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Mopg;Nguiyapy; kuzkile;jtu;fSf;F mQ;ryp

2004 ஆம் ஆண்டு மார்கழி மாதம்

26 ஆம் நாள் இடம்பெற்ற ஆழிப்
பேரலை சம்பவத்தில் பலியானவர்
களுக்கு தமிழர் தாயகத்தில் நேற்று
(26) நினைவு வணக்கம் செலுத்தப்
பட்டது.

புதுக்குடியிருப்பு ஒட்டுசுட்டான்
வீதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆழி
ப்பேரலை நினைவிடத்தில் தமது
அகவணக்கத்தைத் தமிழ் மக்களும்
அரசியல் தலைவர்களும் செலுத்
தினர்.
பிரதான நினைவுச்சுடரை

தமிழரசுக் கட்சியைச் சேர்ந்த முன்
னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்
மாவை.சேனாதிராஜா ஏற்றினார்.
அதனைத் த�ொடர்ந்து நாடாளு
மன்ற உறுப்பினர்களான செ. கஜேந்
திரன், வின�ோ ந�ோகராதலிங்கம்,
முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பி
னர் சிவம�ோகன் மற்றும் புதுக்குடி
யிருப்புப் பிரதேசசபை தவிசாளர்
தவக்குமார் ஆகிய�ோர் இணைந்து
பிரதான சுடரை ஏற்றினர்.
				

இதில் பெருமளவான மக்களும்
கலந்துக�ொண்டு தமது அஞ்சலி
களை செலுத்தினர். இதனிடையே,
மட்டக்களப்பு கல்லடி மற்றும் வட
மராட்சி உடுத்துறை ஆகிய பகுதி
கள் உட்பட வடக்கு மற்றும் கிழ க்கு
பகுதிகளில் உள்ள பல பகுதிகளில்

த�ொடர்ச்சி 07ஆம் பக்கம்

jkpou;fspd; Nka;r;ry; epyg; gFjpapy;
njhlUk; gRf;nfhiy

ப�ொ

லநறுவை மற்றும் அம்பா
றைப் பகுதியிலிருந்து அத்துமீறி
பயிர்ச் செய்கையில் ஈடுபடும்
பெரும்பான்மை சமூகத்தினரால்
மயிலத்தமடு மற்றும் மாதவனை
பகுதியில் மேய்ச்சல் தரையில்
உள்ள பசுமாடுகள் க�ொலை செய்ய
ப்பட்டு வருவதாக அப்பகுதி மேய்
ச்சல்தரை பண்ணையாளர்கள் தெரி
விக்கின்றனர்.

நேற்றைய தினம் சுமார் ஆறு பசு
மாடுகள் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்
டும், உழவு இயந்திரத்தினால் அடி
த்தும், அத்துடன்
வெட்டியும்
க�ொலை
செய்யப்பட்டுள்ளதாக
தெரிவிக்கின்றனர்.
அதில் குற்றுயிராக காயப்ப
டுத்தியும், க�ொலைசெய்தபசுக்களை
யும் இறைச்சிக்கான பகுதிகளை
எடுத்துவிட்டு எச்சங்களை வீசிவிட்
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gjpdhW Mz;Lfspd; gpd;dUk; kPshj kl;lf;fsg;G

ஆழிப்பேரலை ஏற்படுத்திய பாதி

ப்புக்களில் இருந்து 16 வருடங்களின்
பின்னரும் மட்டக்களப்பு மாவட்ட
த்தின் நாவலடி கடற்கரை பிரதேசம்
தனது முன்னைய நிலைக்கு திரும்ப
வில்லை என தெரிவிக்கப்படுகி
ன்றது.
ஆழிப்பேரலையின்போது
இந்தப் பிரதேசம் வரைபடத்தில்
இருந்து முற்றாக மறைந்து ப�ோகும்
அளவுக்கு முற்றாக சேதமடைந்திரு
ந்தது. ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட வீடு
கள் முற்றாக சேதமடைந்ததுடன்,

thuhe;j kpd;dpjo;;

5000 இற்கு மேற்பட்ட வீடுகள் சேத
மடைந்திருந்தன.
அங்கு 1,452 பேர் க�ொல்லப்
பட்டதுடன், 630 பேர் காணாமல்
ப�ோயிருந்தனர். மேலும் ஆயிரம்
பேர் காயமடைந்திருந்தனர். பல
பகுதிகளில் இருந்து தேவாலைய
வழிபாட்டுக்கு வந்திருந்த பலரும்
இதில் பலியாகியிருந்தனர்.
தற்போது இந்த கிராமம் முன்
னைய இடத்தில் இருந்து 300 மீற்றர்
த�ொலைவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள
ப�ோதும், பலர் 5 கி.மீ த�ொலைவில்
உள்ள தட்டிமடு பகுதிக்கு இடம்
பெயர்ந்துள்ளனர்.
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்
தில் மட்டும் 2,836 பேர் க�ொல்லப்
பட்டதுடன், ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்
டவர்கள் காணாமல்போயுள்ளனர்.
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சிறீலங்கா

வங்கிகளின் வர்த்தக
நடவடிக்கைகள் த�ொடர்பான கடன்
க�ோரிக்கைகளை வெளிநாட்டு வங்
கிகள் புறக்கணிப்பதால், சிறீலங்கா
வில் உள்ள வியாபாரிகள் கடுமை
யாக நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டு
ள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
	ப�ொருட்களை வெளிநாடு
களில் இருந்து இறக்குமதி செய்யும்
வர்த்தகர்களை இது அதிகம் பாதித்
துள்ளது. இலங்கை வங்கியினால்
வழங்கப்பட்ட கடன் உறுதிபத்திர
த்தை பிரித்தானியா, சுவிற்சலாந்து
மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய நாடு
களின் வங்கிகள் கடந்த வாரம் நிரா

கரித்துள்ளன.
இது சிறீலங்காவானது மிகப்
பெரும் ப�ொருளாதார அழிவை
ந�ோக்கிச் செல்வதைக் காண்பிப்ப
தாக வர்த்தகப் பிரமுகர் ஒருவர்
தெரிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே, சிறீலங்கா
வங்கிகளால் ஏற்கனவே வழங்கப்ப
ட்ட கடன் உறுதிப்பத்திரங்களையும்
வெளிநாட்டு வங்கிகள் இடைநிறு
த்தி வருகின்றன. இறக்குமதிக்கான
தடையை சிறீலங்கா அரசு அறிவி
க்க முன்னரே இந்த நடவடிக்கை
களை வெளிநாட்டு வங்கிகள்
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rpwPyq;fhTf;F vjpuhd Gjpa jPu;khdk; cWjp
ள்ளது.

எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் ஜெனீவா

வில் இடம்பெறவுள்ள ஐக்கியநாடு
கள் சபை மனித உரிமைகள்ஆணை
க்குழுவின் 46 ஆவது கூட்டத்
த�ொடரில்சிறீலங்காவுக்கு எதிராக
புதிய தீர்மானம் க�ொண்டுவரப்ப
டுவது உறுதியாகியுள்ளதாக தெரிவி
க்கப்படுகின்றது.
அதேசமயம், மனித உரிமை
கள் ஆணைக்குழுவின் ஆணையா
ளரின் சிறீலங்காவுக்கான அலுவல
கத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட அறி
க்கை ஒன்று சிறீலங்கா அரசுக்கு
முன்னதாகவே அனுப்பப்பட்டுள்
ளது. முன்னைய தீர்மானம் மற்றும்
அதனை நடைமுறைப்படுத்தத் தவ
றிய சிறீலங்கா அரசின் நடவடி க்கை
களை அடிப்படையாகக்கொண்டே
இந்த அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு

அதற்கான பதிலை அடுத்த
வாரம் அனுப்பவுள்ளதாக சிறீலங்கா
தெரிவித்துள்ளது. சிறீலங்காவுக்கு
எதிரான இந்தப் புதிய தீர்மானத்தை
க�ொண்டுவரவுள்ள குழுவுக்கு பிரித்
தானியாவே தலைமை தாங்கவுள்
ளது.
தீர்மானத்தின் வரைபில் உள்
ளடக்க வேண்டிய தமிழ் தரப்பின்
கருத்துக்கள் த�ொடர்பில் க�ொழும்
பில் உள்ள மேற்குலக நாடுகளின்
ராஜதந்திரிகள் தமிழ் அரசியல் கட்சி
களை சந்தித்து கடந்த வாரங்களில்
கலந்துரையாடியுள்ளனர்.
சிரியா மற்றும் மியான்மார்
மீது க�ொண்டுவரப்படும் தீர்மானங்
களை ஒத்த தீர்மானங்கள் க�ொண்டு
வரப்பட வேண்டும் என தமிழ்
கட்சிகளின் ஒரு தரப்பினர் தெரிவி
த்துள்ளதாக க�ொழும்பு தகவல்கள்
தெரிவித்துள்ளன.
ஆனால் சிறீலங்கா அரசுக்கு
ஆதரவாக தாம் மனித உரிமைகள்
ஆணைக்குழுவில் குரல் க�ொடுக்

த�ொடர்ச்சி 07ஆம் பக்கம்

Gjpa nfhNuhdh itui]Ak; jLf;Fk; rf;jp
nfhz;lJ igru; jLg;G kUe;J
புதிதாக பரம்பரை மூலக்கூறு மாற் மருந்து புதிய வைரஸிற்கு எதிரா

றமடைந்துள்ள
க�ொர�ோன�ோ
வைரஸ் இற்கு எதிராகவும் தமது
தடுப்பு மருந்தை பயன்படுத்த
முடியும் என் பைய�ோ என் ரெக்
எனப்படும் நிறுவனத்தின் தலைவர்
ஓகர் சகின் கடந்த செவ்வாய்க்
கிழமை (22) தெரிவித்துள்ளார்.
பிரித்தானியாவில் உருவாகி
யுள்ள பரம்பரை அலகு மாற்றம
டைந்துள்ள புதிய க�ொர�ோனா
வைரஸின் த�ொற்றும் வேகம் முன்
னையதை விட 70 விகிதங்கள்
அதிகமாக உள்ளதாகவும், அதனால்
பிரித்தானியாவில் அதிக மக்கள்
பாதிப்படைந்து
வருவதாகவும்
வெளியாகியுள்ள தகவல்களைத்
த�ொடர்ந்து அவர் இந்த கருத்தை
வெளியிட்டுள்ளார்.
எனினும் இது த�ொடர்பில்
மேலும் ஆய்வுகளை நாம் மேற்
க�ொண்ட பின்னரே உறுதியாக கூற
முடியும்.
விஞ்ஞான
ரீதியாக
பார்க்கும் ப�ோது எமது தடுப்பு

கவும் வேலைசெய்யும் சாத்தியங்
களே உள்ளது. ஏனெனில் புதிய
வைரஸின் புரத மூலக் கூறானது
முன்னைய வைரஸின் புரதத்துடன்
99 விகிதங்கள் ஒத்ததாகவே உள்
ளது. எனவே எமது தடுப்பு மருந்து
பயனளிக்கும்.
ஆனால் நாம் சில பரிச�ோத
னைகளின் பின்னரே இதனை
உறுதிப்படுத்த முடியும். தற்போது
நாம் பரிச�ோதனைகளை ஆரம்பித்
தாலும் தகவல்களை பெறுவதற்கு
இரு வாரங்கள் எடுக்கும் என அவர்
மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆமெரிக்காவின்
பைசர்
மற்றும் ஜேர்மனியின் பைய�ோ என்
ரெக் நிறுவனங்கள் கூட்டாக தயாரி
த்த தடுப்பு மருந்தை 45 இற்கு மேற்
பட்ட நாடுகள் அங்கீகரித்துள்ளன.
இதுவரையில் பல இலட்சம் மக்களு
க்கு அது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
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Mrphpah; jiyaq;fk;

48 jkpo; murpay; ifjpfSf;F nfhNuhdh:
14 Ngu; kl;Lk; kUj;Jtkidapy; mDkjp
க�ொர�ோனாத் த�ொற்று உட்பட்ட

ந�ோய்த் தாக்கங்களால் 48 தமிழ்
அரசியல் கைதிகள் பாதிக்கப்பட்டு
ள்ளனர். இதில் 14 பேரின் விபரங்
களை ‘குரலற்றவர்களின் குரல்’
அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
இது த�ொடர்பில்அந்த அமைப்பி
னால் வெளியிடப்பட்டுள்ள ஊடக
அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்
ளதாவது,
	வைத்தியர் சிவரூபன், இரகுபதி சர்மா உட்பட 14 தமிழ் அரசியல் கைதி
கள் வெலிக்கடை சிறை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நாட்டில் க�ொர�ோனாத் த�ொற்று பல க�ொத்தணிகளாக உருவெடுத்து மிக வேக
மாகப் பரவி பாதிப்புக்களை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், சிறைச்
சாலை க�ோவிட் க�ொத்தணி மூலம் இதுவரை 3111 கைதிகளுக்கு த�ொற்று உறுதிப்
படுத்தப்பட்டு அவர்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள். ஐந்து கைதிகள் வைரஸ்
த�ொற்றினால் உயிரிழந்துள்ளனர். தமிழ் அரசியற் கைதிகள் தடுத்து வைக்கப்
பட்டுள்ள க�ொழும்பு புதிய மகசீன் சிறைச்சாலையில் 810 கைதிகள் ந�ோய்த்
த�ொற்றுக்குள்ளாகி இருக்கிறார்கள்.
ஏனைய சிறைச்சாலைகளுடன் ஒப்பிடுகையில் மகசின் சிறைச்சாலை
யிலேயே த�ொற்றுக்குள்ளாகி பாதிக்கப்படுபவர்களின் த�ொகை அதிகரித்துக்
காணப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், மகசீன் சிறைச்சாலையில் தடுத்துவைக்கப்பட்டிருந்த
48 தமிழ் அரசியல் கைதிகளுக்கும் க�ொர�ோனா த�ொற்று ஏற்பட்டிருந்தது. இவர்
களில், நீரிழிவு ப�ோன்ற த�ொற்றா ந�ோய்களால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்கள்
அடங்கலாக, வைத்தியர் சிவரூபன், இந்து மதகுருவான இரகுபதி சர்மா உட்பட்ட
14 தமிழ் அரசியல் கைதிகள் வெலிக்கடை சிறைச்சாலை மருத்துவமனையில்
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
01. சின்னையா சிவரூபன்
02. சி.ஐ. இரகுபதி சர்மா
03. எட்வேட் சாம் சிவலிங்கம்
04. தங்கவேல் சிவகுமார்
05. நாகலிங்கம் மதனசேகர்
06. தேவசகாயம் உதயகுமார்
07. குலசிங்கம் குலேந்திரன்

08. றுபட்ஷன் யதுஷன்
09. சேவியர் ஜ�ோண்ஷன் டட்லி
10. தாவீது நிமல்ராஜ் பிரான்சிஸ்
11. விநாயகமூர்த்தி நெஜிலன்
12. இரத்தினம் கிருஷ்ணராஜ்
13. சின்னமணி தனேஸ்வரன்
14. ஞானசேகரம் ராசமதன்

ஆகிய�ோரே சிறை மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்றுவருகின்றனர். சிறைச்
சாலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடிகளை குறைக்கும் முகமாக சில ப�ொறி
முறை களுக்கூடாக அரசாங்கம் 6000 கைதிகளை விடுவித்துள்ளது. ஆன ப�ோதி
லும். அதில் ஒரு தமிழ் அரசியற் கைதியேனும் உள்வாங்கப்படவில்லை.
இதனால், அரசியற் கைதிகளின் பெற்றோர், உறிவினர் மிகுந்த கவலைக்கு உள்ளா
கியுள்ளனர்.

,q;fpyhe;J Nghy ,yq;ifapYk;
itu]; gpwo;T Vw;gLk; Mgj;J
- njhw;W Nehapay; epGzu; vr;rupf;if

இலங்கையிலும் வைரஸ் பிறழ்வு ஏற்படக்கூடும்
என்பதால் நாட்டில் க�ோவிட்-19 பரவலை முடிவு
க்குக் க�ொண்டுவருவது மிக முக்கியமானது என
தலைமை த�ொற்று ந�ோயியல் நிபுணர் மருத்துவர்
சுடத் சமரவீர நேற்றுத் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த வைரஸ் இங்கிலாந்து அல்லது ஐர�ோப்பா
வில் மட்டுமல்ல இலங்கையிலும் மாறக்கூடும்
என மருத்துவர் சமரவீர கூறினார்.
இது க�ோவிட்-19 வைரஸின் இயல்பு. இதனால் தான் விரைவில் வைர
ஸிலிருந்து விடுபடுவது மிக முக்கியமானது என அவர் கூறினார்.
ஒருவர் புதிய க�ோவிட்-19 பிறழ்வுக்கு ஆளானாரா என்பதை அடையா
ளம் காண்பது கடினம். ஏனெனில் பெரும்பாலான க�ோவிட்-19 ந�ோயாளர்கள்
அறிகுறியற்றவர்கள் என்றார்.
ஒரு சாதாரண பிசிஆர் ச�ோதனையால் வைரஸின் விகாரத்தை வேறு
படுத்த முடியாது. மரபணுக்கூறுகளை ஆய்வு செய்வதிலிருந்து மட்டுமே
அடையாளம் காண முடியும் என்றார்.
ஒக்டோபர் த�ொடக்கத்தில் கண்டறியப்பட்ட க�ோவிட்-19 வைரஸின்
இரண்டாவது அலை ஓரளவு கட்டுப்பாட்டுக்குள் க�ொண்டுவரப்பட்டு
ள்ளது எனக் கூறிய அவர், “மக்களின் உதவி வழங்கப்பட்டால் க�ோவிட்-19ஐ
கட்டுப்படுத்துவதில் ஒரு சிறந்த பணியை நாங்கள் செய்ய முடியுமென்ற
நம்பிக்கை எமக்குள்ளது” என்றார்.

<oj;jkpou; jk;ikj; Njr,dkhf
cyFf;Fg; gpufldg;gLj;jpa 75MtJ Mz;L

ஈழத்தமிழர்கள் பிரித்தானிய காலனித்துவ ஆட்சியில் இருந்து
விடுபட வேண்டுமெனப் ப�ோராடியமை வரலாறு. ஆனால் 17.05.1946
இல் பிரித்தானிய ஆட்சிக்குழு ஆணையகம் இலங்கைக்கான புதிய
அரசியலமைப்புப் பிரகடனத்தை வெளியிட்டது. இது ஈழத்தமிழர்களின்
இறைமையின் அடிப்படையில் அவர்களுக்கான சுதந்திரத்தை வழங்
காது, தங்களது காலனித்துவ ஆட்சிக்குப் பதிலாகச் சிங்களக் காலனி
த்துவ ஆட்சி ஒன்றை ஈழத்தமிழர்கள் மேல் த�ோற்றுவித்தது. ஈழத்
தமிழர்களுக்கு இந்தச் சிங்கள காலனித்துவம் பிரித்தானியாவால் ஏற்படு
த்தப்பட்டதன் 75ஆவது ஆண்டு 2021இல் த�ொடங்குகின்றது.
இவ்வேளையில் ஈழத்தமிழர் பிரச்சினையை காலனித்துவத்தில்
இருந்து விடுதலை அளிப்பதற்குரிய அனைத்துலக சட்டங்களின்
அடிப்படையில் எடுத்து ந�ோக்க வேண்டும் என்பது பலமாக வலியுறுத்தப்பட
வேண்டும்.
இதனை விடுத்து ஈழத்தமிழர் தேசியப் பிரச்சினையை சிங்கள
ப�ௌத்த பேரினவாத அரசின் உள்நாட்டுப் பிரச்சினையாகவே எடுத்து
ந�ோக்கும் உலக வழமையே 1956 முதல் இன்றுவரை 65 ஆண்டுகளாகத்
த�ொடர்ச்சியாகவும், நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் ஈழத்தமிழர்களை
சிங்கள அரசு இனஅழிப்புக்கு உள்ளாக்கி வருவதற்கான மூல காரண
மாகிறது.
இதன் த�ொடர்ச்சியாகவே ஈழத்தமிழர்களின் வரலாற்றுத் தாயக
த்தில் அவர்களின் இருப்பைக் குலைக்கும் இனஅழிப்பு, இனத்துடைப்பு,
பண்பாட்டு இனஅழிப்புச் செயற்பாடுகள் என்பவற்றைச் செய்கிறது.
இந்த இனஅழிப்பைச் சிறீலங்கா நாட்டின் இறைமையையும்,
ஒருமைப்பாட்டையும் பாதுகாக்கும் தேசிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் என்ற
பெயரில் நியாயப்படுத்தி ஈழத்தமிழரின் செயற்பாட்டைப் பயங்கரவாதமென
திரிபுவாதம் செய்து வருகிறது. இவ்வாறு அரசு என்னும் தகுதியைத்
தனது சர்வாதிகார அரசுக்கு நிலைநாட்டிக் க�ொள்ளும் சிறீலங்கா,
தனது இனஅழிப்புக்குத் தடையாக உள்ளனவற்றை நீக்கிட இன்றைய
அரசியலமைப்பை முழுதாக மாற்றிப் புதிய அரசியலமைப்பையும் விரை
வில் உருவாக்கவுள்ளது. இந்த புதிய அரசியலமைப்பின் ந�ோக்கம்
வரலாற்றக்கு முற்பட்ட காலம் முதலாக இலங்கைத்தீவில் வரலாற்றுத்
தாயகத்தையும் தன்னாட்சி உரிமையையும் தேசியத் தன்மையையும் உடைய
ஈழத்தமிழர்களுக்கான அனைத்து உரிமைகளையும் மறுத்து, சிறீலங்கா
என்னும் நாடு சிங்கள இனத்தவருக்கும், ப�ௌத்த மதத்தவருக்குமே
இறைமையும், தன்னாதிக்கமும் உடைய நாடு என நிலைநிறுத்துவதாக
உள்ளது. ஈழத்தமிழர்களின் மானிடவியல், த�ொல்லியல், சமூகவியல்
த�ொன்மையைத் த�ொடர்ச்சியை படைபலப் பின்னணியில் அழிப்பதைப்
ப�ௌத்தத்தின் த�ொன்மையை தமிழர் தாயகங்களில் மீள்நிறுவுதலுக்கான
புனிதச் செயற்திட்டமாக 2020 முதல் சிறீலங்கா முன்னெடுக்கத் த�ொடங்கி,
சைவத் திருத்தலங்களில் எல்லாம் முன்னால் ப�ௌத்த விகாரையையும்
அமைக்கும் மதச்சுதந்திர மறுப்பையும் த�ொடங்கியுள்ளது.
இந்நேரத்தில் இன்றைய ஈழத்தமிழர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
கஜேந்திரகுமார் ப�ொன்னம்பலம் அவர்கள் சிறீலங்காப் பாராளுமன்றத்
துள்ளும், வெளியிலும் ஈழத்தமிழர்களின் இறைமையும், தன்னாதிக்கமும்
கவனத்தில் எடுக்கப்பட்டு ஆட்சிமுறை மாற்றங்கள் அமைய வேண்டும்
என்னும் முக்கியமான வேண்டுக�ோளை முன்வைத்து வருகின்றார்.
இந்தக் க�ோரிக்கைக்கு வலுச்சேர்க்கும் வகையில் இவரின்
தந்தைவழிப் பேரனும், ஈழத்தமிழ்த் தலைவர்களுள் முக்கியமானவரும்,
அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக
விளங்கியவருமான அமரர் ஜி.ஜி.ப�ொன்னம்பலம் அவர்கள் 03.11.1945
அன்று அன்றைய காலனித்துவச் செயலகத்திற்குச் சமர்ப்பித்த அறிக்கை
அமைகிறது,
பிரித்தானியாவின் இந்திய அலுவலகப் பதிவு CO
54/987/1, No 96 இலக்கப் பதிவில் இன்றும் காணக்கூடிய அந்த
அறிக்கை அரசியல் நிர்ணயசபை ஒன்றைத் தமிழர்களையும் உள்ளடக்கி
அமையாமல் விட்டமையே ஈழத்தமிழர் பிரச்சினைக்கு மூலகாரணமெனத்
தெளிவாகக் கூறியுள்ளார்.
இவ் அறிக்கையைத் த�ொடர்ந்து 15.01.1946ஆம் திகதி
அன்று அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரசின் செயலாளர் எஸ்
சிவசுப்பிரமணியம் அவர்கள் காலனித்துவ செயலகத்திற்கு அனுப்பிய
CO 54/986/ 9. No9ஆம் இலக்க அறிக்கை ஈழத்தமிழர்கள்
சிறுபான்மையினமல்ல தேசஇனம் என்பதைத் தெளிவாக பிரித்தானிய
காலனித்துவ அரசிடம் வலியுறுத்தியது.
இவ்வுண்மைகளின் அடிப்படையில், ஈழத்தமிழர் தங்களைத் தேச
இனமாகப் பிரித்தானியாவுக்குப் பிரகடனப்படுத்திய 75ஆவது ஆண்டில்
ஈழத்தமிழர்கள் காலெடுத்து வைக்கும் இந்நேரத்தில், தாயக த்திலும்
உலகெங்கும் ஈழத்தமிழர்கள் தங்கள் இனத்துவத்தைச் சிறுபான்
மையினமல்ல, ஈழத்துத் தேச இனம் என்ற உரிமை க�ோரலுடன் வெளி
ப்படுத்துவதன் மூலமே சிறீலங்காவின் ஒரு இனம் ஒரு மதச் சர்வாதி
கார ஆட்சிக்கு எதிராக ஈழத்தமிழர் உரிமைகளை 2021 இல் நிலை
நாட்டலாம் என்பதே இலக்கின் கருத்தாக அமைகிறது.
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ப�ோர�ோய்ந்து ஆண்டுபல ஆனாலும் சிங்களத்துப்

