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rpwPyq;fhTf;F vjpuhf Gjpa jPu;khdk; kfrpd; rpiwr;rhiyapy; nfhNuhdh njhw;W:
mr;rj;jpy; murpay; ifjpfs;
- mnkupf;fh Kaw;rp
கைதிகளுக்கும் கடுமையான காய்ச்

எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் ஜெனீவா
வில் இடம்பெறும் ஐக்கிய நாடுகள்
சபையின் மனித உரிமைகள் ஆணை
க்குழுவின் 46 ஆவது கூட்டத்
த�ொடரில் சிறீலங்காவுக்கு எதிராக
புதிய தீர்மானம் ஒன்றை க�ொண்டு
வரு வதற்கு அமெரிக்கா முயற்சி
ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளது.
மனித உரிமைகள் ஆணைக்
குழுவில் முன்னர் முன்வைக்கப்
பட்ட 30/1 தீர்மானத்தில் இருந்து
சிறீல ங்கா அரசு விலகுவதாக அறி
வித்த பின்னர், புதிய தீர்மானம்
த�ொடர்பில் அமெரிக்காவும், பிரித்
தானியாவும் இணைந்து செயற்
பட்டிருந்தன. முன்னைய தீர்மான
த்தை 2015 ஆம் ஆண்டு ஆட்சியிலி

ருந்த சிறீலங்கா அரசு ஏற்றுக்
க�ொண்டிருந்தது.
அதனைத் த�ொடர்ந்து 34/1
மற்றும் 40/1 என்ற இரு தீர்மானங்
கள் முன்னைய தீர்மானத்தை வலுப்
படுத்துமுகமாக க�ொண்டுவரப்பட்
டிருந்தன. ப�ோரின் ப�ோது மேற்
க�ொள்ளப்பட்ட மனித உரிமை மீற
ல்களுக்கான நீதி க�ோரல் மற்றும்
ந ல் லி ணக்கப ா டு க ள் த ொடர்பா
கவே தீர்மானம் க�ொண்டு வரப்பட்
டிருந்தது.
இந்த தீர்மானம் த�ொடர்பில்
சிறீலங்காவுக்கான அமெரிக்க தூது
வர் அலைனா தெப்லிஸ் தமிழ்த்

த�ொடர்ச்சி 04ஆம் பக்கம்

Gjpa jPu;khdk; -

rpwPyq;fh tUfpwhu; I.eh mjpfhup

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் செயலா
ளர் நாயகத்தின் கீழ் பணியாற்றும்
அரசியல் மற்றும் அமைதி நடைவடி
க்கை க ளு க்கா ன அ தி க ா ரி ய ா ன
ற�ோஸ் மேரி ஏ டிகார்லோ அவர்கள்
எதிர்வரும் வருடத்தின் முற்பகுதி
யில் சிறீலங்காவுக்கு வருகைதர
வுள்ளார்.
அமெரிக்கா மற்றும் பிரித்தா
னியா தலைமையிலான குழுவினர்
புதிய தீர்மானம் ஒன்றை க�ொண்டு
வருவதற்குரிய முன் நடவடிக்கை யா
கவே இவரின் வருகை அமைந்துள்
ளது.

அதேசமயம் சிறீலங்காவின் நட
வடிக்கைகள் த�ொடர்பில் மேற்குலக
இராஜதந்திரிகள் தமது நாடுகளுக்கு
தகவல்களை உடனுக்குடன் அனு
ப்பி வருவதாக தெரிவிக்கப்ப

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

mj;JkPWk; ,e;jpa kPdtu;fs;
- Ky;iyj;jPtpy; njhlu; Nghuhl;lk;

தமிழர் தாயகக் கடற்பரப்புக்குள்
அத்துமீறி மீன்பிடித் த�ொழிலில்
ஈடுபட்டு வரும் இந்திய மீனவர்க
ளின் செயற்பாடுகளைக் கண்டித்து,
முல்லைத்தீவு மீனவர்கள் த�ொடர்
ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்
றனர்.

அண்மைய நாட்களாக முல்
லைத்தீவுக் கடற்பரப்புக்குள் இந்
திய மீனவர்கள் இழுவைப் படகுக
ளைப் பயன்படுத்தி மீன்பிடியில்
ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதன் காரணமாக த�ொடர்ச்சி
யாக தமது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்
படுவதாக வடபகுதி மீனவர்கள்
குற்றம் சுமத்தியுள்ளனர். மேலும்
இந்திய இலங்கை அரசாங்கங்கள்
உரிய வகையில் பேச்சுவார்த்தை
களை நடத்தி எல்லை மீறி
இலங்கை கடற்பகுதிக்குள் வருகி

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

jLg;G kUe;ij thq;Ftjw;F fld;
Nfl;fpwJ rpwPyq;fh
க�ோவிட்-19 ந�ோய்க்கு எதிரான
தடுப்பு மருந்தை வாங்குவதற்கு 10
பில்லியன் ரூபாய்கள் தேவையெ
னவும், அதற்கான த�ொகையை கட
னாக வழங்குமாறு சிறீலங்கா அரசு
உலக வங்கியிடம் க�ோரிக்கை விடு
த்துள்ளது.
அதிக வட்டியில்லாத ஒரு
மென்மையான கடன் உதவியை
உலக வங்கியிடம் க�ோரியுள்ள
சிறீலங்கா, ஆசிய அபிவிருத்தி
வங்கி மற்றும் ஐர�ோப்பிய ஒன்றி

யம் ஆகியவற்றிடம் தடுப்பு மரு
ந்து வாங்குவதற்கு நிதி உதவி
வழங்குமாறும் க�ோரிக்கை விடுத்
துள்ளது.
இதனிடையே, சிறீலங்காவு
க்குத் தேவையான தடுப்பு மருந்து
களில் 20 விகிதமானவற்றை வழங்கு
வதற்குத் தாம் உதவிகளை வழங்கு
வதாக உலக சுகாதார நிறுவனம்
தெரிவித்துள்ளதும் இங்கு குறிப்பிட
த்தக்கது.

க�ொழும்பு புதிய மகசின் சிறைச்சா
லையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள
தமிழ் அரசியல் கைதிகள் மத்தியில்
க�ோவிட் - 19 த�ொற்று ஏற்பட்டுள்ள
தை யடுத்து, அவர்கள் அச்சமடைந்
துள்ளனர். இதனால் உடனடி விடுத
லைக்கும் தங்களது உடல், உளநல
மேம்பாட்டுக்கும் உதவி புரியுமாறு
ச ம்பந்தப்ப ட ்ட வ ர் ளி டம் க ோ ரி
க்கை விடுத்துள்ளனர்.
தமிழ் அரசியல் கைதிகள்
மத்தியில் நடத்தப்பட்ட PCR பரிச�ோ
தனையின் ப�ோது க�ோவிட் -19
த�ொற்று
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட
தைத் த�ொடர்ந்தே தமிழ் அரசியல்
கைதிகள் ஊடக அறிக்கைய�ொன்
றின் மூலம் இந்தக் க�ோரிக்கையை
விடுத்துள்ளனர்.
அந்த அறிக்கையில், க�ொழு
ம்பு புதிய மகசின் சிறைச்சாலையின்
G மற்றும் H ஆகிய இரண்டு விடுதி
களில் 48 தமிழ் அரசியல் கைதி கள்
தடுத்து
வைக்கப்பட்டுள்ளோம்.
க�ொழும்பு நகரப் பகுதிகளிலும்
சிறைச்சாலைகளுக்குள்ளும் அதிக
ரித்துக் க�ொண்டிருக்கும் க�ோவிட்
- 19 த�ொற்று காரணமாக, நாம்
தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள விடுதி
களிலேயே எமக்கான சுய தனிமைப்
படுத்தலைக் கடைப்பிடித்து வந்திரு
ந்தோம். எனினும், கடந்த இரண்டு
வாரங்களாக அனைத்து அரசியற்

சலுடன் கூடிய உபாதைகள் ஏற்பட்
டுள்ளன.
இவ்வாறிருக்கையில், கடந்த
வெள்ளியன்று எமது விடுதிகளைச்
சேர்ந்த சிலருக்கு PCR பரிச�ோதனை
மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அதன்
ப�ோது அவர்களுக்குக் க�ொர�ோனா
த�ொற்று
உறுதிப்படுத்தப்பட்டு
ள்ளது.
ஆகவே, மகசின் சிறைச்சா
லையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள
அனைத்து தமிழ் அரசியல் கைதி
களுக்கும் க�ொர�ோனாத�ொற்று ஏற்
பட்டுள்ளதாக சிறைச்சாலையின்
ப�ொதுச் சுகாதாரப் பிரிவு கவனப்
படுத்தியுள்ளது.ப�ோதிய த�ொற்று
நீக்கல் செயற் திட்டங்கள் மற்றும்
ப�ோஷாக்கான உணவுப் பராமரிப்பி
ன்மைகளுக்கு மத்தியிலும் நாம்
த�ொடர்ந்து விடுதிகளிலேயே சுய
தனிமைப்படுத்தல் முறையினைப்
பேணி வருகின்றோம்.
மிக நீண்டகால சிறைத்தடுப்
பிலுள்ள எம்மவர்களுள் த�ொற்றா
ந�ோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்க
ளும், வயதானவர்களும் இருப்ப
தால், அரசியல் கைதிகள் மத்தியில்
அச்ச உணர்வு ஏற்பட்டுள்ளது
என்பதை கவலையுடன் தெரியப்ப
டுத்துகிற�ோம்.
இவ்வேளையில்,
தமிழ்
அரசியல் கைதிகளாகிய எங்களது
விடுதலைக்குத் துரிதமாக வழிசமை
ப்பதுடன்,எமது உடனடி உடல்
உளநல மேம்பாட்டுக்கும் உதவி
புரியுமாறு
சம்பந்தப்பட்டவர்க
ளிடம் க�ோரி நிற்கின்றோம்.”
என்றுள்ளது.

K];ypk;fspd; mbg;gil cupik
kPwg;gLtJ njhluf; $lhJ
- jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G mwpf;if

முஸ்லிம்மக்களுக்கு தங்கள் மதக்
க�ொள்கைகள் அடிப்படையில் உட
ல்களை அகற்றுவதற்கு உள்ள உரி
மையை மறுப்பது, அடிப்படை
உரிமையை மறுக்கும் செயல் என
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு தெரி
வித்துள்ளது.
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமை
ப்பின் பேச்சாளர் எம்.ஏ சுமந்திரன்
அறிக்கைய�ொன்றில்
இதனைத்
தெரிவித்துள்ளார். அதில் தெரிவிக்
கப்பட்டுள்ளதாவது; தமிழ்த் தேசி
யக் கூட்டமைப்பின் நாடாளும
ன்றக் குழு இன்று நடைபெற்ற
அதன் கூட்டத்தில் பின்வரும் தீர்மா
னங்களை எடுத்துள்ளது.
	க�ோவிட் - 19 காரணமாக
உயிரிழந்த முஸ்லிம்களின் உடல்
கள் த�ொடர்பில் தாமதமின்றி இறுதி
முடிவை எடுப்பது அவசியமான
தாகும். மருத்துவ நிபுணர்களின்
கருத்துப்படி உடல்களை புதைப்
பது ஏனையவர்களிற்கு பாதிப்பை
ஏற்படுத்தாது ப�ோல த�ோன்றுகின்

றது.

உலகின் பல நாடுகளில்
ஏனையவர்களிற்கு எந்தப் பாதிப்
பும் ஏற்படாது என்ற அடிப்படை
யில் உடல்கள் புதைக்கப்படுகின்
றன என த�ோன்றுகின்றது. இவ்வா
றான சூழ்நிலையில் இந்த விடயம்
குறித்து முஸ்லிம் தலைவர்களுடன்
பேச்சு
வார்த்தைகளை
மேற்
க�ொண்டு நியாயமான நேரிய முடி
வ�ொ ன்றிற்கு வரவேண்டிய கடப்
பாடு அரசாங்கத்திற்குள்ளது என
நாங்கள் தெரிவித்துக் க�ொள்கின்
ற�ோம்.
முஸ்லிம் மக்களிற்கு தங்கள்
மத க�ொள்கைகள் அடிப்படையில்
உடல்களை அகற்றுவதற்கு அவர்
களிற்குள்ள உரிமையை மறுப்பது
அவர்களின்
அடிப்படை
உரி
மையை மறுக்கும் செயலாகும்.
இது த�ொடரக்கூடாது என தெரிவி
த்துக் க�ொள்கிற�ோம்.
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K];ypk;fSf;F Mgj;J
Rke;jpuDf;F mDg;gpa fbjj;jpy; tpf;fp vr;rupf;if
“மீண்டும் காலக்கெடு விதிப்பதால்
தற்போதைய நிலை மாறும் என்று
எவ்வாறு முடிவுக்கு வந்துள்ளீர்கள்?
உண்மையில் மேலும் காலக்கெடு
அளித்தால் இன்றைய அரசாங்கமானது
தமிழ், முஸ்லிம் சமூகங்களை இனி
இல்லை என்று ஆக்கி விடுவார்கள்
என்பதை உணர்ந்தீர்களா? அது தான் தற்போது நடந்து க�ொண்டிருக்கின்றது.”
என தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் எம்.ஏ.சுமந்திரனிடம் கேள்வி
எழுப்பியுள்ளார், தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணியின் தலைவரும், யாழ்.
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான சி.வி.விக்னேஸ்வரன்.
	ஜெனீவா மனித உரிமைகள் பேரவையில் தமிழ்க் கட்சிகளின் சார்பில்
கையளிப்பதற்கான ய�ோசனைகளை உள்ளடக்கிய ஆவணம் ஒன்று கடந்த
வாரம் சுமந்திரனால் விக்னேஸ்வரனிடம் கையளிக்கப்பட்டிருந்தது. அது குறித்த
கருத்தை சுமந்திரன் கேட்டிருந்தார். அதற்குக் க�ொடுத்திருக்கும் பதிலிலேயே
விக்னேஸ்வரன் இதனைத் தெரிவித்திருக்கின்றார். அவரது பதிலின் முழுவிபரம்
வருமாறு;
“எனது பார்வைக்காக என்னிடம் கையளித்த ஆவணத்திற்கு நன்றி. அது
ஐக்கிய நாடுகள் உயர் ஸ்தானிகருக்கும், ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள்
பேரவை அங்கத்தவர்களுக்குமான கடிதத்தின் முதல் வரைவாகும்.
அதன் முதல் ஐந்து பக்கங்களிலும் நீங்கள் குறிப்பிட்டிருப்பவை
அனைத்தும் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையினர் முற்றிலும்
அறிந்த விடயங்களே. அம்முதல் வரைவின் முன்னுரையில் நீங்கள் இரு
சாராரும் இயற்றிய மனித உரிமை மீறல்கள் பற்றிக் கூறியுள்ளீர்கள். நாங்கள்
இவ்விடயத்தில் புறநிலை கூர் ந�ோக்கர்களாக இருக்க வேண்டுமா அல்லது சுய
நிலை முறைப்பாட்டாளர்களாக மாறவேண்டுமா என்பதில் எனக்கு மயக்கம்
இருக்கின்றது.
எது எவ்வாறு இருப்பினும், உங்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஒரேய�ொரு
திடமான செயற்பாடானது இதுவரை காலமும் த�ோல்வியைத் தழுவிய கூட்
டத் தீர்மானம் ப�ோன்ற பிறித�ொரு கூட்டத் தீர்மானத்தை மீண்டும் க�ொண்டு
வருவதாகும். அதுவும் இலங்கை அரசாங்கம் ஒற்றுமைக் கூட்டத் தீர்மானமான
மாக முன்னர் க�ொண்டுவந்த தீர்மானத்தில் இருந்து பின்வாங்கிய பின்னர்
இவ்வாறான ஒரு கருத்தை வெளியிட்டுள்ளீர்கள்.
மீண்டும் காலக்கெடு விதிப்பதால், தற்போதைய நிலை மாறும் என்று
எவ்வாறு முடிவுக்கு வந்துள்ளீர்கள்? உண்மையில் மேலும் காலக்கெடு அளித்
தால், இன்றைய அரசாங்கமானது தமிழ், முஸ்லிம் சமூகங்களை இனி இல்லை
என்று ஆக்கி விடுவார்கள் என்பதை உணர்ந்தீர்களா? அது தான் தற்போது நடந்து
க�ொண்டிருக்கின்றது. நீங்கள் உங்கள் முதல் வரைவில் மிகச் சரியாகப் பின்
வருமாறு கூறியுள்ளீர்கள்.
“தற்போது அவர்கள் குடியியல் பதவிகளுக்கு படையினரைத் த�ொடர்
ந்து நியமித்து வருகின்றார்கள், தமிழ் மக்களின் காணிகளைக் கைப்பற்றி வருகி
ன்றார்கள், த�ொல்லியல் மேலாண்மை என்ற பெயரில் கிழக்கிலங்கையில்
காணிப் பங்கீட்டை நடாத்த ப�ௌத்த மதவாளர்களை நியமித்துள்ளார்கள், பாதிக்
கப்பட்ட குடும்பத்தவர்கள், மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள், பத்திரிகையா
ளர்கள் ப�ோன்றோரைக் கண்காணிக்கவும் பயமுறுத்தவும் நடவடிக்கைகள்
எடுத்து வருகின்றார்கள். மேலும் முஸ்லிம் சமூகத்தவரின் மதம் சார்ந்த நல்லடக்
கச் சடங்குகளைத் தடைப�ோட்டுத் தடுத்து வருகின்றார்கள்.
அத்துடன் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைப் பேரவையில் மிக்க செல்
வாக்குள்ள அங்கத்தவராக மாறிவரும் சீனாவானது 2020ஆம் ஆண்டு ஒக்ரோபர்
மாதம் 9ஆந் திகதியன்று ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைப் பேரவை அடங்கிய
உலக ஸ்தாபனங்களில் இலங்கைக்கு முழு ஆதரவை வழங்கியும் பாதுகாப்பை
யும் வழங்கப் ப�ோவதாக வெளிப்படையாக அறிவித்துள்ளது.”
இவ்வாறெல்லாம் நடக்கின்றன என்று கூறும் நீங்கள், எதற்காக இலங்
கைக்கு மேலும் காலக்கெடு அளிக்க முன்வந்துள்ளீர்கள்?
நீங்களே உங்கள் பரிந்துரைய�ொன்றில் காலக்கெடு அளிப்பதால் ஆவ
த�ொன்றில்லை என்ற கருத்தைப் பின்வருமாறு வெளியிட்டுள்ளீர்கள்.
“தாமதமானது மேலும் நீடித்தால் சிங்கள ப�ௌத்தர்களின் ஆதிக்கமானது
மேலும் வலுவடைந்து இலங்கையின் சிறுபான்மையினர் அனைவரையும்
கீழடக்கும் காலம் விரைவில் வரவிருக்கின்றது என்ற பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்தி
னரின் சட்ட ரீதியான ஏக்கத்தைக் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும்” என்று
கூறியுள்ளீர்கள்.
இவற்றை எல்லாம் தெரிந்து க�ொண்டும் மேலும் காலக்கெடு இலங்கைக்கு
வழங்க நீங்கள் முன்வருவது எனக்கு மலைப்பை ஏற்படுத்துகின்றது.
உங்கள் பரிந்துரையானது இனவழிப்பு செய்த ஒரு அரசாங்கத்திற்கு
முன்னர் அளித்த சலுகைகளை சர்வதேச நாடுகள் மீண்டும் அளிக்க வேண்டும்
என்ற த�ொனிப்படவே அமைந்துள்ளது. அதில் மனவருத்தத்திற்குரியது என்ன
வென்றால், இந்தக் க�ோரிக்கையை பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சார்பில் நீங்கள்
முன்வைக்க முன்வந்துள்ளீர்கள். உங்கள் ஆவணத்தையும், பரிந்துரைகளையும்
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ஈழத்தமிழர்களுக்கு நல்லாட்சி, மனித உரிமைகள், வளர்ச்
சிகள் என்னும் மூன்றுமே இன்றைய சிறீலங்கா அரசாங்கத்தால்
உறுதி செய்யப்படாது உள்ளது என்பது வெளிப்படையான
உண்மை. நாள்தோறும் கிடைக்கும் செய்திகளும், தகவல்களும்,
அறிக்கைகளும், வேண்டுக�ோள்களும் இதனை கள ஆய்வு நிலை
யிலும் உறுதிப்படுத்தி வருவதை உலக நாடுகளும், அமைப்புகளும்
நன்கறிவர்.
இந்நிலையில், ஈழமக்களின் இந்த நாளாந்த வாழ்வியலை
வார்த்தைப்படுத்தி, உள்ளதை உள்ளவாறு வெளிப்படுத்தும் ஊடகத்
தலைமைகள�ோ, அரசியல் தலைமைகள�ோ இல்லாதிருக்கிறது.
இதனாலேயே 21ஆம் நூற்றாண்டின் உலக வரலாற்றின் மிகக்
க�ொடிய மனித இனஅழிப்பு என்று வரலாறு பதிந்துள்ள முள்ளி
வாய்க்கால் ஈழத்தமிழின அழிப்பு நடைபெற்று 11 ஆண்டுகள்
நிறைவு பெற்றுள்ள இன்றைய சூழலிலும், பாதிக்கப்பட்ட ஈழத்
தமிழர்கள் அதீத மனிதாய தேவைகளுடன் இன்றும் வாழ்ந்து
க�ொண்டிருக்கின்றனர். இவர்களுக்கான அனைத்துலகச் சட்டங்கள்
வலியுறுத்தும் நிலைமாற்ற நீதிய�ோ துயர் மாற்றும் ப�ொருளாதார
சமூக உதவிகள�ோ இல்லாத மக்களாக சிறீலங்காப் படைகளால்
வலுக்கட்டாயமாகக் காணாமலாக்கப்பட தங்களின் கிட்டிய குடும்ப
உறுப்பினர்களை எண்ணி எண்ணி ஏங்கிச் சாகும் சமுதாயமாகத்
தவித்துக் க�ொண்டிருக்கின்றனர்.
அதேவேளை பதின�ொரு ஆண்டுகளாக ஈழத்திலும் புலம்பெயர்
நிலங்களிலும் ஈழத்தமிழர்கள் மேல் ஆர்வமும், அக்கறையும்
க�ொண்டவர்கள் பலவழிகளில் பல குழுக்களாகத் தாங்கள் ஏதேத�ோ
ஈழத் தமிழர்களுக்காகச் செய்கின்றார்கள் என்ற செய்திகளும்,
தகவல்களும், பதிவுகளும் கூட நிறைய உண்டு. ஆயினும்
இவற்றின் பலன் சிறீலங்கா 2009 வரை ஒரு தீவுக்குள் இரு
நாடுகள் என உலகமே ஏற்றுக் க�ொண்ட ஈழத்தமிழ்த் தேசத்தை
அதனு டைய மக்களை இனஅழிப்பு செய்த க�ோத்தபாய ராஜபக்சா
தலைமை யிலான
அதே தலைமை தற்போது ஈழமண்ணின்
மானிட வியல், த�ொல்லியல், சமூகவியல் அடையாளங்களை அதன்
வரலாற்று க்கு முற்பட்ட தன்மை சனநாயகத்தின் வழி உண்மைகள்
மீள் நிறுவப்பட உதவும் என்ற அடிப்படையில் பண்பாட்டு இனஅழிப்பு
செய்து வருகிறது. கூடவே தமிழர் தாயகங்களில் ஈழத்தமிழ்
மக்களின் பாராளுமன்ற சட்டவாக்கப் பிரதிநிதித்துவ உரிமையை
மேலும் குறைவடையத்தக்க வகையில் குடித்தொகையில் சிங்கள
பெரும்பான்மையை நிலைபெறக் கூடிய முறையில் அனைத்தையும்
செய்து வருகின்றது. கூடவே வடை, த�ோசை சாப்பிட்ட ஈழத்
தமிழர்களுக்குத் தாங்களே பிட்சா சாப்பிடப் பழக்கியதாக நீதி
மன்றங்களிலேயே பெருமை பேசி ஈழத்தமிழர்களின் பண்பாட்டையே
தாம் மாற்றி வருவதை அவர்களின் வளர்ச்சியாக வாதிடவும்
செய்கின்றனர்.
இந்த நிலைமைக்குக் காரணம் என்ன என்றால், வள்ளுவர்
அதற்கான தெளிவான பதிலைச் சுருக்கமாகத் தருகின்றார்.
"பல்குழுவும் பாழ்செய்யு முட்பகையும் வேந்தலைக்கும் - க�ொல் குறும்பு
மில்லது நாடு" என்னும் வள்ளுவம் எமக்குள் நாம் பல்குழுவாக
உள்ளமையும், பகைமை க�ொண்டவர்களாக வாழ்வதும் எங்கள்
மண்ணில் அரசனே அஞ்சும் அளவுக்கு க�ொலைத்தனமான வாழ்வு
த�ொடர அனுமதிக்கிற�ோம் என்கிற உண்மையை உணர்த்துகிறது.
எனவே ஈழத்தமிழர்களின் அரசியல் தலைமைகள் தமக்குள்
ப�ொதுக் க�ொள்கை, ப�ொது வேலைத்திட்டம் என்பவற்றை மக்களின்
தாயக, தேசிய, தன்னாட்சி உரிமைகளில் எந்த விட்டுக்கொடுப்பையும்
செய்யாத நிலையில் ஏற்படுத்த வேண்டும். இதற்குத் தனிமனித
விருப்பு வெறுப்புகளைப் ப�ொதுவாழ்வில் வெளிப்படுத்தும் சீர்கேட்டை
நிறுத்த வேண்டும்.
அவ்வாறே த�ோல்வி கண்ட உணர்வினராக துன்பக்காலத்தை
ந�ோக்காது அதனை மாற்றும் ஆற்றலை உருவாக்கும் காலமாக
இக்காலத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டும். "தள்ளா விளையுளுந்
தக்காருந் தாழ்விலாச் - செல்வருஞ் சேர்வது நாடு" என்று
வள்ளுவர் கூறியுள்ளாரே தவிர, ஆட்சி குறித்தோ அதிகாரம்
குறித்தோ ஏன் எல்லைகள் குறித்தோ வள்ளுவர் கூறவில்லை.
எனவே நமது மக்கள் தமது மண்ணில் தள்ளாவிளையுளைப்
பெற்றுப் ப�ொருளாதார வளம் பெறவும் வாழ்வதற்குத் தக்காராகத்தம்
அறிவையும், ஆற்றலையும் வளர்ப்பதற்கும் நிதி வளம் குன்றாது
வாழ்விக்கும் செல்வர்கள் அங்கு உருவாவதற்கும் உழைப்பதே
எமது ஈழமண்ணினதும் மக்களினதும் தேசத்தைக் கட்டியெழுப்பும்
பணியாக வேகமாகத் த�ொடர்வறாது செய்யப்பட வேண்டும். இதற்கான
கூட்டுத் தலைமைகள் புலம்பெயர் ஈழத்தமிழரிடை வளர்க்கப்பட
வேண்டும் என்பதே இலக்கின் இவ்வார இலக்காக அமைகிறது.
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2020ஆம் ஆண்டு உலக அரசியலிலும் ஈழ

