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வ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட்
மாதம் 30 ஆம் திகதி சர்வதேச
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின்
நாள் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வருகின்
றது.
இலங்கையில் நடைபெற்ற
ப�ோர்க் காலத்தில் பெருமளவிலான
தமிழர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட
னர். அத்துடன் 2009ஆம் ஆண்டு
இறுதிப் பகுதியில் பலர் இராணுவ
த்தினரிடம் சரணடைந்தனர். பலர்
அவர்களிடம்கையளிக்கப்பட்ட
னர். அவர்களும் காணாமல் ஆக்கப்

பட்டுள்ளனர்.
இதையடுத்து, காணாமல் ஆக்
கப்பட்டவர்களின் உறவுகள் நீதி
க�ோரியும், தம் உறவுகளின் விடுத
லை க்காகவும் த�ொடர்ந்து தமிழர்
தாயகப் பகுதிகளில் ப�ோராட்டங்
களை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில்,
வவுனியா
மாவட்டத்தில் 2017.02.24 ஆம் திகதி
யும், கிளிந�ொச்சி மாவட்டத்தில்
2017.02.20 அன்றும், முல்லைத்தீவு
மாவட்டத்தில் 2017.03.08 அன்றும்
சுழற்சி முறையில் ஆரம்பிக்கப்
பட்ட ப�ோராட்டங்கள் இன்றும்
த�ொடர்ச்சியாக பல்வேறு சவால்க
ளுக்கும் மத்தியில் இடம் பெற்று
வருகின்றன.
வவுனியா
மாவட்டத்தில்
காணாமல் ப�ோனவர்களின் உறவி
னர்கள் 614 பேர் தமது உறவினர்கள்

காணாமல் ப�ோயுள்ளதாக ஆதாரங்
களுடன் பதிவு செய்துள்ளனர். இவர்
களில் 21 பேர் இதுவரையில் தமது
உறவுகளைக் காணாமலேயே மரண
மடைந்துள்ளனர்.
அதே ப�ோன்று கிளிந�ொச்சி
யில் 1600 இற்கு மேற்பட்டவர்கள்
பதிவு செய்து தம் உறவுகளைத்
தேடிக் க�ொண்டிருக்கின்றார்கள்.
முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தி
லும் தம் உறவுகளுக்கான நீதிக�ோரி
1500இற்கு மேற்பட்டவர்கள் ப�ோரா
டிக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்
களில் 17 பேர் நீதி கிடைக்காமல்
இறந்துள்ளனர்.
இவ்வாறு வடக்கில் மட்டு
மல்ல, கிழக்கிலும் காணாமல் ஆக்க
ப்பட்டவர்களின் உறவுகள் தமக்
கான நீதியைக் க�ோரி இன்னமும்
த�ொடர்ந்து ப�ோராடிக் க�ொண்டு

தான் இருக்கிறார்கள்.
ஆனால்
இவர்களுக்கான
நீதி இதுவரை எட்டப்படவில்லை.
இவர் களுக்கான நீதியினை பெற்று
க�ொடுக்கவ�ோ காணாமலாக்கப்ப
ட்ட வ ர ்க ளி ன் பி ர ச் சி னை க ளை
வெளிக் க�ொண்டு செல்லவ�ோ எம்
தமிழ் அரசியல் தலைமைகள் யாரும்
தயாராக இல்லை. அவர்கள் தயா
ராக இருந்தாலும், கேட்பதற்கோ
அல்லது அவர்களுக்கான தீர்வினை
வழங்கவ�ோ இலங்கை அரசும் தயா
ராக இல்லை.
ஆகவே சர்வதேச காணாமல்
ஆக்கப்பட்டவர்களின்
நாளை
நினைவு கூரும் இன்றைய நாளில்,
இலங்கையில் காணாமலாக்கப்பட்
டவர்களின் உறவினர்கள் சர்வதேச
த்திடம் நீதி க�ோரி நிக்கின்றனர்.

“vk; gps;isfNshL vq;fisr; rhftpLq;fs;”. 2>10>000 ,w;F Nkw;gl;ltu;fs;
murpay; ifjpfSila ngw;Nwhu;fs; $Wfpwhu;fs; fhzhky; NghAs;sjhf gjpT
mUl;je;ij kh.rj;jpNty;

எ ங்களுடையபிள்ளைகள�ோடு

இருந்து எங்களைச் சாக விடுங்கள்
என அரசியல் கைதிகளுடைய பெற்
ற�ோர்கள் கூறியதாக அரசியல் கைதி
களை விடுதலை செய்வதற்கான
தேசிய அமைப்பின் இணைப்பாளர்
அருட்தந்தை மா.சத்திவேல் தெரிவி
த்துள்ளார்.
அரசியல் கைதிகளுடைய தற்
ப�ோதைய நிலவரம் குறித்து இலக்கு
ஊடகத்தினர் வினவிய ப�ோதே
அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
“இலங்கையில் க�ொர�ோனா
த�ொற்றும், மரணங்களும் நாளுக்கு
நாள் அதிகரித்துச் செல்கின்றன.
இந்த நிலையில் அரசியல்
கைதிகளுடைய பெற்றோர்கள், எங்
களுடைய பிள்ளைகளை நீண்ட
நாட்களாக காணமுடியாமல் இருக்
கின்றது. அவர்களுடைய முகங்
களை நாங்கள் பார்ப்போமா?என்று
தெரியாமல் இருக்கின்றது என கூறு
கின்றனர்.
ஏனெனில், வயது முதிர்ந்த
நிலையிலே பிள்ளைகளின் கவலை
ய�ோடு இருப்பவர்கள், க�ொர�ோனா

த�ொற்றுக்குள்ளாகக் கூடிய சாத்தி
யக் கூறுகள் இருக்கின்றன. இந்த
நிலையில் தான் பெற்றோர் இவ்
வாறு கூறுகின்றனர்.
இந்த ஆதங்கம் அரசாங்கத்தி
ற்கு எட்டப் ப�ோவதில்லை. ஏனென்
றால் அண்மையிலே ஜனாதிபதி ஒரு
குழுவினை அமைத்திருக்கின்றார்.
பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தின்
கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளவர்கள்
த�ொடர்பாக ஒரு குழு அமைத்து,
அ வ ர ்க ளு டை ய ஆ ல�ோ ச னை
பெற்று அதன்பின் நிறைவேற்றுவ
தாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
	தற்போது ஜெனிவா கூட்ட
த�ொடர் ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கின்
றது. அவர்களை ஏமாற்றுவதற்காக
தான் இந்த குழு அமைக்கப்பட்டி
ருக்கிறது.
எனவே
பயங்கரவாதத்
தடைச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்
ய ப ்ப ட் டு ள ்ள வ ர ்க ள் வி டு தல ை
செய்ய ப ்ப ட வே ண் டு ம் எ ன் று
க�ோரிக்கை விடுகின்ற அதேநேரம்,
தற்போது இருக்கின்ற சூழ்நிலைக்கு
கீழே இவர்கள் விடுதலை செய்வ
தற்கு ஊடாக தமிழ் மக்கள் மத்தி
யிலே நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த
முயற்சிக்கலாம் என்று நாங்கள்
நினைக்கின்றோம்” என்றார்.

Nfhtpl;-19 cUthf;fk;
mnkupf;fhtpd; murpஅமெரிக்க
ay; jp
upG - rPdh
அதிபர் ஜ�ோ பைடன்
க�ோவிட்-19 வைரஸின் உருவாக்

கம் த�ொடர்பான தகவல்களை சீனா
மறைத்து வருவதாக அமெரிக்கா
வின் புலனாய்வுத்துறை வெளியி
ட்டுள்ள அறிக்கை என்பது அரசியல்
ரீதியாக திரிபுபடுத்தப்பட்டது என
வ�ோசிங்டனில் உள்ள சீனத் தூதர
கம் தெரிவித்துள்ளது.
மிக முக்கிய தகவல்களை
சீனா இரகசியமாக வைத்துள்ளதாக

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை(27) தெரி
வித்திருந்தார். அதேசமயம், இது
ஒரு உயிரியல் ஆயுதம் அல்லஎன்ப
துடன், ஆய்வுகூடத்தில் இருந்து
வெளிவந்திருக்கலாம் என அமெரிக்
காவின் அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
அமெரிக்காவின் அறிக்கை
என்பது அனுமானங்களின் அடிப்ப

த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

30 ஓகஸ்ட் 2021 காணாமல் ப�ோன

வர்கள் த�ொடர்பான சர்வதேச நாள்
அனுட்டிப்பது த�ொடர்பாக
ICRC வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறி
ப்பில்,
காணாமல்
ப�ோனவர்கள்
த�ொடர்பான
சர்வதேச
நாள்,
30 ஓகஸ்ட் 2021. 		
இன்றைய தினம், செஞ்சி
லுவை சர்வதேச குழுவானது. ஆயுத
நெருக்கடிகள். ஏனைய வன்முறை
நிலைமைகள்.பேரனர்த்தங்கள்,
மனிதநேய அவசர நிலைகள் புலம்
பெயர்வு ப�ோன்றவை காரணமாக
உலகெங்கிலும் காணாமல்போன
அல்லது குடும்பங்களை விட்டு
பிரிக்கப்பட்ட பல ஆயிரக்கணக்கா
னவர்களை நினைவு கூருகிறது.
இவர்களில் பலர் இனிமேல்
திரும்ப மாட்டார்கள். அவர்கள்பற்றி
மீண்டும் அறிய முடியாது. இது உல
களாவிய ரீதியிலான பாரியத�ொரு
பேரவலமாக இருக்கிறது.
“தமது அன்புக்குரியவர்கள்
மறக்கப்படவில்லை என்பதை ஆட்
கள் காணாமல்போன குடும்பங்கள்
அறிய வேண்டுமென நாம் விரும்பு

கிற�ோம்.
சமகாலத்தில் ‘செஞ்சிலுவை
மற்றும் செம்பிறை குடும்பத் த�ொட
ர்பு வலைப்பின்னலில்’ காணாமல்
ப�ோனவர்கள் என 210000இற்கு
மேற்பட்டவர்கள் பதிவு செய்யப்
பட்டுள்ளார்கள். எனினும், இந்த
எண்ணிக்கை மாத்திரம் பிரச்சினை
யின் தீவிரத்தை சரியாக பிரதிபலிக்க
வில்லை.

ICRC ஆனது இலங்கையில்
ஆட்கள் காணாமல் ப�ோன குடும்பங்
களின் உளவியல்-சமூக, ப�ொருளா
தார, சட்ட, நிர்வாக ரீதியான தேவை
களைத் தீர்ப்பதற்குரிய நாடளாவிய
நிகழ்ச்சித் திட்டத்தை அமுல்படுத்து
வதுடன், காணாமல் ப�ோனவர்களு
க்கு நேர்ந்த கதி பற்றி பதில் அளிக்
கும் ப�ொறிமுறைக்காக பரிந்துரை
க்கிறது என மேலும் தெரிவிக்கப்
பட்டுள்ளது.

83 gpy;ypad; nlhyu;fs; ngWkjpahd
MAjq;fs; jypghd;fs; trk;?
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னைக் கைப்பற்றிய தலிபான்கள்
அமெரிக்காவினால் வழங்கப்பட்ட
83 பில்லியன் ட�ொலர்கள் பெறுமதி
யான ஆயுதங்களைக் கைப்பற்றியு
ள்ளதாக அமெரிக்காவின் பாதுகா
ப்பு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
	கைப்பற்றப்பட்ட ஆயுதங்க
ளில் 2.13 பில்லியன் ட�ொலர்கள்
பெறுமதியான 20,000 Humvees ரக
கவச வாகனங்கள், அமெரிக்கத் தயா
ரிப்பான எம்-24 குறிபார்த்து சுடும்
துப்பாக்கி, எம்-18 வகை தாக்குதல்
துப்பாக்கிகள் உட்பட 200,000 துப்பா
க்கிகள், டாங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை

கள்,
உந்துகணை செலுத்திகள்,
ம�ோட் டார்கள், ரஸ்யாவில் இருந்து
தருவிக்கப்பட்ட எம்.ஜ-17வகையை
சேர்ந்த 100 உலங்கு வானூர்திகள்,
அமெரிக்காவின் UH-60 Blackhawk
உலங்கு வானூர்திகள் என்பன உட்
பட பெருமளவான ஆயுதங்கள் அட
ங்கியுள்ளதாகதெரிவிக்கப்படுகி
ன்றது.
	தலிபான்களின்
கையில்
அமெரிக்கத் தயாரிப்பான ஹெவி
ச்சர் ரக பீரங்கிகள் சென்றுள்ளது
தமக்கு கவலை தருவதாக அமெரிக்
காவின் பாதுகாப்புத் தலைமையக
மான பென்ரகனின் பேச்சாளர்
ஜ�ோன் கேர்பி தெரிவித்துள்ளார்.
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தமிழர் தாயகத்தை சிதைத்து எதிர்கால சந்ததியினுடைய

விடுதலை உணர்வை சிதைப்பதற்காக, தமிழ் மக்களினு
டைய எதிர்கால சந்ததியை அழிப்பதற்காக, தமிழர்
தாயகத்தை இலக்கு வைத்து அரசினுடைய மறைமுக
அல்லது நேரடி ஆதரவ�ோடு, ப�ோதைப் ப�ொருட்கள்
குவிக்கப்படுகின்றதா? என்ற சந்தேகம் ஏற்படுகிறது
என தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் சட்ட ஆல�ோ
சகரும், வழக்கறிஞருமான கனகரத்தினம் சுகாஸ் தெரிவி
த்துள்ளார்.
இலங்கையில் ப�ோதைப்பொருள் பாவனை
அதிகரித்துள்ளது. அதிக ப�ோதைப்பொருள் தமிழர்
பகுதிகளை இலக்குவைத்து இலங்கை கடற்படையின்
பாதுகாப்பை மீறி எவ்வாறு கடத்தி வரப்படுகின்றது?
இதன் பின்னணி என்னவாக இருக்கும்? என்பது த�ொட
ர்பாக இலக்கு மின்னிதழ் சார்பில் வினவிய ப�ோதே
அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். அவர் மேலும் தெரி
விக்கையில்:
“உண்மையில் இது ஆழமாக ஆராயப்பட
வேண்டியத�ொரு விடயம். ஏனென்றால், இலங்கை
அரசினுடைய கடற்படை, கடந்த காலத்தில் மிக மிக
வலுவாக, இறுக்கமாக செயற்பட்டதாக கூறப்பட்டது.
விடுதலைப் புலிகளினுடைய கடற் ப�ோக்குவரத்தையும்,
அவர்கள் கடலினூடாக ஆயுதங்களை க�ொண்டு வந்த
தையும், இலங்கை கடற்படை முறியடித்ததாக இல
ங்கை அரசு பெருமைய�ோடு கூறி வந்தது.
விடுதலைப் புலிகள் ஆயுதங்களைக் க�ொண்டு
வருவதை இலங்கை கடற்படை முறியடித்தது உண்மை
என்றால், ஆயுதம் ஏந்தாத நபர்கள் ப�ோதைப் ப�ொருட்
களை இலங்கைக்குள் கடத்துவதை இலங்கை கடற்
படையால் இலகுவாக முறியடிக்க முடியும். ஆனால்
அதையும் தாண்டி ப�ோதைப் ப�ொருட்கள் கடத்தப்பட்டு
இலகுவாக க�ொண்டு வரப்படுகின்றது என்றால், இங்கே
சில கேள்விகள் எங்களுக்கு எழுகின்றன.
முதலாவது, ப�ோதைப் ப�ொருள் கடத்தல்காரர்கள்
இலங்கை கடற்படையின் பாதுகாப்பை முறியடித்து
கடத்துகிறார்களா?
இரண்டாவது, இலங்கை கடற்படை தனது கடற்
பரப்பை பாதுகாக்கின்ற திறனை இழந்து விட்டதா?
மூன்றாவது, இலங்கை கடற்படையின் மறைமுக
அனுமதிய�ோடுதான், ப�ோதைப் ப�ொருட்கள், தமிழர்
தாயகப் பிரதேசத்துக்குள் கடத்தப்படுகின்றனவா?
என்பது ப�ோன்ற கேள்விகள் இங்கே எழுகின்றன.
அதுவும், பல கடத்தல் சம்பவங்களின் ப�ோது,
மூட்டை மூட்டையாக, ப�ோதைப் ப�ொருட்கள் மீட்கப்
படுகின்றன. ஆனால், சந்தேக நபர்கள் யாருமே கைது
செய்யப்படவில்லை என்று கூறுகிறார்கள். எங்களுக்கு
எழுகின்ற கேள்வி, அப்படியானால், அந்த ப�ோதைப்
ப�ொருட்கள் படகிலே, தாங்களாகவே படகை வலித்து
வருகின்றனவா? கடலுக்குள் ப�ோதைப் ப�ொருட்களைக்
கடத்தி வருகின்ற நபர்கள், எவ்வாறு? அவ்வளவு இலகு
வாக மறைகிறார்கள் என்பதெல்லாம் விடை தெரியாத
கேள்விகளாகவே இருக்கிறன.
இதனால்தான், நாங்கள் நியாயமாக சந்தேகப்
படுகின்றோம். தமிழர் தாயகத்தை சிதைத்து எதிர்கால
சந்ததியினுடைய விடுதலை உணர்வை தமிழ் தேசம்
பற்றிய உணர்வுகளை சிதைப்பதற்காக, தமிழ் மக்களி
னுடைய எதிர்கால சந்ததியை அழிப்பதற்காக தமிழர்
தாயகத்தை இலக்கு வைத்து அரசினுடைய மறைமுக
அல்லது நேரடி ஆதரவ�ோடு, ப�ோதைப் ப�ொருட்கள்
வடக்குக்குள், கிழக்குக்குள் குவிக்கப்படுகின்றதா?
என்ற நியாயமான சந்தேகமும் ஏற்படுகிறது.
இவற்றை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டுமாக
இருந்தால், இலங்கையினுடைய கடற்படையினுடைய
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30.08. 2021 அன்று வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டமையால், பாதிப்புற்றவர்களின்
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பத்தாவது அனைத்துலகத் தினம்.
வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்படல் என்பது, சமுதாயத்தில் பயங்கரவாதத்தைப் பரப்புவ
தற்கான தந்திர�ோபாயம் என்பது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் நிபுணர்களின் கருத்து.
இந்தச் செயற்பாட்டால் உணரப்படும் ‘பாதுகாப்பின்மை’ என்கிற உணர்வு, வலிந்து
காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் கிட்டிய குடும்பத்தினர்க்கு மட்டுமல்ல, அவர்கள் வாழும் சமூகத்
திற்கும், அவர்களுடைய சமுதாயத்திற்கும் ‘பாதுகாப்பின்மையை’ ஏற்படுத்துகிறது.
அரசியல் எதிர்ப்பாளர்களை அடக்கி ஒடுக்குதல் என்பதே வலிந்து காணாமல் ப�ோகச்
செய்வதைப் ப�ோக்காகக் க�ொண்ட அரசாங்கங்களின் தலைமை ந�ோக்காக உள்ளது.
எனவே வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்படுதலால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்பன
பாதிப்புற்றவர்களின் குடும்பப் பிரச்சினையாக மட்டுமல்லாமல், அவர்கள் வாழும் சமுதாயத்தின்
பிரச்சினையாக மட்டுமல்ல, உலகின் அமைதிக்கும், பாதுகாப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் பங்கம்
விளைவிக்கும் அனைத்துலகப் பிரச்சினையாகவும் உள்ளது.
இதனால் ‘வலிந்து காணாமலாக்குதல்’ என்னும் செயற்பாடு நடந்து முடிந்த குற்றச்செயல்
அல்ல. நாளாந்தம் மக்களை இனங்காணக் கூடிய அச்சத்துள் வைத்து, அவர்களின் அரசியல்
பணிவைப் பெறும் அரச தந்திர�ோபாயம்.
ஆகவே, இதனைச் செய்யும் எந்த அரசாங்கத்தையும் அனைத்துலக நாடுகளும்,
அமைப்புக்களும் ‘ப�ொறுப்புக்கூறல்’ வழி நீதியை நிலைநிறுத்திப் பாதிப்புற்றவர்களுடைய
புனர்வாழ்வையும், புனரமைப்பையும் உறுதி செய்யுமாறு வற்புறுத்தும் நாளாகவே 2011 முதல்
இன்று வரை பத்து ஆண்டுகள் இந்த அனைத்துலக நாள் திகழ்ந்து வருகிறது.
அதிலும் சிறப்பாக 2017ஆம் ஆண்டின் இந்நாளில் "காணாமலாக்கப்பட்டோருக்காக
எழுந்து நில்லுங்கள்" என ஐக்கிய நாடுகள் சபை உலக மக்களை பகிரங்கமாக அழைத்தது.
வலிந்து காணாமலாக்கப்படுதல் என்னும் இந்த மனித உரிமைகள் வன்முறைப்படுத்தல் "எந்த
நேரத்திலும் வரலாம் - பெரும்பாலும் அடையாளத் தகடு இல்லாத வாகனத்தில் வரலாம் சாதாரண உடை அணிந்தவர்களால் ஏற்படுத்தப்படலாம்." என ஐக்கிய நாடுகள் சபை நிபுணர்
கள் விபரித்துள்ளனர்.
இதனைப் படிக்கும் எந்த ஈழத்தமிழருக்கும், ஈழத்தில் சிறீலங்கா அரசாங்கம், இந்த ‘வலிந்து
காணாமலாக்குதல்’ என்னும் அரச தந்திர�ோபாயத்தை, ஈழத்தமிழின அழிப்புச் செயற்பாட்டின்
ஒரு அங்கமாக, 1970களில் அரசியல் விழிப்புணர்வுள்ள ஈழத்தமிழ் இளையவர்களை
தனது ப�ொலிசாரையே இராணுவத்திற்கான செயற்பாடுகளைச் செய்யப் பணித்து, கைதாக்கி,
‘வலிந்து காணாமலாக்கலை’த் த�ொடங்கியது முதல் இன்று வரை, அரை நூற்றாண்டு காலம்
த�ொடர்ச்சியாகச் செயற்படுத்தி வருவது நினைவுக்கு வரும்.
இந்த மனிதாயத்திற்கு எதிரான குற்றச் செயலில் இருந்து ஈழத்தமிழ் மக்கள் தங்களைத்
தாங்களே பாதுகாத்துக் க�ொள்வதற்காகத் தேசியத் தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன்
அவர்கள் தலைமையில் 1978 முதல் அரசு ந�ோக்கிய அரசாக தம்மை வெளிப்படுத்தினர்.
பாதுகாப்பான அமைதியில் வளர்ச்சிகளுடன் வாழ்வதற்கான தங்களின் இந்த முப்பத்தொரு
ஆண்டுகால அரசு ந�ோக்கிய அரசு மூலம், இரு அரசுகளை ஒரு தீவில் இயல்பாகவே
க�ொண்டதாக இலங்கை பிரித்தானியக் காலனித்துவக் காலம் வரை இருந்து வந்த வரலாற்றையும்
மீள் உறுதிப்படுத்தினர்.
இந்த ஈழத்தமிழர்களின் அரசு ந�ோக்கிய அரசையே சிறீலங்கா 2009ஆம் ஆண்டு
முள்ளிவாய்க்கால் ஈழத்தமிழின அழிப்பு மூலம் தனது படைபலத்தால் ஆக்கிரமித்து, இன்று
வரை 12 ஆண்டுகள் வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டோருக்கான நீதியைய�ோ பாதிப்புற்றவர்களின்
குடும்பத்தினர்க்கான பாதுகாப்பான அமைதி வாழ்வைய�ோ, வளர்ச்சியைய�ோ அனுமதிக்க
மறுத்து வருகிறது.
மாறாக ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையகம் மனிதாயத்திற்கு எதிரான
மனித உரிமைகள் வன்முறை, யுத்தக் குற்றச் செயல்களைச் செய்தவர்கள் என விசாரிக்கப்பட
வேண்டுமெனப் பட்டியலிட்ட சிறீலங்காப் படையினரை மக்களை ஆளும் நிர்வாக அதிகாரி
களாக நியமித்து, யுத்தம் முடிந்த பின்னரே பெரும்பாலும் காணாமாலாக்கப்பட்டோரை யுத்தகால
விளைவுகள் என விசாரணைகளை அனைத்தையும் முடிவுக்குக் க�ொண்டு வரும் முயற்சிகளில்
சிறீலங்கா இன்றைய அரச அதிபர் க�ோத்தபாய ராஜபக்ச அனைத்துலகச் சட்டங்களை மீறும்
குற்றவாளியாகத் தன்னைப் பகிரங்கப்படுத்தி வருகிறார்.
ஆயினும் இந்த மனிதாயத்திற்கு எதிரான குற்றச் செயலைத் த�ொடரும் சிறீலங்காவை
ஐக்கிய நாடுகள் சபைய�ோ, உலக நாடுகள�ோ இதுவரை வற்புறுத்தல் இல்லாத மென்மையான
ப�ோக்கின் வழியாகவே ப�ொறுப்புக் கூறுமாறு வேண்டி வருகின்றன.
இதனால் ஊக்கமடைந்து வரும் சிறீலங்கா, தங்களுடைய கிட்டிய குடும்ப உறுப்பி
னர்களுக்கு என்ன நடந்தது எனப் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 2009 முதல் இன்று வரை பன்னிரு
ஆண்டுகள் நடாத்தி வரும் த�ொடர் ப�ோராட்டங்களுக்கு, எந்த ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கை
எதையுமே இதுவரை செயலில் செய்யாது, உரிமைக்காகப் ப�ோராடி வரும் இவர்களில் பலரின்
உயிரிழப்புகளுக்கும் காரணமாகி நிற்கிறது.
இந்தச் சூழலில்தான் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான அனைத்துலக வலிந்து காணாமலாக்கப்
பட்டோருக்கான நாள் 30.08. 2021 இல் இடம்பெறுகிறது. இந்நாளில் உலகெங்கும் உள்ள ஈழத்
தமிழர்களும், தமிழக உடன்பிறப்புகளும் ஈழத்தமிழர்களில் வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டமையால்,
பாதிப்புற்று கடந்த 12 ஆண்டுகாலமாக வலிசுமந்து வாழ்ந்து வருபவர்களுக்காக எழுந்து
நில்லுங்கள்; துணிந்து நில்லுங்கள்; த�ொடர்ந்து குரல் க�ொடுங்கள் என இலக்கு பகிரங்க
அழைப்பு விடுக்கிறது.
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அத்தனையும் அது ஆளும்

