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அறிமுகம்
வணக்கம். பஜவ்வொதிஜ எனறை வபயரில் ‘பத்தவியர் இல்லம்’ எனறை
வறலபதிவில் 2009 ஆம் ஆண்டு முத்தல் எழுதி வருகினபறைன.
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் உள்ள கவ்வொறரக்குடி எனறை ஊருக்கு அருபக உள்ள
கிரவ்வொமைத்தில் பிறைந்த்த நவ்வொன கடந்த்த 1992 முத்தல் வத்தவ்வொழில் நகரமைவ்வொன
திருப்பூரில் குடும்பத்துடன வவ்வொழ்ந்து வருகினபறைன. ஆய்த்த்த ஆறடகள்
ஏற்றமைதி வத்தவ்வொழிலல் இருக்கினபறைன.
எனது த்தளத்தில் த்தமிழர்கள், த்தமிழர்களின வரலவ்வொற்றச் சுவடுகள்,
எனது திருப்பூர் வவ்வொழ்வியல் குறித்த்த அனுபவங்கள் குறித்து பல
கட்டுறரகள் எழுதிக் வகவ்வொண்டு வந்த்த பபவ்வொது 2009 ஆம் ஆண்டு
நடந்த்த ஈழ நவ்வொனகவ்வொம் கட்ட பபவ்வொருக்குப் பின விடுத்தறலப்புலகள்
இயக்கம் குறித்து, அத்தன த்தறலவர் பவலுப்பிள்றள பிரபவ்வொகரன
குறித்து த்தமிழ்நவ்வொட்டில் வந்த்த ஏரவ்வொளமைவ்வொன புத்த்தகங்கறள வவ்வொசிக்க
வவ்வொய்ப்பு கிறடத்த்தது.
ஒவவவவ்வொரு புத்த்தகத்திலும் எழுதியவர் அவரவர் திறைறமைகறளக்
கவ்வொட்டியிருந்த்தவ்வொர்கள். குறிப்பவ்வொக வணிக ரீதியவ்வொக அந்த்த புத்த்தகங்கள்
அதிகம் விற்பத்தற்கவ்வொன சவ்வொத்தியக்கூறகறள உருவவ்வொக்கியிருந்த்தவ்வொர்கள்.
இந்த்த சமையத்தில் ஈழம் குறித்து அதிகம் வத்தரிந்து வகவ்வொள்ள ஆர்வம்
எற்பட பல நூற புத்த்தகங்கறள படிக்க வவ்வொய்ப்புகள் உருவவ்வொனது.
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நவ்வொன வத்தவ்வொழில் ரீதியவ்வொன எழுத்த்தவ்வொளர் அல்ல. ஆனவ்வொல் நவ்வொன படித்த்த
புத்த்தகங்கள் வவ்வொயிலவ்வொக நவ்வொன அறிந்த்த ஈழம் குறித்த்த விபரங்கறள
த்தவறைவ்வொமைல் என வறலபதிவில் எழுதிக் வகவ்வொண்பட வந்பத்தன. பல
த்தரப்பட்ட விமைர்சனங்கள் எனக்கு கிறடத்த்தது.
இத்தன கவ்வொரணமைவ்வொக பமைலும் பமைலும் நவ்வொன வவ்வொசித்த்த பலத்தரப்பட்ட
புத்த்தகங்கள் மூலம் எனனளவில் சில புரித்தல்கறள உருவவ்வொக்கிக்
வகவ்வொண்படன.
ஆனவ்வொல் என வறலபதிவில் நவ்வொன ஒவவவவ்வொரு வத்தவ்வொடர் வத்தவ்வொடங்கும்
வபவ்வொழுதும் அத்தறன வவ்வொசித்த்தவர்கள் இத்தறன புத்த்தகமைவ்வொக வகவ்வொண்டு
வரப் பபவ்வொகினறீர்களவ்வொ? எனற பகட்டனர். ஆனவ்வொல் வரலவ்வொற எனபது
மிகவம் கவனமைவ்வொக றகயவ்வொளப்படபவண்டிய ஒனற. அத்தன த்தகுதிகள்
எனக்கு இருப்பத்தவ்வொக வத்தரியவில்றல. இதுவறரயிலும் நவ்வொன
ஈழத்திற்குச் வசனறைதும் இல்றல.
பமைலும் த்தங்களின த்தனிப்பட்ட வணிக லவ்வொபத்திற்கவ்வொக ஈழத்றத்த றவத்து
வசயலவ்வொற்றியவர்கள் பபவ்வொல எனக்கு வசயல்பட பவண்டும் எனற
பத்தவ்வொனறைவ்வொத்த கவ்வொரணத்த்தவ்வொல் திருப்பூர் குறித்து நவ்வொன எழுதிய “டவ்வொலர்
நகரம்” நூல் ஸ்விஸ்சர்லவ்வொந்தில் இருந்து வசயல்படும்
இறணயத்தளமைவ்வொன http://www.4tamilmedia.com/ குழுமைத்தின சவ்வொர்பவ்வொக திரு.
மைறலநவ்வொடன அவர்களின பநர்த்தியவ்வொன றகவண்ணத்தின மூலம்
எனது முத்தல் பறடப்பவ்வொக வந்த்தது. எனக்கு அத்தன மூலம்
பவ்வொரவ்வொட்டுகளும் அங்கீகவ்வொரமும் கிறடத்த்தது.
விகடன குழுமைத்தின மூலம் அது அறனவர் றகயிலும் பபவ்வொய்ச்
பசர்ந்த்தது.
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நம்மைவ்வொல் இனி எழுத்த முடியும் எனறை நம்பிக்றக வந்த்த பினபு நவ்வொன
வறலபதிவில் எழுதியுள்ள ஈழம் சவ்வொர்ந்த்த கட்டுறரகளில் உள்ள முக்கிய
பதிவகறள கட்டுறரகளவ்வொக இந்த்த மின நூலல் மைவ்வொற்றி உங்களின
பவ்வொர்றவக்கு வகவ்வொண்டு வந்துள்பளன.
இது முழுறமையவ்வொன ஈழ வரலவ்வொற அல்ல. ஆனவ்வொல் இந்த்த நூறல
முழுறமையவ்வொக வவ்வொசித்து முடிக்கும் வபவ்வொழுது உங்கள் மைனதில் உள்ள
ஈழம் சவ்வொர்ந்த்த பல பகள்விகளுக்கு பதில் கிறடக்கும்.
இனற வறரயிலும் த்தமிழ்நவ்வொட்டில் ஈழம் குறித்து முழுறமையவ்வொக
அறிந்த்தவர்களின எண்ணிக்றக வவகு வசவ்வொற்பபமை. ஆனவ்வொல்
ஒவவவவ்வொருவரும் அவரவர் அறிந்து றவத்துள்ள விபரங்களின
அடிப்பறடயில் ஈழம் சவ்வொர்ந்த்த பிரச்சறனகறளப் பற்றி பபசும் மூனற
பகள்விகறள எழுப்புகினறைனர்.
1. பிறழக்கப்பபவ்வொன இடத்தில் இவர்கள் ஏன உரிறமை
பகட்கினறைவ்வொர்கள்?.
2. ஏன ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்திறய விடுத்தறலப்புலகள் வகவ்வொனறைவ்வொர்கள்?
3. 2009 ஆம் ஆண்டு நடந்த்த ஈழப் பபவ்வொரில் ஏன பவலுப்பிள்றள
பிரபவ்வொகரன அவர்களவ்வொல் வவல்ல முடியவில்றல?
இறத்த மைட்டுபமை றமையமைவ்வொக றவத்து இந்த்த மின நூறல
உருவவ்வொக்கியுள்பளன.
மீண்டும் வசவ்வொல்கினபறைன. நவ்வொன வத்தவ்வொழில் முறறை எழுத்த்தவ்வொளர் அல்ல.
எழுதியவற்றில் வரலவ்வொற்றப் பிறழகள் இருக்கலவ்வொம்.
முடிந்த்தவறரக்கும் நவ்வொன வவ்வொசித்த்த பலத்தரப்பட்ட புத்த்தகங்கறள,
எதிர்மைறறை, பநர்மைறறை கருத்துக்கறள ஆத்தவ்வொரமைவ்வொகக் வகவ்வொண்டு அத்தன
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அடிப்பறடயில் எழுதி உள்பளன. இத்தற்கு பமைலவ்வொக த்தமிழ்நவ்வொட்டில்
ஒவவவவ்வொரு கவ்வொலகட்டத்திலும் நவ்வொன வவ்வொசித்த்த பத்திரிக்றகச்
வசய்திகளின அடிப்பறடயிலும் இந்த்த கட்டுறரகறள எழுதியுள்பளன.
உங்கள் புரித்தறல அவசியம் எனக்குத் வத்தரியப்படுத்துங்கள்.
எழுத்துப்பிறழகள் இருந்த்தவ்வொல் அது எனனுறடய த்தவறைவ்வொக எடுத்துக்
வகவ்வொள்ளுங்கள். எழுதியவற்றில் த்தவற ஏபத்தனும் இருக்குமைவ்வொனவ்வொல்
த்தறய கூர்ந்து என மின அஞ்சல் வவ்வொயிலவ்வொக எனக்குத்
வத்தரியப்படுத்துங்கள். பலருக்கும் வகவ்வொண்டு பசர்க்க உத்தவங்கள்.
இந்த்த கட்டுறரகளில் உள்ள பலவற்றறை பல இடங்களில் படித்து
இருக்கலவ்வொம். பலவற்றறை வசவி வழிச் வசய்தியவ்வொக பகள்விப்பட்டு கூட
இருக்கலவ்வொம். ஆனவ்வொல் இவற்றறை எவரவ்வொவது
ஆவணப்படுத்துவவ்வொர்களவ்வொ? எனறை எண்ணம் உங்களுக்கு
உருவவ்வொகியிருக்கக்கூடும். அந்த்த எண்ணபமை எனனுள்ளும் இருந்த்தது.
எனக்கு இத்தறன ஆவணப்படுத்தி றவத்து விடலவ்வொம் எனற உறழக்க
றவத்த்தது. எவவித்த லவ்வொபபநவ்வொக்கமினறி நவ்வொன ஈழம் சவ்வொர்ந்து கற்றைறத்தயும்
வபற்றைறத்தயும் மின நூலவ்வொக மைவ்வொற்றி உங்களுக்குத் த்தந்துள்பளன. இந்த்த
மின நூல் உருவவ்வொக கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்த்த என நண்பர் திரு. சீனிவவ்வொசன

( FreeTamilEbooks. com) அவர்களுக்கு என நனறி.
நவ்வொன வறலபதிவில் எழுத்தத் வத்தவ்வொடங்கிய கவ்வொலம் முத்தல் இனற
வறரயிலும் என பமைல் த்தனிப்பட்ட அதிக அக்கறறை வகவ்வொண்ட நண்பர்
திரு. இரவ்வொஜரவ்வொஜன எனது ஈழம் சவ்வொர்ந்த்த பத்தடலுக்கு பத்தறவப்பட்ட
பலத்தரப்பட்ட புத்த்தகங்கறள எனனிடம் வகவ்வொண்டு வந்து பசர்ப்பறத்த
ஒரு கடறமையவ்வொகபவ றவத்திருந்த்தவ்வொர். அவருக்கு எங்கள் பத்தவியர்
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இல்லத்தின அனறபயும் பிரியத்றத்தயும் இங்பக எழுதி றவக்க
கடறமைப்பட்டுள்பளன. வவ்வொழ்க வளமுடன.
நட்புடன
பஜவ்வொதிஜ திருப்பூர்
19.12.2013
மின அஞ்சல் முகவரி
வறல த்தள முகவரி

powerjothig@yahoo.com

http://deviyar-illam.blogspot.in/
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அகதியவ்வொ? அவலமைவ்வொ?

ஒவவவவ்வொரு முறறையும் இலங்றகயில் பிரச்சறன, கலவரங்கள்,
பகவ்வொரங்கள் எனற தினசரிகளில் வவ்வொசித்து முடிக்கும் பபவ்வொது அப்பபவ்வொது
எனக்கு உடனடியவ்வொக நிறனவக்கு வருகினறைவர்கள் எனனுடன
ஆரம்பப் பள்ளியில் படித்த்த என ஈழ நண்பர்கபள.
1980 ஆம் ஆண்டு த்தவ்வொன பல நண்பர்கள் எனக்கு
அறிமுகமைவ்வொனவ்வொர்கள். ஈழத்தில் நடந்த்த கலவரங்களினவ்வொல் அங்கிருந்து
இந்தியவ்வொவிற்கு வந்து பல இடங்களில் வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொர்கள்.
நவ்வொன வவ்வொழ்ந்த்த கிரவ்வொமைத்திற்கு அருபக பலரும் வந்து பசர்ந்திருந்த்தனர்.
இனற வறரயிலும் என பறழய நண்பர்கறள நிறனத்துக்
வகவ்வொள்வதுண்டு.
ஒவவவவ்வொரு சமையத்திலும் த்தமிழ்நவ்வொட்டு பத்திரிக்றககளில் ஈழத்தில்
நடந்த்த பபவ்வொர்கறளப் பற்றி வசய்திகளவ்வொக வரும் வபவ்வொழுது இவர்களின
மைபனவ்வொநிறல எப்படி இருக்கும் எனற நிறனத்துப் பவ்வொர்ப்பதுண்டு.
எத்த்தறன வருடங்கள் எனறைவ்வொலும் அவர்களின "வத்தவ்வொப்புள் வகவ்வொடி
உறைவகள்” குறித்து நிறனத்துப் பவ்வொர்ப்பவ்வொர்களவ்வொ? அங்கு த்தங்கள்
வசவ்வொந்த்தங்கள் எப்படி இருப்பவ்வொர்கள்? எனறை பறத்தபறத்தப்பு
அவர்களிடம் இருக்குமைவ்வொ? எனற பயவ்வொசிப்பதுண்டு.
ஆனவ்வொல் நவ்வொன படித்த்த பள்ளியின வத்தவ்வொடக்க வகுப்புகளில் ஒரு நவ்வொள்
திடீர் எனற பசங்களும் வபவ்வொண்ணுகளும் திமுதிமுவவனற அத்த்தறன
வபஞ்சுகளிலும் வந்து ஆக்ரமித்த்தனர். நல்ல உயரமும் பவகமைவ்வொன
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பபச்சும் இருந்த்த கவ்வொரணத்த்தவ்வொல் பத்தர்வ ஏதும் இல்லவ்வொமைபல வகுப்புத்
த்தறலவர்கள் ஆனவ்வொர்கள். அவர்களின த்தமிழ் உச்சரிப்பு மைட்டும் சற்ற
வித்தியவ்வொசமைவ்வொக இருந்த்தது. நவ்வொனும் அவர்களின கூட்டணியில் கலந்து
விட்ட பிறைகு எனக்கு சுவவ்வொரசிய பள்ளிப் பருவமைவ்வொக அறமைந்த்தது.
அவர்கள் உருவவ்வொக்கும் கற்பறன கவ்வொட்சிகள், எம்.ஜ.ஆர் திறரப்பட
சவ்வொகசங்கள் அத்த்தறனயும் பசர்த்து எனறன அவர்களின பினனவ்வொல்
வசல்ல றவத்த்தது. அவர்கள் அத்த்தறன பபர்களுக்கும் அனற
எம்.ஜ.ஆர். த்தவ்வொன கடவள்.
சிவவ்வொஜறயப்பற்றி பபசினவ்வொல் பிடறி பபந்து விடும். அனற அவர்கள்
அத்த்தறன பபருக்கும் எம்.ஜ.ஆர். ஆத்தர்சன கடவளவ்வொக ஏன
இருந்த்தவ்வொர்? எனபது எனக்கு அனற புரியவில்றல. இனற வமைவ்வொத்த்த
இலங்றக வவ்வொழ் த்தமிழர்களின வவ்வொழ்வியலல் மைக்கள் திலகத்தின
பங்களிப்பு குறித்து அறிந்து வகவ்வொண்ட பிறைகு ஆச்சரியமைவ்வொக உள்ளது.
என அம்மைவ்வொ திடீவரனற ஒருநவ்வொள் எனனிடம் பகட்டவ்வொர். எங்கு
பவ்வொர்த்த்தவ்வொர்கள்? எப்படி வத்தரிந்து வகவ்வொண்டவ்வொர்கள் எனக்குத்
எனபவத்தல்லவ்வொம் வத்தரியவ்வொது?
" எனனடவ்வொ இலங்றக அகதிகள் அதிகமைவ்வொக பள்ளிக்கூடத்தில் வந்த்த
பசர்ந்து இருக்கிறைவ்வொர்கள் பபவ்வொல"? எனற பகட்ட பபவ்வொது கூட இலங்றக
சம்மைந்த்தபட்ட விசயங்கள் எதுவம் புரியவில்றல.
எப்பபவ்வொதும் பபவ்வொல இலங்றக எனறைவ்வொல் அப்துல் ஹமீது, ரவ்வொஜவ்வொ,
திறரப்பவ்வொடல்களின வத்தவ்வொகுப்பு, நல்ல த்தமிழ், கரகரப்பு இல்லவ்வொத்த அறல
பசறவ எனற மிக உயர்வவ்வொன எண்ணத்தில் வவ்வொழ்ந்த்த கவ்வொரணமும்
ஒனற.
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கல்லூரி படிப்பு முடித்து, திருப்பூர் வந்து பசர்ந்பத்தன. ஏற்றமைதி
துறறையில் பணியவ்வொற்றிக் வகவ்வொண்டிருக்கும் பபவ்வொது கணினி வத்தவ்வொடர்பு
வழிபய திடீர் எனற ஈழத்த்தமிழர்கள் உள்பள வரும் பபவ்வொது அவர்கள்
அறிமுகம் வசய்து வகவ்வொள்வத்தற்கு முனபன அவர்களின ஆழகவ்வொன
த்தமிழ்ப் வபயர்கள் அவர்கள் எந்த்த நவ்வொட்றடச் பசர்ந்த்தவர் எனபறத்த
உணர றவத்துவிடும். கவ்வொரணம் அந்த்த மைவ்வொதிரியவ்வொன த்தமிழ் வபயர்கள்.
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் த்தமிழர்கள் நிறனத்பத்த பவ்வொர்க்க முடியவ்வொத்த த்தமிழ்.
ஈழத்தில் ஒவவவவ்வொரு கவ்வொலகட்டத்திலும் நடந்த்த அலங்பகவ்வொல வவ்வொழ்க்றக
த்தந்த்த பயத்தில் பரித்தவ்வொபமைவ்வொய் த்தமிழ்நவ்வொட்டிற்கு வந்த்த என நண்பர்களின
குடும்பம் இனறறைய சிவவகங்றக புதுக்பகவ்வொட்றட மைவ்வொவட்டத்திறைகு
நடுவில் பகவ்வொடு பிரிக்கும் இடத்தில் வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டிருக்கினறைவ்வொர்கள்.
அவர்களுக்கு அரசு வசிப்பிடம் அறமைத்து வகவ்வொடுத்து இருந்த்தது.
அத்தறன வத்தவ்வொடக்கத்தில் கவ்வொலணி எனற அறழத்த்தவ்வொர்கள். பிறைகு
சுத்தந்திரபுரம் எனற வபயர் மைவ்வொறியது.
அத்த்தறன பபர்களிடமும் கவ்வொலணி எனறைவ்வொல் அடிக்க வருவவ்வொர்கள்.
குறகிய கவ்வொலத்தில் அத்தற்கு சுத்தந்திரபுரம் எனற வபயர் சூட்டி இனற
பபரன பபத்தி கூட நவ்வொற்பது வயதிற்குள் வபற்ற பலரும் த்தவ்வொத்த்தவவ்வொக
மைவ்வொறியுள்ளனர்.
எங்கும் பபவ்வொக விருப்பம் இல்லவ்வொமைல் அபத்த இடத்தில் இனற
வறரயிலும் உழனற வகவ்வொண்டுருக்கிறைவ்வொர்கள்.
எங்கள் வகுப்பிற்கு த்தறலவனவ்வொக இருந்த்த றவ.சித்தம்பரத்றத்த
ஒவவவவ்வொரு முறறையும் ஊருக்குச் வசல்லும் பபவ்வொது பவ்வொர்ப்பபன.
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"எனனப்பவ்வொ? எப்பவவ்வொவது உன த்தவ்வொத்த்தவ்வொ ஊறர நிறனத்து
பவ்வொர்ப்பதுண்டவ்வொ" ? எனற பகட்பபன.
அவன எங்கள் ஊரில் உள்ள அரிசி ஆறலகளிலருந்து அரிசி வவ்வொங்கி
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் உள்ள பல ஊர்களுக்கு அனுப்பிக் வகவ்வொண்டிருப்பவன.
ஊரில் இருந்து அரிசி பலவ்வொடு ஏற்றி திருப்பூருக்கு அனுப்ப
ஆவணங்கறள சரி பவ்வொர்த்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்தவன, "திருப்பூரில் நவ்வொலு
கறட வத்தரிஞ்சவ்வொ அறிமுகப்படுத்துடவ்வொனனவ்வொ இப்படி பபவ்வொட்டு அறத்து
எடுக்கிறிபய" ? எனறைவ்வொன.
இனற அரிசியுடன மைரக்கட்றட வத்தவ்வொழிலும் வசய்து வகவ்வொண்டு
இருக்கினறைவ்வொன. ஊர்ப்பக்கம் உள்ள கவ்வொடுகள் மைற்றம் யூகப்லட்ஸ்
மைரங்கறள வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக விறலபபசி அவற்றறை கட்றடகளவ்வொக மைவ்வொற்றி
லவ்வொரியில் பல ஊர்களுக்கு அனுப்பிக் வகவ்வொண்டும் இருக்கினறைவ்வொன.
குத்த்தறககவ்வொரரவ்வொக நடுத்த்தர வர்க்க வவ்வொழ்க்றக வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டுருக்கினறைவ்வொன.
நவ்வொன குறிப்பிட்ட சித்தம்பரம் மைட்டுமைல்ல. எனக்குத் வத்தரிந்த்த
நூற்றக்கணக்கவ்வொன ஈழத்தில் இருந்து வந்த்த இறளஞர்கள்,
பழக்கத்தில் இல்லவ்வொத்த அந்த்தப் பகுதியில் வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டிருக்கும்
ஐநூறக்கும் பமைற்பட்ட குடும்பங்கள் அத்த்தறன பபர்களும்
அவர்களின தினந்பத்தவ்வொறம் உண்டவ்வொன வவ்வொழ்க்றக பபவ்வொரவ்வொட்டத்தில்
த்தவ்வொன கவனம் வகவ்வொண்டு வவ்வொழ்ந்து இருக்கினறைவ்வொர்கள்.
எங்கள் ஊரில் இருந்த்த நூற்றக்கும் பமைற்பட்ட அரிசி ஆறலகளில்
த்தவ்வொன ஒவவவவ்வொரு குடும்பத்தினரும் பணிபுரிந்த்தனர். வத்தவ்வொடக்கத்தில்
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இந்த்த அரசி ஆறலகள் அவர்கள் அத்த்தறன பபர்களுக்கும்
வருமைவ்வொனம் த்தந்து வகவ்வொண்டிருந்த்தது.
இனற நவீன சவ்வொத்தனங்கள் உள்பள வந்து அத்த்தறன அரிசி
ஆறலகளும் வவளிநவ்வொட்டு இறைக்குமைதி சவ்வொத்தனங்கள் மூலம் சரக்கு
வவ்வொகனங்களில் ஆயிரக்கணக்கவ்வொன அரிசி மூட்றடகறள
தினந்பத்தவ்வொறம் பல ஊர்களுக்கு அனுப்பிக் வகவ்வொண்டிருக்கினறைவ்வொர்கள்.
பலருக்கும் பவறல குறறைந்து கிறடத்த்த பவறலகறளச் வசய்து
வகவ்வொண்டிருக்கினறைவ்வொர்கள். “மைவ்வொடர்ன றரஸ் மில்” எனறை நவீன
சித்த்தவ்வொந்த்தம் அவர்களின வவ்வொழ்க்றகறயயும் அழ றவத்துக்வகவ்வொண்டு
இருக்கினறைது.
ஊரில் இருந்து நவ்வொனகு றமைல்கள் தூரத்தில் அவர்கள் வவ்வொழ்ந்த்த
சுத்தந்திரபுரம் இருந்த்தவ்வொலும், அதிகவ்வொறலயில் அவசர அவசரமைவ்வொக வந்து
ஆறலகளுக்கு முனனவ்வொல் வரிறசயில் நிற்பதும், அனறைவ்வொட பவறலயில்
த்தனறன, த்தங்கறள பத்தர்ந்வத்தடுக்க பபசிக் வகவ்வொண்டுருப்பறத்தயும்
பவ்வொர்க்கும் பபவ்வொது அவர்கள் கறத்தத்த்த கறத்தகள் கண்ணீர்
வவ்வொழ்வியலவ்வொக எனக்குத் வத்தரியும்.
ஆனவ்வொலும் அவர்களுக்கு எந்த்த பிரச்சறனயும் வபரித்தவ்வொக இல்றல.
கவ்வொரணம் வபரித்தவ்வொன ஆறசகளும் இல்றல. அபத்த சுத்தந்திரபுரத்தில்
இனற எல்லவ்வொ நடிகர்களுக்கும் ரசிகர் மைனறைம் இருக்கிறைது.
அவர்களின வமைவ்வொத்த்த வவ்வொழ்க்றக முறறைகளும் மைவ்வொறிவிட்டது.
பிறைக்கினறை குழந்றத்தகளின வபயர்களும் மைவ்வொறிக்வகவ்வொண்பட வந்து
இனற த்ரிசவ்வொ வத்தவ்வொடங்கி ஸ்ரீ யில் முடிகினறைது.
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மூனற பவறளயும் நிம்மைதியவ்வொக உணவ கிறடக்கவ்வொத்தவ்வொ? எனற ஏங்கும்
வவ்வொழ்க்றக அறமைந்த்தவர்கள் எங்பக பபவ்வொய் வவ்வொழ்வரிறமைறயப் பற்றி
பயவ்வொசிக்க முடியும்?
இவர்கள் வவ்வொழ்க்றக பரவவ்வொயில்றல. ஆனவ்வொல் த்தமிழ்நவ்வொட்டில் அகதிகள்
முகவ்வொம் எனறை வபயரில் தினந்பத்தவ்வொறம் உள்பள வவளிபய எனற
ஆட்டம் கவ்வொட்டிக்வகவ்வொண்டுருக்கும் அதிகவ்வொர வர்க்கத்தின
நடவடிக்றககளினவ்வொல் தினந்பத்தவ்வொறம் நரக வவ்வொழ்க்றக வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டிருக்கும் எத்த்தறனபயவ்வொ முகம் வத்தரியவ்வொத்த ஈழத்த்தமிழர்களின
வவ்வொழ்வவ்வொத்தவ்வொரம் குறித்து எவர் சிந்திக்க முடியும்?
ஈழத்தில் உள்ள த்தமிழர்களின அழிவக்கு அங்பக உள்ள
ஆட்சியவ்வொளர்கள் த்தவ்வொன கவ்வொரணவமைனில் த்தமிழ்நவ்வொட்டிற்கு வந்து
பசர்ந்த்தவர்களுக்கு கவ்வொல் நூற்றைவ்வொண்டு கவ்வொலம் ஆன பபவ்வொதிலும்
நல்லவத்தவ்வொரு வவ்வொழ்க்றகறயக் கூட அறமைத்துக் வகவ்வொடுக்க இங்குள்ள
ஆட்சியவ்வொளர்களுக்கு மைனம் இல்லவ்வொமைல் இருப்பது த்தவ்வொன வகவ்வொடுறமையின
உச்சம். எந்த்த நீதிமைனறைத்தில் பபவ்வொய் முறறையிட முடியும்?
த்தமிழ்நவ்வொட்டுக்குள் வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருக்கும் ஒவவவவ்வொரு த்தனிப்பட்ட
ஈழத் த்தமிழரின சவ்வொர்பவ்வொளனவ்வொகத் த்தவ்வொன சித்தம்பரத்றத்தப் பவ்வொர்க்கினபறைன.
வவ்வொழ்க்றகயின நித்தர்சனத்திற்கவ்வொகபவ இறத்த குறிப்பிடுகினபறைன.
இவர்களும் அட்றடப் புழுவவ்வொகபவ வவ்வொழ பழகிக்வகவ்வொண்டனர்.
சர்வபத்தச அளவில் அகதிகளின ஓப்பந்த்தத்தில் இனற வறரயிலும்
இந்தியவ்வொ றகவயழுத்து இடவ்வொமைல் இழுத்துக் வகவ்வொண்டு வந்து
வகவ்வொண்டுருக்கிறைது எனபது இங்கு குறிப்பிடத்த்தக்கது.
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கவ்வொரணம் எனன? இந்தியவ்வொவில் திவபத்தில் இருந்து வந்த்தவர்கள்
ரவ்வொஜவவ்வொழ்க்றக வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டு இருக்கினறைனர். ஆனவ்வொல்
ஈழத்த்தமிழர்களுக்கு மைட்டும் இயல்பவ்வொன வவ்வொழ்க்றக கூட
அறமையவில்றல.
அரசியல், திறர உலகம், எழுத்த்தவ்வொளர்கள், பத்திரிக்றக உலகம், பதிவ
உலகம் எனற ஐந்து முறனகளும் ஈழப் பிரச்சறனறய பற்றி
அவரவருக்கு உண்டவ்வொன கவ்வொரண கவ்வொரியங்கபளவ்வொடு, அக்கறறைபயவ்வொடு,
அக்கறறையினறமைபயவ்வொடு அணுகிக்வகவ்வொண்டு இருந்த்தவ்வொலும் இனற
வறரயிலும் எந்த்த நம்பிக்றக முறனயும் ஈழத் த்தமிழர்களுக்கு
கிறடத்த்தபவ்வொடில்றல.
த்தமிழர்களிடத்தில் ஒற்றறமையில்றல. ஒனறபடவில்றல.
விடுத்தறலப்புலகள் நடத்திய ஆயுத்தப்பபவ்வொரவ்வொட்டம் எனபறத்த
பமைபலவ்வொட்டமைவ்வொக பவ்வொர்ப்பவர்களுக்கும், ஈழத்றத்த குறிறவத்து த்தங்களின
வணிக லவ்வொபத்திற்கு கழுகு பவ்வொர்றவ பவ்வொர்த்துக் வகவ்வொண்டிருக்கும்
சர்வபத்தச நவ்வொடுகறளப் பற்றியும் இந்த்த கட்டுறரகளின வவ்வொயிலவ்வொக சில
த்தகவல்களவ்வொவது உங்களவ்வொல் வத்தரிந்து வகவ்வொள்ள முடியும் எனபதில்
எனக்கு மைகிழ்ச்சிபய.
ஏன? எனன கவ்வொரணங்கள்? யவ்வொர் பினனவ்வொல் உள்ளவர்கள்? வவளிபய
வத்தரியவ்வொத்தறவகள் எனன? புரிய றவத்த்தது எனன?
இந்த்த ஐந்து புரியவ்வொத்த பூத்தங்கறளப் பற்றி வத்தரிந்து வகவ்வொள்ள பயணிப்பபத்த
இத்தன பநவ்வொக்கம்.
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1 வந்த்தவ்வொர்கள் வவனறைவ்வொர்கள்
பமை 16 2009. பஜவ்வொர்டவ்வொன நவ்வொடு.
இலங்றக அதிபர் மைகிந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷே, உச்சி மைவ்வொநவ்வொட்டில் கலந்து
வகவ்வொள்ள பஜவ்வொர்டவ்வொன நவ்வொட்டில் இருந்த்தவருக்குக் கிறடத்த்த வசய்தி அவர்
வவ்வொழ்நவ்வொளில் மைறைக்க முடியவ்வொத்த நிகழ்ச்சி. ஒரு பவறள இது
உண்றமைத்தவ்வொனவ்வொ? எனற பலமுறறை பகட்டு உறதிபடுத்தி இருக்கலவ்வொம்.
த்தனனுறடய சபகவ்வொத்தரர் பகவ்வொத்த்தபய ரவ்வொஜபபக்ஷேறவ நம்பவ்வொமைல் இருக்க
முடியுமைவ்வொ? இலங்றக முப்பறடகளின முத்தனறமை வபவ்வொறப்பில் இருந்து
வகவ்வொண்டு வழிகவ்வொட்டிக்வகவ்வொண்டு பவ்வொதுகவ்வொப்பு வசயலவ்வொளரவ்வொகவம்
இருப்பவர்.
அவருறடய கண் அறசவில் நடத்த்தப்பட்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்த இறதி
ரவ்வொணுவ நடவடிக்றகயின முடிவ பஜவ்வொர்டவ்வொன நவ்வொட்டில் இருந்த்த அதிபர்
ரவ்வொஜபபக்ஷேவக்குத் வத்தரிவிக்கப்படுகிறைது. எல்லவ்வொவறகயிலும்
உறதிபடுத்த்தப்பட்ட பிறைகு இறதியில் அங்கிருந்பத்தபடிபய அறிக்றக
விட்டவ்வொர்.
"இறதியவ்வொக விடுத்தறலப்புலகள் பத்தவ்வொற்கடிக்கப்பட்டவ்வொர்கள்.
விடுத்தறலப்புலகளிடமிருந்து முழுறமையவ்வொக விடுத்தறலயவ்வொன நவ்வொட்டிற்கு
நவ்வொன நவ்வொறள திரும்புகிபறைன"

#-#-#
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பமை 17 2009. வகவ்வொழும்பு சர்வபத்தச விமைவ்வொன நிறலயம்.
த்தவ்வொன பயணித்து வந்த்த விமைவ்வொனத்தின படிக்கட்டுகளில் இருந்து
இறைங்கியவர் முழுங்கவ்வொலட்டு மைண்றணத் வத்தவ்வொட்டு வணங்கி, வவற்றிப்
வபருமித்தத்துடன கூடியிருந்த்தவர்கறளப் பவ்வொர்த்த்த பவ்வொர்றவ முற்றிலும்
புதித்தவ்வொனது. இதுவறரக்கும் ஆண்டு விட்டுச் வசனறை பத்து
பிரத்தமைர்களுக்பகவ்வொ, நவ்வொனகு அதிபர்களுக்பகவ்வொ கிறடக்கவ்வொத்த வவ்வொய்ப்பு.
அப்பபவ்வொது ரவ்வொஜபபக்ஷே பவ்வொர்த்த்த பவ்வொர்றவ எனபது "தீவிரவவ்வொத்தத்தில்
இருந்து நவ்வொட்றட மீட்வடடுத்து விட்படன".
புரிந்த்தவர்களுக்குத் வத்தரியும்
அது சர்வபத்தசத்திற்கவ்வொன அறழப்புமைணி. இத்தற்கவ்வொக இவர் உறழத்த்த
உறழப்பு அசவ்வொத்தவ்வொரணமைவ்வொனது, கவ்வொரணம் பமை 2009 க்கு முன 33
மைவ்வொத்தங்கள் படிப்படியவ்வொக உறழத்த்த உறழப்புக்குக் கிறடத்த்தது இந்த்த
வவற்றி, ஈழ நவ்வொனகவ்வொம் யுத்த்தம் எனற வசவ்வொல்லப்பட்ட
விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கத்துடன கூடிய யுத்த்தம் முடிவக்கு வந்து
இருந்த்தது. கடந்த்த ஒரு நூற்றைவ்வொண்டு கவ்வொலமைவ்வொக, த்தமிழர் - சிங்களர் எனறை
இரண்டு இனங்களுக்கு இறடபய நடந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த அரசியல்
பபவ்வொரவ்வொட்டங்கள் முடிவக்குக் வகவ்வொண்டுவரப்பட்டு, இனி எப்பபவ்வொதும்
இலங்றக எனபது “சிங்களர்களின பத்தசம் ” எனபறத்தச் வசவ்வொல்லவ்வொமைல்
வசவ்வொல்லயது.

மைகிழ்ச்சி எனறை வவ்வொர்த்றத்தக்கு பமைபல பவற எந்த்த வவ்வொர்த்றத்தகளவ்வொவது
இருக்குமைவ்வொ? எனற மைனதிற்குள் பயவ்வொசித்த்தபடி அவரின வவ்வொகன
வரிறசகள் வகவ்வொழும்புக்குள் அணிவகுத்துச் வசனறைது.

24

#-#-#
பமை 18 2009. அறமைதிக்குள் பபரறமைதி
பரப்புறரகளும் வத்தந்திகளும் இறைக்றக இல்லவ்வொமைபலபய பறைந்து
வகவ்வொண்டிருந்த்தது; பவலுப்பிள்றள பிரபவ்வொகரன குறித்த்த வசய்திகள்.
உறதிப்படுத்துபவர்கள் எவரும் இல்றல. அதிபர் மைவ்வொளிறக உருவவ்வொக்கி
இருந்த்த மையவ்வொன அறமைதி சர்வபத்தச த்தமிழர்கறள வவ்வொழ்ந்த்த நவ்வொடுகளில்
அணி திரள றவத்த்தது. அவர்களின கண்ணீர், கூக்குரல்,
பகவ்வொரிக்றககள் எல்லவ்வொபமை வவறம் பவடிக்றகப் வபவ்வொருளவ்வொக, ஊடக
வசய்தியவ்வொக மைட்டும் இருந்த்தது.
#-#-#
பமை 19 2009 சர்வபத்தசத்திற்கவ்வொன சமிக்றஞ உறர
அதிபமைத்தகு மைகிந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷே பவ்வொரவ்வொளுமைனறைத்தில் த்தனது உறரறயத்
வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்.
இலங்றக ஆங்கிபலயர்களிடமிருந்து சுத்தந்திரம் வவ்வொங்கிய பினபு
பத்தர்ந்வத்தடுக்கப்பட்ட முத்தல் பிரத்தமைர் பசனநவ்வொயகவ்வொ பபவ்வொலபவ த்தமிழில்
த்தவ்வொன ரவ்வொஜபபக்ஷேவம் த்தனது உறரறயத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்.
இலங்றகயின எதிர்க்கட்சியவ்வொன ( Sri Lanka Freedom Party)
சுத்தந்திர கட்சியின மூனறைவ்வொம், இரண்டவ்வொம் கட்ட த்தறலவர் பத்தவிகளில்
இருந்து படிப்படியவ்வொகத் த்தனறன வளர்த்து, எதிர்பவ்வொரவ்வொத்த அதிர்ஷ்ட
திருப்புமுறனயில் அதிபரவ்வொக உள்பள வந்த்தவர் த்தவ்வொன மைகிந்த்த
ரவ்வொஜபபக்ஷே.
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அதிபரவ்வொக இருந்த்த சந்திரகவ்வொ குமைவ்வொரதுங்கவ்வொவின ஒத்துறழப்பு இல்லவ்வொத்த
பபவ்வொதும் கூடத் த்தனறன நிறல நிறத்திக் வகவ்வொண்டவர். சந்திரிகவ்வொவின
நம்பிக்றகறயப் வபற்றிருந்த்த வவளியுறைவத்துறறை அறமைச்சருக்கு அந்த்த
வவ்வொய்ப்பு த்தமிழர் எனபத்தவ்வொல் மைறக்கப்பட்டது. அவர் வபயர் லஷ்மைணன
கதிர்கவ்வொமைர். அவர் அமைர பவண்டிய பத்தவிறயத் த்தட்டிப்பறித்து உள்பள
வந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷே இனற சிங்கள மைக்களில் ஆத்தர்ஷ்ண கடவள்.

அப்பபவ்வொது அறிவித்த்த அவரின பவ்வொரவ்வொளுமைனறை உறர இலங்றக வவ்வொழ்
மைக்களுக்கவ்வொனது அல்ல.
"சர்வபத்தச வியவ்வொபவ்வொர சமூகபமை நீங்கள் இனி த்தயக்கம் இல்லவ்வொமைல்
உள்பள வரலவ்வொம். இலங்றக எனபது இனி இரண்பட இனத்த்தவ்வொல்
ஆனது. ஒனற இலங்றகறய பநசிக்கும் இனம். மைற்வறைவ்வொனற
வவறக்கும் இனம்”.

26

அரசியல்வவ்வொதிகளுக்பக உரிய வவ்வொர்த்றத்த ஜவ்வொலங்களுடன அவரது
நீண்ட உறரறய முடித்த்த பபவ்வொதும் அத்த்தறன பபர்களும் ஆவலுடன
எதிர்பவ்வொர்த்த்த பவலுப்பிள்றள பிரபவ்வொகரன குறித்து எந்த்த அறிவிப்பும்
இல்றல.
அது த்தவ்வொன ரவ்வொஜபபக்ஷே அரசியல்.
எறத்தச் வசவ்வொல்ல பவண்டும். அறத்தயும் எப்பபவ்வொது வசவ்வொல்ல பவண்டும்
எனபறத்த உணர்ந்த்தவர். ஆனவ்வொல் சிங்கள மைக்கறளப்
வபவ்வொறத்த்தவறரயிலும் அனறறைய நவ்வொள் அரசவ்வொங்கம்
அதிகவ்வொரப்பூர்வமைவ்வொக அறிவித்த்த வகவ்வொண்டவ்வொடித் தீர பவண்டிய
விடுமுறறை தினம்.
ஆரவவ்வொரங்கள். வீதிவயங்கும் திருவிழவ்வொ.
அறசத்துக்வகவ்வொண்டு வசல்ல அரசவ்வொங்கத்தின சவ்வொர்பவ்வொக வழங்கப்பட்ட,
சிங்கக்வகவ்வொடிக்குக் கூடக் வகவ்வொழும்புவில் வவ்வொழ்ந்த்த த்தமிழ் வியவ்வொபவ்வொரிகள்
த்தவ்வொன பத்தறவயவ்வொய் இருந்த்தவ்வொர்கள். வகவ்வொழும்புவில் வவ்வொழும் த்தமிழ்
மைக்களுக்கு ஒவவவவ்வொரு நவ்வொளும் ஒவவவவ்வொரு யுகம் த்தவ்வொன.
கத்தறவ மூடிக்வகவ்வொண்டு வீட்டின உள்பள முடங்கிக் கிடந்த்தவ்வொலும்
கத்தறவத்த்தட்டி வீதிக்கு வரவறழக்கும் சிங்கள இனவவ்வொதிகளின
வகவ்வொண்டவ்வொட்ட தினத்றத்தப் பவ்வொர்க்கும் துணிவில்லவ்வொமைல் பயத்பத்தவ்வொடு
த்தவ்வொன இருந்த்தவ்வொர்கள்.
நிதி வசூல் எனற வத்தவ்வொடங்கி ஆர்ப்பவ்வொட்டத்துடன அவர்கள்
வகவ்வொண்டவ்வொடினர். அநீதியவ்வொய் முடிக்கப்பட்ட ஒரு இனத்தின
வவ்வொழ்வரிறமைப் பபவ்வொரவ்வொட்டங்கறளப் பற்றி வவகுஜன சிங்கள மைக்களுக்கு
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எதுவம் வத்தரியவ்வொது. இனறம் த்தமிழர்களின பிரச்சறனகறள
உண்றமையவ்வொக உணர்ந்த்த எத்த்தறனபயவ்வொ சிங்களர்கள் உள்பள வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டு த்தவ்வொன இருக்கிறைவ்வொர்கள்.
த்தமிழனத்றத்தப் பபவ்வொலபவ இவர்களும் திருவவ்வொளர் வபவ்வொதுஜனபமை.
இவர்கறள மைந்த்த புத்தியவ்வொகவம் வகவ்வொடூர இனவவ்வொத்த எண்ணம்
உள்ளவர்களவ்வொகவம் மைவ்வொற்றி வளர்த்த்தவர்கள் சிங்களத் த்தறலவர்கள்
மைட்டுபமை..
“இது சிங்களர்களின பத்தசம். சிங்களர்கள் மைட்டுபமை ஆள பவண்டிய
பத்தசம்”.
இவவவ்வொற வசவ்வொல்ல மைக்கறள வவறியூட்டி வவ்வொக்கு பகட்டு
வந்த்தவர்களும், கடந்த்த கவ்வொலத்தில் உருவவ்வொக்கிய பல
இனக்கலவரங்களுமைவ்வொய் மைவ்வொறி மைவ்வொறி ஒவவவவ்வொருவரும் ஆட்சியில் வந்து
அமைர்ந்த்ததும், அவர்களவ்வொல் நடத்திக்கவ்வொட்டிய இனவவ்வொத்த அரசியலல்
இனறறைய தினம் ரவ்வொஜபபக்ஷேவின பங்கு. அத்தற்கு உறதிப்படுத்தும்
வித்தமைவ்வொக நடந்த்த எத்த்தறனபயவ்வொ வகவ்வொண்டவ்வொட்டங்களில் இனற நடப்பது
வமைவ்வொத்த்தத் இலங்றக வரலவ்வொற்றிலும் முக்கியமைவ்வொன விழவ்வொ.
ஈழ நவ்வொனகவ்வொம் யுத்த்தத்றத்த முடிவக்குக் வகவ்வொண்டு வர இலங்றக
அதிபருக்கு ஆத்தரவக்கரம் நீட்டி வவளிபயயிருந்து பயமும்
படபடப்புமும் பவ்வொர்த்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்த சர்வபத்தச சமூகத்திற்கு
இப்பபவ்வொது நிம்மைதி வபருமூச்சு. இனி “பயங்வகவ்வொள்ளத்
பத்தறவயில்றலயடி பவ்வொப்பவ்வொ” எனற பவ்வொடலவ்வொம் பபவ்வொலருந்த்தது.
கவ்வொரணம் வகவ்வொடுக்கப்பட்ட ஆயுத்தங்களும், வழங்கப்பட்ட பயிற்சியும்,
அக்கறறையவ்வொய் நடத்திக்கவ்வொட்டிய பயிற்சி வகுப்புகளுக்கும் உண்டவ்வொன
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பலன இனற நல்ல முறறையில் முடிந்துள்ளது. இலங்றகக்குக்
வகவ்வொடுக்கப்பட்ட கடனகளுக்கு ஈடுகட்டும் வித்தமைவ்வொக உள்பள
கறடவிரிப்றப நடத்தியவ்வொக பவண்டுபமை?
சீனவ்வொவின பினனவ்வொல் பபவ்வொகவ்வொபத்த எனற இந்தியவ்வொவம், இந்தியவ்வொறவ
விடத் த்தவறண முறறையில் உங்கள் இடத்திபலபய வந்து
ஆயுத்தங்கறளக் வகவ்வொண்டு வந்து த்தருகினபறைன எனறை சீனவ்வொவம்
வவளிபய நினற வகவ்வொண்டு இருக்கிறைது.
இரு நவ்வொடுகளும் முண்டியடித்துக்வகவ்வொண்டு வசய்த்த உத்தவிகறளப் வபற்றை
ரவ்வொஜபபக்ஷே மைற்றைச் சிங்கள த்தறலவர்கறளக் கவ்வொட்டிலும்
அதிர்ஷ்டக்கவ்வொரர் த்தவ்வொன.
பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொன, ரஷ்யவ்வொ, இஸ்பரல், அவமைரிக்கவ்வொ, பிரிட்டன எனற பநச
நவ்வொட்டு கூட்டணியுடன இந்தியப் பறடகள் ஒவவவவ்வொரு பவறலறயச்
வசய்து முடிக்க முடிவக்கு வந்த்தது ஈழ நவ்வொனகவ்வொம் யுத்த்தம்.
அதிபர் பவ்வொரவ்வொளுமைனறைத்தில் உறரயவ்வொற்றிய, பமை 19 2009 உடன
ரவ்வொஜரவ்வொஜபசவ்வொழன, சங்கில மைனனன, பண்டவ்வொர வனனியன,
வழித்பத்தவ்வொனறைல்கறள ரத்த்தமும் சறத்தயுமைவ்வொகப் பிய்த்து நிலவமைங்கும்
ரத்த்தமைவ்வொக மைவ்வொற்றி விட்டவ்வொர்கள். எத்த்தறன பபர்கள் இறைந்த்தவ்வொர்கள்?
எப்படி இறைந்த்தவ்வொர்கள்?
எல்லவ்வொவற்றக்கும் விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கம் மைட்டும் த்தவ்வொன
கவ்வொரணமைவ்வொ? பவலுப்பிள்றள பிரபவ்வொகரன த்தறலறமையில் இருந்த்த
இயக்கத்றத்த அழிக்க இத்த்தறன நவ்வொடுகள் உள்பள வர பவண்டிய
பத்தறவ த்தவ்வொன எனன?
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ஆங்கிபலயர்களிடமிருந்து சுத்தந்திரம் வபற்றைது முத்தல்
இலங்றகவயனபது “சிங்களர்களின நவ்வொடு” எனற பல பபர்கள் கனவ
கண்டவ்வொர்கள். இத்தற்கவ்வொகபவ த்தங்கறள இனவவ்வொத்த த்தறலவர்களவ்வொக
மைவ்வொற்றி எந்த்த அளவிற்கு இலங்றகயின சரித்திர பக்கங்கறளக்
பகவலமைவ்வொக மைவ்வொற்றை முடியுபமைவ்வொ அந்த்த அளவிற்கு வவ்வொழ்ந்த்த ஒவவவவ்வொரு
ஆட்சியவ்வொளர்களும் வவ்வொழ்ந்து கவ்வொட்டினவ்வொர்கள்.
த்தங்கறளயும் பலவகவ்வொடுத்தும் அப்பவ்வொவி வபவ்வொதுமைக்கறளயும் பலயவ்வொக்கி,
உணரவ்வொமைபலபய அடுத்த்தவருக்கு வழிகவ்வொட்டியவ்வொய் வவ்வொழ்ந்து முடித்து
இருந்த்தனர்.
வவ்வொழ்ந்த்த அத்த்தறன பபர்களும் இலங்றக எனறை நவ்வொட்டின பத்தச
அரசியல் த்தறலவரவ்வொக மைட்டும் இருந்த்தவர்கள். ஆனவ்வொல் இனற
சவ்வொதித்துக் கவ்வொட்டி சர்வ பத்தசத்றத்தயும் த்தனக்குச் சவ்வொத்தகமைவ்வொக மைவ்வொற்றிய
அதிபர் மைகிந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷே இனற சிங்களர்களுக்கு மைவ்வொமைனனர்.
அப்படித்த்தவ்வொன இறதிக்கட்ட பபவ்வொருக்குப் பின நடந்த்த வவற்றிவிழவ்வொ
வகவ்வொண்டவ்வொட்டத்தின பபவ்வொது புத்த்த பிக்குகள் அதிபறர வரபவற்ற உயரிய
சிங்கள விருத்தளித்துப் பபசினவ்வொர்கள்.
"மைகவ்வொபசனனும், துட்டறக முனுவம் வசய்யவ்வொத்தறத்த நமைது மைவ்வொமைனனர்
ரவ்வொஜபபக்ஷே வசய்துவிட்டவ்வொர்"
கவ்வொலசக்கரத்றத்த சற்ற பினபனவ்வொக்கி திருப்பி விடலவ்வொம்.

வத்தவ்வொடர்பவவ்வொம்……..
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2 சர்வபத்தச கழுகுகள்
இலங்றக சுத்தந்திரம் வபறவத்தற்கு முனபும், வபற்றை பினபும் சிங்கள
குடிபயற்றைங்கறளப் வபருவவ்வொரியவ்வொன பகுதிகளில் நீக்கமைறை
உருவவ்வொக்கிக்வகவ்வொண்டிருந்த்த சிங்களர்களின த்தந்றத்த டவ்வொன ஸ்டீபன
பசனநவ்வொயகவ்வொ த்தனறன முத்தலவ்வொம் பரவ்வொக்கிரமைபவ்வொகு எனற அறழப்பறத்தப்
வபருறமையவ்வொகக் கருதினவ்வொர்.
த்தமிழர்கறள வீழ்த்தி, சிங்கள ரவ்வொஜயத்றத்த உருவவ்வொக்கி மைனனனவ்வொக
இருந்த்தவறனத் த்தனனுறடய குருவவ்வொகக் கருதி வசயல்பட்டவ்வொர்.
அப்பபவ்வொதும் அவர் வவள்றள சவ்வொல்றவ அணிந்து வபபௌத்த்த
சினனங்கள் முன வணங்கி, புனித்த சினனங்கள் அடங்கிய வபட்டிறய
சுமைந்து வசனற புத்த்தபிக்குகளிடம் ஆசி வவ்வொங்கினவ்வொர்.
52 ஆண்டுகளுக்குப் பிறைகு இப்பபவ்வொது ரவ்வொஜபபக்ஷே.
கண்டியில் த்தலத்தவ்வொ மைவ்வொளிறக.
கண்டி ரவ்வொஜ்யத்றத்த ஆண்ட மைனனர்களின அரண்மைறண
வளவ்வொகத்தில் அறமைந்து இருக்கும் இந்த்தப் வபபௌத்த்த ஆலயத்தில்
புத்த்தரின பல் இருப்பத்தவ்வொகவம், புனித்த சினனமைவ்வொகவம் கருத்தப்படுகிறைது.
பத்தவிபயற்கும் ஒவவவவ்வொரு சிங்கள ஆட்சியவ்வொளர்களும் த்தங்களுறடய
புனித்த பயணத்றத்த இங்கிருந்பத்த வத்தவ்வொடங்குகிறைவ்வொர்கள். ஆனவ்வொல்
அவர்களின அரசியல் விறளயவ்வொட்டின முடிவ மைட்டும் பவற
எங்பகபயவ்வொ முடிந்து விடுகிறைது.
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ஆனவ்வொல் இந்த்த விருது வவ்வொங்கவம், விருந்தில் கலந்து வகவ்வொள்ளவம்
ரவ்வொஜபபக்ஷே வகவ்வொடுத்த்த விறலக்கவ்வொன பட்டியல் சற்ற நீளமைவ்வொனது.
வமைவ்வொத்த்தத்தில் முள்ளிவவ்வொய்க்கவ்வொல் எனவறைவ்வொரு இடம் இலங்றக
த்தமிழனத்தின வசங்குருதி ஓடி நந்திக்கடல் பகுதிறய ரத்த்த வவ்வொய்க்கவ்வொல்
பபவ்வொல் மைவ்வொற்றி விட்டது. உலகச் சரித்திர பக்கங்களில் இரண்டவ்வொம்
ஹிட்லர் எனறை பட்டத்றத்தப் வபற்றக் வகவ்வொண்டு த்தவ்வொன நிறனத்து
றவத்திருந்த்த குறிக்பகவ்வொறளத் அறடந்பத்த விட்டவ்வொர். இறத்தத்த்தவிர பவற
எதிலும் சிந்த்தறன வசலுத்த்த முடியவ்வொத்த அளவிற்குத் வத்தவ்வொடக்கம் முத்தல்
அத்த்தறன முனபனற்பவ்வொடுகறளயும் உருவவ்வொக்கியிருந்த்தவ்வொர்.
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நவம்பர் 2005
அனற மைகிந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷே ஆட்சிப்வபவ்வொறப்புக்கு வந்த்த பபவ்வொது
அப்பபவ்வொபத்த ரவ்வொணுவ வசலவ திமிறிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தது. இது
இலங்றகயில் இயல்பவ்வொன நிகழ்ச்சி. சர்வபத்தச உலகில் இனற
பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொன எப்படிப் பவ்வொவமைவ்வொகத் வத்தரிகிறைபத்தவ்வொ இலங்றகயும்
ஏறைக்குறறைய அப்படித்த்தவ்வொன இருக்கிறைது.
ஆனவ்வொலும் இலங்றகக்கு பவவறைவ்வொரு வறகயில் இயற்றக ஒரு
அதிர்ஷ்ட வவ்வொய்ப்றப உருவவ்வொக்கியிருந்த்தது.
பமைலவ்வொதிக்கம் வசலுத்த்த விரும்பும் வளர்ந்த்த நவ்வொடுகள் த்தவ்வொங்கள்
விரும்பக்கூடிய முத்தல் பத்து துறறைமுக வரிறசயில் திருபகவ்வொணமைறல
இயற்றக துறறைமுகம் இருப்பத்தவ்வொல் எப்பபவ்வொது ஒரு கனிவவ்வொன பவ்வொர்றவ
இலங்றகயின பமைல் உண்டு. உள்பள எந்த்த அக்கப்பபவ்வொர் நடந்த்தவ்வொலும்
அது குறித்துக் கவறலயில்றல. அடுத்த்தவர் உள்பள நுறழயவ்வொத்த
வறரக்கும் நீ ஆடு ரவ்வொஜவ்வொ ஆடு எனறை உசுப்பபத்த்தல் த்தவ்வொன.
பங்களவ்வொளிகளும், சகறல நவ்வொடுகளும் தீவக்கு வவளிபய நினற விசில்
அடித்து ரசிப்பபத்தவ்வொடு சரி.
இந்த்த இடத்தில் இந்தியவ்வொவக்கு எப்பபவ்வொதுபமை தீரவ்வொத்த பிரச்சறன.
வயித்துப் பிள்றளக்கவ்வொரி அடிவயிற்ற பமைட்றட த்தடவிப்பவ்வொர்ப்பது பபவ்வொல்
ஒரு கவறல உண்டு.
நவ்வொடு திவவ்வொல் எனறை நிறலறமை குறித்பத்தவ்வொ, உள்பள வசய்ய பவண்டிய
வளர்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்பத்தவ்வொ ஆட்சிக்கு வந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷேவக்கு
முக்கியம் இல்றல.
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கவ்வொரணம் சந்திரிகவ்வொ ஆட்சியின பபவ்வொது இறத்தவிடக் பகவலவமைல்லவ்வொம்
நடந்து முடிந்து இருந்த்தது. அரசவ்வொங்க அடிப்பறட வசலவீனங்களுக்பக
த்ததிங்கிணத்பத்தவ்வொம் பபவ்வொட்டுக்வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்கள். ஆனவ்வொல்
அறத்தவிட வந்த்தமைரும் சிங்கள த்தறலவர்களுக்குக் வகவ்வொள்றக ஒனற
இருக்கிறைபத்த? விட்டுக்வகவ்வொடுக்க முடியுமைவ்வொ?
“அறமைதிக்கவ்வொன முயற்சி எடுப்பபன” எனற உள்பள வந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷே
முயற்சித்து ஆரம்பித்த்தது த்தவ்வொன இறதிப்பபவ்வொர் எனறைறழக்கப்படும்
இந்த்த யுத்த்தம். இத்தற்கவ்வொன ஆயுத்த வகவ்வொள்முத்தல் கவ்வொரணமைவ்வொக பமைலும்
பமைலும் ரவ்வொணுவச் வசலவ வீங்கி வபருக்கத் வத்தவ்வொடங்கியது.
குறிப்பவ்வொகச் வசவ்வொல்லப்பபவ்வொனவ்வொல் 2006 இலங்றக ரவ்வொணுவத்திற்கவ்வொன
வசலவிடு 700 மில்லயன அவமைரிக்கவ்வொ டவ்வொலர். ஆனவ்வொல் இதுபவ 2007
ஆம் ஆண்டு 1 பில்லயன அவமைரிக்கவ்வொ டவ்வொலரவ்வொனது.
உள்பள வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருக்கும் மைக்கள் நல்வவ்வொழ்வ இரண்டவ்வொம்
பட்சமைவ்வொனது.
அனற பஜ.ஆர். வஜவர்த்பனவக்குப் பவ்வொதுகவ்வொப்புக்கு, ஆட்சிக்கு எனற
அறமைந்திருந்த்த அவரது சபகவ்வொத்தரர் பபவ்வொலபவ ரவ்வொஜபபக்ஷேவக்குத்
த்தனது குடும்பக் கூட்டணிறய வவற்றிகரமைவ்வொக அறமைத்த்த பிறைகு ஆயுத்தக்
வகவ்வொள்முத்தல் அதிகவ்வொரபூர்வமைவ்வொகக் பகவ்வொத்த்தபவ்வொய ரவ்வொஜபபக்ஷே பநரிறடப்
பவ்வொர்றவயில் நடந்பத்தறைத் வத்தவ்வொடங்கியது.
மைற்வறைவ்வொரு சபகவ்வொத்தரர் பசில் ரவ்வொஜபபக்ஷே. விட்டறத்தயும் வத்தவ்வொட்டறத்தயும்
இறதி வடிவத்திற்குக் வகவ்வொண்டு வருவது. முக்பகவ்வொண கூட்டணி.
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விடுத்தறலப்புலகளின வீரத்றத்த மைட்டுபமை நம்பிய பபவ்வொரவ்வொட்டங்கள்
இவர்களின விபவகத்திற்கு முன வநவ்வொறங்கத் வத்தவ்வொடங்கியது. கண்ணில்
விழுந்த்த தூசியவ்வொக உறத்திக் வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்கறள பநவ்வொண்டி எடுத்து
விடலவ்வொவமைனற முடிவவடுத்த்தது ஆச்சரியமைல்ல.
ஹிந்துஸ்த்தவ்வொன றடம்ஸில் பத்திரிக்றகயவ்வொளர் பி.பக. பவ்வொலச்சந்திரன
குறிப்பிட்டுள்ளபடி,
"வத்தற்கவ்வொசியவ்வொவிபலபய இலங்றகயில் உள்ள இரவ்வொணுவ வீரர்களின
எண்ணிக்றக நிறனத்துப் பவ்வொர்க்க முடியவ்வொத்த அளவிற்கு அதிகமைவ்வொகி
விடுத்தறலப்புலகளின அச்சுறத்த்தறல சமைவ்வொளிக்க பவண்டிய
வநருக்கடியவ்வொன நிறலறமையில் அரசவ்வொங்கம் இருந்த்தது ".
ஆனவ்வொல் சபகவ்வொத்தர கூட்டணி மிகத் வத்தளிவவ்வொக இருந்த்தனர். “முடிவக்குக்
வகவ்வொண்டு வந்து விடபவண்டும். முற்றிலும் துறடத்து விட பவண்டும்”.
வசவ்வொனனபடிபய வசய்து கவ்வொட்டியும் விட்டவ்வொர்கள்.
அரசியல் எனபது ஒரு கறல. கற்றக்வகவ்வொடுத்து வருவத்தல்ல. கற்ற
றவத்திருப்பறத்த, த்தருணம் பவ்வொர்த்து நடத்திக் கவ்வொட்டுவது. ஏணியின
வத்தவ்வொடக்கமைவ்வொ? இல்றல பவ்வொம்பின வவ்வொயிலவ்வொ எனபது ஆட்ட களத்தில்
இருப்பவர்கள் மைட்டுபமை அறிந்த்த ரகஸ்யம்.
மைற்றை நவ்வொடுகளில் இருந்து வவ்வொங்கும் ஆயுத்த வகவ்வொள்முத்தறல
மைற்றைவர்களுக்குக் வகவ்வொடுத்து விடமுடியுமைவ்வொ?
ரவ்வொஜபபக்ஷே குடும்ப “லங்கவ்வொ லவ்வொஜஸ்டிக்ஸ்” நிறவனபமை
றகயவ்வொளத்வத்தவ்வொடங்கியது.
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2006 ஏப்ரல் முத்தல் பபவ்வொணி சீனவ்வொவிடம் இருந்து. 37.6 மில்லயன
டவ்வொலர். அத்தறனத் வத்தவ்வொடர்ந்து பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொன.
லண்டனில் இருந்து வவளியவ்வொகும் பஜனஸ் டிவபனஸ வீக்ல இலங்றக
வகவ்வொள்முத்தல் வசய்து வகவ்வொண்டுருக்கும் பட்டியறல வவளியிட்ட பபவ்வொது
அனற சர்வபத்தச த்தமிழர்கள் மைத்தியில் எப்பபவ்வொது பபவ்வொலபவ
விடுத்தறலப்புலகள் பமைல் அறசக்க முடியவ்வொத்த நம்பிக்றக.
எத்த்தறனபயவ்வொ பபர்கள் வந்து விட்டவ்வொர்கள். அதில் ரவ்வொஜபபக்ஷேவம்
ஒருவர். இவரின முடிவ இனபறைவ்வொ நவ்வொறளபயவ்வொ?
படித்து விட்டு மைறைந்து பபவ்வொயிருப்பர்.
ஆனவ்வொல் த்தமிழனம் மைற்க்க முடியவ்வொத்த பகவ்வொரங்கறள இந்த்த உலகபமை
அறமைதியவ்வொய் பவ்வொர்க்கப்பபவ்வொகினறை நவ்வொள் வந்து பசரும் எனற எவரும்
நிறனத்துருப்பவ்வொர்களவ்வொ?
ஆடிக்கவ்வொற்றில் பறைந்த்த அம்மிறயப் பபவ்வொலபவ பறைந்து வந்து விழுந்த்த
நவீன கண்டு பிடிப்புக் குண்டுகள். ரசவ்வொயனக் குண்டுகள், வகவ்வொத்துக்
குண்டுகள், பல்குழல் எறிகறணகள், 33 மைவ்வொத்தங்களவ்வொகத் தினந்பத்தவ்வொறம்
நிகழ்த்த்தப்பட்ட வவ்வொனவவளித் த்தவ்வொக்குத்தல்கள், வந்து விழுந்து
வகவ்வொண்படயிருந்த்த குண்டு மைறழகள். கண்ணீர் வற்றிப் பபவ்வொகும்
அளவிற்கு நிறனத்துப் பவ்வொர்க்க முடியவ்வொத்த பகவ்வொரங்கறள
உருவவ்வொக்கியிருந்த்தது.
இரண்டு புறைமும் வவ்வொழ்வவ்வொ? சவ்வொவவ்வொ? எனற முட்டிக்வகவ்வொண்டு முடிபவ
இல்லவ்வொமைல் பபவ்வொய்க் வகவ்வொண்பட இருந்த்தது.
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ஐ.நவ்வொ வின சவ்வொர்பவ்வொகப் பணிபுரிந்த்தவர்களும் வசஞ்சிலுறவச் சங்க
அதிகவ்வொரிகளும் கூட, த்தப்பித்பத்தவ்வொம் பிறழத்பத்தவ்வொம் எனற நவ்வொட்றட விட்டு
ஓடத் வத்தவ்வொடங்கினர், இலங்றக நவ்வொட்டின அச்சுறத்த்தல்கறளயும் மீறி
ஆஸ்திபரலயவ்வொவில் இருந்து வந்த்த அறிக்றக மூலம் த்தவ்வொன உள்பள
எனன நடந்து வகவ்வொண்டுருக்கிறைது? எனபறத்தத் த்தமிழர்கள் அறிந்து
வகவ்வொள்ள முடிந்த்தது, உள்பள நடந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த பகவ்வொரத்றத்த அத்தன
மூலம் த்தவ்வொன பலருக்கும் புரியத் வத்தவ்வொடங்கியது,
கவ்வொரணம் பகவ்வொத்த்தபவ்வொய நிர்வவ்வொகம் எனபது அந்த்த அளவிற்கு
அச்சுறத்த்தல்கறளத் தீவ முழுக்க உருவவ்வொக்கியிருந்த்தது.
’கறடசிக் கட்ட பபவ்வொரினவ்வொல் 40,000 மைக்கள் உயிர் இழந்திருக்கக்கூடும்’
வவளிபய த்தப்பித்து வந்த்த ஊடகம் மைற்றம் வசஞ்சிலுறவ சங்கத்றத்தச்
பசர்ந்த்தவர்கள் வசவ்வொனன கணக்கு இது. .
இலங்றகத் தீவின நவ்வொனகு புறைமும் நீர் எனபது பபவ்வொலத் தீறவச்
சுற்றிலும் அணிவகுத்து நினறை நவ்வொடுகளின கப்பல்களும், உள்பள,
முடிந்த்தவறரயிலும் முற்றறகறய வநருக்கிக் வகவ்வொண்பட உள்பள
வந்த்தது. இந்த்தப் பபவ்வொர் முடிவக்கு வந்பத்த ஆக பவண்டும்!
வரவ்வொமைல் இருந்த்தவ்வொல் எதிர்கவ்வொலத்தில் எனன நடக்கும் எனபது
ரவ்வொஜபபக்ஷேவக்கும் வத்தரியும்?
விடுத்தறலப்புலகறளப் பபவ்வொலபவ பவவறைவ்வொரு புதிய எதிரி சர்வபத்தச
சமூகத்தில் இருந்து உருவவ்வொகக்கூடும்.
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அவபர வசவ்வொனனது பபவ்வொல் ஆறைடி மைண்ணுக்குள் வகவ்வொண்டு
பபவ்வொகக்கூட அவரது உடல் கிறடத்து இருக்கவ்வொது. முடிவக்குக் வகவ்வொண்டு
வந்த்தவ்வொல் மைட்டுபமை கழுகுப் பவ்வொர்றவயவ்வொய் பவ்வொர்த்துக்வகவ்வொண்டுருக்கும்
வணிகம் சவ்வொர்ந்த்த நவ்வொடுகளின பபரவ்வொவல் நிறறைபவறம்.
இறதிக்கட்ட நவ்வொட்களில் வனனிப் பகுதியில் மைட்டும் 20,000 அப்பவ்வொவி
வபவ்வொதுமைக்கள் வீதிவயங்கும் இறைந்து கிடந்த்தனர்.
பபவ்வொருக்கு எப்பபவ்வொது த்தர்மை நியவ்வொயங்கள் முக்கியமைல்ல. வவற்றி மைட்டுபமை
முக்கியம்.
குழந்றத்தகள் முத்தல் வமைவ்வொத்த்த குடும்பங்கள் வறரக்கும் அத்த்தறன
பபர்களும் அனவ்வொறத்த பிணமைவ்வொகக் கவ்வொணும் இடங்களிவலல்லவ்வொம் சித்தறிக்
கிடந்த்தவ்வொர்கள்.
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எந்த்தப் பவ்வொரபட்சமும் இல்றல. இலங்றக இரவ்வொணுவத்தின
பநவ்வொக்கவமைனபது விடுத்தறலப்புலகறள அழிப்பது எனபத்தவ்வொக
இருந்த்தவ்வொலும் வவ்வொனபறட த்தவ்வொக்குத்தல்கள் மூலம் வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக
வீசப்பட்ட வகவ்வொத்துக் குண்டுகள் குடியிருப்பு பகுதிகறளச்
சர்வநவ்வொசப்படுத்தியது. பூமிறய துறளத்து ஊடுருவிய ரசவ்வொயன
குண்டுகள் வமைவ்வொத்த்த இடத்றத்தயும் அழிவ பிரபத்தசமைவ்வொக்கியது.
சர்வபத்தசம் பவ்வொர்த்து விடக்கூடவ்வொது எனபத்தற்கவ்வொக உடனடியவ்வொக
ஒவவவவ்வொரு கட்டத்திலும் உருவவ்வொன த்தடயங்கறளயும் அழித்து
முனபனறிக் வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்கள்..
த்தறடவசய்யப்பட்ட பகுதி எனபபத்தவ்வொ, பயனபடுத்த்தக்கூடவ்வொத்த ஆயுத்தங்கள்
எனபபத்தவ்வொ இறதிக்கட்ட பரபரப்பில் இலங்றக ரவ்வொணுவத்திற்குப்
வபவ்வொருட்பட அல்ல.
கறடசிக்கட்ட த்தவ்வொக்குத்தல்களில் ஈடுபட்ட வீர்ர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட
பபவ்வொறத்தவஸ்துகறளப் பபவ்வொலபவ அவர்களின நடவடிக்றககளும் மிக்
வகவ்வொடூரமைவ்வொக இருந்த்து. அப்பவ்வொவி மைக்கள் கத்தறைக்கூட பநரமினறிக் கண
பநரத்தில் பிணமைவ்வொக மைவ்வொற்றினர்.
விடுத்தறலப்புலகளின கரும்புல த்தவ்வொக்குத்தல்களினவ்வொல் உயிர் இழந்த்த
சிங்கள இரவ்வொணுவ வீரர்களின கணக்றக எப்பபவ்வொதும் அவர்கள்
வவளியிடப்பபவ்வொவதில்றல.
வவற்றி ஒனற மைட்டுபமை குறிக்பகவ்வொள். இறைந்த்தவர்களின கணக்கு
எனபது பபவ்வொருக்கு பத்தறவயில்லவ்வொத்தது.
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நவ்வொனகவ்வொம் கட்ட பபவ்வொரில் இலங்றக இரவ்வொணுவம் பயனபடுத்திய
பல்குழல் எறிகறணகள் நிமிடவமைவ்வொனறக்கு சுமைவ்வொர் 40 எறிகறணகள்
வவடிக்கும் த்தனறமை உறடயது. மைறழ பபவ்வொல் வபவ்வொழிந்து வகவ்வொண்பட
வசனறைது. இரசவ்வொயனக்குண்டுகள், விழும் ஒவவவவ்வொரு இடத்திலும்
துறளத்து உள்பள நுறழந்து 50 சதுரமீட்டர் பரப்பளறவ வபவ்வொசுக்கும்
த்தனறமை உறடயது.
சர்வபத்தச பபவ்வொர் விதிமுறறைகள் அனற தீவக்கு வவளிபய கவ்வொற்ற
வவ்வொங்கிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
திடுக்கிடும் திருப்பம் பபவ்வொல் ஒற்றறமையவ்வொய் நினற வபரிய அவலத்றத்த
பமை 17 2009 அனற முடிவக்குக் வகவ்வொண்டு வந்த்தவ்வொர்கள்.
உச்சி மைவ்வொநவ்வொட்டில் இருந்து வந்து இறைங்கியதும், ரவ்வொஜபபக்ஷே பவ்வொதுகவ்வொப்பு
வசயலவ்வொளரவ்வொக இருந்த்த சபகவ்வொத்தரர் ரவ்வொஜபபக்ஷேறவ உச்சி
முகர்ந்திருப்பவ்வொர். த்தங்களுக்குள் வவளிபய வத்தரியவ்வொத்த பரஸ்பர
நல்லணக்கத்றத்தப் பறிமைவ்வொறியிருப்பவ்வொர். கூட்டல் கழித்த்தலுக்குப் பிறைகு
எச்சமும் வசவ்வொச்சமைவ்வொய்த் த்தப்பிப் பிறழத்து வந்த்த த்தமிழ் இனத்றத்தக்
கூடவ்வொர மைக்களவ்வொகவம் மைவ்வொற்றியவ்வொகி விட்டது.
இரவ்வொமைவ்வொயணக் கவ்வொவியத்தில் வரும் ரவ்வொமைனுக்குப் பிரச்சறனறய
உருவவ்வொக்கிய மைவ்வொயமைவ்வொன பபவ்வொலபவ பிரபவ்வொகரன விரும்பிய த்தனித்
த்தமிழீழம் எனபது றககளில் சிக்கவ்வொமைல் ஒரு இனபமை
சித்தறைடிக்கப்பட்டவ்வொகிவிட்டது.
வரலவ்வொற எப்பபவ்வொதும் பபவ்வொலபவ இறத்தயும் அறமைதியவ்வொய் த்தனக்குள்
பதிவ வசய்து வகவ்வொண்டு விட்டது.
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உலக அறமைதிக்கவ்வொன பவ்வொதுகவ்வொவலர்கள் அறமைதி கவ்வொக்க, இலங்றகயின
உள்பள கடந்த்த 50 ஆண்டுகளவ்வொக நடந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த இன துபவச
அரசியல் எனபது மைவ்வொறி தீவிரவவ்வொத்தம் எனபத்தவ்வொக மைவ்வொற்றைப்பட்டு விட்டது.
நடத்த்தப்பட்ட அத்த்தறன வகவ்வொடூரங்கறளயும் த்தடுத்து நிறத்த்த எவருக்கும்
த்தகுதியில்றல.
த்தகுதியிருந்த்தவர்களும் த்தரமைவ்வொனவர்களவ்வொகவம் இல்றல.
உலகத் த்தமிழினத்றத்த வவறம் பவடிக்றகயவ்வொளர்களவ்வொகப் பவ்வொர்க்க
றவத்துவிட்டது.
த்தமிழர்களின பண்பவ்வொட்டு பக்தியும் உத்தவிக்கு வரவில்றல.
விடுத்தறலப்புலகள் இறதி வறரக்கும் பபவ்வொரவ்வொடிய சக்திக்கும்
பலனில்லவ்வொமைல் பபவ்வொய்விட்டது.
"இலங்றகயின இறறையவ்வொண்றமையில் இந்தியவ்வொ த்தறலயிடவ்வொது. அதிபர்
ரவ்வொஜபபக்ஷே எனன வசய்ய பவண்டும்? எனன வசய்யக்கூடவ்வொது
எனபறத்தச் வசவ்வொல்ல பவண்டிய அவஸ்யம் இந்தியவ்வொவிற்கு இல்றல" சிவசங்கர பமைனன.
"இந்த்த நூற்றைவ்வொண்டின இறணயற்றை பறடத்த்தளபதி சரத் வபவ்வொனபசகவ்வொ" எம். பக. நவ்வொரவ்வொயணன.
"ஈழ நவ்வொனகவ்வொம் யுத்த்தம் முடிவக்குக் வகவ்வொண்டு வர உத்தவிய இந்தியவ்வொவின
பங்கு மைகத்த்தவ்வொனது" - இலங்றக
"ஐ. நவ்வொ பவ்வொன கி மூன உடன த்தமிழர்கள் த்தங்க றவக்கப்பட்டுருந்த்த
முகவ்வொறமை பவ்வொர்றவயிட்ட பபவ்வொது சரித்திரத்தில் படித்த்த ஹிட்லரின வறத்த
முகவ்வொறமை நிறனவ படுத்துவத்தவ்வொக இருந்த்தது" - றடம்ஸ் ஆப் இந்தியவ்வொ.
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இனறறைய தினத்தில் வமைவ்வொத்த்தமும் வவற்றி வபற்றைவர் பவ்வொர்றவயவ்வொகச்
சரித்திரம் திரும்பி விட்டது.

உலக அதிகவ்வொர வர்க்கத்தின பவ்வொர்றவயில் பிரபவ்வொகரன ஒரு தீவிரவவ்வொதி.
நடத்த்தப்பட்ட பபவ்வொரினவ்வொல் வவ்வொழ்க்றக இழந்த்தவர்கள், த்தங்கள் குடும்ப
உறப்பினர்கறள, உடல் உறப்புகறள, வவ்வொழ்வவ்வொத்தவ்வொரங்கறள
இழந்த்தவர்கள் குறித்துச் சர்வபத்தச அரசியலுக்கு அக்கறறையில்றல.
கவ்வொரணம் இதுவவவ்வொரு அரசியல் விறளயவ்வொட்டு
உலகில் பத்தவி ஆறச எனபது அறனத்றத்தயும் விட பமைலவ்வொனது. பத்தவி
வகவ்வொடுக்கும் பணம், புகழ், அந்த்தஸ்த்து முனனவ்வொல் எதுவம் நிற்க
முடியவ்வொது.
உலகில் த்தர்மை நியவ்வொயங்கள் அறனத்தும் வணிகம் சவ்வொர்ந்பத்த
இயங்குகினறைது.
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மைனித்தர்கள் அனறம் இனறம் எனறம் வவறம் வபவ்வொம்றமைபய.
சிலர் பவடிக்றக கவ்வொட்ட, பலர் பவடிக்றகப் பவ்வொர்க்க.

வத்தவ்வொடர்பவவ்வொம்............

44

3. இலங்றகக்கு நடந்பத்த பபவ்வொயிடலவ்வொம்
இலங்றக சுத்தந்திரம் வபற்றைதும் முத்தல் பிரத்தமைரவ்வொகப் பத்தவியில் அமைர்ந்த்த
பசனநவ்வொயகவ்வொ உருவவ்வொக்கிய அரசவ்வொங்கத்றத்த நடத்திக்
வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்கள் அப்பபவ்வொது வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டிருந்த்த பத்தவ்வொட்ட
முத்தலவ்வொளிகளும், வவள்றள துறரமைவ்வொர்களுபமை ஆகும்.
ஆனவ்வொல் அப்பபவ்வொது கட்சி ரீதியவ்வொக உள்பள இருந்த்த
கம்பூனிஸ்ட்டுகளும், த்தமிழ் த்தறலவர்களும் பத்தவியில் இருந்த்தவ்வொர்கபள
த்தவிர வவள்றளயர்களும் அவர்களின சவ்வொர்பவ்வொளர்களும் த்தவ்வொன
ஆட்சிறய நடத்திக் வகவ்வொண்டு இருந்த்தனர்.
இவர்களுக்குப் பத்தவி ஒரு வபவ்வொருட்டல்ல.
பமைற்கித்திய நவ்வொடுகளுக்கு அனறம் இனறம் எனறம்
வசயல்படுத்திக்வகவ்வொள்ள பவண்டிய ஆட்கள் மைட்டுபமை பபவ்வொதுமைவ்வொனது.
அதுபவ த்தவ்வொன இனற ரவ்வொஜபபக்ஷே அரசவ்வொங்கம் வறரக்கும் வத்தவ்வொட்டு
வத்தவ்வொடர்ந்து வந்து வகவ்வொண்டிருக்கிறைது.
சிங்கள இனவவ்வொத்தம், த்தமிழர் சிறபவ்வொனறமை பபவ்வொனறை
வவ்வொர்த்றத்தகவளல்லவ்வொம் வியவ்வொபவ்வொரிகளுக்குத் வத்தரியபவண்டிய
அவசியமில்றல, இவர்கள் உருவவ்வொக்கும் சர்வபத்தச அரசியலும் அத்தன
வகவ்வொள்றககளும் சவ்வொத்தவ்வொரணப் வபவ்வொதுமைக்களுக்குத் வத்தரிந்த்தவ்வொல் எனன
வத்தரியவ்வொவிட்டவ்வொல் த்தவ்வொன எனன?

45

சுத்தந்திரம் வபற்றை பபவ்வொது இருந்த்த 33 சத்தவிகித்த த்தமிழர்கள் சிற
புள்ளியவ்வொக மைவ்வொற்றைப்பட்டனர். இனக்கலவரத்திற்குப் புதிய அத்தியவ்வொயம்
வகுத்துக்வகவ்வொடுத்த்தவர் பினனவ்வொல் ஆட்சிக்கு வந்த்த பஜ.ஆர்.
வஜயவர்த்பன ஆவவ்வொர். அவர் ஆட்சிறய பிடித்த்த பபவ்வொது முத்தல் த்தடறவ
பிரத்தமைரவ்வொகவம் இரண்டவ்வொவது முறறை ஆட்சிக்கு வந்த்த பபவ்வொது
அதிபரவ்வொகவம் இருந்து உருவவ்வொக்கிய ஆட்டம் வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக இனற
முடிவக்குக் வகவ்வொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
இலங்றக த்தமிழர்களின வவ்வொழ்வரிறமைகளும், ஆயுத்தம் ஏந்தி
பபவ்வொரவ்வொடியவர்களின ’த்தனித் த்தமிழீம்’எனபதும் ஏன இனற சூனயமைவ்வொய்ப்
பபவ்வொய் முடிவ வத்தரியவ்வொமைல் நிற்கிறைது.
இலங்றக சுத்தந்திரம் வபறவத்தற்கு முனனவ்வொல் உருவவ்வொன இனவவ்வொத்த
சிங்கள அரசியலன இனறறைய வயது 200 ஆண்டுகள்.
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அனவ்வொரிகவ்வொ த்தர்மைபவ்வொலவ்வொ
1810 அனற உருவவ்வொக்கிய சிற புள்ளியது.
அதுபவ இனற படிப்படியவ்வொக வளர்ந்து வந்த்தது. ஒவவவவ்வொருவரும்
ஆட்சிக்கு வரும் பபவ்வொது த்தங்கள் பத்தவிறயக் கவ்வொப்பவ்வொற்றிக் வகவ்வொள்ளச்
வசய்யப்பட்ட ஒவவவவ்வொரு கவ்வொரியங்களுக்குப் பினனவ்வொலும்
பவ்வொதிக்கப்பட்டது த்தமிழினபமை.
"இலங்றக எனபது த்தமிழர் சிங்களர் இருவரும் பசர்ந்து வவ்வொழ
பவண்டிய நவ்வொடு. நவ்வொம் அறனவரும் பசர்ந்து ஆங்கிபலயர்கறள
வவளிபயற்றை பவண்டும்" எனபத்தற்கவ்வொக முத்தல் த்தறலமுறறை த்தமிழ்
த்தறலவர்கள் பபவ்வொரவ்வொடினவ்வொர்கள்.
அரசியல் அரிச்சுவடிறய த்தமிழர்களிடத்தில் வபற்றக் கற்றக்வகவ்வொண்ட
சிங்களர்கபள இறதியில் த்தங்கறள ஈழத்தின மைண்ணின
றமைந்த்தர்களவ்வொகவம், த்தவ்வொங்கள் மைட்டுபமை ஈழத்றத்த ஆட்சி வசய்ய
பவண்டியவர்களவ்வொகவம் மைவ்வொற்றிக் வகவ்வொண்டனர். அனற முத்தல் இனற
வறரக்கும் த்தமிழர்களவ்வொல் புரிந்து வகவ்வொள்ளப்பட முடியவ்வொத்த ஒனறைவ்வொகபவ
இந்த்த அரசியல் இருக்கினறைது.
ஆனவ்வொல் இலங்றக ஆங்கிபலயர்களிடமிருந்து சுத்தந்திரம் வபற்றை
வபவ்வொழுது சிங்கள த்தறலவர்கள் த்தங்கள் த்தந்திரங்களவ்வொல் பலறரயும்
விறலக்கு வவ்வொங்கினர். விறலக்கு வவ்வொங்கப்பட்ட த்தமிழ் த்தறலவர்கறள
றவத்பத்த முத்தல் அரசவ்வொங்கத்றத்த உருவவ்வொக்கினவ்வொர் பசனநவ்வொயகவ்வொ.
பசனநவ்வொயகவ்வொ கவ்வொட்டிய வழி இது.
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வத்தவ்வொடக்கத்தில் சிங்கள த்தறலவர்கள் வவ்வொய் வவ்வொர்த்றத்தகளவ்வொக
இனவவ்வொத்தத்றத்த வளர்த்துக் வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்கள், அப்பபவ்வொது ஆத்தரவ
வகவ்வொடுத்த்த த்தமிழ் த்தறலவர்கறள றவத்பத்த கறடசியில்
அதிகவ்வொரபூர்வமைவ்வொகச் சட்டமைவ்வொக உருவவ்வொக்கினவ்வொர்கள். சட்டம் உருவவ்வொக
உத்தவி புரிந்த்த த்தமிழ்த் த்தறலவர்கள் முரண்பட்டு பிரிந்து நினறைவ்வொர்கள்.
ஒவவவவ்வொருவருக்கும் த்தனித்த்தனி கணக்கு.
ஜீஜீ வபவ்வொனனம்பலம், த்தந்றத்த வசல்வவ்வொ வறரக்கும் அரசியல் சக்தியவ்வொக
வளர்ந்த்தவ்வொர்கள்.
த்தமிழ் மைக்கள் வகவ்வொடுத்த்த வவ்வொக்குகறளயும், வபற்றை பவ்வொரவ்வொளுமைனறை
பத்தவிகறளயும், ஆத்தரவகறளயும் சிங்களர்களுக்பக த்தவ்வொறர
வவ்வொர்த்த்தவ்வொர்கள். சிங்கள த்தறலவர்கள் வசதியவ்வொக அமைர்ந்து
வகவ்வொண்டவ்வொர்கள். குனிய றவத்து குத்த்தவம் வசய்த்தவ்வொர்கள். குனிந்து
இருந்த்த பபவ்வொதும் கூட வவட்கப்படவ்வொமைல் றகபயந்தி பவ்வொர்த்த்தவ்வொர்கள்.
ஒவவவவ்வொரு கவ்வொலகட்டத்திலும் இறதியில் வஜயித்த்தது சிங்களர்களின
த்தந்திர அரசியபல.
இலங்றகயின பத்தச அரசியல் பபவ்வொய் இனற சர்வபத்தச அரசியலவ்வொக
மைவ்வொறி விட்டது. இனற சர்வபத்தச அரசியபல பிரத்தவ்வொன பங்கவ்வொகி
இலங்றகறய நவ்வொகரிக பிச்றசக்கவ்வொர நவ்வொடவ்வொக மைவ்வொற்றி உள்ளது.
அத்தனவ்வொல் எனன?
விரும்பியபடி 3000 ஆண்டுகள் பவ்வொரம்பரியமுள்ள ஒரு இனத்றத்தபய
அழித்து முடித்த்தவ்வொகி விட்டது.
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வபபௌத்த்த நவ்வொட்றடச் சிங்களர்கள் ஆண்டவ்வொல் எனன? சீனவ்வொ ஆண்டவ்வொல்
எனன?
வமைவ்வொத்த்தத்தில் இலங்றக எனபது த்தமிழர்களுக்கவ்வொன நவ்வொடல்ல.
இலங்றகக்குள் இருந்த்த சிங்கள த்தமிழர் அரசியல் எனபது மைவ்வொறி சீனவ்வொ
அரசியல், இந்தியவ்வொ அரசியல் எனற வத்தவ்வொடங்கி உலக அரங்கில்
பவ்வொவமைவ்வொய் நிற்கும் பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொன அரசியல் வறரக்கும் உள்பள நுறழந்து
இந்த்தக் குட்டித் தீறவ வகட்டியவ்வொகப் பிடித்து றவத்து இருக்கிறைது.
இயல்பவ்வொகபவ உணர்ச்சி வபருக்கில் உலகவமைங்கும் வவ்வொழும்
த்தமிழனத்திற்குச் சர்வபத்தச அரசியலன வறல பினனல்கறள குறித்து
இந்த்த சமையத்திலவ்வொவது உணர்ந்பத்த ஆகபவண்டும். சரவ்வொசரி பவ்வொர்றவ
வகவ்வொண்டவர்கள் விடுத்தறலப்புலகளின ஆயுத்தப் பபவ்வொரவ்வொட்டத்றத்த
வவறப்பறத்தப் பபவ்வொல “வசவ்வொர்க்க பத்தசம்” எனற பண்றடய த்தமிழ்
இலக்கியங்கள் வர்ணித்த்த இந்த்த ஈழத்திற்குள் ஏன இத்த்தறன தீரவ்வொத்த
பிரச்சறனகள்.?
கவ்வொபிக்வகவ்வொட்றடயும், பச்றச பத்தயிறலச் வசடிகளுமைவ்வொய்ப் பசுறமையவ்வொய்ப்
பபவ்வொர்த்தியிருந்த்த இந்த்த இலங்றகத் தீறவ இனற கண்ணிவவடி சூழ்ந்து
இரண்டு இனங்கறளயும் கத்தறை றவத்துள்ளது. நவ்வொம் இவற்றறை
முழுறமையவ்வொக அறிய ஈழ வரலவ்வொற்றப் பக்கங்கறள பினபனவ்வொக்கி
பவ்வொரபட்சம் இல்லவ்வொமைல் பவ்வொர்க்க பவண்டும். அத்தன மூலம் இனவவ்வொத்த
அரசியல் உருவவ்வொக்கிய பவ்வொறத்தகளும், கிறடத்த்த வவ்வொய்ப்புகறள நழுவ
விட்ட வமைவ்வொத்த்த த்தமிழ் த்தறலவர்கறளயும் நவ்வொம் புரிந்து வகவ்வொள்ள முடியும்.
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ஒற்றறமையில்லவ்வொமைல் வவ்வொழும் எந்த்த இனத்திற்கும் இறதியில் கிறடக்கும்
அடிறமை வவ்வொழ்க்றகறய அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன நவ்வொம் முழுறமையவ்வொக உணர்ந்து
வகவ்வொள்ள முடியும். ஆனவ்வொலும் அருகில் உள்ள இந்த்தக் கண்ணீர்த்
தீவக்கு ஒரு கவ்வொலத்தில் நடந்பத்த பபவ்வொயிடலவ்வொம்னனு வசவ்வொனனவ்வொ நீங்க
நம்புவீங்களவ்வொ?
வத்தவ்வொடர்பவவ்வொம்……………….
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4 மூத்த்த குடிப் வபருறமை
வமைவ்வொத்த்த இந்தியர்களுக்கும் இந்திய வறரபடத்தின கீபழ இருக்கும்
குமைரி முறனறய முக்கியமைவ்வொனது. அறத்தப் பபவ்வொலபவ, த்தமிழ்நவ்வொட்டில்
உள்ள இரவ்வொபமைஸ்வரம், வமைவ்வொத்த்த இந்துக்களுக்கும் ஒரு நம்பிக்றக
முறன. இலங்றக த்தமிழனத்திற்கு இந்த்த நூற்றைவ்வொண்டின மைறைக்க முடியவ்வொத்த
முள்ளிவவ்வொய்க்கவ்வொல் பபவ்வொல் வவ்வொழ்ந்த்த வமைவ்வொத்த்த நூற்றைவ்வொண்டு கவ்வொலத்திலும்
மைற்க்க முடியவ்வொத்த இடம் இரவ்வொபமைஸ்வரத்தில் உள்ள மைண்டப முகவ்வொம்.
வவ்வொழச் வசனறை இலங்றகக்கு வழி அனுப்பிய இடமைவ்வொகவம்,
வவ்வொழ்க்றகறயத் வத்தவ்வொறலத்து வந்து இறைங்கிக் வகவ்வொண்டிருபவர்களுக்கு
வரபவற்கும் இடமைவ்வொகவம் இருக்கும் இந்த்த இரவ்வொபமைஸ்வரம் பபவ்வொல்
பவற எந்த்த இனத்திற்கும் ஒரு இடம் இருக்குமைவ்வொ? எனபது சந்பத்தபமை.
இரண்டு நூற்றைவ்வொண்டுகளுக்கு முன த்தமிழ்நவ்வொட்டில் உருவவ்வொன
பஞ்சத்தில் வவ்வொழ வழியில்லவ்வொமைல் பபவ்வொனவர்களின
கவ்வொலடித்த்தடங்கறளப் பதிவ வசய்து வகவ்வொண்டறத்தப் பபவ்வொலபவ வந்து
இறைங்குபவர்களின அவலங்கறளயும் உள் வவ்வொங்கிக்வகவ்வொண்ட இந்த்தக்
கடல் அறலகள் வந்து பமைவ்வொதும் இரவ்வொபமைஸ்வரம் விஞ்ஞவ்வொனக் கவ்வொல
மைவ்வொற்றைத்தில் வரவ்வொம்பபவ மைவ்வொறியுள்ளது.. ஆனவ்வொல் எந்த்தக் கவ்வொல
மைவ்வொற்றைமும் இலங்றகத் த்தமிழர்களின அவல வவ்வொழ்க்றகறயயும்,
அவர்களின வவ்வொழ்வரிறமைப் பபவ்வொரவ்வொட்டங்கறள முடிவக்குக் வகவ்வொண்டு
வரவில்றல.
ஒரு நூற்றைவ்வொண்டுக்கும் பமைலவ்வொக முடிவ இல்லவ்வொமைல் வத்தவ்வொடர்ந்து
வகவ்வொண்படயிருக்கிறைது.
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த்தமிழ்நவ்வொட்டிலருந்து புலம் வபயர்ந்து இலங்றகத்தீறவ பநவ்வொக்கி
நகர்ந்த்தவர்கள், அங்பகபய த்தறலமுறறையவ்வொய் வவ்வொழ்ந்த்தவர்கள் என
அத்த்தறன பபர்களும், ஒவவவவ்வொரு குறிப்பிட்ட கவ்வொலகட்டங்களிலும் பவ்வொதி
உயிறரக் றகயில் பிடித்துக்வகவ்வொண்டு இனற வறரயிலும் இங்பக வந்து
இறைங்கிக்வகவ்வொண்படயிருக்கிறைவ்வொர்கள்.
இந்தியவ்வொவில், த்தமிழ்நவ்வொட்டில் 1980 க்கு முன நீங்கள் பிறைந்து இருந்த்தவ்வொல்
இலங்றகயில் இருந்து ஒலபரப்பவ்வொன த்தமிழ் திறர இறச பவ்வொடல்கறளக்
பகட்டுக்வகவ்வொண்டு சிறிய வசய்திகளவ்வொக வந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த இந்த்த
இலங்றகத் த்தமிழர்களின வவ்வொழ்வரிறமைப் பபவ்வொரவ்வொட்டங்கறள படித்து
இருக்கலவ்வொம். கவ்வொலப்பபவ்வொக்கில் துண்டு துண்டவ்வொகச் சிறத்தக்கப்பட்ட
த்தமிழர்களின உடம்றப ரத்த்தமும் சறத்தயுமைவ்வொகத் த்தவ்வொங்கி வந்த்த ஊடகச்
வசய்திகள் வமைவ்வொத்த்தமும் உங்கறள உருக்குறலத்துருக்கும்.
அனறம் இனறம் த்தமிழ்நவ்வொட்டில் இது வவறம் வசய்திகள் மைட்டுபமை.
ஆனவ்வொல் த்தங்களது வவ்வொழ்க்றகறய, வசவ்வொந்த்தங்கறள, வசவ்வொத்துக்கறள
இழந்து வந்த்தவர்கள், வல்லத்தில், படகில்,பத்தவ்வொணியில் வரும் பபவ்வொதும்
த்தண்ணீரில் மூழ்கி இறைந்த்தவர்கள், சுடப்பட்டு இறைந்த்தவர்கள் எனற
எத்த்தறனபயவ்வொ கண்களுக்குத் வத்தரியவ்வொத்த பசவ்வொகங்கள் இனற வறரக்கும்
வத்தவ்வொடர்ந்து வகவ்வொண்பட த்தவ்வொன இருக்கிறைது..
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உருவவ்வொன நவீன விஞ்ஞவ்வொன மைவ்வொற்றைத்தில், மைனித்த உரிறமை எனன
எனபபத்த வத்தரியவ்வொமைல் இனற வறர த்தமிழ்நவ்வொட்டின கறரறய பநவ்வொக்கி
வந்து வகவ்வொண்டிருக்கினறைவ்வொர்கள். வவ்வொழப்பபவ்வொன இடத்தில் வவ்வொழ்வவ்வொத்தவ்வொர
உரிறமைகள் மைறக்கப்பட்டு அகதியவ்வொகவம், வவ்வொழ்க்றகறயத் பத்தடி வந்த்த
த்தமிழ்நவ்வொட்டிலும் அகதியவ்வொகபவ மைவ்வொற்றைம் வபற்றை இவர்களின கண்ணீர்
எந்த்தத் வத்தய்வங்களுக்கும் எட்டவில்றல?
வசய்திகள், அறிக்றககள், பபவ்வொரவ்வொட்டங்கள் எனற வத்தவ்வொடங்கி,
வத்தவ்வொடர்ந்து வந்த்த இறதிக்கட்ட த்தவ்வொக்குத்தலவ்வொன முள்ளிவவ்வொய்க்கவ்வொல் (பமை
2009) பகவ்வொரச்சுவட்டின இறதியில் வந்து நிற்கிறைது. ஆனவ்வொல் ஏபத்தவ்வொ
ஒரு வழியில் இனனமும் வத்தவ்வொடர்ந்து வகவ்வொண்டுருக்கத்த்தவ்வொன
பபவ்வொகினறைது..
ஒரு இனத்தின வீழ்ச்சிறய, அழிறவ, த்தங்களது வவற்றியவ்வொகக்
கருதிக்வகவ்வொண்டு இந்த்த நவ்வொறள வகவ்வொண்டவ்வொடித் தீர்க்க பவண்டும் எனற
விடுமுறறை வகவ்வொடுத்த்த ஜனநவ்வொயக அரசவ்வொங்கம் உலகத்தில்
இலங்றகறயத் த்தவிர பவற எங்கும் இருக்குமைவ்வொ?
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வவற்றிக் வகவ்வொண்டவ்வொட்டங்களவ்வொகக் வகவ்வொண்டவ்வொடிய சிங்களர்கறளப் பற்றி
அவர்கள் வவ்வொழ்ந்து வந்த்த வரலவ்வொற்றறை நீங்கள் உணர
பவண்டுவமைனறைவ்வொல் சிங்கம் புணர்ந்து வந்த்த அந்த்தச் சிங்களர்களின
கறத்தறயத் வத்தரிந்து வகவ்வொள்ள பவண்டும்.
இது த்தமிழர் எனவறைவ்வொரு இனத்தின கறத்தபயவ்வொ, அவர்களின கண்ணீர்
வரலவ்வொற்றச் சுவடுகள் மைட்டுமைல்ல. த்தற்பபவ்வொறத்தய சர்வபத்தச சமூகத்தில்,
த்தங்களது அரசியல் வவற்றிக்கவ்வொக, ஆளுறமைறய நிறலநவ்வொட்டுவத்தற்கவ்வொக
ஒவவவவ்வொருவரும் எத்த்தறன தூரம் பயணிப்பவ்வொர்கள் எனபறத்த நவ்வொம்
உணர்வத்தற்கவ்வொகத் த்தங்கள் வவ்வொழ்க்றகறய இழந்து உலகத்திற்வகனற
வவ்வொழ்ந்து கவ்வொட்டிய இனம் த்தவ்வொன இலங்றகயில் வவ்வொழ்ந்த்த த்தமிழினம்.
25, 332 ச கி மீ பரப்பளவம் நவ்வொனகு புறைமும் நீர் சூழ்ந்த்த இந்த்தக் குட்டித்
தீறவ பண்றடய த்தமிழ் இலக்கியங்கள் வசவ்வொக்கபத்தசம் எனற
அறழத்த்தது எனற வசவ்வொனனவ்வொல் நம்புவீர்களவ்வொ?
வத்தவ்வொடக்க வரலவ்வொற்றில் த்தம்பப்பண்ணி எனறம், பினனவ்வொளில் ஈழம்,
இலங்றக, எனற மைவ்வொறிய வபயர்கள் பபவ்வொர்த்துகீசியர்கள் உள்பள வந்து
சிபலவ்வொன (ஸீலவ்வொன) எனற மைவ்வொறி, இறதியில் சமைஸ்கிருத்த கலப்புடன
ஸ்ரீலங்கவ்வொ எனற மைவ்வொற்றைம் வபற்றை இனறறைய இந்த்த இலங்றக ஜனநவ்வொயக
பசவ்வொசலசக் குடியரறச ( Democratic Socialist Republic of Sri
Lanka) )அழிந்து வகவ்வொண்டுருக்கும் த்தனுஷ்பகவ்வொடி பபவ்வொய் நினற
வகவ்வொண்டு தூரத்தில் கண்களுக்குச் சிற புள்ளியவ்வொகத் வத்தரியவவ்வொய்ப்பு
இருக்குமைவ்வொ? எனற ஆரவ்வொய்ந்து பவ்வொர்க்க நிறனத்த்தவ்வொல் சுற்றி வரும்
பரவ்வொந்து கப்பல்களுக்கு நீங்கள் தீவிரவவ்வொதியவ்வொகத் வத்தரிய வவ்வொய்ப்புண்டு.
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இலங்றக எனறை நவ்வொட்டின, சிங்களர் த்தமிழர் எனறை இனங்களின
அடிப்பறடப் பிரச்சறனகள், வமைவ்வொத்த்த அரசியல் மைற்றம் அவர்களின
வரலவ்வொற எனபவத்தல்லவ்வொம் த்தவ்வொண்டி இந்த்தக் கண்ணீர்த் தீவின கறத்தறய
நவ்வொம் வத்தரிந்து வகவ்வொள்ள ஒவவவவ்வொரு ஒவவவவ்வொரு சதுர அடியவ்வொக நடந்து
பவ்வொதுகவ்வொப்புடன முனபனறிச் வசல்ல பவண்டும்.