தேசியத் தலைமகனின் இறுங்காத ஆண்மையுடன்

வேரறுத்துத் தமிழினத்தைச் சாய்த்த ப�ோதும் வீழ்ந்தழியும்

தேசியம் காக்கும�ொரு தன்னாட்சித் தீர்வுக்காய்

தேசத்தில் விலங்குடைக்க தமிழ்மக்கள் பலம்பெருக்கி

ப�ொல்லாத பேரினத்தார் உள்ளமின்னும் இளகவில்லை

தமிழினத்தார் நாம�ொன்றாய்த் தயங்காது திரண்டெழுந்து

வெந்தவரைத் தேற்றுகின்ற நல்லுள்ளம் த�ோன்றவில்லை
சீர்குலைந்து தடுமாறி உருக்குலையும் தமிழர்களும்

சேர்ந்தொன்றாய்த் திரண்டெழுந்து விடியலுக்காயுறுதியுடன்
ச�ோர்வுநிலை யகற்றியுள்ளத் துடிப்போடு ப�ோராடி

நீசர்களின் இனமழிக்கும் செயல் தகர்த்துத் தாயகத்தில்

நிர்க்கதியாய் இடுக்கண்ணுறும் உறவுகளை மீட்டெடுக்க
பாசத்தின் துடிப்போடு உறவுகள் நாம் ப�ோராடி

அடிமைவிலங் குடைத்தெறிய இதழவிழ்ப்பாய் புத்தாண்டே

அடிமைவிலங் குடைத்தெறிய இதழவிழ்ப்பாய் புத்தாண்டே
சுயநலத்தின் வேரறுத்துக் கரமிணைத்து ஒன்றிணைந்து

இராணுவத்தின் இறுக்கத்தில் தாயகத்து உறவுகளும்

கயவர்களின் சதிவலைக்குள் வீழ்ந்திடாத வலிமையுடன்

வேரறுந்த மரமாகச் சாய்ந்தங்கு சரிகையிலே

நிலமிழந்து மனையிழந்து உறவிழந்து வாழ்விழந்து

மனிதநேயம் வளர்த்தெடுத்து மன�ோதிடத்தில் தளர்ந்திடாது

புலம்பெயர்ந்த உறவுகளும் பிரிவினைக்கு இடங்கொடாது

கர்மவினை தகர்த்தெறிந்து தார்மீக நெறிசுமந்து

சர்வதேச ஆதரவுக் க�ொருமனதாய்க் குரலெழுப்பி

பயமகற்றி அடக்கியாளும் ஆட்சியாளர்க்கு இறுங்காது

பகையெதிர்க்கும் மானமுள்ள விலைப�ோகாத் தலைமையின்கீழ் சந்ததியின் நலனுக்காய்த் தன்னாட்சி மீட்டெடுக்க

ஒட்டும�ொத்தத் தமிழர்களும் கரமிணைத்துப் ப�ோராடி

வியக்கும�ொரு சக்தியாகத் திரண்டெழுந்து ப�ோராடி

அடிமைவிலங் குடைத்தெறிய இதழவிழ்ப்பாய் புத்தாண்டே

அடிமைவிலங் குடைத்தெறிய இதழவிழ்ப்பாய் புத்தாண்டே

khuPrd;
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தமிழீழம் என்ற ஒற்றை இலக்கை ந�ோக்கி
முடியும்?
தமது தேசத்தில் நின்று ப�ோராடிய
தமிழினம்-இன்று பரந்துபட்ட ஆழ்கடலில் ஆழ்துளையிட்டு க�ோடிகள் க�ொட்டி வீட�ொன்று கட்டி
வெறித்து வானத்தை பார்க்க வேண்டிய தேவை தான் என்ன ?
உரிமை தேடி பாரெங்கும் பரந்து பயணிக்கிறது.
நிலம் தானே இல்லை கடலிலே கப்பல் கட்டி காலத்தை கடத்துவம்
ஒற்றைத் தலைமைத்துவத்தின் வழிகாட்டலின்றி பலவாய் பரவி கிடக்கிறது. என்பது சாத்தியமா?
தனிய�ொரு துணிந்த தலைமையின் கீழ் தன் உரிமையை வெல்வோம்
உள்ள வளம் க�ொண்டு, உரிய பலம் க�ொண்டு ஓயாத அலையென
என வாழ்ந்த தமிழினம் இன்று
உன் தேசத்தை ந�ோக்கியே வீசி கரை சேர வழி தேடு.
எமது நிலமெது? எமது வளமெது? எமது தேவை என்ன?
எமது உரிமை என்ன ?
எதை எங்கே? எப்படி கேட்பது? என்று தெரியாத குழந்தைகளாய் காட�ோ? கரம்பைய�ோ? க�ொட்டில�ோ? கூடாரம�ோ?
தவிக்கிறது.
வீட�ோ? வெள்ளை மாளிகைய�ோ? வேண்டும் நிமிர்ந்த வாழ்வு!
சிங்களவன் காலில் விழு கிடைக்கும் எல்லாம் என்று ப�ோதிக்கும் ஒரு
வஞ்சகர் கூட்டம்,
சேர்ந்து வாழலாம் என்று நம்பும் ச�ோம்பல் கூட்டம், இந்தியா தருமென்று
இன்னொரு கூட்டம்,
ஐ.நா, அமெரிக்கா, மேற்கென தேடும் அடுத்த கூட்டம்.
பன்னிரு மாதமும் பனி மட்டும் விழும் தேசத்தில் மணல் வீடா கட்ட

எது வேண்டுமென முடிவு செய்!
அதை நாடி த�ொடர் பயணம் செய்!
விழு நல் விதையாக!
உழு ஆழ வேராக!
எழு பயனுறு வனமாக!
அதுவே நிலைக்கும் இனமாக!!
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னிப்பாயைச்
சேர்ந்த
இராசதுரை
அல்லது இராசையா என அழைக்கப்
பட்ட அப்பையா அண்ணர் 1978 காலப்பகுதியில்
தேசியத் தலைவர் அவர்கள�ோடு இணைந்து
தமிழீழ விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தில் பங்களிக்க
முன்வந்திருந்தார். ஆரம்பத்தில் சுகாதாரத் திணைக்
களத்தில் மட்டக்களப்பு, வவுனியா என சில இடங்
களில் பணியாற்றிய அவர், தமிழீழ விடுதலைப்
ப�ோராட்டம் முனைப்பெடுப்பதற்கு முன்பே திரும
ணமாகி இருந்த ப�ோதிலும், இயக்கத்தில் இணை
ந்து க�ொண்டிருந்தார். விடுதலைப்புலிகள் தலை
மறைவு வாழ்க்கை வாழ்ந்த காலத்தில் அவர்களுக்கு
தங்கும் இடங்களை ஏற்படுத்திக் க�ொடுத்து, ப�ோரா
ளிகளின் தாக்குதல் நடவடிக்கைகளுக்கு வாகனங்
களை ஏற்பாடு செய்து, அவர்களது முக்கியமான
பணிகளை நிறைவு செய்து வந்தார். அவர் அரச
ஊழியராக இருந்த காரணத்தினால் மக்கள�ோடு
மக்களாக வாழ்ந்து க�ொண்டு ப�ோராளிகளைப்
பாதுகாத்து வந்தார்.
1981 ஜூன் மாதம் முதல் வாரம் தேசியத்
தலைவரும் மற்றும் சில ப�ோராளிகளும் தமிழ்
நாட்டுக்கு வந்து சேர்ந்த பின், ஈழத்தில் தங்கி
நின்று செயற்பட்ட ப�ோராளிகள�ோடு சேர்ந்தி
ருந்து அவர்களது பாதுகாவல் நடவடிக்கை
களை மேற்கொண்டவர் அப்பையா அண்ணர்.
1982 செப்டம்பர் 26ஆம் திகதி யாழ்ப்
பாணம் சென்றிருந்த ஜே.ஆர். ஜெயவர்த்தனா
வுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் முகமாக ப�ொன்
னாலை பாலத்தில் வைத்து
அவ்வழியே வரும் கடற்படை
வாகனங்களுக்கு கண்ணி வெடி
த்தாக்குதல் நடத்தத் திட்டமிட
ப்பட்டது. புலிகள் கண்ணி வெடிகளைப் புதைத்
துவிட்டு காத்திருந்தனர். பார்சல் குண்டுத் தாக்கு
தல்கள், கண்ணிவெடிச் செயற்பாடுகள், வெடி
மருந்துப் பாவனை என்பனவற்றில் ஆரம்ப காலப்
பகுதியில் இருந்தே மிகவும் ஈடுபாடு க�ொண்டிருந்த
அப்பையா அண்ணரும், ப�ொன்னாலைத் தாக்குதல்
நடவடிக்கையில் பங்கேற்றிருந்தார். மின் பிறப்பா
க்கி ஒன்றின்மூலம் மின்சார இணைப்புகள் ப�ொருத்
தப்பட்டு, கண்ணி வெடிகள் புதைக்கப்பட்டி
ருந்தன.
அதிகாலை 6.30 மணியளவில் மிகப் பயங்
கர சப்தத்துடன் குண்டுகள் வெடித்தன. ஆயினும்
அதில் ஏற்பட்ட சிறு தவறு ஒன்றின் காரணமாக
வாகனங்கள் சேதங்கள் ஏற்படாமல் தப்பித்துக்
க�ொண்டன. உடனடியாக வாகனங்களை விட்டிற
ங்கிய கடற்படையினர் ப�ோராளிகளைத் துரத்திச்
சென்றனர். ப�ோராளிகள் தப்பிச்சென்று விட்ட
ப�ோதிலும் அவர்கள் பாவித்த மின்பிறப்பாக்கி
கடற் படையினரால் கைப்பற்றப்பட்டது. அந்த
மின்பிறப்பாக்கி அப்பையா அண்ணரின் ச�ொந்தப்
பெயரில் வல்வெட்டித் துறையில் உள்ள கடைய�ொ
ன்றில் க�ொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதனை
த�ொடர்ந்து அப்பையா அண்ணனும் தலைமறைவு
வாழ்க்கைக்குத் தள்ளப்பட்டார்.
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இளைஞர்கள�ோடு இணைந்து மிகவும் கடினமான
பணியில் ஈடுபட்டார். கண்ணிவெடி புதைப்ப தெ
ன்பது மிகவும் கடினமான பணியாகும். தார் ர�ோட்
டில் கிடங்கு வெட்டி அதனுள்ளே வெடிமருந்தை
அடைக்கும் பணியில் லெப்டினன்ட் செல்லக்கிளி,
லெப்டினன்ட் கேணல் விக்டர�ோடு இணைந்து
அப்பையா அண்ணரும் ஈடுபட்டார்.
83 ஆடிக் கலவரத்தை த�ொடர்ந்து இந்திய
அரசு ஈழப்போராளிகள் அமைப்புகளுக்கு ஆயுதப்
பயிற்சியை வழங்க முன்வந்தது. ஆயுதப் பயிற்சிக்
கென ஈழத்தில் இருந்து தமிழகம் வந்திருந்த விடு
தலைப்புலிப் ப�ோராளிகள�ோடு அப்பையா அண்
ணரும் வந்திருந்தார்.அவரது வயது காரணமாக
இந்தியப் பயிற்சிகளுக்கு ப�ொறுப்பாக இருந்தவர்
கள் அப்பையா அண்ணனை பயிற்சிக்கு சேர்த்துக்
க�ொள்ளவில்லை. அவர்களிடம் பயிற்சி பெற்றிருக்
காவிடினும் இயக்கத்தின் பல்வேறு தாக்குதல்
நடவடிக்கைகளில் அப்பையா அண்ணர் பங்குபற்றி
யிருந்தார்.
1987 இல் இந்திய ஆக்கிரமிப்புப் படையி
னர�ோடு யுத்தம் ஆரம்பமாகி நடைபெற்றகாலப்
பகுதியில் தேசியத் தலைவரும் இயக்கமும்
பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்என்பதனால் தேசி
யத் தலைவர் அவர்களும் குறிப்பிட்ட சில
மூத்த ப�ோராளிகளும் மணலாற்றுக் காட்டுக்கு
சென்றனர். தேசியத் தலைவர்
மணலாற்றுக்
காட்டில் புனித பூமியில் வாழ்ந்த காலப்பகுதி
யில் அப்பையா அண்ணரும் அங்கு வாழ்ந்து
தனது பணிகளை மேற்கொண்டி
ருந்தார். பிரேமதாசா அரசு இய
க்கத்திற்கு ஆயுத உதவிகள் வழ
ங்கிய காலப்பகுதியில் மணலா
ற்றுப் பிரதேச எல்லையில் உள்ள சிங்கள இரா ணுவ
முகாம் ஒன்றின் வழியாக ஆயுதங்களும் ப�ோர்த்
தளபாடங்களும் புலிகளிடம் ஒப்படைப்பதற்கு
ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.
புனிதபூமி முகாமில் யாரெல்லாம் சென்று
ஆயுதங்களைப் பெற்று வருவதென பெயர்ப்
பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டப�ோது, அப்பையா
அண்ணரும் தேவர் அண்ணாவும் தங்கள் பெயர்
களை வழங்கியிருந்தார்கள். மறுநாள் காலையில்
‘கம்பால’ (முகாம் வாழ்வுக்கு தேவையான ப�ொரு
ட்களை த�ொங்கு பைகளில் மரத்தடி அல்லது கம்பு
ஒன்றில் கட்டி காவும்நடைமுறை ) செல்வதற்காக
பழசுகள் இரண்டும் கம்பு ஒன்றுடன் தயாராக
நின்றிருந்தனர். அங்கு வந்த தலைவர் அவர்கள்
“என்ன நீங்களும் ப�ோறீங்கள�ோ?காட்டுக்குள்ளை
கனதூரம் நடந்து ப�ோய் தூக்கிக் க�ொண்டு வர
வேணும். உங்களுக்கு கஷ்டமாய் இருக்கும். ப�ோக
வேண்டாம்” என்றார். “இல்லைத் தம்பி எங்களுக்கு
கஷ்டம் இல்லை.நைன்ரியள் நாங்களும் எல்லா
வேலையும் செய்வம் எண்டதை இங்கை சிலருக்கு
காட்ட வேணும். எங்களை மறியாதையுங்கோ”
என்று ச�ொல்லி ‘கம்பால’ சென்று ஆயுதப் பெட்டி
ஒன்றை சுமந்து க�ொண்டு வந்து சேர்த்திருந்தார்கள்.
இப்படி அப்பையா அண்ணர் வயதில் மூத்தவராக
இருந்தாலும் தன்னையும் ஈடுபடுத்தி உழைத்து
வந்தார்.
இயக்கத்தின் கட்டுப்பாட்டுக் காலப்பகு
தியில் 90 களில் அப்பையா அண்ணர் தயாரித்த
நெல்லிரசம் யாழில் பிரபல்யம் பெற்று விளங்
கியது. அதன்மூலம் கிடைக்கும் வருவாயில் ஒரு
பகுதியை இயக்கத்திற்கு வழங்கி வந்தார். தனது
இறுதிக்காலம் வரை இயக்கத்தின் க�ொடுப்பன
வைப் பெறாமல் தனது ஓய்வூதியப் பணத்தின்
உதவிய�ோடு வாழ்ந்து வந்தார். இறுதிக் காலப்ப
குதியில் இயக்கப் பணிகளில் இருந்து ஓய்வு
பெற்று தனது மனைவிய�ோடு மல்லாவிப் பகுதி
யில் வாழ்ந்து வந்தார். 24.12.97 அன்று மல்லாவி
யில் இருந்து வவுனியாவில் தங்கியிருந்த வளர்ப்பு
மகளை சந்திப்பதற்காக தனது சிறியரக ம�ோட்டார்
வண்டியில் காட்டுப் பாதையினூடாகச் சென்ற
ப�ோது எதிரிகள் அவரது உயிரைப் பறித்தெடுத்தி
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24.12.2020 அன்று விடுதலைப் புலிகளின்
மூத்த உறுப்பினரான அப்பையா அண்ணரின்
23ஆவது நினைவு தினத்தைய�ொட்டி இந்தக்
கட்டுரை பிரசுரிக்கப்படுகின்றது.
க�ொண்டார்.
82ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 20 ஆம் திகதி

லெப்டினன்ட் சங்கர் ப�ொலிசாரின் துப்பாக்கிச்
சூட்டுக்கு இலக்காகி 25ஆம் திகதி அளவில்
தமிழகம் க�ொண்டு வரப்படுகின்றார். மதுரையில்

Njth; mz;zh
தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில் சங்கருக்கு
சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. ஆயினும் சிகிச்சைகள்
பலன் அளிக்காது சங்கர் உயிர் துறக்க நேரிட்டது.
1982 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 27 ஆம் நாள்
உயிர்நீத்த சங்கரின் உடல் மதுரையில் உள்ள மயா
னம் ஒன்றில் தீய�ோடு சங்கமித்தது. அப்பையா
அண் ணரே சங்கரின் உடலுக்குக் க�ொள்ளி வைத்
ஈழத்தில் இருந்தால் அவர் கைது செய்யப் தார். 1983இன் முற்பகுதியில் தலைவர் அவர்கள்
படலாம் என்பதனால், அப்பையா அண்ணரும் நாட்டுக்குத் திரும்பியதைத் த�ொடர்ந்து அப்பையா
தமிழகம் வந்து சேர்ந்தார். அக்காலப் பகுதியில் அண்ணர் உட்பட்ட ப�ோராளிகளும் தமிழீழம்
தேசியத் தலைவர் அவர்களும் பாண்டிபஜார் துப் திரும்பினர். 1983ஆம் ஆண்டு இடம் பெற்ற வரலா
பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவத்தினைத் த�ொடர்ந்து ற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சிறீலங்கா இராணு
மதுரையில் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டிருந் வத்தினர் மீதான திருநெல்வேலி கண்ணி வெடித்
தார். மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள பழைய தாக்குதலில் தேசியத் தலைவர் உட்பட்ட மற்றைய
சத்திரம் ஒன்றில் ப�ோராளிகள் சிலர் தங்கியிருந்தனர். ப�ோராளிகள�ோடு அப்பையா அண்ணரும் பங்கே
அப்பையா அண்ணரும் அவர்கள�ோடு இணைந்து ற்றிருந்தார். ஐம்பது வயதான அப்பையா அண்ணர்
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லக நாடுகள் அனைத்தையும் ப�ோலவே
ஈழத் தமிழர்களுக்கும் 2020 என்பது க�ொடூ
ரமான ஒரு வருடமாகவே கடந்து சென்றிருக்கின்
றது. 2020 மார்ச் நடுப்பகுதியில் இலங்கைக்குள்
பிரவேசித்த க�ொர�ோனா, தீவின் ப�ொருளாதாரத்தை
ஸ்தம்பிதமடையச் செய்து விட்டது. நாட்டின் அசை
வியக்கத்தையும் இது பெருமளவுக்குப்புரட்டிப்
ப�ோட்டு விட்டது. புதிய அரசியல் குழப்பங்களுக்
கும் இது காரணமாகி விட்டது.
	க�ொர�ோனாவின் மரண அச்சுறுத்தலுக்கு
மத்தியிலும், பேரினவாதம்தான் இலங்கையை
ஆட்சி செய்யப் ப�ோகின்றது என்பது 2020 இல் நாம்
கற்றுக்கொண்ட பாடம். 2020 இல் ஏற்பட்ட ஆட்சி
மாற்றம், சிறுபான்மையினரை முற்றாக ஓரங்கட்
டும் அவர்களுடைய செயற்பாடுகள் இலங்கையை
ஒரு ப�ௌத்த சிங்களக் குடியரசு என்ற நிலைக்குக்
க�ொண்டு சென்றிருக்கின்றது. ஆட்சியாளர்களின்
விருப்பமும் அதுதான்.
தமிழ் அரசியல் பரப்பிலும், 2020 ஒரு முக்கி
யமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய ஆண்டு எனச்
ச�ொல்லலாம். தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு
இருந்த தனித்துவம் தெளிவாக உடைக்கப்பட்ட
ஆண்டு இதுதான். ஆகஸ்ட்டில்நடைபெற்ற ப�ொதுத்
தேர்தலில் கூட்டமைப்புக்கு ஏற்பட்ட பின்ன
டைவு, தமிழ் அரசியல் பரப்பில் அவர்கள்தான் ஏக
பிரதிநிதிகள் என்ற நிலைப்பாட்டை முடிவுக்குக்
க�ொண்டு வந்தது.

