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முன்னாள் இந்தியப் பிரதமர் ராஜீவ்
காந்தி க�ொலை வழக்கில் கைதாகி
வேலூர் சிறையில் தடுத்து வைக்கப்
பட்டிருக்கும் முருகன் கடந்த 12
நாட்களாக உண்ணாவிரதம் இருந்து
வருகின்றார். கடந்த 4ஆம் திகதி
அவர்சோர்வடைந்ததையடுத்து
அ வ ரு க் கு கு ளு க்கோ ஸ் ஏ ற்ற ப்
பட்டது.
சிறை விதிகளை மீறி வெளி

நாட்டிலுள்ள ஒருவரிடம் முருகன்
வீடிய�ோ அழைப்பில் பேசினார்
என்று குற்றஞ் சாட்டப்பட்டு ப�ொலி
சார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசார
ணை நடத்தி வருகின்றனர். இதனை
யடுத்து தனது தாய், மகளுடன்
த�ொலைபேசியில் பேசுவதற்கு அனு
மதி க�ோரி கடந்த 12 நாட்களாக உண்
ணாவிரதத்தை மேற்கொண்டிருந்
தார்.
உ ண்ணா வி ர த த் தி ன ா ல்
ச�ோர்வடைந்த முருகனுக்கு 04ஆம்
திகதி குளுக்கோஸ் ஏற்றப்பட்டதாக
வும், வைத்தியர்கள் த�ொடர்ந்து கண்
காணித்து வருவதாகவும் சிறைத்து
றையினர் தெரிவிக்கின்றனர்.

rpiwr;rhiyapy; ifjpfs; capupog;G
ghuJ}ukhd tpisTfis Vw;gLj;Jk;
சிறைச்சாலைகளிலும்
நிலையங்களிலும்

விசாரணைகளை மேற்
- ghuhSkd;wப�ொலிஸ்
j;jpy; `f;தனியாக
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f
க�ொள்ள அனுமதி

தடுப்புக்காவலிலிருக்கும் கைதிக
ளின் உயிரிழப்பு மிகவும் பாரதூர
மான விடயமாகும். சர்வதேச சமூ
கத்தை ப�ொறுத்தவரை இதனால்
நாம் பாரதூரமான விளைவுகளைச்
சந்திக்க நேரிடும் என ஸ்ரீலங்கா
முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவர் ரவூப்
ஹக்கீம் பாராளுமன்றத்தில் தெரிவி
த்தார்.
	பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டமும்
ஒழுங்கும் அமைச்சுக்கான 2021
ஆண்டுக்கான வரவு – செலவுத் திட்ட
நிதி ஒதுக்கீடு த�ொடர்பான குழு
நிலை விவாதத்தில் உரையாற்றுகை
யில் அவர் மேலும் தெரிவித்த
தாவது,
சி றைச்சாலைக ளி லு ம் ,
ப�ொலிஸ் பாதுகாப்பிலும் உள்ளவர்
களின் உயிர் இழப்புக்கள் சம்பந்த
மாக பல முறைப்பாடுகள் கிடைத்த
வண்ணம் உள்ளன. இந்த விடயம்
பற்றி உரிய கவனம் செலுத்தி நன்கு
பரீசிலிக்கப்பட வேண்டும்.
இராஜாங்க
அமைச்சர்
ல�ொஹான் ரத்வத்த, மஹர சிறைச்
சாலை சம்பவத்தில் துப்பாக்கி பிர
யோகத்தினால் எவருமே இறக்க
வில்லை என்று கூறியப�ோது என
க்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது.
இவற்றின் ப�ோது பிரேத பரி
ச�ோதனை நடத்தப்பட்டு முறை
யான மரண விசாரணையும் மேற்
க�ொள்ளப்படுவதனூடாக அதுபற்றி
தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்.
அ மை ச் சி ன ா ல்
நியமிக்கப்பட்டுள்ள விசாரணைக்
குழுவிற்குப் புறம்பாக, சுதந்திர
ம ா ன அ மைப்பா ன ம னி த
உ ரி மைகள் ஆ ணை க் கு ழு வு ம்
சி றைச்சாலைக ளு க் கு ச்செ ன் று

அதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட
வேண்டும். இவ்வாறான ப�ொறி
முறையினால் உண்மையை கண்ட
றியவும் சரியான காரணத்தை உறுதி
ப்படுத்தவும் முடியும்.
மன்னார்
மாவட்டத்தில்
கடற்படை முகாம் அமைக்கப்பட்டு
ள்ள ப�ொதுமக்களுக்கு ச�ொந்தமான
காணிகள் அவற்றின் உரிமையா
ளர்களிடம் மேலும் தாமதமின்றி
மீள ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும்.
முழுமையாக சிலாவத்துறை நகரம்
இந்தக் கடற்படை முகாமிற்கு உள்
வ ாங்கப ்ப ட் டு ள ்ள து . பெ று ம தி
யான அக்காணிகளுக்கான உறுதிப்
பத்திரங்கள் அவற்றின் உரிமையா
ளர்களிடம் உள்ளன. அவற்றிற்கான
அனைத்து ஆவணங்களும் பாதுகா
ப்பு அமைச்சிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்
டுள்ளது.
நானும், இராஜாங்க அமைச்
சர் காதர் மஸ்தானும் இதுபற்றி முன்
னைய பாதுகாப்பு செயலாளருடன்
கதைத்தோம்.
நீண்ட காலமாகியும் இந்தப்
பிரச்சினைகள் இதுவரை தீர்வு காண
ப்படவில்லை. பிரஸ்தாப கடற்
படை முகாமை வேறு இடத்திற்கு
அப்புறப்படுத்திவிட்டு, அங்கு மீளக்
குடியேற்றியுள்ள ப�ொது மக்களின்
பயன்பாட்டிற்காக இக்காணிகள்
அவற்றின் உரிமையாளர்களிடம்
ஒப்படைக்க வேண்டும்.
அமைச்சர் சமல் ராஜபக்ஷ
சபையில் அமர்ந்துள்ள இந்தச் சந்
தர்ப்பத்தில் பாதுகாப்பு அமைச்சின
தும், உள்நாட்டு அமைச்சினதும்
செயலாளர் மேஜர் கமல் குணரட்
ணவின் கவனத்திற்கு இந்த விடய
த்தை க�ொண்டு வருகின்றேன்.
க�ொவிட் - 19 காரணமாக மர
ணிப்பவர்களின் சடலங்களை நல்ல
டக்கம் செய்வதற்கு அனுமதிக்கு
மாறு க�ோரி த�ொடுக்கப்பட்ட அடிப்
படை உரிமை மீறல் மனுக்களை
காரணங்களை தெரிவிக்காது உயர்
நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தமை

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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வலிகாமம் கிழக்கு பிரதேச சபை
யின் அனுமதியின்றி, சபைக்குச்
ச�ொந்தமான வீதியை புனரமைப்பத
ற்காக நடவடிக்கைகள் மேற் க�ொள்
ளப்பட்டு திரைநீக்கம் செய்துவைக்
கப்பட்ட திட்ட அறிவிப்பு ப் பெயர்
ப ்ப ல கை யி னை அ க ற் றி ய மை
த�ொடர்பில் சனிக்கிழமைஇரண்டா
வது தடவையும் தவிசாளர் தியாக
ராஜா நிர�ோஷிடம் அச்சுவேலி
ப�ொலிசாரினால் வாக்குமூலம்பெற
ப்பட்டுள்ளதுடன், குறித்த அறிவித்
தல் பலகையினை மேலதிக விசார
ணைக்காக எழுதுமாறுக�ோரி ப�ொலி
ஸார் பெற்றுச் சென்றுள்ளனர்.
இது பற்றி அவர் தெரிவிக்கை
யில், காலை நீர்வேலியில் வெள்ள
தணிப்புச் செயற்பாடுகளை மேற்
பார்வைசெய்யும் களப்பணியில் ஈடு
பட்டிருந்தப�ோது, அச்சுவேலி ப�ொ
லிஸ் நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரி தவி
சாளரைச் சந்தித்து மேலதிக நடவ
டிக்கைகளுக்காக பிரதேச சபையில்
பாதுகாப்பில் உள்ள அறிவித்தல் பல

கையினைத் தருமாறு என்னைக்
கேட்டுக் க�ொண்டார். நான் கடிதம்
ஒன்றைக் க�ோரி அவணப்படுத்திய
பின் மேலதிக நடவடிக்கைக்காக
என்ற காரணத்தினால்அப்பொயர்ப்
பலகையினை வழங்கினேன். அவ்
அறிவித்தல் பலகையினை வழங்
கியப�ோது மீளவும் குறித்த ப�ொயர்ப்
பலகை அகற்றப்பட்டமைக்கான
காரணம் உள்ளடங்கலாக வாக்கு
மூலம் ஒன்றை மேலதிகமாக ப�ொலி
ஸார் பெற்றனர்.
நான் இன்றைய வாக்குமூலத்
தில், பிரதேச சபைக்குச் ச�ொந்தமான
வீதி ஒன்றை எமது சம்மதம�ோ
அனுமதிய�ோ பெறாது புனரமைப்
பதற்காக முன்னேற்பாடுகள் செய்
யப்பட்டுள்ளன. அதேவேளை அவ்
அறிவித்தல் பெயர்ப்பலகையிலும்
எமது பதிவிற்கு உட்பட்ட வீதியை
புனரமைப்பதற்காக ஊரெழு அம்
மன் க�ோவில் வீதியை புனரமை
த்தல் என்ற தகவல் வெளிப்படுத்
தப்பட்டுள்ளது. இந் நிலையில்
பிரதேச சபை ஒன்றின் பகிரப்பட்ட
அதிகாரத்தினை நிலைநாட்டுவத
ற்காக அகற்றினேன் என்பதை ச�ொல்
லியிருக்கின்றேன் என வலிகாமம்
கிழக்கு பிரதேச சபைத் தவிசாளர்
தியாகராஜா நிர�ோஷ் த�ொரிவித்தார்.

Ntshz; rl;l vjpu;g;G: KO milg;G
Nghuhl;lj;jpw;F miog;G

இந்திய மத்திய அரசு க�ொண்டு வந்து
ள்ள மூன்று வேளாண் சட்டங்
களைத் திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி
எதிர்வரும்8ஆம்திகதிஅகிலஇந்திய
அளவில் முழு அடைப்புப் ப�ோ
ராட்டம் நடத்துவதற்கு பாரதிய
கிசான் சங்கம் என்ற விவசாய சங்
கம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
மத்திய
அரசு
கடந்த
செப்டெம்பர் மாதம் க�ொண்டு வந்த
மூன்று வேளாண் சட்டங்களுக்கு
எதிராக நாடு முழுவதும் உள்ள விவ
சாயிகள் கடுமையான எதிர்ப்பைத்
தெரிவித்தத�ோடு,
விவசாயிகளு
க்கு வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச
ஆதரவு விலை என்ற நடைமு
றையை இந்தச் சட்டங்கள் நிர்மூல
மாக்கி விடும் எனவும் அவர்கள்
அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்நிலையில் இது த�ொடர்
பாக அகில இந்திய விவசாயிகள்
சங்கத்தின் ப�ொதுச் செயலாளர்
ஹன்னன் ம�ொல்லா ஊடகங்களு
க்குக் கருத்துத் தெரிவிக்கையில்,

“எங்களுடைய ப�ோராட்டத்தை தற்
ப�ோதைய நிலையிலிருந்து மேலும்
வலுப்படுத்த விரும்புகிற�ோம். மத்
திய அரசு தனது 3 சட்டங்களையும்
திரும்பப் பெறும் வரை நாங்கள்
பின்வாங்கப் ப�ோவதில்லை.” என்
றார்.
வேளாண் சட்டங்களை எதிர்
க்கும் விவசாயிகளுடனான மத்திய
அமைச்சர்களின் பேச்சுவார்த்தை 05
ஆம் திகதி நடைபெற்றது. அடுத்தக
ட்ட பேச்சுவார்த்தை டிசம்பர் 9ஆம்
தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்க
ப்பட்டுள்ளது. தில்லி விஞ்ஞான்பவ
னில் மத்திய வேளாண் துறை அமை
ச்சர் நரேந்திர சிங் த�ோமர், மத்திய
உணவு மற்றும் ப�ொது விநிய�ோகத்
துறை அமைச்சர் பியூஷ் க�ோயல்
தலைமையிலான கூட்டத்தில் ஏராள
மான விவசாய சங்கத் தலைவர்கள்
பங்கேற்றனர்.
விவசாயிகள் நடத்திவரும்
இந்தப் ப�ோராட்டத்திற்கு தி.மு.க,
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நீண்டகாலம் தடுத்துவைக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் விடுதலை
யைத் துரிதப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஆளும் கட்சியில் அங்கம்
வகிக்கும் தமிழ் பேசும் உறுப்பினர்கள் நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரியிடம் கூட்டா
கக் க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இது த�ொடர்பில் மகஜர் ஒன்று நேற்று அமைச்சரிடம் கையளிக்கப்பட்டது.
இந்த மகஜரை குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அங்கஜன் இராமநாதன், இராஜாங்க
அமைச்சர் வியாழேந்திரன், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான காதர் மஸ்தான்
மற்றும் மருதபாண்டி இராமேஸ்வரன் ஆகிய�ோர் நீதி அமைச்சரிடம் கையளித்த
னர்.
தமிழ் அரசியல் கைதிகள் நீண்ட காலமாக தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்களை விடுவிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள்
க�ோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் சிறுபான்மை
உறுப்பினர்கள் அனைவரும் இணைந்து ஜனாதிபதியுடன் சந்திப்பொன்றை ஏற்
பாடு செய்தால், சட்டமா அதிபர் உள்ளிட்ட தரப்பினரையும் அழைத்து இது
பற்றிக் கலந்துரையாட முடியும் என்றும் நீதி அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்.
அரசியல் கைதிகள் விடயத்தில் க�ொள்கை ரீதியான தீர்மானம் எடுக்கப்பட்
டால் இது த�ொடர்பில் துரித நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என்றும் அமைச்சர்
இங்கு குறிப்பிட்டிருந்தார்.
அது மாத்திரமன்றி புதிய அரசியலமைப்புத் தயாரிப்பு விடயத்தில்
அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் தமிழ் பேசும் உறுப்பினர்களின் நிலைப்பாடுக
ளும் உள்வாங்கப்பட வேண்டும் எனக் க�ோரிக்கை விடுக்கப்பட்டதுடன், இது
த�ொடர்பில் எழுத்துமூலமான ய�ோசனைகளை முன்வைக்குமாறு அமைச்சர் கேட்
டுக்கொண்டார்.
	கைதிகள் விடுதலை மாத்திரமன்றி சிறுபான்மை மக்கள் எதிர்கொள்ளும்
பல்வேறு பிரச்சினைகளை அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் தமிழ் பேசும் உறுப்பி
னர்கள் கூட்டாக இணைந்து ஜனாதிபதியிடம் எடுத்துச் செல்வதற்கு நீதி அமை
ச்சர் அலி சப்ரி தலைமை தாங்க வேண்டும் என்றும் க�ோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இதற்கு அமைச்சர் இணக்கம் தெரிவித்தார்.