இனற வறரயிலும் சிங்களர்கள் நவ்வொங்கள் த்தவ்வொன பூர்வகுடி
எனகிறைவ்வொர்கள்? இங்கு வவ்வொழ வந்த்தவர்கபள த்தமிழர்கள். த்தமிழர்கள்
எப்பபவ்வொதும் சிங்கள மைரத்தில் பற்றிப் படரும் ஒட்டுண்ணிகள் எனற
அகம்பவ்வொவத்துடன பபசுகிறைவ்வொர்கள். அதுபவ இனற
வபரும்பவ்வொனறமையினர் சிங்களர்களின விருப்பங்கபளவ்வொடு
சிறபவ்வொனறமையினரவ்வொகத் த்தமிழர்களின நலன குறித்துச் சிந்திப்பபவ்வொம்
எனகிறை அளவில் சரித்திர பக்கங்கள் வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொய் மைவ்வொற்றைம்
வபற்றள்ளது.
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இந்த்தச் சிங்களர்கள் வசவ்வொல்லும் அவர்களின பூர்வகுடிகறள நவ்வொம்
ஆரவ்வொயத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொல் அவர்களின பூர்வவ்வொசிரமைத்றத்தயும்
பவ்வொர்க்கத்த்தவ்வொபன பவண்டும்?
உலகச் சரித்திர வரலவ்வொற்றில் ஹிட்லருக்குப்பிறைகு பகவ்வொரத்றத்த
வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக றவத்துக் வகவ்வொண்டு ஆட்சி நடத்திக் வகவ்வொண்டிருக்கும்
இலங்றகயில் வவ்வொழ்ந்த்த த்தமிழனத்றத்தக் கல்லறறையவ்வொக மைவ்வொற்றிய மைகிந்த்த
ரவ்வொஜபபக்ஷே வறரக்கும் வந்து பசரும் பபவ்வொது த்தவ்வொன இனறறைய ஈழ
மைக்களின கதியும், பினனவ்வொல் உள்ள வமைவ்வொத்த்த அரசியல் சதிகறளயும்
நம்மைவ்வொல் உணர முடியும்.
உலகில் அழிந்பத்த விட்டது எனற கருத்தப்பட்ட யூத்தர் இனம் கூட இனற
த்தறல நிமிர்ந்து வவ்வொழ்வபத்தவ்வொடு பல நவ்வொடுகளின த்தறலவயழுத்றத்த
நிர்ணயிப்பவர்களவ்வொக இருக்கிறைவ்வொர்கள். “முன பத்தவ்வொனறைவ்வொ மூத்த்த குடி”
எனறை வபருறமை வபற்றை வமைவ்வொத்த்த த்தமிழன வரலவ்வொற வத்தவ்வொடங்கிய சரித்திர
பக்கங்களின கறடசிக் கவ்வொலக் கட்டத்தில் வந்த்தவர்கள் த்தவ்வொன
அவமைரிக்கர்கள் இனற வமைவ்வொத்த்த உலறகயும் த்தங்கள் ஆளுறமைக்குள்
றவத்துள்ளவ்வொர்கள்.
பமைல் நவ்வொட்டு கலவ்வொச்சவ்வொரங்களும் அவர்களின ஆதிக்கமும் இனற
உலக அரங்கில் பீடுநறட பபவ்வொட்டுக் வகவ்வொண்டுருக்கிறைது, அத்துடன
வளர்ந்து வகவ்வொண்டுருக்கும் நவ்வொடுகறளயும் த்தங்களின ஆதிக்கத்தில்
றவத்துக் வகவ்வொண்டு பலவித்தங்களில் அவஸ்த்றத்த
படுத்திக்வகவ்வொண்டுருக்கிறைவ்வொர்கள்.
இந்த்த மூத்த்த குடி மைட்டும் புலம்பும் குடியவ்வொகபவ இருக்கினறைது. புலம்
வபயர்ந்து வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருக்கும் ஒவவவவ்வொரு நவ்வொட்டிலும்

56

மூழ்கிக்வகவ்வொண்டுருக்கும் குடியவ்வொகவம் உள்ளது. புலம்
வபயர்ந்த்தவர்கறள முறறைப்படியவ்வொக நவ்வொம் புரிந்துவகவ்வொள்ள
பவண்டுவமைனறைவ்வொல், 175 ஆண்டுகளுக்கு முன ஆங்கிபலயர்கள்
இந்தியவ்வொறவ ஆண்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்த பபவ்வொது உருவவ்வொன
உருவவ்வொக்கப்பட்ட பஞ்சத்தில் இங்கு வவ்வொழ முடியவ்வொமைல் பல்பவற
நவ்வொடுகளுக்கு வவ்வொழ்ச் வசனறைறத்த பவ்வொர்க்க பவண்டும்.
அப்பபவ்வொது இலங்றகக்குப் பபவ்வொய்ச் பசர்ந்த்தவர்கள் இந்திய வம்சவ்வொவளித்
த்தமிழர்கள்.
அத்தற்கு முனனவ்வொல் அங்பக வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருப்பவர்கள் பூர்வகுடி
த்தமிழர்கள்.

வத்தவ்வொடர்பவவ்வொம்………………..
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5.இனக்குழுக்கள்
3000 ஆண்டுகளுக்கு முன இலங்றகயில் நவ்வொகரிகம் உருவவ்வொகவ்வொமைல்
குழுவவ்வொக வவ்வொழ்ந்த்தது முத்தல் கல்லறணறயக் கட்டி புதிய வத்தவ்வொழில்
நுட்பத்றத்த உலகத்திற்கு உணர்த்திக்கவ்வொட்டிய கரிகவ்வொற்வபருவளத்த்தவ்வொன
வத்தவ்வொடங்கி, பசர பசவ்வொழ பவ்வொண்டிய மைனனர்கள் இலங்றகயில் ஆட்சி
புரிந்த்தது வறரக்கும் நவ்வொம் பவ்வொர்க்க பவண்டும்.
15 ஆம் நூற்றைவ்வொண்டில் பபர்த்துகீசீயர்கள் வந்த்த பபவ்வொது ஆண்டுக்
வகவ்வொண்டுருந்த்த சங்கில மைனனன, பண்டவ்வொர வனனியன பபவ்வொனறை த்தமிழ்
மைனனர்கள் ஆட்சி புரிந்து வவ்வொழ்ந்த்த அந்த்த இலங்றகயின சரித்திர
சுவடுகளும் இனற எங்பகபயவ்வொ மைறறைந்து பபவ்வொய்விட்டது. வத்தவ்வொடக்கம்
முத்தல் இலங்றகயில் வவ்வொழ்ந்த்த த்தமிழர்கள் த்தறல நிமிர்ந்து வவ்வொழ்ந்த்த
வரலவ்வொற்றப் பக்கங்கள் கவனமைவ்வொகப் பதிவ வசய்து உள்ளது. ஆனவ்வொல்
இனறறைய 21 ஆம் நூற்றைவ்வொண்டில் இனனமும் அங்கு வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டுருக்கும் த்தமிழர்கள் சிங்களர்களிடத்தில் உயிர்ப்பிச்றசயும்
அதிகவ்வொரப் பிச்றசக்கவ்வொகவம் வவ்வொழ பவண்டிய சூழ்நிறல.
வத்தவ்வொடக்கத்தில் இனற பபவ்வொல் பல கண்டங்களவ்வொகப் பிரியவ்வொத்த நிறலயில்
இருந்த்த பபவ்வொதும், கண்டத்தின த்தட்டுக்கள் நகர்ந்த்த நகர்வில், அனறறைய
கவ்வொலகட்டத்தில் இந்தியவ்வொவிற்கும் இலங்றகக்கும் இறடயில் இருந்த்தது
கடந்து வசல்லும் தூரம்த்தவ்வொன.
இப்பபவ்வொது அறழக்கும் பவ்வொக், நீரிறணபயவ்வொ, மைனனவ்வொர் வறளகுடவ்வொபவவ்வொ
அல்ல.
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பத்துலட்சம் ஆண்டுகளில் எட்டு லட்சம் ஆண்டுகள் ஒனறிறணந்த்த
பகுதியவ்வொகத் த்தவ்வொன இலங்றக இந்தியவ்வொவடன பசர்ந்து இருந்த்தறத்தச்
சரித்திர சவ்வொனறகள் மூலம் நவ்வொம் நம்பித்த்தவ்வொன ஆகபவண்டும். கடந்து
வசல்லும் அளவிற்கு இருந்த்த இந்த்தத் தீவில் குடிபயறியவர்கள்,
வத்தவ்வொடக்கத்தில் பவடர்களவ்வொக நவ்வொகர்களவ்வொக இறதியவ்வொக
இனக்குழுக்களவ்வொக வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொர்கள். இலங்றக தீவின
உள்பள வசனறைவர்கள் அத்த்தறன பபர்களுபமை இந்தியவ்வொவில் இருந்து
குறிப்பவ்வொகத் வத்தனனிந்தியவ்வொவின வழியவ்வொகத்த்தவ்வொன வசனறைவ்வொர்கள் எனபது
வத்தவ்வொல்லயல் த்தரும் ஆத்தரப்பூர்வமைவ்வொன சவ்வொனறகள் ஆகும்.
கவ்வொலப்பபவ்வொக்கில் படிப்படியவ்வொக உருவவ்வொன இடப்வபயர்ச்சிகளும்
குடிபயற்றைங்களும் இலங்றகயில் உருவவ்வொக ஆரம்பித்த்தது..
கண்டத்திட்டு நகர்வில் அப்பபவ்வொது பிரிந்த்த மைவ்வொலத்தீவ தூரமைவ்வொய்ப்
பபவ்வொனத்தவ்வொல் அங்குக் குடிபயற்றைம் குறறைவ.
இலங்றகயின வத்தவ்வொடக்கக் கவ்வொலப் பத்த்தவ்வொயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முனபப
மைனித்த நவ்வொகரிகம் இருந்த்தத்தவ்வொக அறியப்பட்டுள்ளது. அங்குப் பல்பவற
இடங்களில் இருந்து வபயர்ச்சியவ்வொகி உள்பள வந்து வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டுருந்த்த கண்டு வகவ்வொள்ள முடியவ்வொத்த வறகயில் பல்பவற
இனங்களவ்வொகப் பரவித் திரிந்த்த கூட்டத்தினர் ஒரு இடத்தில் இருந்து
மைற்வறைவ்வொரு இடத்திற்கு நகரும் பபவ்வொதும், பினனவ்வொளில் கவ்வொல
மைவ்வொற்றைத்தினவ்வொல் வத்தவ்வொழில், வத்தவ்வொடர்பு, வவ்வொணிகம் எனற பினனவ்வொல்
வளர்ந்து புதிய பண்பவ்வொட்டு கலப்பின கலவ்வொச்சவ்வொரங்கள் பத்தவ்வொனறியது.
3000 ஆண்டுகளுக்கு முன த்தவ்வொன முழுறமையவ்வொன மைவ்வொற்றைங்களும் இனம்
கண்டு வகவ்வொள்ளக்கூடிய குழுக்களும் பத்தவ்வொனறின..
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இனறறைய இலங்றக 7000 ஆண்டுகளுக்கு முனனவ்வொல் கூட
அதுவவவ்வொரு த்தனி நவ்வொடு அல்ல. அதுவம் ஏறைக்குறறைய த்தமிழ்நவ்வொட்றட
ஒட்டிய ஒரு நிலப்பகுதி. இலங்றகக்கும் இனறறைய த்தமிழ்நவ்வொட்டுக்கும்
இறடபய உள்ள குட்டித்தீவகறளயும் ஆழம் இல்லவ்வொத்த
கடற்பகுதிகறளயும் நடந்து வசனற அறடந்து விடலவ்வொம் எனறைவ்வொல்
உங்களுக்கு எப்படியிருக்கும்?.
யவ்வொழ்பவ்வொணத் தீபகற்பம் பவ்வொக் நீரிறணறயக் கடந்து வருபவர்களுக்குத்
த்தறலவவ்வொசல் பபவ்வொல இருந்த்தது. சங்கத்த்தமிழ் வசய்யுள்களில்
மைவ்வொவிலங்றக வத்தவ்வொல்மைவ்வொவிலங்றக எனற கவ்வொணக்கிறடக்கும்
வசவ்வொற்கறளப் பபவ்வொலத் வத்தவ்வொடக்கத்தில் வத்தனனிலங்றக எனற த்தவ்வொன
த்தமிழ்நவ்வொட்டுடன பசர்த்து அறழக்கிறைவ்வொர்கள்.
வத்தவ்வொடக்கக் கவ்வொல இலங்றகயின கடல் சவ்வொர்ந்த்த ஒவவவவ்வொரு வணிகம்
சவ்வொர்ந்த்த வத்தவ்வொடர்புகளும், இனறறைய பமைற்கு வங்கவ்வொளம் வத்தவ்வொடங்கி
கர்நவ்வொடகவ்வொ, பகரளவ்வொ, த்தமிழ்நவ்வொடு எனற கடற்கறர ஓட்டிய பகுதிகள்,
இங்கு வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த மைக்களும், த்தவ்வொங்கள் உருவவ்வொக்கிய
வணிகத் வத்தவ்வொடர்பும், உருவவ்வொக்கிய வியவ்வொபவ்வொர பரிவர்த்த்தறனகளும்
இலங்றகபயவ்வொடு ஒரு நல்ல வத்தவ்வொடர்றப உருவவ்வொக்க கவ்வொரணமைவ்வொக
இருந்த்தது.
இலங்றகயின ஒவவவவ்வொரு பகுதியிலும் வந்த்த வணிகத் வத்தவ்வொடர்புகள்
ஆதிக்கம் வசலுத்த்த வத்தவ்வொடங்கியது. அதுபவ த்தவ்வொன வத்தவ்வொடக்கக் கவ்வொல
நவ்வொகரிக மைவ்வொற்றைங்களவ்வொக இருந்த்தன.
மைனனவ்வொர் வறளகுடவ்வொ முத்துக்களும், சங்கு,மைணி,மீன மைற்றம் கடல்
சவ்வொர்ந்த்த அத்த்தறன வபவ்வொருட்களுமைவ்வொய் இலங்றகறயத் வத்தவ்வொடக்கத்தில்
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“இரத்தினத்தீவ” எனறைறழக்கும் அளவிற்கு வணிகச் சிறைப்புடன
முனபனறைத் வத்தவ்வொடங்கியது. மைத்திய, பமைற்கு, வடக்கு இலங்றக எனற
பிரிக்கப்படவ்வொமைல் உள்பள ஒவவவவ்வொரு பகுதியிலும் இருந்த்த சிற
நகர்ப்பகுதிகளுக்குள் இந்தியவ்வொவின கடற்பகுதிறய ஒட்டியவர்கள்
வணிகத்தின வவ்வொயிலவ்வொக உள்பள வர கவ்வொலமைவ்வொற்றைமும் கலப்பின
மைவ்வொற்றைமும் நடக்கத் வத்தவ்வொடங்கியது. அதுபவ உள்பள இருந்த்தவர்கள்
குழுக்களவ்வொக மைவ்வொறி, ஒவவவவ்வொரு குழுக்களும் அந்த்தந்த்த பகுதிகறள
ஆதிக்கம் வசலுத்தும் அளவிற்கு வளர்ந்த்தது.
விஞ்ஞவ்வொன அடிப்பறட எனபபத்தவ்வொடு நம்முறடய பண்றடய இலக்கியச்
சவ்வொனறகள் மூலம் இந்த்தத் வத்தனனிலங்றக எவவவ்வொற அறழக்கப்பட்டது
எனபறத்த நவ்வொம் உணர முடியும். ஏழவ்வொம் எட்டவ்வொம் நூற்றைவ்வொண்டுகளில்
திருஞவ்வொனச் சம்பந்த்தர் பவ்வொடிய பத்தவவ்வொரத்தில் இலங்றகயின வடபமைற்கில்
உள்ள மைவ்வொபத்தவ்வொட்ட நகரின திருக்பகதீச்சரத்றத்த துதித்துப் பவ்வொடியுள்ளவ்வொர்
(வத்தனனிலங்றகயர் குலபதி மைறலநலந்வத்தடுத்த்தவன....)
ஆனவ்வொல் 3000 ஆண்டுகளுக்கு முனனவ்வொல் இனறறைய இலங்றகயில்
த்தமிழர் சிங்களர் எனறை எந்த்தப் பிரிவம் இல்றல.
பல்பவற இனக்குழுக்கள். பபசிய வமைவ்வொழி எனன? வவ்வொழ்ந்த்த வவ்வொழ்க்றக
எனன? எனபவத்தல்லவ்வொம் பவ்வொல வமைவ்வொழியில் வசவ்வொல்லப்படும் ஒரு சில
சவ்வொனறகறள றவத்துத்த்தவ்வொன ஓரளவிற்கு நம்மைவ்வொல் ஊகித்துக்வகவ்வொள்ள
முடியும். சிங்கள வமைவ்வொழிவயவ்வொனற அப்பபவ்வொது இல்றல. வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொகப்
பவ்வொல வமைவ்வொழியில் எழுத்தப்பட்ட வரலவ்வொற்றச் சம்பவங்கறள றவத்து
த்தவ்வொன மூனறைவ்வொம் நூற்றைவ்வொண்டின இறதி வறரக்கும் ஒரு வறரயறறைக்குள்
வகவ்வொண்டுவர முடிகினறைது.
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பவ்வொல வமைவ்வொழி வரலவ்வொற்றில் மிகப் பறழறமை வவ்வொய்ந்த்த கவ்வொப்பியம் தீபவங்ஸ
நூல். அத்தறனவயவ்வொற்றி எழுத்தப்பட்டது மைகவ்வொவங்ஸ நூல். இந்த்த
நூல்கபள இனற வறரக்கும் சிங்களர்களவ்வொல் பபவ்வொற்றிப்
பவ்வொதுகவ்வொக்கப்படும் புனித்த நூலவ்வொன தீபவம்சம், மைகவ்வொவம்சமைவ்வொகும்
இத்தன மூலம் அநுரவ்வொத்தபுரம் அரசு பற்றிய த்தகவல்களும், வபபௌத்த்த
சங்கம் குறித்த்த விபரங்களும் வபறைமுடிகினறைது. இனக்குழுவில்
இருந்த்தத்தவ்வொகச் வசவ்வொல்லப்படும் த்தமிழர்கள் குறித்த்த த்தகவல்கள் இதில்
மிகக் குறறைவ. பினனவ்வொளில் வந்த்த உயர் குழுவினர் பயனபடுத்திய
பிரவ்வொகிருத்த வமைவ்வொழியின மூலம் கல்வவட்டுக்களும், மைறலக்குறகயில்
எழுத்தப்பட்ட வவ்வொர்த்றத்தகறளக் வகவ்வொண்டு த்தமிழ் வபபௌத்த்தர்கள்,
அவர்களின த்தவ்வொனங்கள் குறித்து ஓரளவக்குச்
சுட்டிக்கவ்வொட்டப்பட்டுள்ளது.
கலவ்வொச்சவ்வொர,பண்பவ்வொடுகள் பத்தவ்வொற்றைம் வபறைக் கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்த்த
வணிகத் வத்தவ்வொடர்பின மூலம் ஏறைக்குறறைய 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன
இனறறைய இலங்றகயின பத்தவ்வொற்றை வவ்வொயிலவ்வொன நவ்வொகத்தீவ, களணி,
த்தம்பப்பண்ணி ஆகிய இடங்களில் குறநில அரசுகளும் பத்தவ்வொற்றைம்
வபற்றைது.
கவ்வொலப்பபவ்வொக்கில் அநுரவ்வொத்தப்புரத்தில் வபபௌத்த்த சமைண சிவ மைத்தங்களின
எழுச்சியும், அபசவ்வொக மைனனரது வருறகக்குப்பிறைகு பிரவ்வொகிருத்த
வமைவ்வொழியின எழுச்சியுமைவ்வொய் மைவ்வொற்றைம் வபற்றைது.
அதுபவ அநுரவ்வொத்தபுரத்றத்த ஆண்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்த மைனனர் வபபௌத்த்த
மைத்தத்றத்தத் த்தழுவியிருந்த்த ஒபர கவ்வொரணத்தினவ்வொல் மைட்டுபமை அப்பபவ்வொது
பிரவ்வொகிருத்த வமைவ்வொழி ஆளுறமையில் இருந்த்தது.
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ஆனவ்வொல் வணிகத் வத்தவ்வொடர்பும் வந்து இறைங்கிக்வகவ்வொண்டுருந்த்த
த்தமிழர்களின த்தமிழ் வமைவ்வொழியும் ஆதிக்கம் வசலுத்த்த இரு பவற
குழுக்களவ்வொகப் பிரிந்து குறிப்பிட்ட இடங்களில் ஆளுறமை வசய்யத்
வத்தவ்வொடங்கினர். இந்த்த இரு பவற குழுக்களில் அவவப்பபவ்வொது பத்தவ்வொனறிய
எழுச்சி எனபது இலங்றகக்கு வவளிபயயிருந்து உள்பள வந்து
வகவ்வொண்டுருந்த்த வணிகத் வத்தவ்வொடர்பின கவ்வொரணமைவ்வொக முனபனறவதும்
பினபனறவதுமைவ்வொக நடந்பத்தறியது.
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6. எடுத்த்தவர்களும் வகவ்வொடுத்த்தவர்களும்
இலங்றகயில் பபவ்வொர்த்துகீசியர்கள் ஆண்டபபவ்வொது, 17 ஆம்
நூற்றைவ்வொண்டில் கத்பத்தவ்வொலக்க மைத்தக் குருவவ்வொன வபர்ணவ்வொஓ த்த வகய்பரவ்வொஸ்
( FERNAO DE QUEYROZ) பபவ்வொர்த்துகீசிய வமைவ்வொழியில் முத்தனறமையவ்வொன
இலங்றக குறித்த்த வரலவ்வொற எழுத்தப்பட்டது.
பினனவ்வொளில் வந்த்த ஆங்கிபலயர்களவ்வொல் உருவவ்வொக்கப்பட்ட வமைவ்வொத்த்த
வரலவ்வொறகளும் ஏற்கனபவ பவ்வொல வமைவ்வொழியில் எழுத்தப்பட்ட திரிபு
அடிப்பறடகறளக் வகவ்வொண்டு உருவவ்வொக்கப்பட்டது. நம்ப முடியவ்வொத்த
விசயங்கறள றவத்துப் பறடக்கப்பட்ட மைகவ்வொவம்சம், தீபவம்சம்
நூல்கள் உருவவ்வொனது. .
இனக்குழுவவ்வொக இருந்த்தவர்களில் சிங்களர்கபள முறறையவ்வொன பூர்வகுடி
மைக்கள் எனற புதித்தவ்வொகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உண்றமைகள் எனறை
வபயரில் திரிபு வரலவ்வொற்றறைத் வத்தவ்வொடங்கி றவத்த்தனர்.
இந்த்த வரலவ்வொற்றப் பிறழகளுக்குச் சரித்திர சவ்வொனறகளவ்வொக அனபறை பல
வித்தங்களிலும் உருவவ்வொக்கப்பட்டது. இந்த்தச் சதிகள் பல நூற்றைவ்வொண்டுகள்
கடந்தும் மைவ்வொற்றை முடியவ்வொமைல் வத்தவ்வொடர்ந்து வகவ்வொண்பட இருந்த்தது.
இறதியில் மைறைக்க முடியவ்வொத்த சம்பவங்களவ்வொக இனற வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டுருக்கும் எஞ்சிய த்தமிழர்களுக்குக் வகவ்வொடுத்து விட்டது.
உலகச் சரித்திர பக்கங்களில் நீக்கபவ முடியவ்வொத்த அளவிற்கு இடம்
வபற்றை ஹிட்லரின நவ்வொசிக் வகவ்வொள்றககளுக்குச் சவ்வொர்பவ்வொக வமைவ்வொத்த்த
வரலவ்வொற்றறைத் திரிபு எனற வசவ்வொல்லும் அளவிற்கு உருவவ்வொக்கிய
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வஜர்மைவ்வொனிய வரலவ்வொற்றைவ்வொசிரியர்கள் பபவ்வொலபவ இலங்றகயின வமைவ்வொத்த்த
வரலவ்வொற்றப் பக்கங்களிலும் இந்த்தத் திரிபு த்தவ்வொன அதிகமைவ்வொக உள்ளது.
இறத்தப்பபவ்வொலபவ மைற்வறைவ்வொரு ஆச்சரியம்,
அனற முத்தல் இனற வறரயிலும் இலங்றகயில் வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டுருக்கும் த்தமிழர்கள் த்தங்கறளத் த்தவ்வொங்கபள பிரித்து
றவத்துக்வகவ்வொண்டு த்தவ்வொன வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டிருக்கினறைனர்.
பூர்வகுடி த்தமிழர்கள், இந்திய வம்சவ்வொவளித் த்தமிழர் கறடசியவ்வொக
இலங்றக முஸ்லீம்கள். இதிலும் பிறழப்புத் பத்தடிப்பபவ்வொன வகவ்வொழும்புச்
வசட்டிகள் எனறை சிற குழுவினர் என ஒவவவவ்வொருவரும் த்தனித்த்தனியவ்வொக
இருக்கினறைனர்.
இலங்றகத் த்தமிழர்கள் எனறை இந்த்த ஒரு வவ்வொர்த்றத்தக்குப் பினனவ்வொல் பல
பிரிவகளவ்வொக ஜவ்வொதி, இனம், மைத்தம் எனறம் நவ்வொன வபரியவர் நீ சிறியவன
எனறம் வவ்வொழ்ந்த்தனர். த்தங்களுக்கு நிகர் த்தவ்வொங்கபள எனற பவற
எவருடனும் பசரவ்வொமைல், கறடசி வறரயிலும் மைற்றைவர்கறளத்
த்தங்களுடன பசர்க்கவ்வொமைல் த்தனித்துவமைவ்வொய் வவ்வொழ்ந்த்தது முத்தல் வகவ்வொடுறமை
எனறைவ்வொல், ஒரு இனபமை அழிந்து பபவ்வொன இனறறைய சூழ்நிறலயில் கூட
த்தங்கறள மைவ்வொற்றிக் வகவ்வொள்ளவ்வொமைல் வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டிருப்பதும் இங்கு
குறிப்பிடத்த்தக்கது.
இனற கூடவ்வொர வவ்வொசிகளவ்வொக, இருப்பிடமைற்றை அறலயும் பறழய கவ்வொல
நவ்வொபடவ்வொடிகளவ்வொக மைவ்வொறிய பபவ்வொதும் இனனும் உணரவ்வொமைல் இருப்பது
அடுத்த்த மைகத்த்தவ்வொன பசவ்வொகம்.
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மூவவ்வொயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பமைல் வவ்வொழ்ந்த்த இனம் எனற வபருறமை
வபற்றைத்தவ்வொகச் வசவ்வொல்லப்படும் த்தமிழன எனபவனுக்குத் த்தனியவ்வொகக்
குணம் உண்டு எனபறத்தப் பபவ்வொல இலங்றகயில் வவ்வொழ்ந்த்த
த்தமிழனத்றத்த அழித்து முடிக்கவவனற உருவவ்வொன அரசியல் சதிகள்
உருவவ்வொனது இனற பநற்றைல்ல.
இத்தன வத்தவ்வொடக்கம் ஆங்கிபலயர்கள் உருவவ்வொக்கியது.
அவர்கள் அனற உருவவ்வொக்கியறத்த வத்தவ்வொடக்கம் முத்தபல வகட்டியவ்வொகப்
பிடித்து வவற்றி வபற்றைவர்கள் சிங்களர்கள். த்தனறனயும் உணர்ந்து
வகவ்வொள்ளவ்வொமைல், த்தமிழினம் எனபறத்த விடத் த்தங்கள் இனம் ஜவ்வொதி எனறை
குறகிய எண்ணம் வகவ்வொண்டவர்களவ்வொல் வத்தவ்வொடங்கியது இந்த்தத்
த்தமிழினத்தின வீழ்ச்சி.
இத்தன முடிவ இனறறைய தினத்தில் இலங்றகயில் சர்வபத்தச
அரசியலன எழுச்சியவ்வொய் வந்து முடிந்துள்ளது. த்தவறைவ்வொன அரசியல்
வகவ்வொள்றககள் எந்த்த அளவிற்கு வமைவ்வொத்த்த சமூகத்றத்தயும் சீர்குறலக்கும்
எனபறத்தப் பபவ்வொல த்தவறைவ்வொனவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த்தவ்வொல் நவ்வொடு எந்த்த
அளவிற்கு பமைவ்வொசமைவ்வொன பவ்வொறத்தக்குச் வசல்லும் எனபத்தற்கு
இலங்றகயில் ஆட்சி புரிந்த்தவர்கபள மிகச் சிறைந்த்த உத்தவ்வொரணம்.
இலங்றகயின வமைவ்வொத்த்த வரலவ்வொற்றப் பவ்வொறத்தகறளப்
பவ்வொர்த்பத்தவ்வொவமைனறைவ்வொல் ஒவவவவ்வொரு கவ்வொலகட்டத்திலும் சிங்கள
சரித்திரத்றத்த சிறைப்பவ்வொனத்தவ்வொக மைவ்வொற்றவத்தற்வகனறை பல த்தறலவர்கள்
உறழத்துள்ளனர்.
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உறழத்த்தவர்கறளப் பபவ்வொலத் த்தமிழர்களின த்தடங்கறளயும் கவனமைவ்வொக
அழித்துள்ளனர். அதுபவ மைறைக்கப்படும் அளவிற்கு அவர்கள்
உறழத்த்த உறழப்பு ஆச்சரியமைவ்வொக உள்ளது.
நமைக்குத் த்தமிழர்களின வரலவ்வொற கற்றக்வகவ்வொடுக்கும் வவ்வொழ்க்றகப்
பவ்வொறத்தறய விட மைற்வறைவ்வொரு ஆச்சரியத்றத்தக் கவனித்த்தவ்வொல் நமைக்குப்
புரியும். ஒவவவவ்வொரு கவ்வொலகட்டத்திலும் மைவ்வொற்றைங்கள் உருவவ்வொனது
மைவ்வொற்றைங்களின மூலம் உருவவ்வொன அரசியல் கணக்குகறள உணர்ந்து
வகவ்வொள்ளவ்வொத்தவர்கள் எப்படித் த்தறலவனவ்வொக மைவ்வொற்றைம் வபறைமுடியும்?
எனபறத்தக் கவ்வொலக்கண்ணவ்வொடி பபவ்வொல் த்தமிழர்களின கடந்து வந்த்த
பவ்வொறத்தகள் நமைக்கு உணர்த்துகிறைது.
கவ்வொரணம் அனற முத்தல் இனற வறர அரசியல் எனபது ஒழுக்கத்றத்த
அடிப்பறடயவ்வொகக் வகவ்வொண்டது அல்ல. கணக்குகறள அடிப்பறடயவ்வொகக்
வகவ்வொண்டது.
எல்லவ்வொபமை சவ்வொத்தியம். அது எப்பபவ்வொதும் அரசியலல் மைவ்வொத்திரபமை
எனபறத்த நம்மைவ்வொல் ஈழ வரலவ்வொற்றின மூலம் புரிந்து வகவ்வொள்ள முடியும்..
இலங்றகயில் வவ்வொழ்ந்த்த திருவவ்வொளர் அப்பவ்வொவி த்தமிழ் வபவ்வொதுஜனம் முத்தல்
எங்களுக்கவ்வொன உரிறமை பவண்டும் எனற அரசியல் மூலமைவ்வொக
அஹிம்றச வழியில் பபவ்வொரவ்வொடியவர்கள் வறர பகட்டது ஒனபறை ஒனற
த்தவ்வொன.
எங்கறள வவ்வொழ விடு எனபது த்தவ்வொன.
மைறக்கப்பட்ட பபவ்வொது த்தவ்வொன "எங்களின உரிறமைகறளப் வபறை
ஆயுத்தபமைந்துவறத்தத் த்தவிர பவற வழியில்றல" எனற ஆயுத்தப்
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பவ்வொறத்தறயத் பத்தர்ந்வத்தடுத்த்தனர். த்தங்களின குரறல பவறவித்தமைவ்வொக
உயர்த்தினவ்வொர்கள். இவர்கள் அத்த்தறன பபர்களும் ஆட்சிபுரிந்து
வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்களிடம் பகட்டது
“எங்கள் த்தனித்த்தனறமையவ்வொன கலவ்வொச்சரவ்வொத்துடன நவ்வொங்கள் வவ்வொழ
எங்களுக்கவ்வொன இடத்றத்தக் வகவ்வொடு" எனற பபவ்வொரவ்வொடிப் பவ்வொர்த்த்தவ்வொர்கள்.
இறதியில் மைண்பணவ்வொடு மைண்ணவ்வொய் கலந்து மைவ்வொவீரர்களவ்வொகப்
பபவ்வொனவ்வொர்கள்.
“எங்கள் நிலத்றத்த எடுத்துக்வகவ்வொண்டவ்வொய். எங்களின பிணத்றத்த எங்குக்
வகவ்வொண்டு புறத்தக்கப் பபவ்வொகிறைவ்வொய்?” எனற பகட்டவர்களின த்தனித்
த்தமிழீம் எதிர்கவ்வொலத்தில் வவல்லக்கூடிய சவ்வொத்திய கூறகள் உள்ளத்தவ்வொ?
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7. சிங்கம் புணர்ந்து வந்த்தவர்கள்
வத்தனகிழக்கு ஆசியவ்வொ முத்தல் இந்தியவ்வொ, வத்தனனிந்தியவ்வொ வறரக்கும்
சமைஸ்கிருத்தம் ஆட்சி புரியத் வத்தவ்வொடங்கிய பபவ்வொது வமைவ்வொத்த்த வரலவ்வொற்றின
பபவ்வொக்கும் பவவறைவ்வொரு திறசயில் பயணிக்கத் வத்தவ்வொடங்கியது.
ஒவவவவ்வொரு ஆட்சியவ்வொளர்கள் த்தங்களுறடய வம்சத்றத்த உயர்ந்த்தத்தவ்வொகக்
கவ்வொட்டிக்வகவ்வொள்ளப் பல் பவற புறனக்கறத்தகறள உருவவ்வொக்கி பரப்பத்
வத்தவ்வொடங்கினர்.
இத்தன வத்தவ்வொடர்பவ்வொக உருவவ்வொனது த்தவ்வொன சிங்களர்கள் "சிங்கம் புணர்ந்து
வந்த்தவர்கள் " எனவறைவ்வொரு அசிங்கக் கறத்தயும் நிறலவபறைத்
வத்தவ்வொடங்கியது.
சிங்களர்களின புனித்த நூல் எனறை வசவ்வொல்லப்படும் மைகவ்வொவம்சத்தில்
வசவ்வொல்லப்படும் அந்த்தப் புறனவ கறத்தயினபடி விஜயன எனறை
இளவரசன த்தற்பபவ்வொறத்த இந்தியவ்வொவில் உள்ள பமைற்கு வங்க மைவ்வொநிலம்
பகுதியிலருந்து இலங்றகக்கு உள்பள வசனறைதில் இருந்து
வத்தவ்வொடங்குகிறைது. அப்பபவ்வொது இந்தியவ்வொவில் இதில் குறிப்பிடப்படும் வங்க
மைவ்வொநில பகுதியில் ஆண்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்த மைனனரின மைகள் வபயர்
சுபபத்தவி.
இவறள வனரவ்வொஜவ்வொ சிங்கம் கடத்திக்வகவ்வொண்டு வசனற குறகயில்
அறடத்து றவத்துருந்த்தது. சிங்கம் சுபபத்தவியுடன குடும்பம் நடத்தி
ஆண் குழந்றத்த, வபண் குழந்றத்த எனற இரண்டு குழந்றத்தகள்
பிறைந்த்தன.
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பிறைந்த்த ஆண் குழந்றத்த கவ்வொல்களும் றககளும் சிங்கத்றத்தப் பபவ்வொனற
பத்தவ்வொற்றைத்றத்த வபற்ற சினஹபவ்வொஹ எனறை வபயரவ்வொலும், வபண் குழந்றத்த
சினஹவல எனறம் அறழக்கப்பட்டனர்.
குறகக்குள் அறடக்கப்பட்ட த்தனது த்தவ்வொறயயும் த்தங்றகறயயும்
அறழத்துக் வகவ்வொண்டு த்தப்பித்து வவளிபயறிய சினஹபவ்வொஹ,
த்தனனுறடய சபகவ்வொத்தரியவ்வொன சினஹவலறயபய திருமைணம் வசய்து
வகவ்வொண்டு சினஹபுரம் எனறை நகறர உருவவ்வொக்கிக்வகவ்வொண்டு ஆட்சி
புரியத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொன.
சினஹவலக்கு பிறைந்த்த இரட்றடயரவ்வொன ஆண் குழந்றத்தகளில் மூத்த்த
ஆண் குழந்றத்தயின வபயர் விஜயன. இரண்டவ்வொவது சுமித்த்தவ்வொ. வளர்ந்து
வகவ்வொண்டுருந்த்த விஜயனின தீய குணங்கறள அடக்க முடியவ்வொமைல்
மைனனர் சினஹபவ்வொஹ, விஜயறனயும் துறணயவ்வொக இருந்த்தவர்கறளயும்
நவ்வொடு கடத்தினவ்வொர். இவர்கள் மைரக்கலத்தின வவ்வொயிலவ்வொக இலங்றகயில்
வந்து இறைங்கினர்.
இவர்கள் வந்த்த பபவ்வொது இலங்றகயின அப்பபவ்வொறத்தய வபயர்
த்தம்பப்பனனி. இவர்கள் குறிப்பிடும் வமைவ்வொத்த்த இந்த்தக் கறத்தயின
மூலக்கூற இந்தியவ்வொவின ஓரிஸ்ஸவ்வொ மைற்றம் பமைற்குவங்கவ்வொளத்தில்
(கலங்கம், வங்கபத்தசம்) இருந்து வத்தவ்வொடங்குகிறைது.
இவர்கள் உள்பள வந்த்த பபவ்வொது புத்த்தர் மைரணமைறடந்த்தவ்வொர் எனறம்
புத்த்தரின வவ்வொரிசவ்வொகத் த்தங்கறள அறிவித்துக்வகவ்வொண்டு ஆட்சி புரியத்
வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர் எனற இத்தன அசிங்கம் நிறறைந்த்த பல சம்பவங்கள்
இனனமும் வத்தவ்வொடர்ந்து வகவ்வொண்டு வசல்கிறைது.
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இனறறைக்கு 2300 ஆண்டுகளுக்கு முனனவ்வொல் கூட இனறறைய
இலங்றகயில் பிரபத்தச எல்றலகள் எனற எதுவம் இல்றல.
அனற உருவவ்வொகியிருந்த்த வணிகத் வத்தவ்வொடர்புகள் த்தவ்வொன
எல்லவ்வொவறகயிலும் ஆட்சி புரியத் வத்தவ்வொடங்கியது. அதுபவ ஒரு
அளவிற்கு பமைல் கடந்து த்தமிழ்நவ்வொட்டில் ஆண்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்த
குறநில மைனனர்கள் இலங்றகயில் இருந்த்த சிற இனக்குழுக்களின
பமைல் ஆதிக்கம் வசலுத்த்த முற்பட்டுப் பரவலவ்வொக்கமைவ்வொக மைவ்வொறைத்
வத்தவ்வொடங்கியது.
அங்வகவ்வொனறம் இங்வகவ்வொனறமைவ்வொகத் த்தமிழர்களின வமைவ்வொத்த்த ஆதிக்க
இனக்குழுக்கள் வளரத் வத்தவ்வொடங்கியது. சிங்களர்களின தீபவம்ச நூலல்
வத்தவ்வொடக்கத் த்தமிழ் மைனனர்கள் எனற குறிப்பிடப்படும் பஸன,குத்த்தக
எனறை அநுரவ்வொத்தபுர ஆட்சியவ்வொளர்கறளயும், த்தமிழர்கள் அதிகமைவ்வொக
வவ்வொழ்ந்த்த வவனியவ்வொ ( வபரிய புளிங்குளம்), மைட்டக்களப்பு (பஸருவில),
அம்பவ்வொறறை (குடுவில்) மைவ்வொவட்ட விபரங்கள் மூலம் வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டுருந்த்த இனக்குழுக்கறளயும், அங்கு வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த
மைற்றை இனக்குழுக்களின பமைல் இவர்கள் வசலுத்திய ஆதிக்கங்கள்
சுட்டிக்கவ்வொட்டப்பட்டுள்ளது. .
மூனறைவ்வொம் நூற்றைவ்வொண்டின மைத்திமை பகுதியில் வட இந்தியவ்வொவில்
பவ்வொடலபுரத்றத்த ஆட்சி புரிந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த கலங்க பபரரசுவின
மைனனரவ்வொன (இனறறைய பவ்வொட்னவ்வொ) அபசவ்வொக வபருமைனனன த்தனனுறடய
சவ்வொர்பவ்வொளரவ்வொக மைஹிந்த்த மைகவ்வொபத்தரர் எனறை புத்த்தபிக்குறவ அனுப்பி
றவத்த்தவ்வொர்.
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கவ்வொரணம் அப்பபவ்வொது நடந்துருந்த்த கலங்கப்பபவ்வொர் மைனனறன
முழுறமையவ்வொக மைவ்வொற்றியிருந்த்தது. பபவ்வொருக்குப் பினனவ்வொல் வபபௌத்த்த மைத்தத்
த்தவ்வொக்கத்தினவ்வொல் அறமைதி வழிபய வசல்ல விரும்பிய அபசவ்வொக மைனனரின
சவ்வொர்பவ்வொகச் வசனறைவர், ஆண்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்த திஸ எனறை
(திறசயன) மைனனன வந்த்த தூதுக்குழுவினறர வரபவற்ற அபசவ்வொக
மைனனரின ஆளுறமைறய ஏற்றக்வகவ்வொண்டதும் நடந்பத்தறியது.
அபசவ்வொக மைனனரின சவ்வொர்பவ்வொகச் வசயல்பட்டு ஆட்சி புரிந்த்தவர்களுக்குப்
பினனவ்வொல் வந்த்த த்தமிழ் மைனனர்களின வபயர் எனற தீபவம்சம் கூறவது
எளவ்வொர எனறைறழக்கப்படும் த்தமிழ் மைனனனவ்வொகிய எல்லவ்வொளன.
ஏறைக்குறறைய 44 ஆண்டுகள் நீதி வழுவவ்வொது ஆட்சி புரிந்து இந்த்த
மைனனரின த்தயவ்வொள, ஈறக குணங்கறளப்பற்றி உச்சமைவ்வொகப் புகழ்ந்து
எழுதி உள்ளனர்,
உச்சகட்டமைவ்வொக எல்லவ்வொளன எனறை த்தமிழ்மைனனறரப் பற்றி, அவரது
ஆட்சியில் வபய்த்த மைறழகூட இரவில் மைட்டும் வபய்த்தது எனகிறை
அளவில் எழுதி றவத்துள்ளனர்.
பயம் எனபறத்தப் பயம் வகவ்வொள்ள றவத்த்தவர்களின மைரபில்
வந்த்தவர்கறள இனறறைய இலங்றக அரசு கறடசி வறரக்கும் பநருக்கு
பநர் நினற பபவ்வொரிடமுடியவில்றல..
இறதியில் எல்லவ்வொளன, துட்டகவ்வொமிணி எனறைறழக்கப்படும் கவ்வொமைணீ
அபய எனறை வத்தற்கு இலங்றக சிங்கள மைனனரவ்வொல் பத்தவ்வொற்கடிக்கப்பட்ட
பபவ்வொது எல்லவ்வொளன எனறை த்தமிழ் மைனனரின வயது 73,
பபவ்வொரிட்ட சிங்கள மைனனபனவ்வொ இறளஞன. ஆனவ்வொல் அனறறைய
சூழ்நிறலயில் எல்லவ்வொளன ஆட்சியினவ்வொல் பலனறடந்த்த சிங்கள த்தமிழ்
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த்தரப்பினர்கள் றவத்திருந்த்த மைதிப்றப மைவ்வொற்றை விரும்பவ்வொத்த சிங்கள
மைனனன எல்லவ்வொளன சவ்வொர்பவ்வொக நிறனவ ஸ்தூபி ஒனறறை உருவவ்வொக்கி
வழிபடுவத்தன மூலம் அறனவறரயும் திருப்திபடுத்தினவ்வொன.
இதுபவ இலங்றக சுத்தந்திரத்திற்குப் பிறைகு பினனவ்வொளில் ஆட்சிக்கு வந்த்த
வஜயவர்த்பன இந்த்த ஸ்தூபிறய சிங்கள இனவவ்வொத்த அறடயவ்வொளமைவ்வொகக்
கவ்வொட்டப்பட்டு, அறமைச்சரவ்வொக இருந்த்த அதுலத் முத்தல வத்தவ்வொல்லயல்
ஆரவ்வொய்ச்சியவ்வொளர்களுக்கு மிரட்டல் விடும் அளவிற்கு அவரின த்தமிழர்
எதிர்ப்பு உச்சத்தில் இருந்த்தது.
ஆனவ்வொல் வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொகச் சிங்கள வரலவ்வொற்ற ஆசிரியர்களவ்வொல் த்தரப்படும்
வமைவ்வொத்த்த சவ்வொனறகளும் அநுரவ்வொத்தபுரத்றத்த றவத்பத்த
வகவ்வொடுக்கப்படுவத்தவ்வொல் அந்த்த நகரின சிறைப்புத் வத்தவ்வொடக்கம் முத்தல்
பமைம்பட்டு இருப்பறத்த உணரலவ்வொம்.
இறத்தத் வத்தவ்வொடர்ந்து வரும் ஆட்சியவ்வொளர்களில் பலர் வந்து
பபவ்வொய்க்வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொலும் சிங்கள அனுலவ்வொ எனறை அரசியின
ஆட்சியும், அவரது ஒழுங்கங்வகட்ட நடவடிக்றககளும், கணவர்,
கவ்வொத்தலன எனறை வபயரில் த்தனனுடன வவ்வொழ்ந்த்தவர்கறள நஞ்சு
வகவ்வொடுத்து வகவ்வொனறை கவ்வொட்சிகளும் உள்ளது.
இதுபவ கவ்வொலப் பபவ்வொக்கில் ஒவவவவ்வொரு இனக்குழுவம் ஆதிக்கம்
வசலுத்தி இலங்றகயின வடக்கில் த்தமிழ்வமைவ்வொழியின வசல்வவ்வொக்கும்
றசவ சமையமும், வத்தற்கில் சிங்கள வமைவ்வொழியும் வபபௌத்த்தமும் எனற
மைவ்வொற்றைம் வபற்றைது. வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக நவ்வொகர்கள் வவ்வொழ்ந்த்த நவ்வொகத்தீவ எனபறை
பவ்வொல வமைவ்வொழி வரலவ்வொற வத்தரிவிக்கினறைது.

73

பினனவ்வொல் உருவவ்வொன சிங்கள வமைவ்வொழி எனபது ஒரு இயல்பவ்வொன
வமைவ்வொழியல்ல. கலங்கப் பபரரறச அபசவ்வொக மைனனன ஆண்ட பபவ்வொது,
அவரின சவ்வொர்பவ்வொளர்கள் இலங்றகக்குச் வசனறை பபவ்வொது வழக்கில்
இருந்த்த சமைஸ்கிருத்தத்தில் வத்தவ்வொடங்கி, பவ்வொல, கலங்கம், த்தமிழ் எனபது
வறரக்கும் பல வமைவ்வொழிகள் கலந்து உருவவ்வொக்கிய கூட்டுக் கலறவ அது.
அபசவ்வொக மைனனரது இலட்சிறனயவ்வொன சிங்கமும் எலு எனபத்தன
எச்சமைவ்வொகக் கருத்தப்படுவதும் பசர்ந்து சிங்களம் எனற மைவ்வொற்றைம்
அறடந்த்தத்தவ்வொக வரலவ்வொற்றக் குறிப்புகள் வத்தரிவிக்கினறைன.
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் ஆறைவ்வொம் நூற்றைவ்வொண்டுக்குப் பிறைகு உருவவ்வொன சமைய
மைவ்வொற்றைங்களும், வீழ்ச்சியறடந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த வபபௌத்த்தமும் கறரபயறி
பயணிக்கத் வத்தவ்வொடங்கியது, அப்பபவ்வொறத்தய த்தமிழர்களும், த்தமிழ்
மைனனர்களும் றசவ, றவணவ எனறை பிரிவின பக்கம் சவ்வொயத்
வத்தவ்வொடங்கியத்தவ்வொல் மைகவ்வொநவ்வொமை பத்தரர் எனபவரவ்வொல் வபபௌத்த்த வீழ்ச்சிறயத்
த்தடுக்கும் வபவ்வொருட்டு எழுத்தப்பட்ட நூபல இனறறைய சிங்களர்களின
புனித்த நூலவ்வொக மைதிக்கப்படும் மைகவ்வொவம்சம்.
கவ்வொலமும் சூழ்நிறலயும் திரிபுகறளயும் இத்துடன வகவ்வொண்டு வந்து
பசர்க்க கிபி 972 ஆம் ஆண்டு நவ்வொனகவ்வொம் மைகிந்த்தன எனறை சிங்கள
மைனனரவ்வொல் இறத்தத் த்தமிழர் எதிர்ப்புணர்ச்சி எனறை பநவ்வொக்கத்தில்
எடுத்துச் வசல்லப்பட்டது.
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8. சிங்களர்களும் த்தமிழர்களும்
ஆறைவ்வொம் நூற்றைவ்வொண்டின இறதிக்குப்பினனவ்வொல் த்தவ்வொன இலங்றகயில்
மிகப்வபரிய மைவ்வொற்றைங்கள் உருவவ்வொகத் வத்தவ்வொடங்கியது.
இந்தியவ்வொவில் இருந்த்த பல்லவ பபரரசுவின எழுச்சியினவ்வொல் வணிக
ரீதியவ்வொன மைவ்வொற்றைங்கள் வமைவ்வொத்த்தமும் இலங்றகக்குச் வசனறைறடந்த்தது.
அப்பபவ்வொது இருந்த்த கடல் வணிகம் அத்தறனச் சவ்வொத்தியப்படுத்தியது.
வத்தனனிந்திய வணிகர்கள் மூலம் இலங்றகக்குத் வத்தனகிழக்கவ்வொசியவ்வொ,
பமைற்கிழக்கவ்வொசியவ்வொவடனும் வநருங்கிய வணிக உறைவகள் ஏற்பட்டன.
இந்த்தக் கவ்வொலகட்டத்தில் உருவவ்வொன கருத்துப் பறிமைவ்வொற்றைங்கள் த்தவ்வொன
உள்பள உள்ள சமூக அறமைப்றபயும் புரட்டிப்பபவ்வொட்டது. நீர்பவ்வொசன
வளர்ச்சிகளும், விவசவ்வொய முனபனற்றைங்களும் வத்தவ்வொடங்கிப் புதிய
முனபனற்றைத்றத்த உருவவ்வொக்கியது.
ஒவவவவ்வொரு கவ்வொலகட்டத்திலும் வணிகம் எனறை பநவ்வொக்கத்தினவ்வொல்
உள்பள வந்து பசர்ந்த்தவர்களவ்வொல் த்தமிழ் இனக்குழு ஆதிக்கம்
வசலுத்த்தத் வத்தவ்வொடங்கி வளரவம் வத்தவ்வொடங்கியது.
ஒவவவவ்வொரு கவ்வொலகட்டத்திலும் இலங்றகயில் ஆண்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்த
இனக்குழுவின ஆளுறமையில் இருந்த்தவர்கள் (சிங்கள த்தமிழ்)
பவ்வொரபட்சமில்லவ்வொமைல் த்தங்கறள, த்தங்கள் ஆளுறமைறய, த்தன சமைய
வகவ்வொள்றககறள, வசவ்வொத்துக்கறளப் பவ்வொதுகவ்வொக்க வத்தனனிந்தியவ்வொவில்
இருந்து பவ்வொதுகவ்வொப்பவ்வொளர்கள், பிரவ்வொமைணர்கள், ஒவிய சிற்பக்
கறலஞர்கறள வகவ்வொண்டு வந்து வகவ்வொண்பட இருந்த்தனர். த்தமிழ்
இனக்குழுவின எண்ணிக்றக மிக அதிகமைவ்வொகிக்வகவ்வொண்பட பபவ்வொனது.
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ஒரு கட்டத்தில் கட்டுபடுத்த்த முடியவ்வொத்த சூழ்நிறலயும் உருவவ்வொகத் த்தமிழ்
இனக்குழு எங்கும் ஆதிக்கம் வசலுத்த்த வத்தவ்வொடங்கினர்.
மைற்வறைவ்வொரு சிறைப்பம்சம் வபபௌத்த்த ஆளுறமையில் இருந்த்தவர்கள்
உருவவ்வொக்கி றவத்திருந்த்த உயர் பத்தவிகளில் கூடத் த்தமிழ் இனக்குழு
இடம் வபற்ற இருந்த்தனர்.
இனக்குழுவவ்வொக இருந்து வகவ்வொண்டும், த்தங்களுக்குத் பத்தறவயவ்வொன
உத்தவிகறள, பறடபலங்கறளத் வத்தனனிந்தியவ்வொவில் வபற்றக்வகவ்வொண்டு
த்தங்கள் ஆளுறமைறய நிறலநவ்வொட்டிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்களின அரசியல்
உள் விவகவ்வொரங்களில் ஏழவ்வொம் நூற்றைவ்வொண்டின முற்பவ்வொதியில் வத்தவ்வொண்றட
மைண்டலத்தில் ஆட்சிபுரிந்த்த பல்லவ பபரசு உருவவ்வொன பபவ்வொது மைபகந்திர
வர்மைன முத்தல், முத்தலவ்வொம் நரசிம்மைவர்மைன வத்தவ்வொடர்ந்து என
இலங்றகயின உள் விவகவ்வொரங்களின கலந்து வகவ்வொள்ளச் சூழ்நிறல
உருவவ்வொனது. முத்தன முத்தலவ்வொக உத்தவி புரியும் பநவ்வொக்கத்பத்தவ்வொடு (680/720)
பறடவயடுத்து இறதியில் வந்த்த மைவ்வொனவர்மைன அநுரவ்வொத்தபுரத்தின
மைனனரவ்வொக முடிசூட்டப்பட எனற வத்தவ்வொடக்கம் வபற்றை இந்த்தச் சரித்திர
பக்கங்கள் மைவ்வொறி மைவ்வொறி அறலக்கழித்து உலகப் பபரரசுக்கு
வழிகவ்வொட்டியவ்வொக இருந்த்த இரவ்வொஜரவ்வொஜ பசவ்வொழன வறரக்கும் வத்தவ்வொட்டு
வத்தவ்வொடர்ந்து வகவ்வொண்டு பயணம் வசய்கிறைது.
சங்க கவ்வொலம் எனற வழங்கப்படும் வரலவ்வொற்றப்பக்கங்களில் மூனற
நூற்றைவ்வொண்டுகறளக் வகவ்வொண்ட பசர, பசவ்வொழ, பவ்வொண்டிய பபரரசுகளின
எழுச்சியும், வீழ்ச்சியும் எனற எல்லவ்வொவித்தங்களிலும் இலங்றகறயப்
பவ்வொதிக்க, பரவலவ்வொக்கம் இல்லவ்வொமைல் அங்கங்பக ஆதிக்கம் வசலுத்திக்
வகவ்வொண்டுருந்த்த த்தனித்த்தனி இனக்குழுக்களின ஆளுறமையிலும் மைவ்வொற்றைம்
வந்த்தது.

76

ஆறைவ்வொம் நூற்றைவ்வொண்டுக்கும் பத்த்தவ்வொம் நூற்றைவ்வொண்டுக்கும் இறடபய
வணிகர்கள் மூலம் உருவவ்வொன கலவ்வொச்சவ்வொரங்கள்,உருவவ்வொக்கிய
பகவ்வொவில்கள், பவ்வொதுகவ்வொப்பவ்வொளர்கள், பிரவ்வொமைணர்கள், வபளத்த்த பிக்குகள்
எனற வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக ரவ்வொஜரவ்வொஜன நுறழயும் வறரக்கும் இனக்குழுக்கள்
எனபறத்தயும் த்தவ்வொண்டி பவவறைவ்வொரு புதிய பரிணவ்வொமைத்திற்கு வந்து
இருந்த்தனர். இந்த்தக் கவ்வொலகட்டத்தில் நடந்த்த முக்கிய மைவ்வொறத்தல்கள்
அத்த்தறனயும் பினனவ்வொளில் பத்த்தவ்வொம் நூற்றைவ்வொண்டு கவ்வொலத்தில் த்தமிழ்
இனக்குழுவம் சிங்கள இனக்குழு எனறைறழக்கபடும் வஹபௌ
இனக்குழுவம் எதிர்கவ்வொலத்தில் உருவவ்வொக்கப்படும் நிறலறமை எவவவ்வொற
இருக்கப்பபவ்வொகினறைது எனபறத்த உணர்த்துவத்தவ்வொக இருந்த்தது.
ஆறைவ்வொம் நூற்றைவ்வொண்டு முத்தல் ஒனபத்தவ்வொம் நூற்றைவ்வொண்டு வறரக்கும்
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் ஆளுறமையில் பமைபலவ்வொங்கியிருந்த்த பல்லவறரயும்,
பவ்வொண்டிய பபரரறசயும் முடிவக்குக் வகவ்வொண்டு வந்த்தது
திருப்புறைம்பியத்துப் பபவ்வொர்.
இது த்தமிழ்நவ்வொட்டில் திருப்புமுறனறய உருவவ்வொக்கி பசவ்வொழப் பபரரறச
உருவவ்வொக்க கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்த்தது. ஓனபத்தவ்வொம் நூற்றைவ்வொண்டில் உறறையூர்
பிரபத்தசத்தில் இருந்து வத்தவ்வொடங்கிய விஜயவ்வொலவ்வொயச் பசவ்வொழன
த்தஞ்சவ்வொவூறரக் றகப்பற்றி ஒரு புதிய சவ்வொம்ரவ்வொஜ்யத்றத்த உருவவ்வொக்கினவ்வொர்
இவரது மைகன ஆதித்த்த பசவ்வொழன, அத்தற்குப் பிறைகு (907) முத்தலவ்வொம்
பரவ்வொந்த்தகச் பசவ்வொழன ஆட்சியில் அரியறணயில் அமைர்ந்த்த பபவ்வொது
உருவவ்வொன எதிர்ப்பு வடக்கில் ரவ்வொஷ்டிரர், பசரர் இவர்களுடன
இறணந்த்த சிங்கள மைனனர்கள். சூழ்ந்திருந்த்த சூழ்ச்சிறயயும்,
வலறமையில்லவ்வொத்த பசவ்வொழப்பபரரசின வமைவ்வொத்த்த புகறழயும் மீட்டு எடுத்த்த
ரவ்வொஜபகசரி அருள்வமைவ்வொழிவர்மைன எனறைறழக்கபடும் ரவ்வொஜரவ்வொஜபசவ்வொழன
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கவ்வொலத்தில் உலகப்பபரரசு எனகிறை அளவிற்குத் த்தமிழ்நவ்வொட்டில்
வத்தவ்வொடங்கிய அவரது ஆளுறமை மைவ்வொலத்தீவ, லட்சத்தீவ, இலங்றக,
எனற வத்தவ்வொடங்கியது
அவரது மைகன ரவ்வொபஜந்திர பசவ்வொழன (1012/1044) கிழக்குக்
கடற்கறரபயவ்வொரமைவ்வொக, கங்றக கறர வறர வவனற வவற்றியுடன கங்றக
வகவ்வொண்ட பசவ்வொழன எனறை வரலவ்வொற்றப் புகறழ வபற்றைவ்வொர். அதுபவ
அனறறைய கவ்வொலகட்டத்தில் சீனவ்வொ வறரக்கும் வணிக பநவ்வொக்கங்கறளச்
சவ்வொத்தியப்படுத்தியது.
இவர்கள் கவ்வொலத்தில் இலங்றகயில் வணிகம் முத்தல் சமையம் வறரக்கும்
வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக மைவ்வொற்றைம் வபற்றைது. குறிப்பவ்வொக நீர்ப்பவ்வொசன பநவ்வொக்கங்கள்
அத்த்தறனயும் இந்த்தக் கவ்வொலகட்டத்தில் புதிய பவ்வொறத்தறய அறடந்து
புத்வத்தவ்வொளி வபறைத்வத்தவ்வொடங்கியது.
50 ஆண்டுகளவ்வொகத் த்தங்களின ஆளுறமைக்குள் றவத்திருந்த்த
இவர்களின இலங்றக ஆட்சி எனபது பினனவ்வொளில் வந்த்த சிங்கள
ஆதிக்கத்த்தவ்வொல் கூட அனற இவர்களவ்வொல் உருவவ்வொக்கப்பட்ட
நிகழ்வகறளப் பினனவ்வொளில் முழுறமையவ்வொக மைவ்வொற்றைமுடியவில்றல
எனபதும் சரித்திரப்பக்கங்கள் த்தரும் ஆச்சரியமைவ்வொன த்தகவல்கள்.
ஆனவ்வொல் நீண்ட கவ்வொல பநவ்வொக்கம் எதுவம் இல்லவ்வொத்த பசவ்வொழ அரசின
பநவ்வொக்கங்கள் இலங்றகயின முழுறமைறயயும் த்தங்களுறடய
ஆதிக்கத்தில் வகவ்வொண்டு வரவ்வொத்த கவ்வொரணத்த்தவ்வொல் அங்கங்பக சிங்கள
இனக்குழுவின ஆளுறமை இறதிவறரக்கும் இருந்து இதுபவ
பசவ்வொழப்பபரரசு வீழ்ச்சி அறடயும் வறரக்கும் பினனவ்வொளில் பல
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விபரீத்தங்கறளயும் உருவவ்வொக்கியது. பசவ்வொழப் பபரரசின ஒரு அங்கம்
த்தவ்வொன இலங்றக எனபத்தவ்வொகத் திருப்திபட்டுக் வகவ்வொண்டவ்வொர்கள்.
இவர்கள் கவ்வொலத்தில் த்தங்கள் ஆளுறமையில் இருந்த்த இலங்றகறயச்
பசவ்வொழ நிர்வவ்வொக மைண்டலமைவ்வொக றவத்துக்வகவ்வொண்டு ஆட்சிபுரிந்த்தனர்.
இத்தற்வகனற பசவ்வொழ இளவரசர்கறள அங்கங்பக அனுப்பி றவத்த்தனர்.
இவர்கள் உருவவ்வொக்கிய சிவன பகவ்வொவில் (மைவ்வொபத்தவ்வொட்டத்துத்
திருக்பகதீஸ்வரம்) திருபகவ்வொணமைறலயின பகவ்வொபணஸ்வரமும்
பினனவ்வொளில் வந்த்த 17 ஆம் நூற்றைவ்வொண்டியல் உள்பள வந்த்த
பபவ்வொர்த்துகீசியர்களவ்வொல் உறடக்கப்பட்டு அவர்கள் நிர்வவ்வொகப்
பரிபவ்வொலனத்திற்கவ்வொக உருவவ்வொக்கப்பட்ட பகவ்வொட்றடக்கு உத்தவியது.
பமைற்கவ்வொசியவ்வொவிலருந்து வணிக ரீதியவ்வொக உள்பள வந்த்த (பவ்வொரசீகம்,
ஈரவ்வொனியம், அபரபியவ்வொ) இஸ்லவ்வொமியர்களின வருறகயும், அவர்களின
கடற்கறரக்கு அருபக உள்பள குடியிருப்புகறள உருவவ்வொக்கினவ்வொர்கள்.
இதுபவ இறதிவறரயிலும் வமைவ்வொத்த்த முஸ்லம் மைக்களும் கடற்கறர
ஓரமைவ்வொகபவ த்தங்கள் வவ்வொழ்க்றகறய அறமைத்து வவ்வொழ்ந்து வந்த்தனர்.
இவர்கறளப் பற்றிய வமைவ்வொத்த்த புரித்தல்களும் ஒனபத்தவ்வொம்
நூற்றைவ்வொண்டுகளுக்குப் பிறைகு த்தவ்வொன சரித்திரம் பதிவ வசய்துள்ளது.
ஒவவவவ்வொரு கவ்வொலகட்டத்திலும் இடப்வபயர்ச்சியவ்வொய் பல்பவற
பநவ்வொக்கத்திற்கவ்வொக உள்பள வசனறைவர்கள் எந்த்த இனக்குழுவடன
கலந்து பசர்கிறைவ்வொர்கபளவ்வொ கவ்வொலப்பபவ்வொக்கில் அவர்கபள பினனவ்வொளில்
சிங்கள வமைவ்வொழி பபசிய சிங்களர்களவ்வொக மைவ்வொற்றைம் வபற்ற விடுகினறைனர்.
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அதுபவ த்தவ்வொன த்தமிழ் இனக்குழுவடன வந்து பசர்பவர்கள் த்தமிழ்
மைக்களவ்வொக இறதி வறரக்கும் வவ்வொழ்கினறைனர். இந்த்தச் சூழ்நிறல
ஐபரவ்வொப்பியர்கள் உள்பள நுறழயும் 1505 வறரக்கும் இப்படித்த்தவ்வொன
இருக்கிறைது.
15 ஆம் நூற்றைவ்வொண்டில் பபவ்வொர்த்துகீசியர்கள் உள்பள நுறழந்த்த பபவ்வொது,
அதுபவ அவர்கள் ஆளுறமைக்குள் இலங்றகறயக் வகவ்வொண்டு வந்த்த
பபவ்வொது கத்பத்தவ்வொலக்கக் கிறிஸ்துவ மைத்தத்திற்கு மைவ்வொற்றை
கட்டவ்வொயப்படுத்தியதும், மைவ்வொறைவ்வொத்தவர்கள் துனபுறத்தி சவ்வொகடிப்பதும் என
இலங்றகயின வரலவ்வொற்றப் பக்கங்களில் கிறிஸ்துவம் ஆதிக்கம்
வசலுத்த்தத் வத்தவ்வொடங்கியது
அதுபவ பினனவ்வொளில் டச்சு அறத்தத் வத்தவ்வொடர்ந்து ஆங்கிபலயர்கள்
எனற உள்பள வந்த்தவர்கள் வணிக பநவ்வொக்கத்றத்தயும் த்தவ்வொண்டி
கலவ்வொச்சவ்வொரச் சீரழிவ வத்தவ்வொடங்கிப் பல கண்ணீர் வரவறழக்கும்
வவ்வொழ்க்றக முறறைறயயும் உருவவ்வொக்கினர்.
இனறறைய வபரும்பவ்வொலவ்வொன இலங்றக ஆட்சியவ்வொளர்கள் அத்த்தறன
பபர்களும் கிறிஸ்துவத்தில் வத்தவ்வொடங்கி, அத்தன உட்பிரிவில் மைவ்வொறி,
இறதியில் சிங்கள கவ்வொப்பவ்வொளரவ்வொக மைவ்வொறி ஒரு புதிய பிறைப்பவ்வொகத் த்தங்கறளப்
பிரகடனப்படுத்திக் வகவ்வொண்ட பவ்வொக்யசவ்வொலகறளப் வபற்றைது த்தவ்வொன
இலங்றக அரசவ்வொங்கம்.
பசவ்வொழர்கள் வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக 1070 ஆம் ஆண்டு வறரக்கும் வட
இலங்றகறயத் த்தங்களுறடய ஆளுறமையில் முழுறமையவ்வொக
றவத்திருந்த்தனர்.
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இறதி ஆண்டுகளில் சரிந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த பசவ்வொழப்பபரரறச,
வீழ்ச்சிகளில் இருந்த்தவர்கறள வவற்றிக் வகவ்வொண்டு விஜயபவ்வொகு எனறை
சிங்கள மைனனர் ஆட்சிக்கு வந்த்த (1053) வபவ்வொலனனறறவயில்
நிறவினவ்வொர்.
மைத்த மைவ்வொச்சரியம் இல்லவ்வொத்த மைக்கள் த்தறலவனவ்வொக இவரது ஆட்சி
சிறைப்புடன இருப்பது மைற்வறைவ்வொரு மைகத்த்தவ்வொன ஆச்சரியம். இனறறைக்குப்
பிரபல்யமைவ்வொக இருக்கும் மைத்த நல்லணக்கத்றத்த அனபறை சவ்வொத்யப்படுத்திச்
வசயலவ்வொக்கத்தில் கவ்வொட்டியவர். இவர் கவ்வொலத்தில் சிங்கள த்தமிழர்
இறணப்பு சவ்வொத்யமைவ்வொனது.
எந்த்த அளவிற்கு எனறைவ்வொல் வலுவிழந்த்த பசவ்வொழர்களுடன பசர
விரும்பவ்வொத்த இவன த்தனது த்தங்றக மித்திரவ்வொறவ பவ்வொண்டிய
இளவரசனுக்கு மைனம் முடித்த்தவ்வொன.
இவர்களுக்குப் பிறைந்த்த முத்தலவ்வொம் பரவ்வொக்கிரமைபவ்வொகு விஜயபவ்வொகு கவ்வொலத்தில்
த்தவ்வொன சிங்கள த்தமிழ் இனக்கலப்பும் உருவவ்வொகத் வத்தவ்வொடங்கியது.. இந்த்த
இனக்கலப்பு எனபது சமீப கவ்வொல இலங்றக ஆட்சியவ்வொளர்கள்
வறரக்கும் வத்தவ்வொடர்ந்து வந்து வகவ்வொண்பட இருக்கிறைது, ஆட்சியில்
இருந்த்த பண்டவ்வொரவ்வொ நவ்வொயகவ்வொ, வஜயவர்த்பன வறரக்கும் த்தமிழ் மைரபில்
வந்த்தவர்கள் த்தவ்வொன எனபறத்த ஆத்தவ்வொரங்கள் மூலமைவ்வொக நம்மைவ்வொல் புரிந்து
வகவ்வொள்ள முடியும்.
த்தமிழ் மைற்றம் சிங்கள எனற வவவபவற இனக்குழுக்களவ்வொக
இருந்த்தவ்வொலும், வமைவ்வொழி, கலவ்வொச்சவ்வொரம், வழிபவ்வொட்டு முறறைகள் எனற
எல்லவ்வொவித்தங்களிலும் பவறபட்ட வவ்வொழ்க்றக வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொலும் வடக்கு வத்தற்கு எனற வமைவ்வொத்த்த இலங்றகறயயும்
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இயற்றகயவ்வொக உருவவ்வொகியிருந்த்த மிகப் வபரிய கவ்வொடு இவர்கறளப் பிரித்து
றவத்திருந்த்தது முத்தல் ஆச்சரியம்.
14 ஆம் நூற்றைவ்வொண்டில் வர்த்த்தகம் வளர்ச்சியறடந்த்த பபவ்வொது லவங்கம்
எனறை பட்றடறய உரிக்கக் கவ்வொடுகளில் கூடுத்தலவ்வொகத் வத்தவ்வொழிலவ்வொளர்கள்
பத்தறவப்பட்டனர். சிங்கள மைனனர்கள் த்தமிழ்நவ்வொட்டில் வவ்வொழ்ந்த்த சவ்வொலயர்
(வநசவத் வத்தவ்வொழில்) எனறை சமூகப் பிரிறவச் பசர்ந்த்தவர்கறள
அறழத்து வந்த்தனர்.
இவர்கள் சிங்கள இனக்குழுவில் ஐக்கியமைவ்வொக, இவர்கபள
கவ்வொலப்பபவ்வொக்கில் த்தனியவ்வொகத் த்தனிச் சமூகப் பிரிவவ்வொகச் பசர்த்துக்
வகவ்வொள்ளப்பட்டு இறதியில் சிங்கள இனக்குழுவவ்வொக மைவ்வொறினர்.
இறதிகவ்வொலம் வறரயிலும் இவர்கள் சிங்கள சமூகத்தில் த்தவ்வொழ்த்த்தப்பட்ட
சமூகப்பிரிவவ்வொகபவ உருவவ்வொகியிருந்த்தனர்.
வடக்கு ஆதிக்கம் எனபது த்தமிழர்களிடத்திலும், வத்தற்குப் பகுதி
சிங்களர் எனறம் உருவவ்வொக்கியது. . ஆனவ்வொல் இதில் மைற்வறைவ்வொரு
குறிப்பிடத்த்தக்க மைற்வறைவ்வொரு அம்சம் எனனவவனறைவ்வொல் அந்த்தந்த்த
இனக்குழுவம், ஆளுறமையில் இருந்த்தவர்களும் அறமைதியவ்வொகத் த்தவ்வொன
வவ்வொழ்ந்து உள்ளனர்.
ஐபரவ்வொப்பியர்கள் உள்பள நுறழயும் வறரக்கும் இந்த்த இரண்டு
இனக்குழுவிற்கிறடபய உருவவ்வொன பரஸ்பர பபவ்வொர்கள் எனபவத்தல்லவ்வொம்
த்தங்களுறடய ஆளுறமைறய நிறலநவ்வொட்டக் கூடிய வறகயில் த்தவ்வொன
இருந்துள்ளது.
இரண்டு இனக்குழுவவ்வொக இருந்த்தவர்கள் த்தவிர்த்து உள்பள வந்த்த
மைலவ்வொய், (பினனவ்வொல் வரும் த்தந்றத்த வசல்வவ்வொ மைபலசியவ்வொவில் ஈப்பபவ்வொவில்
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பிறைந்து இலங்றகயில் வந்து கத்பத்தவ்வொலக்கக் கிறிஸ்துவ மைத்தத்திற்கு மைவ்வொறி
த்தமிழர்களின த்தந்றத்தயவ்வொக மைவ்வொற்றைம் வபற்றைவர்) ஐபரவ்வொப்பியர்கள் எனற
த்தங்களுறடய குடும்பங்கள் த்தவிர்த்து இங்பகயும் மைணம் புரிந்து
புதித்தவ்வொன குழுக்கறள உருவவ்வொக்கினர்.
பல த்தமிழ்த் த்தறலவர்கள் வந்து வத்தவ்வொடக்கத்தில் ஆண்டுக்
வகவ்வொண்டுருந்த்த ஐபரவ்வொப்பியர்கறளத் திருமைணம் வசய்து சிறைப்புச்
சலுறககள் வபறம் அளவிற்குப் புதிய பமைல்த்தட்டு கலவ்வொச்சவ்வொர
வவ்வொழ்க்றகறயயும் வத்தவ்வொடங்கி றவத்த்தனர்.
இலங்றகயின வத்தவ்வொடக்கக் கவ்வொலத் த்தமிழ் த்தறலவர்கள்
வபரும்பவ்வொபலவ்வொபனவ்வொர் ஐபரவ்வொப்பிய வபண்மைணிகறள மைணந்து
பமைல்த்தட்டு வவ்வொழ்க்றகயும் த்தமிழ் வபயர்கறளயும் வகவ்வொண்டு வவ்வொழ்ந்த்தனர்.
பபவ்வொர்த்துகீசியர்கள் எதிர்பவ்வொரவ்வொத்த வித்தமைவ்வொக இலங்றகக்கு எந்த்த
பநவ்வொக்கமும் இல்லவ்வொமைல் உள்பள வந்த்தனர். உள்பள வந்த்தவர்கள்
சூழ்நிறலறயப் புரிந்து வகவ்வொண்டு, ஒற்றறமை இல்லவ்வொமைல்
இருந்த்தவர்கறள த்தங்கள் ஆதிக்கத்திற்குள் வகவ்வொண்டு வந்து த்தங்கள்
வணிக பநவ்வொக்கத்றத்த சவ்வொத்தியப்படுத்திக் வகவ்வொண்டனர்.
வணிக பநவ்வொக்கபமை அடிப்பறட மைக்களின வவ்வொழ்வவ்வொத்தவ்வொரத்றத்தப்
பவ்வொதிக்கும் அளவிற்கு ஆளுறமைறயயும் உருவவ்வொக்கினர். வமைவ்வொத்த்த
மைக்களின வவ்வொழ்க்றகறய மைவ்வொற்றைவம் வசய்த்தனர். இலங்றகயில் இந்த்தக்
கவ்வொலகட்டங்களில் த்தவ்வொன கிறிஸ்துவம் அதிகமைவ்வொக ஆழமைவ்வொக
ஊடுருவியது அதுபவ இறதி வறரக்கும் கவனமைவ்வொகப் பவ்வொதுகவ்வொத்து
உள்பள இருப்பதும் சமை கவ்வொல இலங்றக வரலவ்வொற்றப் பக்கங்கள்
வறரக்கும் இருப்பதும் வமைவ்வொத்த்தத்திலும் ஆச்சரியமைவ்வொன ஒனற.
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த்தமிழரவ்வொகப் பிறைந்து, கலப்பினத்தில் உருவவ்வொகி, கிறிஸ்துவப் பிரிவில்
நுறழந்து,வபபௌத்த்த கவ்வொப்பவ்வொளரவ்வொக மைவ்வொறியும் கலந்து கட்டிய
சமைத்துவபுரங்களவ்வொக த்தங்கறள மைவ்வொற்றிக் வகவ்வொண்ட ஒவவவவ்வொரு சிங்கள
த்தறலவர்களின த்தனிப்பட்ட வவ்வொழ்க்றக எனபது அரசியல்
அதிகவ்வொரத்றத்தப் பிடிக்க எந்த்த அளவிற்கு பவண்டுமைவ்வொனவ்வொலும்
வசல்பவவ்வொம் எனபத்தவ்வொகத்த்தவ்வொன உள்ளது.
ஆனவ்வொல் புத்த்தரின வகவ்வொள்றகப்படி வவ்வொழ்கிபறைவ்வொம் எனற வசவ்வொனன
அத்த்தறன சிங்கள த்தறலவர்களும் மைறைந்தும் கூடப் புத்த்தரின
வகவ்வொள்றககறளப் பினபற்றைவில்றல.
ஆறசயின எல்றல எது எனபது உணர்ந்து வவ்வொழ்ந்து கவ்வொட்டிய
அவர்களின வரலவ்வொற எந்த்த வவ்வொர்த்றத்தகளவ்வொலும் வர்ணிக்க முடியவ்வொது.
புத்த்தரின “ஆறசறயத் துறை” எனறை பபவ்வொத்தறன இனற இலங்றகத்
தீவின வத்தனறன மைரக் கூட்டங்களுக்கிறடபய கவ்வொற்றில் அறலந்து
வகவ்வொண்டுருக்கிறைது.
கிறிஸ்துவச் சிங்களரும் மைனனிக்கத் த்தயவ்வொரவ்வொக இல்றல. இனவவ்வொத்தத்றத்த
வபபௌத்த்த சிங்களரும் மைறைக்க விரும்பவ்வொத்த கவ்வொரணத்த்தவ்வொல் இனற
பவ்வொவமைனனிப்பு த்தரும் புத்த்த ஆலயத்தின சுவர்களின ஒவவவவ்வொரு
பகுதியிலும் நீக்கமுடியவ்வொத்த அளவக்கு ரத்த்தக்கறறை படிந்துள்ளது.
சுயலவ்வொபத்பத்தவ்வொடு, இனிவவறி வகவ்வொள்றகபயவ்வொடு வவ்வொழ்ந்து, வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டிருக்கும் இனறறைய ஆட்சியவ்வொளர்களின வவற்றி எனபது
இலங்றகயில் வவ்வொழ்ந்து மைடிந்த்த வமைவ்வொத்த்த அப்பவ்வொவி சிங்கள த்தமிழர்களின
சமைவ்வொதியின பமைல் கட்டப்பட்டுள்ளது.
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வத்தவ்வொடர்ந்து பயணிப்பபவ்வொம்.
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9. வந்த்தவர்களும் வீழ்ந்த்தவர்களும்
இலங்றகத் தீவில் ஆங்கிபலயர்கள் பதிபனழவ்வொம் நூற்றைவ்வொண்டின
முடியும் த்தருணத்தில் த்தவ்வொன உள்பள வந்த்தனர்.
வத்தவ்வொடக்கத்தில் கிழக்கிந்திய நிறவனம் த்தவ்வொன உள்பள வந்த்தது.
இந்தியவ்வொவிற்குள் வந்த்தது பபவ்வொல் எதிர்பவ்வொரத்தவித்தமைவ்வொய் அல்ல.
வசவ்வொர்க்கத்தீவின வளறமைறயப் புரிந்து வகவ்வொண்டவர்கள் கவ்வொத்திருந்து
கச்சித்தமைவ்வொகக் கவ்வொய் நகர்த்தி உள்பள வந்த்தவ்வொர்கள்.
இந்தியவ்வொவில் இருந்து வகவ்வொண்பட இலங்றகயில் நடந்து வகவ்வொண்டிருந்த்த
ஒனவவவ்வொனறறையும் கவனத்துடன கவனித்துக் வகவ்வொண்டுருந்த்தனர்.
வத்தவ்வொடக்கத்தில் கிழக்கிந்திய நிறவனம் இலங்றகக்குள் நுறழந்த்த
பபவ்வொதிலும் முறறைப்படி இலங்றக எனபது பிரிட்டனின மைனனரின
சவ்வொம்ரவ்வொஜ்யத்திற்குள் உண்டவ்வொன ஒரு பகுதி எனபத்தவ்வொக அவர்கள்
அறிவிக்க இரண்டு ஆண்டுகறள எடுத்துக்வகவ்வொண்டனர்.
இவர்களுக்கு முனனவ்வொல் இலங்றகத் தீவின அந்நிய முத்தல்
வருறகயவ்வொளர் எனறை வபருறமைறயத் த்தட்டிக்வகவ்வொண்டு வசல்வபவர்கள்
பபவ்வொர்த்துகீசியர்கள்.
பதிறனந்த்தவ்வொம் நூற்றைவ்வொண்டின (1505) வத்தவ்வொடக்கத்தில்
பபவ்வொர்த்துகீசியர்கள் இலங்றகயில் கவ்வொல் றவத்த்தது ஒரு எதிர்பவ்வொரத்தத்
திருப்புமுறன.
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டவ்வொன லுரனபகவ்வொ டி அல்வமைடியவ்வொ த்தறலறமையில் வந்த்த அந்த்தக் கப்பல்,
எதிர்பவ்வொரத்தவித்தமைவ்வொக அடித்த்த புயல்கவ்வொற்றில் சிக்கி த்தவித்து இந்திய
வபருங்கடலுக்குள் நுறழந்த்தது. அவர்கள் வசல்ல பவண்டிய பயணத்
திட்டத்றத்த முற்றிலும் மைவ்வொற்றிய சம்பவம் இது. அப்பபவ்வொது அவர்கள்
பயணம் வசய்து வந்த்த கப்பல் இலங்றகத் தீவ இருந்த்த பக்கம் நகர
பபவ்வொர்த்துகீசியர்களின வணிகப் பயணம் எனபது இலங்றகயின
வரலவ்வொற்றப் பக்கங்களில் இடம் பிடிக்கத் வத்தவ்வொடங்கியது. இவர்களின
கப்பல் வந்து நினறை இடம் இலங்றக வறரபடத்தின கீழ்பகுதியில்
வநற்றிப்புருவம் பபவ்வொலருக்கும் கவ்வொல எனறை பகுதி.
வரலவ்வொற்ற ஆசிரியர் மைவ்வொர்பகவ்வொ பபவ்வொலவ்வொ எனபவர் வர்ணித்த்த
வவ்வொர்த்றத்தகளின படி இலங்றக எனபது பூமியின வசவ்வொர்க்கத் தீவ.
ஆனவ்வொல் இவர்களின நுறழவக்குப் பிறைகு த்தங்களின
வழிபவ்வொடுகறளயும், அனறைவ்வொட வவ்வொழ்க்றகப் பவ்வொடுகறளயும்
பவ்வொர்த்துக்வகவ்வொண்டு வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டிருந்த்த இனக்குழுவம்,
அவர்கறள ஆளுறமையில் றவத்திருந்த்த குறநில மைனனர்களின
வவ்வொழ்க்றகயும் பவற திறசயில் பயணிக்கத் வத்தவ்வொடங்கியது.
எட்டவ்வொயிரம் றமைல்களுக்கு அப்பவ்வொலருந்து வந்த்தவர்களுக்கு இதுவவவ்வொரு
எதிர்பவ்வொரவ்வொத்த திருப்புமுறன, உள்பளயிருந்த்த அத்த்தறன பபர்களின
அடிப்பறட வவ்வொழ்க்றக முறறைகறளபய இவர்கள் திறச திருப்பப்
பபவ்வொகினறைவ்வொர்கள் எனபறத்த அனற உணர்ந்த்தவர் எவரும்
இருந்துருப்பவ்வொர்களவ்வொ எனபது சந்பத்தகபமை?
சிங்களர்கள், த்தமிழர்கள் எனற இரு பவற திறசயவ்வொக, வவவபவற
கலவ்வொச்சவ்வொரங்களுடன வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டிருந்த்தனர். ஒற்றறமையில்லவ்வொமைல்
அங்கங்பக சித்தறி குழுக்களவ்வொக வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்கறளப்
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பவ்வொர்த்த்ததும் வந்து இறைங்கியவர்களுக்கு வசதியவ்வொகப் பபவ்வொய்விட்டது.
பவ்வொதிப் பயணத்தில் வந்து இறைங்கியது பபவ்வொர்த்துகீசியர்களின அதிர்ஷ்ட
நவ்வொட்கபள.
பபவ்வொர்த்துகீசியர்களின தூர பத்தச வணிக பநவ்வொக்க பயணத்தில் இந்த்தத்
தீவ அவர்களின பட்டியலல் இல்றல. 1498 ஆம் ஆண்டுக்
கடல்பயணத்தின மூலமைவ்வொக வவ்வொஸ்பகவ்வொடகமைவ்வொ இந்தியவ்வொறவ கண்டு
பிடித்த்த பினபு த்தவ்வொன உலகவமைங்கம் அனறறைய கவ்வொலகட்டத்தில்
பத்தசங்களின வணிக வரலவ்வொற பவற திறசயில் வசல்லத் வத்தவ்வொடங்கியது.
எவரிடமிருந்பத்தவ்வொ வவ்வொங்கி விற்பவர்களின வணிக பநவ்வொக்கங்களின
அடுத்த்தக் கட்டமைவ்வொக பநரிறடயவ்வொன வகவ்வொள்முத்தல் எனறை பநவ்வொக்கத்தில்
ஒவவவவ்வொரு நவ்வொட்டினறரயும் கடல் கடக்க றவத்த்தது. முடிந்த்தவர்கள்
கடல் கடந்து வசனற த்தவ்வொங்கள் விரும்பியறத்த சவ்வொதித்துக்வகவ்வொண்ட
கவ்வொலகட்டமிது. கிழக்கிந்திய கம்வபனி இந்தியவ்வொவிற்குள் வந்த்ததும்
இறத்தப்பபவ்வொல பநரிறடயவ்வொன வர்க்கத்திற்பக.
ஆனவ்வொல் பபவ்வொர்த்துகீசியர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட பரிசு பபவ்வொல்
எதிர்பவ்வொரத்தவித்தமைவ்வொய் இலங்றகத் தீவ அறமைந்த்தது.
அப்பபவ்வொது இலங்றகயில் பிரபல்யமைவ்வொக இருந்த்த லவங்கப்பட்றட
உற்பத்தி வசய்து வகவ்வொள்ளக் வகவ்வொழும்புறவ ஆண்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்த
சிங்கள மைனனரவ்வொன வீர பரவ்வொக்கிரமைபவ்வொஹ உடன ஒரு ஒப்பந்த்தத்றத்த
உருவவ்வொக்கிக் வகவ்வொண்டனர்.
வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக உள்பள இத்தற்வகனற ஒரு வத்தவ்வொழிற்சவ்வொறலறய
உருவவ்வொக்கிக்வகவ்வொள்வது. அபத்த சமையம் உள்நவ்வொட்டுக்குத் பத்தறவப்படும்
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இலவங்கப்பட்றடறயயும் அளிப்பது எனபது த்தவ்வொன இருவர்
பபவ்வொட்டுக்வகவ்வொண்ட ஒப்பந்த்தத்தின சரவ்வொம்சம்.
இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டக் கவ்வொற்ற இனனும் பலமைவ்வொக மைனனர் இறைப்பு
மூலம் உருவவ்வொனது.
மைனனருக்கு பிறைகு யவ்வொர் ஆள்வது எனபதில் மைனனரின இரண்டு
மைகனகளுக்குத் பத்தவ்வொனறிய வவ்வொரிசுப் பபவ்வொறர பபவ்வொர்த்துகீசியர்கள்
த்தங்களுக்குச் சவ்வொத்தகமைவ்வொகப் பயனபடுத்திக்வகவ்வொண்டனர்.
ஏற்கனபவ பபவ்வொட்டுருந்த்த ஒப்பந்த்தத்றத்த மைறபடியும் மைவ்வொற்றி அறமைத்து
உள்பள நுறழந்து 13 ஆண்டுகளுக்குப் பிறைகு (1518) இலங்றகயின
கடபலவ்வொரப்பகுதி வமைவ்வொத்த்தத்றத்தயும் த்தங்கள் ஆளுறமையில் வகவ்வொண்டு
வந்த்தனர். வர்த்த்தக பமைலவ்வொண்றமைக்கு எனற வசவ்வொல்லக்வகவ்வொண்டு
வகவ்வொழும்புவில் ஒரு பகவ்வொட்றடறயயும் கட்டிக் வகவ்வொண்டனர்.
உள்நவ்வொட்டுக் குழப்பங்கறள மிகத் வத்தளிவவ்வொகப் புரிந்து வகவ்வொண்டு
த்தங்களுக்குச் சவ்வொத்தகமைவ்வொகப் பயனபடுத்திக் வகவ்வொண்ட
பபவ்வொர்த்துகீசியர்களின கவனம் யவ்வொழ்பவ்வொணத்தின பமைல் விழுந்த்தது.
முத்தலல் கிறிஸ்த்தவக் கத்பத்தவ்வொலக்க மைத்தத்றத்தப் பரப்புவத்தற்கவ்வொகக் கிபி
1544 ஆம் ஆண்டுத் வத்தனனிந்தியவ்வொவில் இருந்து பிரவ்வொனசிஸ் பசவியர்
எனறை பவ்வொதிரியவ்வொறர யவ்வொழ்பவ்வொணத்திற்கு வரவறழத்த்தனர். முத்தலல்
இவர்கள் யவ்வொழ்பவ்வொணத்தில் உள்ள மைனனவ்வொரில் பல குடும்பங்கறள
மைத்தம் மைவ்வொற்றைத் வத்தவ்வொடங்க அப்பபவ்வொது ஆண்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்த சங்கில
மைனனன, மைவ்வொறிய அத்த்தறன பபர்களுக்கு மைரணத் த்தண்டறண
விதித்த்தவ்வொன.
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இறத்தக் கவ்வொரவ்வொணமைவ்வொக றவத்துக்வகவ்வொண்டு பகவ்வொவவ்வொவில் இருந்து வந்த்த
பறடகளின துறணபயவ்வொடு மைனனவ்வொர் பகுதிறயயும், இறதியவ்வொக
யவ்வொழ்பவ்வொணம் முழுறமைறயயும் த்தங்களுறடய ஆளுறமைக்குள் வகவ்வொண்டு
வந்த்தனர். 1591 ஆம் ஆண்டு அண்ட்பர பர்டவ்வொபடவ்வொ த்தறலறமையில்
நடந்த்த பபவ்வொரின இறதியில் த்தங்கள் சவ்வொர்பவ்வொக ஒரு வபவ்வொம்றமை சிங்கள
மைனனறன உருவவ்வொக்கி ஆட்சி புரிய றவத்து றத்தரியமைவ்வொகக் கிறிஸ்துவ
மைத்த மைவ்வொற்றைத்றத்த வசயல்படுத்தினவ்வொர்கள்.
இறத்தப் பவ்வொர்த்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்த சிங்களர்களுக்கு இரண்டு வித்தத்தில்
பயத்றத்த உருவவ்வொக்கியது. சிங்களர்கறளப் வபபௌத்த்த மைத்தத்தில் இருந்த்தது
கிறிஸ்துவத்திற்கு மைவ்வொற்றை எனறை கவ்வொரணங்கறள றவத்துக் வகவ்வொண்டு
துனபுறத்த்த வத்தவ்வொடங்கினர்.
பமைலும் இவர்களிடம் இருந்த்த நவீன ரக ஆயுத்தங்கறளப் பவ்வொர்த்து பவற
பயந்து வகவ்வொண்டு இனி இவர்கறள இங்கிருந்து எப்படி நகர்த்துவது
எனற பயவ்வொசிக்கத் வத்தவ்வொடங்கினர்.
வவ்வொனத்தில் இருந்து யவ்வொரவ்வொவது வந்து குதித்து நம்றமைக் கவ்வொக்க
வரமைவ்வொட்டவ்வொர்களவ்வொ? எனற கவ்வொத்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்களுக்கு அந்த்த
நவ்வொளும் வந்த்தது. வந்த்தது
பத்தவகுமைவ்வொரன அல்ல. டச்சுக் கடற்பறட த்தளபதி வடிவில்.
பபவ்வொர்த்துகீசியர்கள் இலங்றகயின உள்பள நுறழந்த்த பபவ்வொது உள்பள
ஆண்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்த த்தமிழ் மைனனரின வபயர் சங்கில குமைரன.
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அந்நியர்கள் உள்பள வருவத்தற்கு முனபப இலங்றக எனபது கப்பல்
மூலம் வசய்யும் வவ்வொணிபத்தில் அட்டகவ்வொச பவ்வொறத்தயில்
பயணித்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
கிபி 1344 பயணியவ்வொக வந்த்த பமைல்நவ்வொட்டு பயண அறிஞர்கள் அப்பபவ்வொது
இலங்றகயின உள்பள வவகு சிறைப்பவ்வொக நடந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த கப்பல்
வணிகத்றத்தப் பவ்வொரவ்வொட்டி எழுதியுள்ளனர். அவர் எழுதிய
பயணக்குறிப்புகளினபடி 100 கப்பல்கள் அணிவகுத்து வந்து
பபவ்வொய்க்வகவ்வொண்டுருப்பத்தவ்வொகக் குறிப்பிடும் அளவிற்கு இலங்றகயின
ஒவவவவ்வொரு கவ்வொலக் கட்ட வளர்ச்சிக்கும் கடல் வணிகம் பல சிறைப்புகறள
உருவவ்வொக்கிக் வகவ்வொடுத்துக் வகவ்வொண்டு இருந்த்தது. இறதியில் வண்ணவ்வொர்
வபவ்வொனறன எனறை இடத்தில் நடந்த்த பபவ்வொரில் றகக்கூலயின
கவ்வொட்டிக்வகவ்வொடுப்புக் கவ்வொரணமைவ்வொகச் சங்கில குமைரன
பபவ்வொர்த்துகீசியர்களிடம் பத்தவ்வொற்றைவ்வொர்.
உள்பள வந்து இறைங்கியது முத்தல் ஏறைக்குறறைய 150 ஆண்டுகள்
பபவ்வொர்த்துகீசியர்கள் இலங்றகறயத் த்தங்கள் ஆளுறமைக்குள் றவத்து
இருந்த்தனர்.
இங்பக ஆட்சி புரிந்த்த கரிகவ்வொற்வபருவளத்த்தவ்வொன வத்தவ்வொடங்கி,
ரவ்வொஜரவ்வொஜபசவ்வொழன, அத்தற்குப் பினனவ்வொல் பவ்வொண்டிய மைனனர்கள் எனறை
வமைவ்வொத்த்த த்தமிழ் மைனனர்கள் இலங்றகயில் உருவவ்வொக்கிய கவ்வொலத்த்தவ்வொல்
அழிக்க முடியவ்வொத்த கறலப் வபவ்வொக்கிஷங்கறளயும், ஆலயங்கறளயும்
பபவ்வொர்த்துகீசியர்கள் அழித்த்தபத்தவ்வொடு மைட்டுமைல்லவ்வொமைல், அழிக்கப்பட்ட
இடிபவ்வொடு வபவ்வொருட்கறள றவத்துத் த்தங்கள் நிர்வவ்வொகத்திற்குத்
பத்தறவயவ்வொன பகவ்வொட்றடகறளயும் உருவவ்வொக்கிக் வகவ்வொண்டனர்.