	பாராளுமன்றம் பதவியேற்ற நான்கரை
மாதங்கள் பூர்த்தியான உடனடியாகவே பெப்ரவரி
இறுதியில் தனக்குள்ள அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி
பாராளு மன்றத்தை க�ோட்டாபய கலைத்தார்.
ஏப்ரலில் ப�ொதுத் தேர்தல் நடைபெறும் என எதிர்
பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், மார்ச்சில் இலங்கை
க்குள் க�ொர�ோனா புகுந்துக�ொண்டதால், ப�ொதுத்
தேர் தலை நடத்த முடியாத நிலை உருவாகியது.
சுமார் ஆறு மாத காலம் பாராளுமன்றம்
இல்லாமலேயே ஜனாதிபதியால் ஆட்சி நடத்தப்ப
ட்டது. க�ொர�ோனா பரவலால் ஏற்பட்ட நிலை,
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ப�ொருளாதாரம், நிதி ஒதுக்கீடு ப�ோன்றவை கார
ணமாக கலைக்கப்பட்ட பாராளுமன்றத்தை மீளக்
கூட்ட வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் முன்வைத்த
க�ோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டது. நீதிமன்றத்தில்
தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்
யப்பட்டன.
இந்தப் பின்னணியில் ஆகஸ்ட் மாதம்
- க�ோவிட் அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில் ப�ொதுத்
தேர்தல் நடத்தப்பட்டு ராஜபக்சக்களின் ஆட்சி
மீண்டும் ஏற்படுத்தப்பட்டது. புதிய பாராளுமன்றத்
தில் தமக்கு ஆதரவளிக்கக்கூடிய கட்சிகளையும்
இணைத்து மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையை
அரசாங்கம் பெற்றுக்கொண்டது. அரசியலமைப்பு
க்கான 20 ஆவது திருத்தத்தை நடைமுறைக்குக்
க�ொண்டுவருவதற்கு இது ராஜபக்சக்களுக்கு
ஆட்சி மாற்றம்
2020 ஒரு ஆட்சி மாற்றத்துடன் தான் உதவியது. இதன்மூலம் ப�ௌத்த சிங்கள பேரின
பிறந்தது. 2019 நவம்பரில் இடம்பெற்ற ஜனாதிபதித் வாதத்தை அடிப்படையாகக்கொண்ட ஒரு சர்வா
தேர்தலில் வெற்றிபெற்று ஆட்சிப்பீடம் ஏறிய திகார - ராஜபக்சக்களின் குடும்ப ஆட்சி இலங்கை
க�ோட்டாபய ராஜபக்ச, 2020 ஜனவரி 2 ஆம் திகதி யில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. 2020 இல் ஏற்பட்ட
பாரளுமன்றத்தில் நிகழ்த்திய உரை முக்கியமானது. முக்கிய மாற்றம் இது!
இலங்கை பேரினவாதப் ப�ோக்கில் மட்டுமன்றி
சர்வாதிகாரப் ப�ோக்கிலும் செல்லப்போகின்றது
தமிழ் அரசியலில்
என்பதை அவரது உரை வெளிப்படுத்தியது.
தமிழ் அரசியல் பரப்பிலும் 2020 முக்கிய
மான மாற்றங்கள் நிறைந்த ஒரு ஆண்டாகத்தான்
அமைந்தது. ஆகஸ்ட்டில் நடைபெற்ற ப�ொதுத்
தேர்தல் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புத்தான்
தமிழ் மக்களின் ஏக பிரதிநிதிகள் எனக் காணப்
பட்ட நிலையை முறியடித்தது. வடக்கு கிழக்கில்
கூட்டமைப்பு 10 ஆசனங்களை மட்டுமே பெற்று
க்கொண்டுள்ள நிலையில், கஜேந்திரகுமார் தலை
மையிலான தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி
இரண்டு ஆசனங்களையும், விக்கினேஸ்வரன்
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ஒரு ஆசனத்தையும் பெற்றுக்கொண்டுள்ள அதே
வேளையில், அரசுக்கு ஆதரவான டக்ளஸ் தேவான
ந்தா இரண்டு ஆசனங்களையும் பெற்றுக் க�ொண்
டனர்.
அதனைவிட ஆளும் கட்சியில் ப�ோட்டி
யிட்ட அங்கஜன் இராமநாதன், வியாழேந்திரன்,
சிவனேசதுரை சந்திரகாந்தன் ஆகிய�ோரின் தெரிவு
தமிழ் மக்கள் கூட்டமைப்புடன் மட்டும் இல்லை
என்ற செய்தியைத் தெளிவாகச் ச�ொல்லி யிருக்கின்
றது. இது கூட்டமைப்பின் தனி ஆதிக்கத்துக்கு
விடப்பட்டுள்ள முக்கிய சவால். அபிவிருத்தியை
யும் தமிழ்மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள் என்ற
செய்தி - அரசுடன் இணைந்திருக்கும் தமிழ்க் கட்சி
களுக்குக் கிடைத்த ஆதரவு வெளிப்படுத்தியிருக்கி
ன்றது. இது கூட்டமைப்பின் கடந்த 10 வருடகால
தனித்துவத்துக்குக் கிடைத்த அடி.
விக்கினேஸ்வரனும், கஜேந்திரகுமாரும்
தமிழ்த் தேசியவாதத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதும்
பாராளுமன்றத்தில் அவர்கள் நிகழ்த்திவரும் உரை
களில் காணப்படும் தீவிரமும், கருத்துச் செறிவும்
கூட்டமைப்புக்குச்
சவால்விடக்கூடியவர்களாக
அவர்களை முன்னிறுத்தியிருக்கின்றது. சிங்களத்
தேசியவாதிகள் அவர்களைத் தான் தமது பிரதான
வைரிகளாகப் பார்க்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
இந்த நிலை வரும் வருடங்களிலும் த�ொடரலாம்.
அதற்கான ஏதுநிலைகள் தெளிவாகக் காணப்படு
கின்றன.

முஸ்லிம் எதிர்ப் ப�ோக்கு

	க�ொர�ோனாவுடன் இலங்கைத் தீவில் உரு
வாகியிருக்கும் “புதிய வழமை நிலை”யில் முக்கிய
மான ஒரு அம்சமாக முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான
ப�ோக்கு காணப்படுகின்றது. க�ொர�ோனாவால்
மரணமடையும் அனைவரையும் தகனம் செய்ய
வேண் டும் என்ற அரசாங்கத்தின் உறுதியான நிலை
ப்பாடு நிச்சயமாக முஸ்லிம்களுக்கு எதிரானது
தான். உலகின் 190 நாடுகள் க�ொர�ோனாவினால்
மரணிப்பவர்களை அடக்கம் செய்ய அனுமதி வழ
ங்கியுள்ளன. உலக சுகாதார நிறுவனமும் அதற்கு
அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. இந்த நிலையில்,
சிறுபான்மையினத்தவர்களின் மதக் க�ோட்பாடுக
ளுக்கு இடமளிக்கக்கூடாது என்பதில் க�ோட்டாபய
உறுதியாக இருக்கின்றார்.

இது உளவியல் ரீதியாக சிறுபான்மை
யினரைத் தனிமைப்படுத்துவதற்கும், நம்பிக்கை
இழக்கச் செய்வதற்குமான ஒரு முயற்சி. இது
வெறுமனே முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதிரான ஒரு
செயற்பாடு எனக் கருத முடியாது. கிறிஸ்தவ மக்க
ளும் இறந்த தமது உறவுகளை அடக்கம் தான் செய்
கின்றார்கள். அவர்களுடைய மத நம்பிக்கையும்
மீறப்படுகின்றது. “ஒரு நாடு ஒரு தேசம்” என்ற
அரசின் நிகழ்ச்சி நிரலின் ஒரு அங்கம்தான் இது.
இதன் அடுத்த கட்டங்கள் இன்னும் ம�ோசமானதாக
இருக்கலாம். க�ொர�ோனா உருவாக்கிய அவலங்
களின் மத்தியிலும், தமது இனவாதப் ப�ோக்கைத்
தீவிரப்படுத்துவதற்கான உபாயங்களை தான் அரசு
வகுத்து வருகின்றது என்பது 2020 இல் நாம் கற்றுக்
க�ொண்ட ஒரு பாடம்.
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ந�ொச்சி என வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து வரும்
வாடிக்கையாளர்களுக்கும் தனது கைவண்ணத்தில்
சிற்பங்களையும், வீட்டுப் பாவனைப் ப�ொருட்க
ளையும் செதுக்கி க�ொடுத்து வந்தார்.
இதன் மூலம் மாதம் ஒன்றுக்கு 50 ஆயிரம்
ரூபாய் த�ொடக்கம் ஒரு இலட்சம் ரூபாய் வரை
வருமானம் பெற்ற இவர், தனது மூத்த பெண்
பிள்ளைக்கு அந்த வருமானத்தைக் க�ொண்டு
திருமணம் செய்தும் வைத்துள்ளதுடன், நான்கு
பிள்ளைகளின் கல்விச் செலவையும், நாளாந்த
குடும்ப வாழ்வாதார செலவையும் மேற்கொண்டு
வந்தார்.

Nfhtpl; - 19 ,d; jhf;fj;jhy; tUkhdkpoe;j

xU rpw;gf; fiyQupd; ,d;iwa epiy...!

த

மிழ் மக்களின் வாழ்வியலில் கலைகளுக்கும் இது. கடந்த 38 வருடங்களாக சிற்பக்கலை வேலை
சிறப்பான இடமுண்டு. நடனம், நாட்டியம், யில் ஈடுபட்டு, தற்போது வாழ்வாதாரத்திற்காக
சிற்பம் செதுக்கல், ஓவியம் என கலைகள் நீண்டு ப�ோராடுகிறார் 52 வயது அந்தோனி யேசுதாஸ்.
செல்கின்றன. புராதன மன்னராட்சிக் காலத்தில்
இருந்து இந்த கலைகள் தனித்துவமான இடத்தைப்
பெற்றுள்ளதுடன், ஆலயங்களை மையமாக க�ொண்
டும் கலைகள் வளர்ச்சியடைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு
வவுனியாவின் பின்தங்கிய மீள்குடியேற்ற
கலைகளிலும் கைதேர்ந்தவர்கள் இருந்து வந்தது கிரா மமே சுந்தரபுரம். இங்குள்ள மக்களில் பலர்
டன், அவர்கள் பரம்பரை பரம்பரையாக அதனை தினக் கூலி வேலை செய்பவர்களாகவும், சிலர்
தமது சந்ததிக்கு க�ொண்டும் சென்றுள்ளனர்.
விவசா யம் செய்பவர்களாகவும் உள்ள நிலையில்,
கடந்த 38 வருடமாக தனது ச�ொந்த முயற்சியால்
தனக்கு தெரிந்த சிற்பத் த�ொழிலை செய்து, அதன்
மூலம் 5 பிள்ளைகளின் கற்றல் செயற்பாடுகளை
மேற் க�ொண்டு, தமது குடும்பத்தைக் க�ொண்டு
நடத்தி வருகிறார்.
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	கலைஞர்களின் திறமையும், நுணுக்கமும்
பலரையும் கவர்ந்துள்ளதுடன், கலைகள் கலைகளு
க்காக அல்ல. மக்களுக்காகவே கலைகள் என்ற சிந்த
னைக்கு அமைவாக அவர்கள் கலைகளை தமது
த�ொ ழி ல ா கக�ொ ண் டு வ ா ழ்வா த ா ர த்தை யு ம்
க�ொண்டு நடத்தியுள்ளனர். மன்னர் ஆட்சிக் கால
த்தில் மன்னர்களுக்கு புகழ் பாடி பரிசு பெறுபவர்கள்
இருந்தார்கள். ஆனால் தற்போது கலைகளால்
மக்களை மகிழ்வித்து பணம் சம்பாதித்து வாழும்
கலைஞர்களும் உள்ளனர்.
அந்த வகையில், சிற்பக்கலையில் சிறந்து
விளங்கி க�ோவிட் - 19 தாக்கத்தால் பாதிப்படைந்த
வவுனியாவைச் சேர்ந்த ஒரு கலைஞரின் கதையே

தமிழர்களின் மேய்ச்ச ... த�ொடர்ச்சி...
டுச் சென்றுள்ளதாகவும் உயிரிழந்த பசு மாடுக
ளின் உரிமையாளர் தெரிவித்தார்.
வயிற்றில் பசுக்கன்று உள்ள பசு மாடுகளை
இறைச்சிக்காக பயன்படுத்தி விட்டு வயிற்றில்
இருந்த சிறிய கன்றை எறிந்துவிட்டு சென்றுள்ள
தாகவும் தெரிவித்தனர்.
	பயிர்ச்செய்கையில் ஈடுபடுகின்றவர்கள்
பண்ணையாளர்களை ஒவ்வொரு நாளும் அச்சுறு
த்துவதுடன், தினமும் அழித்து வருவதையும்
காணமுடிகின்றது.
அரசியல்வாதிகளும், அதிகாரிகளும் மயி
லத்தமடுப் பகுதிக்கு வந்து பார்த்து விட்டுச்
சென்றாலும், எந்தத் தீர்வும் கிட்டவில்லை என
பண்ணையாளர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
மயிலத்தமடு மற்றும் மாதவனைப் பகு
திக்கு மாடுகளைக்கொண்டு செல்லுங்கள் என்று
அதிகாரிகள் கூறுகிறார்கள் ஆனால் இங்கு அத்து
மீறிப் பயிர்ச் செய்கையில் ஈடுபடுகின்றவர்கள்

இந்நிலையில், க�ோவிட் - 19 இன் தாக்கத் தால்
இவரது சிற்பச் செதுக்கல் வேலைகளும் ஆட் டம்
கண்டுள்ளது. ஊரடங்குச் சட்ட அமுல், வெளி யிட
ப�ோக்குவரத்துத் தடை, ஆலய விசேட நிகழ்வு
களுக்கான தடை என்பன காரணமாக சிற்பச் செது
க்கல் வேலைப்பாடுகளுக்கான கேள்வி இல்லாமல்
ப�ோயுள்ளது. இதனால் வருமானமின்றி தனது
நாளாந்த வாழ்வாதாரத்தை ப�ோக்குவதற்காக பிள்
ளைகளுடன் ப�ோராடுகின்றார் இந்த கலைஞர்.