அநாமதேயமாயே
அன்றாடம் கழித்திட்ட
ஆளுமையின் உச்சம் அவன்

அறிவியலால் சமர்க்களத்தை
அதிரவைத்த சித்தன் அவன்
பத்திரமாய் பகலவனை
பாதுகாத்த பக்தன் அவன்

எதிரிக்கு புதிராகி
எமக்கென்றும் கதிரானான்

விதிகூட வியந்துபட
மதியாலே பகை வென்றான்
மகளிரை மதித்தவனே
உலகறியா உத்தமனே
வேராகி எமைத் தாங்கி
பாராள வைத்தவனே

எந்திரமாய் உழைப்பதையே
மந்திரமாய் க�ொண்ட மகன்
அதிராமல் பேசும் அவன்
நுட்பமதால் களம் அதிரும்

வருவாய் நீ என்றிருக்க
எருவாய் நீ ஆனதென்ன?

நிலம் நீரும் முகில் வானும்
இவன்ஞான நதி நீளும்

நினை_தவறவிட்ட இந்நாளில்
தலைவணங்கிப் பாடுகிற�ோம்...
நிகரில்லா காவியமே
நிதமும் உனைத் தேடுகின்றோம்..!

அலட்டாது வாழ்ந்த இந்த
அரியணையின் வலி அதிகம்

கல்வி கலை பயிற்சி களம்

தளபதிக்கு இலக்கணமே
தலைமகனின் வலக்கரமே
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க�ொர�ோனாவும் அதன் ப�ொருளியல் சமூக தாக்கங்கள் த�ொடர்பாக யாழ் பல்கலைக்
கழகத்தின் சமூகவியல்துறை மூத்த விரிவுரையாளர் கலாநிதி அகிலன் கதிர்காமர்
உயிர�ோடைத் தமிழின் தாயகக்களம் நிகழ்ச்சிக்கு வழங்கிய செவ்வியின் முக்கிய
பகுதிகளை இங்கே தருகின்றோம்.

கேள்வி?

இலங்கையின் ப�ொருளாதாரத்தில் க�ொர�ோனா
எவ்வாறான பாதிப்பைக் க�ொடுத்திருக்கின்றது?

பதில்!

ஒன்றரை வருடத்திற்கு முன்பு க�ொர�ோனா
அனர்த்தத்துடன், எங்கள் முக்கியமான துறைகள்,
அதாவது சுற்றுலாத்துறை, மற்றும் சில ஏற்றுமதித்
துறைகள் பாதிக்கப்பட்டு, இலங்கையில் அந்நிய
செலாவணிக்கான நெருக்கடி உருவாகியிருக்கி
றது. ஆனால் உண்மையில் ப�ொருளாதார நெருக்
கடி என்பது, இந்த அனர்த்தத்திற்கு முன்பே உரு
வாகிக் க�ொண்டிருந்தது என்று கூறலாம். இலங்
கையின் வெளிநாட்டுக் கடன் நீண்ட காலமாக
அதிகரித்துக் க�ொண்டு வந்து, கடனை எடுத்து
கடனைக் கட்டும் நிலைமைதான் இலங்கை
அரசாங்கத்திடம் இருந்தது. அந்த நிலைமை
க�ொர�ோனா நெருக்கடியுடன் ஒரு பெரும் நீண்ட
கால ப�ொருளாதார வீழ்ச்சியாக மாறியுள்ளது.
இது உலக ரீதியான ஒரு நெருக்கடியாக
இருந்த ப�ொழுதும், இலங்கையிலிருந்த ப�ொருளா
தார நிலைமைகள் காரணமாக இதை ஒரு மிகப்
பெரிய நெருக்கடியாக இந்த நாடு அனுபவிக்கின்
றது. அதாவது சுதந்திரம் பெற்ற பின்பு சென்ற
வருடம் தான் எங்களது ம�ொத்தத் தேசிய உற்பத்தி
இந்தளவிற்கு சுருங்கியிருக்கிறது. எங்கள் சுதந்திர
கால வரலாற்றிலேயே இதற்கு முதல் ஒரு தடவை
தான் இவ்வாறு ஏற்பட்டது. கட்டுநாயக்கா
விமான நிலையம் தாக்கப்பட்டப�ோது எமது
ம�ொத்தத் தேசிய உற்பத்தி ஒரு வீதத்தால் சுருங்
கியது. சென்ற வருடம் மத்திய வங்கிகளின் தரவு
களின் படி 6 வீதத்தால் சுருங்கியிருக்கிறது என்று
கூறுகிறார்கள். அதன் உண்மையான, முழுமை
யான தாக்கத்தை அடுத்தடுத்த வருடங்களில்தான்
நாங்கள் அதற்கான புள்ளி விபரங்கள் ஊடாகப்
பார்க்கக் கூடியதாக இருக்கும்.
அந்த விதத்தில் இந்த க�ொர�ோனா நெருக்
கடியுடன் ஒட்டி வந்திருக்கும் இந்தப் ப�ொருளா
தார நெருக்கடி என்பது, பெருமளவில் மக்களை
பாதிக்கின்றது. அவர்களுடைய வருமானம், நகர
ங்கள், சேவைத் துறைகள் எல்லாம் முடக்கப்
பட்டு, பல மாதங்கள் இந்த ஊரடங்கு காரணமாக
நாட்கூலியில் வேலை செய்வோர், சேவைத் துறை
களில் வேலை செய்வோர் ப�ோன்றவர்களின்
வருமானங்கள் இல்லாமல் ப�ோவதால், மக்கள்
பெரும் சிரமத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள்.
அத்துடன் நாட்டில் அந்நிய செலாவணி
மிகவும் குறைவாக இருக்கும் நிலையில், மத்திய
வங்கி, இலங்கைக்குள் வரும் அந்நிய செலாவணி
முழுவதையும் நாட்டினுடைய கடன்களைக்
கட்டுவதற்காக, குறிப்பாக கடந்த 14 வருடகால
மாக இலங்கை அரசாங்கம் சர்வதேச நிதிச் சந்தை
யில் முறிகளை விற்றுத்தான் இந்தக் கடனைப்

பெற்றிருந்தார்கள். அவற்றை வருடா வருடம்
நிதிச் சந்தையில் கட்ட வேண்டிய தேவையினால்,
நாட்டிற்குள் வரும் அந்நிய செலாவணிகள் முழு
வதையும் அதற்காகத் தான் பயன்படுத்துகின்றா
ர்கள். அந்த நிலைமையில் இறக்கு மதிப் ப�ொரு
ட்களுக்கான அந்நிய செலவீனம் காணாத காரண
த் தினால். இங்கு பலவி தமான இறக்குமதி ப�ொரு
ட்களுடைய கட்டுப்பாட்டைக் காணக் கூடியதாக
உள்ளது. சில அத்தியாவசிய ப�ொருட்களுக்குக்
கூட கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படுவதைக் காணக்
கூடியதாக இருக்கின்றது. உதாரணமாக பால்மா,
சீனி ஆகியவற்றின் விலைகள் கூட அதிகரித்திரு
ப்பதைக் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது.
இவ்வாறு இந்த ப�ொருளாதார நெருக்கடி
என்பது, நாட்டினுடைய நிதிக்கும் மிகப்பெரும்
பிரச்சினையாக இருப்பதற்கும் அப்பால், மக்களி
னுடைய நாளாந்த வாழ்க்கையையும் பாதிக்கின்ற
ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது.

கேள்வி?

க�ொர�ோனா பரவலால் சர்வதேச ரீதியாக உரு
வாகியுள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடி இலங்கை
யில் எவ்வாறான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்?

பதில்!

சர்வதேச சந்தைகளில்கூட ஏற்றத்தாழ்
வைக் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஸ்திரமான
விலைகள் இல்லை. உதாரணமாக இந்த வருட
த்தை எடுத்துப் பார்ப்போமானால், சர்வதேச
சந்தைகளில் பால்மாவின் விலை 30 வீதத்தால்
அதிகரித்திருக்கின்றது. அந்த வகையில் இலங்கை
யிலிருக்கும் இறக்குமதி நிறுவனங்கள் பால்
மாவை இறக்குமதி செய்யத் தயங்குகின்றார்கள்.
ஏனெனில், இலங்கையிலிருக்கும் கட்டுப்படுத்
தப் பட்ட விலைக்கு அவர்கள் இறக்குமதி செய்து
விற்க முடியாதென்று, கூறுகின்றார்கள். அதே
மாதிரி அண்மைக் காலத்தில் பெற்றோல் விலை
அதிகரிப்பும் நாட்டிற்கு ஒரு பெரும் சவாலாக
இருக்கின்றது.

அதற்கும் மேலாக உலகப் ப�ொருளாதாரத்
தில் ஒரு நெருக்கடி இருக்கும் நேரத்தில் சர்வதேச
முதலீடுகள் இலங்கையினுடைய ப�ொருளாதாரத்
திற்கு உதவும் எனக் கருதப்படுகின்றது. சர்வதேச
நிறுவனங்கள் இலங்கைக்குள் வந்தால், அந்நிய
செலாவணி முன்னுக்கு வரும். ப�ொருளாதார
வளர்ச்சிக்கான முதலீடுகளாக அமையும் என்று
பார்த்தாலும், சர்வதேச ரீதியான உலக சந்தையில்
இருக்கின்ற கேள்வி குறைந்துவரும் நிலைமை
யில், அவ்வாறான சர்வதேச முதலீடுகளும் குறை
வாக இருக்கின்றது. அதற்கு மேலாக இலங்கை
யினுடைய ப�ொருளாதாரம், குறிப்பாக அந்நிய
செலாவணி என்று பார்க்கும்பொழுது மத்திய
கிழக்கு நாடுகள், தென்னாசிய நாடுகளில் சென்று

வேலை செய்வோருடைய வருமானம் முக்கிய
மாக அமைகின்றது. அதுகூட கடந்த சில மாதங்க
ளில் மிகவும் குறைவாகக் காணப்படுகின்றது.
அந்த நாடுகளில் த�ொழில் செய்வோருக்கான
கேள்வி குறைந்திருக்கின்றது. மேலதிகமாக 2020
ஆம் ஆண்டை அதற்கு முன்னைய ஆண்டுகளு
டன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் ப�ோது, ஒவ்வொரு
வருடமும் இரண்டு இலட்சம் மக்கள் வெளி
நாடுகளில் வேலை செய்வதற்குச் சென்றிருந்த
ப�ோதிலும் கடந்த வருடம் ஏறக்குறைய ஐம்பதா
யிரம் மக்கள் தான் சென்றார்கள். இவ்வாறு சர்வ
தேச ப�ொருளாதாரத்தில் இருக்கிற பல பிரச்சி
னைகள் இங்கேயும் பெருமளவில் தாக்கம் செலு
த்துகின்றன.

கேள்வி?

ப�ோரால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு பகுதி
களில் க�ொர�ோனா எவ்வாறான ப�ொருளாதார
நெருக்கடிகளை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது?

பதில்!

வடக்கு கிழக்குப் பகுதிகளில் 2009 யுத்தம்
முடிந்த பின்பு பல வருடங்களாக வாழ்வாதாரங்
களுடைய மேம்பாடு, ப�ொருளாதார ரீதியான
அபிவிருத்தி என்பது எதிர்பார்த்த அளவிற்கு
வளர்ச்சி பெறவில்லை. வறுமை, ப�ோசாக்கின்
மையைப் பார்த்தால் கிளிந�ொச்சி, முல்லைத்தீவு
ப�ோன்ற மாவட்டங்களில் தான் மிகவும் அதிக
மாக இருக்கின்றது. யுத்தத்தின் பாதிப்பிலிருந்து
வெளிவந்து க�ொண்டிருக்கும் மக்களுடைய சிரம
ங்களுக்கு மத்தியில்தான் இந்த க�ொர�ோனா நெரு
க்கடியும் வந்திருக்கின்றது. அது சமூகத்தின் ஒரு
பகுதிக்கு பெரும் தாக்கத்தை செலுத்துகின்றது.
அவர்களுக்கான உணவு, அடிப்படைத் தேவை
களைப் பற்றி நாங்கள் ய�ோசிக்க வேண்டியிருக்கி
ன்றது. இந்த நெருக்கடிகள் மத்தியில் அவர்கள்
ஏதாவத�ொரு வருமானத்தைப் பெற்றுக் க�ொண்
டால் தான் அடுத்த தலைமுறையினருடைய
ப�ோசாக்கு, அவர்களுடைய வளர்ச்சி எல்லாவற்
றையும் பாதிக்காத அளவிற்கு நாங்கள் சமூக
ப�ொருளாதாரத்தை முன்கொண்டு செல்லக் கூடி
யதாக இருக்கும்.
அதேநேரம் வடக்கு, கிழக்கை எடுத்துப்
பார்க்கும் ப�ோது, மக்கள் பெரும்பாலும் விவசா
யம், கைத்தொழில், கால்நடை வளர்ப்பு, பனை,
தென்னை சார்ந்த ப�ொருளாதாரத்தில் தான்
தங்கியிருக்கின்றார்கள். உண்மையில் இங்கு
வந்திருக்கும் பெரும் நெருக்கடியுடன் மக்கள்
விவசாயம், உள்ளூர் உற்பத்தியை ந�ோக்கித்தான்
தங்கள் கவனத்தைச் செலுத்துகின்றார்கள். என்
னைப் ப�ொறுத்தவரையில் அது ஒரு வரவேற்கத்
தக்க விடயம். தற்போதுள்ள நிலைமையில் உண
வுப் பாதுகாப்பு விடயம்தான் முக்கிய விடயமா கக்
கருதவேண்டியுள்ளது. அதற்கான திட்டங்களை
நாங்கள் உருவாக்க வேண்டியுள்ளது. அதாவது
உள்ளூர் உற்பத்தி அதிகரிப்பது, ஏற்கனவே மக்
கள் ஈடுபடும் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தி
அதன் ஊடாக அவர்களுடைய வருமானத்தை
யும், அவர்களுடைய உணவுப் பாதுகாப்பையும்
உறுதி செய்யக்கூடிய திட்டங்களை நாங்கள்
முன் க�ொண்டு ப�ோக வேண்டிய தேவையும்
இருக்கின்றது
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யங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் தடு த்து
வைக்கப்பட்டிருப்பவர்கள் குறித்து ஆராய்வ
தற்காக ஆல�ோசனைச் சபை ஒன்றை இலங்கை
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ச நியமித்திருக்கி
ன்றார். பயங்கரவாத நடவடிக்கைகள் சம்பந்தமாக
சிறைத் தண்டனையை அனு பவித்து வருகின்றவர்
கள், தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளவர்கள்
- அதாவது அரசியல் கைதிகள் த�ொடர்பில் ஆராய்
ந்து, அவர்களை விடுதலை செய்வதற்கான ப�ொறி
முறை ஒன்றை கண்டறிந்து, ஜனாதிபதிக்கு இந்தச்
சபை பரிந்துரை செய்யும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டி
ருக்கின்றது. இது ச�ொல்லப்பட்டுள்ள செய்தி. இதில்
ச�ொல்லப்படாத செய்தி என்ன என்பதைஇனிப்
பார்ப்போம்.

	பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டம் முற்றாக
நீக்கப்பட வேண்டும், அந்தச் சட்டத்தின் கீழ்
கைதான அனைவரும் விடுதலை செய்யப்பட
வேண்டும் என்ற அழுத்தங்கள் உள்நாட்டில்
மட்டுமன்றி, சர்வதேச ரீதியாகவும் உருவாகியிரு
ப்பது தெரிந்ததுதான். அதிலும், ப�ோர் முடிவுக்குக்
க�ொண்டு வரப்பட்டு, 12 வருடங்கள் சென்றுவிட்ட
நிலையில், பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தை த�ொட
ர்ந்தும் நடைமுறைப்படுத்தத் தேவையில்லை
என்ற கருத்தும் வலுவடைந்து வருகின்றது. இவை
அனைத்துக்கும் மேலாக, ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம்
ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் சலுகையை வழங்குவதற்கான
ஒரு நிபந்தனையாக பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டம்
நீக்கப்பட வேண்டும் என்பதை முன்வைத்துள்ளது.

ஆக, பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தைத்
த�ொடர்ந்தும் வைத்துக் க�ொண்டிருப்பதை எந்த
வகையிலும் நியாயப்படுத்தக் கூடிய நிலையில்
இலங்கை அரசாங்கம் இல்லை. ஆனால், அரசுக்கு
எதிராக உருவாகும் எதிர்ப்புக்களை ஒடுக்குவதற்
கும், தமிழ்த் தரப்பிலிருந்து த�ோன்றக் கூடிய ப�ோரா
ட்டங்களை
ஒடுக்குவதற்கும்
பயங்கரவாதத்
தடைச் சட்டத்தைத் த�ொடர்ந்தும் வைத்திருப்பது
அவசியம் என அரசாங்கம் கருதுவதாகத் தெரிகி
ன்றது. அதேவேளையில் அழுததங்களைச் சமாளிப்
பதற்குத் திருத்தங்கள் செய்யப்படும் என்ற வாக்
குறுதி இலங்கை அரசால் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கி
ன்றது.
	தற்போது ஜனாதிபதி அமைத்துள்ள குழு,

திருத்தப்படுமா?
	ஜெனிவா உட்பட சர்வதேச அரங்குகள்
பலவற்றில் பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டம் திருத்தி
அமைக்கப்படும் என்ற வாக்குறுதியை இலங்கை
அரசாங்கம் வழங்கியிருந்தது. இது விரும்பிக்
க�ொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதியல்ல. நிர்ப்பந்தம் கார
ணமாகக் க�ொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி. ஆனால்,
அது குறித்து ஆராய்வதற்காக குழு ஒன்றை அமை
பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தை நீக்கும் உத்தேசம் த்த இலங்கை அரசாங்கம், வழமைப�ோல காலத்
அரசாங்கத்துக்கு இல்லை என்பதுதான் இதில் தைக் கடத்தும் உபாயத்தையே கையாண்டு வருகி
ச�ொல்லப்படாதிருக்கும் செய்தி. பயங்கரவாதத் ன்றது.
தடைச் சட்டத்தை நீக்குவதாக இருந்தால், இவ்வா
றான குழு ஒன்றை அமைக்க வேண்டிய தேவை
அரசாங்கத்துக்கு இருந்திருக்காது. செப்டம்பர் மாத
த்தில் ஜெனிவா கூட்டத் த�ொடரும் ஆரம்பமாக
இருப்பதால், சர்வதேச சமூகத்தைச் சமாளிப்பதற்
கான காய் நகர்த்தல்களை அரசாங்கம் முன்னெடு
க்கின்றது.
ஆபத்தான அம்சங்கள்
இலங்கையில், தமிழ் மக்களுடைய உரி
மைப் ப�ோராட்டம் ஆயுதப் ப�ோராட்டமாகத் தீவிர
மடையத் த�ொடங்கிய ப�ோது, அதனை ஒடுக்கு
வதற்காக 1979 ஆம் ஆண்டு பயங்கரவாதத் தடைச்
சட்டம் தற்காலிக ஏற்பாடாகக் க�ொண்டுவரப்பட்
டது. பின்னர் 1982 ஆம் ஆண்டு நிரந்தர சட்டமாக்
கப்பட்டு, இன்றுவரை அமுலில் இருக்கின்றது.
ப�ொது மக்கள் உட்பட சர்வதேசமும் இந்தச் சட்ட
த்தை எதிர்க்கின்ற ப�ோதும், பயங்கரவாதத் தடைச்
சட்டம் இன்னும் நீக்கப்படவில்லை. அடிப்படை
மனித உரிமைகளையும் மீறும் வகையில் இதிலு
ள்ள அம்சங்களே இதற்கு எதிரான குரல்கள் பலமாக
ஓங்கி ஒலிப்பதற்குக் காரணமாக இருந்தது.

இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் ஒருவர் கைது செய்
யப்பட்டு, மூன்று மாத காலத்துக்கு தடுத்து வைக்
கப்படலாம். 18 மாதம் வரை இந்தத் தடுப்பை நீடிக்
கவும் முடியும். ஒப்புதல் வாக்குமூலங்களைச் சாட்சி
யாகப் பயன்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளும் இதன்
மூலம் வழங்கப்படுகின்றது. அதாவது - சித்திர
வதைகள் மூலம் பெறப்படும் ஒப்புதல் வாக்கு
மூலம் ஒன்றை - சம்பந்தப்பட்டவருக்கு எதிராகப்
பயன்படுத்த முடியும் என்பது இச்சட்டமூலத்தின்
ஆபத்தான மற்றொரு விடயம்.
அதேவேளையில், பாதுகாப்புத் தரப்பினர்
இதனை துஷ்பிரய�ோகம் செய்வதற்கான வாய்ப்புக்
களும் தாராளமாக உள்ளது. மனித உரிமையை
மீறுகின்றவர்களைக் கூட இந்தச் சட்டம் காப்பாற்
றும். எனவே சர்வதேசத்தின் அழுத்தம் காரண
மாக இந்தச் சட்டத்தை நீக்க வேண்டும் என்று
வலியுறுத்தும் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில், அதற்குப் பதி
லாக பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டத்தைக் க�ொண்டு
வருவதற்காக இலங்கை அரசாங்கம் திட்டமிட்ட
தையும் காணமுடிந்தது. இருந்த ப�ோதிலும், அதற்
குத் தெரிவிக்கப்பட்ட கடுமையான அழுத்தங்கள்
காரணமாக அதுவும் கைவிடப்பட்டு ள்ளது. பதிலாக
சில திருத்தங்களைச் செய்வதன் மூலமாக, சர்வதேச
சமூகத்தின் கவனத்தைத் திசை திருப்புவதுதான்
இலங்கை அரசின் உத்தியாகவுள்ளது.

இந்தப் பின்னணியில்தான் ஐர�ோப்பிய
ஒன்றியம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் ஜி.எஸ்.
பி. சலுகையைத் த�ொடர்ந்தும் அனுபவிக்க வேண்
டுமானால், பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தை நீக்க
வேண்டும் என்பதை நிபந்தனையாகப் ப�ோட்டது.
முஸ்லிம்கள் மற்றும் சிறுபான்மை சமூகங்களை
ஒடுக்குவதற்கு அரசாங்கம் பயங்கரவாதத் தடைச்
சட்டத்தைப் பயன்படுத்தி வருவதாக ஐர�ோப்பிய
ஒன்றியம் குற்றம் சுமத்தியிருந்தது.
ஐர�ோப்பிய
ஒன்றியத்தின்
தீர்மானம்
இலங்கை அரசாங்கத்தை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியி
ருந்த நிலையில், ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின் பிர
திநிதிகளுடன் வெளிவிவகார அமைச்சர் தினேஸ்
குணவர்தன அவசர சந்திப்பு ஒன்றை இரண்டு
மாதங்களுக்கு முன்னர் நடத்தினார். அதன்போது
இந்தக் குற்றச்சாட்டுக்கு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய நாடாளுமன்றில் இலங்கை
த�ொடர்பில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் வருத்த
மளிப்பதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
	க�ொடிய பயங்கரவாதம் தலைதூக்கிய
காரணத்தினால் பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டம்
அமுல்படுத்தப்பட்டது என அவர் சுட்டிக்காட்டியு
ள்ளார். பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தின் சில விட
யங்களை திருத்தி அமைப்தபற்கான நடவடிக்கை
கள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் இது த�ொடர்
பில் ஐக்கிய ஒன்றியத்திற்கு வழங்கப்பட்ட உறுதி
ம�ொழிக்கு அமைய இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்
படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால்,
இதுவரையில் அதற்காக ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்
கைகள் எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை.

இந்த அழுத்தங்கள் ஒருபுறம். அடுத்தமா
தம் ஜெனிவாவில் ஆரம்பமாகப் ப�ோகும் மனித

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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30 ஆம் திகதி ஐக்கிய நாடுகளால்
இம்மாதம்
சர்வதேச வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர்

களுக்கான (Enforced Disappearance) சர்வதேச நினைவு
தினமாக கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. ஐ.நா. ப�ொதுச்
சபையின் 2010 ஆம் ஆண்டு 65/209 தீர்மானம் ஒவ்
வ�ொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 30 ஆம் திகதியை சர்வ
தேச காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் சர்வதேச
தினமாக அறிவித்தது. வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்
படுவதானது, அனைத்து நிலைமைகளிலும் சர்வ
தேச மனிதவுரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தடை செய்யப்
பட்டிருப்பினும், உலகெங்கும் பல்வேறு அரசியல்
ப�ோர்வைகளின்கீழ் த�ொடர்ந்தும் நடைபெற்று வரு
கின்றது. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் அரசு
களால் பயங்கரவாதத்தை ஒடுக்குதல் என்ற ப�ோர்
வையிலும், அரசு சார்பான ஆயுதக் குழுக்களாலும்
மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இன்று அதிகளவான
காணாமற்போதல்கள் நடைபெறும் நாடுகளாக
ஈராக், இலங்கை, குவாத்தமாலா, ஆர்ஐன்ரீனா,
பெரு, க�ொலம்பியா மற்றும் பல ஆபிரிக்க நாடுக
ளும் இடம்பெறுகின்றன.
இம் மாதம் சர்வதேச மன்னிப்புச்சபை
இலங்கை சர்வதேச அளவில் காணாமற் ப�ோதல்கள்
நடைபெறும் நாடுகளில் இரண்டாவது இடத்தில்
இருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. இலங்கையைப்
ப�ொறுத்தவரையில் 2009 ஆம் ஆண்டு இறுதிப் ப�ோர்
க்காலப் பகுதியில் மிக அதிகளவில் காணாமற்
ப�ோதல்கள் இடம்பெற்ற காரணத்தினால், மனித
நேயத்துக்கு எதிரான குற்றச் செயல்களுள் ஒன்றாக
க�ொள்ளப்படுவதற்கும் காரணமாக அமைகிறது.
இது குறித்து விரிவாக கீழ்வரும் பத்திகளில் ஆராய்
வ�ோம்.
வழக்கறிஞர்கள், சாட்சிகள், அரசியல் எதிர்
ப்பு மற்றும் மனித உரிமை பாதுகாவலர்கள் (Human Rights Defenders) குறிப்பாக காணாமற் ப�ோதலு
க்கான ஆபத்தில் உள்ளனர். வலிந்து காணாமல்
ஆக்கப்படுகின்றமையால், பாதிக்கப்பட்ட குடும்ப
ங்கள் மற்றும் சமூகங்கள் அவர்களுக்கான நீதி
மற்றும் இழப்பீடு, காணாமற் ப�ோனவர்கள் பற்றிய
உண்மையை அறியும் உரிமையையும் இழக்கின்
றனர். இன்றைய க�ோவிட் -19 த�ொற்று ந�ோய்
பரவுகை, காணாமல் ப�ோனவர்களைத் தேடும் திற
னைக் கட்டுப்படுத்தியுள்ளதுடன், வலிந்து காணா
மல் ப�ோனவர்கள் குறித்தான விசாரணை முயற்சிக
ளையும் பெரியவில் பாதித்துள்ளதுடன், பாதிப்புக்
குள்ளானவர்களின் மன வேதனையையும் அதிகரித்
துள்ளது.

ஐக்கிய நாடுகளின் வலிந்து காணாமல்
ப�ோவதிலிருந்து அனைத்து நபர்களையும் பாதுகா
ப்பதற்கான சர்வதேச உடன்படிக்கை (The Convention for the Protection of all Persons against Enforced Disappearances -ICPPED) வலிந்து காணாமற்
ப�ோன�ோர்கள் குறித்தான சர்வதேச அளவிலான
விசாரணை முயற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கும்,
அதனைத் தடுப்பதற்கும் முக்கியமான ஓர் உடன்
படிக்கையாக இருந்த ப�ோதிலும், அதனை நடை
முறைப்படுத்துவதற்கான அரசுகளின் அரசியல்
விருப்பும் ஒத்துழைப்பும் இல்லாதவிடத்து, சட்ட
நடைமுறைகள் கேள்விக்குள்ளாக்கப்படுகிறன.
இவ்வுடன்படிக்கையானது, சிவில் மற்றும் அரசியல்
உரிமைகளுக்கான சர்வதேச உடன்படிக்கையின்
(International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) தன்னிச்சையான கைது மற்றும் காவலில்
இருந்து மக்களைப் பாதுகாக்கும் சட்ட விதிகளை
மேலும் விரிவுபடுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.
அரசின் முகவர்கள் அல்லது அரசின் அங்கீகாரம்,
ஆதரவு அல்லது ஒப்புதலுடன் செயற்படும் அமை
ப்புகள் அல்லது நபர்களால் சுதந்திரத்தை இழக்கும்
வகையில் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்படுதல் என
வலிந்து காணாமற் ப�ோவதை (Enforced Disapperance) வலிந்து காணாமல் ப�ோவதிலிருந்து அனை
த்து நபர்களையும் பாதுகாப்பதற்கான சர்வதேச
உடன்படிக்கை வரையறுக்கிறது.
வலிந்து காணாமல் ப�ோவதைத் தடுக்கவும்,
பாதிக்கப்பட்டவர்களைத் தேடவும், குற்றவாளி
களை விசாரிக்கவும், வழக்குத் த�ொடரவும், தண்டிக்
கவும் அரசுகள் தங்களின் கடப்பாட்டிலிருந்து விலகி
நிற்கின்றமை; இதுகுறித்தான சட்ட நடைமுறை
களை கேள்விக்குள்ளாக்குகின்றது. இலங்கை
ப�ோன்ற நாடுகளில் இது மிகவும் வெளிப்படை
யாகவே காணப்படுகின்ற ஓர் உண்மை.
காணாமல் ப�ோனவர் மற்றும் காணாமல்
ப�ோனவர் இருக்கும் இடம் அல்லது நிலைமை
குறித்த தகவல் இல்லாதது, பாதிக்கப்பட்டவரின்
குடும்பம் மற்றும் சமூகத்தில் பெரும் தாக்கத்தை
ஏற்படுத்துகிறது. வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்படுவ
தில் பெரும்பாலானவர்கள் ஆண்களே. அவர்கள்
பெரும்பாலும் ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரே அல்லது
முதன்மை ஊதியம் பெறுபவர்கள். காணாமல்
ப�ோனவர் உயிருடன் இருக்கிறாரா அல்லது அவர்
களின் அன்புக்குரியவர் எப்போதாவது திரும்பு
வாரா என்று தெரியாத உணர்ச்சி மற்றும் உளவியல்
வேதனையுடன் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை

ம�ோசமான ப�ொருளாதார சூழ்நிலைக்குத் தள்ளு
கின்றது.
ஆண்கள் முதன்மையாக பாதிக்கப்படுவ
தால், பெண்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் கணவர்கள்,
மகன்கள் அல்லது சக�ோதரர்கள் குறித்து தகவல்
மற்றும் நீதியைத் தேடுபவர்களாக மாறுகிறார்கள்.
பல நாடுகளில் இந்த சூழ்நிலைகளில், காணாமல்
ப�ோனதற்கு காரணமான அதிகாரிகளிடமிருந்து
தகவல்களைத் தேடுவதால் பெண்கள் பாதிக்கப்படு
வத�ோடு சுரண்டலுக்கும் ஆளாகின்றார்கள். உண்
மைக்கான தேடல் குறித்த அவர்களின் த�ொடர்ச்சி
யான பயணம் இறுதியில் அவர்களின் உயிருக்கும்,
அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் அரசு புலனாய்வு
அமைப்புகளால் கண்காணிக்கப்படுவதுடன், அவர்
களின் இயல்பு வாழ்க்கை ம�ோசமாகப் பாதிப்படை
யும் சந்தர்ப்பங்கள் இலங்கையில் தமிழர் தாயகப்
பகுதிகளில் ப�ொதுவானத�ோர் விடயமாக உள்ளது.

வலிந்து காணாமல் ப�ோவதானது, பாதிக்க
ப்பட்ட குடும்பத்திற்குள் பல்வேறு மனித உரிமை
மீறல்களுக்கு வழிவகுக்கிறது. ப�ோதுமான நிதி
உதவியின்றி, ப�ோதுமான வாழ்க்கைத்தரம், சுகா
தாரம் மற்றும் கல்விக்கான மனித உரிமைகள் பாதி
க்கப்படுவதால், வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்படு
கின்றமை ஓர் குடும்பத்தின் பாதுகாப்பிற்கான உரி
மையை அரசு நேரடியாக மீறுகிறது.
	பெரிய அளவில், கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட
காணாமல் ப�ோதல் பெரும்பாலும் ஒரு சமூகத்தில்
கவலை மற்றும் பயத்தைத் தூண்டுவதற்குப் பயன்
படுத்தப்படுகிறது. ப�ொதுச் செயல்பாடுகளில் அது
ஏற்படுத்தும் உளவியற் தாக்கம், பல்வேறு மனித
உரிமைகள், குறிப்பாக கருத்து சுதந்திரம், நம்பிக்கை,
மற்றும் அமைதியான முறைகளில் ப�ோராடுவதற்
கான சட்ட உரிமைகளை மறைமுகமாக நசுக்குகி
றது. அரசியல் எதிரிகளுக்கு எதிராக வலுக்கட்டாய
மாக காணாமல் ப�ோதல் பயன்படுத்தப்படும்
ப�ோது, அது அரசியல் கருத்தின் அடிப்படையில்
பாகுபாட்டிற்கு எதிரான தடையையும் மீறுகிறது.
கடுமையான மனித உரிமை மீறல்
சட்டத்தின் பாதுகாப்பிலிருந்து அகற்றப்
பட்டு, சமூகத்திலிருந்து ‘காணாமல்’ வலிந்து ஆக்க
ப்பட்டதால், கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட காணாமல்
ப�ோனவர்கள் உண்மையில் அவர்களின் அனைத்து
உரிமைகளையும் இழப்பதுடன், அவர்களை அந்
நிலைக்கு ஆளாக்கியவர்களின் தயவில் இருக்கும்
நிலைக்குத் தள்ளப்படுகின்றனர்.
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நடவடிக்கையாகும். தடுப்பூசி ஏற்றியவுடன் ஒரு
வரது உடல் க�ொர�ோனா வைரஸை எதிர்த்துத்
தடுத்து நிறுத்த மாட்டாது. முதலாவது ஊசி
ருளாதாரமா, ப�ொதுமக்களின் உயிர் இரண்டாம் ஊசி என இரண்டு கட்டங்களில்
களா எது முக்கியம்? க�ோவிட் த�ொற்று அந்த தடுப்பு மருந்தை ஒருவரது உடலில் ஏற்ற
தீவிரமடைந்து உயிர்ப் பலி அதிகரித்துக் க�ொண்டி வேண்டும். அவ்வாறு இரண்டு கட்ட தடுப்பூசி
ருக்கின்ற நிலையில் இந்தக் கேள்வி முக்கியம் மருந்து பெற்றவர்கள் சுமார் இரண்டு வாரங்களின்
பெறுகின்றது. சிக்கலாகின்றது. இந்த சிக்கலுக்குள் பின்னரே க�ொர�ோனா வைரஸை எதிர்க்கக் கூடிய
சக்தியைப் பெற்றிருப்பார் என்று கூறப்படுகின்றது.
இலங்கை அரசு இப்போது சிக்கியிருக்கின்றது.
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	ப�ொருளாதாரமா, உயிர்களா என்பதைத்
தீர்மானிப்பதில் ஜனாதிபதி க�ோத்தாபாய ராஜபக்ச
அரசியல் ரீதியிலான முடிவை ந�ோக்கிய ப�ோக்
கையே க�ொண்டிருக்கின்றார். ப�ொருளாதாரத்தை
விட மனித உயிர்களே முக்கியம் என்பது சுகதாரத்
துறையினர், மருத்துவத்துறையினர் மற்றும் மனிதா
பிமானிகளினது நிலைப்பாடாக உள்ளது.

