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மிழர்களுக்கு எதிராக அடக்கு
முறைகளை கண்டித்து, கடந்த 3ஆம்
திகதி “ப�ொத்துவில் த�ொடக்கம்
ப�ொலிகண்டி வரையில்” என்ற
த�ொனிப் ப�ொருளில் கிழக்கு மாகா
ணத்திலிருந்து வடக்கு மாகாணத்தி
ற்கு ஆர்ப்பாட்டப் பேரணிய�ொன்று
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
தமிழர் பிரதேசங்கள் ப�ௌத்த
மயமாக்கல், தமிழர்களின் நிலங்கள்
ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்றமை, அரசி
யல் கைதிகளின் விடுதலை, பெருந்
த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களின் 1000
ரூபாய் சம்பள உயர்வு, காணாமல்
ஆக்கப்பட்டோர் விவகாரம், முஸ்
லிம்களின் உடல்கள் எரிக்கப்படு
வ து உ ள் ளி ட ்ட அ ர ச ா ங ்க த் தி ன்
செயற்பாடுகளை எதிர்த்து இந்த
ப�ோரா ட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
தமிழ் தேசிய அரசியல் கட்சி

கள், தமிழ் சிவில் அமைப்புக்கள்
இணைந்து ஆரம்பித்த இந்த ஆர்ப்பா
ட்டப் பேரணிக்கு வலுச் சேர்க்கும்
வகையில் முஸ்லிம்களும் கைக�ோ
ர்த்திருந்தனர்.
ஆர்ப்பாட்டம் ஆரம்பிக்கப்
பட்ட நாள் முதல் த�ொடர்ச்சியாக
காவல்துறை, நீதிமன்ற தடை உத்தர
வுகளை பெற்று, ஆர்ப்பாட்ட பேர
ணியை தடுக்க முயற்சித்தப�ோதி
லும், ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் தடை
உத்தரவுகளை ப�ொருட்படுத்தாது,
த�ொடர்ந்தும் பேரணியை நடத்திச்
சென்றனர்.
குறித்த பேரணி, இன்றைய
தினம் யாழ்ப்பாணம் ப�ொலிகண்டி
பகுதியில் நிறைவடையவுள்ளதாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ப�ோராட்டத்தில் கலந்து
க�ொண்ட அரசியல் தலைவர்கள்,
அமைப்புக்களின் பிரதிநிதிகள் கரு
த்து தெரிவிக்கையில், “தமிழர்களை
யும் முஸ்லிம்களையும் ஒதுக்கி
வைத்துவிட்டு,க�ோட்டாபய அரசா
ங்கம் இனவாத இராஜ்ஜியத்தை
உருவாக்கியுள்ளது.
வரலாற்றில்
எங்களுக்கும் பங்கு உள்ளது என்ப

,e;jpa tptrhapfs; Nghuhl;lk;

இந்திய விவசாயிகளின் ப�ோராட்

டங்கள் குறித்து கருத்து தெரிவித்து
ள்ள ஐ.நா மனித உரிமை ஆணை
யம், இரு தரப்பும் ப�ொறுமையைக்
கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கேட்
டுக்கொண்டுள்ளது.
விவசாயிகள் ப�ோராட்டம்
குறித்து ஐ.நா மனித உரிமை
ஆணையம் தனது ருவிட்டர் பக்கத்
தில், நடைபெற்று வரும் விவசா
யிகள் ப�ோராட்டத்தில் அதிகாரிக
ளும் ப�ோராடுபவர்களும் அதிகபட்ச
ப � ொ று மையைக ்க டை பி டி க ்க
வேண்டும். அமைதியான முறை
யில் கூடுவது, கருத்தை வெளிப்ப
டுத்துவதற்கான உரிமை, அனைத்து
வகையிலும் பாதுகாக்கப்பட வேண்
டும். மேலும் மனித உரிமைகளை
மதித்து ஒத்த முடிவை எட்ட
வேண்டும்” என பதிவிடப்பட்டுள்

ளது.

- I.eh mwpTiu

இ ந் தி ய ம த் தி ய அ ர சு
க�ொ ண் டு வ ந் து ள்ள மூ ன் று
வேளாண் சட்டங்களை முழுமை
யாக இரத்துச் செய்ய வலியுறுத்தி
தலைநகர் டெல்லியில் 70 நாட்களு
க்கு மேலாக விவசாயிகள் ப�ோராட்
டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்ற
னர்.
இந்த ப�ோராட்டங்களில் வன்
முறைகள் இடம்பெற்றுள்ளத�ோடு
50க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள்
உயிரிழந்துள்ளனர். பலர் காணாமல்
ப�ோயுள்ளதாகவும் ப�ோராடும் விவ
சாயிகளால் குற்றம் சுமத்தப்பட்டு
ள்ளது. இந்த ப�ோரா ட்டம் தற்போது
சர்வதேச அளவில் கவனம் பெற்று
ள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

,e;jpahtplkpUe;J ngw;Wf;nfhz;l flid
jpUg;gpr; nrYj;jpaJ ,yq;if!
க�ொழும்பு துறைமுகத்தின் கிழ ப்பு காரணமாக குறித்த ஒப்பந்தம்
க்கு க�ொள்கலன் முனையத்தை
மேம்படுத்துவதற்காக
இந்திய
ரிசேவ் வங்கியிடமிருந்து பெற்றுக்
க�ொண்ட கடன் த�ொகை மீளச் செலு
த்தப்பட்டுள்ளதாக இலங்கைஅரசு
தனது ருவிட்டர் பக்கத்தில் தெரி
வித்துள்ளது.
இலங்கையிலுள்ள க�ொழு
ம்பு துறைமுகத்தின் கிழக்கு க�ொள்
கலன் முனையத்தை (ECT) மேம்படு
த்துவதற்கு இலங்கை, யப்பான்,
இந்தியா ஆகிய மூன்று நாடுகள்
இணைந்து முத்தரப்பு புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தம் ஒன்றை கடந்த 2019ஆம்
ஆண்டு செய்துக�ொண்டன.
இந்த நிலையில் இந்த ஒப்பந்
தத்தை சமீபத்தில் தன்னிச்சையாக
இரத்து செய்த இலங்கை அரசு,
த�ொழிற்சங்கங்களின் கடும் எதிர்

இ ர த் து ச ெ ய ்யப்ப டு வ த ா க வு ம்
க�ொழும்பு துறைமுகத்தின் கிழக்கு
க�ொள்கலன் முனையத்தை மேம்ப
டுத்தும் பணி இலங்கை துறைமுக
அதிகார சபையின் கீழ் க�ொண்டு
வரப்படும் என்றும் அறிவித்தது.
ஆனால் இதற்கு கடுமையான
எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ள இந்தியா,
2019ம் ஆண்டு மே மாதம், ப�ோட்
டுக்கொண்ட ஒப்பந்தத்தை உடனடி
யாக அமுல்படுத்த வேண்டும் என
வலியுறுத்தியது.
இதையடுத்து இந்தியாவிடம்
இருந்து பெற்றுக்கொண்ட ரூ. 3
ஆயிரம் க�ோடி கடன் த�ொகையை
இலங்கைதிருப்பி செலுத்தி உள்ளது
என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவி
த்துள்ளது.

த�ொடர்ச்சி 09ஆம் பக்கம்

தற்கான குரல் ஓங்கி ஒலித்துக்
க�ொண்டிருக்கின்றது” என மலை
யக மக்கள் முன்னணி தலைவர்
மன�ோ கணேசன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமை
ப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்
இரா.சாணக்கியன்“தமது இந்த ப�ோராட்டத்தை
முறியடிப்பதற்கு அரசாங்கம் பல்
வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்
டது. மேலும் நீதிமன்ற தடையுத்த
ரவை காவல்துறையினர் பெற்றுக்
க�ொண்டிருந்தனர். எங்களை அச்சுறு
த்தும் வகையில் காவல்துறையினர்
படங்களை எடுத்து, த�ொலைபேசி
இலக்கங்களை பெற்றுக்கொண்ட
னர். இலங்கையில் உள்ள குறைபாடு
களை வெளிப்படுத்துவதற்காகவே
இந்த ப�ோராட்டம் முன்னெடுக்கப்
பட்டது” என்றார்.
வடக்கு மாகாண சபையின்
முன்னாள் உறுப்பினர் எம்.கே.சிவா
ஜிலிங்கம், “விழ விழ எழுவ�ோம்,

வீறுக�ொண்டு எழுவ�ோம் என்றதன்
அடிப்படையிலேயே நாங்கள் இந்த
பயணத்தை த�ொடங்கின�ோம்” என்
றார்.
“இந்தப் ப�ோராட்டம் முடிவு
அல்ல. இது ஆரம்பப் ப�ோராட்
டமே. எமது இலக்கை அடையும்
வரை ப�ோராட்டம் த�ொடரும்” என
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின்
தலைவர் இரா.சம்பந்தன் தெரிவித்
துள்ளார்.
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்
பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்
எம்.ஏ.சுமந்திரன்,“பேராண்மை
ஆட்சி, எங்களை அடக்குகின்ற
ஆட்சி, எங்களுக்கு சுதந்திரம் இல்
லாமல் அடக்கி ஒடுக்கி ஆட்சி செய்
கின்ற முறையை எதிர்த்து பல விட
யங ்கள ைமுன்வை த் துள்ளோ ம் .
அ னை த் து இ ட ங ்க ளி லு ம் எ ங ்க
ள�ோடு மக்கள் இணைந்து ப�ோராடு
கின்றார்கள்” என்றார்.

mdiyjPtpy; rPdh - ,e;jpah fLk; rPw;wk;

தமிழர் தாயகத்தின் வடபகுதியான

அனலைதீவு மற்றும் நயினாதீவு
ஆகிய தீவுகளை சிறீலங்கா அரசு
சீனாவுக்கு வழங்கியது குறித்து
இந்தியா தனது கடுமையான ஆட்சே
பனையை தெரிவித்துள்ளது.
தீவகப் பகுதிகளில் மாசற்ற
எரிப�ொருள் உற்பத்தி திட்டங்களை
அமைப்பதற்கு சீனாவிற்கு அனு
மதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதற்
கான அனுமதியை சிறீலங்கா
அமைச்சரவை கடந்த 18 ஆம் நாள்
வழங்கியுள்ளது.
	க�ொழும்புத் துறைமுகத்தின்
கிழக்கு பிராந்திய க�ொள்கலன்
கையாளும் பகுதியை இந்தியா மற்
றும் யப்பான் ஆகிய நாடுகளுக்கு
வழங்குவதற்கு மறுத்த சிறீலங்கா
அரசு, தற்போது சீனாவுக்கு இந்தி
யாவின் தென் முனையில் இருந்து

48 மைல்கள் த�ொலைவில் உள்ள
தீவுக் கூட்டங்களை வழங்கியுள்
ளதானது இந்தியாவை கடுமையாக
சினமடைய வைத்துள்ளது.
இந்த நடவடிக்கை மூலம்
இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்
தலுக்கு உள்ளாகியுள்ளதாக இந்தியா
தெரிவித்துள்ளது. பாக்கு நீரிணை
யில் மறுபக்கமுள்ள இந்த தீவுகள்
இந்தியாவின் இராமேஸ்வரம் கட
ற்கரைக்கு மிக அண்மையாகஉள்ள
த ா ன து இ ந் தி ய ா வைக ல ங ்க
வைத்துள்ளது.
12 மில்லியன் ட�ொலர்கள்
பெறுமதியான இந்த திட்டதிற்கான
நிதி உதவியை ஆசிய அபிவிருத்தி
வங்கி வழங்குகின்றது. திட்டத்தை
சீனாவின் எற்ச்வின் நிறுவனம் முன்
னெடுக்கவுள்ளது.

fh\;kPu; kf;fSf;F ePjp Nfl;L nfhOk;gpy; Nghuhl;lk;

காஷ்மீர்

மக்களுக்கு நீதி கேட்டு
க�ொழும்பில் உள்ள ஐக்கிய நாடு
கள் சபையின் இலங்கைக்கான காரி
யாலயம் முன் ப�ோராட்டம் ஒன்று
இடம்பெற்றுள்ளது.
1991ஆம் ஆண்டு முதல் பாகி
ஸ்தானின் நிர்வாகத்துக்கு உட்பட்ட
காஷ்மீர் பகுதியில் இருக்கும்
க�ோட்லி எனும் இடத்தில் ‘காஷ்மீர்
ஒற்றுமை நாள் கூட்டம்’ பிப்ரவரி
5 நாள் க�ொண்டாடப்பட்டு வருகி
ன்றது.
எனவே ‘காஷ்மீர் ஒற்றுமை
நாளை முன்னிட்டு, பிரபல சமூக
செயற்பாட்டாளரும்
காஷ்மீருக்
கான குரல்கள் அமைப்பின் தலை
வருமான மிப்ளால் ம�ௌலவியின்
தலைமையில் அடையாளப் ப�ோரா
ட்டம் ஒன்று க�ொழும்பில் முன்னெ
டுக்கப்பட்டது.
	காஷ்மீரில் வாழும் மக்களுக்
கும் உணர்வுகளும் உரிமைகளும்
உண்டு. அங்கு துயரில் வாடும் மக்
களுக்கு சர்வதேச அமைப்புக்கள்
தலையிட்டு நீதி பெற்றுக்கொடு
க்கப்படல்
வேண்டும்
எனும்
க�ோரிக்கைகளுடனும் சுல�ோகங்க