91

வரலவ்வொற்றச் சுவடுகள் இருந்த்தவ்வொல் வந்த்த பவ்வொறத்தறய நிறனத்து
ஏங்குவவ்வொர்கள் அல்லவவ்வொ? வீணவ்வொக ஏன பறழயவற்றறை நிறனக்க
றவக்க பவண்டும் எனறை நல்வலண்ணமைவ்வொக இருந்துருக்கலவ்வொம்.
இலங்றகயில் வத்தவ்வொடக்கத்தில் உள்பள வந்த்த த்தமிழ் மைனனர்கள்
கஷ்டப்பட்டுக் கப்பல் மூலம் வகவ்வொண்டு வந்து பசர்த்த்த வபவ்வொருட்களவ்வொல்
உருவவ்வொக்கப்பட்ட ஒவவவவ்வொரு கறலச்சினனங்கறளயும் இவர்கள்
இஷ்டப்பட்டு அழித்துச் சிக்கனமைவ்வொய்ச் சிறைப்பவ்வொய் த்தங்களுக்குத்
பத்தறவயவ்வொனறவகறள உருவவ்வொக்கினவ்வொர்கள்.
சிங்களர்களர்களின வபபௌத்த்த ஆலயங்களும் அழிக்கப்பட்டது.
வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக மைற்வறைவ்வொருபுறைம் கட்டவ்வொய மைத்த மைவ்வொற்றைம்.
கிறிஸ்துவக் கத்பத்தவ்வொலக்க மைத்தத்திற்கு மைவ்வொறைவ்வொத்தவர்கறளத் துனபுறத்த்த
வத்தவ்வொடங்க வசவ்வொர்க்கத்தீவின மைக்கள் வவ்வொழ்க்றக முறறையில் நரகம்
எட்டிப்பவ்வொர்க்கவம் வத்தவ்வொடங்கியது. இந்த்த மைத்த மைவ்வொற்றைத்திற்கு மைற்வறைவ்வொரு
கவ்வொரணம் அப்பபவ்வொது இந்தியவ்வொவில் பகவ்வொவவ்வொ பகுதியில்
பபவ்வொர்த்துகீசியர்கள் ஆட்சி புரிந்து வகவ்வொண்டுருந்த்தனர்.
அங்கு நடந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த மைத்தமைவ்வொற்றைங்கள் இங்கும் வரத் துவங்க
த்தமிழர், சிங்களர், பினனவ்வொளில் வர்த்த்தகம் மூலம் வந்த்த
இஸ்லவ்வொமியர்கள் எனறை மூனறைவ்வொவது இனத்திற்குப்பிறைகு கிறிஸ்துவம்
எனபது நவ்வொனகவ்வொவது திறசயவ்வொக மைவ்வொறைத் வத்தவ்வொடங்கியது.
மைக்களின வவ்வொழ்க்றகயும் நவ்வொறைத் வத்தவ்வொடங்கியது.
வபரும்பவ்வொனறமை இனக்குழுவவ்வொன சிங்கள த்தமிழர்கள் எனற இரண்டு
பவற கூறைவ்வொக அவரவர் திறசயில் அப்பபவ்வொது பிரித்து வவ்வொழ்ந்து
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வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொலும், இந்த்த இரண்டு கூறகறளயும் பல கூறகளவ்வொக
றவத்து விறளயவ்வொடிக் வகவ்வொண்டுருந்த்த பபவ்வொர்த்துகீசியர்கறள வவளிபயறை
அடுத்து உள்பள நுறழபவர்கள் டச்சு.
இவர்கறள இனற வறரக்கும் இலங்றகயின வரலவ்வொற்றப் பக்கங்கள்
ஓக்லவ்வொந்த்தர் (ஹவ்வொலவ்வொந்து) எனற அறழக்கினறைது.
1602 ஆம் ஆண்டு டச்சு நவ்வொட்டு கப்பல் பறடத்த்தளபதி பஜவ்வொரிஸ்
ஸ்பில்வபர்க் த்தவ்வொன வகவ்வொழும்பு கடற்கறரயின உள்பள நுறழந்த்தவர்,
இவர்கள் நுறழந்த்த பபவ்வொது யவ்வொழ்பவ்வொணம் மைற்றம் பகவ்வொட்றட அரசு
முழுறமையவ்வொகப் பபவ்வொர்த்துகீசியர்களின வசம் இருந்த்தது. அத்தறன
உணர்ந்து வகவ்வொண்டு அப்பபவ்வொது அவர் பநரிறடயவ்வொகக் கண்டி வந்து
ஆண்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்த மைனனறர சந்தித்த்தனர்.
கண்டி மைனனர் விண்ணப்பத்தின பபரில் டச்சுப் பறடகள், உள்பள
இருந்த்த பபவ்வொர்த்துகீசியர்களுடன பமைவ்வொத்தத் வத்தவ்வொடங்கினர்.
பபவ்வொர்த்துகீசியர்களின பமைவ்வொதி வவனறை பகுதிகறள ஒப்பந்த்தப்படி கண்டி
மைனனரிடம் வகவ்வொடுக்கவ்வொமைல் த்தவ்வொங்கபள றவத்து ஆளத் வத்தவ்வொடங்கினர்.
ஏறைக்குறறைய 138 ஆண்டுகள் (கிபி 1658 முத்தல் கிபி 1796 வறர)
யவ்வொழ்பவ்வொணக் பகவ்வொட்றடறய ஹவ்வொலந்து த்தங்கள் வசம் றவத்து
இருந்த்தனர்.
இவர்களுக்கு முனனவ்வொல் பபவ்வொர்த்துகீசியர்களவ்வொல் கட்டப்பட்ட சதுர
வடிவ பகவ்வொட்றடகறள இடித்து விட்டு ஐங்பகவ்வொண வடிவில்
பகவ்வொட்றடகறள யவ்வொழ்பவ்வொணத்தில் கட்டினவ்வொர்கள். இந்த்தக் கவ்வொலகட்டத்தில்
இந்த்தப் பகுதி முழுவதும் த்தமிழர்களின ஆளுறமையில் இருந்த்தது.
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குறிப்பவ்வொக வனனிப் பகுதியில் வனனியன எனறை த்தமிழ் மைனனனின
ஆட்சி நடத்திக் வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்.. பபவ்வொர்த்துகீசியர்களும்,
டச்சக்கவ்வொரர்களும் த்தங்கறள இந்த்த மைண்ணில் நிறலநவ்வொட்டிக்வகவ்வொள்ளச்
சண்றடயிட்டுக் வகவ்வொண்டவ்வொர்கபள த்தவிரத் த்தங்கள் நவ்வொட்டுக்கு
அனுப்பிக்வகவ்வொண்டுருந்த்த இயற்றக வளங்களும், சூறறையவ்வொடப்பட்ட
வசல்வங்களும் நவ்வொளுக்குக் நவ்வொள் அதிகமைவ்வொகத் த்தவ்வொன இருந்த்தது.
அப்பபவ்வொது கூட இலங்றகயின உள்பளயிருந்த்த முடியவ்வொட்சிக்கு உயிர்
இருந்த்தது எனபது ஆச்சரியபமை..
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பதிபனழவ்வொம் நூற்றைவ்வொண்டின இறதிப் பகுதியில் (1799) ஆங்கிபலயர்கள்
உள்பள வரும் வறரக்கும் டச்சு மைக்கள் இலங்றகயின வமைவ்வொத்த்த
மைக்கறளயும் பிச்சுப் பந்த்தவ்வொடினவ்வொர்கள்.
இவர்கள் உருவவ்வொக்கிய மைத்தமைவ்வொற்றைம் ஒரு பக்கம். பபவ்வொர்த்துகீசியர்கறள
அடக்கவவனற வத்தவ்வொடுக்கப்பட்ட பபவ்வொர்களின பகவ்வொரச்சுவடுகள்.
இறதியில் டச்சுப் பறடக்குப் பபவ்வொர்த்துகீசியர்கபள பரவவ்வொயில்றல
எனகிறை அளவிற்குக் வகவ்வொடூரமைவ்வொக நடந்து வகவ்வொண்டனர்.
த்தங்கள் மைத்தத்றத்தத் த்தவிர பவற எந்த்த மைத்தத்றத்தயும் இவர்களும்
அனுமைதிக்கத் த்தயவ்வொரவ்வொய் இல்றல. வபபௌத்த்த, இந்து, முஸ்லீம் மைக்கள் மீது
இத்தற்வகனற சிறைப்பு வரிகள் எனற பபவ்வொட்டனர்.
பபய்க்கு பயந்து பிசவ்வொக்கு வவ்வொக்கப்பட்ட சூழ்நிறல.
ஆனவ்வொல் இவர்கள் கவ்வொலத்தில் நடந்த்த மைற்வறைவ்வொரு சிறைப்பு,
ஏற்கனபவ இற பவற கலவ்வொச்சவ்வொரத்தின, வமைவ்வொழியின அடிப்பறடயில்
வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த சிங்கள த்தமிழ் மைக்கறள (இனக்குழுக்கள்)
எந்த்த வறகயிலும் அடிப்பறட கட்டுமைவ்வொனத்தின பமைல் றக
றவக்கவில்றல.
இவர்கள் உருவவ்வொக்கிய ஆட்சி முறறைகள் கூட இரு பவற
மைக்களுக்வகனற த்தனித்த்தனியவ்வொக உருவவ்வொக்கப்பட்டத்தவ்வொகபவ இருந்த்தது.
த்தங்களுறடய வணிகத்திற்கவ்வொக, த்தங்கள் ஆளுறமைறய
நிறலநவ்வொட்டிக்வகவ்வொள்ள எனற அவர்கறள வவ்வொட்டி றவத்த்தனபர த்தவிர
அவர்களின அடிப்பறட உரிறமைகறள எந்த்த வறகயிலும்
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சீர்குறலக்கும் நடவடிக்றககளில் இறைங்கவில்றல எனபது இங்குக்
குறிப்பிடத்த்தக்கது.
அப்பபவ்வொது இவர்கள் உருவவ்வொக்கியது த்தவ்வொன இலங்றகயின வமைவ்வொத்த்த
கடற்கறர ஓரப் பகுதிகறள ஆற மைவ்வொவட்டங்களவ்வொகப் பிரித்த்தது.
யவ்வொழ்பவ்வொணம், திருபகவ்வொணமைறல, மைட்டக்கிளப்பு எனறை மூனற பகுதிகள்
த்தமிழர்களுக்வகனறம், வகவ்வொழும்பு, புத்த்தளம், கற்பிட்டி எனறை இந்த்த
மூனற பகுதிகள் சிங்களர்களுக்வகனறம் பிரித்து றவத்து ஆண்டனர்.
முத்தல் மூனறக்கும் த்தறலநகரம் யவ்வொழ்பவ்வொணம்.
சிங்களப் பகுதிகளுக்குக் வகவ்வொழும்பு.
அப்பபவ்வொது இவர்கள் உருவவ்வொக்கியது த்தவ்வொன யவ்வொழ்பவ்வொணம் பகுதிக்கு
மைட்டும் த்தனியவ்வொக ஒரு கவர்னர், மைற்றம் அத்தற்வகனற வித்யவ்வொசமைவ்வொன
அரசியல் அறமைப்பு. இலங்றகறய ஒட்டு வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக நிர்வவ்வொகம்
வசய்யக் கடபலவ்வொரப் பகுதிகறள மூனற பகுதிகளவ்வொகப் பிரித்த்தனர்.
வகவ்வொழும்பு, யவ்வொழ்பவ்வொணம், கல்வல எனற பிரித்து அத்தற்வகனற மூனற
துறண நிறல கவர்னர்கறள நியமித்த்தனர்.
யவ்வொழ்பவ்வொணத்திற்வகனற உருவவ்வொக்கப்பட்ட சட்டங்கள் வகவ்வொண்டு அந்த்தக்
கவர்னர் த்தனியவ்வொக ஆளுறமை வசய்து வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்கள்.
வத்தவ்வொடர்ந்து பயணிப்பபவ்வொம்…..
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10. வவந்து த்தணிந்த்தது தீவ
ஸ்பவ்வொனீஷ், டச்சு, பபவ்வொர்த்துகீசியர்கள் எனற ஒவவவவ்வொருவரும் த்தங்கள்
வணிக பநவ்வொக்கத்திற்கவ்வொக ஒவவவவ்வொரு நவ்வொட்டிற்குள் வசனறைவ்வொலும் சூரியன
அஸ்த்தம்பிக்கவ்வொத்த நவ்வொடு எனறை வபருறமைறயப் வபற்றருந்த்த பிரிட்டன
மைட்டும் மைற்றைவர்களிடம் இருந்து பவறபட்டு இருந்த்தறத்த இங்பக
குறிப்பிட்பட ஆக பவண்டும்.
மைற்றைவர்கள் வணிக பநவ்வொக்கத்றத்தயும் மீறி, சரியவ்வொன விறல
வகவ்வொடுக்கவ்வொமைல் ஏமைவ்வொற்றியபத்தவ்வொடு மைட்டுமைல்லவ்வொமைல், எதிர்த்த்தவர்கறள
நடுக்கடலல் வகவ்வொண்டு பபவ்வொய்த் த்தள்ளி அழிப்பது வறரக்கும்
வசய்த்தனர். இத்தபனவ்வொடு த்தங்கள் மைத்தம் சவ்வொர்ந்த்த அத்த்தறனறயயும்
வலுக்கட்டவ்வொயமைவ்வொக மைக்கள் மீது திணித்த்தனர்.
ஆனவ்வொல் ஆங்கிபலயர்களுக்கு வணிகம் முக்கியம். அத்துடன மைத்தம்
எனபது அதுவவவ்வொரு கிறளநதி. உள்பள அதுபவ்வொட்டுக்குத் த்தனியவ்வொக
பவவறைவ்வொரு பவ்வொறத்தயில் பபவ்வொய்க் வகவ்வொண்பட இருக்கும். எதுவபமை
வவளிப்பறடயவ்வொகத் வத்தரியவ்வொது.
உலகத்திற்பக இனற வறர அவர்கள் மிகச் சிறைந்த்த ரவ்வொஜத்தந்திரிகளவ்வொக
ஏன இருக்கினறைவ்வொர்கள்? எனபத்தற்கு இறத்த விட பவற உத்தவ்வொரணம்
நமைக்குத் பத்தறவயவ்வொ?
வத்தவ்வொடக்கத்தில் இலங்றகயின உள்பள ஆங்கிபலயர்கள் நுறழந்த்த
பபவ்வொது அப்பபவ்வொது பிரிட்டனுக்கு ஹவ்வொலந்துக்கும் பபவ்வொர் நடந்து
வகவ்வொண்டுருந்த்தது. இத்தன (1782) எதிவரவ்வொலயவ்வொக ஆங்கிபலயர்கள்
வசனறனயில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட பறடயின மூலம்
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திருபகவ்வொணமைறலயில் இறைங்கி றகப்பற்றினவ்வொலும் மீண்டும் 1795 ஆம்
ஆண்டுத் த்தவ்வொன உள்பள நுறழந்த்தனர். இலங்றகயில் இருந்த்த
வபவ்வொக்கிஷ புறத்தயறல இறறைவன மைற்றைவர்களுக்கவ்வொகவவ்வொ பறடத்த்தவ்வொன?
அது பபவ்வொக இயற்றக வகவ்வொறடயவ்வொகப் பறடத்து இருக்கும்
திருபகவ்வொணமைறல துறறைமுகம். பயவ்வொசித்த்தவர்கள் வசயலல் இறைங்கினர்.
1796 ஆம் ஆண்டுப் பிரிட்டிஷவ்வொர் இலங்றகயில் டச்சுக்கவ்வொரர்கள்
பிரித்து றவத்திருந்த்த மூனற பகுதிகறளயும் றகப்பற்றியபத்தவ்வொடு, மைற்றைப்
பகுதிகறளயும் (கிபி 1776 பிப்ரவரி) முழுறமையவ்வொகக் றகப்பற்றினவ்வொர்கள்.
றகப்பற்றைப்பட்ட பகுதிகறளக் கிழக்கிந்திய கம்வபனியின
வசனறனயில் கவர்னரவ்வொக இருந்த்த பஹவ்வொபர்ட் பிரபு எனபவரின
கட்டுப்பவ்வொட்டின கீழ் வகவ்வொண்டு வரப்பட்டது.. ஆங்கிபலயர்கள்
த்தங்களுறடய ஆளுறமைக்குள் வமைவ்வொத்த்த இலங்றகறயயும் வகவ்வொண்டு
வந்த்தவ்வொலும் முறறைப்படியவ்வொன நிர்வவ்வொக அறமைப்றப வகவ்வொண்டு வருவதில்
அவசரம் கவ்வொட்டவில்றல.
அப்பபவ்வொது ஐபரவ்வொப்பவ்வொவில் பிவரஞ்ச் மைவ்வொவீரன வநப்பபவ்வொலயன
பறடவயடுப்வபனபது அனறறைய சூழ்நிறலயில் பீதிறய கிளப்பிக்
வகவ்வொண்டுருந்து.
வபரிய நவ்வொடுகள் த்தங்கறளக் கவ்வொப்பவ்வொற்றிக் வகவ்வொள்ளப்
பகீரப்பிரயத்த்தனத்தில் இருந்த்தன.
த்தங்களுறடய ஆளுறமையில் இருந்த்த வநத்தர்லவ்வொந்றத்த வபற்றக்வகவ்வொண்டு
இலங்றகறயக் வகவ்வொடுத்து விடலவ்வொம் எனறை எண்ணம் இருந்த்தது.
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இது வத்தவ்வொடர்பவ்வொக உருவவ்வொகும் வசலவினங்களுக்கவ்வொக முறறைப்படி ஆட்சி
அதிகவ்வொரம் ஆளுறமைறய உருவவ்வொக்கவ்வொத்த ஆங்கிபலயர்கள்,
பத்தறவப்படும் நிதிக்கவ்வொக இலங்றகயின உள்பள ஒரு நிர்வவ்வொக
அறமைப்றப ஏற்படுத்தினவ்வொர்கள். ஏபத்தவ்வொ ஒரு வறகயில் உள்பள
இருந்து நிதிறய திரட்டுவது. பசுறமைப்பூமியில் பவற எனன இருக்க
முடியும்?
அனறறைய சூழ்நிறலயில் வத்தனறன மைரங்கள் த்தவ்வொன அதிகமைவ்வொக
இருந்த்தது.
வத்தனறன றவத்திருந்த்தவர்கள் பமைல் மைரத்திற்கு வரி (1796) எனற ஒரு
புதிய கணக்றக வத்தவ்வொடங்கி றவத்துக் கறடசியில் பத்தவ்வொல்வியில் முடிந்து
ஒரு வருடத்தில் அறத்தத் திரும்பப் வபற்றைனர். இலங்றகயின வமைவ்வொத்த்த
ஆளுறமைப் வபவ்வொறப்றபயும் இங்கிலவ்வொந்து மைனனர் வசம் (1798)
ஓப்பறடக்கப்பட்டது.
நிர்வவ்வொகவமைனபது மைனனரின பிரதிநிதிகள் வசம்
ஒப்பறடக்கப்பட்டவ்வொலும், வர்த்த்தகம் வத்தவ்வொடர்பவ்வொகத் பத்தறவப்படும்
அனுமைதிவயனபது வசனறனயில் இருக்கும் கிழங்கிந்திய கம்வபனி
மூலம் வபறை பவண்டும் எனற அறிவறத்த்தப்பட்டது.
ஹவ்வொலந்து நவ்வொட்டுடன (1802) ஏற்படுத்த்தப்பட்ட ஒப்பந்த்த
உடனபடிக்றகயின படி டச்சு ஆதிக்கத்தில் இருந்த்த மைற்றை அத்த்தறன
பகுதிகளும் பிரிட்டன குடிபயற்றைப்பகுதியவ்வொக அறிவிக்கப்பட்டு
ஆங்கிபலயர்களின ரவ்வொஜபவ்வொட்றடத் வத்தவ்வொடங்கியது.
வத்தவ்வொடக்கத்தில் ஆங்கிபலயர்களவ்வொல் (1803) உருவவ்வொக்கப்பட்ட
வறரபடத்தின படி அனபறை ஈழத் த்தமிழர்களின த்தவ்வொயகம் எனபறத்த
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வடக்கில் சிலவ்வொவ, கிழக்கில் மைடவ்வொவச்சி, வத்தற்கில் படவில்குளத்தில்
இருந்து திருபகவ்வொணமைறல மைவ்வொவட்டம், மைட்டக்கிளப்பு மைவ்வொவட்டம் எனபது
வறரக்கும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இது இலங்றகயின வடக்குக் கிழக்கு மைவ்வொகவ்வொணங்களுடன புத்த்தளக்
கறரபயவ்வொரப் பகுதிறயயும் உள்ளடக்கிய பகுதியவ்வொகும். இது
இலங்றகயின வமைவ்வொத்த்த நிலப்பரப்பில் 32 சத்தவிகித்தம் ஆகும். பமைலும்
இலங்றகயின வமைவ்வொத்த்தக் கடற்பரப்பில் 60 சத்தவிகித்தம் இந்த்தத் த்தமிழர்
த்தவ்வொயகத்தில் அடங்கியிருந்த்தது. இலங்றகயின கிழக்கு மைவ்வொகவ்வொணத்தில்
கும்புக்கன ஆற, வடபமைற்கு மைவ்வொகவ்வொணத்தின மைகவ்வொ ஓயவ்வொவம், அத்தன
இரு எல்றலகளவ்வொக் கவ்வொட்டப்பட்டு மைகவ்வொவல கங்றக, படிப்பறன ஆற,
கந்த்தளவ்வொய்க்குளம், ஜவ்வொன ஓயவ்வொ, அருவி ஆற பபவ்வொனறை ஆற்றப்
படுறககளும் அத்தன எல்றலப் பிரபத்தசமைவ்வொகக் கவ்வொட்டப்பட்டுள்ளது.
இது த்தவ்வொன பினனவ்வொளில் சிங்களர்கள் றகயில் ஆங்கிபலயர்களவ்வொல்
ஓப்பறடக்கப்பட்டது.
ஆனவ்வொல் ஆங்கிபலயர்கள் ஆளுறமைக்குள் வமைவ்வொத்த்த இலங்றகயும்
வந்துவிட்டவ்வொலும் கூட உள்பள அப்பபவ்வொதும் கூட உள்பள முடியவ்வொட்சி
இருந்த்தது முத்தல் ஆச்சரியம் எனறைவ்வொல் சிங்கள மைனனரவ்வொக இருந்த்த
அவர் உண்றமையிபலபய த்தமிழர் எனபது அடுத்த்த மைகத்த்தவ்வொன அதிசயம்
ஹவ்வொலந்து பறடகளுடன பமைவ்வொதி அவர்கறள வவனற,
ஆங்கிபலயர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த்த பபவ்வொதும் அவர்களுக்குச் சிம்மை
வசப்பமைனமைவ்வொக இருந்த்த (1790) குலபசகர றவரமுத்து பண்டவ்வொர
வனனியன எனறை த்தமிழ் மைனனன சிறைப்புடன இருப்பதும்
வமைவ்வொத்த்தத்திலும் மைறக்கமுடியவ்வொ வரலவ்வொற்றத் த்தடங்கள்.
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இவர் த்தவ்வொன பினனவ்வொல் வந்த்த வகவ்வொரில்லவ்வொ பபவ்வொர்த் த்தந்திரங்களின
பித்தவ்வொமைகன.
வத்தவ்வொடர்ந்து பயணிப்பபவ்வொம்…
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11. மைனனர்களும் மைவ்வொட்சிறமை
த்தவ்வொங்கியவர்களும்

கண்டி எனபது இலங்றகயின மைத்திய மைறலநவ்வொட்டுப் பகுதி. கிபி 14
ஆம் நூற்றைவ்வொண்டு கவ்வொலம் முத்தல் த்தனி ரவ்வொஜ்யமைவ்வொகபவ மைனனர்களவ்வொல்
ஆளப்பட்டு வந்த்தது.
ஆண்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்கள் சிங்கள த்தமிழ் மைனனர்களவ்வொக
இருந்த்தவ்வொலும் இரு இன மைக்களும் ஒனறைவ்வொகத்த்தவ்வொன வவ்வொழ்ந்த்தவ்வொர்கள்.
இபத்த நிறலறமை த்தவ்வொன வமைவ்வொத்த்த தீவப் பகுதியிலும் இருந்த்தது.
வபரும்பவ்வொனறமை சிறபவ்வொனறமை எனறை வவ்வொர்த்றத்தகள் பினனவ்வொல்
வந்த்தவர்கள் த்தங்கள் வசதிகளுக்கவ்வொக உருவவ்வொக்கியது. ஆதிக்கம்
வசலுத்த்த விரும்பியவர்கள், இறதியில் அதில் வஜயித்து வருவர்களும்
த்தவ்வொபன ஆட்சியில் அமைர முடியும்?.
சிங்களர்களின கறடசி மைனனரவ்வொகக் கண்டிப்பகுதியில் இருந்த்தவர் ஸ்ரீ
விக்கிரமை ரவ்வொஜசிங்பக. இவருறடய உண்றமையவ்வொன வபயர்
கண்ணுச்சவ்வொமி. சிங்களரவ்வொக மைவ்வொறியவர்.
இவர் மைனனரவ்வொக வருவத்தற்கு முனபு முந்றத்தய மைனனரவ்வொக இருந்த்தவர்
ஸ்ரீ ரவ்வொஜவ்வொதி ரவ்வொஜசிங்க. இவரும் வத்தனனிந்தியவ்வொவிலருந்து வசனறைவர்.
ஆழ்ந்த்த புலறமையும், சிறைந்த்த அறிவடன இருப்பவர்களுக்கு ஏபத்தவ்வொ ஒரு
குறறை இருப்பது த்தவ்வொபன உலக நியதி. குழந்றத்த பவ்வொக்யம் இல்லவ்வொத்த ஸ்ரீ
ரவ்வொஜவ்வொதி ரவ்வொஜசிங்பகவின மைரணம், எப்பபவ்வொதும் ரவ்வொஜவ்வொ ரவ்வொணி
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கறத்தகளில் வருவது பபவ்வொல் அங்கு அதிகவ்வொரப் பபவ்வொட்டியும்
ஆரம்பமைவ்வொனது.
மைனனர் இறைக்கும் த்தருவவ்வொயில் த்தனக்குப் பிறைகு வரபவண்டியவறர
பத்தர்ந்வத்தடுக்கும் வபவ்வொறப்றபத் த்தறலறமை அறமைச்சரவ்வொக இருந்த்த
பிலமைத்த்தலவ்வொவிடம் ஒப்பறடத்திருந்த்தவ்வொர்..
வவ்வொரிசு யவ்வொவரனற பத்தர்ந்வத்தடுக்கும் படலம் ஆரம்பமைவ்வொன பபவ்வொபத்த
உள்பள குடுமிபிடி சண்றடயும் வத்தவ்வொடங்கியது. இறைந்த்த மைனனரின
மைறனவி உபபந்திரம்மைவ்வொவின சபகவ்வொத்தரர் பகவ்வொத்தவ்வொவில் குதித்த்தவ்வொர்.
ஆனவ்வொல் த்தறலறமை அறமைச்சர் இறதியவ்வொக மைனனரவ்வொகத்
பத்தர்ந்வத்தடுத்த்தது கண்ணுச்சவ்வொமி எனறை பமைபல வசவ்வொனன ஸ்ரீ விக்கிரமை
ரவ்வொஜ சிங்பகறவ.
இவர் வத்தனனிந்தியவ்வொவில் இருந்த்த நவ்வொயக்கர் இனத்றத்தச் பசர்ந்த்தவர்.
எப்பபவ்வொதும் பபவ்வொலப் பட்டம் சூட்டியதும் த்தனது வபயறர
மைவ்வொற்றிக்வகவ்வொண்டு முழுறமையவ்வொன சிங்களரவ்வொக மைவ்வொறினவ்வொர். இவரின
அதிர்ஷ்ட கத்தவகள் திறைந்த்த பபவ்வொபத்த அவஸ்த்றத்தகளும் ஜனனலன
வழியவ்வொகச் சூறறைக்கவ்வொற்றைவ்வொக உள்பள வரத் வத்தவ்வொடங்கியது.
ஆட்சி கவ்வொலம் முழுக்கச் சதிகளுடன ஓயவ்வொத்த பபவ்வொரவ்வொட்டங்கள் த்தவ்வொன.
வவ்வொய்ப்பு கிறடக்கவ்வொத்தவர்கள் ஒரு பக்கம். இவரின வம்சக் பகவ்வொளவ்வொறர
ஆரவ்வொய்ந்து அவஸ்த்றத்த வகவ்வொண்டவர்கள் மைறபக்கம்.
கல்வி முத்தல் கறல வறரக்கும் வமைவ்வொத்த்தத்தில் புத்திசவ்வொலயவ்வொகபவ
வவ்வொழ்ந்த்த இவருக்கும் சதிகவ்வொரர்கறள வவல்லும் அளவிற்குச் சந்த்தர்ப்ப
சூழ்நிறலகள் சவ்வொத்தகமைவ்வொக அறமையவில்றல. பபவ்வொத்தவ்வொத்த குறறைக்கு
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அப்பபவ்வொது பிரிட்டிஷ் பவற முடியவ்வொட்சிறய முடித்துக் கட்டும்
பநவ்வொக்கத்தில் அறலந்து வகவ்வொண்டுருந்த்தனர்.. இவறரக் கவிழ்த்பத்த
ஆக பவண்டும் எனற கங்கணம் கட்டிவகவ்வொண்டுருந்த்த எலப்பபவ்வொலவ்வொ
எனபவரின பினனவ்வொல் இருந்த்த சிங்கள கூட்டங்கறள பவற சமைவ்வொளிக்க
பவண்டும்.
மைனனறர முடித்துக்கட்ட பவண்டும் எனறை வவ்வொய்ப்புக்கவ்வொகக் கவ்வொத்துக்
வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்களின வவ்வொசல் கத்தவின அருபக வந்து நினறைவ்வொர்கள்
ஆங்கிபலயர்கள். ஆங்கிபலயர்களுடன எலப்பபவ்வொலவ்வொ கூட்டணி
அறமைக்க மைனனர் த்தறலமைறறைவவ்வொகி கண்டி கவ்வொடுகளுக்குள் த்தஞ்சம்
புகுந்த்தவ்வொர்.
எலப்பபவ்வொலவ்வொவின நவ்வொசகவ்வொரப்பறடகள் மைனனரின மைறனவிறயக்
கண்டு வகவ்வொள்ள இறதியில் மைனனரும் சரண் அறடய த்தமிழ்நவ்வொட்டு
பவலூர் சிறறையில் சவ்வொகும் வறரக்கும் அறடக்கப்பட்டவ்வொர்.
இவர் உருவவ்வொக்கிய சிங்கம் வபவ்வொறித்த்த வகவ்வொடி த்தவ்வொன இனற வறரயிலும்
இலங்றக அரசவ்வொங்கத்தின பத்தசிய வகவ்வொடி.
பினனவ்வொளில் இலங்றக சுத்தந்திரம் வபற்றை பபவ்வொது எந்த்தக் வகவ்வொடிறய
இலங்றகக்குப் பயனபடுத்துவது எனறை பகள்வி எழுந்த்த பபவ்வொது இந்த்தக்
வகவ்வொடிறய சிங்களத் த்தறலவர் பிரத்தமைரவ்வொக வந்த்த பசனநவ்வொயகவ்வொ சுட்டிக்
கவ்வொட்டினர்.
மூனற இனங்களுக்கும் வபவ்வொதுவவ்வொன சினனம் வபவ்வொதித்த்த வகவ்வொடி
பவண்டுவமைடும் எனற வந்த்த ஆபலவ்வொசறனகறள புறைக்கணித்த்தவ்வொர்.
அப்பபவ்வொது பசனநவ்வொயகவ்வொ “இப்பபவ்வொது இந்த்தக் வகவ்வொடிறய
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ஏற்றிக்வகவ்வொள்பவவ்வொம். பிறைகு மைவ்வொற்றைத்றத்தப் பற்றி பயவ்வொசிப்பபவ்வொம்”
எனறைவ்வொர்.
அத்தற்கு அப்பபவ்வொது ஒரு சப்றபக்கட்டு பவற வசவ்வொனனவ்வொர்கள்.
கறடசிக் கண்டி மைனனர் சிங்களரவ்வொக வவ்வொழ்ந்த்தவ்வொலும் அடிப்பறடயில்
அவர் ஒரு த்தமிழர் த்தவ்வொபன எனபத்தவ்வொகச் வசவ்வொல்ல விரும்பியறத்த
சவ்வொதித்துக்வகவ்வொண்டவ்வொர்கள். கண்டி மைனனர் மீது பிரிட்டிஷ் இரவ்வொணுவ
நடவடிக்றக எடுக்கக் கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்த்த பத்துப் பபர்களில் நம்மைவ்வொல்
அறடயவ்வொளம் கவ்வொணக்கூடிய ஒருவர் உண்டு.
அவர் வபயர் ரத்வட்பட.
பினனவ்வொளில் சிங்கள த்தறலவரவ்வொக வரப்பபவ்வொகும் சந்திரகவ்வொ குமைவ்வொர
துங்கவ்வொவின கணவர் வழி பவ்வொட்டனவ்வொர். ஆங்கிபலயர்களுக்கு உத்தவம்
பபவ்வொபத்த இந்த்த பநசக்கூட்டணியினர் பத்து கட்டறளகறள வகவ்வொடுத்து
இருந்த்தனர்.
ஸ்ரீ விக்கிரமை ரவ்வொஜசிங்பகறவ கண்டி மைனனர் பத்தவியில் இருந்து
நீக்கப்படுவது, அவருக்குப் பின யவ்வொரும் அந்த்த உரிறமை பகவ்வொரவ்வொமைல்
இருப்பது, மைனனர் சவ்வொர்ந்த்த அத்த்தறன பபர்கறளயும் நவ்வொடு
கடத்த்தப்படுவது.
இத்தற்வகல்லவ்வொம் பமைலவ்வொக கண்டியின உள்பள வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டுருக்கும் வமைவ்வொத்த்த த்தமிழர்கறளயும் வவளிபயற்றவது,
அவர்கள் மைறபடியும் திரும்பி உள்பள வந்த்தவ்வொல் அபத்தவ்வொரம் விதிப்பது
எனற ஏசுநவ்வொத்தரின கட்டறளகள் பபவ்வொல் பபவ்வொய்க் வகவ்வொண்பட
இருக்கினறைது.

105

கறடசியவ்வொக அவர்கள் வசவ்வொனன “புத்த்தமைத்தத்றத்த அரசவ்வொங்க மைத்தமைவ்வொக
அங்கிகரிப்பது” எனறை கருப்பு வவ்வொர்த்றத்தகள் த்தவ்வொன பினனவ்வொளில்
இலங்றக எனபது நிலவமைல்லவ்வொம் ரத்த்தமைவ்வொக மைவ்வொற்றைப்பபவ்வொகிறைது
எனபறத்த அனற உணர்ந்த்தவர் யவ்வொருமில்றல.
அனறறைய தினம் ஆங்கிபலயர்களின பவ்வொர்றவவயனபது இனி
இலங்றகக்குள் முடியவ்வொட்சி எனற எவரும் வவ்வொய்த் திறைக்கக்கூடவ்வொது.
சிங்களர்களுக்பகவ்வொ ஆங்கிபலயர்கள் ஆண்டவ்வொலும் பரவவ்வொயில்றல.
“இந்த்த நவ்வொடு சிங்கள நவ்வொடு. மைத்தம் எனபது எப்பபவ்வொது வபபௌத்த்தம்”
எனபத்தவ்வொக இருக்க பவண்டும் எனறை அக்கறறை.
விறன விறத்தத்த்தவன எறத்த அறக்கமுடியும்?
புத்திசவ்வொல ஆங்கிபலயர்களுக்கு உத்தவிய எலப்பபவ்வொலவ்வொ எதிரியவ்வொக
மைவ்வொற்றைம் வபறை உள்பளபய அப்பபவ்வொது உருவவ்வொன ஒரு கலவரம்
கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்த்தது.
உருவவ்வொன கலவரத்த்தவ்வொல் இந்த்த எலப்பபவ்வொலவ்வொ நவ்வொடு கடத்த்தப்பட்டு
வமைவ்வொரிஷியஸ் தீவில் அறடக்கப்பட்டு, கறடசியில் மீளவ்வொத் துயரில்
பபவ்வொய்ச் பசர்ந்த்தவ்வொர்.
ஏற்கனபவ உள்பள வந்த்த பபவ்வொர்த்துகீசியர்களும், ஹவ்வொலந்து
ஆட்சியவ்வொளர்களும் உள்பளயிருந்த்த வசல்வ வளத்றத்தத் த்தங்கள்
நவ்வொட்டுக்குக் வகவ்வொண்டு பபவ்வொகத்த்தவ்வொன நிறனத்த்தவ்வொர்கபள த்தவிர
ஆங்கிபலயர்கள் பபவ்வொல் நீண்ட கவ்வொலத் திட்டங்கள் எதுவம்
றவத்திருந்த்தவ்வொர்களவ்வொ? எனபது வத்தரியவில்றல.
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ஆனவ்வொல் வவள்றளயர்கள் அப்பபவ்வொது பிடித்த்த நவ்வொடுகளில்
எழுதிக்வகவ்வொண்டுருந்த்த கருப்புப் பக்கங்கறள இங்பகயும் முயற்சிக்க
உருவவ்வொனது த்தவ்வொன பிரித்த்தவ்வொளும் சூழ்ச்சிகளும் பினனவ்வொல் உருவவ்வொன
இனங்கள் சவ்வொர்ந்த்த எழுச்சியும்.
அந்நியர்கள் எவரும் இல்றல. உள்பள இருந்த்தது கறடசிச் சிங்கள
முடியவ்வொட்சிறயயும் முடித்த்தவ்வொகி விட்டது. கவ்வொட்டிக் வகவ்வொடுப்பத்தற்கும்,
கவிழ்த்து விடுவத்தற்கும் பவற தீவிலவ்வொ பபவ்வொய்த் பத்தட பவண்டும்?
கறடசியில் கவ்வொட்டிக்வகவ்வொடுத்த்தவர்களும் கண்ணீர் விட்டு த்தனிறமைச்
சிறறையிலருந்து பபவ்வொய்ச் பசர்ந்த்தவ்வொர்கள். சிங்கள பக்கங்களுக்கு
மைங்களம் பவ்வொடியவ்வொகி விட்டது.
அடுத்து மூத்த்தகுடி ஒனற பவ்வொக்கி உள்ளபத்த? அவர் த்தவ்வொன த்தமிழ்
மைனனர் பண்டவ்வொர வனனியன.
இலங்றகயில் உள்ள வனனிப்பகுதியின மைற்வறைவ்வொரு வபயர்
அடங்கவ்வொப்பற்ற, நல்ல மைவ்வொப்பவ்வொணவ்வொன (1790) எனறை மைனனனுக்குப்
பிறைகு ஆட்சிக்கு வந்த்தவர் த்தவ்வொன பண்டவ்வொர வனனியன.
வவள்றளயர்கள் (1803) கண்டி சிங்கள மைனனரின பமைல் பறடவயடுத்த்த
பபவ்வொபத்த இவர் ஆண்டு வகவ்வொண்டிருந்த்த பகுதிகளின பமைபலயும்
பறடவயடுப்றப நிகழ்த்தினர். ஆனவ்வொல் அந்த்தச் சமையத்தில்
பறடவயடுப்றப சமைவ்வொளித்து வவற்றி வகவ்வொண்டபத்தவ்வொடு மைட்டுமைல்லவ்வொமைல்
அப்பபவ்வொது ஆறனயிறைவ, இயக்கச்சிறபல், வவற்றிறலக்பகணி ஆகிய
பகவ்வொட்றடகறளயும் றகப்பற்றி வந்த்தவர்களுக்குப் பீதியூட்டி
றவத்துருந்த்தவ்வொர்.
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ஆங்கிபலயர்களுக்கு முனனவ்வொல் வந்த்தவர்களுக்கும் இந்த்தக் கதித்தவ்வொன
நடந்த்தது.
ஆறளவிட்டவ்வொல் பபவ்வொதும் எனறை பநவ்வொக்கத்தில் அனற அவர்கள் கவ்வொத்த்த
அறமைதி, இப்பபவ்வொது உள்ள ஆங்கிபலயர்களிடம் வசல்லுபடியவ்வொகுமைவ்வொ?
த்தமிழர்களின வமைவ்வொத்த்த வரலவ்வொற்றில் கறடசிப் பவ்வொண்டிய ரவ்வொஜ்யங்கள்
வறரக்கும் ஆள்கவ்வொட்டி த்தவ்வொபன வமைவ்வொத்த்த த்தமிழன சரித்திர
பக்கங்கறளத் த்தரித்திர பக்கமைவ்வொக மைவ்வொற்றியுள்ளது.
கவ்வொக்றக வனனியன எனபவனவ்வொல் கவ்வொட்டிக்வகவ்வொடுக்கப்பட்டு (1811)
உறடயவ்வொவூர் பநரிறடப் பபவ்வொரில் பண்டவ்வொர வனனியன
வகவ்வொல்லப்பட்டவ்வொர்.
ஆட்டம் இப்பபவ்வொது முடிவக்கு வந்து விட்டது.
எதிர்ப்பவர்கள் யவ்வொருமில்றல. எதிரிகறளக்கூட ஏறைக்குறறைய
ஒழித்த்தவ்வொகி விட்டது.
இப்பபவ்வொது முடியவ்வொட்சி இல்றல. முனங்குபவர்கள் கூட யவ்வொருமில்றல.
ரவ்வொஜவ்வொ, ரவ்வொணி, மைந்திரி எனற வமைவ்வொத்த்தப் வபவ்வொறப்பும் சூரியன
அஸ்த்தம்பிக்கவ்வொத்த நவ்வொட்டின ஆளுறமைக்குள் வந்து விட்டது.
ஆனவ்வொலும் இவர்கள் வத்தவ்வொடக்கத்தில் பகவ்வொட்றட அரசு, யவ்வொழ்பவ்வொண
அரசு, கண்டி அரசு எனற பிரித்து றவத்துக்வகவ்வொண்டு அப்பபவ்வொறத்தய
வசனறனயின மைகவ்வொண கட்டுப்பவ்வொட்டின கீழ் வகவ்வொண்டு வந்து ஆட்சி
புரிந்த்தனர். த்தமிழர்கள் வவ்வொழ்ந்த்த பகுதியில் (1797) ஆங்கிபலயர்களுக்கு
எதிரவ்வொக ஒரு கலகம் உருவவ்வொனது.
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ஒவவவவ்வொனறம் வசனறன மைகவ்வொண கவர்னர் உத்திரவக்கவ்வொகக்
கவ்வொத்துருப்பது பல பிரச்சறனகளுக்குக் கவ்வொரணமைவ்வொக அறமைந்துவிட
இலங்றகறயக் கவ்வொலணி நவ்வொடு எனறை அந்த்தஸ்து வகவ்வொடுத்து த்தனி
ஆளுநறரக் வகவ்வொண்டு ஆள்வது எனற முடிவவடுத்த்தனர்.
இலங்றகயின முத்தல் ஆளுனரவ்வொக (1798) பிறரவடரிக் நவ்வொர்த் எனபவர்
கீழ் வத்தனறனத்தீவின வவ்வொழ்க்றக முறறை முற்றிலும் மைவ்வொறைத்
வத்தவ்வொடங்கியது.
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12. பச்றசத்தீவ
நவ்வொம் இப்பபவ்வொது இந்தியவ்வொவடன பசர்த்து இலங்றகறயயும் ஆண்டுக்
வகவ்வொண்டுருக்கும் ஆங்கிபலயர்கறளப் பற்றிச் சற்ற புரிந்து வகவ்வொள்ள
முயற்சிப்பபவ்வொம்.
16 ஆம் நூற்றைவ்வொண்டில் வணிகத்திற்கவ்வொக இந்தியவ்வொவிற்குள் வந்த்தவ்வொர்கள்.
வந்த்தவர்களுக்கு இந்தியவ்வொ எனறை நவ்வொட்டின சூழ்நிறல,த்தட்பவவப்ப நிறல
பற்றி எதுவம் வத்தரியவ்வொது. உள்பள பபசிக்வகவ்வொண்டுருந்த்த வமைவ்வொத்த்த
வமைவ்வொழிறயப் பற்றிக் கூடத் வத்தளிவவ்வொக அறிந்துருப்பவ்வொர்களவ்வொ எனபதும்
சந்பத்தகபமை. கிழக்கிந்திய கம்வபனியின றத்தரியபமை அவர்கறள
இங்குக் வகவ்வொண்டு வந்து பசர்த்துருக்க பவண்டும்.
பநரிறடயவ்வொன வகவ்வொள்முத்தல் எனபபத்தவ்வொடு இந்தியவ்வொறவப் பற்றிய
அப்பபவ்வொறத்தய பல புறனக்கறத்தகளும் பமைற்கித்திய நவ்வொடுகளில் உலவிக்
வகவ்வொண்டிருந்த்ததும் ஒரு கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்த்தது. இங்குள்ள மைக்களுக்கு
வசல்வத்தின அருறமை வத்தரியவ்வொத்தவர்கள். இரத்தினங்கள் ஆங்கவ்வொங்பக
குவியல் குவியலவ்வொக கிடந்த்தவ்வொலும் மைக்களுக்கு அத்தன அருறமை
வத்தரியவில்றல. இது பபவ்வொனறை அவர்கள் வசவி வழிபய பகள்விப் பட்ட
பல வசய்திகபள அவர்கறள இந்தியவ்வொவிற்கு வகவ்வொண்டு வந்து
பசர்த்த்தது.
அனற நம்பிக்றகயுடன வந்த்தவர்கறள அவர்கள் பவ்வொர்க்கவ்வொத்த இந்திய
வவயில் த்தவ்வொன வரபவற்றைது.
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அனற வவயிறல வவனற நினறைவர்கள் வமைவ்வொத்த்த இந்தியவ்வொறவயும்
த்தங்கள் ஆளுறமைக்குள் வகவ்வொண்டு வந்து கணக்கில்லவ்வொ
வசல்வங்கறளயும் த்தங்கள் நவ்வொட்டுக்குக் வகவ்வொண்டு பபவ்வொய்ச் பசர்த்த்தனர்.
அனற வந்து இறைங்கியவர்களின எண்ணிக்றகயும், அப்பபவ்வொது
இந்தியவ்வொவின உள்பள வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்களின
எண்ணிக்றகறயயும் இனற நவ்வொம் பயவ்வொசித்துப் பவ்வொர்த்த்தவ்வொல் வியப்பும்,
விரக்தியுபமை இயல்பவ்வொய் பத்தவ்வொனறம்.
ஒரு வறகயில் பவ்வொர்த்த்தவ்வொல் அடுத்த்தவரிடம் அடிபணியும் குணம் எனபது
நமைக்கு இயல்பவ்வொனத்தவ்வொக இருந்துருக்குபமைவ்வொ எனற பத்தவ்வொனறகிறைது.
நீ எனன எதிர்பவ்வொர்க்கிறைவ்வொய்? நவ்வொபன அத்தற்கு முன உன முனனவ்வொல்
மைண்டியிட்டு நினற விடுகினபறைன எனபத்தவ்வொகத் த்தவ்வொன வத்தவ்வொடக்ககவ்வொல
இந்திய இலங்றக சரித்திர பக்கங்கள் கவ்வொட்டுகிறைது.
ஆங்கிபலயர்கள் இப்பபவ்வொது எப்படி இலங்றகக்கும் இந்தியவ்வொவிற்கும்
வபவ்வொதுவவ்வொக இருந்து வகவ்வொண்டு த்தங்கள் ஆளுறமைறய நிறலநிறத்தி
இருக்கிறைவ்வொர்கபளவ்வொ இறத்தப்பபவ்வொலபவ வத்தவ்வொடக்கத் த்தமிழ் மைனனர்களவ்வொன
கரிகவ்வொல் வபருவளத்த்தவ்வொன வத்தவ்வொடங்கி 13 ஆம் நூற்றைவ்வொண்டில்
ஒற்றறமையினறமையவ்வொல் சரிந்த்த பவ்வொண்டிய சவ்வொம்ரவ்வொஜ்யங்கள் வறரக்கும்
இந்த்த இலங்றக எனபதும் வபவ்வொதுவவ்வொனத்தவ்வொகத் த்தவ்வொன இருந்த்தது.
அனறறைய சூழ்நிறலயில் சிங்களம் எனவறைவ்வொரு வமைவ்வொழிபய இல்றல.
இனனும் வசவ்வொல்லப்பபவ்வொனவ்வொல் அனறறைய இலங்றகவயனபது
த்தமிழர்களின மைற்வறைவ்வொரு பூமியவ்வொகத்த்தவ்வொன இருந்த்தது. த்தமிழ்நவ்வொட்டிலருந்து
வசனற ஆண்ட மைனனர்கள் அத்த்தறன பபர்களும் வத்தவ்வொறலபநவ்வொக்குப்
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பவ்வொர்றவ எனபறத்தத் வத்தவ்வொல்றல பநவ்வொக்கமைவ்வொகக் கருதியிருப்பவ்வொர்கள்
பபவ்வொலும்.
வவ்வொழ்ந்து விட்டுச் வசனறை வமைவ்வொத்த்த மைனனர்கள் கவ்வொலத்தின மிச்சத்தில்
எச்சமைவ்வொகக் கூட இறதியில் எந்த்தத் த்தடயமும் நிறலவபறைவில்றல.
உள்பள வந்த்த பபவ்வொர்த்துகீசியர்கள் வத்தவ்வொடங்கி 1983 ஆம் ஆண்டு
நறடவபற்றை கருப்பு ஜுறல கலவரத்தின வறரக்கும் இருந்த்த மிச்சம்
மீதி அத்த்தறனயும் த்தமிழர்களின ஆவணங்கறளயும் ஆதிக்க
மைனப்பவ்வொனறமையில் சிங்கள ஆட்சியவ்வொளர்கள் தீயிட்டு மைகிழ்ந்த்தவ்வொர்கள்.
முத்தல் 13 நூற்றைவ்வொண்டுகளில் பசர்த்து றவத்த்த அத்த்தறன கறலப்
வபவ்வொக்கிஷங்களும் அடுத்து வந்த்த எட்டு நூற்றைவ்வொண்டுகளுக்குள்
ஏதுமினறி நீக்கப்பட்டுப் புதிய கட்டுக்கறத்தகள் மூலம் வரலவ்வொற
மைவ்வொற்றைப்பட்டது.
இலங்றகயின உள்பள அப்பபவ்வொது இரண்டு இனக்குழுக்களவ்வொக
இருந்த்தவர்கள் வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக ஒற்றறமையினறி வவ்வொழ்ந்த்ததும், வந்த்த
அந்நியர்கள் த்தங்கறள ஆட்டிப்பறடகினறைவ்வொர்கள் எனற வத்தரிந்த்த
பபவ்வொதும் மீறை முடியவ்வொமைல் த்தவித்த்ததும், அந்நியர்கள் ஒருவர் பின
ஒருவரவ்வொக உள்பள வந்து அமைளி துமுளியவ்வொன பபவ்வொதும் கூட
அக்கறறையில்லவ்வொமைல் வவ்வொழ்ந்த்தது எனபது ஒரு மைகத்த்தவ்வொன ஆச்சரியம்.
பபவ்வொர்த்துகீசியர்கள் (கிபி 1505 முத்தல் 1658 வறர) முழுறமையவ்வொக 150
ஆண்டுகள் இருந்து விட்டு, அவர்கறளத் வத்தவ்வொடர்ந்த்த வந்த்த டச்சு
ஆதிக்கம் (கிபி 1658 முத்தல் 1796 வறர) எனற இருவரும் மூனற
நூற்றைவ்வொண்டுகள் முழுறமையவ்வொக உள்பள இருந்த்தவ்வொர்கள் எனறைவ்வொல் எந்த்த
அளவிற்கு உள்பள வவ்வொழ்ந்த்தவர்கள் வவ்வொழ்ந்து இருப்பவ்வொர்கள்?
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16 ஆம் நூற்றைவ்வொண்டு வறரக்கும் பமைம்பட்ட கப்பல் வவ்வொணிபமும்,
கிபரக்க, பரவ்வொமைபுரி வணிகத் வத்தவ்வொடர்பும் பசர்ந்து அனறறைய
அவர்களின வவ்வொழ்க்றக த்தரத்றத்த பமைம்பட்டத்தவ்வொகத்த்தவ்வொபன மைவ்வொற்றியிருக்க
பவண்டும்.
ஏன மைவ்வொறைவ்வொமைல், த்தங்கறள மைவ்வொற்றிக்வகவ்வொள்ளவ்வொமைல் இருந்த்தவ்வொர்கள்?
நவீன ஆயுத்தங்கள், அவர்கள் உருவவ்வொக்கிய அச்சங்கள் எனற ஆயிரம்
கவ்வொரணங்கள் அணிவகுத்து நம் முனனவ்வொல் நினறைவ்வொலும் ஏன ஒனற
பசரவில்றல? அனற அவர்கறள ஒனறைவ்வொகச் பசர விடவ்வொத்த கவ்வொரணம்
எனனவவனற பயவ்வொசித்துப் பவ்வொர்த்த்தவ்வொல் வமைவ்வொத்த்த வீழ்ச்சிக்கும் கவ்வொரணம்
அவர்களிடம் இல்லவ்வொத்த ஓற்றறமையினறமை த்தவ்வொன எனற வசவ்வொல்லத்
பத்தவ்வொனறகிறைது. மைனனர்களவ்வொக இருந்த்தவர்களும்,ஆளுறமையின மூலம்
சகல சந்பத்தவ்வொஷங்கறளயும் அனுபவித்துக் வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்களும்
அனறறைய சூழ்நிறலயில் அவர்களுக்கு அதுவவவ்வொரு அதிகவ்வொரப்
பபவ்வொட்டி.
அவவளவ த்தவ்வொன.
த்தங்களின இருப்றப நிறல நிறத்துவது. மைற்றைவர்கறள முனபனறி வர
விடவ்வொமைல் த்தடுப்பது.
அத்தனவ்வொல் த்தவ்வொன கூற பிரித்துக் வகவ்வொண்டு கவ்வொட்டுக்கு அந்த்தப்பக்கம் நீ,
இந்த்தப்பக்கம் நவ்வொன எனபத்தவ்வொகத் த்தங்கள் வவ்வொழ்க்றகறயயும்
எண்ணங்கறளயும் சுருக்கிக்வகவ்வொண்டு வவ்வொழ்ந்த்தவ்வொர்கள்.
கடல் பயணத்தின மூலம் வந்த்தவர்களுக்கு இவர்கள்
கவ்வொட்சிப்வபவ்வொருளவ்வொக மைவ்வொறியதில் ஆச்சரியமில்றல.
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இனற வறரயிலும் ஏன பமைறல நவ்வொடுகளின ஆதிக்கத்றத்த நம்மைவ்வொல்
நிறத்த்த முடியவில்றல?. கல்வியறிவ, த்தங்கள் எண்ண உயர்வ
எனபவத்தல்லவ்வொம் மீறி அவர்களின ஒவவவவ்வொரு பவ்வொர்றவயும் ஒரு
கணக்குப் பவ்வொர்றவ த்தவ்வொன.
ஆள்பவர்களுக்கும், ஆள வர நிறனப்பவர்களுக்கும் அந்த்தக்
கணக்கு வத்தரியவில்றல எனறைவ்வொல் அபத்தவ்வொகதி த்தவ்வொன. ஆங்கிபலயர்கள்
ஒவவவவ்வொரு நவ்வொட்டுக்குள்ளும் அடி எடுத்து றவக்கும் பபவ்வொபத்த இந்த்த
எதிர்கவ்வொலக் கணக்குகறள, வணிகம் சவ்வொர்ந்த்த விசயங்கறளயும் மைனதில்
றவத்துக்வகவ்வொண்டு த்தவ்வொன த்தங்களுறடய ஆட்சி அதிகவ்வொரத்றத்த,
ஆளுறமை சட்ட திட்டங்கறளயும் உருவவ்வொக்கினவ்வொர்கள்.
இயற்றக வளம் இருக்கும் நவ்வொட்டில் வபரித்தவ்வொன கஷ்டம் இல்றல.
இல்லவ்வொத்த நவ்வொட்டில் எதிர்கவ்வொலத் த்தங்களின வளத்திற்கவ்வொன அத்த்தறன
முனபனற்பவ்வொடுகறளத் வத்தவ்வொடக்கம் முத்தபல வசய்யத் வத்தவ்வொடங்கினர்.
ஆனவ்வொல் இந்தியவ்வொறவப் பபவ்வொல இலங்றக வசவ்வொஸ்த்தமைவ்வொன பூமியல்ல.
வயலும் வயல் சவ்வொர்ந்த்த இடமும், மைறலயும், முகடுகளும்,சுற்றிலும்
சுகப்படுத்திக்வகவ்வொண்டுருக்கும் கடலும், கடல் சவ்வொர்ந்த்த விசயங்களும்
த்தவ்வொன அங்கு இருந்த்தன.
இத்தற்கு முனனவ்வொல் உள்பள வந்த்தவர்கள் முடிந்த்தவறர
சுருட்டிக்வகவ்வொண்டு, மிரட்டிக்வகவ்வொண்டு இருந்த்தவர்கள். அத்தற்கு பமைல்
அவர்கள் ஆறசப்பட்டவ்வொர்களவ்வொ இல்றல கர்த்த்தர் ஊழியத்தில் மைட்டும்
கவனமைவ்வொக இருந்த்தவ்வொர்களவ்வொ எனபறத்த நவ்வொம் ஆரவ்வொய பவண்டியதில்றல.
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ஆனவ்வொல் இப்பபவ்வொது உள்பள வந்துருப்பவர்கள் வவள்றள மைனம்
பறடத்த்தவர்கள். அவர்களின திட்டம் எனபது முனனவ்வொல் வந்து
இறைங்கியவர்கறளப் பபவ்வொல் மைட்டமைவ்வொகவவ்வொ இருக்கும்?
அனறறைய இலங்றகயின சூழ்நிறலயில், மிஞ்சிப் பபவ்வொனவ்வொல் ஒரு
இளநீர் குடித்து விட்டு அப்படிபய வமைவ்வொத்த்த இலங்றகறயயும் ஒரு சுற்ற
சுற்றி வரலவ்வொம். கவ்வொற்ற இத்தமைவ்வொக இருக்கும்.
படித்த்த ஆங்கிலக் கவிறத்தகறள முணுமுணுத்துக்வகவ்வொணடு
உற்சவ்வொகமைவ்வொக நறட பயிலலவ்வொம். பசித்த்தவ்வொல் வரண்டு மீனகறளப்
பிடித்துச் சுட்டுச் சவ்வொப்பிடலவ்வொம். வமைனக்வகட்டு இத்த்தறன தூரம் உள்பள
வந்த்தவர்கள் கவ்வொற்ற வவ்வொங்கவவ்வொ வந்துருப்பவ்வொர்கள்.?
அவர்கள் எழுத்த நிறனத்த்த கவிறத்தகளின விறத்தகள் இப்பபவ்வொது
வவறம் பவ்வொறைவ்வொங்கல்லவ்வொக, மைறலயவ்வொக, பயனபடுத்த்த முடியவ்வொத்த பூமியவ்வொக
இருந்த்தது. அவர்களின அனறறைய தீர்ககத்தரிசனப் பவ்வொர்றவ த்தவ்வொன
பினனவ்வொளில் இலங்றகறய உலகில் த்தறலசிறைந்த்த பத்தயிறல,
கவ்வொபிக்வகவ்வொட்றட விறளயும் பூமியவ்வொக மைவ்வொறைக் கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்த்தது.
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சங்க இலங்கியங்கள் வசவ்வொல்லும் முத்துத் தீவ பினனவ்வொளில்
முழுறமையவ்வொகப் பச்றசத் தீவவ்வொக மைவ்வொறியது. அவர்களின அனறறைய
சிந்த்தறனகள் த்தவ்வொன மைறலயகத் த்தமிழர்கள் எனவறைவ்வொரு புது இனத்றத்த
உருவவ்வொக்கியது. அவர்கள் த்தவ்வொன இந்தியவ்வொவில் இருந்து இலங்றகயில்
பத்தயிறல பத்தவ்வொட்டத்றத்த உருவவ்வொக்குவத்தற்வகனற அறழத்துச்
வசல்லப்பட்டவர்கள். இலங்றக சரித்திரப் பக்கங்களில்
கவ்வொலப்பபவ்வொக்கில் புறத்தவபவ்வொருளவ்வொய் மைவ்வொறியவர்கள்.
இந்தியவ்வொவில் இருந்து ஏன வசனறைவ்வொர்கள்?
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13. பரபத்தசியின கறத்தக்களம்
ஆங்கிபலயர்கள் இந்தியவ்வொவிற்குள் கிழக்கிந்திய நிறவனம் எனறை
வபயரில் உள்பள வந்த்த (கிபி 1600/1700) கவ்வொலத்தில், கிழக்கிந்திய
நிறவனத்தில் பகயன எனபவர் கவர்னரவ்வொக இருந்த்தவ்வொர்.
இவர் த்தவ்வொன முத்தன முத்தலவ்வொக இங்குள்ளவர்களின வறறமைறயப்
பயனபடுத்தித் த்தங்கள் ஆளுறமையில் இருந்த்த நவ்வொடுகளுக்குக் கூலயவ்வொக
அறழத்துச் வசல்லும் புனித்தப் பணிறயத் வத்தவ்வொடக்கத்தில் வத்தவ்வொடங்கி
றவத்த்தவர்.
கிபி 18,19 ஆம் நூற்றைவ்வொண்டுகளில் இந்தியவ்வொவில் வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக 24
பஞ்சங்கள் த்தவ்வொக்கியது. இத்தன கவ்வொரணமைவ்வொக அடிப்பறட மைக்களின
வவ்வொழ்வவ்வொத்தவ்வொரம் மிகக் கடுறமையவ்வொகப் பவ்வொதிக்கப்பட்டது. ஆங்கிபலயர்கள்
வருவத்தற்கு முன இந்தியவ்வொறவப் பல்பவற மைனனர்கள் அங்கங்பக
ஆண்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்த பபவ்வொது அவர்கள் மைக்களுக்குப் பபவ்வொட்ட வரி
எனபது விறளயும் நிலத்தில் ஆறில் ஒரு பங்கு அல்லது மூனறில் ஒரு
பங்கு மைட்டுபமை.
ஆனவ்வொல் பினனவ்வொல் வந்த்த ஆங்கிபலயர்களுக்கு இந்த்தப் பஞ்சவமைனபது
ஒரு வபவ்வொருட்பட அல்ல. ஆங்கிபலயர்கள் விறளயவ்வொத்த நிலத்திற்கும்
பசர்த்து வரிறய பபவ்வொட வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்கள். அந்த்த வரிகறளக் கட்ட
முடியவ்வொத்தவர்கள் த்தங்கறளக் கவ்வொப்பவ்வொற்றிக்வகவ்வொள்ள எங்பகயவ்வொவது
பயணப்பட பவண்டிய சூழ்நிறல இயல்பவ்வொகபவ உருவவ்வொனது.
அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன புலம் வபயர்ந்த்த பயணங்கள் அதிகமைவ்வொகத்
வத்தவ்வொடங்கியது. உலகவமைங்கும் பத்தறவப்படும் பவறலக்குக் கிளம்பத்
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வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்கள். குறிப்பவ்வொக அப்பபவ்வொது வத்தனனிந்தியவ்வொவில் த்தவ்வொன
அதிக வவளிபயற்றைம் நடந்த்தது. ஜவ்வொதியவ்வொல் ஒடுக்கப்பட்டு, அடிப்பறட
வவ்வொழ்வவ்வொத்தவ்வொரப் பிரச்சறனகளுடன வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்கள்,
த்தவ்வொழ்த்த்தப்பட்டவர்கள் எனற வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொகக் கூட்டம் கூட்டமைவ்வொகத் வத்தன
ஆப்ரிக்கவ்வொ, பீஜீத்தீவ, வமைவ்வொரிசியஸ், இலங்றக, மைபலசியவ்வொ, சிங்கப்பூர்,
பர்மைவ்வொ, வியட்நவ்வொம், எனற வத்தவ்வொடங்கி எங்வகங்கு வவ்வொய்ப்பு இருக்கிறைபத்தவ்வொ
அங்பகவயல்லவ்வொம் பயணப்படத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்கள்.
வத்தனனிந்தியவ்வொவின கடற்கறர ஓட்டிய கிரவ்வொமைங்களுக்கு அனறறைய
கவ்வொலகட்டத்தில் அருபக வத்தரிந்த்த இலங்றகத் தீவ உண்றமையிபலபய
வசவ்வொர்க்கத் தீவவ்வொகத் த்தவ்வொன வத்தரிந்திருக்க பவண்டும்.
கண்டி முடியவ்வொட்சிறய முடிவக்குக் வகவ்வொண்டு வந்த்ததும்
ஆங்கிபலயர்கள் புத்த்தளத்தில் இருந்து கண்டி வறரக்கும்
பத்தவ்வொட்டங்கறள உருவவ்வொக்கிக் வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்கள். கண்டிறய த்தங்கள்
ஆளுறமைக்குள் வகவ்வொண்டு வந்த்த அடுத்த்த ஐந்து வருடங்களுக்குப் பிறைகு
(1820) கவ்வொபி பயிர் வசய்வத்தற்கவ்வொன பூர்வவ்வொங்க பவறலறயத் வத்தவ்வொடங்க
ஆரம்பித்த்தனர்.
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வத்தவ்வொடக்கத்தில் அவர்களின முயற்சி வவற்றி அளித்த்த பபவ்வொதிலும்
முழுறமையவ்வொன பலன கிறடக்கவில்றல.
பவ்வொர்னஸ் எனறை ஆங்கிபலயர் பபரவ்வொத்தறனப் பூங்கவ்வொவிற்கு அருகில்
கனவனவ்வொருவில் எனறை இடத்தில் கவ்வொபி பயிருக்வகனற ஒரு
பத்தவ்வொட்டத்றத்த அறமைத்த்தவ்வொர்.
கம்பறள (1823) சிங்கபிட்டிய பகுதியில் இரவ்வொணுவ பசறவ வசய்து
வகவ்வொண்டுருந்த்த பகப்டன வஹனரி பர்ட் எனபவர் இந்தியவ்வொவிலருந்து
வகவ்வொண்டு வரப்பட்ட 14 குடும்பத் வத்தவ்வொழிலவ்வொளவ்வொர்கறளப் பயனபடுத்திக்
கவ்வொப்பிச் வசடி வளர்த்து 600 பவண்ட சம்பவ்வொரித்த்தவ்வொர்.
இத்தன த்தவ்வொக்கத்தில் உருவவ்வொனது த்தவ்வொன 1880 வறரக்கும் மைறலயகம்
முழுவதும் கவ்வொப்பிப் பயிர் மைட்டும் எனறை நிறல உருவவ்வொனது.
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கரடு முரடவ்வொன பவ்வொறறைகளும், மைறலயின கற்கறள நீக்கி சமைத்தளமைவ்வொக்கி
பத்தவ்வொட்டமைவ்வொக மைவ்வொற்றி மைகத்த்தவ்வொன சவ்வொத்தறனகறள உருவவ்வொக்கியவர்கள்
அத்த்தறன பபர்களும் கல்வி அறிவ இல்லவ்வொத்த, த்தங்களின உறழப்பு
ஒனறினவ்வொல் மைட்டுபமை சவ்வொதித்துக் கவ்வொட்டியவர்கள். இவர்களின
உறழப்பப, படிப்படியவ்வொக இலங்றக எனறை கவ்வொலணியவ்வொதிக்க நவ்வொட்டின
வபருத்த்த வருமைவ்வொனத்திற்கும் கவ்வொரணமைவ்வொக அறமைந்த்தது.
அடிப்பறட வசதிகள் கூட இல்லவ்வொத்த எட்டுக்கு பத்து எனறை லயன
வீடுகள் த்தவ்வொன கறடசிக் கவ்வொலக் கட்டத்தில் அவர்கள் வபற்றை வபரும்
வசதிகள். இந்த்த இடத்தில் இருந்து வகவ்வொண்டு, த்தங்கறளயும்
அழித்துக்வகவ்வொண்டு ஆங்கிபலயர்களின வணிக லவ்வொபத்திற்கவ்வொகத்
த்தங்கள் வவ்வொழ்க்றக வத்தவ்வொறலத்த்தவர்கள் த்தவ்வொன இந்த்த மைறலயகத்
த்தமிழர்கள்.
மைறலயக த்தமிழர்களின வரலவ்வொற எனபது பூர்வவ்வொங்கமைவ்வொக 1824 முத்தல்
வத்தவ்வொடங்குகிறைது. வத்தவ்வொடக்கத்தில் உருவவ்வொக்கப்பட்ட 5,000 ஏக்கரில்
10,000 பபர்கள் வகவ்வொண்டு உருவவ்வொக்கப்பட்ட இந்த்தப் பணம் வகவ்வொழிக்கும்
பத்தவ்வொட்டமைவ்வொனது வளர்ந்து 1881 வறரக்கும் உயர்ந்த்த 2,60,000 ஏக்கரவ்வொக
மைவ்வொற்றைம் வபற்றைது.
இந்த்தத் பத்தவ்வொட்டம் முழுறமையும் அப்பபவ்வொது இலங்றகயின உள்பள
இருந்த்த ஐபரவ்வொப்பியர்களிடம், பமைல் த்தட்டு வர்க்கத்தினரிடமும் இருந்த்தது.
வத்தவ்வொடக்கத்தில் ஆங்கிபலயர்களவ்வொல் 6 ஷில்லங் எனறை அளவிற்குத்
பத்தவ்வொட்டம் உருவவ்வொக்க நிறனப்பவர்களுக்கு இடங்கள் விற்க்கப்பட்டது,
நவீன கடல் பயணங்கள் உருவவ்வொகவ்வொத்த கவ்வொலமிது,
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இலங்றகக்குப் பயணிக்க பவண்டியவர்கள் இரவ்வொபமைஸ்வரத்திற்குச்
வசனற த்தனுஷ்பகவ்வொடியில் இருந்து சிறபடகு, வல்லத்தின மூலமைவ்வொகத்
த்தறலமைனனவ்வொர் துறறைமுகத்திற்குப் பபவ்வொய்ச் பசர பவண்டும். இறைங்கும்
இடத்தில் இருந்து பல றமைல்கள், பல நவ்வொட்கள் நடந்து பபவ்வொய்க்
குறிப்பிட்ட இடத்திற்குச் வசனறைறடய பவண்டும். சந்த்தர்ப்ப
சூழ்நிறலக்பகற்றைபடி, பத்தவ்வொணி, சிற படகு, கப்பல் எனற மைவ்வொறி மைவ்வொறி
இவர்கறள அறழத்துச் வசனற வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்கள்.
பவ்வொதுகவ்வொப்பு இல்லவ்வொத்த கவ்வொலகட்டத்தில் வசல்லும் கப்பல்கள்
விபத்துக்குள்ளவ்வொவதும், அந்த்தப் பயணம் பரித்தவ்வொபமைவ்வொய்ப் பவ்வொதியில்
முடிவது அனறைவ்வொட நிகழ்ச்சியவ்வொக இருந்த்தது. இந்த்தக் கூல கப்பறல
அறழத்துக்வகவ்வொண்டு வசனறை ஆதிவலட்சுமி எனறை கப்பல் மூழ்கி
அதில் பயணித்த்த அத்த்தறன பபர்களும் இறைந்த்தனர்.
இந்த்தக் கவ்வொலகட்டத்தில் பமைறல நவ்வொட்டில் றடட்டவ்வொனிக் கப்பல்
மூழ்கியதும் நடந்த்தது. அந்த்தக் கப்பலுக்குப் பினனவ்வொளில் கிறடத்த்த புகழ்
கூடத் த்தமிழர்கள் பயணித்த்த கப்பலுக்கும் கிறடக்கவில்றல.
இலங்றகறயப் பசுறமை பூமியவ்வொக மைவ்வொற்றியவர்களுக்கும் உண்றமையவ்வொன
அங்கீகவ்வொரம் இறதி வறரக்கும் கிறடக்கவ்வொத்தது அழ கூடத்
பத்தம்பில்லவ்வொமைல் வவ்வொழ்ந்த்தவர்களின பசவ்வொக வரலவ்வொற..
இந்த்த மைறலயகத் த்தமிழர் எனறை கிறள நதி மூலம் த்தவ்வொன
ஆங்கிபலயர்களின வருமைவ்வொன நதி வவள்ளப் வபருக்வகடுத்து ஓடியது.
த்தறலமைனனவ்வொரில் இறைங்குபவர்கள் கவ்வொல்நறடயவ்வொகபவ மைறலயகம்
பபவ்வொய்ச் பசர பவண்டும். மைறலயகம் பபவ்வொய்க் கண்டி பபவ்வொய்ச்
பசர்வத்தற்கு ஒரு மைவ்வொத்தம் கவ்வொல அவகவ்வொசம் கூட ஆகலவ்வொம். அப்பபவ்வொது
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துறண கவலக்ட்ர் வபவ்வொறப்றப வகித்த்த பிரிப்ஸ் ஏ டம்பளர் த்தயவ்வொரித்த்த
அறிக்றகயினபடி 1867 ஆம் ஆண்டுப் புறைப்பட்டவர்களின
எண்ணிக்றக 639 பபர்கள்.
மைறலயகம் பபவ்வொய்ச் பசர்ந்த்தவர்கள் 186. மைற்றைவர்கள் அத்த்தறன
பபர்களும் வசல்லும் வழியிபலபய இறைந்த்தனர்.
பபவ்வொய்ச் பசர்ந்த்தவர்கள் அங்கு உயிர் பிறழத்து வவ்வொழ்வதும் அடுத்த்த
மைகத்த்தவ்வொன சவ்வொத்தறன. 1841 க்கும் 1846 க்கும் இறடயிலவ்வொன ஆற
ஆண்டுகளில் வசனற அறடந்த்தவர்களில் வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக 90 ஆயிரம்
பபர்கள் இறைந்து பபவ்வொனவ்வொர்கள்.
உலக நவ்வொகரிகம் வளரத் வத்தவ்வொடங்கிய பபவ்வொது மைனித்த நவ்வொகரிகமும் வளரத்
வத்தவ்வொடங்கியது. இத்தன வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக மைனித்தர்கறள அடிறமையவ்வொக
றவத்து பவறல வவ்வொங்குத்தல் எனவறைவ்வொரு பகவல நவ்வொகரிகமும் வளரத்
வத்தவ்வொடங்கியது. மைனித்தர்கறள அடிறமையவ்வொக றவத்துக்வகவ்வொள்ளும்
அவமைரிக்க நவ்வொகரிகமும், கருப்பின மைக்களின அவஸ்த்றத்தகளும் நவ்வொம்
படித்த்த வமைவ்வொத்த்த சரித்திர பக்கங்களும் உணர்த்தியத்தவ்வொக இருப்பத்தவ்வொல்
அது இங்பக பத்தறவயில்றல .
கருப்பின மைக்கறள விடுவிக்க அனவறைவ்வொரு லங்கன உருவவ்வொனவ்வொர்.
ஆனவ்வொல் இந்த்த மைறலயக மைக்களின வவ்வொழ்க்றகயின இறதி வறரக்கும்
எவருபமை அவர்களின நல்வவ்வொழ்வ எனறை பநவ்வொக்கத்தில்
அணுகியதில்றல. இலங்றக சுத்தந்திரம் வபற்றை பபவ்வொதும், அத்தற்குப்
பிறைகும் பவ்வொதிக்கப்பட்டதில் இவர்கபள முத்தனறமையவ்வொனவர்களவ்வொக
இருக்கினறைவ்வொர்கள்.
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உலகில் கூல எனறை வசவ்வொல் அறிமுகமைவ்வொனபத்த பிரிட்டிஷ்
நவ்வொடவ்வொளுமைனறைத்த்தவ்வொல் இயற்றைப்பட்ட (1833) அடிறமை ஒழிப்புச்
சட்டத்திற்குப் பிறைகு த்தவ்வொன. அத்தன பிறைகு த்தவ்வொன அடிறமை எனறை
வவ்வொர்த்றத்த மைவ்வொறி கூல எனறை வசவ்வொல் உருவவ்வொனது.
வவள்றள மைக்களுக்கு அனறறைய கவ்வொலகட்டத்தில் இந்தியர்கள்
எனபவர்கள் அத்த்தறன பபர்களுபமை கூலகள் த்தவ்வொன.
மைகவ்வொத்மைவ்வொ கவ்வொந்தி பவ்வொரிஸ்டர் பட்டம் வவ்வொங்கிய பபவ்வொதும் அவர்கள்
அறழத்த்த வபயர் பவ்வொரிஸ்டர் கூல.
கப்பபலவ்வொட்டிய வஉசியின கப்பலுக்குக் கூல கப்பல் எனற த்தவ்வொன
அறழத்த்தவ்வொர்கள்.
இலங்றகயில் பத்தயிறலத் பத்தவ்வொட்ட உருவவ்வொக்கத்திற்கவ்வொக
ஆங்கிபலயர்கள் முனபனற்பவ்வொடுகறளச் வசய்து வகவ்வொண்டுருந்த்தறத்தப்
பபவ்வொலபவ பக்கத்து மைபலசியவ்வொ தீபகற்பத்றத்தயும் ரப்பர் கவ்வொடவ்வொக மைவ்வொற்றை
முயற்சித்துக் வகவ்வொண்டுருந்த்தனர்.
அப்பபவ்வொது ரப்பர் உற்பத்தில் பிபரசில் உலகின முத்தனறமையவ்வொன நவ்வொடவ்வொக
இருந்த்தது.
1877 ஆம் ஆண்டுச் சர் வஹனரி விக்ரஹவ்வொம் எனறை ஆங்கிபலயர்
பிபரசிலலருந்து 20 ரப்பர் மைரக் கனறகறளத் திருட்டுத்த்தனமைவ்வொகக்
வகவ்வொண்டு வந்து மைபலசியவ்வொ பூமியில் நட்டவ்வொர். 20 ரப்பர் மைரக்கனறகள்
எனபது வசனறை த்தமிழர்களின உறழப்பவ்வொல் பிற்கவ்வொலத்தில் மைபலசியவ்வொ
முழுக்க ரப்பர் கவ்வொடவ்வொக மைவ்வொறியது.
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பபவ்வொர்த்துகீசியர்களின ஆளுறமையில் இலங்றக இருந்த்த பபவ்வொது எப்படி
இந்தியவ்வொவில் இருந்து வந்த்த பபவ்வொர்த்துகீசிய பறடகள் வந்து உத்தவியபத்தவ்வொ
அபத்த பபவ்வொல் ஆங்கிபலயர்களின ஆட்சியில் இருந்த்த பக்கத்து
நவ்வொடுகளும் இந்த்தக் கூல பண்டமைவ்வொற்றை முறறையும் வத்தவ்வொடங்கி றவக்க
நவ்வொனகு புறைமும் த்தண்ணீர் எனபது பபவ்வொல ஆங்கிபலயர்களுக்கு நவ்வொனகு
திறசகளுபமை சவ்வொத்தகமைவ்வொக இருந்த்தது..
ஏன இலங்றகயின உள்பள வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்கறளத்
பத்தவ்வொட்ட பவறலக்குக் வகவ்வொண்டு வசல்லவில்றல?
முத்தலும் முக்கியமைவ்வொன கவ்வொரணம் அறழத்துச் வசல்லப்பட்ட கூலக்கவ்வொன
சம்பளம் எனபது சில பத்தங்கவ்வொய்கள், மைரக்கவ்வொல் அரிசி, த்தங்குவத்தற்குத்
துணியவ்வொல்,வத்தனனங்கீற்றைவ்வொல் பவயப்பட்ட கூடவ்வொரம்.
அதுவம் சரிந்த்த ஏபத்தவ்வொ ஒரு மைறலக்குனறகளின ஓரத்தில் அறமைந்து
இருக்கும். வத்தவ்வொற்ற பநவ்வொய், விஷக்கவ்வொய்ச்சல்,
மைர்மைபநவ்வொய்கள்,பூச்சிக்கடிகள் எனற வத்தவ்வொடங்கி அத்த்தறன
அவஸ்த்றத்தகறளயும் அவர்களின அனறைவ்வொட வவ்வொழ்க்றக
எதிர்வகவ்வொண்டது.
பிறழத்து உறழத்த்தவர்கள் பவ்வொக்யவவ்வொனகள். அப்பபவ்வொது இறைந்த்தவர்கள்
புண்ணியவவ்வொனகள். இந்த்த மைறலயகத்திற்கு நடந்து வரும் பபவ்வொது
இறைந்த்தவர்களின பிணத்றத்தக் கூட எடுக்க ஆள் இருக்கவ்வொது.
அப்படிபய மைக்கிப்பபவ்வொய், நடந்து வசல்லும் பவ்வொறத்தயிபலபய
எலும்புக்கூடுகளும், அதுபவ வமைதுவவ்வொகச் சுண்ணவ்வொம்பு பபவ்வொல் மைவ்வொறி
அந்த்தத் த்தடம் மைவ்வொறியிருப்பதும் கடந்து வசல்வபவர்கள் இயல்பவ்வொகக்
கவ்வொணும் கவ்வொட்சியவ்வொக இருந்த்தது.
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ஆனவ்வொல் இவர்கறள இங்குக் வகவ்வொண்டு வந்து பசர்க்கவம், அத்தற்குப்
பினனவ்வொல் இருந்த்த ஆங்கிபலயர்களின வறலபினனல் நிர்வவ்வொக
அறமைப்பும், அத்தற்வகனற பவ்வொடுபட்ட நல்லவர்களுக்கு
ஆங்கிபலயர்கள் றவத்திருந்த்த வபயர் கங்கவ்வொணிகள்.
கண் கவ்வொணிப்பவர்கள் எனபது த்தவ்வொன கங்கவ்வொணிகள் எனற மைவ்வொறியது.
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் இருந்து வசனற கங்கவ்வொணி பவறல பவ்வொர்த்த்தவரின மைகன
த்தவ்வொன பினனவ்வொளில் பத்தவ்வொட்டத் பத்தவ்வொழிலவ்வொளர்களின த்தறலவரவ்வொக இருந்த்த
வத்தவ்வொண்றடமைவ்வொன.
இனற வறரயிலும் ஆங்கிபலயர்கள் எனபவர்கள் இந்தியவ்வொவில் வந்து
இருக்கவ்வொவிட்டவ்வொல் நவ்வொம் இந்த்த அளவிற்கு நவ்வொகரிகம் வபற்றைவர்களவ்வொக
மைவ்வொறியிருக்க மைவ்வொட்படவ்வொம் எனறை ஒரு கருத்றத்தப்பபவ்வொல,
ஆங்கிபலயர்களின புத்திசவ்வொலத்தனத்றத்தயும் த்தங்களுறடய சுரண்டல்
மைனப்பவ்வொனறமைக்கவ்வொக எந்த்த அளவிற்குச் வசல்வவ்வொர்கள் எனபறத்த
உள்பள நுறழந்து பவ்வொர்ப்பபவ்வொம்.
அப்பபவ்வொது த்தமிழ்நவ்வொட்டில் உருவவ்வொகியிருந்த்த பஞ்சம், ஆங்கிபலயர்கள்
வசூலக்கும் ரயத்துவவ்வொரி வரிக் வகவ்வொடுறமைகள் எனற வவ்வொழ முடியவ்வொமைல்
வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்கறள ஆள்பிடி கூட்டம் அறலந்து திரிந்து
இவர்கறளப் வபவ்வொட்டலம் பபவ்வொல் மைவ்வொற்றி ஏற்றிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
" உங்கள் நல்வவ்வொழ்வ இலங்றகயில் இருக்கிறைது. உணவ உறட,
த்தங்குமிடம், பபவ்வொக்குவரத்துச் வசலவ இலவசத்துடன நல்ல சம்பளம் "
எனற கூவிக்கூவி இந்த்தக் கூட்டத்றத்தக் கடல் கடக்க
றவத்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்தனர். இத்தற்வகனற ஏற்கனபவ இலங்றக
பத்தவ்வொட்டங்களில் பணிபுரிந்து ஓரளவிற்கு அனுபவம் உள்ளவர்கறளக்
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கங்கவ்வொணிகள் எனற வபயரிட்டுத் த்தமிழ் நவ்வொடு முழுக்க அனுப்பி
றவத்துருந்த்தனர்.
இவர்கள் த்தவ்வொன அனறறைய ஆள்பிடிகள்.
இத்தற்வகனற த்தமிழ்நவ்வொடு முழுவதும், வசங்கல்பட்டு, வட ஆற்கவ்வொடு,
வத்தனனவ்வொற்கவ்வொடு, பசலம், பகவ்வொயமுத்தூர்,
திருச்சிரவ்வொப்பள்ளி,புதுக்பகவ்வொட்றட, த்தஞ்சவ்வொவூர்,திருவநல்பவல,
இரவ்வொமைநவ்வொத்தபுரம் எனற அத்த்தறன பகுதிகளிலும் அலுவலகம்
திறைக்கப்பட்டது.
இத்தற்குப் வபயர் எஸ்படட் பமைபனஜ்வமைனட் ஆபிஸ்
எனறைறழக்கப்பட்டது. பத்தர்ந்வத்தடுக்கப்பட்டவர்கறள அந்த்தந்த்த
பகுதிகளில் இருக்கும் கிரவ்வொமை முனசீப், நிர்வவ்வொக வருவவ்வொய்த்துறறை
ஆய்வவ்வொளர்கள் மூலம் சவ்வொனறித்தழ்கள் வழங்கப்படும். வசல்பவர்களின
குடும்ப முழுவிபரங்கள் பசகரிக்கப்பட்டு அந்த்தந்த்த பகுதி கவ்வொவல்துறறை
ஒத்துறழப்புடன வபரும்பவ்வொலும் ரயில் மூலமைவ்வொக மைண்டபம் முகவ்வொமிற்குக்
வகவ்வொண்டு வந்து பசர்க்கப்படுவவ்வொர்கள்.
மைண்டபம் வந்து பசர்பவர்கறளத் த்தனுஷ்பகவ்வொடி மைவ்வொர்க்கமைவ்வொகத்
த்தறலமைனனவ்வொருக்கும், திருவநல்பவலயில் உள்ள வவ்வொஞ்சி
மைணியவ்வொச்சியில் உள்ள இறடத்த்தங்கல் முகவ்வொமைவ்வொன த்தட்டப்பவ்வொறறையில்
இருந்து தூத்துக்குடி வழியவ்வொகக் வகவ்வொழும்புக்கு, புத்த்தளம் பகுதிக்கும்
வகவ்வொண்டு வசல்லப்பட்டனர்.
இலங்றகக்குக் வகவ்வொண்டு வசல்வத்தற்கு முன உருவவ்வொக்கப்பட்டுள்ள
இறடத்த்தங்கல் முகவ்வொமில் இருக்கும் ஆங்கில அதிகவ்வொரிகள்
வந்த்தவர்கறளப் பரிபசவ்வொதித்து, த்தடுப்பு ஊசிகள் பபவ்வொடப்பட்டுக்
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கவனமைவ்வொக அவர்களின உடல் ஆபரவ்வொக்கியத்றத்தக் கணக்கில்
எடுத்துக்வகவ்வொண்டு மிஞ்சுபவர்கறள மைட்டும் அனுப்பி
றவத்துக்வகவ்வொண்டு இருந்த்தனர்.
ஒவவவவ்வொருவரும் அவரவர் வசவ்வொந்த்த ஊரில் இருந்து ஒவவவவ்வொரு
இடமைவ்வொக மைவ்வொறி கறடசியவ்வொக முகவ்வொமிற்கு வருவது வறரக்கும்
ஒவவவவ்வொருவருக்கும் ஒரு அறடயவ்வொள எண் வழங்கப்பட்டு
இறதிவறரக்கும் அந்த்த மைனித்தர்கள் உயிரற்றை ஜடமைவ்வொகத்த்தவ்வொன
கருத்தப்பட்டு நகர்த்திக்வகவ்வொண்டு வந்த்தனர்.
இலங்றகயின சீபத்தவ்வொஷ்ண நிறலயின கவ்வொரணமைவ்வொகச் வசல்வத்தற்கு முன
ஒவவவவ்வொருவருக்கும் ஒரு கம்பிளி, பவஷ்டி, சட்றட, பசறல
வழங்கப்படும். இலங்றகயில் எந்த்தப் பகுதியில் பபவ்வொய்
இறைங்குகிறைவ்வொர்கபளவ்வொ, அங்கிருந்து குறிப்பிட்ட பத்தவ்வொட்டத்திற்கு நடந்து
த்தவ்வொன வசல்ல பவண்டும்.
இறடபய திருடர்கள், விலங்குகள், வித்யவ்வொசமைவ்வொன பருவநிறல, உணவ,
நீர் இல்லவ்வொமைல் வறைண்ட நவ்வொக்கும், வமைலந்த்த பத்தகமுமைவ்வொய்ப் பபவ்வொய்ச்
பசர்பவர்கள் மிகக் குறறைவ. உறழக்கத் வத்தவ்வொடங்கியவர்கள் இறடயில்
திரும்பி வர முடியவ்வொது. அத்தற்வகனற சிறைப்புக் கட்டுப்பவ்வொடுகள்.
அப்படியும் த்தப்பித்து வர நிறனப்பவர்கள் இத்தற்வகனற
வளர்க்கப்படும் நவ்வொய்களின கடிகளில் இருந்து அத்த்தறன எளித்தவ்வொகத்
த்தப்பி வவளிபய வந்து விட முடியவ்வொது.
இத்தற்வகல்லவ்வொம் சிகரம் றவத்த்தவ்வொற் பபவ்வொல் ஊரில் இருந்து கிளம்பியது
முத்தல் பத்தவ்வொட்டத்திற்கு வந்து பசர்ந்து வறரக்கும், உணவ, வபற்றை உறட,
அறழத்து வந்த்த கங்கவ்வொணிகளின கூல அத்த்தறனயும் இவர்களின
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உறழப்பினவ்வொல் கிறடத்த்த சம்பளத்தில் இருந்து எடுத்துக்வகவ்வொள்ளப்பட்ட
வகவ்வொடுறமையும் நடந்த்தது.
கவ்வொபி பயிறக்கு பிறைகு உருவவ்வொன பத்தயிறல பத்தவ்வொட்டங்களும், இத்தன
வத்தவ்வொடர்பவ்வொக அறமைக்கப்பட பவண்டிய சவ்வொறல மைற்றம் புறை வசதிகறள
ஈடுகட்டும் வபவ்வொருட்டு இந்தியவ்வொவில் இருந்து பமைனபமைலும் ஆட்கள்
த்தருவிக்கப்பட்டனர்.
ஆள் கிறடக்கவ்வொத்த பட்சத்தில் அங்கங்பக ஆங்கிபலயர்களவ்வொல்
வசயற்றகயவ்வொகப் பஞ்சத்றத்த உருவவ்வொக்கப்பட்டது. ஆந்திரவ்வொவில்
(1833/34) குண்டூர் பகுதியில் உருவவ்வொக்கப்பட்ட பஞ்சவ்வொத்த்தவ்வொல் 30 முத்தல்
50 சத்தவிகித்த அடிப்பறட மைக்கள் இறைந்து பபவ்வொனவ்வொர்கள். 1876 முத்தல் 78
வறரக்கும் த்தமிழ்நவ்வொட்டில் த்தஞ்சவ்வொவூர் பகுதியில் 40 லட்ச மைக்கள் இந்த்தப்
பஞ்சத்த்தவ்வொல் வசத்து மைடிந்த்தனர்.
மைறலயகத்திற்கு வரும் மைக்களின எண்ணிக்றகயும் நவ்வொளுக்கு நவ்வொள்
அதிகமைவ்வொனது.
1869 ஆம் ஆண்டு உருவவ்வொன புதிய பநவ்வொயினவ்வொல் (வகமிலயவ்வொ
வவஸ்ரித்தவ்வொ டிறிக்ஸ்) வபருமைளவ கவ்வொபி பயிர் சவ்வொகுபடி பவ்வொதிக்கப்பட்டத்தவ்வொல்
பவ்வொதிக்கும் பமைற்பட்டவர்கள் பஞ்சறடந்த்த கண்களுடன திரும்பி
வந்த்தனர்.
இத்தன கவ்வொரணமைவ்வொக மைவ்வொற்ற பயிரவ்வொகத் பத்தயிறல உருவவ்வொக்கப்பட்டு
அத்தன மீது கவனம் திரும்பியது. 1867 ஆம் ஆண்டு பஜம்ஸ் வரய்லர்
வத்தல்வத்தவ்வொட்றடக்கு அருகில் லூல் சுந்த்தரத் பத்தவ்வொட்டத்தில் முத்தலவ்வொவது
வர்த்த்தக ரீதியவ்வொன பத்தயிறலத் பத்தவ்வொட்டத்றத்த அறமைத்த்தவ்வொர். இவர் த்தவ்வொன
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இனறறைய இலங்றக பத்தயிறல பத்தவ்வொட்டத்தின த்தந்றத்த எனற
அறழக்கப்படுகினறைவ்வொர்.
1877 ஆம் ஆண்டுக்குள் 1.46.000 பபர்கள் வகவ்வொண்டு வந்து
குடியமைர்த்த்தப்பட்டனர்.
பகரளவ்வொவில் இருந்து வசனறை மைறலயவ்வொளிகள் பத்தவ்வொட்டப்பகுதியின
உள்பள பத்தநீர் கறட உரிறமையவ்வொளர்களவ்வொகவம், மைற்றை மைறலயவ்வொளிகள்
சிற ஆறலகளிலும் பணிபுரிந்த்தனர். மீத்தம் உள்ள ஆறலகளில்
பணிபுரிந்த்தவர்களில் மூனறில் ஒரு பங்கினர் அங்குள்ள ஏழ்றமையவ்வொன
சிங்களர்கள்.
பத்தவ்வொட்டத் வத்தவ்வொழிளவ்வொலர் களில் இருந்த்த த்தமிழர்களின எண்ணிக்றக
மைட்டும் 1951 ஆம் கணக்குப்படி 6,25,000 பபர்கள்.
பத்தவ்வொட்டத்தில் பணி புரிந்த்தவர்கள் ஒரு பத்தவ்வொட்டத்தில் இருந்து மைற்வறைவ்வொரு
பத்தவ்வொட்டத்திற்குச் வசல்ல முடியவ்வொது. அவர்கள் பவறல முடிந்த்ததும்
அவர்களின குடியிருப்புக்குள் த்தவ்வொன முடங்கிக்வகவ்வொள்ள பவண்டும்.
பக்கத்து பத்தவ்வொட்டத்திற்குள் வசல்ல பவண்டுவமைனறைவ்வொல் கூட அனுமைதி
சீட்டு வவ்வொங்கித் த்தவ்வொன வசல்ல பவண்டும். வபரும்பவ்வொலும் அனுமைதி
அளிக்கப்படவ்வொது. தீவக்குள் தீவவ்வொக முடக்கப்பட்டனர். உள்பள வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டுருந்த்த மைற்றை மைக்களுக்கும் இவர்களுக்கும் வத்தவ்வொடக்கம் முத்தபல
எந்த்தத் வத்தவ்வொடர்பும் இல்லவ்வொத்த அளவிற்கு மிகத் வத்தளிவவ்வொக முத்தலவ்வொளி
துறரமைவ்வொர்களவ்வொல் உருவவ்வொக்கப்பட்டது. இவர்கள் சிந்திக்கத்
வத்தவ்வொடங்கினவ்வொல், சூழ்நிறலயும் மைவ்வொறிவிடும் அல்லவவ்வொ?
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இருபத்தவ்வொம் நூற்றைவ்வொண்டின இறதி வறரக்கும் உருவவ்வொன மைந்த்தமைவ்வொன
வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொரம், விறல பபவ்வொகவ்வொத்த பத்தயிறல எனற பத்தவ்வொனறிய
அத்த்தறன பிரச்சறனகளும் இறதியில் அறர வயிற கஞ்சி குடித்துக்
வகவ்வொண்டுருந்த்த இவர்களின வவ்வொழ்க்றகறயத் த்தவ்வொன வந்து த்தவ்வொக்கியது.
அந்த்தச் சமையத்தில் இவர்கறள இந்தியவ்வொவிற்குத் திருப்பி
அனுப்பப்படுவவ்வொர்கள். ஒவவவவ்வொரு சமையத்திலும் இந்த்த உள்பள
வவளிபய ஆட்டம் நடந்து வகவ்வொண்பட இருந்த்தது. கூலகறள ஏற்றமைதி
இறைக்குமைதி பபவ்வொல் றகயவ்வொண்டு வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்கள்.
இவர்கறளத் த்தவ்வொன பினனவ்வொளில் இந்தியத் த்தமிழர்கள் எனறம், பமைலும்
பல்பவற அறடவமைவ்வொழிப் வபயர்களுடன அறழத்த்தனர் உள்பள
வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த பூர்வகுடி த்தமிழர்கள்.