புலம் பெயர் உறவுகள் பல்வேறு துறையி
னருக்கும் உதவி களை வழங்கும் நிலையில், தங்க
ளைப் ப�ோன்ற சிற்பக் கலைஞர்களையும் கண்டு
க�ொள்வதுடன், தங்கள் வீட்டு சமையலறையிலும்
அடுப்பெரிய உதவ வேண்டும் என்பதே அவரது
கருங்கல்லினைப் பெற்று அதனைக் க�ொண்டு
அங்கலாய்ப்பு. இதுவே இன்று பல சிற்பக்கலை
சிறியளவிலான இயந்திரங்களின் துணை யுடன்
ஞர்களின் எதிர்பார்ப்பாகவும் உள்ளது என்பதே
தெய்வ உருவங்கள், சிலைகள், நினைவு நடு
உண்மை.
கைக் கற்கள், மற்றும் வீட்டுப் பாவனைப் ப�ொரு
ட் களான அம்மி, ஆட்டுக்கல், கல் உரல் என
பலவகையான சிற்பச் செதுக்கல் வேலைகளை
செய்து வந்தார். வவுனியா மட்டுமன்றி யாழ்ப்பா
ஆழிப்பேரலையில் ... த�ொடர்ச்சி...
ணம், மட்டக்கள ப்பு, க�ொழும்பு, புத்தளம், கிளி
நினைவு நாள் அனுஸ்டிக்கப் பட்டது.
2004 ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற ஆழிப்
எங்களைத் துரத்துகிறார்கள். நாங்கள் என்ன பசு
பேரலையில் சிறீலங்காவில்
40,000 இற்கு
மாடுகளை கடலில் க�ொண்டு விடுவதா என பண்
மேற்பட்டவர்கள் மரணமடைந்திருந்தனர். அவர்
ணையாளர்கள் கேள்வியெழுப்புகின்றனர்.
களில் பெரும்பாலானவர்கள்வடக்கு மற்றும்
ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுடைய பசுமா
கிழக்கு பகுதிகளில் மரணமடைந்திருந்தனர்.
டுகளை அடித்தும், சுட்டும் க�ொல்லுகின்றார்கள்.
கடந்த காலத்திலிருந்து இப்பொழுது வரைக்கும்
எங்களுடைய பசுமாடுகள் களவாடப்பட்டு,
சிறீலங்காவுக்கு எதிரா ... த�ொடர்ச்சி...
துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டுக் க�ொல்லப்ப
கப் ப�ோவதாக கடந்த ஒக்டோபர் மாதம் சீனா
ட்டும், வெட்டிக் க�ொலை செய்தும், இறைச்சிக்
வெளிப்படையாக தெரிவித்ததும் இங்கு குறிப்பி
காகவும் க�ொண்டு செல்கின்றார்கள். இதனால்
டத்தக்கது.
தமது ப�ொருளாதாரம் த�ொடர்ச்சியாக அழிக்க
இதனிடையே,க�ொர�ோன�ோ வைரசின்
ப்பட்டு வருவதாகவும் கால்நடை பண்ணை
தாக்கத்தினால்
இறந்த முஸ்லீம் மக்களின் உடல்
யாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
களை எரிக்கும் சிறீலங்கா அரசின் நடவடிக்
	காலங்காலமாக கால்நடை வளர்ப்பு மேற்
கைக்கு எதிராக அறிக்கை ஒன்றை மனித உரிமை
க�ொள்ளப்படும் தமது மண் அபகரிக்கப்பட்டு
கள் ஆணைக்குழுவில் சமர்ப்பிப்பதற்கு சிறீலங்
அத்துமீறிய குடியேற்றங்கள் முன்னெக்கப்படு
காவில் உள்ள முஸ்லீம் ப�ொது அமைப்புக்கள்
வது ஒரு இனத்தின் மீதான அடக்குமுறையாகும்
முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவி
என பண்ணையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
க்கப்படுகின்றது.
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வாவி அசுத்தப்படுத்தப்பட்டு மீன் இனங்கள் இல்
லாமல்போகும் நிலைமையேற்பட்டால் மீனவர்
களின் எதிர்காலம் பாரிய சவாலாக அமைந்து
விடும்.
மிக முக்கியமாக கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு
ஏற்பட்ட சுனாமி அனர்த்தத்தின்போது பெருமள
வான கழிவுகளை கடல் அலைகள் இந்த வாவிக்குள்
தள்ளியுள்ளன. இதன் காரணமாக வாவிக்குள் பெரு
மளவான ப�ொருட்கள் இன்னும் அகற்றப்படாத
நிலையிலேயே இருந்து வருகின்றது.
இந்த நிலையில் கிழக்கு மாகாணத்தின்
ப�ொருளாதார கேந்திரத்துவம் வாய்ந்த இந்த வாவி
யினை பாதுகாத்து அதனை ப�ொருளாதார வளம்
க�ொண்டதாக மாற்றுவதற்கு எவ்வாறான நடவடிக்
ழக்கு மாகாணம் இயற்கையின் உறைவிடமா உள்ள பல்வேறு பகுதிகளிலும் இருந்து வெளியே கையினை முன்னெடுக்க முடியும் என்பதை சிந்தி
கவும், சுற்றுலாத்துறையினரைக் கவரும் பகுதி ற்றப்படும் கழிவுகள், மட்டக்களப்பு வாவிக்குள் க்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றோம்.
யாகவும் கருதப்படுகின்றது. குறிப்பாக வடகிழக்கு கலப்பதன் காரணமாக அரிய வகை மீன் இனங்கள்
மட்டக்களப்பு வாவியானது தூய்மைப்படு
பகுதியென்பது இயற்கை அன்னையின் க�ொடை அழிந்து செல்லும் நிலையேற்பட்டுள்ளது. வாவி த்தப்பட வேண்டும். அதற்கான திட்ட வரைவுகள்
யாக கருதப்படுகிற ப�ோதிலும், இன்னும் உலகின் அசுத்தமடைந்துள்ளதனால் 28 வகையான மீன் இன மட்டக்களப்பு மாவட்ட கடற் த�ொழில், நீரியல்வள
கண்களுக்கு தெரியாத பகுதியாகவே காணப்படு ங்கள்அருகிப்போயுள்ளதாகமீன்பிடித் திணைக்கள திணைக்களத்திடம் இருக்கின்றது. சிங்கள அரசுகள்
கின்றது.
அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழர் பகுதி என்ற காரணத்தினால் அதற்கான
தமிழர்கள் தங்களது இயற்கையைப்பேணி,
இதன் காரணமாக பாடுமீன்கள் வகைகளும் நிதியை வழங்காத நிலையில் அது கிடப்பில் ப�ோட
அதனை ஏனையவர்கள் கண்டு ரசிக்கும் நிலை அருகி விட்டதாகவும் ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. ப்பட்டுள்ளது.
யினை ஏற்படுத்துவதன் மூலமாக எதிர்காலத்தில்
இதற்கான திட்டங்களை முன்னெடுப்ப
பாரிய வருமானங்களை இப்பகுதி ஈட்டுவதற்கான
தற்கு முதலீட்டாளர்கள் முன்வரும்போது, இந்த
செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும்
வாவியின் மூலம் தமிழர்களின் வருமானம் உயர்வத
என்ற க�ோரிக்கை நீண்ட காலமாக வலுப்பட்டு வெளிநாடுகளில் இருந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன.
வருகின்றது.
திலாப்பியா (செல்வன் அல்லது ஜப்பான் மீன்)
வாவியின் 30மைல் நீளமும் இயற்கை வனப்
வ ட கி ழ க் கி ல் சு ற் று ல ா த் து றை யி னை ப் வகை மீன்களும் இந்த பாடும் மீன்களின் அழிவுக்கு புகள் நிறைந்த பகுதியாக காணப்படுவதன் காரண
பேணுவதற்கோ, அங்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் ஒரு காரணமாக அமைகின்றன.
மாக இப்பகுதியில் இயற்கையுடன் இணைந்து
வந்து செல்லும் நிலையினை ஏற்படுத்துவதற்கோ
அதுமட்டுமன்றி இலங்கைக்கே உரித்தான செல்லும் த�ொழில்துறைகளை முன்னெடுக்க
இலங்கை அரசுகள் எந்த விதமான நடவடிக்கையி அரிய வகை நண்டுகள் இந்த வாவியில் காணப்படு முடியும்.
னையும் இதுவரையில் எடுக்கவில்லை.
வதாக கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் விலங்கியல்
குறிப்பாக கேரளாவில் உள்ளது ப�ோன்ற
சிங்களவர்கள் காணிகளை அபரித்து உல் துறை பேராசிரியர் டாக்டர். பி. வின�ோபாபா ஒரு படகுப் பயணங்களை மேற்கொள்வதற்கான ஏது
லாச விடுதிகள் கட்டுவதற்கும் ஏனைய நடவடிக்கை நேர்காணலில் தெரிவித்திருந்தார்.
வான நிலைகள் மட்டக்களப்பு வாவியில் காணப்
களுக்கும் அரசாங்கம் முயற்சிகளை மேற்கொள்கி
படுகின்றன. வாவியில் தரித்து நின்று மட்டக்களப்பு
ன்றதே தவிர, கிழக்கில் சுற்றுலாத்துறையினை
வாவியில் உள்ள மீன்களை உண்டு மகிழ்ந்து
அபிவிருத்தி செய்து அதன் மூலம் அப்பகுதி மக்கள்
ப�ொழுதைக் கழிக்கும் வகையிலான ஏற்பாடுகள்
வருமான மீட்டும் எந்தத்துறையும், எந்த முயற்சியும்
செய்யும்போது அது மாவட்டத்திற்கு அதிகளவான
இதுவரையில் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.
சுற்றுலாப்பயணிகளை ஈர்க்கும் வகையில் அமை
குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்தில் திருக�ோ
வதுடன் த�ொழில் வாய்ப்புகளையும் பெருக்கும்
ணமலையினையடுத்து அதிகளவான இயற்கை
துறையாக மாறும்.
வனப்புகளைக் க�ொண்டதாகவும் சுற்றுலாத்துறை
இதேப�ோன்று தற்போது மட்டக்களப்பு
யினரை கவரக்கூடிய இடமாகவும் மட்டக்களப்பு
வாவிக்குள் கழிவுகளை வெளியேற்றும் நடவடிக்
மாவட்டம் காணப்படுகின்றது.
கைகளை கட்டுப்படுத்தி அதனை மேம்படுத்துவ
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினை எடுத்துக்
தற்கான திட்டங்களை உள்ளுராட்சி மன்றங்களிடம்
க�ொண்டால், பெரும் ச�ொத்தாக காணப்படுவது
ஒப்படைத்து, அதன் ஊடாக மீனவர்களை பயன்
மட்டக்களப்பு வாவியாகும். இலங்கையில் மிகப்
இலங்கைக்கே உரித்தான நண்டுகள் மாத்தி படுத்தி மீன்பிடி நடவடிக்கைகளை விரிவுபடுத்து
பெரும் வாவிகளில் மட்டக்களப்பு வாவி முத ரமன்றி, மட்டக்களப்பில் பிரபலமாகப் பேசப்படும் வதன் ஊடாக மீன்களும் அதிகளவில் பிடிபடும்
ன்மை பெறுகின்றது.
பாடும் மீன்களும் தற்காலத்தில் அருகி வருவதாக அதேப�ோன்று மீனவர்களின் வாழ்க்கையும் மேம்
இந்த வாவி மட்டக்களப்புப் பிரதேசத்தை வும் அவர் நேர்காணலில் தெரிவித்திருந்தார்.
படும். அதே ப�ோன்று மட்டக்களப்பு மீன்களுக்கான
ஊடறுத்து, வடக்குத் தெற்காக அமைந்துள்ளது.
மனிதனால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அபி ஏற்றுமதி வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும்.
சுமார் 30 மைல் நீளமான ஏறத்தாழ 27,527 ஏக்கர் விருத்தித் திட்டங்கள், நீர் நிலைகளின் ஆழம்
அதேப�ோன்று மட்டக்களப்பு வாவியினை
பரப்பினைக் க�ொண்டது. இலங்கையின் மிகப் குறைதல், வயல்களில் பயன்படுத்தப்படும் இரசா பயன்படுத்தி தூய்மையான குடிநீர் உற்பத்திகளை
பெரிய வாவி என்று கருதப்படுகிறது. தெற்கு மேற் யன உரவகைகள் ஆகியனவும் இந்த மீன்வகைகள் மேற்கொள்ள முடியும். இன்று வடகிழக்கினைப்
காகக் கடலுடன் கலக்கும் இவ்வாவி கடலிலிருந்து மற்றும் நண்டு இன வகைகள் அழிவத ற்கு காரணம் ப�ொறுத்தவரையில் ப�ோத்தல்களில் அடைக்கப்ப
ஏறக்குறைய இருபது மைல் நீளம்வரை உவர் நீரை என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.
ட்ட குடிநீர்கள் தெற்கு பகுதிகளில் இருந்தே வட
யும் ஏனைய பகுதிகளில் நன்னீரையும் க�ொண்டு
இதேப�ோன்று, காத்தான்குடி, ஏறாவூர்
ள்ளது. உப்பு நீர்ப் பகுதியில் மீன்பிடித்தலும் நன் ப�ோன்ற முஸ்லிம் பிரதேசங்களில் சேகரிக்கப்படும்
னீரைப் பயன்படுத்தி வேளாண்மையும் நடைபெறு கழிவுகள் மட்டக்களப்பு வாவிய�ோரமாக க�ொட்ட
வதால் இப் பகுதி மக்களின் வாழ்க்கைத் தேவை ப்பட்டு அவை நிரப்பப்பட்டு வாவியின் பரப்பினை
க்கு இன்றியமையாததாக உள்ளது.
குறைக்கும் வகையிலான செயற்பாடுகள் கடந்த
இந்த வாவியானது, தமிழர்களின் அடையா 10வருடமாக திட்டமிட்டு முன்னெடுக்கப்படுகின்
ளம் என்றும் கூற முடியும். இந்த வாவியில் சுமார் றன. இது த�ொடர்பில் இது வரையில் யாரும் எந்த
112இற்கும் அதிகமான மீன் வகைகள் காணப்ப விதமான நடவடிக்கைகளும் எடுத்ததாக தெரிய
டுகின்றன. இந்த மீன்களில் பாடுமீன் என்ற மீனும் வில்லை. இது த�ொடர்பில் ஊடகங்கள் த�ொடர்ச்சி
இருந்ததாக கடந்த கால ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின் யாக முன்னெடுத்த வெளிக் க�ொணரல்கள் ஓரளவு
றன. அதன் காரணமாக மட்டக்களப்புக்கு பாடுமீன் நிலைமையினை மாற்றியிருந்தாலும் இன்னும் கிழக்கு மாகாணத்திற்கு இறக்குமதி செய்யப்படுகி
என்ற பெருமையும் உள்ளது.
அவை முன்னெடுக்கப்பட்டே வருகி ன்றன.
ன்றன. ஆனால் மட்டக்களப்பு வாவியினைப் பயன்
இவ்வாறானா சிறப்புகள் க�ொண்ட இந்த
இவ்வாறு மட்டக்களப்பு வாவியின் நிலை படுத்தி இந்த குடிநீர் உற்பத்திகளை நடத்தக் கூடிய
வாவியானது, இன்றுவரையில் முறையான திட்டங் மையென்பது நாளுக்கு நாள் மிக ம�ோசமான நிலை சாத்தியங்கள் அதிகளவில் இருக்கின்றன.
கள் ஏதுவும் இன்றி அதன் பயன்களை தமிழ் யினை அடைகின்றது. இன்று மட்டக்களப்பு வாவி
இதேப�ோன்று
வாவியினை
தளமாக
மக்கள் அனுபவிக்க முடியாத நிலையே இருந்து யினை நம்பி 6000இற்கும் மேற்பட்ட மீன்பிடி குடும் க�ொண்டு நன்னீர் மீன் ஏற்றுமதியை செய்யக்கூடிய
வருகின்றது.
ப ங்கள் இருக்கின்றன. இவர்கள் இந்த மீன் பிடியை
இன்று மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நம்பியே வாழ்கின்றனர். இவ்வாறான நிலையில்
த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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மிழ் அரசியல் கைதிகள் விவகாரம் மிகம�ோச
மான நிலைமைகளை ந�ோக்கி நகர்ந்து க�ொண்
டிருக்கின்றது. தமிழ் மக்களைப் ப�ொறுத்த மட்டில்
இது ஓர் எரியும் பிரச்சினை. அரசாங்கத்தைப் ப�ொறு
த்தமட்டில் சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ளவர்
களின் உயிர்களுடனான விளையாட்டு. அதுவும்
பூனைகளுக்குக் க�ொண்டாட்டம். எலிகளுக்குத்
திண்டாட்டம் என்ற அரசியல் ரீதியான வலிகள்
நிறைந்த விளையாட்டாக மாறியிருக்கின்றது. மாற்
றப்பட்டிருக்கின்றது.
சட்ட ரீதியாக நீதிமன்றத்தின் ஊடாகவே
இந்தப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காணப்படும் என்பது
அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு. ஆனால் நீதிமன்றச்
செயற்பாடுகள் நத்தை வேகத்திலும் முக்கியமான
தருணங்களில் சேற்றில் சிக்கிய வண்டியைப்
ப�ோன்று சில்லெடுக்கும் விவகாரமாகவும் மாற்ற
ப்பட்டிருக்கின்றது.
உண்மையில் அரசியல் கைதிகளின் விடய
மானது அரசியல் ரீதியாகக் கையாளப்பட வேண்டி
யது. அரசியல் ரீதியாக முடிவுறுத்தப்பட வேண்டி
யது. சட்ட ரீதியாக நீதிமன்றத்தின் ஊடாகத் தீர்வு
காண்கின்ற கட்டத்தை அது கடந்து பல வருடங்களா
கின்றன. நீதிமன்றத்தின் ஊடாக இந்தப் பிரச்சினை
க்கு முடிவு காண்கின்ற நடவடிக்கையானது, வேண்
டுமென்றே காலம் கடத்தி புறந்தள்ளுகின்ற வகை
யில் கையாளப்பட்டு வருகின்றது.
நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளில் சட்ட நியதி
களே முதன்மை பெறுகின்றன. ஒரு வழக்குத் தாக்
கல் செய்யப்பட்டதும், காலம் தாழ்த்தாமல் நீதி
மன்றம் விதிக்கின்ற காலக்கெடுவுக்கமைய விசார
ணைகள் நடைபெற வேண்டும். வழக்குத் தவணை
களுக்கான திகதிகள் வழக்காளி மற்றும் எதிர்த்தர
ப்பு சட்டவாதிகளின் வசதிக்கு ஏற்ற வகையில்
நீதி மன்றம் தீர்மானிக்கின்றது. அந்தத் திகதிகளில்
வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர் தவறாமல்
நீதிமன்றத்திற்கு வருகைதர வேண்டியது அவசியம்.
அதேப�ோன்று வழக்குடன் த�ொடர்புடைய சாட்சி
களும் தவறாமல் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாக
வேண்டும். இது மிகவும் கண்டிப்பான நீதிமன்ற
நடைமுறை.
சாதாரண வழக்குகளில் வழக்குத் தவணை
யின்போது சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர் நீதிமன்றத்
தில் முன்னிலையாகத் தவறினால் அவர்கள் கடிந்து
க�ொள்ளப்படுவார்கள். சில சந்தர்ப்பங்களில் தண்
டனை வழங்கப்படுவதும் உண்டு. அது மட்டுமல்
லாமல் அத்தகைய அக்கறையற்ற செயற்பாடுக
ளைப் ப�ொறுக்காத நீதிமன்றம் அந்த வழக்குகளை
விசாரணைகளில் இருந்து தள்ளுபடி செய்து விடுவ
தும் உண்டு.