அரசி
யலிலும் ‘புள�ொக்ஸ்’ என்று ஆங்கிலத்திலும்
‘கூட்டு’ எனத் தமிழிலும் சுட்டப்படும் அரசியல்
முறைமையை மீண்டும் அரசியல் வழக்கு முறை
யாக்கி யுள்ளது.
சீனாவின் சில்க் பாதைத் திட்டத்தின்
வெற்றி, அதனைத் தரைவழி, கடல்வழி உலகச்
சந்தையை ஆட்டிப்படைக்கும் ப�ொருளாதாரப்
பலத்தைச் சீனாவுக்கு அளித்து வருகிறது. இதனை
க�ோவிட் - 19 வீரியின் த�ொற்றுப் பரவல் கூடப்
பெரிதாகப் பாதிக்கவில்லை. இதன் காரணமாக
உலக வல்லாண்மை நிலையில் சீனாவின் மேலா
ண்மை பூதாகரமான வளர்ச்சியைக் கண்டுள்ளது.
இதனை நேருக்குநேர் நின்று தடுத்து வந்த
அமெரிக்க மேலாண்மையும்கூட டிரம்ப் ஆட்சிக்
காலத்து முன்நோக்கு இல்லாத் தீர்மானங்களால்
தடுமாறிப் ப�ோயுள்ளது. இந்நிலையில் புதிதாக
அமெரிக்காவின் ஆட்சிப்பொறுப்பை ஏற்கவுள்ள
பைடன் அவர்களுக்கு க�ோவிட் – 19 இன் பின்ன
ரான உலக அரசியலில் புதிய ஒழுங்கு முறை
ஒன்றை உருவாக்க வேண்டிய பெரும் ப�ொறுப்பு
அமைகிறது. இதனை 1945ஆம் ஆண்டு 2ஆவது
உலகப் பெரும்போருக்குப் பின்னர் உருவாக்கிய
ஒழுங்குமுறையில் இருந்து முற்றிலும் வேறுபா
டான வகையில் ஐர�ோப்பிய - அமெரிக்க உலகத்
தலைமைத்துவத்தைவிட மேலான சமூக, ப�ொரு
ளாதார, அரசியல் சத்தியாக உள்ள ஆசியத்
தலைமையினை எதிர்கொண்ட நிலையில் கட்ட
மைக்க வேண்டிய இக்கட்டான நிலை உள்ளது.
இவ்விடத்தில்தான் இந்துமாகடல் மேலான கட்டு
ப்பாடே உலக அரசியல் சமநிலைக்கான முக்கிய
வழியாக அமைகிறது.
இதனைச் சீனா பாகிஸ்தான் சிறீலங்கா
வுடன் இணைந்த நிலையில் மிக உறுதியான
முறையில் கட்டமைத்துள்ளது. இந்தக் கட்டமைப்பு
இந்திய ஒருமைப்பாட்டுக்கும், பாதுகாப்புக்குமான
சீன - பாகிஸ்தான் அச்சுறுத்தலாகவும், வளர்ச்சி
பெற்று வருகிறது. மற்றொரு தீபெத்தாக காஷ்மீர்
மாறிவிடக்கூடிய அபாயத்தை உணர்ந்தே இந்தியப்
பிரதமர் ம�ோடி அவர்கள் தலைமையிலான அரசா
ங்கம் பாகிஸ்தான் ஊடுருவலைக் கட்டுப்படுத்த
காஷ்மீருக்கான விசேட தகுதி நிலைகளை விலக்கி
அதனையும் இந்தியாவின் ஒரு சாதாரணமான
மாநிலமாக்கியது. அய�ோத்தி க�ோவில் பிரச்சினை
க்கு வலுக்கட்டாயத் தீர்வொன்றை நடைமுறை
ப்படுத்தியது. ஆனால் இந்தியாவின் தென்னிந்தியக்
கடற்கரைய�ோரத்தில் சிறீலங்காவினூடாக கண்ணு
க்குத் தெரியாத நிலையில் ஆழப்படத் த�ொடங்கி
விட்ட பாதுகாப்பின்மையின் வளர்ச்சி யைத் தடுக்க
முடியாது பலமாகச் சிந்திக்கிறது.
இதனால் இந்துமாகடலில் த�ோன்றி விட்ட
இந்திய எதிர்ப்புத் தன்மையை மேலும் வளரவி
டாது தடுப்பதற்கான கூட்டுறவாக அமெரிக்கா
தனது படைபலத்தை தென்னிந்தியக் கடலில் வளர்
ப்பதன் மூலம் க�ோவிட் – 19இற்குப் பின்னரான
புதிய உலக ஒழுங்கு முறையை உருவாக்கும்
என்பது உறுதியாகி விட்டது. இவ்விடத்தில்தான்
சிறீலங்கா என்ற அரச கட்டமைப்பை அதனு டைய
ஈழத்தமிழின அழிப்பு யுத்தக்குற்றச் செயல் கள்,
மனிதாயத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள் என்பவற்று
டன் தங்களுடன் இணைத்துக் க�ொள்வதற்கான
இராஜதந்திர முயற்சிகளில் இந்தியாவும், அமெரிக்

காவும் கூட்டாகப் பலமுயற்சிகளைத் த�ொடங்கி
யுள்ளன.
ஆயினும் சிறீலங்காவால் இலகுவில்
தீர்க்கப்பட முடியாத அளவுக்குச் சிறீலங்கா சீனா
விடம் படுகடனில் சிக்கியுள்ளது. அத்துடன்
கைச்சாத்தான சீன - சிறீலங்கா நீண்ட கால ஒப்பந்
தங்கள் சிறீலங்காவை சீனாவின் ஆட்சிக்குட்பட்ட,
வரை யறுக்கப்பட்ட சுதந்திரமுள்ள நாடாகவே
மாற்றி விட்டது. இதனை மீறி இந்தியா, அமெரிக்கா
எதிர் பார்க்கும் இந்துமாகடல் பாதுகாப்பில்
சிறீலங்கா நேரடியாக இணைவது நடைமுறைச்
சாத்தியமற்ற ஒன்று.
இங்குதான் மிகப்பெரிய மனித ஆளுமை
யாக 1972 முதல் 2009 வரை 37 ஆண்டுகள் இந்து
மாகடலில் பலம் ப�ொருந்திய கட்டுப்பாட்டை
மேற்கொண்டிருந்த ஈழமக்களால் மட்டுமல்ல
உலகில் உள்ள முழுத் தமிழர்களாலும் தமிழர்களின்
தேசியத் தலைமையாக விளங்கிய ஈழமக்களின்
தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்களின்
பலம் உலகுக்கு ஈழத்தமிழர்களின் இந்துமாகடல்
பாதுகாப்பு வலிமையை நிரூபித்தமையை இந்தியா
வும், அமெரிக்காவும் மீள் கவனத்தில் எடுத்
துக் க�ொள்ள வேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறது.

	பாதிக்கப்பட்ட அதீத மனிதாய தேவைக
ளுடன் உள்ள ஈழத்தமிழ் மக்களுடான கூட்டு ஒன்று
ஏற்படுத்தப்பட்டாலே, இம்மக்களின் வரலாற்று
க்கு முற்பட்ட காலம் முதலான இந்து மாகடல்
அனுபவத்தின் அடிப்படையில் இந்துமா கடலை
அமைதிக் கடலாகப் பேணுவதற்கான உறுதியை
அதிகரிக்கலாம்.
இவ்விடத்தில் இந்தக் கூட்டு சிறீலங்கா
வின் இறைமையை மீறும் செயலாகுமா என்றால்,
ஈழத்தமிழர்கள் 22.05.1972 முதல் நாடற்ற தேச இன
மாக உள்ளார்கள் என்ற அடிப்படையில் இல்லை
என்றே அனைத்துலக சட்டங்கள் பதிலளிக்கும்.
இவ்விடத்தில்தான் இன்றைய ஈழத்தமிழர்
களின் அரசியல் தலைமைகளும், தங்களுக்குள்
இந்த உண்மையை உறுதிப்படுத்தக் கூடிய மீள்
கூட்டு ஒன்றை உருவாக்க வேண்டிய தேவை ஏற்
படுகிறது. அனைத்துலக மனித உரிமை ஆணை
யத்திடம�ோ அல்லது அனைத்துலக யுத்தக் குற்ற
நீதிமன்றத்திடம�ோ ஈழத்தமிழ் அரசியல் தலை
மைகள் தங்கள் ஈழமக்களின் இறைமையும்
தன்னாட்சியும் 22.05.1972 முதல் இன்று வரை சிறீல
ங்காவின் படைபலத்தால் அவர்களுடைய அரசியல்
பணிவைப் பெறும் ப�ொறி முறையூடாகவே பெற
ப்படுகிறது என்பதை வெளிப்படுத்தும் மைய
ந�ோக்குடனேயே தங்களிடையான கூட்டு அமை
ப்பை உருவாக்க வேண்டும்.
சிறீலங்காவின் ‘ப�ோருக்குப் பின்னரான’
என்ற ச�ொல்லாட்சியை சிறீலங்காவின் ‘இனஅழி
ப்புக்குப் பின்னரான’ எனத் திருத்திக் க�ொள்ள
வேண்டும். அனைத்துல மன்றத்திடம�ோ அல்லது
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அனைத்துலக நீதிமன்றத்திடம�ோ ‘சிறீலங்காவின்
மனித உரிமை’ என்ற அடிப்படையில் ஈழத்தமி
ழர்கள் மனித உரிமையை எடுத்து ந�ோக்காது,
‘பாதிக்கப்பட்ட ஈழத்தமிழர்களின்’ மனித உரிமை
என்ற அடிப்படையில் கவனத்துக்கு எடுக்குமாறு
வலியுறுத்த வேண்டும்.
இந்தியாவுடன் ஈழத்தமிழர் பிரச்சினை
என்பது அவர்களுக்கும் இந்தியாவின் தமிழகத்திற்
கும் இருக்கும் பிரிக்கப்பட இயலாத மானிடவியல்,
சமூகவியல், வரலாற்றியல் த�ொடர்புகளின் அடிப்
படையிலான நிகழ்வுகளை முன்னிறுத்தி, சிங்கள
ப�ௌத்த பேரினவாதம் ஈழத்தமிழர்களுக்கு உரி
மையை அளித்தால் அது சிறீலங்கா மீதான இந்திய
ஆட்சி விரிவாக்கமாகி விடும் என்றே சிங்கள
மக்க ளைத் தூண்டி வருகிறது என்பதனைக் கவன
த்தில் எடுத்து, இதனை இன்னொரு நாட்டின்
பிரச்சினையாகப் பார்க்காமல், இந்தியத் தேசியப்
பிரச்சினையின் கடல் கடந்த வடிவமாகவே
பார்த்து, அதற்கான ஏற்புடைய தீர்வை துணிந்து
முன்மொழியுமாறும் சிறீலங்காவிடம் அந்தத்
தீர்வை நடைமுறைப்படுத்துமாறு அழுத்தங்க
ளைப் பிரய�ோகிக்குமாறும் வலியுறுத்தக் கூடிய
கூட்டமைப்பை ஈழத்தமிழ் அரசியல் தலைமைகள்
உருவாக்க வேண்டும்.
	கெஞ்சிப் பெறும் ஒன்றல்ல ஈழத்தமிழர்
உரிமைகள். ஈழமக்களை படை பலத்தால் மிஞ்சி
அடக்கினாலும், அழிக்கப்பட முடியாத உரிமைகள்
ஈழத்தமிழர் உரிமைகள். இந்த உண்மையின்
அடிப்படையில் நல்லாட்சி மனித உரிமைகள்
ப�ொருளாதார வளர்ச்சி என்பன மறுக்கப்படும்
ப�ோது ஈழத்தமிழர்களின் இறைமை இயல்பாகவே
அதனைச் செய்யும் அரசாங்கத்தில் இருந்து விலகி
விடும் என்பது அனைத்துலக இறைமைகள் குறித்த,
தன்னாட்சி குறித்த சட்டங்களுக்கு இயல்பான
உண்மை.
இதனையே அன்று தந்தை செல்வநாயகமும்
பின்னர் தேசியத் தலைவர் அவர்களும் இன்று சிறீ
லங்காவின் முன்னாள் நீதியரசரும் முன்னாள் வட
மாகாணசபைத் தலைவரும் இன்றைய தமிழ்த்
தேசியக் கட்சி யாழ்.மாவட்டச் சிறீலங்காப்
பாராளுமன்ற உறுப்பினருமாகிய மதிப்புக்குரிய
சி. விக்னேஸ்வரன் அவர்களும் மிகத் தெளிவாக
எடுத்துக் கூறுகின்றனர். இது பிரிவினை அல்ல
தன்னாட்சி உரிமை. ஆதலால் ஈழத்தமிழர்களின்
இன்றைய அரசியல் தலைமைகளின் கூட்டு என்பது
எவ்வாறு உலகத் தலைமைகளின் கூட்டு தெளிவாக
இந்துமாகடலை அமைதிக் கடலாக வைத்திருக்க
முயல்கிறத�ோ அவ்வாறே ஈழத்தமிழர்களின் வரலா
ற்றுத் தாயகத்தைத் தேசியத் தன்மையைத், தன்
னாட்சியை வெளிப்படையாகப் பாதுகாத்தல் என்
பதை முன்னிலைப்படுத்தி அமைக்கப்பட வேண்
டிய நேரமிது. இதுவே ஈழத்தமிழர்களின் அனைத்
துப் பிரச்சினைகளின் தீர்வுக்கான த�ொடக்க கால
மாக க�ோவிட் – 19 க்குப் பின்னரான காலத்தை
மாற்றும்.