gisapy; rl;ltpNuhjkhf gpbf;fg;gl;l vy;Mu;rp
fhzpfs;: nghJ kf;fs; vjpu;g;G
கிளிந�ொச்சி பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேசத்
தில் உள்ள ஏல் ஆர் சி காணிகளை சட்டவி
ர�ோதமாக சிலர் பிடித்து துப்பரவு செய்து
வருகின்றமைக்கு ப�ொது மக்கள் தங்க
ளின் கடும் எதிர்ப்பினை வெளிப்படுத்தி
யுள்ளனர்.
	பேராலை எனும் இடத்தில் உள்ள எல் ஆர் சி காணியினை துப்பரவு செய்கி
ன்ற பணிகளை அவதானித்த ப�ொது மக்கள் 50 இற்கு மேற்பட்டோர் நேற்று சனிக்கி
ழமை ஒன்று சேர்ந்து தங்களின் கடும் எதிர்ப்பினை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
அத்தோடு ப�ொலீஸாரின் கவனத்திற்கும் க�ொண்டு சென்ற நிலையில் ப�ொலீஸார்
சம்பவ இடத்திற்கு வருகை தந்து துப்பரவு பணிகளை நிறுத்தியுள்ளனர்
	பளை பிரதேசத்தில் பல ப�ொது மக்கள் இன்றும் குடியிருக்க காணியற்று
இருக்கின்றனர். பலர் விவசாயம் செய்வதற்கு ப�ோதுமான நிலம் இன்றி காணப்படு
கின்றனர். இந்த நிலையில் இங்கு எமது கண் முன் உள்ள எல் ஆர் சி காணிகளை
இந்த மாவட்டத்திற்கு வெளியிலிருந்து வந்து சிலர் தங்களின் உயர்மட்ட
செல்வாக்கினை பயன்படுத்தி 50 ஏக்கர்,100 ஏக்கர் என பிடித்து துப்பரவு செய்கின்ற
னர்.
ஆனால் காணியற்ற நாம் குறைந்தது அரை ஏக்கர் காணியினைவது எங்க
ளுக்கு தாருங்கள் என்றே க�ோருகின்றோம். ஆனால் வறிய இந்த பிரதேசத்தை மக்க
ளுக்கு வழங்காது வெளியிடங்களைச் சேர்ந்த வசதிப்படைத்தவர்களுக்கு
வழங்கப்படுவது கவலைக்குரியது எனத் தெரிவித்த ப�ொது மக்களும், மக்கள்
அமைப்பின் பிரதிநிதிகளும் குறித்த இச் செயற்பாட்டை உடனடியாக நிறுத்தி
இந்த பிரதேச மக்களுக்கு நியாயத்தை பெற்றுக்கொடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்
கள் க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இது த�ொடர்பாக கிளிந�ொச்சி மாவட்ட அரச அதிபர் திருமதி றூபவதி
கேதீஸ்வரன் அவர்களை த�ொடர்பு க�ொண்டு வினவிய ப�ோது எல்ஆர்சி காணிகள்
எமது கட்டுப்பாட்டிற்குள் இல்லாத காரணத்தால் எம்மால் உடனடியாக எவ்வித
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இம்மாதம் 9ஆம் திகதி அனைத்துலக மன்றத்தின் ‘இனஅழிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட
வர்களைக் கண்ணியத்துடன் நினைவு கூரும் அனைத்துலக நாளாக’ இக்குற்றச் செயல்
இடம்பெறாது முன்கூட்டியே தடுப்பதை வலியுறுத்தும் ந�ோக்கில் உலகெங்கும் க�ொண்டாடப்படு
கிறது.
	மறுநாள் 10ஆம் திகதி உலகின் முக்கியமான நாள், ‘அனைத்துலக மனித
உரிமைகள் தினம்.’.
ஆயினும் இந்த அனைத்துலக மரபுசாசனங்களுக்கோ அல்லது அனைத்து
லக சட்டங்களுக்கோ, முறைமைகளுக்கோ சிறிதளவேனும் மதிப்பளிக்காது ஈழத்தமிழர்க
ளைச் சிறீலங்கா இனஅழிப்புச் செய்து, இன்று இனத்துடைப்புச் செய்து வருவது உலகறி
ந்த உண்மை.
சிறீலங்கா தனது ஈழத்தமிழின அழிப்பின் உச்சமாக 2009 இல் தேசிய பாதுகாப்பு
என்ற பெயரில் முள்ளிவாய்க்காலில் ஈழத்தமிழின அழிப்பை நடாத்தி, ஹிட்லரை விட
ம�ோசமான இனஅழிப்பு வரலாற்றை 21ஆம் நூற்றாண்டில் பதிவு செய்துக�ொண்டது.
அதனை இன்று வரை உலகநாடுகளும் அமைப்புகளும் உண்மை கண்டறியும்
முறையில�ோ, நீதியை நிலைநாட்டும் வகையில�ோ அல்லது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் புனர்வா
ழ்வு புனரமைப்பை வேகப்படுத்தும் நிலையில�ோ நெறிப்படுத்தி விரைவாக ஒழுங்குபடு
த்தாது வெறுமனே வழிகாட்டல் முறைமைகளையே மேற்கொண்டு வருகின்றன.
இதனால் உற்சாகமடைந்த சிறீலங்கா இன்று இனத்துடைப்பை இலக்காகக்
க�ொண்டு ஈழத்தமிழ் சிவில் சமுகத்தினரைப் பலவழிகளில் த�ொல்லைப்படுத்தியும், ஈழத்
தமிழ் சிவில் சமூகத்தின் செயற்பாடுகளை இராணுவமயப்படுத்திய சூழலில் இனங்கா
ணக் கூடிய அச்சத்தை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தியும் அவர்களின் உள்ளக தன்னாட்சியை
நிராகரித்து வருகிறது. இது மனித உரிமை சாசனத்தின் ‘மக்களின் உரிமைக்கு எதி
ரான குற்றம்.
	க�ோவிட்-19இற்குப் பின்னரான மனித உரிமைகள், வேறுபாடற்ற சேவைகளையும்
வழங்கல்கல்களையும் உறுதிப்படுத்தலுக்கு முன்னுரிமை க�ொடுத்தல் மூலமே நடைமு
றைப்படுத்தப்படலாம் என்னும் விருது வாக்கியத்துடன், இம்மாதம் 10ஆம் திகதி அனைத்
துலக மனித உரிமைகள் தினம் அனைத்துலக மன்றத்தால் முன்னெடுக்கப்படுகிறது.
ஆனால் ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கு க�ோவிட்-19 காலத்திலும் பல்வேறு வேறுபாடு
களும், ஒதுக்கல்களும், விலக்கல்களும் சிறீலங்காவால் இருந்தன என்பதைத் தகவல்
கள் உறுதி செய்கின்றன. இதுவும் ஈழத்தமிழரின் உள்ளக தன்னாட்சியை சிறீலங்கா நிராகரி
த்து, அவர்களின் மக்களுக்கான உரிமையை மீறும் குற்றச் செயலாக உள்ளது.
இந்நிலையில்
ஈழத்தமிழர்கள் தாங்கள் உலகின் குடிகள் என்ற
முறையில் தங்களின் உரிமைகள் குறித்த குரலையும் அனைத்துலக மன்ற
உறுப்பு நாடுகள் கேட்க வேண்டும் எனவும், தங்களுக்கு வெளியக தன்னாட்சி உரிமை
யின் அடிப்படையில் உலக நாடுகள் உடன் உதவ வேண்டும் எனவும் கேட்பது
அனைத்துலக சட்டங்களுக்கும், முறைமைகள், வழக்காறுகளுக்கும் ஏற்புடைய க�ோரி
க்கையே. என்பதை அனைத்துலக நாடுகள் மன்றத்திற்கு உலகத் தமிழர்கள் உண
ர்த்த வேண்டும்.
ஆனால் இந்தக் க�ோரிக்கை கேட்கப்படாதிருப்பதற்கு ஈழத்தமிழர்களின்மனித
உரிமைகளைச் சிறீலங்காவின் மனித உரிமைகள் என்ற ந�ோக்கில் எடுத்து ந�ோ
க்கி, சிறீலங்காவின் இறைமை எல்லைக்குள் அதனது நீதிமுறைமை க�ொண்டு
உறுதிப்படுத்த உலகநாடுகளும், அமைப்புக்களும் முயல்வதே காரணமாகிறது. இதன்
விளைவாகவே ஈழத்தமிழர்களுக்கு இனஅழிப்பு முற்தடுப்பைய�ோ, பாதுகாப்பைய�ோ
இனஅழிப்புக் குற்றத்திற்கான நீதியைய�ோ உலகால் வழங்க இயலாதுள்ளது. எனவே
ஈழத்தமிழர் மனித உரிமை குறித்த சிறப்பான அணுகுமுறை ஒன்று பாலஸ்தீனிய மக்கள்
குறித்து எடுக்கப்பட்ட பாணியில் அமைய வேண்டும். பிரித்தானியப் பிரதமர் மாண்பு
மிகு ப�ொரிஸ் ஜ�ோன்சன் அவர்கள் ஒரு ஆட்சிக்குள் இருவேறான ஆட்சிகள் கால
னித்துவ அரசால் உருவாக்கப்பட்ட பிரச்சிகைள் அனைத்துலகப் பிரச்சினையாக இன்று
உள்ளன என்ற கூற்றுக்கு உதாரணமாக ஈழத்தமிழர் பிரச்சினை உலகப் பிரச்சினையா
கவே த�ொடர்கிறது. இதனால் ஈழத்தமிழர் பிரச்சினையை அனைத்துலகப் பிரச்சினை
யாகக் கருதி ஈழத்தமிழரின் இன்றைய அதீத மனிதாயத் தேவை நிலையில், 1992
இல் பிரித்தானிய வெளிவிவகாரச் செயலாளர் டக்ளஸ் கியூட் அவர்கள் அதீத
மனிதாய தேவையில் உள்ளவர்களுக்கு அவர்கள் வாழும் நாட்டின் இறைமையை மீறி
உலகநாடுகளாலும், அனைத்துலக அமைப்புகளாலும் முன்னெடுக்கப்படல் வேண்டும் என்ற
வகைமைக்குள் உள்ளனர். ஆகவே அனைத்துலக அமைப்புகளும், நாடுகளும் சிறீலங்கா
வின் இறைமையை மீறி மிகவும் நலிவுற்ற ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கு உதவுதல்
என்ற அடிப்படையில் நேரடியான மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பையும், புனர்வாழ்வு,
புனரமைப்பு உதவிகளையும் அளிக்க வேண்டும் எனப் புலம்பெயர் தமிழர்கள் குரல்
எழுப்பல் அவசியம்.
இதனை விரிவுபடுத்தி ஈழத்தமிழர்களைப் பாதுகாக்க புலம்பெயர்ந்து,
உலகின் பலநாடுகளிலும் வாழும் ஈழத்தமிழ் மக்களுடன் அனைத்துலக மன்றமும்,
நாடுகளும் தங்களின் நேரடித் த�ொடர்புகளை வேகப்படுத்த வேண்டும்.
இதற்கான ஊக்கத்தையும் தகவல்களையும் த�ொடர்ச்சியான முறையில்
உலக மன்றத்திற்கும் உலக நாடுகளுக்கும் அளிப்பதற்கான வேலைகளையும் புலம்
பெயர் தமிழர்கள் வேகப்படுத்த வேண்டும்.
இந்த இருதரப்பு த�ொடர்பாடலே ஈழத்தமிழரை இனஅழிப்பில் இருந்து
காத்து, இனத்துடைப்பில் இருந்து விடுவித்து அவர்களுக்கும் மனித உரிமைகள்
மரபுசாசனத்தின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் என்பதே இலக்கின் கருத்தாக
உள்ளது.
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தா

யக விடுதலை ந�ோக்கிய பயணத்தில் உடல்,
உள ஆற்றல் ஆளுமையை தனது மக்களுக்
காக, தான் பணியாற்றிய கல்வித்தளம் த�ொடக்கம்
தமிழீழ விளையாட்டுத்துறையெனும் பரிணாம
வீச்சால் இளைய தலைமுறையினையும், ஆசிரியத்
துவ மாணவர்களையும் உலகப் பரப்புவரை தங்
கள் திறனை வெளிப்படுத்த அர்ப்பணிப்புடன்
உழைத்த நல்லாசான் பேரன்புக்குரிய மயில்வா
கனம் பத்மநாதன் அவர்களின் இழப்புச் (30.11.2020)
செய்தியறிந்து ஆழ்ந்த வேதனையுடன், எனது இரங்
கல் பகிர்வுடன் இறுதி வணக்கத்தை தெரிவித்துக்
க�ொள்கிறேன்.

1967 ஆம் ஆண்டு தை மாதம் 26ஆம் திகதி
ஆசிரியர் பயிற்சி மாணவனாக க�ொழும்புத்துறை
ஆசிரிய கலாசாலைக்கு தெரிவாகி சமுகமளித்தேன்.
அன்றிரவு விரிவுரையாளர் மாணவர் அறிமுக
நிகழ்வு நடைபெற்றது. அப்போது 30--31 வயது
மதிக்கத்தக்க இவர், எழுந்து தனது பெயர், கல்வி,
தனது த�ொழில் தகமை பற்றிக் கூறிய ப�ோது சாதா
ரணமாக கிரகித்தேன். ஆனால் பின்நாளில் இவர்
கூறியபடி விரிவுரை மற்றும் செய்முறையில் கண்ட
ஆற்றலை கண்டு மிகவும் வியந்தேன். தடகள நிகழ்
ச்சிகள் தவிர உதைபந்து, கரப்பந்து, வலைப்பந்து
நிகழ்ச்சிகளிலும் தனது த�ொழில் நுட்ப அறிவால்
குறுகிய காலத்தில் விளையாட்டுத்துறையில்
எம்மை ஆர்வமுடைய மாணவர்களாக்கினார்.
இவர் வகுப்பறையில் விரிவுரை வழங்குவ
திலும், மாலையில் மைதானத்தில் செயன்முறைப்
பயிற்சி வழங்குவதிலும் மிகவும் கண்டிப்பாக இரு
ப்பார். ஆனால் ஏனைய நேரங்களில் சக�ோதர பாசத்
துடன் நல்ல நண்பனாக பழகும் குணமும் உடை
யவர். மைதான நிகழ்ச்சிகளில் அக்கறையுடன் ஈடு
படும் ஆசிரிய மாணவர்களுக்கு உற்சாகம் ஊட்டு
வத�ோடு, ஏனைய மாணவர்களையும் அரவணைத்
துச் செல்லும் பண்புடைய ஆளுமையான குரு
ஆவார்.
இவரின் காலத்தில் க�ொழும்புத்துறை ஆசி
ரியர் கலாசாலை, நல்லூர் ஆசிரியர் கலாசாலை
இரண்டிற்கும் நடைபெறும் வருடாந்த ப�ோட்டி
களில் பலவருடங்களாக க�ொழும்புத்துறையே
வெற்றியீட்டி வந்தது. நான் படித்த காலத்தில் (S.S.C
வரை) விளையாட்டில் ஈடுபாடு காட்டியதில்லை.
மூன்று பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனாகிய பின் 26-27
வயதில் விளையாட்டில் ஈடுபாடாய் இருப்பது
சிரமமாக இருந்தது. ஆனால் எனக்கு தனது பயிற்
சியால் 100மீற்றர், 200மீற்றர், 400மீற்றர் ஓட்டத்
திலும் நீளம் பாய்தலிலும் முதன்மைபெற உதவி
னார். ப�ொதுவாக மன்னார், வவுனியா, முல்லை

மாவட்ட மாணவர்கள் க�ொழும்புத்துறை ஆசிரிய
கலாசாலைக்கும். யாழ்ப்பாணம், கிளிந�ொச்சி
மாவட்ட மாணவர்கள் நல்லூர் ஆசிரியர் கலா
சாலைக்கும் நியமிக்கப்படுவார்கள். வன்னி மாண
வர்கள் ஓரளவு தேர்ச்சி உடையவர்களாக இருந்
தார்கள். க�ொழும்புத்துறை ஆசிரியர் கலாசாலை
இவரது வழிகாட்டலில் பல வருடங்களாக வெற்றி
பெற்று வந்தது.
எங்களது ஆசானுக்கு ஆச்சரியமும், அதிர்ச்சி
யும் ஏற்பட்ட நிகழ்வாக 1967 இல் முதல் ஐந்து
மாதம் க�ொழும்புத்துறையில் நான் உடற்கல்வியை,
கற்பித்தல் திறனால் மைதான நிகழ்ச்சிகளில் கடை
ப்பிடிக்க வேண்டிய நுட்பங்களை இவரிடம்
ஓரளவு தெரிந்து க�ொண்டேன். இதன் பின்னர் தனிப்
பட்ட காரணங்களுக்காக நான் நல்லூர் ஆசிரியர்
கலாசாலைக்கு மாறிச் சென்று விட்டேன். அங்கு
ப�ோன பின்பும் மாலை நேரங்களில் நல்லூர் கந்த
சாமி க�ோயில் வீதியில் சந்திப்போம். கரப்பந்து
நுட்பங்களை அறிய நண்பர் துரைராசாவும் என்னு
டன் வந்து இவரிடம் ஆல�ோசனை பெறுவார்.

,uh.rptFkhu;

க்கும் வாய்ப்பு, அவர் பல்கலைக்கழகத்தில் அவர்
பணியில் அவர் நின்றவேளை கிடைத்தது. இரண்
டாவது ஈழயுத்தம் நடைபெறும் காலம் அரசின்
ப�ொருளாதார கல்வி தடைகளைத் தாண்டி முகம்
க�ொடுத்து மக்கள் வாழ்ந்த நிலையில் இவ்வாறு
உணர்வுமிக்க விரிவுரையாளர்கள், ப�ொறுப்பு மிக்க
துணைவேந்தர் ப�ோன்றோர் யாழ். பல்கலைக்கழக
த்தை இயங்கு நிலையில் தங்கு தடையின்றி மாண
வர்களுக்கு கல்வியை முன்னெடுத்துக் க�ொண்டிருந்
தார்கள்.
அன்றொருநாள்
நேரடியாக
அவரை
பல்கலைக்கழகத்தில் சந்திக்கச் சென்ற வேளை,
அதே அன்போடு மட்டற்ற மகிழ்வோடு வரவேற்று
தான் கடந்த காலத்தில் ஆசிரிய கலாசாலையில்
தன்னிடம் கற்ற மாணவன் என்பதை அங்கு
துணைவேந்தர் (இன்றைய மாமனிதர்) துரைராஜா
மற்றும் பதிவாளர் பரமேஸ்வரன் ஏனைய விரிவு
ரையாளர்கள் என அவரவர் அலுவலகங்களுக்கும்
அழைத்துச்சென்று அறிமுகப்படுத்தி வளாகத்தின்
சூழலை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் சுற்றிக்காட்டி
தற்போதய ப�ோர்ச் சூழலில் மாணவர்களுக்கு
வழங்கி வருகின்றோம். என மூன்று மணி நேரத்தை
எங்களுக்காக ஒதுக்கி தனது அன்பை பகிர்ந்து
தேனீர் சாலையில் தேனீர் உபசாரத்துடன் அனுப்பும்
ப�ோது இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் எங்களுக்கு
கற்க வாய்ப்பு கிடைக்கா விட்டாலும் இங்கு வந்து
இவ்வளவு கல்வியிலாளர்களை சந்திக்க சந்தர்ப்பம்
தந்திருக்கிறீங்களே சேர் நகைச்சுவையாக அவரது
அன்பையும் அவரிடம் தேங்கியிருந்த விடுதலை
ப்பற்று உறுதியையும் பகிர்ந்து க�ொண்டு நானும்
உடன் வந்த இனியவனும் விடைபெற்று வெளியே
றின�ோம்.