ளுடனும், இலங்கை தேசியக்
க�ொடியை ஏந்தி இந்த ப�ோராட்டம்
முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
அதே நேரம் இந்திய உயர்ஸ்
தானிகர் காரியாலயத்திலும் இது
த�ொடர்பிலான மகஜர் ஒன்றும் கைய
ளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில்,
பாகிஸ்தா
னின் நிர்வாகத்துக்கு உட்பட்ட காஷ்
மீர் பகுதியில் நடைபெற்ற ‘காஷ்மீர்
ஒற்றுமை நாள் கூட்டத்தில் உரையா
ற்றிய பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்
கான், “காஷ்மீர் விவகாரத்தில் ஐநா
நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தின் படி
ப�ொது வாக்கெடுப்புஇ நடத்தப்
பட்டால் காஷ்மீர் மக்கள் தங்களது
விருப்பப்படி,
பாகிஸ்தானுடன்
இணையலாம் அல்லது சுதந்திர
நாடாக இருக்கலாம்” என்றார்.
	கடந்த 1948ஆம் ஆண்டு ஐ.நா
வின் பாதுகாப்புச் சபைஇ காஷ்மீர்
மக்கள் இந்தியாவுடன�ோ அல்லது
பாகிஸ்தானுடன�ோ இணையவதை
முடிவு செய்ய ப�ொது மக்கள்
வாக்கெடுப்பை நடத்துமாறு தீர்மா
னம் நிறைவேற்றியது என்பது குறிப்
பிடத்தக்கது.
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பெயருக்கேற்பவே சத்தியம் காத்த
உத்தமனாக இந்த நாட்டுப்பற்றாளன்
உறங்கிப்போக, பெற்றவர்களும் அவ
னைப் பெற்ற புண்ணியவான்களாக
கால ஏட்டில் பதிந்துப�ோனார்கள் என்
றால் அது மிகையாகாது
தனது ஆற்றல்களால் மட்டுமன்றி
தனது உயர் பண்புகளாலும் பலராலும்
அறியப்பட்டு நேசிக்கப்பட்ட ஊடக
வியலாளர் பு. சத்தியமூர்த்தி அவர்கள்,
ஒரு பல்துறை நாயகன்.
தாயக
மண்ணில் காத்திரமான தடங்களைப் பதித்த அவரது சுவடுகள் அழகானவை
மட்டுமல்ல ஆழமானவையுங்கூட.
ஐப்பசித் திங்கள் 30ஆம் நாள் 1972 அன்று இணுவில் வைத்தியசாலையில்
மலர்ந்த இம்மலர் ஈழப்போரின் இறுதிக் காலப்பகுதியில், மாசி 12, 2009 அன்று
தேவிபுரத்தில் தனது விழிகளை மூடி உதிர்ந்துப�ோனதை இன்னமும் தான்
பலரது இதயங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றன.
தாயைப் ப�ோலவே தாய்மண்ணும் பெருமைக�ொள்ள வாழ்ந்து சென்ற
வர்களில் ஒருவனாக தன்னையும் அடையாளப்படுத்தி நிற்கும் சத்தியமூர்த்தி
அவர்கள் ஒரு பல்துறை நாயகன். பத்திரிகை, சஞ்சிகை, வான�ொலி, த�ொலை
க்காட்சி என பல்வேறு ஊடகங்களிலும் அவர் தனது சிறகுகளை விரித்திரு
ந்தார்.
ஆரம்பத்தில் ப�ொருண்மிய மேம்பாட்டு கழகத்தில் இணைந்த சத்தி
யமூர்த்தி அவர்கள் ‘ஆதாரம்’ சஞ்சிகையின் வெளியீட்டுப் பிரிவில் செயலாற்றத்
த�ொடங்கினார். பின்னர் ஈழநாடு, ஈழநாதம், ஈழமுரசு ஆகிய பத்திரிகைகளில்
அரசியல் களநிலவரம், விமர்சனம் மற்றும் பல கட்டுரைகளை ஆழமாக எழுதி
வந்தார்.
அதேவேளை வெளிச்சம் சஞ்சிகையில் கவிதை, சிறுகதை என பல்வேறு
ஆக்கங்களை தனது பெயரிலும் பல்வேறு புனைபெயர்களிலுமாக (பு. சிந்துஜன்,
விவேகானந்தன், கதிர்காமத்தம்பி, ஹம்சத்வனி) வெளியிட்டுக்கொண்டிருந்தார்.
இதில் சிந்துஜன் என்பது அவரது உடன்பிறந்த சக�ோதரனுடையதாகும் (மாவீரன்
கப்டன் சிந்துஜன்). அந்நினைவாக தனது ஆருயிர் மகளுக்கும் சிந்து என்றே
பெயரிட்டார்.
எழுகலை இலக்கியப் பேரவை என்பதன் மூலமாக வன்னியில் உள்ள
எழுத்தாளர்கள், ப�ோராளி எழுத்தாளர்களின் ஆக்கங்களை சேகரித்து நூல்களாக
வெளியீடு செய்திருந்தார். திருமணத்திற்கு முன்பும் பின்புமாக, அவரது அருமைத்
துணைவியார் நந்தினி அவர்கள், இப்பணிகளில் சத்தியமூர்த்திக்குத் துணை
யாக இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பெரும் சமர்கள் நடக்கும்போது பல நேரடி வர்ணனைகளை ஈழநாதம்
பத்திரிகைக்காக செய்திருந்தார். புலிகளின் குரல், ஐ.பி.சி. மற்றும் கனேடியத்
தமிழ் வான�ொலி என்பனவற்றில் அவரது கருத்துப் பதிவுகள் த�ொடர்ந்த வண்
ணம் இருந்தன.
அனைத்துலகத் த�ொடர்பகத்தின் ரீ.ரீ.என். த�ொலைக்காட்சியில் நாள்
ந�ோக்கு, அரசியல் களம் ப�ோன்ற நிகழ்ச்சிகளை வழங்கியிருந்தார். நிதர்சனம்
த�ொலைக்காட்சியில் நிலவரம் நிகழ்ச்சியை திறம்பட செய்துக�ொண்டிருந்தார்.
இவ்வாறு பதிவு செய்யப்பட்ட பணிகள் ஒருபுறமும் பதிவுக்கு அப்பாற்பட்டு,
தேசப்பற்றோடும் கருணை உள்ளத்தோடும் அவர் ஆற்றிய அரும் சேவைகள்
மறுபுறமுமாக அவரது வாழ்வியல் நீண்டு விரிந்து செல்கிறது.
எந்தவித வேறுபாடுகளும் இன்றி மனிதர்களை மதித்து நடக்கும்
மகத்தான பண்புக்கு இலக்கணமாகவே இறுதிவரை அவர் வாழ்ந்தார் என்பது
எவராலும் மறுக்கப்பட முடியாதது.
ஆற்றலும் அறிவும் அவரை கனம் செய்தப�ோதும் அவை தலைக்கு ஏறா
மல் தன்னைக் தற்காத்துக்கொண்ட இனிய பண்பாளர். இளகிய நெஞ்சாளர்.
ச�ொல் வேறு செயல் வேறு என்றில்லாது எப்போதும் ச�ொல்லுக்கு முன் செய
லாய் நடந்து காட்டியவர்.
ஆஸ்த்துமா ந�ோயால் அவர் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டப�ோதும், அவ்வ
லிகளை புறந்தள்ளி தான் எடுத்துக்கொண்ட பணிகளை இரவுபகல் பாராது
கண்விழித்து சரியான நேரத்தில் மிகநேர்த்தியாக முடித்துக்கொடுப்பதில்
கர்மவீரனாகத் திகழ்ந்தார். நெஞ்சத்தில் தூய்மையும், நேர்விழியில் வாய்மை
யுமாய் வலம் வந்த அந்த நல்லோனிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள ஏராளம்
உள்ளது.
இறுதிப்போரை சாட்சிகளற்ற யுத்தமாக முடித்துவிட சிங்களம்
பாடுபட்டுக்கொண்டிருந்தது. அவ்வேளையில் உள்ளே நடப்பவற்றை
வெளியுலகிற்கு தெரியப்படுத்தும் பணி மிகவும் முக்கியமானதாகவும்
அதேவேளை மிகவும் ஆபத்தானதாகவும் இருந்தது. கற்பனைக்கும்
அப்பாற்பட்ட அந்த க�ொடிய யுத்தத்திலும் அந்த தனது குடும்பம் குழந்தை என்று
கட்டுண்டு கிடக்காது, தேசத்தையும் இனத்தையும் முன்னிறு த்தி தனது ஊடகப்
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அமெரிக்காவின் இன்றைய அரச அதிபர் மதிப்புக்குரிய பைடன்
அவர்கள் "அமெரிக்கா பழைய நிலைக்கு வருகிறது" என்னும் தலைப்பில்
அமெரிக்கா மனிதஉரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் விடயத்தில் முன்பு ப�ோல உலகில்
செயற்படும் என உறுதியளித்துள்ளது நம்பிக்கை தரும் உறுதி ம�ொழியாக
உள்ளது. இந்நேரத்தில் ஈழத்தமிழர்களின் மனித உரிமைப் பிரச்சினை
என்பது அவர்களுடைய தன்னாட்சி உரிமையுடன் த�ொடர்பானது. ஆகையினால்
அதனைக் கவனத்தில் எடுத்து மனித உரிமைகள் பேணல் இலங்கையில்
முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை உலகத் தமிழர்கள் அமெரிக்காவிடம்
வலியுறுத்த வேண்டும்.
குடியேற்றவாதத்திலிருந்து
ஈழத்தமிழர்கள்
சுதந்திரம்
பெற்ற
73ஆவது ஆண்டு 04.02.2021இல் நிறைவு பெற்றுள்ள இந்நேரத்தில்,
ஈழத்தமிழர்களின் தன்னாட்சி உரிமையை மீளப்பெறும் ப�ோராட்டமாகவே அது
அமைந்தது என்ற வரலாற்று உண்மையை நாம் உலகுக்குத் தெளிவுபடுத்த
வேண்டும்.
இலங்கை தீவு குடியேற்ற ஆட்சிக்குட்பட்ட காலம் முதலாக அதன்
தேச இனங்களாக இருந்த ஈழத்தமிழர்களும், சிங்களவர்களும் தங்களுடைய
தன்னாட்சியை மீள நிறுவப் ப�ோராடினார்கள்.
யாழ்ப்பாண அரசின்
இறைமையை ப�ோர்த்துக்கேயரிடம் 1621 இல் இழந்த ஈழத்தமிழர்கள்,
அன்று முதல் 1948ஆம் ஆண்டுவரையான 327 ஆண்டுகள் ப�ோராடினர்.
பண்டாரவன்னியனைப் பிரித்தானியர் 1832இல் கைப்பற்றியதனால் தங்கள்
இறைமையை இழந்த வன்னிச் சிற்றரசின் ஈழத்தமிழர்கள் 116 ஆண்டுகள்
ப�ோராடினர். 1505இல் தமது இறைமையைப் ப�ோர்த்துக்கேயரிடம் இழந்த
க�ோட்டே அரசின் கரைய�ோரச் சிங்கள மக்கள், 443 ஆண்டுகள் ப�ோராடினர்.
1815இல் பிரித்தானியர்களிடம் தமது இறைமையை இழந்த கண்டி அரசின்
கண்டிச் சிங்கள மக்கள் 133 ஆண்டுகள் ப�ோராடினர்.
சுருக்கமாகச் ச�ொல்வதானால் தனித்தனி இறைமையுள்ள ஈழத்
தமிழ் மக்களும் சிங்கள மக்களும் தங்கள் தங்கள் இறைமைகளை
குடியேற்றவாதத்தில் இருந்து மீட்டெடுப்பதற்கு ஒன்றிணைந்து நடாத்திய
விடுதலைப்போராட்டத்தில் தமிழ்பேசும் மக்களாக இலங்கையில் நீண்டகாலமாக
வாழ்விட உரிமைகள் க�ொண்ட முஸ்லிம்களும், மலையகத் தமிழர்களும்
தங்கள் தங்கள் அரசியல் உரிமைகளுக்காக இணைந்த விடுதலை வரலாறாக
இலங்கைத் தீவின் குடியேற்றவாதத்திற்கு எதிரான தேசிய விடுதலைப்
ப�ோராட்டம் அமைந்தது.
ம�ொழிவழியாகத் தமிழ் சிங்கள தேச இனங்களுக்கு ஒவ்வொரு
பிரதிநிதித்துவத்தை அளித்தே 1833இல் பிரித்தானிய குடியேற்றவாத அரசு
க�ோல்புறூக் கமர�ோன் அரசியலமைப்பை நிறுவி வரலாற்றில் அதுவரை
இல்லாத வகையில் இலங்கையை ஒருநாடாக மக்களின் விருப்பு கேட்கப்படாத
நிலையில் பிரகடனப்படுத்தியது. ஆயினும் 1923இல் மன்னிங்ஸ் அரசியல்
சீர்திருத்தக் காலம் வரை 90 ஆண்டுகள் ம�ொழிவாரிப் பிரதிநிதித்துவ முறை
மைக்கு ஊடாகச் சிங்களப் பெரும்பான்மையைத் தவிர்த்தே பிரித்தானியா
ஆட்சி செய்தது. ஆயினும் 1931இல் பிரித்தானியா அளித்த ட�ொனமூர்
அரசியல் சீர்திருத்தம் தேசஇனங்களின் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படாத
வகையிலான வாக்குரிமை முறையினை அறிமுகம் செய்தமையே சிங்களப்
பெரும்பான்மை ஆட்சி இலங்கையில் த�ோன்ற வழிவகுத்தது. த�ொடர்ந்து
பிரித்தானியா 1948இல் ச�ோல்பரி அரசியல் அமைப்பு 29 (2) துணை
விதியின் மூலம் இலங்கையில் இனங்கள் மதங்களுக்கு எதிரான பாராளுமன்ற
சட்டவாக்கத்திற்கு எதிராகப் பிரித்தானியப் பிரிவுக்கவுன்சிலுக்கு மேன்முறையீடு
செய்யலாம் என்னும் காப்புரிமையை அளித்து இலங்கைக்குச் சுதந்திரத்தை
அளித்தது. இந்த ச�ோல்பரி அரசியலமைப்பை வன்முறைப்படுத்தி 1972இல்
ஈழத்தமிழர்களின் விருப்புப் பெறப்படாத சிறீலங்கா அரச பிரகடனமே
ஈழத்தமிழர்களை நாடற்ற தேசஇனமாக்கி இன்று வரையான மனித உரிமைப்
பிரச்சினைகளின் மூலகாரணமாக உள்ளது. இதனை இன்றைய அமெரிக்க
அரசு கவனத்தில் எடுத்து ஈழத்தமிழர்களின் தன்னாட்சி உரிமையை உறுதி
செய்வதன் மூலமான மனித உரிமைகள் பேணலுக்கு சிறீலங்காவை
எதிர்வரும் மனித உரிமைகள் ஆணையக அமர்வில் நெறிப்படுத்தினாலே அது
பிரச்சினைக்கான இயல்பான தீர்வுக்கு வழிசமைக்கும்.
அதே நேரத்தில் மனித உரிமை கண்காணிப்பு என்னும் உலக
அமைப்பும் சிறிலங்காவின் மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்த மிகத் தெளிவான
அறிக்கையை வெளியிட்டதும் அல்லாமல் அதிக அளவு தமிழர்களைத்
தனது குடிகளாகக் க�ொண்டுள்ள கனடா அரசு எதிர்வரும் மார்ச் மாத மனித
உரிமைகள் குறித்த மனித உரிமை ஆணையக அமர்வில் உரிய முறையில்
முடிவுகள் அமைய தலைமைப் ப�ொறுப்புடைய நாடாக உள்ளது என்பதையும்
சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இதனையே ஈழத்தமிழர்களை அதிக அளவில்
குடிகளாகக் க�ொண்ட பிரித்தானியா உட்பட்ட ஐர�ோப்பிய அவுஸ்திரேலிய
நாடுகளும் செய்ய வேண்டும் என்பது இலக்கின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
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க�ொண்டு வருகின்றனர்.
இஸ்லாமிய மக்களின் மத ரீதியான
பாரம்பரிய சமய சடங்கான ஜனாசாக்களை
புதைக்கும் செயற்பாடுகளை இல்லாமல் செய்து,
ஜனாசாக்களை எரியூட்டி வருகின்றனர். இதற்கு
எதிராக ப�ோராடும் முஸ்லிம் சமூகத்தையும்
அடக்கி ஆள முனைகின்றனர். உயிர்த்த ஞாயிறு
குண்டுத் தாக்குதலின் பின்னர் பலதரப்பட்ட இஸ்
லாமிய மக்களை பயங்கரவாத தடைச் சட்டத்
தினை பயன்படுத்தி தடுத்து வைத்துள்ளனர்.
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டக்கு கிழக்கு தமிழர்களின் தாயகம்,
தமிழ் பேசும் மக்கள் இந்த நாட்டின்
தேசிய இனங்கள், தமிழ் பேசும் இனங்களை
தமது தாயகத்தில் சுதந்திரமாக வாழவிடுங்கள்
ப�ோன்ற பல செய்திகளை கிழக்கில் ஆரம்பமான
‘ப�ொத்துவில் த�ொடக்கம் ப�ொலிகண்டி வரை’யான
தமிழர் எழுச்சிப் ப�ோராட்டம் இன்று சர்வதேசத்
திற்கு எடுத்துச் ச�ொல்லியுள்ளது.

இந்த எழுச்சிப் ப�ோராட்டம் சிங்கள தேசத்
திற்கு மட்டுமல்ல, சர்வதேசத்திற்கும் தமிழ்த்தேசிய
மக்களுக்கும், அது சார்ந்தவர்களுக்கும் பல்வேறு
செய்திகளை வழங்கியுள்ளது.
இந்த எழுச்சிப்பேரணி, கிழக்கின் தமிழ்
தேசி யத்தின் மீதான பற்றும், கிழக்கில் தமிழ் மக்கள்
எதிர்கொண்டுள்ள நெருக்கடிகளையும் வடகிழக்கு
இணைந்த தாயகம் என்பதன் முழுமையான அர்த்த
த்தினையும் இன்று அனைவருக்கும் சுட்டிக்காட்
டியுள்ளது.
வடக்கு முதன்மைப்படுத்திய தமிழர்களின்
செயற்பாடுகள் கிழக்கினை பிரித்தாளும் சக்திகளு
க்கு சாதக நிலைமையினை ஏற்படுத்தியிருந்த
நிலையில், இந்த ப�ோராட்டத்தின் மூலம் அந்த
சக்திகளின் சூழ்ச்சிகளெலாம் இன்று தகர்த்தெறியப்
பட்டுள்ளது.
	கடந்த 03ஆம் திகதி ப�ொத்துவிலில் இருந்து
ப�ொலிகண்டி வரையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த
ப�ோராட்டம் வடகிழக்கில் தமிழ் பேசும் மக்கள்
எதிர்கொண்டுவந்த பல்வேறு பிரச்சினைகளை முன்
னிறுத்தியதாக முன்னெடுக்கப்பட்டது. இது த�ொடர்
பில் வடகிழக்கில் உள்ள சிவில் அமைப்புகள்
இணைந்து வடகிழக்கில் உள்ள முக்கிய பல
பிரச்சினைகளை வெளிக்கொணரும் வகையில்கீழ்
உள்ளவற்றினை தமது க�ோரிக்கையாக வெளி
யிட்டது,

யுத்தம் நிறைவடைந்து கடந்த பத்து ஆண்டு களில்
வடகிழக்கை இராணுவ மயமாக்கிவரும் இலங்கை
அரசாங்கம், தமிழ் மக்களின் கலாசார, பண்பாட்டு
அடையாளங்களை அழிப்பதுடன் வட கிழக்கு

பூர்வீக குடிகளான தமிழர்களின் இனப் பரம்பலில்
மாற்றத்தை உருவாக்கி, அவர்களது இருப்பை
இல்லாமல் செய்வதற்காக பல வகையிலும் கட்ட
மைக்கப்பட்ட ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கைகளை
அரசு முன்னெடுத்து வருகின்றது.
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இதன் அடிப்படையில் த�ொல்பொருள்
திணைக்களம், வனஜீவராசிகள் திணைக்களம்,
வனப் பாதுகாப்பு திணைக்களம் மற்றும் மகாவலி
அபிவிருத்தி அதிகாரசபை ஊடாக ப�ௌத்தமயமா
க்கல் திட்டங்களை இலங்கை அரசாங்கமானது
முனைப்போடு நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது.
இதன் மூலம் வடக்கில் குருந்தூர்மலை
ஐயனார் க�ோயில், வெடுக்குநாறிமலை சிவன்
க�ோயில், நிலா வரை, மற்றும் கிழக்கில் கன்னியா
பிள்ளையார் க�ோயில், குசனார் முருகன் ஆலயம்,
வேற்றுச்சேனை சித்தி விநாயகர் ஆலயம் உட் பட்ட
பல ஆலயங்களில் தமது பாரம்பரிய, கலா சார, சமய,
வழிபாடுகளை செய்ய முடியாதவாறு ஆலயங்கள்
ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்படுவத�ோடு, அங்கு ப�ௌத்த
ஆலயங்களை நிறுவுவதற்கும் முயற்சிகள் நடை
பெறுகின்றன. மேலும் வடகிழக்கில் உள்ள சுமார்
200 இற்கும் மேற்பட்ட பாரம்பரிய இந்து ஆலய
ங்களை கையகப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளும்
நடைபெற்று வருகின்றன.
அத்துடன் மனித உரிமை மீறல்களை
வெளிக் க�ொண்டு வரும் ஊடகவியலாளர்களும்,

மனித உரிமை மீறல்களுக்கு எதிராக ப�ோராட்ட
ங்களை முன்னெடுத்து வரும் சிவில் சமூக செயற்
பாட்டாளர்களும் அச்சுறுத்தப்படுவதுடன், அவர்
கள் த�ொடர்ந்தும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்
றனர். இது அவர்களின் பேச்சுரிமை, அடிப்படை
உரிமை களை மீறும் செயலாகும். அத்தோடு தமிழ்
மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை அழிக்கும் சிங்கள
குடியேற்றங்களை த�ொடர்ந்தும் மேற்கொண்டு
வருகின்றனர்.
மட்டக்களப்பு மாவட்ட எல்லையில் உள்ள
மயிலத்தமடு, மாதவனை மேய்ச்சல்தரை காணி
களை அபகரித்து, சிங்களக் குடியேற்றம் ஒன்றை
உருவாக்க முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
மட்டக்களப்பில் உள்ள பண்ணையாளர்களின்
வாழ்வாதாரத்தை அழிக்கும் ந�ோக்குடன் பால்
தரும் பசுக்களை திட்டமிட்ட வகையில் படு
க�ொலை செய்யும் நடவடிக்கைகளும் நடந்தேறி
வருகின்றன. இதன் ஒரு கட்டமாக காடுகள்
அழிக்கப்பட்டு சிங்கள குடியேற்றங்களை மேற்

இதே பயங்கரவாத தடைச் சட்டத்தின் கீழ் தமிழ்
இளைஞர்கள் பலரையும் கைது செய்து பல வருட
ங்களாக தடுத்து வைத்துள்ளனர்.
இதேப�ோன்று சிறைகளில் விசாரணைகள்
இன்றி தமிழ் அரசியல் கைதிகளாக பலர் உள்ளனர்.
ஆனால் பல குற்றவாளிகளுக்கு ப�ொது மன்னிப்பு
வழங்கியுள்ள அரசாங்கம், இந்த அரசியல் கைதி
களை விடுதலை செய்ய த�ொடர்ந்தும் மறுப்புத்

தெரிவித்து வருகிறது.
வடகிழக்கில் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோ
ரின் உறவுகள் தங்களது காணாமல் ஆக்கப்பட்ட
உறவுகளை தேடி வருடக்கணக்கில் த�ொடர்ச்சியாக
ப�ோராடி வருகின்றனர். ஆனால் அவர்களுக்கான
நீதியை வழங்காது அரசாங்கம் ஏமாற்றி வருகிறது.
அத்துடன் மலையக தமிழ் மக்கள் தங்களது
நாளாந்த வாழ்வாதாரத்திற்காக 1000 ரூபாய் சம்பள
உயர்வு கேட்டு ப�ோராடி வருகின்றனர். அவர்களின்
க�ோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாது அரசாங்கம் இழு
த்தடிப்புச் செய்து வருகின்றது.
	பல்வேறு க�ோரிக்கைகளை முன்னிறுத்திய
இந்த ப�ோராட்டம் ப�ொத்துவிலில் ஆரம்பிப்பதற்
கான ஏற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டப�ோது,
இந்த ப�ோராட்டத்தினை தடுப்பதற்கு இலங்கை
அரசாங்கம் பல்வேறு செயற்பாடுகளை முன்னெ
டுத்தது.
குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்தில் இந்த
ப�ோராட்டம் எழுச்சிபெற்றுவிடக்கூடாது என அர
சாங்கம் முன்னெடுத்த பல்வேறு செயற்பாடுகள்,
தடை கள் துடைத்தெறியப்பட்டுள்ளன.
இதேப�ோன்று பிரதேசவாதத்தினை மூலத
னமாக க�ொண்டு அரசியல் மேற்கொண்டுவரும்
கிழக்கில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளுக்கு செருப்
படியை இந்த ப�ொத்துவில் த�ொடக்கம் ப�ொலி
கண்டி வரையான தமிழர் எழுச்சிப்பேரணி பறைசா
ற்றியுள்ளது.
கிழக்கு மாகாணத்தில் புதிய அரசாங்கம்
கடமையேற்ற காலம் த�ொடக்கம் தமிழர்களின்
குரல்வளையினை நசுக்கும் செயற்பாடுகள் திட்ட
மிட்ட வகையில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்தன.
இதன் மூலம் கடந்த காலத்தில் தமிழ் தேசிய கட்சி
கள் மீது வெறுப்புக்கொண்டு அபிவிருத்தி அரசி
யலை ந�ோக்கிச் சென்றவர்களைக்கூட இன்றும்
மீண்டும் தமிழ் தேசிய அரசியலுக்குள் க�ொண்டு
வந்துள்ளது.
இதேப�ோன்று தமிழ்த் தேசிய அரசியல்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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பிரச்சினையை
“இந்தியாவுடனான
பேச்சுவார்ததைகள் மூலமாகத்