வத்தவ்வொடர்ந்து பயணிப்பபவ்வொம்…..
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14. கண்ணீர்த்தீவ
இப்பபவ்வொது ஆங்கிபலயர்கள் உள்பள நுறழந்து அறர
நூற்றைவ்வொண்டுக்கும் பமைல் ஆகிவிட்டது. உள்பள இருந்த்த வமைவ்வொத்த்த
மைக்களின பழக்கவழக்கங்கள் சற்ற பமைம்பட்டத்தவ்வொகி விட்டது. ஆங்கிலம்
எனபது வவ்வொழ்க்றக வமைவ்வொழியவ்வொக மைவ்வொற்றைம் வபறைத் வத்தவ்வொடங்கிய கவ்வொலமிது.
எங்வகங்கு கவ்வொணினும் கிறிஸ்துவம் கூட ஒரு சமையமைவ்வொக
ஏற்றக்வகவ்வொண்டத்தவ்வொகி விட்டது.
இனக்குழுவவ்வொக இருந்த்தவர்கள் இப்பபவ்வொது த்தங்களுறடய இனம் சவ்வொர்ந்த்த
சிந்த்தறன எனகிறை அளவிற்குச் சற்ற பமைம்பட்டு உள்பள உழனற
வகவ்வொண்டிருக்கிறைவ்வொர்கள்.
ஒனறறை நனறைவ்வொக நிறனவில் றவத்துக் வகவ்வொள்ளுங்கள்.
அப்பபவ்வொது உலகவமைங்கும் வபபௌத்த்தம் வளர்ந்து இருந்த்தது. வளர்ந்து
இருந்த்த நவ்வொடுகளில் இருந்த்தவர்கள் சிங்களர்கள் அல்ல.
ஆங்கிபலயர்கள் இலங்றகயின உள்பள வந்த்த பபவ்வொதும் இந்த்தத் த்தமிழ்
வமைவ்வொழியும், வபபௌத்த்தமும் இருந்த்தது.
கிபி 112. முத்தல் 134 வறரக்கும் ஆண்ட சிங்கள மைனனரவ்வொக இருந்த்த
வஜயபவ்வொகு முத்தல் கிபி 1815 வறரக்கும் ஆண்ட ஸ்ரீ விக்கிரமை ரவ்வொஜ
சிங்கபக மைனனர் வறரக்கும் அவர்களின மைத்தம் வபபௌத்த்தமைவ்வொக
இருந்த்தவ்வொலும் வமைவ்வொழி எனபது த்தமிழ் வமைவ்வொழி த்தவ்வொன.
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இனறறைய சிங்கள வமைவ்வொழியின வத்தவ்வொடக்கமைவ்வொன எலு எனபதில் எச்சமும்
மிச்சமும் விடவ்வொமைல் சிறிது சிறித்தவ்வொகப் பல வமைவ்வொழி கலப்புகளுடன
மைவ்வொறிக்வகவ்வொண்பட வந்த்தது.
வத்தவ்வொடக்கக் கவ்வொலகட்டத்தில் இலங்றகயில் வபபௌத்த்த மைத்தத்றத்தத்
த்தழுவியர்கள் அத்த்தறன பபர்களும் த்தமிழர்கபள. அப்பபவ்வொது
அவர்கறளப் வபபௌத்த்த த்தமிழர்கள் எனறைறழக்கப்பட்டனர். பினனவ்வொளில்
சிங்கள வரலவ்வொற்ற ஆசிரியர்கள் எழுதிய அத்த்தறன புறனவகளின
மூலமைவ்வொகப் வபபௌத்த்த சமையத்றத்தத் த்தழுவியர்கள் முழுறமையவ்வொன சிங்கள
வம்சத்றத்தச் பசர்ந்த்தவர்கபள எனற முடித்து எளித்தவ்வொக ஒரு முடிவக்குக்
வகவ்வொண்டு வந்து விட்டவ்வொர்கள்.
இலங்றக சுத்தந்திரம் வவ்வொங்கும் வறரக்கும், பினனவ்வொளில் உருவவ்வொகப்
பபவ்வொகும் பல சிங்கள சவ்வொர்பவ்வொளர்கள், த்தறலவர்கள் வறரக்கும் த்தமிழ்
வமைவ்வொழிறயப் பபசியதும், எழுதியதும், முக்கிய ஆவணங்களில்
த்தமிழிபலபய றகவயழுத்துப் பபவ்வொட்டதும் இங்குக் குறிப்பிட்பட ஆக
பவண்டும்.
கண்டி முடியவ்வொட்சிறய முடித்து றவக்க உத்தவிய சிங்கள கூட்டணியில்
மூனற பபர்கறளத் த்தவிரச் சந்திரிகவ்வொ குமைவ்வொர துங்பக கணவர் வழி
பவ்வொட்டனவ்வொர் ரத்வட்பட வறரக்கும் அனற ஆங்கிபலயர்களிடம்
உருவவ்வொக்கிய ஒப்பந்த்தத்தில் த்தமிழில் த்தவ்வொன றகவயழுத்து பபவ்வொட்டு
இருக்கினறைனர்.
ஆவணங்களும், ஓறலச்சுவடிகளும் பவ்வொதுகவ்வொப்பவ்வொக இலங்றகறய
விட்டு வவளிபய வசனற இங்கிலவ்வொந்தில் உள்ள ஆவணக்
கவ்வொப்பகத்தில் றவத்து கவ்வொவல் கவ்வொத்துக் வகவ்வொண்டுருக்கிறைவ்வொர்கள்.
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ஆனவ்வொல் வத்தவ்வொடக்கம் முத்தபல இலங்றக மைட்டுமைல்லவ்வொது உலகம்
முழுக்கத் த்தமிழர்களின உண்றமையவ்வொன வரலவ்வொற்றறை, சவ்வொனறகறள
ஆவணமைவ்வொக்குவதில் எவருக்கும் அக்கறறையும் இருக்கவில்றல.
அத்தற்கவ்வொன அவஸ்யங்கறளயும் மைற்றைவர்கறளப் பவ்வொர்த்து பயவ்வொசிக்கவம்
இல்றல எனபது இனற வறரயிலும் மைகத்த்தவ்வொன ஆச்சரியம்.
இதுவறரக்கும் வமைவ்வொத்த்த இலங்றகறயயும் ஆங்கிபலயர்கள் மூனற
பகுதிகளவ்வொக றவத்துக்வகவ்வொண்டு த்தவ்வொன ஆட்சி புரிந்து வந்த்தனர்.
நிர்வவ்வொகச் சிரமைத்தின வபவ்வொருட்டுக் பகவ்வொல்புரூக் எனறை ஆங்கிபலயர்
(1833) த்தறலறமையின கீழ் குழு அறமைத்து ஆபலவ்வொசறன
பகட்கப்பட்டது.
ஆங்கிபலயர்கள் உள்பள நுறழந்து இப்பபவ்வொது 35 வருடங்கள்
ஆகிவிட்டது.
கவ்வொரணம் நிர்வவ்வொகத்திற்குத் பத்தறவயவ்வொன உண்றமையவ்வொன பணப்பயிர்
பத்தவ்வொட்டங்கள் வமைதுவவ்வொக உருவவ்வொகிக் வகவ்வொண்டுருந்து. உபகரணங்கள்
எதுவபமை இல்லவ்வொமைல் மைனித்தர்கறளக் வகவ்வொண்பட புதித்தவ்வொக
உருவவ்வொக்கப்பட்ட நிலச் சட்டத்றத்த றவத்துக்வகவ்வொண்டு உள்பள
வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருப்பவர்களிடமிருந்து பிடுங்கப்பட்ட நிலங்கறளக்
வகவ்வொண்டு ஆங்கிபயலயர்களின வசதிக்கவ்வொக அத்த்தறன
அஸ்திவவ்வொரங்களும் உருவவ்வொக்கப்பட்டது.
பிடுங்கப்பட்ட நிலங்கள் வமைவ்வொத்த்தமும் வந்து இறைங்கும் துறரமைவ்வொர்கள்
றகயில் வகவ்வொடுக்கப்பட்டது. இதில் குறிப்பிட்டுக் கவ்வொட்டபவண்டிய
முக்கிய அம்சம் ஒனற உண்டு.
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இவர்கள் உள்பள நுறழந்த்த ஐந்து வருடத்திற்குள் (1803) த்தமிழர்களின
எல்றலகள், சிங்களர்களின எல்றலகள் எனற அப்பபவ்வொபத்த வறரபடம்
உருவவ்வொக்கி வவளியிட்டவ்வொர்கள். உள்பள வவவபவற கலவ்வொச்சவ்வொரம்,
வமைவ்வொழி வகவ்வொண்டு வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டு இருப்பறத்த உணர்ந்து
ஒவவவவ்வொனறறையும் ஆங்கிபலயர்கள் ஆவணமைவ்வொக்கினவ்வொர்கள்.
ஆனவ்வொல் ஏன வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொகச் பசர்த்து இனி ஆள பவண்டும் எனற
பயவ்வொசித்த்தவ்வொர்கள்?.
கிபரக்க புவியவ்வொளர் த்தவ்வொலமி முத்தல் இலங்றகறய விட்டு
ஆங்கிபலயர்கள் வவளிபயறியது வறரக்கும் வமைவ்வொத்த்த
ஆவணங்களிலும் த்தமிழர் சிங்களர்கள் வவ்வொழ்ந்த்த புவி அறமைப்பின
வமைவ்வொத்த்தத்றத்தயும் ஆவணப்படுத்தி இருக்கினறைவ்வொர். பகவ்வொல்புரூக்
பரிந்துறரக்குப் பிறைகு வத்தவ்வொடக்கத்தில் 5 மைகவ்வொணங்களவ்வொக
மைவ்வொற்றைப்பட்டது.
இதுபவ பினனவ்வொளில் 9 மைகவ்வொணங்களவ்வொகவம் பிறைகு 20
மைவ்வொவட்டங்களவ்வொகவம் ஆனது. இத்தன மூலம் த்தமிழர்களின பகுதியில்
படிப்படியவ்வொகச் சிங்களர்கறளக் குடிபயற்றவதும் நடக்கத் வத்தவ்வொடங்கியது.
அப்பபவ்வொது த்தமிழர்களின த்தவ்வொயகமைவ்வொக இலங்றகயின வமைவ்வொத்த்த
நிலப்பரப்பில் 26500 சதுர கிபலவ்வொ மீட்டர் இருந்த்தது.
ஆங்கிபயலர்கள் பிரித்த்தவ்வொளும் சூழ்ச்சிக்கவ்வொக ரவ்வொஜத்தந்திர
விறளயவ்வொட்டுக்கறள வத்தவ்வொடங்கி றவத்த்தனர். விறளவ கறடசியில்
(1948) கிழக்கு மைகவ்வொணத்தில் 7000 சதுர கிபலவ்வொ மீட்டரும், வடக்கு
மைகவ்வொணத்தில் 500 கிபலவ்வொ மீட்டறரயும் த்தமிழர்களின எதிர்ப்றபயும் மீறி
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வகவ்வொழும்பு அரசு அங்கீகவ்வொரம் வகவ்வொடுத்து சிங்கள குடிபயற்றைத்றத்த
நிறறைபவற்றியதில் முடிந்த்தது.
பகவ்வொல்புரூக் பரிந்துறரக்குப் பிறைகு த்தவ்வொன இலங்றக எனறை சரித்திர
பக்கங்களின உண்றமையவ்வொன ஆட்டம் பவ்வொட்டம் வகவ்வொண்டவ்வொட்டம்
வத்தவ்வொடக்கமைவ்வொனது.
நவ்வொகர்கள், பவடர்கள், நவ்வொபடவ்வொடிகள், இனக்குழுக்கள், மைனனர்கள்,
குறநிலமைனனர்கள், த்தமிழ், சிங்களம் எனபவத்தல்லவ்வொம் அழிந்து
ஒவவவவ்வொரு த்தனி மைனித்தனுக்குள்ளும் அதுவறரயிலும் வளரவ்வொமைல்
இருந்த்த வக்கிரமும் விறரவவ்வொக வளரத் வத்தவ்வொடங்கியது.
உருவவ்வொக்கியத்தற்கு முக்கியக் கவ்வொரணம் ஆங்கிபலயர்கள் த்தவ்வொன
எனறைவ்வொலும் இறதிவறரயிலும் அறத்த உணர்ந்த்தவர்கள் யவ்வொருமில்றல.
ஆனவ்வொல் ஆங்கிபலயர்கறள எதிர்த்து உருவவ்வொன வத்தவ்வொடக்க கவ்வொல
த்தமிழ்த்த்தறலவர்கள் த்தமிழ் சிங்கள ஒற்றறமை எனறை பநவ்வொக்கில் த்தவ்வொன
பவ்வொடுபட்டவ்வொர்கபள த்தவிர சிங்களர்களின த்தந்திரங்கறள புரிந்து
வகவ்வொள்ளத் வத்தரியவ்வொமைல் அத்தற்பக பலயவ்வொனது த்தவ்வொன த்தமிழர்களின
வீழ்ச்சியின வத்தவ்வொடக்கம்.
அதுபவ இனறறைய இனவவ்வொத்த வபபௌத்த்த ஆட்சியவ்வொளர்களின வகவ்வொள்றக
ரீதியவ்வொன அடிப்பறடயவ்வொக மைவ்வொறியுள்ளது.
இத்தற்குப் பிறைகு உருவவ்வொனறவகள் த்தவ்வொன வசவ்வொர்க்கத் தீவின கறத்த
எனபது கண்ணீர்த் தீவின கறத்தயவ்வொக மைவ்வொறியது
(முற்றம்)
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பகுதி – 2

ஈழம் - இந்திய அறமைதிப்பறட
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1. தூங்கவ்வொத்த ரவ்வொ ( RAW) வகள்
இந்தியவ்வொ உருவவ்வொக்கிய ஒப்பந்த்தத்தினபடி இலங்றகயில் அறமைதிறய
நிறலநவ்வொட்ட எனறை வகவ்வொள்றகயின படி அறமைதிப்பறட வீரர்கள்
உள்பள நுறழயப் பபவ்வொகிறைவ்வொர்கள். இது இலங்றக த்தமிழர்களின
வவ்வொழ்வரிறமைப் பபவ்வொரவ்வொட்டத்தின முக்கிய நிகழ்வ. சமைகவ்வொலத்தில் வவளி
வந்த்த வமைவ்வொத்த்த பிரபவ்வொகரன குறித்த்த புத்த்தகங்கள், விடுத்தறலப்புலகளின
எதிர்ப்பு விருப்பம் சவ்வொர்ந்த்த அத்த்தறன புத்த்தகங்களிலும் இந்த்த
நிகழ்வகறளயும் பமைம்பபவ்வொக்கவ்வொகபவ எழுத்தப்ப்பட்டு இருக்கிறைது.
வசவ்வொல்லப்பபவ்வொனவ்வொல் வசனறைவ்வொர்கள் பத்தவ்வொற்றைவ்வொர்கள் எனகிறை அளவில்.
இந்த்த IPKF (INDIAN PEACE KEEPING FORCE) குறித்து எழுதி
உள்ளனர். அறமைதிப்பறட இலங்றகயில் நுறழந்த்தது முத்தல்
வவளிபயறியது வறரக்கும் முழுறமையவ்வொன புரித்தல்கறள நவ்வொம்
கண்டுணர பவண்டும்.
கவ்வொரணம் வத்தவ்வொடங்கப்பபவ்வொகும் அடுத்த்த அத்தியவ்வொயம் எனபது ஐபிபகஎப்
முத்தல் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி இறைப்பு மைற்றம் அத்தன புலனவ்வொய்வ பக்கங்கள்
வறரக்கும் உள்வவ்வொங்க பவண்டுவமைனறைவ்வொல் முத்தலல் இந்த்தச்
சுவடுகறளயும் நவ்வொம் கடந்து வசல்ல பவண்டும். ஆனவ்வொல் அத்தற்கு
முனனவ்வொல் பவற சிலவற்றறையும் உள்வவ்வொங்கிக்வகவ்வொள்ளுங்கள்.
விடுத்தறலப்புலகள் ஏன சிறைப்பவ்வொனவர்கள்? மைற்றைவர்களுக்கும்
அவர்களும் எனன வபரித்தவ்வொன பவறபவ்வொடுகள் எனன? எனபறத்த நவ்வொம்
புரிந்து வகவ்வொள்ள பவண்டுவமைனறைவ்வொல் இந்தியவ்வொவின த்தத்துப்பிள்றளயும்,
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ரவ்வொ சிறைப்புக் கவனம் வசலுத்திய வடபலவ்வொ இயக்கத்றத்தப்பற்றி அப்பபவ்வொது
றடம் இத்தழ் (ஏப்ரல் 3 1989) கூறிய வவ்வொசகம் நிறனவ கூறைத்த்தக்கது.
" உளவ மைற்றம் சீர்குறலவ பவறலகளில் பயிற்சி அளிப்பத்தற்கவ்வொகக்
வகவ்வொண்டு வந்த்த வடபலவ்வொ இயக்கத்தில் வத்தளிவற்றை நபர்களும் எனன
வகவ்வொள்றக எனன சித்த்தவ்வொந்த்தம் எனபறத்தப் பற்றிய புரித்தல்கள்
இல்லவ்வொமைல் நிறறைந்துருந்த்தனர். சிறீசபவ்வொவரத்தினம்
த்தறலறமைப்வபவ்வொறப்பில் வசயல்பட்டு இருந்த்தவ்வொலும் அப்பபவ்வொறத்த வடபலவ்வொ
இயக்கம் எனபது ஐந்த்தவ்வொற சிற குழுக்கள் பபவ்வொல் த்தவ்வொன ஒழுங்கற்றை
இயக்கமைவ்வொய் இயங்கிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தனர். எந்த்தவித்த இலக்கும்,
பநவ்வொக்கமும் இல்லவ்வொத்த ரவ்வொ வக்கு ஏற்றை, ரவ்வொ விரும்பிய சிறைப்பவ்வொன
கூலப்பறடயவ்வொகச் வசயல்பட்டுக் வகவ்வொண்டுருக்கிறைது.
இது எங்கள் த்தனிப்பட்ட கருத்து அல்ல. பயிற்சி
வகவ்வொடுத்துக்வகவ்வொண்டுருக்கும் இந்திய அதிகவ்வொரி வகவ்வொடுத்த்த த்தகவலன
அடிப்பறடயிலவ்வொனது"
ஓபர கவ்வொரணம் அப்பபவ்வொது த்தமிழ்நவ்வொட்டு ரவ்வொ அலுவலகப்
வபவ்வொறப்பவ்வொளரவ்வொக இருந்த்த அதிகவ்வொரிகள் த்தமிழர் ரவி எனபவரும் மைற்றை
அவருக்குத் துறணயவ்வொன பமைனன எனபவரும் இருந்த்தனர்.
இவர்களுடன சந்திரஹவ்வொசன மிகுந்த்த வநருக்கமும் வசல்வவ்வொக்கு
உள்ளவரவ்வொகவம் இருந்த்த இந்த்த ஒபர கவ்வொரணபமை வடபலவ்வொ மைட்டும்
த்தத்துப்பிள்றளயவ்வொக ரவ்வொ சுவீகரித்துக்வகவ்வொண்டது.
வத்தவ்வொடக்கத்தில் ரவ்வொ பநரிறடப்பவ்வொர்றவயில் இவர்களுக்கு ஆயுத்தப்பயிற்சி
வகவ்வொடுக்கப்பட்ட இடங்கள் மைண்டபம், கும்பபகவ்வொணம்,
மைசூலப்பட்டிணம்.
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இது பபவ்வொகச் வசனறன சர்வபத்தச விமைவ்வொன நிறலயம் அருகிலும்,
அண்ணவ்வொ நகரிலும் சிறிய முகவ்வொம் பபவ்வொனறை அலுவலகம் வவ்வொயிலவ்வொக
அவர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. வத்தவ்வொடக்கப் பயிற்சிகளில்
சிறைப்பவ்வொய் முனபனறியவர்கறள உயர்த்தர ரவ்வொணுவப் பயிற்சிக்கவ்வொக வட
நவ்வொட்டுக்குக் வகவ்வொண்டு வசல்லப்பட்டனர்.
இமையமைறல அடிவவ்வொரத்தில் உள்ள முகவ்வொமுக்குக் வகவ்வொண்டு
வசல்லப்பட்டனர். இங்குள்ள "நிறவனம் 22" மூலம் இவர்களுக்குப்
பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
இது பக்கத்தில் உள்ள திவபத் ஆட்சி கவிழ்ப்பு, உள் நவ்வொட்டுக்
கலவரங்கள் பபவ்வொனறைவற்றக்கு எனபறை உருவவ்வொக்கப்பட்ட அறமைப்பு.
பமைலும் துறண ரவ்வொணுவ பயிற்சிக்கூடங்கள் மூலமைவ்வொகக் கவ்வொலவ்வொட்பறட
பயிற்சி, பீரங்கி த்தவ்வொக்குத்தல்கள், எறிகறண, ரவ்வொக்வகட்,
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கண்ணிவவடிகள்,த்தகவல் வத்தவ்வொடர்பு, வறரபடம் பபவ்வொனறைவற்றடன
வகவ்வொரில்லவ்வொ த்தவ்வொக்குத்தல்கள் பபவ்வொனறை பபவ்வொர் த்தந்திரங்கறளப்
பயிற்றவிக்கப்பட்டன.

பயிற்சி வபற்றைவர்களில் 600 பபர்கள் வடபலவ்வொ இயக்கத்தினர். மைற்றைப்
பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுவினர் 50 முத்தல் 100 பபர்கள் எனறை அளவில்
இருந்த்தனர்.
பினனவ்வொல் நுறழந்த்த விடுத்தறலப்புலகளில் இரண்டு த்தறலவர்களும்
பயிற்சி வபற்றைனர்.
ஒருவர் மைவ்வொத்றத்தயவ்வொ மைற்வறைவ்வொருவர் கிட்டு.
ரவ்வொ பிரிவில் இருந்த்த அதிகவ்வொரி உனனிகிருஷ்ணன மூலம் ஒவவவவ்வொரு
நிகழ்வகளும் இலங்றகக்குத் த்தகவல்கள் பபவ்வொய்க்வகவ்வொண்டுருந்த்தறத்த
இங்குக் குறிப்பிட்பட ஆக பவண்டும். புள்ளிவிபரங்கள்,
வபயர்ப்பட்டியல்கள் பபவ்வொனறை அத்த்தறன விபரங்களும் கனபஜவ்வொரவ்வொய்
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வசனற வகவ்வொண்டுருந்த்தது.. இந்த்த அதிகவ்வொரி சி.ஐ.ஏ எவஜண்ட் எனற
கண்டுபிடிப்பத்தற்கு ஒரு வருடத்திற்கு முன நடந்த்த நிகழ்ச்சி இது.
இவருறடய இந்த்தச் சிங்கள பவ்வொசத்றத்த இவரிடம் பணிபுரிந்த்த டிறரவர்
வசவ்வொனன பபவ்வொது வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொய்ச் சுத்தவ்வொரித்துக்வகவ்வொண்டு இவறர உளவ
பவ்வொர்க்க ஆரம்பித்த்தனர்.
கவ்வொரணம் ரவ்வொஜபபக்ஷே ஆட்சிக்கு வந்த்தபிறைகு சமீபகவ்வொலத்தில்
தூதுக்குழுவவ்வொகச் வசனறைவர்களில் கவ்வொங்கிரஸ் கட்சிறயச் பசர்ந்த்த
அழகிரி வசவ்வொனன ஒரு விசயத்றத்தக் பகட்டு ஆச்சரியப்படவ்வொதீர்கள்.
" இந்தியவ்வொவிடம் இருக்கும் விபரங்கறள விட இலங்றகயில்
அவர்களிடம் இருக்கும் வமைவ்வொத்த்த விடுத்தறலப்புலகள் குறித்த்த
த்தகவல்கள் மிகுந்த்த ஆச்சரியம் அளிப்பத்தவ்வொக இருக்கினறைது. கவ்வொரணம்
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் உள்ள ஊர்முத்தல், சந்து வபவ்வொந்து வறரக்கும்
விடுத்தறலப்புலகளின ஆத்தரவவ்வொளர்களின வபயர் பட்டியல் முத்தல்
அவர்கள் சவ்வொர்ந்த்த அத்த்தறன விபரங்களும் விரல் நுனியில் றவத்து
இருக்கிறைவ்வொர்கள்" எனற ஒரு பபட்டியில் கூறியுள்ளவ்வொர்.
விடுத்தறலப்புலகள் இந்தியவ்வொறவச் சவ்வொர்ந்து இரவ்வொமைல் த்தனித்த்தனறமையவ்வொக
வளர்ந்த்தது ஒபர நவ்வொளில் நடந்து விடவில்றல. எந்த்தந்த்த
இயக்கங்களுக்கு வவளிநவ்வொட்டில் உள்ளவர்களின ஆத்தரவ
கிறடத்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்தபத்தவ்வொ அவர்கறளக் கண்டு உணர்ந்த்தது
அவர்கறளத் த்தங்கள் வழிக்குக் வகவ்வொண்டு வந்து வமைவ்வொத்த்த நிதி
ஆத்தவ்வொரங்கறளயும் த்தங்கள் பவ்வொறத்தக்கு வரும் வறரக்கும்
ஒவவவவ்வொருவறரயும் அங்கங்பக இருப்பவர்கள் மூலம்
கண்கவ்வொணிக்கப்பட்டனர். த்தமிழ்நவ்வொட்டில் கருணவ்வொநிதியின
வசல்லப்பிள்றளயவ்வொன வடபலவ்வொ பபவ்வொல எம்.ஜ.ஆரின வளர்ப்பு மைகன
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பபவ்வொல் பிரபவ்வொகரன இருந்த்த மைற்வறைவ்வொரு கவ்வொரணமும் அவர்களின
விறரவவ்வொன வளர்ச்சிக்கு உத்தவியது.
அப்பபவ்வொது விடுத்தறலப்புலகளுக்கு உத்தவ எனற வசயல்பட்ட பல
பபர்கள் எம்.ஜ.ஆருக்கு பினனவ்வொல் இருந்த்தவ்வொர்கள். அதிலும் குறிப்பவ்வொக
ஓய்வ வபற்றை பமைஜர் வஜனரல் மைகவ்வொபத்தவன எனறை அதிகவ்வொரி அதிகவ்வொரப்
பூர்வ ரவ்வொணுவ ஆபலவ்வொசறன நபரவ்வொக முழுமூச்சுடன வசயல்பட்டுக்
வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர். வடபலவ்வொ இயக்கம் வபற்றை பயிற்சி பபவ்வொல
விடுத்தறலப்புலகள் வசய்த்த மைற்வறைவ்வொரு கவ்வொரியம் அப்பபவ்வொறத்தய
பிரிக்கப்படவ்வொத்த வத்தனனவ்வொற்கவ்வொடு, திருவநல்பவல மைவ்வொவட்டங்கறளச்
பசர்ந்த்த ஓய்வ வபற்றை இரவ்வொணுவ அதிகவ்வொரிகள், வீரர்கள் எனற
பத்தர்ந்வத்தடுத்து அவர்களுக்குச் சம்பளம் எனறை அடிப்பறடயில்
நியமித்து விடுத்தறலப்புலகள் த்தங்களது வீரர்கறள அனுப்பி அவர்கள்
மூலமும் பயிற்சி எடுக்க றவத்த்தனர்.
1985 ஆண்டில் வசனறனயில் வீழ்ச்சி அறடந்த்த மினணணு
சவ்வொத்தனங்கள் விறல எனபது இலங்றகயில் இருந்து வகவ்வொண்டுவரப்பட்ட
கடத்த்தல்களின அடிப்பறடயில் நடந்த்த நிகழ்ச்சி. அது பபவ்வொக அப்பபவ்வொது
பபவ்வொறத்தப் வபவ்வொருட்களின கூடவ்வொரமைவ்வொகச் வசனறன விளங்க பிளவ்வொட்
இயக்கத்தில் இருந்த்தவர்கள் புகுந்து விறளயவ்வொடினர். ஒவவவவ்வொனறம்
பகவ்வொர்த்து மைவ்வொறலயவ்வொக மைவ்வொற்றைம் வபறை க்யூ பிரவ்வொஞ்ச் வமைவ்வொத்த்த
விடுத்தறலப்புல பபவ்வொரவ்வொளிகறளயும் வசனறனறய விட்டு 1986 ல்
வவளிபயற்றைவதில் முழுக்கவனம் வசலுத்தினர்.
மைற்வறைவ்வொரு வகவ்வொடுறமையும் உண்டு.
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பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்கள் ஒவவவவ்வொருவறரயும் த்தனித்த்தனியவ்வொகப் பிரித்து,
ஒருவருக்வகவ்வொருவர் பவ்வொர்க்கவ்வொத்த வறரயிலும் பிரித்த்தவ்வொளும் சூழ்ச்சிறய
கறடபிடித்த்தனர். புத்திசவ்வொலத் த்தனமைவ்வொகச் வசயல்பட்ட ரவ்வொ உளவத்துறறை
இவர்கறளப் பற்றி வமைவ்வொத்த்த ஆவணக்பகவ்வொப்பவ்வொக மைவ்வொற்றை கவ்வொலத்தவ்வொமைத்தம்
வசய்த்த கவ்வொரணத்த்தவ்வொல் குறிப்பிட்ட கவ்வொலத்திற்குப் பிறைகு அதிகவ்வொர
வர்க்கத்தினருக்பக குழப்பம் உருவவ்வொகி பவற சில பவண்டவ்வொத்த
நிகழ்வகளும் நடந்த்தது.
ஒவவவவ்வொரு நவ்வொட்டின உளவத்துறறைக்கும் எதிர் உளவ ( Counter Intelligence) வரவ்வொம்ப முக்கியம். த்தங்களுறடய ஆட்கறளச்
சம்மைந்த்தப்பட்ட இடங்களுக்கு அனுப்பி அவர்கள் மூலம் ஒற்றைறித்தல்.
ஆனவ்வொல் இதிலும் வகவ்வொடுறமை.
இவர்களவ்வொல் அனுப்பப்பட்டவர்கள் யவ்வொழ்பவ்வொணம், மைட்டக்களப்பு,
திருபகவ்வொணமைறலயில் எவர் ஆதிக்கம் வபற்ற இருந்த்தவ்வொர்கபளவ்வொ
அவர்களுடன பசர்ந்து வகவ்வொண்டு அவர்கள் வகவ்வொடுக்கும் "பரிசு" களில்
மைனம் மையங்கி வமைவ்வொத்த்தத்றத்தயும் பகவ்வொட்றட விட்டதும் நடந்த்தது.
ரவ்வொ உளவத்துறறையினர் நிறனத்த்தவவ்வொற இவர்களவ்வொல் வசயல்பட
முடியவில்றல. இத்தன கவ்வொரணமைவ்வொக ரவ்வொ அறமைப்பினர் இவர்கள் மூலம்
திரட்ட முடியவ்வொத்த சமைவ்வொச்சவ்வொரங்கறளயும் பத்திரிக்றகயவ்வொளர்கள் மூலம்
வபற்ற பகவ்வொப்புகறள நிரப்பினர்.
இந்திய இலங்றக ஒப்பந்த்தம் நிறறைபவறைப்பபவ்வொகும் இந்த்தக் கவ்வொலகட்டம்
வறரக்கும் அலட்சிய மைனப்பவ்வொனறமை உள்ள இந்திய ஆதிக்க
வர்க்கத்தின வசயல்பவ்வொடுகள் இந்த்த அளவில் த்தவ்வொன இருந்த்தது
எனபறத்தயும் நவ்வொம் கவனத்தில் எடுத்துக் வகவ்வொள்ள பவண்டும்?

144

பபவ்வொரவ்வொளிகறள வளரவிடக்கூடவ்வொது எனபதில் கவனமைவ்வொக இருந்த்தனர்.
ஆனவ்வொல் இவர்கபள வளர்க்கும் சூழ்நிறலயும் உருவவ்வொனது. ஆனவ்வொலும்
ஒவவவவ்வொரு சமையத்தில் பபவ்வொரவ்வொளிகறள அழித்துவிட பவண்டும் எனற
ஆறசப்பட்டனர்.
ஆனவ்வொல் ஒருவறர அழிக்க எனற அனுப்பப்பட்டவர்கபள
“ஆறசப்பட்டு”க் கட்சி மைவ்வொறியதும் நடந்த்தது.
ஒவவவவ்வொரு நவ்வொட்டின தூதுக்குழு, வர்த்த்தகப் பிரதிநிதிகள் எனற
இந்தியவ்வொவிற்குள் வந்த்த வசய்திகறள நவ்வொம் அனறைவ்வொடம் படிக்கும்
வசய்திகளுக்கு முனனவ்வொல் பல விசயங்கள் இங்பக தீர்மைவ்வொனமைவ்வொய்
வசயல்படுத்த்தப்பட்டு இருக்கும்.
ஒப்பந்த்த கவ்வொட்சிகள் எனபது வவளிப்பவ்வொர்றவக்கு மைட்டுபமை.
வசவ்வொல்லப்பபவ்வொனவ்வொல் அனற றகவயழுத்து பபவ்வொடும் றவபவம் மைட்டும்
த்தவ்வொன நடந்பத்தறம். இது பபவ்வொலத்த்தவ்வொன இந்த்த இலங்றகயில் நடந்பத்தறிய
வஜயவர்த்பன ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி ஒப்பந்த்தமும். இந்த்த ஒப்பந்த்தம் எனபது
பிரபவ்வொகரன மூலம் நடத்த்தப்பட்ட பபரங்கள், வஜயவர்த்பன மூலம்
வகவ்வொடுக்கப்பட்ட அழுத்த்தங்கள் எனபறத்தயும் த்தவ்வொண்டி பல நிகழ்வகள்
கண்ணுக்குத் வத்தரியவ்வொமைல் நடந்பத்தறியது.
1987 ஆம் ஆண்டுத் வத்தவ்வொடக்கத்திபலபய இலங்றகப் பிரச்சறனயில்
இந்தியவ்வொ த்தறலயிடுவது எனற முடிவ வசய்யப்பட்டது. இத்தன
வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொகத் வத்தவ்வொடக்கப் வபற்றை பபச்சுவவ்வொர்த்றத்தக்வகனற உள்ள
குழுவில் இருந்த்தவர்கறள பத்தர்ந்வத்தடுத்த்தவர்கள் யவ்வொர் எனற
உங்களுக்குத் வத்தரியுமைவ்வொ?
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அதிபரவ்வொக இருந்த்த வஜயவர்த்பன அறமைச்சரறவயில் இருந்த்த கவ்வொமினி
திசநவ்வொயகவ்வொ, வகவ்வொழும்பில் இருந்த்த வத்தவ்வொழில் அதிபர் சி.டி.ஏ.ஸ்கவ்வொப்வடர்
கறடசியவ்வொக இந்தியவ்வொவின சவ்வொர்பவ்வொகத் தி ஹிண்டுவில் அப்பபவ்வொது
துறண ஆசிரியரவ்வொக இருந்த்த என.ரவ்வொம்.
இது எப்படித் வத்தவ்வொடங்கியது?
அப்பபவ்வொது கவ்வொமினி திச நவ்வொயகவ்வொ இலங்றக கிரிக்வகட் வவ்வொரிய
த்தறலவரவ்வொகவம் இருக்கப் புரிந்துணர்வின அடிப்பறடயில் இந்திய
(அப்பபவ்வொறத்தய) கிரிக்வகட் வவ்வொரிய த்தறலவர் என.பக.பி. சவ்வொல்பவ மூலம்
இந்திய அரசவ்வொங்கத்திடம் வசய்திகள் கடத்த்தப்பட்டது.
இந்த்த இடத்தில் மைற்வறைவ்வொரு விசயம்.
இந்திய இலங்றக அதிகவ்வொரிகள் அதிகவ்வொரப்பூர்வமைவ்வொக ஒனற பசர்ந்து
பபசிய ஆண்டு ஜுறல 12 1987. ஆனவ்வொல் அத்தற்கு முனனவ்வொல் பல
இந்திய ஜவவ்வொனகறள (ஜுன 25) ஐபலண்டு பிறரடு கப்பலல்
ஏற்றைப்பட்ட நிவவ்வொரணப்வபவ்வொருட்களுடன ஒனறைவ்வொகக் கலந்து வந்து
மைறறைவிடத்தில் த்தங்க றவக்கப்பட்டனர். மைற்வறைவ்வொரு வகவ்வொடுறமை
வந்த்தவர்கள் த்தங்கியிருந்த்த இடங்களில் வசய்த்த வகவ்வொடுறமைகளும், பபவ்வொட்ட
பவ்வொர்ட்டி கூத்துகளும் அவர்கறள வவளிப்பறடயவ்வொகக் கவ்வொட்டிவகவ்வொடுத்து
விட்டது.
அனற முத்தல் இனற வறரக்கும் இந்தியவ்வொவில் உள்ள
அதிகவ்வொரவர்க்கத்தினருக்கு இருக்கும் ஆறசகளும், வசய்து
வகவ்வொண்டுருக்கும் வசயல்பவ்வொடுகளுக்குச் சம்மைந்த்தம் எனபபத்த நீங்கள்
கவ்வொணமுடியவ்வொது. தீர்க்கமைவ்வொன பவ்வொர்றவபயவ்வொ, தீர்மைவ்வொனமைவ்வொன
வகவ்வொள்றகபயவ்வொ ஏதும் இல்றல. பநவ்வொக்கம் த்தவறைவ்வொக இருக்கலவ்வொம்.
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ஆனவ்வொல் பவ்வொறத்தகள் வத்தளிவவ்வொக இருந்த்தவ்வொல் த்தவ்வொபன வகவ்வொடுத்த்த
வபவ்வொறப்றப நிறறைபவற்றை முடியும்?
இந்த்தக் வகவ்வொடுறமை த்தவ்வொன இலங்றகக்குச் வசனறை இந்திய
அறமைதிப்பறடயிலும் வத்தவ்வொடர்ந்த்தது.
பத்தவ்வொற்றப் பபவ்வொய் திரும்பி அறழத்துக்வகவ்வொண்ட பபவ்வொதும் இறதியில்
ரவ்வொஜீவ மைரணம் வறரக்கும் விடவ்வொது கருப்பு பபவ்வொல் வத்தவ்வொடர்ந்து
வகவ்வொண்டுருந்த்தது. அப்படி எனறைவ்வொல் இப்பபவ்வொது? இவர்கறள
முழுறமையவ்வொக நம்பியிருந்த்தவ்வொல் ஏன பசவ்வொனியவ்வொ கவ்வொந்தி த்தன மைகறள
விட்டுச் சிறறைச்சவ்வொறலயில் நளினிறய சந்திக்க ஏற்பவ்வொடு
வசய்துருப்பவ்வொரவ்வொ?
ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி புலனவ்வொய்வில் ஈடுபட்ட ஒரு அதிகவ்வொரிறய எக்கவ்வொரணம்
வகவ்வொண்டு இனி எனவீட்டுப் பக்கம் வரவ்வொதீர்கள் எனற வசவ்வொல்ல விரட்டி
அடித்து இருப்பவ்வொரவ்வொ?
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2.ரவ்வொஜவ வஜயவர்த்பன ஒப்பந்த்தம்
வத்தவ்வொடக்க ரகஸ்யங்கள்
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் விடுத்தறலப்புலகளுக்கு, இலங்றகயில்
பபவ்வொரவ்வொடிக்வகவ்வொண்டுருந்த்த மைற்றைப் பபவ்வொரவ்வொளி குழுக்களுக்கு இருந்த்த
ஆத்தரவ வமைவ்வொத்த்தமும் பறிபபவ்வொனத்தற்கு முக்கியக் கவ்வொரணம் த்தமிழ்நவ்வொட்டில்
ஸ்ரீவபரும்புதூரில் மைனித்தவவடி குண்டு மூலம் படுவகவ்வொறல வசய்யப்பட்ட
அமைரர் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி எனற த்தவ்வொன பலரும்
நிறனத்துக்வகவ்வொண்டுருக்கிபறைவ்வொம். ஆனவ்வொல் ஈழத்தில் 2009 ஆம்
ஆண்டு நடந்த்த பபவ்வொரில் இந்தியவ்வொ இலங்றகக்குப் பினனவ்வொல் நினறைத்தற்கு
பவற பல கவ்வொரணங்களும் உண்டு.
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வசவ்வொல்லப்பபவ்வொனவ்வொல் ரவ்வொஜீவ மைரணம் எனபது அதுவம் ஒரு கவ்வொரணம்.
அதுபவ முக்கியக் கவ்வொரணம் அல்ல. பத்துக் கவ்வொரணங்களில் அதுவம்
ஒனற. பினனவ்வொல் வரும் அத்தியவ்வொயங்களில் பவ்வொர்க்கலவ்வொம். கூடபவ
ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி படுவகவ்வொறலக்குப் பினனவ்வொல் உள்ள மைர்மைங்கள் குறித்து
டி.ஆர். கவ்வொர்த்திபகயனின புலனவ்வொய்வப் பக்கங்கறள ஆறை அமைர
பவ்வொர்க்க பவண்டும்.
கவ்வொரணம் விடுத்தறலப்புலகளின வமைவ்வொத்த்த ஆளுறமையும், நம்முறடய
அதிகவ்வொர வர்க்கத்தின அலட்சிய மைனப்பவ்வொனறமையும் அந்த்தக்
கிறளத்வத்தவ்வொடரின மூலம் நமைக்கு மிகத் வத்தளிவவ்வொகத் வத்தரியும்.
ஒவவவவ்வொரு இந்தியனவ்வொகப் பிறைந்த்தவனும் ரவ்வொஜீவ மைரணம் எனபறத்த
எந்த்த வித்தத்திலும் பமைம்பபவ்வொக்கவ்வொகபவவ்வொ, நியவ்வொயப்படுத்த்தபவவ்வொ முடியவ்வொது.
அது பிரபவ்வொகரன த்தமிழர் எனபத்தவ்வொபலவ்வொ, பட்ட பவத்தறனகளுக்கு
உண்டவ்வொன பழிவவ்வொங்கல் எனற எல்லவ்வொவித்தங்களிலும்
எடுத்துக்வகவ்வொண்டவ்வொலும் இலங்றகயில் கறடசித் த்தமிழன வவ்வொழும்
வறரக்கும் இந்த்த அவப்வபயரும் இருந்து வகவ்வொண்படத்தவ்வொன இருக்கும்.
மைனனிக்கபவ முடியவ்வொத்த குற்றைம் த்தவ்வொன. சந்பத்தகம் எனபபத்த இல்றல.
ஆனவ்வொல் ஏன ரவ்வொஜவ கவ்வொந்தி இத்த்தறன அவசரப்பட்டவ்வொர்? எனன
த்தவ்வொன நடந்த்தது? வஜயவர்த்பன பங்களிப்பு எனன? யவ்வொருக்குப்
பிரபயவ்வொஜனம்? எனற ஒனறைனபின ஒனறைவ்வொக அறலஅறலயவ்வொய்
ஆயிரம் பகள்விகள்.
அவறரக் வகவ்வொல்லும் அளவிற்கு உண்டவ்வொன நிகழ்வகள் எனன எனற
பவ்வொர்க்கப்பபவ்வொனவ்வொல் வத்தவ்வொடக்கம் முத்தல் அதில் உள்பள நுறழய
பவண்டும்.
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முத்தலல் ரவ்வொஜீவ வஜயவர்த்பன ஒப்பந்த்தம் எனன வசவ்வொல்கிறைது?
எனபறத்தப் பவ்வொர்ப்பத்தற்கு முன அத்தன நதி மூலம் ரிஷிமூலத்றத்தப்
பவ்வொர்த்துவிடலவ்வொம்.
இத்தற்கவ்வொன குரு ஒருவர் மைட்டுபமை.
ஒருவறகயில் பவ்வொர்க்கப்பபவ்வொனவ்வொல் இவர் த்தவ்வொன ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி
விடுத்தறலப்புலகளவ்வொல் வகவ்வொறல வசய்யப்படக் கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்த்த
அந்த்த ஒப்பந்த்தத்றத்த உருவவ்வொக்கியவர். அமைல்படுத்திபய ஆகபவண்டும்
எனற மைற்றைவர்கறளயும் விடத் துடிப்பபவ்வொடு வசயல்பட்டவர். த்தனிப்பட்ட
அதிகவ்வொரத்திற்கு அப்பவ்வொற்பட்ட வமைவ்வொத்த்த ரவ்வொஜத்தந்திர பவறலகறளயும்
முன நினற நடத்தியவர்.
கறடசி வறரக்கும் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி மைனம் மைவ்வொறிவிடக்கூடவ்வொது எனபதில்
மிகக் கவனமைவ்வொக இருந்த்தவர். ஒரு வறகயில் பவ்வொர்க்கப்பபவ்வொனவ்வொல்
மைபனவ்வொவசிய வபவ்வொம்றமை பபவ்வொலத் த்தவ்வொன இந்த்த ஒப்பந்த்தத்தில் ரவ்வொஜீவ
கவ்வொந்தியின பங்களிப்பு.
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பஜ.என.தீட்சித்.
இவர் உருவவ்வொக்கியது "இலங்றக த்தமிழர்களின பிரச்சறனகளுக்கு
அரசியல் ரீதியவ்வொன தீர்வ" எனறை நவ்வொடகம். வவகு கவனமைவ்வொகக் கவ்வொய்கள்
ஒனறைன பின ஒனறைவ்வொக நகர்த்த்தப்பட்டது.
ஈழத்தின வடமைரவ்வொட்சிப் பகுதியிலும், முல்றலத் தீவிலும் இலங்றக
இரவ்வொணுவம் வகவ்வொறல வவறியவ்வொட்டம் நடத்திக் வகவ்வொண்டுருந்த்த பபவ்வொது
வஜயவர்த்பன அறழப்பின பபரில் எனற வசவ்வொல்லக்வகவ்வொண்டு
சம்மைந்த்தம் இல்லவ்வொமைல் (ஜுறல 16) தீட்சித் வஜயவர்த்பன கூட்டப்பட்ட
(12 இலங்றக அறமைச்சர்கள்) கூட்டத்தில் திட்டத்றத்த முன றவத்த்தவ்வொர்.
அப்பபவ்வொது மைற்றைவர்களுக்கு அந்த்தத் திட்டமைவ்வொனது வஜவர்த்பனவவ்வொல்
உருவவ்வொக்கப்பட்டது எனபதும் பரப்பப்பட்டது. ஆனவ்வொல்
உருவவ்வொக்கியதும், வழி நடத்தியதும், முன வமைவ்வொழிந்த்ததும் இவபர.
ஒரு வறகயில் அனற வஜயவர்த்பனவக்குக் வகவ்வொடுக்கப்பட்ட மைறறைமுக
நிர்ப்பந்த்தம்.
இலங்றகயின வடக்குக் கிழக்கு மைகவ்வொணங்கறள இறணத்து த்தமிழர்
பிரபத்தசமைவ்வொக அங்கீகரிக்கும் புதிய திட்டம் உருவவ்வொகி இருப்பத்தவ்வொக
வத்தந்திகள் பரப்பப்பட்டது. ஈழ மைக்களின வமைவ்வொத்த்த வவ்வொழ்வரிறமைறயச்
சம்மைந்த்தப்பட்டவர்களின ஆபலவ்வொசறன இல்லவ்வொமைல் வகவ்வொழும்பு மைற்றம்
வடல்லயில் உட்கவ்வொர்ந்து வகவ்வொண்டு வடிவறமைக்கப்பட்டது.
வலுக்கட்டவ்வொயமைவ்வொகப் பிரபவ்வொகரறன இந்திய ரவ்வொணுவ வஹலகப்டர்
மூலமைவ்வொக யவ்வொழ்பவ்வொணத்தில் இருந்து வடல்லக்கு அறழத்து வரப்பட்டவ்வொர்.
வடல்லயில் அபசவ்வொகவ்வொ பஹவ்வொட்டலல் ஏறைக்குறறைய சிறறை
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றவக்கப்பட்டது பபவ்வொல் இக்கடவ்வொன சூழ்நிறலறய உருவவ்வொக்கி
அத்தனபிறைபக அவருக்கு உத்த்தரவ பபவ்வொல வகவ்வொடுக்கப்பட்டது.
“முடிவ வசய்த்தவ்வொகி விட்டது. மைற்றை அத்த்தறன பபர்களும்
ஒத்துக்வகவ்வொண்டவ்வொர்கள். நீங்களும் இதில் றகவயழுத்துப் பபவ்வொட்டுத்த்தவ்வொன
ஆக பவண்டும்” எனற மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.
அப்பபவ்வொறத்தய சூழ்நிறலயில் எதிர்ப்றப கவ்வொட்டினவ்வொலும் பிரபவ்வொகரனுக்கு
பவற வழியில்றல. பிரபவ்வொகரன வவ்வொழ்வில் வசனறனயில் உமைவ்வொ
மைபகஸ்வரனுடன நடத்த்தப்பட்ட துப்பவ்வொக்கிச் சூடு சம்பவத்திற்குப் பிறைகு,
அங்பக தி நகரில் நடந்த்த சம்பவங்கள் மூலம் கவ்வொவல்துறறை சட்ட
ஏற்பவ்வொட்டுக்குப் பிறைகு வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக மைற்றைவர்களிடம் பணிந்த்தது இங்கு
த்தவ்வொன. அவரின வமைவ்வொத்த்த வவ்வொழ்விலும் இந்த்த இரண்டு சம்பவங்கள்
மைட்டுபமை?
த்தமிழ்நவ்வொட்டு முத்தல் அறமைச்சர் எம்.ஜ.ஆர் கூட அனற ஒரு
பவடிக்றகயவ்வொளரவ்வொகத் த்தவ்வொன இருக்க முடிந்த்தது எனபது மைற்வறைவ்வொரு
ஆச்சரியம். அந்த்த அளவிற்கு அதிகவ்வொர மைட்டத்தில் வத்தளிவவ்வொகக் கவ்வொய்
நகர்த்த்தப்பட்டது. ஜுறல 26 அத்தவ்வொவது சரியவ்வொகப் பத்து நவ்வொட்களில்
ஒப்பந்த்த நகறல உறதிபடுத்தும் பவறல. ஆமைவ்வொம் திணிக்கப்பட்டது
எனபது த்தவ்வொன சரியவ்வொன வவ்வொர்த்றத்த.
இது வஜயவர்த்பன உருவவ்வொக்கிய திட்டமைல்ல. அவறரயும் மிரட்டி
நிர்ப்பந்த்தப்படுத்த்தப்பட்ட ஒப்பந்த்தம். றகவயவ்வொப்பமிட்டு அடுத்த்த எட்டு
நவ்வொட்களில் வமைவ்வொத்த்த ஆயுத்தப்பபவ்வொரவ்வொளிகளின ஆயுத்தங்கறள
ஒப்பறடக்க றவத்து அவர்கறள நிரவ்வொயுத்தபவ்வொணியவ்வொக ஆக்குவது.
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ஒப்பந்த்த இறதி நகலல் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி வஜயவர்த்பன மைட்டும் த்தவ்வொன
றகவயழுத்திடுவவ்வொர்கள்.
ஈழப் பபவ்வொரவ்வொளிகளில் எவர் ஏற்றக்வகவ்வொள்ள மைறக்கிறைவ்வொர்கபளவ்வொ
உடனடியவ்வொகச் சிறறையில் அறடப்பது.
அறமைதிப்பறட எனறை வபயரில் த்தமிழர்களின வவ்வொழ்க்றகறய
பமைம்படுத்த்த இந்திய இரவ்வொணுவ வீரர்கள் இலங்றகயில் ஒப்பந்த்தம்
அமைலவ்வொகும் வறரக்கும் வமைவ்வொத்த்த சட்ட ஒழுங்றக பவ்வொதுகவ்வொப்பது.
ஒப்பந்த்த ஷரத்துக்கறள ஏற்றக்வகவ்வொள்ளவ்வொவிட்டவ்வொல் சிறிய நவ்வொடவ்வொன
இலங்றகயின மீது இந்தியவ்வொ பறடவயடுக்கும் எனற
வஜயவர்த்பனவக்கு அனபுடன கூடிய மிரட்டல்.
இந்த்த முத்தல் கட்டம் வடல்லயில் இவவவ்வொற வத்தவ்வொடங்க, இத்தன அடுத்த்தக்
கட்டம் வசனறனயில் நடந்த்தது. EPRLF மைற்றம் TELO. PLOT
எனபவர்கறள ஒரு கூட்டணியவ்வொகவம், ENTLF எனறை மைற்வறைவ்வொரு
கூட்டணிகறளயும் த்தனித்த்தனியவ்வொகப் பிரித்து றவத்து இந்த்த
ஒப்பந்த்தத்றத்த ஏற்றக்வகவ்வொள்வத்தவ்வொகக் றகவயழுத்து வவ்வொங்கப்பட்டது.
இந்த்த இரண்டு கூட்டணிகறளயும் ஏற்கனபவ ரவ்வொ உளவ அறமைப்பவ்வொல்
பிரபவ்வொகரனின விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கத்திற்கு எதிரவ்வொக ஏற்கனபவ
மைவ்வொற்றி றவத்து இருந்த்தனர்.
வசனறன சவ்வொந்பத்தவ்வொமில் உள்ள ரவ்வொ அலுவகத்தில் த்தறலறமையதிகவ்வொரி
நவ்வொரவ்வொயணன மூலம் பநரிறடயவ்வொன கண்கவ்வொணிப்பில் ஒவவவவ்வொனறம்
மிகச் சிறைப்பவ்வொகத் திட்டமிட்டு நடத்த்தப்பட்டுத் த்தறலயவ்வொட்டி
வபவ்வொம்றமையவ்வொக மைவ்வொற்றி றவத்து இருந்த்தனர். அப்பபவ்வொது இந்த்தக்
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கூட்டத்தில் நவ்வொரவ்வொயணன கூட உடன இருந்த்தவர் அப்பபவ்வொறத்தய
இலங்றகக்கவ்வொன இந்திய தூத்தர் பகப்டன குப்த்தவ்வொ. ஒப்பந்த்த பிரதிகறள
எந்த்தப் பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்களுக்கும் வழங்கப்படவில்றல.
றகவயழுத்து வவ்வொங்கியதும், வவ்வொய்வழிபய வசவ்வொனனதும் மைட்டும் த்தவ்வொன.
இது பபவ்வொக அமிர்த்தலங்கம் த்தனியவ்வொக ஒப்பந்த்த நகலல் றகவயழுத்து
பபவ்வொட்டு வகவ்வொடுத்து விட்டு அறமைதியவ்வொகிப் பபவ்வொனவ்வொர்.
அப்பபவ்வொது கவ்வொல்கள் ரணமைவ்வொகி எழுந்து நடமைவ்வொட முடியவ்வொத்த நிறலறமையில்
இருந்த்த EROS பவ்வொலகுமைவ்வொரன குண்டுக்கட்டவ்வொகத் தூக்கிப் பபவ்வொகப்பட்டு,
நிர்ப்பந்த்தம் வசய்யப்படத் வத்தவ்வொடக்கத்தில் பிரபவ்வொகரன பபவ்வொலபவ
முரண்டு பிடித்த்தவர் சூழ்நிறலறயப் புரிந்து வகவ்வொண்டு அவரும்
றகவயழுத்து பபவ்வொடபவண்டியத்தவ்வொகி விட்டது.
அறடயவ்வொள அட்றடயும், தினசரி பபட்டவ்வொவம் வழங்கப்பட்டு
ஒவவவவ்வொருவரும் கண்கவ்வொணிப்பில் இருந்த்தனர்.
ஆதிக்கம் வசலுத்துவதில் முக்கியப் பங்கு வகித்த்த பிரபவ்வொகரனுக்கு
மைட்டும் இந்திய அரசவ்வொங்கத்த்தவ்வொல் மைவ்வொத்தம் 50 லட்சம் வழங்கப்படும்
எனவறைவ்வொரு மைறறைமுக ஒப்பந்த்தம் ஒனறறையும் வவ்வொய் வவ்வொர்த்றத்தயவ்வொக
வசவ்வொல்லயிருந்த்தனர். கவ்வொரணம் அப்பபவ்வொது நிர்வவ்வொக வசதிக்கவ்வொக வரி
வசூல் மூலம் விடுத்தறலப்புலகள் ஆட்சி வசலுத்திக்வகவ்வொண்டுருந்த்தனர்.
ஒப்பந்த்தம் அமைலவ்வொனதும் இந்த்தத் வத்தவ்வொறகயும் ஒரு மைவ்வொத்தம் மைட்டுபமை
றகக்குப் பபவ்வொய்ச் பசர்ந்த்தது. அப்புறைம் பணவ்வொல்.
வத்தவ்வொடக்கத்தில் இந்த்த ஒப்பந்த்தம் குறித்து ஏதும் வத்தரியவ்வொமைல் பிரபவ்வொகரன
வசவ்வொனன வவ்வொசகம் இது. " 30 ஆண்டுகளவ்வொக நீடித்து வரும் இந்த்த
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இலங்றக பிரச்சறனகள் இனனும் ஒரு வவ்வொரத்தில் தீர்வ கவ்வொணப்பட்டு
விடும்"
அபத்த பிரபவ்வொகரன வமைவ்வொத்த்தமும் புரிந்த்த பபவ்வொது வசவ்வொனனது,
"த்தமிழர்களின உரிறமைறயப் புறைக்கணிக்கும் எந்த்த ஒப்பந்த்தமும் வவறம்
கவ்வொகித்தமைவ்வொகத்த்தவ்வொன இருக்கும். இது த்தமிழர்களின பமைல் திணிக்கப்பட்ட
ஒப்பந்த்தம். அளவற்றை துனபங்கறள அனுபவித்துக்வகவ்வொண்டுருக்கும்
மைக்கறள விட்டு விட்டு இந்திய அரசவ்வொங்கம் வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக
இலங்றகயுடன இறணந்து வசயல்படுவது பபவ்வொல் த்தவ்வொன இருக்கிறைது.
சில த்தவறைவ்வொன புரித்தல்கறளக் கறளந்து வசல்வத்தற்கவ்வொகப் பிரத்தமைருடன
பபச வரும்படி த்தந்திரமைவ்வொக அறழத்து வரப்பட்படன. அத்தன பிறைகு
திருப்தியற்றை இந்த்த ஒப்பந்த்தத்றத்த இருவரும் பசர்ந்த்த நவ்வொடகம் பபவ்வொல்
நடத்தி ஏமைவ்வொற்றைப்பட்டறத்த நிறனத்து வருந்துகிபறைன. விவவ்வொத்தம் எனபது
இல்லவ்வொமைல் த்தறலயவ்வொட்ட பவண்டும் எனபறத்த மைட்டும் மைனதில்
வகவ்வொண்டு அவர்கள் நிறனத்த்தறத்தச் சவ்வொதித்துக்வகவ்வொண்டவ்வொர்கள்"
அபசவ்வொகவ்வொ பஹவ்வொட்டலல் நடந்த்த உறரயவ்வொடலல் பிரபவ்வொகரன
மிரட்டப்பட்டதும், உண்ணவ்வொவிரத்தம் இருக்கப்பபவ்வொவத்தவ்வொக அறிவித்த்த
பிரபவ்வொகரன நிறலறமை கண்டு, றவபகவ்வொ, வநடுமைவ்வொறைன த்தறலயிட்டதும்
இத்தன வத்தவ்வொடர்ச்சிபய. வவளிபய வந்து எத்த்தறன த்தவ்வொன புலம்பினவ்வொலும்
"எவர் எதிர்த்த்தவ்வொலும் இந்த்த ஒப்பந்த்தம் நிறறைபவற்றிபய தீருபவவ்வொம்"
எனற சூளுறரத்து இறதியில் வசயல்படுத்தியும் கவ்வொட்டினர்.
வத்தவ்வொடக்கத்தில் சிங்கள இரவ்வொணுவ சிப்பவ்வொயிடம் பின மைண்றடயில்
ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி வவ்வொங்கிய அடி, இறதியில் ஸ்ரீவபரும்புதூரில் வமைவ்வொத்த்த
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உடம்பும் உருக்குறலந்து வழித்து அள்ளும் அளவிற்கு அவருக்குக்
கிறடத்த்த பரிசு த்தவ்வொன வமைவ்வொத்த்த உலகத்றத்தயும் கத்தறை றவத்துவிட்டது.
அடுத்த்த நூற்றைவ்வொண்டுக்கு வசனறைவ்வொலும் அழியவ்வொத்த கறறையவ்வொகிப் பபவ்வொனது.
அனற அதிகவ்வொரவர்க்கத்தினர் உருவவ்வொக்கிய அலங்பகவ்வொலத்தில் சித்தறிய
புள்ளியவ்வொகி நம் மைனதில் மைட்டும் இனறம் வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருக்கிறைவ்வொர்.
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3.

இந்திய அறமைதிப்பறட( IPKF)