தடுப்பூசி மருந்தைப் பெற்றுக் க�ொள்வதில் இலங்
கைக்குப் பல்வேறு சிரமங்கள் இருக்கின்றன. முத
லில் அதற்குரிய நிதிவளம் அரசிடம் இல்லை. நிதி
வளம் இல்லாத நிலையில், க�ோவிட் பெருந் த�ொற்
றினால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இலங்கை
யைப் ப�ோன்ற வளர்முக நாடுகளும், இலங்கை
யைப் ப�ோன்று ப�ொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய
நாடுகளும், வர்த்தகத்துக்காகவும், பிராந்திய அரசி
யல் நலன்களுக்காகவும் தமது க�ொர�ோனா தடுப்பூசி
உற்பத்தியைப் பயன்படுத்துகின்ற வசதிமிக்க நாடு
களிடம் இருந்தே தடுப்பூசி மருந்தைப் பெற வேண்
டிய நிலையில் உள்ளன.
இவ்வாறு வசதியற்று தவிக்கின்ற நாடுகளை
தமது அரசியல் ந�ோக்கங்களுக்காகவும், பிராந்திய
வல்லரசு நிலைமைக்காகவும் தடுப்பூசியை உற்ப
த்தி செய்கின்ற நாடுகள் பயன்படுத்துகின்ற ஓர்
பிராந்திய அரசியல் ப�ோக்கு நிலவுகின்றது.
ப�ொருளாதாரம் அவசியம் அதனிலும்
உயிர்வாழ்தல் முக்கியம்
இந்த நிலையில் க�ோவிட் த�ொற்றிப் பரவு
வதைத் தடுப்பதற்காகத் தடுப்பூசியை மாத்திரமே
பிரதானமாகக் கருதுகின்ற இலங்கை அரசினால்
தீவிரமடைந்துள்ள க�ோவிட் த�ொற்றுப் பரவலைத்
தடுத்து நிறுத்திவிட முடியாது.

மக்களின் உயிர்களைப் பாதுகாத்து க�ோவிட்
த�ொற்றிப் பரவுவதைத் தடுத்து நிறுத்துவதற்காக
ப�ொது முடக்கத்தை அறிவித்து, அதனைக் கடுமை
யாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று பல
ரும் க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். உலக சுகாதார நிறு
வனம் இலங்கையின் க�ோவிட் த�ொற்று நிலைமை
குறித்து வெளியிட்டுள்ள கருத்துக்கள் இவர்களு
டைய க�ோரிக்கைக்கு ஆதாரமாகவும், உந்து சக்தியா
கவும் அமைந்திருக்கின்றது.
ஆனால் அரசாங்கம�ோ நாட்டின் ப�ொருளா
தாரத்துக்கே முக்கியத்துவம் அளித்துச் செயற்படு
கின்றது. க�ோவிட் பெருந்தொற்றைக் கட்டுப்படுத்
துவதற்கு தடுப்பூசி ஒன்றே சரியான வழி என்றும்,
அதனை முடிந்த அளவில் நாட்டு மக்கள் அனைவ
ரும் பெற்றுக் க�ொள்ள வேண்டும் என்பதிலேயே
முனைப்பு காட்டியிருக்கின்றது.
	தடுப்பூசியின் மூலம் க�ொர�ோனாவைக்
கட்டுப்படுத்துவது என்பது மிக முக்கிய விடயம்.
மக்கள் உயிர் வாழ்வதற்கு ப�ொருளாதாரம்
இதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால்
தடுப்பூசிக்கு முன்னதாக மக்களுடைய நடமாட்ட அவசியம். அது இன்றியமையாதது என்பதை மறு
ங்கள், நாளாந்த செயற்பாடுகள் என்பவற்றில் சுகா ப்பதற்கில்லை. ஆனால் உயிர் வாழ்வது அதையும்
தார வழிமுறைகளிலான முக்கிய மாற்றங்களைச் விட முக்கியம் என்பதை மறுக்க முடியாது. ப�ொரு
செய்ய வேண்டி உள்ளது. இத்தகைய வாழ்க்கை ளாதாரம் பாதிக்கப்படுமேயானால், நாட்டு மக்கள்
முறைமைக்கு மக்களைப் பழக்கப்படுத்துவதற்குக் பட்டினி நிலைமையை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என
கண்டிப்புடன் கூடிய நடவடிக்கைகளை மேற் அரச தரப்பினரே எச்சரிக்கை செய்திருக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில் மக்களும் க�ொர�ோனாவை எதிர்
க�ொள்ள வேண்டிய அவசியம் எழுந்துள்ளது.
	தடுப்பூசி மூலம் க�ோவிட் த�ொற்றிப் க�ொள்வதா அல்லது பட்டினிச் சாவை எதிர்கொள்
பரவுவதைத் தடுப்பதென்பது தாமதம் மிக்க ஒரு வதா என்ற சிக்கலான நிலைமைக்குள் தள்ளப்பட்
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டிருக்கின்றார்கள்.

	க�ொர�ோனா வைரஸ் என்ற அரூப உயிர்க்
க�ொல்லி அரக்கன் இலங்கை மக்களைப் பிடித்துப்
பேயாட்டம் ஆடத் த�ொடங்கி இருக்கின்றது.
இந்த அரக்கனை எதிர்த்துப் ப�ோரிடுவதற்கு இல
ங்கை அரசு வல்லமையுடன் செயற்படத் தவறி
இருக்கின்றது. க�ோவிட் த�ொற்று முதன் முதலில்
கண்டறியப்பட்டவுடன், அதனைத் தடுத்து நிறுத்
துவதற்கு இறுக்கமான நடவடிக்கைளை மேற்
க�ொண்டிருந்த அரசு பலவீனமடைந்திருந்த நாட்
டின் அரசியல் நிலைமையை வலுப்படுத்துவதற்
காக தன்னல அரசியல் ப�ோக்கையே கடைப்பிடி
த்திருந்தது. குறிப்பாக இனவாத அரசியல் ப�ோக்கின்
மூலம் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்கான நடவடி
க்கைகளையே மேற்கொண்டிருந்தது.
யுத்தத்தில் வெற்றி பெற்று, அதனை முடிவு
க்குக் க�ொண்டு வந்த வெற்றிப் பெருமிதத்தில்
மிதந்த ராஜபக்சக்கள், தமது குடும்பப் பரம்பரை
க்கான அரசியல் அதிகாரங்களை நிலைப்படுத்திக்
க�ொள்வதற்கான தந்திர�ோபாய அரசியல் நடவடிக்
கைகளையே மேற்கொண்டிருந்தனர். அபிவிருத்தி
சார்ந்த வேலைத் திட்டங்கள் உட்பட ஏனைய
நடவடிக்கைகளைத் தற்காலிகமாகக் கைவிட்டு,
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றிப் பரவுவதைத் தடுப்
பதற்காக முழு மூச்சுடன் செயற் படுகின்ற உத்தியை
அரசு கையாளவில்லை. அதனை முதன்மைப்படுத்
தவில்லை. மாறாக இராணுவ ப�ோக்கிலான செருக்
குடன் நாட்டின் பல்வேறு நடவடிக்கைகளையும்
அது மேற்கொண்டிருக்கின்றது. அந்த நடவடிக்கை
களில் ஒன்றாகவே பெருந் த�ொற்றினைத் தடுத்து
நிறுத்துவதற்கான செயற்பாடுகளையே முன்னெடு
த்திருக்கின்றது.

முழு நாட்டையும் பெரிய அளவில் பாதிப்ப
தற்கு முனைந்திருந்த க�ோவிட் பெருந்தொற்றின்
தீவிரத் தன்மையை உணர்ந்து, அரசியல் பேதமின்றி,
அனைத்துத் தரப்பினரையும் அரவணைத்து சுகாதா
ரத் துறையினரை முதன்மைப்படுத்தி, ப�ொதுந�ோக்
கிலான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கத் தவறி
விட்டது. மாறாக அதிகார செருக்குடன் தன்னிச்சை
யாக சர்வாதி காரப்போக்கில் ஜனாதிபதி க�ோத்தா
பாய ராஜபக்ச க�ோவிட் பெருந்தொற்றினைக்
கையாண்டு வருகின்றார்.
இது க�ோவிட் த�ொற்றின் தீவிரத் தன்மை
யைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக நேர்முர
ணான விளைவுகளையே ஏற்படுத்தி உள்ளது. அரசா
ங்கத்தின் விட்டேத்தியான இந்தச் செயற்பாட்டின்
பலாபலன்களை இப்போது நாடு மிக ம�ோசமாக
அனுபவிக்கத் த�ொடங்கி இருக்கின்றது, குறிப்பாக
க�ோவிட் பெருந்தொற்று தேசியப் பேரிடராக உரு
வெடுத்திருக்கின்றது.
இந்த நிலையிலும்கூட, சுகாதரத்துறையி
னர், மருத்துவத்துறையினர் மற்றும் ஜனநாயகத்
தின் மீதும் நாட்டு மக்கள் மீதும் அக்கறை க�ொண்டு

த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

,jo;
145

jh];

முல்லைத்தீவு மாவட்டம்

1

979ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட முல்லைத்
தீவு மாவட்டமானது, வன்னி இராச்சியத்தின்
பெரும் பகுதியினை உள்ளடக்கியதாகவும், வட
மாகாணத்தில் அதிக நிலப்பரப்பைக் க�ொண்ட
பிரதேசமாகவும் உள்ளது. 2009 ஆம் ஆண்டு வரை
யும் 5 உதவி அரசாங்க அதிபர் பிரிவுகளாகவும்,
2009 இற்குப் பின் வெலிஓயா என்ற பெயரில்
மணலாறு பகுதியை உள்ளடக்கிய 6 உதவி அரசா
ங்க அதிபர் பிரிவுகளைக் க�ொண்ட புதிய மாவட்
டமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

jhafj;jsk;

New;W

,d;W

ehis
ன்றனர். ம�ொத்தக் குடும்பங்கள் 44,126 மட்டுமே
உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
2018 ஆம் ஆண்டு முல்லைத்தீவு மாவட்
டத்தில் உள்ள குளங்களைப் புனரமைப்புச் செய்
வதற்காக 58 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கீடு செய்ய
ப்பட்டுள்ளது. வன்னித் தேர்தல் த�ொகுதியில்
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மழை நீரைத் தேக்கி வைக்காது விட்டால், அந்தப்
பகுதி நிலங்கள் யாவும் பயன்பாடு இல்லாத
நிலை ஏற்பட்டு விடும். எனவே சர்வதேசத்தில்
உள்ள க�ொடையாளிகள், சர்வதேச நாடுகளில்
உள்ள சர்வதேச அரசசார்பற்ற நிறுவனங்களில்
த�ொடர்புடைய துறைசார் நிபுணர்கள் ப�ோன்
ற�ோர் முல்லைத்தீவுக்கு உட்பட்ட தாயகத்தில்
உள்ள அரச அதிகாரிகள் ஊடாக நிதியை ஒதுக்கீடு
செய்ய முன்வர வேண்டும்.
வடமாகாணத்தில் மிகப் பெரிய நிலப்
பரப்பைக் க�ொண்ட முல்லைத்தீவு மாவட்ட
மானது, அதிக விளைச்சலைத் தரக்கூடிய மாவட்
டம். அதனை முழுமையாக பயன்படுத்துவதுடன்
விவசாயம், மட்டும்செய்யாது, விலங்கு வேளா

jhafj;jpd; ePu;tsj;ijg; ghJfhg;Nghk;
குருத்து மலை, வாட்டி மலை, தென்னங்
கள்ளு மலை, வெள்ளிமலை ஆகிய மலைகளைக்
க�ொண்டதால் குறிஞ்சி பகுதியாகவும், பெரும்
பகுதி காடுகள் நிறைந்து காணப்படுவதால்
முல்லை எனவும், கிழக்குப் பகுதி முழுவதும்
70 கில�ோ மீட்டர் கடல் பரப்பை க�ொண்டதால்,
நெய்தல் என்ற பெயரா லும் அழைக்கப்படுகி
ன்றது. நிலப்பகுதி செங்கபில மண்ணாகவும்,
கடலில் கடற்கரை மண் இல்மனைட் கலந்தமண்
ஆகவும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. புல் ம�ோ
ட்டை முதல் முல்லைத்தீவு வரை 70 கில�ோ மீட்ட
ரில் இல்மனைட் மணல் கலந்த மண் காணப்
படுகின் றது.
	க�ொக்கிளாய், நாயாறு, நந்திக்கடல், மாத்
தளன் வரை நீண்ட கடலேரிகளைக் க�ொண்டு
ள்ளது. இப்பகுதிகளில் இறால், நண்டு, மீன் ப�ோன்
றவை பிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. முல்லைத்
தீவு மாவட்டமானது, மூன்று பாரிய குளங்களை
யும், 17 நடுத்தரக் குளங்களையும், 211 சிறிய
குளங்களையும் க�ொண்டுள்ளது. 3893 ஹெக்டயர்
பெரும்போகத்தையும் 455.5 ஹெக்டயர் சிறு
ப�ோக வயல்களையும் க�ொண்டுள்ளது.

முல்லைத்தீவு காடுகளை ப�ொறுத்தவரை
யில் முதிரை, பாலை, வீரை, காட்டாமணக்கு,
ஒதி ஆகிய மரங்களுடன் பல ஏக்கர் வளர்ப்பு
தேக்கம் காடுகளையும் க�ொண்டுள்ளது. காடு கள்
மட்டும் ஒரு இலட்சத்து 67 ஆயிரத்து 850ஏக்கர்
பரப்பளவைக் க�ொண்டுள்ளன. முல்லைத்தீவு
மாவட்டமானது தற்போது 6 உதவி அரசாங்க
அதிபர் பிரிவுகளாகவும் 136 கிராம சேவையாளர்
பிரிவுகளாகவும் பிரிக்கப்பட்டு, 632 கிராமங்களை
யும் க�ொண்டுள்ளது. இதில் புதிதாக த�ொடங்கப்
பட்ட வெலிஓயா உதவி அரசாங்க அதிபர் பிரி
வில் 9 கிராம சேவையாளர் பிரிவுக ளையும்,
17 கிராமங்களையும் க�ொண்டுள்ளதுடன், 3336
குடும்பங்களையும் 11189 மக்க ளையும் க�ொண்டு
உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றது.
	நேற்று வடக்கு கிழக்கு மாகாண நிரந்தர
இணைப்பை முழுமையாகத் துண்டித்து, இப்பி
ரதேசம் உருவாக்கப்பட்டு தனிச் சிங்கள குடியே
ற்றம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. இன்று
முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் ஒரு இலட்சத்து
36 ஆயிரத்து 623 மக்கள் மட்டும் வாழ்ந்து வருகி

ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மட்டும் முல்லை
த்தீவு மாவட்டத்தில் உள்ளதைக் குறிப்பிட
வேண்டியுள்ளது.

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தைப் ப�ொறுத்த
வரை முத்தையன்கட்டுக் குளம், உடையார்கட்டு
குளம் ப�ோன்ற குளங்கள் உள்ளடக்கிய பகுதி
களில் முழுமையாக விவசாயம், சிறுதானிய
உற்பத்தி என 100% குளங்களின் நீர் பயன்படு
த்தப்பட்டு வருகின்றது. தண்ணிமுறிப்பு குளம்
மிகவும் பெரிய குளமாக இருந்த ப�ோதும், அந்தப்
பகுதிக்கு உட்பட்ட 50 சதவீதமான வயல்கள்
கடந்த 12 வருடங்களாக த�ொடர்ச்சியாக தாயக
மக்களால் செய்கை பண்ணாமல் உள்ளது குறிப்
பிடத்தக்கது. த�ொடர்ச்சியான சிங்கள குடி யேற்ற
ங்கள் தண்ணிமுறிப்பு குளத்தை மையப்படு
த்தியே மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்
தக்கது.
6 நடுத்தர சிறிய குளங்கள், 26 சிறிய குள
ங்கள் உள்ளடக்கிய பகுதிகளில் நெல், சிறு
தானிய உற்பத்தியை செய்ய முடியாத சூழ் நிலை
காணப்படுகின்றது. இப்பகுதிகள் யாவும் வெலி
ஓயா பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்குள் உள்ளதால்
எம் மக்கள் பாதுகாப்பாக உற்பத்தி செய்ய முடி
யாத சூழ்நிலை உள்ளது.

ண்மை, கடல் வளம் சார்ந்த உற்பத்திகளையும்
நாம் அதிக அளவில் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
எனவே ப�ொதுமக்கள் உறவுகள் க�ொடையாளி
கள் தங்களுடைய முழுமையான முயற்சிகளை
மேற்கொண்டு எமது தாயக மண் பாதுகாக்கப்
பட்டு, தாயகத்தின் வளங்களை முழுமையாகப்
பயன்படுத்தி உச்சப் பயன்பாட்டுக்கு தேவை
யான ஏற்பாடுகளை செய்வோம் .
வாருங்கள் உறவுகளே 15 ஆண்டுகளுக்கு
முன் யாழ். பல்கலைக்கழக துறைசார் நிபுணர்கள்
ஊடாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அனர்த்தங்களுக்
கான அபிவிருத்தித் திட்டங்களை இனம் காண்
பதற்கான ஆய்வு கூட்டத்தில் முல்லைத்தீவு
மாவட்ட வளங்கள் இனங்காணப்பட்டு அதனை
முழுமையாக பயன்படுத்துவதற்கான திட்டங்கள்
இனங்காணப்பட்டு அவை முழுமையாக பயன்
படுத்தப்பட்டால் இலங்கையில் உள்ள மாவட்
டங்களில் அதிக உற்பத்தியை பெறக்கூடிய மாவட்
டமாக முல்லைத்தீவு மாவட்டம் இருக்கும்.
ஆனால் இன்று இலங்கையில் உள்ள அனைத்து
மாவட்டங்களிலும் உள்ள வளங்கள் இருந்தும்
அதனை முழுமையாக பயன்படுத்தப்படாத
மாவட்டங்களில் முல்லைத்தீவு மாவட்டம்
முதன்மையாக உள்ளது

அதிக அளவில் காடு வளர்ப்பு உள்ளது
முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே ஆகும். எனவே
முல்லை மாவட்டத்தின் வளங்களை முழுமை
யாகப் பயன்படுத்தத் தேவையான ஆக்கபூர்வ
மான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள எல்லா
மக்களும் முன்வர வேண்டும். மிகவும் வறுமை
யில் வாழும் மக்கள் வட மாகாணத்தில் முல்லைத்
தீவு மாவட்டத்தில் தான் அதிகமாக உள்ளனர்.
எனவே எமது மக்கள் ச�ொந்தக்காலில் வாழ நம்
மால் இயன்ற உதவிகளை மேற்கொள்ள வாரு
ங்கள் எங்கள் உறவுகளே ….!
இங்கு 20இற்கும் மேற்பட்ட சிறு குளங்
கள் புனரமைப்புச் செய்ய வேண்டிய சூழல் காண
ப்படுகின்றது. இக் குளங்கள் புனரமைப்புச் செய்
வதற்காக உலக வங்கி, ஆசிய வங்கி ப�ோன்ற
வங்கிகள் முன்வந்து நிதியுதவி செய்ய வேண்டிய
தேவை உள்ளது. குளங்கள் புனரமைப்புச் செய்து
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டகிழக்கு தமிழர் தாயகப் பகுதியானது,
நீண்ட இயற்கை வளங்களைக் க�ொண்ட
பகுதியாகக் காணப்படுகின்றது. கடந்த 30வருடகால
யுத்தம் மற்றும் அகிம்சை ரீதியான, இராஜதந்திரப்
ப�ோராட்டங்கள் இந்த வளங்களை பாதுகாப்பதற்
காகவே முன்னெடுக்கப்பட்டன.		