பரஸ்பர
தீர்த்துக்
க�ொள்ள முடியும்” என பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச
தெரிவித்திருப்பது, இரு தரப்புக்கும் இடையில்
நெருக்கடி ஒன்று உருவாகியிருப்பதை உறுதிப்
படுத்தியிருக்கின்றது. அதேவேளையில், இந்தப்
பிரச்சினையைத் தீர்த்துக்கொள்ளா விட்டால், நெரு
க்கடி மேலும் அதிகரிக்கலாம் என்ற எச்சரிக்கை
உணர்வுடன் ராஜபக்சக்களின் அரசு இருப்பதையும்
புலப்படுத்தியிருக்கின்றது.
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திங்கட்கிழமை அறிவித்தார். அன்று இடம்பெற்ற
அமைச்சரவைக் கூட்டத்திலும் இதற்கான அங்கீ
காரம் வழங்கப்பட்து. கிழக்கு முனையத்தை யாரு
க்கும் வழங்குவதில்லை எனவும் அதற்குப் பதிலாக
மேற்கு முனையத்தை வழங்கலாம் எனவும் அமை
ச்சரவை தீர்மானித்தது. அமைச்சரவையின் இந்தத்
தீர்மானம் துறைமுகத் த�ொழிற்சங்க தடை உத்தர
வையும் மீறி த�ொடர்ந்து வந்த ப�ோராட்டங்களை
முடிவுக்குக் க�ொண்டுவந்தது.
2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா, ஜப்பான்,
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வம் ஆகிய தமிழ் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் பூர்த்தி
செய்யப்படுமானால், அது, 13ஆவது திருத்தம்
உள்பட அர்த்தமுள்ள ஓர் அதிகார பரவலாக்கலுக்
காக இலங்கை அரசு அளித்த உத்தரவாதத்தை
செயல்படுத்துவதாக அமையும். 1987 இலங்கை –
இந்திய ஒப்பந்தத்தை நடைமுறைப்படுத்த இல
ங்கை அரசை இந்தியா வற்புறுத்தி வருகிறது.
எனது அண்மைய விஜயத்தின்போது (ஜனவரி
5 – 7) ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ச, பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ச, தினேஷ் குணவர்த்தன ஆகி
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	க�ொழும்பு துறைமுகத்தின் கிழக்கு முனைய இலங்கை ஆகிய முத்தரப்பினரால் கைச்சாத்திடப்ப
த்தை இந்தியாவுக்குக் க�ொடுப்பதில்லை என்ற ட்ட உடன்படிக்கையை இது மீறுவதாக அமைந்
முடிவை கடந்த திங்கட்கிழமை இலங்கை அர திருப்பதாக இந்தியத் தூதரகப் பேச்சாளர் ஒருவர்
சாங்கம் உத்திய�ோகபூர்வமாக அறிவித்ததையடுத்து, உடனடியாகவே அமைச்சரவையின் முடிவுக்கு
இலங்கை மீது அதிகளவுக்கு அழுத்தங்களைக் தமது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினார். மறுநாள்
க�ொடுக்கும் வகையில் இந்தியாவின் செயற்பாடுகள் க�ொழம்பிலுள்ள இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் ஜனாதி
அமைந்துள்ளன. இந்திய நாடாளுமன்றத்திலும் இந் பதி, பிரதமர், வெளிவிவகார அமைச்சர் ஆகி
தப் பிரச்சினை எதிர�ொலித்திருக்கின்றது.
ய�ோரை நேரில் சந்தித்து தமது நிலைப்பாட்டை
“ஐக்கிய இலங்கைக்குள் சமத்துவத்துக்கும் வெளிப்படுத்தினார். குறிப்பாக, முத்தரப்பு உடன்
நீதிக்கும் சமாதானத்துக்குமான தமிழ் மக்களின் படிக்கையை இலங்கை அரசாங்கம் ஒருதலை
எதிர்பார்ப்பை க�ௌரவமான முறையில் பூர்த்தி ப்பட்சமாக மீறிச் செயற்பட முடியாது என்பதை
செய்ய வேண்டும். இதுவே, இலங்கையின் ச�ொந்த அவர் தெரிவித்தார்.
நலனுக்கு உகந்தது” என இந்திய வெளிவிவகார
அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் தெரிவித்திருக்கின்றார்.
இந்தியாவின் மேல் சபையான ராஜ்ய சபாவில்
இவ்வாறு செவ்வாய்கிழமை எதிர்ப்பைத்
கேள்வி ஒன்றுக்குப் பதிலளித்து உரையாற்றிய தெரியப்படுத்திய அதேவேளையில், அரசியல் ரீதி
ப�ோதே ஜெய்சங்கர் இதனைத் தெரிவித்திருக்கி யாகவும் சில நகர்வுகளை இந்தியா முன்னெடுத்
ன்றார்.
தது. க�ொழும்பிலுள்ள இந்தியத் தூதரக அதிகாரி
இலங்கை த�ொடர்பாக ஜெய்சங்கர் இரண்டு ஒருவர் சிறுபான்மையினக் கட்சிகளின் பிரதிநிதி
நாட்களுக்குள் இரண்டாவது தடவையாக அந்தநா களைச் சந்தித்தார். குறிப்பாக விநாயகமூர்த்தி
ட்டு நாடாளுமன்றத்தில் கருத்து வெளியிட்டதன் முரளீதரன் (கருணா), சிவநேசத்துரை சந்திரகாந்தன்
பின்னணியில் முக்கியமான இராஜதந்திர நகர் (பிள்ளையான்), ராவூப் ஹக்கீம் ப�ோன்றவர்களுடன்
வுகள் இருக்கின்றன. இலங்கைத் தமிழர்கள் குறித் இடம்பெற்ற சந்திப்புக்களின் ப�ோது மாகாண
தும், தமிழக மீனவர்கள் குறித்தும் ஈழத் தமிழர் சபைகள், 13 ஆவது திருத்தம் ப�ோன்ற விடயங்களே
கள் குறித்தும் இந்தியப் பாராளுமன்றத்தில் எழுப் முக்கியமாக ஆராயப்பட்டன. 13 ஆவது திருத்தத்
பப்பட்ட கேள்விகளுக்கும், அதற்கு இந்திய வெளி தைப் பலப்படுத்துவது உட்பட பல விடயங்களில்
விவகார அமைச்சர் க�ொடுத்த பதிலுக்கும் பின்ன இந்தியா க�ொண்டுள்ள அக்கறை இதன் ப�ோது
ணியில் இருப்பது க�ொழும்பு துறைமுக கிழக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டதாகத் தெரிகின்றது.
முனைய விவகாரத்தில் இந்தியா எமாற்றப்பட்
டில்லியிலும் இந்தப் பிரச்சினை கடந்த
டமை தான் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.
சில நாட்களாக எதிர�ொலித்தது. இந்தியப் பாராளு
கிழக்கு முனையம் ப�ொருளாதார ரீதியாவும், மன்றக் கூட்டத் த�ொடர் நடைபெற்றுவரும் கலமாக
கேந்திர அடிப்படையிலும் இந்தியாவுக்கு முக்கி இது இருப்பதால், இந்தியத் தரப்பு அதனைப் பயன்
யமானது. அதிலும் குறிப்பாக அம்பாந்தோட்டை படுத்திக்கொண்டதாகத் தெரிகின்றது. தமிழக மீன
முறைமுகம், க�ொழும்பு துறைமுக நகரம் என்பன வர்கள் நால்வர் இங்கைக் கடற்படையினரால் க�ொல்
சீனாவின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் நிலையில், லப்பட்ட விவகாரம் கடந்த புதன்கிழமை இந்திய
கிழக்கு முனையத்தின் 49 வீதமான பங்கையாவது நாடாளுமன்றத்தில் எதிர�ொலித்தது. இந்தச் சம்பவ
ஜப்பானுடன் இணைந்து பெற்றுக் க�ொண்டுவிட த்தை வன்மையகக் கண்டிப்பதாக இந்திய வெளி
வேண்டும் என்பதில் இந்தியா அக்கறையக இரு விவகார அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார்.
ந்தது. அமெரிக்கா உட்ட மேற்கு நாடுகளும் கிழக்கு
இதேப�ோல வியாழக்கிழமையும் இலங்கை
முனையம் இந்தியாவுக்குக் க�ொடுக்கப்பட வேண் விவகாரம் இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் எதிர�ொ
டும் என்பதிலேயே தீவிரமாக இருந்தன. அமெரி லித்தது. கேள்வி ஒன்றுக்குப் பதிலளித்த இந்திய
க்கா கடந்த வாரத்தில் இதனைப் பகிரங்கமாகவே வெளிவிகார அமைச்சர், “ஐக்கிய இலங்கைக்குள்
அறிவித்திருந்தது.
சமத்துவத்துக்கும் நீதிக்கும் சமாதானத்துக்குமான
இந்தியாவினதும், மேற்கு நாடுகளினதும் தமிழ் மக்களின் எதிர்பார்ப்பை க�ௌரவமான
எதிர்பார்ப்புக்கு முரணாக - இலங்கை அரசாங்கம் முறையில் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். இதுவே,
எடுத்துள்ள முடிவு இந்தியாவுக்கும், அதன் நேச இலங்கையின் ச�ொந்த நலனுக்கு உகந்தது” எனக்
நாடுகளுக்கும் அதிர்ச்சியைக் க�ொடுத்திருக்கின்றது. கூறினார். இது ஒரு அறிவுரை ப�ோல இருந்தாலும்,
இந்த நிலையில்தான் அவசரம் அவசரமாக இலங் இதில் மறைமுகமான எச்சரிக்கை ஒன்றிருப்ப
கைக்கு நெருக்கடியைக் க�ொடுக்கும் வகையிலான தையும் அவதானிக்கலாம்.
புதிய நகர்வுகளை இந்தியா மேற்கொண்டிருக்கி 	கடந்த மாதம் க�ொழும்பில் உயர் மட்ட
ன்றது.
தலைவர்களுடன் உரையாடியப�ோது நல்லிணக்க
கிழக்கு முனையத்தை யாருக்கும் விற்கப் செயல்முறைக்கு இந்தியாவின் ஆதரவை மீண்டும்
ப�ோவதில்லை எனவும், அதன் பங்குகள் முழுமை வலியுறுத்துவதாக அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இதன்
யாக துறைமுக அதிகார சபையிடமே இருக்கும் ப�ோது மேலும் தெரிவித்தார். “ஐக்கிய இலங்கைக்
எனவும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச கடந்த குள் சமத்துவம், நீதி, சமாதானம் மற்றும் க�ௌர
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ய�ோருடனான சந்திப்பில் இது த�ொடர்பில் கலந்
துரையாடினேன்.
இலங்கையில்
நல்லிணக்க
செயல்முறைக்கு இந்தியாவின் ஆதரவு நீண்ட
காலமாக உள்ளது என்பதை நான் மீண்டும் அவர்
களிடம் வலியுறுத்தினேன். தமிழர்களின் நலனைப்
பாதுகாப்பது த�ொடர்பான பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு
காண்பதற்கான உறுதிப்பாட்டை நிறைவேற்ற
அனைத்து மட்டங்களிலும் இந்தியா இலங்கைக்கு
த�ொடர்ந்து அழைப்பு விடுத்துள்ளது” என்றும்
ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார்.
	கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் ஈழத் தமிழர்
பிரச்சினை குறித்து இந்தியா பெருமளவுக்கு ம�ௌன
மாகவே இருந்தது. ராஜபக்ஷக்களின் ஆட்சி மீண்
டும் ஏற்பட்ட பின்னர்தான் இந்தப் பிரச்சினையை
அதிகளவுக்கு அவர்கள் பேசத் த�ொடங்கியுள்ளார்
கள். “அனைத்து இன மக்களினதும் அபிலாஷைக
ளுக்கு ஏற்றவாறு தீர்வு காணப்பட வேண்டும்”
என்பதுதான் இந்தியாவின் நிலைப்பாடாக அண்
மைக்காலம்
வரையில்
இருந்திருக்கின்றது.
ஆனால், இப்போது தமிழ் மக்களுடைய அபிலா
ஷைகள் குறித்து இந்தியா ‘மீண்டும்’ பேசத்
த�ொடங்கியிருக்கின்றது.
இது தமிழ் மக்கள் மீது ஏற்பட்ட திடீர்க்
காதலால�ோ அல்லது, ஈழத் தமிழர்களின் பிரச்சி
னைக்கு நியாயமான தீர்வு கிடைக்க வேண்டும்
என்பதால�ோ அல்ல. “இந்தியா எம்முடன் நிற்கின்
றது” எனவ�ோ, க�ொழும்பின் மீது அழுத்தம் க�ொடுக்
கின்றது என்றோ இதனைப் பார்த்து தமிழ் மக்கள்
புழகாங்கிதம் அடைந்துவிட முடியாது. 1980 களில்
பிராந்தியத்தில் அமெரிக்காவின் ஆதிக்கத்தை எதிர்
க�ொள்வதற்கு தமிழர் பிரச்சினையை இந்தியா
எப்படிப் பயன்படுத்தியத�ோ, அதேப�ோல, இப்
ப�ோது சீனாவை எதிர்கொள்ள தமிழர் பிரச்சி
னையை புதுடில்லி கைகளில் எடுக்கின்றது.
முள்ளிவாய்க்கால் படுக�ொலைகள் இடம்
பெற்ற ப�ோது, அமைதியாக இருந்த இந்தியா, யாழ்.
பல்கலைக்கிழகத்தில் முள்ளிவாய்க்கால் நினை
வுச் சின்னம் அழிக்கப்பட்ட ப�ோது அதற்கு
எதிராக உடனடியாகவே களத்தில் இறங்கியது.
இந்தியத் தூதுவர் பிரதமர் மஹிந்தவுக்கு க�ொடுத்த
அழுத்தத்தையடுத்தே பிரச்சினையில் முக்கியமான
திருப்பம் ஏற்பட்டது என்பது இரகசியமானதல்ல.
கிழக்கு முனையத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான
அழுத்தங்களைக் க�ொடுக்க அதனை இந்தியா
பயன்படுத்தியது. அதனைவிட, ஜெனீவாவும் இந்தி
யாவின் துரப்புச் சிட்டுக்களில் ஒன்று.
இந்தளவு துருப்புச் சீட்டுக்களைப் பயன்ப
டுத்தியும், கிழக்கு முனையம் இந்தியாவுக்குக்
கிடைக்கவில்லை. இந்த நிலையில்தான் இந்திய
நாடாளுமன்றத்திலும் இந்தப் பிரச்சினை எதிர�ொ
லிக்கத் த�ொடங்கியுள்ளது. இந்த நிலையில்தான்,
இந்தியாவுடனான பிரச்சினைகளை பரஸ்பரம்
பேச்சுக்களின் மூலமாகத் தீர்த்துவிட முடியும் என
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உள்ள தமிழ்
திருக�ோணமலையில்
பேசும் மக்கள் பெப்ரவரி 4ஆம்

திகதி சுதந்திர தினத்தைத் துக்கதினமாக
அனுஸ்டிக்க முடிவு செய்தார்கள்.
அங்கு வாழ்ந்த சிங்கள மக்கள்
சுதந்திர தினத்தைக் க�ொண்டாட விரும்
பினார்கள். எனவே இருசாராருக்கும்
தகராறு ஏற்படாமல் பாதுகாக்க வேண்டிய ப�ொறு
ப்பு மாகாண அதிபர் திரு.மக்கேய்ஷருக்கும்
ப�ொலிஸாருக்கும் ஏற்பட்டது.

jhafj;jsk;

jpahfp

thuhe;j kpd;dpjo;;
ngg;utup 07> 2021

06

fl;Liu

கூக்குரல் கிளம்பிற்கு.
நடராஜா
என்கிற இளைஞரின் மார்பில் குண்டு
பாய்ந்ததினால் அவர் கதறிக் க�ொண்டு
அடிசாய்ந்தார்துடிக்கத் துடிக்க அவர்
உயிர் பிரிந்தது. திரு.வ.நடராஜா என்கிற
மற்றொரு இளைஞர் படுகாயப் பட்டார்.
முதியவர் ஒருவரின் கண்களினூடாக
குண்டு பாய்ந்துவிட்டது. இன்னொரு இளைஞ
ருக்கு நெற்றியில் காயம்பட்டது. மற்றும் பலரு
க்கும் காயங்கள் ஏற்பட்டன. சன சமுத்திரம்
அல்லோலகல்லோலப்பட்டது. எங்கும் குழப்
பம். எங்கும் கலவரம். எங்கும் பயங்கரத் தத்தளி
ப்பு நிலவியது. கூட்ட த்தைக் கலைந்து ப�ோகு
மாறு மாவட்ட நீதிபதி திரு. கந்தசாமி கட்டளை
யிட்டார். கூட்டம் கலைந்தது.
துப்பாக்கியினால் தாக்குண்டவர்கள் ஆஸ்
பத்திரி ந�ோக்கி விரைந்து எடுத்துச் செல்லப்பட்
டனர். நடந்தது இதுதான் வெளியில் தலைவர்க
ளும், மக்களும் பேச்சுவார்த்தை நடத்திக் க�ொண்
டிருக்கையில், சிங்களவர்கள் திரண்டு ப�ொதுச்
சந்தை வாயில்களை மறைத்து நிற்க, சிங்களவர்
ஒருவர் ப�ொதுச்சந்தைக்குள் மறைந்து நின்று,
ப�ொதுச்சந்தை கிராதித் துவாரத்தின் மூலம் இரட்
டைக் குழல் துப்பாக்கியினால் குருட்டுவாக்கில்
கூட்டத்தை ந�ோக்கி இரண்டு முறை சுட்டிருக்கி
றார். ரவைகள் நாலா திசைகளிலும் பாய்ந்து,
தமிழ் மக்களைப் பலிக�ொண்டன.
	க�ொடி காக்கும் பணியில் தியாகி நடராஜன்
தன் இன்னுயிரைப் பணையம் வைத்தார்.
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சமரச விவகாரம்

அரசாங்க ஏஜன்ட் திரு.மக்கேய்ஷர் 3ஆம்
திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு மகாநாடு கூட்டி
தமிழ் மக்கள் துக்கம் அனுஸ்டிக்கவும், சிங்கள
மக்கள் சுதந்திரதினம் க�ொண்டாடவும் எப்படி
வசதி செய்யலாம் என்று ஆல�ோசனை நடத்தி
னார்.
இந்த ஆல�ோசனையின் பிரகாரம் காலை 6
த�ொடக்கம் பிற்பகல் 2 மணி வரை தமிழ் பேசும்
மக்கள் துக்கதின ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்துவ
தென்றும், பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாலை 6
மணிவரை சிங்கள மக்கள் சுதந்திர தினத்தைக்
க�ொண்டாடுவதென்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது.
தமிழர் தங்கள் இல்லங்களிலும், ஸ்தாபன
ங்களிலும் கறுப்புக்கொடி உயர்த்துவதென்றும்
சிங்களவர்கள் தங்கள் இடங்களில் சிங்கக்கொடி
உயர்த்துவதென்றும் ஒருவரைய�ொருவர் நிர்ப்பந்
திப்பதில்லை என்று முடிவு செய்யப்பட்டது.

ப�ொதுச்சந்தை விவகாரம்

ஆனால் திருமலை ப�ொதுச்சந்தை பற்றி
ஒரு பிரச்சினை கிளம்பிற்கு. திருமலை ப�ொது
ச்சந்தை நகரசபைக்கு ச�ொந்தமான கட்டடமா
கும். திருமலை நகரசபை, சபைக் கட்டடத்திலும்,
அதற்கு ச�ொந்தமான இடங்களிலும் கறுப்புக்
க�ொடி உயர்த்துவதென முடிவு செய்திருந்தது.
இதன்படி ப�ொதுச்சந்தை த�ொகுதியிலும் கறுப்புக்
க�ொடி உயர்த்த நகர சபைக்கு உரிமையுண்டு.
ஆயினும் ப�ொதுச்சந்தை முழுவதிலும் சிங்கள
வியாபாரிகளே
இடம்பிடித்திருந்தமையால்
அங்கு கறுப்புக்கொடி ஏற்றுவது அவர்களைப்
புண்படுத்தும் என்று வாதிக்கப்பட்டது.
முடிவில் ப�ொதுச்சந்தை கட்டடத்தில் சிங்
கக்கொடியும் ஏற்றக்கூடாது, கறுப்புக்கொடியும்
ஏற்றுவதில்லை. அதனை ஒரு ப�ொது இடமாகக்
பாவிக்க வேண்டும் என்று சுமூகமான முடிவு
செய்யப்பட்டது.
இந்தளவிற்கு திருமலையில் வாழும் தமிழ்
பேசும் மக்களும், நகர சபையினரும் பெருந்தன்
மையாக விட்டுக்கொடுத்தனர். மரக்கறிச் சந்தை
யிலும் மீன் விற்பனவுச் சந்தையிலும் எந்தவித
மான க�ொடியும் ஏற்றுவதில்லையென்ற முடிவை
தமிழரும் சிங்களவரும் ஒப்புக்கொண்டனர்.