1967 இல் இரண்டாம் தவணை இறுதியில்
கலாசாலை களுக் கிடை யில் ப�ோட்டி நடந்தது. எமது
தரப்பில் நானும், துரைராசாவும் திட்டமிட்டு வீரர்
களை தயார்படுத்தி இருந்ததால், நான் 100மீற்றர்,
200மீற்றர். 400மீற்றர் முதலாம் இடங்கள். நீளம்
பாய்தல் மூன்றாம் இடம் ய�ோசப், ஈட்டியெறிதல்
முதலாம் இடம் வரதராஜன், தட்டெறிதல் முதலாம்
இடம் ப�ொன்.சபாபதி (மறைந்த கிளி. வலயக்
கல்விப் பணிப்பாளர்), நீளம் பாய்தல் முதலாம்
இடம் ய�ோசப், ஈட்டியெறிதல் முதலாம் இடம்
ஸ்ரனிஸ்லஸ் (பின்நாளில் நீங்கா நினைவுகளின்
கடற்புலிகளில் அரசியல் துறைப் ப�ொறுப்பாளர்
லெப். கேணல் மறவன் மாஸ்டர்) 800மீற்றர் 1 மைல்
முதலாம் இடங்கள். இப்படி எல்லா நிகழ்ச்சிகளி
லும் முன்னேறி 1967 நல்லூர் ஆசிரியர் கலாசாலை
பல வருடங்களின் பின் வெற்றி பெற்றது. இறுதி
யில் எங்களது ஆசான் பத்மநாதன் கூறியது இன்றும்
ஞாபகமாக உள்ளது. திட்டம் ப�ோட்டு வென்று
விட்டீர்கள் என உரிமையுடனும், மகிழ்ச்சியுடனும்,
நட்புடனும் கூறி வாழ்த்தி ஊக்கமளித்தமை மறக்க 	த�ொடர்ந்து வந்த யாழ்ப்பாண இடம்பெய
முடியாத ஒன்று.
ர்வின் பின் கிளிந�ொச்சி அக்கராயன் பிரதேசத்
தில் மக்கள் துன்ப துயரங்களுள் தானும்அதனை
தாங்கி குடும்பத்துடன் வாழும் இயல்புநிலையை
தனதாக்கிக் க�ொண்டதை அவரை சந்திக்கும்போது
பகிர்ந்து க�ொண்டார்.இதே வேளை நான் பணி
செய்த தமிழீழ நிர்வாக சேவை பிரிவில் 1994இல்
முல்லை மாவட்டத்தில் ப�ொறுப்பாக பணிசெய்த
அதியமான் அறிமுகமாகும் ப�ோதுதான் பத்மநாதன்
அவர்களின் மகன் என தெரியப்படுத்தினார்
அப்போது அவரது அப்பா பற்றிய ஆளுமை எனது
ஆசான் என அதியமானுக்கு தெரியப்படுத்திய
ப�ோது மட்டற்ற மகிழ்வும் என்னை காணும்
பின்நாட்களில் எனது ஆசிரியத்துவப் பணி, ப�ோதெல்லாம் அப்பாவின் அன்பை என்னிடம்
பாடசாலை அதிபர் பணி, தேச விடுதலைக்கான பகிர்ந்து க�ொள்வார்.
பணியென அடியெடுத்து வைத்த ஒவ்வொரு
பின் நாட்களில் தாயக விடுதலையின்
நகர்வுகளுக்குள்ளும் இவர் என்னை இளமைக் தமிழீழ அரசுக் கட்டுமானங்கள் துளிர்விட்ட
காலத்தில் ஆளுமைமிக்க ஒருவனாக வளர்த்து காலம். தன் துறைசார்ந்த பணியை இன்னும்
விட்ட ஒரு நல்லாசானாக நினைத்துப் பார்க்கிறேன். அதிவேகமாக நமது இளம் தலைமுறையினரிடம்
1990 தேச விடுதலைக்காக எனது பணியை முழுமை இட்டுச்செல்ல வேண்டிய காலத்தின் தேவையை
யாக த�ொடங்கிய காலத்தை அடுத்து 1991காலப் உணர்ந்து தமிழீழ தேசியத் தலைவரது தலைமையி
பகுதியில் எனது இப்பணியின் நிமித்தம் யாழ்ப் னது உணர்வினை புரிந்து க�ொண்டு தனது பல்
பாணம் சென்ற வேளை யாழ்.பல்கலைக்கழகத்தில் கலைக்கழக உடற்கல்வி விரிவுரையாளர் ஓய்வு
வி ள ை ய ாட் டு - உ டற்க ல் வி வி ரி வு ரை ய ாளர் நிலைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து. தமிழீழ
பத்மநாதன் அவர்கள் பணியாற்றுகின்றார் என்
த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
பதை சக நட்புக்கள் மூலம் அறிந்து, அவரை சந்தி
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றைச்சாலைகளில் உருவாகியுள்ள க�ொர�ோனா
வைரஸ் க�ொத்தணி அரசாங்கத்தின் வைரஸ்
தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடைமுறைச்
செயற்பாடுகளை கேள்விக்கு உள்ளாக்கி இருக்கின்
றன. அத்துடன் க�ொர�ோனா வைரஸ் தாக்கச் சூழ
லில் சிறைக் கைதிகளின் அடிப்படை உரிமைகள்
மீறப்பட்டுள்ளன. இதனால் அவர்கள்பால் காட்ட
ப்பட வேண்டிய அரசின் மனிதாபிமான அணுகு
மு றை யு ம ்க டு ம் வி ம ர ்ச ன த் து க் கு உ ள ்ளா க் கி
இருக்கின்றது.
நாட்டில் பரவலாகத் த�ொற்றிப் பரவியுள்ள
க�ொர�ோனா வைரஸைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு
அரசாங்கம் பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிரு
க்கின்றது. இதற்கென விசேட சட்டங்கள் இயற்றப்
பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. சட்
டத்தையும், ஒழுங்கையும் நிலைநாட்டுவதற்குப்
ப�ொறுப்பாக உள்ள காவல்துறையினர் இந்தச் சட்ட
ங்களை இறுக்கமாகப் பின்பற்றிச் செயற்பட்டு
வருகின்றார்கள். ப�ொலிசாருக்கு உதவியாக இராணு
வத்தினரும் களத்தில் செயற்பட்டு வருகின்றனர்.
சிறைச்சாலைகளில் அவற்றின் க�ொள்ளள
வுக்கு மேலான எண்ணிக்கையிலான கைதிகள்
தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இதனால்
அங்கு இட நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது கைதிகள்
பெரும் சிரமங்களுக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றார்கள்.
நெருக்கமாக இருக்கின்ற கைதிகள் மத்தியில்
க�ொர�ோனா வைரஸைத் தடுப்பதற்கான இடை
வெளி பேணுதல் முகக் கவசம் அணிதல், அடிக்கடி
கைகழுவுதல் உள்ளிட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடி
க்கைகளை மேற்கொள்ளும் வசதிகளற்ற நிலையி
லேயே கைதிகள் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கி
ன்றனர்.

	கை தி க ளி ல ்ப ல ரு க் கு ம ்க ொ ர�ோ ன ா
வைரஸ் இலகுவாகத் த�ொற்றிப் பரவுவதற்கான
வாய்ப்பை இந்த நிலைமை உருவாக்கி இருக்கின்
றது. இத்தகைய பின்னணியிலேயே கைதிகள்
மத்தியில் க�ொர�ோனா த�ொற்றாளர்கள் அடையா
ளம் காணப்பட்டுள்ளார்கள்.
	வைரஸ் த�ொற்று மற்றவர்களுக்கும் ஏற்ப
டாத வகையில் தடுப்பதற்குரிய பிசிஆர் பரிச�ோத
னைகள் நடத்தப்பட வேண்டும் என கைதிகள் க�ோரி
னார்கள். அந்த நியாயமான க�ோரிக்கையை சிறைச்
சாலை நிர்வாகமும், அரசாங்கமும் கைதிகளுக்கு
சாதகமான முறையில் பரிசீலிக்கத் தவறி இருந்தன.
இந்த க�ோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதற்கு சிறைச்
சாலை நிர்வாகத்திடம் வசதியீனங்கள் இருக்கலாம்.
ஆனால் வைரஸ் த�ொற்றிப் பரவுவதைத் தடுக்கின்ற
நடவடிக்கை மையமும், சுகாதாரத் துறையினரும்
சிறைக்கைதிகளின் விடயத்தில் தீவிர கவனம்
எடுத்துச் செயற்பட வேண்டியது அவசியம். அது
அவர்களின் தவிர்க்க முடியாத கடமை. கடப்பாடு.
இதனை மேற்பார்வை செய்து நடைமுறைப்படுத்த
வேண்டியதும் வழிகாட்டிச் செயற்பட வைப்பதும்
சுகாதார அமைச்சினதும், அரசாங்கத்தினதும் தலை
யாய ப�ொறுப்பாகும்.

அந்தப் ப�ொறுப்பு உரிய முறையில் நிறைவே
ற்றப்படவில்லை இதனால், தங்களுக்கு பிசிஆர்
பரிச�ோதனை க�ோரிக்கையை வலியுறுத்தி கைதிகள்
தமது ப�ோராட்டத்தைத் தீவிரப்படுத்தி இருந்தார்
கள். வன்முறைகளிலும்ஈடுபட்டார்கள். சிறைகளில்
இருந்து தப்பிய�ோட முயற்சித்திருக்கின்றார்கள்.
அவர்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக அதிரடிப்
படையினரும் காவல்துறையினரும் துப்பாக்கிப்
பிரய�ோகம் செய்ததில் பதின�ொரு பேர் உயிரிழந்து
ள்ளார்கள். எழுபது பேர் வரையில் காயமடைந்து
ள்ளார்கள். அந்த அளவுக்கு சிறைச்சாலைகளில்
நிலைமைகள் ம�ோசமடைந்திருக்கின்றன.

gp.khzpf;fthrfk;
சிறைச்சாலைகளில் அடைத்து வைக்கப்பட்
டுள்ள கைதிகள் தங்களுடைய விருப்பத்திற்குச்
செயற்பட முடியாது. சிறைகளில் கூரை மீதேறி
ப�ோராட்டம் நடத்துவதைய�ோ, அரச உடைமைக
ளுக்குச் சேதம் விளைவிப்பதைய�ோ ஏற்றுக்
க�ொள்ள முடியாது. அந்தச் செயற்பாடுகள் சட்டத்
திற்கு முரணானவை. சட்ட ரீதியாகக் கட்டுப்படுத்
தப்பட வேண்டியவை. அரச தரப்பின் இந்த நிலை
ப்பாடு ஏற்றுக் க�ொள்ளக் கூடியதே.
ஆனால் உலகத்தையே ஆட்டிப்படைக்
கின்ற உயிர்க்கொல்லி வைரஸாகிய க�ொர�ோனா
வைரஸ் த�ொற்றிப் பரவுகின்ற ஆபத்தான ஒரு
சூழலில் வெறுமனே சட்ட ரீதியானதும், இராணு
வப் ப�ோக்கிலான அணுகுமுறை க�ொண்டதுமான
ஒரு நிலைப்பாடும் அதன் விளைவாக முன்னெடுக்
கப்படுகின்ற கடும் ப�ோக்கிலான நடவடிக்கையும்
ஏற்புடையதல்ல.
சிறைக்கைதிகளும் மனிதர்களே. குற்றச்
செயல்களில் ஈடுபட்டார்கள் என்பதற்காக அவர்க
ளை நியாயமற்ற முறையில் நடத்தவ�ோ தண்டிக்
கவ�ோ எவரும் முற்பட முடியாது. இது சர்வதேச
சட்டரீதியான குற்றவியல் ஏற்பாட்டில் ஒப்புக்
க�ொள்ளப்பட்டுள்ள முக்கிய அம்சமாகும். உள்ளூர்
நீதித்துறை சார்ந்த சட்டங்களும் குற்றவியல் சட்ட
ங்களும் இதனை வலியுறுத்துகின்றன. அந்த மனிதர்
களின் அடிப்படை உரிமையும், மனிதாபிமான
நிலைப்பாடும் அரசினால் உறுதிப்படுத்தப்பட
வேண்டும். இது சர்வதேச அளவில் ஏற்றுக் க�ொள்
ளப்பட்ட ஆட்சிமுறைப் பண்பாடாகும்.

க�ொர�ோனா
வைரஸினால்
பாதிக்கப்பட்ட
வர்களை மனிதாபிமான ரீதியில் நடத்த வேண்டும்.
அவர்கள் தாங்களாகவே அந்த வைரஸை உரு
வாக்கிக் க�ொள்ளவில்லை. அவர்கள் வேண்டுமா
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னால் ப�ொறுப்பற்ற தமது செயற்பாடுகளினால்
அதன் த�ொற்றுக்கு ஆளாகி இருக்கலாம். அவர்க
ளில் இருந்து மற்றவர்களுக்கு அந்த வைரஸ்
த�ொற்றிப் பரவாமல் தடுக்க வேண்டியது சம்பந்த
ப்பட்ட துறை சார்ந்தவர்களின் தலையாய கடமை
யாகும்.
அதேவேளை த�ொற்றிப் பரவுகின்ற வைர
ஸைக் க�ொண்டிருப்பவர்களை – க�ொர�ோனா வைர
ஸினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்களை எதிரிகளா
கவ�ோ குற்றவாளிகளாகவ�ோ எவரும் கருத முடி
யாது. அவர்களை உதாசீனப்படுத்துவதும் ஏற்புடை
யதல்ல. அத்தகைய கருதுக�ோளில் எவரும் அவர்
களுக்கு எதிராக நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும்
முடியாது.
இத்தகைய ஒரு நிலைமையிலேயே மஹர
சிறைச்சாலையில் ப�ோராட்டம் நடத்திய கைதிகள்
அதிகார தரப்பினரால் - அரச தரப்பினரால்
அதிகார மேலாதிக்க நிலையில் அணுகப்பட்டிருக்
கின்றார்கள். அவர்கள் மீது அதிடிப்படையினர்
துப்பாக்கிப் பிரய�ோகம் நடத்தியதில் 11 கைதிகள்
உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள். நூற்றுக்கணக்கானவர்
கள் காயமடைந்துள்ள ப�ோதிலும் 71 பேர் படுகாயங்
களுக்கு ஆளாகினார்கள். இவர்களில் இருவர்
அதிகாரிகள் என்பதும் கவனத்திற்கு உரியது.
சிறைச்சாலை சம்பவத்தின்போது மேற்கொ
ள்ளப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டு நடவடிக்கையை
நியாயப்படுத்தும் வகையிலேயே அரசு தரப்பின்
கருத்துக்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன. க�ொர�ோனா
வைரஸ் த�ொற்றிப் பரவியதனால் ஏற்பட்ட அச்சம்
காரணமாக தங்களுக்கு பிசிஆர் பரிச�ோதனை
செய்ய வேண்டும் எனக் க�ோரி ஆர்ப்பாட்டத்திலும்
பின்னர் வன்முறைகளிலும் ஈடுபட்ட கைதிகள்
சட்டத்தை மீறிச் செயற்பட்டார்கள் என்று அதிகாரி
கள் வெளியில் உருவகப்படுத்தி உள்ளார்கள்.
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று குறித்து
கைதிகள் மத்தியில் உயிர்ப் பாதுகாப்பு சார்ந்த
அச்ச உணர்வு மேலிட்டிருந்தது. சிறைச்சாலைக்கு
வெளியில் அதிகரித்துள்ள க�ொர�ோனா த�ொற்றுப்
பரவலைத் தடுப்பதற்கான சட்ட நடவடிக்கைகளி
னால் சிறைக்கைதிகளை அவர்களுடைய உறவினர்
கள் பார்வையிடுவது தடுக்கப்பட்டிருந்தது இதனால்
வீட்டில் இருந்து அவர்களுக்குக் கிடைத்து வந்த
அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கின்ற
ப�ொருட்களும் வீட்டு உணவும் கிடைக்கவில்லை.
இதனால் அவர்கள் நெருக்கடிகளுக்கு முகம் க�ொடு
த்திருந்தார்கள். இந்த நெருக்கடிகள் உளவியல்
ரீதியான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தி இருந்தது.