சிறீலங்காவுக்கு ... த�ொடர்ச்சி...
தேசியக் கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் எம்.ஏ
சுமந்திரனை இந்த வாரம் திடீரென சந்தித்து
பேசியுள்ளார்.
இந்தத் தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு தருவதாக
சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ள ப�ோதும், இந்தத் தீர்
மானத்தில் இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வும் உள்ள
டக்கப்பட வேண்டும் என அவர் தெரிவித்துள்
ளார். இது த�ொடர்பில் அவர் நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்கள் கஜேந்திரகுமார் ப�ொன் னம்பலம்
மற்றும் சி.வி விக்னேஸ்வரன் ஆகிய�ோரிடமும்
தெரிவித்துள்ளார்.
ஆனால் முன்னைய தீர்மானங்களை சிறீ
லங்கா அரசு நடைமுறைப்படுத்த தவறியுள்ளதால்
தமிழ் மக்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட ப�ோர்க்
குற்றங்களுக்கான நீதிக�ோரி சிறீலங்கா அரசை
அனைத்துலக குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்த
வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டை க�ொண்டவர்
கள் அவர்கள்.
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. மனித உரிமைகள் பேரவையின்
அடுத்த கூட்டத் த�ொடர் ஆரம்பமா
வதற்கு சுமார் இரண்டு மாதங்கள் மட்டுமே
உள்ள நிலையில், ஜெனீவா குறித்த இராஜதந்திரக்
காய்நகர்த்தல்கள் சூடுபிடித்துள்ளன.
2021 பெப்ரவரி 22 முதல் மார்ச் 19 வரை மனித
உரிமைகள் அமைப்பின் 46ஆவது கூட்டத்தொடர்
நடைபெறவுள்ளது. 47 நாடுகள் அங்கம் வகிக்கும்
இந்தக் கூட்டம் ஈழத் தமிழரைப் ப�ொறுத்தளவில்
மிகமிக முக்கிய மானது. அடுத்ததாக என்ன நடை
பெறப் ப�ோகின்றது என்பது இந்தக் கூட்டத்
த�ொடரில் தீர்மானிக்கப்படும்.
இலங்கையில், தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமை
ப்பின் ஆதரவுடன், ‘நல்லாட்சி’ பதவிக்கு வந்த
பின்னர், 2015ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம்
25ஆம் திகதி இலங்கை த�ொடர்பான 30/1 இலக்கத்
தீர்மானம் ஜெனீவாவில் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இலங்கையின் ப�ோர்க்குற்றம், ப�ொறுப்புக்
கூறல், சர்வதேச நீதி விசாரணைப் ப�ொறிமுறை
ஆகியவற்றுக்கான இத்தீர்மானத்தை அமெரிக்கா
முன்மொழிந்தது. ‘நல்லாட்சி’ அரசு இதற்கு இணை
அனுசரணை வழங்கியது. இணை அனுசரணையை
வழங்குவதற்கான தீர்மானத்தின் ‘காரத்தை’ குறைப்
பதில் இலங்கை வெற்றிபெற்றது.
தீர்மானம் ஏகமனதாக நிறைவேறியது.
தீர்மான முடிவுகளை நிறைவேற்ற இலங்கை அரசு
க்கு மூன்று வருட அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. பின்
னர் மேலும் இரண்டு வருடகால நீடிப்பு வழங்கப்
பட்டது. மைத்திரிபால – ரணில் அரசுடன், தமிழ்த்
தேசிய கூட்டமைப்பே முன்னின்று இக்கால நீடிப்
பைப் பெற்றுக் க�ொடுத்தது. கூட்டமைப்பில்
அங்கம் வகிக்காத மற்றைய தமிழ்த் தேசிய அரசி
யல் தரப்புகள் இதனை வன்மையாகக் கண்டித்தன
வாயினும், அவர்களின் குரல்கள் எடுபடவில்லை.
காலநீடிப்பு முடிவடைய ஒரு வருடம்
இருக்கும் நிலையில், ராஜபக்சக்களின் ஆட்சி
இலங்கையில் மீண்டும் வந்துள்ளது. இணை அனுச
ரணையிலிருந்து வெளியேறுவது என்ற தீர்மான
த்தை எடுத்துள்ள ராஜபக்சக்கள் அதனை ஜெனீ
வாவிலும் உத்திய�ோகபூர்வமாக அறிவித்து விட்ட
னர். வரப்போகும் அமர்வு முக்கியத்துவம் பெறுவத
ற்கு முதலாவது காரணம் அதுதான். ஐந்தாண்டு
அவகாசம் முடிவடையும் காலமாக அடுத்த அமர்வு
மார்ச்சில் வருகிறது. அடுத்த கட்டம் என்ன?
ராஜபக்சக்களை ஜெனிவா எவ்வாறு கையாளப்
ப�ோகிறது?

ஒன்றுதான் தமிழ் அரசியல் பரப்பில் கடந்தவாரம்
பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. ஜெனீவாவில்
கையளிப்பதற்கெனத் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ய�ோச
னைகள், தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின்
தலைவர் கஜேந்திரகுமார் ப�ொன்னம்பலம், தமிழ்

மக்கள் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் சி.வி.
விக்னேஸ்வரன் ஆகிய�ோருக்கு வழங்கப்பட்டது.
இருவருமே சுமந்திரனின் ய�ோசனைகளை அடி
ய�ோடு நிராகரித்து விட்டனர்.

mfpyd;
வழமையாக தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு
த்தான் இதில் தனித்த நிலைப்பாட்டை எடுப்பது
வழமையாக இருந்த ப�ோதிலும், ஆகஸ்ட் மாதத்
தில் நடைபெற்ற ப�ொதுத் தேர்தலில் கஜேந்திர
குமார் ப�ொன்னம்பலம், விக்னேஸ்வரன் ஆகி
ய�ோர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாகியிருக்கும்
நிலையில் அவர்களுடைய கருத்துக்களை அறிவதி
லும் சர்வதேச சமூகம் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றது.
அதனைவிட, அவர்களும் இம்முறை ஜெனீவாவை
அணுகுவதற்கான புதிய வியூகங்களை அமைத்து
வருகின்றார்கள். இந்த நிலையில் அவர்களையும்
அணைத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டிய தேவை
சுமந்திரனுக்கு ஏற்பட்டது.
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குறிப்பிட்டிருக்கும் விக்கினேஸ்வரன் பின்வரும்
மாற்று ய�ோசனைகளை முன்வைத்திருக்கின்றார்.
1.சர்வதேச குற்றவியல் மன்றம் International Criminal
Court (ICC)
2.சர்வதேச குற்றவியல் தீர்ப்பாயம்; International
Criminal Tribunal (ICT)
3.சர்வதேச நீதிமன்றம் International Court of Justice
(ICJ)
இதில் சர்வதேச நீதிமன்றமே (ICJ) எமக்கு
உகந்த மன்றமாகத் தெரிகின்றது” என விக்னே
ஸ்வரன் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை தெளிவாகக்
கூறியிருக்கின்றார். அவரும் ஐ.நா. மனித உரிமை
கள் பேரவைக்குள் பிரச்சினையை வைத்திருப்
பதை விரும்பவில்லை என்பது இதன் மூலம் புல
னாகின்றது. மனித உரிமைகள் பேரவைக்குள்
ளேயே சிக்குண்டிருந்தால், இலங்கை அரசைப்
ப�ொறுப்புக்கூற வைக்க முடியாது என அவர் கருது
கின்றார்.
இந்த நிலையில் “தேசியத்துக்காகக் குரல்
க�ொடுக்கும்” தமிழ்க் கட்சிகள் எனக் கூறப்படும்
கட்சிகளிடையே இரண்டு விதமான நிலைப்பாடு
இருப்பது தெரிகின்றது. கூட்டமைப்பு கால அவகா
சத்தை அல்லது பேரவைக்குள் பிரச்சினையை
வைத்திருப்பதை விரும்புகின்றது. சுமந்திரனின்
ய�ோசனை அதனை உணர்த்துகின்றது. கூட்டமை
ப்பின் ஏனையவர்கள் அதனை ஏற்கின்றார்களா
அல்லது இது வெறுமனே சுமந்திரனின் முடிவா
என்ற கேள்வியும் உள்ளது.
கஜன், விக்கி தரப்புக்கள் பேரவையிலிருந்து
சர்வதேச நீதிமன்றத்துக்குப் பிரச்சினை க�ொண்டு
செல்லப்பட வேண்டும் என்பதை விரும்புகின்றன.
ஆக, இந்த மூன்று தரப்புக்களுக்குள்ளும் ஒற்றுமை
- அல்லது ஒருமித்த அணுகுமுறைக்கு சாத்தியம்
இருப்பதாகத் தெரியவில்லை.

அமெரிக்கா புதிய பிரேரணை?

இதேவேளையில், இலங்கை அரசாங்கத்
தின் ப�ொறுப்புக் கூறலை வலியுறுத்தும் வகையில்,
புதிய பிரேரணை ஒன்றைக் க�ொண்டுவருதற்கு
இலகுவானதாக இருக்கும் என இலங்கை மற்றும்
மாலைதீவுக்கான அமெரிக்க தூதுவர் அலைனா
டெப்லிஸ் தெரிவித்திருப்பது இவ்விடயத்தில் ஒரு
புதிய திருப்பமாகக் கருதப்படுகின்றது. தமிழ்த்
விக்கி, கஜன் நிராகரிப்பு:
கஜேந்திரகுமார் இந்த ஆவணத்தைப் பெற் தேசியக் கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் சுமந்திரனை
றுக்கொண்ட ப�ோது, தெளிவாக ஒரு விடயத்தை வியாழக்கிழமை சந்தித்தப�ோதே இதனை அவர்
சுமந்திரனிடம் கூறியிருந்தார். “இந்தப் பிரச்சினை கூறியிருக்கின்றார்.
இலங்கை அரசாங்கம் 30/1 தீர்மானத்திலிந்து
யைப் ப�ொறுத்தவரையில் ஐ.நா. மனித உரிமைகள்
பேரவையில் பயனில்லை. அதற்குள்ளாகத்தான் வெளியேறியுள்ள நிலையில், அதே தீர்மானத்தை
பிரச்சினையைத் தேட வேண்டும் என்றால் எமக்கு நடைமுறைப்படுத்துமாறு க�ோரும் தீர்மானம்
அதில் உடன்பாடில்லை” என கஜேந்திரகுமார் உறுதி ஒன்றை மீண்டும் க�ொண்டுவந்து, அதற்காக கால
யாகக் கூறியிருந்தார். “இந்தப் பிரச்சினையைத் அவகாசத்தைக் க�ொடுப்பது அர்த்தமுள்ளதாக
த�ொடர்ந்தும் பேரவையில் வைத்திருப்பதென்பது இருக்காது என்பதால்தான், புதிய பிரேரணை
உண்மையில் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டிய ஒன்றைக் க�ொண்டுவருவதற்கு அமெரிக்கா விரும்
இடத்துக்கு இதனைக் க�ொண்டு செல்வதைத் தடுப் புவதாக தூதுவர் தெரிவித்திருக்கின்றார். ப�ொறுப்
சுமந்திரனின் ய�ோசனைகள்:
பதாகவே இருக்கும்” என்பதுதான் தமது நிலைப் புக் கூறலை வலியுறுத்துவதாக புதிய பிரேரணை
மீண்டும் ஒரு கால அவகாசத்தை வழங்கு பாடு என கஜேந்திரகுமார் ப�ொன்னம்பலம் இருக்கும் என தூதுவர் தெரிவித்திருக்கின்ற ப�ோதி
லும், அது குறித்த விபரங்கள் எதுவும் வெளியி
வது என்பது ராஜபக்சக்களுக்கு ‘வெற்றுக் தெரிவித்தார்.
டப்படவில்லை.
காச�ோலை’யை வழங்குவதாக அமைந்துவிடும்
ஐ.நா. மனித உரிமைகள் பேரவையில்
என புலம்பெயர்ந்த தமிழ்த் தரப்புக்கள் அழுத்தம்
கடந்த
ஆண்டுகளில் க�ொண்டுவரப்பட்ட பிரேர
க�ொடுத்து வருகின்றன. ஆனால், இலங்கை மீதான
ணைகளின்
பின்னணியில்
அமெரிக்காவே
‘பிடி’யைத் த�ொடர்ந்தும் வைத்திருப்பதற்கு கால
இருந்தது.
தற்போது,
அமெரிக்கா,
பேரவையின்
அவகாசம் வழங்குவதுதான் ஒரே தெரிவாக இருக்
உறுப்பினராக இல்லை என்ற ப�ோதிலும், ஜெனீ
கும் என்ற கருத்து சில மட்டங்களில் காணப்படுகி
வாவில் செல்வாக்கைச் செலுத்தக் கூடிய நாடாக
ன்றது. ஆனால், பிரேரணையை ஏற்றுக் க�ொள்வ
இருக்கின்றது. அந்த வகையில்தான் புதிய
தற்கோ, அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கோ
பிரேரணை ஒன்றைக் க�ொண்டுவர வேண்டும்
தயாராக இல்லை என்பதைப் பகிரங்கமாகக் கூறிக்
என்பதில்
அமெரிக்கா அக்கறை க�ொண்டிருப்
க�ொள்ளும் ராஜபக்சக்களுக்கு கால அவகாசத்தை விக்னேஸ்வரனும் சுமந்திரனின் ய�ோசனையை
வழங்குவதால் பலனுள்ளதா என்ற கேள்வியும் திட்டவட்டமாக நிராகரித்திருக்கின்றார். சர்வதேச பதாகத் தெரிகின்றது. வரக்கூடிய பிரேரணை
இவ்விடத்தில் எழுப்பப்பட்டுள்ளது.
அரசியல் நிபுணர்கள் சிலருடன், இது பற்றி ஆரா கடுமையானதாக இருக்க வேண்டுமானால்,
அமெரிக்கா, கனடா, பிரித்தானியா, ஐர�ோ ய்ந்த விக்னேஸ்வரன் எழுத்து மூலமாக சுமந்திர அதற்கான அழுத்தங்களைக் க�ொடுப்பதில் புலம்
ப்பிய ஒன்றியம் ஆகியவற்றின் தூதுவர்களுடன் னுக்குப் பதிலளித்திருக்கின்றார். “எம்முடைய தற் பெயர்ந்த தமிழ் அமைப்புக்களுக்குப் பெரும்
பேசிய பின்னர், தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் ப�ோதைய சிந்தனைப்படி சட்ட ரீதியாக மூன்று ப�ொறுப்பு இருக்கின்றது.
த�ொடர்ச்சி 08ஆம் பக்கம்
பேச்சாளர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் தயாரித்த ஆவணம் விதமான நீதிமன்றங்களை நாம் நாடலாம்” எனக்
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மிழ் மக்களின் தேசிய விடுதலைக்கு குரல்
க�ொடுப்பதாக கூறிக்கொண்டு சிறீலங்காவின்
நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றும் பல தமிழ்
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் செயல்கள் தமிழ்
மக்களை த�ொடர்ந்தும் ஏமாற்றும் வண்ணமே
அமைந்துள்ளது.
சிறீலங்கா அரசின் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான
வரவுசெலவுத் திட்டத்தின் மூன்றாவது கட்ட
வாசிப்பின் ப�ோது தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு
வாக்கெடுப்பில் கலந்துக�ொள்ளவில்லை. கடந்த
10 ஆம் நாள் இடம்பெற்ற இந்த வாக்கெடுப்பில்
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சி.வி. விக்னேஸ்வரனும்
கலந்து க�ொள்ளவில்லை.
எனினும் தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்ன
ணியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கஜேந்திர
குமார் ப�ொன்னம்பலம் மற்றும் செ. கஜேந்திரன்
ஆகிய�ோர் அதற்கு எதிராக வாக்களித்திருந்தனர்.
	பாதுகாப்புக்கு அதிகளவு நிதி ஒதுக்கப்
பட்டுள்ள வரவுசெலவுத் திட்டத்திற்கு எதிராக
நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய தமிழ் நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்களில் பலர் ஏன் எதிர்த்து வாக்களிக்க
வில்லை என்பதற்கான விளக்கத்தை தமக்கு வாக்க
ளித்த மக்களுக்கு அவர்கள் தெரிவிக்கவில்லை.
	தென்னிலங்கை ஊடகவியலாளர் ஒருவர்
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் உள்ளூர் பிரமுகர்
ஒருவரை த�ொடர்புகெண்ட ப�ோது, தமிழ்த் தேசி
யக் கூட்டமைப்பு அபிவிருத்திக்கு எதிரானது
அல்ல எனவே வடக்கு மற்றும் கிழக்கு அபிவிரு
த்திக்கு ஆதரவானது என்பதற்காக கடந்த ஆட்சிக்
காலத்தின் ப�ோதும் வரவுசெலவுத் திட்டத்திற்கு
ஆதரவாக வாக்களித்துள்ளது என அவர் தெரிவித்
துள்ளார். ஆனால் மாகாணசபைத் தேர்தலை
த�ொடர்ந்து பிற்போட்டு வரும் அரசின் வரவு செல
வுத் திட்டத்தை தமது கட்சி ம�ௌனமாக ஆதரித்
துள்ளது என்பதை அவர் கூறவில்லை. எனினும்
மாகாண சபைக்கு அதிக அதிகாரங்கள் வேண்டும்
என அவர்கள் த�ொடர்ந்து க�ோரிக்கை விடுத்து
வருகின்றனர்.
ஆனால் உண்மையில் என்ன இடம் பெற்
றது என்பதை அவர் இந்த கலந்துரையாடலில்
கூறிவிட்டார். வாக்கெடுப்பில் கலந்து க�ொள்வ
தில்லை என்ற முடிவு ஏற்கனவே புதுடில்லியில்
எடுக்கப்பட்டு விட்டதுடன் அது த�ொடர்பில்
கூட்டமைப்புக்கும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்தியாவின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆல�ோ
சகர் அஜித் ட�ோவல் சிறீலங்காவில் உள்ள இந் தியா
கவுஸ் இல் கூட்டமைப்பின் தலைவர் சம்பந் தனை
சந்தித்திருந்தார். அது மட்டுமல்லாது கூட்டமை
ப்புக்கும் இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடிக்கு
மிடையிலான சந்திப்பு ஒன்றும் விரைவில் இடம்
பெறவுள்ளது. இந்தியா மீண்டும் தனது பழைய
க�ொள்கையை பயன்படுத்துகின்றது. தமிழ் மக்க
ளின் அரசியலை பயன்படுத்தி சிறீலங்கா அரசுக்கு

செய்தியை அனுப்ப முற்பட்டுள்ளது.
		
எனவே தமிழ் அரசியல் கட்சிகளின்
பேச்சுக் கள் மற்றும் அவர்களின் செயற்பாடுகள்
த�ொடர்பில் தமிழ் மக்களும், தேசியச் செயற்
பாட்டாளர் களும் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்
டிய கட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது என அரசியல் அவ
தானி ஒருவர் இலக்கு மின்னிதழுக்கு கடந்த வாரம்

தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த கருத்துக்கு அமைவாக நடவடிக்கை
யில் ஈடுபட்டு மக்களுக்கு உண்மை நிலையை
எடுத்துக் கூறும்முகமாக எமது ஊடகக் குழுவினர்
கடந்த வாரம் நேர்காணல் நடவடிக்கை ஒன்றை
மேற்கொண்டிருந்தனர்.
தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக தமிழ் நாடாளு
மன்ற உறுப்பினர்கள் ஏன் செயற்பட்டனர் என்பது
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த�ொடர்பில் ஐந்து கேள்விகளை முன்வைத்து
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்களிடமும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்
திரு விக்னேஸ்வரனிடமும் கருத்துக்ககளை கேட்
டிருந்தோம்.