பவரும் விழுதுகளும்

பகவ்வொணல் புத்தியும், குறக்கு வழியும் எங்பகயவ்வொவது வஜயித்து
இருக்கிறைத்தவ்வொ? வஜயித்த்தவ்வொலும் அது நீடித்துப் பவ்வொர்த்து இருக்கிறீர்களவ்வொ?
நீடித்து இருந்த்தவ்வொலும் நித்தர்சமைவ்வொன வவற்றிகறள அறடந்து
இருக்கிறைவ்வொர்களவ்வொ? வவற்றி கிறடக்குபமைவ்வொ இல்றலபயவ்வொ வவறி
அதிகமைவ்வொகும். உருவவ்வொக்கும் வவறி வவற்றிறயயும் த்தரவ்வொது. இறதி
வறரக்கும் வவறியும் அடங்கவ்வொது.
இது இலங்றகக்கும் இந்தியவ்வொவிற்கும் வபவ்வொருந்தும்.
ஆடம்பர மைணவிழவ்வொ முடிந்து விட்டது. உலக ஊடகம் முன எப்பபவ்வொது
சிரிக்கவ்வொத்த மூஞ்சி வஜயவர்த்பனவம், எத்த்தறன பிரச்சறனகள்
இருந்த்தவ்வொலும் மைலர்ச்சியவ்வொன முகத்றத்தப் வபற்றை ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தியும் மைனம்
வகவ்வொண்ட மைகிழ்ச்சிறயப் புறகப்பட ஆவணமைவ்வொக்கி இந்திய இலங்றக
ஒப்பந்த்தத்தில் றகவயழுத்துப் (29 ஜுறல 1987) பபவ்வொட்டவ்வொகி விட்டது.
வந்த்த விருந்தினறர சும்மைவ்வொ அனுப்பி விட்டவ்வொல் இலங்றக மைரியவ்வொறத்த
எனனவவ்வொகும். அணிவகுப்பு மைரியவ்வொறத்தயின வவ்வொயிலவ்வொகப் வபற்றை
அத்த்தறன மைரியவ்வொறத்தயும் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி கூட (அடித்த்த கடற்பறட
வீரனின வபயர் விஷயமுனி விஷித்தவ்வொ பரவ்வொகண டி சில்வவ்வொ)
த்தறலகுனிந்து த்தப்பி விட்டவ்வொர்.
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ஒருவன த்தவ்வொன பினபக்கமைவ்வொக அடிக்க உயர்த்தினவ்வொன. அடித்த்த
கட்றடக்கு முன இருந்த்த கத்தி படவ்வொமைல் இருந்த்தது பநரு வசய்த்த
புண்ணியமைவ்வொ? அம்மைவ்வொ இந்திரவ்வொ கவ்வொந்தி வசய்த்த த்தவமைவ்வொ? இல்றல த்தவ்வொன
கற்ற றவத்திருந்த்த பயிற்சி வகவ்வொடுத்த்த முன எச்சிரிக்றகயவ்வொ?
அந்த்தக் கூட்டணியில் இருந்த்த மைற்றை வீரர்கள் அறமைதியவ்வொய் இருந்த்த
கவ்வொரணம் நவ்வொம் வசய்த்த புண்ணியம். இல்லவ்வொவிட்டவ்வொல் அனபறை சிங்கள
வவறி எந்த்த அளவிற்கு இருக்கும் எனபறத்த இந்தியவ்வொ மைட்டுமைல்ல
உலகபமை பவ்வொர்த்து இருக்கும்?
வமைவ்வொத்த்தத்தில் முடிந்து விட்டது.
எப்பபவ்வொதும் பபவ்வொலச் சிரித்துக்வகவ்வொண்பட அறத்தயும் மைறைந்து விட்டவ்வொர்
நம்மை ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி. விடுத்தறலப்புலகள் அவமைரிக்க அதிபறர இது
பபவ்வொல் வவடிகுண்டு த்தவ்வொக்குத்தல்கறள விடுத்தறலப்புலகள் வகவ்வொனற
இருந்த்தவ்வொல் எனனவவ்வொயிருக்கும்? துறடத்து இருப்பவ்வொர்கள். அறத்தபய
சற்ற மைவ்வொற்றி பயவ்வொசித்துப் பவ்வொருங்கள்? அவமைரிக்க அதிபருக்கு இது
பபவ்வொல் அணிவகுப்பு மைரியவ்வொறத்தயில் நடந்து இருந்த்தவ்வொல்?
பவண்டவ்வொம்? எல்லவ்வொவற்றறையும் பயவ்வொசித்துக் குழப்பிக்வகவ்வொள்ள
பவண்டவ்வொம். கவ்வொரணம் ரவ்வொஜீவ மைட்டும் விரும்பிய ஒப்பந்த்தம் இது.
வமைவ்வொத்த்தத்தில் ஆசியவ்வொவின கனவ ஒப்பந்த்தம். உலகம் முழுக்க இனற
த்தவ்வொன விரும்பிய அளவிற்கு ஒரு த்தவ்வொக்கத்றத்த உருவவ்வொக்கியவ்வொகி விட்டது.
இது ஒனபறை பபவ்வொதும். கவ்வொந்தி பத்தசம் அல்லவவ்வொ? வழியும் கண்ணீறர
துறடத்துக்வகவ்வொண்டு மைறைப்பபவ்வொம் மைனனிப்பபவ்வொம்.
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ஆனவ்வொலும் சில பகள்விகறள இப்பபவ்வொது நவ்வொம் உறரத்துப் பவ்வொர்க்க
பவண்டும். இந்திய அறமைதிப்பறட இலங்றகக்குச் வசனறைது குறித்து
உங்கள் கருத்து எனன?
நீங்கள் சரித்தவ்வொன எனபவரவ்வொ? இல்றல வமைவ்வொத்த்தமும் த்தவற எனபவரவ்வொ?
பிரபவ்வொகரன எனறை சக்திறய இப்பபவ்வொது மைறைந்து விடுங்கள். அவர் பவ்வொவம்.
மைனக்குமுறைபலவ்வொடு முத்தன முறறையவ்வொக மைக்களுக்குத் வத்தரிவிக்க
பவண்டிய வசய்திகறளத் த்தமிழ்நவ்வொட்டு அரசியல்வவ்வொதிகள் பபவ்வொல்
த்தவ்வொளில் எழுதிக்வகவ்வொண்டு இருக்கிறைவ்வொர்.
கவ்வொரணம் சுதுமைறல பிரகடனம் எனறை முத்தல் வபவ்வொதுக்கூட்டத்றத்த
நடத்த்தப் பபவ்வொகிறைவ்வொர். வசயல் மைட்டும் த்தவ்வொன முக்கியம் எனற
பபசிப்பழக்கமில்லவ்வொ அவருக்கு உறரயவ்வொற்றை பவண்டிய உறரறய
அடித்த்தல் திருத்த்தமினறிப் படித்துப் பவ்வொர்த்துப் பயிற்சி
எடுத்துக்வகவ்வொண்டுருக்கிறைவ்வொர்.
எனபவ இப்பபவ்வொது நீங்கள் இறத்தயும் கடந்து வவ்வொருங்கள்.
ஆண்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்த வஜயவர்த்பனவக்கு பவற வழியில்றல.
கிழக்குத் திறசயில் இந்திய ரவ்வொ உளவப்பறட.
சூரியன உதிக்கிறைபத்தவ்வொ இல்றலபய இவர்களின வத்தவ்வொல்றலபபசியும்,
சவடவ்வொல்களும் அதிகம். பமைற்குப் பக்கம் த்தமிழீழம் மைட்டும் த்தவ்வொன
பவண்டும் எனகிறை பபவ்வொரவ்வொளிகள்.
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சூரியன மைறறைகிறைபத்தவ்வொ இல்றலபயவ்வொ தினந்பத்தவ்வொறம் எத்த்தறன இலங்றக
இரவ்வொணுவ வீரர்கள் விடுத்தறலப்புலகளவ்வொல் மைண்ணுக்குப் பபவ்வொவர்கள்
எனபறத்த உச்சித்தமைவ்வொகச் வசவ்வொல்ல முடியவில்றல.
வத்தற்கில் பிபரமைத்தவ்வொசவ்வொ மைற்றம் பஜவிபி மைற்றம் அரசவ்வொங்க
எதிர்பவ்வொளர்கள்.
மீதி ஒரு பக்கம் த்தவ்வொன இருக்கிறைது.
புத்த்த பிக்குகள். " பண்டவ்வொரவ்வொநவ்வொயகவ்வொ எப்படிப் பபவ்வொய்ச் பசர்ந்த்தவ்வொர்
எனபறத்த மைறைந்து விட்டவ்வொயவ்வொ?" எனபது பபவ்வொல் தினந்பத்தவ்வொறம்
ஆசிர்வவ்வொத்தம் பத்தடி வந்து வகவ்வொடுத்து பபவ்வொய்க் வகவ்வொண்டிருக்கினறைவ்வொர்கள்.
"பிடிக்கவில்றல ஆனவ்வொல் பிடிக்கும் அளவக்கு நடந்து வகவ்வொள்ளத்த்தவ்வொன
பவண்டும் " எனற வஜயவர்த்பன பவற வழியில்லவ்வொமைல் இந்த்த
ஒப்பந்த்தத்றத்த ஏற்றக்வகவ்வொண்டவ்வொலும் அவர் உருவவ்வொக்கிய பவ்வொறத்த த்தவ்வொன
இந்தியவ்வொவிற்கும் பபவ்வொரவ்வொளிகளுக்கும் உள்ள எதிர்கவ்வொல வமைவ்வொத்த்த
புரித்தல்கறளயும் த்தவிடுவபவ்வொடியவ்வொக்கியது.
ஆனவ்வொல் இத்தற்கு பமைலும் ஏன இந்த்த ஒப்பந்த்தத்றத்த வஜயவர்த்பன
ஏற்றக்வகவ்வொண்டவ்வொர்?
எளிதில் மைசியக்கூடியவரவ்வொ? அத்தற்குள்ளும் ஒரு கவ்வொரணம் இருக்கிறைது.
அனறறைய தின இலங்றகயின பறடபல பலவீனமும்,
விடுத்தறலப்புலகளின வளர்ச்சியும், ஆட்சி எந்த்த பநரத்திலும்
கவிழ்க்கப்படலவ்வொவமைனறை அச்சமும் ஒரு கவ்வொரணம். அவருக்கு எந்த்த
அளவிற்கு எதிர்ப்பு இருந்த்தது எனறைவ்வொல் உள்பள இருந்த்த வமைவ்வொத்த்த
அறமைச்சர்களும் ஒபர எதிர்ப்பு அணியில் திரண்டதும் ஒரு
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கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்த்தது. கூடபவ அடுத்து பத்தவிக்கு கவ்வொத்துக்
வகவ்வொண்டிருந்த்த பிபரமைத்தவ்வொசவ்வொ " அண்ணன எப்ப இடம் விடுவவ்வொன "
எனற கவ்வொத்துக் வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொர்.
பவற வழி. மைத்த்தளத்துக்கு இரண்டு பக்கமும் அடி.
1. இலங்றகயின உள்பள வசனறை அறமைதிப்பறட எறத்த பநவ்வொக்கி
இந்த்தப் பயணம்? எனபறத்தத் வத்தரிந்து வகவ்வொள்ளவ்வொமைல் நுறழந்த்த
ஆண்டு 30 ஜுறல 1987. பபவ்வொன மைச்சவ்வொன திரும்பி வந்த்தவ்வொன பூ
மைணத்பத்தவ்வொட எனற திரும்பி வந்த்த ஆண்டு மைவ்வொர்ச் 24 1990. வமைவ்வொத்த்த
கவ்வொலத்றத்தயும் கவனத்தில் றவத்துக் வகவ்வொள்ளுங்கள்.
2. அறமைதிப்பறட இலங்றகக்குச் வசனறை பபவ்வொது வடல்லயில் ஆண்டு
வகவ்வொண்டுருந்த்தவர் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி. திரும்பி வந்த்த பபவ்வொது வி.பி.சிங்
(VISWANATH PRATHAP SINGH).
3. வசனறை இந்திய அறமைதிப்பறடக்குத் த்தறலறமை த்தவ்வொங்கி பூரிப்பபவ்வொடு
வசனறைவர் வஜனரல் திபபந்திர சிங். திரும்பி வந்த்த பபவ்வொது வவ்வொடிப்பபவ்வொன
முகத்பத்தவ்வொடு மைனதிற்குள் குமுறைபலவ்வொடு த்தறலறமைபயற்ற வந்த்தவர்
வஜனரல் அமைர்ஜத் சிங்.
4. "இவனுங்க வபவ்வொடியனகள். இவர்கறளக் குறித்த்தவ்வொ பயப்படுறீங்க.
சும்மைவ்வொ ஊதித் த்தள்ளிவிடலவ்வொம் " எனறை வமைவ்வொத்த்த எண்ணங்களும்
த்தவிடுவபவ்வொடியவ்வொக்கி உயிர் இழந்த்த அப்பவ்வொவி இந்திய இரவ்வொணுவ வீரர்கள்
அதிகமில்றல வஜனடில்பமைன, பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொனுடன பமைவ்வொதி பங்களவ்வொபத்தஷ்
எனறை புதிய நவ்வொட்றட உருவவ்வொக்க பவ்வொடுபட்ட பபவ்வொது நடந்த்த பபவ்வொரில் உயிர்
இழந்த்த இரவ்வொணுவ வீரர்கறள விட அதிகம்.
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5. இலங்றகயின உள்பள நுறழந்த்த பபவ்வொது எரிச்சலுடன வரபவற்றைது
வஜயவர்த்பன. கழுத்றத்த பிடித்துத் த்தள்ளவ்வொத்த குறறையவ்வொக வவளிபய
அனுப்பியது பிபரமைத்தவ்வொசவ்வொ.
6. த்தமிழ்நவ்வொட்டில் வத்தவ்வொடக்கத்தில் எம்.ஜ.ஆர். அதுபவ துறறைமுகத்தில்
அவமைவ்வொனத்பத்தவ்வொடு வந்து இறைங்கிய பபவ்வொது " இது அறமைதிபபறட
அல்ல. அழிவப்பறட" எனற த்தனனுறடய முழுறமையவ்வொன த்தந்திரமில்லவ்வொ
எதிர்ப்றபக்கவ்வொட்டிய ஆட்சியில் இருந்த்த முத்தல் அறமைச்சர். கறலஞர்
மு.கருணவ்வொநிதி.
ஒரு வறகயில் பவ்வொர்க்கப்பபவ்வொனவ்வொல் வமைவ்வொத்த்த அறமைதிப்பறடயும் திருப்பி
அறழக்கப்படக் கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்த்தவர் கறலஞர். இவர் வகவ்வொடுத்த்த
அழுத்த்தமும், மைத்திய அரசவ்வொங்கத்திற்கு இவர்
வகவ்வொடுத்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்த ஆத்தரவம் முக்கியக் கவ்வொரணம். பத்தர்த்தலல்
அப்பபவ்வொது விபி சிங் பத்தர்த்தலன பபவ்வொது த்தமிழ்நவ்வொட்டு
வவ்வொக்கவ்வொளர்களுக்குக் வகவ்வொடுத்த்த முக்கிய வவ்வொக்குறதியும் கூட. அந்த்த
அளவிற்கு இந்த்த அறமைதிப்பறட த்தமிழ்நவ்வொட்டில் முக்கிய விவவ்வொத்த
வபவ்வொருளவ்வொக இருந்த்தது எனபதும் இங்குக் குறிப்பிடத்த்தக்கது.
7. இந்த்த இடத்தில் மைற்வறைவ்வொரு நறகச்சுறவ.
விபவகம் அதிகம் வபற்றை, உண்றமையிபலபய
இலங்றகத்த்தமிழர்களுக்குப் பவ்வொடுபட எல்லவ்வொவறகயிலும் முயற்சித்த்த
இந்திரவ்வொ கவ்வொந்தி கவ்வொலத்தில் வசயல்பட்ட தூத்தர் த்தமிழர் ஜீ.
பவ்வொர்த்த்தசவ்வொரதிறயக் கண்டவ்வொபல வஜயவர்த்பனவக்கு எள்ளும்
வகவ்வொள்ளும் முகத்தில் வவடிக்கும்.
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அத்தன பிறைகு பினனவ்வொல் பிரத்தமைவ்வொக இருந்த்த நரசிம்மைரவ்வொவ இந்த்தப்
பிரச்சறனயில் நுறழந்த்த பபவ்வொது இந்திய தூத்தரவ்வொக ஜீ. பவ்வொர்த்த்தசவ்வொரதி
இலங்றகக்குச் வசனறை பபவ்வொது வகவ்வொழும்பு விமைவ்வொன நிறலயத்தில் இருந்து
அவருக்கு அறழத்துச் வசல்லப்பட பவண்டிய வவ்வொகன வசதிகள் கூட
அளிக்கப்படவ்வொமைல் அவமைவ்வொனபடுத்தியதும், அவர் அறமைதியவ்வொக அறத்தப்
வபவ்வொறத்துக்வகவ்வொண்டு எப்பபவ்வொதும் பபவ்வொலச் சிரிக்கவ்வொமைல் பபவ்வொய்
அவர்கள் முன அமைர்ந்த்ததும் நடந்த்தது. கவ்வொந்தியவவ்வொதிகள் எப்பபவ்வொது
கண்ணியமைவ்வொகத்த்தவ்வொன நடந்து வகவ்வொள்வவ்வொர்கள்.
ஆனவ்வொல் இப்பபவ்வொது ஜீ. பவ்வொர்த்த்தசவ்வொரதிக்குப் பிறைகு முக்கியக் கத்தவ்வொநவ்வொயகன
பஜ.என. தீட்சித்.
ஒரு வறகயில் இவறர நவ்வொம் பவ்வொரவ்வொட்டலவ்வொம். அட்டகவ்வொசமைவ்வொகக் கவ்வொல்
பமைல் கவ்வொல் பபவ்வொட்டுக்வகவ்வொண்டு பி.எஸ். வீரப்பவ்வொ பபவ்வொல் வஜயவர்த்பன
முன அமைர்ந்து வகவ்வொண்டு சுருட்டுப் புறகறய விட்டுக்வகவ்வொண்டு வமைவ்வொத்த்த
இலங்றக அதிகவ்வொரவர்க்கத்றத்தயும் டர்ர்ர்ர் ஆக்கிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்.
அனற வஜயவர்த்பன முகம் எப்படி இருந்துருக்கும்?
8. வபவ்வொடியனகறளச் சமைவ்வொளிக்க முடியவ்வொத்த வல்லரசு வகவ்வொண்டு பபவ்வொய்ச்
பசர்த்த்த ஆயுத்த த்தளவவ்வொடங்களின பட்டியல் சரவணபவன பட்டியறல
விட நீளமைவ்வொனது. பயந்து விடவ்வொதீர்கள். இது அத்த்தறனயும் இலங்றகயில்
அறமைதிறய நிறலநவ்வொட்ட மைட்டுபமை?
நவீன AVF கவச வண்டிகள், ரஷ்யவ்வொவிடமிருந்து வவ்வொங்கிய 45 டன
எறடயுள்ள T 72 ரக அதிபவக நவீன பபவ்வொர்முறன (வடக்கு மைகவ்வொண
கவ்வொட்டுக்குள் வசல்வத்தற்கு ஏற்றை) டவ்வொங்கிகள், உள்பள இருந்த்த
வகவ்வொரில்லவ்வொ பபவ்வொரவ்வொளிகறள அழிக்க எனற பிரத்பயவ்வொக பயிற்சி வபற்றை
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31 வது ஆயுத்த டிவிசறனச் பசர்ந்த்த 65 வது வரஜவமைண்ட் பறட
வீரர்கள். இது பபவ்வொக 20 டன எறடயுள்ள ரஷ்ய த்தயவ்வொரிப்பவ்வொன BMP 2
ஆயுத்த கவச வண்டிகள். இந்த்த வண்டிகளுடன பரவ்வொமைரிக்க, பவ்வொதுகவ்வொக்க,
ஈடுபட, மைற்றை ஏற்பவ்வொடுகளுக்வகன ஒரு பறட பட்டவ்வொளங்கள்.
இந்த்தப் பட்டியல் இயல்பவ்வொய் முனனபமை பபவ்வொய்ச் பசர்ந்த்தவர்களுடன
பசர்த்து விடவ்வொதீர்கள்.
இவர்கள் த்தனி. அவர்கள் த்தனி. ஏனிந்த்த சிறைப்பு மைக்கள்?
புலகள் உருவவ்வொக்கி றவத்திருந்த்த கண்ணி வவடிகள் எனபது நமைது
வீரர்கறளத் பத்தங்கவ்வொய் பபவ்வொடவ்வொத்த சட்னி பபவ்வொல் ரத்த்தச் சகதிறய
அறிமுகப்படுத்திக்வகவ்வொண்டுருந்த்தத்த கவ்வொரணத்த்தவ்வொல் தினந்பத்தவ்வொறம்
வசத்து சுண்ணவ்வொம்பவ்வொகிக் வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்கள்.
பட்டியல் முடியவில்றல.
பபவ்வொரில் உக்கிரம் வத்தவ்வொடங்க விட்ட குறறை வத்தவ்வொட்ட குறறையவ்வொகத்
த்தறரப்பறட, வவ்வொனபறட, கடற்பறடயுடன அதி நவீன ஆயுத்தங்களுடன
பிவரஞ்சு ஜவ்வொகுவவ்வொர் மைற்றம் ரஷ்ய த்தயவ்வொரிப்பவ்வொன மிக் 25 ரகப்
பபவ்வொர்விமைவ்வொனங்கள்,அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன புதித்தவ்வொக வவ்வொங்கப்பட்ட ரஷ்ய MI 25
ரக வஹலகவ்வொப்டர், ஒரு இடத்தில் இருந்து மைற்வறைவ்வொரு இடத்திற்கு
ஆட்கள் பயணிக்க MI 8 வறக வஹலகவ்வொப்டர்.
இந்த்த இடத்தில் மைற்வறைவ்வொரு ஆச்சரியம்.
இது பபவ்வொனறை வஹலகப்டர் அத்த்தறன வறகயிலும் எப்பபவ்வொது
பவண்டுமைவ்வொனவ்வொலும் வசயல்படக்கூடிய எறிகறண த்தவ்வொக்குத்தலுக்கு உத்தவி
புரியக்கூடிய எந்திர அறமைப்புகள் எனற எல்லவ்வொவித்தத்திலும் புதிய
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வத்தவ்வொழில் நுட்பத்பத்தவ்வொடு உருவவ்வொக்கப்பட்டு இருந்த்தது. இந்திய இரவ்வொணுவ
வத்தவ்வொழில் நுட்ப மைக்கள் இரவ பகலவ்வொக உறழத்துக் வகவ்வொண்டுருந்த்தனர்.
இனனும் சுருக்கமைவ்வொகச் வசவ்வொல்லபவண்டுவமைனறைவ்வொல் உலகின
நவ்வொனகவ்வொவது வபரிய ரவ்வொணுவ பலம் உள்ள இந்தியவ்வொவின வமைவ்வொத்த்த
பறடபலத்தில் குறிப்பிட்ட சத்தவிகித்தத்றத்த இலங்றகயில் வகவ்வொண்டு
பபவ்வொய்க் குவித்து இருந்த்தது. பபவ்வொர் உக்கிரம் அறடய ஒரு நவ்வொறளக்குச்
வசலவிழித்த்த வத்தவ்வொறக உத்பத்தசமைவ்வொக இந்திய ரூபவ்வொய் 300 பகவ்வொடி ரூபவ்வொய்.
வமைவ்வொத்த்த கவ்வொலத்திலும் வசலவழித்த்த வத்தவ்வொறக அரசவ்வொங்க கணக்குப்படி
ஆயிரம் பகவ்வொடி. ஆனவ்வொல் ஊடகத்தில் வந்த்த கணக்குப்படி 2000
பகவ்வொடிக்கும் பமைல்.
கவ்வொரணம் அறமைதிறய நிறலநவ்வொட்ட?
நவ்வொட்டினவ்வொர்களவ்வொ?
நவ்வொ த்தழுத்தழுக்க, முகம் வவளிறி பமைல் மூச்சுக் கீழ் மூச்சு வவ்வொங்க
றவத்த்தது த்தவ்வொன மிச்சம்.
பணமைவ்வொ நமைக்கு முக்கியம்.
கவ்வொந்தி வசவ்வொல்லவிட்டுப் பபவ்வொன அறமைதிப் பவ்வொறத்தக்கு இனனும் கூடச்
வசலவளிக்கலவ்வொம் அல்லவவ்வொ?
ஏனிந்த்த அவமைவ்வொனம்? யவ்வொர் பமைல் த்தவற?
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3. பிரபவ்வொகரன வபவ்வொதுக்கூட்டம்
கூட்டத்திற்கவ்வொன த்தறலப்பு
" நவ்வொம் இந்தியவ்வொறவ பநசிக்கினபறைவ்வொம்"
யவ்வொழ்பவ்வொணத்தில் உள்ள சுதுமைறல அம்மைன பகவ்வொவில் வளவ்வொகத்தில்
நறடவபற்றை வபவ்வொதுக்கூட்டத்தில் முத்தல் முறறையவ்வொக லட்ச மைக்களுக்கு
பமைல் திரண்டுருந்த்த வபவ்வொதுக்கூட்டத்தில் பினவருமைவ்வொற
உறரயவ்வொற்றினவ்வொர்.
அனபிற்கும் மைதிப்பிற்குரிய த்தமிழீழ மைக்கபள,
" இனற எமைது விடுத்தறலப் பபவ்வொரவ்வொட்ட வரலவ்வொற்றில் ஒரு மைவ்வொவபரும்
திருப்பம் ஏற்பட்டு இருக்கிறைது. நமைது சக்திக்கு அப்பவ்வொற்பட்ட,
உருவவ்வொக்கப்பட்ட இந்த்த நிகழ்வின இறதி எனபது சவ்வொத்தகமைவ்வொ இல்றல
பவ்வொத்தகமைவ்வொ? எனபறத்த நவ்வொம் வபவ்வொறத்து இருந்து த்தவ்வொன பவ்வொர்க்க பவண்டும்.
இந்த்த ஒப்பந்த்தம் எங்கள் இயக்கத்றத்தபயவ்வொ, பபவ்வொரவ்வொளி குழுக்கறளபயவ்வொ
கலந்து ஆபலவ்வொசிக்கவ்வொமைல் திடுவமைன நிர்ப்பந்த்தத்தில் உருவவ்வொக்கப்பட்ட
ஒனற. வடல்லக்கு எனறன வரவறழத்த்த பபவ்வொது கூட முழுறமையவ்வொன
விபரங்கள் வத்தரியவ்வொது. வமைவ்வொத்த்த விபரங்கறளயும் வசவ்வொனன பபவ்வொது
இந்திய அரசின த்தந்திரம் எங்களுக்குப் புரிந்த்தது. நம்முறடய நலத்றத்த
விட இலங்றக இந்தியவ்வொவின பிரவ்வொந்திய நலத்றத்தக் வகவ்வொண்டு
வடிவறமைக்கப்பட்டு இருப்பறத்த உணர்ந்த்த நவ்வொங்கள் எதிர்ப்பறத்த த்தவிர
பவற ஒனறம் எங்களுக்குத் பத்தவ்வொனறைவில்றல.
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ஆனவ்வொல் எங்களின எதிர்ப்பு வமைவ்வொத்த்தமும் அர்த்த்தமைற்றைத்தவ்வொய்ப்
பபவ்வொய்விட்டது. அவர்களின ஆதிக்கத்திற்கு நவ்வொங்கள் அணிபணிந்பத்த
ஆக பவண்டிய நிர்ப்பந்த்தம். பவற வழி எதுவம் இருப்பத்தவ்வொகத்
வத்தரியவில்றல.
இந்த்த ஒப்பந்த்தம் எங்கள் இயக்க வழிமுறறைகறள, பநவ்வொக்கங்கறள,
கடந்து வந்த்த வமைவ்வொத்த்த வசயல்பவ்வொடுகறளயும் பவ்வொதிக்கினறைது. 15
வருடங்களவ்வொகப் பவ்வொதுகவ்வொத்து பயணித்து வந்த்த பவ்வொறத்த இனற
பகள்விக்குறியில் வந்து நிற்கிறைது. எங்கறள நிரவ்வொயுத்தபவ்வொணிகளவ்வொக
மைவ்வொற்றவதில் இந்தியவ்வொ வவற்றிக் கண்டுருக்கிறைது.
இனவவ்வொத்த சிங்கள அரசின மீது எனறம் எமைக்கு நம்பிக்றக
வரப்பபவ்வொவது இல்றல. ஆனவ்வொல் பவ்வொரத்தப்பிரத்தமைர் அத்தற்வகனற சில
த்தனியவ்வொன வவ்வொக்குறதிகள் த்தந்துள்ளவ்வொர். எமைது மைக்களின நல்வவ்வொழ்வில்
அக்கறறை இருப்பத்தவ்வொகத் வத்தரிவித்துள்ளவ்வொர். சிங்கள பறடகள் இனி
த்தமிழர் அழிப்பு எனறை பநவ்வொக்கத்தில் இறைங்கவ்வொது எனபதில் நம்பிக்றக
றவத்துள்பளவ்வொம். இத்தன அடிப்பறடயில் எங்கள் ஆயுத்தங்கறள
இந்தியவ்வொவில் இருந்து வந்துள்ள அறமைதிப் பறடயிடம் ஒப்பறடக்க
எனற முடிவ எடுத்பத்தவ்வொம்.
எமைது மைக்களின பவ்வொதுகவ்வொப்புக்கவ்வொக நல்வவ்வொழ்வக்கவ்வொக நவ்வொம் எத்துறணப்
பபவ்வொரவ்வொட்டங்கறள, இழப்புகறளச் சந்தித்துள்பளவ்வொம் எனபறத்த நீங்கள்
அறிவீர்கள்.
நமைது மைக்களின பவ்வொதுகவ்வொப்புக்கவ்வொக றவத்துள்ள ஆயுத்தங்கறளயும்
இந்தியவ்வொவிடம் நவ்வொம் ஒப்பறடக்கினபறைவ்வொம் எனறைவ்வொல் வமைவ்வொத்த்த
பவ்வொதுகவ்வொப்பும் இனி இந்தியவ்வொவின வபவ்வொறப்பு எனற அர்த்த்தம். இந்த்த
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நிகழ்வ எங்களுக்கவ்வொன பினனறடவ எனறைபபவ்வொதிலும் நம் மைக்களின
விடிவகவ்வொலம் எனபதில் உறதியவ்வொக இருப்பத்தவ்வொல் நவ்வொங்கள் ஏந்திய
ஆயுத்தங்கறள இந்தியவ்வொவிடம் ஒப்பறடக்கினபறைவ்வொம்.
நவ்வொங்கள் இந்த்த ஆயுத்தங்கறள ஒப்பறடக்கவ்வொமைல் பபவ்வொனவ்வொலும் இந்திய
ரவ்வொணுவத்துடன பமைவ்வொத்த பவண்டிய துர்பவ்வொக்ய நிறலறமை ஏற்படும். இறத்த
நவ்வொங்கள் விரும்பவில்றல. நவ்வொம் இந்தியவ்வொறவ பநசிக்கினபறைவ்வொம். இந்திய
வீரனுக்கு எதிரவ்வொக எங்கள் ஆயுத்தம் பபவ்வொரவ்வொடவ்வொது. இனி எங்கள்
மைக்கறளப் பவ்வொதுகவ்வொக்கும் வமைவ்வொத்த்த வபவ்வொறப்பும் இந்திய வீரர்களுக்குச்
வசவ்வொந்த்தமைவ்வொகினறைது. ஈழத் த்தமிழன ஒவவவவ்வொருவர் உயிருக்கும்
உறடறமைக்கும் இனி இந்தியவ்வொபவ வபவ்வொறப்பு. இந்த்தச் சூழ்நிறலயில்
நவ்வொங்கள் இந்தியவ்வொவடன ஒத்துறழப்பறத்தத் த்தவிர எங்களுக்கு பவற
வழி இருப்பத்தவ்வொகத் வத்தரியவில்றல.
" த்தமிழீழ த்தனியரபச த்தமிழீழ மைக்களுக்கு நிரந்த்தர இறதி தீர்வவ்வொக
இருக்கமுடியும் " எனறை எனனுறடய அறசயவ்வொத்த நம்பிக்றக எனறம்
மைவ்வொறைப்பபவ்வொவது இல்றல. இந்த்த பநவ்வொக்கத்திற்கவ்வொகபவ இறதிவறர நவ்வொன
பபவ்வொரவ்வொடுபவன எனபறத்த இங்கு அழுத்த்தமைவ்வொகத் வத்தரியப்படுத்த்த
விரும்புகிபறைன.
பபவ்வொரவ்வொட்ட களம் மைவ்வொறைலவ்வொம். ஆனவ்வொல் எமைது லட்சியங்கள்
மைவ்வொறைப்பபவ்வொவது இல்றல. இந்த்த லட்சியம் நவ்வொம் அறடய
பவண்டுவமைனறைவ்வொல் உங்கள் அத்த்தறன பபர்களின ஒத்துறழப்பு
அவசியம் பத்தறவயவ்வொய் இருக்கிறைது.
த்தமிழீழ மைக்களின நலன கருதி இறடக்கவ்வொல அரசில் பங்கு வபறை,
அல்லது பத்தர்த்தலல் பபவ்வொட்டிட பவண்டிய அவஸ்யம் எமைது
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இயக்கத்திற்கு ஏற்படலவ்வொம். ஆனவ்வொல் நவ்வொன எந்த்தக் கவ்வொலத்திலும்
பத்தர்த்தலல் பபவ்வொட்டியிடப் பபவ்வொவதில்றல. முத்தலறமைச்சர் பத்தவிறயயும்
ஏற்கப் பபவ்வொவது இல்றல. இறத்த நவ்வொன உறதியவ்வொகச் வசவ்வொல்ல
விரும்புகிபறைன "
பிரபவ்வொகரன எளிதில் உணர்ச்சி வசப்படுபவர் அல்ல. உணர்வகளும்
அத்த்தறன சீக்கிரமைவ்வொக அவறரப் பவ்வொதிப்பதும் இல்றல. ஆனவ்வொல்
அனறறைய வபவ்வொதுக்கூட்டம் முடிக்கும் பபவ்வொது எந்த்த மைபனவ்வொநிறலயில்
இருந்து இருப்பவ்வொர் எனபறத்த வமைவ்வொத்த்த நீண்ட உறரறயப் படிக்கும்
பபவ்வொது சினனக்குழந்றத்தக்குக் கூடப் புரியும்?
மிகப்வபரிய ஆச்சரியம்
உலக ஊடகங்களும், இந்திய பத்திரிக்றககளும் இந்த்தப் பபச்றச
வவகுவவ்வொகப் பவ்வொரட்டின. முக்கியவத்துவம் வகவ்வொடுத்து முத்தல் பக்கத்தில்
வவளியிட்டன. ஏறைக்குறறைய பிரபவ்வொகரனுக்கு இரண்டு பக்கமும்
சிக்கிக்வகவ்வொண்டு உள்பள அழுந்திக்வகவ்வொண்டு உணர்வகறள
வவளிபய கவ்வொட்டிக்வகவ்வொள்ள முடியவ்வொத்த இக்கட்டவ்வொன சூழ்நிறல.
இந்த்தப் வபவ்வொதுக்கூட்டம் எனபது கூட அப்பபவ்வொது அவருக்குள் இருந்த்த
உணர்வகளுக்கு வடிகவ்வொல் பபவ்வொலத் த்தவ்வொன இருந்திருக்க பவண்டும்.
இது பபவ்வொனறை சூழ்நிறலயில் சரவ்வொசரி மைனித்தன மூர்ச்றசயவ்வொகி விழுந்து
விடும் சூழ்நிறல த்தவ்வொன அதிகமைவ்வொக இருக்கும். அறமைச்சர் பத்தவி
பிடுங்கப்பட்ட அடுத்த்தநவ்வொபள இத்தயவல வந்துவிடும் தியவ்வொகிகளுக்கும் 15
ஆண்டுகளவ்வொக உயிர் வவறத்து பபவ்வொரவ்வொடிய, களமைவ்வொடியவருக்கும் உள்ள
இந்த்த நிகழ்றவ உங்களவ்வொல் வித்யவ்வொசம் வகவ்வொண்டு பவ்வொர்க்க முடிகினறைத்தவ்வொ?
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ஆனவ்வொல் பிரபவ்வொகரனுக்கு மைட்டுமைல்ல ஆயுத்த ஒப்பறடப்பு எனறை
சடங்கில் நடந்த்த நிகழ்வின பபவ்வொது மைற்றைப் பபவ்வொரவ்வொளிகளின ஆத்திரமும்,
அவநம்பிக்றகயும் வவளிபய கவ்வொட்டுவத்தவ்வொக இருந்த்தது. அந்த்த அளவிற்கு
ஒவவவவ்வொருவருக்கும் உள்பள இருந்த்த உணர்வறலகள். ஏறைக்குறறைய
சவ்வொவச் சடங்கு பபவ்வொல் த்தவ்வொன அது நடந்த்தது.
வவளிபய சிரிப்பு. உள்பள அழுறக.
பிரபவ்வொகரனுடன வடல்லக்கு பயணித்த்தவ்வொபர பயவ்வொகி, முத்தன முத்தலவ்வொகத்
த்தவ்வொன றவத்திருந்த்த துப்பவ்வொக்கிறய ஒப்பறடக்க வந்த்த கவ்வொத்திருந்த்த
(இலங்றக பவ்வொதுகவ்வொப்பு வசயலவ்வொளர், இந்திய திபபந்த்தர் சிங், மைற்றைப் பல
அதிகவ்வொரிகள்)வர்களிடம் றகயில் வகவ்வொடுக்கவ்வொமைல் பமைறஜ மீது றவத்து
விட்டு அருகில் இருந்த்த நவ்வொற்கவ்வொலயில் அமைர்ந்த்தவ்வொர்.
இத்தற்வகனற வரவறழக்கப்பட்ட வமைவ்வொத்த்த உலக ஊடக மைக்களுக்கும்
ஏமைவ்வொற்றைம். பவவறைனன வசய்யமுடியும்? அதிகவ்வொரவர்க்கத்தினர்
எப்பபவ்வொதும் பபவ்வொல ஜவ்வொலபயவ்வொ ஜம்கவ்வொனவ்வொ த்தவ்வொன.
பிரபவ்வொகரன த்தவ்வொங்கள் றவத்திருந்த்த வமைவ்வொத்த்த ஆயுத்தங்கறளயும்
ஒப்பறடத்து இருப்பவ்வொர் எனறைவ்வொ கருதுகிறீர்கள்? வலவ்வொக்கடவ்வொ, டக்கடவ்வொ
இந்திய வறக ஆயுத்தங்கள் அத்தற்வகனற வபவ்வொறக்கி எடுத்து
றவத்திருப்பவ்வொர்.
இவர் பக்கம் இந்த்த மைவ்வொதிரி அழுகுணி ஆட்டம்.
இவர்கள் ஒப்பறடத்த்த இந்த்த ஆயுத்தங்களுடன, ரவ்வொ உளவப்பறட
வகவ்வொண்டு வந்து பசர்த்து இருந்த்த மைற்றை ஆயுத்தங்கறளயும் பசர்த்து
த்தவ்வொன த்தர்மைமைவ்வொக உள்பள வலுவிழந்து வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த
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EPRLF,PLOTE.TELO பபவ்வொனறை மைற்றைப் பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்களுக்குக்
கனபஜவ்வொரவ்வொக இந்திய அறமைதிப்பறட வழங்கிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
இது அந்த்தப் பக்கம் கண்ணவ்வொமூச்சி ஆட்டத்தின வத்தவ்வொடக்கம்.
அப்படிவயனறைவ்வொல் நம்முறடய அரசியல் ஞவ்வொனி வசய்து
வகவ்வொண்டுருக்கிறைவ்வொர்?
ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி வசவ்வொனனபடி " இறடக்கவ்வொல நிர்வவ்வொக அரசு" எப்பபவ்வொது
உருவவ்வொக்கப் பபவ்வொகிறீர்கள்? எனறை விடுத்தறலப்புலகள் பகட்ட பபவ்வொது
வகவ்வொட்டவ்வொவி விட்டு தூக்க கலக்கத்தில் எழுந்த்தவர் பபவ்வொல்
இந்தியவ்வொறவயும் விடுத்தறலப்புலகறளயும் பவ்வொர்த்துத் திருத் திருவவனற
முழித்த்தவ்வொர்.
சிந்த்தறன அதிகம் வபற்றைவர் மைறைப்பது இயல்பது த்தவ்வொபன?
புது ரத்த்தம் பவ்வொய்ச்சப்பட்ட மைற்றை பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்களுக்கும் வந்த்த
மைகிழ்ச்சிறயப் பவ்வொர்க்க பவண்டுபமை?
இரவ பவறளகளில் ரகசியமைவ்வொய்க் கிழக்கு மைகவ்வொண கறரபயவ்வொரப்
பகுதிகளில் வகவ்வொண்டு பபவ்வொய் இந்தியவ்வொவின உத்தவிபயவ்வொடு
இறைக்கப்பட்டனர். மைனனவ்வொர் மைவ்வொவட்ட கடற்கறர கிரவ்வொமைத்துப் பக்கம்
வடபலவ்வொ இயக்கத்தினர் பறைபறைவவனற பல்றல கடித்துக்வகவ்வொண்டு
கவ்வொத்துருந்த்தனர்.
த்தறலவல, கவ்வொய்ச்சல், வயிற்றப்பபவ்வொக்கு, பல்வலபயவ்வொடு இரண்டு
கவ்வொலும் வீங்கியிருந்த்தவ்வொல் ஒருவனுக்கு எப்படியிருக்கும்? அந்த்த
நிறலறமையில் த்தவ்வொன பிரபவ்வொகரன இருந்த்தவ்வொர்.
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புதுரத்த்தம் பவ்வொய்ச்சப்பட்டவர்களிடம் இருந்து விடுத்தறலப் புலகறளக்
கவ்வொக்க பவண்டும். ரவ்வொ உளவத்துறறை திருவிறளயவ்வொடறல மைற பக்கம்
சமைவ்வொளிக்க பவண்டும். எப்பபவ்வொது பவண்டுமைவ்வொனவ்வொலும் ரத்த்தம் குடிக்கக்
கவ்வொத்துருக்கும் இலங்றக இரவ்வொணுவம். இப்பபவ்வொது இந்திய வீரர்கள்
பபசும் (ஹிந்தி) வமைவ்வொழியும் புரியவில்றல. அவர்களின ஆத்தரவம்
கிறடக்குமைவ்வொ எனறை சந்பத்தகம்.
வவறியுடன வவ்வொழ்ந்த்தவறர நீ ஒரு வவகுளி? எனபது பபவ்வொல் எச்சமைவ்வொக
நிறனத்த்த வல்லரசு த்தவ்வொன வறகயவ்வொக மைவ்வொட்டிக்வகவ்வொள்ளப்பபவ்வொகிபறைவ்வொம்
எனபறத்த அறியவ்வொமைபல வறல பினனத் வத்தவ்வொடங்கியது.
வறகவறகயவ்வொன வறலபினனறல பவ்வொர்த்து வளர்ந்த்த பிரபவ்வொகரன
அவசரப்படவில்றல. ஏன வந்த்த ஆத்திரத்றத்தக்கூட உள்பளபய
அடக்கிக்வகவ்வொள்ள பவண்டிய சூழ்நிறல.
த்தன முனனவ்வொல் மூத்திரம் பபவ்வொக அஞ்சியவர்கள் கூட இனற ரவண்டி
கட்டி அடிக்கக் கவ்வொத்துக்வகவ்வொண்டுருப்பது கண் முனபன வத்தரிகிறைது.
அவர்களவ்வொல் சிலறரக்கூட இழந்த்தவ்வொகி விட்டது. நவ்வொம் றகறவத்த்தவ்வொல்
வமைவ்வொத்த்தமும் நம்மைவ்வொல் த்தவ்வொன நடந்த்தது எனற சுபம் பபவ்வொட்டு முடித்து
விடுவவ்வொர்கள்.
அவர்களின றத்தரியம் எனபது பினனவ்வொல் உள்ள இந்தியவ்வொ வகவ்வொடுக்கும்
றத்தரியம்.
நவ்வொம் எனன த்தவற வசய்பத்தவ்வொம்? இந்தியவ்வொ விரும்பிய அத்த்தறன
இழுப்புக்கும் த்தவ்வொபன பபவ்வொய்க் வகவ்வொண்டுருக்கிபறைவ்வொம்? இனனமும்
நம்றமை விரும்பவ்வொமைல் ஏன அவர்கறள வளர்க்க
ஆறசப்படுகிறைவ்வொர்கள்?
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மைக்கள் முனனவ்வொல் பபசிய பபச்சு மைவ்வொறிவிடுபமைவ்வொ எனறை அச்சம் அவறர
அறலக்கழித்த்தது.
இப்பபவ்வொது எடுத்பத்தன கவிழ்த்பத்தன எனற எறத்தயும் வசய்து
விடமுடியவ்வொது.
உலகம் முழுக்கக் கவனித்துக் வகவ்வொண்டுருக்கிறைது.
எனன வசய்யலவ்வொம்? எனற பயவ்வொசித்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்த பபவ்வொது தீலபன
த்தனனுறடய உண்ணவ்வொ பநவ்வொனபு பபவ்வொரவ்வொட்டத்றத்தத் வத்தவ்வொடங்கி விட்டவ்வொர்.

கவ்வொரணம் தீலபனுக்கு வடல்லயில் நடந்த்த வமைவ்வொத்த்த " Gentlemen
Agreement " முழுறமையும் வத்தரியும். ஏமைவ்வொற்றைத்தின வத்தவ்வொடக்கம் புரிந்து
விட்டது.
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ஒரு வறகயில் உண்ணவ்வொபநவ்வொனபு இறதியில், இறைந்த்த தீலீபன மைரணம்
எனபது எந்த்தவித்த த்தவ்வொக்கத்றத்த உருவவ்வொக்கியது வத்தரியுமைவ்வொ?
வல்லரசு த்தறலயில் எழறர பகவவ்வொன வந்து அமைர்ந்த்த த்தருணமிது.
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4. அறமைதிப்பறட வத்தவ்வொடக்கமும் நடுக்கமும்

இந்தியவ்வொ இலங்றகயின உள்பள நுறழந்த்த பபவ்வொதும், அத்தற்கு
முனனவ்வொலும் ஊடகத்தில் வசவ்வொனன வவ்வொசகம் இது.
"72 மைணிபநரம் எங்களுக்குப் பபவ்வொதும். வமைவ்வொத்த்த பிரச்சறனகளுக்கும்
தீர்வ கண்டு அறமைதிறய நிறலநவ்வொட்டி விடுபவவ்வொம்"
ஆனவ்வொல் அனற வமைவ்வொத்த்த அதிகவ்வொரவர்க்கத்தினருக்கும் முன இருந்த்த
சவவ்வொலவ்வொன பநவ்வொக்கம் எனன வத்தரியுமைவ்வொ? பத்து லட்சம் எனற
பிரபவ்வொகரன த்தறலக்கு றவத்திருந்த்த வஜயவர்த்பன திட்டத்தினபடி
ஒனற வமைவ்வொத்த்த விடுத்தறலப்புலகறளயும் நிரவ்வொயுத்தபவ்வொணியவ்வொக ஆக்க
பவண்டும்.
மைற்வறைவ்வொனற,
குறிப்பவ்வொகப் பிரபவ்வொகரறன த்தனிறமைப்படுத்த்தபவண்டும். இத்துடன
வஜயவர்த்பன உருவவ்வொக்கியுள்ள ஒப்பந்த்தத்றத்த நிறறைபவற்றி
இந்தியவ்வொவின பிரவ்வொந்திய நலனுக்கு எதிர்கவ்வொலத்தில் எந்த்தவித்த
பிரச்சறனகளும் வந்து விடக்கூடவ்வொது எனறை இந்த்த பநவ்வொக்கங்கள் த்தவ்வொன
முக்கியக் கடறமைகளவ்வொக இருந்த்தது. அறமைதிப்பறட உள்பள வந்த்ததும்,
ஆரம்பரமைவ்வொக விழவ்வொ நடத்தி பரஸ்பர புரிந்துணர்வகறள
உருவவ்வொக்குகிபறைவ்வொம், அறமைதிறய வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக நிறலநவ்வொட்டுகிபறைவ்வொம்
எனபத்தன அடிப்பறடயில் கண்ணவ்வொமூச்சி பர பர எனபது பபவ்வொல்
ஆயுத்த ஓப்பறடப்பு றவபவமும் நடந்து முடிந்த்தது.
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இத்தற்கிறடயில் விடுத்தறலப்புலகளிடம் இருந்து வபறைப்பட்ட
ஆயுத்தங்கள், மைற்றம் இந்தியவ்வொ வகவ்வொண்டு பபவ்வொயிருந்த்த ஆயுத்தங்கள்
எனற த்தரம் வவ்வொரியவ்வொகத் த்தரவ்வொத்தரம் இல்லவ்வொத்த குறிப்பவ்வொகப் பிரபவ்வொகரனுக்கு
எதிர் அணியில் உள்ளவர்களிடம் ஒப்பறடத்துக்வகவ்வொண்டுருக்கும்
நிகழ்ச்சியும் கனபஜவ்வொரவ்வொக மைறபுறைம் நடந்பத்தறிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
கவ்வொத்து இருந்த்தவர்கள், வவ்வொய்ப்றப எதிர்பவ்வொர்த்து ஆவலுடன
இருந்த்தவர்கள், மைனம் முழுக்கச் வசவ்வொல்லமுடியவ்வொத்த வவஞ்சினத்துடன
இருந்த்தவர்கள் எனற வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொகக் குலுக்கல் பபவ்வொடவ்வொத்த குறறையவ்வொகத்
பத்தர்ந்வத்தடுத்து அவர்கறள ரவ்வொ உளவப்பறடயின சிந்த்தவ்வொந்த்த
அடிப்பறடயில் உருவவ்வொக்கிக் வகவ்வொண்டுருந்த்தனர்.
தினவவடுத்த்த பத்தவ்வொள்கள் எனன வசய்யும்?
இது இந்த்தப்பக்கம்?
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ஒப்பந்த்த ஷரத்துப்படி வடக்குக் கிழக்கு மைகவ்வொணங்கள் உருவவ்வொக்கபட்டு,
முறறைப்படியவ்வொன மைற்றை பவறலகள் வத்தவ்வொடங்கப்பட பவண்டும். அத்தற்குப்
பிறைகு த்தமிழர்களின பிரதிநிதிகள் பபவ்வொனறை சடங்கு
சமைவ்வொச்சவ்வொரபவறலகள்.
இது இந்த்தப்பக்கம்.
இத்தற்கு பமைலும் உள்பள இருந்த்த மைற்றைப் பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்கள் உன
பங்கு என பங்கு எத்த்தறன? எனற கணக்கீடுகள். ரவ்வொ வின ஆசிர்வவ்வொத்த
வவ்வொர்த்றத்தகள் அவர்கள் அத்த்தறன பபர்கறளயும் வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக மைவ்வொற்றி
இருந்த்தது. வத்தவ்வொடக்கம் முத்தல் மைற்றைப் பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்கறள ஒப்பிடும்
பபவ்வொது EPRLF பத்பநவ்வொபவ்வொ வசவ்வொல்லக்வகவ்வொள்ளும் அளவிற்கு மிகச்
சிறைப்பவ்வொகச் வசயல்பட்டுக் வகவ்வொண்டு இருந்த்தவ்வொர்.
ஆனவ்வொல் இந்திய அறமைதிப்பறடயும், அதிகவ்வொரிகள் உருவவ்வொக்கிய
புரிந்துணர்வம் அவறரயும் இந்த்த மைவ்வொறயயில் விழும் அளவிற்கு
மைவ்வொற்றினவ்வொர்கள் எனபது மிகுந்த்த ஆச்சரியம்.
அதுவறரக்கும் யவ்வொழ்பவ்வொணம் விடுத்தறலப்புலகளின கட்டுப்பவ்வொட்டில்
இருந்த்தது. ஆனவ்வொல் இந்திய அறமைதிப்பறட உள்பள வந்த்ததும் சிங்கள
குடிபயற்றைங்கள் அட்டகவ்வொசமைவ்வொக உருவவ்வொகிக் வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
எல்லவ்வொச் சவ்வொறலகளும் பரவ்வொம் பநவ்வொக்கி எனபது பபவ்வொல எல்லவ்வொப்
பிரச்சறனகளும் பிரபவ்வொகரன பநவ்வொக்கி எனறை பபவ்வொதிலும் கூட அவரவ்வொல்
அந்த்தச் சூழ்நிறலயில் அறமைதியவ்வொய் இருப்பறத்தத் த்தவிர பவவறைவ்வொனறம்
வசய்யும் அளவிற்கு இல்றல.
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ஆனவ்வொல் வத்தவ்வொடக்கம் முத்தபல இந்தியவ்வொவிற்குத் வத்தளிவவ்வொன பவ்வொர்றவ?
பிரபவ்வொகரன எந்த்தக் கவ்வொலத்திலும், எப்பபவ்வொதும் நமைக்குச் சவ்வொத்தகமைவ்வொக
இருக்கமைவ்வொட்டவ்வொர்?
அறமைதி ஒப்பந்த்தத்தினபடி ஒவவவவ்வொனறறையும் வரிறசக் கிரமைமைவ்வொக
இந்தியவ்வொ த்தவ்வொன உருவவ்வொக்கும், பநரிறடயவ்வொக வஜயவர்த்பனவடன
எவரும் பபசக்கூடவ்வொது. இந்தியவ்வொ உருவவ்வொக்கியிருந்த்த வவளியில்
வசவ்வொல்லவ்வொத்த சட்டம் இது. வடக்குக் கிழக்கு மைகவ்வொண பிரதிநிதிகள் எனற
பத்தறவப்படும் 12 பபர் அடங்கிய பட்டியலல் பிரபவ்வொகரன வகவ்வொடுத்த்த ஏழு
பபர்கள் பநரிறடயவ்வொக வஜயவர்த்பன றகக்குச் வசனறைது.
கவ்வொரணம் இந்த்த பநரம் மிக முக்கியம்.
மைற்றைப் பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்களின ஆதிக்கம் அதிகம் இருக்கும்பட்சத்தில்
எதிர்கவ்வொலப் பிரச்சறனகறள உருவவ்வொக்கலவ்வொம். த்தவ்வொன பத்தர்த்தலல்
நிற்கமைவ்வொட்படன எனற வத்தவ்வொடக்கம் முத்தபல பிரபவ்வொகரன அறிவித்த்த
கவ்வொரணத்த்தவ்வொல், த்தவ்வொன பத்தர்ந்வத்தடுக்கும் ஆட்கறளச் சறபயில்
உருவவ்வொக்க பவண்டிய அவசர அவஸ்யங்கள் அவருக்கு.
இத்தறனக்கண்ட இந்தியவ்வொ " இந்தியவ்வொ இலங்றக ஒப்பந்த்தத்திற்கு
விடுத்தறலப்புலகள் குந்த்தகம் விறளவித்த்தவ்வொல் இந்தியவ்வொ கடும்
நடவடிக்றக எடுக்கும்" எனற மிரட்டபலவ்வொடு வவ்வொவனவ்வொலயில்
(2.10.1987)விடுத்தறலப்புலகறளத் திட்டிதீர்த்த்தது.
வந்த்தது அறமைதிறய நிறலநவ்வொட்ட.
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ஆனவ்வொல் அறமைதிறய உருவவ்வொக்குவறத்தவிட , உருவவ்வொகவ்வொமைல் இருக்க
எனனனன கவ்வொரணக் கவ்வொரியங்கள் பத்தறவபயவ்வொ அத்த்தறனயும்
வத்தவ்வொடர்ந்து நடத்திக்வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
எனன கவ்வொரணம்?
பிரபவ்வொகரன ஒரு சக்தி. இந்தியவ்வொ மைற்வறைவ்வொரு மிகப்வபரிய சக்தி.
ஒபர பநவ்வொக்கம்
பிரபவ்வொகரனுக்கு இனி நவ்வொம் பணிந்து த்தவ்வொன ஆகபவண்டும். பவற
வழியில்றல. ஆனவ்வொல் இந்தியவ்வொவிற்பகவ்வொ எப்பபவ்வொதும் இந்தியவ்வொவிற்கு
இலங்றக அடிபணிந்து இருக்க பவண்டும்.
எல்லவ்வொம் சரித்தவ்வொன.
பிரபவ்வொகரன த்தனது வீரர்களுக்கு கட்டறளயிட்டவ்வொல் அதிகபட்சம் பத்து
நிமிடம். முடிவ வத்தரிந்து விடும்.
ஆனவ்வொல் இந்தியவ்வொவிற்கு?
ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி முத்தல் கறடசி இரவ்வொணுவ வீரன வறரக்கும் மிகப்வபரிய
ஜனநவ்வொயக வறலபினனல்.
இயல்பவ்வொன வறலபினனல் எனறைவ்வொலும் பரவவ்வொயில்றல. பிரத்தமைர்,
பிரத்தமைரின த்தனிச் வசயலவ்வொளர், மைற்றைச் வசயலவ்வொளர்கள், ரவ்வொணுவ
வசயலவ்வொளர்கள், த்தறலறமைத் த்தளபதி, அயலுறைவக்வகவ்வொள்றக
அதிகவ்வொரிகள், பவ்வொதுகவ்வொப்புத்துறறை சம்மைந்த்தப்பட்ட அத்த்தறன நபர்கள்
எனறை நீண்ட த்தண்டவவ்வொளமைவ்வொகப் பபவ்வொய்க்வகவ்வொண்பட இருக்கிறைது.
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பிரபவ்வொகரன ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி எனறை இந்த்த இரண்டு த்தண்டவவ்வொளங்கள்
மைட்டும் இருந்து இருக்குபமையவ்வொனவ்வொல் நிச்சயம் அனபறை ஒரு முடிவக்கு
வந்து இருக்கும்.
ஆனவ்வொல் இறடயில் மைற்வறைவ்வொருவர்?
அவர் த்தவ்வொன பஜ.என.தீட்சித்.
வமைவ்வொத்த்த வறலபினனல்கறளயும் த்தனக்குச் சவ்வொத்தமைவ்வொக மைவ்வொற்றியதும்,
இரவ்வொணுவ அதிகவ்வொரிகளின பினனவ்வொல் வசவ்வொல்லப்பட்ட பபட்டிகள்
வவ்வொயிலவ்வொக நவ்வொம் உணரப்பபவ்வொகும் விசயங்களும் எந்த்த அளவிற்கு ஒரு
த்தனி மைனித்த ஈபகவ்வொவவ்வொல் ஒரு இனம் அழிக்கப்படக் கவ்வொரணமைவ்வொக
இருந்த்தறத்தத் வத்தவ்வொடரும் பபவ்வொது உங்களுக்குப் புரியும்?
அனறறைய சூழ்நிறலயில் இந்தியவ்வொறவ விட வஜயவர்த்பனவடன
அனுசரித்து வமைவ்வொத்த்த பிரதிநிதிகறள உருவவ்வொக்கிவிடலவ்வொம் எனறை
பிரபவ்வொகரன மைனதிற்குள் வகவ்வொண்டுருந்த்த நம்பிக்றகயும் இந்தியவ்வொ
த்தவிடுவபவ்வொடியவ்வொக்கிக் வகவ்வொண்டு இருந்த்தது.
வஜயவர்த்பன மைனதில் எத்த்தறன எதிர்கவ்வொலத் திட்டங்கள் இருந்து
இருக்குபமைவ்வொ? அத்த்தறன திட்டங்கள் பிரபவ்வொகரன மைனதிலும் இருந்து
இருக்கத்த்தவ்வொன பவண்டும். கவ்வொரணம் இப்பபவ்வொறத்தய சூழ்நிறலயில்
சவ்வொட்சிகவ்வொரன கவ்வொலல் விழுவறத்த விடச் சண்றடக்கவ்வொரன கவ்வொலல்
விழுந்து வத்தவ்வொறலத்து விடலவ்வொம் எனகிறை மைபனவ்வொநிறல.
அறமைதி எனகிறைவ்வொர்கள்.
அறமைதிறயத் த்தவிர அத்த்தறன அலங்பகவ்வொலங்கறளயும்
நடத்திக்வகவ்வொண்டுருக்கிறைவ்வொர்கள். பபசினவ்வொல், உட்கவ்வொர்ந்த்தவ்வொல், நடந்த்தவ்வொல்
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குற்றைம்? எனன வசய்யவது? ஆத்திரக்கவ்வொரனுக்குப் புத்தி மைட்டு எனறை
பழவமைவ்வொழி அனறறைய தினத்தில் இந்திய நடவடிக்றககளில் த்தவ்வொன
அதிகம் வத்தரிகிறைது.
சமைவ்வொத்தவ்வொனமைவ்வொ கிபலவ்வொ எனன விறல? எனற பகட்டுக் வகவ்வொண்டுருப்பவர்
றகறயத் தூக்கிக்வகவ்வொண்டு முன வர ஐபயவ்வொ நீ றகறயத் தூக்கியதும்
த்தவற எனபத்தவ்வொக இந்தியவ்வொவின நடவடிக்றககள்?
இது பபவ்வொனறை கவ்வொரணக் கவ்வொரியங்கறளச் சுருதி சுத்த்தமைவ்வொக நிறறைபவற்றை
த்தவ்வொன பத்தர்ந்வத்தடுத்து றவத்திருந்த்த PLOTE இயக்கத்தினர். வசல்வம்
த்தறலறமையில் இருந்த்த TELO. பத்பநவ்வொபவ்வொ த்தறலறமையில் இருந்த்தவர்கள்,
EPRLF பபவ்வொனறைவர்கறள மைற்வறைவ்வொரு பக்கம் அங்கங்பக களம்
இறைக்கிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்கள்.
இவர்கள் உருவவ்வொக்கிய கிழக்கு மைகவ்வொண பகுதியில் நடந்த்த வமைவ்வொத்த்த
கூத்துகளும், வத்தவ்வொடக்கத்தில் இவர்கள் பபவ்வொட்ட வம்புச்சண்றடகளில்
அழிக்கப்பட்ட விடுத்தறலப்புலகறளப் பவ்வொர்த்துத் த்தனறனத் த்தங்கறள
ஒவவவவ்வொருவரும் உயர்வவ்வொகக் கருத்தத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்கள்.
கவ்வொரணம் பினனவ்வொல் இந்தியவ்வொ இருந்து வகவ்வொண்டு வகவ்வொம்பு
சீவிக்வகவ்வொண்டுருக்கிறைது.
பமைலும் த்தங்கள் புனித்தப்பணிகறளத் வத்தவ்வொடங்கினர்.
இத்தன உச்சக்கட்டம் அப்பபவ்வொது PLOTE அறமைப்பில் இருந்து
வசயல்பட்டுக்வகவ்வொண்டுருந்த்த மைவ்வொணிக்கத்தவ்வொசனும், எஸ்.கவ்வொஸ்ட்பரவ்வொவம்
வகவ்வொடுத்த்த அறிக்றக இங்குக் குறிப்பிடத்த்தக்கது.
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" விடுத்தறலப்புலகள் அறமைப்பு இந்திய இலங்றக ஒப்பந்த்தத்றத்த
ஏற்றக்வகவ்வொள்ள வரவில்றலவயனறைவ்வொல் நவ்வொங்கபள அவர்கறளக்
வகவ்வொனற அழிப்பறத்தத் த்தவிர எங்களுக்கு பவற வழியில்றல"
இவர்கள் மூலம் நடந்த்த சண்றடயில் அப்பபவ்வொது ஏறைக்குறறைய 200
விடுத்தறலப்புலகள் இறைந்த்தனர். இவர்களிடம் த்தப்பிக்க ஓடியவர்கறள
அறமைதிப்பறட விரட்டி அடித்த்தது. வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொன வனமுறறை.
கலவரங்கள், வனமுறறைகள்.
வத்தவ்வொடக்கத்தில் வத்தவ்வொடங்கியது அவர்கள். ஆனவ்வொல் வமைவ்வொத்த்தத்றத்தயும்
இறதியில் முடித்து றவத்த்தது பிரபவ்வொகரன. பவ்வொத்தகமைவ்வொன சூழ்நிறலறய
உருவவ்வொக்கியது அவர்கள். ஆனவ்வொல் சவ்வொத்தகமைவ்வொக்கிக்வகவ்வொண்டவர்கள்
விடுத்தறலப்புலகள்.
இத்தன வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொகத் தினந்பத்தவ்வொறம் ஒரு மைணி பநரம் "அறமைதி
நிகழ்ச்சி" எனற வவ்வொவனவ்வொலயில் தினந்பத்தவ்வொறம் விடுத்தறலப்புலகறள
இந்தியவ்வொ திட்டி தீர்த்த்தது.
வபவ்வொறத்து பவ்வொர்த்த்த பிரபவ்வொகரன இறதியவ்வொக " இந்தியவ்வொ த்தனது
உளவப்பறடறய றவத்துக்வகவ்வொண்டு பத்தறவயில்லவ்வொத்த நபர்கறள
வளர்த்து அவர்களுக்கு அந்த்தஸ்த்து வகவ்வொடுத்து எங்கள் வவ்வொழ்வரிறமை
பபவ்வொரவ்வொட்டங்கறள முடக்க நிறனக்கினறைது " எனறைவ்வொர்.
ஒப்பந்த்தப்படி வசப்டம்பர் 10 ந் பத்ததி பூர்வவ்வொங்க பவறலகள்
வத்தவ்வொடங்கப்பட பவண்டும். ஆனவ்வொல் அறத்தவிட யவ்வொழ்பவ்வொணம்
அறமைதிக்கவ்வொன சூழ்நிறலயில் த்தற்பபவ்வொது இல்றல எனற ஆட்சி
அதிகவ்வொரத்றத்தத் த்தவ்வொன றகப்பற்றம் பநவ்வொக்பகவ்வொடு இந்தியவ்வொ முயற்சிக்க
ஒவவவவ்வொனறம் பகவ்வொர்த்து முட்டுச் சந்தில் வகவ்வொண்டு பபவ்வொய் நிறத்தியது.
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வவறத்துப்பபவ்வொனவர்களின திலீபனும் ஒருவர்.
அவர் உண்ணவ்வொ பநவ்வொனபு பபவ்வொரவ்வொட்டம் வத்தவ்வொடங்கியதும், அறத்த
இலங்றகயும் இந்தியவ்வொவம் பவடிக்றக பவ்வொர்த்த்ததும், இறதியில் அவர்
இறைந்த்த பபவ்வொது இந்தியவ்வொவில் இருந்து வசனறை அறமைதிப்பறடயின
த்தறலயில் ஏழறர பகவவ்வொன த்தனனுறடய முத்தல் சுற்றறைத்
வத்தவ்வொடங்கியிருந்த்தவ்வொர்?
திலீபன ஏன இறைந்த்தவ்வொர்?
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5. கவ்வொந்திய பவ்வொறத்தயில் அழிவப்பறட
இந்தியவ்வொ பபசியபடி எதுவம் நடந்த்த பவ்வொடில்றல. பிரபவ்வொகரனுக்பகவ்வொ
இப்பபவ்வொது அறமைதியவ்வொய் இருப்பறத்தத் த்தவிர பவற எந்த்த வழியும்
இல்றல. ஆனவ்வொல் தினந்பத்தவ்வொறம் பலவித்தமைவ்வொன வலகள்.
இத்தற்கிறடபய த்தங்கறள விழுங்கத்துடிக்கும் மைற்றைச் சபகவ்வொத்தர
பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்கள். நவ்வொவளவ்வொருபமைனியும் வபவ்வொழுவத்தவ்வொரு வண்ணமும்
பிரச்சறனகள் பூத்தவ்வொகரமைவ்வொகிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தது. இந்த்த நிறலறமையில்
த்தவ்வொன திலீபன " நவ்வொன உண்ணவ்வொவிரம் இருக்கப் பபவ்வொகினபறைன.
இந்தியவ்வொ நம்றமை ஏமைவ்வொற்றி விட்டது " எனற (வசப்டம்பர் 15) சவ்வொகும்
வறரக்கும் உண்ணவ்வொவிரத்தம் எனற கவ்வொந்திய பவ்வொறத்தறயத்
பத்தர்ந்வத்தடுத்து வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்.
இவரின உண்றமையவ்வொன வபயர் இரவ்வொறசயவ்வொ பவ்வொர்த்திபன. இவர்
அப்பபவ்வொது விடுத்தறலப்புலகளின அரசியல் பிரிவில்
பணியவ்வொற்றிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர். வமைவ்வொத்த்த ஒப்பந்த்தத்றத்தயும், பினனவ்வொல்
பபசப்பட்ட ரகசிய பபரங்கறளயும் நனறைவ்வொக அறிந்த்தவர். பினனவ்வொளில்
சுப. த்தமிழ்வசல்வறன ஆனடன பவ்வொலசிங்கம் த்தனக்கு உத்தவியவ்வொக
வளர்த்வத்தடுத்த்தறத்தப் பபவ்வொலபவ இப்பபவ்வொது இந்த்தத் திலீபன
பவ்வொலசிங்கத்த்தவ்வொல் வளர்க்கப்பட்டுக் வகவ்வொண்டுருப்பவர்.
அறமைதிப்பறட உள்பள நுறழந்த்தது முத்தல் வமைவ்வொத்த்த நிகழ்வகறளயும்
பவ்வொர்த்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்த பஜ.என.தீட்சித் திலீபன உண்ணவ்வொவிரத்தம்
வத்தவ்வொடங்கியதும் பறைந்து வந்து பிரபவ்வொகரறன மிரட்டத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்.
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"உங்களவ்வொல் வமைவ்வொத்த்த அறமைதியும் சீர்குறலந்து விடுபமைவ்வொ? " எனற
அஞ்சுகிபறைன எனறைவ்வொர்.
ஆனவ்வொல் அப்பபவ்வொது இவர் பிரபவ்வொகரறன பவ்வொர்ப்பத்தற்கு முன
அறமைதிப்பறட த்தளபதிக்கு இட்ட கட்டறள " பிரபவ்வொகரறன றகது
வசய்து விடுங்கள். முடிந்த்தவ்வொல் பபச்சு வவ்வொர்த்றத்தக்கு வரும் பபவ்வொது
சுட்டுக்வகவ்வொனற விடுங்கள்". எனறைவ்வொர்.
அவரின கட்டறள மைறக்கப்பட்டது.
முத்தல் கவ்வொரணம் முறறைப்படியவ்வொன அறிவிப்பு இரவ்வொணுவ த்தறலறமை
த்தளபதியிடம் இருந்து வரவில்றல.
மைற்வறைவ்வொனற அறமைதிக்கவ்வொன பபச்சு வவ்வொர்த்றத்தயில்
ஈடுபட்டுக்வகவ்வொண்டுருக்கும் பபவ்வொது த்தவ்வொன பத்தவ்வொனறித்த்தனமைவ்வொகக்
பகவ்வொறழத்த்தனமைவ்வொகச் சுட்டுக்வகவ்வொல்வதில் விரும்பவ்வொத்த அறமைதிப்பறட
த்தளபதி தீட்சித் வகவ்வொடுத்த்த கட்டறளறய பமைபல அனுப்பினவ்வொர்.
அதுபவ அப்பபவ்வொது இந்திய ரவ்வொணுவ உயர் அதிகவ்வொரிகள் மைட்டத்தில் ஒரு
சலசலப்றப உருவவ்வொக்கியது. இந்த்த நிகழ்வகள் அத்த்தறனயும்
பினனவ்வொளில் த்தளபதி ஊடகத்தில் வசவ்வொனன பபவ்வொது த்தவ்வொன அனறறைய
தீட்சித் பகவ்வொர முகம் அறனவருக்கும் புரிந்த்தது.
ஏற்கனபவ பபவ்வொரவ்வொடிக்வகவ்வொண்டுருந்த்த மித்தவவ்வொத்த த்தறலவர்கறள
இலங்றக ஆட்சியவ்வொளர்கள் பபச்சுவவ்வொர்த்றத்தகள், ஒப்பந்த்தம் எனற
பழிவயடுத்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்கள். நம்பியவர்களும்,
நம்பறவத்த்தவர்களும் இப்பபவ்வொது இல்றல.
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ஆனவ்வொல் வமைவ்வொத்த்த பநவ்வொக்கத்றத்தயும் இந்தியவ்வொ பவவறைவ்வொரு பவ்வொறத்தயில்
தீட்சித் எனவறைவ்வொரு ஆளுறமையில் பகள்விக்குறியவ்வொய்
மைவ்வொற்றிக்வகவ்வொண்டிருந்த்தது.
இப்பபவ்வொது இந்தியவ்வொ பிரபவ்வொகரறன வறத்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்தது
பிரபவ்வொகரன ஆயுத்தப்பவ்வொறத்தக்குத் திரும்பிய நவ்வொள் முத்தல் இனற த்தவ்வொன
முத்தன முத்தலவ்வொக இயக்கத்தில் உள்ளவர் கவ்வொந்திய பவ்வொறத்தயின வழிபய
வசனற உண்ணவ்வொபநவ்வொனபு (நல்லூர் கந்த்தசவ்வொமி பகவ்வொவில்) பபவ்வொரவ்வொட்டம்
வத்தவ்வொடங்கியது இலங்றகக்கு மைட்டுமைல்ல, இந்தியவ்வொவிற்கும் எந்த்தப்
பவ்வொதிப்றபயும் ஏற்படுத்த்தவில்றல.
வசப்டம்பர் 26 த்தண்ணீர் கூட அருந்த்த மைறத்து உயிர் துறைந்த்தவ்வொர் திலீபன.
இலங்றகக்கு எப்பபவ்வொது இது குறித்து அக்கறறையில்றல. கவ்வொரணம்
அவர்கள் அறர இறதி ஆட்டத்றத்த எதிர்பவ்வொர்த்துக் கவ்வொத்து
வகவ்வொண்டிருக்கிறைவ்வொர்கள். ஆனவ்வொல் கவ்வொந்தி பத்தசத்திற்பகவ்வொ எப்பபவ்வொதும்
பபவ்வொல “இதுவம் கடந்து பபவ்வொகும்” எனபது பபவ்வொல் அலட்சியம்.
மைக்கள் மைத்தியில் பகள்விக்குறி உருவவ்வொகத் வத்தவ்வொடங்கியது.
இது முத்தல் பகவ்வொணல்.
தீலபன பகட்ட உடனடி சிங்கள குடிபயற்றைங்கறளத் த்தடுத்த்தல்,
ஒப்பந்த்தப்படி விறரவவ்வொன நறடமுறறைகள், வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொகச் சிங்கள
அரசவ்வொங்கம் பபவ்வொட்டுக் வகவ்வொண்டுருக்கும் பபவ்வொலத்த்தனமைவ்வொன
குற்றைச்சவ்வொட்டுகறள நிறத்துத்தல், பயங்கரவவ்வொதிகள் எனற
வசவ்வொல்லக்வகவ்வொண்டு உள்பள சிறறையில் அறடத்து
றவத்துருப்பவர்கறள விடுத்தறல வசய்த்தல், த்தமிழர் பகுதியில்
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நிரந்த்தரமைவ்வொக நிறத்தி றவக்கப்பட்டுருக்கும் ரவ்வொணுவ முகவ்வொம்கறள
மூடுத்தல்.
ஆனவ்வொல் அவறரச் சவக்குழியில் த்தவ்வொன இறதியில் மூடினவ்வொர்கள்.
ஆனவ்வொல் இவருறடய சவ்வொவ எத்தற்கு உத்தவியது வத்தரியுமைவ்வொ?
அந்த்த நிமிடம் வறரக்கும் ஏற்கனபவ பபசிய அறமைதி உடனபடிக்றக
பற்றிப் பபசி புரிந்துணர்வகறள உருவவ்வொக்க பலவ்வொல இரவ்வொணுவ
த்தளத்திற்கு வருமைவ்வொற பிரபவ்வொகரனுக்கு அறழப்பு விடுக்கப்பட்டது. ஒரு
பவறள திலீபன சவ்வொகவில்றல எனறைவ்வொல் வத்தவ்வொடக்கப்புள்ளி கூடத்
வத்தவ்வொடங்கவ்வொமைல் அனபறை முற்றப்புள்ளியவ்வொய் முடிந்து இருக்கும்.
விடுத்தறலப்புலகளின இயக்கத்தில் உருவவ்வொன இந்த்த இறைப்பு மைக்கள்
மைத்தியில் ஒரு சலசலப்றபயும், இந்திய அறமைதிப்பறட குறித்த்த
த்தவறைவ்வொன எண்ணங்கறளயும் உருவவ்வொக்கக் கவ்வொரணமைவ்வொக மைட்டும் த்தவ்வொன
இருந்த்தது. மிச்ச வசவ்வொச்சம் எனற நம்பிக்றககள் குறித்த்தவ்வொன
எண்ணங்கள் மைக்கள் மைத்தியில் இருந்து இருக்கலவ்வொம்.
அறத்தப்பபவ்வொலபவ பிரபவ்வொகரன மைனதிலும் ஊசலவ்வொட்டம்
வத்தவ்வொடங்கியிருந்த்தபத்த த்தவிர அது முழுறமையவ்வொக வவறப்பு எனற மைவ்வொற்றைம்
வபற்றைது எப்பபவ்வொது வத்தரியுமைவ்வொ?
விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கத்தில் இருந்த்த குமைரப்பவ்வொ மைற்றம் புபலந்திரன
இறைந்த்த பபவ்வொது.
இவர்கள் அப்பபவ்வொது கமைவ்வொண்டர்கள் எனறை பத்தவியில் இருந்த்தவர்கள்.
இலங்றக இரவ்வொணுவத்திற்குச் சிம்மை வசவ்வொப்பனமைவ்வொக இருந்து பல
த்தவ்வொக்குத்தல்களுக்குக் கவ்வொரணமைவ்வொனவர்கள். ரவ்வொபமைஸ்வரத்தில் இருந்து
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இவர்கள் இருவரும் மைற்றைப் பதிறனந்து பபர்கள் எனற வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக
17 பபர்கள் இலங்றகறய பநவ்வொக்கி வந்து வகவ்வொண்டுருந்த்தனர்.
இப்பபவ்வொது இலங்றக இரவ்வொணுவத்தினர் அத்த்தறன பபரும் ஹவ்வொயவ்வொக
ஓய்வவடுத்துக்வகவ்வொண்டுருக்க வமைவ்வொத்த்த பவ்வொதுகவ்வொப்பு இந்திய
அறமைதிப்பறடயின றககளில்.
எங்வகங்கு கவ்வொணினும் இந்திய ரவ்வொணுவத் த்தறலகள்.
பயணித்துக்வகவ்வொண்டு வந்த்த விடுத்தறலப்புலகளுக்கு அலவ்வொதியவ்வொன
நம்பிக்றக. இப்பபவ்வொது வமைவ்வொத்த்த பவ்வொதுகவ்வொப்பும் அறமைதிப்பறடயின
றககளில் இருக்கிறைது.
நமைக்கு ஏதும் பநரவ்வொது?
விதி அங்கிருந்து த்தவ்வொன விறளயவ்வொடத்வத்தவ்வொடங்கியது.
பகவவ்வொன பநரிறடப் பவ்வொர்றவபடப் பட்டவ்வொசு வவடிக்கக் கவ்வொலன
பவ்வொர்த்திருந்த்த பநரம் உருவவ்வொன கவ்வொலம் அது.
வந்த்தவர்கறள அறமைதிப்பறட றகது வசய்து விடத் த்தகவல் பஞ்சவ்வொய்
பறைந்து வஜயவர்த்பனவக்குச் வசனறைது. பபவ்வொத்தவ்வொத்தவ்வொ? பவ்வொதுகவ்வொப்புத்துறறை
அறமைச்சர் லலத் அதுலத் முத்தல த்தனனுறடய அனறைவ்வொடக்
கடறமைகறள அத்த்தறனயும் அக்கட ஒதுக்கிறவத்து விட்டு
இவர்கறளத் வத்தவ்வொடர ஆரம்பித்த்தவ்வொர். பலவ்வொல எனறை இடத்தில் இருந்து
அவர்கள் வகவ்வொழும்புக்குக் வகவ்வொண்டு வர ஆறண.
இந்த்த இடத்தில் மைற்வறைவ்வொரு குறிப்பிடத்த்தக்க அம்சம்.
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அறமைதிப்பறடக்குத் த்தறலறமை த்தவ்வொங்கி வந்த்த த்தறலறமைத்த்தளபதியின
குணவ்வொதிசியங்கள். அவருக்குக் வகவ்வொடுக்கப்பட்ட கட்டறள
இலங்றகயின உள்பள உருவவ்வொக்கப்பட பவண்டிய அறமைதி.
ஆனவ்வொல் உள்பள வந்த்தது முத்தல் நடந்து வகவ்வொண்டுருக்கும் வமைவ்வொத்த்த
அரசியல் மைற்றம் அறத்தச் சவ்வொர்ந்த்த பத்தறவயில்லவ்வொத்த விமைர்சனங்கள்
அவருக்குக் கண்கறளக் கட்டி கவ்வொட்டில் விட்டது பபவ்வொல் இருந்த்தது.
பபவ்வொர் எனறைவ்வொல் வவளிபய வசனற பபவ்வொரவ்வொடலவ்வொம். ஆனவ்வொல் பபவ்வொர்
வசய்யக்கூடவ்வொது. ஆனவ்வொல் பபவ்வொரவ்வொட த்தயவ்வொரவ்வொய் இருக்க பவண்டும்.
இறத்தப்பபவ்வொனறை விபனவ்வொத்தமைவ்வொன மைபனவ்வொநிறலயில் எந்த்த வீரறன
எப்படித் த்தயவ்வொர் படுத்துவது.
அவபர அனற குழப்பிப்பபவ்வொயிருந்த்தவ்வொர் எனபது த்தவ்வொன சரியவ்வொக
இருக்கும்.
இது பபவ்வொகத் தீட்சித் கட்டறள எனபது அடியவ்வொளுக்கு இடப்படுவது
பபவ்வொல். முறறைப்படி வபற்றை பயிற்சி எனபத்தற்குச் சம்மைந்த்தம் இல்லவ்வொமைல்
அனறைவ்வொடம் ஒவவவவ்வொரு கட்டறளயும் மைவ்வொறிக்வகவ்வொண்பட இருந்த்தது,
இந்த்தப் பபவ்வொர்க்களம் எனபது இங்கு அவரின பபவ்வொத்தவ்வொத்த கவ்வொலத்றத்த
நிறனவ படுத்துவத்தவ்வொக இருந்த்தது. இவரின தீவிர முயற்சியும்
பலக்கவில்றல. பிடிபட்ட வீரர்கறள வகவ்வொழும்பு வகவ்வொண்டு
வசல்லப்படுவதில் எந்த்த மைவ்வொற்றைமும் இல்றல.
இந்தியவ்வொ முயற்சி வசய்த்தபத்த த்தவிர முழுறமை இல்றல.
இந்த்த இடத்தில் நனறைவ்வொக நிறனவில் றவத்துக்வகவ்வொள்ள பவண்டிய
ஒனற. வமைவ்வொத்த்த அதிகவ்வொரமும் வஜயவர்த்பன றகயில் இருந்த்தபத்த த்தவிர
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உள்பள உள்ள ஆளுறமை அத்த்தறனயும் அறமைதிப்பறடயிடமும்,
அத்தன ரிபமைவ்வொட் இந்தியவ்வொவிடமும் இருந்த்தது. உண்றமையவ்வொன
அக்கறறையிருந்து இருந்த்தவ்வொல் அனறறைய நிகழ்வ பவற வித்தமைவ்வொக
மைவ்வொற்றைம் வபற்றைத்தவ்வொக இருந்த்தது இருக்கும்.
ஒப்பந்த்தப்படி உண்டவ்வொன வவ்வொக்குறதிகள் கூட அந்த்தச் சமையத்தில்
கவ்வொற்றில் பறைக்கவிடப்பட்டன. பிடிபட்டவர்கள் வகவ்வொழும்பு வசனறைவ்வொல்
எனன நடக்கும்? வகவ்வொழும்பு நவ்வொலவ்வொவது மைவ்வொடி சித்ரவறத்த எனபது இனற
வறரயிலும் புகழ்வபற்றைது. ரசித்து ருசித்துச் சிங்களர்கள் வசய்யும்
அலவ்வொதியவ்வொன பவறலப்பவ்வொடு நிறறைந்த்த நுணுக்கமைவ்வொன சித்ரவறத்தக்கூடம்.
இவர்கள் புலகள் பவற. வகவ்வொண்டவ்வொட்டத்திற்குச் வசவ்வொல்லவவ்வொ
பவண்டும்.
அனறறைய வமைவ்வொத்த்த ஆட்சியவ்வொளர்களும் இந்த்த 17 பபர்கள் பமைல் த்தவ்வொன
கவனத்தில் றவத்து இருந்த்தவ்வொர்கள் எனறைவ்வொல் அது மிறகயல்ல.
வகவ்வொழும்பு வசல்லப்படுவத்தற்கு முன பிரபவ்வொகரன வகவ்வொடுத்து அனுப்பிய
17 சயறனடு குப்பிகள் அவர்கள் வீரமைரணத்றத்த உலகிற்கு உணர்த்தி
அதிர்ச்சியறலறய உருவவ்வொக்கியது. இந்தியவ்வொவிற்கு ஆயவ்வொசத்றத்த
ஏற்படுத்தியது. இலங்றகக்கு ஆபவசத்றத்த உருவவ்வொக்கியது.
பிரபவ்வொகரன வநற்றிக்கண் பவறல வசய்யத் வத்தவ்வொடங்கியது. ஆட்டத்தில்
பங்வகடுத்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்த இந்திய அறமைதிப்பறடயின த்தவ்வொயக்கட்றட
த்தவறைவ்வொக விழுந்து பவ்வொம்பு வவ்வொயில் சிக்கி கீபழ இறைங்கத் வத்தவ்வொடங்கியது.
அறமைதி கவ்வொக்க பபவ்வொனவர்கள் அழிவப்பறடயவ்வொக மைவ்வொறை வவ்வொங்க ரவ்வொசவ்வொ
எனறை வரபவற்றை வபவ்வொதுமைக்கள் அத்த்தறன பபரும்
விடுத்தறலப்புலகளின பினனவ்வொல் அணிதிரளத் வத்தவ்வொடங்கினர்.
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பகவ்வொப்பில் உள்ள புள்ளிவிபரங்கறள நம்பிக்வகவ்வொண்டு ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி
ஒரு பக்கம்.
இந்திய இரவ்வொணுவ த்தறலறமை த்தளபதி சுந்த்தர்ஜ பவ்வொர்றவயவ்வொளரவ்வொக
மைறபக்கம்.
இவர்கள் நடுவில் தீட்சித் இவருக்குத் துறணயவ்வொக ரவ்வொ உளவத்துறறை.
அடுத்து எனன நடக்கும் எனறை எதிர்பவ்வொர்ப்பில் வஜயவர்த்பன. எப்படிச்
சவ்வொத்தகமைவ்வொகப் பயனபடுத்திக்வகவ்வொள்ளலவ்வொம் எனறை அவரின
சிஷ்யபகவ்வொடிகள் மைறபக்கம்.
குற்றைவ்வொல குறைவஞ்சி வகவ்வொண்டவ்வொட்டத்தில் இலங்றக இரவ்வொணுவத்தினர்.
இந்த்த இரு அணிகளுக்கும் இறடபய பிரபவ்வொகரன.
இவருக்கு வவளிபய ஆட்டத்தின பகவ்வொட்டுக்கு அருபக
கவ்வொத்துக்வகவ்வொண்டுருக்கும் மைற்றைப் பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்கள்.
கவ்வொரணம் இவர்கள் ஆட்டத்தில் பங்வகடுப்பறத்த விட
வவற்றிக்பகவ்வொப்றபறய எப்படிக் றகப்பற்றைலவ்வொம் எனறை எண்ணத்தில்
மைட்டும் இருந்த்தனர். கவ்வொரணம் நடக்கப்பபவ்வொகும் பத்தர்த்தலல் த்தங்களுறடய
ஆளுறமைறய எப்படி நிறலநிறத்த்தலவ்வொம் எனறை எண்ணத்தில் த்தயவ்வொரவ்வொக
இருந்த்தனர்.
புல பசித்த்தவ்வொல் புல்றல உண்ணுமைவ்வொ?
பிரபவ்வொகரன அப்பபவ்வொறத்தய சூழ்நிறலயில் உண்ணும் சூழ்நிறலயில்
இருக்க றவத்த்தது விதியவ்வொ?
அவர் நம்பவ்வொத்த சக்தியவ்வொ?
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6. வத்தவ்வொடங்கியவரும் இழந்த்தவர்களும் (IPKF)
பபவ்வொர் எனறைவ்வொல் பரஸ்பர அழிவ.
அது குறித்து எப்பபவ்வொதும் யவ்வொருக்கும் எந்த்த அக்கறறையும்
இருக்கப்பபவ்வொவதில்றல. பறழய மைனனர்கள் வீரத்றத்த பறறை சவ்வொற்றைத்
வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்கள். பறடவயடுப்பவ்வொளர்களின பநவ்வொக்கம்
பவறவித்தமைவ்வொனது.
மைத்தத்றத்த நிறலப்படுத்த்த, வளத்றத்தச் சூறறையவ்வொட மைற்றை இலவச பரிசவ்வொகத்
த்தவ்வொன விரும்பும் மைனபநவ்வொய்க்கு ஒப்பவ்வொனது பபவ்வொனறை பலத்தரப்பட்ட
சித்ரவறத்தகறள மைக்கள் பமைல் திணித்த்தவ்வொர்கள். ஆங்கிபலயர்கள்
பநவ்வொக்கம் வமைவ்வொத்த்தத்திலும் வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொரம் சவ்வொர்ந்த்தது.
ஆனவ்வொல் எனறம் ஊற்றக்கண் வற்றைவ்வொத்த ஜீவநதிக்கவ்வொன ஆத்தவ்வொரத்றத்தத்
வத்தவ்வொடக்கத்திபலபய உருவவ்வொக்கி றவத்த்தவ்வொர்கள். பக்கத்தில்
இருப்பவர்கள் பசர்ந்து விடக்கூடவ்வொது. பசர்ந்த்தவ்வொலும் தீரவ்வொத்த
பிரச்சறனகறளக் வகவ்வொண்டு த்தவ்வொன வவ்வொழ பவண்டும்.
நவ்வொம் மைட்டுபமை கவ்வொலம் முழுக்க ஆள பவண்டும். வளர்ந்த்த நவ்வொடுகள்
மைற்றம் உலகில் வபரியண்ணன அவமைரிக்கவ்வொவின அரசியலும் இனற
வறரக்கும் இதுத்தவ்வொன.
இந்தியவ்வொவிற்குள் மைட்டுமைல்ல.
உலகத்தில் மைற்றை நவ்வொடுகறள ஆண்டு வந்த்த ஸபவ்வொனிஷ் மைக்கள் முத்தல்
இந்தியவ்வொவிற்குள் வந்த்த வமைவ்வொகலவ்வொயர்கள் வறரக்கும் ஊனறி
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கவனித்துப் பவ்வொர்த்த்தவ்வொல் த்தனி மைனித்த வக்கிரம் த்தவ்வொன அதிகமைவ்வொக
வவளிபய வத்தரிகிறைது.
ஆனவ்வொல் இந்த்தத் த்தனி மைனித்த வக்கிரம் த்தவ்வொன இந்த்த இலங்றக
அறமைதிப்பறட வீரர்கள் அநியவ்வொயமைவ்வொகச் சவ்வொவத்தற்கும் கவ்வொரணம்
எனறைவ்வொல் அது த்தவ்வொன உண்றமையும் கூட.
விடுத்தறலப்புலகளின வநற்றிகண் திறைக்க வமைவ்வொத்த்த கவ்வொரணம் இந்தியவ்வொ.
சும்மைவ்வொ கிடந்த்த சங்றக ஊதிக் வகடுத்த்த கறத்தயவ்வொய் உள்பள நுறழந்த்தது
சுயநலத்துக்கு மைட்டுபமை.
எங்கு பவண்டுமைவ்வொனவ்வொலும் சத்த்தமைவ்வொகபவ வசவ்வொல்ல முடியும். பகட்ட,
விரும்பிய அத்த்தறனக்கும் ஒத்துக்வகவ்வொண்டவர்கறள வம்புக்கு
இழுப்பது பபவ்வொல் ஒவவவவ்வொனறம் நடந்து வகவ்வொண்பட இருக்கக்
கறடசியில் அது நடக்கபவ ஆரம்பித்து விட்டது. யுத்த்தம் வத்தவ்வொடங்கிபய
விட்டது.
ஆட்டத்திற்கு நவ்வொங்கள் வரடி? நீங்கள் வரடியவ்வொ எனபது பபவ்வொல்
வத்தவ்வொடக்கம் வபற்றைது.
அங்கங்பக த்தங்களுறடய வமைவ்வொத்த்த ஆதிக்கத்றத்தயும் அறமைதிப்பறட
நிறல நிறத்தி இருந்த்தது. ஆனவ்வொல் இது பபவ்வொனறை இடங்களில் த்தவ்வொன
பிரபவ்வொகரன குறித்த்த உண்றமையவ்வொன புரித்தல்கள் நமைக்குத் பத்தறவப்படும்.
ஒருவர் பமைல் சந்பத்தகம் எனற வத்தவ்வொடங்கிவிட்டவ்வொல் அது சவ்வொவவ்வொக
முடியும் வறரக்கும் சந்பத்தகம் த்தவ்வொன. பினனவ்வொல் வரப்பபவ்வொகும்
பிபரமைத்தவ்வொசவ்வொ , ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி மைரணம் வறரக்கும் அந்த்தத் திட்டமிடல்
குறித்துக் குறிப்பிட்பட ஆக பவண்டும்.
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த்தவற சரி எனபறத்தப் பினனவ்வொல் பவ்வொர்த்துக்வகவ்வொள்ளலவ்வொம்.
" யவ்வொழ்ப் பபவ்வொரில் இந்தியவ்வொ வவனறைது" " யவ்வொழ்பவ்வொணத்றத்த இந்திய
இரவ்வொணுவம் றகப்பற்றியது / விடுத்தறலப்புலகள் த்தப்பி ஓட்டம்"
இப்படித்த்தவ்வொன வத்தவ்வொடக்கத்தில் நடந்த்த 15 நவ்வொள் பபவ்வொரவ்வொட்டத்தின
வத்தவ்வொடக்கத்தில் பரப்புறரகள் உலவ்வொ வரத்வத்தவ்வொடங்கின.
ஆனவ்வொல் அனற 2000 விடுத்தறலப்புலகளிடம் பபவ்வொரிட்ட இந்திய
ரவ்வொணுவ வீரர்களின எண்ணிக்றக 15,000 வீரர்கள். கடும் பபவ்வொருக்கும்,
வபரும் இழப்புக்கும் பின த்தவ்வொன யவ்வொழ் நகறர றகப்பற்றினர்.
யவ்வொழ் பகுதிக்கு வபவ்வொறப்பபற்ற இருந்த்த இந்தியத் த்தளபதி திபீந்த்தர்சிங் "
பபவ்வொர் ஓயப்பபவ்வொவது இல்றல" எனபறத்தச் சூசகமைவ்வொகத்
வத்தரியப்படுத்தினவ்வொர். அவர் வசவ்வொனன மைற்வறைவ்வொரு வவ்வொசகம் " பபவ்வொர்
வத்தவ்வொடங்கியதும் 1200 விடுத்தறலப்புல வகவ்வொரில்லவ்வொ வீரர்கள் யவ்வொழ் நகறர
விட்டு வவளிபயறிவிட்டனர். அவர்கள் ஒவவவவ்வொருவரும் பத்து
வீரர்களின உயிறரக் குடிக்கப் பபவ்வொரவ்வொடுபவர்கள்"
பபவ்வொர் வத்தவ்வொடங்கியதும் இந்தியவ்வொ வசய்த்த உடனடி வசயல்
விடுத்தறலப்புலகளின வவ்வொவனவ்வொல நிறலயங்கறளத் த்தகர்த்த்தபத்தவ்வொடு
மைட்டுமைல்லவ்வொமைல், யவ்வொழ் நகரில் இருந்து வவளிவந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த
இரண்டு த்தமிழ் பத்திரிக்றக அலுவலகங்கறளயும் அழித்த்தனர்.
ஏற்கனபவ பஜவிபி எனறை சிங்கள இடதுசவ்வொரிக்கு இந்திய
அறமைதிப்பறட உள்பள வந்த்தது முத்தல் கடுப்பபவ்வொ கடுப்பு.
அவர்கள் த்தங்கள் பங்குக்கு வவ்வொய்ப்புகறள எதிர்பவ்வொர்த்து
கவ்வொத்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்தனர்.