ஊர்வலம்

4ஆம் திகதி காலையில் பல்லாயிரக்கணக்
கான தமிழ் பேசும் மக்கள் கறுப்புக் க�ொடிகளைப்
பிடித்துக் க�ொண்டும் கறுப்புச் சின்னங்களை
அணிந்து க�ொண்டும் மடத்தடி சந்தியிலிருந்து
நகரசபை காரியாலயத்தை நாடி அமைதியுடன்
ஊர்வலமாகச் சென்றனர்.
இவ்வூர்வலத்தைத் திருமலை பிரதிநிதி
திரு. என்.ஆர். இராஜவர�ோதயம், ஊர்காவற்றுறை
பிரதிநிதி வி.ஏ.கந்தையா, கப்டன் ஏ.ஸி.கனக
சிங்கம், டாக்டர் துரைநாயகம் ஆகிய�ோர் முன்னி
ன்று நடத் தினர்.
ஊர்வலம் நகரசபைக் காரியாலயத்தை
அடைந்ததும் நகரசபை தலைவர் திரு.த.ஏகா
ம்பரம் அங்கு ஒரு கறுப்புக் க�ொடியை ஏற்றி
வைத்து உணர்ச்சிகரமாக ஒரு ச�ொற்பொழிவை
நிகழ்த்தினார். பின்னர் அங்கு திரளாக சென்று
திருமலை மணிக்கூண்டுக் க�ோபுரத்தின் மீதும்
கறுப்புக்கொடி உயர்த்தினார்.
இதைத் த�ொடர்ந்து திருமலை காளி

க�ோயில் முன்றலில் ஒரு பிரமாண்டமான ப�ொது
க்கூட்டம் நடைபெற்றது. அக்கூட்டத்தில் திரு.
இராஜவர�ோதயம் தலைமைதாங்கி சுமார் மூன்று
நிமிடங்கள் பேசியிருக்கலாம். அப்போது கூட்டத்
தில் ஒரு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. வீர இளைஞர்கள்
மரக்கறி – மீன் சந்தையை நாடி ஓட்டம் பிடித
தனர். என்ன காரணம் என்று பார்த்தப�ோது,
கண்ணியமாகச் செயற்பட்ட ஒப்பந்தத்தைமீறி
சிங்களவர்கள் சிலர் மீன் சந்தையிலும், மரக்கறி
சந்தையிலும் தனிச் சிங்கள க�ொடிகளை ஏற்றி
வைத்து விட்டனர் என்று தெரியவந்தது.

காவல்துறை, இராணுவம்

உடனே அங்கிருந்த தலைவர்களும் அந்த
இடத்திற்குச் சென்றனர். மாகாண அதிபருக்கும்,
மாவட்ட
நீதிபதிக்கும்,
ப�ொலிஸாருக்கும்,
த�ொலைபேசி அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. அனை
வரும் அங்கு வந்து சேர்ந்தனர். இராணுவமும்,
ப�ொலிஸ் படையும் கூட துப்பாக்கிகள் சகிதம்
அங்கு வந்து வட்டமிட்டு அணிவகுத்து நின்றன.

முடிவை மீறுவதா?

மாகாண அதிபர் மக்கேய்ஷரும் தலைவர்
களும் ப�ொதுச்சந்தை கட்டடங்களிலிருந்து சிங்கக்
க�ொடிகளை இறக்கி சமாதானத்தைக் காக்கு
மாறும் அன்பாக வேண்டுக�ோள் விடுத் தனர்.
ஆனால் சிங்களவர்கள�ோ, மணிக்கூண்டு க�ோபுரத்
தின் மீது ஏற்றப்பட்ட கறுப்புக்கொடியை இறக்க
வேண்டும் என்று அடம்பிடித்தனர்.
அவர்களின் க�ோரிக்கை நியாயமற்றது
என்றும் மணிக்கூண்டு க�ோபுரம் நகரசபையின்
உடமை என்றும் முதல் நாள் மாநாட்டில் ப�ொது
ச்சந்தை மட்டுமே ப�ொது இடமாக ஒப்புக்
க�ொள்ளப்பட்டதென்றும், மணிக்கூண்டு க�ோபு
ரம் ப�ொது இடமாகாது என்றும் வாதிக்கப்பட்டது.
தமிழ் பேசும் மக்கள் அந்த இடத்தில்
ஆயிரக்கணக்கில் திரண்டுவிட்டனர். சிங்கள
வர்கள் எல்லோரும்கூட்டமாகத் திரண்டு ப�ொதுச்
சந்தையின் இரு தலைவாசல்களையும் அடைத்து
நின்றனர்.

துப்பாக்கி முழங்கிற்று

இந்த நேரத்தில் டும்..டும்..என்று இரு
வெடிய�ோசைகள் கிளம்பின. எங்கேய�ோ பட்
டாசு க�ொளுத்தப்படுகிறதென்று ஆரம்பத்தில்
மக்கள் எண்ணினார்கள்.
ஆனால் அந்தோ பரிதாபம்..! கூட்டத்தில்

ஒருவர் கைது

	மேற்படி துப்பாக்கி சம்பவம் சம்பந்தமாக
சந்தேகத்தின் பேரில் எல்.ஜி.மனுவல் சில்வா
என்ற சிங்களவர் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.
க�ோர்ட்டில் ஆஜர் செய்தப�ோது இம்மாதம் 15ஆம்
(1957) திகதிவரை அவரை விளக்கமறியலில்
வைக்கும்படி நீதிபதி உத்தரவிட்டிருக்கிறார்.
திருமலை துப்பாக்கிச்சூட்டு சம்பவத்தை
யடுத்து நகரத்தில் பல பகுதிகளிலும் ஆங்காங்கு
சில சிறுசிறு கலவரங்கள் ஏற்பட்டன. சிங்களவர்
கள் தெருக்களில் தாக்கப்பட்டனர் என்றும், சிங்
கள வர்களுக்கு ச�ொந்தமான சில கடைகள் தீயி
டப்பட்டனவென்று தெரிகிறது.

சிங்களவர் வெளியேற்றம்

திருமலையில் இருந்த பல சிங்கள முத
லாளிகளும், மற்றைய�ோரும் குடும்ப சகிதம் திரு
மலையைவிட்டு வெளியூர்களுக்கு சென்றனர்
என்று தெரிகிறது. இப்போது திருமலையில்
அமைதி நிலவுகிறது.
இராணுவமும் ப�ொலிஸாரும் காவல்
புரிகின்றனர். ஆயினும் இந்த நிமிடம் வரையில்
கலவரங்கள் தனிந்துவிட்டதாகத் தெரியவில்லை.
ஒரு மைல தூரத்திற்கு இறுதி ஊர்வலம்.
துப்பாக்கிக் குண்டுக்கு இரையான திரு
நடராஜன் ஸ்தலத்திலேயே மரணமானார். குண்டு
மார்பின் ஊடாகப் பாய்ந்திருந்தது. திரு. நடராஜனு
டைய பிரேதத்தையும், மற்றும் காயப்பட்டவர்
களையும் உடனடியாகத் திருமலை ஆஸ்பத்திரி
க்கு எடுத்துச் சென்றனர். அவர்களைப் பின்
த�ொடர்ந்து திரு.வி.ஏ.கந்தையா ஆஸ்பத்திரிக்கு
சென்றார்.

கந்தையாவின் கண்ணீர்

ஆஸ்பத்திரியின் முன்னால் திரு.நடரா
ஜனின் பிரேதம் வளர்த்தப்பட்டிருந்ததைக் கண்ட
திரு.வி.ஏ.கந்தையாக வாய்விட்டுக் கதறியழுதார்.
அவருடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் சாரை
சாரையாக ஓடிற்று. பிரேதத்தைச் சுற்றியிருந்த
வர்கள் திரு. கந்தையாவைக் கண்டதும் “ஐயா
முடிந்தது, வளர்த்திவிட்டோம்.. இத�ோ பாருங்கள்
ஐயா” என்று கதறினார்கள்.

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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த்தளிப்பு - உஷாந்தன், வரவேற்பு
றஞ்சுதமலர்,அறிமுகம்யோ.
புரட்சி,வெளியீடு இந்த நூலுக்
கான ஆக்கங்களை அளித்த
கதையாளர்கள்,
நூல்நயத்தல்
மணலாறு விஜயன், இசையாளர்
களின் இசை விருந்து, நூல�ோ
டும் பலவ�ோடும் நிலாந்தன் என
அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
		
இந்த நூல் ஈழத்
தமிழ் இலக்கிய உலகில் ப�ோர்
க்கால வாழ்க்கையின் ஒரு புதிய
தரிசனத்தைப் பிரசவித்திருக்கின்
றது எனக் கூறினால் மிகையா
காது. அதுவ�ோர் இலக்கியப்
படைப்பாக - வரலாற்றுப் பதி
வாக, ஒரு வாழ்வியலின் ஆவண
மாக மிளிர்கின்றது.
ப � ோ ர ்க்கா ல த் தி ல்
சீ றி வ ந ்த ( ஷெல ்க ள் ) எ றி

மற்றும் அவருடைய புதல்வி கானநிலா உட்பட
மருத்துவர்கள், எழுத்தாளர்கள், படைப்பாளிகள்
என பலதரப்பட்டவர்களும் இந்த நூலுக்கான
ஆக்கங் களில் பங்கர் காலத்து வாழ்க்கையைப் பற்றி
கதை கதையாக அவர்கள் விபரித்திருக்கின்றார்கள்.
அவற்றுக்கு ஓவியங்களும் உயிரூட்டி இருக்கின்
றன.
‘இந்தக் கதைகளும் ஓவியங்களும் வாழ்ந்த
வாழ்வியல் தருணங்கள். எந்த அலங்காரங்களும்
மிகைப்படுத்தல்களும் இல்லாத உண்மைகள்’
என்பது, இந்த நூல் பற்றிய அதன் த�ொகுப்பாசிரியர்
வெற்றிச்செல்வியின் கூற்று.
உயிர்காக்கும் துணையாகத் திகழ்ந்த பங்கர்
கள் பற்றிய படைப்புக்கள் அரிதாகவே இருக்கி
ன்றன என்ற உணர்வு உந்தித் தள்ள அந்த ஊக்கமும்
ஆர்வமுமே அவரை பங்கர் கதைகளைத் த�ொகுத்து
நூலாக்கச் செய்தது.
‘ஈழத்தமிழ் மக்கள�ோடு இரண்டறக் கலந்த
வாழ்க்கை முறையாகியிருந்த பதுங்கு குழிகாலங்
களை மீட்க முடிந்ததில் நிறைவே’ என இந்த நூலா
க்க முயற்சியின் வெற்றி குறித்து வெற்றிச் செல்வி
திருப்தி காண்கின்றார்.
இந்த நூலுக்கான ஆக்கங்களை அளித்துள்ள
வர்களில் கானநிலா குறிப்பிடத் தக்கவர். துடிப்பும்
செயல்வேகமும் மிக்க 17 வயது பாடசாலை
மாணவி. சுவிற்சலாந்தில் ஐந்து வருடங்களாக
வசித்து வருகின்றார். அந்த நாட்டின் கல்வி முறை
கணைகள், பீரங்கிகளில் இருந்து பாய்ந்து வந்த மைக்கமைய இரண்டாம் வருட கல்லூரி மாணவி.
குண்டுகள், வானில் இருந்து வேகமாக வந்து அதேவேளை, ஜெனிவா தமிழ்ப்பள்ளி யில் 12 ஆம்
தாக்கிய விமானக் குண்டுகள், திடீரென தாக்கிய வகுப்பில் கல்வி பயில்கின்றார்.
	பங்கர் நூலுக்கான ஆக்கம் தாயகத்திலான
தனது குழந்தைப் பருவத்தை மீண்டும�ொருமுறை
வாழ்ந்த அனுபவத்திற்கு தன்னை உள்ளாக்கிய
த�ோட்டாக்கள் என்பவற்றில் இருந்து இந்த பதுங்கு தாகக் கானநிலா குறிப்பிடுகின்றார்.
குழிகள்தான் இலட்சக் கணக்கான மக்களின்
‘கதைகள் எழுதி அவ்வளவாகப் பழக்கம்
உயிர்களைப் பாதுகாத்தன.
இல்லை. அதனால் கதை என்றவுடன் சற்று தயங்கி
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ர்க்காலத்தில் உயிர்ப் பாதுகாப்பு
என்பதே ப�ொதுமக்களின் ஒரே இல
க்கு. ம�ோதல்களில் ஈடுபட்டிருந்த தரப்பினர்
எப்படி யேனும் வெற்றியடைந்துவிட வேண்டும்
என்ற முனைப்பில் இருந்தனர். ஆனால் இடையில்
அகப்பட்டிருந்த ப�ொதுமக்களை உயிரச்சமே ஆட்
க�ொண்டிருந்தது. மரணம் எந்தவேளையிலும் எந்த
வடிவத்திலும் வரலாம் என்பதே அன்றைய நாளின்
நிரந்தர விதியாக இருந்தது. இதனை அவர்கள் நிதர்
சனமாக உணர்ந்திருந்தார்கள்.
உயிர்களைக் க�ொல்வது பாவம் என்பது
மனுக்குலப் ப�ொது நியதி. ஆனால் ப�ோர்க்களங்
களில் எதிரியாகக் களத்தில் இருப்பவர்களைத் தாக்
கிக் க�ொல்கின்ற உயிர்க்கொலை அங்கீகரிக்கப்பட்ட
ஒன்றாக இருந்தது. இருக்கின்றது. அந்த அங்கீகாரத்
திலும் ப�ோர்க்கள தர்மம் அல்லது யுத்த தர்மம்
கடைப் பிடிக்கப்பட வேண்டும் என்ற நியதி – நிபந்
தனை முக்கியமானது.
இது அரசர் காலத்துக்கு மட்டுமே உரியதல்ல.
நவீன காலத்திலும் இது வலியுறுத்தப்படுகின்றது.
வற்புறுத்தப்படுகின்றது. ஆனால் அது முறையாகக்
கடைப்பிடிக்கப்படவில்லை என்பதே வரலாறு.
ப�ோர்க்காலத்தில் மனித உரிமைகள் மதிக்க
ப்படவில்லை. ப�ோர்க்குற்றங்கள் இழைக்கப்பட்
டன என்பது த�ொடர்ச்சியான குற்றச்சாட்டு. இந்தக்
குற்றச்சாட்டுக்கு ஓர் ஆதாரமாக அன்றைய பாதுகாப்
புக்காக மக்கள் பங்கர்களை - பதுங்குகுழிகளைநாடி
இருந்தார்கள்.
	பதுங்குகுழி பாதுகாப்பென்பது உலகளா
வியது. உலக மகா யுத்தங்களில் இந்த பதுங்குகுழி
கள் அகழிகளாக அமைக்கப்பட்டு, ப�ோரில் ஈடுபட்
டிருந்தவர்களுக்கும், ப�ொதுமக்களுக்கும் பாதுகா
ப்பு வழங்கி இருக்கின்றன. அதன் அடிய�ொட்டி
இலங்கை யுத்தத்திலும் மக்கள் பதுங்கு குழிகளில்
தஞ்சம் புகுந்திருந்தார்கள். வீடுகள்தோறும் இந்த
பங்கர்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. பாடசாலைகள்,
அலுவலகங்கள் ப�ோன்ற ப�ொது இடங்களிலும்
அமைக்கப்பட்டிருந்த பங்கர்கள், வான்வழி தாக்கு
தல்கள் மிகுந்திருந்த தருணங்களில் மாணவர்கள்,
சிறுவர்கள், பெரியவர்கள் என பலரையும் பாது
காத்திருக்கின்றன.
இத்தகைய அன்றைய ‘பங்கர் வாழ்விய
லைத்’ தத்ரூபமாகப் படம்பிடித்துக் காட்டியிருக்கி
ன்றது ‘பங்கர்’ நூல்.
எங்கட புத்தகங்கள் அமைப்பின் நிறுவுநர்
குலசிங்கம் வசிகரனின் தலைமையில் இந்த நூல்
07.02.2021 ஞாயிறன்று யாழ்ப்பாணம் ப�ொதுநூலக
மண்டபத்தில் அரங்கேறுகின்றது. இந்த விழாவு
க்கான அழைப்பிதழின்படி - நிகழ்வின் த�ொகு
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அவற்றில்
பிரசவங்கள்
நடைபெற்றிருக்
கின்றன. ப�ொழுதைப் ப�ோக்கி ப�ோரச்சத்தின் மத்
தியிலும் மனங்களை இலகுபடுத்திய பகிடி கதைக
ளும் இவற்றில் பேசப்பட்டிருக்கின்றன. மருத்துவ
சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆறாத் துயர
த்தை ஆற்றிக் க�ொள்வதற்காக கண்ணீர் ஆறாகப்
பெருக்கெடுத்துமிருந்தன. அதே பதுங்கு குழிகளுக்
குள் சிக்கி பலர் மாண்டுப�ோன துயர சம்பவங்களும்,
காயங்களுக்கு உள்ளாகிக் குற்றுயிர�ோடு இருந்தவர்
களைக் கைவிட்டு வந்த சம்பவங்களும் இல்லாமல்
இல்லை. உயிர�ோடு இருந்தவர்களை பங்கர்களில்
கை நழுவ விட்டுவந்து ஆற்றாமையினால் அழுது
அரற்றுகின்ற அனுபவங்களும் இருக்கின்றன.
இந்தப் பதுங்கு குழிகளுக்குள் அர்த்தமுள்ள
அற்புதமான வாழ்க்கையும் அடங்கி இருக்கின்றது.
நெஞ்சை முறித்து நினைக்கும் த�ோறும் மயங்கிச்
சரியச் செய்கின்ற நிலைமைகளும் அவற்றில் இருக்
கின்றன. இவை குறித்து 26 பேர் தங்களுடைய
வாழ்வியல் அனுபவங்களின் ஊடாக இந்த நூலில்
பேசியிருக்கின்றார்கள். கருணை நதி நாவலின்
படைப்பாளியும் கவிஞருமாகிய மிதயா கானவி

னேன். இக்கதையை எழுத முற்படும்போது, எனது
குழந்தைப் பருவத்தை இன்னொரு முறை வாழ்
வது ப�ோலிருந்தது. எனது குழந்தைப் பருவத்தை
மறுமுறை வாழ்வதில் எனக்கு ஆனந்தமே. இருப்
பினும் பல மறக்க முடியாத சம்பவங்கள் நடந்த
தால�ோ என்னவ�ோ சில நேரம் அவை கசப்பாய்
தெரிகின்றன. இந்தக் கதையைத் த�ொடங்கிய
ப�ோது க�ொஞ்சம் பயமாகவே இருந்தது. பின்தான்
உணர்ந்து க�ொண்டேன் - இது கதையல்ல. என்
வாழ்க்கை என்று’ என்பது அவருடைய கன்னி
எழுத்தனுபவம்.
‘முதன் முறையாக என் கதை, புத்தகத்தில்
வரப்போகும் செய்தி கேட்டு துள்ளிக் குதித்தேன்.
இந்த மகிழ்வான தருணத்தில் என் கதையையும்
இந்தப் புத்தகத்தின் ஓர் அங்கமாக ஏற்றுக்கொண்ட
பூனைக்குட்டிக்கும் (சிறுவயது முதலே தனது
தாயாரின் த�ோழியாகிய வெற்றிச்செல்வியை நன்கு
அறிந்தவர். அவரை பூனைக்குட்டி என்றே அழை
ப்பது வழக்கம்) என் குழந்தைப் பருவத்தை மனதில்
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முனைப்புக் க�ொண்ட ஆக்கிரமிப்பு
இராணுவ
ஆட்சிக்கு எதிராகத் தமிழ்பேசும் மக் கள்