நாம் முன்வைத்த கேள்விகள் வருமாறு:
கேள்வி:
	வரவு செலவுத் திட்டத்தின் ப�ோது
பாராளுமன்றத்தில் அரசை எதிர்த்து காரசாரமாக
உரையாற்றியவர்கள், அதே வரவு செலவுத்
திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பை காட்ட தயங்கியது
பேச்சு ஒன்று செயல் ஒன்றாக தமிழ் மக்களை
ஏமாற்றும் செயலாகாதா?
கேள்வி:
முள்ளிவாய்க்காலின் பின்னர் மக்க
ளால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள்
நாடாளுமன்றத்தில் தேர்வு செய்த மக்களின்
விருப்பங்களுக்கு அபிலாசைகளுக்கு மாறா
கவே செயற்பட்டு வருகிறார்கள் என்ற குற்றச்
சாட்டு பரவலாக முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது.
அதுவே வரவு செலவு திட்ட விவாதத்திலும்
இடம்பெற்றுள்ளது. இது எப்படி சனநாயகமாக
இருக்க முடியும்? வழிகாட்டுவதற்கும் நெறிப்
படுத்துவதற்குமான எங்களது விடுதலை அமை
ப்பின்றிப் ப�ோனதே இதற்கான பிரதான காரண
மாக ஏற்றுக் க�ொள்ளப்படுகிறது. இதற்கான
உங்களது பதில் என்ன?
கேள்வி:
சிறீலங்கா அரசின் படை ஆக்கிரமிப்புக்கு
எதிராக குரல் க�ொடுக்கும் நீங்கள், அந்த படை
யினருக்கு அதிக நிதியை ஒதுக்கி ஒரு திட்ட
மிட்ட இன அழிப்பை மேற்கொள்ளும் அரசின்
வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கு எதிராக வாக்க
ளிக்க தயங்கியது ஏன்?
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சரணாகதி அடைந்துவிட்டதன் வெளிப்பாடாக
க�ொள்ளலாமா?
இந்த கேள்விகள் பின்வரும் தமிழ்த் தேசியக்
கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம்
கேட்கப்பட்டது.

திரு எம். சுமந்திரன்
திரு செல்வம் அடைக்கலநாதன்.
திரு எஸ். சிறீதரன்
திரு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்
திரு வின�ோ ந�ோகராதலிங்கம்
ஆனால் இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் தர
மறுத்த உறுப்பினர்கள், கேள்விகளை வாசித்த
பின்னர் எமது ஊடகவியலாளர்களின் அழைப்பு
க்களை துண்டித்து விட்டனர். கடந்த வாரம் முழு
வதும் நாம் பல வழிகளில் முயற்சித்தும் அவர்கள்
அதற்கு பதிலளிக்க மறுத்து விட்டனர்.
சில சந்தர்ப்பங்களில் நேரிடையாக த�ொட
ர்பு க�ொண்டப�ோது பதிலளிக்காதவர்களுக்கு
அவர்களின் நெருங்கிய த�ொடர்பில் உள்ளவர்கள்
ஊடாக முயற்சி செய்தோம். அதற்கும் அவர்கள்
பதில் தர மறுத்து விட்டனர்.
சிலர் பதில் தருவதாக கூறியப�ோதும், கேள்
விகளை பார்த்த பின்னர் அதனை முற்று முழுதாக
நிராகரித்து ஒளிந்து க�ொண்டனர். ஒரு நாளில் பல
கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் இவர்கள், இந்த
கேள்விகளை பார்த்ததும், தப்பிய�ோடியதன் மூலம்
அவர்கள் மக்களை ஏமாற்றுவது வெளிப்படையாக
தெரிகின்றது.
கட்சித் தலைமையிடம் தான் இந்த கேள்
விகளை கேட்கவேண்டும் என நாடாளுமன்ற உறுப்
பினர் சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன் தெரிவித்திருந்தார்.
வாக்களிக்கும் ப�ோது நான் அங்கு இருக்க
வில்லை, சிறீதரனிடம் தான் கேட்க வேண்டும்
கேட்ட பின்னர் கூறுகின்றேன் என நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர் சுமந்திரன் தெரிவித்திருந்தார். ஆனால்
அவர் பின்னர் பதில் தரவில்லை.

இருந்தப�ோதும் பின்வரும் இரு கேள்விகளுக்கு
சுமந்திரன் தெரிவித்த கருத்துக்களை இங்கு
தருகின்றோம்.
கேள்வி:
முள்ளிவாய்க்காலின் பின்னர் மக்க
ளால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள்
நாடாளுமன்றத்தில் தேர்வு செய்த மக்களின்
விருப்பங்களுக்கு அபிலாசைகளுக்கு மாறா
கவே செயற்பட்டு வருகிறார்கள் என்ற குற்றச்
சாட்டு பரவலாக முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது.
அதுவே வரவு செலவு திட்ட விவாதத்திலும்
இடம்பெற்றுள்ளது. இது எப்படி சனநாயகமாக
இருக்க முடியும்? வழிகாட்டுவதற்கும் நெறிப்
படுத்துவதற்குமான எங்களது விடுதலை அமை
ப்பின்றிப் ப�ோனதே இதற்கான பிரதான காரண
மாக ஏற்றுக் க�ொள்ளப்படுகிறது. இதற்கான
உங்களது பதில் என்ன?

கேள்வி:
	வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கு எதிராக
வாக்களிக்க வேண்டாம் என இந்தியா கூறியதாக பதில்:
சிக்கலான கேள்வி, வேறு கேள்வி
கூட்டமைப்பு உறுப்பினர் ஒருவர் க�ொழும்பில்
இருந்து வெளிவரும் சன்டே ரைம்ஸ் என்ற தரமுடியுமா?
ஊடகத்திற்கு வழங்கிய கருத்து த�ொடர்பில்
கேள்வி:
என்ன கூற விரும்புகிறீர்கள்?
	வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கு எதிராக
வாக்களிக்க வேண்டாம் என இந்தியா கூறி
கேள்வி:
	தமிழர்களின் இன்றைய தேவை இணக்க யதாக கூட்டமைப்பு உறுப்பினர் ஒருவர்
அரசியலா? நடுநிலை அரசியலா? எதிர்ப்பு க�ொழும்பில் இருந்து வெளிவரும் சன்டே
அரசியலா? என்ற கேள்வி தமிழ் தேசியக் கட்சி ரைம்ஸ் என்ற ஊடகத்திற்கு வழங்கிய கருத்து
களிடம் இன்று எழுந்திருப்பது பேரினவாத த�ொடர்பில் என்ன கூற விரும்புகிறீர்கள்?
அரசியலிடமும்

பிராந்திய

அரசியலிடமும்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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அரசியல் கைதிகள் இருக்கின்றார்
இலங்கையில்
களா, இல்லையா என்பது சர்ச்சைக்குரிய

நாட்டில் குற்றவியல் சட்டங்கள் இருக்கின்
றன. குற்றவியல் நடவடிக்கைக் க�ோவை என்ற
விடயமாகி உள்ளது. அரசியல் கைதிகள் விடுதலை பெயரில் பல்வேறு குற்றச் செயல்களுக்கான சட்ட
செய்யப்பட வேண்டும் என்பது அரசியல் காரணங் நடவடிக்கைகள், தண்டனை முறைகள் என்பவ
களுக்காகக் கைது செய்யப்பட்டு சிறை வைக்கப் ற்றை இந்தச் சட்டங்கள் தெளிவுபடுத்துகின்றன.
பட்டுள்ளவர்களின் க�ோரிக்கை.
குற்றச்செயல்களுக்கு ஏற்ற வகையில் என்னென்ன
ஆனால், இவர்கள் பயங்கரவாதத் தடைச் தண்டனைகள் வழங்கப்படும் என்பதையும் இந்தச்
சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டவர்கள். விடுத சட்டவிதிகள் வரையறுத்திருக்கின்றன.
லைப்புலிகளுக்கு உதவினார்கள்; அவர்களுடன்
தமிழ் இளைஞர்கள் தமிழ் மக்களின்
சேர்ந்து பயங்கரவாதச் செயற்பாடுகளில் ஈடுபட் அரசியல் உரிமைகளுக்காகவே ஆயுதமேந்திப்
டார்கள் என்பதே இவர்கள் மீதான அரச தரப்பின் ப�ோராடினார்கள். அந்த ஆயுதப் ப�ோராட்டம் தனி
குற்றச்சாட்டு.
நாட்டை இறுதி இலக்காகக் க�ொண்டிருந்தது.
	பயங்கரவாதச் செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டி இந்த நாட்டின் பெரும்பான்மை இன மக்களாகிய
ருந்தார்கள் என்பதற்காகவே அவர்கள் கைது சிங்கள மக்களுடன் இணைந்து வாழ்வது இயலாத
செய்யப்பட்டார்கள். அவர்கள் பயங்கரவாதிகள்; காரியமாகி உள்ளது. அதற்கு அவர்களுடைய பெரு
பயங்கரமான குற்றச் செயல்களைப் புரிந்தவர்கள்;
அரசியல் கைதிகள் அல்ல; அரசியல் காரணங்களு
க்காகக் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் எவரும் சிறை
ச்சாலைகளில் இல்லை; பயங்கரவாதிகளே உள்ள ந்தேசியவாதப் ப�ோக்கு தடையாக உள்ளது என்ற
னர். அரசியல் கைதிகள் விவகாரத்தில் இது தான் காரணத்தினால்தான் தமிழர்கள் தனிநாட்டுக் க�ோரி
அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு.
க்கையை முன்வைத்தார்கள். அந்த அரசியல் இல
இதனை அமைச்சரவை இணைப் பேச்சாளர் க்கை அடைவதற்காகவே தமிழ் இளைஞர்கள்
உதய கம்மன்பில திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள் தமது ப�ோராட்டத்தை ஆயுதவழியில் தீவிரப்படு
ளார். பயங்கரவாதத் தடைச்சட்டத்தின் கீழ் கைதான த்தி இருந்தார்கள். இதுவே நாட்டில் யுத்தம் மூண்ட
வர்கள் அரசியல் ந�ோக்கங்களுக்காகவே அரசியல் தற்கான அடிப்படை காரணம்.
கைதிகள் என பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளனர் என்றும்,
தமிழ் இளைஞர்களின் ஆயுதப் ப�ோராட்ட
அரசியல் காரணங்களுக்காகக் கைது செய்யப்பட்ட த்தை ஆயுத வழியில் மாத்திரம் முறியடிக்க முடி
அரசியல் கைதிகள் என எவரும் சிறைச்சாலை யாது என்று உணர்ந்த அரசு, பயங்கரவாதத் தடைச்
களில் இல்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
சட்டத்தை உருவாக்கியது. க�ொடூரமான சட்ட விதி
களைக் க�ொண்ட இந்தச் சட்டத்தைப் பயன்படுத்தி
கண்ணில் கண்டவர்களையும் எதிரில் அகப்பட்ட
வர்களையும் கேட்டுக் கேள்வியின்றிகைது செய்
யும் அதிகாரங்கள் ப�ொலிசாருக்கு மட்டுமல்லாமல்
முப்படையினருக்கும் வழங்கப்பட்டிருந்தது.
இந்தச் சட்ட வலிமைய�ோடு துப்பாக்கிகள்,
கைக்குண்டுகள் சகிதம் வீதிகளில் இறங்கி, ஊர்க
ளில் பிரவேசித்து வீடுகளில் புகுந்த படையினர்
வகை த�ொகையின்றி கண்ணில் அகப்பட்டவர்கள்
அனை வரையும் கைது செய்தனர். குறிப்பாக
அவர்கள் தமிழ் இளைஞர்களை இலக்கு வைத்து
சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் கைது செய்வதாகக்
சாதாரணமாக இந்தக் கருத்தை அவர் வெளியிட கூறினார்கள்.
வில்லை. அமைச்சரவைப் பேச்சாளர் என்ற பதவி 	பயங்கரவாதம் என்ற குற்றச்செயலைக்
நிலை ப�ொறுப்பில் இருந்து உறுதியாகத் தெரிவிப் கட்டுப்படுத்துவதற்காகவ�ோ அல்லது பயங்கரவா
பதாக அவர் செய்தியாளர்களுடனான இணைய திகள் என கருதப்பட்ட குற்றவாளிகளைக் கைது
வழிச் சந்திப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார். பயங்கரவாதத் செய்வதற்காகவ�ோ குற்றவியல் ரீதியாகப் பயங்கர
தடைச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளவர் வாதத் தடைச்சட்டம் பயன்படுத்தப்படவில்லை.
களை பயங்கரவாதிகள் என்றே கூற வேண்டும். உண்மையில் அது இனவாத ரீதியில் தமிழ் மக்க
அவர்களை அரசியல் கைதிகள் என கூற முடியாது ளுக்கு எதிரான அரசியல் ந�ோக்கத்தையே அடிப்ப
என்றும் உதய கம்மன்பில தெரிவித்துள்ளார்.
டையாகக் க�ொண்டிருந்தது. க�ொண்டிருக்கின்றது.
“சிறைச்சாலைகளில் அரசியல் கைதிகள்
அடக்குமுறையையும், ஆக்கிரமிப்பையும்,
என எவரும் கிடையாது என்பதைப் பலமுறை ஒடுக்குமுறையையும் கருவிகளாகக் க�ொண்டு
குறிப்பிட்டுள்ளோம். பயங்கரவாதத்தடைச் சட்டத் அந்தச் சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது.
தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட பயங்கரவாதிகளே பயங்கரவாதம் என்ற குற்றச் செயலைக் கட்டுப்படு
உள்ளனர். அவர்கள் ஆண் பெண் என்று பால் நிலை த்துவதற்கான குற்றவியல் சட்டமாக அது நடை
ரீதியாகவும் குற்றச் செயற்பாடுகளின் அடிப்படை முறைப்படுத்தப்படவில்லை. அப்பட்டமாக அநீதி
யிலும் கைதிகள் வேறுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றார் யான முறையில் முழுக்க முழுக்க தமிழினத்திற்கு
கள்” என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
எதிரான அரசியல் காரணங்களுக்காகவே அது
“பயங்கரவாதத் தடைச்சட்டத்தின் கீழ் கைது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.
செய்யப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு சட்ட நடவடிக்கை
இந்த நாட்டின் குற்றவியல் சட்டங்கள்
கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவர்கள் த�ொடர் வரையறைகளைக் க�ொண்டிருக்கின்றன விதிமுறை
பில் நீதிமன்றமே தீர்மானம் எடுக்கும். அரசியல் களுக்கமைய அவைகள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கி
காரணிகள் செயற்படுத்தப்படமாட்டாது” என்ப ன்றன. குற்றங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் அந்தச்
தும் அமைச்சரவை இணைப்பேச்சாளர் உதய சட்டங்களில் தண்டனைகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டி
கம்மன்பிலவின் வாய்வழியிலான அரசாங்கத்தின் ருக்கின்றன. தண்டம் (தண்டப் பணம் செலுத் துதல்)
கூற்று.
சிறைவாசம், மற்றும் மரண தண்டனை என அந்தச்
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சட்டங்களின் தன்மைகள் குற்றச் செயல்களுக்கு
ஏற்ற வகையில் தரம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
ஆனால் பயங்கரவாதச் செயல்களைக் கட்டு
ப்படுத்துவதற்காகக் க�ொண்டு வரப்பட்டுள்ள
பயங்கரவாதத் தடைச்சட்டத்தில் பயங்கரவாதம்
என்றால் என்ன, பயங்கரவாதச் செயல் என்றால்
என்ன என்பதற்கான வரையறை உள்ளடக்கப்பட
வில்லை. ஆனால் பயங்கரவாதச் செயற்பாடுகளுக்
கான தண்டனை என்ன என்பது அதில் விபரிக்கப்
பட்டிருக்கின்றது.
	பயங்கரவாதத் தடைச்சட்டத்தின் கீழ் ஒரு
வரை பதினெட்டு மாதங்களுக்குத் தடுத்து வைத்தி
ருக்க முடியும். ஆனால் மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு
தடவை அந்த உத்தரவு புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
அந்த சந்தேகநபர் சட்டவிர�ோத நடவடிக்கையுடன்
த�ொடர்புடையவர் என்று நியாயமான சந்தேகம்
இருப்பதாக பாதுகாப்பு அமைச்சர் (அமைச்சருக்
குப் பதிலாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு
அமைச்சின் செயலாளர்) உணர்ந்தால், மூன்று மாத
ங்களுக்கு ஒரு தடவை அவருக் கான இந்தத் தடுப்பு
க்காவல் உத்தரவைப் புதுப்பிக்க சட்டத்தில் வழி
செய்யப்பட்டிரு க்கின்றது.

சுவர�ொட்டிகளை ஒட்டுவது உள்ளிட்ட பல
விடயங்கள், பயங்கரவாதத் தடைச்சட்டத்தின்
கீழான குற்றச் செயல்கள் அல்லது சட்டத்திற்கு
விர�ோதமான செயல் என்று வரையறுக்கப்பட்டிரு
க்கின்றது. இந்தக் குற்றச்செயல்களுக்குச் சிறைத்
தண்டனை மற்றும் மரண தண்டனையும் தண்டனை
களாகப் பயங்கரவாதத் தடைச்சட்டத்தில் உள்ளடக்
கப்பட்டிருக்கின்றன.
	பயங்கரவாதத் தடைச்சட்டம் என்பது தனித்
துவமான சட்டமாக அல்லாமல், நாட்டின் குற்ற
வியல் நடவடிக்கைக் க�ோவையில் குறிப்பிடப்
பட்டுள்ள குற்றச் செயல்களுக்கான தண்டனைக
ளையும் உள்ளடக்கியதாகவே நடைமுறைப்படுத்த
ப்பட்டு வருகின்றது. அந்த வகையிலேயே இந்தச்
சட்டத்தின் கீழ் ஆயுள் தண்டனை மற்றும் மரண
தண்டனை என்பன வழங்கப்படுகின்றன.
	பயங்கரவாதத் தடைச்சட்டத்தின் கீழ் கைது
செய்யப்படுபட்டு தடுப்புக்காவலில் இருப்பவர்
கள் சித்திரவதை விசாரணைகளுக்கு உள்ளாக்கப்
படுகின்றார்கள். அவர்கள் ச�ொல்லொணாத துன்பங்
களையும் கஸ்டங்களையும் அதன் ப�ோது அனுப
விக்க நேரிடுவதாக, அதிஸ்டவசமாக விடுதலை
யாகி வந்துள்ளவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.
சட்டவிர�ோத நடவடிக்கைகள் என பயங்க
ரவாதத் தடைச்சட்டத்தின் கீழ்குற்றச் செயல்களா
கக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செயல்கள் (சுவர�ொட்டி
களை ஒட்டுதல், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியா
யம் க�ோருதல், அவர்களுக்கு நேர்ந்த அநியாயங்
களுக்காகக் குரல் க�ொடுத்தல் ப�ோன்றவை)
அரசியல் காரணங்களுக்காகவே முன்னெடுக்கப்ப
ட்டிருந்தன. இந்த அரசியல் காரணங்களுக்காகக்
கைது செய்யப்படுபவர்கள் அரசியல் கைதிகளேய
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ளிந�ொச்சியில் நான் ஆசிரியனாகப் பணியா
ற்றிய காலங்களில், பளையிலிருந்து கிளிந�ொ
ச்சி வரையிலான எனது அன்றாடப் பேருந்துப்
பயணத்தின் ப�ோது எனக்கு ஏற்பட்ட ஆனையிறவுப்
பாலச் ச�ோதனைச் சாவடி அனுபவங்கள் என்
வாழ்வில் மறக்க முடியாதவை.
ஒரு நாட்டின் இராணுவக் கலாச்சாரத்தை
அதுவும் ஓர் இனவெறியின் க�ோர முகம் தாங்கிய,