ஆனால் பயங்கரவாதத் தடைச்சட்ட வழக்கு
களில் அரச தரப்பு சட்டத்தரணிகள் அல்லது சட்டமா
அதிபரின் பிரதிநிதிகள், வழக்கைத் த�ொடுத்த
ப�ொலிஸ் தரப்பினர் முன்னறிவித்தலின்றி வழக்குத்
தவணை திகதிகளில் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலை
யாகத் தவறுவது சாதாரண நிகழ்வாகக் காணப்படு
கின்றது.
அரச தரப்பினரால் தாக்கல் செய்யப்பட்டு
ள்ள இத்தகைய வழக்குகளில் எதிர்த்தரப்பினர் முன்
னிலையாகத் தவறினால், நீதிமன்றத்தின் க�ோபத்திற்
கும் வழக்காளிகளின் அதிருப்திக்கும் ஆளாக நேரி
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சுட்டிக்காட்டி வேறு நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்
கல் செய்கின்ற நடைமுறையும் நீதித்துறையில்
கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இது பயங்கர
வாதத் தடைச் சட்டத்தின் உச்சக்கட்ட ம�ோசமான
பயன்பாடுகளில் ஒன்றாகும். நீதி நடைமுறையில்
அதனை ம�ோசடியான பயன்பாடு என குறிப்பிட்
டும். ஆனால் அரச தரப்பாகிய வழக்குத் த�ொடுநர்
டாலும் தகும்.
தரப்பில் இவ்வாறு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் முன்னி
லையாகத் தவறினால், அந்தத் தருணத்தில் தெரிவிக்
மனிதாபிமானம் முதன்மை பெறுவதில்லை
கப்படுகின்ற காரணங்களை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்
	பயங்கரவாதத்
தடைச் சட்ட வழக்குகள்
க�ொண்டு வழக்கை வேற�ொரு திகதிக்கு ஒத்தி
உண்மையில் மனித உரிமைகள் மற்றும் சர்வதேச
வைத்து வருகின்றது.
வழக்கு விசாரணைகளைத் துரிதமாக முடி மனிதாபிமான நியமங்களைச் சார்ந்தவைகளாக
க்க வேண்டும் என்பதற்காகவ�ோ என்னவ�ோ சாதா இருக்கின்றன. ஏனெனில் பயங்கரவாதத் தடைச்
ரண வழக்குகளில் கடைப்பிடிக்கப்படுகின்ற ஒழு சட்டம் என்பதே பயங்கரமானது. ம�ோசமான விதி
ங்கு முறைச் செயற்பாடுகள், பயங்கரவாதத் தடைச் முறைகளைக் க�ொண்டது. அடிப்படை உரிமை
சட்ட வழக்குகளில் கடைப்பிடிக்கப்படுவதில்லை. களை அப்பட்டமாக மீறும் வகையில் அந்தச் சட்
இதுவே பாதிப்புக்கு உள்ளாகிய அரசியல் கைதிக டம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தைப் பயங்கரவாதத்
ளின் கசப்பான அனுபவம்.
தடைச் சட்ட சந்தேக நபர் ஒருவருக்கு எதிராக
ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வழக்குத் தாக்கல் செய்வத
ஒப்புதல் வாக்குமூலம்
ற்காகப் பயன்படுத்தப்படுவதைப் ப�ோலவே, ஒரு
	பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தின் கீழ்
சம்பவம் த�ொடர்பில் கைது செய்யப்படுகின்ற
வழக்குத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள அரசியல் கைதி
சந்தேக நபர்களுக்கு எதிராக வேறு நீதிமன்றங்க
களிடமிருந்து பெறப்படுகின்ற வாக்குமூலங்கள்,
ளிலும் வேறு வேறு காரணங்களைக் குறிப்பிட்டு
குற்றம் செய்ததை வழக்குகளில் ஒப்புக்கொள்கின்ற
வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்படுகின்றன.
முக்கிய சாட்சியமாக நீதிமன்றங்களினால் ஏற்றுக்
உதாரணமாக ஒருவர் ஆயுதங்களை வைத்தி
க�ொள்ளப்படுகின்றன. ஒருசில வழக்குகளில் ஒரு
ருந்தார் என்ற குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டு
சில மேல் நீதிமன்றங்களில் மாத்திரமே இந்த ஒப்பு
வழக்குத் தாக்கல் செய்யப்பட்டால், அவர் விடுத
தல் வாக்குமூலத்தின் உண்மைத்தன்மை குறித்து
லைப்புலிகளிடம் பயங்கரவாதச் செயல்களுக்கான
கேள்வி எழுப்பப்படுகின்றது. அநேகமான வழக்கு
ஆயுப் பயிற்சி பெற்றார் என குற்றம் சுமத்தி வேறு
ஒரு நீதிமன்றத்தில் மற்றும�ொரு வழக்கு தாக்கல்
செய்யப்பட்டு விடுகின்றது. இதனால் ஒரு வழக்கில்
விடுதலையாகின்ற அரசியல் கைதி ஒருவர் வேறு
களில் இந்த ஒப்புதல் வாக்குமூலங்கள் பாதிக்கப்பட்
வேறு வழக்கு விசாரணைகளுக்காகப் பயங்கரவா
டவரினால் அச்சுறுத்தலற்ற நிலையில், சுய விருப்ப
தத் தடுப்புப் பிரிவின் கீழ் தடுத்து வைக்கப்படு
த்தின்பேரில் அளிக்கப்பட்டதா என கேள்வி எழுப்
கின்றார்.
பப்படுவதில்லை.
வழக்குகளில் மூன்று மாதங்கள் அல்லது
தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற
ஆறு மாதங்கள் என்ற அடிப்படையில் நீதிமன்றங்
சந்தேக நபர்கள் மீது பயங்கரவாதத் தடைச் சட்ட
களில் பயங்கரவாதத் தடைச்சட்ட வழக்குகள்
த்தின் கீழ் மிக ம�ோசமான குற்றச்சாட்டுக்கள் சுமத்
தவணை இடப்படுகின்றன. இதனால் வழக்குகள்
தப்பட்டு, விசாரணைகள் நடத்தப்படுகின்றன.
வருடக்கணக்கில் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில்
அந்தத் தருணங்களில் அச்சுறுத்தல்களுக்கும் உடல்
இருக்கின்றன. விசாரணைகளும் துரிதப்படுத்தப்
ரீதியான சித்திரவதைகளுக்கும் உள நெருக்கீடுகளு
படுவதில்லை. அதேவேளை, ஒன்றுக்கும் மேற்ப
க்கும் கைதிகள் உள்ளாகின்றார்கள்.
ட்ட வழக்குகளை எதிர்கொள்கின்ற நிலைமைகளு
தமிழ் அரசியல் கைதிகளைப் ப�ொறுத்தம
க்கும் அரசியல் கைதிகள் ஆளாக்கப்படுகின்றார்கள்.
ட்டில், விசாரணையாளர்கள் விரும்புகின்ற விடயங்
இந்த காரணங்களினால் அந்தக் கைதிகளின் நீட்சி
களை அவர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ற வகையில்
யான சிறைவாசம் நியாயப்படுத்தப்படுகின்றது.
சாட்சியமாகக் கூறியதாக வாக்குமூலங்கள் பதிவு
அது மட்டுமல்லாமல், சந்தேகத்தின்பேரில்
செய்யப்படுகின்றன. இத்தகைய வழக்குகளில்
கைது செய்யப்பட்டு, விசாரணைகள் முற்றுப் பெறா
‘தவளை தன் வாயால் கெட்டது’ ப�ோன்ற அவல
மலும், வழக்குத் தாக்கல் செய்யப்படாமலும் பல
நிலைமைக்கு இந்தக் கைதிகள் ஆளாகின்றார்கள்.
கைதிகள் சிறைச்சாலைகளில் தடுத்து வைக்கப்பட்
அதனடிப்படையில் பலரும் தண்டிக்கப்படுகின்
டிருக்கின்றார்கள்.
றார்கள்.
சில வழக்குகளில் இந்த ஒப்புதல் வாக்கு
மூலம் சவாலுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்ற தருணங்க
ளில், நீதிமன்றங்கள் அந்த சாட்சியங்களில் உள்ள
ஓட்டைகளைக் கவனத்திற் க�ொண்டு, அந்த சாட்சி
யத்தை நிராகரித்து, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை
விடுதலை செய்ததும் உண்டு. இல்லையென்று கூற
முடியாது. ஆனால் பெரும்பாலான வழக்குகளில்
ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தின் உண்மைத் தன்மையைக்
கண்டறிகின்ற இந்த நடவடிக்கை இடம்பெறு
இந்தத் தடுப்புக்காவலினால் அரசியல் கைதி
வதில்லை என்பதும் அரசியல் கைதிகளின் அனுப
கள் வழக்கு விசாரணைகளில் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு
வமாக உள்ளது.
க்கள் இல்லாமலேயே வருடக்கணக்கில் தடுத்து
ஓர் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கைதி ஒருவரு
வைக்கப்பட்டிருப்பதன் மூலம் நீண்ட சிறைத்
க்கு எதிரான வழக்கில் செல்லுபடியற்றது என்று நீதி
தண்டனையை அனுபவிக்க நேர்ந்திருக்கின்றது.
மன்றம் ஒன்றில் தீர்ப்பளிக்கும்போது, அத்துடன்
உண்மையில் அவர்கள் மீது சுமத்தப்படுகின்ற
அதன் வலிமை அற்றுப் ப�ோவதில்லை. அல்லது
குற்றச் செயல்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற சிறைத்
செல்லுபடித்தன்மை முற்றுப் பெறுவதில்லை. நீதி
தண்டனையும், உள நெருக்கீட்டுத் தண்டனையும்
மன்றம் நிராகரித்த பின்பும் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம்
ஒப்பீட்டளவில் இந்தத் தடுப்புக் காவல் தண்ட
வேற�ொரு நீதிமன்றத்தில் உயிர் பெறுகின்ற சட்ட
னையைவிட குறைவானதாகவே இருக்கும்.
முரணான நிலைமையே காணப்படுகின்றது.
அத்துடன் நீண்ட காலம் தடுப்புக்காவலில்
ஒரு நீதிமன்றத்தில் நிராகரிக்கப்பட்ட அதே
வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற கைதிகளுக்கு எதிரான
ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தைப் பயன்படுத்தி அதில்
அடங்கியுள்ள வேறு ஏதேனும் விடயங்களைச்
த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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சடங்குகள் பல்லுயிர் பேணுதலுக்கான
உலக உண்மையினை ஏற்றுக்கொள்ளுந் தன்மை
யினை பேராசிரியர் ஜேம்ஸ் பின்வருமாறு உறுதிப்
படுத்துகின்றமை மனங்கொள்ளத்தக்கது. கூட்டு
வாழ்க்கையிலிருந்து மக்கள் இயற்கையதீதச் சக்திக
ளின் துணைக்கொண்டு ப�ொது நலனுக்காகப் பாடு
பட்டதையே சடங்குகள் குறித்து நிற்கிறது. உணவு
தேடுதல், பிறப்பு, சந்ததி விருத்தி, இறப்பு முதலிய
எந்தத் துறையிலாயினும் சரி மக்கள் நலனுடன்
tud -B.A.M. PHIL
இவ்வுலகிலும் பின்னரும் வாழ விரும்பியதை
tpupTiuahsu;> Ez;fiyj;Jiw> fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;> ,yq;if
மந்திர மரபு காட்டுகிறது. எனவே மக்களின் அன்
இதன் காரணமாக இச்சடங்குகளைப் பத் றாட வாழ்க்கையிற்றோன்றிய ஆபத்தான, கவர்ச்சி
தாசிச் சடங்குகள் என அடையாளங் காணும் மரபு கரமான, கவலைக்கிடமான அனுபவங்களை அடிப்
படையாகக் க�ொண்டு கூட்டு வாழ்க்கைப் பண்பி
வலுவாகவுள்ளது.
அறிமுகம்:
னைப் பெற்று அதிலே காணப் பெறும் சிக்கல்கள்,
இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்தில்
இன்னல்கள், தண்டனைகள் ஆகியவற்றைச் சமாளி
வாழும் தமிழ் பேசுகின்ற, இந்து சமயத்தினர் எனப்
க்கும் வகையிலே த�ோன்றினவே சடங்குகள்.
ப�ொதுவாக அடையாளப்படுத்தப்படும் மக்களினு
இவ்வாறாக கிழக்கிலங்கைச் சடங்குகள்
டைய பண்பாட்டில், மிகவும் முக்கியம் பெற்று
பல்லுயிர் பேணுதலுக்கான தத்துவார்த்த அடிப்ப
வரும் சமய நடைமுறைகளுள் ஒன்றாக, வருடாந்
டையில் நிகழ்த்தப்பெற்று வருவதனை நாம் காண்
தம் நடத்தப்பட்டு வரும் சடங்கு விழாக்கள் விள
கின்றோம். இனி பல்லுயிர் பேணுதல் எவ்வாறு
ங்கி வருகின்றன.
கிழக்கிலங்கைச் சடங்குகளில் பிரய�ோக ரீதியில்
அதாவது கிழக்கிலங்கை மக்களின் சமய
முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன என்பதைப்
வாழ்வில் சடங்குகள் மிகுந்த முக்கியத்துவமுடை
பார்ப்போம்.
யதாக விளங்குகின்றன. சடங்குகளே இவர்களின்
பல்லுயிர் பேணும் நடைமுறைகள்
பாரம்பரிய சமய வழிபாட்டின் எச்சங்களாகத் கிழக்கிலங்கையில் வாழும் பல்வேறு சாதியினருக்
ஒவ்வொரு சமூகத்தினதும் பலதரப்பட்ட
த�ொடர்கின்றன. வாழ்வியல் தேவைகளை, குறிப் கும் தனித்தனியாக சடங்குக் க�ோவில்கள் இருக்கி மனிதர்களும் வருடத்திற்கு ஒருமுறை ஒன்றிணை
பாக ப�ொருளாதாரத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வ ன்றன. மிகப்பெரும்பாலும் சாதிகளின் குல தெய் ந்து பக்திபூர்வமாகக் க�ொண்டாடித் திருப்தியுறும்
தற்கு இயற்கையில் தங்கி வாழும் கிழக்கிலங்கை வங்களை மையப்படுத்தியதாக இப் பத்ததிச் சடங் கிழக்கிலங்கையின் பத்ததிச் சடங்குகளில், பிரதா
மக்கள், தங்களின் தேவைகள் பலவற்றையும் குகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இச் சடங்குகள் னம் பெறும் பெண்தெய்வங்கள், சடங்குகள் நடத்
பூர்த்தி செய்த தெய்வங்களுக்கு ஆண்டுக்கொரு கிழக்கில் வாழும் பல்வேறு சமூகங்களினதும் தப்படும் பருவ காலம், சடங்குகள் நிகழ்த்தப்பெறும்
தடவை சடங்கு செய்தல் கிழக்கிலங்கையில் இன்று சமூக, சமயப் பண்பாட்டுப் பெரு விழாவாகவே இடங்களின் தன்மை, சடங்குகளில் மரங்கள் பெறும்
வரை த�ொடர்கிறது. கிழக்கிலங்கை மக்களால் நிக வருடா வருடம் ஒவ்வொரு சமூகத்தினராலும் முன் முக்கியத்துவம், சடங்குடன் த�ொடர்புடைய வாத்தி
ழ்த்தப்படும் சடங்கு இயற்கையைக் க�ௌரவித்தல், னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
யங்களின் உருவாக்கம், சடங்குகளில் நீரும் நீர்
இயற்கைக்கு நன்றி செலுத்தல், தேவைகளைப்
இன்றைய ஏகாதிபத்திய நவகாலனித்துவ நிலைகளும் பெறும்முக்கியத்துவம், சடங்குகளின்
பூர்த்தி செய்து தருமாறு இயற்கையிடம் வேண்டு நுகர்வுப் பண்பாட்டுத் திணிப்பு யுகத்தில், சவால் அலங்காரங்கள், சடங்குகளில் பிரதானம் பெறும்
தல் செய்தல் என்னும் பல ந�ோக்கங்களுக்காக மேற் களை எதிர் க�ொள்ளும் பல்வேறு சுயசார்பான பண் பழ வகைகள் மற்றும் தானியங்கள், நேர்த்திப்
க�ொள்ளப்படுகிறன.
பாட்டு வாழ்வியல் பண்புகள், வலுக்குன்றாமல் ப�ொருட்கள் என்பனவற்றை குறிப்பாகப் பார்த்து
இவ்வாறு கிழக்கிலங்கையில் பிரபல்யம் தாக்குப்பிடித்து நிற்பதற்கான ப�ொறி முறைமைக அதனூடாகப் பல்லுயிர் பேணும் தன்மையை
பெற்றதாக விளங்கி வரும் சமய வாழ்வியலை சிறு ளைக் க�ொண்ட சமயச் சடங்குகளாக கிழக்கிலங் எடுத்துக் காட்ட முடிகின்றது.
தெய்வ வழிபாடு, கிராமியச் சமயச் சடங்கு வழி கையின் பத்ததிச் சடங்குகள் முக்கியத்துவம்
பாடு, ஆகம முறை சாராத பத்ததி வழிபாட்டுமுறை பெற்று வருகின்றன.
பெண்தெய்வங்கள் பிரதானம் பெறுதல்
எனவும் அழைக்கின்றனர்.
இவ்விதமாக இன்றைய சூழலில் முக்கிய
கிழக்கிலங்கைப் பத்ததிச் சடங்குகளில்
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த்துவம் பெறும் கிழக்கிலங்கையின் பத்ததிச் சடங்
குகள் அதன் தத்துவார்த்த அடிப்படையிலும் நடை
முறைப்படுத்தப்படும் செயற்பாடுகளிலும் பல்லு
யிர் பேணும் வகையில் இயக்கம் பெற்று வருவ
தனை இவ்வாய்வு எடுத்துக் காட்ட முனைகின்றது.

பல்லுயிர் பேணலுக்கான தத்துவார்த்த
அடிப்படை

இவ்விதம் பலவாறு அழைக்கப்படும் இச்ச
டங்கு வழிபாட்டு முறை ‘கிழக்கிலங்கைச் சமூகத்
திலிருந்து உருவாகிய பூசாரியால் நிகழ்த்தப்படுகி
றது. இவர்கள் பிராமணக் குருக்கள் ப�ோன்று
அல்லாது சடங்கு விதிகளை தமது மூதாதையர்களி
டமிருந்து கற்று முன்னோர் நிகழ்த்திய அதே முறை
யில் தாமும் நிகழ்த்தக் கற்றுக் க�ொள்கின்றனர்.
இங்கு பாரம்பரியம், கையளிப்பு முக்கியத்துவம்
பெறுகின்றது. சடங்கு விதிகளை ஓலைச் சுவடிக
ளில் எழுதிப் பாரம்பரியமாகப் பாதுகாத்து வருகி
ன்றனர். இதனைப் பத்ததி என அழைப்பர். ஒவ்
வ�ொரு தெய்வத்திற்கான சடங்கு விதிகளும்
தனித்தனிப் பத்ததிகளாக வகுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு பத்ததியும் எத்தெய்வத்திற்கு உரியத�ோ
அத்தெய்வத்தின் பெயரால் மாரியம்மன் பத்ததி,
கண்ணகியம்மன் பத்ததி, பேச்சியம்மன் பத்ததி, என
அழைக் கப்படும். இப்பத்ததிகள் பாரம்பரியமாக
சடங்கு செய்யும் பூசாரியாரால் வைத்துப் பாது
காக்கப்படும். பத்ததியில் வகுத்தளிக்கப்பட்ட விதி
யின்படி சடங்குகளை மேற்கொள்வர். அனேகமான
க�ோவில் களில் பத்ததியை ‘பத்தாசி’ என்றே
அழைக்கின் றனர்.

	பத்ததிச் சடங்குகளின் தத்துவார்த்த ந�ோக்கு
இவ்வுலக வாழ்வியலைப் பிரதானப்படுத்தும் வகை
யில் இருக்கின்றமை கவனத்திற்குரியது. சடங்கு
கள் ‘உலகுக்குள்ளே உறைந்த ப�ொருளை உணர்வ
தாகிய ப�ொருள் முதல்வாத சிந்தனையினை அடி
ய�ொற்றியதாகவே காணப்படுகின்றது. அதாவது
வாழ்வையும், உலகையும் மாயையெனக் காணும்
கருத்து முதல்வாத ந�ோக்கிலிருந்து மாறுபட்டதா
கவே இச்சடங்குகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இவ்வுலகினையும் அதில் வாழும் பல்வேறு
உயிரினங்களையும் பற்றிய அக்கறைக்கு இவ்வுல
கம் நித்தியமானது என்பதை ஏற்றுக் க�ொள்வது
அவசியமாகின்றது. நாம் வாழும் பூமியும் அதன்
இயல்புகளுமே நமது வாழ்வியலின் ஆதாரம் என்
பதை ஏற்கும் ப�ோது தான் இந்த உலகில் வாழும்
பல்லுயிர்களிலும் நமக்கு அதீத அக்கறை உருவா
கும். இந்த அக்கறையிலிருந்தே அதற்கான சடங்கா
சாரங்களும் விருத்தி பெறும். இதன்படியே கிழக்கி
லங்கைச் சடங்குகளின் நடைமுறைகள் உருவாக்கம்
பெற்றுள்ளதை ஆய்ந்தறிய முடிகின்றது. இதன்
காரணத்தினால்தான் கிழக்கிலங்கைச் சடங்குகள்
ச�ொர்க்கம், நரகம் பற்றிப் பேசுவதில்லை. இந்தப்
பூமியில் மனிதர்களின் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்தல்
பற்றியே பேசுகின்றன எனக் கூறப்படுகின்றது.

மிகப் பெரும்பாலும் பிரதானம் வகிக்கும் தெய்வ
ங்களாகப் பெண் தெய்வங்களே விளங்கி வருகின்
றன. முத்துமாரி, மகமாரி, கண்ணகி, பத்தினி, வீர
மாகாளி, பத்திரகாளி, வடபத்திரகாளி, பேச்சி, திர�ௌ
பதை, கன்னிமார், கடல் நாச்சி, கங்கையம்மன்,
பிரத்தியங்கிரிகாளி எனப் பெரும்பாலும் பெண்

தெய்வங்களே அதிக முக்கியத்துவங் க�ொடுக்கப்
பட்டு வழிபடப்படுகின்றன. கிழக்கிலங்கைச் சட
ங்கு வழிபாட்டில் பெண் தெய்வங்களே ஆளுமை
மிக்கனவாக விளங்குகின்றன. புராதன சிந்து வெளி
ப்பண்பாட்டிலிருந்து திராவிட நாகரிகத்தில் பெண்
தெய்வ வழிபாடு நிலவி வருவதாக ஆராய்ச்சிகள்
உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.‘வேத கால ஆரியர்களது
வருகைக்கு முன்னர் விவசாயப் பண்பாட்டின்
வெளிப்பாடான சாங்கியம், தந்திரம் ப�ோன்ற
தத்துவங்கள் காணப்பட்டுள்ளன. இத் தத்துவங்கள்
பெண்ணை முதன்மைப்படுத்து வனவும் ப�ொருள்
முதல்வாத ந�ோக்குடையனவுமாயிருந்தன.
இவ்விதம் பெண் தெய்வ வழிபாடு

த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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எமது எதிர்கால சிற்பிகளான
தமிழ் சிறார்களின் தமிழ்மொழி
மற்றும் பண்பாட்டு மேம்பாட் டினை
இலக்காக க�ொண்டு வெளிவரும்
இலக்கு வார இதழின் சிறுவர் தளத்
திற்கான தங்கள், கட்டுரைகள்,
கவிதைகள், ஓவியங்கள் மற்றும்
வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் தமிழர்
நாகரீகம் த�ொடர்பான சிறு குறிப்பு
கள் ஆகியவற்றை பகிர்ந்து ஓர்
செழிப்பான நிலைத்த எதிர்கால
தமிழ்
சந்ததியை
உருவாக்க
இணையுமாறு இலக்கு உங்களை
வரவேற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org

பருப்புக் கறியும்
சோறும் சேர்ந்து
பிசைந்து பிசைந்து
குழைத்துத் தந்தாள்
பாசமான அம்மா!
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குருவி காட்டி
கொக்கு காட்டி
பறந்து செல்லும்
கிளியைக் காட்டி

பாசமாக ஊட்டிவிட்டாள்
பாசக்கார அம்மா

வளர்ந்து நானும்
பெரியவனாகி பல
வேலகள் செய்ய
வீரம்வேண்டுமென்றே
பரிவுகாட்டி
உண்ணச்சொன்னாள்
புருவம் விரித்து அம்மா

gp.kjpepytd;:
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திர்வரும் வருடத்தின் முற்பகுதியில் ஜெனீவா
வில் இடம்பெறும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை
மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் கூட்டத்
த�ொடரில் சிறீலங்கா மீதான நடவடிக்கைகளை
தீவிரப்படுத்தும் முயற்சிகள் த�ொடர்பில் புலம்
பெயர் தமிழ் அமைப்புக்களும், தாயகத்தில் உள்ள
தேசிய நலன்சார் அரசியல் கட்சிகளும் அதிக
கவனம் செலுத்தி வருகின்றன.
அதேசமயம், 2015 ஆம் ஆண்டு க�ொண்டு
வரப்பட்ட 30/1 என்ற தீர்மானத்திற்கு மனித உரி
மைகள் அணைக்குழுவின் செயல் அமர்வுகள்
த�ொடர்ந்து கால அவகாசம் வழங்கியப�ோதும்,
சிறீலங்காவின் புதிய அரசு அதில் இருந்து விலகி
யுள்ளது.
சிறீலங்கா அரசு விலகிய காலம் முதற்
க�ொண்டு புதிய தீர்மானம் ஒன்றை க�ொண்டு
வருவதற்கு அமெரிக்காவும், பிரித்தானியாவும்
இணைந்து செயற்பட ஆரம்பித்த ப�ோதும், தற்
ப�ோது அதனை ஆணைக்குழுவில் சமர்ப்பிப்பதற்
கான இறுதிக்கட்ட பணிகளை அவர்கள் மேற்
க�ொண்டு வருகின்றனர்.
அதன் த�ொடர்ச்சியாகவே சிறீலங்காவுக்
கான அமெரிக்க தூதுவர் அலைனா தெப்லிஸ்
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் சுமந்
திரன் அவர்களை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளது
டன், தமது தீர்மானத்திற்கான ஆதரவையும் க�ோரி
யுள்ளார். அதனை த�ொடர்ந்து பிரித்தானியத் தூது
வரும் அவரை சந்தித்துள்ளார்.
அதேசமயம், பிரித்தானிய அரசும் புலம்பெயர் சமூ
கத்தை த�ொடர்புக�ொள்ளும் முயற்சிகளை மேற்
க�ொண்டுள்ளது.
பூக�ோள பிராந்திய வல்லாதிக்க களத்தில்
சிக்குண்டுள்ள சிறீலங்காவானது, மேற்குலகத்தை
அனுசரித்து ப�ோகமுடியாத ஒரு நிலைப்பாட்டு
க்குள் சென்றுள்ளதே எதிர்வரும் மனித உரிமை
கள் அணைக்குழுவில் அதன் மீதான தீர்மானம்
த�ொடர்பில் மேற்குலகத்தின் நடவடிக்கைகளை
தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

2015 ஆம் ஆண்டு சிறீலங்காவின் அரசி
யல் களநிலமையை முற்றுமுழுதாக மையமாக
க�ொண்டு முன்வைக்கப்பட்ட தீர்மானமானது,
அங்கு ஒரு ஆட்சி மாற்றம் நிகழ்ந்ததும் நீர்த்துப்
ப�ோனது நாம் அறிந்ததே. ஆனால் தற்போதைய
தீர்மானம் என்பது 2015 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர்
அமெரிக்காவின் வெளிவிவகாரச் செயலாளர்
மைக் ப�ொம்பிய�ோ இந்த ஆண்டு சிறீலங்காவுக்கு
மேற் க�ொண்ட பயணத்தின் த�ோல்வி. அதனைத்
த�ொடர்ந்து அமெரிக்கா கடுமையான முயற்சி
செய்த மிலேனியம் சலஞ்ச் என்ற உடன்பாட்டின்
த�ோல்வி என்பவற்றை த�ொடர்ந்து மேற்குலகத்தால்
முன்வைக்கப்படும் தீர்மானம் என்ப தால் அதனை

தமிழ் சமூகமும், சிறீலங்கா அரசும் உன்னிப்பாக
அவதானித்து வருகின்றன.
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படுத்தப்பட்டுள்ளன எனும் விபரத்தை அண்மை
யில் ஐ. நா மனித உரிமை ஆணையக தகவல் சேமி
ப்புபகுதியை ஆய்வு செய்த இளம் மனித உரிமை
செயற்பாட்டாளர் தெரிவித்தார். அவை தவிர
மேலும் சில தனிநபர்களின் அறிக்கைகளும் சமர்ப்
பிக்கப்பட்டிருக்கலாம். அவ்வாறான ஆவணங்கள்
பாதுகாப்புக் கருதி ப�ொது ஆவணப்பகுதிகளில்
வெளிப்படுவதில்லை.
ஐ.நா மனித உரிமைகள் அணைக்குழுவில்
உள்ள பல சரத்துக்களின் மையமாகக் க�ொண்டு பல
சந்தர்ப்பங்களில் பல நாடுகளால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் நாம் பின்வரும்
விடயங்களை உள்ளடக்கி அந்தந்த சரத்துக்களுக்கு
அமைவாக ஐ.நா மனித உரிமைகள் அணைக்குழு
வில் அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்து த�ொடர்ந்து அதற்
கான நடவடிக்கைகளை க�ோர முடியும்.