வடகிழக்கில் காணப்படும் வளங்களை தமிழர்கள்
அனுபவிக்கக் கூடாது; அதனையும் தங்கள் இனமே
அனுபவிக்க வேண்டும் என்று, சிங்கள பேரினவாத
சக்திகள் த�ொடர்ச்சியாக பல்வேறு செயற்பாடு
களை முன்னெடுத்து வருகின்றன.
குறிப்பாக வடகிழக்கு மாகாணத்தில்
தமிழர்கள் மத்தியில் காணப்படும் வளங்களை
தமிழர்கள் முறையாகப் பயன்படுத்துவதுமில்லை,
புலம் பெயர் தமிழர்கள் தமது முதலீடுகளை மேற்
க�ொள்வதுமில்லை. இதன் காரணமாக தமிழர்கள்
மத்தியில் காணப்படும் வருமானமீட்டும் வளங்
களை மாற்று இனங்கள் பயன்படுத்தி, வருமான
மீட்டுவதுடன் அப்பகுதிகளை அபகரிக்கும் நிலை
யும் காணப்படுகின்றது.
நாங்கள் வெறுமனே தமிழ் தேசிய க�ொள்கை
யினை வாய்வார்த்தைகளாக கூறிக்கொண்டும்,
தமிழர்களுக்கு நடந்த அநீதிகளுக்கு நீதிகளைக்
க�ோரிக்கொண்டு, எமது பகுதிகளில் முறையான
எந்த விதமான வேலைத் திட்டங்களையும் முன்
னெடுக்காமல் இருப்பதன் காரணமாக மிகவும்
சூட்சுமமான முறையில் வளங்கள் அபகரிக்கும்
நிலையினைக் காணமுடிகிறது.
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புதிய வகை மீனினங்களும், புதிய வகையான நீர்
உயிரினங்களின் வளர்ப்பு முறைகளும் புகுத்தப்
பட்டுள்ளன. தடாக மீன் வளர்ப்பு, பாரிய குளங்க
ளில் நன்னீர் இறால் வளர்ப்பு, மற்றும் நண்டு வளர்
ப்பு, இறால் பண்ணைகள் என அவை விரிந்து செல்
கின்றன.
இப்போது பாரிய குளங்களிலிருந்து பாரிய
எண்ணிக்கையில் பிடிக்கப்படுகின்ற மீன் திலாப்
பியா இனத்தைச் சேர்ந்த நைல�ோட்டிக்காவாகும்.
அது ம�ொத்த மீன்களில் 95_-97 வீதத்தைக் க�ொண்
டிருக்கிறது. அதே ப�ோன்று ற�ோகுவும் (செங்க
ணையான்) பிடிபடுகிறது. ற�ோகு எப்போதும் அதிக
நிறை க�ொண்டதாகவும். முதிர்ச்சி அடைந்ததாக
வும் காணப்படுகிறது.
	ற�ோகு மீன் 2000ஆம் ஆண்டளவில்தான்
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்
பட்டது. அதைய�ொட்டி மீனவர்களுக்கு மீன்வளர்
ப்பு முறைகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.
இவ்வா றான மீன்களில் திலாப்பியா இனம் தாமாக
இனம்பெருக்கக் கூடியது. ஆனால் ற�ோகு அவ்வாறி
ல்லை. இதற்கு இனம்பெருக்கும் உணர்வு புதிய
நீர�ோடைகள் குளத்தில் விழுந்து கலக்கும் ப�ோது
ஏற்படும் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

முஸ்லிம்களும் பயன்படுத்தி, தமது ப�ொருளாதார
நிலைமையினை மேம்படுத்துகின்றதை ச�ொல்வது
டன், இதனை தடுத்து நிறுத்தி, எமது பகுதியில் காண
ப்படும் வளங்களை நாங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்
தப் ப�ோகின்றோம் என்பதை சிந்திக்கவைப்பதற்
காகப் பல விடயங்களை எழுதலாம் என்று நினைக்
கின்றேன்.
குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்தின் மட்டக்
களப்பு மாவட்டத்தினை மட்டும் இந்த கட்டுரை
யின் ஊடாக எழுத நினைக்கின்றேன். மட்டக்களப்பு
மாவ ட்டத்தினைப் ப�ொறுத்தவரையில் நன்னீர்
மீன்பிடி, கடல் மீன்பிடி என இரண்டு மீன்பிடி
நிலைமைகள் காணப்படுகின்றன. அவற்றினை
நாங்கள் இங்கு தனித்தனிப் பகுதிகளாக எழுதுவதன்
மூலம் இந்த மாவட்டத்தின் மீனவர்களின் நிலை
மையினை வெளிக்கொணர முடியும் என நினைக் 	ற�ோகு (செங்கணையான்) மிக விரைவாக
வளர்ச்சி அடையக் கூடியது, அதிக எடையில்
கின்றேன்.
வளரும். மீனவர்களுக்கும், நுகர்வாளர்களுக்கும்
நன்கு பழக்கப்பட்டது. அதற்கான சந்தை வாய்ப்பு
நன்னீர் மீன்பிடி
மட்டக்களப்பு மாவட்டம் விசாலமான நமது நாட்டின் பல பாகங்களிலும் நல்ல நிலையில்
நீர்ப்பாசனக் குளங்கள் பலவற்றைக் க�ொண்டிருக் உள்ளது, நாம் அதனை பாரிய எண்ணிக்கையில்
கிறது. இவற்றின் ம�ொத்த நீரேந்து பரப்பு 576 சதுர அனைத்து பாரிய குளங்களிலும் வளர்க்க வேண்டும்.
மைல்களாகும். அங்கெல்லாம் நன்னீர் மீன்கள் அதற்கான வசதி வாய்ப்புகள் தமிழ் மீனவர்களுக்கு
ஏற்படுத்திக்கொடுக்கப்பட வேண்டும். இன்று மட்
பெருக்கம் அடைந்துள்ளன.
டக் களப்பு மாவட்டத்தின் உள்ள பாரியளவிலான
மீன்பிடி குளங்களில் பெரும்பான்மையினத்தவர்
களும் வந்து தங்கியிருந்து மீன்பிடித்துச் செல்லும்
நிலையினால் தமிழ் மீனவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்
றனர். பெரும்பான்மையினத்தவர்கள் சகல வசதிக
ளும் க�ொண்டவர்களாக மீன் சேகரித்து வைக்கும்
வாகனங்களில் வந்து மீன்களை பிடித்துச் செல்வத
னால் அன்றாடம் மீன்பிடித்து வியாபாரம் செய்யும்
தமிழ் மீனவர்களினால் ஈடுக�ொடுக்க முடியாத
நிலையே காணப்படுகின்றது.

வருடம�ொன்றுக்கு பாரிய நீர்ப்பாசனக் குள
ங்களிலிருந்து மாத்திரம் ஏறக்குறைய 850 மெற்
றிக் த�ொன் மீன்கள் பிடிக்கப்படுவதாக
புள்ளி
விபரங்கள் காட்டுகின்றன. பாரிய குளங்களைத்
தவிர மத்திய தரக் குளங்களும், சிறு குளங்களும்
இம்மாவட்டத்தில் இருக்கின்றன. அங்கும் நன்னீர்
மீன் உற்பத்தி இருக்கின்றது.
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உன்னிச்சை,
கட்டுமுறிவு, உறுகாமம், நவகிரி ஆறு, வாகனேரி
என பல வற்றாத குளங்கள் காணப்படுகின்றன.
அக்குளங்களிலிருந்து தமது ஜீவன�ோபாயத் த�ொழி
லாக நன்னீர் மீன்பிடியை மீனவர்கள் மேற்கொண்டு
வருகிறார்கள். பாரிய குளங்களில் மாத்திரம் சுமார்
700 பேர் இவ்வாறு மீன்பிடித் த�ொழிலை மேற்
க�ொண்டு வருகிறார்கள்.
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பிடிக்கப்
படும் மீன்கள், பதுளை மாவட்டத்திற்கும் அதன்
குறிப்பாக இந்தக் கட்டுரையில் நீர்வளங்
அருகிலுள்ள மாவட்டங்களுக்கும், நாள்தோறும்
களை தமிழர்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்தாத
அனுப்பப்படுகின்றன. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்
காரணத்தினால், அந்த வளங்களை சிங்களவர்களும்
தில் மீன் உற்பத்தியில் 1998ஆம் ஆண்டுகளிலிருந்து

கடல் மீன்பிடி
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினைப் ப�ொறு
த்தவரையில் 145 கில�ோமீற்றர் நீளத்தினைக் க�ொண்
டதாக கடல்வளம் உள்ளது. வாகரை த�ொடக்கம்

பெரியகல்லாறு வரையான பகுதிகளில் பெருமள
வான பகுதி தமிழர் பகுதிகளை சார்ந்தேயுள்ளது.
குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் சுமார்

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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கேள்வி?
இலங்கையில் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச
தன்னை உலகிற்கு ப�ொதுவுடமைவாதியாக
காண்பிக்கின்றார். ஆனால் நடைமுறையில்
அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் 9 பேருக்கு
ஆட்சியில் முக்கியமான ப�ொறுப்புக்களைக்
க�ொடுத்திருக்கின்றார். இது எந்தளவுக்கு
ப�ொதுவுடமை தத்துவங்களுக்கு ஏற்புடையது?
பதில்!
ராஜபக்ச குடும்பமானது, குடும்பம் என்று
கூறுவதை விட அதைக் கும்பல் என்றுதான் கூற
வேண்டும். அந்தக் கும்பலானது 2005 முதல் 2015
வரையிலான ஆட்சியில் கூட ஒரு குடும்ப ஆட்சி
யாகத்தான் இருந்தது. அந்த குடும்பத்தின் உற்றார்,
உறவினர்கள் என்று சேர்த்து 150 பேர் க�ொண்ட ஒரு
குடும்ப ஆட்சியாகத்தான் இருந்துள்ளது. அதைத்
த�ொடர்ந்து 5 ஆண்டுகள் இடைவெளியின் பின்
அதே குடும்ப ஆட்சி மீண்டும் ஆட்சிப்பீடம்
ஏறியுள்ளது. அவர்கள் கடந்த காலத்தில் ஆட்சி
செய்ததை விட மிக ம�ோசமாகத் தற்போதைய
ஆட்சியில் செயற்பட ஆரம்பித்துள்ளனர்.
	மேலும் அப்போது பதவிகளில் இல்லாத
ஒரு சிலர் இப்போது முக்கிய பதவிகளில் வந்து
ள்ளனர். இது மிக ம�ோசமான ஓர் நிலைமை,
இத்தகைய ஓர் ம�ோசமான ஓர் நிலைமை ஏற்பட்
டிருப்பது என்பது எந்த வகையிலும் ப�ொதுவுட
மைத் தத்துவத்துக்கு ஏற்புடையதல்ல. குடும்ப
ஆட்சிக்கு எதிராக இருப்பதுதான் ப�ொதுவுட
மைத் தத்துவம்.
	ப�ொதுவுடமை தத்துவம் என்பது குடும்ப
கட்டமைப்புக்கு வெளியே இருக்கக் கூடிய
அனைத்து உழைக்கும் மக்களுடைய ஒரு தத்து
வமாக, அவர்களுடைய ஆட்சியாகத்தான் அது
ஆட்சி அரங்கத்தில் இருக்க முடியும். ஆனால்
இந்த இந்த ராஜபக்ச அரசானது, 4 சக�ோதரர்களும்
அவர்களுடைய புதல்வர்களும் அரசாங்கத்தின்
முக்கிய ப�ொறுப்புக்களில் இருக்கின்றனர்.
இவர்களைத் தவிர மேலும் அவர்களுடைய
உறவினர்கள் என்ற பெயரில் பலர் முக்கிய
பதவிகளில் இருப்பார்கள். இது ப�ோன்ற ஓர்
சூழல் வந்திருப்பதற்கு, கடந்த ஆண்டு மக்கள்
ஒரு தேசிய வெற்றிக்கு ஆள்பட்டு, ராஜபக்ச
குடும்பத்தை ஆட்சிக்கு க�ொண்டு வந்ததுதான்
காரணம். சிவப்பு துண்டு ப�ோட்டுவிட்டால் மட்
டும் அவர்கள் ப�ொதுவுடமைவாதிகள் அல்ல.
அவர்கள் என்ன ஆட்சி செய்கின்றார்கள் என்பது
தான் முக்கியம்.
ஆனால் குறிப்பாக மகிந்த ராஜபக்ச,
முன்பு மனித உரிமைப் ப�ோராளியாகத் தன்னைக்
காட்டிக் க�ொண்டார். இப்பொழுது சிவப்புத்
துண்டு ப�ோட்டு மாற்றி வருகின்றார். இதற்கும்
ப�ொதுவுடமைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை.

கேள்வி?
சீனாவில் ஒரு கட்சி ஆட்சி இருப்பது
ப�ோல், இங்கு ஒரு குடும்பத்தினுடைய ஆட்சி
நிறுவப்படுகின்றது. இந்த முறைமை எவ்வாறு
மக்களுக்கு உதவும்?
பதில்!
சீனாவில் ஒரு கட்சி ஆட்சி இருப்பதெ
ன்பது, அது அந்நாட்டினுடைய நிலைமையில்
முதலில் உருவானது. இது மாவ�ோ காலத்திலும்

இலங்கையில் அமைந்துள்ள குடும்ப ஆட்சி மற்றும் அதன் தாக்கங்கள்
குறித்து, தமிழகத்தைச் சேர்ந்த த�ோழர் பாஸ்கர் இலக்கு ஊடகத்திற்கு
வழங்கிய செவ்வி

கூட, ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கட்சிகள், ஏகாதிப
த்திய எதிர்ப்பு, நிலவுடமை எதிர்ப்பு என்ற அடி
ப்படையில் செயற்பட அனுமதிக்கப் பட்டன.
ஆனால் முதன்மையாக ஆட்சி என்பது, கம்யூனி
ஸ்ட் கட்சியின் ஆட்சி என்ற பெயரில் தான்
இருந்தது.
இன்று சீனாவில் இருப்பது கம்யூனிஸ்ட்
கட்சியின் ஆட்சி இல்லை. அது ஒரு முதலாளி
த்துவ, சர்வாதிகார, ஏகாதிபத்தியக் க�ொள்கையை
உடைய, ஏகாதிபத்திய மூலதனத்தின் நலனுக்காக
இருக்கின்ற ஓர் ஆட்சியாகும்.
அந்த ஆட்சி சீன மக்களுக்கு எவ்வாறு
பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றோ, அதே ப�ோல்
குடும்ப ஆட்சி என்பது, அது எந்த நாட்டில் இருந்
தாலும் சரி, குறிப்பாக ப�ொருண்மிய தத்துவத்தில்
இருந்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது.
மேலும் அது ப�ொதுவுடமைத் தத்துவத்துக்கு அடி
ப்படையில் முரண்பாடான விடயமாகும்.
சீனாவில் ஒரு கட்சி என்பது எவ்வாறு மக்
களுக்குப் பாதிப்பாய் இருக்கின்றத�ோ, இலங்கை
யிலும் இந்த குடும்ப ஆட்சி என்பது மக்களுக்குப்
பாதிப்பை ஏற்படுத்தவே செய்யும்.
அதை இலங்கை மக்கள் ஒன்று திரண்டு
பல வடிவங்களில், பல வாய்ப்புக்களில் ப�ோராடு
வார்கள்.

கேள்வி?
உணவு உட்பட விலைவாசி மிக அதி
கமாக இருக்கின்ற நேரத்தில், மக்கள் மிகவும்
பாதிக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் இனம் மற்றும்
மத வெறியைத் தூண்டிவிட்டு, அனைத்தும்
திசை திருப்பப்படுகின்றது. இதனைப் ப�ொது
மக்கள் எவ்வாறு எதிர்கொள்ளலாம்?

பதில்!
எந்த ஒரு நாட்டிலும் சுரண்டல் ஆட்சியா
ளர்கள், தமக்கு எதிரான மக்களுடைய க�ோபத்தை,
அவர்களுடைய க�ோரிக்கையைத் திசை திருப்பி
விடுவதற்கு, இன, மதவெறியைத் தூண்டி விடத்
தான் செய்வார்கள்.
இது புதிதல்ல, குறிப்பாக முதலாளித்துவ
ஆட்சியக் கட்டமைப்பிலும் அது இருந்து க�ொண்
டுதான் இருக்கின்றது. அதனால் இது இலங்கை
யிலும் நடைபெறுகின்றது.
இதனைப் ப�ொது மக்கள் எவ்வாறு எதிர்
க�ொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்து ந�ோக்கும்
ப�ோது, இனத்தின் உரிமையையும், மதவழிபாடு
களின் உரிமையையும் அங்கீகரித்து விட்டு,
வெவ்வேறு இனங்களுக்கும் வெவ்வேறு மத
ங்களைச் சேர்ந்த மக்களுக்கும் ப�ொதுவான

எதிரிகள் இருக்கின்றார்கள். அதே ப�ோல் ப�ொது
வான க�ோரிக்கைகளும் இருக்கின்றன. அந்த
க�ோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் தான் இந்த மக்
கள் எதிர்கொள்ள வேண்டும்.
மாறாக அதைக் கவனிக்காமல் இருந்தால்,
இனம் மற்றும் மதவெறியின் அடிப்படையில்
மக்கள் பிளவுபடுத்தப்படுவார்கள். எனவே
ப�ொதுக் க�ோரிக்கையின் அடிப்படையில், இனம்
மற்றும் மத உரிமைகளை அங்கீகரித்து விட்டு,
செயற்பாட்டு வடிவத்தில் மக்கள் அதை எதிர்கொ
ள்ள வேண்டும், களம் இறங்க வேண்டும்.
இலங்கைக்கு மட்டுமல்ல, இந்தியாவி
ற்கும் இதே சூழல் இருக்கின்றது.
எனவே
ப�ொதுக் க�ோரிக்கைகள் தான் முக்கியம். அந்தப்
ப�ொதுக் க�ோரிக்கைகளுக்காக ஒன்று திரளாமல்
இருப்பதால் தான் இன்றைக்கு அனைத்துத் தரப்பு
மக்களும் அடிப்படையிலான அன்றாடப் பிரச்சி
னைகளுக்கு அல்லல்படுகின்றார்கள்.
எனவே ப�ொதுக் க�ோரிக்கையின் பின்ன
ணியில், அனைத்துத் தரப்பு மக்களும் ஒன்று சேர
வேண்டும். ஒரு முன்னணியைக் கட்டவேண்டும்.
அல்லது ஒரு கூட்டமைப்பைக் கட்ட வேண்டும்.
கூட்டியக்கத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். அந்த
வடிவத்தில்தான் இனம் மற்றும் மதவெறிக்கு
அப்பாற்பட்டு மக்கள் ஒன்றுதிரள முடியும்.
இல்லாவிட்டால் மக்கள் மதத்தின் பெய
ரால், இனத்தின் பெயரால் தங்களுக்குள் அடித்து
க்கொண்டு இறப்பார்கள். ஆட்சியாளர் களுக்கு
வரலாற்றுக் காரணங்களி னால் ஏற்பட்ட இந்த
வெவ்வேறு இனங்கள், வெவ்வேறு மதங்கள்,
வெவ்வேறு ம�ொழிகள் என்பன மக்களை பிளவு
படுத்துவதற்கு சாதகமாக மாறியிருக்கின்றன.
எனவே ப�ொதுக் க�ோரிக்கைகளுக்கு எதி
ராக அனைத்து தரப்பு மக்களும் ஒன்று திரள
வேண்டும். இல்லாவிட்டால் மக்கள் ஒருவருக்
க�ொருவர் அடித்துக் க�ொண்டு இறக்க நேரிடும்.

கேள்வி?
	ப�ொதுவுடமைக்
கருத்தடிப்படையில்
தமிழர்களை ஏற்க மறுக்கின்ற சிங்கள ப�ொது
வுடமை வாதிகளுடன் தமிழர்கள் எவ்வாறு
செயற்பட முடியும்?