சிறைக்கைதிகளின்
நெருக்கீடுகளையும்
உளவியல் நிலைமைகளையும் அதிகாரிகளும் அரச
தரப்பினரும் கவனத்திற்கொள்ளத் தவறிவிட்டனர்.
அந்த நிலைமைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் அவர்களின்
ப�ோராட்டத்தையும், வன்முறைகளையும் கையாள
முயற்சிக்கவில்லை என்றே கூற வேண்டும். மாறாக
அதிகார பலத்தின் மூலம் அவர்களை அடக்கி
விடலாம் என்ற முறையிலேயே அவர்கள் நடந்து
க�ொண்டார்கள்.
இந்தத் துப்பாக்கிப் பிரய�ோக நடவடிக்
கையை சாதாரண அசம்பாவித சம்பவம் என்றே
காவல்துறை கருதி இருக்கின்றது. க�ொர�ோனா
வைரஸ் சமூகத்தில் த�ொற்றிப் பரவாமல் தடுப்பதற்
காகவே சிறைச்சாலைகளில் இருந்து தப்பிய�ோட
முற்பட்டவர்கள் மீது அதிகார பலம் பிரய�ோகிக்கப்
பட்டது என்று பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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கின்றனர்.
இதேப�ோன்று பாடசாலைக் கல்வியிலும்
தமிழ் மாணவர்கள் தங்களது இலக்கினை அடைய
முடியாமல் இருப்பது கவலைக்குரியது. குறிப்பாக
உயர்தரப் பரீட்சையில் பெறப்படும் சித்தி வீதம்
இன்னும் அடிமட்ட நிலையிலேயே இருந்து வருகி
ன்றது. இன்னும் தமிழர்களின் ப�ோராட்டங்கள்
இடம் பெற்ற பகுதிகளில் கல்வி நடவடிக்கைகளை
கட்டியெழுப்புவதற்கான நடவடிக்கைகள் சரியான
முறையில் திட்டமிட்டு முன்னெடுக்கப்படா
மையே அதற்குக் காரணமாக அமைகின்றது.
அரசும், அரச அதிகாரிகளும் அனைத்துப்
பகுதிகளையும் ஒரே கண்ணோட்டத்துடன் பார்த்து
முன்னெடுக்கும் செயற்பாடுகளே இதற்கு காரண
மாக அமைகின்றது. சில பகுதிகளில் ப�ொதுஅமைப்
ள்ள ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களின் பிள்ளை புகளும், தமிழர் நலன் க�ொண்ட அதிகாரிகளும் முன்
கள், கல்வி நடவடிக்கைகளை எவ்வாறு முன்னெடு னெடுக்கும் செயற்றிட்டங்கள் வெற்றியளிக்கின்ற
க்கின்றனர் என்பது குறித்தான கண்காணிப்பு என் ப�ோதிலும், பல பகுதிகள் இன்னும் பின்தங்கிய
நிலையிலேயே இருக்கின்றன.
பது இங்கு மிகவும் அவசியமாகின்றது.
இன்று வெளிநாட்டில் இருந்து வரும்
பணம், மற்றும் ஆடம்பரங்கள் தமிழரின் கல்வி
யைத் த�ொலைத்தும், கலை கலாசாரத்தினை இழ
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வடகிழக்கு மாகாணத்தின் பல்வேறு பிரச்சினைகள்
குறித்து நாங்கள் பல்வேறு தளங்களில் பேசிவருகி
ன்றோம். ஆனால் அந்தத் தளங்கள் எந்தளவுக்கு
தமிழ்த் தேசியத்தில் செல்வாக்குச் செலுத்துகின்றன
என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த விடயம்.
குறிப்பாக தமிழர்களின் காணி, நிலம்,
ப�ொருளாதாரத்திற்கு முன்னோடியாக கல்வி என்
பது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இன்று
உணரப்படுகின்றது. கல்வியில் சாதனைகளை
படைப்பதன் மூலமே எதிர்காலத்தில் தமிழ்த் தேசி
யத்தினையும் வேரூன்றச் செய்ய முடியும் என்பது
அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாகும்.
ஆனால் இந்த நம்பிக்கை தமிழர் பகுதிக
ளில் எந்தளவுக்கு விதைக்கப்படுகின்றது என்பது
கேள்விக்குறியாகவே இருந்து வருகின்றது. இன்று
வடகிழக்கின் பல்வேறு செயற்பாடுகள் பல வழிக
ளிலும் புலம்பெயர் தேசங்களிலேயே தங்கியுள்
ளதை நாங்கள் கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டியது
அவசியமாகின்றது.
அந்த வகையில், கல்வி முக்கியத்துவம்
பெறுகின்றது. தமிழர்களின் கல்வி நிலையினை
நவீன வகையில் கட்டியெழுப்ப வேண்டியது மிக
வும் அவசியமாகின்றது. நாங்கள் வட கிழக்கினை
பாதுகாப்பதற்கு ஜனநாயக ரீதியான ப�ோராட்டங்
களை முன்னெடுத்து வருகின்ற அதேவேளை, தமி
ழர் தாயகப் பகுதிகளில் கல்வி நிலையினையும்
கட்டியெழுப்ப வேண்டிய கட்டாயத்தில் இன்று
நிற்கின்றோம்.
இன்று வடகிழக்கின் கல்வி நிலையானது,
மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கின்றது.
கல்வி நிலையென்று நாங்கள் ந�ோக்கும் ப�ோது,
பாடசாலைக்கல்வியை மட்டும் ந�ோக்காமல், அனை
த்து வகையான கல்வியையும் இணைத்துந�ோக்க
வேண்டியது மிகவும் கட்டாயமாகும்.
இலங்கையினைப்பொறுத்தவரையில்,
கல்வியில் மிகவும் தூரமாக நின்ற சமூகம்; இன்று
எம்மை முந்திச் செல்லும் நிலையில்; முன்னால்
நின்ற நாங்கள் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் செல்
வது என்பது வடகிழக்கு தமிழர் தேசத்திற்கு உகந்த
விடயமாக க�ொள்ள முடியாது.

வடகிழக்கு தமிழர்களின் கல்வி நிலைமை
கள் த�ொடர்பில் நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக சிந்
திக்கும் நிலையேற்பட வேண்டும். குறிப்பாக வட
கிழக்கில் உள்ள அனைத்துத் தரப்பும், புலம் பெயர்
ந்துள்ள அனைத்துத் தரப்பும் இணைந்து இதற்கான
பாதையினை ஏற்படுத்த வேண்டியது காலத்தின்
கட்டாயமாக இருக்கின்றது.
குறிப்பாக இன்று கல்வியைத் தீர்மானிக்
கும் சக்தியாக புலம்பெயர் தமிழர்களின் பங்கு கணி
சமானதாக இருக்கின்றது. புலம்பெயர்ந்து சென்று

க்கும் நிலைக்கும் அவர்களை தள்ளியுள்ளது. புலம்
பெயர்ந்த உறவுகள் அனுப்பும் பணமானது, இங்கு
மாற்றங்களை ஏற்படுத்துபவையாக இருக்க வேண்
டுமேய�ொழிய அழிக்கும் நடவடிக்கைகளாக இருக்
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கக்கூடாது. இது த�ொடர்பில் இங்கு அலசுவது
ப�ொரு த்தமாக இல்லாவி ட்டாலும், கல்வி நடவடிக்
கையில் இதுவும் தாக்கம் செலுத்துகின்றது.
வடகிழக்கினைப் ப�ொறுத்தவரையில், வட
க்கில் ஓரளவு கல்வி நிலையானது மேம்பட்டாலும்
கிழக்கினைப் ப�ொறுத்தவரையில், தமிழர்களின்
கல்வி நிலையானது இன்னும் வீழ்ச்சி நிலையி
லேயே உள்ளது. குறிப்பாக தமிழர்களின் கல்வி
நிலையென்பது மிகவும் கவலைக்குரியதாக இருக்
கின்றது.
அண்மையில் பல்கலைக்கழக விரிவுரையா
ளர் ஒருவரிடம் உரையாடியப�ோது, கிழக்கு மாகாண
த்தில் தமிழர்களின் கல்வி நிலை த�ொடர்பில் மிக
வும் கவலையான விடயங்களைத் தெரிவித்தார்.
இன்னும் 10வருடங்களில் கிழக்கு மாகாணத்தின்
உயர் பதவிகளில் மாற்று இனங்களைச் சேர்ந்தவர்
கள் அமரும் வாய்ப்பிருக்கின்றது. இது எதிர்கால
தமிழர்களின் இருப்புக்கு ஆபத்தானது என்ற கருத்
தினை முன்வைத்தார்.
இன்று தமிழ் இளைஞர், யுவதிகள் உயர்
கல்வியில் அக்கறையற்ற நிலையிலேயே இருக்கி
ன்றனர். பல்கலைக்கழகத்தினைப் பூர்த்தி செய்த
பின்னர், ஒரு அரசாங்க வேலையினைப் பெற்றுக்
க�ொண்டு, தமது செயற்பாடுகளை மட்டுப்படுத்திக்
க�ொள்ளும் நிலையே இருக்கின்றது. அதுமட்டும
ன்றி, உயர் கல்வியுடன் கல்வி நடவடிக்கைகளை
இடைநிறுத்திக் க�ொள்பவர்கள், த�ொழிற்கல்வியை
நாடாது, தமது காலத்தினைக் கழிக்கும் நிலை தமிழர்
பகுதிகளில் அதிகளவில் காணப்படுகின்றது.
இன்று தமிழர் பகுதிகளில் உள்ள த�ொழில்
நுட்பக் கல்லூரிகள், உயர் தேசிய த�ொழில் நுட்பக்
கல்விக் கல்லூரிகள், ஆசிரிய கல்வியியல் கல்லூரி
கள், த�ொழிற்பயிற்சிக் கல்லூரிகள் ஆகியவற்றில்
தமிழ் இளைஞர்கள், யுவதிகளைவிட ஏனைய இன
த்தவர்கள் வாய்ப்புகளை அதிகளவில் பயன்படுத்து

உண்மையில் வடகிழக்கில் தமிழர்களின்
கல்வி நடவடிக்கையினை கட்டியெழுப்பும் வகை
யில் இரண்டு மாகாணங்களிலும் உள்ள கல்வியிய
லாளர்களை ஒருங்கிணைத்து ஆய்வுகள் முன்னெடு
க்கப்பட வேண்டும்.
இந்த ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் எதிர்
காலத்தில் திட்டங்கள் தீட்டப்பட வேண்டும். எமது
கல்வி நிலையினை உயர் நிலைக்கு க�ொண்டு செல்வ
தற்கான வளங்கள் காணப்படுகின்றன. ஆனால்
தமிழர்கள் மத்தியில் உள்ள மன�ோநிலையில் மாற்
றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். எதிர்கால சமூ
கம் கல்வியின் மூலமே தமிழர்களின் இருப்பினை
பாதுகாக்க முடியும் என்கின்ற உண்மை, எதிர்கால
சமூகத்திற்கு ஊட்டப்பட வேண்டும்.

அதற்காக முன்னெடுக்கப்பட வேண்டிய
நடவடிக்கைகள் குறித்து காலம் தாழ்த்தாது நடவடி
க்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். இதற்கான வழிக
ளையும், உதவிகளையும் வழங்குவதற்கு பலர் தயார்
நிலையில் இருக்கின்றனர். ஆனால் ‘பூனைக்கு யார்
மணி கட்டுவது’ என்ற நிலைப்பாடே காணப்படு
கின்றது.
தமிழர் தாயகத்தினை நாங்கள் மீளக் கட்டி
யெழுப்ப வேண்டுமானால், கல்வி என்பது அசைக்க
முடியாத ச�ொத்தாக காணப்படுகின்றது. இதனை
உரிய முறையில் பாதுகாத்து, எதிர்கால சந்ததியை
முன்கொண்டுசெல்ல தவறுவ�ோமேயானால், எதிர்
காலத்தில் நாங்கள் மேற்கொண்ட அனைத்துப்
ப�ோராட்டங்களும் வீணான ப�ோராட்டங்களாகவே
முடியும் நிலையுருவாகலாம். இதனை உணர்ந்து
மணியை கட்ட அனைவரும் ஒன்றிணைந்து முன்
வர வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்து
ஆய்வுகளை ஆரம்பிப்பதன் மூலம், எதிர்காலம்
எமது மண்ணைப் பாதுகாக்கும் என்பது வரலாற்று
உண்மையாகும்.
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யா
ழ்ப்பாணக் குடா நாட்டை நாகதீபம்
என்று மகாவம்சம் குறிப்பிடும். ஆனால்
அது உள்ளடங்கிய வடமாகாணப் பகுதிகளை
நாகநாடு என்று மணிமேகலை குறிப்பிடுகின்றது.
நாகர் செறிந்து வாழ்ந்தமையாலும், ஆட்சி அதிகாரம்
செலுத்தியமையாலும் இப்பெயர்கள் உருவாகின.
நாகதீபத்து அரசர்கள் பற்றி மகாவம்சம் பதிவு செய்
வனவாகவும் இங்கு குறிப்பிடவேண்டியவை.
நாகநாடு என்பது சிலர் கருதுவதைப் ப�ோல
ஒரு தனி அரசாக அமைந்திருக்கவில்லை. அங்கே
வேள்புலங்கள் பலவாகியிருந்தன. வேள் என்ற பத
விப் பெயரை அவர்கள் அனைவரும் பெற்றிருந்
தனர். அவர்களிலே கந்தர�ோடை, பூநகரி தெற்கு,
வன்னி ஆகியவற்றில் அதிகாரம் செலுத்தியவர்கள்
பலமானவர்கள்; பிரசித்தமானவர்கள்.
உற்பற்திப் பெருக்கமும் ப�ொருள் வளமும்
அதற்கான காரணங்கள். இந்த மூன்று பிரதேசங்களி
லும் ஆட்சி புரிந்த நாகர் கி.மு மூன்றாம் நூற்றாண்டு
முதலாக நாணயங்களை வெளியிட்டனர். அவற்
றிலே வேள்ணாகன் என்ற பட்டப்பெயர் அடங்கிய
வாசகம் அமைந்திருக்கும். கந்தர�ோடையிற்கிடை
த்த அச்சுக்குத்திய நாணயம�ொன்றில் இதனைக்
காண முடிகின்றது. அது கி.மு மூன்றாம் நூற்றாண்
டுக்கு உரியது.
நானாட்டானில் 1904 நாணயங்கள் ஒரே
இடத்திலும், ஒரே சமயத்திலும் கிடைத்துள்ளன.
இலங்கை நாணயவியல் வரலாற்றில் இது ஓர் அதி
சயம். இவற்றுள் பல்வேறு காலங்களைச் சேர்ந்த
தமிழ் அரசர்கள் வெளியிட்ட உருப்படிகள் பெரும்
பாலானவை என்பது மற்றொரு அதிசயம். யாழ்ப்
பாணத்து ஆரியச் சக்கரவர்த்திகளின் சேது நாணயங்
களும் அவற்றில் அடங்கும்.

அவர்களின் பேரரசு எட்டாம் நூற்றாண்டில் உருவா
கியதன் பின்னர் அவை வெளியிடப்பட்டன. நானா
ட்டானிற் கிடைத்த இணைக்கயல் வடிவம் ப�ொறி
த்த நாணயம் மிகப் புராதனமானது; இதுவரை
கிடைத்தவற்றுடன் அதுவே காலத்தால் முற்பட்டது.
ப.புஸ்பரட்ணம் பூநகரியிலே கண்டெடுத்த இரு
மீன் ப�ொறித்த நாணயங்கள் வேறு விதமானவை;
அவற்றிலே மீன் ஒவ்வொன்றும் எதிரான திசையி
னை ந�ோக்கியவாறு அமைந்த க�ோலம் தெரிகின்
றது; நானாட்டானிற் கிடைத்த உருப்படி ஒரு தனி
வகையானது. இதனைப் ப�ோன்ற வேற�ொரு நாண
யம் இதுவரை கிடைக்கவில்லை.

இரண்டாவது நாணயம் வ�ோற�ொரு வகையானது.
அதில் மூன்று மீன்களின் உருவங்கள் தெரிகின்றன.
அவற்றிலே தமிழ்ப் பிராமி வடிவங்களில் தமிழில்
வாசகம் எழுதப்பட்டுள்ளது. ‘’வேண ணாகம்
ப�ொலம்’’ என்ற வாசகம் தெளிவாகத் தெரிகின்றது.
எழுத்துகள் சிறியவை நெருக்கமானவை. ஈழத்து
நாகரின் வழமைப்படி அது பல வரிகளில் எழுதப்
பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வரியிலும் இரண்டு மூன்று
தடவைகள் அது அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த முறை பரத கண்டத்தில�ோ தென்னி
லங்கையில�ோ காணப்படாத வழமை. அதனை
உணராதமையினாலே பலருக்கும் தடுமாற்றம்
ஏற்படுகின்றது. இந்த நாணயத்தில் வேள்ணாகன்
ப�ொலம் என்ற வாசகம் மேல் வருமாறு அமைந்
துள்ளது.
‘’வேள் ணாகன் ப�ொலம்’’ என்ற த�ொடரில்
மூன்று ச�ொற்கள் உள்ளன. முதலாவது சிற்றரசருக்
குரிய பட்டப் பெயர்; இனக்குழு ஒன்றின் பெயர்
ப�ொலம் என்பது ப�ொன்னைக் குறிக்கும். ஆனால்
விரிவுரையாளர் கிரிதரன் முகநூல் வழியாக வெளி அது ஆகுபெயராகிய இங்கு நாணயத்தைக் குறிக்
யிட்ட புகைப்படங்களில் இரண்டு தனிச் சிறப்பு கும் வகையிற் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
டையவை. செப்பு நாணயங்களாகிய அவற்றில்
மீனுருவங்கள் காணப்படுகின்றன. ஒன்றில் இணை
க்கயல் வடிவம் தெரிகின்றது. மீன் வடிவங்கள்
வனப்புடன் வார்க்கப்பட்டுள்ளன. முதலாவது
உருப்படியில் உள்ளதைப் ப�ோன்ற சின்னம் ப�ொறி
த்த நாணயங்களைப் பாண்டியப் பேரரசர் பிற்கால
த்தில் வெளியிட்டனர்.