நாம் கவனத்தில் க�ொள்ளவேண்டிய பிரிவுகள்:

பிரித்தானியாவில் உள்ள தமிழ் சமூகத்துட
னான த�ொடர்புகளை பிரித்தானியா அரசு மேற்
க�ொள்ள ஆரம்பித்ததும், பிரித்தானியாவில் உள்ள
சிறீலங்கா தூதரகம் பிரித்தானியாவில் உள்ள சில
தமிழர்களை அழைத்து கலந்துரையாடியுள்ளது.
அதாவது பிரித்தானியா தலைமையிலான இணைத்
தலைமைக்குழுவினர் ஜெனீவாவில் க�ொண்டு
வரவுள்ள தீர்மானத்தை நீர்த்துப்போகச் செய்வதில்
சிறீலங்கா அரசு தீவிரமாக செயற்பட்டுவருகின்றது
அது இந்தியாவின் உதவியையும் நாடக்கூடும்.
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இந்த நிலையில் தான் சிறீலங்கா மீதான
தீர்மதனத்தை வலுப்படுத்தி தமிழ் இனத்தின்மீது
மேற்கொள்ளப்பட்ட இனஅழிப்புக்கு நீதி க�ோரும்
நடவடிக்கைகளை
தீவிரப்படுத்த
வேண்டிய
தேவை ஒன்று தமிழ் மக்களுக்கு முன் முதன்மை
யான கட மையாக எழுந்துள்ளது.
‘இனஅழிப்பு’ என்ற ச�ொல்லை மனித
உரிமை அமர்வுகளில் வார்த்தைகளாகவ�ோ அல்
லது அறிக்கைகளில் ச�ொற்களாகவ�ோ பயன்படுத்த
லாமா என்ற குழப்பமும் சில ‘மனித உரிமை செயற்
பாட்டாளர்கள்’ என ச�ொல்லி க�ொள்பவர்கள்
மத்தியில் உள்ளது.
எனினும் இனஅழிப்பு என்ற ச�ொல்லை
பயன்படுத்துவது தவறு என எந்த ஆவணமும்
தெரிவிக்கவில்லை, ஆனால் ஒரு தரப்பினர் அதனை
பயன்படுத்தும் ப�ோது எதிர்த்தரப்பு அதற்கான
எதிர்ப்பை அவையில் தெரிவிக்கலாம். இருந்த
ப�ோதும் அதனை பயன்படுத்துவதற்கு தடை
யில்லை என ஜெனிவாவில் பணியாற்றும் அனைத்
துலக ஈழத்தமிழர் உரிமைகள் மையத்தின் துறை
சார் நிபுணர்கள் தெரிவித்தனர்.
அது மட்டுமல்லாது, ஐக்கிய நாடுகள்
சபையின் மனித உரிமை ஆணைக்குழுவில் உள்ள
சரத்துக்கள் மற்றும் உடன்படிக்கைகள், விசேட
அறிக்கையிடல் குழுக்கள் என்பவற்றினூடான
த�ொடர் அழுத்தங்களை தமிழர் தரப்பு முற்றுமுழு
தாக சிறீலங்கா அரசுக்கு எதிராக பயன்படுத்த
வில்லை என்ற கருத்துக்களும் முன்வைக்கப்பட்டு
ள்ளன. வருடம�ொன்றுக்கு 4000 இற்கும் மேற்பட்ட
மனித உரிமைகள் சார்ந்த முறைப்பாடுகள் அல்லது
அறிக்கைகள் மனித உரிமை ஆணையகத்திற்கு
கிடைப்பதாக புள்ளிவிபரங்கள் கூறுகின்றன. இது
வரையில் 2009 இற்கு பின்னர் தமிழர் சார்பாக
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கைகளில் 42 அறிக்கை
களே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு மனித உரிமைகள்
ஆணையத்தின் சிபாரிசுகளுக்கான ஆதாரமாக பயன்

சிறுவர் உரிமைகள், ப�ோரினால் பாதிக்கப்
பட்டு அங்கவீனமடைந்தோர் த�ொடர்பான விட
யம், ப�ோரில் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களின்
வறுமை மற்றும் பட்டினி த�ொடர்பான விடயம்,
அவர்களின் மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு, இனப்
பாகுபாட்டை நீக்குவதற்கான அனைத்துலக தினம்
த�ொடர்பில் சிறீலங்கா அரசு இழைத்துவரும் இனப்
பாகுபாடு த�ொடர்பாக தமிழ் இனம் தயாரிக்கும்
ஆண்டு அறிக்கை, மருத்துவம், சமூகம் மற்றும் பாது
காப்பு த�ொடர்பில் தமிழ் மக்கள் எதிர்நோக்கும்
இனப்பாடுபாடு அல்லது புறக்கணிப்பு, கலாச்சார
உரிமைகளில் இழக்கப்பட்டுவரும் அநீதிகள்,
தமிழ் மக்களின் மத சுதந்திரம் மீது சிங்கள ப�ௌத்
தம் அரசு மேற்கொள்ளும் அடக்கு முறைகள்,
தமிழ் இனத்தின் உணவு மற்றும் விவசாய உரிமை
கள் மீதான நெருக்கடி, பயங்கரவாதத்திற்கு எதி
ரான நடவடிக்கைகள் என்ற ப�ோர்வையில் மேற்
க�ொள்ளப்படும் மனித உரிமை மீறல்கள், சிறு
பான்மை இனம் எதிர்கொள்ளும் நெருக்கடிகள்,
தமிழ் மக்களின் ப�ொருளாதார வளங்கள் அல் லது
ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகள் மீது அரசு மேற்
க�ொள்ளும் அழுத்தங்கள் அல்லது அச்சுறுத்தல்கள்,
பாதுகாப்பான வாழ்விடம் மற்றும் காணி அபகரி
ப்பு த�ொடர்பானஅறிக்கை, மனித உரிமை செயற்
பாட்டாளர்கள் மீது மேற்கொள்ளப்படும் அச்சுறுத்
தல்கள், சிறீலங்கா படையினரால் மேற்கொள்ளப்
படும் துன்புறுத்தல்கள், சிறுவர் மற்றும் பெண்கள்
மீதான பாலியல் துன்புறுத்தல்கள், சிறுவர்களுக்கு
எதிரான வன்முறைகள், எழுந்தமானமான கைது
கள், அரசியல் கைதிகள் விவகாரம் மற்றும் காணா
மல் ப�ோன�ோர் விவகாரம்.
இந்த விவகாரங்கள் மீது கவனம் செலுத்தி
அற்கான செயற்திட்டங்களை ஒவ்வொரு அமைப்
பும் அல்லது அரசியல் கட்சிகளும் முன்னெடுத்து
ஐ.நா மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் ஊடாக
நீதியை க�ோரலாம்.
ஒரே விடயத்தை எல்லோரும் முன்வை
ப்பதை விடுத்து சிறீலங்கா அரசின் திட்டமிட்ட
இனஅழிப்புக்கு எதிராக எல்லா வழிகளிலும் நாம்
நடவடிக்கைகளில் இறங்கும்போது மிகப்பெரும்
அழுத்தம் ஒன்றை சிறீலங்கா அரசு மீது ஏற்படு
த்துவதுடன், அதன் இனஅழிப்பு செயற்பாடுகள்
மீதும் தடைகளை ஏற்படுத்தலாம்.
தற்போது சிறீலங்காவில் ஏற்பட்டுள்ள
அரசியல் மாற்றம், இந்துசமுத்திரப் பிராந்தியத்தில்
ஏற்பட்டுள்ள பூக�ோள நெருக்கடி மற்றும் சிறீலங்கா
வுக்கும் மேற்குலகத்திற்கும் இடையில் ஏற்பட்
டுள்ள முறுகல்நிலை ப�ோன்றவற்றை கருத்தில்
க�ொண்டு மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில்
எமது நடவடிக்கைகள் பலப்படுத்த வேண்டிய
கடப்பாடு ஒன்று தமிழ் மக்கள் முன் உள்ளது என்
பதை நாம் மறந்துவிடலாகாது.
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Vann Nath (வன் நத்) உடைய ஓவியங்கள் கம்போ
டிய ப�ொல் ப�ொட்டினுடைய (Pol Pot) இனப் படு
க�ொலையின் க�ொடூரத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி
யது. தனது S -21 சித்திரவதை முகாம் அனுபவங்
களை ஓவியத்தினூடு அவர் ஆவணமாக்கியிருந்
தார். சித்திரவதை முகாம்களில் திட்டமிட்டு அரங்
கேற்றப்பட்ட சித்திரவதைகளையும், மரணத்தை
யும் தனி உதிரியான தூரிகை க�ொண்டு கூட்டு
சித்திரவதையையும், மரணத்தையும் பிரதிநிதித்து
வப்படுத்துவதென்பது இலகுவானதாக இருந்தி
ருக்க முடியாது. அவருடைய தூரிகைதான் அவ ரைக்
காப்பாற்றியது (M.Leclezio 2017). Vann Nath தினு டைய
ஓவியங்கள், முன்னர் S -21 சித்திரவதைக்கூடமாக
இருந்து தற்போது அருங்காட்சியகமாக மாற்றப்
பட்டு, வெளியில் மக்கள் பார்வைக்காக திறக்கப்
பட்டுள்ளது. ஆனால் சமகால ஓவியப்போக்கில்
கம்போடிய இனப் படுக�ொலையை பிரதிநிதித்து
வப்படுத்துவதிலும், பிரதிபலிப்பதிலும் பின்ன
டைவு இருப்பதான த�ோற்றம் பற்றிய விமர்சன
ங்கள் எழாமல் இல்லை. தற்கால கம்போடிய
ஓவியங்களில் தலை தூக்கும் அழகை மையப்படுத்தி
ஆனால் இனப்படு க�ொலை பிரதிபலிப்பின்மை
காட்சிப் படிமங்களை இன்னொரு க�ோணத்தில்
நுகர்வதற்கான அழைப்பாக கருதலாம் என விளக்
குவ�ோரும் உளர் (Ashley Thompson 2013). இனப்படு
க�ொலையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதில் உள்ள
அடக்கு முறை, அந்த அடக்கு முறையினால் ஏற்ப
டும் வெளியை நிரப்புவதற்கு நிலக்காட்சிகளின்
அழகு ஓர் உத்தியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
இந் நிரப்புகை, இன்மையை இருப்பதாகக் காட்
டுகின்றது. (the absent are present) இன்மையை முன்
வைப்பதனூடு, இனப்படு க�ொலை அனுபவத்திற்
கூடான பயணம் என்பது விபரிக்கப்பட முடியாதது
அல்லது பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியாது என்
பதை குறியிட்டுக் காட்டுகின்றார்கள் (Ibid).
ஓவியம், இனப்படுக�ொலை என்பவை
பற்றிக் குறிப்பிடுகின்ற ப�ோது இனப்படுக�ொலை
த�ொடர்பில், ஓவியம் பல்வேறு நிலைகளில் உதா
ரணமாக இனப்படுக�ொலை, பிரதிநிதித்துவம்
த�ொடர்பில், மறுக்கப்படும் இனப்படுக�ொலையை
எதிர்கொள்வதற்கான
கருவியாக,
இனப்படு
க�ொலை நினைவுத்தினக் கட்டமைப்பில், துயரு
றுதல் ஆற்றுகை த�ொடர்பில், இனப்படு க�ொலை
க்கான நீதி வேண்டி என பன்முக வகிபங்கைச்
செலுத்துகின்றது என்பதை மறுப்பதற்கில்லை.
மேற் கூறப்பட்ட ஓவிய முயற்சிகள் எல்லாமே
இன்னொரு இனப்படுக�ொலை நிகழாமல் தடுப்ப
தற்கான முன் முயற்சிகளாகவே மேற்கொள்ளப்
படுகின்றன. ஒவ்வொரு இனப்படு க�ொலையின்
பின்னரும் பயன்படுத்துகின்ற பதம், never again
‘மீளவும் இல்லை’ ஆனால் அதுவே மீளவும் மீள
வும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
யூத இனப்படுக�ொலையை (Holocaust) ஓவி
யங்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியமை த�ொடர்பில்
தாராளமான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன,
இன்னும்
மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகின்றன
ஆனால் 1990களில் இனப்படுக�ொலை த�ொடர்பான
ஓவிய வெளிப்பாட்டில் அதிக ஈடுபாட்டுத்தன்மை
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ஏற்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகின்றது. யூத இனப்
படுக�ொலையை மட்டுமல்லாது, ஆர்மேனிய இன
ப்படுக�ொலை, பழங்குடி அமெரிக்கர்களின் இனப்
படுக�ொலை, ப�ொஸ்னிய, ஆபிரிக்க இனப் படு
க�ொலைகளை ஓவியத்தினூடு வெளிப்படுத்தும்
ப�ோக்கு முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டது. Karl Stojko
யூத இனப்படுக�ொலையினதும் ஹ�ோமா – சிந்தி
நாட�ோடிகளின் இனப்படுக�ொலையினதும் சாட்சி
ஓவியராக வாழ்ந்து வருபவர். தன்னுடைய மனவடு
க்களிலிருந்து (S.C.Feinstein 1999) வெளிவருவதற்கான
ஆற்றுகையாக ஓவியத்தை அவர் பயன்படுத்தியு
ள்ளார். இனப்படுக�ொலைகளுக்கூடாக பயணித்த
கலைஞர்களுக்கு, இனப் படுக�ொலையின் பின்னர்
கவின் கலைகள் சாத்தியமா என்ற கேள்வி எழுந்
ததை வரலாறு மறக்கவில்லை அடிக்கடி அறிவியற்
ச�ொல்லாடல்களில் மேற்கோள் காட்டப்படுவது.
அத�ொர்னோவின் ‘அவுஸ்விட்சுக்குப் பின்னர்
கவிதை சாத்தியமா’ என்பது. ஆனால் ‘ம�ௌனம்’
அல்லது ‘ அமைதி’ என்பது இவற்றிற்கான பதிலாக
அமைய முடியாது.
20ம் நூற்றாண்டின் முதல் படுக�ொலையாக
கருதப்படுவது ஆர்மேனியப் படுக�ொலை (1915),
துருக்கி இன்னும் ஆர்மேனியப் படுக�ொலையை
மறுத்து வருகின்றது. ஆர்மேனியாவில் பிறந்த
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ஓவியரான Arshile Gorky தன்னுடைய சக�ோதரிக்கு
எழுதிய கடிதத்தில் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார்.
‘நாங்கள் த�ொலைத்த அழகான ஆர்மேனியாவை
நான் மீண்டும் என்னுடைய ஓவியங்களூடு மீண்டும்
உடைமையாக்கிக் க�ொள்கின்றேன். என்னுடைய
தூரிகை க�ொண்டு, முழு உலகமுமே பார்க்கும்
வண்ணம், ஆர்மேனியாவை உயிர்ப்பிப்பேன்’
(quoted in Ibid). தற்போது புலம்பெயர் இரண்டாம்,
மூன்றாம் தலைமுறை ஆர்மேனிய ஓவியர்கள்
இனப்படுக�ொலையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகி
ன்றார்கள். எவ்வாறு துருக்கி நூறு வருடங்களுக்கு
மேலாக ஆர்மேனிய படுக�ொலையை மறுத்து
வருகின்றத�ோ அதே ப�ோலத் தான் சிறிலங்காவும்
தமிழ் இனப்படுக�ொலையை மறுக்கப் ப�ோகின் றது.
அதற்கான மறுப்புப் ப�ொறிமுறையை சிறிலங்கா
ஏற்கனவே உருவாக்கி விட்டது. ஆர்மேனியர்கள்
குறிப்பாக புலம்பெயர்ந்து வாழும் ஓவியர்களில்
இரண்டாம், மூன்றாம் தலைமுறையினர் இன்றும்
ஆர்மேனியப் படுக�ொலையை ஓவியப்படைப்
புக்கள் மூலம் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி நீதிப் ப�ோரா
ட்டத்தை வலுப்படுத்தி வருகின்றனர். இவ்வா
றான உத்தியை ஏனைய இனப்படு க�ொலையை
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஓவியர்களும் கையா
ண்டு வருகின்றனர்.
தமிழினப் படுக�ொலையை பிரதிநிதித்து
வப்படுத்தும் இரு சாரார் உள்ளனர். இன்று ஈழத்
தில் உள்ளவர்கள், இரண்டாவது ஈழத்திற்கு
வெளியே உள்ளவர்கள். ஈழத்திற்குள்ளே வாழும்
சாட்சியங்களின் (இனப்படுக�ொலை) இருப்பும்,
வெ ளி ப்ப டு த்த லு ம ் நெ ரு க ்க டி க் கு ள்ளா கி ன ்ற
அரசியல் வரலாற்றுச் சூழலில் தமிழினப் படு
க�ொலையை ஈழத்திற்கு வெளியிலிருந்து சர்வதேச
பரப்பில் குறிப்பாக ஓவியப்பரப்பில் பிரதிநிதித்து
வப்படுத்துவது வரலாற்றுக் கட்டாயமாகின்றது.
சிறிலங்காவின் இனப்படுக�ொலை மறுப்புபிரதி
நிதித்துவம் சர்வதேச ஓவிய வெளியில் மிகவீரி
யமாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகின்றது. நெருக்
கீடுகள் நிறைந்த ஈழத்து ஓவிய வெளியிலும் தமிழி
னப் படுக�ொலையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்
ஓவியப்படைப்புக்கள் வெளி வந்தன என்பதை
மறுப்பதற்கில்லை. ஈழத்திலும், புலத்திலும் தமிழி
னப் படுக�ொலையை பிரதி நிதித்துவப்படுத்தி
வெளிவந்த ஓவியப்படைப்புக்கள் நீதி வேண்டிய
பயணத்திற்கு பெரிதும் பயன்படுத்தப்பட்டன.
ஆனால் காலப்போக்கில் அவற்றின் வீரியத்தன்மை
குறைந்து விட்டதா என எண்ணத் த�ோன்றுகின்றது.
சிறிலங்காவின் மறுப்பு ப�ொறிமுறையின் வீரிய
த்துடன் ஒப்பிடும் ப�ோது மந்துவிலில் அமைக்கப்
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பட்டிருக்கும் வெற்றி க�ொண்ட ப�ோர் வீரனின்
சிலையை செய்தது. (‘Theertha’)இ ‘தீர்த்த’ என்கின்ற
கலைஞர்கள் குழு, இக் குழுவேதான் 2014ல் இல
ண்டனில் சிறிலங்காவைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்
தியது.
	ஹெளசன் (Howson)இ ப�ொஸ்னியாவில்
நடந்த இனப்படுக�ொலையை ஆவணப்படுத்துவ
தற்காக சென்றிருந்தார். ப�ோர் ஓவியர்கள் (war artists) என்ற குழுமத்தினுடைய இலக்காக ப�ோரை
ஆவணப்படுத்தும் செயற்பாடு இருந்து வருகின்றது.
இவ்வாறு தான் ஹெளசனும் ப�ொஸ்னியாவிற்கு
அனுப்பப்படுகின்றார். ஹெளசனுடைய ஓவியப்
படைப்புக்களின் தனிச்சிறப்பாக விளங்குவது,
ஹெளசன், பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார்,
‘எனது இலக்கு நீங்கள் பார்க்காத படிமங்களைப்
படைப்பது தான். குறிப்பாக … வலுச்செறிந்த
படிமங்களை உருவாக்குவது’. இதை S.C.Feintein
(1999) ப�ொஸ்னியாவில் முஸ்லிம் பெண்களை
சேர்பியப் படைகள் வன்புணர்வுக்கு உட்படு த்திய
பின்னணியிலிருந்து விளக்குகின்றார். ‘வன்புணர்வு,
குடும்பங்களை சிதறடிப்ப தற்கான, குல மரபைக்
கட்டுடைப்பதற்கான ப�ொறிமுறையாகவும், அதே
வேளையில் வன்புணர்வுக்குட்பட்டவர்களை காப்
பாற்றமுடியாத வலுவிழந்த நிலையில் முஸ்லிம்
ஆண்கள் இருந்ததாகவும் சேர்பியபடைகள் கட்
டமைத்தன’. இவ்வாறான நிலை யூத இனப் படு
க�ொலையில் ஒப்பீட்டு ரீதியில் குறைவாக இருந்
ததாகக் குறிப்பிடுகின்றார். ஏனெனில் தூய ஜேர்ம
னிய உருவாக்கமும், பாதுகாத்தலும், யூத பெண்க
ளுடான வன்புணர்வைத் தடுத்தது (Ibid). இருந்தா
லும் Jerome Witkin Dila - The beating station Berlin 1933
குறிப்பிடத்தக்கது.
வன்புணர்வை ஓவியங்களிலே எவ்வாறு
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது என்பதற்கான இலகு
வான பதிலை யாரும் கூறியதாக இல்லை. வன்
புணர்வை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முயன்ற ஓவி
யர்களில் குறிப்பாக, Ruben (Rape of the Daughters
of Leucippius), Poussin Dila Rape of the Sabino women
இரண்டு படைப்புக்களுமே வன்புணர்வை பிரதி
நிதித்துவப்படுத்த முயன்றாலும், அப்படைப்புக்க
ளில் அழகியல் மேல�ோங்கியிருப்பதாக S.C.Feinstein (1999) குறிப்பிடுகின்றார். ஹெளசனுடைய
Croatian and Muslim, Serb and Muslim, House warming
இம் மூன்று ஓவியங்களுமே ப�ொஸ்னியாவில்
சேர்பிய படைகளால் வன்புணரப்பட்ட முஸ்லிம்
பெண்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது.
குற்றவாளிகளைப் ப�ோர் ஓவியங்களிலே
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தல் என்பது ப�ொதுவான
பண்பாக இருந்து வருகின்றது. குற்றவாளிகளை
விடவும் விடுதலைக்காய், சமூக நீதிக்காய், அடக்கு
முறைக்கெதிராய் ப�ோராடியவர்களை பிரதிநிதித்து
வப்படுத்தும் பண்பு ஓவியத்தில் நீண்ட வரலாற்
றைக் க�ொண்ட பாரம்பரியமாக விளங்குகின்றது.
ருவாண்டா இனப்படுக�ொலையை மையப்
படுத்தி ஓவியப்படைப்புக்கள் உருவாகின. இனப்
படுக�ொலை அனுபவத்தின் பின்னர் சிறுவர்கள்
படைத்த ஓவியங்கள் இனப்படுக�ொலையின்
க�ொடூர முகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தின.
இனப்படுக�ொலை த�ொடர்பான புகைப்படங்கள்
அழகுக் கலை நயத்தை அவ்வளவாகப் பிரதிபலி
ப்பதில்லை. ஆனால் இனப்படுக�ொலை ஓவியங்
கள் அழகுக்கலை நயத்தினூடு ‘இன்மையை
இருப்ப தாக்க’ முயற்சிக்கின்றன. எல்லா இனப்
படுக�ொலையிலுமே வன்புணர்வு ஓர் திட்டமிட
ப்பட்ட ஆயுதமாக பயன்படுத்தப்பட்டது, சமூகக்
கட்டுமானங்களை கட்டவிழ்ப்பதற்காகவும், பல
வீனப்படுத்துவதற்காகவும், மேலாண்மை ஏகாதி
பத்தியத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும் திட்டமி
டப்பட்ட வன்புணர்வை எவ்வாறு பிரதிநிதித்து
வப்படுத்துவது என்ற சிக்கல் எழுந்தது. பெரும்பா
லான ஓவியர்கள் இன்மையூடாக அவ்வாறான
யதார்த்தத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முயன்றார்
கள். (Make absent present). இவ்வாறான இன்மையை
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டமையில் ஈடுபட்டிருக்கும் காவல்துறையி
னரைக் காண�ொளி எடுக்கின்ற செயற்பாட்
டைக் குற்றச்செயலாக வகைப்படுத்தும் உத்தேச
பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் ஒரு பகுதியை நீக்க
வேண்டும் எனக் க�ோரி, ஆயிரக்கணக்கான மக்கள்
அண்மை நாட்களாக பாரிஸ் நகர வீதிகளில் இறங்கி
ஆர்ப்பாட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.
வீதிகளில் ஆர்ப்பாட்டத்தை மேற்கொண்ட மக்கள்
வெளிப்படுத்திய க�ோபாவேசம், சட்டவரைபின்
குறிப்பிட்ட பகுதியை தாம் மீள எழுதுகின்றோம்
என்று அரசு அறிவிப்பை மேற்கொள்வதற்கான
அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அந்தச் சட்ட
த்தை முழுமையாகக் கைவிடுவதே அரசு உண்மை
யில் மேற்கொள்ள வேண்டிய செயற்பாடாகும்.
	காவல்துறையைச் சேர்ந்த தனிநபர்கள்
செய்கின்ற தவறான செயற்பாடுகளை இப்படிப்
பட்ட காண�ொளிகள் வெளிச்சத்துக்குக் க�ொண்டு
வருவது மட்டுமல்லாது, பிரெஞ்சு சமூகத்திலும்
அரச நிறுவனங்களிலும் நிலவுகின்ற கட்டமைப்பு
ரீதியிலான இனவாதத்தை பகிரங்கப்படுத்தி, அவை
பற்றிய ஒரு விவாதத்தைத் த�ோற்றுவித்திருக்கி
ன்றன. உண்மையில் இந்த விடயம் த�ொடர்பாக
அதிக கவனயீர்ப்பும், அதிக ஊடகப் பதிவுகளும்
ஒளிநாடாக்களும் அதே வேளையில் அதிகமான
ப�ொறுப்புக்கூறலும் க�ொண்டுவரப்பட வேண்டுமே
ய�ொழிய, இவை எந்த வகையிலும்தடுக்கப்படவ�ோ
குறைக்கப்படவ�ோ கூடாது.
சில வாரங்களுக்கு முன்னர், கறுப்பினத்
தைச் சேர்ந்த ஒரு இசையமைப்பாளரான மிஷேல்
செக்கிளேர் (Michel Zecler) என்பவர் காவல் துறை
யினரால் மிகவும் குரூரமாக அடித்துத் துன்புறுத்த
ப்படுகின்ற நிகழ்வை, அப்படிப்பட்ட ஒரு
காண�ொளி வெளிச்சத்துக்குக் க�ொண்டு வந்தது.
செக்கிளேரின் இசைக் கலையகத்தில் (music studio)
மூன்று காவல்துறையினரால் பல நிமிடங்களாக
அவர் காலால் உதைக்கப்படுவதையும், கைகளால்
குத்தப்படுவதையும் காண்பிக்கும் காண�ொளி லூப்
சைடர் செய்தி நிறுவனத்தால் (Loopsider News) வெளி
யிடப்பட்டது. நான்காவது காவல்துறை உறுப்பினர்
கண்ணீர்ப் புகையைக் க�ொண்ட உருளையைக்
கட்டடத்துக்குள் எறிவதையும் அக்காண�ொளியில்
பார்க்கக் கூடியதாக இருந்தது.
இறுதியில் துப்பாக்கி முனையில் செக்கி
ளேர் கலையகத்துக்கு வெளியே பலவந்தமாகக்
க�ொண்டுசெல்லப்படுவதை, செக்கிளேரின் அயல
வர்களால் எடுக்கப்பட்ட காண�ொளிகளிலும் இசை