பதில்!
இலங்கையில் இருக்கின்ற ஈழ தமிழ்
தேசிய இனத்தினுடைய சிக்கலைப் ப�ொறுத்த
வரையில், த�ொடர்ந்து அங்கிருக்கக் கூடிய சிறி
யளவிலான இடதுசாரி அமைப்புகள் மட்டும்
தான் ஈழ விடுதலை என்ற க�ோரிக்கையை முன்

த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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கஸ்ட் 29 ஆம் நாள்
அணுவாயுத பரி ச�ோத
னைக்கு எதிரான அனைத்து
லக தினமாகும். ஐக்கிய
நாடுகள் சபையினால் 2009
ஆம் ஆண்டு முன் ம�ொழிய
ப்பட்ட இந்த தீர் மானம் 2010
ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளாக
பிரகடனப் படுத்தப்பட்டது.
அணுவாயுதங்கள்
பேர
ழிவை ஏற்படுத் துவதைப்
ப�ோலவே அதனை பரிச�ோ
திப்பதும் மக்களுக்கும், சூழ
லுக்கும் அதிக பாதிப்புக்
களை ஏற்படுத்தும். எனவே
தான் அதனை தடுப்பத
ற்கான முயற்சிகள் மேற்
க�ொள்ளப்பட்டுள்ளன.
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க்கள் காரணமாகின்றன. மேலும் வேறு பல ந�ோய்
கள், பயன்படுத்த முடியாது கிடக்கும் பெருமள
வான நிலங்கள், அந்த நிலத்தில் இருந்து அழிக்கப்
பட்ட ஏனைய உயிரினங்கள் என்பனவும் இதன்
விளைவுகளாகும். பல பத்து ஆண்டுகள் கடந்த
பின்னரும் பரிச�ோதனை நடத்தப்பட்ட 60 இற்கு
மேற்பட்ட பிரதேசங்களின் நிலங்கள் பயன்படு
த்த முடியாது உள்ளன.
முதலாவது பரிச�ோதனை நிகழ்ந்து 76
ஆண்டுகள் கடந்துள்ள நிலையில், உலகம் பல
மாற்றங்களைச் சந்தித்துள்ளது. ஆக்கத்திற்கும்,
அழிவுக்கும் அணுப் பரிச�ோதனை பயன்படுத்தப்
பட்ட ப�ோதும், எரிசக்திக்காகப் பயன்படுத்தப்
படும் அணுசக்தியின் ப�ோது வெளிவரும் கழிவுப்
ப�ொருளான புளூட்டோனியம் 29,400 ஆண்டுகள்
கதிர்வீச்சைத் தரவல்லது. அதனை எவ்வாறு பாது
காப்பாக அகற்றுவது என்பது த�ொடர்பில் உலகம்
அச்சம் க�ொண்டுள்ளது.
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1945 ஆம் ஆண்டு ஜுலை மாதம் மெக்சிக்கோவில்
அமெரிக்கா மேற்கொண்ட முதலாவது அணுவா
யுதப் பரிச�ோதனையில் இருந்து, 2017ஆம் ஆண்டு
வடக�ொரியா மேற்கொண்ட அணுவாயுதப் பரி
ச�ோதனை வரையில் 2050 இற்கு மேற்பட்ட பரி
ச�ோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

	மெக்சிக்கோவில் முதலாவது பரிச�ோ
தனை இடம்பெற்ற இடத்தில் இருந்த மண்ணா
னது வெப்பத்தைத் தாங்காது கண்ணாடியாக
மாற்றம் அடைந்ததுடன், 12 மைல்கள் சுற்றளவு
க்குப் பொருட்களும் தூக்கி வீசப்பட்டிருந்தன.
இது இடம்பெற்று சில வாரங்களுக்குள்
ஹிர�ோசிமா மற்றும் நாகசாஹி மீது இரு குண்டு
கள் வீசப்பட்டன. மனிதர்கள் மீது மேற்கொள்ளப்
பட்ட இந்தப் பரிச�ோதனையில் ஒரு இலட்சத்திற்
கும் மேற்பட்ட மக்கள் க�ொல்லப்பட்டதுடன்,
பெருமளவான�ோர் ந�ோயினால் பாதிப்படை
ந்தனர்.
இரத்தம், தைர�ொயிட், மார்பக மற்றும்
நுரையீரல் புற்று ந�ோய்களுக்கு இந்த கதிர்வீச்சு
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வானில் நிகழ்த்தப்பட்ட 528 பரிச�ோதனைகளா
னது ஹிர�ோசிமாவில் வெடித்த அணு குண்டைப்
ப�ோல 29,000 குண்டுகளுக்கு இணையானது.
அதன் நச்சுத் தன்மையான கதிர் வீச்சானது நிலம்,
காற்று மற்றும் நீர் என எல்லாவற்றையும் மாசு
படுத்தியுள்ளது.

ஹிர�ோசிமாவில் இடம்பெற்ற தாக்குத
லின் பின்னர் அமெரிக்காவனது 1954 ஆம் ஆண்டு
மிகவும் சக்திவாய்ந்த அணுவாயுதம் ஒன்றை
மார்ஷல் தீவுகளில் பரிச�ோதனை செய்திருந்தது.
15 மில்லியன் த�ொன் ரி.என்.ரி எனப்படும் வெடி
மருந்துக்கு இணையான சக்தி க�ொண்ட அந்த ஆயு
தம் உலக மக்களிடம் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது
டன், அணுவயுதத் தடை மற்றும் பரிச�ோதனைக்கு
எதிரான குரல்களும் ஒலிக்க ஆரம்பித்தன. எனி
னும் 1952 ஆம் ஆண்டில் இருந்து 1958 ஆம் ஆண்டு
களுக்கு இடையில் அமெரிக்கா 67 ச�ோதனை
களை அங்கு செய்திருந்தது.
வானில் மேற்கொள்ளப்படும் பரிச�ோத
னைளில் இருந்து சிதறும் மூலகங்கள் வெளிவிடும்
கதிர்வீச்சுக்களால் அதிக பாதிப்புக்கள் ஏற்பட்
டன. Strontium-90 எனப்படும் கதிர்வீச்சு மூலகம்
பாலூட்டும் தாய்மரையும், அவர்களின் குழந்தை
களையும் பாதித்தது. அதன் பின்னர் வான்வெளி,
விண்வெளி மற்றும் நீருக்கடியிலான பரிச�ோத

னைகளை தடுக்கும் தீர்மானம் ஒன்று 1963ஆம்
ஆண்டு க�ொண்டுவரப்பட்டது. எனினும் அதில்
பிரான்ஸ், சீனா ஆகிய நாடுகள் முதலில் கைய�ொப்
பமிடவில்லை. அதன் பின்னர் 1996 ஆம் ஆண்டு
முற்றுமுழுதான தடை க�ொண்டு வரப்பட்டது.
எனினும் அதற்கான முழுமையான ஆதரவுகளை
நாடுகள் வழங்கவில்லை என்றே கூறலாம். 1998
ஆம் ஆண்டு இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானும்,
2017 ஆம் ஆண்டு வரையில் வடக�ொரியாவும்
பரிச�ோதனைகளை மேற்கொண்டிருந்தன.

இருந்தப�ோதும், இந்த தடை உத்தரவு
அணுவாயுதத் தடை உடன்படிக்கையாக 2017
ஆம் ஆண்டு 122 நாடுகளின் ஆதரவுகளுடன்
பலப்படுத்தப்பட்டது.
இந்த நாடுகள் மேற்கொண்ட அணுவாயுத
பரிச�ோதனைகளால் பல தீவுகளில் இருந்த பழங்
குடி மக்கள் தமது வாழ்விடங்களை விட்டு நிரந்
தரமாக வெளியேற வேண்டி நிர்ப்பந்திக்கப்பட்
டனர். அவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில்
ஒன்று தான் அவுஸ்திரேலியாவின் க�ொஹதா
பிரதேசம் (Kokatha nation). இது தெற்கு அவுஸ்திரே
லியாவின் மேற்கு பகுதியில் உள்ளது. பிரித்தா
னியா மேற்கொண்ட அணுவாயுத பரிச�ோதனை
களால் அவர்களின் வழ்விடங்கள் பயன்படுத்த
முடியாத நிலைக்கு சென்றுள்ளன.
எமது பூர்வீக நிலங்களில் இருந்து நாம்
நிரந்தரமாக பிரிந்துள்ளோம், எனினும் சிலர்
அதற்கு அருகில் வாழ்கின்றனர். அவர்கள் அதன்
பாதிப்புக்களையும் சுமக்கின்றனர் என கூறுகின்
றார் அந்த பிரதேசத்தின் பெண் ஒருவர்.
எமது குழந்தைகளுக்கோ அல்லது பேரப்
பிள்ளைகளுக்கோ நாம் வாழ்ந்த மண்ணும், எமது
வழிபாட்டுத் தலங்களும், தொன்மையான இடங்
களும் தெரியாது என்று அவர் மேலும் தெரிவித்து
ள்ளார்.
அணுவாயுத பரிச�ோதனைகளிலும், மக்க
ளின் மீதான இனத்துவேசம் வெளிப்பட்டுள்ளது.
பூர்வகுடிகளை அழிக்கும் திட்டமும், இடங்க
ளைத் தெரிவுசெய்வதில் பின்னிருந்தன என்பதும்
உண்மையானதே.
காலனித்துவ அரசுகளால் இந்த மக்கள்
விலங்குகள் ப�ோல நடத்தப்பட்டிருந்தனர். இது
த�ொடர்பில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பசுபிக்
தீவுகளைச் சேந்த மக்களாவார். தாம் புற்றுந�ோய்
உட்பட பல ந�ோய்களினால் பாதிக்கப்பட்டதாக
பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் குழுவினர் தெரிவித்து
ள்ளனர். அமெரிக்கா, பிரித்தானியா மற்றும்
பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகள் இந்த தீவுகளில் 300
இற்கு மேற்பட்ட பரிச�ோதனைகளை மேற்
க�ொண்டிருந்தன.
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ரீசியஸ் நாட்டுக்குச் ச�ொந்தமான
அகலேகா (Agalega) தீவில் வாழுகின்ற
கிட்டத்தட்ட 300 பேர், அந்தத் தீவு இந்திய கடற்
படைத் தளமாக விரைவில் மாற இருக்கின்ற கார
ணத்தால், அத்தீவில் தமது எதிர்காலம் த�ொடர்பாக
ஆழ்ந்த கவலை அடைவதாகக் கூறுகிறார்கள்
இராணுவ ரீதியிலான பயன்பாட்டுக்காக,
கடந்த இரண்டு வருடங்களாக 3 கில�ோமீற்றர் நீள
மான விமான ஓடுதளத்தையும் இரண்டு பாரிய மாகத் தமது பயன்பாட்டுக்கானவை அல்ல என்று
இறங்குதுறைகளையும் அத்தீவில் இந்தியா நிர்மா திட்டவட்டமாக நம்புகின்றனர்.
“ஒரு விமான நிலையத்தையும் ஒரு மருத்
ணித்து வருவதை அல்ஜசீராவின் விசாரணைப்பிரிவு
துவமனையையும் கட்டித்தருமாறு நாங்கள் கேட்
கண்டறிந்திருக்கிறது.
ட�ோம். ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாரிய விமான
நிலையத்தைக் கட்டித்தருமாறு நாம் ஒருப�ோதும்
கேட்கவில்லை” என்று அகலேகாத் தீவில் வாழ்ந்து
க�ொண்டிருக்கின்ற பிராங்கோ பூலே (Franco Poulay)
அல்ஜசீராவுக்குத் தெரிவித்தார்.
இந்த விமான நிலையத்தைக் காணும்
ப�ோதெல்லாம் எமது எதிர்காலம் த�ொடர்பாக எமக்
குப் பாரிய கவலை ஏற்படுகிறது. இதே கருத்தைத்
தான் அவரது சக�ோதரர் ஆர்ணோ பூலேயும் (Arnaud
Poulay) வெளிப்படுத்தினார்.
“எமக்கு நிச்சயமாக ஒரு கப்பல் இறங்கு
அல்ஜசீரா திரட்டிய தகவல்களை உறுதிப்
படுத்திய இராணுவ ஆய்வாளர்கள், கடல் த�ொடர் துறை தேவையாக இருக்கிறது. ஆனால் தற்போது
பாகப் புலனாய்வுத் தகவல்களைத் திரட்டவும் கட்டப்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற இறங்குதுறை
அத்தீவிலிருந்து கடற்பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எமது பயன்பாட்டுக்காகக் கட்டப்படவில்லை என்
களை முன்னெடுக்கவும், இந்தியக் கடற்படை இத் பதும் எமக்கு நன்கு தெரிகின்றது. இந்த இறங்கு
தீவைப் பயன்படுத்தப் ப�ோகிறது என்று மேலும் துறைகளில் த�ொழில் புரிய தற்போது அகலேகா
வாசிகள் எவருக்குமே பயிற்சி வழங்கப்பட
தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.
இக்குறிப்பிட்ட இராணுவத்தளம் த�ொடர் வில்லை. ஆகவே இந்தியா வைச் சேர்ந்த த�ொழிலா
பான வதந்திகளும் அறிக்கைகளும் 2018ம் ஆண் டில் ளர்களுக்கே அங்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும்
முதன் முதலாக வெளிவரத் த�ொடங்கின. ஆனால் என்பது தெட் டத்தெளிவாகத் தெரிகின்றது” என்று
அகலேகாவில் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற கட்டட ஆர்ணோ மேலும் கூறினார்.
எமது பிள்ளைகளும் இளைய�ோரும்
நிர்மாணப்பணிகள், இராணுவ ந�ோக்கத்துக்காக
முன்னெடுக்கப்படுகின்றன என்பதை அறவே மறு வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்
த்து வந்த இந்தியாவும் ம�ொரீசியசும், உட்கட்ட களுக்குப் பயிற்சி வழங்கப்படவில்லை.
மைப்பு நிர்மாணப்பணிகள் அனைத்தும் அத்தீவில்
தியேக�ோ கார்சியா (Diego Garcia)
வாழ்கின்ற மக்களது பயன்பாட்டுக்கானதே என்றே
	ம�ொரீசீயசுக்குச் ச�ொந்தமான தியேக�ோ
கூறிவந்திருக்கின்றன.
கார்சியா தீவில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு ஏற்பட்ட கதியே
தங்களுக்கும் ஏற்படப்போகிறது என்று அகலேகா
மக்கள் அச்சமடைகிறார்கள். ம�ொரீசியசின் முன்
னைய காலனீய ஆட்சியாளரான பிரித்தானியா, 1966
இல் அத்தீவை அமெரிக்காவுக்குக் குத்தகைக்கு
வழங்கியிருந்தது.
அத்தீவு 1971ம் ஆண்டில் ஒரு இராணுவத்
தளமாக மாற்றப்பட்டு, அந்தத் தீவில் வாழ்ந்த
மக்கள் அனைவரும் வேறு இடங்களில் குடியேற்
றப்பட்டார்கள். இன்றோ அந்தத் தீவு அமெரிக்கா
வின் 15 கட்டளைத் தளங்களைக் க�ொண்டிருப்பது
டன், தரைப்படை, நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள், நீண்ட
தூரம் சென்று தாக்கும் தாக்குதல் விமானங்கள் என்ப
மீன்பிடியையும் தெங்குப் பயிர்ச்செய்கை வற்றின் தளமாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
பிரித்தானியா, ம�ொரீசியஸ் ஆகிய நாடுகளு
யையும் தமது த�ொழில்களாகக் க�ொண்டு வாழ்கின்ற
அகலேகா மக்கள�ோ, 250 மில்லியன் ட�ொலர்கள் க்கிடையேயான ஒரு நீண்ட காலப் பிணக்குக்கு
பெறுமதியான இந்த நிர்மாணப்பணிகள் நிச்சய உரிய விடயமாக சேக�ொஸ் தீவுக்கூட்டங்களின்

(Chagos Archipelago) ஒரு பகுதியாக இருக்கின்ற
தியேக�ோ கார்சியா இருந்து வருகிறது. ‘இந்த தீவுக்
கூட்டங்களுக்கான இறைமை பிரித்தானியாவுக்கு
இல்லை’ என்று ஐக்கிய நாடுகளின் கடல் சார் நீதி
மன்று, இந்த வருடத்தின் த�ொடக்கத்தில் தீர்ப்பளித்
திருந்தது. “தமது பாதுகாப்பு ந�ோக்கங்களுக்கு
இத்தீவுக்கூட்டங்களின் அவசியம் எப்போது இல்
லாமற் ப�ோகின்றத�ோ, அப்போது மட்டும் அந்தத்
தீவுக்கூட்டங்களை மீண்டும் ம�ொரீசியசுக்குத் தாம்
திருப்பிக்கொடுப்போம்” என்று பிரித்தானியா கூறி
யிருக்கிறது.
ஒரு இராணுவத் தளமாகத் தியேக�ோ
கார்சியா மாற்றப்பட முன்னர் அந்தத் தீவில்வாழ்ந்த
மக்கள், அத்தீவுக்கு மீண்டும் திரும்பிச் செல்வத
ற்கான தமது உரிமைக்காக அன்றிலிருந்து இன்று
வரை ப�ோராடிவருகிறார்கள். தமது வாழ்க்கைக்குப்
பலவிதமான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு வரு
வதாகவும், சீமெந்து மற்றும் கால்நடைகளைத்
தமது தீவுக்குள் க�ொண்டுவர தமக்கு அனுமதி
மறுக்கப் பட்டிருப்பதாகவும் அகலேகா வாசிகள்
தெரிவிக்கின்றனர்.
அத்தீவை விட்டு முன்னர் வெளியேறியவர்
கள் இப்போது அத்தீவுக்குத் திரும்பிச் செல்ல முடி
யாதிருப்பதாகச் ச�ொல்கின்றனர்.

அகலேகாவிலிருந்து வெளியே செல்லவ�ோ
அல்லது அகலேகாவுக்கு உள்ளே வரவ�ோ விரும்பு
கின்றவர்கள் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை
ம�ொரீசியசிலிருந்து அகலேகாவுக்கு பயணிக்கின்ற
கப்பல் மூலம் மட்டுமே பயணத்தை மேற்கொள்ள
முடியும். ஆனால் மேற்படி பயணம் மிகவும் பிரச்சி
னைக்குரியதாகிவிட்டதாக அகலேகா வாசிகள்
கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
“2013ம் ஆண்டிலிருந்து அங்கு செல்ல நாங்
கள் முயற்சி செய்துக�ொண்டிருக்கிற�ோம்” என்று
67 வயதான ற�ோசலெட் ஜஸ்மின் (Rosalette Jasmin)
அல்ஜசீராவுக்குத் தெரிவித்தார்.
“எனது இரண்டு சக�ோதரர்கள் அங்கு இருக்
கிறார்கள், எனது மருமக்களும் அங்கு இருக்கிறார்
கள். அவர்களைப் ப�ோய்ப் பார்க்க நான் ஆசைப்
படுகின்றேன். ஆனால் அங்கு செல்ல நான் முய ற்சி
செய்யும் ஒவ்வொரு தடவையும் பயணச் சீட்டுக்
கள் முடிவடைந்துவிட்டதாகவும் அடுத்த தடவை
முயற்சி எடுக்கும் படியும் எனக்குச் ச�ொல்லப்படு
கிறது”.
“இப்படியாக அடுத்த தடவை முயற்சி
செய்யுங்கள் என்று ஒவ்வொரு தடவையும் எனக்
குச் ச�ொல்லப்படுகிறது. இதனால் நான் மனம் தளர்
ந்தே ப�ோய்விட்டேன்”.