வரலாறு காணாத வகையில் எழுச்சி க�ொண்டிருக்
கின்றார்கள். இந்த எழுச்சிக்கு ஆட்சியாளர்களின்
இன மையக் க�ொள்கையே முக்கிய காரணம்.
சிங்கள ப�ௌத்த தேசியமே ஆட்சியாளர்களின்
நீண்ட நெடுங்கால அரசியல் க�ொள்கை. அந்த ஆட்சி
வழித்தடத்தில் ராஜபக்சாக்கள் தன்னின உயர்மோக
அடிப்படைவாதிகளாக மாறியிருக்கின்றனர்.
	வெல்ல முடியாததாகக் கருதப்பட்ட யுத்த
த்தில் அவர்கள் அடைந்த இராணுவ வெற்றியே
இந்த மாற்றத்திற்கு முக்கிய காரணம். அதியுச்ச
இராணுவ பலப்பிரய�ோகமும் சர்வதேச நாடுக
ளின் ஒத்துழைப்புமே இந்த வெற்றிக்கான மூலாதா
ரம். அந்த இராணுவ வெற்றி அவர்களை இனமை
யவாதிகளாக்கி இருக்கின்றது. அந்த இனமைய
வாத மனப்போக்கிலேயே ஜனாதிபதி க�ோத்தா
பாய ராஜபக்சவின் ஆட்சி முறைமை ‘ஒரே நாடு
ஒரே சட்டம்’ என்ற க�ோட்பாட்டின் கீழ் வடிவம்
பெற்றிருக்கின்றது.
ஆனால் இராணுவ வெற்றி என்பது
நிலைத்து நிற்கத்தக்க அரசியல் க�ொள்கையாக
முடியாது. ஆயினும் சிங்கள ப�ௌத்த தேசியப்
ப�ோக்கில் சிங்கள மக்களை இந்தக் க�ொள்கையில்
அவர்கள்
வெற்றிகரமாகத்
தம்வசப்படுத்திக்
க�ொண்டுள்ளார்கள்.
“நான் ஒரு சிங்கள ப�ௌத்த தலைவர். அதை
வெளிப்படுத்த ஒருப�ோதும் தயங்கமாட்டேன்.
ப�ௌத்த ப�ோதனைகளின்படியே நான் இந்த
நாட்டை நிர்வகிக்கிறேன்” என்றும் “நீங்கள் கேட்ட
தலைவர் நான். நீங்கள் என்னிடம் ஒப்படைத்த
ப�ொறுப்பை நான் குறைவின்றி நிறைவேற்று
வேன்” என்றும் 73 ஆவது சுதந்திரதின வைபவத்தில்
‘நாட்டு மக்களுக்கு’ ஆற்றிய உரையில் ஜனாதிபதி
க�ோத்தாபாய ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ள கூற்று
அவருடைய ஆட்சி முறையின் தன்மையை வெளி
ப்படுத்தி இருக்கின்றது.
சிங்கள ப�ௌத்த தேசியக் க�ொள்கையின்
அடிப்படையில் இந்த நாடு சிங்கள ப�ௌத்தர்க
ளுக்கே உரியது என்பது பேரின அரசியல்வா
திகளின் ஆட்சிக் க�ொள்கை. ஆனால் சிங்கள ப�ௌத்
தர்கள் தவிர்ந்த ஏனைய இனத்தவர்களுக்கு இங்கு
இடமில்லை என்பது ராஜபக்சாக்களின் அடிமன
அரசியல் நிலைப்பாடு. இதுவும் ஜனாதிபதியின்
சுதந்திர தின உரையில் துல்லியமாக வெளிப்பட்
டிருக்கின்றது.
ஏனெனில் அவருடைய உரையின் அடிநா
தம் நாட்டில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்காகவுமாக
அமையவில்லை. மாறாக இனவாத அரசியல் பிர
சாரத்தில் எடுபட்ட நிலையில் ஜனாதிபதி தேர்த
லில் தனக்கு வாக்களித்த 69 இலட்சம் சிங்கள
ப�ௌத்த மக்களை ந�ோக்கி, திருப்திப்படுத்தி அவர்
களுக்கு மகிழ்வூட்டும் வகையிலேயே அவர் உரை
யாற்றி உள்ளார்.
இராணுவ வெற்றி என்பது ஓர் அரசியல்
ப�ோதையாகவே ராஜபக்சாக்களை ஆக்கிரமித்திருக்
கின்றது. ஜனநாயக ஆட்சி முறையின் கீழான சிவில்
நிர்வாகத்தில் இராணுவ அதிகாரிகளையும், யுத்தக்
குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு உள்ளாகியவர் களையும்
உள்வாங்கி இருக்கின்ற ஜனாதிபதி க�ோத்தாபாய
வின் ஆட்சி நிர்வாகப் ப�ோக்கு இதனை உறுதிப்ப
டுத்துவதாக அமைந்திருக்கின்றது.
ஜனாதிபதி க�ோத்தாபாயவின் இராணுவ
மயமான நிர்வாகப் ப�ோக்கும் பேரினச்சார்பு முனை
ப்பும், அரசியல் பிடிவாத நிலைப்பாடும் அவரை
சர்வாதிகாரப் ப�ோக்கில் இட்டுச் செல்வதைக் காண
முடிகின்றது. ஆனால் அவருடைய தன்னின தன்மத
உயர்மோக நிலைப்பாடு, அரசாங்கத்தின் இந்த

ஆபத்தான ப�ோக்கை சிங்கள மக்களின் கண்களில்
இருந்து மறைத்திருக்கின்றது.
இறுதி யுத்தத்தில் இடம்பெற்ற மனித
உரிமை மீறல்கள், சர்வதேச மனிதாபிமான சட்ட
மீறல்கள், ப�ோர்க்குற்றங்கள் என்பவற்றுக்கு ப�ொறு
ப்பு கூற வேண்டிய கட்டாயக் கடப்பாட்டில் அரசு
சிக்கியிருக்கின்றது.
யுத்தம் முடிந்த சூட்டோடு சூடாக இலங்
கைக்கு விஜயம் செய்த அப்போதைய ஐ.நா
செயலாளர் நாயகம் பான் கீ மூனிடம் மனித
உரிமை மீறல்கள் உள்ளிட்ட ப�ோர்க்கள மீறல்
செயற்பாடுகளுக்கு ப�ொறுப்பு கூறுவதாக அன்றைய
ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச ஒப்புக்கொண்டிரு
ந்தார். இதனடிப்படையில் இருவரும் இணைந்து
அறிக்கைய�ொன்றையும் வெளியிட்டிருந்தனர்.
ஆனால் காலப்போக்கில் ப�ொறுப்பு கூறலுக்கான
ஒப்புதலைப் பறந்தள்ளிய மகிந்த ராஜபக்ச இராணு
வம் எந்தவ�ொரு மனித உரிமை மீறல் செயற்பாடு
களிலும் ஈடுபடவில்லை என அடித்துக்கூறி, ப�ொறு
ப்பு கூறும் கடப்பாட்டைப் புறக்கணித்திருந்தார்.
ஆனால் ஆட்சிமாற்றத்தையடுத்து, ஐ.நாவி
னதும், சர்வதேசத்தினதும் நெருக்குதல்களை எதிர்
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த்து முகம் க�ொடுக்க முடியாத நிலையில் மைத்திரி
– ரணில் கூட்டு அரசாங்கம் ஐ.நா மனித உரிமைப்
பேரவையின் 30/1 தீர்மானத்தையும் அதனைத்
த�ொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்களுக்
கும் இணை அனுசரணை வழங்கி ப�ொறுப்பு கூறு
வதாக ஒப்புக்கொண்டது.
ஆனால் இராணுவ பின்புல அனுபவத்
த�ோடு, நேரடியாக ஜனாதிபதியாக அரசியலுக்குள்
பிரவேசித்துள்ள ஜனாதிபதி க�ோத்தாபாய ராஜபக்ச
மீண்டும் முருங்கை மரத்தில் ஏறிய வேதாளமாக
ப�ொறுப்பு கூறும் கடப்பாட்டைப் புறந்தள்ளியுள்
ளார்.
ஐ.நா மனித உரிமைப் பேரவையின் தீர்
மானங்களுக்கு அரசு என்ற ரீதியில் வழங்கப்பட்ட
இணை அனுசரணையில் இருந்து உடனடியாக
அவர் விலகி இருக்கின்றார். அத்துடன் ப�ோர்க்குற்ற
ங்கள் எதுவும் இழைக்கப்படவில்லை. ப�ொறுப்பு
கூற வேண்டிய அவசியமில்லை என்று முகத்திலடி
த்தாற்போன்று ஐ.நா மனித உரிமை ஆணையாளர்
மிச்செல் பச்லட்டின் அறிக்கைக்கு இலங்கையின்
ஐ.நாவுக்கான நிரந்தரப் பிரதிநிதி ம�ொகான் பீரிஸின்
ஊடாகப் பதிலளித்துள்ளார்.
ஐ.நா மனித உரிமைப் பேரவையின் தீர்மா
னங்களுக்கமைய உரிமை மீறல்களுக்கும் ப�ோர்
க்குற்றங்களுக்குப் ப�ொறுப்பு கூற வேண்டிய கடப்
பாடு என்பது சாதாரண விடயமல்ல. அது சர்வதேச
அளவிலான மிகவும் தீவிரமான அரசியல் சார்ந்த
ஒன்றாகும். ஆனால் அதனை உள்ளுர் அரசியலைக்
கையாளும் வகையிலேயே ஜனாதிபதி க�ோத்தா
பாய தலைமையிலான அரசாங்கம் கையாள முற்ப
ட்டிருக்கின்றது.
ஜனவரி மாதம் 28 ஆம் திகதி நடைபெற்ற
ப�ொதுச்சபை அமர்வில் ஐநாவின் செயலாளர்
நாயகம் அன்டனிய�ோ குட்ரஸ் தனது வருடாந்த
அறிக்கையை வாசித்தளித்தப�ோது, கருத்துரைத்த
இலங்கைக்கான ஐநா வதிவிடப் பிரதிநிதி ம�ொகன்
பீரிஸ் ‘வித்தியாசமான பங்கரவாதத்தைக் கட்ட
விழ்த்துவிட, வென்றடக்கப்பட்ட பயங்கரவாதிக
ளும் பயங்கரவாதமும் உலகத்தைப் பாதுகாப்பதற்
கான அந்த நாகரிகப் ப�ொறிமுறைகளைப் பயன்படு
த்துகின்றார்கள�ோ என்று த�ோன்றுகின்றது’ என
ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளரின் இலங்கை
த�ொடர்பான அறிக்கை குறித்து குற்றம் சுமத்தும்
வகையில் கருத்துரைத்திருந்தார்.
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வென்றடக்கப்பட்ட (விடுதலைப்புலிகளான) பயங்
கரவாதிகளின் மீள்வருகைக்கு ஜெனிவா ஒரு கருவி
யாகப் பயன்படுகின்றத�ோ என்பதே அவருடைய
குற்றச்சாட்டாகும்.
அனைத்துலக நாடுகளும் இலங்கை த�ொடர்
பான எந்தவ�ொரு விடயமும் குறிப்பிடப்படாத
ஐநா செயலாளர் நாயகத்தின் அறிக்கையில் கவனம்
குவித்திருந்த தருணத்தில் வேண்டாத விருந் தாளி
என்ற வகையில் அவருடைய கருத்து அமைந்திருந்
ததாக அவதானிகள் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றனர்.
	ம�ொகன் பீரிஸின் கருத்தை உடனடியாகவே
கடிந்துரைத்த ஐநா செயலாளர் நாயகம் அன்ரனிய�ோ
குட்ரஸ், முரண்பாட்டுக்குப் பின்னரான நிலையில்
நல்லிணக்கத்திலும், ப�ொறுப்பு கூறலிலுமே அனை
த்துலகமும், உலக அமைப்புக்களும் ஆர்வம் காட்டி
வருகின்றன. இதனை இலங்கை நன்கு புரிந்து
க�ொள்ள வேண்டும். நல்லிணக்கத்தையும் ப�ொறு
ப்பு கூறலையும் அர்த்தமுள்ள வகையில் மேற்
க�ொள்வதற்கு ஒத்துழைப்பதற்கானதே இலங்கை
மீதான இடையீடுகள் அனைத்தும் என்பதையும்
உணர்ந்து அதற்கேற்ற வகையில் செயற்பட வேண்
டும். என இடித்துரைத்துள்ளார்.
முன்னாள் நீதியரசர் சிராணி பண்டா
ரநாயக்காவை அரசியல் பழிவாங்கலின் மூலம்
பதவி இறக்கி அந்த இடத்திற்கு அரசியல் செல்
வாக்கின் மூலம் கைப்பற்றியிருந்த ம�ொகான்
பீரிஸ் ஜனாதிபதி க�ோத்தாபாய ராஜபக்ஷவினால்
ஐ.நாவின் இலங்கைக்கான நிரந்தர வதிவிடப்
பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
நீதித்துறையின் களங்கம் நிறைந்த அடையா
ளமாகக் கருதப்படுகின்ற ம�ொகான் பீரிஸ் ஆட்சி
யாளர்களின் மனங்களைக் குளிரச் செய்வதற்கா
கவே வேண்டாத கருத்துக்களை ஐநா ப�ொதுச்சபை
அமர்வின்போது வெளியிட்டதாக அவதானிகள்
கூறுகின்றனர்.
இதேவேளை, ஐநாவின் தலையீட்டுடன்
பக்கசார்பற்ற சுயாதீன சர்வதேச ப�ொறுப்புக்கூறல்
ப�ொறிமுறைய�ொன்றை நிறுவ வேண்டும் என்று
ஐநாவின் 16 நிபுணர் குழுக்கள் க�ொரிக்கை விடு
த்திருக்கின்றன.
சுதந்திரமான ஒன்றுகூடல், ஒன்றிணைவு
உரிமை மற்றும் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்படுவது
த�ொடர்பிலான ஐநாவின் செயற்பாட்டுக்குழு
உள்ளிட்ட பல்வேறு மனித உரிமைகள் சார்ந்த
விடயங்களுக்கான நிபுனர்கள் குழுவே இந்த க�ோரி
க்கையை முன்வைத்திருக்கின்றன.
இந்த நிபுணர்கள் குழுக்கள் 2015 ஆம் ஆண்டு
த�ொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு வரையில் இலங்
கைக்கு மேற்கொண்ட பத்து விஜயங்களின்போது
கண்டறிந்த விடயங்களின் அடிப்படையில் முன்
வைத்துள்ள 400 பரிந்துரைகள் பற்றிய அரசாங்கத்
தின் செயற்பாடுகள் த�ொடர்பிலான மதிப்பீட்டி
லேயே இந்த க�ோரிக்கை அமைந்துள்ளது.
எங்களுடைய விஜயங்களின்போது இயங்
காற்றல் மிக்க ஒரு சிவில் சமூகத்திற்கான வாயில்
திறக்கப்பட்டிருந்ததை கண்ணாரக் கண்டோம்.
ஆனால் அது மீண்டும் பாதுகாப்பற்றதாகவும்
இருண்டு மூடியதாக மாறியிருப்பதையும் அவதா
னித்தோம் என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்
றனர்.
	கடந்தகால குற்றங்களுக்குப் ப�ொறுப்பு
கூற வேண்டும். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி
வழங்கப்படுவதுடன் அனைத்து சமூகங்களுக்கி
டையிலும் நல்லிணக்கத்தை ஊக்குவிக்க வேண்
டும் எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தி இருக்கின்றனர்.
	கடும் ப�ோக்கிலான ஐநா மனித உரிமை
கள் ஆணையாளரின் அறிக்கையைத் த�ொடர்ந்து
வெளிவந்துள்ள இந்த ஐநா நிபுணர்கள் குழுவின்
க�ோரிக்கையும் ஐநாவில் இலங்கைக்கான வதி
விடப் பிரதிநிதி நடந்து க�ொண்டிருந்த முறையும்
இலங்கை அரசுக்கு சர்வதேச அளவில் அதிக
நெருக்கடிகளையும் கடினமான நிலைமைகளுக்கு
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க�ொழும்புத் துறைமுகத்தின் வரலாறு

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக
வர்த்தக முக்கியத்துவம் மிக்க க�ொழும்பு துறை
முகம் உலகின் 24ஆவது பெரிய துறைமுகமாகும்.
க�ொழும்புத் துறைமுகம் அரேபியர்கள், சீனர்கள்,
ர�ோமர்கள் அதிகம் வர்த்தகம் செய்யும் இடமாக
செயற்பட்ட ப�ோது பல அரேபியர்கள் அதைச் சுற்
றிக் குடியேறி இருந்தனர். 1505ஆம் ஆண்டு இலங்
கையை ஆக்கிரமித்த ப�ோர்த்துக்கேயர் அரபுக்க
ளை அங்கிருந்து விரட்டினர். 1656ஆம் ஆண்டு இல
ங்கையைக் கைப்பற்றிய ஒல்லாந்தர் க�ொழும்பை
தமது தலைநகராக்கினர். 1976இல் வந்த பிரித்தா னிய
ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் க�ொழும்பு துறைமுகத்தில்
பாரிய அபிவிருத்திகளைச் செய்தனர். 1953ஆம்
ஆண்டு துறைமுகத்தில் மேலும் அபிவிருத்திகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டன..

பல முனையங்கள்

ஆசிய நாடுகளின் ப�ொருளாதார வளர்ச்சி
யின் விளைவாக 1980களில் க�ொழும்பில் இரண்டு
க�ொள்கலன் முனையங்கள் உருவாக்கப்பட்டன.
பின் 1990களில் மேலும் மூன்று முனையங்கள்
உருவாக்கப்பட்டன. எரிப�ொருள் க�ொள்கலன் களை
கையாளும் வசதிகள் 1997ஆம் ஆண்டு உருவாக்
கப்பட்டது. 1996ஆம் ஆண்டு ஒரு மில்லியன்
க�ொள்கலன்களை கையாண்ட க�ொழும்புத் துறை
முகம் 1997இல் ஒன்றரை மில்லியன் க�ொள் கலன்
களை கையாளும் துறைமுகமாக வளர்ந்தது.
க�ொழும்புத் துறைமுகத்தின் அதிக இலாபகரமான
Colombo International Container Terminal (CICT)
என்னும் தெற்கு முனையம் சீனாவின் China Merchant Holding நிறுவனத்திற்கு 2011இல் விற்பனை
செய்யப்பட்டது. முதலில் சீன நிறுவனத்திற்கு 50%
Aiken Spence நிறுவனத்திற்கு 35% க�ொழும்பு துறை
முக அதிகாரசபைக்கு 15% என பன்னாட்டு முனைய
த்தின் உரிமை பகிரப்பட்டது. பின்னர் சீன நிறுவ
னம் Aiken Spence இடமிருந்து 35% உரிமத்தையும்
பெற்றுக் க�ொண்து. சீனா அங்கு இலத்திரனியல்
முறைமையிலான கப்பல் மற்றும் க�ொள்கலன்