	பெருங்கற் பண்பாட்டுச் சின்னங்களில் மீன்
வடிவங்கள் சிறப்பானவை. அவை இரு விதங்களிற்
பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. சில வடிவங்கள் க�ோட்
டுருவ வடிவில் அமைந்தவை. இந்த வடிவம் பாண்
டியர் வெளியிட்ட ஆதியான நாணயங்களிற் காண
ப்படும். இன்னொரு வகையான மீன் சின்னம் முழு
மையான மீன் வடிவமாகும்.
இலங்கையில் இரு வகையான வடிவங்க

ளும் சின்னங்களாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
வட இலங்கையிலே குறிப்பாகப் பூநகரியில்
பேராசிரியர் ப.புஷ்பரட்ணம் பெற்றுள்ள அதிக
மான காசுகளில் மீன்களின் முழுமையான வடிவங்
கள் கூடுதலாக உள்ளன. சிலவற்றில் இரு மீன் வடி
வங்களும் வேறு சிலவற்றில் மூன்று மீன் உருவங்
களும் பதிவாகி உள்ளன. (2002 : 186-187)

உறுகுணையிற் கிடைத்த பழங்காசுகளில் முன்பு
குறித்த இரு வகையான வடிவங்களும் காணப்ப
டுகின்றன. பரசுதிஸ என்பவன் வெளியிட்ட உருப்
படி ஒன்றில் க�ோட்டுருவமான மீன் வடிவங்கள்
தெரிகின்றன. (வ�ோப்பே ஆராய்ச்சி 1999 : 53)
ஆனாலும் திஸமகராமவில் கிடைத்த வேறு சில
நாணயங்களில் முழுமையான மீன் வடிவம் தெரிகி
ன்றது. (1999 : 54, 57, 58) அவற்றில் ஒன்று நாகன்
ஒருவனால் வெளியிடப்பட்டமை (நாக3) கவனத்
திற்குரியது.
எனவே மீன் உருவங்களை இரு வேறு
வடிவங்களில் வெளியிடும் வழமைக்குப் பெருங்
கற்காலப் பண்பாடே மூலமானது என்று கருத
முடிகின்றது.

வேளாண் சட்ட

... த�ொடர்ச்சி..

இடதுசாரிக் கட்சிகள் உட்பட 8 எதிர்க்கட்சிகள் கூட்
டாக ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன என்பது குறிப்பி
டத்தக்கது.
டில்லியில் நடந்து வரும் விவசாயிகள்
ப�ோராட்டம் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள ஐ.நா.
ப�ொதுச்செயலாளரின்
செய்தித்தொடர்பாளர்,
‘ஜனநாயக ரீதியில் அமைதியாகப் ப�ோராட்டம்
நடத்த மக்களுக்கு உரிமை உண்டு’ எனக் கூறி
யுள்ளார்.
இதேவேளை ம�ோடி அரசின் புதிய
விவசாய சட்டத்திற்கு எதிராக ஆயிரக்கணக்கான
விவசாயிகள் ப�ோராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
ப�ோராடிவரும் இந்த விவசாயிகள் மீதான இந்திய
பாதுகாப்புப் படையினரின் அணுகுமுறை
குறித்து கனடா பிரதமர் ட்ரூட�ோ கவலை
தெரிவித்தத�ோடு, தனது அரசு எப்போதும் அமைதி
யான ப�ோராட்டங்களுக்கு ஆதரவளித்து வருவ
தாகவும் கூறினார். ட்ரூட�ோவின் அறிக்கைக்கு
இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் கடும் ஆட்சேபம்
தெரிவித்ததிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
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இலிருந்தே சிங்களப் ப�ௌத்த பெரு
ம்பான்மை த�ொடர்ச்சியாக முன்வை
த்து வந்த வாதங்களுள் ஒன்று, இலங்கையில் தமிழர்
கள் வந்தேறு குடிகளே என்பது தான்!
இதனைத் தான் சிங்கள மக்களுக்குப் ப�ோ
தித்து வந்தது சிங்களப் ப�ௌத்த இனவாதப் பீடங்
கள். இவை கல்விப் பீடங்களாக இருக்கலாம்,
மதபீடங்களாக இருக்கலாம், இல்லை அரசியல்,
ப�ொருளாதார பீடங்களாக இருக்கலாம். இவை
யெல்லாம் ஒருங்கிணைந்த நிலையில் இவ்வாறான
ஒரு பிரச்சாரக் கருத்தியலையே எமது பாலப் பருவ
த்திலும், சிறுவர் பராயத்திலும் பேசியும், எழுதியும்,
ப�ோதித்தும் வந்தன.

jhafj;jsk;

ருக்கவில்லை என்று வாதிப்பவர்களும் நம்மி
டையே இருந்துள்ளார்கள்.
நாகர் – இயக்கர் வரலாறு பற்றியெல்லாம்
எமது பள்ளிப் பாடங்களில் அங்குமிங்குமாக
ஒருசில தகவல்களை அறிந்திருப்போமேய�ொழிய
அவை பற்றியும் எமக்குப் பெரிய தெளிவு நிலை
அப்போது இருக்கவில்லை.
இதில் இன்னும�ொரு சுவாரசியமான விடய
மென்னவெனில், அக்காலங்களில் க.ப�ொ.த(சாதா
ரணம்) வகுப்பிலேயே எமது உளவியலில் ஒரு
பெரிய பிளவு ஏற்படுத்தப்பட்டு விடுவதுண்டு.
“நீ விஞ்ஞானப் பிரிவிற்குள் நுழையப் ப�ோகி
றாயா? இல்லை கலைப் பிரிவிற்குள் நுழையப்
ப�ோகிறாயா?” என்ற கேள்வி எம்முன் பூதாகரமாக
எழுந்து நிற்பதுண்டு. ம�ொழி, கலை, இலக்கியம்,
அரசியல், சரித்திரம், வரலாறு என்ற பரப்புகளெல்
லாம் கலைப்பிரிவிற்குள் அடங்கி விடும். சூழலில்
விஞ்ஞானப் பிரிவு மாணவர்களைப் ப�ொறுத்த
வரை, இவை பற்றிய அறிவுத் தேடல்கள�ோ, தெளி
வுகள�ோ கிடைக்கின்ற வாய்ப்புகள் பெரும்பாலும்
இருப்பதில்லை.
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தமிழர்கள் சிங்களருக்குப் பின்னர் வந்து
குடியேறியதன் விளைவாகவே இவர்கள் வடக்குக்
கிழக்கு மாகாணங்களில் வந்து குடியேறினார்களெ
னவும், குறிப்பாக இலங்கையின் பிடரிப் பக்கமா
கக் கடல் வழியே வந்து குடியேறினரெனவும்
சிங்களப் புத்திசீவிகளும், மதவாதிகளும் பிரச்சாரம்
செய்து வந்தனர். இதனடிப் படையிற்றான் இலங்
கைத் தீவு சிங்களர்க்கே என்ற வாதம் சிங்கள மக்
களினால் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட
ஒரு கருத்தியல் தத்துவமாகப் பரவி வந்தது.
உண்மையில் ப�ோர்த்துக்கேய, ஒல்லாந்த,
பிரித்தானிய ஆக்கிரமிப்புக்களினால் சிதறடிக்கப்
பட்டு சின்னாபின்னப்படுத்தப்பட்டு அழித்தொழி
க்கப் பெற்ற தமிழர் ராசதானிகள் பற்றியும், ஆண்ட
மன்னர்கள் பற்றியும், எமது த�ொல்குடி வரலாறு
பற்றியும் ஆழமாகவும், வரலாற்று ஆதாரங்கள�ோ
டும் அறியக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பற்ற தேசிய இனமா
கவே நாம் அப்போது இருந்தோம் என்பதில்
எனக்கு எதுவித ஒளிவுமறைவுமில்லை.
இலங்கையின் பிடரிப் பக்கம் அதாவது
வடமராட்சி, வடமத்திய கிழக்கிலங்கைக்கும் தென்
னகத்திற்குமிடையிலான பூர்வீக நிலவியல் –பண்
பாட்டு வாழ்வியல் – த�ொல்லியற் த�ொடர்புகளைப்
பற்றி சிந்திப்பதற்கான எதுவித தூண்டுதலும்,
உசாத்துணைகளும் எமக்கு அப்போது இருக்கவி
ல்லையென்றே கூற முடிகிறது.
நான் முன்னர் குறிப்பிட்டது ப�ோல ஆங்கி
லக் கல்வி கற்றவர்களும், மேற்குலக ஆய்வு களையே
தமது உயிர்மறைகளாக ஏற்றுக் க�ொள்ளப்படு
பவர்களையும் நம்புகின்ற ஓர் அப்பாவித்தனமான
அறிவியல் – கல்விப் பண்பாடே நம்மிடை அக்
காலங்களிற் காணப்பட்டது எனலாம்.
எனவே இந்நிலையில் இலங்கையின் பூர்
வீகக் குடிகள் சிங்களவர்கள் தானென எம்முள்
சிலரும் வாதிக்கக் கேட்டுள்ளோம். இலங்கையின்
பூர்வீகக் குடிகள் தமிழர்களாக இருந்திருந்தால்,
ஏன் பிறமாகாணங்களில் தமிழர்கள் குடியேறியி

Gyth; rptehjd;
தமிழர் சமுதாயத்தைப் ப�ொறுத்தவரை,
தமது பிள்ளைகள் விஞ்ஞானப் பிரிவில் படித்துப்
பட்டம் பெறுவது ஒரு மேலதிகமான க�ௌரவமிக்க
சாதனையாக எண்ணினார்களேய�ொழிய கலைப்
பிரிவினைப் பெரிய அளவில் அவர்கள் கவனமெடு
க்கவில்லையென்றே எண்ணத்தோன்றுகிறது. ஏன்
இப்போதும் இந்நிலை மாறிவிட்டதெனக் கூறுவ
தற்கில்லை. இதற்கான இன்னும�ொரு முக்கிய
காரணமும் இருந்துள்ளது.

	த�ொழில் வாய்ப்பு என்று வரும் ப�ோதும்
ப�ொருளாதாரத்திற் பின்தங்கிய குடும்பச் சூழல்
என்று வரும் ப�ோதும் அக்காலங்களில் பெற்றோர்
கள் விஞ்ஞானப் பிரிவினையே முதன்மையான
ஒரு “தப்புதற்கான தந்திர�ோபாயமாக (Escaping
Strategy) மேற்கொள்ளும் ஒருகட்டாய நிலைக்குத்
தள்ளப்பட்டார்களென்பதையும் நாம் புறக்கணித்து
விட முடியாது.
தனது பிள்ளை ஒரு வைத்தியராகவ�ோ,
ப�ொறியியலாளராகவ�ோ, கணக்காளராகவ�ோ வர
வ ே ண் டு மெ ன ப் பி ர ார் தி க் கி ன்றபெற் ற ோ ர ்க
ளையே அன்றைய காலகட்டத்தில் எம்முன் உலவி
னர் என்பது ஒரு உண்மையாகும்.
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	பல்கலைக்கழக புகுமுகப் பரீட்சை என்பது
எமது பெற்றோர்களையும், அவரது பிள்ளைகளை
யும் ப�ொறுத்தவரையில் ஒரு சாதனைக் களமாகவே
அப்போது இருந்து வந்தது.
எனினும் 1956இன் சிங்கள ம�ொழித்திணி
ப்பு, பின்னர் 1970இன் ஆரம்பகாலங்களில் நிறைவே
ற்றப்பட்ட தரப்படுத்தல் என்ற இரண்டு சிங்களப்
ப�ௌத்த இனவெறிச் செயற்பாடுகளின் விளைவா
கப் பலவித மாற்றங்களையும், அழுத்தங்களை யும்
அனுபவித்தமை பலரும் அறிந்ததே. தமிழர் தேச
தேசிய உணர்வுகளை ஊற்றெடுத்துப் பாய வைத்த
சமகால வரலாற்றின் மைந்தர்களாகவே இவற்றை
எம்மால் காணமுடியும்.
எனக்கு நல்ல ஞாபமிருக்கிறது. அக்காலத்
தில் க.ப�ொ.த(உயர்தரம்) வகுப்பிற் படிக்கும் ஒரு
மாணவனைய�ோ, மாணவியைய�ோ ஒரு வய�ோதி
பப் பாட்டன�ோ, பாட்டிய�ோ கண்டவுடன் கேட்
கும் கேள்விகளுள் ஒன்று நீர் “art’ ஓ “சயன்ஸ்“ ஓ
என்பதாகும்.
எனவே ம�ொழியறிவு, இலக்கிய அறிவு,
பண்பாட்டு – வாழ்வியல் வரலாற்றறிவு கல்வி மட்
டத்தில் ஒருவர் பெறுவதானால், அவர் கலைப்பிரிவு
மாணவராக இருக்க வேண்டிய சூழலே அக் காலங்
களில் இருந்து வந்ததெனக் கூறலாம்.
இதற்கு அப்பால் ம�ொழியிலும், கலையி
லும் இலக்கியத்தில் பண்பாடு, வாழ்வியல் வரலாற்
றிலும் அக்கறையும், ஆர்வமும் க�ொண்டவர்களுள்
பலர் தமிழர் தேசியப் பற்றுள்ளவர்களாகவும்,
ஆர்வலர்களாகவும் ஆற்றுகையாளர்களுமாகவே
இருந்துள்ளனரென நான் அவதானித்து வந்துள்
ளேன்.
நான் விஞ்ஞானக் கல்வியைத் தேர்வு செய்
திருந்த ப�ோதும், எனது பாலப்பருவத்தின் ஈர்ப்பு
கள் ஆர்வங்கள், த�ொடர்புகள், ஆற்றல்கள், ஆளு
மைகளின் வழி எனது முன்னோர் பற்றிய தேட
லும், எமது தேச, தேசிய தெய்வ மரபுகள், த�ொன்
மைகள் பற்றிய பிணைப்பும் என்னுள் ஒரு உயிர�ொ
ளியாகவே சுடர்விட்டு வந்ததை என்னால் உணர
முடிந்தது.
இதற்கு மேலாக எனக்குக் கிடைத்த அற்பு
தமான வாய்ப்புகள் – அனுபவங்கள் என்னை
எமது த�ொல்குடி வரலாற்றோடு இறுகப் பிணை
த்து வந்துள்ளதை ஒரு வரப்பிரசாதமாகவே நான்
கருதுகிறேன்.
சிங்கள ம�ொழித் திணிப்பு இனக் கலவரங்
கள் தமிழ் ம�ொழிக் கல்வி, தரப்படுத்தல் இவற்றி
னூடு பயணித்த அனுபவம் 1984இல் தமிழாராய்ச்சி
மாநாட்டு இரவு வரை என்னுடன் த�ொடர்ந்து
வந்துள்ளது.
1970 – 71களில் க�ொழும்பில் கற்ற ப�ோதும்,
கிளிந�ொச்சி – உருத்திரபுரம் பத்தாம் வாய்க்காலில்
ஓர் ஆசிரியனாகப் பணியாற்றிய ப�ோதும் நான்
சிங்களப் ப�ௌத்த இனவெறியின் அக�ோர முகங்க
ளைச் சந்தித்தவன்.
குறிப்பாக கிறிந�ொச்சியிற் கல்வி கற்பித்த
காலங்களிற்றான் ஆனையிறவுப் பாலத்தில் சிங்கள
இராணுவத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ச�ோதனைச்
சாவடிகளை ஒவ்வொரு நாளும் கடந்து செல்லும்
பயணிகளுள் ஒருவனாக நான் ஏறக்குறைய மூன்று
ஆண்டுகளாக இருந்து வந்தேன்.
நாம் பயணிக்கும் பேருந்துகள் மறிக்கப்
பட்டு, இராணுவத்தினால் ச�ோதிக்கப்படும் கணங்
கள் ஒரு ஞானியையும், க�ொலைகாரனாக மாற்ற
வல்லது. எமது பெண்கள், தாயார், தங்கையர்,
தமக்கையர் மற்றும் முதிய�ோர் பட்ட இன்னல்
களை நான் நேரிற் கண்டிருக்கிறேன்.
அக்கணங்களிலெல்லாம் நாம் இலங்கை
யின் பூர்வீகக் குடிகளா? இல்லை வந்தேறுகுடிகளா
என்ற கேள்விகள் என்னைக் குடைந்து க�ொண்டே
யிருந்தன.

த�ொடரும்..
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கூடியதாகவிருக்கிறது. இங்கு வாழும் எங்களில்
பலர் ஏற்கனவே ப�ோரின் காயங்களைத் தாங்
கியிருப்பத�ோடு, இவ்விசாரணையில் கண்டறியப்
பட்ட விடயங்களின் காரணமாக மீண்டும் ஒரு
தடவை பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகியிருக்கிற�ோம்.

Mg;fhdp];jhdpy; mT];jpNuypa ,uhZtk;
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அவுஸ்திரேலிய
பாதுகாப்புப்
படையினர்
ஆப்கானிஸ்தானில் இழைத்த ப�ோர்க்குற்றங்கள்
த�ொடர்பாக நான்கு வருடங்களாக நடைபெற்ற
விசாரணையில் கண்டறியப்பட்ட ம�ோசமான விட
யங்கள் இறுதியாக சென்ற வாரம் பகிரங்கமாக
வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன. படையினர் இழை
த்த வன்செயல்களின் பாரதூரத் தன்மையை மக்
கள் இப்போது புரிந்துக�ொள்ளத் த�ொடங்கியிருக்கி
ன்றனர். உயிராபத்தை விளைவித்த 23 நிகழ்வுகள்
பதிவாகியிருக்கின்றன. சிறுவர்கள் உட்பட 39
ஆப்கான் பிரசைகள் க�ொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர்.
அவுஸ்திரேலிய இராணுவ வீரர்களுள், விசேட
வான்வழிப் படையணியைச் சேர்ந்த (Special Air Service Regiment) 25 வீரர்கள் இக்குற்றச் செயல்களுடன்
த�ொடர்புபட்டிருக்கிறார்கள்.
மிகவும்
காண்டுமிராண்டித்
தன்மை
வாய்ந்த ‘blooding” என்று அழைக்கப்படும் ஒரு
நடைமுறையை அங்கே அவர்கள் கைக்கொண்டிரு
க்கிறார்கள். இந்த விசேட படையணியைச் சேர்ந்த
மிக இளம் வயதினரான படைவீரர்கள், தமது
முதலாவது க�ொலையைச் செய்யவும் அதுமட்டு
மன்றி, இந்நிகழ்வுகளை நேரிலே பார்த்தவர்கள்
எதையும் பேசாது அமைதியாக இருக்கவும்
க�ொலையாளிகள் இறந்தவர்களின் உடல்களின்
மேல் ஆயுதங்களையும் த�ொடர்பாடற் கருவிகளை
யும் வைத்து தாங்கள் செய்த குற்றங்களை மறை
க்கும் ஓர் இரகசியக் கலாச்சாரத்தையும் பேணு
மாறும் ப�ொறுப்பான கட்டளை அதிகாரிகளினால்
பணிக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.