க்கலையகத்தின் சிசிரிவி (CCTV) ஒளிப்படக் கருவி
களால் எடுக்கப்பட்ட காண�ொளிகளிலும் பார்க்கக்
கூடியதாகவிருக்கிறது. தற்போதைய க�ோவிட்
19 ந�ோய்ப்பரம்பல் சூழமைவின் நடை முறைக்
கேற்ப, நாற்பத்தொரு வயது நிரம்பிய இந்த இசைப்
படைப்பாளர் முகக்கவசம் (mask) அணிந்திருந்தாரா
என்பது த�ொடர்பான ஒரு கருத்து முரண்பாட்டின்
காரணமாகவே இந்த சம்பவம் த�ொடங்கியதாகச்
ச�ொல்லப்படுகிறது.
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இந்தக் காண�ொளிகள் மட்டும் இல்லை
யென்றால், குறிப்பிட்ட சம்பவம் த�ொடர்பாகக்
மிஷேலே தங்களை முதலில் தாக்கியதாகவும், வன்
முறையை அவரே முதலில் த�ொடங்கியதாகவும்
கூறுகின்ற காவல்துறையினரின் கதையையே தனது
நண்பர்களும் குடும்பத்தவர்களும் கேட்டிருப்பார்
கள். அதுமட்டுமன்றி அவையே உண்மை என்றும்
அவர்கள் நம்பியிருப்பார்கள் என்று மிஷேல் தெரி
விக்கிறார். ஒருவேளை அவர் சிறையிலும் அடைக்
கப்பட்டிருப்பார்மிஷேல் இன்று சுதந்திரமாக
உலவுவதற்கு இக்காண�ொளிகளே அடிப்படைக்
காரணமாகும்.
புதிய பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் காரணமாக
செக்கிளேரைப் பாதுகாத்தவர்கள் செய்ததைப்
ப�ோன்று, காண�ொளிகளை எடுத்து வெளியிடுகின்ற
வர்கள் எதிர்காலத்தில் குற்றவாளிக் கூண்டில் நிறுத்
தப்படக்கூடிய ஆபத்து இருப்பது கவனத்தில்
க�ொள்ளப்பட வேண்டிய விடயமாகும்.
	கடமையில் ஈடுபடுகின்ற காவல்துறை
யினரை உடலியல் ரீதியாகவ�ோ அன்றேல் உளவி
யல் ரீதியாகவ�ோ பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கக்கூடிய
விதத்தில் அவர்கள் த�ொடர்பான காட்சிகளை
வெளியிடுவ�ோரின் செயற்பாடு, குற்றவியல் செய
ற்பாடாகக் கருதப்பட்டு குறிப்பிட்ட உத்தேச சட்ட
த் தின் 24வது பகுதியின் படி, அப்படிப்பட்டவர்க
ளுக்கு, ஒரு வருட சிறைத்தண்டனையும் 45,000
யூர�ோக்கள் அபராதமும் விதிக்கப்படும்.
குறிப்பிட்ட சட்டம் வரையறை இல்லாது
மிகவும் விரிவாக இருப்பதன் காரணமாகவும்
அதன் ம�ொழிநடை தெளிவற்று இருப்பதன் காரண
மாகவும் பிரெஞ்சு மக்களின் உரிமைகள் மற்றும்
சுதந்திரம் த�ொடர்பாக அச்ச உணர்வைத் த�ோற்றுவித்
திருப்பதாக ஊடகவியலாளர்களும் சிவில் சமூகக்
குழுக்களும் கருத்துத் தெரிவித்திருக்கின்றன.
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‘தீய ந�ோக்கோடு” காவல் துறையினரைக்
காண�ொளி எடுப்பவர்களுக்கே குறிப்பிட்ட சட்டம்
ப�ொருந்தும் என்று காகிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டி
ருக்கிறது. ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெறும் ப�ோது,
ஆர்ப்பாட்டங்களின் முன்னணி வரிசைகளில் ப�ொது
மக்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் ம�ோதல்கள்
ஏற்படும் ப�ோது, காண�ொளி எடுப்பவர்களின்
ந�ோக்கம் எதுவாக இருக்கும் என்ற முடிவை காவல்
துறையினரே எடுப்பார்கள். அதற்கு ஏற்றவகையில்
அவர்கள் கைதுசெய்யப்பட்டு அவர்கள் மேல்
வழக்குத் த�ொடரப்படும் நிலை இருக்கிறது. இதன்
ப�ொருள் என்னவென்றால், சட்டத்துக்கு முர ணான
வகையில் காவல்துறையினர் நடக்கும்போது அவர்
களைக் காண�ொளியில் பதிவு செய்யும் செயற்பாடு,
சட்டத்துக்கு முரணானதாகக் கருதப்பட்டு, அப்படிக்
காவல்துறையினர் மேற்கொள்ளும் வன்முறைக
ளையும் தவறான செயற்பாடுகளையும் வெளிச்சத்
துக்குக் க�ொண்டுவர முயற்சிப்பவர்கள் குற்றவாளி
கள் என வரையறை செய்யப்படுவார்கள்.
நீதிமன்றுகள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டத்
துக்கு எப்படி விளக்கம் க�ொடுக்கும் என்றோ
எதிர்ப்புப் ப�ோராட்டங்களை அமைதிப்படுத்த அச்
சட்டத்தை அரசு எப்படி மீளவும் எழுதப் ப�ோகி
ன்றது என்பது த�ொடர்பாகவ�ோ இன்னமும் தெளி
வாகவில்லை. ஆனால் தற்போது முன் வைக் கப்பட்
டுள்ள விமர்சனங்களை உரிய முறையில் கவனத்தி
லெடுத்து சட்டத்தில் காத்திரமான முறையில் உருப்
படியான திருத்தங்கள் மேற் க�ொள்ளப் படும் என்று
எண்ணுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை என்றே கூற
லாம்.
நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட இனவாதம் மிக
அதிகளவில் காணப்படும் ஒரு நாட்டில் குறிப்பிட்ட
இனங்களுக்கு எதிரான காவல் துறையின் மிருகத்
தனமான செயற்பாடுகள் மக்களால் தெரிவு செய்யப்
படும் அதிகாரிகளால் இன்னும் மறுதலிக்கப்படும்
சூழலில், வெள்ளை இனத்தைத் தவிர்ந்த ஏனைய
இனத்தவர்களுக்கு இந்தச் சட்டம் மிகவும் ம�ோச
மான ஒரு ஆபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. காண�ொ
ளிகளைப் பதிவு செய்வதே, பிரான்சு நாட்டைப்
ப�ொறுத்தவரை காவல் துறையினரின் வன்முறைச்
செயற்பாடுகளை வெளிச்சத்துக்குக் க�ொண்டுவரு
வதற்கு, கறுப்பின மற்றும் பழுப்பு (brown) நிற மக்க
ளுக்கு இருக்கின்ற ஒரேய�ொரு வழியாகும்.
	கறுப்பின மக்களையும் பழுப்பு நிற மக்க
ளையும் இலக்கு வைத்து பிரான்சில் நீண்ட காலமாக
மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற இன வேறுபாடு
மிக்க துஷ்பிரய�ோகமான அடையாளத்தைப் பரிச�ோ
திக்கின்ற செயற்பாட்டை வெளிச்சத்துக்குக் க�ொண்
டுவருகின்ற ஒரு அறிக்கையை, மனித உரிமைகள்
கண்காணிப்பகம் (Human Rights Watch) கடந்த ஜூன்
மாதத்திலே தான் வெளியிட்டிருக்கிறது. வெள்ளை
இனத்தவர்களுடன் ஒப்பிடும் ப�ோது, கறுப்பின
த்தவர்கள் 3.3 த�ொட க்கம் 11.5 தடவைகள் அதிக
மாக வும், அதே வேளை யில் அராபியர்கள் 1.8 இலி
ருந்து 14.8 தடவைகள் அதிகமாகவும் தடுத்து நிறுத்
தப்படும் நிலை இருப்பதாக திறந்த சமூக நீதிச்
செயற்பாடு (Open Society Justice Initiative) ஒரு அறிக்
கையை வெளியிட்டிருக்கிறது.
உண்மையில் இங்குள்ள பிரச்சினை என்ன
வென்றால், காவல்துறையில் ஒருசில கறுப்பாடுகள்
மட்டும் இருக்கின்றன என்பதற்கப்பால், இது கட்ட
மைக்கப்பட்டத�ொன்று என்பது கவனத்தில் க�ொள்
ளப்படவேண்டியதாகும். இது பிரான்சின் காலனீய
காலத்திலிருந்து த�ொடர்ந்து வருகின்ற ஒரு கட்ட
மைப்பு ரீதியிலான பிரச்சினை என்பதற்கு ஏராள
மான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றப�ோதிலும், ‘பிரெஞ்சு
காவல்துறையினர் தேவைப்படும் அளவான வன்
முறையையே பயன்படுத்துகின்றர்கள்”பிரான்சின்
உள்துறை அமைச்சரான ஜெரா தர்மானின் (Gerard
Darmanin) ஜூலை மாதம் தெரிவித்திருக்கிறார்.
உண்மையிலே இங்கு ஒரு பிரச்சினை
இருக்கின்றது என்பதை மறுதலிப்பதற்கப்பால்,
பிரெஞ்சு பாதுகாப்புப் படையினரின் அத்துமீற
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ல்களையும் இனவாதத்தையும் வெளிச்சத்துக்குக்
க�ொண்டுவருகின்றவர்களின் வாயை அடக்க
பிரெஞ்சு அதிகாரிகள் முனைப்பாக செயற்படு
வதை இங்கு அவதானிக்கலாம்.
	வெள்ளை இனத்தவர்கள் அல்லாதவர்கள்
அதிகமாக வாழுகின்ற புறநகர்ப்பகுதிகளிலும் சிறு
நகரங்களிலும் நடைபெறுகின்ற வன்முறைகளைக்
காண�ொளியாக்குகின்ற
ஊடகவியலாளர்களை
நீண்ட காலமாகவே பிரெஞ்சு அரசு இலக்குவைத்து
வருகின்றது. அத்துடன் இந்தக் கசப்பான உண்
மையை வெளிக்கொணர்கின்ற ஊடகவியலாளர்க
ளின் செயற்பாடுகளுக்கு இடையூறு விளைவிப்ப
தற்கு அதிக அதிகாரத்தை க�ொடுப்பதற்கென்றே
புதிய பாதுகாப்புச் சட்டம் தெளிவாக வரையப்
பட்டிருக்கின்றது என்பதையும் காணக் கூடியதாக
இருக்கிறது.
எடுத்துக்காட்டாக, 2019 ஜூன் மாதத்தில்
பாரிஸ் புறநகர்ப் பகுதியில் உரிய ஆவணங்கள்
இல்லாத த�ொழிலாளிகள் முன்னெடுத்த ஆர்ப்பா
ட்டத்தைக் காண�ொளிப்படம் எடுத்ததற்காக, ‘Labas Si J’suis’ என்ற செய்தி இணையத்தளத்தில்
பணிபுரியும் ஒரு செய்தியாளரான தாஹா புஹா
வ்ஸ் (Taha Bouhafs) என்பவரை மிகவும் வன் முறை
யான வகையில் பிரெஞ்சு காவல் துறையினர்
கைது செய்ததுடன் அவரது அலை பேசியையும்
பறிமுதல் செய்திருந்தனர். காவல்துறையினரை
அவமதித்ததாகவும் கலகத்தைத் தூண்டியதாக
வும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இந்த ஊடகவியலாளர்,
அடுத்த நாள் விடுதலை செய்யப்பட்டார். பிரெஞ்சு
காவல்துறையினரின் வன்முறையைக் வெளிக்
க�ொணரும் செயற்பாட் டில் பிரெஞ்சுப் பாதுகாப்
புப்படையினரின் க�ோபத்தைச் சம்பாதித்தது
புஹாவ்ஸைப் ப�ொறுத்தவரையில் இது முதற்
தடவையல்ல.
பிரெஞ்சு அதிபரான இம்மானுவேல் மக்
ர�ோனின் (Emmanuel Macron) பணிமனையில் பணி
புரிவ�ோரின் உதவிப் ப�ொறுப்பாளராகவிருக்கின்ற
அலெக்சான்டர் பெனல்லா (Alexander Benalla)
என்பவர் 2018இல் ஆர்ப்பாட்டக்காரர் ஒருவரைத்
தாக்கிய ப�ோது மேற்குறிப்பிட்ட ஊடகவியலாள
ரால் எடுக்கப்பட்ட படம் குறிப்பிட்ட அந்த அதிகாரி
மீது விசாரணை மேற்கொள்ளப்படக் காரணமாக
அமைந்ததால், அக்கணத்திலிருந்து பிரெஞ்சு காவ
ல்துறையினர்அந்த ஊடகவியலாளரைத் துன்புறு
த்த ஆரம்பித்தனர்.
குறிப்பிட்ட இனங்களுக்கு எதிராக பிரெஞ்
சுக் காவல் துறையினர் மேற்கொள்கின்ற வன்
முறைகளை வெளிக்கொணர்கின்ற புஹாவ்ஸம்,

அவரைப் ப�ோன்ற ஊடகவியலாளர்கள் பலரும்
கடந்த சில வருடங்களாகப் பிரெஞ்சு காவல்
துறையினரால் இலக்கு வைக்கப்பட்டு, தடுத்து
வைக்கப்பட்டு,
துன்புறுத்தப்பட்டிருக்கிறர்கள்.
இவையெல்லாம் பிரெஞ்சு அரசின் ஆதரவுட
னேயே நடைபெறுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்
தக்கது.
ஊடகவியலாளர்கள் சுதந்திரமாகவும், பாது
காப்பாகவும் தமது பணியைச் செய்வதற்கு புதிய
பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் 24ஆவது பகுதி தடையாக
அமையும் என்ற விமர்சனம் முன்வைக்கப்பட்ட
ப�ோது, ‘ஒவ்வொரு பிரெஞ்சுப் பிரசையுமே
தன்னை ஒரு ஊடகவியலாளர் என்று அழைக்க
முடியாது” என்று ஆட்சியதிகாரத்தில் இருக்கின்ற
ஒரு கட்சியான ‘பயணிக்கும் குடியரசு’ (The Republic
on the Move) என்ற கட்சியைச் சார்ந்த ஓர�ோ பேர்ஜ்
(Aurore Berge) என்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்
தெரிவித்தார்.
ஆர்ப்பாட்டங்களை மேற்கொள்ள முடியா
தவாறு தடைகளைக் காவல்துறையினர் ஏற்படு
த்திய நிகழ்வுகளைக் காண�ொளிகளாக்கி ப�ொது
மக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவேற்றம்
செய்த ப�ோது, மக்ரோன் நிர்வாகம் குறிப்பிடத்தக்க
வகையில் தங்களை நியாயப்படுத்தியிருக்கிறது.
ஆர்ப்பாட்டங்களின் ப�ோது, காவல்துறையினர்
மேற்கொண்ட மிருகத்தனமான செயற்பாடுகள்
த�ொடர்பான காண�ொளிகளைச் சமூகவலைத்த
ளங்களில் பதிவேற்றம் செய்து பிரெஞ்சு அரசுக்கு
மிக அதிக தலையிடியை ஏற்படுத்திய மஞ்சட்
சட்டைக்காரர்களுக்கு (Gilet Jaunes) எதிராகக் க�ொண்
டுவரப்பட்டதே இந்தப் புதிய சட்டமாகும். ப�ொது
மக்கள் முன்னெடுக்கின்ற ஆர்ப்பாட்டங்களைத்
தடைசெய்யும் அரசின் செயற்பாடு த�ொடர்பான
விழிப்புணர்வையும், உரையாடல்களையும் மட்டுப்
படுத்தும் வகையில் சட்டங்களை வரைகின்ற
அரசின் செயற்பாடு, நாட்டில் இனங்களுக்கான
நீதியை நிலைநாட்டுவது த�ொடர்பாக உருவாகும்
இயக்கங்களின் எதிர்காலத்தைக் கேள்விக்குறிக்கு
ள்ளாக்கியிருக்கிறது.
என்றோ தீர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய
இனங்களுக்கான நீதிக்கான ப�ோராட்டத்தின் நடு
வில் இன்று பிரான்சு நாடு இருக்கிறது. நாட்டின்
பிரசை ஒவ்வொருவரும், தமது த�ோலின் நிறம்
எதுவாக இருந்தாலும், பாதுகாப்புணர்வைக் க�ொண்
டிருக்கும் ஒரு நாடாக பிரான்சு விளங்க வேண்டும்
என்பதற்காக அந்த நாட்டின் பிரசைகள் இன்று
ப�ோராடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இனவாதத்துக்கு
எதிராகப் பிரான்சில் உருவாகியிருக்கும் இயக்கம்
நாளுக்கு நாள் பலமாகிக்கொண்டே வருவதுடன்,
இந்தக் கட்டமைப்பு ரீதியிலான இனவாதத்தை