தமிழர் பிரச்சினையை ... த�ொடர்ச்சி...
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்திருக்கின்றார்.
பேசுவதன் மூலமாகத் தீர்கக்கூடிய பிரச்சினையாக
இது இருக்குமா என்பது தெரியவில்லை. கிழக்கு
முனையத்துக்குப் பதிலாக மேற்கு முனையத்தின்
85 வீதமான பங்கைத் தரத் தயார் என்பதுதான்
க�ொழும்பு முன்வைத்துள்ள மாற்றுத் திட்டம்.
இதனை ஏற்கும் நிலையில் இந்தியா இல்லை.
ஆக, இராஜதந்திர நெருக்கடி த�ொடரும் நிலை
ததான் காணப்படுகின்றது.
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த�ொழிற்சங்கங்கள் துறைமுக விற்பனையை கடு
மையாக எதிர்த்து வேலை நிறுத்தம் செய்தன. அவர்
களுக்கு பல த�ொழிற்சங்கங்கள் ஆதரவு தெரிவித்தன.
ராஜ்பக்சாக்களின் ஆளும் கூட்டமைப்பில் உள்ள
பத்து கட்சிகளும் தம் எதிர்ப்பைக் காட்டின. இந்தி
யா சார்பில் கிழக்கு முனையத்தில் முதலிடப்
ப�ோவது அதானி குழுமம் என்பதை அறிந்த பின்
எதிர்ப்பு ம�ோசமாகியது. இதனால் ராஜபக்ச சக�ோ
தரர்கள்தங்கள் முடிவைமாற்றிக் க�ொண்டனர்.
கிழக்கு முனைய நிர்வா கத்தை இந்தியா விற்கும்
ஜப்பானுக் கும் பாரம் க�ொடுப் பதை நிறுத்தி மேற்கு
முனையத்தை அவர்களை அபிவிருத்திசெய்யும்படி
வேண்டுக�ோள்விடுத்தனர். மேற்கு முனையம்
கையாளலை அறிமுகம் செய்தது.
முழுக்க முழுக்க ஆரம்பத்தில் இருந்தே நிர்மாணிக்
இருந்தும் க�ொழும்பு துறைமுகத்திற்கு
கப்பட வேண் டிய நிலையில் உள்ளது.
வரும் கப்பல்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக்
க�ொண்டு ப�ோக பல கப்பல்கள் பல வாரங்களாக
சீனாவிற்கு இல்லாத எதிர்ப்பு இந்தியாவிற்கு
துறைமுகத்தில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்ப
ஏன்?
ட்டது. இதனால் கிழக்கு முனையத்தை அபிவிருத்தி
செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. அபிவிரு 	க�ொழும்புத் துறைமுகத்தின் தெற்கு முனை
த்தியை ஆரம்பித்த இலங்கை அரசால் நிதிப் பற்றா யம் சீனாவிற்கு விற்பனை செய்யப்பட்டப�ோது
க்குறை காரணமாக அதை த�ொடர முடியாமல் கிளம்பாத எதிர்ப்பு கிழக்கு முனையத்தின்
ப�ோனப�ோது இந்தியாவும் ஜப்பானும் கிழக்கு முகாமை கையளிக்கப்படும் ப�ோது கிளம்பியது
துறமுகத்தின் உரிமத்தை வாங்கி அதை அபிவிருத்தி ஏன்? முதலாவது காரணம் சிங்களவர்கள்இடையே
உள்ள இந்திய விர�ோதம். சிங்களவர்கள் சீனாவை
செய்ய முன்வந்தன.
தமது எல்லாச் சூழல் நண்பனாகப் பார்க்கின்றார்
கள். பல கட்டங்களில் அப்படித்தான் சீனா நடந்
இந்தியாவிற்கு விற்பனை செய்ய எதிர்ப்பு
தது. இலங்கையில் தமிழ் படைக்கலன் குழுக்
ரணில் – மைத்திரி ஆட்சியின் இறுதிக்
களை இந்தியா எண்பதுகளின் ஆரம்பத்தில் உரு
கட்டத்தில், 2019 மே மாதம் 28ஆம் திகதி, க�ொழு
வாக்க முன்னம் இருந்தே இந்தியா மீது சிங்கள
ம்புத் துறைமுகத்தின் கிழக்கு முனையத்தை இந்தி
வர்களுக்கு வெறுப்பு இருக்கின்றது.மக்கள் விடு
யாவிற்கும் ஜப்பானிற்கும் விற்பனை செய்யும்
தலை முன்னணியினர் (ஜேவிபி) தமது ப�ோரா
ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. சீனா தெற்கு முனை
ட்டத்தை அழித்த நாடாகப் பார்க்கின்றனர்.
யத்தில் இரகசிய படை நிலைகளை ஏற்படுத்தா
ப�ௌத்த மதத்திற்கு இந்தியாவால் ஆபத்து என
மல் இருப்பதை உறுதி செய்ய இந்தியாவிற்கு
சிங்கள மதவாதிகள் பலர் நினைக்கின்றனர். சீனா
கிழக்கு முனையம் அவசியம் தேவைப்பட்டது.
இவர்களை இப்போது தனது தேவைகளுக்காக
பயன்படுத்தக் கூடிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. சிங்கள
மதவாதிகளையும் இடதுசாரி அரசியல்வாதிகளை
அமெரிக்காவைப் ப�ொறுத்தவரை இலங்கை இந்தி
யும் அவர்களது த�ொழிற்சங்கங் களையும் சீனா
யாவின் ஆதிக்கப் பிராந்தியத்திற்கு உட்பட்டது.
இலங்கை மீதான அரசுறவியல் நெம்பு க�ோலாகப்
இந்தியா முழுமையான நிதி முதலீடு செய்யா மல்
பாவிக்கக் கூடிய சூழல் உருவாகி யுள்ளது.
ஜப்பானையும் இணைத்துக் க�ொண்டது. ஆனால்
இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்
கிழக்கு முனையத்தை விற்பனை செய்ய மாட்
2021ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் க�ொழும்பிற்கு
ட�ோம் என முழங்கிய ராஜ்பக்ச க�ோதரர்கள் விற்
மூன்று நாளாக நடத்திய பேச்சுவார்த்தையின் பின்
பனை செய்ய தயங்கினர். இந்தியாவிடமிருந்து
னரே கிழக்கு முனைய முகாமை இந்தியாவின்
அவர்கள் மீது த�ொடர்ந்து அழுத்தங்கள் செய்யப்
அதானி குழுமத்திற்கும் ஜப்பனிற்கும் விற்பனை
பட்டன. பின்னர் கிழக்கு முனையத்தின் சேவை
செய்யும் முடிவு இலங்கை அரசால் எடுக்கப்பட்டது.
களைக் கையாளும் நிறுவனம் ஒன்று உருவாக்க
அதன் பின்னர் ப�ௌத்த குருமார்கள், அரசியல்
ப்பட்டு அதன் உரிமத்தில் 51% இலங்கைக்கு
கட்சிகள், த�ொழிற்சங்கங்கள் கடும் எதிர்ப்புக் காட்
என்றும் 49% இந்தியாவிற்கும் ஜப்பானி ற்கும்
டியதன் பின்னணியில் சீனா இல்லை எனச் ச�ொல்ல
என ஒத்துக் க�ொள்ளப்பட்டது. இந்த முடிவின்
முடியாது.
அமைச்சரவை அங்கீகாரத்தை பெற்ற க�ோத்தபாய
ராஜ்பக்ச அதை க�ொண்டு ப�ௌத்த மதபீடமான
அஸ்கிரியவிற்கு சென்றார். இலங்கையின் ச�ொத்து அதிகரிக்கின்ற நெருக்க ... த�ொடர்ச்சி...
க்களை வெளிநாடுகளுக்கு விற்பனை செய்வதை முகம் க�ொடுக்க வேண்டிய நிர்ப்பந்தத்தையும்
தாம் எதிர்ப்பதாக பீடாதிபதிகள் தெரிவித்தனர். வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றன.
அவர்களைத் த�ொடர்ந்து இலங்கை துறைமுகத்
இத்தகைய ஒரு தருணத்தில் பாதிக்கப்
பட்ட தமிழ் மக்கள் தங்களுக்கு எதிரான
நாட்டுப்பற்றாளர் ஊடக ... த�ொடர்ச்சி... அடக்கமுறைகள் மற்றும் அரச நீதிவிர�ோத
நியாயமறுப்புச் செயற்பாடுகளுக்கு எதிராகக்
பணிகளை வீச்சோடு முன்னெடுத்துச் சென்றார்
கிளர்ந்தெழுந்து நடத்தி வருகின்ற ப�ோராட்டச்
சத்தியமூர்த்தி என்பதை இன்று மட்டுமல்ல
செயற்பாடுகள் இலங்கை அரசுக்கு அகத்திலும்
என்றுமே தமிழ் மக்கள் நன்றிய�ோடு நினைவில்
சர்வதேச அளவிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்து
க�ொள்வார்கள்.
வனவாக அமைந்திருக்கின்றன.
தமிழ் மக்களின் நீதி நியாயம் மற்றும் உரி
இந்தியாவிடமிருந்து ... த�ொடர்ச்சி...
மைகளுக்கான
ப�ோராட்டம் சர்வதேச அளவில்
இதுகுறித்து
இலங்கை
மத்திய
ஒரு திருப்புமுனையை எற்படுத்தியுள்ள இந்தச்
அரசின் ருவிட்டர் பதிவில், “இந்தியாவிடம்
சந்தர்ப்பத்தைத் தமிழ்த்தரப்பினர் வெறுமனே
இருந்து பெற்றக் கடன் த�ொகையை உரிய
ப�ோராட்டங்களுடன்
திருப்திக�ொள்ளாமல்,
காலத்தில் அந்நாட்டு ரிசர்வ் வங்கியிடம் செலு
அதனை சுய அரசியல் நலன்களுக்குள் ஆழ்த்தி
த்தப்பட்டுவிட்டது.
விடாமல் சமய�ோசிதமாகவும் த�ொலைந�ோக்குட
இந்த த�ொகையை முன் கூட்டியே செலு
னும் முறையான காய்நகர்த்தல்களை மேற்
த்தும்படி இந்தியாவிடம் இருந்து எந்த சிறப்பு
க�ொள்ள முன்வர வேண்டும். இது அகத்திலும்
க�ோரி க்கையும் விடுக்கப்படவில்லை. இரு
புகத்திலுமாக பரந்த அளவில் மேற்கொள்ளப்பட
நாட்டு கூட்டு முயற்சிகள் எதிர் காலத்திலும்
வேண்டிய மிக முக்கியமான நகர்வு என்பதையும்
த�ொடரும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கவனத்திற் க�ொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

Nghl;bf; fskhfpa nfhOk;Gj; JiwKf

ஜபக்ச சக�ோதரர்கள் க�ொழும்பு துறைமுகத்
தின் கிழக்கு முனையத்தை வெளிநாடுகளு
க்கு விற்பனை செய்ய மாட்டோம் என த�ொடர்ந்து
முழங்கி வந்தனர். 2019 நவம்பரில் நடந்த குடியர
சுத் தலைவர் தேர்தலுக்கும் 2020 ஓகஸ்ட்டில் நட ந்த
நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கும் பரப்புரை செய்யும்
ப�ோதும் அவர்கள் இதை அடிக்கடி தெரிவித்திரு
ந்தனர். ஆனால் கிழக்கு முனையத்தை விற்பனை
செய்ய முடிவு செய்தனர். பின்னர் அழுத்தம் காரண
மாக அந்த முடிவில் இருந்து பின்வாங்கியுள்ளனர்.

thuhe;j kpd;dpjo;;
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KUfjh]h....
Kj;Jr;rpupg;Gf; nfhz;ltNd
KUfjh]h! tPu tpj;Jf;fs;
tPo;e;jNghJ cd;id ePNa
tPuj;jP %l;bf;nfhz;lha;....
tpLjiy Kw;wk; gw;wpnaupifapy;
tPudha; vOe;Jepd;W cd;idNa jPahf;fp cz;ikf;fha; xsp je;jha;!
cd; Kfj;jpw;Fs; ,Ue;j gutrj;jpy;
cd; mfj;jpw;Fs; Fbnfhz;ljPia - ahUNk fz;Lnfhs;sNt ,y;iy...!
rpdf;ff;$lj; njupahj rpupj;jKfj;jpy; vg;gb ,e;jr; rpWj;ijapd; rPw;wj;ij kiwj;Jitj;jha;...?
mfpk;ir topapy; mwg;Nghupd;
MAjkha; epd;W neUg;ig
ms;spj; jpd;wtNd!
vk; Njrj;jha;kbapy;
jtOk; neUg;Gf;Foe;ijalh eP...
KUfjh]h cd;id epidf;ifapy; cUFjlh vk; neQ;rk;...
Cikaha;f; fplf;fpd;w cyfpd; thapy;
cz;ikf;Nfd; ,d;Dk; gQ;rk;...
eP fhw;NwhL fye;j me;j kz;zpy;jhNd
fhy;eilaha; te;JNghfpNwhk;...
eP fw;G+ukha;g;Nghd Kd;wypy; jhNd
vk; jiytpjp vOjpg;Nghf tUfpNwhk;
rpwFtpupj;J neUg;Gg; gwitaha; eP gwe;JNghd jpirNehf;fpg; ghu;j;Jf;fplf;fpNwhk; - tPu
kwtu;fs; mzpepd;w Njrj;jpd;
Rje;jpuk;Njbf; fhj;Jf;fplf;fpd;Nwhk;!
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Neh;fhzy;

ehlhSkd;w tpthjj;jpy;
rpwPyq;fh njhlu;ghf

cuj;Jf; Nfs;tp vOg;GNtd;
எப்படிப்பட்ட நடவடிக்கையை முன்னெடுக்க
ப்போகின்றது என என்னால் கூற முடியாது.
ஆனால் பெப்ரவரி மாதம் 11ஆம் திகதி,
பிரித்தானிய நாடாளுமன்றத்தில் (House of Commons)
சிறீலங்காவில் மேற்கொள்ளப்படவேண்டிய நல்
லிணக்கம், ப�ொறுப்புக்கூறல், மனித உரிமை
கள் ப�ோன்ற விடயங்கள் த�ொடர்பாக கட்சிக
ளுக்கிடையிலான ஒரு விவாதத்தை சபையில்
நான் மேற்கொள்ள இருக்கிறேன். இந்த விவா
தத்துக்கு அரசைச் சார்ந்த அமைச்சர் ஒருவர்
பதிலிறுப்பார். எதிர்வரும் மனித உரிமை அமர்
வில் பிரித்தானிய அரசு எடுக்கவிருக்கும் நிலை
ப்பாடு த�ொடர்பாக அவ்வேளையில் தெளிவு ஏற்
படும் என நான் நம்புகிறேன்.

ஐ.நா அமர்வு த�ொடர்பாக,
‘இலக்கு’ த�ொடுத்த வினாக்களுக்கு
பிரித்தானியாவின் த�ொழிற்கட்சியைச்
சார்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்

\pNthz; (Siobhain)
அளித்த பதில்கள்

கேள்வி:
சிறீலங்காவில்
ப�ோர்க்குற்றங்கள்
இழைத்தார்கள் எனக் குற்றஞ்சாட்டப் படு
கின்றவர்கள் ப�ொறுப்புக்கூறலுக்கு உட்
படுத்தப்படுவதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட தமிழ்
மக்களுக்கு உரிய நீதி வழங்கப்படுவதை
உறுதிப்படுத்துவதற்கும் பலமான மற்றும்
காத்திரமான நடவடிக்கைகளை ஐ.நா மனித
உரிமைகள் ஆணையம் எடுப்பது த�ொடர்பாக
இந்த ஆணையத்தின் உறுப்பு நாடுகள் மீது
தாயகத்திலும் புலம் பெயர்ந்தும் வாழுகின்ற
இலங்கைத் தமிழ் மக்கள் எவ்வாறான
அழுத்தத்தைப் பிரய�ோகிக்கலாம் என்று
நீங்கள் எண்ணுகிறீர்கள்?

கேள்வி:
	க�ோட்டாபய தலைமையிலான தற்
ப�ோதைய சிறீலங்கா அரசு, ஐ.நா மனித
உரிமை ஆணையத்தில் 2015ஆம் ஆண்
டில் இடம்பெற்ற அமர்வின் ப�ோது மேற்
க�ொள்ளப்பட்ட 30/1 தீர்மானத்திலிருந்து
தற்போது வெளியேறிவிட்டது. அவ்வாறான
ஒரு பின்புலத்தில் 2009 இல், சிறீலங்காவில்
முடிவுக்கு வந்த இனவழிப்புப் ப�ோரின்
ப�ோது இழைக்கப்பட்ட குற்றங்களுக்குப்
ப�ொறுப்புக்கூறுவதை உறுதிப்படுத்துவதற்
காக எதிர்வரும் ஜெனீவா மனித உரிமை
ஆணையத்தின் 46ஆவது
அமர்வுக்குத்
தலைமை தாங்கும் என எதிர்பார்க்கப் படும்
பிரித்தானிய அரசு கைக்கொள்ளவிருக்கின்ற
மூல�ோபாயம்
என்னவென்று
விளக்க
முடியுமா?

பதில்:

தங்களது உள்நாட்டு மற்றும் நாடு சார்ந்த
பிரதிநிதிகளைத் த�ொடர்புக�ொண்டு மனித
உரிமை ஆணையத்தின் 46ஆவது அமர்வில்
எவ்வாறான செயற்பாடுகளை அவர்கள் முன்
னெடுக்க இருக்கிறார்கள் என்பதை நேரடியாகவே
அவர்களிடம் கேட்டுத் தெரிந்துக�ொள்வது நல்
லது எனக் கருதுகின்றேன்.

பதில்:

	த�ொழிற்கட்சி சார்ந்த ஒரு நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர் என்ற வகையிலும், ஓர் எதிர்க்கட்சி
உறுப்பினர் என்ற வகையிலும் பிரித்தானிய அரசு

கேள்வி:
பல முக்கிய குடிசார் ப�ொறுப்புகளுக்கு
இராணுவ அதிகாரிகளைத் தற்போதைய சிறீ
லங்காவின் அதிபர் க�ோட்டாபய இராஜபக்ச
நியமித்து வருகிறார். இவ்வாறான ஒரு
கவலை தரும் சூழ்நிலையில், நாடாளுமன்ற
சனநாயக மரபில் உயர்ந்து நிற்கும் பிரித்
தானியா எவ்வாறு பதிலிறுக்கப் ப�ோகிறது?

பதில்:

சிறீலங்காவின் தற்போதைய பிரச்சி
னைகள் மிகவும் சிறப்பாக ஆவணப்படுத்த
ப்பட்டிருக்கின்றன. ப�ோரின் கடைசிக் கட்டத்தில்
தமது ச�ொந்த மக்களாகிய ஆயிரக்கணக்கான
அப்பாவித் தமிழ்மக்கள் க�ொல்லப்படுவதில் தாம்
வகித்த பங்கு த�ொடர்பாக தற்போதைய அதிபரும்
அவரது சக�ோதரரான பிரதம அமைச்சரும்
மனித குலத்துக்கெதிரான குற்றங்களை இழை
த்தார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளாகியிரு
க்கிறார்கள். ப�ோர்க்குற்றங்களை இழைத்தார்கள்
எனக் குற்றஞ்சாட்டப்படும் இராணுவ அதிகாரி
கள், ஊழல்கள், வன்முறைகள் மற்றும் ப�ொது
வான குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் ப�ோன்
றவர்கள் உட்பட தங்கள் நெருங்கிய சகாக்கள்
பலரை அரசின் உயர் பதவிகளுக்கு அவர்கள்
நியமித்திருக்கிறார்கள்.
நாடாளுமன்றத்தில்
எதிர்வரும் நாட்களில் நடைபெற இருக்கின்ற
விவாதத்தில் இந்த விடயங்கள் த�ொடர்பாக நான்
உரத்துக் கேள்வி எழுப்புவேன். சிறீலங்காவில்
த�ொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அநீதிக
ளுக்கு எதிராகவும் சனநாயகம், மனித உரிமைகள்,
ப�ோன்றவற்றை அங்கு நிலைநாட்டவும் சட்டத்
தின் ஒழுங்கைப் பேணவும் பிரித்தானியா எடுக்கப்
ப�ோகும் நடவடிக்கைகளே பன்னாட்டு அரங்கில்
நாம் வகிக்கப் ப�ோகும் தலைமைத்துவத்தைத்
தீர்மானிக்கப் ப�ோகின்றன.
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பலருக்கும் ஆறுதலாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இரு
இறந்தோரின் நினைவாகத் தமிழர்கள்
கூடிக் கூட்டு வணக்கம் செய்வது நெடுங்கால
ந்திருக்கும்.
தமிழர்கள் க�ொல்லப்பட்ட ப�ொதுமக்க பண்பாட்டு மரபு. இந்த பண்பாட்டு மரபு மாவீரர்
ளின் நினைவாக ஒரேய�ொரு நினைவுத் தூபியை நாளின் ப�ோதும் மறுக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்
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டந்த வாரம் பிரம்டன் மாநகரசபை நிறை
வேற்றிய தீர்மானம�ொன்று ஈழத்தேசியத்தை
நேசிக்கும் தமிழர்களுக்கு தித்திப்பாக இருந்திரு
க்கக் கூடும்.
2009ஆம் ஆண்டு ஆண்டு மே மாதம் இல
ங்கை அரச படைகளால் இனப்படுக�ொலை செய்
யப்பட்ட இலட்சத்துக்கு மேற்பட்ட ப�ொதுமக்
களை நினைவுகூரும் வகையில் நிலையான
நினைவுத்தூபி ஒன்றை தமிழர்களுக்கு அமைத்துக்
க�ொடுப்பது என்ற தீர்மானமே அது.
இந்த செய்தி, கனடாத் தமிழர்களுக்கு மட்டு
மல்ல, உலகெங்கும் பரந்து வாழும் தமிழர்கள்

பல்கலைக்கழக வளாகத்துக்குள் நிர்மாணித்திருந்
தார்கள். அதைவிட வேறு நினைவுத்தூபிகள் எங்
கும் பெரியளவில் கட்டப்படவில்லை. கடந்த பல
ஆண்டுகளாக பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடன்
ப�ொதுமக்களும் இங்குகூடி வணக்கம் செலுத்துவது
வழக்கம்.
இலங்கை அரசின் ஏவலில், அன்று இரவு
நேரத்தில் காவல்துறையின் உதவியுடன், முன்னறி
வித்தலின்றி இத்தூபி அடித்துடைக்கப்பட்டு
அப்புறப்படுத்தப்பட்டது. இந்த அடாவடித்தனம்
உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழர்களைத் திரண்டெ
ழச் செய்தது.