194

இப்பபவ்வொது அறமைதிப்பறட ஒவவவவ்வொனறைவ்வொகச் வசய்யத் வத்தவ்வொடங்கினர்.
த்தங்களுக்கு எதிரவ்வொக, உள்பள நடக்கும் உண்றமை நிலவரங்கறளக்
களத்தில் இருந்து பசகரிக்கும் உள்நவ்வொட்டு, வவளிநவ்வொட்டு ஊடக
மைக்கறளக் கவனமைவ்வொகப் பவ்வொர்த்து வபவ்வொறக்கி எடுத்து
வவளிபயற்றினவ்வொர்கள். த்தவ்வொங்கள் வகவ்வொடுக்கும் வசய்திகறள இந்தியவ்வொ
மைற்றம் வவளிநவ்வொட்டில் பரப்ப இந்திய அறமைதிப்பறடயினருக்குப்
பினனவ்வொல் பல ஜவ்வொம்பவவ்வொனகள் அற்புத்த பங்கவ்வொற்றிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தனர்.
உள்பள எனன நடக்கிறைது? எனபறை பலருக்கும் அந்த்த பநரத்தில்
புரியபவ இல்றல.
இந்திய அறமைதிப்பறடயினர் வமைவ்வொத்த்த இடத்றத்தயும் றகப்பற்றி
விட்டத்தவ்வொக, வவற்றிப் வபற்றைத்தவ்வொகத் த்தம்பட்டம் அடிக்கவ்வொத்த குறறைத்தவ்வொன.
அப்படித்த்தவ்வொன இந்திய ஆங்கில ஊடகங்கள் பறறைசவ்வொற்றின. ஒத்து
ஊதுகுழல் பபவ்வொல் அங்கங்பக அறிவஜீவிகளின அற்புத்த உறரயவ்வொடல்
த்தனியவ்வொகப் பரப்புறரயவ்வொகப் பரப்பப்பட்டது. ஆனவ்வொல் எனன த்தவ்வொன
நடந்து வகவ்வொண்டுருக்கிறைது.
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" நவ்வொங்கள் சவ்வொகத் த்தயவ்வொர். ஆனவ்வொல் நவ்வொங்கள் வகபௌரவமைவ்வொகச் சவ்வொபவவ்வொம்.
வியட்நவ்வொமில் அவமைரிக்கவ்வொவம், ஆப்கவ்வொனிஸ்த்தவ்வொனில் ரஷ்யவ்வொவம் பபவ்வொல
இந்தியவ்வொ பவ்வொடம் கற்றக்வகவ்வொள்ள பவண்டும். நவ்வொங்கள் வமைவ்வொத்த்த
பபர்களும் இறைந்த்தவ்வொலும் இந்தியவ்வொவின இழப்பு எனபது வபரிய
எண்ணிக்றகயில் இருக்கும்"
எனற சூளுறரத்த்தவ்வொர் அப்பபவ்வொது வபவ்வொறப்பில் இருந்த்த மைவ்வொத்றத்தயவ்வொ.
இபத்த மைவ்வொத்றத்தயவ்வொ வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக அந்த்தச் சமையத்தில் வசவ்வொனன
வவ்வொர்த்றத்தகள் இது.
" இந்தியவ்வொறவ ஒப்பிடும் பபவ்வொது நவ்வொங்கள் மிகச் சிறிய இயக்கபமை. இது
எங்கள் நவ்வொடு. எங்கள் பூமியின ஒவவவவ்வொரு அங்குலத்றத்தயும் நவ்வொங்கள்
அறிபவவ்வொம்.
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எங்கள் சுத்தந்திரத்றத்த விரும்பியத்தவ்வொல் சிங்களர்கபளவ்வொடு நவ்வொங்கள்
பபவ்வொரிட்படவ்வொம். எனனத்தவ்வொன இருந்த்தவ்வொலும் சிங்களர்களும் இந்த்த
மைண்ணின றமைந்த்தர்கபள. இங்கு வரவம், எங்களுக்குக்
கட்டறளயிடவம் இந்தியவ்வொவிற்கு யவ்வொர் உரிறமை வகவ்வொடுத்த்தது" எனற
பகவ்வொபத்தின உச்சத்தில் பபவ்வொர் வியூகங்கறள உருவவ்வொக்கிக்
வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்கள்.
அக்படவ்வொபர் 6 ந் பத்ததிக்குப்பிறைகு த்தவ்வொன வபவ்வொறி பறைக்க ஆரம்பித்த்தது.
அந்த்த ஆட்டத்றத்தயும் வத்தவ்வொடங்கி றவத்த்தது இந்தியவ்வொ த்தவ்வொன. ஏறைக்குறறைய
இபத்த தினத்தில் த்தவ்வொன ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி விடுத்த்த அறிக்றகயின வவ்வொசகம்.
" அடுத்த்த 24 மைணி பநரத்தில் இந்திய அறமைதிப்பறட கடும்
நடவடிக்றக எடுக்கும். பயங்கரவவ்வொதிகறளக் றகது வசய்து
ஆயுத்தங்கறளப் பறிக்கும்" எனறைவ்வொர்.
அக்படவ்வொபர் 8,9 ந்பத்ததிகளில் கிழக்கு மைகவ்வொணத்தில் இருந்த்த 15 க்கும்
பமைற்பட்ட பபவ்வொரவ்வொளி முகவ்வொம்கறளச் சூழ்ந்து வகவ்வொண்டு வமைவ்வொத்த்த
ஆயுத்தங்கறளயும் றகப்பற்றியபத்தவ்வொடு, 500 பபவ்வொரவ்வொளிகறளயும் றகது
வசய்த்தது.
இது பபவ்வொனறை நடவடிக்றககளில் இலங்றக இரவ்வொணுவமும் பசர்ந்து
வகவ்வொண்டனர். இத்தற்கு " இடி முழக்க நடவடிக்றக " எனற வபயர்
றவத்த்தனர். இத்தற்கு பமைலும் இந்திய த்தளபதி திபீந்த்தர்சிங் மைவ்வொத்றத்தயவ்வொ,
பவ்வொலசிங்கம் இருவறரயும் வரவறழத்து " ஒப்பந்த்தம் உங்களவ்வொல்
இறடயூற எனறைவ்வொல் வமைவ்வொத்த்த நபர்கறளயும் முடித்துக் கட்டி விடுபவவ்வொம்
" எனற எச்சரித்த்தவ்வொர்.
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வத்தளிவவ்வொன த்தவ்வொக்குத்தல் எனற இரண்டு த்தரப்பும் பமைவ்வொதிக்வகவ்வொண்ட நவ்வொள்
அக்படவ்வொபர் 10.
ஆனவ்வொல் இத்தற்குக் கவ்வொரணம் எனற அப்பபவ்வொது அறமைதிப்பறட
கூறியது.
"பிரபவ்வொகரன வமைவ்வொத்த்த இந்திய த்தளபதிகறளயும் த்தவ்வொக்க உத்த்தரவிட்ட
வசய்திகள் கிறடக்கப்வபற்பறைவ்வொம். அத்தன கவ்வொரணமைவ்வொகத்த்தவ்வொன இந்த்தத்
த்தவ்வொக்குத்தல்கள்' எனறைவ்வொர்கள்.
ஆனவ்வொல் இருவர் ஆட்டத்றத்தயும் பவடிக்றக பவ்வொர்த்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்த
வஜயவர்த்பன அக்படவ்வொபர் 4 ந்பத்ததி முழு மூச்சவ்வொகத்
திருபகவ்வொணமைறலயில் இருந்து த்தவ்வொக்குத்தல்கறளத் வத்தவ்வொடங்க
அறமைதிப்பறடயின உயர் அதிகவ்வொரிகளுக்கு மைறறைமுக உத்த்தரவிட்டு
இருந்த்தவ்வொர்.
முறறைப்படியவ்வொன ஒப்புத்தல் வபறை தீட்சித் உடனடியவ்வொக வடல்ல பறைந்த்தவ்வொர்.
இந்த்த மைறறைமுகச் சமிக்றஞ கிறடக்கப்வபற்றை இலங்றக
இரவ்வொணுவத்தினர் பசவ்வொம்பலல் இருந்து விடுபட்டு த்தங்களது
பவட்றடறயத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்கள்.
இத்தன வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக இழந்த்த விடுத்தறலப்புலகளின
எண்ணிக்றகயின கவ்வொரணமைவ்வொக, பினனவ்வொல் இருந்து வசயல்பட்டுக்
வகவ்வொண்டுருந்த்த அறமைதிப்பறடயின வமைவ்வொத்த்த வசயல்பவ்வொடுகறளயும்
பவ்வொர்த்துக் வகவ்வொண்டுருந்த்த பிரபவ்வொகரன அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன மைணி அடித்துத்
வத்தவ்வொடங்கவ்வொத்த குறறையவ்வொகத் த்தனது ஆட்டத்றத்தத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்.
200 இலங்றக இரவ்வொணுவ வீரர்கள் வகவ்வொல்லப்பட்டனர். பபவ்வொத்தவ்வொத்தவ்வொ?
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இறத்தத் த்தவ்வொபன எதிர்பவ்வொர்த்து கவ்வொத்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்தனர்.
அறமைதிப்பறடயும் ஆட்டத்றத்தத் வத்தவ்வொடங்கினர்.
நனறைவ்வொகக் கவனித்துக்வகவ்வொள்ளுங்கள். 4 ந் பத்ததி வஜயவர்த்பன
உருவவ்வொக்கிய மைவ்வொய வறல இது. தீட்சித் பறைந்து பபவ்வொய் வடல்லயில் வபற்றை
அனுமைதி கவ்வொரணமைவ்வொக 8 ந் பத்ததி த்தறலறமைத் த்தளபதி சுந்த்தர்ஜீ
இலங்றகயின உள்பள வந்து வமைவ்வொத்த்தத்றத்தயும் பகட்டு விட்டு,
அப்பபவ்வொறத்தய இந்திய இரவ்வொணுவ அறமைச்சர் பக.சி. பந்த் உடன
வகவ்வொழும்பு வசனற வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக மினி மீட்டிங் பபவ்வொட்டனர்.
பபச்சு அறமைதி நிறலநவ்வொட்டுவது குறித்து?.
ஆனவ்வொல் நடந்த்த பபச்பசவ்வொ இனனும் இரண்டு நவ்வொட்கள் கழித்துத்
வத்தவ்வொடங்கப்பபவ்வொகும் முறறைப்படியவ்வொன சண்றடக்கவ்வொன அச்சவ்வொரம்.
இத்த்தறனயும் உள்பள றவத்துக் வகவ்வொண்டு அறமைதிப்பறடயின
சவ்வொர்பவ்வொக, " அக்படவ்வொபர் 10 ந் பத்ததி யவ்வொழ் நகரில் மைவ்வொறல 2,45 மைணிக்கு
வநல்லப்பவ்வொறலயில் 4,30 மைணிக்கும் விடுத்தறலப்புலகள் நவீன ரக
ஆயுத்தங்கறளக் வகவ்வொண்டு த்தவ்வொக்கத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்கள். இத்தன
வபவ்வொருட்டுத் த்தவ்வொன எங்கள் த்தவ்வொக்குத்தல்கறளத் வத்தவ்வொடங்கிபனவ்வொம்"
எனறைவ்வொர்கள்.
இதுபபவ்வொக அறமைதிபபறட உருவவ்வொக்கிய மைற்வறைவ்வொனறம் ஆச்சரியம்
வரவறழக்கக்கூடியது.
யவ்வொழ்வறளகுடவ்வொ பகுதியில் EPRLF. TELO.PLOTE பபவ்வொனறை இயக்க
நபர்கறள " மூனற நட்சத்திர கூட்டணியவ்வொக " றவத்துக்வகவ்வொண்டு
அவர்கறள உள்பள சுத்தந்திரமைவ்வொகச் வசயல்பட றவத்த்தனர்.
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வமைவ்வொத்த்த விடுத்தறலப்புலகளின வசயல்படுகறளயும் த்தறடவசய்த்தனர்.
இந்த்தச் சமையத்தில் இந்த்த இயக்கங்களிலும் இருந்து பிரிந்து பபவ்வொன
வமைவ்வொத்த்த சிற சிற குழுக்கறளயும் ஒனறைவ்வொக இறணத்து ENTLF எனற
(இப்பபவ்வொது இருக்கும்) டக்ளஸ் பத்தவவ்வொனந்த்தவ்வொ த்தறலறமையில் றவத்து
உத்திரபிரபத்தச மைவ்வொநிலத்தில் பயிற்சி அளித்து உள்பள இறைக்கினவ்வொர்கள்.
ஆனவ்வொல் இந்த்தச் சமையத்தில் இலங்றக எதிர்க்கட்சி த்தறலவி பண்டவ்வொர
நவ்வொயகவ்வொ வசவ்வொனன வவ்வொசகத்றத்த நீங்கள் வத்தரிந்து வகவ்வொண்பட
ஆகபவண்டும்.
" இங்குத் வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக இந்திய ரவ்வொணுவம் இருப்பது புதிரவ்வொனது.
ஆபத்த்தவ்வொனதும் கூட. அவர்கள் வகவ்வொண்டு வந்துள்ள ஆயுத்தங்கள்,
கனரக ஆயுத்தங்கள், பமைவ்வொட்டவ்வொர் வறகயிலவ்வொன த்தவ்வொனியங்கி ஆயுத்த
த்தளவவ்வொடங்கள் அத்த்தறனயும் இலங்றகக்கு புதிது. நம்முறடய
இறறையவ்வொண்றமைறய நவ்வொபமை வகடுத்துக் வகவ்வொள்ளப் பபவ்வொகிபறைவ்வொம்
எனபத்தன வத்தவ்வொடக்கம் இது"
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7. பபனவ்வொ பபவ்வொர் வகவ்வொஞ்சம் அவலம்
இந்திய அறமைதிப்பறட விடுத்தறலப்புலகளுடன வத்தவ்வொடங்கிய பபவ்வொரில்
முத்தல் 15 நவ்வொட்கள் பற்றிப் பவ்வொர்க்கலவ்வொம்.
சவ்வொத்தகமைவ்வொன பத்திரிக்றகயவ்வொளர்கறளத் த்தவிர இந்திய அறமைதிப்பறட
இலங்றகறய விட்டு வவளிபயற்றினவ்வொலும் பத்திரிக்றக மைக்கள்
சவ்வொத்தவ்வொரணமைவ்வொனவர்களவ்வொ?
ஒவவவவ்வொரு பத்திரிக்றகயும் ஒவவவவ்வொரு பபவ்வொர் கவ்வொலத்திலும் உள் பகுதி
வறரக்கும் ஊடுருவி வசய்தி பசகரித்த்த நிகழ்வகள் எல்லவ்வொம் நவ்வொம்
கனவிலும் நம்ப முடியவ்வொத்த ஆச்சரியங்கள். இனறறைய இலங்றகயின
வமைவ்வொத்த்த நிகழ்வகறளயும் இனற வறரக்கும் உலகம் ஊனறி
கவனித்துக்வகவ்வொண்டுருக்க இந்த்த ஊடகபமை கவ்வொரணம்.
ஆனவ்வொல் அனற வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொய் அவஸ்த்றத்தப்பட்டவர்கள் இவர்கள்
த்தவ்வொன எனறைவ்வொல் அது ஆச்சரியமைல்ல.
இவர்களுக்பகவ்வொ வசய்தி பவண்டும். அறமைதிப்பறடக்பகவ்வொ த்தவ்வொங்கள்
வபற்றக்வகவ்வொண்டுருக்கும் அவமைவ்வொனங்கள் கவ்வொற்றில் பறைந்து
விடக்கூடவ்வொது எனறை பநவ்வொக்கம். ஆனவ்வொல் அத்த்தறனயும் மீறி கவ்வொற்றில்
பறைக்கத்த்தவ்வொன வத்தவ்வொடங்கியது.
அப்பபவ்வொது ஊடகத்தில் வந்த்த ஒவவவவ்வொருவரின அனுபவமும்
ஒவவவவ்வொரு வறகயவ்வொனது.
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பவ்வொலசந்த்தர் (நியூஸ் றடம்)
இந்திய ரவ்வொணுவம் இனற எனறில்றல. இனனும் எத்த்தறன நவ்வொட்கள்
இங்கு இருந்த்தவ்வொலும் புலகறள அடக்கிவிடமுடியவ்வொது. பகவ்வொபமைவ்வொய்
இருக்கும் யவ்வொழ் மைக்களுக்குச் பசவ்வொறம், மைருந்தும் வகவ்வொடுத்துச்
சவ்வொந்த்தப்படுத்தி விடலவ்வொம் எனறை த்தப்புக்கணக்கு பபவ்வொட்டுச்
வசயல்பட்டுக்வகவ்வொண்டுருப்பது இறதியில் பத்தவ்வொல்வியில் த்தவ்வொன முடியும்.
இங்குள்ள ஒவவவவ்வொரு த்தனி மைனித்தர்களும் மிகத் வத்தளிவவ்வொகப்
புத்திசவ்வொலத்த்தனமைவ்வொக இருக்கிறைவ்வொர்கள். நீண்ட நவ்வொட்களுக்குப் பிறைகு
த்தங்களுறடய வவ்வொழ்க்றகயில் இனி அறமைதி திரும்பிவிட்டது எனற
எண்ணம் வகவ்வொண்டு அறமைதிப்பறடறய வரபவற்றைவர்கள் இனற
அப்படிபய திரும்பி அடிக்கத் வத்தவ்வொடங்கி விட்டவ்வொர்கள்.
பக.வி. நவ்வொரவ்வொயணன ( UNI)
வியட்நவ்வொமில் கூட எங்களின வசவ்வொந்த்த ரிஸ்கில் வசனற வந்துள்பளவ்வொம்.
ஆனவ்வொல் இங்கு யவ்வொழ் பகவ்வொட்றட வவ்வொயிபலவ்வொடு எங்கறளத் த்தடுத்து
நிறத்தியது வமைவ்வொத்த்தத்திலும் வகவ்வொடுறமை.
அவர்களின வவ்வொர்த்றத்தகறளப் பபவ்வொலப் பபவ்வொரவ்வொடிக் வகவ்வொண்டுருந்த்த
இரவ்வொணுவ வீர்ர்களின வவ்வொர்த்றத்தகள் வமைவ்வொத்த்தத்திலும் வகவ்வொடுறமையிலும்
வகவ்வொடுறமை.
" பபவ்வொர் வத்தவ்வொடங்கி இரண்டு வவ்வொரங்கள் த்தவ்வொன முடிந்துள்ளது. எந்த்த
யுத்த்தத்திலும் இந்த்த அளவிற்கு நவ்வொம் வீரர்கறள இழந்த்தது இல்றல. இது
வறரக்கும் 153 பபர்கள் இழந்துள்பளவ்வொம். 538 பபர்கள் படுகவ்வொயமுற்ற
சவ்வொவக்குப் பபவ்வொரவ்வொடிக்வகவ்வொண்டு இருக்கிறைவ்வொர்கள்.
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47 வீரர்கள் கவ்வொணவ்வொமைல் பபவ்வொயுள்ளனர். இது நவ்வொங்கள் பயவ்வொசித்த்தறத்த
விடக் கடுறமையவ்வொகப் பபவ்வொய்க்வகவ்வொண்டிருக்கிறைது. கடந்த்த ஐந்து
நவ்வொட்களவ்வொக ஒரு விநவ்வொடி கூடத் தூங்கவ்வொமைல்
பபவ்வொரவ்வொடிக்வகவ்வொண்டுருக்கிபறைவ்வொம். எங்கறள பநவ்வொக்கி வரும் சிறவர்
சிறமியர் கூடக் றகயிலருக்கும் கண்ணிவவடிறய எங்கள்
வவ்வொகனத்தின உள்பள வீசிவிட்டு மைறறைந்து விடுகினறைனர்.
வரும் வபண்கள் அத்த்தறன பபர்களும் புடறவயின உள்பள இருந்து
திடீர் எனற வவடிகுண்டுகறள எடுத்து எங்கறள பநவ்வொக்கி வீசி விட்டு
வசல்கினறைனர். இந்த்த வித்யவ்வொசமைவ்வொன சூழ்நிறலறய எப்படிச்
சமைவ்வொளிக்கப்பபவ்வொகினபறைவ்வொம் எனபபத்த புரியவில்றல "
இந்த்த இடத்தில் மைற்வறைவ்வொரு விசயத்றத்தயும் கவனித்துக் வகவ்வொள்ள
பவண்டும். இந்திய அறமைதிப்பறடயின அடிப்பறட ஒப்பந்த்தத்தினபடி
வமைவ்வொத்த்த இலங்றக இரவ்வொணுவமும் அவரவர் முகவ்வொமில் இருப்பவ்வொர்கள்.
வமைவ்வொத்த்த ஆளுறமையும் அறமைதிப்பறடயின றகயில் த்தவ்வொன இருக்கும்
எனறைது. ஆனவ்வொல் யுத்த்தம் வத்தவ்வொடங்க கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்த்த
அறமைதிப்பறடக்கு பமைபல உள்ளவர்களின த்தனிப்பட்ட ஈனப்புத்தியின
கவ்வொரணமைவ்வொகப் பபவ்வொரில் ஈடுபட்ட பநரிறடயவ்வொன இந்திய இளநிறல
ரவ்வொணுவ அதிகவ்வொரிகள் வத்தவ்வொடக்கம் முத்தபல அதிகமைவ்வொகப்
பவ்வொதிக்கப்பட்டனர். பமைலும் அப்பபவ்வொபத்த ஒப்பந்த்தமும் ஒவவவவ்வொனறைவ்வொக
மீறைப்பட்டது. ஒவவவவ்வொரு நிகழ்விலும் இலங்றக இரவ்வொணுவத்தினறரயும்
கூட்டணியில் பசர்த்துக்வகவ்வொண்டனர்.
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ஒப்பந்த்தத்தினபடி கிழக்கு மைகவ்வொண பகுதியில் இருந்த்த சிங்கள
கிரவ்வொமைங்களில் அறமைதிப்பறட வசல்லவ்வொது. அது பபவ்வொலபவ
அறமைதிப்பறட இருக்கும் இடங்களிலும் இலங்றக இரவ்வொணுவத்தினர்
வசல்லமைவ்வொட்டவ்வொர்கள் எனபவத்தல்லவ்வொம் அப்பட்டமைவ்வொக மீறைப்பட்டது.
சிங்கள கிரவ்வொமை குடியிருப்புகள் பத்திரமைவ்வொகப் பவ்வொதுகவ்வொக்க நம்முறடய
வீரர்களும் உடந்றத்தயவ்வொக இருந்த்தனர்.
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கனரக ஆயுத்தங்கள் பயனபடுத்துவதில்றல, வஹலகவ்வொப்டர் மூலம்
த்தவ்வொக்குத்தல்கள் இருக்கவ்வொது பபவ்வொனறைறவகளும் மீறி பமைலருந்து
குடியுருப்புகள் முத்தல் வமைவ்வொத்த்த இடங்களிலும் சரமைவ்வொரியவ்வொகக்
குண்டுமைறழ வபவ்வொழியப்பட்டது.
பநவ்வொக்கம் புலகள்.
பவ்வொதிக்கப்பட்டது அப்பவ்வொவி வவ்வொழ்வவ்வொத்தவ்வொரங்கள்.
அறமைதிப்பறட பபவ்வொட்ட குண்டுவீச்சின கரும்புறகறயப் படம்பிடித்து
விடுத்தறலப்புலகளவ்வொல் உருவவ்வொக்கப்பட்ட சீரழிவக்கவ்வொட்சிகள் எனற
வத்தவ்வொறலக்கவ்வொட்சியில் கவ்வொட்டப்பட்டறத்த அப்பபவ்வொறத்தய தி வீக் நிருபர்
வினவசனட் டிவசபௌஸவ்வொ பபவ்வொட்டு உறடத்த்தவ்வொர்.
யவ்வொழ்பவ்வொணத்தில் இருந்து பயந்து வசனறனக்கு அகதிகளவ்வொக
வந்த்தவர்கள் " சிங்களர்களின த்தவ்வொக்குத்தல்கறள விட
அறமைதிப்பறடயின த்தவ்வொக்குத்தல்கள் பகவ்வொரமைவ்வொக இருக்கிறைது" எனறைனர்.
வத்தவ்வொடக்கத்தில் விமைவ்வொனத் த்தவ்வொக்குத்தல்கறள மைறத்த்த அறமைதிப்பறட
பிறைகு, புலகளின பகவ்வொட்றடயவ்வொன யவ்வொழ் பகுதிறய றகப்பற்றி விட்படவ்வொம்.
இனி எங்கள் பநவ்வொக்கம் சவ்வொவகச்பசரி மைட்டுபமை. இழப்புகறளத் த்தடுக்க,
விறரவபடுத்தும் வபவ்வொருட்டு வவ்வொன த்தவ்வொக்குத்தல்கறளத் வத்தவ்வொடங்கிபனவ்வொம்
எனற உளறை ஆரம்பித்த்தனர். சண்றடயினவ்வொல் சினனவ்வொபினனமைவ்வொன
யவ்வொழ் நகரின விதிகளில் முத்தன முறறையவ்வொக ஊடக மைக்கறள
அறழத்துக்வகவ்வொண்டு வசனறை பபவ்வொது திறகத்துப் பபவ்வொய்விட்டனர்.
ஏறைக்குறறைய மையவ்வொன அறமைதி. சீர்குறலந்து மைக்கள் நடமைவ்வொட்டம்
இல்லவ்வொத்த இடமைவ்வொகக் கவ்வொட்சியளித்த்தது. மைத்திய த்தந்தி அலுவலகம்,
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துறறைமுக நிர்வவ்வொக அலுவலகம், எனற அங்கு இருந்த்த அத்த்தறன
முக்கிய நிர்வவ்வொக ஸ்த்தலங்களும் அழிக்கப்பட்டுச் சீர்குறலந்து பபவ்வொய்
இருந்த்தன. அத்த்தறனயும் கண்கறள மூடிக்வகவ்வொண்டு நடத்த்தப்பட்ட
வவ்வொனத்தவ்வொக்குத்தல் கவ்வொரணமைவ்வொக உருவவ்வொன கவ்வொட்சிகள் இது.
முள்ளிவவ்வொய்க்கவ்வொல் கறடசிகட்ட பகவ்வொர கவ்வொட்சியில் உலகவமைங்கம் ஊடக
ஒப்பவ்வொரி றவத்த்த ஒரு வசனம் நம்முறடய அறனவரின கண்களுக்கும்
வந்து பசர்ந்து இருக்கும்.
அத்தவ்வொவது " புலகள் வபவ்வொதுமைக்கறள ஆயுத்த பகடயமைவ்வொக
றவத்துக்வகவ்வொண்டு அவர்கறள வவளிபய விடவ்வொமைல்
இம்சிக்கினறைவ்வொர்கள் " எனறைது.
இபத்த வசனத்றத்த அனறறைய அறமைதிப்பறடயும் ஊடகத்தில் பரப்பியது.
"வத்தருவில் வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொகக் கூட்டமைவ்வொக வருகினறைவ்வொர்கள். முதியவர்கள்,
வபண்கள், சிறவர்கள் எனற அவர்கள் பினனவ்வொல் இருந்து வகவ்வொண்டு
எங்கறளத் த்தவ்வொக்குகிறைவ்வொர்கள். எங்களவ்வொல் ஒனறபமை
வசய்யமுடியவில்றல"
ஆனவ்வொல் வபவ்வொதுமைக்கள் அத்த்தறனபபரும் புலகள் பினனவ்வொல்
நினறைத்தற்கு முக்கியக் கவ்வொரணம் எனன வத்தரியுமைவ்வொ?
ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் பபவ்வொர் வத்தவ்வொடங்கப் பபவ்வொகிறைது எனறைவ்வொல் முத்தல்
நவ்வொபள வந்து அந்த்த இடத்தில் உள்ளவர்கறள ஒனறிறணத்து
அவர்கள் அனுமைதியுடன பபவ்வொரிடத் வத்தவ்வொடங்கினர். பபவ்வொரிடத்
வத்தவ்வொடங்கும் பபவ்வொது வபவ்வொதுமைக்கபள த்தங்களவ்வொல் ஆன உத்தவிகறளயும்
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வசய்யத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர். இதுபவ வமைவ்வொத்த்த அறமைதிப்பறடக்கும்
ஒவவவவ்வொரு சூழ்நிறலயிலும் சவவ்வொலவ்வொக இருக்கத் வத்தவ்வொடங்கியது.
கவ்வொரணம் எந்த்தப் பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்களும் ஒரு த்தடறவ இரண்டு த்தடறவ
பவண்டுமைவ்வொனவ்வொல் வலுக்கட்டவ்வொயப்படுத்திப் வபவ்வொதுமைக்கறளப் பலகடவ்வொ
ஆக்க முடியும். ஆனவ்வொல் ஒவவவவ்வொரு நவ்வொளும் இபத்த பபவ்வொல் நடக்கினறைது
எனறைவ்வொல் வபவ்வொதுமைக்கள் அனுமைதி இல்லவ்வொமைல் நடக்க வவ்வொய்ப்பப
இல்றல. ஆனவ்வொல் இறத்தயும் மீறி அறமைதிப்பறட த்தனது பவகத்றத்தக்
குறறைத்த்தபவ்வொடில்றல. இந்திய வீரர்களின மைபனவ்வொதிடம் குறறையக் குறறைய
அது த்தவறைவ்வொன பவ்வொறத்தறயயும், வக்கிர பவ்வொறத்தறயயும் உருவவ்வொக்கத்
வத்தவ்வொடங்கியது.
இத்தன வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொகத் த்தவ்வொன பவ்வொரவ்வொசூட்டில் இருந்து இறைங்கிய இந்திய
வீரர்கறளப் பிரபவ்வொகரன த்தவ்வொக்குத்தல் நடத்தி வந்து இறைங்கிய அத்த்தறன
இந்திய வீரர்கறளயும் சுட்டுக் வகவ்வொல்லப்பட்டவ்வொர்கள். இதுபவ மிகப்
வபரிய திருப்பு முறனயவ்வொக உருவவ்வொக்கப்பட்டு “இலங்றகக்குச் வசனறைது
அறமைதிப்பறட அல்ல. வமைவ்வொத்த்த பறடயும் அழிவப்பறட” எனற
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் கூக்குரல் வத்தவ்வொடங்கப் வபற்றைது.
ஏன இந்த்த அளவிற்குப் பிரபவ்வொகரன உள்மைத்த்தம் பிடித்து அறலந்த்தவ்வொர்
எனபத்தற்கு மைற்வறைவ்வொவமைவ்வொரு சம்பவம். அப்பபவ்வொறத்தய பிடிஐ நிருபர்
வசவ்வொனன வவ்வொசகம் இங்பக குறிப்பிடத்த்தக்கது.
"வபயறர குறிப்பிட விரும்பவ்வொத்த இரண்டு பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்களில்
பத்தர்ந்வத்தடுக்கப்பட்ட சிலறர பிரபவ்வொகரறன வகவ்வொல்வத்தற்கு எனற
சிறைப்புப் பயிற்சி வகவ்வொடுக்கப்பட்ட உளவத்துறறை அவர்கறள
முடுக்கிவிட்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்தது. அவர்கள் தினசரி பவறலபய
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பிரபவ்வொகரன குழுவினறர கவனிப்பது மைட்டுபமை" இத்த்தறன வபரிய
இந்திய இரவ்வொணுவத்தின வீரம் எனபது ஏன பகலயவ்வொகப் பபவ்வொனது?
ஒபர கவ்வொரணம் சுயநலம்.
வபரிய நவ்வொட்டுக்கு த்தனனுறடய இறறையவ்வொண்றமைக்கவ்வொகச் சுயநலமைவ்வொக
இருப்பது கூடப் பரவ்வொவவ்வொயில்றல. ஆனவ்வொல் ஈடுபட்ட அத்த்தறன
பமைல்மைட்ட அதிகவ்வொரிகளுக்கும் ஒபர பநவ்வொக்கம் பிரபவ்வொகரறன அழித்து
விட பவண்டும். கவ்வொரணம் அவவவ்வொற அந்த்த வமைவ்வொத்த்த அதிகவ்வொரிகறளயும்
மைனம் மைவ்வொற்றி றவத்து இருந்த்தவ்வொர்கள். வடல்ல அரசியல் லவ்வொபியும் ரவ்வொ
வின த்தவறைவ்வொன வழிகவ்வொட்டுத்தல்களும். பிரபவ்வொகரறன அழிந்து விட்டவ்வொல்
வமைவ்வொத்த்தமும் ஒரு முடிவக்கு வந்து விடும் எனற நம்பியது, அந்த்த
நம்பிக்றகபய அவர்கறள வழி நடத்தியது,
அத்தன படிபய நம்பறவத்த்தது மைட்டுமைல்லவ்வொமைல் பல்லவ்வொண்டு கவ்வொலம்
பயிற்சி வபற்றை அதிகவ்வொரிகறளயும் . வீரர்கறளயும் இழக்க றவத்த்தது
த்தவ்வொன பசவ்வொகத்தின உச்சம்.
அறமைதிப்பறடக்கு இலங்றக இரவ்வொணுவம் எனபது ஒத்துறழப்பு
எனபது உப்புசப்பில்லவ்வொத்தது. வசவ்வொல்லப்பபவ்வொனவ்வொல் அனறறைய
சூழ்நிறலயில் அவர்கள் ஆறள விட்டவ்வொல் பபவ்வொதுமைடவ்வொ சவ்வொமிங்றை
அளவிற்கு இருந்த்தவர்கள் த்தவ்வொன.
ஆனவ்வொல் நமைது அறமைதிப்பறடக்கு பமைபல இருந்த்தவர்கள்
கட்டறளயிட்டவர்கள் அத்த்தறன பபர்களும் நறடமுறறை வத்தரியவ்வொமைல்
த்தப்பு பமைல் த்தப்புச் வசய்து வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்கள். இதில் உச்சகட்டம்
எனன வத்தரியுமைவ்வொ?
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முறறைப்படியவ்வொன பபவ்வொர் வத்தவ்வொடக்கம் வபறவத்தற்கு முனபப அக்படவ்வொபர்
8 ந் பத்ததிபய இந்தியவ்வொவில் இருந்து ஆற ஐ ஏ எஸ் அதிகவ்வொரிகறளயும்
இரண்டு ஐ பி எஸ் அதிகவ்வொரிகறளக் வகவ்வொண்டு பபவ்வொய்
உருவவ்வொக்கப்பபவ்வொகும் (?) நிர்வவ்வொகப் பரிபவ்வொலணத்திற்கவ்வொகத் த்தயவ்வொர் படுத்தி
றவத்த்தனர்.
அத்தவ்வொவது முத்தல் இரவ நடக்கப் பபவ்வொவத்தற்கு முனபப பிறைக்கப்பபவ்வொகும்
பிள்றளக்குப் வபயர் பத்தர்ந்வத்தடுத்த்த புத்திசவ்வொல மைக்கள். .
இது பபவ்வொகப் வபவ்வொதுமைக்களின வவ்வொழ்வவ்வொத்தவ்வொரங்கள் பகள்வி
குறியவ்வொக்கப்பட்ட அந்த்த ஒரு கவ்வொரணபமை வமைவ்வொத்த்த மைக்களும் பிரபவ்வொகரன
பக்கம் பசரத் வத்தவ்வொடங்கினர். அதுபவ பிரபவ்வொகரன வத்தவ்வொடக்க
வவற்றிக்குக் கவ்வொரணமைவ்வொக இருக்கத் வத்தவ்வொடங்கியது.
இது த்தவிர இலங்றகயின உள்பள உள்ள அடிப்பறட புவியியல் அறிவ
வபற்றைவர்களுக்கும் அந்த்த அறிவ மைற்றைவர்கள் மூலம்
கற்றைவர்களுக்கும் நடந்த்த பபவ்வொர் எங்குக் வகவ்வொண்டு வந்து நிறத்தும்.
வியட்நவ்வொமில் அவமைரிக்கவ்வொ வபற்றை பவ்வொடம் , ஆப்கவ்வொனிஸ்த்தவ்வொனில் ரஷ்யவ்வொ
வபற்றைது பபவ்வொல இங்கு இந்தியவ்வொ வபற்றைது மிக வருத்த்தமைவ்வொன விசயம்.
ஆனவ்வொல் வவறி அடங்குவத்தவ்வொக இல்றல. வவறியுடன மைட்டும் வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்கறள அவர்கள் விரும்பும் ஒரு பவலக்குள்
வகவ்வொண்டு வரவம் முடியவில்றல.
பபவ்வொகப்பபவ்வொகச் சிக்கல் வறலபினனலவ்வொகி, அவிழ்க்க முடியவ்வொத்த
சினனவ்வொபினனமைவ்வொக்கியது.
மைறழ விட்டவ்வொலும் தூவவ்வொனம் நிற்கவில்றல.
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8. அறமைதிப்பறட( IPKF) உருவவ்வொக்கிய
பவ்வொறத்த

திலீபன இறைந்த்த சமையத்தில் நவ்வொன அங்குப் பயணப்பட்படன. அந்த்தச்
வசய்தி அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன வபவ்வொது மைக்கள் மைத்தியில் த்தவ்வொக்கத்றத்தயும்
இந்தியவ்வொவின மீது வசவ்வொல்லமுடியவ்வொத்த எரிச்சறலயும்
அதிகப்படுத்தியிருந்த்தது. விடுத்தறலப்புலகள் றகயில்
ஒப்பறடக்கப்பட்ட பண்டத்த்தரிப்பு எனறை இடத்தில் மைக்கள் ஏரவ்வொளமைவ்வொகக்
கூடியிருந்த்தனர். அவர்கள் இறைப்பு நிகழ்ச்சிக்குக் கூடினவ்வொர்கள்
எனபறத்த விட அடுத்து எனன நடக்கப்பபவ்வொகினறைபத்தவ்வொ? எனறை அச்சம்
த்தவ்வொன முக்கியமைவ்வொக இருந்த்தது.
ஆனவ்வொல் அடுத்த்த நவ்வொள் புலகள் த்தரப்பில் மைக்கறளக் கூட்டி ஒரு
வபவ்வொதுக்கூட்டம் ஏற்பவ்வொடு வசய்யப்பட்டது.
கூட்டத்தின இறதியில் அறமைதிப்பறட அதிகவ்வொரிகளிடம் மைகஜர்
அளிக்க ஏற்பவ்வொடு வசய்யப்பட்டுருந்த்தது. ஆனவ்வொல் அதிகவ்வொரிகள் அறத்த
வவ்வொங்க மைறத்த்தனர். பலவ்வொலக்குச் வசல்லும் அத்த்தறன பவ்வொறத்தகளிலும்
இரவ்வொணுவ முகவ்வொமும், வீரர்களின த்தறலகறளத் த்தவ்வொண்டித்த்தவ்வொன
அலுவலகத்றத்தச் வசனற அறடந்த்தனர். அதிகவ்வொரிகள் எவரும்
மைக்களின த்தவ்வொர்மீக பகவ்வொபத்றத்தபயவ்வொ, அவர்கள் வகவ்வொண்டு வந்த்த மைகஜர்
குறித்து அக்கறறை ஏதுமினறி " உங்கறளக் கவ்வொப்பத்தற்குத் த்தவ்வொன நவ்வொங்கள்
இங்கு வந்துள்பளவ்வொம். மைகஜர் பத்தறவயில்றல " எனற மைறக்க
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ஆபசமைறடந்த்த வபவ்வொதுமைக்கள் கல்வீச்சில் இறைங்கினர். அங்பக
பத்தறவயில்லவ்வொத்த பத்தட்ட சூழ்நிறல உருவவ்வொனது.
புலகளுக்கும் இரவ்வொணுவத்தினருக்கும் சண்றட வத்தவ்வொடக்கம் வபற்றை
பபவ்வொது இருத்தரப்பில் கடுறமையவ்வொன பசத்தம் உருவவ்வொன வசய்திகள்
வரத்வத்தவ்வொடங்கிய பபவ்வொது கயட்ஸ் தீவக்கு வந்து விட்படன. மூளவ்வொய்க்கும்,
கவ்வொறரநகர் கடற்பறடத்த்தளத்திற்கும் இறடபய இருந்த்த
கடல்பவ்வொலத்றத்தப் புலகள் த்தவ்வொக்கி அழித்து இருந்த்தனர். அப்பபவ்வொது
சிங்கள இரவ்வொணுவத்தினர் அந்த்தப் பவ்வொலத்றத்த உருவவ்வொக்குவதில்
ஈடுபட்டுக்வகவ்வொண்டுருந்த்தனர். கவ்வொரணம் அப்பபவ்வொது அங்குக்
கடுறமையவ்வொன உணவப் பஞ்சம். விறலகள் மூனற மைடங்கவ்வொகத்
த்தவ்வொறமைவ்வொறைவ்வொக ஏறைத் வத்தவ்வொடங்கியது.
ஒரு மைறழ ஓய்ந்துருந்த்த பபவ்வொது திடீர் எனற வந்து இறைங்கிய இந்திய
இரவ்வொணுவத்தினர் வஹலகவ்வொப்டலல் இருந்த்தபடிபய கவ்வொறரநகர்
த்தளத்தில் இருந்து குண்டு வீசத் வத்தவ்வொடங்கினர். அறரமைணி
பநரத்திற்குப் பிறைகு த்தவ்வொன அந்த்தப் புறகமூட்டத்தில் இருந்து த்தங்கறளக்
கவ்வொப்பவ்வொற்றிக்வகவ்வொள்ள மைக்கள் ஓடத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்கள். த்தங்கறளக்
கவ்வொப்பவ்வொற்றிக்வகவ்வொள்ள அருகில் இருந்த்த பகவ்வொவிலுக்குள் வசனறை வமைவ்வொத்த்த
மைக்கறளயும் சுற்றி வறளத்து, பரிபசவ்வொத்தறன வசய்யப்பட்டு இறதியில்
35 பபர்கறளப் பிரித்துச் சுட்டுக்வகவ்வொனறைனர்.
பிடியில் இருந்த்த வபண் கற்பழிக்கப்பட்டதும், அவர் அனபறை தூக்கில்
வத்தவ்வொங்கியதும் மைக்கள் மைத்தியில் வகவ்வொந்த்தளிப்றப ஏற்படுத்தியது. இந்த்த
இடத்தில் இருந்த்த புலகள் யுத்த்தம் வத்தவ்வொடங்கிய பபவ்வொபத்த வவளிபயறி
விட்டவ்வொர்கள்.
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வவளிபயறியவர்கறள, உள்பள த்தவ்வொன இருக்கிறைவ்வொர்கள் எனறைபடி
வந்த்தவர்கள் அறடந்த்த ஏமைவ்வொற்றைமும் அதுபவ இறதியில் வவ்வொவனவ்வொலயில்
தீவ றகப்பற்றைப்பட்டது எனறம் ஒலபரப்பப்பட்டது.

வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக ஒவவவவ்வொரு இடத்திற்கும் கமைவ்வொண்டர்கள் வருவதும்,
வமைவ்வொத்த்த மைக்கறளயும் கூட்டத்றத்த ஒரு இடத்தில் நிறத்தி " உங்களில்
புலகள் எவரவ்வொவது இருந்த்தவ்வொல் எங்களிடம் ஒப்பறடத்து விடுங்கள்"
எனறை பகட்டு இறதியில் ஏமைவ்வொற்றைத்துடன சிலறர வலுக்கட்டவ்வொயமைவ்வொக
இழுத்துக் வகவ்வொண்டு பபவ்வொய் அடித்து உறத்தத்து பவ்வொதி வழியில்
விட்டுவிட்டு வசனற விடுவதும் வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக நடந்து
வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
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நடு இரவில் வழி வத்தரியவ்வொமைல் வந்த்த ஒரு இரவ்வொணுவ சிப்பவ்வொய், பபசிய
ஹிந்தி வமைவ்வொழி புரியவ்வொமைல் வமைவ்வொத்த்த மைக்களும் சூழ்ந்து வகவ்வொண்டு
கவ்வொப்பவ்வொற்றிக் வகவ்வொண்டு வந்து பசர்த்த்தனர். அவர் பபசியபத்த
பரித்தவ்வொபமைவ்வொக இருந்த்தது. மூனற நவ்வொட்களவ்வொகச் சவ்வொப்பிட வழி இல்லவ்வொமைல்,
மைறபடியும் முகவ்வொம்க்கு பபவ்வொக வழியும் வத்தரியவ்வொமைல் இருந்த்தவறர மைக்கள்
பவ்வொர்க்கச் வசனறை பபவ்வொது அவர் பயந்து பபவ்வொய் வவ்வொனத்றத்தப் பவ்வொர்த்து சுட
ஆரம்பித்த்தவ்வொர். இவர் இருப்பறத்தக் பகள்விப்பட்டுப் புலகள் வந்து பசர
அவர்கறளச் சமைவ்வொத்தவ்வொனப்படுத்திப் வபவ்வொதுமைக்கள் அனுப்பி றவத்த்தனர்.
அவர் பபசிய ஆங்கிலத்தில், இலங்றக இந்திய ரவ்வொணுவத்தின வமைவ்வொத்த்த
பயமும், இந்தியவ்வொவிற்குத் திரும்பிச் வசல்ல எப்பபவ்வொதும் வசல்ல த்தயவ்வொரவ்வொய்
இருக்கும் துயர வவ்வொழ்க்றகயும் புரிந்த்தது.
கயிட்ஸ் தீவில் உணவப்பஞ்சம் கடுறமையவ்வொக இருக்க யவ்வொழ்பவ்வொணம்
வசனற விடலவ்வொம் எனற நிறனத்பத்தவ்வொம். வநடுந்தீவ மைக்கள்
பட்டினியவ்வொல் வசத்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்கள். அப்பபவ்வொது இலங்றக
கடற்பறடயினர் த்தங்களின உணவகறளச் சிறித்தளவ வகவ்வொடுத்து
உத்தவினவ்வொர்கள். அப்பபவ்வொறத்தய சூழ்நிறலயில் யவ்வொழ்பவ்வொணம் முழுக்க
இந்திய இரவ்வொணுவம் றவத்த்தபத்த சட்டம். அவர்கறளப் பவ்வொர்த்த்தவடன
றசக்கிளில் வசனறைவ்வொலும் இறைங்கி நடந்து வசல்ல பவண்டும். குறிப்பிட்ட
தூரத்தில் இருந்து றககறளத் தூக்கியபடிபய வசல்ல பவண்டும்.
ஆண், வபண் எனறை பபத்தம் இல்லவ்வொமைல் அவர்கபள உடம்பு முழுக்கச்
பசவ்வொத்தறன எனறை வபயரில் அவர்கள் வசய்யும் வக்கிரங்கறள
வவ்வொர்த்றத்தகளவ்வொல் வர்ணிக்கமுடியவ்வொது.
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புலகறளப் பிடிக்கிபறைவ்வொம் எனற றககளில் படங்கறள
றவத்துக்வகவ்வொண்டு ஒவவவவ்வொரு வீடவ்வொக வீரர்கள் உள்பள வரும் பபவ்வொது
மைக்கள் வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொகப் பயந்து வகவ்வொண்டு வீட்டின பினபுறைம் வழியவ்வொகத்
த்தப்பி ஓடி மைறறைவம் அனறைவ்வொட நிகழ்ச்சியவ்வொய் இருந்த்தது. யவ்வொழ்பவ்வொணம்
முழுக்கக் கடுறமையவ்வொன பஞ்சம் நிலவியது. எவரும் அனறைவ்வொடப்
பணிகறளக்கூடச் வசய்ய முடியவ்வொமைல் துனபப்பட்டனர். மைண்றட தீவக்கு
அருபக இந்தியவ்வொ ஒரு வபரிய பபவ்வொர்க்கப்பறல நிறத்தியுள்ளனர்.
மீனவர்கறள மீனபிடிக்கு அனுமைதிப்பது இல்றல.
யவ்வொழ்பவ்வொணத்தில் இருந்து கிளிவநவ்வொச்சிக்கு வந்து பசர்ந்பத்தன.
வழிவயங்கும் இரவ்வொணுவ முகவ்வொம்களும், அவர்களின பசவ்வொத்தறனகளும்
த்தவ்வொண்டி வர பவண்டியத்தவ்வொய் இருந்த்தது. யவ்வொழ்பவ்வொணத்தில் ஒரு இடத்தில்
இருந்து மைற்வறைவ்வொரு இடத்திற்குப் பபவ்வொக பவண்டுவமைனறைவ்வொல் கச்பசரி
எனறை இடத்தில் பபவ்வொடப்பட்டு இருந்த்த இரவ்வொணுவ முகவ்வொமில் பபவ்வொய்
அனுமைதிசீட்டு வவ்வொங்க பவண்டும். த்தங்க வசதிகள் இல்லவ்வொத்த
கவ்வொரணத்த்தவ்வொல் சர்ச்சிலல் அறடக்கலம் கிறடத்த்தது. கவ்வொறலயில்
வவனியவ்வொ வசல்ல திட்டமிட்படன.
கிளிவநவ்வொச்சியில் ENTLF ( THREE STARS CAMP) த்தனியவ்வொக முகவ்வொம்
அறமைத்துள்ளவ்வொர்கள்.
புலகளுக்கு எதிரவ்வொன மைற்றை இயக்கங்கறள ஒனறைவ்வொக இறணத்து
இந்திய இரவ்வொணுவத்தின பவ்வொதுகவ்வொப்புடன வமைவ்வொத்த்த பசவ்வொத்தறனகளும்
அவர்கள் மூலம் நடந்து வகவ்வொண்டுருந்த்தது. அவர்கள் த்தவ்வொண்டி எவரும்
வசனறவிடமுடியவ்வொது. வவனியவ்வொவக்கு வரும் வழியில் மைவ்வொங்குளத்துக்கு
அருபக சுமைவ்வொர் 1500 சீக்கியர்கள் வகவ்வொண்ட முகவ்வொம் இருந்த்தது. இது
பபவ்வொக வமைவ்வொத்த்தவழியிலும் இரவ்வொணுவ த்தறலகளவ்வொகபவ வத்தனபட்டது.
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உடன இருக்கும் இலங்றக கவ்வொவல்துறறைக்கும் இந்திய
இரவ்வொணுவத்தினர்களுக்கும் முட்டல் பமைவ்வொத்தல் வத்தவ்வொடர்ந்து வகவ்வொண்பட
இருந்த்தறத்தப் பவ்வொர்க்கமுடிந்த்தது.
பபரூந்து வரும் வழியில் ஓமைந்றத்த கிரவ்வொமைத்தில் இருந்த்த வமைவ்வொத்த்த
வீடுகறளயும் இந்திய இரவ்வொணுவத்தினர் ஆக்ரமித்துக்
குடிபயறியிருந்த்தனர். அவர்கள் பகம்பில் பரிபசவ்வொத்தறனகள் எனறை
வபயரில் ஆண் வபண் பபத்தம் இனறி ஆறடகளுக்குள் றகறய விட்டு
வக்ரத்றத்த நிறறைபவற்றிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தனர். வவனியவ்வொ நகறர
வந்த்தறடந்த்த பபவ்வொது ஏழு முறறை பரிபசவ்வொத்தறனகளும், இறடயில் நிறத்தி
அறடயவ்வொள பகள்விகளும் முடிந்து பசர்ந்த்த பபவ்வொது மூச்சு திணறியது.
வழக்கமைவ்வொக இரண்டு மைணிக்கு சற்ற குறறைவவ்வொக வந்த்தறடய பவண்டிய
தூரத்றத்த பரிபசவ்வொத்தறனகள் கவ்வொரணமைவ்வொக 6 மைணிக்கு பமைலவ்வொகக் கடந்து
வந்து அறடந்த்த பபவ்வொது ஆயவ்வொசமைவ்வொக இருந்த்தது.
வவனியவ்வொ நகரில், இந்திய இரவ்வொணுவத்தினர், இலங்றக
இரவ்வொணுவத்தினர், இந்திய மைத்திய ரிசர்வ பபவ்வொலஸ், இலங்றக
பபவ்வொலஸ், இது பபவ்வொக விடுத்தறலப்புலகளுக்கு எதிரவ்வொன த்ரி ஸ்டவ்வொர்
பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்களின பகம்ப் எனற எங்குப் பவ்வொர்த்த்தவ்வொலும்
இவர்களின த்தறலகள் த்தவ்வொன அதிகமைவ்வொகத் வத்தரிந்த்தது. மைவ்வொறல 4 மைணி
முத்தல் மைற நவ்வொள் கவ்வொறல 6 மைணி வறரயிலும் வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக இங்கு
ஊரடங்குச் சட்டம் பவற அமைலல் இருந்த்தது.
வரும் வழியில் த்ரி ஸ்டவ்வொர் பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்கள் பரிபசவ்வொத்தறன
முடிந்த்தது ஒவவவவ்வொருவரிடமிருந்து கட்டணம் எனற வவ்வொங்கி
அப்பட்டமைவ்வொகக் வகவ்வொள்றளயடித்துக் வகவ்வொண்டிருந்த்தனர். இலங்றக
கவ்வொவல்துறறை பபவ்வொல் இந்த்த த்ரி ஸ்டவ்வொர் வசயல்பட்டுக்வகவ்வொண்டுருக்கிறைது.
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சிங்கள கிரவ்வொமைத்தில் இருந்த்த சிங்களர்களுக்கும் இந்திய
இரவ்வொணுவத்தினர் மீது பயமைவ்வொக இருந்த்தனர். " உங்கறளக் கவ்வொக்க
வந்த்தவர்கபள இனற உங்கறளக் வகவ்வொனற குவிக்கிறைவ்வொர்கபள?
இவர்கள் எங்கறளயும் வகவ்வொனற விடுவவ்வொர்கபளவ்வொ? " எனற கிழக்கு
மைகவ்வொண சிங்கள மைக்கள் வசவ்வொனன பயம் வபவ்வொதுவவ்வொக அங்குள்ள
எல்பலவ்வொரிடத்திலும் இருந்த்தது.
புலகள் மீது மைதிப்பும், இந்திய இரவ்வொணுவத்தினர் அப்பவ்வொவி மைக்கறளத்
த்தவ்வொக்குவத்தவ்வொல் த்தவ்வொன புலகறள அவர்கறளத் திருப்பித் த்தவ்வொக்குகிறைவ்வொர்கள்
எனறை ஆத்தங்கம் வபவ்வொதுமைக்கள் மைத்தியில் இருந்த்தது.
அதுபவ புலகளுக்கு மைறறைமுக ஆத்தரவவ்வொக மைவ்வொறிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
யவ்வொழ்பவ்வொணப் வபவ்வொதுமைருத்துவமைறனயில் பணிபுரிந்த்த மைருத்துவர்கள்,
த்தவ்வொதியர்கள், பநவ்வொயவ்வொளிகறள இந்திய இரவ்வொணுவத்தினர் வவறியவ்வொய்ச்
சுட்டுக்வகவ்வொனறைது மைக்கள் மைனதில் ஆழமைவ்வொன வடுவவ்வொய்ப் பபவ்வொய்விட்டது.
வகவ்வொக்குவில், உரும்பிரவ்வொய் பகுதிகளில் வபரும்பவ்வொலவ்வொன வீடுகள்
த்தறரமைட்டமைவ்வொய் இருந்த்தது. அழுகிய சடலங்கறள எடுக்க ஆள்
இல்லவ்வொமைல் நவ்வொறிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
இலங்றக இரவ்வொணுவத்தினர் கூடப் புலகறளப் பவ்வொர்த்து, அவர்கறளத்
பத்தடி பபவ்வொர் வசய்த்தனர். ஆனவ்வொல் இவர்களுக்குத் த்தமிழ் மைக்கள்
எல்பலவ்வொருபமை புலகளவ்வொகத் வத்தரிந்த்தனர்.
யவ்வொழ்பவ்வொணப் பல்கறலக்கழக வளவ்வொகம் இப்பபவ்வொது வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக இந்திய
இரவ்வொணுவத்தினர் கட்டுப்பவ்வொட்டில். இவர்கள் உருவவ்வொக்கிய
பிரச்சறனயவ்வொல் வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக இந்த்தப் பகுதியின வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொரபமை
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இனனும் 25 வருடங்கள் பினத்தங்கிடப்பபவ்வொகினறைது எனறை அச்சம்
அறனவரிடத்திலும் இருந்த்தது. குறிப்பிட்ட பநரம் மைட்டும் த்தவ்வொன
மினசவ்வொரம். எந்த்த அடிப்பறட வசதிகளும் இரவ்வொணுவத்தினர்
கட்டறளயினபடி நடந்த்தது.
இத்தற்கிறடபய அகில இந்திய வவ்வொவனவ்வொலயின வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொன
வபவ்வொய்த்த்தகவல்கள்.
ஈழமுரசு த்தவ்வொக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டறத்தத் வத்தவ்வொடர்ந்து, சில
நவ்வொட்களிபலபய சிறிய அளவகளில் பிரசுரமைவ்வொக வவளியிடத்
வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்கள். கவ்வொரணம் அகில இந்திய வவ்வொவனவ்வொல ஆகவ்வொச
புளுகுணியவ்வொக ஒலபரப்பிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
வமைவ்வொத்த்தத்தில் மைக்கள் அத்த்தறன பபர்களும், இந்திய இரவ்வொணுவம்
அறமைதி எனறை வபயரில் உள்பள வந்து விட்டது. இனி இவர்கள்
இறத்தவிட்டு நகர இனனும் 25 வருடங்கள் ஆகும் எனற அவரவர்
தீர்மைவ்வொனமைவ்வொக நம்பி எதிர்க்கத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்கள்.
(பபவ்வொர் வத்தவ்வொடங்கிய கவ்வொலத்தில் அங்குப் பயணப்பட்ட வபர்ணவ்வொண்டஸ்
எனறை பத்திரிக்றகயவ்வொளரின வமைவ்வொத்த்த அனுபவத்தின சுருக்கப் பகிர்வ.)

217

9. அறமைதி வவடியும் ஆறமைவ்வொத்தமும்

மைற்றைப் பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்கள் வலறமை இழந்த்ததும், விடுத்தறலப்புலகள்
மைட்டும் மைக்கள் ஆத்தரவ வபற்றைதும் ஏன? எனபறத்த
ஊனறிக்கவனித்துப் பவ்வொர்த்த்தவ்வொல் இந்திய அறமைதிப்பறட உள்பள
இருந்த்தபபவ்வொது நடந்த்த ஒவவவவ்வொனறம் நமைக்குப் பல விசயங்கறள
உணர்த்தும்.
பிரபவ்வொகரன சர்வவ்வொதிகவ்வொரம், சந்த்தர்ப்பவவ்வொத்தம் எனறை எத்த்தறனபயவ்வொ
குற்றைச்சவ்வொட்டுக்கறளப் பக்கத்தில் றவத்துப் பவ்வொர்த்த்தவ்வொலும் கூட இந்திய "
அறமைதி பறடபய வவளிபயற " எனற பபவ்வொரவ்வொடிய
விடுத்தறலப்புலகளுடன வபவ்வொதுமைக்கள் த்தவ்வொங்களவ்வொகபவ முனவந்து
பபவ்வொரவ்வொடிய கவ்வொட்சிகளும், வயது முதிர்ந்பத்தவ்வொர்கள் கூடத் த்தங்களவ்வொல்
முடிந்த்த பங்களிப்றப பவ்வொர்த்பத்தவ்வொபமையவ்வொனவ்வொல் அவர்கறளப் பபவ்வொலத்
த்தமிழ் மைக்கள் எனறை வசவ்வொல்லல் த்தங்கறள அடக்கிக்வகவ்வொண்டு வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டுருக்கும் த்தமிழ்நவ்வொட்டில் எப்பபவ்வொத்தவ்வொவது நடக்குமைவ்வொ எனபது
சந்பத்தகபமை?
சில நிகழ்வகறளப் பவ்வொருங்கள்.
இந்திய இரவ்வொணுவச் சிப்பவ்வொய்கறள ஏற்றிக் வகவ்வொண்டு லவ்வொரிகள்
வரிறசயவ்வொகப் புறைப்படுகினறைன. நகரின எல்றலயில் ஒரு குறகிய
வறளவில் திரும்புகிறைது. சற்றத் தூரத்தில் ஒரு வீட்டின முனபுறைம்
வவ்வொசலல் கிழவி ஒருவர் வவற்றிறலறயப் பவ்வொக்குடன அறமைதியவ்வொக
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இடித்துக் வகவ்வொண்டுருக்கிறைவ்வொர். முத்தல் இரவ்வொணுவ லவ்வொரி அவறரக் கடந்து
வசல்கிறைது.
உடபன த்தனக்குப் பினனவ்வொல் றவத்திருந்த்த ஒயறர மைற்வறைவ்வொரு ஒயருடன
பசர்த்து இறணத்து விட்டு மீண்டும் த்தனது பவறலறயப்
பவ்வொர்த்துக்வகவ்வொண்டு இருக்கிறைவ்வொர். பினனவ்வொல் வந்த்த அத்த்தறன
லவ்வொரிகளும் பல கவ்வொத்த தூரம் தீப்பிழம்புடன வவடித்துச் சித்தறகிறைது.
வமைவ்வொத்த்த வீரர்களும் த்தப்பித்பத்தவ்வொம் பிறழத்பத்தவ்வொம் எனற இறைங்கி ஓட்டம்
பிடிக்கிறைவ்வொர்கள்.
வபண்கள், சிறவர்கள் இரவ்வொணுவ வீரர்கறள பநவ்வொக்கி வருவது பபவ்வொல்
இல்லவ்வொமைல் பவடிக்றக பவ்வொர்க்கும் பநவ்வொக்கம் பபவ்வொலக் கடந்து
வசல்கிறைவ்வொர்கள். எப்பபவ்வொது த்தங்கள் உடம்பில் மைறறைத்து றவத்திருந்த்த
குண்டுகறள இரவ்வொணுவ வவ்வொகனத்தில் வீசினவ்வொர்கள் எனற
பயவ்வொசிப்பத்தற்குள் வண்டி சித்தறகிறைது. இவர்கறளப் பபவ்வொல மைற்றைப்
வபண்கள் பவவறைவ்வொரு பவ்வொறத்தயில் பபவ்வொரவ்வொடிக்வகவ்வொண்டுருப்பறத்தயும்
பவ்வொர்த்துவிடலவ்வொம்.
அனனம்மைவ்வொ படவிட், பநசம்மைவ்வொ வடிபவலு ஆகிய இரு த்தவ்வொய்மைவ்வொர்கள்
மைட்டக்கிளப்பு முருகன பகவ்வொவிலல் சவ்வொகும் வறர உண்ணவ்வொவிரத்தம்
எனறை பபவ்வொரவ்வொட்டத்றத்தத் வத்தவ்வொடங்குகிறைவ்வொர்கள். அவர்களின பகவ்வொரிக்றக
" இந்திய அரபச பபவ்வொறர நிறத்து. விடுத்தறலப்புலகளுடன பபச்சு
வவ்வொர்த்றத்தறயத் வத்தவ்வொடங்கு" .
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பினனவ்வொளில் வசனறனயில் வந்து இறைங்கிய ஒவவவவ்வொரு இந்திய
வீரர்களும், அதிகவ்வொரிகளும் மைறறைக்கவ்வொமைல் பல உண்றமைகறள
வவளிக்வகவ்வொண்டு வந்த்தனர்.
" நவ்வொங்கள் நிறனத்துச் வசனறைது பபவ்வொல் விடுத்தறலப்புலகள்
சவ்வொத்தவ்வொரணமைவ்வொனவர்கள் அல்ல. அவர்களின தீரம் வியப்புக்குரியது.
ஆச்சரியமைவ்வொக அதிசியமைவ்வொக இருக்கிறைது " எனறைவ்வொர்கள்.
கவ்வொரணம் அவர்கள் சந்தித்த்த அனறைவ்வொட ஒவவவவ்வொரு நிகழ்வகளும்
அவர்களுக்கு உணர்த்தியது ஒனபறை ஒனற த்தவ்வொன.
பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்கள் எனபவத்தல்லவ்வொம் த்தவ்வொண்டி, வீரம் எனபறத்த
வீரனவ்வொக ஒவவவவ்வொரு த்தனிப்பட்ட விடுத்தறலப்புலகளும் த்தவ்வொன
களமைவ்வொடியது மூலம் நிரூபித்துக் கவ்வொட்டினவ்வொர்கள். இந்தியவ்வொவின நவீன
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உபகரணங்கள் அத்த்தறனயும் அவர்களின சுபத்தசி சிந்த்தறனகள்
மூலம் உருவவ்வொனறவகளின முனனவ்வொல் கண் முனனவ்வொபல வபவ்வொடிப்
வபவ்வொடியவ்வொக உதிர்ந்த்தது.
உத்தவ்வொரணமைவ்வொக இரவ்வொணுவ வவ்வொகனங்கள் கடந்து வசல்லும் பபவ்வொது
வத்தனறன மைரத்தில் இருந்து வந்து அடிக்கும் வவடிகுண்டுகளும்,
சுத்தவ்வொரிப்பத்தற்குள் வவ்வொகனங்கள் முகர்ந்து பவ்வொர்க்கும் கண்ணி
வவடிகளுக்குள் கவ்வொணவ்வொமைல் பபவ்வொயினர்.
கண்ணிவவடி றவப்பதில் புதிய உத்திகறளக் றகயவ்வொண்டனர்
விடுத்தறலப்புலகள்.
கண்ணிவவடிகறளக் கண்டுபிடிக்க இந்திய ரவ்வொணுவம் உபலவ்வொக
சவ்வொத்தனங்கறளப் பயனபடுத்தினவ்வொல் அவர்கள் த்தவ்வொங்கள் உருவவ்வொக்கி
றவத்திருந்த்தறவகறள நவீன உபகரணங்கள் கண்டுபிடிக்கவ்வொத்த
அளவிற்குத் திரவக் கண்ணி வவடிகறளப் பயனபடுத்துகிறைவ்வொர்கள்.
இதில் இருந்து த்தப்பிக்கும் பநவ்வொக்கத்தில் அப்பபவ்வொது பிரவ்வொனசில் இருந்து
சிறைப்பு பமைவ்வொப்ப நவ்வொய்கறளக் வகவ்வொண்டு வந்த்தனர். இதிலும்
பத்தவ்வொற்றப்பபவ்வொய் வீடு வீடவ்வொக உள்பள புகுந்து விடுத்தறலப்புலகறளத்
பத்தடுகிபறைவ்வொம் எனற வத்தவ்வொடங்கிக் வகவ்வொள்றளச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட
பபவ்வொது இத்தற்வகனற த்தயவ்வொரிக்கப்பட்ட வபட்டிகறள றவத்து வீரர்கறள
வீட்டுக்கு வரவறழக்க, அந்த்தப் வபட்டிபய வவடிகுண்டவ்வொக அவர்களின
உயிறரப் பறித்த்தது.
விடுத்தறலப்புலகள் அனற முத்தல் கறடசி வறரக்கும் பபவ்வொரவ்வொட்ட
களத்தில் வவனவறைடுக்க முக்கியக் கவ்வொரணங்கள் பல எனறைவ்வொலும்
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இந்த்தக் கண்ணிவவடி நுட்பம் த்தவ்வொன அவர்கள் பமைல் பலருக்கும் பயம்
வகவ்வொள்ள றவத்த்தது.
அதுபவ மைனித்த வவடிகுண்டு த்தவ்வொக்குத்தல்கள் எனற வத்தவ்வொடக்கம் வபற்றை
பபவ்வொது ஒவவவவ்வொருவரும் உயிர்ப்பிச்றச எனற பகட்கும் அளவிற்கு
ஆனது. பிபரமைத்தவ்வொசவ்வொவிற்குப் பிறைகு ஆட்சி அதிகவ்வொரத்திற்கு வரும்
வவ்வொய்ப்பு இருந்த்தவர்கள் கூடப் பயந்து ஒதுங்கியதும் நடந்த்தது.
இறவவயல்லவ்வொம் பகவ்வொரம், வகவ்வொடுறமை எனற எத்த்தறன வவ்வொர்த்றத்தகள்
பபவ்வொட்டு நமைக்கு நவ்வொபமை சமைவ்வொத்தவ்வொனங்கள் வசவ்வொல்லக்வகவ்வொண்டவ்வொலும்
சிங்கள வவறி எனபது வகவ்வொடுறமையவ்வொனது.
அதிலும் சிங்கள ஆட்சியவ்வொளர்களின மூலம் தூண்டப்பட்ட த்தமிழர்
பவட்றட எனபது வமைவ்வொத்த்தத்திலும் வவட்கக் பகடவ்வொனது. த்தந்றத்த
வசல்வவ்வொ அறமைதி வழியில் பபவ்வொரவ்வொடுகினபறைன எனறை 1949 ஆம்
ஆண்டுத் வத்தவ்வொடங்கப் வபற்றை த்தமிழரசு கட்சி உருவவ்வொகி 9
ஆண்டுகளுக்குள் 1958 ஆம் ஆண்டு வவளிப்பறடயவ்வொகச்
சிங்களர்கள் உள்பள றவத்திருந்த்த வனமைத்றத்த கட்டவிழ்த்த்த பபவ்வொது
அனற பபவ்வொரவ்வொடிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்களவ்வொல் அறத்த நிறத்த்தவம்
வத்தரியவில்றல. மைக்கறளக் கவ்வொக்கவம் வழி வத்தரியவ்வொமைல் மைவ்வொண்டவர்கள்
பல பபர்கள்.
த்தமிழினபமை அனற த்தவ்வொன சவ்வொவக்குழிறய பநவ்வொக்கி பயணப்படத்
வத்தவ்வொடங்கியது. அனற பிரபவ்வொகரனுக்கு நவ்வொனகு வயது.
இத்தனவ்வொல் உருவவ்வொன இயக்கம் எனபறத்தப் பிரபவ்வொகரன வத்தவ்வொடக்கத்தில்
வசவ்வொனனபபவ்வொதிலும் மிகத் வத்தளிவவ்வொக அவரவ்வொல் உருவவ்வொக்கப்பட்டது
எனன வத்தரியுமைவ்வொ? பயம். ஆமைவ்வொம் பயம் ஒனபறை சிங்களர்கறளப்
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பணியறவக்கும். பபச்சு வவ்வொர்த்றத்தகள் எனபது அவர்கறளப்
வபவ்வொறத்த்தவறரயிலும் விறளயவ்வொட்டு.
அது பபவ்வொலத்த்தவ்வொன பவ்வொரவ்வொளுமைனறைத்திற்குள் அடிபட்டு இரத்த்தம்
வசவ்வொட்டச் வசவ்வொட்ட உள்பள வந்த்த அமிர்த்தலங்கத்றத்தக் கவ்வொயம் பலபமைவ்வொ?
எனற கிண்டலுடன வரபவற்றைனர். இது பபவ்வொனறை பல வசய்திகறள,
நடந்த்த நிகழ்வகறளக் பகட்டு படித்து, பவ்வொர்த்து வந்த்த பிரபவ்வொகரன
உருவவ்வொக்கிய பயவமைனனுபதும், பயந்த்தவர்கறள பமைலும் பமைலும்
பணியறவக்க அவரிடம் இருந்த்த மூர்க்கம் உத்தவியது.
அதுபவ அவருக்கு இறதிவறரக்கும் முகவரியவ்வொய்ப் பபவ்வொய்விட்டது.
ஆனவ்வொல் சிங்களர்களுக்கு எனற வத்தவ்வொடக்கம் வபற்றைபத்த த்தவிர
இந்தியவ்வொவடன வகவ்வொண்டு பபவ்வொய் இப்பபவ்வொது இறத்த றவத்துக்வகவ்வொண்டு
விறளயவ்வொடலவ்வொம் எனற நிறனத்பத்த இருக்க வவ்வொய்ப்பு இல்றல.
இவர்கள் உருவவ்வொக்கிய பவ்வொறத்த வமைவ்வொத்த்தமும் சிங்களர்கள் உருவவ்வொக்கிய
சவ்வொவக்குழிறய விட மிக பமைவ்வொசமைவ்வொகச் சவ்வொக்கறட குழியவ்வொகப் பபவ்வொய்விட
அதுவறரயிலும் உள்பள தூங்கிக் வகவ்வொண்டுருந்த்த மிருகம் வவளிபய
வந்த்தது.
பிரபவ்வொகரன பமைல் இங்குள்ள அறிவஜீவிகள் வசவ்வொல்லும் அத்த்தறன
புறைக்கவ்வொரணங்கறளயும் ஒதுக்கி றவத்து விட்டு பவ்வொர்த்த்தவ்வொல்
இலங்றகயின உள்பள வந்த்த இந்திய அறமைதிப்பறடயுடன பபவ்வொரவ்வொட
பவண்டும் எனற சூழ்நிறலக்கு வருவத்தற்கு முன ஒரு த்தடறவ அல்ல
கிறடத்த்த கிறடக்கவ்வொத்த அத்த்தறன வவ்வொய்ப்புகறளப் பவ்வொர்த்து
முயற்சித்த்தவர் பிரபவ்வொகரன எனபறத்தக் கவனத்தில் வகவ்வொள்ள
பவண்டும்?

223

நவ்வொன உங்களிடம் இனி அடங்கிப் பபவ்வொகிபறைன எனற பிரபவ்வொகரன
வஜயவர்த்பனவிடம் வகவ்வொடுத்த்த மைகவ்வொண சறப நபர்கறள றவத்து
அனபறை இந்தியவ்வொ பமைலவ்வொதிக்கம் வசய்து ஒரு முடிவக்குக் வகவ்வொண்டு
வந்துருக்க முடியும்? அப்பபவ்வொதும் இந்தியவ்வொவிற்குச்
சட்டவ்வொம்பிள்றளத்த்தனம் த்தவ்வொன முனனவ்வொல் வந்து நினறைது. நவ்வொன
இருக்கும் பபவ்வொது நீ ஏன முந்திக்வகவ்வொண்டு அவரிடம் வசல்கிறைவ்வொய்? நீ
வவ்வொழ்ந்து விடுவவ்வொயவ்வொ பவ்வொர்க்கலவ்வொம்? எனறை அசிங்க ஒரங்க நவ்வொடகம்
அரங்பகறை பல அணர்த்த்தங்களும் த்தறழத்பத்தவ்வொங்கியது.

"புலகறள ஒடுக்கிவிட்படவ்வொம் " எனற ஊடகத்தில் அறிக்றக
வகவ்வொடுத்துக்வகவ்வொண்பட பல இழப்புகறளயும் வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொகச்
சந்தித்துக்வகவ்வொண்பட இருந்த்தனர்.
இந்தியவ்வொ அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன ரஷ்யவ்வொவில் இருந்து பி.எம்.பி 2 அதி நவீன
ஆயுத்த வவ்வொகனத்றத்த இங்குப் பயனபடுத்தினர்.
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இத்தன சிறைப்பு அம்சம் இரவில்கூடத் வத்தளிவவ்வொன பவ்வொர்றவயும், எளிதில்
ஒரு இடத்தில் இருந்து மைற்வறைவ்வொரு இடத்திற்குக் வகவ்வொண்டு
வசல்லக்கூடிய வசதியும், இத்தற்கு பமைலும் வஹலகவ்வொப்டரில் மிக
எளிதில் வபவ்வொருத்தி வசயல்படக்கூடிய, இத்தற்கப்பவ்வொலும் அணு ஆயுத்த
பபவ்வொர் நடந்த்தவ்வொலும் பவ்வொதுகவ்வொப்பவ்வொய் பல்முறன த்தவ்வொக்குத்தல்கள்
நடத்த்தக்கூடிய பலவித்த முனபனற்பவ்வொடுகள்.
ஆனவ்வொல் இது பபவ்வொனறை ஐந்து ஆயுத்த வவ்வொகனங்கறளப் புலகள் த்தகர்த்து
அழித்த்தனர். அழிவகள் அதிகமைவ்வொன பபவ்வொது, இழப்புகள்
இந்தியவ்வொவிற்குத் வத்தவ்வொடர்ந்து வந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த பபவ்வொது இறத்த பவற
வித்தமைவ்வொகச் வசவ்வொல்ல ஊடகத்தின கவனத்றத்தத் திறச திருப்பினவ்வொர்கள்.
" 1971 ஆம் ஆண்டு வங்க பத்தச பபவ்வொரவ்வொட்டத்திற்குப் பிறைகு களத்திற்குப்
பிறைகு இப்பபவ்வொது த்தவ்வொன நவ்வொங்கள் களத்தில் இறைங்குகிபறைவ்வொம். பமைலும்
இத்தற்கு மைற்வறைவ்வொரு முக்கியக் கவ்வொரணம் ஏற்கனபவ வகவ்வொள்முத்தல்
வசய்துள்ள, த்தரமில்லவ்வொத்த ஆயுத்தங்கள் த்தவ்வொன முக்கியக் கவ்வொரணம்"
எனறைனர்.
இறத்தபய கவ்வொரணம் கவ்வொட்டி அறமைதிப்பறட அதிகவ்வொரிகள் கறடசி
வறரக்கும் சப்றபக்கட்டு கட்டிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்கள்.
இந்திய வீரர்களின பகவ்வொரமைவ்வொன நடவடிக்றககளும், இத்தற்கு பமைலவ்வொன
கற்பழிப்பு நிகழ்ச்சிகளும் பிரபவ்வொகரன பக்கம் பவவறைவ்வொரு வறகயில்
அதிர்ஷ்ட கவ்வொற்ற அடிக்கத் வத்தவ்வொடங்கியது. வபண்கள் அதிகளவ
பபவ்வொரவ்வொளிகளவ்வொக மைவ்வொற்றைம் வபறைத் வத்தவ்வொடங்கினர். இத்தற்கு பமைலும்
சிறவர், சிறமியர் எனற வத்தவ்வொடங்கி முதியவர்கள் வறரக்கும் உணவ,
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ஆயுத்தங்கள், வசய்தித் வத்தவ்வொடர்பு எனற எல்லவ்வொவறகயிலும் உத்தவி
புரியத் வத்தவ்வொடங்கினர்.
ஒவவவவ்வொரு இடத்திலும் விடுத்தறலப்புலகளின துப்பவ்வொக்கிச் சூட்டில்
இறைக்கும் இந்திய வீரறரப் பவ்வொர்த்த்த மைற்றை இந்திய வீரர்கள்
பறடபட்டவ்வொளத்துடன வந்து குவிந்து விடுகிறைவ்வொர்கள். யவ்வொழ் நகர்
கறடவீதிறய வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக முற்றறகயிட்டனர். அந்த்தக் குறிப்பிட்ட
பகுதியில் வவ்வொழ்ந்த்த அத்த்தறன மைக்கறளயும் வவட்ட வவளியில் நிறத்தி
வவயிலல் நவ்வொள் முழுக்க நிற்க றவத்து வவ்வொட்டி எடுத்த்தனர்.
வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக எதிர்ப்பு கிளம்பியதும் றகயில் பட்டவர்கறள அடித்துச்
சித்ரவறத்த வசய்துவிட்டு கறலந்து பபவ்வொயினர். விடுத்தறலப்புலகறளயும்
பிடிக்க முடியவில்றல. அவர்களின த்தவ்வொக்குத்தல்களில் இருந்து
த்தப்பிக்கவம் முடியவில்றல. வபவ்வொது மைக்கள் ஆத்தரறவயும் வபறை
முடியவில்றல.
ஆனவ்வொல் தினந்பத்தவ்வொறம் வவ்வொவனவ்வொல மைட்டும் சகஜநிறலறமை
திரும்பிவிட்டது எனறை ஒபர பல்லவிறயப் பரப்பிக் வகவ்வொண்படயிருந்த்தது.
முத்தல் ஆற மைவ்வொத்தங்களில் எத்தற்கவ்வொக இந்திய அறமைதிப்பறட
இலங்றகக்குச் வசனறைபத்தவ்வொ அத்தன முத்தல் அடிறயக் கூட எடுத்து
றவக்கவில்றல எனபறத்த விட அது வத்தவ்வொடர்பவ்வொக எந்த்தவித்த
முனபனற்பவ்வொடுகறளக்கூட ஏற்பவ்வொடு வசய்ய விருப்பமில்லவ்வொமைல்
நவ்வொவளவ்வொருபமைனியும் வபவ்வொழுவத்தவ்வொரு வண்ணமும் த்தவ்வொன வகவ்வொண்ட
வகவ்வொள்றகயிபலபய முனபனறிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
பிரபவ்வொகரன த்தவறைவ்வொனவர். அவறர ஒடுக்கப்பட பவண்டியவர்.
எதிர்கவ்வொல இந்தியவ்வொவின இறறையவ்வொண்றமைக்கு அச்சுறத்த்தலவ்வொக இருக்கப்
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பபவ்வொகினறைவர் எனற எத்த்தறன கணக்குகள் த்தனக்குள்
றவத்துக்வகவ்வொண்டவ்வொலும் அறத்த அங்பக வசயல்படுத்திக்
கவ்வொட்டிக்வகவ்வொண்டுருக்கும் வித்தம் த்தவ்வொன நவ்வொளுக்கு நவ்வொள் பகவ்வொரத்தின
வவ்வொயிலல் பபவ்வொய் நினற வகவ்வொடுறமையின நுறழவ வவ்வொயிறல இலங்றக
த்தமிழ் மைக்களுக்கு அறிமுகம் வசய்த்தது.
விடுத்தறலப்புலகறள விரும்பவ்வொத்தவர்கள், த்ரி ஸ்டவ்வொர் எனற இந்தியவ்வொ
வளர்க்கும் ஏறனய மைற்றைப் பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்கறள வவறப்பவர்கள்,
எந்த்தப் பபவ்வொரவ்வொட்டத்திற்கும் நவ்வொங்கள் சம்மைந்த்தம் இல்லவ்வொத்தவர்கள் எனறை
இது பபவ்வொனறை திருவவ்வொளர் வபவ்வொதுஜனம் ஏபத்தவ்வொ ஒரு வறகயில்
அறமைதிப்பறடயில் உள்ள வீரர்களின அக்கிரமைத்த்தவ்வொல் பவ்வொதிக்கப்பட்டு
இனி பவற வழிபய இல்றல.
இவர்கறள விரட்ட விடுத்தறலப்புலகறள ஆத்தரித்துத்தவ்வொன ஆக
பவண்டும் எனற ஒவவவவ்வொரு நவ்வொளும் விடுத்தறலப்புலகறள
ஆத்தரிக்கும் மைக்களின எண்ணிக்றக அதிகரித்துக் வகவ்வொண்பட இருந்து.
திடீர் எனற யவ்வொழ் முற்றறகயிடப்பட்டது.
வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக ஐந்து நவ்வொட்கள் ஊரடங்கு அமுல்.
இரண்டு லட்சத்துக்கும் குறறைவவ்வொன மைக்கள் வத்தவ்வொறக வகவ்வொண்டு
வமைவ்வொத்த்த அந்த்தப் பரப்பில் இந்த்தத் வத்தவ்வொறகக்கு நவ்வொலல் ஒரு பங்கு
இரவ்வொணுவ துருப்றபக் வகவ்வொண்டு பபவ்வொய் நிறத்தினர். வமைவ்வொத்த்த
மைக்கறளயும் வவளிபய வரச்வசய்து, த்தவ்வொங்கள் உருவவ்வொக்கி றவத்திருந்த்த
த்ரி ஸ்டவ்வொர் ஆள்கவ்வொட்டிகறள றவத்துக்வகவ்வொண்டு ஒவவவவ்வொருவறரயும்
அறடயவ்வொளம் கவ்வொண அணிவகுப்பு பபரணி நடத்தினவ்வொர், இறதியில்
மிஞ்சியவர்கள் வகவ்வொண்டு வசல்லப்பட்டு " கவனிக்கப்பட்டனர்".
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அது உண்றமையவ்வொன விடுத்தறலப்புலகளவ்வொ? இல்றல
ஆள்கவ்வொட்டிகளுக்குப் பிடிக்கவ்வொத்த ஆட்களவ்வொ?
எவருக்குத் வத்தரியும்.
இந்தியவ்வொவிற்கு விடுத்தறலப்புலகள் ஒழித்து விட பவண்டும்.
ஆள்கவ்வொட்டிகளுக்குத் த்தனக்குத் எதிரவ்வொக எவரும் உள்பள இருந்து
விடக்கூடவ்வொது.
பநவ்வொக்கம் ஒனற. அணர்த்த்தங்கள் பலப்பல.
த்தமிழ்மைக்களுக்கு மைட்டுமைல்ல. நவ்வொளவ்வொகச் சிங்கள மைக்களுக்கும் வபருத்த்த
சந்பத்தகம் எழத் வத்தவ்வொடங்கியது. இவர்கள் இனி வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக இலங்றக
முழுக்க ஊடுருவி நம்றமை இவர்கள் ஆளப்பபவ்வொகிறைவ்வொர்கள்? எனற
உருவவ்வொன அச்சம் பல பிரச்சறனகறள உருவவ்வொக்கத் வத்தவ்வொடங்கியது.
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் உருவவ்வொன விறலவவ்வொசி உயர்வம், வகவ்வொண்டு பபவ்வொய்க்
வகவ்வொட்டிக் வகவ்வொண்டுருக்கும் ரவ்வொணுவ ஓதுக்கீடுகளும், வசனறனயில்
இருந்து வகவ்வொண்டு பபவ்வொய்க்வகவ்வொண்டுருக்கும் கவ்வொய் முத்தல் அடிப்பறட
மைளிறக சவ்வொமைவ்வொனகள் வறரக்கும் இங்குச் சரவ்வொசரி பவ்வொமைரன த்தறலயில்
விழ ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்திக்கு எதிர்ப்பு எனபது இயல்பவ்வொக உருவவ்வொக
ஆரம்பித்த்தது.
முத்தல் ஆற மைவ்வொத்தங்களில் வசலவழித்த்தது எனற 600 பகவ்வொடிகள் எனற
இந்தியவ்வொ கணக்கு வசவ்வொனனவ்வொலும் எவரும் நம்பத் த்தயவ்வொரவ்வொக இல்றல.
ஆயிரம் பகவ்வொடிறய த்தவ்வொண்டியிருக்கும் எனற பரவலவ்வொகப் பபச்சு
வலுப்வபறை பறடயணி திரும்பப் வபற எனறை பகவ்வொஷபமை ஒரு
வருடத்தின இறதியிலும், மைகவ்வொணசறப பத்தர்த்தல் முஸ்தீபுகள் எனற
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ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி பவவறைவ்வொரு கணக்குப் பபவ்வொய்க் கவ்வொய் நகர்த்த்த
வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர். த்தனக்கு வசதியவ்வொகத் த்தமிழ்நவ்வொட்டில் கவர்னர் ஆட்சியும்
நீட்டிக்கப்பட்டது.
"ஆப்கவ்வொனிஸ்த்தவ்வொனில் ரஷ்யவ்வொ வபற்றை பவ்வொடங்கள், வியட்நவ்வொமில்
அவமைரிக்கவ்வொ வபற்றை பவ்வொடங்கள் பபவ்வொல அல்ல. இது உண்றமையவ்வொன
அறமைதிறய நிறலநவ்வொட்டுவத்தற்கவ்வொன அக்கறறை" எனற எத்த்தறன
சமைவ்வொத்தவ்வொனங்கள் வசவ்வொல்லக்வகவ்வொண்டவ்வொலும் அனறறைய வபவ்வொழுது
இந்தியவ்வொவிற்கு ஒரு அடி அல்ல ஒரு இனஞ் கூட முனபனற்றைம்
இல்றல எனபது த்தவ்வொன சரியவ்வொக இருக்கும்.
இத்த்தறன அடிவவ்வொங்கிக்வகவ்வொண்டுருக்கும் பபவ்வொது ஏன ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி
பயவ்வொசிக்க மைறைந்த்தவ்வொர்? எனபது மில்லயன டவ்வொலர்
பகள்விக்கவ்வொன பதில் ஒனபறை ஒனற த்தவ்வொன.
வத்தற்கவ்வொசியவ்வொவில் த்தன ஆளுறமை நிறல நவ்வொட்ட பவண்டிய அவசரம்,
வங்கபத்தசம், பூடவ்வொன, பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொன, மியனமைர் பபவ்வொனறை நவ்வொடுகள் த்தங்கள்
த்தறலறமைறய ஏற்றக்வகவ்வொள்ள பவண்டும் எனற உணர்த்த்த பவண்டிய
அவசியம். இரவ்வொணுவம், உளவத்துறறை வகவ்வொடுத்துக் வகவ்வொண்டுருக்கும்
நம்பிக்றக புள்ளி விபரங்கள், இத்தற்கு பமைலும் உள் நவ்வொட்டில் எழுந்த்த
வசல்வவ்வொக்றக பமைபல வகவ்வொண்டு வரக்கூடிய அவசர அவசியங்கள்
எனற ஒனறடன ஒனறை பகவ்வொர்த்து மைவ்வொறலயவ்வொகி அதுபவ இறதியில்
இலங்றக அப்பவ்வொவி மைக்களின பிணத்தின பமைல் பபவ்வொடும்
சவமைவ்வொறலயவ்வொக மைவ்வொற்றைம் வபற்றைது. 1983 அனற சிங்களர்கள்
உருவவ்வொக்கிய கருப்பு ஜுறல கலவரத்திற்கு எதிரவ்வொக ஒனற பசர்ந்த்த
த்தமிழ் மைக்கள் பபவ்வொல நவ்வொனகு வருடங்களுக்குப் பிறைகு வமைவ்வொத்த்த
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மைக்களிடத்திலும் ஒரு புதிய எழுச்சி பத்தவ்வொனறியதும், அதுபவ இந்திய
அறமைதிப்பறடக்கு எதிரவ்வொக வலுப்வபறைத் வத்தவ்வொடங்கியதும் முத்தல்
ஆச்சரியம் எனறைவ்வொல், யவ்வொழ் நகர வீதியில், ஒவவவவ்வொரு முறனக்கும்
இரண்டு எனற பதுங்கு குழி மூலம் இந்திய இரவ்வொணுவ துருப்புகள்
கவ்வொவல் கவ்வொத்த்ததும், உள் நவ்வொட்டு மைக்கறளபய அனுமைதி சீட்டு பவ்வொர்த்து
அவர்கறள நடமைவ்வொட அனுமைதிக்க றவத்த்ததும் அடுத்த்த உச்ச கட்ட
பசவ்வொகம்.
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10. விடவ்வொது துரத்திய கருப்பு
முள்ளிவவ்வொய்க்கவ்வொல் வறரக்கும்

