறுத்தல்கள் என்பன
இன்றுகூட மாறியபாடில்லை. பெண்களுக்காக
பலர் குரல் க�ொடுத்தாலும், நடைமுறை என்று
வரும் ப�ொழுது அனைத்தும் செயலிழந்து ப�ோகி
ன்றது. பெண் என்பவள் எவ்வளவு தான் இலக்கை
ந�ோக்கிச் செல்ல முயன்றாலும், ஏத�ோ ஒரு இடத்
தில் கூண்டிலடைக்கப்பட்டு ஒரு வட்டத்திற்குள்
நின்று விடுகின்றனர்.

இலங்கையின் ம�ொத்த த�ொழிலாளர்களில் 38 வீத
மான�ோர்
பெண்களாவார். எனினும் 8 வீதத்
திற்கும் குறைவான பெண்களே உயர் பதவி வகிக்கி
ன்றனர். த�ொழில்துறைகளில் ஈடுபடுவ�ோரிலும்
அதிகமான�ோர் கூலித் த�ொழில் மற்றும் ஊதிய

மற்ற குடும்ப ரீதியான விவசாய நடவடிக்கைகளில்
ஈடுபடுபவர்களாவார். மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு
வீட்டுப் பணிப்பெண்களாக பல்லாயிரக் கணக்
கான இலங்கைப் பெண்கள் பணிபுரிவதும் ஒரு
பாரிய சவாலாகவே கருத வேண்டும்.
குடும்பச் சுமையைப் ப�ொறுப்பேற்றுக்
க�ொண்டு நகர்ப்புறங்களுக்கு வேலை தேடி வரும்
பெண்கள், முதலில் சமூகத்தைக் காரணமாக