fe;j G+gjp

த�ொடர்ச்சியாக மே மாதத்தில் தமிழர்கள் கூடி
வணக்கம் செலுத்தும் இடமான இந்தநினைவுத்
தூபியும் அப்புறப்படுத்தப்பட்டது. இது தமிழர்க
ளின் அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்படுவதை
யும் தமிழர்கள் மீதான பண்பாட்டு அழிப்பையும்
வெளிப்படுத்தியது.
இச்செயல் இனவழிப்பின் ஓர் வடிவம்
என்பதை வாழிட நாடுகளின் அரச அலகுகளுக்குத்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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மீண்டும் நான்காவது தடவை இரா
இந்தணுவவாரம்ஆட்சியினுள்
சென்றுள்ளது மியான்

ப�ோது 5000 பேர் க�ொல்லப்பட்டாலும், அங்கு ஜன
நாயகம் மெல்ல மெல்ல வளர்வதை யாராலும்
மார். முன்னர் மூன்று தடவைகள் அங்கு க�ொண்டு தடுக்க முடியவில்லை. ஆங் சாங் சூகியின் தேசிய
வரப்பட்ட இராணுவ ஆட்சி என்பது 51 ஆண்டுகள் ஜனநாயக லீக் கட்சியின் அழுத்தம் இராணுவ
அரசை தேர்லை நடத்துவதற்கு நிர்ப்பந்தித்தது.
நீடித்திருந்தது.
இது அமெரிக்காவுக்கு கிடைத்த வெற்றி
	கடந்த நவம்பர் மாதம் இடம்பெற்ற
தேர்தலில் பெரும்பான்மையாக வெற்றிபெற்ற யாகவே பார்க்கப்பட்டது, சூகிக்கு ந�ோபல் பரிசும்
தேசிய ஜனநாயக லீக் கட்சியை சேர்ந்த ஆங் சாங் வழங்கப்பட்டது. சீனாவின் க�ொல்லப் புறத்தில்
சூகி மற்றும் அரச தலைவர் யூ வின் மியின்ற் ஆகி அமெரிக்கா பெற்ற வெற்றியை த�ொடர்ந்து, 22
ய�ோர் உட்பட நூற்றுக்கு மேற்பட்ட நாடாளுமன்ற ஆண்டுகளின் பின்னர் 2012 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்கா
உறுப்பினர்களை சிறைப்பிடித்த இராணுவம், கட மியான்மாருக்கான தனது தூதுவரை நியமித்தது.
ந்த முதலாம் நாள் அன்று அதிகா ரத்தை கைப்பற்றி
யிருந்தது.
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த்தை காப்பாற்றப் ப�ோராடினார், அங்கு இனப்படு
க�ொலை நிகழ்ந்தது என்பதை மறுத்தார்.
மியான்மார் மீதான பிடியை மேலும்
இறுக்க ற�ோகிங்கியா பகுதியில் இடம்பெற்ற
இனப்படு க�ொலையை ந�ோக்கி தமது பார்வையை
திருப்பியது மேற்குலகம். அதனை எதிர்த்த சூகியும்
அனைத்துலக மட்டத்தின் தனக்கிருந்த மதிப்பை
இழந்தார்.
ஆனால் ற�ோகிங்கியா விடயத்தில் சீனா
மியான்மாருக்கு உதவியது. உயர் நிலை இராணுவ
ஜெனரல் 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்பிரல் மாதம் சீனா
வுக்கு சென்றார். சீனாவில் வழங்கல் பாதை திட்ட
த்திற்கு தாம் உதவுவதாகவும் தெரிவித்தார்.
	கடந்த வருடம் சீனாவின் அரச தலைவர் ஜி
ஜிபிங் மியான்மாருக்கு பயணம் மேற்கொண்டார்.
20 வருடங்களுக்கு பின்னர் சீனாவின் உயர்மட்டத்
தலைவர் மேற்கொண்ட பயணம் இதுவாகும்.
முதலில் சீனாவின் திட்டங்களை எதிர்த்த
சூகி பின்னர் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள இணங்கினார்.
எனினும் சீனா படை அதிகாரிகளையே நம்பியது.
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மியான்மாரில் இராணுவம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த
இயந்திரம், மியான்மாரின் சுதந்திரத்திற்காக ப�ோரா
டிய, தற்போது தடுப்புக்காவலில் உள்ள சூகியின்
தந்தையான ஜெனரல் ஆங் சங், மியான்மாரின்
இராணுவத்தை யப்பானின் துணையுடன் 1940க
ளின் ஆரம்பத்தில் பலம் ப�ொருந்திய அமைப்பாக
கட்டியமைத்திருந்தார்.
எனினும் அவர் 1947 ஆம் ஆண்டு படு
க�ொலை செய்யப்பட்டிருந்தார். ஆனால் அவரினால்
உருவாக்கப்பட்ட இராணுவம் ப�ொதுமக்களின்
ஆதரவுடன் மிகப்பலம் ப�ொருந்தியதாக வளர்ந்திரு
ந்தது. அதனை அரசியல் கட்டுப்படுத்தவில்லை,
இராணுவ ஆக்கிரமிப்புடன்தான் 1948 ஆம் ஆண்டு
பிரித்தானியாவிடம் இருந்து சுதந்திரம் பெற்ற
பர்மா (அன்று பர்மா என்றே அழைக்கப்பட்டது)
மலர்ந்திருந்தது.
ப�ௌத்த சங்கங்களுக்கு நன்கொடைகளை
வழங்குதல், அதற்கான மட ஆலயங்களை அமைத்
தல் ப�ோன்ற விடயங்கள் மூலம் இராணுவம் எப்
ப�ோதும் தனக்கான ஆதரவுகளை அதிகரித்தே வந்து
ள்ளது.
அதேசமயம், சீனாவிற்கான இந்து சமுத்
திரத்தின் நுழைவுப் பாதையாக மியான்மாரே விள
ங்கியதால் மியான்மாரின் நகர்வுகளில் சீனாவின்
பங்கு மிக அதிகமாகவே இருந்தது.
எனினும் சீனாவை புறம்தள்ளும் ந�ோக்கு
டன் அங்கு ஜனநாயகத்திற்கான ஆட்சியை க�ொண்டு
வருதல் என்ற நடவடிக்கையில் மேற்குலகம் தீவிர
மாக இருந்தது. 1988 ஆம் ஆண்டு அங்கு ஏற்பட்ட
மாணவர் ப�ோராட்டத்தை இராணுவம் அடக்கிய
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இதுவரையில் 24 பில்லியன் ட�ொலர்கள் பெறுமதி
சூகி அடிக்கடி அமெரிக்க தூதரகத்திற்கு யான 34 அபிவிருத்தி திட்டங்களை சீனா அங்கு
சென்றார், அதன் பின்னர் கூகுள், பெப்சி ப�ோன்ற மேற்கொண்டு வருகின்றது.
இந்த நிலையில் தான் கடந்த நவம்பர்
நிறுவனங்கள் மியான்மாரில் தமது முதலீடுகளு
மாதம்
இடம்பெற்ற
தேர்தலில் சூகியின் கட்சி பெரு
க்கான இடங்களை தேடின. 2018 ஆம் ஆண்டு
மியான்மார் மக்களின் த�ொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ம்பான்மை வெற்றிபெற்று இராணுவத்தினரின்
என அமெரிக்க மையமும் அங்கு திறக்கப்பட்டது. ஆதரவுக் கட்சியை த�ோற்கடித்திருந்தது. ஆனால்
அங்கு ஆங்கில மற்றும் கணினி பயிற்சிகள் வழங் பூக�ோள அரசியல் ப�ோட்டி அங்கு மீண்டும் இரா
கப்பட்டன. சூகி அமெரிக்கா சென்று ஒபாமா ணுவ ஆட்சியை க�ொண்டு வந்துள்ளது.
ஓபாமா அரசு எடுத்த முயற்சியை
மற்றும் கிலாரி கிளிங்டன் ஆகிய�ோரையும் சந்தித் 		
அமெரிக்கா முழு முயற்சியுடன் த�ொடரவில்லை
அதனால் அதான் இந்த நிலை என்கிறார் அனைத்து
லக வியூகங்களுக்கான கற்கைத் துறையின் அதிகாரி
ஜ�ோர்ச் ப�ோலிங், ஆனால் இந்து சமுத்திரப் பிராந்தி
யத்தில் நிக்கோபார் மற்றும் அந்தமான் தீவுகளில்
சிறீலங்காவின் அம்பாந்தோட்டைதுறைமுகத்திற்கு
எதிராக இந்தியா கடற்படைத் தளங்களை அமைப்
பதை சீனா பார்த்துக் க�ொண்டிருக்காது. தற்போது
இந்திய கடற்படைத் தளங்களை நேரிடையாக
கண்காணிக்கும் தூரத்திற்குள் சீன வந்துள்ளது.
இராணுவப் புரட்சிக்கு எதிராக ஐ.நா
பாதுகாப்புச் சபையில் கண்டனத் தீர்மானத்தை
தார். 2011 ஆம் ஆண்டு மியான்மாரில் ஜனநாயக க�ொண்டுவருவதற்கு பிரித்தானியா மற்றும் அமெரி
ஆட்சி மலர்ந்த நேரம் சீனாவின் 3.6 பில்லியன் க்கா தலைமையிலான மேற்குலக நாடுகள் முற்ப
ட�ொலர் மின்உற்பத்தி திட்டத்தை மியான்மார் ட்ட ப�ோதும் அதனை சீனா தனது வீட்டோ அதிகா
கைவிட்டது. இவை சீனாவின் முதலீடுகளுக்கு ரத்தை பயன்படுத்தி முறியடித்துள்ளது.
சீனாவுடன் இணைந்த ரஸ்யாவும் தமக்கு
ஆபத்தாக மாறியதை சீனா உணர்ந்து க�ொண்டது.
சூகியை தவிர்த்து படை அதிகாரிகளுடன் அதிக கால அவகாசம் வேண்டும் என தெரிவித்து
உறவை வளர்த்துக் க�ொண்டது சீனா. 2013 ஆம் ள்ளது. மியான்மார் மீது தடைகள் ஏதும் விதிக்கப்
ஆண்டில் இருந்து படை அதிகாரிகள், அரசியல் படாத வெறும் கண்டனத் தீர்மானத்தையே சீனா
வாதிகள், ப�ொது அமைப்புக்களின் பிரதிநிதிகள், முறியடித்துள்ளது.
அது மட்டுமல்லாது, ஏற்றுமதி இறக்குமதி
ஊடகவியலாளர்கள் என 1000 பேருக்கு மேற்பட்ட
பிரதிநிதிகளை அழைத்து சீனா உபசரித்ததாக ரங் சட்டங்களை மீறி சில த�ொலைத�ொடர்பு சாதனங்
கூனை தளமாகக் க�ொண்ட சிந்தனைக்குழாம் தெரி களை சட்டவிர�ோதமாக இறக்குமதி செய்ததாக
சூகி மீது வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
வித்துள்ளது.
ஆனால் 2012 ஆம் ஆண்டு ப�ௌத்தர்களுக் இது அவரையும், அவரின் கட்சியையும் நிரந்
கும், முஸ்லீம் மக்களுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட தரமாக அரசியலில் இருந்து அகற்றும் நடவடி
இனக்கலவரம் 2017 ஆம் ஆண்டு இனப்படுக�ொலை க்கை என தெரிவிக்கின்றார்சிங்கப் பூரைத் தளமா
யாக மாற்றம் பெற்றது. சமாதானப் புறாவாக பதவி கக் க�ொண்ட மியான்மார் ஊடகவியலாளர்
யே ற்ற சூகி பின்னர் இனப்படுக�ொலை இராணு வத் தின் லி வின்.
திற்கு ஆதரவாக குரல் க�ொடுத்தார். அனைத்துலக 	மேற்குலகம் தடைகள் மற்றும் கட்டுப்
குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் த�ோன்றியும் இராணுவ
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என்றால் வடக்கு தலைமையகம் என்பது ப�ோன்று
செயற்பட்ட அரசியல்வாதிகளை கிழக்கு மாகாண
த்திற்கு இழுத்துச் சென்றுள்ளது இந்த பேரணி. அது
மட்டுமல்ல கிழக்கு மாகாணத்தில் தமிழ் தேசிய
கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டிய
முக்கியத்துவத்தினையும் இன்று கிழக்கு தமிழ்
மக்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
ப�ொத்துவில் த�ொடக்கம் கிழக்கு மாகாண
த்தின் தலைநகரான திருக�ோணமலை வரையில்
நடைபெற்ற பேரணியானது யுத்தத்திற்கு பின்னர்
கிழக்கில் முன்னெடுக்கப்பட்ட மிகப்பெரும் வர
லாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த எழுச்சியாகவே
ந�ோக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
யுத்த காலத்திலும் ஏற்படாத எழுச்சியாக
தமிழ் பேசும் முஸ்லிம்களும் தமிழர்கள் தாயகத்
தினை அங்கீகரித்து இன்று தமிழர்களுடன் கை
க�ோர்க்க வைக்கும் நிலையினை இன்று பெரும்
பான்மை அரசியல் சக்திகள் ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.
முஸ்லிம்கள் மீது தமிழர்களுக்கு சந்தேகங்கள் பல
இருந்தாலும், இன்று அவர்களுக்கு கைக�ொடுக்கும்
தரப்பாக தமிழர்கள் மட்டுமேயுள்ளது நிதர்சனமா
கும். இன்றைய காலம் என்பது வடகிழக்கு இணை
ந்த தமிழர்களின் தாயகம் அல்லது தமிழ் பேசும்
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ஆழமாகப் பதித்த அப்பாவிற்கும் அம்மாவிற்கும்
நன்றி கூறக் கடமைப்பட்டுள்ளேன்’ என கானநிலா
கூறுகின்றார். ஆயினும் இந்த மகிழ்வான தருண
த்தில் தாயகத்தில் இல்லையே என்பது அவருடைய
கவலை, ஏக்கம் என்றுகூட குறிப்பிடலாம்.
‘பங்கர்’ நூலை தனது முதலாவது வெளியீ
டாகக் க�ொண்டு வந்துள்ள குலசிங்கம் வசிகரன்
‘எங்கட புத்தகங்கள்’ அமைப்பின் மூல�ோபாயச்
செயற்பாட்டளர். ஈழத்துப் படைப்பாளிகளின் நூல்
களுக்குப் பல வழிகளிலும் தளமமைத்துக் க�ொடுக்க
வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் பேராவலே எங்கட
புத்தகங்கள் அமைப்பின் உயிர் மூச்சு.
அவருக்குள்ளே சிறு ப�ொறியாக த�ோன்றிய ‘எங்கட
புத்தகங்கள் - கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை’. என்ற

தியாகி திருமலை நடரா

... த�ொடர்ச்சி...

அந்தக் க�ோலத்தைத் திரு. கந்தையாவினால்
சகித்துக்கொள்ள முடியவில்லை. எனினும் அவர்
சகலருக்கும் ஆறுதல் கூறி, “சுதந்திரப் ப�ோராட்
டத்தில் இதையெல்லாம் சகித்துக்கொண்டு தேசத்
திற்காகவும், ம�ொழிக்காகவும் மேலும் மேலும்
தியாகம் செய்யத் தயாராக இருக்க வேண்டும்”
என்றார். அப்படி கூறும் ப�ோது அவரது நா தளர்
ந்தது.
பின் திரு. கந்தையாக காயப்பட்ட மற்ற
வர்களைப் பார்வையிட்டு ஆவன செய்தார்.
திருமலை ஆஸ்பத்திரியில் சத்திரசிகிச்சை நிபுணர்
இல்லாத காரணத்தினால் காயப்பட்ட இருவர்
உடனடியாக குருநாகல் ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்ப
ப்பட்டனர். மற்றும் இருவர் கண்களில் காயம்
பட்டதனால் கண்டி கண் ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்ப
ப்பட்டனர். பின்னர் திரு.கந்தையாக மரண விசா
ரணையில் கலந்து க�ொண்டார்.

தமிழரசுக் கட்சி கையேற்றது

தியாகி நடராஜனின் சடலத்தை இலங்கை
தமிழரசுக் கட்சியின் திருக�ோணமலை கிளை
கையேற்றது. திரு.நடராஜனுக்கு திருக�ோண
மலையில் உற்றார் உறவினர் யாரும் கிடையாது
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
	சடலம் திருமலைத் தமிழரசுக் கட்சியின்
காரியாலயத்தில் சகல மரியாதைகளுடனும்
ப�ொது மக்கள் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டி
ருந்தது. தமிழ் பேசும் ப�ொதுமக்கள் “கியூ” வரி
சையில் நின்று சடலத்தைப் பார்வையிட்டு
சாம்பிராணி புகைத்து, மலர் வளையங்கள் சூட்
டித் தமிழ் தியாகிகளுக்குத் தங்கள் இறுதி மரியா
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மக்களின் தாயகம் என்பதை இரு இனங்களும்
இணைந்து பிரகடனப்படுத்தும் நிலையேற்பட்டு
ள்ளது.
சிங்கள தேசத்தின் பிரித்தாளும் தந்திரத்தில்
கட்டுப்பட்டிருந்த முஸ்லிம் இனம் இன்று சுதா
கரித்துக் க�ொண்டு தமிழர்களுடன் கைக�ோர்க்க
வந்துள்ளதானது, எதிர்காலத்தில் தமிழர் தாயகத்
திற்கு ஒரு சிறந்த முன்னோட்டமாகவும் ந�ோக்க
வேண்டியுள்ளது.
இன்றைய காலத்தில் வடகிழக்கினைப்
ப�ொறுத்தவரையில், தமிழர்களின் தாயகத்தினை
அடைய வேண்டுமானால், அதற்கு முஸ்லிம்களின்
ஆதரவினையும் பெறவேண்டியது அவசியமாகும்.
அதற்கான சந்தர்ப்பம் பல வழிகளில் எம்மை
ந�ோக்கி வருகின்ற நிலையில், அவற்றினை புத்திசா
லித்தனமாக கையாண்டு ஒருங்கிணைக்க வேண்டி
யது சிவில் சமூகத்தின் தார்மீக ப�ொறுப்பாகும்.
இன்று அனைத்து அரசியல் கட்சிகள்,
அனைத்து சிவில் சமூக அமைப்புகள், மதத்தலைவர்
கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த
கூட்டுக்குள் எவ்வித முரண்பாடுகள் ஏற்பாட்டா
லும் அவைகள் தீர்க்கப்பட்டு இந்த கூட்டு த�ொடர்
ச்சியாக முன்னெடுக்கப்படும்போது எதிர் காலத்
தில் வடகிழக்கில் பாரிய ஒருங்கிணைந்த வேலைத்
திட்டங்களை முன்னெடுக்ககூடிய சாத்தியங்கள்

உள்ளன.
இந்த நிலையில், கிழக்கு மாகாணத்தில்
உள்ள தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இருந்த நீண்டகால
ஏக்கம் தீர்க்கும் ஆரம்பப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்
ளது. வடகிழக்கு தாயகத்தில் என்றும் கிழக்கு
முதன் மையானது என்பது கிழக்கு மக்கள் மத்தியில்
மீண்டும் ச�ொல்லப்பட்டுள்ளது. கிழக்கு தமிழர்
களை புறக்கணித்து எந்த தமிழ் தேசிய அரசியலும்
செய்யமுடியாது என்பதை வடக்கு அரசியல் தலை
மைகளுக்கு கிழக்கு மக்கள் மீண்டும் உணர வைத்து
ள்ளனர்.
எதிர்காலத்தில் வடகிழக்கு இணைந்த அர
சியல் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்
டும். கிழக்கிலும் தமிழ் தேசிய கட்சிகள் தலைமை
த்துவங்களை வழங்க வேண்டும். கிழக்கில் தமிழ்
தேசிய கட்சிகளும் சிவில் சமூக அமைப்புகளும்
இனிவரும் காலங்களில் கூடிய கவனம் செலுத்த
வேண்டும்.
எவ்வாறாயினும் ப�ொத்துவில் த�ொடக்கம்
ப�ொலிகண்டி வரையான தமிழர் எழுச்சிப் பேரணி
யானது பல்வேறு விடயங்களை இன்று தமிழர்
தேசத்தில் வெளிக்காட்டியுள்ளது. அவற்றினை உண
ர்ந்து எதிர்கால செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட
வேண்டும் என்பதே அனைவரது எதிர்பார்ப்பாகும்.