இன் சிங்கள ம�ொழித் திணிப்பு, 1958இன் க�ொடிய
இனக்கலவரம் எனத் த�ொடர்ந்து இழைக்கப்பட்ட
பல அநீதிகளை ஏற்றுக் க�ொள்ளாத நிலையில்
அதனைப் பின்னின்று நிகழ்த்திய சிங்கள இனவாதக்
கட்சிகள், அவற்றின் தலைமைகள்,அரசுகள், ஆட்சி
கள், அமைப்புகள், நிறுவனங்கள், ஊடகங்கள்,
கூலிப் படைகள் என இவற்றின் மீது எனக்கு
வெறுப்பும் அதிருப்தியும், விரக்தியும் விளைந்ததே
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மானிடத்தை மதிக்காத மக்களை அலட்சியப்
படுத்தி, அவர்களை அச்சத்தின் பிடியில் நடுங்க
வைக்கின்ற ஓர் இராணுவக் கலாச்சாரத்தை
நேரிற் சந்திக்கும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிட்டியதே
இக்காலத்திற்தான். என் ப�ோன்ற மிகவும் காருண்யக்
க�ொள்கைகளை நம்பி வாழுகின்றவர்கள் எதிர்
க�ொண்டு அனுபவித்து, கஸ்டங்களையும், கனங்க
ளையும் நான் கண்டதே இக்காலத்திற்தான்.
குறிப்பாக இளம் பெண்கள், தாய்மார்கள்,
முதியவர்கள் இராணுவத்தின் பார்வைக்கும், அவர்
களது அதட்டல்களுக்கும் ஆளாகும்போது, அவர்
கள் ஏத�ோ அடுத்த தேசத்துப் பிரஜைகள்போன்ற ஓர்
உணர்வுக்கு உட்படுவதை நான் பல தடவைகளில்
கண்டு ப�ொருமியிருக்கிறேன்.
நான் சிறுவனாகவும், இளைஞனாகவும்
இருந்த காலங்களில் சங்கானைக் காவல் நிலைய
த்தைக் கடக்கும் ப�ோது, ஏத�ோவ�ொரு பயம் எம்
மைச் சூழ்ந்து க�ொள்ளத் தவறுவதில்லை. இத்த
னைக்கும் ஒரு தவறும் இழைக்காத ப�ோதுகூட
‘ப�ொலிஸ்காரன்’ என்றாலே பயப்படுகின்ற ஒரு
சந்ததியில் வளர்ந்த இளைய சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த
வர்கள் நாம்.
	ப�ொலிஸைய�ோ, இராணுவத்தைய�ோ எதிர்
த்துப் பேசும் வல்லமைய�ோ, வாழ்க்கைப் பின்
னணிய�ோ இல்லாத பயந்தாங் க�ொள்ளிகளாகவே
நாம் இருந்தோமென்பதை என்னால் மறந்துவிட
முடியாது.
இரவில் தனியே ப�ோவதற்கு அஞ்சியவன்
நான். ஒரு நாயைக் கல்லால் அடிப்பதற்குக்கூடத்
துணிவற்று, நாய், பூனை, புறாக்களின் துன்பம் கண்டு
விழிநீர் வடித்த அனுபவங்கள் எனக்கு உண்டு. ஒரு
பூச்சியைய�ோ புழுவைய�ோ நசுக்கும் சுபாவம�ோ,
மன�ோபாவம�ோ அற்ற ஒரு பண்பாட்டில் என்
தாயால் வளர்க்கப்பட்டவன் நான். புறாவினைக்
கூண்டில் அடைக்க முயன்றதற்காக என் தாயால்
கடுமையாகத் தண்டிக்கப்பட்டவன் நான்.
1970களின் முற்பகுதியில் எனது க�ொழும்பு
வாழ்வின் ப�ோது யாழ்ப்பாணம் –க�ொழும்பு
த�ொடருந்திற் பயணம் செய்யும் வேளைகளிலெல்
லாம் சிங்களப் ப�ௌத்த இராணுவ முகங்களையும்,
இவை சார்ந்த ஏனைய காடைத் தனங்களையும்
நான் சந்தித்துள்ளேன். எனினும்.. இத்தனைக்கு
மத்தி யிலும் என்னால் சாதாரண சிங்கள மக்க
ளைய�ோ அல்ல ப�ௌத்த மதத்தைய�ோ – புத்தரின்
அன்புக் க�ொள்கைகளைய�ோ வெறுக்கும் உளப்
பாங்கினைப் பெறமுடியவில்லை யாரையும் வெறு
க்கும் கலாச்சாரத்தை எமது பள்ளிக் காலத்தில�ோ,
கல்விக் காலத்தில�ோ நாம் பெறவில்லை.
நான் முன்னர் குறிப்பிட்டது ப�ோல 1956

ய�ொழிய, சாதாரண சிங்கள மக்கள் மீது எதுவித
காழ்ப்பும், கசப்பும் உருவாகவில்லை. ஏவி விட்ட
வர்களையும், ஏவப்பட்டவர்களையும் இனங்
காணும் ஓர் உணர்வு நிலை எமக்கு எப்போதும்
இருந்தது.
எனது இளமைக்காலக் கவிதை, கலைப்
படைப்புகளில் எமது ச�ொந்த இனத்தில் காணப்
பட்ட சமுதாயச் சீர்கேட்டுக்கெதிராகவே எமது
படைப்புகள் யாவும் இருந்து வந்தன எனலாம்.
சாதி, சமய, இட ஏற்றத் தாழ்வுகள் மலிந்த ஒரு
சமுதாயமாக திகழ்ந்த தமிழர் சமுதாயத்தினைத்
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தட்டியெழுப்புகின்ற ஒரு தாகமே பல இளங்
கவிஞர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகள் இதய
ங்களில் இடம்பிடித்தன என்றால் அது மிகையா
காது.
	பெண்ணடிமை, சீர்வரிசைக் க�ொடுமை,
தீண்டாமை என்னும் தீச்சுவாலைகள் பற்றிக்
க�ொண்ட ஒரு தாழ்வுற்ற சமுதாயமாகவே இலங்
கைத் தமிழ்ச் சமுதாயம் தன்னை இயக்கி வந்தது
ஒரு மிகவும் கசப்பான வரலாற்று உண்மையாகும்.
சமபந்தி ப�ோசனங்கள், ஆலயப் பிரவேசங்கள்,
கலப்புத் திருமணங்கள் என்னும் தலைப்புகளின்
கீழ் தமிழ்த் தேசிய வாதம் தாண்டவமாடிக்
க�ொண்டிருந்தது.
இதன் விளைவாக, திராவிடக் க�ொள்கை,
மாக்சிசக் க�ொள்கை, நாத்திகக் க�ொள்கை, மதமாற்
றங்கள் எனப் பற்பல பக்க விளைவுகள் எம்மிடை
வந்து புகுந்து க�ொண்டன. இதன்வழி தமிழ்த்
தேசியத்தின் தமிழர் த�ொல்குடி வரலாற்றின்
ஆணிவேர்கள் நீரின்றிக், காற்றின்றி, நிலத்தின்
வளமின்றி வாடிவந்தன. ஒருமுனையில் சிங்களப்
ப�ௌத்த இனவாத அரசியல், மறுமுனையில்
தமிழ் சமுதாயச் சீர்கேட்டுக்கெதிரான அறச் சீற்றம்.
இவற்றின் மத்தியில் ஈழத்தமிழினம்.
உண்மையில் கூறப் ப�ோனால், நாம் சிங்கள
ம�ொழியைக் கற்காமல்போனதற்குக் காரணம்,
சிங்கள ம�ொழி மீத�ோ, சிங்கள மக்கள் மீத�ோ
நாம் க�ொண்ட வெறுப்பல்ல. சிங்கள ம�ொழித்
திணிப்பின்மீதும், சிங்களப் ப�ௌத்த இன, மத
வெறியர்களின் சட்டத்திற்கும், சனநாயகத்திற்கும்
அடிப்படை மனித உரிமைகட்கும் எமது தேச,
தேசிய தெய்வ இறைமைகட்கும் எதிரான கெடுபி
டிகள், க�ொடூரச் செயல்களின் மீது நாம் க�ொண்ட
அதிருப்தியும், அருவெருப்புமே என்று கருத
முடியும்.
அறியாமையும், ஆற்றாமையும், ஆதிக்க
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வெறியும் க�ொண்ட சிங்களத் தலைமைகளை
அகிம்சை முறையில் சனநாயக முறையில் சமரச,
சமத்துவக் க�ோட்பாடுகள் மூலம் கையாளலாம்
என்ற குருட்டு நம்பிக்கையுடன் தான் நாமும்,
அக்காலத்தில் வாழ்ந்து வந்தோம் என்பதே ஒரு
வரலாற்று உண்மையாகும்! தமிழர்கள் த�ோலில்
செருப்புத் தைப்பேன் என்றவர்கூடச் சிங்கள
அரசியற் கூடாரத்தில் வலம் வந்த ஒரு வரலாறு
உண்டு.
இதேவேளை, தமிழர்களிற்கான உரிமை
களை அவர்களது நியாயமான க�ோரிக்கைகளை
வழங்குவது சிங்கள அரசுகளின் முக்கிய ப�ொறு
ப்பும், கடமையும் என வலியுறுத்திய சிங்கள
இடதுசாரியமைப்புகளும், அக்காலத்தில் எம்முட்
பலரை ஈர்த்து வந்துள்ளன என்பதனை ஈண்டு
குறிப்பிட்டேயாக வேண்டும்! எனினும் இந்த நல்ல
உள்ளங்களின் க�ொள்கைகளை சிங்களப் பெரும்
பான்மையின் அரசியற் கலாச்சாரம் ஏற்றுக் க�ொண்
டதாக இல்லை. தமிழர்கள�ோடு நெருங்கிப்
பழகிய அதுவும் நட்பு நிலையில் - உறவு நிலையில்
நெருங்கிப் பழகிய சிங்கள மக்களாலும் ஊடக
நிறுவன சக்திகளாலும்கூட தமிழினத்திற்கு எதி
ரான - எமது தேசிய இறைமைகட்கு எதிரான தமிழர் தம் த�ொல்குடி வரலாற்றுத் த�ொன்மைக்கும்,
த�ொடர்சிக்கும் எதிரான கூச்சல்களையும், கூப்பா
டுகளையும், குற்றங்களையும் தடுக்கவ�ோ, தணிக்
கவ�ோ முடியவில்லை! இதன் பின்னணியில்..
எவராலுமே முடியாததால், சிங்கள இனவாத
அரசியலைப் ப�ொறுத்தவரை எமது இளமைக்
காலத்தில் இலங்கையில் தமிழர்கள் வந்தேறு
குடிகளேயென்ற வாதமே வலுப்பெற்று வியாபித்து
நின்றதெனலாம்.
இந்நிலையில்தான், கல்விக் க�ொள்கைகளிற்
தரப்படுத்தல் என்னும் தீப்பந்தம் தமிழின சந்ததியின்
மீது எறியப்பட்டது. பல்கலைக்கழகப் புகுமுகப்
பரீட்சை தமிழர்களின் கல்வித் தகைமைகள்,
திறமைகள் ஆற்றல்கள் இவற்றில் பற்றிய தீ ஈழத்
தமிழர் அரசியல் வரலாற்றையே புரட்டிப் ப�ோட்ட
தெனலாம். அரசியல் ம�ொழிக்கான ஒரு மாற்றம்
தேவையெனும் நிலை ஈழத் தமிழர்கள் மத்தியில்
முகிழ்த்து முனைப்படைந்தது.
1972 என நம்புகிறேன்! நான் அப்போது
கிளிந�ொச்சி உருத்திரபுரம் மகாவித்தியாலயத்தில்
கற்பித்துக் க�ொண்டிருந்தேன். ஒரு நாட் காலை யாழ்
ப்பாணம் பஸ்தரிபில் நின்று க�ொண்டிருந்தேன்.

(த�ொடரும்….)

கால அவகாசமா? ... த�ொடர்ச்சி...

மனித உரிமைகள் பேரவையில் க�ொண்டு
வரப்படும் எந்தவிதமான தீர்மானத்தையும் ஏற்ப
தில்லை என்பதில் ராஜபக்சக்கள் உறுதியாக
இருக்கும் நிலையில், அமெரிக்கா க�ொண்டு
வரப் ப�ோவதாகச் ச�ொல்லும் புதிய பிரேரணை
கூட, பயனற்றதாகப் ப�ோகக்கூடும். இந்த நிலை
யில்தான் கஜேந்திரகுமார் ச�ொல்லும், “இந்தப்
பிரச்சினையைத் த�ொடர்ந்தும் பேரவையில்
வைத்திருப்பதென்பது உண்மையில் விசாரணை
நடத்தப்பட வேண்டிய இடத்துக்கு இதனைக்
க�ொண்டு செல்வதைத் தடுப்பதாகவே இருக்கும்”
என்ற கருத்து முக்கியத்துவம் பெறும்.
‘மீண்டும் கால அவகாசம்’ என்ற கருத்தை
ஏற்றுக்கொள்ள இப்போது யாரும் தயாராக
இல்லை. அதனால், கடுமையான ஒரு புதிய பிரேர
ணையைக் க�ொண்டுவருவது என்பது குறித்தே
அதிகளவுக்கு அக்கறை செலுத்தப்படுவதை
க�ொழும்பு அரசியல், இராஜதந்திர வட்டாரங்
களிலிருந்து அறியவருகின்றது. அதேவேளை
யில் நடைமுறைப் பிரச்சினைகளால் கஜன்,
விக்கி ப�ோன்றவர்கள் ச�ொல்லும், சர்வதேச
நீதி மன்றத்துக்குக் க�ொண்டு செல்வதற்கான
வாய்ப்புக்களும் உடனடியாக இருப்பதாகத்
தெரியவில்லை.
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ரேந்திர ம�ோடி அரசு க�ொண்டு வந்துள்ள மூன்று
வேளாண் அழிப்பு சட்டங்களுக்கு எதிராக, புது
தில்லியில் வரலாறு காணாத ப�ோராட்டம் நடந்து
வருகிறது. மிகக்கடும் குளிரிலும், பனியிலும்
சீக்கிய உழவர்களும் வடநாட்டுப் ப�ொதுமக்களும்
த�ொடர்ந்து 23 நாட்களைக் கடந்து தில்லியை
முற்றுகையிட்டுப் ப�ோராடி வருகின்றனர். அவர்க
ளுக்கு ஆதரவாக நாடெங்கும் உழவர்களின் ப�ோரா
ட்டங்கள் ஆங்காங்கு நடந்து வருகிறன.

இந்திய நாட்டின் உழவர்களை ஒட்டும�ொத்த
மாக நிலத்தை விட்டு வெளியேற்றிவிட்டு, நிலம்,
வேளாண்மை, வேளாண் விளைப�ொருள் வணிகம்
மூன்றையும் பன்னாட்டு மற்றும் வடநாட்டு ஆரிய
வைசியப் பெருங்குழும நிறுவனங்களிடம் (கார்ப்
பரேட்டுகளிடம்) ஒப்படைக்கும் த�ொலை ந�ோக்கு
டன்தான் ஆரிய வைசியரான ம�ோடி அரசு இந்த
மூன்று வேளாண் அழிப்புச் சட்டங்களை க�ொண்டு
வந்துள்ளது.
இந்தியா என்பது பல்வேறு தேசிய இனங்க
ளைக் க�ொண்ட நாடு! ஆனால், அதை ஒற்றைத்
தேசமாகக் கட்டமைக்க வேண்டுமென ஆரிய
பிராமணிய இந்தியத்தேசிய ஆதிக்கவாதிகள் த�ொட
ர்ந்து திட்டமிடுகின்றனர். தற்போது இந்தியாவை
ஆளும் பா.ச.க. அரசு, ஒரே தேசம், ஒரே பண்பாடு,
ஒரே மதம், பாரதீயன் என்ற ஒரே இனம், ஒரே
தலைமை – என்ற ஆரிய பிராமணர்கள் மற்றும்
வைசியர்களின் இலட்சியத்தை நிறைவேற்றி,
தேசிய இனங்களையும், அதன் ம�ொழி – இனத்
தாயகங்களையும் அழிக்க முயன்று வருகிறது.
இந்தியாவின் பல்வேறு தேசிய இனங்க
ளும் ம�ொழிகளும் தங்களின் ஆணிவேரைக் க�ொண்
டுள்ள இடங்களாக கிராமங்கள் விளங்குகின்றன.
கிராமங்களின் அடித்தளம் உழவர்கள் – உழவுத்
த�ொழிலாளர்கள். இவர்களின் தாய்மடி வேளாண்
நிலங்கள்! நம் மண்ணோடு பிணைக்கப்பட்ட
வாழ்வு, மரபுப் பெருமை, வரலாற்றுக் பெருமை,
தாய்மொழிப் பிணைப்பு, சமூகப் பாசம் அனைத்
தும் கிராமங்கள�ோடு இணைந்துள்ளன.
எனவே, கிராமங்களில் உள்ள வேளாண்
நிலங்களைப் பறித்து, தேசிய இனங்களின் சிதை
வுக்குத் திட்டமிடவே இந்த மூன்று வேளாண்
அழிப்பு சட்டங்களைக் க�ொண்டு வந்துள்ளது
ம�ோடி அரசு!
செழித்து வளர்ந்திருந்த காடுகளை அழித்து
விட்டு, அங்கெல்லாம் க�ோப்பி – தேயிலைத் த�ோட்
டங்களை உருவாக்கி, அந்தத் த�ோட்டங்களில்
பணிபுரியும் த�ொழிலாளிகளாக பழங்குடியின
மக்களை மாற்றினார்கள் ஆங்கிலேயர்கள்! இப்
ப�ோது, ஆரிய வைசியரான ம�ோடி, தமிழ்நாட்டின்
கிராமங்களையெல்லாம் அம்பானி – அதானிகளின்
ஒப்பந்தப் பண்ணைகளாக்கி, அதில் வேலை பார்
க்கும் கூலிகளாக மட்டுமே உழவர்களை வைத் துக்
க�ொள்ளத் திட்டமிடுகிறது. அதிலும், நம் உழவர்
கள் அங்கு இருக்க மாட்டார்கள் என்பது அடுத்த
ஆபத்து!
அதானி – அம்பானி பெருங்குழும நிறுவன

ங்களின் ஒப்பந்தப் பண்ணைகளில் தானியங்கி
எந்திரங்கள் மூலம் வேளாண்மை நடைபெறும்.
அப்போது தேவைப்படும் மிகக்குறைந்த த�ொழிலா
ளிகளையும் வடநாட்டிலிருந்து தமிழ்நாட்டில்
இறக்குமதி செய்வார்கள். பண்ணை அதிகாரிகள்
– ஊழியர்கள் தமிழ் தெரியாத வடநாட்டினராக
இருப்பர். ஒப்பந்தப் பண்ணையில் சேர்ந்து வேளா
ண்மை செய்யும் உழவர்கள், தங்கள் நிலங் களில்
வேலை
செய்வதற்குரிய
த�ொழிலாளிகளை
பண்ணை நிறுவனத்திடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள
வேண்டும் என்ற விதியும் இருக்கிறது. அந்தத்
த�ொழிலாளிகள் “த�ொழில் திறன் மிக்கவர்கள்”
என்று அந்த விதி கூறுகிறது.
வடநாட்டில�ோ நிலத்தையும் உழவுத்
த�ொழிலையும் இழந்த மக்கள் பிழைப்புத் தேடி
அயல் மாநிலங்களுக்கு அதிகமாகப் புலம்பெயர்
வார்கள். வடமாநிலங்களிலிருந்து புலம்பெயர்
வ�ோர் தங்கள் தாயகத்தை – இனமரபை இழப்பர்.
அவர்கள் தமிழ் நாட்டில் குவிவதால், தமிழ்நாடு
தனது இனக்கட்டுக் க�ோப்பையும், தமிழ் ம�ொழி
ஆளுமையையும் இழக்கும்.