இழைக்கப்பட்ட
ப�ோர்க்குற்றங்கள்
த�ொடர்
பான விபரங்கள் ஊடகங்களில் அதிகமாகப் பகிரப்ப
ட்ட அதே வேளையில், இந்த வன்முறைகள் எப்
படி நடைபெற்றன என்பதையும் அவற்றுக்கு
அடிப்படைக் காரணமாக இனவாதமே இருக்கி
ன்றது என்பதையும் ஏற்றுக்கொள்ள அவுஸ்திரே
லியா தயாராக இல்லாத ஒரு நிலையையும் அவ
தானிக்கக்கூடியதாகவிருக்கிறது. அந்நாட்டு ஊடகங்
கள் இந்நிகழ்வுகள் த�ொடர்பாக வெளியிட்ட
செய்திகள் எல்லாம் படையினர் புரிந்த இக்குற்றங்
களை நியாயப்படுத்துபவையாகவே அமைந்
திருந்தன.
அவுஸ்திரேலியாவின் த�ொலைக்காட்சித்
திரைகளில் த�ோன்றிய இராணுவம், கல்வி, உள

நலம் ப�ோன்ற துறைகளைச் சார்ந்த நிபுணர்கள்
அனைவரும் தமது இராணுவத்தின் நேர்மை,
கட்டுப்பாடு ப�ோன்ற விடயங்களை எடுத்துரைத்தது
மட்டுமன்றி பாதுகாப்புப் படையினரின் அடையா
ளம், உள உறுதி என்பவற்றின் மீது இவ்விடயங்கள்
செலுத்தக்கூடிய தாக்கங்கள் பற்றியும் சுட்டிக்காட்டி,
இழைக்கப்பட்ட இக்குற்றங்களின் கனாகனத்தைக்
குறைத்துக் காட்டுவதில் கருத்தாயிருந்தார்கள்.
ஈராக்கிலுள்ள அபு கிராய்ப் (Abu Ghraib) சிறைச்சா
லையில் அவர்களது அமெரிக்க சகாக்கள் தாம் மேற்
க�ொண்ட சித்திரவதைகள், க�ொலைகள் ப�ோன்ற
வற்றை மறைத்தது ப�ோன்றே, இப் ப�ோர்க்குற்றங்
களும் ஒரு சில ‘கூடாத அப்பிள் பழங்களால்”
மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்பாடுகள் என்று இப்
ப�ோர்க்குற்றங்களை அவுஸ்திரேலிய அதிகாரிகளும்
ஊடக வர்ணனையாளர்களும் காட்ட முயன்றதை
யும் பார்க்கக்கூடியதாகவிருந்தது.
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இழைக்கப்பட்ட ப�ோர்க்குற்றங்களின் பய
ங்கரம் முழுமையாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட பின்ன
ரும் அவற்றின் க�ொடூரமும், கைக்கொள்ளப்பட்ட
மிக ம�ோசமான நடைமுறைகள் மறுக்கப்பட முடி
யாதவாறு வெளிப்படுத்தப்பட்ட ப�ோதிலும் கூட,
வெள்ளை இனத்தவர்கள் தாம் குற்றமற்றவர்கள்
என்பதை நிலைநாட்ட அரும்பாடுபட்டுக் க�ொண்
டிருக்கிறார்கள்.
	மேற்குறிப்பிட்ட விசாரணை த�ொடர்பான
செய்திகளை வெளியிட்ட அவுஸ்திரேலிய த�ொலை
க்காட்சி ஊடகங்கள், இராணு வீரர்களதும் அவர்க
ளது குடும்பங்களதும் உளநலத்தை மேம்படுத்
துவதற்கு துணைபுரியக்கூடிய ஒரு த�ொலைபேசிச்
சேவைபற்றிய செய்திகளைக்கூறி இக்கதையை
நிறைவு செய்ததே அவுஸ்திரேலிய நாட்டில் வாழு
கின்ற ஒரு ஆப்கான் என்ற வகையில் என்னை மிக
வும் சிந்திக்கத் தூண்டிய விடயமாகும். சாதாரண
அப்பாவி மக்களுக்கெதிராகச் சீருடை தரித்தவர்கள்
அத்துமீறல்களைப் புரிந்துவிட்டு அதற்கு எந்தவித
ப�ொறுப்புக்கூறலையும் மேற்கொள்ளாமல் இருப்ப
தற்கு எதிராக உலகம் முழுவதுமே ஆர்ப்பாட்டங்
கள் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் இக்காலகட்ட
த்தில் அவுஸ்திரேலியாவில் இவ்விடயங்கள் நடை
பெற்றது கவனிக்கத்தக்கதாகும்.
இழைக்கப்பட்ட ப�ோர்க்குற்றங்கள் த�ொடர்
பாக அவுஸ்திரேலியா கேட்டும் கேட்காததுப�ோல்
இருப்பதும் தமது ச�ொந்த நலன்களுக்கு மட்
டுமே முன்னுரிமை க�ொடுக்கும் மனப்பாங்கும்
மிகவும் ம�ோசமான விடயங்களாகும். இப்போர்க்
குற்றங்களினால் ஆப்கானிஸ்தானிலே பாதிப்புக்கு
ள்ளாகியிருக்கும் மக்கள் பற்றிய�ோ, அவுஸ்திரேலி
யாவில் வதிகின்ற ஆப்கான் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்
கள் பற்றிய�ோ இந்த ஊடகங்கள் எந்தவிதத்தி லும்
அக்கறை க�ொள்ளாமல் இருப்பதை அவதானிக்கக்

விசாரணை அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட நாளில்
இராணுவத் தளபதி அங்கஸ் காம்பெல் (Angus Campbell) ஆப்கான் மக்களிடம் மன்னிப்புக்
க�ோரியது உண்மை தான். ப�ோர் உக்கிரமமாக
நடைபெற்றுக் க�ொண்டிருந்த நேரத்தில் இக்குற்ற
ங்கள் இழைக்கப்படவில்லை என்று விசாரணை
அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த அதே முடி
வையே இராணுவத் தளபதியும் குறிப்பிட்டது
ஆச்சரியமாகவிருந்தது. அவுஸ்திரேலிய இராணு
வத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில் ‘ப�ோரின் உக்கிரத்
தில்” நடைபெற்ற இந்தக் க�ொலைகளும் ஏனைய
பல குற்றங்களும் ‘சட்டபூர்வமானவையாகப்” பார்
க்கப்பட வேண்டும் என்ற பார்வை இருக்கிறது.
‘பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான ப�ோர்” (war
on terror) என்ற அடைம�ொழிக்குள் முன்னெடுக்கப்
படும் ப�ோர்களில் ஏற்படும் அப்பாவிப் ப�ொது
மக்களின் இழப்பு, பக்கவிளைவாக ஏற்படும்
சேதமாக (collateral damage) அல்லது பயங்கரவாதச்
சந்தேக நபர்களாகவும் ம�ோசமான குற்றங்களைப்
புரிந்தவர்கள் வீரர்களாகவும் சுதந்திரப் ப�ோராளிகள்
பயங்கரவாதிகளாகவும் பயங்கரவாதிகள் முஸ்லிம்
களாகவும் பார்க்கப்படும் ஓர் நிலை த�ோன்றியி
ருக்கிறது. இந்தப் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான
ப�ோரிலே கறுப்பு மற்றும் பழுப்பு (brown) நிறங்
களைக் க�ொண்ட மக்களது உயிர் எந்தவிதப்
பெறுமதியற்றதாகவும் அவர்களை எதுவேண்டுமா
னாலும் செய்யலாம் என்றும் இப்படிப்பட்ட
இறப்புக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டியவை
என்றோ வருந்தப்பட வேண்டியவை அல்ல என்ற
கருத்தும் பலமாக நிலவுவதைப் பார்க்கலாம்.
ஆப் கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான், ஈராக் ஆகிய நாடு
களைச் சேர்ந்த ஐந்து இலட்சம் மக்கள் ‘ப�ோரின்
உக்கிரத்தில்”க�ொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது
மட்டுமன்றி க�ொடூரமான இக்கொலைகள் த�ொட
ர்பான எந்தத் தகவல்களும் அறிக்கையிடப்படுவ
தில்லை.

உலகின் குறிப்பிட்ட சில பாகங்களில் இப்ப
டிப்பட்ட வன்செயல்களைச் சாதாரணமானவை
யாகப் பார்க்கும் மேற்குலகின் அணுகுமுறைக
ளின் காரணமாக ‘blooding” ப�ோன்ற அப்பாவிப்
ப�ொதுமக்களையும் தடுத்து வைக்கப்படடவர்களை
யும் இரக்கமற்ற விதத்தில் க�ொலை செய்கின்ற
நடைமுறையை ஒரு சடங்காகவே செய்வதற்கான
ஒரு இடைவெளியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இப்ப
டிப்பட்ட ஒரு சூழலில் தான் வெள்ளை இனத்தைச்
சேர்ந்த ஆண்களைப் ப�ோர்வீரர்களாக மாற்றுவதற்கு
அப்பாவிப் ப�ொதுமக்களைப் படுக�ொலைசெய்யும்
நடைமுறை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இங்கு
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தான் தாங்களே மீட்பர்கள் என்ற மாயையில்
மூழ்கியுள்ள வெள்ளை இனத்தைச் சார்ந்த ஆண்கள்
தாங்கள் எல்லோரையும் விட வலுவுள்ளவர்கள்
என்றும் தங்களை யாரும் த�ொட முடியாது என்றும்
எண்ணுகிறார்கள்.
ஏன் இங்கு blooding என்ற நடைமுறை
பின்பற்றப்படுகிறது? இந்தச் ச�ொல்லுக்கு ஆதியா
னது என்ற ஒரு ப�ொருள் இருக்கிறது. மனிதர்களை
மிருகங்களாக்கும் ஒரு தன்மை இந்தச் ச�ொல்லுக்கு
இருக்கிறது. வயதுக்கு வரும் ஒரு சடங்கில் ஒரு
உயர்ந்த ந�ோக்குக்காக பலியிடப்படக்கூடிய மிருக
ங்கள் என்ற நிலைக்கு சாதாரண மக்களை இது
தாழ்த்தி விடுகிறது. இந்த விசேட படையணி
பயன்படுத்தும் blooding, ‘ப�ோர்வீரர் கலாச்சாரம்”,
சுலு (Zulu) ப�ோன்ற ச�ொற்கள் காலனீய காலத்தில்
மேற்கொள்ளப்பட்ட வன்முறைகள�ோடு த�ொடர்பு
பட்டவையாகும்.
அவுஸ்திரேலிய மக்கள் இப்படிப்பட்ட விட
யங்களுடன் நன்கு பரிச்சயப்பட்டவர்கள். உண்மை
யில் பூர்வீகக் குடிகளுக் கெதிராக மிக ம�ோசமான
வன்முறைகளில் ஈடுபட்ட வரலாறு இவர்களுக்கு
இருக்கிறது.
சாகசங்களை மேற்கொள்ளல், புதிய இடங்க
ளைக் கண்டுபிடித்தல் எந்தவித கடிவாளமும்
இல்லாதவகையில்வன்செயல்களில்ஈடுபடுதல்ப�ோ
ன்ற முன்னைய ஏகாதிபத்திய காலத்தில் வளர்ந்த
ஆண்கள் க�ொண்டிருந்த குறிக்கோள்களை இன்றும்
மீண்டும் ஒரு தடவை, வெள்ளை இனத்தைச்
சேர்ந்த ஆண்கள் தேடிச் செல்வதையே இது வெளிப்
படுத்துகின்றது. இதிகாசங்கள் கூறுவதுப�ோன்று,
ஆப்கானிஸ்தான் ‘ஏகாதிபத்தியங்களின் புதைகுழி”
அல்ல. இங்கு தான் ஏகாதிபத்தியவாதிகள் எந்தவித
சட்டபூர்வமான அல்லது அறநெறி ரீதியிலான
கட்டுப்பாடுகளும் இன்றி தமது இருண்ட கற்ப
னைகளுக்கு செயல் வடிவம் க�ொடுப்பதைக் காண
முடிகிறது.
	காலனீய காலங்களில் வெள்ளை இனத்த
வர்கள் மனிதர்கள் உள்ளடங்கலாக வெற்றிச் சின்
னங்களைத் தேடிச்சென்ற நேரங்கள் இருந்தன.
இன்று அவர்கள் இறந்த ஆப்கான் மக்களின் உடற்
பாகங்களைச் சேகரித்து அவர்களது செயற்கை
அவயவங்களை குடிபானங்களைப் பருகப்பயன்
படுத்தும் குவளைகளாகப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
நிலக்கண்ணி வெடிகளால் சூழப்பட்டு,
உடல் அங்கங்கள் பலவற்றை இழந்து, செயற்கை
அவயவங்களை இலகுவில் பெறமுடியாத சூழ
லில் வாழும் ஏராளமான மக்களைக் க�ொண்ட
ஆப்கானில், பிளாஸ்ரிக் ப�ொருட்கள் உட்பட
உடற்பாகங்களைப் பறித்து எடுக்கும் மனப்பாங்கு
உண்மையில் ஓர் உளரீதியான ந�ோயையே சுட்டிக்
காட்டுகிறது. இறந்த ஒரு ஆப்கானிஸ்தான் வாசியி
டமிருந்து களவாக எடுக்கப்பட்ட செயற்கைக்
காலைப் பார்த்தவர்கள் அல்லது அது உண்மையில்
எங்கிருந்து வந்தது என்ற விடயத்தை அறிந்தவர்கள்

அதிலே பியர் பானத்தைக் குடித்து மகிழ்ந்தது
பார்க்கும் ப�ோது, அவுஸ்திரேலியர்கள் பற்றி என்ன
ச�ொல்வதென்றே எனக்குப் புரியவில்லை.
இரண்டாயிரத்துப் பத்தாம் ஆண்டில்
ரைம் (Time Magazine) சஞ்சிகையின் முன்பக்கத்தில்
த�ோன் றிய ஐஷா ம�ொஹமட்ஷாய் (Aisha Mohammedzai) என்ற ஆப்கான் பெண் பிள்ளையை நினைத்
துப் பார்க்கிறேன். இந்தப் பெண் பிள்ளை வான
ஊர்தியில் அமெரிக்காவுக்குக் க�ொண்டு செல்லப்
பட்டு அங்கு அவருக்கு பிளாஸ்ரிக்கிலான மூக்கு
ப�ொருத்தப்பட்டது. ஆப்கானிஸ்தானைப் ப�ொறுத்
தவரையில் பிளாஸ்ரிக்கிலான உடற்பாகங்கள்
மிகவும் பெறுமதி வாய்ந்தவையாகும். வெள்ளை
இனத்து ஆண்கள் இவற்றை பரிசுகளாகக் க�ொடு
ப்பார்கள். அதே வேளையில் தண்டனையாக
அவற்றை எடுத்துச் செல்வார்கள்.
	வெள்ளை இனத்து ஆண்கள் தங்கள் விருப்
பம் ப�ோல் ஆட்களைக் க�ொன்று, இறந்தவர்களின்
உடற்பாகங்களை வெட்டி, உடற்பாகங்களைக்
களவாடிப் பினனர் வீரர்களாகப் பவனி வருவது
தான் இந்தக் கதையின் மிகவும் ம�ோசமான பக்க
மாகும்.
	ப�ோர்க்குற்றங்கள் த�ொடர்பான அறிக்கை
கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்து க�ொண்டிருக்கும்
இந்த நேரத்திலும் க�ொல்லப்பட்ட அப்பாவி மக்க
ளின் எண்ணிக்கை மலையாக உயர்ந்து செல்லும்
பின்னணியிலும் ஆப்கானிஸ்தான் ப�ோரிலே மேற்
குல இராணுவத்தை மீட்பர்களாகக் காண்பிக்கும்
ப�ோக்கே இன்றும் மேல�ோங்கிக் காணப்படுகிறது.
	ப�ொய்கள் மேல் கட்டியெழுப்பப்பட்டு,
ஈராக் நாட்டின் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆக்கிரமிப்
புப்ப�ோர் இறுதியில் ‘தவறான ஒரு ப�ோராகவே” பார்
க்கப்பட்டது. இதற்கு மாறாக, ஆப்கானிஸ்தானிலே
முன்னெடுக்கப்பட்ட ப�ோர் சரியானத�ொரு ப�ோரா
கவே பார்க்கப்பட்டது. ஈராக் ப�ோர் த�ொடர்பாகப்
ப�ொய்களே ச�ொல்லப்பட்டன என்பதைக் கண்ட
றிந்த ப�ோர் எதிர்ப்பு இயக்கத்தினர் ஆப்கானிஸ்
தானிலே ப�ோரை முன்னெடுத்தவர்கள் நல்ல
ந�ோக்கத்தோடு முன்னெடுத்தார்கள் என்று ச�ொல்
வதைத் தான் புரிந்து க�ொள்ள முடியவில்லை.
முஸ்லிம் ஆண்களிடமிருந்து முஸ்லிம்
பெண்களைப் பாதுகாக்கவே ஆப்கானிஸ்தானிலே
தாம் ப�ோரை முன்னெடுப்பதாக மேற்குலகம்
வியாக்கியானம் செய்கிறது. ஆனால் ஆப்கானிஸ்தா
னில் ப�ோரை முன்னெடுப்பதற்கு த�ொடக்கத்தில்
ச�ொல்லப்பட்ட காரணம் வேறாக இருந்தது.
அமெரிக்காவில் இரட்டைக் க�ோபுரங்கள் மேல்
மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதல்களுக்குக் காரமான
ஒசாமா பின் லாடனை ஆப்கான் பாதுகாத்து வைத்தி
ருந்ததன் காரணத்தினால் தற்பாதுகாப்புக் கருதி
ப�ோரை முன்னெடுப்பதாகவே அமெரிக்காவும்
அதன் நட்பு நாடுகளும் த�ொடக்கத்தில் அறிவித்
திருந்தன.
ஆனால் ஒரு தற்காப்புப் ப�ோரை முன்னெடு
ப்பதற்கான சட்டபூர்வமான அங்கீகாரத்தைப் பெறு
வதற்கான நிபந்தனைகள் எதுவும் அந்நேரத்தில்

பளையில் சட்டவிர�ோத

சிறைச்சாலையில் கைதி

ஆப்கானிஸ்தானில் ... த�ொடர்ச்சி...