பத்தர்த்தல் பத்ததி அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது.
பவற வழிபய இல்றல.
இந்தியவ்வொ ஓப்பந்த்தம் மூலம் வசவ்வொனனவ்வொலும் வஜயவர்த்பன
பவறவழியினற ஒத்துக்வகவ்வொண்டு இருந்த்த பபவ்வொதிலும் இந்த்தத் பத்தர்த்தல்
நடத்த்தத்த்தவ்வொன பவண்டுமைவ்வொ? எனற இருவருபமை நிறனக்கும்
அளவிற்குத் த்தள்ளிப் பவ்வொர்த்த்தவ்வொர்கள்.
ஆனவ்வொல் வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக எல்றல மீறிப் பபவ்வொய்விடுபமைவ்வொ? எனறை
அச்சத்தில் அறிவித்பத்த ஆக பவண்டிய சூழ்நிறலயில் இருந்த்தவ்வொர்கள்
எனபது த்தவ்வொன வபவ்வொருத்த்தமைவ்வொக இருக்கும்.
இது வறரயிலும் இந்திய அறமைதிப்பறடயுடன பிரபவ்வொகரன புரிந்த்த
வீரதீர சவ்வொகசங்கள், மைற்றைப் பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்கறள இந்தியவ்வொ
ஒனறிறணத்து த்ரி ஸ்டவ்வொர் எனற வபயரும் சூட்டி த்தங்களுக்குக் கீபழ
றவத்துக் வகவ்வொண்டு பல புனித்த பசறவகறள இவர்கள் மூலம்
உருவவ்வொக்கிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தறத்தயும் பவ்வொர்த்பத்தவ்வொம்.
ஆனவ்வொல் இப்பபவ்வொது பத்தர்த்தல் கவ்வொலம். வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக இவர்களின
த்தரவ்வொத்தரம் குறித்துப் பவ்வொர்க்க பவண்டும். அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன பிரபவ்வொகரன
குறித்துச் சில விசயங்கள் நமைக்குப் புரியும்.
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எனனத்தவ்வொன வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக இலங்றக அரசவ்வொங்கத்துக்குப் பிரபவ்வொகரன
எனறை ஆளுறமை சிம்மை வசவ்வொப்பனமைவ்வொக இருந்த்தவ்வொலும் கூட
யவ்வொழ்பவ்வொணத்தில் கிழக்குப் பகுதியில் மைக்கள் வசல்வவ்வொக்குப்
வபற்றைவர்கள் EPRLF மைற்றம் EROS பபவ்வொனறைவர்களும் த்தவ்வொன. கவ்வொரணம்
மைறலயக மைக்களின ஆத்தரவம், முஸ்லீம் மைக்களின ஆத்தரறவப்
வபற்றைவர்கள்.
இத்தற்குப் பல கவ்வொரணங்கள்.
யவ்வொழ்பவ்வொண பமைலவ்வொதிக்கம், பிரபவ்வொகரன குறித்து அச்சங்கள் எனற
வத்தவ்வொடர்ந்து வகவ்வொண்பட இருக்கிறைது. இத்தற்கு பமைலவ்வொகவம் பமைல்
சவ்வொதிக்கவ்வொரர்கள் எனறை வறகயில் வருபவர்களுக்குப் பிரபவ்வொகரன
எனறைவ்வொபல அலர்ஜ. அந்த்த அளவிற்கு இவரும் புரித்தறல
உருவவ்வொக்கவில்றல. உருவவ்வொக்கும் சூழ்நிறலயில் கவ்வொலமும் அவருக்கு
அவகவ்வொசம் வழங்கவில்றல.
இதுபவ த்தவ்வொன பினனவ்வொளில் கருணவ்வொறவ வபவ்வொறப்புக்குக் வகவ்வொண்டு
வரும் வறரக்கும் நடந்த்தது. கருணவ்வொ ஆளுறமைறயக் குறறை
வசவ்வொனனவ்வொலும் நவ்வொன இனியும் நீடிக்க பவண்டுவமைனறைவ்வொல்
உளவத்துறறை த்தறலவர் வபவ்வொட்டு அம்மைவ்வொன, அரசியல் வபவ்வொறப்பவ்வொளர்
நபடசன இருவறரயும் நீக்க பவண்டும் எனறை பபவ்வொது த்தவ்வொன அவரின
உள் மைன ஆறசறயப் பிரபவ்வொகரன அனற முழுறமையவ்வொகப் புரிந்து
வகவ்வொண்டவ்வொர்.
த்தவ்வொமைத்தமைவ்வொன கருணவ்வொறவப்பற்றிய இந்த்த முத்தல் புரித்தல் முத்தல்
ஆச்சரியம்.
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புலம் வபயர்ந்த்தவர்கள் எனபறத்தயும் த்தவ்வொண்டி பரவலவ்வொக மைற்றை
நவ்வொடுகளிலும் பவற வழிபய இல்லவ்வொமைல் பிரபவ்வொகரனுக்குத் வத்தவ்வொடக்கம்
முத்தல் ஆத்தரறவ வழங்கி வந்த்தவர்கள், மைனத்தவ்வொர விரும்பியவர்கள்,
ஆத்தர்ஷ்ணமைவ்வொகக் கருதி வணங்கியவர்கள் எனற வத்தவ்வொடர்ந்து
வகவ்வொண்பட வரும் கூட்டத்தில் இந்த்தக் கூட்ட மைக்கறளயும் நவ்வொம்
கருத்தில் வகவ்வொள்ளத்த்தவ்வொன பவண்டும். அச்சம் எனபது பணிய
றவக்குபமை த்தவிர அனறப உருவவ்வொக்குமைவ்வொ? எனறை பகள்விறய இந்த்த
இடத்தில் பகட்டுத்த்தவ்வொன ஆகபவண்டும்.
ஆனவ்வொல் அறத்தயும் உருவவ்வொக்கி கருணவ்வொ இறதியில் பிரியும் பபவ்வொது
வசவ்வொனன வவ்வொசகம் " ஒவவவவ்வொரு மைவ்வொத்தமும் பிரபவ்வொகரன த்தறலறமைக்கு 50
ஆயிரம் பகவ்வொடி வருமைவ்வொனம் வந்து பசர்கிறைது. எனனுறடய பகுதிக்கு
ஒரு பகவ்வொடி த்தவ்வொன வகவ்வொடுக்கிறைவ்வொர்கள். நவ்வொன எப்படி இதில் திருட முடியும்"
எனபதில் இருந்பத்த கறடசிகட்ட 5 ஆண்டுகளில் த்தந்றத்த
வசல்வவ்வொவிற்கு அதிகபட்சமைவ்வொக இலங்றக த்தமிழ் மைக்கள் வகவ்வொடுத்த்த 16
சீட்டுக்கள் பபவ்வொல உச்சபட்ச நிர்வவ்வொகப் பரிபவ்வொலண நிர்வவ்வொகத்றத்த
உள்பள நடத்திக்வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்.
வசவ்வொல்லப்பபவ்வொனவ்வொல் புலம் வபயர்ந்த்தவர்கள் விறரவில் த்தனித் த்தமிழ்
ஈழத்தில் நவ்வொம் வவ்வொழ முடியும் எனறை நம்பிக்றக வசடியவ்வொக மைரமைவ்வொக
மைவ்வொறிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
விடுத்தறலப்புலகள் அழித்த்த சீறி சபவ்வொவரத்தினத்றத்த, இவர்கபள
அழிக்கவ்வொமைல் இருந்து இருந்த்தவ்வொலும் அவருறடய TELO இயக்கபமை
அழித்துத் த்தவ்வொன இருக்கும்.
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கவ்வொரணம் வடபலவ்வொ இயக்கம் எனபது வபயர் ஒனபறை த்தவிரச் சிற சிற
குழுக்கள் பபவ்வொலத்த்தவ்வொன வசயல்பட்டு ஒவவவவ்வொருவரும் ஒவவவவ்வொரு
பவ்வொறத்தயில் பயணித்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்தனர். த்தனனுறடய கட்டுப்பவ்வொடு
எனபது இனி வசல்லுபடியவ்வொகவ்வொது எனபறத்த உணர்ந்த்த சிறீ
சபவ்வொவரத்தினம் அடங்கவ்வொத்தவர்கறள அழித்த்ததும், அழிக்க முற்பட்ட
பபவ்வொது சபவ்வொவரத்தினத்திடம் இருந்து த்தப்பியவர்கபள இவறரத்
துரத்திக்வகவ்வொண்டுருந்த்ததும் ஒரு பக்கம் நடந்து வகவ்வொண்டுத்தவ்வொன
இருந்த்தது.
யவ்வொழ் த்தளபதி கிட்டு முந்திக்வகவ்வொண்டவ்வொர்.
முடித்த்தவர்கள் விடுத்தறலப்புலகள் எனறை வபயரும் உருவவ்வொகிவிட்டது.
எனன லவ்வொபம்?
மைற்றைவர்களிடம் " இனி இங்கு நவ்வொங்கள் த்தவ்வொன . ஜவ்வொக்கிரறத்தயவ்வொக
இருங்கள் " எனறை பயத்றத்த உருவவ்வொக்க பயனபட்டது. இத்தன
வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக ஈரவ்வொஸ் பவ்வொலகுமைவ்வொர் கூடப் பபவ்வொதுண்டவ்வொ சவ்வொமி எனற
பிரபவ்வொகரன பக்கம் சவ்வொய்ந்து விட்டவ்வொர்.
அப்பபவ்வொதும் கூட ஈபிஆர்எல்எ பத்பநவ்வொபவ்வொ வத்தளிவவ்வொகத்த்தவ்வொன
இருந்த்தவ்வொர். வஜயவர்த்பன அரசில் இருந்த்த அமிர்த்தலங்கத்றத்த மைக்கள்
நலன இல்லவ்வொத்தவர் எனற த்தங்களுறடய ஈழப் பபரவ்வொளி எனறை
பத்திரிக்றகயில் பகலச்சித்திரம் மூலம் த்தங்கள் எதிர்ப்றப
கவ்வொட்டினவ்வொர்கள்.
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கவ்வொலத்தின பகவ்வொலத்தில் அறமைதிப்பறட உள்பள வந்த்ததும் பத்தவி
ஆறசயில் வமைவ்வொத்த்த வகவ்வொள்றககளும் மைவ்வொற்றைம் வபற்றைது. இதிலும் பிரிவ
உருவவ்வொகி டக்ளஸ் பத்தவனவ்வொந்த்தவ்வொ பவவறைவ்வொரு ஜீவனவ்வொக மைவ்வொறியிருந்த்தவ்வொர்.
கருணவ்வொ பபவ்வொல் இவரும் த்தப்பிப் பிறழத்த்ததும் இனற வறரயிலும்
உயிருடன இருப்பது அடுத்த்த ஆச்சரியம்.
த்தனனுறடய ஆதிக்கத்றத்த மைட்டும் நிறலநவ்வொட்டுபவர் எனற பிரபவ்வொகரன
குறித்துச் வசவ்வொனன இவர்களின அத்த்தறன வவ்வொர்த்றத்தகளும்
இவர்கபள ஒவவவவ்வொருவரும் பிரிந்து த்தங்களுறடய ஆதிக்கத்றத்த
நிறலநவ்வொட்ட நடத்த்தப்பட்ட பபவ்வொரவ்வொட்டங்களும், விழுந்த்த த்தறலகளும்,
ரத்த்தமும் இவர்களுக்குள்பள எவறரயும் திருப்திபடுத்த்தவில்றல.
திருந்த்தவம் த்தயவ்வொரவ்வொய் இல்றல.
பிரபவ்வொகரன இவர்கறள ஒப்பிடும் பபவ்வொது பரவவ்வொயில்றல. ஆமைவ்வொம். நவ்வொன
இப்படித்த்தவ்வொன எனற வவளிப்பறடயவ்வொக அறிவித்துத் த்தன
பமைலவ்வொதிக்கத்றத்த நிறல நிறத்தியவர். இவர்கள் கத்திக்வகவ்வொண்டு
வவளிபய வந்து ஒருவருக்கு ஒருவர் சண்றட பபவ்வொட்டுக் வகவ்வொண்டு
அடித்துக் வகவ்வொண்டு வவ்வொழ்ந்த்தவர்கள். சவ்வொர்ந்த்த மைக்கறளயும்
சவ்வொகடித்த்தவர்கள்.
இனனமும் வத்தளிவவ்வொகப் புரிய பவண்டுவமைனறைவ்வொல் EPRLF ஆட்சி
அதிகவ்வொரம் எனற வந்த்ததும் த்தவ்வொங்கள் உருவவ்வொக்கிய அடியவ்வொள்
பட்டவ்வொளமும், இந்திய அறமைதிப்பறட மூலம் உருவவ்வொக்கப்பட்ட "
குடிமைக்கள் பறட" எனறை ஆள் தூக்கிகளும் எவருக்கும் இனறம்
நிறனவில் இருக்கும்.
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எவறரப் பவ்வொர்த்துச் சர்வவ்வொதிகவ்வொரம் எனற வசவ்வொனனவ்வொர்கபளவ்வொ
இவர்கபள
அந்த்தச் சர்வவ்வொதிகவ்வொரத்றத்தயும், த்தமிழ்நவ்வொட்டு அரசியல்வவ்வொதிகள்
பபவ்வொலத்த்தவ்வொன த்தங்கள் றகக்கு ஆட்சி அதிகவ்வொரம் எனற வந்த்ததும்,
சுத்த்தமைவ்வொன அரசியல்வவ்வொதியவ்வொக வவ்வொழ்ந்த்தவ்வொர்கள். மைக்கள் நலன எனபது
அந்த்தப்பக்கம் எனபத்தவ்வொகத் த்தவ்வொன வசயல்பட்டவ்வொர்கள். பிரபவ்வொகரன மூலம்
பத்பநவ்வொபவ்வொ வகவ்வொல்லப்பட முக்கியக் கவ்வொரணம் பிபரமைத்தவ்வொசவ்வொவடன
வவளிபய வத்தரியவ்வொத்த ஒப்பந்த்தபமை முக்கியக் கவ்வொரணம் ஆகும்.
பிபரமைத்தவ்வொசவ்வொ இலங்றகயின உள்பளயிருந்த்த சங்கரி எனபவர் மூலம்
பத்பநவ்வொபவ்வொவவ்வொல் பிரபவ்வொகரறன அழிக்க எனற உருவவ்வொக்கப்பட்டது.
இவர்களுக்கு முனபப அறத்த உணர்ந்த்த பிரபவ்வொகரன பவற வழிபய
இல்லவ்வொமைல் பத்மைநவ்வொபவ்வொறவயும் வசலவ கணக்கில் வகவ்வொண்டு பபவ்வொய்ச்
பசர்த்த்தவ்வொர்.
அறமைதிப்பறட வவளிபயறியதும், வபவ்வொம்றமை அரசில் இருந்த்த முத்தல்
அறமைச்சர் வரத்தரவ்வொஜப்வபவ்வொருமைவ்வொளும், பத்பநவ்வொபவ்வொவம் வசனறனயில்
அறடக்கலம் ஆக பவண்டிய சூழ்நிறலயில் த்தவ்வொன வீரவ்வொதி வீரர்களவ்வொக
உள்பள வவ்வொழ்ந்த்தனர். விடுத்தறலப்புலகள் ரவண்டு கட்டி த்தங்கள்
த்தவ்வொக்குத்தல்கறளத் வத்தவ்வொடுத்த்தனர். இவர்கள் விடுத்தறலப்புலகளிடம்
இருந்து த்தப்பித்துக் கிளம்பிச் வசனறைவர்கள் இருக்கும் இடத்தில்
அறமைதியவ்வொகக் கிள்ளவ்வொமைல் இருந்த்தவ்வொல் பரவவ்வொயில்றல.
ஆறச யவ்வொறர விட்டது?
வசனறனயில் இருந்து வகவ்வொண்பட பிரபவ்வொகரறன கிள்ளத்
வத்தவ்வொடங்கியதும் பவபரவ்வொடு சவ்வொய்க்கப்பட்டனர். அதில் இருந்தும்
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த்தப்பியவர் வரத்தரவ்வொஜப் வபருமைவ்வொள். ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி மைரணத்திற்கு முனபப
இவறரக் கண்டு பிடிக்க விடுத்தறலப்புலகளின முயற்சி இறதி
வறரக்கும் பத்தவ்வொல்வியில் த்தவ்வொன முடிந்த்தது. வட நவ்வொட்டில் ஏபத்தவ்வொ ஒரு
மூறலயில் இவறர இந்திய உளவப்பறடயினர் வபவ்வொத்தி வபவ்வொத்தி
றவத்திருந்த்தனர்.
ரவ்வொஜஸ்த்தவ்வொன, வடல்ல வறரக்கும் அறலந்த்த பபவ்வொது கூட
விடுத்தறலப்புலகளின சவ்வொர்பவ்வொளரவ்வொக வந்த்தவர்கள் இவரின
நிழறலக்கூடக் கண்டு பிடிக்க முடியவில்றல. கவ்வொரணம் அந்த்த
அளவிற்கு உளவத்துறறையினர் த்தங்கள் மைக்கள் பசறவறயத் திறைம்படச்
வசய்து வகவ்வொண்டுருந்த்தனர். இனறவறரயிலும் அரசவ்வொங்க வசலவில்
வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டு மைகறள நடிறகயவ்வொக்கி கறலச்பசறவ புரியறவக்க
ஆறசப்படுவர் த்தவ்வொன இந்த்த முனனவ்வொள் மைக்கள் பசவகர்.
சித்தறிக்கிடந்த்த வநல்லக்கவ்வொய்கள் பபவ்வொல் இருந்த்த பிளவ்வொட் இயக்கமும்
அறமைதிப்பறட உள்பள வந்த்த பபவ்வொது முடிந்த்தவறரக்கும்
பபவ்வொரவ்வொடித்த்தவ்வொன பவ்வொர்த்த்தவ்வொர்கள்.
உமைவ்வொ மைபகஸ்வரன கூட இந்தியவ்வொறவப் பறகத்துக்வகவ்வொண்டு " வங்கம்
த்தந்த்த பவ்வொடம் " எனறை இந்திய உளவத்துறறைக்கு எதிரவ்வொக வவளியீடுகறள
வவளியிட்ட பபவ்வொதும், இந்தியவ்வொ வத்தவ்வொடக்கத்தில் அறமைதிப்பறட உள்பள
வருவத்தற்கு முனபு இலங்றகயில் நடத்த்தப்பட்ட த்தவ்வொக்குத்தல்களுக்குப்
பினனவ்வொல் இருந்த்தவர்கள் எனற ரவ்வொ உளவத்துறறை த்தவ்வொன எனறை
உண்றமைறயப் பபவ்வொட்டு உறடத்து ஊடகத்தில் பபட்டியவ்வொகச் வசவ்வொனன
பபவ்வொபத்த அவரின விதி தீர்மைவ்வொனமைவ்வொய் முடிவ பவ்வொறத்தக்கு வந்து இருந்த்தது.
வமைவ்வொத்த்த ரகஸ்யங்கறளயும் வவளியிட்ட சில தினங்களில் த்தவ்வொன அவர்
இயக்கத்தில் இருந்த்தவர்களவ்வொல் வகவ்வொல்லப்பட்டவ்வொர்.
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உடன இருந்த்தவர்கள் வகவ்வொனறைவ்வொர்கள் எனற அந்த்தக் பகவ்வொப்பு முடிவக்கு
வந்த்தது.
ஆனவ்வொல் அத்தற்குப் பினனவ்வொலும் திறரமைறறைவ ரகஸ்யங்கள் உண்டு
எனபறத்த உணர்ந்த்தவர்கள் பல பபர்கள். அப்பபவ்வொறத்தய சூழ்நிறலயில்
உள்பள பிரபவ்வொகரறன பறகத்துக்வகவ்வொண்டவ்வொல் சவ்வொவ எனபது பபவ்வொல் ரவ்வொ
உளவத்துறறைறய முறறைத்துக்வகவ்வொண்டவ்வொலும் சவ்வொவ த்தவ்வொன எனபறத்த
உணர்த்திக்கவ்வொட்டிய சம்பவங்கள் இது.
பிரபவ்வொகரபனவ்வொ எவரவ்வொவது எங்களின வவ்வொழ்வரிறமை பபவ்வொரவ்வொட்டத்திற்குத்
வத்தவ்வொந்த்தரவ வகவ்வொடுத்த்தவ்வொல் இது த்தவ்வொன முடிவ எனறைவர்.
உளவத்துறறையினபர நீங்கள் ஆத்தரவ வகவ்வொடுத்த்தவ்வொல் இது த்தவ்வொன கதி
எனபறத்தக் கவ்வொட்டி கதிகலக்கியவர்கள்.
மைத்த்தளத்திற்கு வரண்டு பக்கமும் இடி எனபது இது த்தவ்வொன.
யவ்வொழ்பவ்வொண பமையர் ஆல்பர்ட் துறரயப்பவ்வொறவ பிரபவ்வொகரன
சுட்டுக்வகவ்வொனறை முத்தல் சம்பவத்தின பபவ்வொது அவரின வயது 21.
அப்பபவ்வொது முத்தல் மைற்றைவர்களிடம் பயத்றத்த உருவவ்வொக்கி றவத்து
த்தனனுறடய திறைறமையவ்வொல், வகவ்வொண்டு வவ்வொழ்ந்த்த த்தனனம்பிக்றகயவ்வொல்,
த்தனறன மைட்டும் நம்பி த்தன ஆளுறமைறய வளர்த்துக் வகவ்வொண்ட
பிரபவ்வொகரன அவறர அறியவ்வொமைபல சில த்தவறகறளக் கண்டும்
கவ்வொணவ்வொமைல் த்தனனிடபமை றவத்திருந்த்தவ்வொர்,
த்தனறன ஏற்றக் வகவ்வொள்ள மைறக்கும் இலங்றகயின கிழக்கு மைகவ்வொண
மைக்கள் குறித்து அக்கறறைபயவ்வொ, அத்தறன மைவ்வொற்றிவிட பவண்டும் எனறை
எண்ணபமை இருந்த்தத்தவ்வொ? எனற வத்தரியவில்றல. இனிபமைல் நீங்கள்
மைவ்வொறித்த்தவ்வொன ஆக பவண்டும் எனறை த்தனனம்பிக்றக ஒரு கவ்வொரணமைவ்வொக
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இருந்து இருக்கலவ்வொம். இறத்தத்த்தவிர யவ்வொழ்பவ்வொணம் எனறைவ்வொல் மைற்றை
மைகவ்வொண மைக்களுக்கு ஒரு விலகல் எப்பபவ்வொதுபமை இருந்த்தது எனபறத்த
இங்குக் குறிப்பிட்பட ஆக பவண்டும்.
வத்தவ்வொடக்கம் முத்தபல சவ்வொதீயப் பவ்வொர்றவ, பமைலவ்வொதிக்க எண்ணங்கள்,
பமைல்த்தட்டு வவ்வொழ்க்றக எனற அவர்களின வவ்வொழ்க்றக முறறைகளும்,
அரசவ்வொங்க பத்தவிகளின மூலம் வபற்றை வபவ்வொறைவ்வொறமைப்பட்டுத் த்தவ்வொன தீர
பவண்டிய வவ்வொழ்க்றக அறமைப்பும் ஒரு கவ்வொரணமைவ்வொக இருக்கலவ்வொம்.
இத்தற்வகல்லவ்வொம் மீறி ஆச்சரியப்பட பவண்டிய சமைவ்வொச்சவ்வொரம் ஒனற
உண்டு.
இலங்றகயின ஒரு பகுதியவ்வொன யவ்வொழ்பவ்வொணத் தீபகற்பத்திற்கும் இலங்றக
வறரபடத்தில் கீபழ பலசவ்வொன புருவ வநற்றி பபவ்வொல் இருக்கும் கவ்வொல
(இந்த்த இடத்தில் த்தவ்வொன முத்தன முறறையவ்வொக டச்சு பறடயினர் வந்து
இறைங்கினர்) எனறை இடம் வறரக்கும் உள்பள வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த
வமைவ்வொத்த்த இலங்றக வவ்வொழ் த்தமிழ் மைக்களின வவ்வொழ்க்றக முறறையும்
நம்பபவ முடியவ்வொத்த ஆச்சரியம் அதிசயம்.
யவ்வொழ்பவ்வொண மைக்களின வவ்வொழ்க்றக முறறைகளும், வழிபவ்வொடு, கலவ்வொச்சவ்வொரம்,
உணவ முறறைகள் அத்த்தறனயும் மைனனவ்வொர் மைவ்வொவட்டத்தில் மிகுந்த்த
பவறபவ்வொடு. இரண்டு வனனியவ்வொக இருக்கும் வனனிப்பகுதியில்
அறத்தவிட இந்த்த இரண்டு வவ்வொழ்க்றக முறறையும் வமைவ்வொத்த்த
பவறபவ்வொடுகள். த்தறலநகரம் வகவ்வொழும்புவில் வவ்வொழ்பவர்கள்
வமைவ்வொத்த்தத்திலும் பவவறைவ்வொரு த்தளத்தில் த்தவ்வொன வவ்வொழ்ந்த்தவ்வொர்கள்.
கடற்கறரபயவ்வொர வமைவ்வொத்த்த இலங்றகயில் வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டுருப்பவர்கள், த்தமிழ் வமைவ்வொழி பபசிக்வகவ்வொண்டு த்தமிழ்நவ்வொட்டுக்
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கலவ்வொச்சவ்வொரத்றத்த நிறனவ படுத்தும் வித்தமைவ்வொக இருக்கும் முஸ்லம்களின
வவ்வொழ்க்றக முறறையும் பவறைவ்வொனது. உருது, பவற சில வமைவ்வொழிகள் எனற
வவ்வொழும் முஸ்லீம்கள் எனற அவர்கள் ஒரு த்தனி அத்தியவ்வொயம்.
வமைவ்வொத்த்தத்தில் ஜவ்வொதியவ்வொல், மைத்தத்த்தவ்வொல், இனத்த்தவ்வொல், கலவ்வொச்சவ்வொரப்
பினபற்றத்தல் எனறை முறறைகளவ்வொல் முறறைத்துக்வகவ்வொண்டு அங்வகவ்வொனறம்
இங்வகவ்வொனறமைவ்வொய்ப் பிரிந்து வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த ஒனறபடவ்வொத்த
த்தமிழின மைக்கறளப் பிரபவ்வொகரனின அச்சம் கலந்த்த ஆளுறமை த்தவ்வொன
ஒரு புள்ளியில் வகவ்வொண்டு வந்து நிறத்தியது.
பவற வழியில்றல எனபத்தவ்வொக ஒரு புள்ளியில் வகவ்வொண்டு வந்து
நிறத்தியத்தவ்வொகவம் இருக்கலவ்வொம். இனி பவற வழியில்றல எனபத்தவ்வொகவம்
இருக்கலவ்வொம்..
கவ்வொரணம் இலங்றக சுத்தந்திரம் வபற்ற நவ்வொற்பது ஆண்டுகள் ஆன
பபவ்வொதும் கூட ஜவ்வொதியவ்வொல் தீண்டத்த்தகவ்வொத்தவர்கள், வவறக்கப்பட
பவண்டியவர்கள் எனபவர்கள் அறனவரும் விடுத்தறலப்புலகளின
இயக்கத்தில் பசரும் அளவிற்கு பிரபவ்வொகரன உருவவ்வொக்கினவ்வொர்.
பினனவ்வொளில் ஜவ்வொதி இல்லவ்வொத்த த்தனறமைறய பிரபவ்வொகரன வமைதுவமைதுவவ்வொக
உருவவ்வொக்கியறத்த இங்பக குறிப்பிட்பட ஆகபவண்டும். யவ்வொழ்பவ்வொணத்தில்
றசவ பவளவ்வொளர் எனறை இனபமை பமைலவ்வொதிக்கம் நிறறைந்த்தவர்கள்.
த்தமிழ்நவ்வொட்றடப் பபவ்வொலப் பிரவ்வொமைணத்த்தனறமை இலங்றகயில் இல்லவ்வொத்த
பபவ்வொதும் கூட வநருக்கமைவ்வொன அடுத்த்தவர்கள் நுறழய முடியவ்வொத்த
அளவிற்கு இவர்களின கட்டுக்பகவ்வொப்பு மைற்றைவர்கறள விலக்கி
றவத்திருந்த்தது. இத்தற்கு அடுத்த்தப் பிரிவில் வரும் பிரபவ்வொகரன குறித்து
இந்த்த ஆதிக்க மைக்கள் கறடசி வறரக்கும் த்தங்கள் பவ்வொர்றவறய
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மைவ்வொற்றிக்வகவ்வொள்ளவம் த்தயவ்வொரவ்வொய் இல்றல பிரபவ்வொகரனுக்கு ஆத்தரவ
வகவ்வொடுக்கவம் முனவரவில்றல.
நீ எனறன விரும்புகிறைவ்வொய்? விரும்பவில்றல? எனபது எனக்கு
முக்கியமில்றல. விடுத்தறலப்புலகளின வகவ்வொள்றககள் உனக்குப்
பிடிக்கவில்றல? பிடிக்கிறைது? எனபது எனக்குத் பத்தறவயில்றல.
உனனுறடய த்தனிப்பட்ட வகவ்வொள்றககள் பநவ்வொக்கங்கள் விருப்பங்கள்
எதுவம் எனக்கு முக்கியமைல்ல. வீட்டில் ஆண் பிள்றளகள் எத்த்தறன
பபர்கள் இருக்கிறைவ்வொர்கள்?
ஒருவறர இயக்கத்திற்குத் த்தந்து விடு? எனன வருமைவ்வொனம் வருகிறைது?
வரியவ்வொகத் தீர்மைவ்வொனிக்கப்பட்டுள்ள வத்தவ்வொறகறயக் வகவ்வொடுத்து த்தவ்வொன ஆக
பவண்டும். பணமைவ்வொ இல்றல நறகயவ்வொ இல்றல பவற ஏபத்தவ்வொ ஒரு
வழியில் நீயும் இதில் பங்வகடுத்து த்தவ்வொன ஆக பவண்டும்.
நவ்வொன ஜவ்வொதி மைத்தம் இனம் எறத்தயும் பவ்வொர்ப்பது இல்றல?
எனக்குத் பத்தறவ த்தனித் த்தமிழ் ஈழம்.
அறத்த நவ்வொன அறடய இந்த்தப் பவ்வொறத்த த்தவ்வொன சிறைந்த்தது எனற ஏற்கனபவ
தீர்மைவ்வொனித்து விட்படன. உனனுறடய ஆபலவ்வொசறன இருக்கட்டும்.
வல வபற்றைவனுக்கு வழி வத்தரியவ்வொமைலவ்வொ இருக்கும்.
நவ்வொன பகட்டறத்த முடிந்த்தவ்வொல் வகவ்வொடுத்து உத்தவியவ்வொய் இரு. வவளிநவ்வொட்டில்
இருக்கிறைவ்வொர்களவ்வொ?
அவர்களிடம் வசவ்வொல். இல்லவ்வொவிட்டவ்வொல் எமைது ஆட்கள் அவர்கறளத்
வத்தவ்வொந்த்தரவ வசய்யக்கூடும்.
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எந்த்த வறகயிலும் நீ விரும்பினவ்வொலும் விரும்பவ்வொவிட்டவ்வொலும் ஆத்தரவ
வகவ்வொடுத்து த்தவ்வொன ஆக பவண்டும்.
ஏற்கனபவ இருந்த்தவர்கள் அத்த்தறன பபர்களும் உருவவ்வொக்கிய
உருக்குறலத்த்த பவ்வொறத்தகறளப் பபசி உட்கவ்வொர்ந்து தீர்மைவ்வொனித்து ஒபர
பநர்பகவ்வொட்டில் அறனவறரயும் இனி நவ்வொன வகவ்வொண்டு வர
பவண்டுவமைனறைவ்வொல் எனக்கு அடுத்த்த நூற்றைவ்வொண்டு ஆகி விடும்.
உனக்கு அது புரியவ்வொது?
சர்வவ்வொதிகவ்வொரம் த்தவ்வொன.
கவ்வொரத்றத்த விரும்பித்த்தவ்வொன ஆக பவண்டும்.
சர் வபவ்வொனனம்பலம் அருணவ்வொச்சலம், சர் வபவ்வொனம்பலம் இரவ்வொமைநவ்வொத்தன,
த்தந்றத்த வசல்வவ்வொ பவ்வொறத்தபபவ்வொல இது பவலுப்பிள்றள பிரபவ்வொகரன பவ்வொறத்த.
ஆனவ்வொல் இறவ அத்த்தறனயும் இந்த்த இந்திய அறமைதிப்பறட
உருவவ்வொக்கிய அலங்பகவ்வொலங்களின கவ்வொரணமைவ்வொக உள்பள உள்ள
விடுத்தறலப்புலகளின இயக்கத்தில் ஆர்வம் இல்லவ்வொத்த மைக்களின
மைனத்றத்த மைவ்வொற்றியதும் உண்றமை. த்தமிழர்களின வவ்வொழ்க்றகறய மீட்டு
எடுக்க பவண்டும். பிரபவ்வொகரன எதிர்பவ்வொர்க்கவ்வொத்த வமைவ்வொத்த்த மைக்களின
ஆத்தரவம் ஒருங்பக வபற்றைதும் இத்தன வத்தவ்வொடர்ச்சிபய.
உருவவ்வொக்கப்பட்ட ஒப்பந்த்தத்தினபடி பத்தர்த்தறல அறிவிக்க எத்த்தறன
கவ்வொரணங்கள் இருந்த்தபத்தவ்வொ அத்த்தறன ரகஸ்யங்களும் இருக்கத்த்தவ்வொன
வசய்த்தது. இலங்றக பத்தர்த்தல்களில் இந்தியவ்வொ த்தறலயிடவ்வொது எனறை தீட்சித்
ஊடகத்தில் கிளிப்பிள்றளப் பபவ்வொல் ஒப்புவித்த்தவ்வொலும் அவரின
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முழுறமையவ்வொன பவறலபய பபரங்களும், ரவ்வொ றவ முடுக்கிவிடுவதும்
த்தவ்வொன.
வமைவ்வொத்த்த புரித்தலுடனபடி இவர்கள் விரும்பியபடிபய யவ்வொழ்பவ்வொணத்தில்
வடக்குப் பகுதியில் ஈபிஆர்எல்எப் வவற்றிப் வபற்றைத்தவ்வொக
அறிவிக்கப்பட்டது.
பத்தர்த்தறல புறைக்கணிக்கச் வசவ்வொனன விடுத்தறலப்புலகளின
பகவ்வொரிக்றகறய மீறி ஒவவவவ்வொனறம் இந்திய உளவத்துறறையின
பமைற்பவ்வொர்றவயில் நடந்பத்தறிக்வகவ்வொண்டு இருந்த்தது. ஆனவ்வொல் மைக்களும்
ஓட்டுச் சவ்வொவடிக்கு வந்து ஓட்டளித்த்தனர். கவ்வொரணம் மைக்கள் ஓட்டளித்த்த
பல இடங்களில் இந்திய அறமைதிப்பறடயின த்தவ்வொக்கம் எனபது எந்த்த
அளவக்கு இருந்த்தது எனபது பற்றி வத்தரியவ்வொத்த சூழ்நிறலயில் வவ்வொழ்ந்த்த
கவ்வொரணபமை இத்தற்கு முக்கியம்.
இந்தியவ்வொ வத்தவ்வொடக்கம் முத்தபல பபவ்வொட்டியினறித் பத்தர்ந்வத்தடுக்கப்பட
பவண்டும் எனறை கவ்வொரணம் எனபது ஏன எனற இறதியில் த்தவ்வொன
புரிந்த்தது? இப்படித்த்தவ்வொன நடக்கும் எனற ஏற்கனபவ புரிந்து வகவ்வொண்ட
பிரபவ்வொகரன பத்தர்த்தறல புறைக்கணிக்கினபறைவ்வொம் எனற வசவ்வொனன
வவ்வொர்த்றத்தகள் ஆச்சரியமைல்ல.
வடக்பக விடுத்தறலப்புலகளுக்கு அஞ்சி பத்தர்த்தல் பணி வசய்ய எவரும்
முனவரவில்றல. இந்திய ரவ்வொணுவ விமைவ்வொனங்கள் முழுறமையவ்வொக
ஈடுபடுத்த்தப்பட்டது. வகவ்வொழும்புவில் இருந்து வஜயவர்த்பன
எதிர்ப்புகறள மீறி பத்தர்த்தல் அதிகவ்வொரிகறளத் தூக்கி வந்து,
மைனுத்த்தவ்வொக்கல் பபவ்வொனறை சம்பிரத்தவ்வொயங்கறள மைவ்வொற்றிக் கிழக்குப்
பகுதியிலும் ரவ்வொணுவ " பவ்வொதுகவ்வொப்பில் " பத்தர்த்தல் நடத்த்தப்பட்டது.
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முழுக்க EPRLF ஆளுறமையில் நடந்பத்தறியது.
64 இடங்கறள " வபற்ற " அறதிப்வபரும்பவ்வொனறமை கிறடத்த்தத்தவ்வொக
அறிவிக்கப்பட்டது.
பபவ்வொட்டியிட வந்து முஸ்லம் பவட்பவ்வொளர்கள் துரத்தியடிக்கப்பட்டதும்,
வவ்வொக்குச் சவ்வொவடிகறள EPRLF த்தங்களுறடய ஆளுறமைக்குள்
றவத்திருந்த்ததும், அவர்கள் எத்த்தறன தூரம் இந்த்த வவ்வொய்ப்புக்கவ்வொகக்
கவ்வொத்து இருந்த்தவ்வொர்கள் எனபறத்த நவ்வொம் புரிந்து வகவ்வொள்ள முடியும்.
இந்திய வவளிப்பறடயவ்வொன அரசவ்வொங்க கணக்குப்படி ஆயிரம்
பகவ்வொடிகளுக்கு பமைல் வகவ்வொண்டு பபவ்வொய் இலங்றகயின உள்பள
அறமைதிறய நிறலநவ்வொட்டுகிபறைவ்வொம் எனற வசவ்வொல்ல வகவ்வொட்டினவ்வொர்கள்.
விரும்பியபடிபய வபவ்வொம்றமை அரசவ்வொங்கத்றத்தயும் நிறவினவ்வொர்கள்.
நிறவிய அரசவ்வொங்கத்றத்தயும் இந்தியவ்வொ வவளிபயறிய பிறைகு வஜயவர்த்பன
கண்டு வகவ்வொள்ளவில்றல.
பினனவ்வொல் வந்த்த பிபரமைத்தவ்வொசவ்வொவக்கு இறத்த றவத்துக்வகவ்வொண்டு எப்படி
ஆட்டத்றத்தத் வத்தவ்வொடங்கலவ்வொம் எனறை த்தனிக் கணக்கு. இந்தியவ்வொ
ஒப்பந்த்தபடி, பபசியபடி அதிகவ்வொரங்கள் வழங்கப்பட வில்றல.
அவர்களும் சரியவ்வொன முறறையில் நடந்து வகவ்வொள்கிறைவ்வொரவ்வொ? எனபறத்தக்
கவனிக்க இந்தியவ்வொவிற்கும் அத்தற்குப்பிறைகு அக்கறறையும் இல்றல.
பத்தவிக்கு வந்த்தவர்களும் த்தங்களுறடய ஆளுறமைறய நிறலநவ்வொட்டும்
அளவிற்கு அவர்களிடம் வலவம் இல்றல.
அவமைவ்வொனத்துடன வீரர்கள் திரும்பினவ்வொர்கள்.
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எத்தற்கவ்வொக இறைந்பத்தவ்வொம்? ஏனிந்த்த அவமைவ்வொனம் எனற ஆறைவ்வொத்த
ரணத்துடனும் இந்தியவ்வொவிற்குத் திரும்பி வந்து இறைங்கிய வீரர்கறள
வரபவற்க யவ்வொருமில்றல. பறட விலகல் எனற படிப்படியவ்வொய் மைவ்வொறி
வமைவ்வொத்த்தமும் விலகி மூனறைவ்வொவது நவ்வொளில் இரண்டவ்வொவது முறறையவ்வொக
அனித்தவ்வொ பிரத்தவ்வொப் எனறை வசய்தியவ்வொளருக்கு பிரபவ்வொகரன நீண்ட பபட்டி
அளித்த்தவ்வொர்.
பபட்டி முடிந்த்ததுபமை அனறறைய அவரது பிறைந்த்த நவ்வொளவ்வொன 26 ந் பத்ததியில்
எடுத்துக்வகவ்வொண்ட ஓய்வில் ஒரு பவறள ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி " கணக்கு "
குறித்துச் சிந்தித்து இருக்கலவ்வொம்?
த்தனனுறடய த்தனனம்பிக்றக த்தவிர பவற எறத்தயும் நம்ப மைறக்கினறை
பிரபவ்வொகரன வத்தவ்வொடக்கம் முத்தல் றவத்திருந்த்த வகவ்வொள்றக வத்தவ்வொடக்கத்
பத்ததியவ்வொன 8 முடிவ எனற வரக்கூடிய 8 வரக்கூடிய எந்த்த நவ்வொட்களிலும்
த்தனக்குச் சவ்வொத்தகமைவ்வொக வரவில்றல எனபறத்தக் கருத்தில் வகவ்வொண்டு
அந்த்த நவ்வொட்களில் அவர் எறத்தயும் வசய்வதில்றல.
ஆனவ்வொல் இந்த்தக் கணக்கு எங்குக் வகவ்வொண்டு வந்து நிறத்தியது.
முள்ளிவவ்வொய்க்கவ்வொல் பமை 17 வறரக்கும் வகவ்வொண்டு வந்து நிறத்தியது.
ஒவவவவ்வொரு வீரத்திற்கும் ஒவவவவ்வொரு கணக்கு. நவ்வொம் நம்ப மைறக்கினறை
கவ்வொலத்திற்கும் அது பபவ்வொட்டு றவத்திருப்பதும் த்தனிக் கணக்கு.
சில சமையம் கவ்வொலங்கள் பத்தவ்வொற்ற ஓதுங்கி விடும். அத்தற்கும் நம்
முனனவ்வொல் உத்தவ்வொரணமைவ்வொகக் கவ்வொட்சியளித்த்தவர் யவ்வொசர் அரபவ்வொத், பிடல்
கவ்வொஸ்ட்பரவ்வொ.
முறறைகள் பவற. முயற்சிகளும் வவவபவற.
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வஜயவர்த்பன கூட இனி பபவ்வொதும்டவ்வொ சவ்வொமி எனகிறை மைபனவ்வொநிறலயில்
ஓய்வவடுக்கத் த்தயவ்வொரவ்வொய் இருக்கப் பிபரமைத்தவ்வொசவ்வொ உள்பள நுறழயும்
த்தருணம் இது.
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11. வழங்கிய முனிவர் வவ்வொங்கிய பிரபவ்வொகரன

1947 முத்தல் வத்தவ்வொடங்கிய இந்திய ஜனநவ்வொயகப் பவ்வொறத்த இனறறைய
சூழ்நிறலயில் இலங்றகயில் வபற்றை அவமைவ்வொனம் எனபது நிறனத்பத்த
பவ்வொர்க்க முடியவ்வொத்தது. இந்திய அதிகவ்வொரவர்க்கத்தின உள்கட்டறமைப்பு எந்த்த
அளவிற்கு இருந்த்தது எனற உலகம் முழுக்க முரசு அறிவிக்கவ்வொத்த
குறறைத்தவ்வொன.
ஏன?
முக்கியக் கவ்வொரணம் உளவத் துறறையின பமைவ்வொசமைவ்வொன வசயல்பவ்வொடுகள்.
அதுபவ த்தவ்வொன இனற வறரக்கும் வத்தவ்வொடர்ந்து வகவ்வொண்டுருக்கிறைது.
பிரவ்வொந்திய நலன முக்கியம் எனறை அளவிற்கு அறத்த மீட்டு எடுக்க
உபபயவ்வொகித்த்த முறறைகள் த்தவ்வொன வமைவ்வொத்த்தத்திற்கு அவமைவ்வொனத்றத்தப்
பரிசவ்வொகப் வபற்றத் த்தந்த்தது.
உள்பள நுறழந்து பூர்வவ்வொங்க ஏற்பவ்வொடுகறளக் கவனிக்கவ்வொமைல் இருக்க
அதுபவ தீலபன மைரணம் வறரக்கும் வகவ்வொண்டு வந்து நிறத்தியது.
அறத்தத் த்தடுத்து நிறத்த்த பவண்டிய வபவ்வொறப்பவ்வொளரவ்வொகயிருந்த்த தீட்சித்க்கு
அப்பபவ்வொது உளவத்துறறை வகவ்வொடுத்த்த பகவலமைவ்வொன அறிக்றக, " இத்தற்குப்
பிறைகு புலகளின அரசியல் த்தந்திரம் இருக்கிறைது" எனபத்தவ்வொக இருந்த்தது.
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வமைவ்வொத்த்த அறமைதிக்கும் சட்ட ஒழுங்குமுறறைகளுக்கு இந்திய
அறமைதிப்பறட த்தவ்வொன இனி வபவ்வொறப்பு எனறை சூழ்நிறலயில் படகில்
இலங்றகறய பநவ்வொக்கி பயணித்து வந்த்த 17 விடுத்தறலப்புலகறளக்
றகது வசய்த்தது முத்தல் த்தவற எனறைவ்வொல், அவர்கறள இலங்றகயிடம்
ஒப்பறடத்த்தது முக்கியத் த்தவறைவ்வொகவம் முடிந்து விட்டது.
அறமைதிப்பறட நிறனத்து இருந்த்தவ்வொல் அந்த்தக் றகது சம்பவம் வவளிபய
வத்தரியவ்வொமைல் அப்பபவ்வொபத்த அறத்த முடித்து இருக்கலவ்வொம். பமைவ்வொப்பம் பிடித்த்த
வஜயவர்த்பன துள்ளிக் குதித்து வந்த்ததும், இறத்தபய கவ்வொரணம் கவ்வொட்டி
பவ்வொதுகவ்வொப்பு அறமைச்சரவ்வொக இருந்த்த அதுலத் முத்தல " அவர்கறள
விடுத்தறல வசய்யக் கவ்வொரணமைவ்வொக நீங்கள் இருந்த்தவ்வொல் நவ்வொனும் எனறனச்
சவ்வொர்ந்த்தவர்களும் அறமைச்சரறவயில் இருந்து வவளிபயறிவிடுபவவ்வொம் "
எனற மிரட்டத் வத்தவ்வொடங்க வஜயவர்த்பன அறமைதியவ்வொகி விடபவண்டிய
சூழ்நிறல. உறதியவ்வொன முடிவ எடுக்க பவண்டிய தீட்சித் அப்பபவ்வொதும்
அறமைதி கவ்வொக்க, வகவ்வொழும்பு வசனறைவ்வொல் சித்ரவறத்தக்கு ஆளவ்வொக பநரிடும்
எனற சயறனடு சுறவத்து பிடிபட்டுருந்த்த 17 பபர்களும் மைரணமைறடய
பிரச்சறனகள் விஸ்ரூபம் எடுத்த்தது.
அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன குமைரப்பவ்வொ, புபலந்திரனுக்குத் திருமைணம்
ஆகியிருந்த்தது. இவர்களுக்கு எப்படி இருந்து இருக்கும். இலங்றக
ரவ்வொணுவத்திற்குச் சிம்மை வசவ்வொப்பனமைவ்வொக இருந்த்த இவர்களின மைரணம்
பிரபவ்வொகரனுக்கு எத்த்தறன பவ்வொதிப்புகறள உருவவ்வொக்கியிருக்கும்?
ஆனவ்வொல் இறத்தத் த்தடுக்க முயற்சித்த்த இந்தியத் தூதுவர், த்தளபதி
வஜனரல் ஹக்கிரட் சிங், பபவ்வொனறைவர்களின வமைவ்வொத்த்த உறழப்பும்
அதுலத் முத்தலயின கடுறமையவ்வொன பிடிவவ்வொத்தத்த்தவ்வொல் பத்தவ்வொற்றவிட்டது.
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அவர்கள் வஜயித்த்தவ்வொர்கள் எனபறத்த விட இவர்கள் அத்தற்குக்
கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்த்தவ்வொர்கள் எனபது த்தவ்வொன இங்கு முக்கியம்.
இந்த்தக் குழப்பத்திற்கிறடபய இந்திய அறமைப்பறடக்குத்
த்தறலறமைபயற்ற வந்த்த த்தளபதிக்கும் அரசவ்வொங்கம் சவ்வொர்பவ்வொளரவ்வொன
தீட்சித்க்கும் சரியவ்வொன புரிந்துணர்வ இல்றல. மைறறைமுகமைவ்வொக இருவரின
பறகறமையும் வளர்ந்து வகவ்வொண்படயிருந்த்தது.
தீட்சித்க்கு நவ்வொன வசவ்வொல்வறத்த நீ பகள்? எனறை மைபனவ்வொபவ்வொவம்.
த்தளபதிக்பகவ்வொ எனக்குக் கட்டறளயிட நீ யவ்வொர்? எனறை நியவ்வொயமைவ்வொன
பகவ்வொபம்,
அனறறைய சூழ்நிறலயில் பநர்றமையவ்வொன வழியில் அறமைதிப்பறடயின
வசயல்பவ்வொடுகறளக் வகவ்வொண்டு வசல்ல அத்த்தறன முயற்சிகறள
எடுத்த்தவர் எனறைவ்வொல் இந்த்தத் த்தளபதி த்தவ்வொன. றகது வசய்யப்பட்ட
புலகறள ஒப்பறடத்த்தவ்வொல் முற்றிலும் பவற பவ்வொறத்தக்குப் பயணிக்க
பவண்டியிருக்கும் எனற அவர் கத்தறியது எவருக்கும் அப்பபவ்வொது
புரியவில்றல. புரிந்த்தபபவ்வொது வமைவ்வொத்த்தமும் றகமீறியிருந்த்தது.
வஜயவர்த்பன எதிர்பவ்வொர்த்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்த கலவரம் வவடிக்க
அதுவறரக்கும் புலகளுக்குக் வகவ்வொடுக்கப்பட்டுருந்த்த வபவ்வொதுமைனனிப்றப
விலக்க அது பமைலும் எரியும் வநருப்பில் எண்வணய் ஊற்றியது பபவ்வொல்
ஆயிற்ற.
கலவரங்கறள இந்தியவ்வொவிற்குத் வத்தரிவிக்க, நடந்த்த மைந்திர
ஆபலவ்வொசறனகளுக்குப் பிறைகு விடுத்தறலப்புலகளின றகயில் உள்ள
ஆயுத்தங்கறள வலுக்கட்டவ்வொயமைவ்வொகப் பிடுங்க உத்த்தரவ வர
வபவ்வொங்கியிருந்த்த பவ்வொறனறயத் த்தறரயில் பபவ்வொட்டு உறடத்த்தவ்வொகிவிட்டது.
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பிறைவகனன? அவசரம். அலங்பகவ்வொலம், இறதியில் அவமைவ்வொனம்.
உச்சகட்டமைவ்வொய் இனி இந்தியவ்வொவடன பபவ்வொரிட்டுத்த்தவ்வொன ஆக பவண்டும்
எனற பிரபவ்வொகரன தீர்மைவ்வொனமைவ்வொய் நம்புவத்தற்கு முன அவர் த்தரப்பு
விசயங்கறள, ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்திக்கு (12.10.1987 முத்தல் 13,01,1988)
வறரக்கும் கடித்தம் வவ்வொயிலவ்வொகத் வத்தரியப்படுத்த்த ஒவவவவ்வொரு கடித்தமும்
ரவ்வொஜீவ றகக்குக் கிறடத்த்த பபவ்வொது அவருக்கு உளவத்துறறை வகவ்வொடுத்த்த
த்தகவல் " அவர்கள் வலுவிழந்து வகவ்வொண்டுருக்கிறைவ்வொர்கள் " எனகிறை
அடிப்பறடயில் இருந்த்த கவ்வொரணத்த்தவ்வொல் ரவ்வொஜீவ அந்த்தக் கடித்தங்கறளப்
வபவ்வொருட்படுத்த்தவ்வொமைல் இருக்க முற்றியது தீரவ்வொப் பறக.
மைக்கறள மிரட்டுத்தல், த்தவ்வொக்குத்தல், எறிகறண வீச்சு, அப்பவ்வொவிகள் சவ்வொவ,
எனற வத்தவ்வொட்டுத் வத்தவ்வொடரும் வசவ்வொந்த்தங்கள் பபவ்வொல் மைக்கள் வமைவ்வொத்த்த
அறமைதிறயயும் இழந்த்த பபவ்வொது பவ்வொரபட்சம் இல்லவ்வொமைல்
விடுத்தறலப்புலகளின பினனவ்வொல் அணிதிரளத் வத்தவ்வொடங்கினர்.
கவ்வொட்டுப்பவ்வொறத்த புதிது. பமைபல இருந்து வரும் கட்டறளகளும்
விபனவ்வொத்தம்.
எவறர அடிப்பது? எவறர பிடிப்பது?
இந்திய வீரர்கள் மைவ்வொண்டு பபவ்வொனவ்வொர்கள்.
உளவத்துறறை வகவ்வொடுத்துக்வகவ்வொண்டுருக்கும் த்தகவல்களுக்கும், பபவ்வொறர
த்தறலறமைபயற்ற நடத்திக்வகவ்வொண்டுருந்த்த த்தளபதி மூலம் அனுப்பப்பட்ட,
உள்பள நடந்து வகவ்வொண்டுருக்கும் எத்தவ்வொர்த்த்த சூழ்நிறல அறிக்றகக்கும்
முரண்பவ்வொடுகளின வமைவ்வொத்த்த வடிவமைவ்வொய் இருந்த்தது. ஆட்சியவ்வொளர்கள்
உளவத்துறறைக்குக் வகவ்வொடுத்த்த மைதிப்பு எனபறத்தக் கறடசி வறரக்கும்
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உண்றமை நிலவரத்திற்கும் வகவ்வொடுத்து இருந்த்தவ்வொபல புதிய பவ்வொறத்த
அனபறை கிறடத்து இருக்கும்.
வகவ்வொடுக்க எவருபமை இல்றல எனபறத்த விட அந்த்த அறிக்றககள்
ரவ்வொஜவ கவ்வொந்திக்குச் வசனறவிடக்கூடவ்வொது எனபதிலும் கறடசி
வறரக்கும் உறதியவ்வொய் இருந்த்தனர். த்தறலறமைத் த்தளபதி திபபந்த்தர் சிங்
பினனவ்வொளில் இறத்த அவர் புத்த்தகத்தில் வசவ்வொல்ல
வருத்த்தப்பட்டுருக்கிறைவ்வொர்.
பத்தர்த்தல் மூலம் பத்தர்ந்வத்தடுக்கப்பட பவண்டிய வபவ்வொம்றமை அரசு
எனபறத்த இந்தியவ்வொ மைட்டும் எதிர்பவ்வொர்க்கவில்றல. வஜயவர்த்பனவம்
அது பபவ்வொனறை ஒரு வபவ்வொம்றமைறயத் த்தவ்வொன எதிர்பவ்வொர்த்துக்
கவ்வொத்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர். வலுவவ்வொனவர்கள் வந்த்தவ்வொல் அதுபவ
எதிர்கவ்வொலத்திற்கு விபரீத்தத்றத்த உருவவ்வொக்கிவிடும் அல்லவவ்வொ?
சிங்கள த்தந்திரத்தில் அனறறைய இந்திய ஆட்சிப் வபவ்வொம்றமைகள் எனன
வசய்வவ்வொர்கள்? எனன வசய்ய முடியும் எனபறத்தக்கூட உளவத்துறறை
உணரத் த்தயவ்வொரவ்வொய் இல்றல எனபது வமைவ்வொத்த்ததிலும் பசவ்வொகமைவ்வொன
ஆச்சரியம்.
இந்த்தப் வபவ்வொம்றமை அரசு மூலம் முத்தலறமைச்சரவ்வொகத்
பத்தர்ந்வத்தடுக்கப்பட்ட வரத்தரவ்வொஜப்வபருமைவ்வொள் த்தங்களுறடய ஆட்சி
அதிகவ்வொர அலுவலகத்றத்தத் திருபகவ்வொணமைறலயில் றவத்து ஆள
விரும்பினர். இதில் விருப்பம் இல்லவ்வொத்த வஜயவர்த்பன அங்கு
அவர்களுக்குத் பத்தறவப்படும் கட்டிடங்கள் வகவ்வொடுக்க மைறக்கத்
பத்தர்ந்வத்தடுத்த்தவர்கள் வநவ்வொந்த்தவர்களவ்வொக இருந்த்தனர். ஒப்பந்த்தப்படி
அதிகவ்வொரப் பகிர்வம் வகவ்வொடுக்கத் த்தயவ்வொரவ்வொய் இல்றல.
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வஜயவர்த்பன அரசியல் ஓய்வ வபற்றை 1988 இறதி வறரக்கும்
இப்படித்த்தவ்வொன பபவ்வொய்க்வகவ்வொண்டுந்த்தது. இவர்கறள ஆட்சி எனறை
வபயரில் உள்பள அமைர றவக்க பவண்டும் எனபறத்த விரும்பிய
இந்தியவ்வொ அவர்கள் வலுவவ்வொனவர்களவ்வொக மைவ்வொற்றை ஏன முயற்சிக்க
வில்றல எனபறத்த விடப் பிபரமைத்தவ்வொசவ்வொ உள்பள வந்த்த பபவ்வொது கூட
இதில் எவரும் அக்கறறை வசலுத்த்தவம் த்தயவ்வொரவ்வொய் இல்றல.
இந்திய வரிப்பணத்றத்தக் வகவ்வொண்டு பபவ்வொய்க் வகவ்வொட்டி தீர்த்து ஆடி
அலங்பகவ்வொலப்படுத்தி அவமைவ்வொனப்பட்டு இறதியில் இது பபவ்வொனறை
முறறைப்படியவ்வொன விசயங்களில் கூட ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்திக்கு வத்தளிவவ்வொன
முறறையில் எவரும் புரிய றவக்கத் த்தயவ்வொரவ்வொய் இல்றல.
இந்தியவ்வொ எனறை இறறையவ்வொண்றமை மிக்க நவ்வொட்டின வகபௌரவம் எனபறத்த
சவ்வொக்கறடயில் வகவ்வொட்டி கவிழ்த்த்த அதிகவ்வொர வர்க்கத்தினர் ரவ்வொஜீவ
கவ்வொந்திக்கு வவ்வொழ்நவ்வொள் முழுக்கப் பபவ்வொக்க முடியவ்வொத்த களங்கத்றத்த
உருவவ்வொக்கியிருந்த்தனர்.
பினனவ்வொல் வந்த்த பிபரமைத்தவ்வொசவ்வொவிடமும் முரண்பட்டு முட்டி
பமைவ்வொதிக்வகவ்வொண்டு இருந்த்தனர். பல வித்தங்களிலும் த்தனனுறடய
வசல்வவ்வொக்றக இழந்து இருந்த்த ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி அப்பபவ்வொது இந்தியவ்வொவில்
வத்தவ்வொடங்கப் பபவ்வொகினறை பத்தர்த்தல் அறிவிப்புக் கவ்வொரணமைவ்வொகத் த்தனனுறடய
பத்தவ்வொல்வி வமைவ்வொத்த்தமும் வவளிபய வத்தரிந்து விடுபமைவ்வொ எனற
அறமைதிப்பறட இலங்றகயில் இருந்து வவளிபயறைபவண்டிய விலகறல
த்தள்ளிப்பபவ்வொட்டுக் வகவ்வொண்பட வந்த்தவ்வொர்.
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இந்த்தப் பிரச்சறனகளில் வத்தவ்வொடக்கம் முத்தல் பவ்வொய்ந்த்தவர்கள் இந்திய
உளவத்துறறையினர். இவர்களுக்கு பமைபல வவ்வொனளவ்வொவிய அதிகவ்வொரம்
உள்ளவரவ்வொகப் பவ்வொய்ச்சல் கவ்வொட்டியவர் தீட்சித்.
இறதியில் பலகடவ்வொ ஆகியவத்தனனபவவ்வொஅமைரர் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி.
ஆனவ்வொல் இத்த்தறன விசயங்களிலும் பத்தவ்வொற்றை உளவத்துறறையினர் ஒரு
வறகயில் அனபறை சில அவர்கள் பவ்வொணியிலவ்வொன நல்ல விசயங்கறளச்
வசய்யத் வத்தவ்வொடங்கினர். பிரபவ்வொகரனுக்குச் சமைமைவ்வொக இருந்த்த
மைவ்வொத்றத்தயவ்வொறவ வறளத்துப் பபவ்வொட்டதும், விடுத்தறலப்புலகளின
உளவத்துறறை த்தறலவர் வபவ்வொட்டு அம்மைன பயணித்த்த கவ்வொரில்
வவடிகுண்டு றவக்கும் அளவிற்கு அவறர மைவ்வொற்றியதும், கிட்டு பமைல்
வவடிகுண்டு வீசி அவரின கவ்வொறலப் பபவ்வொக்கியதும் நடந்த்தது.
அதுபவ இறதி வறரக்கும் மைவ்வொற்றைம் வபறைவ்வொமைல் ஆயுத்தக்வகவ்வொள்முத்தல்
வசய்துவிட்டு, கிட்டு பயணித்து வந்த்த கப்பறல மைவ்வொத்றத்தயவ்வொ மூலம்
கண்டு வகவ்வொண்ட இந்திய கப்பற்பறட சுற்றிவறளக்க
ஆயுத்தக்கப்பறலயும் த்தனறனயும் அழித்துக்வகவ்வொண்டு
விடுத்தறலப்புலகளின வரலவ்வொற்றில் கிட்டு வீரமைரணம் எய்தினவ்வொர்.
அனற த்தவ்வொன இந்திய உளவத்துறறையிடம் விறல பபவ்வொயிருந்த்த
மைவ்வொத்றத்தயவ்வொவின துபரவ்வொகத்றத்தக் கண்டு உணர கவ்வொரணமைவ்வொக
அறமைந்த்தது. இது பபவ்வொனறை மூனறைவ்வொந்த்தரக் கவ்வொரியங்களில் வகட்டியவ்வொக
இருந்த்தவர்கள் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி மைரணத்திலும் இருந்து இருக்கலவ்வொபமை?
ஆனவ்வொல் இறத்த விட வமைவ்வொத்த்ததிலும் வகவ்வொடுறமை இந்திய
அறமைதிப்பறடயின வத்தவ்வொடக்கம் முத்தல் கத்தவ்வொநவ்வொயகன பபவ்வொல்
கவ்வொட்சியளித்த்தவரும், பிரபவ்வொகரறன அழிக்கவ்வொமைல் விட்டு விடுபவனவ்வொ
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எனற வடல்ல அபசவ்வொகவ்வொ உணவ விடுதி முத்தல் இறதி பறட விலக்கல்
வறரக்கும் உறமிக்வகவ்வொண்டுருந்த்த தீட்சித், பினனவ்வொல் அவர் எழுதிய
புத்த்தகத்தில் நடந்த்த நிகழ்வகறளப்பற்றி, பிரபவ்வொகரறனப் பற்றி எப்படி
எழுதியுள்ளவ்வொர் வத்தரியுமைவ்வொ?
"நவ்வொன பவ்வொர்த்த்தவறரக்கும் மைற்றைப் பபவ்வொரவ்வொளிகுழுக்களின த்தறலவறர விட
எல்லவ்வொவித்தங்களிலும் பிரபவ்வொகரன பமைம்பட்டவரவ்வொகக் கவ்வொணப்பட்டவ்வொர்.
இவறரப் பற்றித் த்தப்பவ்வொகப் புரிந்து றவத்துருக்கினபறைன. இவரது
ஆழமைவ்வொன லட்சியம், அரசியல் அறிவ, ரவ்வொணுவ பபவ்வொர்த்த்தந்திரங்கள்,
பபவ்வொர்த்திறைறமைகறள நவ்வொன ஏற்றக்வகவ்வொள்ளத்த்தவ்வொன பவண்டும்.
இவருறடய மைதிநுட்பம் நிறறைந்து பல சவ்வொத்தறனகறளப் பபவ்வொற்றைத்த்தவ்வொன
பவண்டும். அறமைதிப்பறடகளின பபவ்வொருக்குத் த்தவ்வொக்குப் பிடித்துத்
வத்தவ்வொடர்ந்து பபவ்வொரவ்வொட்டத்றத்த முன நடத்திய கவ்வொரணத்த்தவ்வொல் இவர்
மைக்களின ஆத்தர்ஷ்ண நவ்வொயகனவ்வொக மைதிப்றபப் வபற்றைவ்வொர் "
" த்தமிழீழ லட்சியத்தில் பிரபவ்வொகரனிடமிருந்த்த த்தணியவ்வொத்த பவட்றக, தீரவ்வொத்த
வவறி, வத்தவ்வொடர்ந்த்த பபவ்வொரவ்வொட்டங்கள் அத்த்தறனயிலும் இழக்கவ்வொத்த மைன
உறதி ஆகியவற்றறை நவ்வொங்கள் குறறைவவ்வொக மைதிப்பீடு வசய்த்தறமைபய
இந்தியவ்வொ வசய்த்த மைவ்வொவபரும் த்தவறைவ்வொகும் "
வசிஷ்டர் வவ்வொயவ்வொல் பிரம்மைரிஷி எனறை பட்டம் பபவ்வொல?
கவ்வொரணம் இவரும் முனி பிடித்த்தவர் பபவ்வொலத்த்தவ்வொன எப்பபவ்வொதும்
பகவ்வொபப்பவ்வொர்றவயவ்வொய் வவ்வொழ்ந்த்தவர். இவர் எளித்தவ்வொகப் பவ்வொரவ்வொட்டுறர
வழங்கி விட்டுப் பபவ்வொய்விட்டவ்வொர்.
இவர் உருவவ்வொக்கிய இவரவ்வொல் உருவவ்வொக்கப்பட்ட உருக்குறலத்த்த
அடிப்பறட இலங்றக த்தமிழர்களின வவ்வொழ்வரிறமை பபவ்வொரவ்வொட்டங்களின
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எச்சமும் மிச்சமுமைவ்வொய் உலறக ஸ்த்தம்பிக்க றவத்த்த கவ்வொந்தி, இந்திரவ்வொ
மைரணத்திற்குப்பிறைகு ரவ்வொஜவ கவ்வொந்தி மைரணம் வறரக்கும் வகவ்வொண்டு
வந்து நிறத்தியது.
அவருக்வகனன பபவ்வொய்விட்டவ்வொர்? அகப்பட்டவர் ரவ்வொஜவ கவ்வொந்தி?

(முற்றம்)
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பகுதி - முனற

விதி ரவ்வொஜீவ மைதி பிரபவ்வொகரன
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1. விதி ரவ்வொஜீவ மைதி பிரபவ்வொகரன
புலனகளவ்வொல் அறியப்படும் அத்த்தறன விசயங்கறளயும் நமைக்கு
விஞ்ஞவ்வொனம் உணர்த்துகிறைது. விஞ்ஞவ்வொனத்றத்தப் வபவ்வொறத்த்த வறரயில்
இறதி முடிவ எனபறத்தத் தீர்மைவ்வொனமைவ்வொய் கவ்வொட்டி விடும்.
இல்றலவயனறைவ்வொல் அறத்தக் குறித்து எவரும் கவறலப்படுவதில்றல.
அடுத்த்த ஆரவ்வொய்ச்சிக்கு அவர்கள் நகர்ந்து விடுவவ்வொர்கள்.
கவ்வொரணம் கிறடக்கும் முடிவ முக்கியம். வவகுஜனம் ஏற்றக்வகவ்வொள்வது
அறத்தவிட முக்கியம்.
வளர்ந்த்த வளரும் விஞ்ஞவ்வொனத்தின அடிப்பறடபய இது த்தவ்வொன.
விஞ்ஞவ்வொனத்த்தவ்வொல் முகம் வத்தரியவ்வொமைபல நீங்களும் நவ்வொனும் உறைவவ்வொட
முடிகினறைது. வமைய்ஞவ்வொனத்தின பவ்வொறத்த எனபது முற்றிலும் பவறைவ்வொனது.
முடிந்த்தவறரக்கும் அனறப எண்ணங்களவ்வொல் கடத்த்த முடியும். அனபு
சூழ் உலகம் எனபறத்த நவ்வொம் உள்ளுறை உணர்ந்த்தவ்வொல் மைட்டுபமை உணர
முடியும்.
எத்தறனயும் அறிவவ்வொல் பவ்வொர்த்து ஒவவவவ்வொனறறையும் உணரவ்வொமைல் உளறை
முடியும். உருக்குறலக்குவம் நம்மைவ்வொல் முடியும். வவ்வொழ்க்றகயில் பவ்வொதிப்பு
எனபது பசவ்வொத்தறனகள் வந்த்தவ்வொல் மைட்டுபமை வத்தரியும். அத்தன பவ்வொதிப்புகள்
நமைக்கு உணர்த்தும். உணர்ந்த்தவர்கள் அனுபவசவ்வொலகள். வவ்வொழும்
வறரக்கும் உணரவ்வொத்தவர்கள் த்தவ்வொன மைட்டுமைல்லவ்வொது த்தங்களின
த்தறலமுறறைகறளயும் மைனதின வலறமைறய, சக்திறய
உணரவ்வொத்தவர்களவ்வொக மைவ்வொற்றி விடுகினறைனர்.
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பமைறல நவ்வொடுகளுக்கும் இந்தியவ்வொவிற்கும் உள்ள பவறபவ்வொடு எனபபத்த
இங்கிருந்து த்தவ்வொன வத்தவ்வொடங்குகிறைது. புலனகளுக்கு அப்பவ்வொற்பட்ட
விசயங்களில் கவனம் வசலுத்தியவர்கள் இந்தியவ்வொவில் த்தவ்வொன அதிகம்.
பல்லவ்வொயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முனனவ்வொபல இந்தியவ்வொவில் உருவவ்வொன
கலவ்வொச்சவ்வொரம் எனபது பமைற்கித்திய நவ்வொடுகள் ஒவவவவ்வொனறம்
உருவவ்வொவத்தற்கும் முனனவ்வொபல உருவவ்வொனது. இந்தியவ்வொ ஒவவவவ்வொனறிலும்
உச்சத்தில் இருந்து. வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொரத்தில், கறலகளில், பண்பவ்வொட்டில்,
நவ்வொகரிகத்தில் பமைம்பட்டு இருந்த்தவ்வொர்கள்.
பறடவயடுப்புகளும், பபவ்வொர் எனறை வபயரில் இந்தியவ்வொறவ ஆதிக்கம்
வசலுத்தி இங்கிருந்து திருடிச் வசனறை வசல்வங்களவ்வொல் மைட்டுபமை
இனறறைய ஒவவவவ்வொரு பமைறலநவ்வொடுகளும் வளர்ந்த்த நவ்வொடுகளவ்வொக இனற
மைவ்வொறி உள்ளது.
பமைறல கலவ்வொச்சவ்வொரத்தின வத்தவ்வொடக்கவமைனபது ஒனற எண்ணங்கறள
இங்கிருந்து கடன வபற்ற இருப்பவ்வொர்கள் அல்லது வந்து கற்ற
இருப்பவ்வொர்கள். ஆனவ்வொல் இனற வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக மைவ்வொறியுள்ளது. த்தனிப்பட்ட
வகவ்வொள்றகயவ்வொக இருந்த்தவ்வொலும், வத்தவ்வொழில் ரீதியவ்வொன சிந்த்தறனகளவ்வொக
இருந்த்தவ்வொலும் பமைற்கத்திய நவ்வொடுகளில் இருந்து இந்தியவ்வொவிற்கு வந்த்தவ்வொல்
மைட்டுபமை மைரியவ்வொறத்த எனகிறை ரீதியில் அடிறமை மைபனவ்வொபவ்வொவத்தில் நம்
சிந்த்தறனகள் மைவ்வொறியுள்ளது.
பவ்வொரத்தப் பண்பவ்வொட்றட றவத்து இந்த்த நவ்வொட்றட ஆனமிக நவ்வொடு எனற
அறழத்த்தவ்வொர்கள். உணர்ந்த்தவர்கறள ரிஷிகள், ஞவ்வொனிகள்,
முனிவர்கள்,பயவ்வொகிகள், சித்த்தர்கள் எனற பல்பவற வபயர்களில்
அறழக்கப்பட்டனர். அவர்களவ்வொல் உலகிற்கு உணர்த்த்தப்பட்ட
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அத்த்தறன விசயங்களும் நவீன கவ்வொல விஞ்ஞவ்வொனத்திற்குச் சம்மைந்த்தம்
இல்லவ்வொத்தது.
விஞ்ஞவ்வொனம் எனபது மைனித்தனின புறைவவ்வொழ்க்றகறயப் பற்றி
பயவ்வொசிக்கினறைது. வமைய்ஞவ்வொனம் எனபது மைனித்தர்களின அக
வவ்வொழ்க்றகறயப் பற்றி கற்றக் வகவ்வொடுக்கினறைது.

இந்தியவ்வொவில் உருவவ்வொன ஒவவவவ்வொரு த்தத்துவங்களும் முத்தலல் உனறன
நீ உணர் எனபத்தவ்வொகத்த்தவ்வொன இருக்கிறைது.
ஒவவவவ்வொரு கவ்வொலகட்டத்திலும் இறடச்வசருகல் உருவவ்வொகி இனற
ஒவவவவ்வொருவரும் நவ்வொன கடவள். நவ்வொபன கடவள் எனற பவடம்
பபவ்வொட்டுக்வகவ்வொள்ளும் அளவிற்கு உருமைவ்வொற்றைம் அறடந்துள்ளது.
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உணர்ந்த்தவர்கள் உருவவ்வொக்கிவிட்டுச் வசனறை வவ்வொனவியல் சவ்வொஸ்திரம்
எனபது அடிப்பறட மைக்களின மூலக்கூற. அவர்கள் பணம்
வசலவழிக்கவ்வொமைல் மைனம் எனறை பவ்வொறத்தயில் வசனற கண்டறிந்த்தவர்கள்.
இனற அத்த்தறனயும் மைறக்கப்பட்ட முடக்கப்பட்ட வவறம் மூட
நம்பிக்றக எனபத்தவ்வொக மைவ்வொறியுள்ளது.
ஒவவவவ்வொரு த்தத்துவங்களும் ஏடுகளவ்வொக, சுவடிகளவ்வொகப் புரியவ்வொத்த
அர்த்த்தத்தில் இருந்த்தது. இறதியில் புறத்தவபவ்வொருளவ்வொகவம் மைவ்வொறிவிட்டது.
இனற பகுத்த்தறிவவ்வொல் ஒத்துக்வகவ்வொள்ள முடியவ்வொத்தது எனபதில் வந்து
நிற்கினறைது. இறடயில் பலர் உருவவ்வொக்கிய மூட நம்பிக்றககளும்
பசர்ந்து அத்தன மிச்சமுள்ள மூச்றசயும் நிறத்திவிடும் சூழ்நிறலக்குக்
வகவ்வொண்டு வந்து நிறத்தியுள்ளது. உள்வவ்வொங்கியவர்களில் அறத்த
ஊருக்குச் வசவ்வொல்ல பவண்டுவமைனறை எண்ணம் வகவ்வொண்டவர்களும்
மிஞ்சவில்றல.
அவர்கள் வசவ்வொல்லவிட்டுப் பபவ்வொன புலனகறள அடக்கியவ்வொள
பவண்டும் எனபது இப்பபவ்வொது எந்த்த வடிவத்தில் வந்துள்ளது? நவீன
பயவ்வொகவ்வொ எனற வபயர் மைவ்வொற்றைத்துடன சர்வபத்தச சவ்வொமியவ்வொர்கள் எனறை
கவ்வொமை அவத்தவ்வொரத்தில் வந்து முடிந்துள்ளது. நம்முறடய கறலறய
நம்மிடபமை விற்ற கவ்வொசு பவ்வொர்த்துக் வகவ்வொண்டு இருக்கிறைவ்வொர்கள்.
இத்தனவ்வொபலபய இனறறைக்கு வமைய் ஞவ்வொனம் எனறை வவ்வொர்த்றத்த
பகள்விக்குறியவ்வொகக் மைவ்வொறியுள்ளது.
ஒனறறை நம்புவர்களுக்கு வவ்வொழ்க்றக முழுவதும் எப்பபவ்வொதுபமை
பிரச்சறனகள். நல்லபத்தவ்வொ வகட்டபத்தவ்வொ எறத்தயும் நம்மைபவ்வொமைல் த்தன
முயற்சிபய இறதியில் வவற்றி த்தரும் எனபவர்கள் மூலம் த்தவ்வொன இந்த்த
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உலகம் மைவ்வொறியுள்ளது. இவர்கறள சமூகம் புரட்சி நவ்வொயகன
எனகிறைவ்வொர்கள். இவர்கள் மூலம் ஒவவவவ்வொரு கவ்வொலகட்டத்திலும் மைக்கள்
அறமைதி இழந்து அது த்தவ்வொன வவ்வொழ்க்றக எனபத்தவ்வொகவம் மைவ்வொறியுள்ளது.
வவ்வொழ்வில் நவ்வொம் அறடயும் வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொர ரீதியவ்வொன வவற்றி எனபது
பவற. நவ்வொம் வபறம் மைன அறமைதி எனபதும் பவற. இரண்டுபமை
வவவபவற முறனகள். ஒவவவவ்வொருவரும் த்தவ்வொங்கள் வகவ்வொண்டுள்ள
வவ்வொழ்க்றகயின வவ்வொயிலவ்வொகபவ இத்தறன அறடகினறைவ்வொர்கள்.
" ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி படுவகவ்வொறல " எனறை இந்த்த வவ்வொர்த்றத்தகளுக்குப்
பினனவ்வொல் இனற வறர நம்முறடய கண்களுக்குப் புலனவ்வொகவ்வொத்த
சர்வபத்தச அரசியறலப் பபவ்வொல அறிவக்கு எட்டவ்வொத்த பல விசயங்களும்
கலந்பத்த உள்ளது.
இந்தியவ்வொவில் கடந்த்த அறர நூற்றைவ்வொண்டுகளின பக்கத்தில் நடந்த்த
மைகவ்வொத்மைவ்வொ கவ்வொந்தி, இந்திரவ்வொ கவ்வொந்தி படுவகவ்வொறலகளுக்கு அடுத்து ரவ்வொஜீவ
கவ்வொந்தி பகவ்வொர மைரணம்.
சுட்டுக்வகவ்வொல்லப்பட்டவ்வொர் எனபறத்த வசய்தித் த்தவ்வொளில் படித்து விட்டு
நகர்ந்து விடுகினபறைவ்வொம்.
மைவ்வொணவர்களுக்கு விடுமுறறை, பத்திரிக்றககளுக்கு அத்தன புலனவ்வொய்வ
அறிக்றககள், த்தறலவர்களுக்கு அதிகவ்வொரப் பபவ்வொட்டி. ஆனவ்வொல்?
இந்தியவ்வொவில் நடந்த்த மூனறிலும் ஏரவ்வொளமைவ்வொன ஓற்றறமைகள்.
ஏறைக்குறறைய ஒனற. பவ்வொறத்தகள் பவற. பநவ்வொக்கம் பவற. முடிவ ஒனற.
கவ்வொந்தி சுடப்படுவத்தற்கு முனபு, இவறரச் சுடப்பபவ்வொகிறைவ்வொர்கள் எனற உள்
வட்டவ்வொரத்திற்குள் இருந்த்த அத்த்தறன பபர்களுக்கும் வத்தரியும்.
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கவ்வொந்திக்பக எனனுறடய இறதி பநரம் வநருங்கி விட்டது எனபறத்த
அவர் உள் மைனம் உணர்த்தி விட்டது. அவபர அவரது தினசரி
குறிப்பில் கூட எழுதி றவத்து விட்டவ்வொர்.
அப்பபவ்வொது இறத்த உணர்ந்த்தவர்களில் கவ்வொப்பவ்வொற்றபவர்கள் எவரும்
த்தயவ்வொரவ்வொய் இருக்கவில்றல எனபறத்த விடக் கவ்வொந்தி எப்பபவ்வொது சவ்வொவவ்வொர்
எனபறத்தத்த்தவ்வொன எதிர்பவ்வொர்த்து கவ்வொத்துக் வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்கள். அவறர
உண்றமையிபலபய கவ்வொப்பவ்வொற்றி விட பவண்டும் எனற
நிறனத்த்தவர்கறளக் கூடப் பிர்லவ்வொ மைவ்வொளிறகயில் இருக்க " சூழ்நிறல "
அனுமைதிக்கவில்றல. முடிவக்கு அவரும் கவ்வொரணம். முயனறைவர்களின
பநவ்வொக்கமும் கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்த்தது.
இந்திரவ்வொ கவ்வொந்தி சுடப்படுவத்தற்கு முனபு, உளவத்துறறை அறிக்றக
தினந்பத்தவ்வொறம் கத்தறியது. உள் வட்டவ்வொரத்தில் பவ்வொதுகவ்வொப்புச்
சமைவ்வொச்சவ்வொரத்தில் சீக்கியர்கள் எவரும் பவண்டவ்வொம். ஒவவவவ்வொரு
நிகழ்றவயும் உற்றக் கவனியுங்கள் எனற.
ஆனவ்வொல் அனற " நவ்வொங்கள் பமைம்சவ்வொஹிப்றப வகவ்வொல்லக்
கூடியவர்களவ்வொ?" எனற கண்ணீர் விட்டுக் பகட்டவர்கறள நம்பி
ஆர்.பக.த்தவவ்வொண் அனுமைதித்த்த அனுமைதி எனபது இறதியில் இந்திரவ்வொ
கவ்வொந்திக்குக் கவ்வொலனிடம் வசல்ல வகவ்வொடுத்த்த அனுமைதி சீட்டவ்வொக மைவ்வொறியது.
எனபறைவ்வொ தீர்மைவ்வொனிக்கப்பட்ட ஒவவவவ்வொனறம் குறிப்பிட்ட கவ்வொலகட்டத்தில்
வந்து முடிந்து விடுகிறைது. இதுவவவ்வொரு புலம்பல் எனற
எடுத்துக்வகவ்வொள்வறத்த விட இறைப்பத்தற்கு முத்தல் நவ்வொள் முந்றத்தய வவ்வொரம்
வீட்டில் வயத்தவ்வொனவர்கள் நடவடிக்றககறள உற்றக் கவனித்துப்
பவ்வொருங்கள். நம்மிடம் அப்பபவ்வொது அவர்கள் வசவ்வொனனறத்த இனற
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நிறனவில் வகவ்வொண்டு வவ்வொருங்கள். " நவ்வொறள நவ்வொன இருக்க மைவ்வொட்படன "
எனற றத்தரியமைவ்வொகச் வசவ்வொல்லவிட்டு அபத்த பபவ்வொல்
த்தறலசவ்வொய்ந்த்தவர்களும் இருக்கிறைவ்வொர்கபள? எப்படி?
அதீத்த மைபனவ்வொரீதியவ்வொன கவ்வொரணங்கள், உள் மைன பவகம் எனற
எத்த்தறனபயவ்வொ நமைக்குச் சவ்வொத்தகமைவ்வொன விஞ்ஞவ்வொன வவ்வொர்த்றத்தகறளப்
பபவ்வொலச் சமைவ்வொத்தவ்வொனப்படுத்திக்வகவ்வொண்டவ்வொலும் தீர்மைவ்வொனிக்கப்பட்டறவகள்
திறச திரும்பவ்வொமைபல அத்தன பயணத்றத்தத் வத்தவ்வொடங்கி முடியும் பநரத்தில்
முடிவவ்வொய் வந்து நிற்கிறைது.
இந்த்த " சூழ்நிறல" த்தவ்வொன ரவ்வொஜீவ மைரணத்திலும் இருக்கிறைது.
வகவ்வொல்வத்தற்கவ்வொன கவ்வொரணங்கள், வகவ்வொல்ல பவண்டும் எனற
நிறனத்த்தவரின நியவ்வொயங்கள் எனறை இரு பக்கத்றத்தயும் விட
ஸ்ரீவபரும்புதூர் எனறை இடத்திற்கு இவறரக் வகவ்வொண்டு வந்து பசர்த்த்தது
முத்தல் ஆச்சரியம் எனறைவ்வொல், அவரும் இங்கு வந்து த்தவ்வொன நிற்பபன
எனற பிடிவவ்வொத்தமைவ்வொய் வந்து நினறைதும் அடுத்த்த ஆச்சரியம்.
ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி இறைந்த்த தினம் பமை 21 1991 இரவ 10.20. பத்தர்த்தல்
வபவ்வொதுக்கூட்டத்திற்கவ்வொக வடல்லயில் இருந்து கிளம்பியது பமை 20 .
பயணத்றத்த முடித்து விட்டு வடல்லக்கு மீண்டும் வந்து பசர்வத்தற்கவ்வொகக்
குறிக்கப்பட்ட தினம் பமை 22.
அவருறடய வமைவ்வொத்த்த வவ்வொழ்க்றகயின விதி 48 மைணி பநரத்திற்குள்
முடிக்கப்படபவண்டும் எனற எழுத்தப்பட்ட சூத்திரம் எப்பபவ்வொது
வத்தவ்வொடங்கியது வத்தரியுமைவ்வொ?
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இத்தன ஏற்பவ்வொடு வருட வத்தவ்வொடக்கத்தில் வத்தவ்வொடங்கியிருந்த்தவ்வொலும் ஏப்ரல் 30
1991 நள்ளிரவில் கள்ளத்பத்தவ்வொணி மூலமைவ்வொகக் பகவ்வொடியக்கறர கடற்கறர
பகுதியில் உள்பள வந்து இற்ங்கிய சிவரவ்வொசன எனபவர் மூலம்
த்தனனுறடய பயணத்றத்தத் வத்தவ்வொடங்கியது.
ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி இறைப்பத்தற்கு 20 நவ்வொட்களுக்கு முனபு. வசனறனயில்
சிவரவ்வொசன வவ்வொழ்ந்து இருந்த்தவ்வொலும், ஏற்கனபவ ஒப்பறடக்கப்பட்ட
பத்பநவ்வொபவ்வொறவ வகவ்வொனற அழித்த்த பணி நிறறைவக்கு வர, இலங்றக
வசனற பவ்வொரவ்வொட்டுறர வவ்வொங்கி நம்பிக்றக நவ்வொயகனவ்வொக மைவ்வொறி,
ஓப்பறடக்கப்பட்ட அடுத்த்தப் பணிக்கு உள்பள வந்து இறைங்கிய தினம்
இது.
அனறறைய தினம் அங்பகபய த்தங்கி விட்டு மைறநவ்வொள் த்தவ்வொன
வசனறனக்குக் கிளம்பி வந்த்தனர்.
கூட்டணியினரின உறழப்வபனபது உறழப்பவ்வொளர் தினத்தில் இருந்து
த்தவ்வொன வத்தவ்வொடங்கினர்.
சிவரவ்வொசனுக்கு இறைங்கும் வறரக்கும் எந்த்தத் த்தடங்கலும் இல்றல.
வருகினறை பத்தவ்வொணி கறரறயத் வத்தவ்வொடும் முனபு எப்பபவ்வொதும் பபவ்வொலக்
கறரயில் இருப்பவர்கள் வகவ்வொடுக்கும் சங்பகத்த பவ்வொறஷ த்தவ்வொன
அவர்களின வமைவ்வொத்த்த அனுமைதிக்கவ்வொன கடவச்சீட்டு. அனுமைதி
இல்றலவயனறைவ்வொல் அறலறய ரசித்துக்வகவ்வொண்டு நடு இரவவனறைவ்வொலும்
மித்தந்து வகவ்வொண்பட இருக்க பவண்டியது த்தவ்வொன. கறரயில்
இருந்த்தவர்கள் சங்பகத்த பவ்வொறஷகறளத் த்தவ்வொமைத்தமைவ்வொகப் புரிந்து
வகவ்வொண்டவர்களவ்வொல் உருவவ்வொன த்தவ்வொமைத்தம் ஒனற மைட்டும் த்தவ்வொன பத்தவ்வொணி
கறரக்கு வரவ்வொமைல் தூரத்தில் நினற வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
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ஆனவ்வொல் சிவரவ்வொசன அத்தற்குள்பள அங்கிருந்து நீந்தி கறரக்கு வந்து
விடப் படகில் இருந்த்தவர்களும் கறர பசர்ந்த்தனர். பிரபவ்வொகரன
பவ்வொர்றவயில் பட்ட துடிப்பவ்வொனவர்கள் எனறைவ்வொல் அவர்களின
திறைறமையின துள்ளல் வகவ்வொஞ்சம் அதிகமைவ்வொகத்த்தவ்வொன இருக்கும்.
கறடசியில் கடறமையிலும் கண்ணவ்வொய் இருந்து கவ்வொரியத்திலும்
வஜயித்த்தனர்.

வடல்லயில் இருந்து பத்தர்த்தல் பிரச்சவ்வொரத்திற்கவ்வொக கவ்வொங்கிரஸ் கட்சியவ்வொல்
வவ்வொடறகக்கு அமைர்த்த்தப்பட்ட "கிங் ஏர்" விமைவ்வொனத்தின மூலம் முத்தலல்
ஓரிஸ்ஸவ்வொ, ஆந்திரவ்வொ பிறைகு த்தமிழ்நவ்வொடு கறடசியவ்வொகக் கர்நவ்வொடகவ்வொ.
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இது த்தவ்வொன பயணத்திட்டம்.
ஆந்திரவ்வொவில் விசவ்வொகபட்டினத்தில் இருந்து த்தமிழ்நவ்வொட்டுக்குச் வசனறன
வந்து பசர வர பயணத்திட்டம். கிளம்ப நிறனத்த்த பபவ்வொது விமைவ்வொனத்தில்
இருந்த்த கட்டுப்பவ்வொட்டு அறறையுடன வத்தவ்வொடர்பு வகவ்வொள்ளும் பரடவ்வொர் கருவி
பழுத்தறடந்து விட்டது.
முனனவ்வொள் விமைவ்வொன ஓட்டியவ்வொன ரவ்வொஜீவ முயனறம் சரி வசய்ய
முடியவில்றல. நவ்வொறள கிளம்பலவ்வொம் எனற விருந்தினர் மைவ்வொளிறகக்குத்
திரும்ப அத்தற்குள் விமைவ்வொனி சரி வசய்து விட அவரின திரும்பி வர
முடியவ்வொத்த இறதி பயணத்றத்த அங்கிருந்து த்தவ்வொன வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்.
உருவவ்வொன த்தடங்கல்கறள மீறி சரியவ்வொன பநரத்தில் சரியவ்வொன நபர்களிடம்
வகவ்வொண்டு வந்து பசர்த்த்த ஆச்சரியங்கள் நிறறைய உண்டு. அனற
மைவனமைவ்வொகச் சிரித்த்த விதிறயப் பபவ்வொலபவ வவனறைவர்களும்
சிரித்திருப்பவ்வொர்கள்.
வவ்வொழப்பவ்வொடி இரவ்வொமைமூர்த்தி இங்கு நீங்கள் வரபவண்டவ்வொம் எனற இறதி
வறர பபவ்வொரவ்வொடிப் பவ்வொர்த்த்தவர். அவருக்கு இரண்டு கவ்வொரணங்கள்.
வலுவவ்வொன கூட்டணி. இது பபவ்வொக இயல்பிபலபய பபவ்வொரவ்வொட்டக்குணம்
நிறறைந்த்த அவரின ஆளுறமைறய மீறி ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்திக்கு இருக்கும்
பவ்வொதுகவ்வொப்பு அச்சுறத்த்தல்கள். ஆனவ்வொல் மூப்பனவ்வொர் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி வந்து
த்தவ்வொன ஆக பவண்டும் எனற விரும்பினவ்வொர் எனபறத்த விட ரவ்வொஜீவ
கவ்வொந்தியின வருறகக்கு முக்கியக் கவ்வொரணம் பவவறைவ்வொனறம் இருந்த்தது.
ஸ்ரீவபரும்புதூர் பவ்வொரவ்வொளுமைனறை வத்தவ்வொகுதி பவட்பவ்வொளர் மைரகத்தம்
சந்திரபகசர் எனறை அம்மைவ்வொ வயறத்த ஒத்த்த வபண்மைணிக்கு நனறி கடன
கவ்வொட்டும் வித்தமைவ்வொக வந்து த்தனறனபய கடனவ்வொகக் வகவ்வொடுத்து பபவ்வொய்
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மைறறைந்த்தவ்வொர். மைரகத்தம் சந்திரபசகர் இந்திரவ்வொ குடும்பத்தில் உள் அறறை
வறரக்கும் வசனற உலவ்வொவிவிட்டு வருபவர். ரவ்வொஜவ கவ்வொந்தியவ்வொல்
ஆனட்டி எனற அறழப்படுபவர்.
அத்தற்கும் பமைபல அவர் பமைபல றவத்திருந்த்த பவ்வொசத்தின கவ்வொரணமைவ்வொக
ஆந்திரவ்வொவில் இருந்து கிளம்பிய பபவ்வொது உருவவ்வொன த்தடங்கல்கறளயும்
மீறி வந்து பசர்ந்த்தவ்வொர்.
ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி வடல்லயில் இருந்து பயணத்றத்த வத்தவ்வொடங்கிய வபவ்வொழுபத்த
த்தனது பயணத் திட்டத்தில் த்தமிழ்நவ்வொட்டில் உள்ள ஸ்ரீ வபரும்புதூர்
இருக்கினறைத்தவ்வொ? எனபறத்த மீண்டும் ஒரு முறறை பசவ்வொதித்துப் பவ்வொர்த்துக்
வகவ்வொண்டு த்தவ்வொன த்தனது பயணத்றத்த வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்.
அவறரப் வபவ்வொறத்த்தவறரயிலும் த்தவ்வொன கவ்வொங்கிரஸ் கட்சியின
வவற்றிக்கவ்வொக எனபறத்த விடத் த்தவ்வொன மைரியவ்வொறத்த றவத்திருந்த்தவருக்கு
வவ்வொக்கு பசகரிக்க எனறை ரீதியில் த்தவ்வொன ஸ்ரீவபரும்புதூர்
வபவ்வொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்து பசர்ந்த்தவ்வொர்.
அவரின வவ்வொழ்க்றகறயப் வபவ்வொறத்த்தவறரயில் முடிவ வபறை பவண்டிய
இறதிக்கட்டம் இது.
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2.ரவ்வொஜீவ படுவகவ்வொறல புலனவ்வொய்வ பவ்வொறத்த
ரவ்வொஜீவகவ்வொந்தி படுவகவ்வொறல எனபறத்தத் த்தனியவ்வொக ஒரு குழு அறமைத்து
விசவ்வொரிக்கப்பட பவண்டும் எனற வடல்ல உயர் அதிகவ்வொர வட்டத்தில்
தீர்மைவ்வொனிக்கப்பட்டது. படுவகவ்வொறல எனபறத்த விடக் பகவ்வொரமைவ்வொன
முறறையில் நடந்பத்தறியது ஒரு புறைம். மைகவ்வொத்மைவ்வொ கவ்வொந்தி, இந்திரவ்வொ கவ்வொந்தி
பபவ்வொல பநரிறடயவ்வொன சவ்வொட்சிகள், சம்பவங்கள் ஏதும் இல்றல.
இதுபவ வமைவ்வொத்த்த அதிகவ்வொரவர்க்கத்தினருக்குள் ஏரவ்வொளமைவ்வொன கிலறய
ஏற்படுத்தியிருந்து. அப்பபவ்வொது சிபிஐ இயக்குநரவ்வொக இருந்த்தவர்
விஜய்கரண். இந்த்த வழக்குச் சிபிஐ மூலபமை புலன விசவ்வொரறன
வசய்யப்பட பவண்டும் எனற அரசவ்வொங்கம் தீர்மைவ்வொனித்த்தவடன, பல்பவற
ஆபலவ்வொசறனகளுக்குப் பிறைகு இறதியவ்வொகத் த்தறலறமை வபவ்வொறப்புக்கு
அறழக்கப்பட்டவர் வபயர் டி.ஆர்.கவ்வொர்த்திபகயன.
இவறரப்பற்றி முத்தலல் வத்தரிந்து வகவ்வொள்ள பவண்டும்.
அறமைதிப்பறட இலங்றகயில் இருந்த்த இறதிகவ்வொலக் கட்டத்தில் அதிகவ்வொர
வட்டத்தில் இருந்த்த டி.என.பசஷன மூலம் இலங்றகக்கு
அனுப்பப்பட்டவர். அந்த்த நிமிடம் வறரக்கும் வடல்லறயப்
வபவ்வொறத்த்தவறரயிலும், த்தமிழர் அல்லவ்வொத்தவர்கள் த்தவ்வொன இந்த்த இலங்றகப்
பிரச்சறனறயக் றகயவ்வொண்டு வகவ்வொண்டுருந்த்தனர்.
இந்திரவ்வொகவ்வொந்தி கவ்வொலத்தில் இருந்த்த பவ்வொர்த்த்தசவ்வொரதிக்குப் பிறைகு
கவ்வொர்த்திபகயன.
இந்திய அரசவ்வொங்கத்தின சவ்வொர்பவ்வொக இலங்றகக்குச் வசனறைவர்.
இலங்றகயின உள்பள நடக்கும் உண்றமையவ்வொன நிகழ்வகள் குறித்து
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மைத்திய அரசு இவரிடம் அறிக்றகயவ்வொகக் பகட்டது. அப்பபவ்வொறத்தய
இந்திய அரசவ்வொங்கத்தின அனுமைதி இல்லவ்வொத்த கவ்வொரணத்த்தவ்வொல் இவரவ்வொல்
அனறறைய சூழ்நிறலயில் விடுத்தறலப் புலகளுடன மைட்டும் பபசக்கூடிய
வவ்வொய்ப்பு அறமையவில்றல.
இது பபவ்வொனறை இக்கட்டவ்வொன சூழ்நிறலயிலும் இலங்றகயின
உள்பளயிருந்த்த முக்கிய அதிகவ்வொர வர்க்கத்தினரிடம் மைட்டும் பபசவ்வொமைல்
இலங்றகயில் உள்ள மைக்களிடம் அவர்களின இருப்பிடங்களுக்பக
வசனற ஆபலவ்வொசித்த்தவர்.
குறிப்பிட்ட இடங்களில் விடுத்தறலப்புலகளுக்கும் இந்திய
ரவ்வொணுவத்தினருக்கும் பபவ்வொர் நடந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த பபவ்வொது கூடத்
த்தனனுறடய உயிர் பபவ்வொய் விடும் எனறை பயமினறி சகல இடங்களிலும்
நுறழந்து வவளிவந்த்தவர்.
அனற அவர் வகவ்வொடுத்த்த அறிக்றகயின சரவ்வொம்சம்
" விடுத்தறலப்புலகளின ஒத்துறழப்பு இல்லவ்வொமைல் உள்பள நடந்து
வகவ்வொண்டுருக்கும் பிரச்சறனகறள முடிவக்குக் வகவ்வொண்டு வந்து
விடமுடியவ்வொது".
அனறறைய வடல்ல அதிகவ்வொரவர்க்கத்தினரருக்குள் விடுத்தறலப்புலகள்
குறித்து அபிப்ரவ்வொயப் பபத்தம் இருந்த்த பபவ்வொதிலும், மைவ்வொற்றக்கருத்து
இருந்த்தவர்கள் கூட இவரின அறிக்றகறய குறறை கூறபவர் எவரும்
இல்றல எனபதும் குறிப்பிடத்த்தக்கது.
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அறனவருக்கும் வத்தரிந்பத்த த்தவ்வொன இருந்த்தது.
ஆனவ்வொல் யவ்வொர் பூறனக்கு மைணிறயக் கட்டுவது? எனறை லவ்வொபியின
கவ்வொரணமைவ்வொகத் த்தவ்வொன இவரின அறிக்றகயும் அனற கவ்வொகித்தத்த்தவ்வொளவ்வொக
மைவ்வொறியது.
கவ்வொர்த்திபகயறனப் வபவ்வொறத்த்தவறரயில் எப்பபவ்வொதும் பபவ்வொலத்
த்தனனுறடய கடறமைறயச் சரிவரச் வசய்த்த திருப்தி. அத்துடன அனற
அதில் இருந்து ஒதுங்கி விட்டவ்வொர். த்தனனிடம் இந்த்தப் புலனவ்வொய்வ
வபவ்வொறப்றப ஒப்பறடத்த்த பபவ்வொது அவர் மைனதிற்குள் நிறனத்து இருந்த்த
பயவ்வொசறன இனனும் வியப்புக்குரியது.
"இந்த்தப் படுவகவ்வொறலயில் எந்த்த நிறலயிலும் விடுத்தறலப்புலகள்
சம்மைந்த்தப்பட்டுருக்கக் கூடவ்வொது".
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ஆனவ்வொல் கவ்வொலம் வசய்த்த பகவ்வொலம் அலங்பகவ்வொலமைவ்வொய்ப் பபவ்வொய்விட்டது.
ஒரு த்தமிழர் எனறை வித்தத்தில் விடுத்தறலப்புலகளின எந்த்தக்
வகவ்வொள்றககறளயும் த்தனனுறடய த்தனிப்பவ்வொர்றவயவ்வொல் விமைர்சிக்கவ்வொத்தவர்.
த்தவ்வொன பணிபுரிந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த கடறமைறயக் கண்ணும் கருத்துமைவ்வொய்
பநர்றமையவ்வொன முறறையில் வகவ்வொண்டு வசனறைவர்.
பகவ்வொயம்முத்தூரில் பிறைந்த்தவர். விவசவ்வொயம் மைற்றம் சட்டத்தில் பட்டம்
வபற்றைவர். த்தனனுறடய 35 வயதில் இந்திய கவ்வொவல் துறறை பணியில்
பசர்ந்த்தவர். கர்நவ்வொடக மைவ்வொநிலத்தில் பணியில் பசர்ந்து உச்சகட்டமைவ்வொக
முத்தல் அறமைச்சரவ்வொக இருந்த்த குண்டுரவ்வொவ நம்பிக்றகறயப் வபற்ற
அவரின கண் இறமை பபவ்வொல் இருந்த்தவர்.
கறடசி வறரயிலும் முறறையற்றை வவ்வொழ்க்றக வவ்வொழவ்வொமைல், மூட
நம்பிக்றககள் இல்லவ்வொத்த ஆனமிகத்றத்தயும் வளர்ந்து வகவ்வொண்டுருக்கும்
விஞ்ஞவ்வொன அறிறவயும் த்தன இரு கண்களவ்வொகப் பவ்வொவித்த்தவர். இவரிடம்
புலனவ்வொய்வ வபவ்வொறப்றப ஒப்பறடக்கும் முனபு இவருக்கு பமைல் இருந்து
அத்த்தறன அதிகவ்வொரிகளும் பயந்து ஓதுங்கிய கவ்வொரணத்தினவ்வொல் மைட்டுபமை
இந்த்தப் வபவ்வொறப்பு இவரிடம் வந்து பசர்ந்த்தது. வந்து பசர்ந்த்த
வபவ்வொறப்றபயும் பலரும் அச்சப்டுத்திய வவ்வொர்த்றத்தகளும் இவரின
மைனஉறதிறய ஆட்டம் கவ்வொண றவத்த்த பபவ்வொதிலும் உறதியவ்வொய் நினறைவர்.
இறதியில் வஜயித்த்தவர்.
த்தறலறமைப்பண்புக்கு உரிய அத்த்தறன குணங்களும் வபற்றைவர். இந்திய
ஜனநவ்வொயகத்தில் உள்ள அரசியல் புழுக்கறள உணர்ந்த்த
கவ்வொரணத்தினவ்வொல் எந்த்த அளவிற்குத் த்தனனவ்வொல் முடியுபமைவ்வொ?
முடிந்த்தவறரக்கும் முயற்சித்துப் பவ்வொர்த்த்தவர்.
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இந்த்தப் புலனவ்வொய்றவ முடிவக்குக் வகவ்வொண்டு வந்த்த பபவ்வொது இவர் பமைலும்
விமைர்சனங்கள் எழுந்த்தது. த்தமிழ்நவ்வொட்டில் றவபகவ்வொ, அவர் த்தம்பி
ரவிச்சந்திரன, ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி இறைந்த்த நவ்வொள் அனற ஏற்பவ்வொடு வசய்து
இருந்த்த அனறறைய வபவ்வொதுக்கூட்டத்றத்த ரத்து வசய்த்த திமுக அத்தன
வத்தவ்வொடர்பவ்வொன த்தறலவர்கள் எனற நீண்ட பட்டியலல் உண்டு.
எழுந்த்த சந்பத்தகத்தின பபவ்வொது விசவ்வொரிக்க பவண்டியவர்கறள
விசவ்வொரிக்கவ்வொமைல் விட்டதும், அத்தற்கு பமைலும் அவர்கறள விசவ்வொரிக்க
அனுமைதி அளிக்கவ்வொமைல் பபவ்வொனதும் எனற தூற்றவவ்வொர்கள் இனற
வறரயிலும் உண்டு.
அது குறித்து இறதியில் பவ்வொர்க்கலவ்வொம்.
இவருறடய புலனவ்வொய்வ குழுவினருக்கு மைவ்வொற்ற ஏற்பவ்வொடவ்வொக ரவ்வொஜீவ
கவ்வொந்திக்கு நியமித்து இருந்த்த பவ்வொதுகவ்வொப்பு ஏற்பவ்வொடுகளில் எனன
குளறபடிகள் நடந்து இருந்த்தது? எனபறத்தக் கண்டத்தறிவத்தற்கவ்வொக
உருவவ்வொக்கப்பட்டது த்தவ்வொன வர்மைவ்வொ கமிஷன மைற்றம் வஜயின கமிஷன.
இத்தன கண்டனங்கள் எனற த்தனியவ்வொன பவ்வொறத்த ஒனற உண்டு.
குறறை நவ்வொடி குற்றைமும் நவ்வொடி எனற எடுத்துப் பவ்வொர்த்த்தவ்வொல் இந்தியவ்வொவில்
உள்ள ஓட்றட சட்டங்களுக்கிறடபய, பணம், பத்தவி, அதிகவ்வொரம்
வபற்றைவர்கறளயும் த்தவ்வொண்டி, அவர்களின வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொன
மிரட்டல்கள், அச்சுறத்த்தல்கறள மீறி கவ்வொர்த்திபகயன வவனறைவ்வொர். இவர்
மூலம் கிறடத்த்த விறடகள் எனபது வியப்புக்குரியது மைட்டுமைல்ல ஒரு
குழுவினரின சவ்வொத்தறன எனபதில் மைவ்வொற்றக் கருத்து இல்றல.
கவ்வொர்த்திபகயன புலனவ்வொய்வ குழுவின த்தறலறமைப் வபவ்வொறப்பில் வந்து
அமைர்ந்த்த பபவ்வொது அப்பபவ்வொது பவ்வொர்த்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்த பணி மைத்திய
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ரிசர்வ பபவ்வொலீஸ் ஐ.ஜ வபவ்வொறப்பில் இருந்த்தவ்வொர். அரசு வழங்கிய புதிய
வபவ்வொறப்பில் வந்து அமைர்ந்த்த பபவ்வொதும் கூடத் த்தவ்வொன த்தவ்வொன வகித்த்த பறழய
பத்தவியிலும் இருப்பபன எனற அரசிடம் சிறைப்பு அனுமைதி வபற்ற
இரண்டு பத்தவியிலும் இருந்த்தவ்வொர்.
இவர் சிபிஐயின கிறள அலுவலகத்றத்தச் வசனறனயில் உருவவ்வொக்கிய
பபவ்வொது அத்தற்குத் பத்தறவயவ்வொன அதிகவ்வொரிகறள CPRF. NSG. TAMIL
NADU POLICE பபவ்வொனறை பல்பவற துறறைகளில் இருந்து த்தகுதி,
பநர்றமையின அடிப்பறடயில் பத்தர்ந்வத்தடுத்த்தவ்வொர். அலுவலக கட்டிடம்
பல்பவற பபவ்வொரவ்வொட்டத்திற்குப் பிறைபக அரசிடமிருந்து கிறடத்த்தது.
வசனறன கீரினபவஸ் சவ்வொறலயில் எவரும் பயனபடுத்த்தவ்வொமைல் இருந்த்த "
மைல்லறக" இல்லத்றத்தச் சீரறமைத்துத் த்தங்களுக்கு உரியத்தவ்வொக
மைவ்வொற்றினவ்வொர்கள்.
அலுவலகம் உருவவ்வொக்கியது முத்தல் புலனவ்வொய்வ குழுவினருக்குத்
பத்தறவயவ்வொன அத்த்தறன உள் கட்டறமைப்பு வசதிகறளயும் மிகுந்த்த
பபவ்வொரவ்வொட்டத்தின மூலபமை சவ்வொதிக்க முடிந்த்தது.
அதிகவ்வொரத்தில் இருந்துவர்கள் அறனவரிடத்திலும் பயந்து
ஓதுங்கிக்வகவ்வொள்ளும் அளவிற்கு "விடுத்தறலப்புலகள்" குறித்த்தவ்வொன
பயபமை அனற நிலவியது.
உச்சகட்டமைவ்வொக இந்திய இரவ்வொணுவத்தின அதிகவ்வொர வர்க்கம் கூட
"விடுத்தறலப்புலகள் குறித்த்த எந்த்த விசயங்கறளயும் எங்களுடன
சம்மைந்த்தப்படுத்த்தவ்வொதீர்கள் " எனகிறை அளவிற்குத் த்தவ்வொன ஒதுங்கினவ்வொர்கள்.
அவர்கள் வபற்ற இருந்த்த கடந்த்த கவ்வொலப் பவ்வொடங்கள் அவவவ்வொற
அவர்கறளப் பபச றவத்த்தது.
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ஸ்ரீ வபரும்புதூரில் இனனிறச நிகழ்ச்சி நடத்திய சங்கர் கபணஷ்
குழுவினர் மூலம் எடுக்கப்பட்ட படங்கறளப் பபவ்வொலபவ கவனமைவ்வொகக்
றகப்பற்றை ஹரிபவ்வொபு எடுத்த்த புறகப்படங்கள் மைட்டுபமை அனறறைய
சூழ்நிறலயில் இவர்களுக்குக் கிறடத்த்த ஓபர ஆத்தவ்வொரம்.
அந்த்தப் புறகப்படங்களும் புலனவ்வொய்வ குழுவினர் றகக்கு வந்து
பசர்வத்தற்குள் ஹிண்டு பத்திரிக்றகக்குச் த்தடயவியல் துறறையினர்
மூலம் வசனற அதுவம் மைறநவ்வொள் பத்திரிக்றகயிலும் வந்து விட
வழக்கின வத்தவ்வொடக்கபமை குறக்குப் பவ்வொறத்தயில் பபவ்வொகத் வத்தவ்வொடங்கியது.
வகவ்வொழும்பு வசனற த்தகவல்கள் திரட்டுத்தல், சம்பவம் நடந்த்த இடத்தில்
நடந்த்த நிகழ்வகறள விசவ்வொரித்த்தல், நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து வகவ்வொண்டு
த்தப்பிப்பிறழத்து இருந்த்தவர்கறள அறழத்து பவற ஏத்தவ்வொவது த்தடயம்
கிறடக்குமைவ்வொ? எனறை அலசல் எனற எத்த்தறன முறறை சுற்றி சுற்றி
வந்த்தவ்வொலும் புறகப்படத்தில் பவ்வொர்த்த்த சிவரவ்வொசன த்தணு நளினி குறித்து
எதுவம் பசகரிக்க முடியவில்றல.
புறகப்படத்தில் சந்த்தன மைவ்வொறலயுடன நினற வகவ்வொண்டுந்த்த த்தணு த்தவ்வொன
வவடிகுண்டவ்வொக மைவ்வொறியவர் எனபறத்தச் சிறத்தந்த்த வடிவில் திரட்டப்பட்ட
உறடகளும், அதில் ஒட்டியிருந்த்த திசுக்கறளயும், இறைந்து கிடந்த்த த்தணு
உடம்பில் உள்ள திசுக்கறளயும் ஒப்பிட்டு (றஹத்தரவ்வொபவ்வொத் வசனடர் பவ்வொர்
வசல்லுலர் அண்டு மைவ்வொலக்யூலர் பயவ்வொலவ்வொஜ) உறதிப்படுத்திய பபவ்வொது
த்தவ்வொன த்தணு எனபவர் த்தவ்வொன இத்தற்குப் பயனபட்ட சூத்திரத்தவ்வொரி எனபறத்த
முத்தலல் புரிந்து வகவ்வொண்டனர்.
அத்தன வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொகப் படங்களில் த்தணுவடன இருந்த்த சிவரவ்வொசன
மைற்றம் அவர் அருகில் இருந்த்த நளினி பபவ்வொனறைவர்கள் பவ்வொர்றவக்கு
வந்த்தனர். இத்தற்குப் பினனவ்வொல் உள்ள " வட்டம் " எனற அப்பபவ்வொது
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த்தவ்வொன புலனவ்வொய்வ பவ்வொர்றவ உருவவ்வொனது. உருவவ்வொக்கம் வபறை இவர்களின
கற்பறன மைட்டுபமை அப்பபவ்வொது முத்தலீடவ்வொக இருந்த்தது. ஆனவ்வொல்
உண்றமைகள் எனபது வவகு வத்தவ்வொறலவில் இருந்த்தது?
பமை 22 ந் பத்ததி உள்பள வந்த்த கவ்வொர்த்திபகயன, வழக்றக பதிவ வசய்த்த
24 ந்பத்ததி இரண்டு நவ்வொட்களுக்குள் உலகம் முத்தல் உள்ளுர் வறர
உள்ள ஊடகங்கள் பட்டவ்வொசு வவடித்துப் பரபரப்றப ஆரம்பித்து
இருந்த்தது. எது உண்றமை? எது வபவ்வொய்? எனபறத்த இனம் பிரித்து
மைக்களுக்கு நம்பிக்றகறய உருவவ்வொக்குவபத்த வபரும்படவ்வொக இருந்த்தது.
ஆனவ்வொல் அப்பபவ்வொது இவர்கள் எதிர்பவ்வொர்க்கவ்வொத்த ஹரிபவ்வொபு அப்பவ்வொ
வகவ்வொடுத்த்த சம்மைந்த்தம் இல்லவ்வொத்த அறிக்றகயவ்வொன
" என மைகனுக்கும் விடுத்தறலப் புலகளும் வத்தவ்வொடர்பு இல்றல." எனறை
வசய்தி பத்திரிக்றககளில் வர அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன சந்பத்தகம் எனறை
புள்ளியின பயணம் வத்தவ்வொடங்கியது.
இந்த்தக் வகவ்வொறலக்குப் பினனவ்வொல் சவ்வொர்ந்து இருந்த்த முக்கியப் புள்ளிகறள
பநவ்வொக்கி பயணிக்க ஆரம்பித்த்தது. த்தங்கள் றகயில் இருந்த்த
புறகப்படங்கறளப் பத்திரிக்றகளில் வவளியிட்டு, இவர்கறளப் பற்றித்
வத்தரிந்த்தவர்கள் எங்கறளத் வத்தவ்வொடர்பு வகவ்வொள்ளலவ்வொம் எனற வசய்தி
வவளிபய வர, வந்த்த அறழப்புகளில் துப்புக்கு உத்தவக்கூடிய
முக்கியமைவ்வொன அறழப்பு வில்லவவ்வொக்கத்தில் இருந்து வந்த்தது.
" எங்கள் வீட்டுக்கு அருகில் வசித்த்தவர் இந்த்தப் புறகப்படத்தில் உள்ள
நளினி. அவர்கறளப் பவ்வொர்க்க வருபவர் இந்த்த ஒற்றறைக்கண் மைனித்தர்.
நளினியுடன த்தங்கியிருந்த்தவர்கள் மைற்றை இரு வபண்கள். படுவகவ்வொறல
நடந்து முடிந்த்த அடுத்த்த இரண்டு மூனற தினங்களும் இங்பக
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இருந்த்தவ்வொர்கள். நளினி அறடயவ்வொறில் பணிபுரிந்த்தவர். இவர்கறளப்
பவ்வொர்க்க த்தவ்வொஸ் எனபவர் வருவவ்வொர். பமை 26 ந் பத்ததிக்கு பமைல் எவரும்
வருவதில்றல"
பவ்வொறத்த புலப்பட்டது?
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3. சிவரவ்வொசன த்தணு மைற்றம் பலர்
ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி படுவகவ்வொறலக்குச் வசயல்பட்ட குழுவிற்குத் த்தறலறமை
த்தவ்வொங்கிய சிவரவ்வொசனின உண்றமையவ்வொன வபயர் பவ்வொக்கியச் சந்திரன.
யவ்வொழ்பவ்வொணத்தில் உடிப்பிடிறயச் பசர்ந்த்தவர். இவரது த்தந்றத்த ஆங்கிய
வழிக்கல்வி பள்ளிக்கூடத்திற்கு ஆசிரியரவ்வொக இருந்த்தவர். இவரின
சபகவ்வொத்தரர் வபயர் ரவிச்சந்திரன. இவர் புலகள் இயக்க மைவ்வொணவர்
பிரிவில் வசயல்பட்டுக் வகவ்வொண்டு இருந்த்தவர்.ரவிச்சந்திரனின
மைற்வறைவ்வொரு வபயர் தில்றல அம்பலம் சுத்தந்திர ரவ்வொஜவ்வொ.
இந்திய அறமைதிப்பறட இலங்றகயில் இருந்த்த பபவ்வொது அவர்களவ்வொல்
இந்த்த ரவ்வொஜவ்வொ பிடிபட்டு சிறறைக்குச் வசனறைவர். சிவரவ்வொசன இலங்றகயின
மினவவ்வொரியத்தில் மைட்டக்களப்பில் பணிபுரிந்த்த அரசு ஊழியர். முத்தலல்
த்தவ்வொன ஈடுபட்டுருந்த்த வடபலவ்வொ இயக்கத்தில் இருந்து விலகி
விடுத்தறலப்புலகளின இயக்கத்திற்கு வந்த்தவர். வத்தவ்வொடக்கத்தில் இந்தியவ்வொ
பபவ்வொரவ்வொளிக் குழுக்களுக்கு ஆயுத்தப்பயிற்சி வழங்கிய பபவ்வொது அதில்
பயிற்சி எடுத்த்தவர்களில் இவரும் ஒருவர்.
இலங்றக ரவ்வொணுவத்தினருடன (1987) பபவ்வொரிட்ட பபவ்வொது த்தனது ஒரு
கண்றண இழந்து பினனவ்வொளில் ஒற்றறைக்கண் சிவரவ்வொசன எனறம்
பவ்வொக்கியசந்திரனின சுருக்கமைவ்வொன பவ்வொகி அண்ணவ்வொ எனற இயக்கத்தில்
அறழக்கப்பட்டவர். புலனவ்வொய்வ பக்கங்களில் சிவரவ்வொசன எனறை
ரகுவரன எனறை வபயறரப்வபற்றைவர்.
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வத்தவ்வொடக்கத்தில் விடுத்தறலப்புலகளின இரவ்வொணுவ பயிற்சி வபற்றப்
பினனவ்வொளில் வபவ்வொட்டு அம்மைவ்வொன த்தறலறமையில் இருந்த்த உளவப்
பிரிவக்குத் பத்தர்ந்வத்தடுக்கப்பட்டவர். இந்திய அறமைதிப்பறட
முழுறமையவ்வொகப் பறட விலகி இந்தியவ்வொவிற்குத் திரும்பத் வத்தவ்வொடங்கிய 1990
பிப்ரவரி மைவ்வொத்தத்தில் சிவரவ்வொசன வழிகவ்வொட்டலனபடி சுத்தந்திர ரவ்வொஜவ்வொ குருவி
பயணத்தின மூலம் வசனறன வந்து பகவ்வொடம்பவ்வொக்கத்தில் உள்ள
வத்தவ்வொழிற் நுட்ப கல்லூரியில் பசர்ந்த்தவ்வொர். இந்த்தக் கல்லூரியும் இலங்றகத்
த்தமிழரவ்வொல் நடத்த்தப்பட்டுக்வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
அருபக உள்ள ஒரு குடியிருப்பு வளவ்வொகத்தில் இருந்த்தவர்கள் பத்பநவ்வொபவ்வொ
த்தறலறமையில் இருந்த்த ஈபிஆர்எல்எப் அலுவலகம் இயங்கிக்
வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
சுத்தந்திர ரவ்வொஜவ்வொவிற்குக் வகவ்வொடுக்கப்பட்ட பவறல எனபது EPRLF
அலுவலகம் வசல்வது, அவர்களுடன பழகுவதும், அவர்களின
நம்பிக்றகறயப் வபற்ற அவர்களின ஒரு நபரவ்வொக மைவ்வொறியிருப்பது
மைட்டுபமை. வகவ்வொடுக்கப்பட்ட உத்திரவினபடி மிகத் வத்தளிவவ்வொக நடந்து
அங்கிருந்த்தவர்களின நம்பிக்றகயும் ரவ்வொஜவ்வொ வபற்ற இருந்த்தவ்வொர்.
ஜுன மைவ்வொத்த இறதியில் EPRLF பத்மைநவ்வொபவ்வொ யவ்வொழ்பவ்வொணப் பவ்வொரவ்வொளுமைனறை
உறப்பினர் பயவ்வொக சங்கரியுடன பசர்ந்து வசனறனயில் கூட்டம் நடத்த்தப்
பபவ்வொவறத்த ரவ்வொஜவ்வொ இலங்றகயில் இருந்த்த சிவரவ்வொசனிடம் வத்தரிவிக்கக்
கடற்புல குழுவினருடன வசனறனக்கு வந்து, திட்டமிட்டமிட்டபடி
உள்பள வவடிகுண்டு, ஏ.பக.47 உடன நுறழந்து 13 பபர்கறளக்
வகவ்வொனற அழித்த்தனர்.
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அப்பபவ்வொது வீசி எறிந்த்த வவடிக்கவ்வொத்த ஒரு குண்டும் சித்தறிக்கிடந்த்த சித்தறைல்
மிச்சமும் எனற அங்குக் கிறடத்த்த வவடிகுண்டுகளின உள்
கட்டறமைப்பும் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி புலனவ்வொய்வக்குச் சிறைப்பவ்வொன முறறையில்
உத்தவியது.