அடுத்த இனத்தை வேட்டையாடுவது,
அடிமைகளை வைத்துக் க�ொள்வது, தன்னல நுகர்வு
வெறிக்கு மற்ற இனத்தாரைப் பலியிடுவது, மிகை
நுகர்வு ப�ோன்ற “பண்புகள்” ஐர�ோப்பியர்களுக்கும்
இந்திய ஆரியர்களுக்கும் ப�ொதுவானவை! எனவே,
இருதரப்பாரின் ப�ொருளியல் க�ொள்கை ப�ொருந்
திப் ப�ோவதில் வியப்பில்லை.
இன்னொருபுறத்தில்,
இன்றியமையாப்
பண் டங்கள் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்திலிருந்து
நெல், க�ோதுமை உள்ளிட்ட உணவுப் ப�ொருட்கள்,
பருப்பு வகைகள், எண்ணெய் வித்துகள், வெங்கா
யம், உருளைக்கிழங்கு ப�ோன்றவற்றை நீக்கும்
சட்டத்தைக் க�ொண்டு வந்து, இந்தியா முழுவதை
யும் ஒரே வேளாண் வணிக மண்டலமாக்கத் திட்ட
மிடுகிறது.
உணவுப் ப�ொருட்களை இன்றியமையாப்
பண்டங்கள் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து நீக்க வேண்டும்
என்று அரசுக்குக் க�ோரிக்கை வைத்தவர்கள் யார்?
உழவர்கள�ோ, உழவர் சங்கங்கள�ோ இக்கோரிக்கை
வைக்கவில்லை. உலக வணிக நிறுவனமும் (WTO),
பெருங்குழும வணிகத் திமிங்கிலங்களும் தாம்
இந்தக் க�ோரிக்கையை வைத்தன.
அதேப�ோல், நிலங்களைப் பெருங்குழுமங்
களிடம் ஒப்பந்தப் பண்ணையத்தின் கீழ் ஒப்படை
த்து அவற்றின் அதிகாரத்தின் கீழ் வேளாண்மை
செய்ய வேண்டும் என்று எந்த உழவரும், உழவர்
அமைப்பும் க�ோரிக்கை வைக்கவில்லை. இதுவும்
மேற்படி பன்னாட்டு – உள்நாட்டு வணிகத் திமிங்கி
லங்களின் க�ோரிக்கையே.
	தேசிய இனங்களை அழிப்பத�ோடு, வடநா
ட்டு வணிகப் பெருங்குழுமங்களின் இலாப வேட்
டைக்காகவும் உழவர்களைப் பலியிட இந்தச் சட்ட
ங்கள் ம�ோடி அரசுக்கு உதவுகின்றன.
இந்தக் க�ொர�ோனாக் காலத்தில் இந்தியத்
த�ொழில் உற்பத்தித் துறையும் வணிகத் துறையும்
வீழ்ச்சியடைந்து, அவற்றில் ஈடுபட்டிருந்த பல
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க�ோடி மக்களைக் க�ொடிய வறுமையிலும் வேலை
யின்மையிலும் வீழ்த்திவிட்டன. இந்த நிலையில்
இன்று இந்திய மக்களைத் தாங்கிப் பிடித்துப் பாது
காப்பது வேளாண்மைத் துறை மட்டுமே! உழவர்
களும் உழவுத் த�ொழிலாளிகளும் மட்டுமே!
	த�ொழில் உற்பத்தித் துறையில் இன்றும்
வல்லரசு நாடுகளைச் சார்ந்திருக்கிறது இந்தியா.
ஆனால் வேளாண் உற்பத்தித் துறையில் இந்தியா
உபரி உற்பத்தி நாடாக உள்ளது. இதை வீழ்த்தி
வேளாண் துறையிலும் தங்களை அண்டிவாழும்
நாடாக இந்தியாவை மாற்ற வேண்டும் என்ற உத்தி
யுடன் உலக வணிக நிறுவனத்தின்மூலம் வல்லரசு
நாடுகள் – இந்தியாவின் வேளாண்மையைக்
கைப்பற்றத் திட்டம் தீட்டிச் செயல்படுகின்றன.
அந்த வல்லரசுகளின் நம்பிக்கைக்குரிய நண்பராகச்
செயல்பட்டு நரேந்திர ம�ோடி ச�ொந்த நாட்டு மக்க
ளுக்குத் துர�ோகம் செய்கிறார்.
	வேளாண்
உற்பத்திப்
ப�ொருட்களை
இந்தியா முழுவதும் க�ொண்டு ப�ோய்த் தாராளமாக
விற்கும் வாய்ப்புக் கிடைக்கப் ப�ோகிறது. அதனால்
பேரம் பேசி அதிக விலைக்கு விற்று அதிக இலா
பம் அடையலாம் என்று உழவர்களுக்கு ஆசை வார்
த்தை கூறுகிறது ம�ோடி அரசு.
அவ்வாறு இந்தியா முழுவதும் சென்று
விற்கும் வசதியும் வாய்ப்பும் உழவர்களுக்கு
இல்லை. தாங்கள் உற்பத்தி செய்த வேளாண்
ப�ொரு ட்களை தங்கள் ப�ொறுப்பில் சேமித்து
வைக்கும் வாய்ப்புகூட இல்லை. பெருங்குழும
நிறுவனங்களுக்கே அவ்வாய்ப்புகள் உள்ளன.
எனவே அந்நிறுவனங்கள் வேளாண் விளை ப�ொரு
ட்களை எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் வாங்கிக்
குவித்து, பதுக்கி, செயற்கையாகக் கட்டுப்பாட்டை
உண்டாக்கி பின்னர் அதிக விலைக்கு விற்பதற்காகக்
கதவுகளைத் திறந்துவிட்டுள்ளது.
	வேளாண் விளைப�ொருட்களை விற்பதற்கு
இப்போதுள்ள வேளாண் விளைப�ொருள் ஒழுங்கு
முறை விற்பனைக் கூடம் என்ற தற்சார்பு அமைப்பை
நடைமுறையில் செயலற் றதாக முடக்கப் ப�ோகிறது
ம�ோடி அரசு! அதற்கா கவே, இன்றியமையாப்
பண்டங்களிலிருந்து இப்பொருட்களை நீக்கி,
எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் தனிநபர் குவித்துக்
க�ொள்ளலாம் என்று திறந்துவிட்டுள்ளது. இந்தியா
முழுவதும் பெருங்குழுமங்கள் வேளாண் விளை
ப�ொருட்களை குவித்து வைத்துக் க�ொள்வதற்கும்,
விற்பதற்கும் அனுமதி வழங்கியுள்ளது இப்புதிய
சட்டம்!
இதற்கேற்ப ஒப்பந்தப் பண்ணையச் சட்ட
த்தையும் க�ொண்டு வருகிறது. பல்லாயிரக் கணக்
கான உழவர்களின் நிலங்களைப் பெருங் குழுமத்
திடம் உழவர்கள் ஒப்பந்தம் செய்து வேளாண்மை

செய்ய வேண்டும் என்கிறது இத் திட்டம். அந்த
ஒப்பந்தப் பெரு நிறுவனம் ச�ொல்கின்ற பயிரைத்
தான் தனிநபராய் உள்ள உழவர்கள் சாகுபடி செய்ய
வேண்டும். அப்பெரு நிறுவனத்துடன், சாதாரண
உழவர்கள் பேரம் பேசி விலையை உயர்த்திக்
க�ொள்ளலாம் என்கிறது ம�ோடி அரசு. அது முடி
யவே முடியாது! பெரு நிறு வனங்கள் அடிமாட்டு
விலையை நிர்ணயிக்கும்.
குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை என்று இப்
ப�ோது அரசு நிர்ணயித்து வழங்கும் விலை இனி
வேளாண் உற்பத்திப் ப�ொருட்களுக்குக் கிடையாது.
ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் கடைபிடிப்பதற்குக் குறை
ந்தபட்ச விலைத் திட்டம் எதையும் இப்புதிய

த�ொடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்
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மிழீழ விடுதலைப் ப�ோரட்டத்தின் ஆரம்ப
நாட்களில் அதில் இணைந்து நெருக்கடியான
காலகட்டங்களில் அதனை முன்நகர்த்துவதில்
துணைநின்ற பலரை நாம் படிப்படியாக இழந்து
வருகின்றோம். அதன் த�ொடர்ச்சியாக தமிழ் மக்க
ளின் ப�ொருளாதார அபிவிருத்திக்கான கட்டமைப்
பாக தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளால் உருவாக்கப்
பட்ட ‘தமிழீழ ஆய்வு நிறுவன’த்தின் நிறுவுநர்
களில் ஒருவரான அப்பையா சிறீதரன் (Root Sri)
அவர்கள் பிரித்தானியாவில் கடந்த 07ஆம் திகதி
மரணமடைந்துள்ளார். இந்த தமிழீழ ஆய்வு நிறுவ
னமே பின்னர் ‘தமிழீழப் ப�ொருண்மிய மேம்பா
ட்டு நிறுவன’மாக உருவெடுத்து பெருமளவான
தமிழ் மக்களுக்கு வாழ்வளித்தது.
1983 ஆம் ஆண்டு சிறீலங்கா அரசு திட்ட
மிட்ட முறையில் மேற்கொண்ட இனப்படுக�ொலை
யில் பெருமளவான மக்களும், சிறையில் இருந்த
ப�ோராளிகளும், சிறையில் இருந்த தமிழ் மக்களும்
க�ொல்லப்பட்ட சம்பவமானது, தமிழ் மக்களிடம்
மிகப்பெரும் விடுதலை வேட்கையை தூண்டியிரு
ந்தது. க�ொல்லப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி வேண்டியும்,
தமிழ் இனத்திற்கு விடுதலை வேண்டியும் களமிறங்
கிய பல நூறு தமிழ் இளைஞர் மற்றும் யுவதிகளில்
சிறீ அண்ணாவும் ஒருவர்.
பிரபலமான ப�ொளதீகவியல் ஆசிரியராக
அந்த நாட்களில் பணியாற்றிய அவர், தனது
த�ொழிலை கைவிட்டு தமிழினத்தின் விடுதலை
வேண்டி தனது நண்பர்கள் நால்வருடன் விடுதலை
ப்புலிகள் இயகத்தில் 1983 ஆம் ஆண்டு இணைந்து
க�ொண்டார்.
ஆரம்ப நாட்களிலேயே தேசியத் தலைவர்
வே. பிரபாகரன், கப்டன் பண்டிதர், கேணல் கிட்டு
அண்ணா ஆகிய�ோர் உட்பட எல்லா ப�ோராளிகளி
னதும் அன்புக்கும், மதிப்புக்குமுரியவாரக ப�ோற்
றப்பட்ட சிறீ அண்ணா. தியாகதீபம் திலீபனுடன்

தேசிய இனத் ... த�ொடர்ச்சி...
சட்டம் கூறவில்லை.
கட்டுப்படியில்லாத விலைக்குத் தங்கள்
உற்பத்திப் ப�ொருளை விற்கும் கட்டாயத்தை
இந்தச் சட்டம் உருவாக்குகிறது. காலப்போக்கில்
உழவர்கள் ஓட்டாண்டிகளாகி, அந்தந்த நிறுவன
ங்களிடம் நிலத்தை விற்றுவிட்டு ஓட வேண்டும்
என்பதே இத்திட்டத்தின் இலக்கு!
இந்தச் சட்டங்கள் உழவர்களை மட்டும் பாதிக்கும்
என்று மக்கள் கருதக் கூடாது.
ஒப்பந்தப் பண்ணையம், பெருங்குழும
வணிகம் என்று வந்து விட்டால் அதன்பிறகு நெல்
க�ொள்முதல் நிறுத்தப்பட்டுவிடும். இந்திய உணவுக்
கழகத்தை (FCI) மூட வேண்டும் என்று உலக
வணிக நிறுவனம் (WTO) த�ொடர்ந்து வலியுறுத்தி
வருகிறது. ம�ோடி அரசு 2015இல் அமைத்த சாந்தகு
மார் குழு, படிப்படியாக இந்திய உணவுக் கழகச்
செயல்பாட்டைக் குறைத்து மூடிவிட வேண்டும்
என்று பரிந்துரை வழங்கியுள்ளது.
ஒட்டும�ொத்த உழவர்களுக்கும் மக்களுக்

இணைந்து அரசியல் பணியை முன்னெடுத்திருந்
தார். அது மட்டுமல்லாது சிறீலங்கா அரசினால்
திட்டமிட்ட முறையில் அழிக்கப்படும் தமிழ்
மக்களின் ப�ொருளாதாரத்தைக் கட்டியெழுப்பும்
பணியாக தமிழீழ ஆய்வு நிறுவனத்தை கட்ட
மைத்து வழிநடத்தி வந்தார்.
	ப�ோராட்டத்தின் வடிவ மாற்றமாக இந்தி
யப் படையினருக்கும் விடுதலைப்புலிகளுக்கும்
இடையில் ஏற்பட்ட ப�ோரின் ப�ோது, இந்தியாவில்
இருந்து அரசியல் மற்றும் இராஜதந்திரப் பணிகளை
முன்னெடுப்பதில் அவர் மேற்கொண்ட பணிகள்
என்பது இந்தியப் படையினரை தமிழீழ மண்ணில்
இருந்து அகற்றுவதற்கு இராஜதந்திர ரீதியில் வழி
ஏற்படுத்திக் க�ொடுத்தது என்றால் மிகையாகாது.
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1988 ஆம் ஆண்டு கேணல் கிட்டுவின் வழி
காட்டலில், தமிழீழ மண்ணில் இருந்து இந்திய
ஆக்கிரமிப்பு படையினரை வெளியேற்ற வேண்
டும் என்ற கருத்தை முன்நிறுத்தி டெல்லி வரை
சென்று 1988 த�ொடக்கம் 1989ஆம் ஆண்டு வரை
ஒருவருடம் ஆட்சியில் இருந்த இந்தியப் பிரதமர்
வி.பி. சிங் அவர்களை சந்தித்து ஒரு இராஜதந்திரப்
ப�ோரை மேற்கொண்டிருந்தார். அந்த ப�ோர் பின்னா
ளில் தமிழ் மக்களுக்கு அளப்பெரும் வெற்றியை
யும் ஈட்டித் தந்தது.
	டெல்லிக்கு மட்டுமல்லாது, கர்நாடகா
சென்று இராமகிருஸ்ண ஹெக்டே உட்பட பல
முன்னணி அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்தும்
பேச்சுக்களை மேற்கொண்டிருந்தார். அரசியலில்
உள்ளக அரசியல் மற்றும் வெளியக அரசியல் என
இரு வகை இருக்கின்றது. அதில் விடுதலைப் புலிக
ளின் உள்ளக அரசியலின் இந்தியாவுக்கான இராஜ
தந்திரப் பேச்சாளாராக சிறீ அண்ணா அவர்களே
இயங்கி வந்தார். அவரை திருவான்மியூரில் இந்திய
அரசால் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த
கேணல் கிட்டு அவர்கள் வழிநடத்தியிருந்தார்.
இராஜதந்திர அரசியலில் நிரந்தர நண்பனு
மில்லை, நிரந்தர எதிரியுமில்லை என்பதற்கு
சான்றாக அவர் அன்று தனக்குக�ொடுக்கப்பட்ட
பணியை நிறைவேற்றுவதற்காக சந்தித்த தலைவர்
கள் ஏராளம். அவர்களில் தமிழீழ ப�ோராட்டத்திற்கு
கும் எதிரான ம�ோடி அரசின் பெருங்குழும
வேட்டைச் சட்டங்களைத் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்
எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரிப்பதன் மூலம்
ச�ொந்த மக்களுக்குத் துர�ோகம் செய்து விட்டார்.
தம்மை விவசாயி என்று கூறிக் க�ொள்ள எடப்பாடி
வெட்கப்பட வேண்டும்!
மாநில அரசு க�ொள்முதல் நிலையங்களை
மூடாது எனக் கூறுகிறார், எடப்பாடியார். ஆனால்,
இப்போதுகூட மாநில அரசு ச�ொந்தமாகக் க�ொள்
முதல் செய்யவில்லையே? இந்திய அரசின் உணவுக்
கழகத்திற்காகத் தானே க�ொள்முதல் செய்து
க�ொண்டுள்ளது? உணவுக் கழகத்தையே மூட
இந்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், எடப்
பாடியார் யாருக்காகக் க�ொள்முதல் செய்வார்?
	நெல் க�ொள்முதல், வேளாண் விளை
ப�ொருள் க�ொள்முதல் ஆகியவை இல்லையென்
றால் நியாய விலைக் கடைகளும் மூடப்படும்!
நிலம், வேளாண்மை, வேளாண் விளை
ப�ொருள் விற்பனை ஆகியவை அரசமைப்புச் சட்
டத்தில் மாநில அதிகாரப் பட்டியலில் இருக்கி
ன்றன. தனது அரசின் அதிகாரங்கள் பறிப�ோவதைப்
பற்றிக் கூட கவலைப்படாமல், இச்சட்டங்களை

ஆதரவானவர்களும் உண்டு, எதிரானவர்களும்
உண்டு. எதிரிகளிடமும் ஒரு கருத்து மாற்றத்தை
விதைக்க முற்பட்டிருந்தார் அந்த இராஜதந்திரப்
ப�ோராளி.
இந்த முயற்சியில் அன்று அவர் சந்தித்தவர்
களில் கலைஞர் கருணாநிதி, வை. க�ோபால்சாமி,
பழ. நெடுமாறன், இந்து பத்திரிகை ஆசிரியர் ராம்,
1988 ஆம் ஆண்டு தமிழக முன்னேற்ற முன்னணி
என்ற கட்சியின் தலைவராக இருந்த சிவாஜி
கணேசன், துக்ளக் ஆசிரியர் ச�ோ. இராமசாமி, எழுத்
தாளர் ஜெயகாந்தன், திராவிடக் கட்சித் தலைவர்
வீரமணி என சந்தித்த தலைவர்கள் ஏராளம்.
சட்டத்தரணி தி.க அருள்மொழி அவர்களு
டன் இணைந்து கல்லூரி மாணவர்களை ஒருங்கி
ணைத்து வீதி ஊர்வலங்களை நடத்துவதிலும் அவர்
அரும்பங்காற்றியிருந்தார். Youto India என்ற நூலை
வெளியிடுவதற்காக கிட்டண்ணாவின் அறிவுறுத்த
லின் பேரில் நியூ செஞ்சுரி புத்தகசாலையில் ஆறு
மணி நேரம் காத்திருந்து, தனக்கு வழக்கப்பட்ட
பணியை நிறைவேற்றியதும் இன்று நினைவில்
நிழலாடுகின்றது.
கல்வி, வீரம், சமூகப்பணி என மூன்று தளங்
களில் இருந்தும் தமிழினத்திற்காக பணியாற்றி சிறீ
அண்ணா தனது இரு பிள்ளைகளையும் இணைத்து
மாணவர் படை ஒன்றையும் கட்டியமைத்திருந்தார்.
மிகவும்நெருக்கடியான கால கட்டங்களில்
பல்வேறு தளங்களில் இருந்து அரும்பணியாற்றிய
சிறீ அண்ணா அவர்கள் தாயகத்திலும், பிரித்தானி
யாவிலும் பல்துறை கல்வியாளர்களையும் உருவா
க்கியுள்ளார். மிகவும் மென்மையான சுபாவம்
க�ொண்ட இவரை “மிதித்தால் புல்லுக்கும் வலிக்
காத ப�ோராளி” என தலைவர் செல்லமாக அழைப்
பதுண்டு.
தமிழ் இனத்தின் விடுதலைப் ப�ோரானது
மிகப்பெரும் இராஜதந்திர நகர்வை ந�ோக்கி இன்று
நகர்ந்து வருகையில், அந்தத் தளத்தில் அனுபவம்
வாய்ந்த சிறீ அண்ணாவை இழந்தது என்பது
பெரும் இழப்பாகும்.
அவர் விட்ட பணியை த�ொடர்ந்து எம்மக்
களின் விடுதலையை வென்றெடுப்பதே நாம் இந்த
ப�ோராளிக்கு செலுத்தும் அஞ்சலியாகும்.