இலங்கையில் பெண்களுக்கு சாதகமான சூழல்
இல்லாமலில்லை.
உதாரணமாக பிரசவத்தின்
ப�ோதான சிசு இறப்பு ஒரு இலட்சம் பிறப்புகளுக்கு
34ஆகக் காணப்படுவது ஒரு சிறந்த நிலையாகும்.
தெற்காசிய நாடுகளில் சிசு இறப்பு அண்ணளவாக
182 ஆகும். அதேப�ோல ஆரம்ப, இரண்டாம்,
மூன்றாம் கல்வி நிலைகளை பூர்த்தி செய்யும்
பெண்களின் வீதமும், பல்கலைக்கழகங்களுக்குத்
தெரிவாகி உயர் கல்வியைப் பூர்த்தி செய்யும் பெண்க
ளின் வீதமும் அதிகரித்துச் செல்கின்றது.
	பெண்கள் எந்த ப�ொருளாதாரத்திலும்
சாத்தியமான
மனித
மூலதனத்தில்
அரைவாசியாகக்
காணப்படு
கின்ற நிலையில், பெண்களை துறைசார் ப�ொருளா
தாரச் செயற்பாடுகளிலிருந்து தவிர்ப்பது குறைந்
தளவு வருமான மட்டத்திற்கும் அதிகளவு வறுமை
க்கும் வழிவகுக்கின்றது. சர்வதேச நாணய நிதிய
த்தின் புள்ளிவிபரங்களின் பிரகாரம், த�ொழில் புரி
க�ொண்டு ஒதுக்கப்படுகின்றனர். வேலைத் தளங் வதில் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் சட்ட ரீதியான
களில் ஆண்களின் அதிகாரம் காரணமாக ஏற்படும்
அழுத்தங்களால், வேலையை விட்டு விலக வேண்
டிய நிலைமை ஏற்படுவதையும் காணக்கூடியதாக
உள்ளது.
கலாசாரம், சமூகம், ப�ொருளாதாரம், அரசி
யல் என்ற அம்சங்கள் மூலமாக கிராமப்புறப் பெண்
கள் அதிகமாகப் பாதிக்கப்படுவதாக சிலர் கருதுகின்
றனர். ஆனால் கிராமப்புறப் பெண்களைப் ப�ோல
வே, நகரப்புறப் பெண்களும் இந்தப் பிரச்சினை
களுக்கு முகம் க�ொடுக்கின்றனர். அதிலும் ஆண்க
ளின் அதிகாரம் காரணமாக நகர்ப்புறப் பெண்கள்
அவசியமற்ற அழுத்தங்களுக்கு உள்ளாகின்றனர்.
இது சகல பதவிகளிலும் இடம்பெறக்கூடும்.
இடர்ப்பாடுகள் காரணமாக உள்நாட்டு ம�ொத்த
இலங்கை ப�ோன்ற நாடுகளில் சமூக, உற்பத்தியில் 30 வீத இழப்பு ஏற்படுகின்றது. பெண்
அரசியல் ப�ொருளாதார ப�ொதுத் தளங்களில் பெண்க கள் ஆண்களுக்கு சமமாக பங்களிப்பு செய்தால்
ளின் வகிபாகம் மற்றும் சமூக ரீதியான பிழையான 2025இற்குள் உலகின் வருடாந்த ம�ொத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தியில் 28 ரில்லியன் ட�ொலர்கள் (அமெரிக்கா,
சீனாவின் தற்போதைய ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
யிலும் பார்க்க அதிகம்)சேர்த்துக் க�ொள்ள முடியும்
என ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றன.
உலக நாடுகள் அனைத்திலும் பெண்கள்
வெற்றி பெறும் ப�ோது, ஒட்டும�ொத்தச் சமூகமும்
வெற்றி காண்கிறது. சிறுமியரும், பெண்களும்
கல்வி கற்கும் ப�ோது, முழுச் சமூகமும் கற்ற சமூக
சித்தரிப்புகளே பெண்களின் பங்களிப்பு வீதம் மாக மாறுகின்றது. வீட்டில�ோ அல்லது பணியி
குறைவடைந்து காணப்படுவதற்கான பிரதான கார டத்தில�ோ அனைத்து நபர்களும் பெண்களிற்கான
ணமாகும். இலங்கையில் பெண்களின் பாராளு வாய்ப்புகளை வழங்குவதுடன் பெண்களுக்கான
மன்ற பிரதிநிதித்துவம் 6 வீதத்தையும் விடக் உரிமையை வழங்கி, ஆணும், பெண்ணும் சமமா
குறைவாகும். தெற்காசிய நாடுகளில் இது 18 வீதமா னவர்கள் என வாசகத்தின் மூலம் மட்டுமே வெளிப்
கும். அரசியல் ரீதியாக உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் படுத்தாது அதனை நடைமுறையிலும் க�ொண்டு வரு
ஏற்படுத்தப்பட்ட மாற்றங்களுக்கு அமைய 25 வீத வதற்கான வழிமுறைகளை மேற்கொள்வோமாக!
மான பெண்களின் பிரதிந்தித்துவம் தற்போது
உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
நெம�ொந்தே ... த�ொடர்ச்சி...
இருப்பினும் நேரடித் தேர்தல் களத்தில் தமது
வட்டாரங்களில் வெற்றி பெற்று தெரிவு செய்யப் ரும் அறிகின்ற வாய்ப்பை வழங்கி, இந்தப் பூக�ோ
பட்ட பெண்களின் எண்ணிக்கை சமூகத்தில் மிகக் ளத்தின் நன்மை கருதியே நாம் செயற்படுகி
குறைவாகும். இது தவிர இலங்கையின் ம�ொத்தக் ன்றோம் என்ற விழிப்புணர்வை இப்பரிசு ஏற்படு
குடும்பங்களில் 24 சதவீதம் பெண்கள் தலைமை த்தும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிற�ோம்” என்று
தாங்கும் குடும்பங்களாகவும், குறிப்பாக வடக்கில் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
இது 40 சதவீதமாகவும் காணப்படுகின்றது. அதிக
கானா, பிரான்சு, மியன்மார், பஹாமாஸ்,
மான வறுமைக் க�ோட்டின் கீழ் வாழும் குடும்ப மெக்சிக�ோ ப�ோன்ற நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களும்
ங்கள் மற்றும் சமூகங்களால் ஒதுக்கப்பட்ட குடும் இப்பரிசைப் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பி
பங்களாக பெண் தலைமை தாங்கும் குடும்பங்களே டத்தக்கது.
காணப்படுகின்றன.
நன்றி: பி.பி.சி
இவ்வளவு பிரச்சினைகளுக்கு மத்தியிலும்