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

,jo;
145

njhlh;r;rpfs;

கப் பட்டது. ஆனால் அந்தபடகுகளை அன்று
இருந்த மாகாண சபை ஆட்சியாளர்கள் முஸ்லிம்
26000 மீனவர் குடும்பங்கள் உள்ளன. மட்ட களுக்கும் சிங்களவர்களுக்கும் விற்பனை செய்து
க்களப்பு மாவட்டத்தினைப் ப�ொறுத்தவரையில் விட்டனர். இன்று இயந்திரப்படகுகள் க�ொண்டே
சுமார் 75வீதமான கடல் பகுதியானது தமிழர்கள் தமிழர்கள் மீன்பிடியில் ஈடுபடுகின்றனர். இதன்
வாழும் பகுதியிலேயே உள்ள ப�ோதிலும், மட்டக் மூலம் குறைந்தது இரண்டு தினங்கள் மீன்பிடியில்
களப்பு மாவட்டத்தில் தமிழர் பகுதிகளில் சுமார் ஈடுபட முடியும். ஆனால் அதிகளவான மீனைப்
10000மீனவர் குடும்பங்களே வசிக்கின்றன. ஏனை பிடித்துக் க�ொண்டு வரமுடியாது. இன்று மட்டக்
யவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் முஸ்லிம் மற் களப்பு மாவட்டத்தின் ஆழ் கடல் மீன்பிடி நடவடி
றும் சிங்களவர்களாகவே காணப்படுகின்றனர்.
க்கைகள் முற்று முழுதாக சிங்கள மீனவர்களின
யுத்த காலத்தில் தமிழர்களின் மீன்பிடி தும், முஸ்லிம் மீனவர்களினதும் கைகளிலேயே
வளங்கள் அழிக்கப்பட்டதுடன், அவர்கள் இடம் தங்கியுள்ளது. இந்த நிலையானது எதிர்காலத்தில்
பெயரச் செய்யப்பட்ட காரணத்தினாலும், பலர் மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழர்களுக்கு உகந்த
நாட்டை விட்டுச் சென்றதன் காரணமாகவும், தமிழர் நிலையில்லை. ஏற்கனவே பல் வேறுவழிகளிலும்
களில் பலர் இந்த மீன்பிடியை கைவிட்டுவேறு மட்டக்களப்பு மாவட்டம் சுரண்டப்பட்டுவரும்
த�ொழில் தேடிச் சென்ற காரணத்தினாலும் கடல் நிலையில் கடல் பகுதியில் இந்த நிலை நீடிக்குமா
த�ொழிலில் தமிழர்களின் நிலை கேள்விக்குறியாகி னால், எதிர் காலத்தில் மட்டக்களப்பின் கரை
யுள்ளது.
ய�ோரப் பகுதிகள் பாரியளவில் குடியேற்றங்கள்
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் கடலில் நடைபெறுவதற்கான சாத்தியங்கள் அதிகளவில்
தங்கியிருந்து மீன்பிடியில் ஈடுபடும் 150க்கும் உள்ளன.
மேற்பட்ட படகுகள் இருக்கின்றன. இதில் ஒரு
படகு கூட தமிழர்களுக்குச் ச�ொந்தமானதாக
செய்யவேண்டியது...
இல்லை. யுத்தம் முடிந்த காலப் பகுதியில் 20இற்கும்
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மீனவர்
மேற் பட்ட படகுகள் அரச சார்பற்ற அமைப்புகள் த�ொழில் தமிழர்கள் அதிகளவிலான முதலீடுகளை
ஊடாக த�ொழில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங் செய்ய வேண்டும். இன்று முஸ்லிம்களில் த�ொழில்
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அகலேகாத் தீவின்
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நேரம் வேற்றுமைகளும் இருக்கின்றன என்று
அவுஸ்திரேலியத் தேசியப் பல்கலைக்கழகத்தின்
அகலேகாவுக்குச் செல்பவர்கள் அங்கே ந�ோய்வாய்
தேசிய பாதுகாப்புக் கல்லூரியில் ஆய்வுகளை மேற்
ப்படுவார்களாக இருந்தால் அந்த மருத்துவ செலவு
க�ொண்டு வருகின்ற சாமுவேல் பாஷ்பீல்ட் (Samuel
க்காக, ம�ொரீசியசிலிருந்து அங்கு செல்பவர்களிடம்
Bashfield) தெரிவிக்கிறார்.
முன்கூட்டியே ஒரு பெரிய கட்டணத்தை அறவிடும்
“தியேக�ோ கார்சியாவில் நடந்ததைப்
திட்டம் ம�ொரிசியஸ் அரசிடம் இருந்ததாக அத்
ப�ோன்ற ஒரு நிகழ்வு அகலேகாத் தீவிலும் நடை
தீவில் வாழுகின்ற மக்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர்.
பெறக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது. ஆனால் அதே
கடும் எதிர்ப்புப் ப�ோராட்டங்களின் விளை
நேரம் ம�ொரீசியஸ் தமது இறைமையை இந்தி
வாக அத்திட்டம் இறுதியில் கிடப்பில் ப�ோடப்
யாவுக்கு விட்டுக்கொடுக்கும் என்று தான் எண்ண
பட்டது. ஆனால் அகலேகாவுக்குச் செல்ல விரும்பு
வில்லை” என்று அவர் அல்ஜசீராவுக்கு மேலும்
கின்றவர்கள் பலவிதமான தடைகளைத் த�ொடர்ந்து
தெரிவித்தார்.
எதிர்நோக்குகின்றனர்.
அகலேகாவில் வாழ்கின்ற மக்கள் நாடுக
“மற்றவர்களால் எங்கள் தீவு சுரண்டப்படு
டத்தப்படமாட்டார்கள் என்றும் மக்கள் த�ொடர்
வதைப் பார்க்கும் ப�ோது அது ஆழ்ந்த மன வேத
ந்தும் அங்கு வாழக்கூடியதாக இருக்கும் என்று
னையை எமக்குத் தருகிறது. ஆனால் சிறிதுகாலம்
இரண்டு அரசுகளுமே வாக்களித்திருக்கி ன்றன.
அங்கே சென்று, நாங்கள் பிறந்த இடத்தில் சுதந்திர
“ஆனால் நிலைமை அங்கு கட்டாயம்
மாகக் காற்றைச் சுவாசிக்க முடியாத துர்ப்பாக்கிய
மாற்றமடையும். ஏனென்றால் கட்டுமானப் பணி
நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிற�ோம்”என்று
கள் அனைத்தும் நிறைவுபெற்ற பின்னர், தமது
ம�ொரீசியஸ் பெருநிலப் பரப்பில் தற்போது வாழ் ந்து
விமானங்களைப் பயன்படுத்தி கடற்பாதுகாப்புப்
க�ொண்டிருக்கின்ற அகலேகா வாசியான அலிக்ஸ்
பணிகளை இந்தியா நிச்சயமாக மேற்கொள்ளும்”
கலப்பின் (Alix Calapin) அல்ஜசீராவிடம்கூறினார்.
என்று பாஷ்பீல்ட் கருத்துத் தெரிவிக்கிறார்.
அந்தத் தீவுக்குச் செல்லப் பல வருடங்களாக
“ஒரு இராணுத் தளத்தை இயக்குவது என்
கலப்பின் முயற்சி செய்துக�ொண்டிருக்கிறார்.
னும் ப�ொழுது அதனால் பலவிதமான தாக்கங்க
“ஆனால் கப்பலில் பயணிக்க இடமில்லை” என்று
ளும் விளைவுகளும் ஏற்படும்” என்று அவர் சுட்டிக்
ஒவ்வொரு தடவையும் அவருக்குச் ச�ொல்லப்ப
காட்டினார்.
டுகிறது.
“இந்த இராணுவத்தளம் முற்று முழுதாகக் கட்டி
தியேக�ோ கார்சியாவின் நிலைமையை
முடிக்கப்படும் ப�ோது அகலேகாவில் வாழும்
அகலேகாவுடன் ஒப்பிடும் ப�ோது இரண்டுக்கும்
மக்களின் வாழ்க்கை முற்றாகவே மாற்றமடையும்.
இடையே ஒற்றுமைகளும் இருக்கின்றன. அதே

அணுவாயுதப் பரிச�ோ

... த�ொடர்ச்சி...

அதாவது தமது நாடுகளைத் தவிர்த்து
தம்மால் கைப்பற்றப்பட்ட நாடுகளில் அல்லது
வேறு பிரதேசங்களில் தான் இந்த நாடுகளால்
பரிச�ோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன.
எனவே தான் இந்த பரிச�ோதனைகளும் கூட ஒரு
வகையான இனஅழிப்பாக பார்க்கப்படுகின்றது.
1991 ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2000 ஆம்
ஆண்டு வரையில் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின்
அடிப்படையில் 430,000 மரணங்கள் இந்த கதிர்
வீச்சுக்களால் நிகழ்ந்ததாக International Physicians
for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) என்னும்
அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இதனிடையே தனது அணுவாயுத கட்டுப்
பாட்டு உடன்படிக்கைக்கு ரஸ்யாவையும், சீனா
வையும் உடன்பட வைப்பதற்காக மீண்டும் அணு
வாயுத பரிச�ோதனையை மேற்கொள்ளப்போவ
தாக 2020 ஆம் ஆண்டு மிரட்டியிருந்தார் அமெரி

க்காவின் முன்னாள் அதிபர் ட�ொனால்ட் ட்றம்.
ஆனால் இந்த அறிவிப்பு என்பது மேலும் புதிய
வகையான அணுவாயுதங்களைப் பரிச�ோதிக்கும்
வழியை ஏனைய நாடுகளுக்கு திறந்துவிடும் என்
பதுடன், சீனா இந்தியா ப�ோன்ற நாடுகள் தாம்
ஆதிக்கம் செலுத்த முயலும் நாடுகளில் அல்லது
பிரதேசங்களில் அதனை மேற்கொள்ள முயற்சிக்
கலாம்.
	தனக்கு கிடைக்கும் சந்தர்ப்பங்களை எல்
லாம் தமிழ் மக்களின் நிலங்களையும், அவர்களின்
வாழ்விடங்களையும், தமிழ் மக்களையும் அழிப்
பதற்கு பயன்படுத்தும் இலங்கை அரசு சீனாவின்
பரிச�ோதனைக்காக வடக்கில் உள்ள தீவகப்பகுதி
களைய�ோ அல்லது கிழக்கில் உள்ள பிரதேசங்க
ளைய�ோ வழங்கலாம். அவ்வாறு வழங்கினால்
மக்கள் வாழ முடியாத பகுதிகளாக மாற்றம்
பெறும் தமிழர் தாயகம்.
எனவே உலக அரசியலிலும், பிராந்திய
அரசியலிலும் தமிழ் மக்கள் கவனம் செலுத்து
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அதிபர்களில் பலர் தங்களது வியாபாரங்களில்
வரும் இலாபங்களில் ஒரு பகுதியை கடல்தொழி
லில் முதலீடு செய்துள்ளனர். மட்டக்களப்பு மாவ
ட்டத்தில் தற்போதைய நிலையில் வாழைச்சேனை
மீன்பிடி துறைமுகம் மட்டுமே உள்ளது.இங்கிரு
ந்தே பாரிய படகுகள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்
கின்றன. இங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள 90வீத
மான படகுகள் முஸ்லிம்களுக்கு ச�ொந்தமானவை.
அதன் காரணமாக குறித்த துறைமுக பகுதி முஸ்லிம்
குடியேற்ற பகுதியாக மாற்றியிருக்கின்றது.
இதேப�ோன்று மட்டக்களப்பு முகத்து
வாரம், பெரியகல்லாறு முகத்துவாரம் பகுதிகள்
இயற்கை துறைமுகப் பகுதிகளாகக் காணப்படுகின்
றன. இப்பகுதிகளில் தமிழர்கள் முதலீடுகளை
செய்து பாரியளவிலான படகுகளைக் க�ொண்டு
மீன்பிடிகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் பாரியள
விலான வருமானமீட்டக்கூடிய நிலையுள்ளது.இவ்
வாறான வழிகள் குறித்து புலம்பெயர் த�ொழில்
முனைவ�ோரும் தமிழ் த�ொழிலதிபர்களும் சிந்திக்க
வேண்டிய தருணமாகும். மீன்பிடி நடவடிக்கைகள்
முற்றுமுழுதாக மாற்று இனத்திற்கு செல்லுமா
னால் தமிழர்களின் இருப்பும் இல்லாமல்செல்லக்
கூடிய நிலையுள்ளது. எனவே இது த�ொடர்பில்
உரியவர்கள்
சிந்திக்கவேண்டிய
தருணமாக
இதனை நாங்கள் பார்க்கின்றோம்.
ஒரு இராணுவத் தளத்தினுள்ளே மக்கள் இயல்பாக
நடமாட முடியும் என்று நிச்சயமாக எதிர்பார்க்க
முடி யாது”.
இ வ் வி ட ய த் து ட ன ்தொ ட ர் பு டை ய
அனைவரையுமே எமது ஆய்வுப்பிரிவு த�ொடர்பு
க�ொண்டது.
“அகலேகாவில் ஒரு இராணுவத்தளத்தை
நிர்மாணிப்பதற்கு ம�ொரீசியசுக்கும் இந்தியாவுக்
கும் இடையே எந்தவிதமான உடன்படிக்கையும்
கைச்சாத்திடப்படவில்லை” என்று ம�ொரிசீயஸ்
அரசு தமது நிலைப்பாட்டை மீளவலியுறுத்தியது.
ஒரு இராணுவத் தளம் என்று கூறும் ப�ோது,
“நிரந்தரமாக, இராணுவ நடவடிக்கைகளை மேற்
க�ொள்ளும் ந�ோக்கத்தோடு, தமக்குச் ச�ொந்தமான
முறையில் இராணுவ உபகரணங்களைச் சேகரித்து
வைக்கவும் இராணுவத்தினரைத் தங்க வைக்கவும்
ஒரு தளம் இயக்கப்படுவதையுமே இராணுவத்
தளம் என்ற பதம் குறிப்பிடுகிறது” என்று ம�ொரீ
சியஸ் அரசு தெளிவுபடுத்தியது.
அகலேகாத் தீவில் வாழ்கின்ற மக்களை
இடம்பெயர வைக்கின்ற எந்தவிதமான எண்ண
மும் தம்மிடம் இல்லையென்றும் ம�ொரீசியஸ்
அரசு சுட்டிக்காட்டியது.
இந்தியப் பாதுகாப்பு அமைச்சும் இந்திய
வெளிவிவகார அமைச்சும் இவ்விடயம் த�ொடர்
பாக எம்மிடம் எந்தக் கருத்தையும் தெரிவிக்க
வில்லை.

நன்றி: அல்ஜசீரா
வதும், உலகின் நகர்வுகளை உன்னிப்பாகக் கவ
னிப்பதும், பூக�ோள அரசியல் மாற்றங்களை உள்
வாங்குவதுடன், தம்மை அதில் இணைத்துக்
க�ொள்வதும் தான் அவர்கள் தம்மை தற்காத்துக்
க�ொள்வதற்கான ஏது நிலைகளை ஏற்படுத்தும்.

ராஜபக்சக்களின்

... த�ொடர்ச்சி...

உரிமைகள் பேரவையின் கூட்டத் த�ொடர்
மறுபக்கம் இலங்கைக்கு நெருக்கடியைக் க�ொடு
க்கத் த�ொடங் கியுள்ளது. இந்தப் பின்னணியில்,
நெருக்கடிக ளைச் சமாளிப் பதற்கான ஒரு
உபாயமாகத்தான் ஜனாதிபதி அரசியல் கைதிகளின்
விடுதலை த�ொடர்பாக ஆராய்வதற்கான குழுவை
அமைத்தி ருப்பதாகவே த�ோன்றுகின்றது. கடந்த
காலங்களில் காலத்தைக் கடத்துவதற்கு மட்டுமே
இவ்வாறான குழுக்கள் உதவியிருக்கின்றன. அதே
தான் இப் ப�ோதும் த�ொடரப் ப�ோகின்றதா?
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அரசின் செருக்கு : ... த�ொடர்ச்சி...
ள்ளவர்கள் உள்ளிட்ட பலரையும் உள்ளடக்கி
இந்தத் தேசிய இடரை எதிர்கொள்வதற்கு ஜனாதி
பதி க�ோத்தாபாயவின் தலைமையிலான ஆட்சியா
ளர்கள் தயாராக இல்லை. பல்வேறு தரப்பினரும்,
பல முனைகளில் பிரய�ோகித்த அழுத்தம் காரண
மாக பத்து நாட்கள் நாட்டைத் தனிமைப்படுத்திய
ஜனாதிபதி க�ோத்தாபாய ராஜபக்ச நடவடிக்கை
அந்த முடக்க நிலையை செப்டம்பர் மாதம் 6 ஆம்
திகதி வரை நீடித்துள்ளார்.
மருத்துவத்துறை பெரும் சவால்களை
எதிர்கொண்டிருக்கின்றது
ஆனால் இந்தத் தனிமைப்படுத்தல் நடவடி
க்கையானது, அரசு கூறியதைப் ப�ோன்று முழு
நாட்டையும் முற்றாக முடக்கவில்லை. ப�ொதுமக்
களை மாத்திரமே அது முடக்கத்திற்கு உள்ளாக்கி
உள்ளது. அபிவிருத்திச் செயற்பாடுகள் அனை த்தும்
வழமைப�ோலச் செயற்படவும், அரச அலுவலக
ங்கள் முறையாகச் செயற்படவும்வேண்டும் என
ஜனாதிபதி க�ோத்தாபாய ராஜபக்ச அறிவுறுத்தி
உள்ளார்.
ஆடைத் த�ொழிற்சாலைகளின் இயக்கம்,
கட்டிட நிர்மாண நடவடிக்கைகள், அரச அலுவலக
ங்கள், வர்த்தகச் செயற்பாடுகள் என்பன க�ோவிட்
த�ொற்றிப் பரவுகின்ற முக்கிய இடங்களாகக் கருத
ப்படுகின்றன. அவற்றைச் செயற்பட அனுமதித்து
விட்டு, ப�ொதுமக்களின் நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்
படுத்துவதன் மூலம் மாத்திரம் க�ோவிட் த�ொற்றைத்
தடுத்து விடலாம் என கருதுவது எந்த அளவுக்கு
நியாயமானது என்ற கேள்வி பல தரப்பினராலும்

வலிந்து காணாமல்

... த�ொடர்ச்சி...

வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்படுகின்றமை
கீழ்வரும் அடிப்படை மனித உரிமைகளைத் த�ொட
ர்ச்சியாக மீறுகின்றது.

• சட்டத்தின் முன் ஒரு நபராக அங்கீகரிக்
கும் உரிமை
• சுதந்திரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான
உரிமை
• சித்திரவதை மற்றும் பிற க�ொடூரமான,
மனிதாபிமானமற்ற அல்லது கீழ்த்தரமான
நடைமுறை அல்லது தண்டனைக்கு உட்படுத்
தப்படாத உரிமை
•	காணாமல் ப�ோன நபர் க�ொல்லப்படும்
ப�ோது வாழும் உரிமை
• அடையாளத்திற்கான உரிமை
• நியாயமான விசாரணை மற்றும் நீதி
உத்தரவாதங்களுக்கான உரிமை
• இழப்பீடு மற்றும் இழப்பீடு உட்பட ஒரு

சீனாவின் ஒரு கட்சி

... த�ொடர்ச்சி...