ஆதரிக்கிறார்.
மாநில அதிகாரப் பட்டியலில் உள்ள வேளா
ண்மையை, இச்சட்டங்களின் வழியே தனது முற்று
முழுதான அதிகாரத்தின் கீழ் க�ொண்டு செல்கிறது
ம�ோடி அரசு. மிகப்பெரும் ப�ோராட்டங்களின்
விளைவாக
ஐட்ரோகார்பன்
திட்டங்களுக்கு
எதிராக எடப்பாடி அரசு தடைச்சட்டம் க�ொண்டு
வந்துள்ளதல்லவா, அந்தச் சட்டங்களையெல்லாம்
இந்த புதிய வேளாண் சட்டங்கள் உடைத்தெறிந்து
விடும். இதுகுறித்தெல்லாம் எடப்பாடியாருக்கு
ஒரு கவலையும் இல்லை!
இந்த மூன்று வேளாண் அழிப்புச் சட்டங்
களும் ஒட்டும�ொத்த இந்திய மக்களைப் பெருங்
குழுமங்கள் வேட்டையாடி, வறுமையிலும் பட்டி
னிச்சாவிலும் வீழ்த்தும் தன்மை க�ொண்டவை.
தேசிய இனத் தாயகங்களை சிதைக்கக்கூடியவை.
எனவே, இதனை முறியடிக்கும் ப�ோராட்டங்களை
இன்னும் வீச்சுடன் விரிவுபடுத்த வேண்டியதே
காலத்தின் தேவை!
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கூறிய நாடுகளின் கூட்டணியில் இணைந்து
தமக்குத் தேவையானவற்றை பெறவே முற்படும்.
எனினும் அவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் வழியை
பிரேசில் தேடக்கூடும்.
ஆபிரிக்க நாடுகள் பல விடயங்களில் தமக்
கிடையிலான ஒற்றுமையை வலுப்படுத்த முற்
படும். ஆசிய நாடுகளும் மேற்கூறிய நாடுகளின்
கூட்டணியில் இணைந்து தமக்குத் தேவையான
வற்றை பெறவே முற்படும்.
ஆனால் சீனாவுக்கு எதிரான கூட்டணியை
வலுப்படுத்துவதில் அமெரிக்கா அதிக அக்கறை
அதாவது கடந்த இரு தசாப்தங்களாக
செலுத்தும். அண்மையில் கூட பிரேசில், இஸ்ரேல்,
மறைந்து ப�ோன பனிப்போர் நிலையை அமெரிக்க
இந்தியா, அவுஸ்திரேலியா, யப்பான் மற்றும்
- சீனா ம�ோதல்கள் மீண்டும் உருவாக்கும் நிலையை
தென்கொரியா ஆகிய நாடுகளின் வெளிவிவகார
எட்டியுள்ளது. எனினும் படைத்துறை அஞ்சல�ோட்
அமைச்சர்களை அமெரிக்கா ஒருங்கிணைத்து
டங்களில் ரஸ்யாவும் புறக்கணிக்க முடியாத சக்தி
கூட்டம் ஒன்றை நடத்தியிருந்தது. ஆனால் ஐர�ோ
யாக வளர்ந்து வருகின்றது. அதிஉயர் த�ொழில்நுட்ப
ப்பிய நாடுகள் இதில் பங்கெடுக்கவில்லை.
ஏவுகணைகள்
(hypersonic
rockets)
மற்றும்
	க�ோவிட்டுக்கு பின்னரான உலக மாற்றம்
அணுவாயுதங்களில் அதன் வளர்ச்சி அதிகம்.
என்பது உலக நாடுகளுக்கு இடையிலும், நாடுகளு
அதன் எரிப�ொருள் வளமும் உலக ப�ொருளாதார
க்குள்ளேயும் இடம்பெறலாம் என்பதே தற்போ
வளர்ச்சியில் முக்கியத்துவம் வகிக்கும். சிரியா
தைய கணிப்பு. அமெரிக்காவில் ஏற்பட்ட கறுப்
மற்றும் கிரைமியா விவகாரங்களில் அதன் மீள்பிர
பின மக்களின் ப�ோராட்டம் பல நாடுகளிலும்
வேசத்தைக் கண்டிருந்தோம். அதாவது மூன்று
பரவத் தலைப்பட்டுள்ளது. அதாவது காலனித்து
முனைவாக்கம் உள்ளதாக உலகம் பிளவடையப்
வத்தினால் இணைக்கப்பட்ட இனங்கள் அல்லது
ப�ோகின்றது.
ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் ப�ோராடத் தலைப்பட்டுள்
சீனாவும், ரஸ்யாவும் ம�ோதிக்கொண்டால்,
ளனர்.
அமெரிக்காவுக்கு அனுகூலமாகலாம். ஆனால்
தற்போது இரு நாடுகளும் ப�ொருளாதார நலன்
களில் தங்கியிருக்கின்றன. எனவே அதற்கான சாத்தி
யங்கள் அருகில் இல்லை.
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க�ோவிட்-19 என்ற உலகளாவிய த�ொற்றுந�ோயின்
தாக்கதினால் மிகப்பெரும் ப�ொருளாதார, உயிர்
மற்றும் சமூக பாதிப்புக்களை உலகம் சந்தித்த
ஆண்டாக 2020 கடந்து செல்கின்றது. இரண்டாம்
உலகப்போருக்கு பின்னர் குறுகிய காலத்தில் அதிக
ப�ொருளாதார மற்றும் உயிரிழப்புக்களை உலகம்
சந்தித்தது இந்த வருடம் தான்.

இந்த தாக்கத்தின் விளைவுகள் எவ்வாறு இருக்
கும் என்பதே தற்போதுள்ள கேள்வி. எதிர்வரும்
வருடங்களில் பூக�ோள அரசியலில் இதன் தாக்கம்
எவ்வாறு இருக்கும் என்பதுடன் இது உள்நாட்டு
அரசியல் மற்றும் ப�ொருளாதார க�ொள்கைகளில்
மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா என்றால், அந்த மாற்றத்
திற்கு முதலில் பலியானவர் அமெரிக்க அதிபர்
ட�ொனால்ட் ட்ரம்ட் தான்.
அதாவது க�ொர�ோனா வைரஸின் தாக்கத்
திற்கு பின்னரான உலக ஒழுங்கு என்பது ஒரு புதிய
வடிவத்திற்குள் செல்லும் சாத்தியங்கள் உள்ளதா
கவே தென்படுகின்றது. இரண்டாவது உலகப்
ப�ோருக்கு பின்னர் உலக ஒழுங்கில் ஏற்பட்ட
மாற்றம் ஒன்றுக்கு ஒப்பான மாற்றங்கள் நிகழலாம்
என்ற எதிர்பார்ப்பும் மேல�ோங்கி வருகின்றது.

எதிர்வரும் வருடங்களில் ம�ொத்த உற்பத்தியிலும்,
வர்த்தகத்திலும் சீனாவின் ப�ொருளாதாரம், அமெரி
க்காவின் முதலாவது இடத்தை கைப்பற்றிவிடும்.
சீனாவின் ப�ொருளாதார வளர்ச்சி என்பது படைத்
துறை வியூகம் சார்ந்தது அல்ல என மேற்குலகம்
நம்பிவந்த ப�ோதும், அதுவும் தவறான கணிப்பு
என்பது தற்போது மெல்ல மெல்ல வெளிவருகி
ன்றது.
இந்த நிலையில் அமெரிக்காவின் வெளிவி
வகாரக் க�ொள்கைகள் என்னவாக இருக்கும்
என்ற கேள்வியும் உள்ளது. ஆனால் அமெரிக்கா
தனது முன்னைய க�ொள்கைகளான ப�ொருளாதார
மையம், த�ொழில்நுட்பத்தில் முதன்மை, படைத்
துறை வல்லாதிக்கம் ப�ோன்றவற்றையே தக்க
வைக்க முற்படும். ஆனால் க�ோவிட் ஏற்படுத்தியு
ள்ள தாக்கம் அதில் எதிர�ொலிக்கும்.
எனவே தனது ப�ொருளாதார வளர்ச்சி
மற்றும் படைத்துறை கேந்திர உறுதித்தன்மை
ப�ோன்றவற்றை பாதுகாப்பதற்கு அமெரிக்கா மிகக்
கடுமையாக நடந்துக�ொள்ளும் என்ற ப�ோதும்,
மிகப்பெருமெடுப்பிலான படை நடவடிக்கை
களை அது தவிர்க்கவே முற்படும்.
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இந்த வருடம் ஏற்பட்ட க�ொர�ோனா
நெருக்கடி அமெரிக்க - சீனா உறவை அதிகம்
பாதித்துள்ளது. ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகள், பயண
த்தடை, சீன நிறுவனங்கள் மீதான தடை, சீன
சமூகவலைத்தள நிறுவனங்கள் மீதான தடை,
த�ொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் மீதான தடை
என்பவற்றை அமெரிக்கா சீனா மீது க�ொண்டு
வந்துள்ளது. அதற்கு சீனாவும் பதிலடிகளை க�ொடு
த்தே வந்துள்ளது.
ட்ரம்ப் மேற்கொண்ட இந்த நடவடிக்கை
களில் பலவற்றை பைடனும் த�ொடரவே செய்வார்.
அதுமட்டுமல்லாது, இந்து-பசுபிக் பிராந்தியத்தில்
உள்ள நாடுகள் இந்த ப�ோட்டியில் சிக்குண்டு
கடுமையான விளைவுகளைச் சந்திக்கலாம். இந்த
பிராந்திய ஆதிக்கப் ப�ோட்டியில் பிரான்ஸை
த�ொடர்ந்து ஜேர்மனியும் தன்னை இணைத்துக்
க�ொண்டுள்ளது. இது ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின்
தலையீட்டை இந்து-பசுபிக் பிராந்தியத்தில் உருவா
க்கியுள்ளது.
அதாவது க�ொர�ோனாவுக்கு பிந்திய உலகம்
மூன்று முனைவாக்கம் க�ொண்டதாக அல்லது, பல
முனைவாக்கங்களைக் க�ொண்டதாக இருக்கும்
என்ற எதிர்பார்ப்பும் த�ோன்றியுள்ளது. ஐர�ோப்பிய
ஒன்றியமும் இதில் கனதியான பாத்திரம் வகிக்
கும். பிரான்ஸ் அதிபர் மக்ரோன் மற்றும் ஜேர்மனி
யின் தலைவர் அஞ்ஜெலா ஆகிய�ோரின் அண்மைய
நடவடிக்கைகள் அதனைத் தான் காட்டுகின்றன.
அதாவது உலகமயமாக்கல் மறைந்து, ஒவ்
வ�ொரு நாடும் தன்னையும் தனது நலன்களையும்
முன்நிறுத்தும் நிலை ஒன்று உருவாகி வருகின்றது.
அதனை தான் அமெரிக்கர்களே முதன்மையான
வர்கள் என்ற ட்ரம்பின் க�ொள்கையும், ஐர�ோப்பிய
ஒன்றியத்தில் இருந்து வெளியேறிய பிரித்தானியா
வின் முடிவும் எடுத்துக் காட்டுகின்றன. இந்த நிலை
ப்பாட்டை க�ொர�ோனா வைரஸ் நெருக்கடி மேலும்
விரைவுபடுத்தியுள்ளது.
காலநிலை மாற்றம், மனித உரிமைகள், குடிவரவு,
வர்த்தகம் ப�ோன்ற துறைகளில் அமெரிக்கா, சீனா
மற்றும் ரஸ்யாவின் நடவடிக்கைகளில் அழுத்த
ங்களை ஏற்படுத்தம் தகமை ஐர�ோப்பிய ஒன்றி
யத்திற்கு உண்டு. இலத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும்
கரிபியன் பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகள் மேற்

சுகாதார வசதிகள், சலாச்சாரம், ம�ொழி.
சமூக மற்றும் பண்பாடு என்ற பல விடயங்களில்
இனங்கள் தமது நாட்டுக்குள்ளேயே முரண்படும்
ஏதுநிலை ஒன்றும் உருவாகியுள்ளது. ப�ொருளாதார
முதலாளித்துவம் அல்லது நிறுவனங்களுக்கு
எதிராகவும் மக்கள் கிளர்ந்து எழுந்துள்ளனர். சிலி,
க�ொலம்பியா மற்றும் ஈகுவாட�ோர் பகுதிகளில்
இடம்பெற்ற பேரணிகளின் த�ொடர்ச்சியாக தற்
ப�ோது இந்தியாவிலும் விவசாயிகளின் ப�ோர்
வெடித்துள்ளது. இந்த ப�ோராட்டத்திற்கான பிர
தான காரணங்களாக வேலைவாய்பின்மை, ப�ொரு
ளாதார வீழ்ச்சி, பட்டினி என்பவற்றை குறிப்பிட
லாம்.
	பல நாடுகளில் ஏற்கனவே உள்ள இன
முரண்பாடுகளை க�ோவிட்டுக்கு பின்னரான நிலை
மேலும் விரிவாக்கம் அடையச் செய்வதுடன்,
ஒடுக்கப்படும் மக்களும் தமக்கான சுதந்திரத்தை
தேடுவர்.
புதிய பேய்களின் கூட்டு என்ற அமெரிக்
காவின் க�ொள்கைக்குள் அடங்கும் ஈரான், வட
க�ொரியா, வெனிசுலா மற்றும் சிரியா ப�ோன்ற
நாடுகள் கூட முறியடிக்கப்பட முடியாத சக்திகளாக
வளர்ந்துள்ளன. அதற்கான காரணம் இந்த உலக
முனைவாக்கத்தில் அவைதாம் தப்பிப்பிழைப்பதற்
கான வழியை தேடிக்கொண்டுள்ளதே.
அதாவது எதிர்வரும் வருடங்களில் உலகில்
உள்ள அமைப்புக்களிலும், உள்நாட்டு அரசியலி
லும், உலக பூக�ோள அரசியல் ஒழுங்கிலும் பல
மாற்றங்கள் நிகழலாம். இந்த மாற்றங்களை உள்
வாங்கி ஒற்றுமையாகவும், உறுதியுடனும் செயற்
படும் இனம் தன்னை தக்கவைத்துக் க�ொள்ளும்
என்பதே இயற்கையின் நியதி.
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ன்றி, சாதாரண குற்றச் செயல்களைப் புரிந்த குற்ற
வாளிகள் அல்ல; பயங்கரவாதிகளுமல்ல.
நீதிமன்றத்தின் உத்தரவைப் பெற்று விளக்
கமறியலில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருப்பவர்களை
விசாரணைக்காக வெளியில் க�ொண்டு செல்வ
தென்றால், உரிய நீதிமன்றத்தின் உத்தரவைப்
பெற்றிருக்க வேண்டும். ஆனால், பயங்கரவாதத்
தடைச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு விளக்க
மறியலில் வைக்கப்பட்டிருப்பவர்களை எந்தவித
அனு மதியுமின்றி இராணுவ புலனாய்வாளர்களும்,
பயங்கரவாதத் தடுப்புப் ப�ொலிஸ் பிரிவினரும்
தமது முகாம்களுக்கு க�ொண்டு சென்ற விசாரணை
செய்கின்ற நடைமுறைகள் இடம்பெற்று வருகி
ன்றன.
அதனையும்விட சித்திரவதை முறையிலான
விசாரணைகளின்போது சந்தேக நபர்களினால்
தெரிவிக்கப்படுகின்ற வாக்குமூலங்கள், ஒப்புதல்
வாக்கு மூலமாக, நீதிமன்ற விசாரணைகளின்
ப�ோது அவர்களுக்கு எதிராகப் பயன்படுத்துகின்ற
ம�ோசமான மனிதாபிமானமற்ற செயற்பாடும்
பயங்கரவாதத் தடைச்சட்டத்தில் சட்டரீதியாக
கைக்கொள்ளப்படுகின்றது.
இதுப�ோன்ற மனிதாபிமானமே இல்லாத
க�ொடுமையான சட்டவிதிகளையும், சட்டரீதியான
நடைமுறைகளையும் க�ொண்ட பயங்கரவாதத்
தடைச்சட்டம் யுத்தம் முடிவடைந்து பதின�ொரு
ஆண்டுகள் கழிந்த பின்னரும் த�ொடர்ந்து செயற்படு
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எவ்வாறு நாம் ஏற்க முடியும்? அவ் ஆவணத்தை
நாம் முற்றாக நிராகரிக்கின்றோம்.
ஐங்கிய நாடுகள் மனித உரிமைப் பேர
வைத் தீர்மானத்தில் இருந்து தள்ளி நின்று
அதற்கு எமது பகைமையை வெளிக்காட்டுவது
சரியானதா என்ற கேள்வி உங்கள் மனதில் பூதா
காரமாக எழுந்துள்ளதை நான் அவதானிக்கக்
கூடியதாக உள்ளது. ஆனால் ஐக்கிய நாடுகள்
குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கோ ஐக்கிய நாடுகள்
நீதி மன்றத்திற்கோ இலங்கையைக் க�ொண்டு
செல்ல தமிழர் தரப்பார் இதுவரையில் எந்த
நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கவில்லை. ஐக்கிய
நாடுகள் மனித உரிமைப் பேரவைக் கூட்டுத்
தீர்மானத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்றோ பேர
வையைப் பகிஸ்கரியுங்கள் என்றோ நான் கூறவி
ல்லை. நான் கூறுவது என்னவென்றால், பேரவை
யின் கூட்டுத் தீர்மானத்தை மேலும் பலப்படுத்த
மேல் நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்பதே
யாகும்.
வடக்கு மாகாணசபையும், தமிழ்த்தேசியக்
கூட்டமைப்பு சார்ந்த உள்ளூராட்சி மன்றங்கள்
சிலவும் ஏற்கனவே இலங்கையை சர்வதேச குற்ற
வியல் நீதிமன்றத்திற்குப் பாரப்படுத்த வேண்டும்
என்று ஒருமனதாக கூட்டுத் தீர்மானங்களை
நிறைவேற்றியுள்ளன. அத்துடன் TELO, EPRLF,

வரவு செலவுத்திட்ட ... த�ொடர்ச்சி...
பதில்:
	கேள்வி தெளிவில்லாதது.
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு விக்னேஸ்
வரனிடம் கேட்டப�ோது, தான் தனது நடவடிக்
கைக்கு விளக்கம் தெரிவித்து அறிக்கை விடுத்துள்
ளதாக தெரிவித்து பதில் தர மறுத்துள்ளார்.
இந்தச் சம்பவங்களின் ஊடாக நாம்
ஒன்றை தெளிவாக புரிந்து க�ொள்ள முடிகின்றது.
அதாவது தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களில்
பெரும்பாலனர்களின் பேச்சுக்கும் செயற்பாடுக
ளுக்கும் வேறுபாடுகள் உண்டு. அதாவது தமிழ்
மக்களை அவர்கள் த�ொடர்ந்து ஏமாற்றுகின்றனர்.
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த்தப்பட்டு வருகின்றது.
இந்தப் பயங்கரவாதத் தடைச்சட்டத்தின்
கீழ் கைது செய்யப்பட்ட பலர் இன்னும் சிறைச்
சாலைகளில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள்.
அவர்களைப் பிணையில் செல்ல அனுமதிக்க
வேண்டும் அல்லது அவர்களுக்கு எதிரான நீதிமன்ற
விசாரணைகளைத் துரிதப்படுத்தி வழக்குகளை
முடிவுறுத்த வேண்டும் என்ற க�ோரிக்கைகள் செவி
டன் காதில் ஊதிய சங்காகி இருக்கின்றன.
விடுதலைப்புலிகளின் அமைப்பில் இணை
ந்து இராணுவத்திற்கு எதிரான யுத்தத்தில் நேரடி
யாகப் பங்கேற்றிருந்தவர்கள் புனர்வாழ்வுப் பயற்சி
முகாம்களில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்து ப�ொது
மன்னிப்பின் கீழ் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கி
ன்றார்கள்.
ஆனால் விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பு
இராணுவ ரீதியாக அழிக்கப்பட்ட நிலையில், அந்த
அமைப்பினருக்கு உதவினார்கள் என்ற காரணத்தி
ற்காக சந்தேகத்தின்பேரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள
தமிழ் அரசியல் கைதிகளுக்குப் ப�ொதுமன்னிப்பு
மில்லை; சாதாரண நிலையிலான பிணை அனுமதி
யுமில்லை; அல்லது விடுதலையும் இல்லை.
அதையும்விட ம�ோசமான நிலைமை
என்னவென்றால், ப�ோராட்டங்களில் நேரடியாகப்
பங்கேற்றிருந்தவர்களைவிட
சந்தேகத்திற்குரிய
இவர்களையே அரசாங்கங்களும், ஆட்சியாளர்க
ளும் பயங்கரவாதிகள், பயங்கரமானவர்கள் எனக்
கூறி பல வருடங்களாக அவர்களை சிறைச்சாலை

களில் அடைத்து வைத்திருக்கின்றார்கள்.
	பயங்கரவாத அமைப்பு என்று பிரகடனப்
படுத்தி, தடை செய்யப்பட்ட விடுதலைப்புலிகள்
அமைப்பும் இல்லை. அதன் உறுப்பினர்களான
ஆயுதமேந்திப் ப�ோராடுகின்ற விடுதலைப்புலி
களும் இல்லை. இந்த நிலைமையில் அவர்களுக்கு
உதவினார்கள் என்ற சந்தேகத்தின்பேரில் கைது
செய்யப்பட்ட சூழ்நிலைக் கைதிகளை பயங்கர
வாதிகள் என எப்படி கூற முடியும்? பயங்கரவாதி
கள் எனக் கூறி அவர்களை எத்தனை காலத்துக்குத்
தடுத்து வைத்திருக்க முடியும்?
அவர்களை அரசியல் கைதிகளாக ஏற்றுக்
க�ொள்ள பிடிவாதமாக மறுத்து வருகின்ற அரசாங்
கம், அவர்கள் த�ொடர்பில் நீதிமன்றமே தீர்மானம்
எடுக்கும். அரசியல் காரணிகள் செயற்படுத்தப்பட
மாட்டாது என்று அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாட்டை
அமைச்சரவை இணை பேச்சாளர் உதய கம்மன்பில
கூறியிருப்பது வேடிக்கையாக இருக்கின்றது.
சட்டரீதியான நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள்
என்பது காலம் கடத்தாமல் முன்னெடுக்கப்பட
வேண்டியது. அதுவே நீதித்துறையின் இலட்சணம்.
ப�ொலிஸ் விசாரணைகளையும் நீதிமன்ற விசார
ணைகளையும் சாம்பாராகக் கலந்து காலம் கடத்து
வது ஒருப�ோதும் சட்ட நடவடிக்கையாகாது. நீதி
மன்ற நடைமுறையுமாகாது. இது அப்பட்டமான
இனவாதப் ப�ோக்கிலான அரசியல் பழிவாங்கல்.
க�ொடுங்கோலாட்சியின்வெளிப்பாடேயன்றி
வேற�ொன்றுமில்லை.