எண்ணமே எங்கட புத்தகங்கள் என்ற அமைப்பின்
பிறப்புக்குக் காரணம். இது 2020 ஜனவரியில் செய
ல்வடிவமாகி, யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற சர்வ
தேச வர்த்தகக் கண்காட்சியில் பெரும் வரவேற்
பைப் பெற்றது.
‘ஈழத்து எழுத்தாளர்களை பலரும் அறிய
வைப்பது, உரிய அங்கீகாரத்தை அவர்களுக்குப்
பெற்றுக்கொடுத்து அவர்களின் புத்தகங்களைச்
சிறந்த முறையில் சந்தைப்படுத்துவது, வாசிப்புப்
பழக்கத்தைத் தூண்டுவது ப�ோன்ற விடயங்களே
எனது இந்த முயற்சிக்கு காரணமாக அமைந்தி
ருந்தன. அதன் த�ொடர்ச்சியாக ‘எங்கட புத்தகங்கள்’
இப்போது பதிப்புத் துறையிலும் கால் பதித்துள்ளது’
என பங்கர் நூலுக்கான பதிப்புரையில் வசிகரன்
கூறியுள்ளார்.
‘குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் எமது தேசத்

தில் ‘பங்கர்’ என்கின்ற வார்த்தை ஒலிக்காத வாய்
களே இல்லை எனும் அளவுக்கு அவசியமான
ஒன்றாக ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையிலும் பங்கர்
இருந்திருக்கிறது........’என்று வசிகரன் தனது அனுப
வத்தின் ஊடாக பங்கரை எடை ப�ோட்டிருக்கின்
றார்.
‘எம் இனத்தின் வரலாற்றின் பதிவாக, ஆவ
ணமாக இந்த பங்கர் த�ொகுப்பு அமைந்திருக்கிறது’
- இது அவருடைய நம்பிக்கை.
அவருடைய கூற்று எத்தகையது என்பதை
இநத நூலை வாசிக்கின்ற வாசகர்கள் நிச்சயம் புரி
ந்து க�ொள்வார்கள்.

தையை தெரிவித்துக்கொண்டனர்.

ஊர்வலம்

5ஆம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை (1957)
பிற்பகல் பிரேத ஊர்வலம் நடைபெற்றது. ஆயிர
க்கணக்கான மக்கள் சுமார் ஒரு மைல் நீளத்திற்கு
இந்த ஊர்வலத்தில் கலந்துக�ொண்டனர். தெரு
நெடுகிலும் பெண்கள் கூடி நின்று கண்ணீர் வடி
த்தனர்.
திரு. நடராஜனின் பிரேதப் பெட்டியை
திருமலை நகரசபைத் தலைவர் திரு. த. ஏகாம்
பரம், திருவாளர்கள் வி.ஏ. கந்தையா, எம்.பி.என்.
ஆர்.இராஜவர�ோதயம் எம்.பி., எம். தாம�ோதரம்
பிள்ளை, சட்டத்தரணி துரைநாயகம், கப்டன்,
ஏ.ஸி.கனகசிங்கம் ஆகிய�ோர் கையேந்தித் தூக்கிச்
சென்று ஊர்வலத்தை ஆரம்பித்துவைத்தனர்.
பிரேத ஊர்வல ஏற்பாடுகளை எல்லாம்
திரு. எம். இராமநாதன் கவனித்துக் க�ொண்டார்.
த�ொண்டர்கள் சுமார் 50 மலர் வளையங்களைத்
தாங்கிச் சென்றனர்.

பிரேத அடக்கம்

“கந்தளாய் மயானத்தில் பிரேதம் நல்ல
டக்கம் செய்யப்பட்டது”
பிரேதத்தை அடக்கம் செய்த இடத்தில்
ஒரு ஞாபகார்த்த கட்டடத்தைக் கட்டி, தமிழ்
ம�ொழியையும், க�ொடியையும் காக்க உயிர்நீதத
தியாகி நடராஜன் என்று ப�ொறிக்க வேண்டும்
என்று எல்லோராலும் அபிப்பிராயப்பட்டதனா
லேயே பிரேதம் தகனம் செய்யப்படாமல் அடக்
கம் செய்யப்பட்டது என்று தெரியவருகிறது.

நன்றி – சுதந்திரன் 10.02.1957

கனடாவில் ‘இனவழிப்பு ... த�ொடர்ச்சி...
தமிழர் தெரியப்படுத்தினர்.
பிரம்டன் மாநகரத்தின் மேயரான திரு
பற்றிக் பிரவுண், தமிழர்களின் துயர வரலாற்றைத்
துல்லியமாக அறிந்த அரசியலாளர். பல்வேறு
சூழ்நிலைகளிலும்
தமிழருக்காகக்
குரல்
க�ொடுத்து வருபவர்.
தமிழர்கள், க�ொல்லப்பட்ட உறவுகளின்
நினைவுகளை ஒருங்கிணைத்து மேற்கொள்ளும்
கூட்டு நிகழ்வுக்கான உரிமையை இலங்கை
அரசு மீண்டும�ொருமுறை மறுத்திருப்பதை
பற்றிக் பிரவுண் நன்குணர்ந்திருந்த நிலையிலே
இத்தீர்மா னம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றது.
இரு வாரங்களுக்கு முன் பிரம்டன் மாந
கரசபைஉறுப்பினர் திரு. மார்ட்டின் அவர்கள் இந்த
தீர்மானத்தை முன்மொழியும்வரை தமிழர்கள்
உட்பட, பலரும் இதை அறிந்திருக்கவில்லை.
இதை அவர் முன்மொழிந்தப�ோது அனைவரும்
பெரு மகிழ்வோடு, அதை வரவேற்று ஏற்றுக்
க�ொண்டார்கள். மாநகரசபை நிர்வாகத்துடன்
இணைந்து பணியாற்றும் தமிழ் அன்பர்களின்
முயற்சிகளும் இச்செயற்பாட்டுப் பின்னால்
இருக் கின்றது என்பதை மறுப்பதற்கில்லை.
தமிழர் தலைமுறை தலைமுறையாக
வாழ்கின்ற மண்ணில், க�ொல்லப்பட்டவர்களை
நினைவுகூரும்
அடிப்படை
உரிமைகளும்
மறுக் கப்படும் நிலையில், தமிழர் குடியேறி
வாழும் நாட�ொன்றின் அரச நிர்வாக அலகு,
தமிழர்களுக்காக ஒரு நிலத்தை ஒதுக்கி, அதில்
நினைவுத் தூபியைக் கட்ட முன்வந்திருப்பது
ப�ோற்றுதற்குரியதாகும்.
இச்செயல், தமிழர்கள் தாம் வாழும் நாடு
களில் பெற்றுவரும் வலுநிலையை உணர்த்துவ
த�ோடு, உரிமைகளை மறுக்கும் இலங்கை அரசுக்
கும் ஒரு செய்தியைக் கூறியிருக்கின்றது.
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ற்றுந�ோயானது, உலகில் ஏற்படும் அதிகமான
இறப்புகளுக்கான காரணிகளில் 2ஆம் இட
த்தை வகிக்கும் அதே நேரம், இலங்கையில் வைத்
தியசாலைகளில் இடம்பெறம் இறப்புக்கான கார
ணிகளிலும் 2ஆம் இடத்தை வகிக்கின்றது. உலக
ளாவிய ரீதியில் 2018ஆம் ஆண்டு 9.6 மில்லியன்
இறப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இலங்கையில் புற்றுந�ோ
யாளர்களின் எண்ணிக்கை 2008ஆம் ஆண்டு 20,246
ஆகவும் 2014இல் 23,105 ஆகவும் அதிகரித்து
ள்ளது. இதேவேளை வடக்கு மற்றும் கிழக்கு
மாகாணத்திலும் புற்றுந�ோயாளர்களின் எண்ணி
க்கை அதிகரித்து வருகின்றது. வட மாகாணத்தில்
2010ஆம் ஆண்டு 445 ஆக இருந்த புற்றுந�ோயாளர்
களின் எண்ணிக்கை 2011ஆம் ஆண்டு 513 ஆக அதி
கரித்துள்ளது. கிழக்கு மாகாணத்திலும் 2010ஆம்
ஆண்டு 745 ஆக இருந்த புற்றுந�ோயாளர்களின்
எண்ணிக்கை 757 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

மான த�ொழிலில் ஈடுபடுவ�ோர், ஆடைத் த�ொழி
ற்சாலை ஊழியர்கள், கிருமிநாசினி விசிறுவ�ோர்
என்போர் முகக்கவசம் மற்றும் ஏனைய உரிய
பாதுகாப்பு அங்கிகள் இன்றி வேலை செய்ய அனு
மதித்தல் என்பனவும் காரணங்களாக அறியப்பட்டு
ள்ளன.
சிகிச்சை வசதிகளும் இடைவெளிகளும்
	தெல்லிப்பழை புற்றுந�ோய் வைத்திய
சாலை (Thellippalai Cancer Hospital) புற்றுந�ோயாளர்
களுக்கான ஒரேய�ொரு வைத்தியசாலையாக வட
மாகாணத்தில் உள்ளது. ப�ோக்குவரத்து வசதி, பண
விரயம் என்பவற்றின் காரணமாக ஏனைய மாகா

விழிப்புணர்வில் வினைத்திறன் வேண்டும்
வடகிழக்கில் புற்றுந�ோய் அதிகரிப்பிற்கும்,
அதனை தடுப்பதற்கும் தடையாக நவீனத்துவமான
ஆடம்பர
வாழ்க்கைமுறை, இலாப ந�ோக்கம்
க�ொண்ட உணவு உற்பத்திகள், அதிகரிக்கும் மது
மற்றும் புகையிலை ப�ொருட்களின் பாவனை
சமூகத்தில் உள்ள மூடநம்பிக்கைகள் என்பன
அடிப்படைக் காரணமாக அமைகின்றன. வட
கிழக்கில் புற்றுந�ோய் பற்றிய விழிப்புணர்வு பல்
வேறு விதத்தில் மக்களை சென்றடைந்தாலும், ணங்களில் உள்ள மக்களும் இவ் வைத்தியசாலைக்கு
முக்கி யமாக கிராமம் மற்றும் பின்தங்கிய இடங் சிகிச்சைக்காக வருகைதருவதில் சிரமங்களை
களில் உள்ள மக்களை சென்றடையாததாலும், எதிர் க�ொள்கின்றனர். இவ் வைத்தியசாலையில்
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய மக்களை த�ொடர்ச்சி புற்றுந�ோய்க்கான ப�ோதிய சிகிச்சை வசதிகள்
யாக கண்காணிப்பு செய்ய முடியாததன் காரணமா உருவாக்கி க�ொண்டிருந்தாலும் மத்திய மாகாண
கவும் விழிப்புணர்வின் நன்மையை ஏற்படுத்த நிர்வாகங்களுக்கு இடையில் காணப்படும் அதிகார
முடியவில்லை. இதற்கு முக்கிய காரணமாக சுகா ப�ோட்டியின் காரணமாகவும் உரிய நிதி ஒதுக்கீடு
தார துறையில் உள்ள திட்டமிடல் மற்றும் செயற் கள் இல்லாமையாலும் வைத்தியசாலையை
படுத்தல் சமூக மட்ட விழிப்புணர்வு குறைவு என்ப மேலும் மேம்படுத்த முடியாதுள்ளது. புற்று ந�ோய்
வற்றை குறிப்பிடலாம்.
க்கான நவீன சிகிச்சை முறைகள் உலகெங்கும்
	சந்தையில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள அசேதன அறிமுகப் படுத்தப்பட்ட ப�ோதும் இலங்கை
உணவுகள், சுவையூட்டிகள் மற்றும் நிறமூட்டிகள் ப�ோன்ற இலவச மருத்துவ சேவை வழங்கும் வளர்
பயன்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் இலகுவாக நுகரக் முக நாடுகளில் அவை முழுமையாககிடைப்ப
கூடிய முறையில் அனுமதிக்கப்பட்டமையினாலும் தில்லை. அதேவேளை தனி யார் நிலையங்களூடாக
மக்களின் நேர மட்டுப்பாடால் கூடிய நேரத்தினை பெறக்கூடிய சில சிகிச்சை க்கான மருந்துகளின்
ப�ொருட்கள் க�ொள்வனவு செய்வதில் செலவ அதிகரித்த விலை பல வறிய ந�ோயாளர்கள் சிகிச்
ழிக்க முடியாததாலும் புற்றுந�ோய் தாக்கமானது சையை த�ொடர முடியாத நிலையை ஏற்படுத்து
அதிகரிக்கின்றது என நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். கிறது.
.
தற்போது வடகிழக்கு மாகாணங்களில்
இறுதி பராமரிப்பு வசதிகளும்
உள்ள இளம் சமுதாயத்தினரது மது, புகைத்தல்,
இடைவெளிகளும்
ப�ோதைப்பொருள் பாவனை ப�ோன்ற பழக்கம்
வடகிழக்கு மாகாணங்களில் ப�ோரின்
அவர்களின் வேலையின்மை, வேலையின்மையால் காரணமாக ஏற்பட்ட புலம்பெயர்வு, இழப்புக்கள்
உருவாகும் அதிகரித்த ஓய்வு, அதிகரித்த பணப் என்பன இங்கு வாழும் மக்களிடம் குடும்ப ஆதர
புழக்கம், பெற்றோரின் கவனக்குறைபாடுகள் வின்மை, தனிமை என்பவற்றை உருவாக்கியு
ப�ோன்றவற்றால் அதிகரிக்கின்றது. இச் செயற்பாடு ள்ளது. இக் குடும்ப சூழலில் உள்ள மக்களுக்கு
மூலமும் புற்றுந�ோய்த் தாக்கமானது அதிகரிக்கி புற்றுந�ோய் ஏற்பட்டால் அவர்களின் வாழ்க்கைத்
ன்றது.
தரம் முழுமையாக பராமரிப்பு இன்றி பாதிக்கப்படு
அதிகரித்த த�ொழில்நுட்ப வசதி காரணமாக வதுடன் இறுதி பராமரிப்பு கேள்விக்குறியாகின்
உடற்செயற்பாடுகள் குறைந்து இயந்திர பாவனை றது. இந் நிலைமையை குறைப்பதற்காக புற்று
அதிகரிப்பு மற்றும் க�ொழுப்பு, துரித உணவுகள் ந�ோய் காப்பகங்களான CANE காப்பகம் வடக்கிலும்,
இனிப்பு, குளிர்பானங்கள் என்பவற்றின் பாவனை EASCCA காப்பகம் 2019 இல் கிழக்கிலும் ஆரம்பிக்
அதிகரிப்பின் மூலம் ஏற்படும் உடற்பருமன் அதி கப்பட்டன. கேன் (CANE) நிறுவனம் 1993 ஆம்
கரிப்பு புற்றுந�ோய்க்கான மற்றும�ொரு காரணியாக ஆண்டு த�ொடக்கம் இலங்கையில்வடக்கு மற்றும்
அதிகரிக்கின்றது.
கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள புற்றுந�ோயாளர்
ப�ோதிய சுகாதார மேற்பார்வையின்மை களுக்கு சேவைகளை ஆரம்பித்த த�ோடு 2009ஆம்
யின் காரணமாக சுய பாதுகாப்பு அற்ற முறையில் ஆண்டில் இருந்து கேன் த�ொண்டு நிறுவனமானது
ஊழியர்கள் புற்றுந�ோய் தாக்கத்துக்கு இலகுவாக எல்லா மாகாணங்களையும் உள்ளடக்கிய அனை
உட்படுகின்றனர். உதாரணமாக வீதிகளில் வேலை த்து மக்களுக்கான இலவச சேவைகளை வழங்கி
செய்வோர், சுத்திகரிப்பு த�ொழிலாளர்கள், கட்டு
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வருகின்றது.
கேனின் சேவைகள்
• இலவச தங்குமிட சேவை வழங்குதல்.
• இலவச ஆர�ோக்கியமான உணவு வழங்கல்
• இலவச மருத்துவ சேவைகளை வழங்குதல்.
• இலவச ப�ோக்குவரத்து சேவைகளை வழங்குதல்.
• ந�ோயாளர்களுக்கான தரமான சேவையை பயிற்சி
பெற்ற அனுபவம் வாய்ந்த சேவையாளர்களைக்
க�ொண்டு வழங்குதல்.
• புற்றுந�ோய் சம்பந்தமான பரிச�ோதனை செய்வத
ற்கு வசதியற்று வறுமைக்கோட்டிற்கு கீழ் வாழ்ப
வர்களுக்கு வைத்திய நிபுணரின் சிபார்சின் அடி
ப்படையில் பரிச�ோதனை செலவுகளை ப�ொறு
ப்பெடுத்தல்.
கேன் நிறுவனத்தின் வேறு சேவைகள்.
• தாதியர் மற்றும் பராமரிப்பு கற்கைநெறியை
த�ொடர இருக்கும் வறுமைக்கோட்டின் கீழ் உள்ள
மாணவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில் வழங்கல்
• கேன் நிறுவனமானது வீடுகளில் தங்கியிருக்கும்
புற்றுந�ோயாளர்களிடம் விஐயம் செய்து அவர்களு
க்கு இலவச வைத்திய ஆல�ோசனை மற்றும்
பராமரிப்பு சேவையை வழங்குதல்.
• புற்றுந�ோய் சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு கருத்தர
ங்குகளை இலவசமாக நடாத்துதல்.
இக் காப்பகத்தின் மூலம்
எதிர்காலத்தின் திட்டமிடப்பட்டுள்ள
சேவைகள்
1. வாய், மார்பு, கருப்பை புற்றுந�ோய்களுக்கான
ஆரம்ப பரிச�ோதனையை த�ொடங்குதல்.
2. இறுதிப் பராமரிப்பிற்குரிய காப்பகமாக முழுமை
யாக மாற்றுதல்.
இக் காப்பகத்தின் சேவையை மேம்படுத்தி
புற்றுந�ோயளர்களின் வாழ்க்ககைத் தரத்தை மேலும்
உயர்த்துவதற்கும் புற்றுந�ோயைத் தடுப்பதற்கும்
மக்களின் ஆதரவு மிகவும் முக்கியமாக உள்ளது.
எனவே மறக்கப்பட்டு வரும் புற்றுந�ோயா
ளர்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்கும் விழி
ப்புணர்வு செயற்பாடுகளுக்கும், சிகிச்சைக்கும்
இறுதிக்கால பராமரிப்பிற்கும் எம்மாலான உதவி
களை வழங்கி புற்றுந�ோயாளர் வாழ்வில் மறும
லர்ச்சியை ஏற்படுத்த அனைவரும் ஒன்றிணை
வ�ோம். எமது உறவுகள் புற்றுந�ோயால் பாதிக்கப்
பட்டு இறந்த ப�ோது அவர்கள் அனுபவித்த துன்ப
ங்களை இன்னும�ொருவர் அனுபவிக்க கூடாது
என ஒவ்வொருவரும் எண்ணுவ�ோம் அதற்காக
பாடுபடும் நிறுவனங்களூடே உதவிக்கரம் நீட்டு
வ�ோம்.
உதவி வழங்க விரும்புவ�ோர் வடக்கு
கிழக்கு புற்றுந�ோய் சங்கத்தினரை கீழ்வரும் முகவரி
களில் அல்லது த�ொலைபேசி இலக்கத்தினூடு
த�ொடர்பு க�ொள்ளலாம்.
இலக்கம்-05, சபாபதிப்பிள்ளை ற�ோட்,
உடுவில், சுன்னாகம் யாழ்ப்பாணம்.
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இந்துசமுத்திரப் ... த�ொடர்ச்சி...

பாடுகள் த�ொடர்பில் பேசினாலும், இந்தியா,
க�ொரியா, ரஸ்யா மற்றும் யப்பான் ஆகிய
நாடுகள் த�ொடர்ந்தும் மியான்மார் படைகளுக்கு
ஆயுதங்களை வழங்கி வருவதாகவும் அவர் தெரி
வித்துள்ளார். எனவே இராணுவம் இந்த தடை
கள் குறித்து ஒருப�ோதும் கவலைப்படுவதில்லை.
சிறீலங்காவை பாதிக்காதவாறு சீனாவை
கையாள இந்தியா நிக்கோபார் தீவுகளை தேர்ந்தெ
டுத்தால், சீனா மியான்மாரை தனதாக்கி அதனை
யும் முறியடித்துள்ளது. எனவே சிறீலங்கா த�ொட
ர்பில் இந்தியா அதிக கவனம் செலுத்துவதும்,
தமிழ் மக்களை அரவணைப்பதும்தான் எதிர்கால
த்தில் இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு உகந்தது.