வைக்கின்றனர். அவர்கள் தமிழ் மக்களி டையே
முதன்மையாக செயற்படுகின்றார்கள். ஆனால்
சிங்கள மக்களில் முதன்மையாக செயற்படக்
கூடிய ப�ொதுவுடமை அமைப்புக்கள், நாடாளு
மன்ற இடதுசாரி அமைப்புக்கள் ஆகியன ஈழத்
தின் இனச் சிக்கலை சரியான முறையில் கையா
ளாமல் தான் இருக்கின்றன.
ஒரு ப�ொதுத் தன்மையில் சுயநிர்ணய
உரிமை என்று ஒத்துக் க�ொண்டாலும் குறிப்பான
சூழலில் இன்னமும் தமிழர்கள் மத்தியிலும்
சிங்களர்கள் மத்தியிலும் எந்த நிபந்த னையும்
இல்லாத சுயநிர்ணய உரிமை என்பதை முன்
வைத்து செயற்படக் கூடிய ஓர் ப�ொதுவுடமை
அமைப்புக்கள், சிங்களர்கள் மத்தியிலும் தமிழர்
கள் மத்தியிலும் முஸ்லீம்கள் மத்தியிலும் த�ோற்
றம் பெறவேண்டும்.
ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு அவர்கள் சில
க�ோரிக்கைகளுடன் உடன்பட்டாலும், அடிப்
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எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றது.
ஆடைத் த�ொழிற்துறையைப் ப�ொறுத்தம
ட்டில், க�ோவிட் த�ொற்று ஏற்பட்ட ஆரம்பகாலத்
தில் அந்தத் த�ொழிற்சாலைகளே க�ோவிட் பரவலு
க்கான முக்கிய க�ொத்தணியாகத் திகழ்ந்தது. வெளி
நாட்டில் இருந்து அந்த ஆடைத் த�ொழிற்சாலைக
ளுக்கு விஜயம் செய்த குழுவினரின் ஊடாக ஆடை
த்தொழிற்சாலைத் த�ொழிலாளர்கள் க�ோவிட் த�ொற்
றுக்கு உள்ளாகினார்கள் என்பதும் அதிகாரபூர்வமா
கக் கண்டறியப்பட்டிருந்தது.
அது மட்டுமல்லாமல், அரச அலுவலகங்
களில் பணியாற்றுகின்ற உயர் மட்ட அதிகாரிகள்
உள்ளிட்ட பணியாளர்கள் க�ோவிட் த�ொற்றுக்கு
உள்ளாகி தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள சம்பவங்க
ளும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. பிரபல அரசியல்
வாதியாகிய மங்கள சமரவீர, புகழ்வாய்ந்த மனித
உரிமைகள் சட்டத்தரணியாகிய க�ௌரிசங்கரி
தவராசா ஆகிய நாட்டின் முக்கிய புள்ளிகள் க�ோவிட்
த�ொற்று காரணமாக மரணமடைந்துள்ளார்கள்.
இவர்களது இழப்பு பேரிழப்பாகும்.
நாடு தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்திற்கு உள்
ளாக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிலையில் க�ொழும்பு
தேசிய மருத்துவமனையில் மருத்துவர்கள் தாதியர்
உட்பட 350 பேர் க�ோவிட் த�ொற்றுக்கு உள்ளாகி
யிருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கி
ன்றன. அங்கு நாளாந்தம் 10 த�ொடக்கம் 15 பேர்
க�ொர�ோனாவினால் மரணமடைவதாகவும் தெரி
விக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
	க�ொழும்பு தேசிய மருத்துவமனை உள்
ளிட்ட நாட்டின் முக்கிய மருத்துவமனைகள்
க�ோவிட் ந�ோயாளிகளினால் நிரம்பி வழிகின்றன.
மருத்துவத் துறையினர் முன்னெப்போதும் இல்
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லாத வகையில் வேலைப்பளுவுக்கும் மன உளைச்
சல்களுக்கும் சிரமங்களுக்கும் உள்ளாகி பெரும்
சவால்களுக்கு முகம் க�ொடுத்து வருகின்றனர்.
	க�ோவிட் த�ொற்றினால் ஏற்படுகின்ற
மரணங்கள் 200 ஐத் தாண்டியுள்ளது. நாளாந்த
த�ொற்று 4600 ஐக் கடந்து முன்னேறிக் க�ொண்டிருக்
கின்றது. உலக சுகாதார நிறுவனம் ஏற்கனவே எதிர்வு
கூறியதற்கொப்ப நாட்டின் த�ொற்று 40 வீதமாக
மாறியுள்ளது. மரணமடைவர்களின் நாளாந்த எண்
ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் என்றும் அடுத்தடு
த்த மாதங்களில் க�ோவிட் பெருந்தொற்று பேரிட
ராக மாற்றமடையும் என்றும் அந்த எதிர்வு கூறலில்
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது.
இந்த நிலையில் கட்டுநாயக்க சர்வதேச
விமான நிலையத்தைத் திறந்து வைத்து உல்லாசப்
பயணிகளின் வருகையை அரசு ஊக்குவித்திருக்
கின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் உல்லாசப் பயணத்
துறையின்
வருமானத்தை
அதிகரிப்பதற்காக
இலக்கு நிர்ணயித்து அதனை எட்ட வேண்டும்
என்றும் அதற்காக உல்லாசப் பயணத்துறையினர்
செயற்பட வேண்டும் என்றும் அரசு வலியுறுத்தி
இருக்கின்றது.
	ம�ொத்தத்தில் நாட்டின் க�ோவிட் க�ொள்ளை
ந�ோயின் தாக்கத்தை – அதன் உண்மையான தாற்பரி
யத்தைச் சரியான முறையில் உணர்ந்து விஞ்ஞான
பூர்வமான நடவடிக்கைகளின் மூலம் இந்தத் தேசிய
பேரிடரை எதிர்கொள்வதற்கு அரசு தவறியிருக்கி
ன்றது. இது முழு நாட்டிற்கும் பெரும் கேடு விளை
விப்பதற்கே வழிவகுத்துள்ளது என்பதில் சந்தேக
மில்லை.

வலிந்து காணாமல் ப�ோதல்கள் நிகழும் ப�ோது அது
பயனுள்ள தீர்வுக்கான உரிமை
•	காணாமல் ப�ோன சூழ்நிலைகள் பற்றிய மனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்றமாக (crimes against
humanity) தகுதி பெறுகின்றமையை ஏற்றுக்கொள்
உண்மையை அறியும் உரிமை
	மேலும் வலிந்து காணாமல் ப�ோதல் ப�ொது
வாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் அவர்களது குடு
ம்பங்களுக்கும் பல்வேறு ப�ொருளாதார, சமூக
மற்றும் கலாச்சார உரிமைகளை மீறுகிறது. குறிப்
பாக பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு பாதுகாப்பு
மற்றும் உதவிக்கான உரிமை மேலும் ப�ோதுமான
வாழ்க்கைத் தரத்திற்கான உரிமை மீறப்படுகின்றன.
ஜூலை 1, 2002 அன்று நடைமுறைக்கு
வந்த சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் ர�ோம்
சட்டம் (Rome Statute of the International Criminal Court)
மற்றும் ஐநா ப�ொதுச் சபையால் 20 டிசம்பர் 2006
அன்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வலிந்து காணாமல்
ப�ோவதிலிருந்து அனைத்து நபர்களையும் பாதுகாப்
பதற்கான சர்வதேச உடன்படிக்கை (International
Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance) ஆகிய இரண்டும் ப�ொது மக்களுக்கு
எதிரான எந்தவ�ொரு பரவலான அல்லது திட்ட
மிடப்பட்ட முறையில் தாக்குதலின் ஒரு பகுதியாக,
படையாக இலங்கையின் அரசியல் பிரச்சினை
என்பது, ஒரு இனப்பிரச்சினையாக இன்று மேல�ோ
ங்கி இருக்கின்றது. கடந்த 1944ம் ஆண்டில் இரு
ந்தே ப�ொதுவுடமை இயக்கம் இலங்கையில்
செயற்பட்டாலும் இன்னமும் அங்கிருக்கக் கூடிய
இனப்பிரச்சினையை ப�ொதுவுடமை இயக்கம்
சரியாக கையாளாத நிலை தான் இருக்கிறது.
அகதிகளாகச் செயற்படக் கூடிய ஈழத்தமி
ழர்கள் இருக்கின்ற பிரான்ஸ, ந�ோர்வே ப�ோன்ற
நாடுகளில் சிறியளவில் செயற்படக் கூடிய
ப�ொதுவுடமை அமைப்புக்கள், முதன்மையாக
தமிழர்களுடன் நின்று செயற்படு கின்றார்கள்.
ஆனாலும் ஈழ தனிநாட்டுக் க�ோரிக்கையை அங்
கீகரிக்கக்கூடிய வகையிலே த�ோன்றக் கூடிய
அமைப்புக்கள் இன்னமும் இல்லை. அந்த வகை
யில் இன்னமும் தமிழினச் சிக்கல் தீராததுக்கு
இதன் பங்களிப்பும் ஓர் வகையில் இருக்கின்றது.

கின்றன. இதனால் சர்வதேச சட்டத்தில் வலிந்து
காணாமல் ஆக்கப்படுகின்றமை சட்ட வரம்புகளு
க்கு உட்பட்டது அல்ல. இது பாதிக்கப்பட்டவர்க
ளின் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு க�ோருவதற்கான
உரிமையை வழங்குகிறது, மேலும் அவர்களின்
அன்புக்குரியவர்கள் காணாமல் ப�ோனது பற்றிய
உண்மையையும் க�ோரி நிற்கின்றது.
இவ்வாறானத�ோர் பின்னணியில் இலங்கை
யில் வலிந்து காணாமல் ப�ோவதிலிருந்து பாதிக்கப்
பட்ட குடும்ப உறவினர்களுக்கான நீதியானது
தனியே மனிதவுரிமைச் சட்டங்கள் குறித்ததாக
மட்டுமின்றி மனிதநேயச் சட்டங்களுடனும் த�ொட
ர்புபட்டுள்ளன. 2015 ஆம் ஆண்டு இலங்கையா
னது ஈராக்குக்கு அடுத்ததாக மிகப் பெரியளவிலான
வலிந்து காணாமல் ப�ோனவர்களுக்கான முறைப்
பாடுகளைக் க�ொண்ட நாடாக ஐக்கிய நாடுகளின்
செயற் குழு அணி (UN Working Group, WGEID) அறிவி
த்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

விடுதலை உணர்வு

... த�ொடர்ச்சி...

வலு பற்றி நாங்கள் ஆராய வேண்டிய தேவை
இருக்கின்றது. ஆனால், இலங்கையினுடைய கடற்
படை வலுவாக இருப்பதாகவே, இலங்கையி
னுடைய கடற்படை அதிகாரிகள் கூறுகிறார்கள்.
அப்படிப்பட்ட கடற்படை ஏன் ப�ோதைப்
ப�ொருள் கடத்தலை தடுக்கவில்லை அல்லது
தடுக்க முடியாமல் இருக்கிறது என்பன எல்லாம்
விடை தெரியாத கேள்விகளாகவே உள்ளன.
ஆனால் என்னுடைய மேற்கூறிய பதிலுக்குள்
அந்த விடைதெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் என்று
நம்புகிறேன்” என தெரிவித்தார்.

க�ோவிட்-19 உருவாக்க

... த�ொடர்ச்சி...

டையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக சீனா மேலும்
தெரிவித்துள்ளது. க�ோவிட்-19 ந�ோயின் தாக்கத்தி
னால் இதுவரை 4.5 மில்லியன் மக்கள் உலகம்
எங்கும் பலியாகியுள்ளது இங்கு குறிப்பிடத்
தக்கது.
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டும்ப உறவுகளையே மறந்து திரிந்த
நம்மவர்களைக் குடும்பத்துடன் இணைத்து
வைத்த பெருமை க�ொர�ோனா வைரஸ் இனையே
சாரும் என்றாலும், அதற்காக நாம் க�ொடுத்துக்
க�ொண்டிருக்கின்ற ஈடு என்பது எல்லோரது மனங்
களிலும், வாழ்விலும் மீள முடியாத அளவிற்குப்
பாதிப்பினை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது என்பதே
உண்மை. மனிதர்களின் ஒவ்வொரு வளர்ச்சிப்படி
நிலைகளில் இருப்பவர்களும் இப் பாதிப்பினை
ஏத�ோ ஒரு வகையில் எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.
கர்ப்பத்தில் இருக்கும் குழந்தை முதல் வாழ்வின்
இறுதிப்படி நிலையில் இருக்கும் முதியவர்கள்
வரை க�ொர�ோனாவை எதிர்த்துப் ப�ோராட வேண்
டிய தேவை இருக்கின்றது. நாட்டினை முடக்கிக்
க�ொண்டிருக்கும் இவ் வைரஸ் பரவலினை எதிர் த்து
உலகமே ஒன்று திரண்டு ப�ோராடிக்கொண்டிருக்
கும் தருணத்தில், மக்களின் ஆதரவு என்பது அவசி
யமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகின்றது. க�ொர�ோனா
இறப்புக்கள் ஐந்தாயிரத்தைக் கடந்த நிலையில்,
மக்களிடம் இந் ந�ோய் த�ொற்று குறித்த அச்சநிலை
என்பது, அதன் ஆரம்பகட்ட பரவலின் ப�ோது
காணப்பட்டதை விட குறைவாகவே காணப்படு
கின்றது எனலாம்.
பூரண கதவடைப்பினைத் த�ொடர்ந்து ஏற்
பட்ட ஆலயத் திறப்பு, திருமணக் க�ொண்டாட்டங்
கள் மற்றும் நிகழ்வுகளின் வாயிலாக க�ொர�ோனா
மத்தியில் அதனை பற்றிய அச்ச உணர்வுகளுடனே
வாழ்வதற்கு பழகிக் க�ொண்டனர் என்றே கூற
வேண்டும். அதற்கு முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று
தடுப்பூசியின் விநிய�ோகம். சுகாதார நடைமுறை
களுக்கு ஏற்ப க�ோவில்களும், பாடசாலைகளும்
நாளாந்த நடவடிக்கைகளும் ஆரம்பிக்கப்படவிரு
ந்த நிலையில், க�ொர�ோனா வைரஸ் இன் திரிபடை
ந்த வைரஸ் த�ொற்றுக்களின் அதிகரிப்பு என்பது
க�ொர�ோனாவின் முதலாம் அலையின் ப�ோது ஏற்
பட்ட த�ொற்றுக்கள் மற்றும் இறப்புக்களை விட
மிகவும் அதிகளவில் ஏற்பட்டுக் க�ொண்டு இருக்கி
ன்றது.

இந்த இக்கட்டான நிலையில், நாட்டு மக்
கள் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி கிடைக்கச் செய்வ
தற்காக, அரசு பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டு
வருகின்றது. ஆனால் இதனை மக்கள் முழுமையாக
பெற்றுக் க�ொள்கின்றனரா என்பதே இன்று எம்
கண்முன் த�ோன்றுகின்ற முக்கியமான வினாவாகக்
காணப்படுகின்றது. அனைத்து பிரிவினருக்கும்
ஒரே நேரத்தில் தடுப்பூசியை வழங்க முடியாது
ப�ோனாலும் அதிகளவு பாதிப்புறும் பிரிவினருக்கு
உதாரணமாக முதியவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள்
என்றவாறாக தடுப்பூசிகள் வழங்கப்பட்டு வருகி

ன்றன.

இருப்பினும் இத் தடுப்பூசியினை அனேக
மான�ோர் பெற்றுக்கொள்ள முன்வருவதில்லை.
காரணம் தடுப்பூசி குறித்த முற்சாய்வான எண்ண
ங்கள், தவறான தகவல் பரிமாற்றம், ஊடகங்கள்
மூலம் பரப்பப்படும் கருத்துக்கள் மக்கள் மனதில்
அச்சம் மற்றும் தடுப்பூசி குறித்த தவறான கருத்
துக்களை த�ோற்றுவிக்கின்றமை, தடுப்பூசி குறித்த
பூரண விளக்கம் இன்மை, குடும்ப ரீதியான அதிக
ரித்த ப�ொறுப்பு ப�ோன்றன காணப்படுகின்றன.
கடந்த ஆண்டு த�ொடக்கம் க�ொர�ோனா வைரஸ்
த�ொற்றினால் அதிகளவு மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு
வருகின்ற நிலையில், தடுப்பூசியைப் பெற்றுக்
க�ொள்ளுமாறு இலங்கை அரசு மக்களுக்கு அறிவி
த்தல் விடுத்திருக்கின்றது. இருப்பினும் மக்களி
டையே காணப்படுகின்ற தவறான புரிதல் காரண
மாக மக்கள் தடுப்பூசியை பெற்றுக்கொள்ள முன்
வரும் விகிதம் குறைவாவே காணப்படுகின்றது.

இன்று மக்கள் அதிகளவு தகவல்களை
ஸ்மார்ட் ப�ோன் ஊடாகவே பெற்றுக் க�ொள்கின்
றனர். இருப்பினும் வறிய மக்களினாலும், அடிப்
படை தேவைகளை மட்டும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய
நிலையில் இருப்பவர்களாலும் ஸ்மார்ட் ப�ோன்
இனைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில்
காணப்படுகின்றனர். இவர்கள் வான�ொலி மற்றும்
பத்திரிகைகள் ஊடாகவும் சமூகத்தவர்கள் மூல
மாக பரப்பப்படும் தகவல்கள் ஊடாகவும் மட்
டுமே பெற்றுக்கொள்ள முடிகின்றது. இந் நிலையில்
சுகாதாரப் பணியாளர்களினால் வழங்கப்படும்
தகவல்கள் உரிய முறையில் மக்களிடம் சென்றடை
யாத ப�ோது, தடுப்பூசியை உரிய முறையில் பெற்
றுக் க�ொள்கின்ற மக்களின் சதவிகிதம் குறைவடை
கின்றது.
சமூக வலைத்தளங்களிலும், வாட்ஸ் அப்
தளங்களிலும் தவறான கருத்துக்கள் பரப்பப்படுகி
ன்றன. இவை மிக விரைவாகவே அதிகளவு மக்க
ளிடம் சென்றடைகின்றன. இதே ப�ோன்று தடுப்
பூசியைப் பெற்றுக்கொண்டால் இரண்டு மூன்று
நாட்களுக்கு ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என்கின்ற
நிலையில் குடும்ப ப�ொறுப்புடன் இருக்கின்ற
குடும்ப பெண்கள�ோ அல்லது கூலி வேலைக்கு
செல்லும் ஆண்கள�ோ தமது உடல்நிலையில் கவ
னம் செலுத்தாது குடும்ப ப�ொறுப்பு காரணமாக
தடுப்பூசியை பெற்றுக்கொள்ள முன்வராது ப�ோகி
ன்ற நிலையும் காணப்படுகின்றது. இது மட்டும்
இன்றி, பெண்கள் ஆண்களில் தங்கியிருக்கின்ற
நிலையில் பெண்கள் தமக்கு விரும்பிய வகையில்
த டு ப் பூ சி யைபெ ற் று க ் க ொள ்ள மு டி ய ா ம லு ம்
ஆண்களின் முடிவுகளில் தங்கியிருக்க வேண்டிய

நிலையிலும் காணப்படுகின்றனர்.
	தடுப்பூசியைப் பெற வேண்டும் எனும்
அரசின் முன்வைப்புக்களுக்கு மேலாக தடுப்பூசி
களுக்கு எதிரான பிரசாரமும், அறிவியலுக்கு புறம்
பான தகவல்களும் க�ொர�ோனா வைரஸ் பரவலு
க்கு மேலாக ஆபத்தான வகையில் மிக வேகமாக
பரவுவதுடன் தவறான புரிதல்களை மக்கள் மனங்
களில் விதைக்கக் கூடிய கருத்துக்கள் வலைத்
தளங்கள் ஊடாக பரப்பப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும் தடுப்பூசிகளை பெற்றுக் க�ொண்டாலும்
சுகாதார நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்
என்கின்ற நிலையில், அது குறித்த பூரண விளக்கம்
இல்லாதவர்கள் தடுப்பூசியை அலட்சியம் செய்கி
ன்ற நிலை ஏற்படுகின்றது. அதேப�ோன்று தடுப்பூசி
குறித்த பூரண விளக்கத்தை மக்களிடம் உரிய முறை
யில் க�ொண்டு சேர்க்கவேண்டிய ப�ொறுப்பு எம்
ஒவ்வொருவருக்கும் காணப்படுகின்றது. அதே
ப�ோல் ஊடகங்கள் இதில் பெரும் பங்கு வகிக்
கின்றன.
	க�ொர�ோனா மரணங்கள் பற்றியும் த�ொற்
றுக்கள் குறித்தும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் இடை
விடாது தகவல்களை மக்களுக்கு பரிமாற்றம்
செய்கின்ற ஊடகங்கள் தடுப்பூசி பெற்றுக் க�ொண்
டவர்கள் பற்றியும் தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவம்
பற்றியும் அது குறித்த பூரண விளக்கங்களையும்
மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும். இது மக்களிடம்
தடுப்பூசி குறித்த நேர்நிலையான எண்ணப்பாங்கு
களை த�ோற்றுவிக்கும். இதேப�ோன்று பல்வேறு
சமூகப்பணியாளர்கள் இவ் இக்கட்டான நிலை
யிலும் மக்களுக்கு தம்மால் முடிந்த சேவைகளினை
வழங்கும் த�ொண்டு நிறுவனங்களும் இணைந்து
கிராமப் புறங்களுக்கு சென்று துண்டுப்பிரசுரங்கள்
மூலமாகவ�ோ அல்லது சுவர�ொட்டிகள், சிறுசிறு
நாடகங்கள் ஊடாகவ�ோ தடுப்பூசி குறித்த விழிப்பு
ணர்வை உரிய முறையில் க�ொண்டு சேர்க்க தம்
மால் முடிந்த முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும்.
இன்றைய நிலைமையினை ப�ொறுத்தவரை
யிலும் மக்கள் அன்றாட நடவடிக்கைகளுக்கு
வெளியே செல்ல வேண்டியதாக இருப்பினும்
க�ொர�ோனா தடுப்பூசி பெற்றுக் க�ொண்டதற்கான
அட்டை வைத்திருக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலை
ஒரு புறம் காணப்பட்டாலும், அரசு இவ்வாறாக
நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முக்கிய காரண
மாக அமைவது தடுப்பூசியை மக்களிடம்முழுமை
யான முறையில் க�ொண்டுசென்று சேர்க்க வேண்
டும் என்பதே ஆகும். இந்த நிலையில் மக்களுக்கு
தடுப்பூசி குறித்த பூரணமான விளக்கங்களை வழங்
குவதற்கான செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பது அவ
சியமான ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகின்றது. (எங்கு
சென்று தடுப்பூசிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்,
முதல் தடுப்பூசியை பெற்றுக் க�ொண்டபின்னர்
இரண்டாவது தடுப்பூசியை எவ்வளவு கால இடை
வெளிகளில் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், தடுப்பூசி
கள் என்ன காரணத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன,
தடுப்பூசிகளை பெற்றுக் க�ொள்வதனால் ஏற்படும்
பயன்கள் என்ன ப�ோன்ற விடயங்களை மக்களுக்கு
தெளிவுபடுத்துவதென்பதுஅவசியமானத�ொன்
றாகப் பார்க்கப்படுகின்றது.)