... த�ொடர்ச்சி..

தீர்மானத்திற்கும் செல்ல முடியாதுள்ளது. இருப்பி
னும் எல்ஆர் சி ஆணைக்குழுவின் தலைவரிடம்
இது த�ொடர்பில் தெரியப்படுத்தியிருக்கின்றேன்.
உரிய முறைப்படி, நியாயமாக காணிகள்
பகிர்ந்தளிப்படவில்லை என்றால் இங்கு குழப்ப
நிலை ஏற்படும் எனவும், எனவே உரிய முறைப்
படி காணிகள் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் வரை
தற்போது இடம்பெறுகின்ற செயற்பாடுகளை
நிறுத்துவதற்கும் தெரியப்படுத்தியிருகின்றேன்.
அவர் எழுத்து மூலம் இதனை க�ோரியிருகின்றார்.
அதனை நாம் விரைவில் வழங்குவ�ோம்.
அத்தோடு, சிரேஸ்ட ப�ொலீஸ் அத்திட்சருக்கும்
தற்போது இடம்பெறும் காணிகள் துப்பரவு
செய்யும் பணிகளை நிறுத்துவதற்கு நடவடிக்கை
எடுக்குமாறும் கூறியிருகின்றேன் என்றார்.

... த�ொடர்ச்சி..

தவறான நடைமுறையாகும்.
இதேப�ோன்று தான் அரசியலமைப்பின் 20ஆவது
திருத்தத்திற்கு எதிராக த�ொடுக்கப்பட்ட மனுக்க
ளும் கூட, உயர் நீதிமன்றத்தில் பத்து நாட்களாக
த�ொடர்ச்சியாக விசாரிக்கப்பட்டு, இரு தரப்பு
வாதங்களையும் கேட்டறிந்த பின்னர் உரிய காரண
ங்கள் காட்டப்படாமல் நிராகரிக்கப்பட்டன.
வழக்குகளின் இறுதியில் அவற்றை காரண
ங்களின்றி நிராகரிப்பது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.
இதனை பிரதம நீதியரசர் அறியாதிருந்திருக்க
முடியாது.
ஏறாவூர் பிரதேசத்தில் ப�ொலிஸ் நிலைய
ம�ொன்றை நிறுவுவதற்காக சந்திக்கு அருகில்
இடம�ொன்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு அண்
மையில் அமைந்துள்ள அலிகார் தேசிய பாடசா
லைக்கு அந்தஇடத்தை வழங்குமாறு அங்குள்ள
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பூர்த்திசெய்யப்பட்டிருக்கவில்லை ஆக்கிரமிப்பு
மேற்கொள்ளப்பட்ட நேரத்தில் அமெரிக்காமீது
எந்தவித ஆயுதத் தாக்குதல்களுக்கான ஆபத்தும்
இருக்கவில்லை. ப�ோரை அங்கீகரிக்க பாதுகாப்புச்
சபை கூடியிருக்கவில்லை. ஆப்கான் வலிந்து
ப�ோரை முன்னெடுக்கும் ஒரு நாடாகவும் இருக்க
வில்லை. பின்லாடனைப் பாதுகாக்கும் விடயம்
ப�ோரை முன்னெடுக்கப் ப�ோதுமானதாக இருக்க
வில்லை. அது மட்டுமன்றி இவ்விடயங்கள் த�ொடர்
பாக பேச்சுவார்த்தையை நடத்துவதற்கு தலிபா
ன்கள் தயாரான நிலையில் இருந்ததையும் மறுப்ப
தற்கில்லை.
	ப�ோர் த�ொடங்கப்பட்ட ப�ோது, அமெரிக்கா
வும் அதன் நட்பு நாடுகளும் ப�ோரை நடத்துவதற்
கான சட்டபூர்வமான அங்கீகாரம் த�ொடர்பாக ஒரு
தெளிவற்ற நிலையில் இருப்பதை அறிந்திருந்தா
ர்கள். ப�ோரை முன்னெடுப்பதற்கான காரணம் தற்
காப்பு என்ற நிலையிலிருந்து, ஆப்கான் பெண்க
ளைப் பாதுகாப்பது என்றும் தலிபான்களை விரட்டு
வதாகவும் மாறியது. ப�ோரின் சட்டவிர�ோதத்தன்
மையை மறைப்பதற்காக மனித நேயக் காரணங்கள்
கற்பிக்கப்பட்டன.
இந்த மனித நேயப் பாசாங்கு, ஆப்கான்
மக்களுக்கு இருந்த தற்பாதுகாப்பு உரிமையையும்
தன்நிர்ணய உரிமையையும் நீக்கியிருக்கிறது.
‘சரியான ப�ோர்” என்ற கண்ணோக்கு மிகக் கவனமா
கப் பேணப்படுவதுடன் ஆப்கான் பெண்களது
பாதுகாப்பு என்பது ஒரு க�ொள்கையாக்கப்பட்டிருக்
கிறது. இந்த மனிதநேயப் பார்வையுடன் இணை
ந்து செல்லாத ஆப்கான் மக்களின் அரசியல் பார்
வையும் தங்கள் எதிர்காலம் த�ொடர்பான அவர்க
ளது தூரந�ோக்குப் பார்வையும் ஆபத்தானதாகவே
பார்க்கப்படுகின்றது.
மிகக் க�ொடூரமான ப�ோர்க்குற்றங்கள் த�ொட
ர்பான சான்றுகள் த�ொடர்ந்து அதிகரித்துச் செல்
கின்ற இந்த நேரத்திலும் கூட, அவுஸ்திரேலியர்
களை உள்ளடக்கிய மேற்குலகத்தினர் ஆப்கானி
ஸ்தானில் தாங்கள் ஒரு சரியான ப�ோரையே
நடத்துகின்றோம் என்ற இனவாதம் மிக்க கற்ப
னையைக் க�ொண்டிருக்கும் அதே வேளையில்
ப�ோர் நடைபெறும் பிரதேசத்தை வரையறை
செய்யும் தார்மீக அதிகாரம் தமக்கு இருக்கிறது
என்றும் யார் அப்பாவிப் ப�ொதுமகன், யார்
தலிபான் என்பதையும் தீர்மானிக்கும் அதிகார
மும் தமக்கு இருக்கிறது என்றும் எண்ணிக்
க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
இந்த இருளின் நடுவில் இந்த வரையறை
களுக்கு எந்தப் ப�ொருளும் கிடையாது. இந்த
வரையறைகளை உருவாக்கும் நாடுகள் ஆதிக்கத்
தை மேற்கொள்ள பயன்படுத்தும் உருமறைப்பு
உபாயங்களே இவையாகும். ஆப்கான் மக்களைப்
ப�ொறுத்த வரையில் இதுவே இந்த விசாரணை
வெளிப்படுத்தியிருக்கும் அப்பட்டமான உண்மை
யாகும்.

நன்றி: அல்ஜசீரா

மக்களின் வேண்டுக�ோளின்படி அது பற்றி
ப�ொலிஸ் மா அதிபருக்கு தெரியப்படுத்தியிரு
ந்தோம். மயிலன்பாவளி பிரதேசத்தில் தெங்கு
அபிவிருத்தி சபைக்குரிய இடம�ொன்றை அதற்
காக பயன்படுத்தலாம் என நாங்கள் ஆல�ோசனை
தெரிவித்திருந்தோம்.
இராஜாங்க அமைச்சர் அருந்திக பெர்ணான்
ட�ோவும் அதற்கு இணங்கியிருந்தார். ஆகையால்,
அலிகார் தேசியப் பாடசாலை அருகில் உள்ள
இடம் ப�ொலிஸ் நிலையத்திற்கு ப�ொருத்தமற்றது
என்பதால் குறித்த காணியை பாடசாலையின்
அபிவிருத்திற்காகவும்,
விஸ்தரிப்பிற்காகவும்
அந்த பாடசாலைக்கு பெற்றுக்கொடுக்குமாறு
வேண்டிக் க�ொள்கின்றேன். அது த�ொடர்பிலும்
முன்னர் எடுத்த நடவடிக்கைகள் அடங்கிய
க�ோவை ப�ொலிஸ் மா அதிபரிடம் உள்ளது என்
றார்.
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நினைவுகள் சுமந்த ... த�ொடர்ச்சி...
விளையாட்டுத்துறையின் இலக்கை ந�ோக்கிய
வளர்ச்சிக்கு அத்திவாரமாக செயற்பட்டு கட்டிய
மைப்பதில் அதிக பங்கை வகித்தவர் தமிழீழப்
பரப்புக்குள் அனைத்து மாவட்டங்களின் விளைய
ட்டுத்துறை விரிவாக்கம், தடகளப் ப�ோட்டிகள்
உட்பட அனைத்து குழு விளை யாட்டுக்கள்
மாபெரும் விளையாட்டு விழாக்கள் பயிற்சிகள்
என கிளிந�ொச்சி ப�ொது விளையாட்டு மைதானம்
இளைய�ோரால் எப்போதும் விழாக் க�ோலம்
பூண்டிருக்கும் பசுமை நினைவுகளுக்குள் இவரது
உழைப்பும் உள்ளது.
அத்துடன் உலகப் பரப்பின் ஐர�ோப்பிய
தளத்தில் தமிழீழ அரசின் விளையாட்டுத்துறை
யின் தமிழீழ பெண்கள் வலைப்பந்தாட்ட
அணியை துலங்க வைத்த தமிழீழ தேசத்தின்

மஹர சிறைச்சாலை ... த�ொடர்ச்சி...
கமால் குணரட்ண கூறியுள்ளார்.
ஏற்கனவே சமூகத்தில் க�ொர�ோனா வைரஸ்
த�ொற்றிப் பரவி நிலைமைகளை ம�ோசமடையச்
செய்திருக்கின்றது. சமூகத்தில் இருந்தே சிறைக்கை
திகளுக்கும் சிறை அதிகாரிகளுக்கும்கூட க�ொர�ோ
னா த�ொற்றிப் பரவியுள்ளது. இந்த நிலையில்
சமூகத்தில் க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றிப் பரவு
வதைத் தடுப்பதற்காகவே ப�ோராட்டத்திலும்
வன்முறைகளிலும் ஈடுபட்டிருந்த கைதிகள் மீது
அதிகார பலம் பிரய�ோகிக்கப்பட்டது என்ற கூற்று
நகைமுரணான நிலையில் வெளியிடப்பட்டிருக்கி
ன்றது.
ஜனாதிபதிக்கு அபகீர்த்தி ஏற்படுத்த பெரும்
சூழ்ச்சியாக இந்தச் சம்பவம் அரங்கேற்றப்பட்
டதாகவும் இரத்தத்தைப் பார்க்கத் தூண்டும்
ப�ோதைப் ப�ொருள் நுகரப்பட்டிருந்ததாகவும்
அமைச்சர் விமல் வீரவன்ச க�ொதித்தெழுந்து கூறியு
ள்ளார்.
மன உளைச்சலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும்
குளிசைகளை ப�ோதைப் ப�ொருளாக சிறைக்கை
திகள் பயன்படுத்தியதனாலேயே அங்கு ம�ோதல்கள்
ஏற்பட்டதாக பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலா
ளர் கமல் குணரட்ண தெரிவித்துள்ளார்.
சிறைச்சாலையின்
மருத்துவமனையை
உடைத்து அருந்திய மனந�ோய் சம்பந்தமான மருத்
துகளும் மற்றும் மருந்துகளுமே அங்கு இடம்
பெற்ற பெரும் வன்முறைக்குக் காரணம் என சிறை
ச்சாலைகள் ஆணையாளர் நாயகம் சந்தன ஏக்க
நாயக்க கூறியுள்ளார்.
அதேவேளை, இந்த சம்பவம் த�ொடர்பி
லான கேள்வி ஒன்றுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் பதில
ளித்த அப்போதைய சிறைச்சாலைகள் இராஜாங்க
அமைச்சர்
சுதர்ஷனி பெர்னாண்டோபுள்ளே
இரண்டு மூன்று வாரங்களாக சிறைச்சாலைகளில்
ஓர் அலையாக ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடக்கின்றன என
தெரிவித்தார்.
(மஹர சிறைச்சாலை வன்முறைகள் 29 ஆம்
திகதி இரவிரவாக இடம்பெற்றதையடுத்து, 30 ஆம்
திகதி சிறைச்சாலைகள் இராஜாங்க அமைச்சுப்
ப�ொறுப்பில் இருந்து சுதர்ஷனி பெர்னாண்டோ
புள்ளே அகற்றப்பட்டு புதிதாக உருவாக்கப்பட்டு
ள்ள ஆரம்ப சுகாதார சேவைகள், க�ொள்ளை ந�ோய்
மற்றும் க�ொர�ோனா வைரஸ் ந�ோய்த் தடுப்பு
இராஜாங்க அமைச்சராக ஜனாதிபதியினால் நிய
மிக்கப்பட்டார். சிறைச்சாலைகள் நிர்வாகம் மற் றும்
கைதிகளுக்கான புனர்வாழ்வு இராஜாங்க அமை ச்
சராக ல�ொஹான் ரத்வத்த நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இரத்தினக்கற்கள்மற்றும் ஆபரணக் கைத் த�ொழில்
கள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும் அவர் ப�ொறுப்பு
வகிக்கின்றார். இவருடைய மஹர சிறைச்சாலை
சம்பவங்களை மூடிமறைப்பதற்கான நடவடிக்கை
களை வலுவான முறையில் முன்னெடுப்பதற்கா
கவே இந்த நியமனம் ஜனாதிபதியினால் செய்யப்
பட்டுள்ளது என்று எதிரணியினர் சந்தேகம் வெளி
யிட்டிருக்கின்றனர்)
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மகன் இவரது அர்ப்பணிப்பான பணிக்காக
தமிழீழ தேசியத்தலைவர் அழைத்து மதிப்பளித்
தமை அவரது பணிக்கான வாழ்நாள் மகுடமாக
கருதலாம். சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் ப�ோதெல்லாம்
தாயக விடுதலைப் பணியின் நிமித்தம் சந்தித்து
கிளிந�ொச்சி மண்ணில் எங்கள் உணர்வுகளை அவ்
வப்போது பகிர்ந்து க�ொள்வோம்.
2009 ப�ோரின் நிறைவின் பின்னர் தமிழகத்
தில் அவர் தங்கியிருந்த வீட்டிற்கு என்னை
அழைத்திருந்தார். அவரது வீட்டில் நானும் ஒரு
மாதம் தங்கியிருந்தேன். கடந்த கால தேசவிடு
தலையின் வீச்சும் த�ொடர்ந்த இழப்புகளும்
அவரது மனதையும் நெருடச் செய்ய, அவரது
ஆதங்கத்தை, ஒருவருக்கொருவர் உள்ளக்கிடக்
கைகளை பகிர்ந்து ஆதங்கப்பட்டோம். இருந்த
வீட்டில் தனது கைப்பட சுவையாக உணவு தயா
ரித்து தந்து மனநிறைவு கண்ட நினைவுகளை மீட்

டுப் பார்க்கிறேன்.
ஆம்! தேச விடுதலைக்காக தனது உணர்வு
டன் ஒன்றுபட்டு இரு மகன்களை உவந்ததுடன்
அவர்களில் ஒருவர் மாவீரர் கப்டன் கெனடி
(பாவண்ணன்) ப�ோராளி அதியமான் என மாவீர
ரின் தந்தையென ப�ோற்றுதற்குரியவராகவும்,
தமிழீழ தேசியத்தலைவரதும் தளபதிகள், ப�ொறு
ப்பாளர்கள், ப�ோராளிகள்,மக்கள் என அனை
வரது மனங்களிலும் நீங்கா இடம் பிடித்து வாழ்
ந்த எனது நல்லாசனது இழப்புச் செய்தியறிந்து
நேரடியாக இறுதி வணக்கத்தை தெரிவிக்க வாய்
ப்பு இழந்து, துயரில் உங்கள் உணர்வுக்குள் கட்டுப்
பட்டு இறுதி வணக்கத்தை தெரிவித்து, உங்களது
இழப்பால் துயருறும் குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த
ஆறுதல் பகிர்வை தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.