TULF, PLOTE மேலும் ஈழத்தமிழ்ச் சுயாட்சிக் கழ
கம் ஆகியவற்றுடன் எனது கட்சியும் சேர்ந்து
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைப் பேரவை
ஆணையாளரிடம் சென்ற வருடமே மார்ச்
மாதத்தில் இலங்கையை சர்வதேச குற்றவியல்
நீதிமன்றத்திற்குப் பாரப்படுத்தக் க�ோரியுள்ளோம்.
ஆகவே இன்றைய நிலையில் ஐக்கிய நாடுகள்
ப�ொதுச் சபையினரிடம�ோ, ஐக்கிய நாடுகள்
பாதுகாப்புச் சபையினரிடம�ோ இலங்கையை
சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கோ ஐக்கிய
நாடுகளினால் விசேடமாக நியமிக்கப்பட்ட
சர்வதேச குற்றவியல் தீர்ப்பு ஆயத்திற்கோ பாரப்
படுத்துமாறு க�ோரிக்கை விடுக்க வேண்டும்
என்று ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைப் பேரவை
யிடம் நாம் கேட்கலாம்.
அதே நேரத்தில் சமாந்திரமாக நாம் இலங்
கையை சர்வதேச நீதிமன்றின் முன் கூட்டிச்
செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இது
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைப் பேரவை முன்
பான ப�ொறிமுறைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு
நடைமுறைச் சாத்தியமான செயற்பாடாகும்.
இவற்றைச் செய்ய முடியுமா, முடியாதா என்று
மயங்கி நிற்கக் கூடாது. எமது மக்களின் பிரதி
நிதிகள் என்ற முறையில் இவற்றைச் செய்வது
எமது கடமையும், கடப்பாடாகவும் அமைகி
ன்றது.
இலங்கையை சர்வதேச குற்றவியல்

நீதிமன்றத்திடம் பாரப்படுத்த வேண்டும் என்று
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைப் பேரவையிடம்
க�ோரிக்கை விடும் அதே நேரம், ஐக்கிய நாடுகள்
விசேட ஆய்வாளர் ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும்
என்றும் அந்தப் பேரவையிடம் க�ோரிக்கை
விடலாம். அதாவது இலங்கையில் நடைபெறும்
மனித உரிமை மீறல்கள், காணி அபகரிப்பு
ப�ோன்றவற்றைக் கண்காணிக்கவும், ஆராயவும்
இவ்வாறான ஒரு ஆய்வாளரை நியமிக்கக் க�ோர
லாம். அத்துடன் ஒரு சுயாதீனமான விசாரணைப்
ப�ொறிமுறைய�ொன்றையும் தாபித்து ப�ொறுப்புக்
கூறலையும் ப�ோர்க்குற்ற செயல்ப்பாடுகளையும்
ஆராயுமாறு க�ோரலாம்.
இவற்றை முழுமனதுடன் நடைமுறைப்
படுத்த நீங்கள் முன்வர வேண்டும் என்று
க�ோரி க்கை விடுக்கின்றேன். இந்த அடிப்படை

அத்துமீறும் ....த�ொடர்ச்சி ...
ன்ற மீன்பிடிப்
படகுகளை கட்டுப்படுத்த
வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
	மேலும் எல்லை தாண்டிவருகின்ற மீனவர்
களை கட்டுப்படுத்த இலங்கை கடற்படையினர்
எந்தவிதமான நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கவி
ல்லை எனவும் உரிய வகையில் எல்லை தாண்டி
வரும் இந்திய மீனவர்களைக் கட்டுப்படுத்
தினால் தமது வாழ்வாதாரம் சிறந்த முறையில்
இருக்கும் என்றும் ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள
மீனவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதே நேரம் இந்திய மீனவர்களின் அத்து
மீறலைத் தடுக்கும் முகமாக எதிர்வரும் 30ஆம்
திகதி இலங்கை மற்றும் இந்தியா இடையில்
பேச்சுவார்த்தை இடம்பெறவுள்ளதாக கடற்
ற�ொழில் நீரியல் வளத்துறை அமைச்சர் டக்ளஸ்
தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார்.

யில் ஒரு கடிதத்தை வரைந்து தமிழ்க் கட்சிகள்
எல்லோரும் சேர்ந்து கையெழுத்திட்டு அதனைப்
பாரப்படுத்தலாம். நீங்களும் தமிழ்த்தேசியக்
கூட்டமைப்பும் இவற்றைச் செய்ய ஒத்துழைப்
பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன்.
நாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த நடவடிக்கை
களை எடுப்போமாக! எனது கட்சி இதற்காக உங்க
ளுக்கு முழு ஆதரவையும் நல்கும் என்ற நம்பி
க்கை எனக்குண்டு.” என்று அந்தக் கடிதத்தில்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கடந்த 2004ஆம் ஆண்டில் இருந்து இந்திய
மீனவர்களின் அத்துமீறல் செயற்பாடுகள் த�ொடர்
பாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பேச்சு
வார்த்தைகள் த�ொடர்ந்து 5 முறை நடந்துள்ளன.
ஆனாலும் ஆர�ோக்கியமான எந்த முடிவுகளும்
எட்டப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

புதிய தீர்மானம் ....த�ொடர்ச்சி ...
டுகின்றது.
இதனிடையே, 89 பில்லியன் ரூபாய்கள்
பெறுமதியான மிலேனியம் சலஞ்ச் என்னும்
உடன்பாட்டை கைவிட அமெரிக்கா தீர்மானித்
துள்ளது. சிறீலங்கா அரசு ஒத்துழைக்காததே
அதற்கான காரணம் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
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“பலகுடை நீழலும் தங்குடைக்கீழ்க் காண்பார்
அலகுடை நீழ லவர்”

“உழுவதனால் தானிய வளத்தை உடைய
உழவர், உலகம் முழுவதிலுமுள்ள பல அரசர்
நாட்டையும் தமது குடையின் கீழாகவே காண்பா
ர்கள்” எனும் வள்ளுவர் வாக்கிற்கு ஏற்ப க�ோளமய
மாக்கப்பட்ட நவீன யுகத்தில் மனிதர்கள் இயந்தி
ரமாக மாறி வருவது நாம் அறிந்த உண்மையே.
இருப்பினும் அபிவிருத்தியில் எந்த அளவிற்கு
உயரத்திற்கு சென்றாலும், உண்ணும் உணவினை
ப�ொறுத்த மட்டில் அனைவருமே விவசாயத்திற்கு
கீழ்ப்பட்டவர்களே என்றைக்கு மனிதர்கள் தனது
தேவைக்காகவும், த�ொழிலுக்காகவும் நகரங்களை
ந�ோக்கி இடம்பெயர்ந்து செல்லத் த�ொடங்கினார்
கள�ோ அன்றில் இருந்தே மனிதர்கள் நவீன உலகத்
திற்கு தம்மை பழக்கப்படுத்திக் க�ொண்டு விட்டார்
கள். த�ொழிநுட்ப விருத்தியில் உச்சம் த�ொடும்
த�ொழிநுட்ப நிறுவனங்களின் அடியில் பல விவ
சாய நிலங்கள் அடையாளம் இன்றி நசுக்கப்படுகி
ன்றன. அது ப�ோதாது என்று நச்சு வாயுக்களும்,
திண்மக் கழிவுகளும் தம் பங்கிற்கு விவசாயத்தை
சீர்குலைக்கின்றன. இவ்வாறான சிக்கலான கால
கட்டத்தில் விவசாயம் பற்றியும் விவசாயத்தின்
அவசியம் பற்றியும் எடுத்துரைப்பது அவசியமான
ஒன்றாகின்றது.
இவ் விவசாயம் என்பது உழவு, வேளா
ண்மை, கமம் ப�ோன்ற வெவ்வேறுபட்ட பெயர்
களினால் கூறப்படுகின்றது. உணவு உற்பத்தி பயிர்
களை உற்பத்தி செய்தல், கால்நடை வளர்த்தல்
என்பவற்றைக் குறிப்பதாக விவசாயம் காணப்படு
கின்றது. விவசாயிகள் ஆரம்ப காலங்களில் எந்த
வித நவீன யுத்திகளையும் பயன்படுத்தாது இயற்
கையாகவே பெற்றுக் க�ொள்ளப்படுகின்ற ப�ொரு
ட்களைக் க�ொண்டே தமது விவசாயத்தைப் மேற்
க�ொண்டனர்.
“நெல்லுக்கு நண்டோட வாழைக்கு வண்டி
ய�ோட தென்னைக்குத் திருவாரூர்த் தேர�ோட”
எனும் பழம�ொழிக்கமைவாக ஒவ்வொரு பயிரை
யும் அதற்குரிய த�ொழிநுட்பத்திற்கு தகுந்தாற்
ப�ோல் பயிரிட வேண்டும். அதன்படி காலநிலை,
நிலத் த�ோற்றம், மண்வளம், நீர்வளம் ப�ோன்றவை
விவசாயத்தில் தாக்கம் செலுத்துவதனூடாக விவசா
யத்தில் வேறுபாடுகளையும், விவசாயத்தின் பரவ
லையும் நிர்ணயம் செய்கின்றன. இவற்றைக் கருத்
தில் க�ொண்டே எந்த எந்தக் காலங்களில் என்ன
பயிர் செய்ய வேண்டும், எந்த நிலத்திற்கு எந்த
பயிர் உகந்தது, எந்த பயிரை எப்பொழுது எந்த
நிலத்தில் பயிரிட்டால் விளைச்சல் அதிகமாகக்
கிடைக்கும் என்றெல்லாம் தீர்மானிக்கப்பட்டு
விவசாயம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. இந்த வகை
யிலே விவசாயமானது ஒருங்கிணைப்பு தன்மை,
கையாழும் முறைகள், விளையும் பயிர் என்பவற்
றைக் கருத்தில் க�ொண்டு

• தன்னிறைவு வேளாண்மை
• மாற்றிட வேளாண்மை
• தீவிர வேளாண்மை
• வணிக வேளாண்மை
• பரந்த இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தும் வேளா
ண்மை
• கலப்பு வேளாண்மை என்றவாறு வகைப்படு
த்தப்படுகின்றது.

தன்னிறைவு வேளாண்மை

இது, எளிய தன்னிறைவு வேளாண்மை,
தீவிர தன்னிறைவு வேளாண்மை என இரண்டாக
வகைப்படுத்தப்படுகின்றது. விவசாயிகள் தமக்கும்
தமது குடும்பங்களுக்கும் என தமக்கு ப�ோதுமான
அளவு பயிர்ச்செய்கையை மேற்கொள்ளும் முறை
மையே தன்னிறைவு வேளாண்மை ஆகும்.

மாற்றிட வேளாண்மை

மக்கள் தமது நிலத்தில் ஒரு பகுதியை சரி
செய்து மண்ணைப் பண்படுத்தி அதில் விவசாய
த்தை மேற்கொள்வர். அறுவடை முடிந்ததும் அந்த
நிலங்கள் தரிசு நிலங்களாக விடப்பட்டு வேறு ஒரு
நிலத்தை அவ்வாறே பண்படுத்தி விவசாயத்தை
மேற்கொள்வர். இம் முறைமையே மாற்றிட வேளா
ண்மை எனப்படுகின்றது இதன் காரணமாக இடப்
பெயர்வு வேளாண்மை எனவும் அழைக்கப்படுகி
ன்றது. மண்ணிற்கான ஊட்டச் சத்துக்களை வழங்கு
வதற்கும் பூச்சிக் கட்டுப்பாட்டினை மேற்கொள்வத
ற்கும் இவ்வாறு மேற் க�ொள்ளப்படுகின்றது. இம்
முறைமை பிரேசில் - ர�ொக்கா எனவும், மத்திய
அமெரிக்கா - மில்பா எனவும், இந்தியா - பேவார்,
ப�ோடா என்றெல்லாம் வேறுபட்ட பெயர்களுடன்
அழைக்கப்படுகின்றது.

தீவிர வேளாண்மை

இங்கு விவசாய நிலங்கள் ஒரு ப�ோதும்
வெற்று நிலங்களாக விடப்படாமல் உரவகைகள்
அதிக விளைச்சல் தரும் விதைகள் ஆகியவற்றைப்
பயன்படுத்தி குடும்ப உறுப்பினர்கள் இணைந்து
தீவிர விவசாயத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். இம் முறை
மக்கள் த�ொகை அதிகளவில் க�ொண்ட ஆசியப்பகுதி
களிலே காணப்படுகின்றது. அதிகளவிற் இங்கு
நெற்பயிர்களே பயிரிடப்படுகின்றன.

வணிக வேளாண்மை

இங்கு இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தி
பயிர்கள் பயிரிடப்படுகின்றன. இதன்படி இந்த
முறை பரந்த வேளாண்மை முறை எனப்படுகின்
றது. இங்கு க�ோதுமை அதிகளவில் பயிரிடப்படுவ
துடன் தென் அமெரிக்கா, வட அமெரிக்கா ப�ோன்ற
பகுதிகளில் இம்முறை காணப்படுகின்றது.

த�ோட்டப்பயிர்கள்

இது த�ொடர்ந்து பல வருடங்களுக்கு பயன
ளிப்பதற்காக பயிரிடப்படுகின்ற முறை ஆகும்.
இது அயன மண்டல பகுதிகளில் பெரும் நிலப்பரப்
புக்களை அடியாகக் க�ொண்டு மேற்கொள்ளப்படு
வதுடன், இங்கு தேயிலை, க�ோப்பி, இறப்பர்
ப�ோன்ற பயிர்கள் பயிரிடப்படுகின்றன. இலங்கை,
இந்தியா, இந்தோனேசியா ப�ோன்ற நாடுகளில்
இவ் வேளாண்மை முறை பின்பற்றப்படுகின்றன.

கலப்புப் பண்ணை

இங்கு பயிர் விளைவித்தலுடன் கால்நடை
வளர்ப்பும் இணைத்து மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.
இதன் அடிப்படையில் இது ஒருங்கிணைந்த
பண்ணை முறை எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது.
பயிர்களுடன் இணைத்து பால், முட்டை, இறைச்சி
என்பன உற்பத்தி செய்யப்படுவதனால் இங்கு
இழப்பீடுகளை சரிப்படுத்திக்கொள்ள முடியும்.
மேற்கு ஐர�ோப்பாவில் இம் முறை ப�ொதுவானதாக
காணப்படுவதுடன் உலகின் பல பாகங்களிலும் இக்
கலப்பு முறையிலான வேளாண்மை பின்பற்றப்
படுகின்றது.
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இவ்வாறு பல்வேறு வகைகளில் வகைப்படு
த்தப்படும் விவசாயமானது, இன்று இலங்கை,
இந்தியா ப�ோன்ற சில வளர்முக நாடுகளில் ஆப
த்தை எதிர்கொள்ளும் இக்கட்டான நிலை காணப்
படுகின்றது. அபிவிருத்தியை ந�ோக்கி முன்னேறு
வதனை ந�ோக்காகக் க�ொண்டு முன்னேறிச் செல்வ
தில் கவனத்தை செலுத்தும் வளர்முக நாடுகள்
பாதிப்பை எதிர்கொள்ளும் குழுக்கள் த�ொடர்பில்
கவனம் செலுத்துவதில்லை. விவசாயத்தை மேற்
க�ொள்வதற்கென பல கடன் நிறுவனங்களிலும்,
வங்கிகளிலும் தவணை முறையில் கடன்கள் பெற
ப்படுகின்றன. இந்தியாவில் பல விவசாயிகள்
விவசாயத்தினை மேற்கொள்வதற்கு கடன்களை
பெற்று கடன்களைக் கட்ட முடியாது இறந்து
ப�ோகின்ற நிலை காணப்படுகின்றது. விவசாயமும்
விவசாயத்தை மேற்கொள்ளும் மக்களும் இன்று
கீழ் மட்டத்திற்கு செல்ல ஒரு வகையில் நாமும்
காரணமாகத்தான் இருக்கின்றோம். வியர்வை
சிந்தி உழைக்கும் அதிகமான விவசாயிகளின் பிள்
ளைகள் பலர் இன்று உள்நாடுகளிலும், வெளிநாடு
களிலும் மண் தரையில் கால் படாமல் வாழ்கின்ற
னர். ஆனால் அவர்கள் அந்த நிலைக்கு வருவதற்கு
காரணமான விவசாயத்தை கைவிட்டு விடுகின்ற
னர். இல்லை எனில் தமது அந்தஸ்தினை காட்டி
தமது பெற்றோரை விவசாயம் மேற்கொள்ளாது
தடுத்து விடுகின்றனர்.
அதற்கு பதிலாக தமது அந்தஸ்தினை
அடியாகக் க�ொண்டு விவசாயத்தினைய�ோ, விவசா
யிகளைய�ோ முன்னேற்றுவதற்கான நடவடிக்கை
களை எடுப்தில்லை. அபிவிருத்தியை ந�ோக்கி முன்
னேறிச் செல்லும் நாடுகள் தமது நிதியில் ஒரு பங்
கினை விவசாயத்தில�ோ அல்லது விவசாயம் குறித்த
கல்வியில�ோ முதலிடுவதென்பது குறைவாகவே
காணப்படுகின்றது. சமூகத்தை சரியான பாதையில்
க�ொண்டுசெல்ல வேண்டிய இன்றைய கால இளம்
தலைமுறையினர் கூட கல்விக்காகவும் த�ொழில்
வாய்ப்பிற்காகவும் வெளிநாடுகளை ந�ோக்கி
இடம் பெயர்ந்து சென்று விடுகின்றனர். பசிய�ோடு
ஒருவன் பிசியாக இன்னொரு வன் என அடுத்தவர்
நன்றாக வாழ வேண்டும் என எண்ணுபவர்களை
விட அடுத்த வனை விட நன்றாக வாழ வேண்டும்
என்பதே இன்று பலரின் தாரக மந்திரமாகக் காணப்
படுகின்றது.
கடவுளிற்கு வைக்கும் பூ மாலை பிளாஸ்
ரிக் ஆக மாறும் ப�ோதும், உணவு உண்ணும்
வாழை இலை பிளாஸ்ரிக் ஆக மாறும் ப�ோதும்
கவலைப்படாமல் இருந்த நம்மவர்கள், அரிசி
பிளாஸ்ரிக்காக மாறும் ப�ோது கவலைப்படுகி
ன்றனர் என்றால், அரிசியின் அவசியமும் அதை
பயிரிடும் விவசாயியின் மகத்துவமும் எப்பொ
ழுத�ோ எமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். நாட் டின்
முதுகெலும்பான விவசாயிகளின் கீழ் நாக்கிற்கு
ருசியாக உணவு உண்டு வாழும் நாம் விவசாயி
களையும் விவசாயத்தையும் முன்னேற்ற எம்மால்
இயன்ற முயற்சியை செய்யாது ப�ோனால் எவ்வ
ளவு தூரம் அபிவிருத்தியில் முன்னேறினாலும்
அபிவிருத்தியை எட்ட முடியாது ப�ோய்விடும்.
காரணம் கட்டுக் கட்டாக பெட்டியில் பணம்
இருந்தாலும் உயிர்வாழ உணவு தேவை. அதனை
விவசாயிகளாலும் விவசாயத்தாலுமே பெற முடி
யும். நகரமயமாதல் காரணமாக ஏற்படும் ப�ொருளா
தார முன்னேற்றத்தினால் மக்கள் கிராமப்புறங்
களை கைவிட்டு நகரங்களை ந�ோக்கி இடம்
பெயர்ந்து செல்கின்றனர். இது விவசாயத்தில்
மாறுபட்ட சூழ்நிலைகளைத் த�ோற்றுவிக்கின்றது.
மக்கள் த�ொகை அடர்த்தி மற்றும் கலாசாரம்
என்பனவும் இதனுள் உள்ளடங்கும். இதன்படி
கீழ்நிலையில் சென்று க�ொண்டிருக்கும் விவசா
யத்தை மேம்படுத்த வேண்டிய கடப்பாடு எம் ஒவ்
வ�ொருவருக்கும் உள்ளது.