ஒரு முடிவுக்கொண்டு வரவேண்டும் என மக்கள்
அரசுக்கு அழுத்தத்தையும் க�ொடுத்துக் க�ொண்டிரு
க்கிறார்கள்.
‘கறுப்பின மக்களின் உயிர்களும் முக்கிய
மானவை” (Black Lives Matter) என்ற ப�ோராட்டத்து
க்கு தமது ஆதரவைத் தெரிவித்து, நாற்பதாயிரத்து
க்கு மேற்பட்ட எண்ணிக்கையிலான மக்கள் இந்த
வருடம் ஜூன் மாதத்தில் பாரிசின் வீதிகளில் இறங்
கினார்கள். நாடு முழுவதும் பல வாரங்களாக
இப்படிப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டங்கள் த�ொடர்ந்து
நடைபெற்றன. இனங்கள் த�ொடர்பான நீதியை
நிலைநாட்ட வேண்டும் என்ற க�ோரி க்கை மிகப்
பலமாகிக்கொண்டு செல்கின்ற வேளையிலும்,
அரசியல்வாதிகள் இப்பிரச்சினையைத் த�ொடர்ந்
தும் அலட்சியப்படுத்திக் க�ொண்டிருப்பது மட்டு
மன்றி, வெள்ளையினத்தைச் சாராத மக்களைத்
துன்புறுத்துகின்ற காவல்துறையினரைக் குற்றவா
ளிக் கூண்டில் நிறுத்துவதற்குப் பதிலாக ப�ொது
மக்களையும் அவர்களுக்கு ஆதரவு தர முன் வருப
வர் களையும் குற்றவாளிகளாக்கும் சட்டங்களை
இயற்றுவதில் முனைப்பாக இருக்கின்றனர்.
	காவல்துறையினர் மேற்கொள்ளுகின்ற வன்
முறையை ஆவணப்படுத்துவது ஒரு வகையான
ப�ோராட்டமாகும். நாட்டில் புரைய�ோடிப் ப�ோயி
ருக்கின்ற கட்டமைப்பு ரீதியிலான இனவாதத்தை
காவல் துறையினர் மேற்கொள்ளும் மிருகத்தன
மான செயற்பாடுகள் த�ொடர்பான காண�ொளிகள்
வெளிச்சத்துக்குக் க�ொண்டுவருவதுடன், நாட்டி
லும் பன்னாட்டளவிலும் கவனத்தை ஈர்க்கும்
செய்திகளாகி, இப்பிரச்சினை த�ொடர்பாக நடவடி
க்கை எடுக்க வேண்டிய அழுத்தத்தை அரசுக்குக்
க�ொடுக்கிறது. இனவாதம் த�ொடர்பாக நாளுக்கு
நாள் வளர்ந்துவருகின்ற விவாதத்தையும் இனங்க
ளுக்கான நீதி த�ொடர்பாக நாட்டில் முன் வைக்கப்
பட்டு வரும் க�ோரிக்கையையும் தடை செய்வதில்
அரசு முனைப்பாக இருக்கின்றது என்பதையே
புதிய பாதுகாப்புச் சட்டம் வெளிப்படுத்துகிறது.
இதன் காரணமாகவே பிரெஞ்சு மக்கள்,
24வது பகுதியை மாற்றுவதற்குப் பதிலாக அதனை
முற்றுமுழுதாகக் கைவிடவும் நாட்டில் உள்ள
கட்டமைப்பு ரீதியிலான இனவாதத்தை ஒழித்து,
பிரான்சில் வதிகின்ற வெள்ளை இனத்தவரல்லாத
வர்களின் உள்ளங்களில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள காய
ங்களை ஆற்றக்கூடிய சட்டங்களையும் க�ொள்கை
களையும் உருவாக்குவதில் அரசு கவனஞ் செலுத்து
வதற்கான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

இயற்கை வனப்புடைய ... த�ொடர்ச்சி...

நீதிமன்றம் ... த�ொடர்ச்சி...

கிழக்கிலங்கையின் ... த�ொடர்ச்சி...

காவல்துறையினரின் ... த�ொடர்ச்சி...

வகையிலான மீன் உற்பத்திகளை இந்த வாவியில்
மேற்கொள்ள முடியும். இதன்மூலம் மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்திற்குரிய மீன்களை வெளிநாடுகளுக்கு
ஏற்றுமதி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்
இருக்கின்றது. மட்டக்களப்பு வாவியின் மீன்கள்
சுவை கூடியது என்பதனால் அதற்கான சந்தை வாய்
ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கும்.
மட்டக்களப்பு வாவியினை மையமாக
க�ொண்டு எதிர்காலத்தில் கள ஆய்வுகள் செய்யப்
பட வேண்டும். அவ்வாறு கள ஆய்வுகள் செய்ய
ப்பட்டு முதலீடுகள் முன்னெடுக்கப்படும்போது
எதிர்காலத்தில் மட்டக்களப்பு மாவட்டம் மட்டு
மன்றி கிழக்கு மாகாணமே ப�ொருளாதாரத்தில்
மேல�ோங்கும் நிலையேற்படும்.
இதற்கான முயற்சிகளை புலம்பெயர்ந்து
வாழும் உறவுகள் முன்னெடுக்க வேண்டும்.
மட்டக்களப்பு வாவி வெறும் நீர்நிலையல்ல.
அது தமிழர்களின் ச�ொத்து. இதனை முறையாக
பயன்படுத்தி தமிழர்களின் ப�ொருளாதாரத்தி
னையும், வளத்தினையும் மேம்படுத்த முன்வர
வேண்டும்.

வழக்குகளில் தீர்ப்பு வழங்கப்படும்போது அந்த
நீண்ட தடுப்புக்காவல் காலம் கவனத்திற் க�ொள்
ளப்படுவதில்லை. மாறாககுற்றச்செயல்களுக்கு
ஏற்ற முறையான சிறைத்தண்டனையை முழுமை
யாக அனுபவிக்க வேண்டிய நிலைமைக்கே
அவர்கள் ஆளாக்கப்படுகின்றார்கள் இந்தத் தீர்ப்
புக்களில் அல்லது வழக்குகளின் முடிவின்
ப�ோது சட்ட வரையறைகளே த�ொழில்நுட்ப ரீதி
யில் கவனத்திற் க�ொள்ளப்படுகின்றன. அங்கு
நியாயம�ோ அல்லது மனிதாபிமானம�ோ முத
ன்மை பெறுவதில்லை.
இத்தகைய ஒரு பின்புலத்திலேயே தமிழ்
அரசியல் கைதிகள் பல ஆண்டுகளாக சிறைச்சா
லைகளில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள்.
அவர்களை அரசியல் கைதிகளாக ஏற்றுக்கொள்ள
மறுக்கின்ற அரசாங்கத்தின் பிடிவாதப் ப�ோக்கும்
இவர்களின் நீண்ட சிறைத்தடுப்புக்கு முக்கிய
காரணமாகின்றது.
	க�ொர�ோனாவின் க�ொடிய கரங்கள் சிறை
ச்சாலைகளையும் விட்டு வைக்காத சிக்கலான
நிலைமைகளிலும் தமிழ் அரசியல் கைதிகளின்
விடுதலை சாத்தியமற்றதாகவே மாறியிருக்கி
ன்றது.

நன்றி: அல்ஜசீரா

பிரதானப்படுத்தப்படுவதன் ந�ோக்கம் பல்லுயிர்
பேணும் வாழ்வியலை பாதுகாப்பதே ஆகும்.
புராதன மனிதனுக்குத் தங்களின் குலவிருத்தி
முக்கியத்துவம் உடையதாக விளங்கியது ப�ோன்று
அவர்களின் ஏனைய உற்பத்திகளான தாவர
உற்பத்தி, விலங்குற்பத்தி ப�ோன்றவற்றையும்
பெருக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருந்தது.மீள்
படைப்பாற்றல் பெண்களால் மட்டுமே சாத்திய
மாகிறது. எவ்வாறு சந்ததித் த�ொடர்ச்சியும், மக்
கள் த�ொகைப் பெருக்கமும் தாயிலேயே தங்கி
யிருக்க வேண்டியதாகிறத�ோ அவ்வாறே, உள்
ளவை அனைத்திற்கும், அதன் த�ொடர்ச்சிக்கும்
தாய்மையே ஏது என்ற ஒப்பீட்டுப் பிரமாணத்தின்
அடிப்படையில் தெய்வங்களும் பெண்களாகவே
உருவகிக்கப்பட்டன. இவ்விதமாக கிழக்கிலங்
கைச் சடங்குகளில் பெண் தெய்வங்கள் முக்கியத்
துவம் பெறுவதானது அதன் பல்லுயிர் பேணும்
வாழ்வியலை அடைவதற்கே என்பது மனங்
க�ொள்ளத்தக்கது.

த�ொடரும்....
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மீப காலமாக உலகையே தன்வசத்தில் வைத்
துக்கொண்டிருக்கும் க�ொடிய ந�ோய் என்று
எல்லோராலும் பேசப்படும் க�ொர�ோனாவானது,
அது த�ொடங்கிய காலத்திலிருந்து இன்றுவரை
அதன் பிடியை சற்றும் தளர்த்தாமல் பெறுமதி யான
மனிதனின் உயிருடன் விளையாடி வருகின்றது.
சிறியவர், பெரியவர் என்று பாராது, தன் குணத்தை
சிறிதும் மாற்றாது ஒரே வகையான தாக்கத்தைக்
காட்டி வருகின்றது. இதற்கு எதிராக பலவிதமான
முயற்சிகள் எடுத்தும் எவ்வித பலனும் அளிக்க
வில்லை.
“கல்வி என்பது இவ்வுலகில் பெரிதும்
மதிக்கப்படும் ஒன்று. கல்வி ஒன்றே இந்த உலகை
மாற்றக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம்” என்பது
நெல்சன் மண்டேலாவின் வாக்கு. ஒரு மரத்திற்கு
எப்படி அதன் வேர்கள் முக்கியம�ோ; அதுப�ோல
மனிதனுக்குக் கல்வி இன்றியமையாதது. இன்றைய
காலத்தில் கல்வி அத்தியாவசிய தேவையாக மாறி
விட்டது. கல்வியைக் கற்பதனால் மனிதர் உயர்ந்த
இடத்தினை அடைகின்றனர். இதனால் கல்வியை
எவ்வாறேனும் பெற வேண்டும் என்ற நிலைப்பாடு
உருவாகிறது.
தற்போது நாட்டின் அசாதாரண சூழ்நிலை
காரணமாக வீட்டினுள் முடங்கியிருக்கும் நிலை
ஏற்பட்டுள்ளது. இலங்கையின் ப�ோக்குவரத்துச்
சேவைகள், வங்கிச் சேவைகள், கல்விச் சேவை
கள் மற்றும் தனியார் செயற்பாடுகள் அனைத்தும்
இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன. சுகமான வாழ்வுக்காக
நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு சட்டம் பிறப்பிக்கப்
பட்டுள்ளது. இதனால் மக்கள் வீட்டைவிட்டு
வெளியே செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. பாட
சாலைகள், பல்கலைக்கழகங்கள், தனியார் கல்வி
நிறுவனங்கள் என்பன இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
இலங்கையில் இயங்கி வரும் பாடசாலைகள் கால
வரையறை இன்றி மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால்
மாணவர்களின் கல்வி நிலை பாதிக்கப்பட்டு மந்த
நிலையில் செல்கின்றது.
மாணவர்கள் அனைவரும் வீட்டில் எவ்

ஓவியமும் ... த�ொடர்ச்சி...

வித கற்றல் செயற்பாடுகளும் இன்றி இருக்கின்ற
அதேவேளை, கற்றலில் மந்தநிலை எற்பட்டுள் ளது.
க�ொர�ோனா விடுமுறையினால் மாணவர்களுக்கும்,
கல்விக்குமான இடைவெளி அதிகரித்துச் செல்கின்
றது. க�ொர�ோனா விடுமுறை மாணவர்களுக்கு எவ்
வித பயனையும் அளிக்கவில்லை. அதற்குப் பதிலாக
த�ொலைக்காட்சி மற்றும் விளையாட்டுடன் இவர்
கள் வாழ்க்கையினைக் கழிக்கின்றனர். பாடசாலை
நடைபெறாத காரணத்தால் மாணவர்கள் கல்வியை
விருப்பத்தோடு கற்பதற்கான சூழல் அரிதாகவே
காணப்படுகிறது. பெற்றோர்களும், பாடசாலைகள்
நடைபெறாத விடத்து தங்கள் பிள்ளைகளை கல்
வியை கற்பதற்காக வற்புத்துவதும் இல்லை.

வது வினாவாகும்.
இதேவேளை நடுத்தரக் குடும்பங்களில்
பிறந்த மாணவர்களிடம் ஓரளவு த�ொழில்நுட்ப
வசதியுள்ள த�ொலைபேசி காணப்பட்டாலும், அவ
ற்றை பயன்படுத்துவதற்கான த�ொலைபேசிக் கட்ட
ணங்களைச் செலுத்தும் வசதியுடன் பெரும்பாலான
குடும்பங்கள்
காணப்படுவதில்லை.
ஓரளவு
வசதியு ள்ள மாணவர்கள் இதனைப் பயன்படுத்திக்
கற்கின்றனர் என்பதனை அவதானிக்கக் கூடியதா
கவுள்ளது. அதே சமயம் வசதியுள்ள மாணவர் கள்
உள்ள குடும்பங்களிலும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட
பிள்ளைகள் உள்ள ப�ோது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட
த�ொழில்நுட்ப வசதியுள்ள த�ொலைபேசிகள்
தேவை. இதுவும் ஒரு பாதகமான விடயம் ஆகும்.
இதே வேளை இடர்காலச் சூழலில் மாண
வர்கள் தமது குடும்பத் த�ொழில்களில் ஈடுபடுகின்
றமையால் கற்றல், கற்பித்தல் மேலும் ஒரு சவாலா
கவே காணப்படுகின்றது. இலங்கை கரைய�ோரப்
பிரதேசங்களைக் க�ொண்ட விவசாய நாடாக இரு
ப்பதனால், பாடசாலைகள் இயங்காத இடர் கால
ங்களில் மாணவர்கள் தந்தை மற்றும் உறவினர்
களுடன் இணைந்து மீன்பிடி, விவசாயம் ப�ோன்ற
வற்றில் ஈடுபடுவதுடன் ஊடாக தமது குடும்பங்
களின் ப�ொருளாதார உயர்ச்சிக்கு உதவிபுரிகின்ற
னர். இவர்களை இணையவழிக் கல்வியின்பால்
திருப்புதல் சவாலான விடயமாகவே காணப்
படுகின்றது.
எது எவ்வாறாக இருந்த ப�ோதும், மாணவர்
களை ஏத�ோ ஒரு வழிமுறை மூலமாக ஆவது
இன்றைய இடர்காலச் சூழலில் மாணவர்கள் கற்றலுடன் த�ொடர்புபடுத்தி வைத்திருத்தல் நல்
த�ொடர்சியாகக் கல்வியினைக் கற்க முடியாமல் லது. கற்றல் பரந்துபட்டது. அதை வகுப்பறையில்
இடர்படுகின்றனர். இச் சூழலில் கற்றல், கற்பித்தல் அடைக்கக் கூடாது. மாணவனுக்கு தனது வகுப்ப
என்பது சவாலான விடயமாவே காணப்படுகின் றையையும் தாண்டி கற்றலுக்கு பல வழிகள் உண்டு
றது. முதலாவதாக மாணவர் சார்ந்த சவால்களை என இக்காலம் உணர்த்துகின்றது. அவற்றில் ஒன்று
ந�ோக்குகின்ற ப�ோது மாணவர்களுக்கிடையே தான் இணையவழிக் கல்வி. எவற்றைப் பயன்
காணப்படும் வசதிவாய்ப்புக்கள் ஒவ்வொருமாண படுத்தியும் மாணவர்கள் கற்க முடியும். ஆனால்
வ ர்களுக்கும் இடையே வேறுபடுகின்றன. பெரும் மாணவர்களை எதன் முன்பும் த�ொடர்ச்சியாக
பாலான மாணவர்களின் பெற்றோர் ப�ொருளாதார உட்கார வைப்பதால் மாத்திரம் முழுமையான
நிலையில் பின்தங்கியவர்களாக அன்றாடக் கூலி கற்றல் நடைபெறுவதில்லை என்பதனை அனை
வேலைகளை மேற்கொள்பவர்களாகவே காணப் வரும் உணர வேண்டும்.
படுகின்றனர். அவர்களிடம் சாதாரண த�ொலைபேசி
ஒன்று இருப்பது கூட அரிதாகவேகாணப்படுகிறது.
“எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப
இந்நிலையில் அவர்கள் வற்சப், வைபர் குழுக்களி
இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும்
லும், நிகழ்நிலை வகுப்புக்களிலும் கற்றலில் ஈடு
உயிர்க்கு.”
படுவது எவ்வாறு சாத்தியமாகும் என்பது முதலா

க�ொலையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது ஓர்
உத்தியாகும் எனக் கருதுகின்றார். இனப்படு
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றமுறை, ஈழத்து ஓவி
க�ொலைக் க�ொடூரங்களை முழுமையாக ஓவிய
யப் படைப்புக்களில் உள்ளதா என்பது தெளி
பிரதிநிதித்து வத்தினூடு பிரதிபலிக்க முடியுமா
வில்லை. மனித உரிமை மீறல்கள் பற்றிய ஓவியப்
என்றவாதம் த�ொடர்ந்து க�ொண்டிருந்தாலும்,
பிரதிநிதித்துவப் ப�ோக்கு இருந்தாலும் திட்ட
இன்மைக்கூடு இருப்பதாக வெளிக் க�ொணர்ந்த
மிட்ட வன்புணர்வை ஓவியப் படைப்புக்கள்
பெரும்பாலான ஓவியர்கள் பயன்படுத்துகின்ற
எவ்வாறு உள்வாங்க வேண்டும் என்ற கலை நயம்
நிலையில் தமிழினப் படுக�ொலையை பிரதி
உருவாக்கப்பட வேண்டும். முள்ளிவாய்க்காலுக்
நிதித் துவப்படுத்துவதற்கான ஓவிய ஊடகத்தின்
குப் பின்னரான அரசியற்பரப்பில் படைக் கட்டு
நுணுக்கங்கள் தனித்துவம் வாய்ந்தனவாக இரு
மானம் திட்டமிட்ட வன்புணர்வை ஆயுதமாகப்
க்க வேண்டும் அந்த தனித்துவத்தன்மைதான்,
பயன்படுத்திய உண்மை ப�ொதுவாக ஏற்றுக் க�ொள்
அல்லது தனித்துவத்தன்மையைப் பிரதிநிதித்து
ளப்பட்டத�ொன்று. ருவாண்டா இனப் படுக�ொ
வப்படுத்தலில் தான் தமிழினப் படுக�ொலையை
லையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதில் ஓவியர்
ஏனைய படுக�ொலைகளிலிருந்து வேறுபடுத்த
Jaar னுடைய படைப்புக்கள் குறிப்பிடத்தக்கன.
முடியும்.
Michael Rothberg இனப்படுக�ொலையையும்,
தமிழினப் படுக�ொலை த�ொடர்பான ஓவிய
ஏனைய மனிதப் படுக�ொலைகளையும் ஓவியப்ப
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலில்
முள்ளிவாய்க்கால்
டைப்புக்களில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ந�ோக்
பயண அனுபவம் அகவயப்படுத்தப்பட்ட நிலை
கில் ‘Trauma realism’ மனவடு யதார்த்தவாதம் என்ற
யும், ஈழத்தமிழ்த்தன்மையும் முக்கிய கூறுகளாக
கருத்தியலை அறிமுகப்படுத்துகின்றார். மேற்
விளங்கப் ப�ோகின்றன. முள்ளிவாய்க்கால் அனுப
குறிப்பிட்ட சிந்தனைக் கருத்தியலூடு இனப்படு

வத்தைத் தவிர்த்து முள்ளிவாய்க்காலுக்குப் பின் ன
ரான ஓவியப்படைப்புக்களையும், ஓவியக் கருத்தி
யல்களையும் முன்னெடுப்பது அசாத்தியமே.

த�ொடர் நிறைவுபெற்றது.

நினைவில் நீங்காத ... த�ொடர்ச்சி...

ருந்தனர். விடுதலைப்புலிகள் இருக்கும்வரை
என்றென்றும் ப�ோராளிகளின் மனங்களில்
அப்பையா அண்ணரின்பெயர் நிலைத்திருக்கும்
என்பதில் ஐயமில்லை.

சிறீலங்கா வங்கி ... த�ொடர்ச்சி...

ஆரம்பித்துள்ளன.
உலகின் கடன் பெறும் தரம் த�ொடர்பான
தரப்படுத்தல் நிறுவனமான பிற்ச் நிறுவனம்
சிறீலங்காவின் கடன் பெறும் தரத்தை கடந்த
மாதம் பி மைனஸ் என்ற தரத்தில் இருந்து சி.சி.
சி பிளஸ் என்ற தரத்திற்கு தரமிறக்கியிருந்தது
இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