அத்துடன் சிறைச்சாலைகளில் 11 ஆயிரம்
பேரே இருக்க வேண்டியஇடத்தில் 32 ஆயிரம்
பேர் கைதிகளாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள்
என்பதை ஏற்றுக் க�ொண்டிருந்தார். அதேவேளை
க�ொர�ோனா வைரஸின் இரண்டாவது அலை உரு
வாகியதையடுத்து, சிறைச்சாலைகளில் அது பரவா
மல் தடுப்பதற்கான விசேட வேலைத்திட்டங்கள்
முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், ஒக்டோபர்
27 ஆம் திகதி வெலிக்கடை சிறைச்சாலையில்
முதலாவது க�ொர�ோனா த�ொற்றாளர் அடையாளம்
காணப்பட்டதைத் த�ொடர்ந்து 1098 கைதிகள்
வைரஸ் த�ொற்றுக்கு உள்ளாகியிருப்பதாகவும்
சுதர்ஷனி பெர்னாண்டோபுள்ளே கூறினார்.
இத்தகைய பின்னணியிலேயே சிறைச்
சாலைகளில் கைதிகள் பலரும் தங்களுக்கும் வைரஸ்
த�ொற்று ஏற்பட்டுவிடும் என அச்சமடைந்தார்கள்.
அதனையடுத்து, ஆர்ப்பாட்டங்களும் வன்முறைக
ளும் வெடித்தன. கைதிகளுக்கு பிசிஆர் பரிச�ோத
னைகள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற க�ோரிக்
கையை சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் நிலைமைக
ளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக அதிகாரத்தைப்
பயன்படுத்தி துப்பாக்கிப் பிரய�ோகம் செய்தப�ோது,
உயிரிழப்புக்களும் பெரும் எண்ணிக்கையான�ோரு
க்குக் காயங்களும் ஏற்பட்டன.
	கைதிகளுக்கிடையில் இடம்பெற்ற ம�ோத
ல்களே பெரும் எண்ணிக்கையானவர்கள் காயமடை
வதற்குக் காரணமாகியது என்பது அமைச்சரின்
கருத்து. அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு. ஆக 26
பேர் மாத்திரமே சூட்டுக்காயங்களுக்கு உள்ளாகி
னார்கள் என்பது அரச தரப்பின் விளக்கம்.
ஆனால் சிறைச்சாலைக்குள் வன்முறைகள்
இடம்பெற்ற ப�ோது அங்கு வெளியில் குழுமிய
கைதிகளின் உறவினர்களும் கைதிகளின் பாதுகாப்பு
குறித்து கரிசனை க�ொண்டிருந்தனர். அவர்கள் பாது
காக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர்கள் அதிகாரி
களிடம் க�ோரியிருந்தனர். அத்தகைய ஒரு நிலையி
லேயே அங்கு இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டில்
உயிரிழப்புக்கள் நேர்ந்திருந்தன.
இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களில்
பெரும்பாலானவர்களுக்கு க�ொர�ோனா வைரஸ்
த�ொற்று ஏற்பட்டிருந்தது என்றும் அரச தரப்பில்
தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மருத்துவ பரி
ச�ோதனைக்கு முன்னதாகவே உயிரிழந்தவர்களுக்கு
க�ொர�ோனா த�ொற்று ஏற்பட்டிருந்தது என அதிகாரி
கள் தெரிவித்திருப்பது அந்த சடலங்களை மருத்துவ
பரிச�ோதனைக்கு உட்படுத்தாமல் எரித்து விடுவதற்
கான முன்னேற்பாடாகவே கருதப்படுகின்றது.
க�ொர�ோனா த�ொற்று இருப்பதாகக் கூறி
அவசரமாக சடலங்களை எரித்து மஹர சிறைச்
சாலை சம்பவங்கள் பற்றிய உண்மையான தகவல்
களை அரசு மூடி மறைத்துவிடலாம் என்ற சந்தேக
த்தை எதிர்க்கட்சியாகிய தேசிய மக்கள் சக்தியின்
நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகிய ஜேவிபி கட்சியின்
தலைவர் அனுரகுமார திசாநாயக்க நாடாளுமன்
றத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.
மஹர சிறைச்சாலை சம்பவங்கள் த�ொடர்
பில் விசாரணைகளை நடத்தி உண்மையைக் கண்ட

றிவதற்குப் பக்கசார்பற்ற சுயாதீன விசாரணைக்குழு
அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் எதிர்க்கட்சியி
னர் அரசாங்கத்திடம் க�ோரியிருக்கின்றனர்.
ஆனால், இந்தச் சம்பவம் த�ொடர்பில் விசா
ரணை நடத்துவதற்கு குழு நிலையிலான விசார
ணைகளுக்கே உத்தரவிடப்பட்டிருக்கின்றது. இதற்
கமைய நான்கு குழுக்கள் விசாரணைகளை நடத்
தும் என்று அமைச்சரவை இணை பேச்சாளரும்
அமைச்சருமாகிய உதய கம்மன்பில தெரிவித்துள்
ளார். சிறைச்சாலை நிர்வாகம், சிறைச்சாலை
இராஜாங்க அமைச்சு, நீதி அமைச்சு, புலனாய்வுப்
பிரிவு ஆகிய நான்கு பிரிவுகளின் குழுக்கள் இந்த
விசாரணைகளை நடத்தவுள்ளதாக அவர் கூறியுள்
ளார். இந்த விசாரணைகளின் பின்பே அடுத்த கட்ட
நடவடிக்கை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மஹர சிறைச்சாலை சம்பவம் குறித்து
ஐ.நா மன்றமும் சர்வதேச மன்னிப்பச் சபையும்
கவனம் செலுத்தி உள்ளன. இலங்கைக்கான ஐ.நா
வின் நிரந்தர வதிவிடப் பிரதிநி ஹனா சிங்கர்
உரிய விசாரணைகளின் மூலம் இந்தச் சம்பவம்
த�ொடர்பான உண்மை நிலைமைகள் வெளிக்
க�ொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்று அவர் சுட்டிக்
காட்டியுள்ளார். மஹர சிறைச்சாலை சம்பவம்
த�ொடர்பில் பக்கச்சார்பற்ற விசாரணை தேவை என
சர்வதேச மன்னிப்புச்சபை க�ோரியுள்ளது.
சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்புக்கள்
இந்த விடயத்தில் கவனம் செலுத்துவதற்கு இது
வ�ோர் உரிமை மீறல் சார்ந்த ஒரு விடயம் என்பதே
காரணம். அதுவும் சிறைச்சாலையில் அரச ப�ொறு
ப்பில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தவர்கள் மீது மேற்
க�ொள்ளப்பட்ட ஆயுத ரீதியானத�ொரு நடவடிக்கை
என்பதும் இதற்கு வலு சேர்த்துள்ளது.
	ம�ொத்தத்தில் உள்ளூரிலும், சர்வதேச அளவி
லும் மஹர சிறைச்சாலை சம்பவம் அரசாங்கத்திற்கு
அபகீர்த்தியை உருவாக்கி உள்ளது. குறிப்பாக
சிங்கள மக்கள் மத்தியில் இந்தச் சம்பவம் அரசுக்கு
எதிரான மன உணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு வழி
வகுத்திருப்பதையே காண முடிகின்றது.
தமிழ் அரசியல் கைதிகள் விடயத்தில் யுத்
தம் நிறைவடைந்து பதின�ொரு ஆண்டுகள் முடி
வடைந்துவிட்ட ப�ோதிலும், அரசு பாராமுகமாகவும்
அவர்களைப் பழிவாங்கும் ப�ோக்கிலும் நடந்து
க�ொள்கின்ற சூழலில் சிங்களக் கைதிகள் மீது
மஹர சிறைச்சாலையில் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட
அதிகார முறையிலான அடக்குமுறை நடவடிக்கை
யானது, அரசாங்கத்தின் உண்மையான முகத்தை
வெளிப்படுத்தி உள்ளதாகவே கருதப்படுகின்றது.
க�ொர�ோன வைரஸ் தடுப்புச் சட்ட நடைமு
றைகளை சிறைக்கைதிகள் விடயத்தில் அரசு
கையாண்டுள்ள சூழலில் தமிழ் அரசியல் கைதிக
ளின் நிலைமை என்ன, அவர்கள் எத்தகைய சிரம
ங்களுக்கும் கஸ்டங்களுக்கும் நெருக்கடிகளுக்கும்
உள்ளாகி இருக்கின்றார்கள் என்பது தனியாக
ஆராயப்பட வேண்டிய விடயமாகும்.
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பண்பாட்டுக் கூறுகள் அச் சமூகத்தில் பழக்கத்தில்
இருந்தன.
	பருத்தி நூல் வாங்கி ராட்டினத்தில் மாட்டி
சிக்கெடுத்து பலகையில் சுற்றி, சுற்றியதை நூல்
முறுக்கியில் ப�ோட்டு, நன்றாக முறுக்கியெடுத்த
பின் மூங்கில் ஊசிகளில் க�ோர்த்து மால் நெய்து
க�ொடுப்பார்கள் பெண்கள். வலைகளின் வகைக்கு
ஏற்றவாறு கண்ணிகளை அளவெடுத்து மால்
முடிவார்கள். முடிக்கப்பட்ட மால்களைத் தட்டுத்
தட்டாக இணைத்து ஆண்கள் வலைகளை உரு
வாக்குவார்கள். உருவாக்கப்பட்ட வலைகளை வடி
கட்டிய நீரில் ஊறவைத்து கெட்டிப்படுத்துவதும்,
புளியங்கொட்டைத் த�ோலை ஊறவைத்து துவர்
ப்புச் சாயம் காய்ச்சி நிறமேற்றுவதும் பெண்களின்
வேலை. இவை பருத்தி வலைக்கான வேலை.
இழுவலை ப�ோன்ற பெரிய வலைகளுக்கு
(கடற்கரையில் குன்று ப�ோல் காட்சியளிக்கும்
வலைகள்) தென்னை மட்டையை ஊறவைத்து
அடித்து நாற்றெடுத்து கயிறு திரித்து க�ொடுப்பார்கள்.
%d;whk; tUlk;> ,uz;lhk; miuahz;L> r%ftpay; Jiw> fiyg;gpupT. aho;.gy;fiyf;fofk;
அதைக் க�ொண்டு ஆண்கள் பிடித்து வரும் மீன்க
லகின் பிரதானமான பல த�ொழில்களில் மீனவ மக்கள் பெரிதும் உணர்ச்சி மிக்கவர்கள். ளைப் பக்கத்து கிராமங்களுக்கோ அல்லது மீன்
மீன்பிடித்தல் த�ொழிலும் வருமானத்தை அவர்களுள் வரும் சண்டை சச்சரவுகளுக்கு அதுவே சந்தைகளுக்கோ எடுத்துச் சென்று விற்பனை செய்
வது, மீதமாகிய மீனை கருவாடாகப் பதப்படுத்து
ஈட்டித்தரும் ஒரு த�ொழிலாகும். உலகில் வாழும் முக்கிய காரணம்.
மக்களின் 60-70 சதவீதமான�ோரின் வாழ்வாதாரம் இயந்திரப் படகுகளின் வருகை, கடற்புறத்து வாழ்
கரைய�ோரத்திலும், கரைய�ோர மூலவளங்களிலும், க்கையின் இயல்பை முற்றிலும் உருமாற்றியது.
நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் தங்கியிருக்கி பேராசை க�ொண்ட வணிகர்கள் உருவானார்கள்.
ன்றது. அதிலும் குறிப்பாக கரைய�ோர வளங்களில். ஏற்றுமதிக்கான வணிகப் ப�ொருட்களில் ஒன்றாக
மீன்வளமானது புதுப்பிக்கக் கூடிய வளமாகும். கடல் வளம் மாறியது. இதனால் மீன்பிடிக்கும்
இவ்வளம் சமூக, ப�ொருளாதார விடயத்தில் பாரிய உரிமையில் சிக்கல்கள் உருவாகின. ப�ோட்டியும்,
பங்களிப்புச் செய்கிறது. மீன்பிடி வருமானத்தையே ப�ொறாமையும், வன்முறையும் வளர்ந்தன. அமை
முற்று முழுதாக நம்பி வாழ்கின்ற சமூகமாக மீனவ தியாக வாழ்ந்த மீனவ மக்களிடையே முரண்பாடு
சமூகம் காணப்படுகின்றது.
கள் த�ோற்றம் பெற்றன.
மீன்பிடித் த�ொழிலில் பெண்கள், ஆண்களு
டன் சம பங்காளிகளாகச் செயற்பட்டனர். மீன்பி
டிக் கருவிகளை உருவாக்குவது, ஆண்களால் பிடி
த்து வரப்பட்ட மீன்களை சந்தைப்படுத்துவது, வது எல்லாம் பெண்கள்தான். எல்லா பெண்களுக்
அந்த வருமானத்தைக் க�ொண்டு குடும்பத்தையும், கும் சந்தைகளில் மீன் விற்க இடம் கிடைப்பதி
சமூக உறவுகளையும் பேணுவது, த�ொழிற் கருவி ல்லை. பெண்கள் தலைச்சுமையாகப் பல மைல்கள்
கள் வாங்க சேமிப்பது, முதலீடு செய்வது, தேவை நடந்து உள்ளூர் கிராமங்களுக்குச் சென்று மீன்களை
களுக்காக கடன் வாங்குவது, அக் கடனை திரும்பச் விற்றுவிட்டு காலம் கடந்து வீடு திரும்புவார்கள்.
செலுத்துவது ப�ோன்றவை பெண்களின் கடமை இந்தத் துணிவு மீனவப் பெண்களிடம் மட்டுமே
இருந்தது.
களாக இருந்தன.
	கடன் சுமை மீனவர்களின் வாழ்வியலை
அதிகமாகப் பாதித்துள்ளது. நிலவுடைமைச் சமூக
ங்களில் வழக்கத்திலிருந்த ஆண்களுக்கு ‘வரத
இலங்கையின் ப�ொருளாதாரத்தைத் தீர்மா
ட்சணை சீர்’ க�ொடுத்து திருமணம் செய்யும்
னிப்பதில் மீன்பிடி மிகவும் முக்கிய இடத்தை
முறையை மீனவர்கள் கடைப்பிடிக்கத் த�ொடங்
வகிக்கிறது. இலங்கைக் கரைய�ோரத்தின் மிகவும்
கினர். மீன்பிடிக் கருவிகள் வாங்க பணம் திரட்டு
பிரதான வளமாக கடல் வளம் காணப்படுவத�ோடு,
வதுடன், பெண்ணின் திருமணத்திற்கு நகையும்,
நாட்டு மக்களின் உணவுத் தேவைகளையும்நிறைவு
பணமும் சேர்த்தாக வேண்டும் என்ற நிலை ஒவ்
செய்கிறது. மீன்பிடியை த�ொழிலாகக் க�ொண்டு
வ�ொரு குடும்பத்துக்கும் ஏற்பட்டது. மீன்பிடித்
வாழ்கின்ற கடற்கரைய�ோர மக்கள் பல சமூக,
த�ொழில் உற்பத்தியிலிருந்து துரத்தப்பட்ட பெண்
ப�ொருளாதார பின்னடைவுகளைக் க�ொண்டு வாழ்
குடும்பத்திற்குள்ளும் மதிப்பிழந்து ப�ோனாள்.
கின்றனர்.
இன்று கடற்கரையில் வாழ்ந்தாலும் பல பெண்கள்
	பணத்தை நிர்வாகம் செய்யும் ப�ொறுப்பு கடற்கரைக்குச் செல்வதில்லை.
இயற்கைய�ோடு இயைந்து சுற்றுச் சூழலை
ஆண்களுக்குத் தரப்படவில்லை. குழந்தை வளர்
மாசுப்படுத்தாமல்,
கடல்வளத்தை அழிக்காமல்
ப்பு, சமையல் ப�ோன்ற வேலைகளில் ஆண்களுக்
கும் பங்கிருந்தது. பெண்கள் வீடு திரும்பும்வரை அன்றைய தேவைக்கு மட்டும் மீன்பிடித்து ஆண்
குழந்தைகளைப் பார்த்துக் க�ொள்வது, மனைவி களும், பெண்களுமாக இணைந்து சுதந்திரமாகப்
வர நேரமாகி விட்டால் சமைப்பது, குழந்தைக பாடுபட்டு வாழ்ந்து வந்தவர்கள் இந்த மீனவர்கள்.
ளுக்கு உணவு ஊட்டுவது ஆண்களின் ப�ொறுப்பா கடலும், வளமும், நிலமும், சுற்றுச்சூழலும் மீனவச்
யிருந்தது. க�ோயில் நிர்வாகம் ப�ோன்றவற்றில் சமூகத்தால் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்தது.
பெண்கள் முற்றிலும் விலக்கி வைக்கப்பட்டிருந்
தனர். தாய்வழிச் சமூகத்தின் பல செழுமையான
“ கடலின்றி அமையாது உலகு”
மீன்பிடித்தல் பாரம்பரியத் த�ொழில்.
இன்று அது பெரு வணிகமாக விஸ்வரூபம் எடுத்தி
ருக்கிறது. பாரம்பரிய மீன்பிடிக்கும் முறைகள் உரு
மாறி, இன்று நவீன வலைகளும், இயந்திரப் பட
குகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனாலும்
மீன்பிடிப்பதை மீனவ சமுதாயம் மட்டுமே இன்
றும் முன்னெடுத்து வருகிறது. கடல�ோடு மீனவர்
களுக்கு உள்ள உறவு கடவுள�ோடு உள்ள உறவை
ப�ோன்றதாகும். எப்போது அள்ளித்தரும், எப்போது
காவு க�ொள்ளும் என எவராலும் முன்னறிய முடி
யாது. கடல�ோடு உறவு க�ொண்டவர்கள் என்பதாலே
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