அப்பபவ்வொது த்தமிழ்நவ்வொட்டில் திமுக அரசு ஆட்சியில் இருந்த்தது. ரவ்வொஜீவ
கவ்வொந்தி படுவகவ்வொறல வசனறனயில் நடந்த்த பபவ்வொது கறலஞர் தில்லயில்
இருந்த்தவ்வொர். பவ்வொதிக்கப்பட்டது முழுக்க முழுக்க அவர் மைட்டுபமை, இறத்தபய
கவ்வொரணம் கவ்வொட்டித்த்தவ்வொன கவர்னர் ஒப்புத்தல் இல்லவ்வொமைபல அவருறடய
ஆட்சியும் பிறைகு கறலக்கப்பட்டது.
பகவ்வொடம்பவ்வொக்கத்தில் இவர்களின கவ்வொரியம் முடிந்த்ததும் த்தப்பிச் வசல்ல
பயனபடுத்திய அம்பவ்வொசிடர் கவ்வொர் பவ்வொதியில் மைக்கர் வசய்யச் சவ்வொறலயில்
வந்த்த மைவ்வொருதி ஆம்னிறய மிரட்டி றகப்பற்றி மைல்லப்பட்டினம் வசனற
ஒரு நவ்வொள் ஓய்வவடுத்து மைறநவ்வொள் இலங்றகக்குப் பயணப்பட்டனர்.
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இறடயில் மைறித்த்த கவ்வொவல்துறறை அனற அவர்களுக்கு ஒரு வபவ்வொருட்பட
அல்ல. அனறறைய அரசவ்வொங்கத்தின இலங்றக த்தமிழர் ஆத்தரவ எனறை
வகவ்வொள்றக அந்த்த அளவிற்கு இவர்களுக்குப் பயனபட்டது.
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் இருந்து கிளம்பி இலங்றக வசனறைவர்களுக்குக் கிறடத்த்த
பவ்வொரவ்வொட்றடப் பபவ்வொலபவ சிவரவ்வொசன பமைல் அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன
பிரபவ்வொகரனின முத்தல் நம்பிக்றக பவ்வொர்றவ உருவவ்வொனது. இத்தன
வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொகத் த்தவ்வொன சிவரவ்வொசனிடம் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி வபவ்வொறப்பு வபவ்வொட்டு
அம்மைவ்வொன மூலம் ஒப்பறடக்கப்பட்டது. 1991 ஏப்ரல் 28 அனற மைத்தகல்
எனறை இடத்தில் வபவ்வொட்டு அம்மைவ்வொன த்தறலறமையில் குழு ஒனற கூடியது.
அப்பபவ்வொது வபண்புலகளின த்தறலவியவ்வொன அகிலவ்வொ மூலம் சுபவ்வொ,
த்தணுறவ அறழத்து வந்து நடந்த்த கூட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தினவ்வொர்.
ஆனவ்வொல் அனபறை அவர்கள் இந்தியவ்வொவிற்கு வந்து பசர முடியவ்வொத்த
பயணத் திட்ட மைவ்வொற்றைத்த்தவ்வொல் வமைவ்வொத்த்த குழுவினர்களும் ஏப்ரல் 30
அனற பகவ்வொடியக்கறர வந்து பசர்ந்த்தனர். இந்தியவ்வொவிற்கு வந்த்த
சிவரவ்வொசன இந்த்தப் வபவ்வொறப்புக்கு சுத்தந்திர ரவ்வொஜவ்வொறவபய (இவருக்கு
பவற வபயர்களும் உண்டு) உத்தவியவ்வொளரவ்வொக றவத்துக்வகவ்வொண்டு பமை 1
முத்தல் அடுத்த்த 20 நவ்வொட்கள் பவறலக்கவ்வொகத் திட்டமிடத் வத்தவ்வொடங்கினர்.
சிவரவ்வொசன பற்றிய வமைவ்வொத்த்த விசயங்களும் புலவ்வொனய்வ குழுவினர்
திரட்டியது உயிருடன பிடிபட்ட இந்த்த ரவ்வொஜவ்வொ மூலபமை.
விடுத்தறலப்புலகளுக்குத் வத்தவ்வொடக்கம் முத்தல் எல்லவ்வொ வறகயிலும்
உத்தவிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தவர் பகவ்வொடியக்கறரயில் இருக்கும் மிரவ்வொசுத்தவ்வொர்
சண்முகம். கடற்கறரபயவ்வொரப் பகுதியில் ஒரு த்தனிக் கடத்த்தல்
சவ்வொம்ரவ்வொஜ்யத்றத்தபய றவத்து ஆண்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்.இவருறடய
மைவ்வொமைனவ்வொரும் இபத்த வத்தவ்வொழிலல் த்தவ்வொன இருந்த்தவ்வொர்.
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விடுத்தறலப்புலகளுக்குத் பத்தறவயவ்வொன வபட்பரவ்வொல், டீசல்,
எரிவபவ்வொருட்கள் முத்தல் இயக்கத்திற்குத் பத்தறவப்படும் அத்த்தறன
வபவ்வொருட்கறளயும் த்தனனுறடய இலங்றகத்த்தமிழர்களுக்கு உத்தவி
மைற்றம் பணம் சவ்வொர்ந்த்த ஆறசயினவ்வொல் பக்க பலமைவ்வொக இருந்த்தவர்.
இவர் ஆளுறமையில் இருக்கும் பகுதியில் மைக்கள் உள்பள வசல்லவம்
அஞ்சுவவ்வொர்கள். கவ்வொவல் துறறையும் அந்த்த அளவிற்கு உள்பள வசல்ல
முடியவ்வொத்த அளவிற்கு அவருறடய வசல்வவ்வொக்கு வகவ்வொடி கட்டி பறைந்த்தது.
விடுத்தறலப் புலகளின நீண்ட கவ்வொலத் திட்டம் எனறைவ்வொல் அகதியவ்வொக
இரவ்வொபமைஸ்வரம் வந்து த்தங்கறளப் பதிவ வசய்து வகவ்வொண்டு உள்பள
இருந்து களப்பணி ஆற்றவது.
வந்து பபவ்வொவது எனறைவ்வொல் பகவ்வொடியக்கறர முத்தல் இரவ்வொபமைஸ்வரம்
இறடயில் உள்ள அத்த்தறன கடற்கறரபயவ்வொரப்பகுதிகளும் அவர்களின
ஆளுறமையில் த்தவ்வொன 1983 க்குப்பிறைகு இருந்த்தது வந்த்தது எனபது இங்கு
குறிப்பிடத்த்தக்கது.
இரண்டு அல்லது மூனற யமைஹவ்வொ எனஜன வபவ்வொருத்த்தப்பட்ட றபபர்
ஆப்டிக் படகு எனபதும் அத்தன உந்து விறச எனபதும் ஏறைக்குறறைய
ஓலறயப் பபவ்வொலத்த்தவ்வொன.
த்தண்ணீறர கிழித்துக்வகவ்வொண்டு வரும் எனபறத்த விடக் கண்
இறமைக்கும் பநரத்தில் மைவ்வொயமைவ்வொய் மைறறைத்து விடும் உயர் வத்தவ்வொழில்
நுட்பம் உறடயது. வபவ்வொருத்த்தப்பட்ட எனஜனகள் த்தரும் பவகம் எனபது
பறைந்து வரும் துப்பவ்வொக்கி பத்தவ்வொட்டவ்வொ கூடத் பத்தவ்வொற்ற விடும்.
விடுத்தறலப்புலகள் இந்தியவ்வொவிற்குள் எளித்தவ்வொக வந்து பபவ்வொன
கவ்வொலகட்டத்தில் இலங்றக இரவ்வொணுவத்தினரின எந்த்தத் த்தவ்வொக்குத்தல்களும்
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இந்திய மீனவர்கள் பமைல் நடந்த்தப்பட்டவில்றல எனபறத்த குறிப்பிட
முடியும். பகவ்வொரச்சவ்வொவகளும் வகவ்வொடுறமையவ்வொன அனுபவங்களும் மிக
மிகக் குறறைவ.
கவ்வொரணம் அந்த்த அளவிற்கு இலங்றக கடற்பறடயினர்
விடுத்தறலப்புலகளிடமிருந்து த்தங்கறளக் கவ்வொத்துக் வகவ்வொள்வதில்
கருத்துடன இருந்த்தனர்.
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் குறிப்பிட்ட கவ்வொலகட்டத்தில் விற்பறனயவ்வொன யமைஹவ்வொ
பமைவ்வொட்டர்கள் அத்த்தறனயும் விடுத்தறலப்புலகளவ்வொல் த்தனித்த்தனியவ்வொகக்
கழற்றி த்தங்களுக்குத் பத்தறவயவ்வொன பவ்வொகங்கறள மைட்டும்
எடுத்துக்வகவ்வொள்வதும் திருச்சியின சுற்றவட்டவ்வொர கிரவ்வொமைப்புறை
விவசவ்வொயிகளிடம் அந்த்த மைவ்வொவட்ட யமைஹவ்வொ எனஜன வமைவ்வொத்த்த
விற்பறனயவ்வொளர்கள் வியப்புடன வந்து விசவ்வொரித்த்தது வறரக்கும்
இத்தற்குப் பினனவ்வொல் பல கறத்தகள் உண்டு.
வத்தவ்வொடக்கக் கவ்வொலத்தில் த்தமிழ்நவ்வொட்டின வத்தன மைவ்வொவட்டங்களில்
வகவ்வொறடக்கவ்வொனல் பகுதிறய த்தங்களின பயிற்சிக்கவ்வொகத் பத்தர்ந்வத்தடுத்து
றவத்து இருந்த்தனர்.
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் உள்ள மைற்றை மைவ்வொவட்டங்களிலும் விடுத்தறலப்
புலகளுக்கவ்வொகப் பணிபுரிந்த்தவர்கள் பல பபர்கள் உண்டு. குறிப்பவ்வொகத்
வத்தவ்வொழில் நகரங்கள் அவர்களுக்குப் பல வித்தங்களிலும் உத்தவியது.
பகவ்வொடியக்கறர எனபது அவர்களுக்கு மைற்வறைவ்வொரு யவ்வொழ்பவ்வொணம் அல்லது
வனனிப்பகுதி.அடுத்த்த மூனற மைவ்வொத்தங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட
கவ்வொலகட்டம் வறரக்கும் பத்தறவப்படும் அத்த்தறன வபவ்வொருட்களும்
பகவ்வொடியக்கறர சதுப்பு நில பூமிக்கடியில் உள்ள பவ்வொதுகவ்வொப்புப் பகுதியில்
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பவ்வொதுகவ்வொக்கப்படும். இலங்றகயில் நடக்கும் சூழ்நிறலக்கு த்தகுந்த்தவவ்வொற
ஒவவவவ்வொனறம் அத்தன பயணத்றத்தத் வத்தவ்வொடங்கும்.
சர்வபத்தச சந்றத்தயில் ஆயுத்த த்தளவவ்வொடங்கள் வகவ்வொள்முத்தல் வசய்து
பிரபவ்வொகரனுக்கு நம்பிக்றகயவ்வொக இருந்த்தவரின வபயர் பகபி
எனறைறழக்கப்பட்ட நிழல் மைனித்தர். இவர் கூடக் கறடசிக் கவ்வொலத்தில்
பிரபவ்வொகரன நம்பிக்றக இழந்து பபவ்வொய் பவற நபருக்கு அந்த்தப்
வபவ்வொறப்றப மைவ்வொற்றியது கூட நடந்த்தது.
ஆனவ்வொல் இந்த்தச் சண்முகம் புலனவ்வொயவ குழுவினர் வந்து சுற்றி
வறளத்த்த பபவ்வொது, பவற வழிபய வத்தரியவ்வொமைல் த்தனனுறடய மைவ்வொமைனவ்வொர்,
“பத்தச துபரவ்வொகம் வசய்து விட்டவ்வொபய” எனற பபசிய பபச்சில்
கவ்வொவல்துறறையினரிடம் இருந்து த்தப்பித்து ஓடும் பபவ்வொது அருகில்
கிறடத்த்த கயிற்றறைப் பயனபடுத்தி மைரத்தில் தூக்கு பபவ்வொட்டு த்தற்வகவ்வொறல
வசய்து வகவ்வொண்l டவ்வொர். சவ்வொகும் வறரக்கும் விடுத்தறலப்புலகளின வமைவ்வொத்த்த
நம்பிக்றகறயயும் வபற்ற இருந்த்தவ்வொர் எனபதும் மைறக்கமுடியவ்வொத்த
உண்றமை.
விடுத்தறலப்புலகள் த்தங்களின முக்கியக் கவ்வொரியங்கள் மைற்றம்
வகவ்வொள்முத்தல்களுக்கவ்வொக முத்தலல் பகவ்வொடியக்கறரக்குத் த்தவ்வொன
வருவவ்வொர்கள். இங்கு அவர்கள் வந்து இறைங்குவத்தற்குள் விரும்பியது
த்தயவ்வொரவ்வொய் இருக்கும்.
வருவதும் பபவ்வொவதும் எவருக்கும் வத்தரியவ்வொது.
இறத்தப் பபவ்வொலத் த்தவ்வொன இயல்பவ்வொக அனற கறரக்கு வந்து
பசர்ந்த்தவர்கள் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தியின படுவகவ்வொறலத்திட்டத்திற்கு
வந்த்தவர்கள் எனற சண்முகத்திற்பக வத்தரியவ்வொது. கவ்வொரணம்
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விடுத்தறலப்புலகள் சவ்வொர்பவ்வொக வசனறனறயத் த்தளமைவ்வொக
றவத்துக்வகவ்வொண்டு இங்பக பல்பவற குழுக்கள் இயங்கிக்
வகவ்வொண்டுருந்து.
ஒவவவவ்வொருவருக்கும் ஒவவவவ்வொரு பணி.
அச்சகப் பணி, உளவ, அரசியல் முத்தல் அச்சத்றத்தத் த்தரும்
வவடிகுண்டுகளுக்குத் பத்தறவயவ்வொன மூலப்வபவ்வொருட்கறளக் பகவ்வொர்ப்பது
வறரக்கும். பல சமையம் முழுறமையவ்வொன வவடிகுண்டுகளவ்வொகவம்
இங்கிருந்து வகவ்வொண்டு வசல்வர்.
பகவ்வொயமுத்தூரில் ஒரு சவ்வொத்தவ்வொரண பலத்றத்த வவடிகுண்டு த்தயவ்வொரிக்கும்
வத்தவ்வொழிற்சவ்வொறலயவ்வொக மைவ்வொற்றி நீண்ட நவ்வொட்களவ்வொக றவத்து இருந்த்ததும்
பிறைகு த்தவ்வொன கண்டு பிடிக்க முடிந்த்தது. இயக்கத்தின முக்கியக் வகவ்வொள்றக
ஒனறறை இங்பக குறிப்பிட பவண்டும். எந்த்த முக்கியக் கவ்வொரியமும் நடந்து
முடியும் வறரக்கும் அத்தன வமைவ்வொத்த்தமும் வத்தரிந்த்தவர்கள் பிரபவ்வொகரன,
வபவ்வொட்டுஅம்மைவ்வொன இறதியவ்வொகப் பங்வகடுக்கும் நபர்கள்.
இறத்தத்த்தவ்வொன பலவமைனற கறடசி வறரக்கும் பிரபவ்வொகரன நம்பினவ்வொர்.
இயக்க உளவத்துறறை எனறைவ்வொலும் அவர்களிலும் பிரிவ உண்டு. பிரிந்து
வசயல்படுபவர்கள் அவர்களின பணி எனபது உத்த்தரறவ
நிறறைபவற்றவது மைட்டுபமை.
ஏன ? எத்தற்கவ்வொக? எனபது இவர்களின சவ்வொவின வவ்வொசலல் நிற்கும்
பபவ்வொது கூடத் வத்தரியுமைவ்வொ எனபது சந்பத்தகபமை?
அத்தற்கு பமைல் பிரபவ்வொகரறன சந்தித்து இருப்பவ்வொர்களவ்வொ எனபதும் அறத்த
விட ஆச்சரியம்.
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முத்தல் கட்டம் எனபது பிரபவ்வொகரன எனறை ஒரு நபர் மைட்டுபமை.
இரண்டவ்வொம் கட்டத்தில் அரசியல் குழு, உளவக்குழு, திட்டமிடுத்தல்,
வசய்தித் வத்தவ்வொடர்பு, கவ்வொரியத்திற்கவ்வொக களத்தில் இருப்பவர்கள் பபவ்வொனறை
பல பபர்கள்.
இரண்டவ்வொம் கட்டத்தில் உள்ளவர்களிலும் குறிப்பிட்ட சிலர் மைட்டுபமை
பிரபவ்வொகரறன சந்திக்க முடியும்.
இது வணங்கத்த்தக்க உருவமைவ்வொக றவத்திருந்த்தவ்வொர்களவ்வொ இல்றல
வவளிபய உள்ள எதிரிகளிடம் இருந்து த்தங்கள் த்தறலவறர கவ்வொக்க
உருவவ்வொக்கினவ்வொர்களவ்வொ எனபது நிறனத்துப் பவ்வொர்க்க முடியவ்வொத்த அதிசயம்.
இந்த்தச் வசயல்பவ்வொடு பல வித்தங்களிலும் பிரபவ்வொகரறன பவ்வொதுகவ்வொக்க
உத்தவினவ்வொலும் பல த்தவறைவ்வொன புரித்தல்களின வத்தவ்வொடக்கமைவ்வொகவம் இருந்த்தது.
இந்த்த வகவ்வொள்றகபய சர்வபத்தச சமூகத்திடம் வநருங்க முடியவ்வொத்த
அளவிற்கும் பிரபவ்வொகரறன ஒதுக்கி றவத்திருந்த்தது.
2009 ஆம் ஆண்டு நடந்த்த கறடசிகட்ட பபவ்வொரின பபவ்வொது இந்தியவ்வொவில்
உள்ள வட நவ்வொட்டு ஊடக மைக்கள் அத்த்தறன பபர்களும் ரவ்வொஜபபக்ஷே
ஊதுகுழல் பபவ்வொல் ஒருங்பக நினறைத்தற்குப் பல கவ்வொரணங்களில் இதுவம்
ஒனற.
பிரபவ்வொகரறன பநரிறடயவ்வொக பபட்டி கண்ட வபண் பத்திரிக்றகயவ்வொளர்
அனித்தவ்வொ பிரத்தவ்வொப்பிற்குக் கிறடத்த்த வவ்வொய்ப்புத் த்தங்களுக்குக்
கிறடக்கவில்றல எனறை ஆத்தங்கமைவ்வொகக்கூட இருந்துருக்கலவ்வொம்.
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பரபரப்றப மைட்டும் முத்தலீடவ்வொக றவத்து வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டுருப்பவர்களுக்கு வவ்வொழ்நவ்வொள் முழுக்கப் படபடப்புடன
வவ்வொழ்ந்த்தவரின த்தர்க்க நியவ்வொயங்கள் எப்படி புரியும்?
சிவரவ்வொசனுடன பயணித்து வந்த்த குழுவினர் சண்முகத்தின பிரத்பயவ்வொக
கவ்வொட்படஜ்ல் த்தங்கி ஓய்வவடுத்து விட்டு மைறநவ்வொள் வசனறனக்கு வந்து
பசர்ந்த்தனர். ரவ்வொஜவ கவ்வொந்தி படுவகவ்வொறலக்கு எனற
விடுத்தறலப்புலகளவ்வொல் ஓதுக்கப்பட்ட நிதி எனபது வவறம் ஐந்து கிபலவ்வொ
த்தங்கக்கட்டி மைட்டுபமை. அறத்த விற்றத்த்தவ்வொன கிறடத்த்த பணமைவ்வொன 17.25
லட்சம் வபற்ற த்தவ்வொன த்தங்களுறடய கவ்வொரியங்கறளத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்கள்.
இந்த்த இடத்தில் மைற்வறைவ்வொரு குறிப்பிடத்த்தக்க அம்சம் எனனவவனறைவ்வொல்
பிரபவ்வொகரன எதிர்பவ்வொர்ப்பு எப்படியிருக்கும் எனபறத்த உணர்த்து
றவத்திருந்த்த சிவரவ்வொசன த்தவ்வொன வசலவ வசய்யும் ஒவவவவ்வொனறக்கும்
வத்தவ்வொடக்கம் முத்தல் குறிப்பபட்டில் எழுதிக்வகவ்வொண்டு வந்த்தவ்வொர்.
“ரவ்வொஜவ கவ்வொந்தி படுவகவ்வொறலறயச் வசய்த்தது நவ்வொங்கள் அல்ல,
த்தவ்வொக்குத்தறல நடத்தியவர்கள் இலங்றக த்தமிழர்கள் அல்ல ரவ்வொஜவ
கவ்வொந்தி மைரணம் எனபது வவறம் துனபியல் சம்பவம் அத்தற்கும்
எங்களுக்கும் சம்மைந்த்தம் இல்றல” எனற அறிக்றக வவ்வொயிலவ்வொக
விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கம் கூறிக் வகவ்வொண்பட இருந்த்தது.
ஆனவ்வொல் கவ்வொர்த்திபகயன குழுவினர் திரட்டிய ஆத்தவ்வொரங்கள்
அத்த்தறனயுபமை பமைறலநவ்வொடுகள் கூட நிறனத்துப் பவ்வொர்க்க முடியவ்வொத்தது.
பிரபவ்வொகரன த்தவ்வொன றவத்திருந்த்த த்தனனம்பிக்றக சவ்வொர்ந்த்த
எண்ணங்கறளப் பபவ்வொலபவ புலனவ்வொய்வக்குழுவினர் த்தங்கள்
திறைறமைகறள மைட்டுபமை றவத்துக்வகவ்வொண்டு களத்தில் இறைங்கினர்.
அந்த்தத் த்தனிப்பிட்ட பங்வகடுத்த்த ஒவவவவ்வொருவரின திறைறமைபய
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அத்துவவ்வொன கவ்வொட்டில் நடந்த்த பகவ்வொரத்தின வமைவ்வொத்த்த பினணனிறய வவளி
உலகத்திற்குக் வகவ்வொண்டு வர உத்தவியது.
உண்ணவ்வொ பநவ்வொனபு இருந்து இறைந்து பபவ்வொன தீலீபன இரண்டவ்வொம்
ஆண்டு நிறனவ தினம் யவ்வொழ்பவ்வொணத்தில் உடுப்பிடி எனற சிறிய
ஊரில் நடந்த்த பபவ்வொது அதில் இரண்டவ்வொவது நபரவ்வொகப் பபச
அறழக்கப்பட்டவர் பவ்வொகி எனறை பவ்வொக்யசந்திரன எனறை சிவரவ்வொசன. அவர்
அப்பபவ்வொது பத்தவ்வொளில் வத்தவ்வொங்கிய துப்பவ்வொக்கியுடன பபசியது
" எனக்குப் பபச வத்தரியவ்வொது. பபசிப் பழக்கமில்றல. நவ்வொம் பபசிப்பபசிபய
இதுவறர கவ்வொலத்றத்த வீணடித்து விட்படவ்வொம். எனபவ பபச்சில் நவ்வொம்
நம்பிக்றக இழந்து விட்படவ்வொம். ஆகபவத்தவ்வொன ஆயுத்தங்கறளக் றகயில்
ஏந்தி இருக்கிபறைவ்வொம். ஆயுத்தப் பபவ்வொரவ்வொட்டத்தின மூலம் மைட்டுபமை நவ்வொம்
வளர முடியும். இந்தியவ்வொறவ நவ்வொம் நம்பி இருந்த்தவ்வொல் எப்பபவ்வொபத்த நம்றமை
அழித்து இருப்பவ்வொர்கள். நம் கனவ நனவ ஆகும் நவ்வொள் வவகு
வத்தவ்வொறலவில் இல்றல
இந்த்த ஒல ஒளி நவ்வொடவ்வொ எனறை வலுவவ்வொன ஆத்தவ்வொரம் புலனவ்வொயவ
குழுவினருக்கு கிறடத்த்த பினபப பல குழப்பங்கள் தீர்ந்த்தது. இறதி
வறரக்கும் பல வவற்றிகறளயும் வவறியின மூலத்றத்தயும் கவ்வொண
உத்தவியது.
இறத்தப் பபவ்வொலபவ மைனித்த வவடிகுண்டவ்வொகச் வசயல்பட்ட த்தணு
எனபவறரப் பற்றி முழுறமையவ்வொகப் புரிந்து வகவ்வொள்ள உத்தவியது
விடுத்தறலப் புலகளின " மைண் மீட்பிற்பக உயிர் நீத்த்த மைவ்வொ வீரர்களின
குறிப்பபடு " எனறை புத்த்தகத்தின மூலம் கிறடத்த்தது. ஒவவவவ்வொரு
வீரர்களின இறைப்றபயும், அவர்கறளப் பற்றிய குறிப்பும் மிகுந்த்த
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வபவ்வொக்கிஷமைவ்வொக ஆவணத்தில் ஏற்றம் விடுத்தறலப்புலகள் இவரின
இறைப்றப இலங்றக ரவ்வொணுவத்தினருடன பபவ்வொரிட்ட நவ்வொட்களில் உள்ள
கணக்கில் கறலவவ்வொணி ரவ்வொஜரத்தினம் எனகிறை பகப்டன அகிபனவ்வொ
எனற வரவ றவத்திருந்த்தனர்.
ஆனவ்வொல் விடுத்தறலப் புலகளவ்வொல் த்தனிப்பட்ட முறறையில் குறிப்புகள்
ஏதும் வகவ்வொடுக்கவ்வொத்த பபவ்வொதும் கூடப் பயிற்சி முடிந்து சீருறடயில் வகவ்வொடி
பிடித்து நறட பயினற வரும் முத்தல் ஆளவ்வொக வந்த்தவர் இந்த்தத் த்தணு.
ரவ்வொஜீவ எனறை திட்டத்தின முறறைப்படியவ்வொன திட்டமிடுத்தல் எனபது
இறதியில் வவற்றிறயத் த்தரும் எனறை நம்பிக்றக சிவரவ்வொசன மைனதிற்குள்
இருந்த்தவ்வொலும் அத்தற்கவ்வொக அவர் எடுத்துக் வகவ்வொண்ட சில
முனவனடுப்புகறளயும் நவ்வொம் பவ்வொர்க்க பவண்டும். அந்த்தத் திட்டமிடுத்தல்
எந்த்த அளவிற்கு இருந்த்தது எனறைவ்வொல் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி கூட்டத்தில் கலந்து
வகவ்வொள்வத்தற்கு முனபவ்வொக ஒத்திறக எனற த்தனறன ஒரு
பத்திரிக்றகயவ்வொளரவ்வொக மைவ்வொற்றிக்வகவ்வொண்டு சிவரவ்வொசன விபி சிங் (1991 பமை
7)கூட்டத்தில் முத்தல் வரிறசயில் அமைர்ந்து இருந்த்தறத்தப் பிறைகு
புலனவ்வொய்வ குழுவினர் கண்டு பிடித்த்தனர். கவ்வொரணம் வசனறனயில்
நடந்த்த அந்த்தக் கூட்டத்றத்த ஒரு பத்திரிக்றகயவ்வொளர் முழுப் படமைவ்வொக
எடுத்து இருந்த்தவ்வொர். அறத்தக் கண்டு பிடித்த்த பபவ்வொது த்தவ்வொன இத்தன
திட்டமிடுத்தலும் அத்தற்கவ்வொக இவர்கள் உறழத்த்த உறழப்பும் புரிந்த்தது.
முத்தலல் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தியின மைரணம் எனபது வடல்லயில் றவத்து
நடத்த்தப்படுவத்தவ்வொகத் த்தவ்வொன திட்டமிட்டப்பட்டது. ஆனவ்வொல் அங்கு வமைவ்வொழி,
ஒரு இடத்தில் இருந்து மைற்வறைவ்வொரு இடத்திற்குச் வசல்வதில் உள்ள
பிரச்சறன, வவ்வொகனம் ஓட்டுவதில் உள்ள சவ்வொறல பபவ்வொக்குவரத்துச்
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சிக்கல்கள் எனறை பல இருந்த்த பபவ்வொதிலும் அங்கும் வசனற
வத்தவ்வொடக்கத்தில் அடிப்பறட ஏற்பவ்வொடுகறள உருவவ்வொக்கினவ்வொர்கள்.
அங்பகபய ஒரு வயர்வலஸ் வத்தவ்வொடர்பு உருவவ்வொக்கி அறமைக்கும்
வறரக்கும் உறழத்த்தனர். அப்பபவ்வொது தினமும் வவளிவந்து
வகவ்வொண்டுருக்கும் தினமைணி வசய்திகறளப் பவ்வொர்த்து இத்தன மூலபமை
ரவ்வொஜவ கவ்வொந்தியின அடுத்த்தக் கட்ட நகர்றவ புரிந்து வகவ்வொண்டு
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் உள்ள பிரச்சவ்வொரக்கூட்டத்றத்த றமையமைவ்வொக
றவத்துக்வகவ்வொண்டு கவ்வொரியத்தில் இறைங்கினர்.
இந்த்த இடத்தில் மைற்வறைவ்வொரு குறிப்பிடத்த்தக்க சம்பவம் வபவ்வொட்டு அம்மைவ்வொன
வபவ்வொறத்த்தவறரயிலும் இந்த்தப் படுவகவ்வொறலறயத் த்தமிழ்நவ்வொட்டில்
உள்ளவர்கறள றவத்து நிறறைபவற்றி விடலவ்வொம் எனபத்தவ்வொக இருந்த்தது.
ஆனவ்வொல் பிரபவ்வொகரன பவ்வொர்றவயில் “வலறய வபற்றைவர்கள்
உருவவ்வொக்கும் வல எனபது ஒரு வபண் மூலமைவ்வொக இருக்க பவண்டும்”
எனபத்தவ்வொக இந்த்த திட்டத்றத்த உருவவ்வொக்கினவ்வொர்.
விடுத்தறலப்புலகளிடம் உள்ள பல திறைறமைகளில் வயர்வலஸ் சவ்வொத்தன
வத்தவ்வொடர்பு எனபதும் அதில் அவர்கள் றகயவ்வொண்ட யுத்தி எனபதும்
இங்பக குறிப்பிடத்த்தக்கது. யவ்வொழ்பவ்வொணத்தில் வபவ்வொட்டு அம்மைவ்வொன
கட்டுப்பவ்வொட்டில் உள்ள வத்தவ்வொடர்பு எண் 91. வசனறனயில் சிவரவ்வொசன
கட்டுப்பவ்வொட்டில் வத்தவ்வொடர்பு எண் 95. இதில் மைற்வறைவ்வொரு ஆச்சரியம்
எனனவவனறைவ்வொல் 1991 வத்தவ்வொடக்கம் முத்தல் இந்திய உளவ நிறவனங்கள்
மைண்றடறயப் பிய்த்துக்வகவ்வொள்ளும் அளவிற்கு இருந்த்தது.
வசனறனயில் இருந்து வவளிபய ஏபத்தவ்வொ ஒரு சங்பகத்த பவ்வொறஷ
வயர்வலஸ் வசய்தியவ்வொக வசனற வகவ்வொண்டிருக்கினறைது எனபறத்த
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கண்டுபிடித்த்தனர். ஏபத்தவ்வொ ஒரு வத்தவ்வொடர்பு உள்பள இருக்கிறைது. ஆனவ்வொல்
அவர்களவ்வொல் அத்தறன இறட மைறித்து பகட்க முடியவில்றல.
பகவ்வொர்றவயவ்வொகவம் இல்றல. எங்கிருந்து பபவ்வொகினறைது எனபறத்த உணர
முடியவ்வொமைல் பகவ்வொட்றட விட்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்தனர். அந்த்த அளவிற்கு
விடுத்தறலப்புலகள் வத்தவ்வொழில் நுட்ப அறிறவ கற்ற றவத்திருந்த்தனர்.
மைற்வறைவ்வொரு ஆச்சரியம்
சிவரவ்வொசனுக்வகனற த்தனியவ்வொன வத்தவ்வொடர்பு எனபறத்தப் பபவ்வொல மைற்றை
பணிகளில் இருந்த்த ஒவவவவ்வொருவருக்கும் இறத்தப் பபவ்வொலபவ த்தனித்த்தனி
அறலவரிறச.
உத்த்தரவ ஒருவர். இயங்குபவர்கள் பலர். பநவ்வொக்கம் ஒனற. பவ்வொறத்தகள்
வவவபவற.
பிரபவ்வொகரனுக்குத் த்தனித் வத்தவ்வொடர்பு எண் 14. வசயற்றகபகவ்வொள் மூலம்
பபசக்கூடிய றகபபசி பிறைகு வந்த்தது.
இந்த்த வயர்வலஸ் வத்தவ்வொடர்புகறளக்கூட ரவ்வொஜீவ மைரணத்திற்குப் பிறைகு
கூடப் பவ்வொதி அளவிற்குத்த்தவ்வொன கண்டு வகவ்வொள்ள முடிந்த்தது. மைற்வறைவ்வொரு
ஆச்சரியம் இறத்தயும் நடமைவ்வொடும் வயர்லவ்வொஸ் கட்டுப்பவ்வொட்டு எனபத்தவ்வொன
அறமைப்பில் றவத்திருந்த்தனர். இது பபவ்வொனறை வத்தவ்வொழில் நுட்பத்தில் ஒரு
பிரச்சறன.
வத்தவ்வொடர்பு வகவ்வொள்ளும் பபவ்வொது அருகில் உள்ள வீடுகளில் உள்ள
வத்தவ்வொறலக்கவ்வொட்சி நிகழ்ச்சிகறளப் பவ்வொர்த்துக் வகவ்வொண்டு
இருப்பவர்களுக்குக் கர் புர் எனற கவ்வொட்சி மைவ்வொறி கத்த்தத் வத்தவ்வொடங்கி
விடும்.
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சில சமையம் வத்தளிவற்றை குரல்கள் பகட்கலவ்வொம். ஆனவ்வொல் முழுறமையவ்வொகப்
படமும் வத்தரியவ்வொது. கடத்தும் வவ்வொர்த்றத்தகளும் புரியவ்வொது. வத்தவ்வொடர்பில்
வரும் இறடவிடவ்வொத்த சப்த்தங்கள் சம்மைந்த்தப்பட்ட துறறை சவ்வொர்ந்த்தவர்களுக்கு
இனம் கண்டு வகவ்வொள்ள றவத்துவிடும்.
வபவ்வொட்டு அம்மைன பல முறறை இவர்களிடம் பகல் பநரத்தில்
பயனபடுத்தினவ்வொல் வபவ்வொதுமைக்கள் இனம் கண்டு வகவ்வொள்வவ்வொர்கள்.
கவனமைவ்வொக இருங்கள் எனற கூறியிருந்த்த அறிவறரறயயும் மீறி
அவசரத்தில் இவர்கள் பயனபடுத்திய பபவ்வொது இவர்கறள அறியவ்வொமைபல
புலனவ்வொய்வ வறலயில் மைவ்வொட்டத் வத்தவ்வொடங்கினர்.
புலன விசவ்வொரறன தீவிரப் பவ்வொறத்தயில் வந்து வகவ்வொண்டுருக்கும் பபவ்வொது
ஒவவவவ்வொரு இடமைவ்வொக மைவ்வொறிக்வகவ்வொண்டு த்தப்பித்து வந்த்தவ்வொர்கள்.
பகவ்வொயமுத்தூரில் எல்றலப் பகுதியில் (துடியலூர்) வீட்டில் இருந்த்த
பபவ்வொது பகல் பநரத்தில் யவ்வொழ்பவ்வொணத்துடன வத்தவ்வொடர்பு வகவ்வொண்ட பபவ்வொது
ஏற்கனபவ புலனவ்வொய்வ குழுவினர் வசவ்வொல்ல றவத்திருந்த்தபடி மைக்கள்
அருகில் உள்ள கவ்வொவல்நிறலயத்தில் புகவ்வொர் வசய்ய அங்கிருந்து
கிளம்பும்படி ஆயிற்ற.
துரத்த்தல்கள் ஒரு பக்கம்.
தூக்கம் இழந்த்தவ்வொலும் இயக்கத்திற்குத் வத்தவ்வொல்றல வந்து விடக்கூடவ்வொது
எனற லட்சிய பவட்றக மைறபக்கம்.
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4. சிவரவ்வொசன உருவவ்வொக்கிய ஐவர்
கூட்டணி
இந்திய அறமைதிபறட இலங்றகயில் இருந்த்த பபவ்வொது மைற்றைப்
பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்கறள விடப் பிரபவ்வொகரனின விடுத்தறலப் புலகள் எனறை
இயக்கம் மைட்டும் த்தனித்த்தனறமைபயவ்வொடு இருந்த்தத்தற்குப் பல கவ்வொரணங்கள்
இருந்த்தவ்வொலும் அப்பபவ்வொது நடந்து முடிந்த்த பல நிகழ்வகளுக்குப் பிறைகு
இலங்றகயில் வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டிருக்கும் பல இறளஞர்களுக்குப்
பிரபவ்வொகரன எனபவர் ஆத்தர்ஷணமைவ்வொக மைவ்வொறியிருந்த்தவ்வொர்,
இலங்றகயில் இருந்த்தவர்கள் மைட்டுமைல்லவ்வொது, புலம்வபயர்நது வவ்வொழும்
த்தமிழர்கள் எனபவர்கபளவ்வொடு த்தமிழ்நவ்வொட்டில் கூடப் பிரபவ்வொகரன
எனபவர் அத்தற்குப் பிறைகு த்தவ்வொன த்தனித்த்தனறமையவ்வொகத் வத்தரிய
ஆரம்பித்த்தவ்வொர்.
விடுத்தறலப்புலகளின முத்தல் பலம் ஊடகம். இயக்கம் வலுவறடயத்
வத்தவ்வொடங்கிய கவ்வொலம் முத்தல் பிரபவ்வொகரன ஒவவவவ்வொரு நிகழ்வகறளயும்
ஆவணமைவ்வொக்குவதில் மிகுந்த்த கவனமைவ்வொக இருந்த்தவ்வொர். பிரபவ்வொகரன
ஊடகத் வத்தவ்வொடர்புக்கு எனற உருவவ்வொக்கியிருந்த்த நபர்கள் உலக
ஊடகங்களிடம் இயக்கம் சவ்வொர்ந்த்த வமைவ்வொத்த்த விசயங்கறளயும் வகவ்வொண்டு
பசர்த்துக் வகவ்வொண்டிருந்த்தனர். பிரபவ்வொகரன எதிர்பவ்வொர்ப்றப
நிறறைபவற்றம் அளவிற்கு மிகச் சிறைப்பவ்வொகப் பங்கவ்வொற்றிக்
வகவ்வொண்டிருந்த்தனர்.
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ரவ்வொஜபபக்ஷே ஆட்சிக்கு வந்த்த பபவ்வொது இலங்றக அரசவ்வொங்கத்தின ஊடகத்
வத்தவ்வொடர்பு அந்த்த அளவிற்குப் பரித்தவ்வொபமைவ்வொகத் த்தவ்வொன இருந்த்தது.
உள்பள நடந்த்த வமைவ்வொத்த்த நிகழ்ச்சிகறளயும் சவ்வொத்தக அம்சங்கறள
அளவக்கு அதிகமைவ்வொன வவற்றிப் பவ்வொர்றவயிலும் பவ்வொத்தக அம்சங்கறள
பலசவ்வொகக் பகவ்வொடிட்டு கவ்வொட்டியும் உலகத் த்தமிழ் மைக்களிடம் வகவ்வொண்டு
பபவ்வொய்ச் பசர்த்த்ததில் த்தமிழ் வநட் எனறை விடுத்தறலப் புலகளின ஆத்தரவ
த்தளம் முக்கியப் பங்கு வகித்த்தது.
இந்த்தத் த்தளத்தின மூலம் மைட்டுபமை த்தமிழ் மைக்கள் மைட்டுமைல்லவ்வொது
வசய்தியவ்வொளர்களும் வத்தரிந்து வகவ்வொள்ள முடிந்த்தது.
பகவ்வொத்த்தபய ரவ்வொஜபபக்ஷே முப்பறடகளின த்தறலறமைப் வபவ்வொறப்றப
ஏற்றக்வகவ்வொண்டதும், இறத்த முடிவக்குக் வகவ்வொண்டு வர
த்தனித்த்தனறமைபயவ்வொடு பல புதிய விசயங்கறள உருவவ்வொக்கத்
வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர். ஒவவவவ்வொரு நவ்வொளும் இலங்றக இரவ்வொணுவம் வபற்றை
வவற்றிகறளக் வகவ்வொண்டு ஊடகம் மூலம் சர்வபத்தச சமுத்தவ்வொயம்
வத்தரிந்து வகவ்வொள்ள பவண்டும் எனற விரும்பினவ்வொர்.
ஊடகத்துறறைக்குச் சிறிதும் சம்மைந்த்தம் இல்லவ்வொத்தவறர ஏறைக்குறறைய
ஓய்வ நிறலயில் இரவ்வொணுவத்தில் பணியவ்வொற்றியவறர இத்தற்வகனற
த்தறலறமைப் வபவ்வொறப்பில் நியமித்து விடுத்தறலப்புலகளின பவ்வொணியில்
ஒவவவவ்வொனறைவ்வொக உருவவ்வொக்கத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்கள். அத்தன பிறைகு த்தவ்வொன
இலங்றகயின ரவ்வொணுவ வவற்றிச் வசய்திகள் வவளிவரத் வத்தவ்வொடங்கியது.
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வத்தவ்வொடக்கத்தில் இலங்றக ஆட்சியவ்வொளர்கள் முயற்சித்த்தவ்வொலும்
விடுத்தறலப்புலகளின இயக்கத்துடன பபவ்வொட்டி முடியவ்வொத்த கவ்வொரணத்த்தவ்வொல்
கறடசியவ்வொக உருவவ்வொக்கியது த்தவ்வொன அழிப்பு பவறல.
அந்த்த விசயத்தில் மைற்றைவர்கறள விட எப்பபவ்வொதும்
சிங்களர்களுக்வனனற சிறைப்பவ்வொன த்தகுதி அதிகம் உண்டு. விடுத்தறலப்
புலகளின ஊடக த்தளத்றத்த அழித்த்தபத்தவ்வொடு, ஆத்தரவவ்வொகச்
வசயல்பட்டுக்வகவ்வொண்டுருக்கும் அத்த்தறன விசயங்கறளயும்,
நபர்கறளயும் கறளவயடுக்கத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்கள். அத்தன பிறைகு த்தவ்வொன
ஒரு முடிவக்குக் வகவ்வொண்டு வர முடிந்த்தது.
இத்தன கவ்வொரணமைவ்வொகத் த்தவ்வொன இலங்றகயின உள்பள இருந்த்த பல ஊடக
மைக்கள் கவ்வொணவ்வொமைல் பபவ்வொவதும், றகதும், திரும்பி வரவ்வொமைபலபய
பமைபலவ்வொகம் வசனறைதும் பகவ்வொத்த்தபய ரவ்வொஜபபக்ஷே மூலம் நடந்பத்தறைத்
வத்தவ்வொடங்கியது.
அப்பபவ்வொது பகவ்வொத்த்தபய வசவ்வொனன வவ்வொசகம் இங்கு நிறனவகூறைத்
த்தக்கத்து.
இரட்றடக்பகவ்வொபுர த்தவ்வொக்குத்தலுக்குப் பிறைகு அவமைரிக்கவ்வொ
ஆப்கவ்வொனிஸ்த்தவ்வொன பமைல் பபவ்வொர் வத்தவ்வொடுக்க ஆய்த்த்த ஏற்பவ்வொடுகள்
வத்தவ்வொடங்கிய பபவ்வொது அவமைரிக்க உள்துறறை அறமைச்சர் கவ்வொலன பவ்வொவவல்
வசவ்வொனனது பபவ்வொல் "எங்களுக்கு ஒத்துறழப்பு வகவ்வொடுக்க வில்றல
எனறைவ்வொல் நீ எங்களுக்கு எதிரியவ்வொக இருக்கிறைவ்வொய் எனற அர்த்த்தம்".
சர்வவ்வொதிகவ்வொர மைனப்பவ்வொனறமை த்தவ்வொன பகவ்வொத்த்தபய ரவ்வொஜபபக்ஷேவக்கு
அவரவ்வொல் உருவவ்வொக்கப்பட்ட நிர்வவ்வொகக் கட்டறமைப்றப ஒரு ஒழுங்கு
வகவ்வொண்டு வர முடிந்த்தது.
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இலங்றகயில் நடந்த்த த்தமிழர் பபவ்வொரவ்வொட்டங்களில் வத்தவ்வொடக்க கவ்வொலத்தில்
ஆயுத்தப் பவ்வொறத்தறயத் பத்தர்ந்வத்தடுத்த்த சிவகுமைரன முத்தல்
பிரபவ்வொகரனுக்குச் சமைமைவ்வொக வளர்ந்த்த எத்த்தறனபயவ்வொ பபர்கள் ஏன
த்தனனுறடய ஆளுறமைறயச் வசலுத்த்த முடியவில்றல எனபறத்தயும்
நவ்வொம் இந்த்த சமையத்தில் புரிந்து வகவ்வொள்ள பவண்டும்? த்தங்களுக்கு
சமைமைவ்வொக உள்பள எவரு எந்த்த இயக்கமும் இருந்து விடக்கூடவ்வொது எனறை
பநவ்வொக்கத்தில் உள்பள இருந்த்த மைற்றை இயக்கங்கறள அழித்வத்தவ்வொழிக்க
விடுத்தறலப்புலகளின இயக்கம் தீவிரமைவ்வொக ஈடுபட்டபபவ்வொதிலும்
த்தனனுறடய வகவ்வொள்றகயில் எப்படிப் பிடிவவ்வொத்தமைவ்வொக இருந்த்தவ்வொபரவ்வொ அந்த்த
அளவிற்குத் த்தவ்வொனும் பநர்றமையவ்வொன மைனித்தரவ்வொக வசவ்வொந்த்த வவ்வொழ்க்றக
வகவ்வொள்றக முத்தல் இயக்க வகவ்வொள்றககள் வறரக்கும் பிரபவ்வொகரன
இருந்த்தவ்வொர்.
பிரபவ்வொகரன அதிகம் பபசுவதும் இல்றல. ஒய்வவனறைவ்வொல் குறிப்பிட்ட
கவ்வொலம் வறரக்கும் பிரபவ்வொகரனுக்குப் புத்த்தக வவ்வொசிப்பு த்தவ்வொன அதிகபட்ச
விருப்பமைவ்வொக இருந்த்தது. பிரபவ்வொகரன குடும்ப வவ்வொழ்க்றக வவ்வொழ்ந்த்தவ்வொபர
த்தவிர அந்த்த வவ்வொழ்க்றகறய எந்த்த அளவிற்கு அவருறடய சுபவ்வொவம்
வவ்வொழ றவத்துருக்கும் எனபறத்த பயவ்வொசித்துப் பவ்வொர்த்த்தவ்வொல் அது மிகப்
வபரிய வவற்றிடமைவ்வொகத் த்தவ்வொன இருக்கும்.
பிரபவ்வொகரன மைறனவி மைறனவி மைதிவத்தனி த்தவ்வொன தியவ்வொகத்தின
உச்சகட்டம்.
இவறரப் பபவ்வொலபவ இலங்றக அரசவ்வொங்கத்தில் பகவ்வொத்த்தபய ரவ்வொஜபபக்ஷே.
இவரின த்தனிப்பட்ட வவ்வொழ்க்றக எனபது எவருடனும் இரண்டு
வவ்வொர்த்றத்தகளுக்கு அதிகமைவ்வொகக்கூடப் பபசும் பழக்கம் இல்றல.
சவ்வொந்த்தவசவ்வொரூபி எனறை அர்த்த்தம் அல்ல. கவ்வொரியத்தில் கண்.
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முப்பறடகளின த்தறலறமைப் வபவ்வொறப்பு எனறை இந்த்தப் பத்தவி எனபது
அவர் விரும்பி வந்த்தது அல்ல. அவமைரிக்கவ்வொவில் பபரவ்வொசிரியர்
வபவ்வொறப்பில் பபவ்வொய் அறமைதியவ்வொக வவ்வொழ பவண்டும் எனற நிறனத்து
அங்பகபய வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டிருந்த்தவறர வலுக்கட்டவ்வொயப்படுத்தி த்தவ்வொன
மைகிந்த்த ரவ்வொஜபக்ஷே இலங்றகக்கு அறழத்து வந்த்தவ்வொர்.
ஏறைக்குறறைய ஒபர மைபனவ்வொபவ்வொவத்தில் த்தவ்வொன இருவரும்
இருக்கினறைவ்வொர்கள். இருவருக்கும் அதிகப் பபச்சு எனபபத்த கூடவ்வொது.
வசயல் மைட்டும் த்தவ்வொன முக்கியம். ஒருவருக்குத் த்தமிழர் எனறை ஒரு
இனபமை உள்பள இருக்கக்கூடவ்வொது. இவருக்பகவ்வொ த்தமிழர்களுக்கு ஒனற
எனறைவ்வொல் சிங்கள ஆட்சியவ்வொளர்கள் ஒருவர் கூட இருக்கக்கூடவ்வொது.
பிரபவ்வொகரன பவ்வொர்றவயில் சிங்கள வவறப்பு எனறைவ்வொல் அது கறடசி
வறரக்கும் ஆட்சியவ்வொளர்கள் மைட்டுபமை.
பகவ்வொத்த்தபய பவ்வொர்றவயில் த்தமிழர்கள் ஒவவவவ்வொருவருபமை ஒரு
பிரபவ்வொகரனவ்வொகத் த்தவ்வொன வத்தரிந்த்தவ்வொர்கள்.
முள்ளிவவ்வொய்க்கவ்வொல் பபவ்வொர் எனபது 2009 பமை எனற நவ்வொம்
அறனவருக்கும் வத்தரிந்து இருந்த்தவ்வொலும் அத்தன நதி மூலம் ரிஷி மூலம்
எனற பவ்வொர்த்த்தவ்வொல் அத்தற்கு முந்றத்தய மூனற வருடங்களும் அத்தற்கவ்வொக
உறழத்துள்ளனர். ஏறைக்குறறைய ரவ்வொஜபபக்ஷே பத்தவிக்கு வந்து
அமைர்ந்த்தவடன அறமைதி ஒப்பந்த்தம் எனற வவ்வொய் கிழிய பபசினவ்வொலும்
அப்பபவ்வொபத்த அவர் உள்ளுறை எடுத்த்த முடிவ அது.
கூடயிருந்த்த அவரின இரண்டு த்தங்க கம்பிகளுக்கு மைட்டுபமை வத்தரிந்த்த
ரகசியம். அது குறித்துப் பினனவ்வொல் பவ்வொர்க்கலவ்வொம்.
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கவ்வொரணம் ஆண்டு விட்டுப் பபவ்வொன மைற்றைவர்கறள விட ரவ்வொஜபபக்ஷேவின
மிகப் வபரிய பலம் எனபது அவருறடய சபகவ்வொரர்கள். ஆனவ்வொல்
பிரபவ்வொகரனின மூத்த்த சபகவ்வொத்தரர் இனற வறரக்கும் ஊடகத்த்தவ்வொல்
வவளிக் வகவ்வொணரப்படபவயில்றல. அவரது வபயர் மைபனவ்வொகரன.
வடனமைவ்வொர்க்கில் இருப்பத்தவ்வொக மைட்டும் வவளிபய வத்தரிகிறைபத்த த்தவிர
முழுறமையவ்வொக விபரங்கள் இனற வறரக்கும் எவருக்கும் வத்தரியவ்வொது.
பிரபவ்வொகரன நம்பியிருந்த்தது த்தன கருத்து ஒத்த்தவர்கறள மைட்டுபமை.
அதுவம் த்தவ்வொன வசவ்வொல்வறத்தக் பகட்பவர்கறள மைட்டுபமை.
விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கத்திற்கு வவ்வொழ்க்றகயில் பவ்வொதிப்பறடந்து,
விருப்பப்பட்டு, நிர்ப்பந்த்தமைவ்வொக எனற பல வித்தமைவ்வொன வழியில்
இறளஞர்கள் இயக்கத்தின உள்பள வந்த்தவ்வொலும் இறதியில்
பலவித்தமைவ்வொன கறளவயடுப்புகளும் பசவ்வொத்தறனகளுக்குப் பிறைகு மைட்டுபமை
வந்த்தவர்கள் இருப்பவ்வொர்களவ்வொ? இல்றல இறைப்பவ்வொர்களவ்வொ? எனபறத்தத்
தீர்மைவ்வொனிக்க முடியும்.
அவரவர் த்தனித்திறைறமைறயப் வபவ்வொறத்து உருவவ்வொக்கப்பட்டட
வட்டத்திற்குள் த்தவ்வொன இயக்க பணிகள் வசய்ய முடியும்.
இறதிவறரயிலும் பிரபவ்வொகரன எனபவரின த்தனித்த்தனறமை எனபது
திறைறமைறய றவத்து மைட்டும் றவத்பத்த ஒருவறர மைதிப்பிடுவது.
அடிமைட்ட நிறலயில் உள்ள வத்தவ்வொடக்கப் பபவ்வொரவ்வொளியவ்வொக இருந்த்தவ்வொலும் சரி,
ஆளுறமையில் இருப்பவர்களவ்வொக இருந்த்தவ்வொலும் சரி.
அவர்களின திறைறமை ஒனபறை மூலத்தனம்.
இரண்டவ்வொம் மூனறைவ்வொம் உள்வட்டத்தில் நுறழந்து த்தங்கள்
உறழப்புகறளக் கவ்வொட்ட வவ்வொய்ப்புக் கிறடக்குபமையவ்வொனவ்வொல் பிரபவ்வொகரறன
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சந்திக்க வவ்வொய்ப்பு உருவவ்வொகலவ்வொம். அந்த்த அளவிற்கு இருக்கும் சில
பபர்களின உளவத்துறறைத் த்தறலவர் வபவ்வொட்டு அம்மைவ்வொன
முக்கியமைவ்வொனவரவ்வொகக் கருத்தப்படுகிறைவ்வொர்.
பிரபவ்வொகரனின மூறள எனற வசவ்வொனனவ்வொல் மிறகயில்றல.
பல பபவ்வொரவ்வொட்டக் களத்தில் இலங்றகயின உளவத்துறறையிபல ஊடுருவி
அவர்களின வயர்வலஸ் வசய்திகறள இறடமைறித்து இவர்கள்
பகட்டுக்வகவ்வொண்டு அத்தற்குத் த்தகுந்த்தவ்வொற் பபவ்வொல் களம் மைவ்வொற்றிய
கவ்வொட்சிகளும் உண்டு. சிங்கள இரவ்வொணுவத்தில் இருப்பவர்கபள
இவர்களுக்குச் சவ்வொத்தகமைவ்வொன விஷயங்கறளச் வசய்த்ததும் உண்டு.
அவர்களின ஊழல் ஒரு பக்கம். இவர்கள் பமைல் வகவ்வொண்டுள்ள பயம்
மைறபக்கம். இந்த்தப் பயம் எனபது எந்த்த அளவிற்கு ஒவவவவ்வொருவருக்கும்
இருந்த்தது எனறைவ்வொல் சற்ற வியப்பவ்வொக இருக்கும்.
இலங்றக வரலவ்வொற்றில் முத்தன முறறையவ்வொக ஒரு த்தமிழர்
ஆட்சிப்வபவ்வொறப்பில் அலங்கரிக்க பவண்டிய சூழ்நிறலயில் வந்த்தவர்
லஷ்மைணன கதிர்கவ்வொமைர் எனறை த்தமிழர். சந்திரிகவ்வொ குமைவ்வொரதுங்கவ்வொவின
வலது இடது றகறயப் பபவ்வொலபவ இருந்த்தவர். சந்திரிகவ்வொபவ இவர்
வபயறர பரிந்துறரத்த்தவர். சுத்தந்திரகவ்வொலத் த்தமிழ் த்தறலவர்கறளப்
பபவ்வொலபவ மிகுந்த்த புத்திசவ்வொல. இவர் த்தமிழர் எனறை ஒரு பநவ்வொக்கத்றத்த
றவத்துக்வகவ்வொண்டு இந்த்த வவ்வொய்ப்றப த்தட்டிப்பறித்து ஆட்சிறயப்
பிடித்த்தவர் த்தவ்வொன ரவ்வொஜபபக்ஷே.
இனறறைய விடுத்தறலப்புலகளின சர்வபத்தச த்தறடக்கு முக்கியக்
கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்த்தவரும் இறத்த மைட்டுபமை மைனதில் வகவ்வொண்டு
உறழத்த்தவரும் லஷ்மைண் கதிர்கவ்வொமைர் மைட்டுபமை. ஆனவ்வொல் இவபர த்தவ்வொன
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சவ்வொவத்தற்கு முன சுட்டுக்வகவ்வொல்லப்பட்டுத் த்தவ்வொன சவ்வொகப்பபவ்வொகினபறைன
எனற வவ்வொக்குமூலம் வகவ்வொடுத்து அத்தனபடிபய நீச்சல் குளத்தில் இருந்து
வவளிபய வரும் பபவ்வொது பமைபலவ்வொகம் அனுப்பப்பட்டவ்வொர்.
அவர் உருவவ்வொக்கிய சர்வபத்தச வறலபினனவ்வொல் பினனவ்வொல்
வந்த்தவர்களுக்குப் பலவித்தங்களிலும் உத்தவியவ்வொய் இருந்த்தது. ஆனவ்வொல்
இவர் உறழப்புகள் அறனத்தும் ஒவவவவ்வொரு கவ்வொலகட்டத்திலும்
சிங்களர்களுக்குச் சவ்வொத்தகமைவ்வொக இருந்த்தபத்த த்தவிர த்தனிப்பட்ட முறறையில்
கூட த்தமிழர்களுக்கு வசய்த்தத்தவ்வொகத் வத்தரியவில்றல.
இத்த்தறன திறைறமை உறடயவர்கள் உருவவ்வொக்கிய ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி
படுவகவ்வொறல திட்டமிடுத்தல் எனபது சிவரவ்வொசனிடம் ஒப்பறடக்கும்
முனபப பவ்வொதி வடிவம் அறடந்து இருந்த்தது. ஒரு வறகயில்
வசவ்வொல்லப்பபவ்வொனவ்வொல் சிவரவ்வொசன எனறை நபர் ஏற்கனபவ
உருவவ்வொகியிருந்த்த நிகழ்வகளுக்குக் குழுறவ வழி நடத்துபவரவ்வொக
வந்த்தவர். மைனித்த வவடிகுண்டவ்வொக மைவ்வொற்றி றவத்திருந்த்த த்தணுறவ
வகவ்வொண்டு பபவ்வொய் இலக்கில் பசர்க்க பவண்டிய வபவ்வொறப்புக்கு வந்த்தவர்.
த்தணுவக்கு ஏபத்தவ்வொ ஒனற எனறைவ்வொல் உடன வந்த்த சுபவ்வொ. சுபவ்வொவக்பக
ஏபத்தவ்வொ ஒரு பிரச்சறன எனறைவ்வொல் சிவரவ்வொசபன அந்த்தப் வபவ்வொறப்றப
நிறறைபவற்றை த்தயவ்வொரவ்வொய் இருக்கக்கூடியவர் எனபதில் எந்த்தச் சந்பத்தகமும்
இல்றல.
சிவரவ்வொசறனப்பற்றித் த்தனியவ்வொக நிறறைய நவ்வொம் புரிந்து வகவ்வொள்ள
பவண்டும்.
எந்த்த வறகயிலும் பத்தவ்வொல்வி எனபது விடுத்தறலப்புலகளின இயக்க
அகரவ்வொதி விரும்பவ்வொத்த வவ்வொர்த்றத்த.
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இந்த்தப் படுவகவ்வொறலயில் புலனவ்வொய்வ குழுவினரவ்வொல் குற்றைஞ்சவ்வொட்டப்பட்ட
வமைவ்வொத்த்த நபர்களின எண்ணிக்றக 41.
பவலுப்பிள்றள பிரபவ்வொகரன, வபவ்வொட்டு அம்மைன, அகிலவ்வொ (வபண்
பபவ்வொரவ்வொளிக்குழுக்களின த்தறலறமை) எனறை பமைல்மைட்ட அறமைப்பு முத்தல்
பங்வகடுத்த்த சிவரவ்வொசன, த்தணு,சுபவ்வொ எனற வத்தவ்வொடங்கி இத்தற்கு
உறதுறணயவ்வொய் இருந்த்த இந்தியர்களவ்வொன சுபவ்வொ சுந்த்தரம், பவ்வொக்யநவ்வொத்தன,
புறகப்படம் எடுத்து இறைந்து பபவ்வொன ஹரிபவ்வொபு எனற வத்தவ்வொடங்கிய ஒரு
வபரிய கூட்டபமை இருந்த்தது.
இவர்கள் அத்த்தறன பபர்களும் உருவவ்வொக்கிய திட்டமிடுத்தல் எனபது
மிகுந்த்த அதிர்ச்சிறயயும் ஆச்சரியத்றத்தயும் த்தரக்கூடியது.
சிவரவ்வொசனிடம் ஏப்ரல் (1991) மைவ்வொத்தத்தில் இந்த்தப் வபவ்வொறப்பு
ஒப்பறடக்கப்பட்டு இதில் முழுமூச்சவ்வொக பமை 2 முத்தல் உறழக்கத்
வத்தவ்வொடங்கினவ்வொலும் இத்தன வத்தவ்வொடர்பவ்வொக ஆண்டின வத்தவ்வொடக்கம் முத்தபல
இத்தற்கவ்வொன அஸ்திவவ்வொரத்றத்த உருவவ்வொக்கி இருந்த்தனர்.
ஆனவ்வொல் அப்பபவ்வொது இத்தற்கவ்வொக உறழத்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்கள்
எவருக்கும் இத்தற்கவ்வொகத் த்தவ்வொன? எனற எவருக்குபமை வத்தரியவ்வொது.
பங்வகடுத்த்த இந்தியர்களுக்கும், விடுத்தறலப்புலகளின மைற்றை
உளவப்பிரிவினருக்கும் முழுப் பரிணவ்வொமைம் வத்தரியவ்வொது.
ஆனவ்வொல் அபபபவ்வொது அவர்கள் உணர்ந்த்தது இப்பபவ்வொது மிகப் வபரிய
ஏபத்தவ்வொ ஒனற. அந்த்த அளவிற்குத் த்தவ்வொன அவர்கள் உள் மைனம்
வசவ்வொல்லயது. எப்பபவ்வொதும் பபவ்வொல அவர்களின அர்பணிப்புக்கு அந்த்தக்
பகள்விபய பத்தறவயவ்வொய் இருக்க வில்றல.
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இந்த்தக் கூட்டணியில் பசர்ந்து இருந்த்த சுபவ்வொ சுந்த்தரம் வசனறனயில்
பிரபலமைவ்வொன புறகப்படக்கவ்வொரர். அவரது நிறவனமும், அவர் பழகி
றவத்துள்ள அரசியல் திறரப்படத்துறறை சவ்வொர்ந்த்த பிரபலங்களும்
கணக்கில் அடங்கவ்வொ. அவறரத் வத்தரியவ்வொத்தவர்கள் எவரும் இல்றல
எனகிறை அளவிற்குப் பிரபல்யமைவ்வொன நபர்.
வத்தவ்வொடக்கக் கவ்வொலம் முத்தல் இவர் விடுத்தறலப்புலகளுக்கு ஆத்தரவவ்வொக
இருந்த்தவர். இவர் இலங்றக வசனற பிரபவ்வொகரறன சந்தித்து வந்த்தவர்.
இவறரப் பபவ்வொலபவ பபபி சுப்ரமைணியம் எனபவர் த்தமிழ்நவ்வொட்டில்
விடுத்தறலப் புலகளுக்வகனற பலம் வவ்வொய்ந்த்த மைக்கள் வத்தவ்வொடர்பவ்வொளர்.
இருவரும் வநருங்கிய நண்பர்கள்.
1980 க்கு பிறைகு சுபவ்வொ சுந்த்தரத்திடம் பவறலக்குச் பசர்ந்த்த பவ்வொக்யநவ்வொத்தன,
பபபி சுப்ரமைணியடத்திடம் வத்தவ்வொடர்பு உருவவ்வொக்கிக்வகவ்வொண்டு அத்தன
மூலம் த்தமிழ்நவ்வொட்டுக்கு வரும் விடுத்தறலப்புலகளிடம் நல்ல வத்தவ்வொடர்றப
உருவவ்வொக்கிக் வகவ்வொண்டவர். சுபவ்வொ சுந்த்தரத்திடம் புறகப்படக்கவ்வொரரவ்வொகப்
பணியவ்வொற்றிக் வகவ்வொண்டுருந்த்தவர் ஹரிபவ்வொபு.
இவர் வவ்வொழ்க்றகயும் நளினிறயப் பபவ்வொலபவ எதிர்பவ்வொரவ்வொத்த திருப்புமுறன.
அவர் வவ்வொழ்க்றக சிறறைக்குக் வகவ்வொண்டு வந்த்தது. இவர் வவ்வொழ்க்றக
சிட்டுக்குருவி பபவ்வொல் உயிர்க்குருவிறய பமைபல பறைக்க றவத்து விட்டது.
கவ்வொந்திறயப் பற்றிப் பபசும் வறரக்கும் பகவ்வொட்பச எனறை வபயர் இருப்பது
பபவ்வொல ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி படுவகவ்வொறலப்பற்றிப் பபசும் பபவ்வொது இவரும் இவர்
பயனபடுத்திய புறகப்படக் கருவியும் பபசப்படும்.?
பவ்வொக்யநவ்வொத்தறனப் பபவ்வொலபவ முத்து ரவ்வொஜவ்வொ எனபவரும்
விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கத்துக்கு ஆத்தரவவ்வொக இருந்த்தவர்.
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இவர் பமைற்கு மைவ்வொம்பலத்தில் விடுத்தறலப்புலகளின ஆத்தரபவவ்வொடு
எடுக்கப்பட்ட வீட்டில் இருந்து வசயல்பட்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர். இந்த்த
வீட்டின ஒரு அறறைறயத் த்தவ்வொன பபபி சுப்ரமைணியம் த்தனனுறடய
அலுவலகம் மைற்றம் வீடவ்வொகப் பயனபடுத்திக் வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்.
இங்கு த்தவ்வொன விடுத்தறலப்புலகளுக்குத் பத்தறவயவ்வொன பிரசுரங்கள், ஒல
ஒளி நவ்வொடவ்வொ, மைற்றம் அவர்கள் பிரச்சவ்வொரத்திற்குத் பத்தறவப்படும்
அத்த்தறன சமைவ்வொச்சவ்வொரங்களும் த்தயவ்வொர் நிறலயில் இருக்கும்.
பத்தறவப்படும் சமையத்தில் இலங்றகக்குச் வசனற வகவ்வொண்டிருக்கும்.
சிவரவ்வொசன த்தமிழ்நவ்வொட்டில் உள்பள நுறழயும் பமை மைவ்வொத்தத்தில்
வசனறனயில் இருந்த்த விடுத்தறலப் புலகளுக்குச் வசவ்வொந்த்தமைவ்வொக அச்சகம்
மிகக் குறறைந்து விறலக்குப் பவ்வொக்யநவ்வொத்தனுக்கு விற்கப்பட்டது.
விடுத்தறலப்புலகளின பவறலக்கு முக்கியத்துவம் வகவ்வொடுக்கப்
படபவண்டும் எனறை ஒப்புத்தலுடன. பவ்வொக்ய நவ்வொத்தனின சபகவ்வொத்தரி த்தவ்வொன
ரவ்வொஜவ கவ்வொந்தி இறைப்பு அனற எடுக்கப்பட்ட புறகப்படத்தில் உள்ள
நளினி. நளினி த்தன த்தவ்வொயவ்வொருடன வசித்து வந்த்த வீட்டில் இருந்து
அவருடன சண்றட பிடித்துக் வகவ்வொண்டு த்தனியவ்வொக வவளிபய வந்த்தவ்வொர்.
வவளிபய வந்த்தவறர முத்து ரவ்வொஜவ்வொ த்தன அம்மைவ்வொ மைற்றம் சபகவ்வொத்தரியுடன
த்தங்க றவத்த்தவ்வொர். இத்தன வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொகப் வபண்கள் த்தங்கும் த்தங்கும்
விடுதி எனற கறடசியவ்வொக வில்ல்வவ்வொக்கத்தில் றஹபகவ்வொர்ட் கவ்வொலனியில்
வகவ்வொண்டு பபவ்வொய்க் குடியமைர்த்தினவ்வொர்.
நளினி வில்லவவ்வொக்கத்தில் இருந்து அறடயவ்வொறில் உள்ள அனபவ்வொண்ட்
சிலகன பிறரபவட் லமிட் எனறை த்தனியவ்வொர் நிறவனத்திற்கு (சம்பளம்
மைவ்வொத்தம் 1700) பபவ்வொய்க் வகவ்வொண்டு இருந்த்தவ்வொர். திமுக ஆட்சிறய
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விடுத்தறலப்புல ஆத்தரவ பநவ்வொக்கத்தில் கறலக்கப்பட உள்பள இருந்த்த
விடுத்தறலப்புல ஆத்தரவவ்வொளர்களும், த்தமிழ்நவ்வொட்டில் த்தங்கியிருந்த்த
விடுத்தறலப் புலகளும் றகத்தவ்வொகிக் வகவ்வொண்டுருந்த்தனர்.
வகடுபிடி அரசவ்வொங்க நிர்வவ்வொகத்திலும் விடுத்தறலப்புலகள் த்தமிழ்நவ்வொட்டில்
வந்து இறைங்கி அவர்களுக்குண்டவ்வொன பவறலகறளப்
பவ்வொர்த்துக்வகவ்வொண்டு த்தவ்வொன இருந்த்தனர். இத்தன வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக
இலங்றகயில் இருந்து உளவப்பிரிவில் இருந்து அறழத்து வரப்பட்ட
முருகன இந்த்த வட்டத்திற்குள் இருந்த்த நளினிறய சந்தித்து நட்பவ்வொக்கிக்
வகவ்வொண்டவ்வொர்.
ஆங்கிலம் கற்க பவண்டும் எனற வசவ்வொல்ல முருகன டுட்படவ்வொரியல்
கல்லூரிக்கு பபவ்வொய்க்வகவ்வொண்டுருந்த்தபபவ்வொபத்த நளினியுடன வநருக்கமைவ்வொகப்
பழகியதும், த்தவ்வொன ஒரு விடுத்தறலப்புல எனறை உண்றமைறய நளினியிடம்
வசவ்வொல்ல இந்திய அறமைதிப்பறட இலங்றகயில் வசய்த்த
அட்டகவ்வொசங்கறள நவ்வொவளவ்வொருபமைனியும் வபவ்வொழுவத்தவ்வொரு வண்ணமும்
வசவ்வொல்லச் வசவ்வொல்லபய நளினிறய ஒரு மைவ்வொதிரியவ்வொக மைவ்வொற்றி
றவத்திருந்த்தவ்வொர்.
த்தனக்கு உத்தவியவ்வொளர் ஒருவர் பத்தறவ எனற வசவ்வொல்ல அப்பபவ்வொது சுபவ்வொ
சுந்த்தரத்திடம் பணிபுரிந்து வகவ்வொண்டுருநத் ஹரிபவ்வொபுறவ
றவத்துக்வகவ்வொண்டவ்வொர்.
முருகன நளினியுடன றவத்திருந்த்த வத்தவ்வொடக்க நட்பு கவ்வொத்தலவ்வொக மைவ்வொறியது.
கவ்வொத்தல் கறடசியில் கர்ப்பத்தில் முடிந்த்தது. கர்ப்பத்தில் முடிந்த்த பபவ்வொது
திருப்பதிக்குச் வசனற திருமைணம் வசய்து வகவ்வொண்டது வறரக்கும்
வசனறைது.
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எப்பபவ்வொது வசனறைவ்வொர்கள்?
ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி இறைந்த்த பபவ்வொது பவண்டுத்தல் நிறறைபவற்றிய திருப்தி.
வீட்றட விட்டு பிரிந்து த்தனியவ்வொக இருந்த்த நளினியின வீட்டுக்கு
முருகனிடம் பபசி றவத்திருந்த்த படி சிவரவ்வொசன த்தனனுடன அறழத்து
வந்த்த சுபவ்வொ த்தணுறவ நளினியுடன பசர்ந்து த்தங்க றவக்க இந்த்த இரண்டு
வபண்கறளயும் நளினிக்கு பிடித்து விட்டது. இந்திய அறமைதிப்பறட
இலங்றகயில் வசய்த்த அத்த்தறன விசயங்கறளயும் வந்த்தவர்களும் புரிய
றவக்க நளினி ஏறைக்குறறைய இலங்றக த்தமிழரவ்வொகபவ மைவ்வொறியிருந்த்தவ்வொர்.
முருகன,சுபவ்வொ,த்தணுவடன சுற்றிய சுற்றைலல் பபசிய பபச்சின மூலம்
நளினிறய மூறளச் சலறவ பபவ்வொல் மைவ்வொற்றி றவத்திருந்த்தனர்.
சிவரவ்வொசன குழுவினர் பகவ்வொடியக்கறரயில் இருந்து வசனறனயின
உள்பள வந்த்ததும் வத்தவ்வொடக்கத்தில் குழுவினர் த்தங்குவத்தற்கு வீடு
வகவ்வொடுங்றகயூரில் முத்த்தமிழ் நகரில் த்தயவ்வொரவ்வொக இருந்த்தது. சிறைப்பவ்வொன
ஏற்பவ்வொட்றடச் வசய்து இருந்த்தவர் வஜயக்குமைவ்வொர்.
இவர் 1990 டிசம்பர் மைவ்வொத்தத்திபலபய இந்த்த வீட்றட பிடித்து றவத்து
இருந்த்தவ்வொர். ஆனவ்வொல் வஜயக்குமைவ்வொர் 1984 ஆம் ஆண்டு முத்தல்
வசனறனயில் இருப்பவர். த்தமிழ்நவ்வொட்டு வபண்ணவ்வொன சவ்வொந்திறய மைணம்
வசய்து வகவ்வொண்டு யவ்வொழ்பவ்வொணம் வசனறைவர் மைறபடியும் 1987 திரும்பி
வந்து வசனறன வவ்வொசியவ்வொனவர்.
இவரின சபகவ்வொத்தரி கணவர் ரவ்வொபர்ட் பயஸ்.
ரவ்வொபர்ட் பயஸ், வஜயக்குமைவ்வொர் இந்திய அறமைதிப்பறடயவ்வொல்
பிடிக்கப்பட்டுச் சிறறையில் இருந்த்தவர்கள். இவர்கள் இரவ்வொமைபமைஸ்வரம்
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வழியவ்வொகத் த்தங்கறள அகதியவ்வொகப் பதிவ வசய்து வகவ்வொண்டு உள்பள
வந்து களப்பணி ஆற்றிக்வகவ்வொண்டுருப்பவர்கள்.
இவர்களின வமைவ்வொத்த்த வசலவகறளயும் கவனித்துக் வகவ்வொண்டவர்கள்
விடுத்தறலப்புலகள். த்தங்களுறடய உளவ பவறலக்கவ்வொக நிக்சன
எனபவறரயும் அவர்களுடன இறணத்துவிட உருவவ்வொனது நிக்சன
த்தறலறமையிலவ்வொன INTELIGENCE GROUP.
பிரபவ்வொகரனின வத்தவ்வொடக்கக் கவ்வொலத் பத்தவ்வொழரவ்வொன கலவ்வொபதி எனபவர்
பபவ்வொரூரில் வசித்து வந்த்தவ்வொர். இவருறடய முக்கியப் பணி அகதிகளவ்வொக
வருபவர்களுக்கு வீடு பிடித்துக் வகவ்வொடுப்பது. இத்தற்கு இவருக்கு உத்தவி
வசய்ய உத்தவியவ்வொய் இருந்த்தவர் மைளிறகக்கறட றவத்துக் வகவ்வொண்டு
த்தனியவ்வொகத் த்தரகர் பவறல பவ்வொர்த்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்த மைற்வறைவ்வொருவரும்
இருந்த்தவ்வொர்.
இவர் மூலம் வஜயக்குமைவ்வொர் வபயரில் எடுக்கப்பட்ட வீடு இந்த்த உளவ
மைக்கள் கூடும் இடமைவ்வொக இருந்த்தது. சிவரவ்வொசன, நிக்சன, கவ்வொந்த்தன,
ஒயர்வலஸ் ஆப்பரட்டர் ரமைணன பபவ்வொனறைவர்களின அடுத்த்தக் கட்ட
ஆய்த்த்தப்பணிகறள இங்கிருந்து த்தவ்வொன உருவவ்வொக்கினவ்வொர்கள்.
ஆனவ்வொல் சிவரவ்வொசன உள்பள வந்து இவர்களுடன பசர்ந்து
இருந்த்தவ்வொலும் த்தவ்வொன வசய்யப்பபவ்வொகும் கவ்வொரியம் எறத்தயும் இவர்களிடம்
கலந்து ஆபலவ்வொசிக்கவில்றல. கவ்வொரணம் வபவ்வொட்டு அம்மைன உத்த்தரவின
படி இந்த்தத் திட்டம் எனபது உள்பள
களப்பணியவ்வொற்றிக்வகவ்வொண்டுருக்கும் மைற்றை எவருக்கும் வத்தரியக் கூடவ்வொது.
அந்த்த அளவிற்கு இந்த்தத் திட்டவமைனபது ரகசியமைவ்வொக
பவ்வொதுகவ்வொக்கப்பட்டது.
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அவர்கள் பணி த்தனி. இவருறடய பநவ்வொக்கம் பவற.
இயக்கத்தின வகவ்வொள்றக எனபது அறனவருக்கும் வத்தரிந்த்த
ஒனறைவ்வொனத்தவ்வொல் எவருக்கும் எந்த்தக் கவ்வொலத்திலும் பிரச்சறனகள்
வருவதில்றல.
சிவரவ்வொசன இந்த்தக் கூட்டத்தில் இருந்து வவளிபயறி த்தனியவ்வொகத்
த்தனனுறடய திட்டத்திற்குத் வத்தவ்வொந்த்தரவ இல்லவ்வொத்த பவற ஒரு வீடு
இருந்த்தவ்வொல் வசதியவ்வொக இருக்கும் எனற அத்தன பிறைகு பிடிக்கப்பட்ட வீடு
த்தவ்வொன வகவ்வொடுங்றகயூர் வீடு. இதுபவ த்தவ்வொன சிவரவ்வொசனின
அலுவலகமைவ்வொயிற்ற.
இந்த்த வீட்டில் வஜயக்குமைவ்வொறரயும் அவர் மைறனவிறயயும் மைட்டும்
அறழத்துக்வகவ்வொண்டு வசனற குடும்பம் பபவ்வொல் வவளிபய வத்தரியும் படி
உருவவ்வொக்கி விட முத்தல் பிரச்சறன முடிவக்கு வந்த்தது. பமைற்வகவ்வொண்டு
சந்பத்தகம் வரவ்வொமைல் இருக்கக் கவ்வொபிக்வகவ்வொட்றட அறறைக்கும்
இயந்திரத்றத்த விடுத்தறலப் புலகளின இயக்கம் சவ்வொர்பவ்வொக
அறமைத்துக்வகவ்வொடுக்க அத்தன மூலம் வத்தவ்வொறலபபசி இறணப்பும் வவ்வொங்க
முடிந்த்தது.
சிறைப்பவ்வொன ஏற்பவ்வொடுகள் முடிந்து விட்டது.
சுபவ்வொ, த்தணு, சுத்தந்திர ரவ்வொஜவ்வொ, ரவ்வொபர்ட் பயஸ் எனற உள்கட்டறமைப்பும்
பிரச்சறனயும் முடிவக்கு வந்து விட்டது. ஆனவ்வொல் முருகன மூலம்
நளினி அறிமுகத்தில் இறதியில் வில்லவவ்வொக்கம் வந்து பசர சிவரவ்வொசன,
சுபவ்வொ,த்தணு,நளினி எனறை நவ்வொல்வர் கூட்டணியும் நடக்கும் நிகழ்ச்சிறயப்
புறகப்படம் எடுக்க பவண்டும் எனற அறழத்துச் வசல்லப்பட்ட சுபவ்வொ
சுந்த்தரம் அலுவலகத்தில் பணியவ்வொற்றிக்வகவ்வொண்டுருந்த்த ஹரிபவ்வொபு எனறை
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ஐந்த்தவ்வொவது நபரும் ஸ்ரீவபரும்புதூர் கூட்டத்திற்குச் வசல்லும் வீடவ்வொக
நளினியின வீடு அறமைந்து விட்டது.
அம்மைவ்வொறவ விட்டு நளினி பிரிந்த்த பபவ்வொது விதி எழுத்தத் வத்தவ்வொடங்கியது.
முருகறன விரும்ப ஆரம்பித்த்த பபவ்வொது சிரிக்க, சுபவ்வொ த்தணுறவயும்
பநசிக்க நவ்வொசப்பவ்வொறத்தறயக் வகவ்வொண்டு பபவ்வொய்க் கவ்வொட்டி அடுத்த்த 20
வருடங்கறள ஆள் அரவமைற்றை இருட்டுக்குள் வகவ்வொண்டு வந்து
முடித்தும் விட்டது. வருடங்கள் கடந்தும் இனற வறரயிலும் மீண்டு வர
முடியவ்வொத்தது மைகத்த்தவ்வொன பசவ்வொகம்.
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5. வவறியின வவற்றி சித்தறிய ரவ்வொஜீவ
கவ்வொந்தி
வசனறனயில் சிவரவ்வொசன விரும்பிக் பகட்ட இரண்டு சக்கர வவ்வொகனம்
(கவ்வொவவ்வொஸகி பஜவ்வொஜ்) உள்ளுர் இருந்த்தவர் வபயர் றவத்து வவ்வொங்கியவ்வொகி
விட்டது. இத்தன மூலம் இரண்டு பலன. நிறனத்த்த இடத்திற்கு
விறரவவ்வொகச் வசல்ல முடியும். மைற்வறைவ்வொனற பத்தறவப்படும் பபவ்வொது இத்தன
பபட்டரிறய பல வித்தங்களிலும் பயனபடுத்திக்வகவ்வொள்ள முடியும்.
இத்துடன இலவச இறணப்பு பபவ்வொல் த்தனியவ்வொக வவ்வொங்கிய கவ்வொர் பபட்டரி
எனபது வயர்வலஸ் வத்தவ்வொடர்பு இயக்குவத்தற்குப் பயனபடுத்திக் வகவ்வொள்ள
முடிந்த்தது.
மைனதில் றவத்திருந்த்தபடிபய வமைவ்வொத்த்த பூர்வவ்வொங்க ஏறைபவ்வொடுகறளயும்
முடித்த்தவ்வொகி விட்டது.. இலங்றக எனறைவ்வொல் எத்தற்கும் ஒத்திறக
பத்தறவயில்றல. வவடித்துச் சித்தறம் கவ்வொட்சி உறதியவ்வொய் ஊடகத்தில்
வத்தரியவரும். இது இந்தியவ்வொ. ஓத்திறக பவண்டும் எனறை நிறணத்த்த
சிவரவ்வொசன நந்த்தனத்தில் விபி சிங் பபசிய வபவ்வொதுக்கூட்டத்திற்கு பமை 7
(1991) இந்த்த ஐவர் கூட்டணியுடன வசனறைவ்வொர்.
சிவரவ்வொசன எப்பபவ்வொதும் பபவ்வொலக் குர்த்தவ்வொ உறடயில் பத்திரிக்றகயவ்வொளர்
வரிறசயில் அமைர்ந்து இருந்த்தவ்வொர். இத்தற்வகனற ஏற்கனபவ நகலவ்வொக
உருவவ்வொக்கப்பட்ட பல ஆங்கிலத் த்தமிழ் பத்திரிக்றககளின முகவரி
ஒட்டிய அறடயவ்வொள அட்றட றபயில் த்தயவ்வொரவ்வொக இருந்த்தது.

308

ஏற்கனபவ பபசி றவத்திருந்த்த திட்டப்படி சுபவ்வொ, த்தணு இருவரும் விபி
சிங் அருபக வசனற வகவ்வொண்டு பபவ்வொயிருந்த்த மைவ்வொறலறயப் பபவ்வொட
பவண்டும்.
இறத்த நளினி புறகப்படமைவ்வொக எடுக்கப்படபவண்டும்.
ஆனவ்வொல் கூட்ட வநரிசலல் இருவரும் விபி சிங் அருபக மிக அருபக
வசல்ல முடிந்த்த பபவ்வொதிலும் அறத்த நளினியவ்வொல் புறகப்படமைவ்வொக எடுக்க
முடியவில்றல. ஆனவ்வொல் அப்பபவ்வொது சிவரவ்வொசன நளினி மூலம்
உணர்ந்து வகவ்வொண்டது முக்கியமைவ்வொக ஸ்ரீ வபரும்புதூரில் பயனபட்டது.
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் வபவ்வொதுக் கூட்டத்திற்கு வரும் த்தறலவர்கள் அருகில்
வசல்ல பவண்டுமைவ்வொனவ்வொல் அத்தற்வகனற த்தனி உறழப்பும் உள்ளுர்
சவ்வொமிகறளக் கவனித்தும் இருக்க பவண்டும் எனபறத்த உணர்ந்து
வகவ்வொண்டவ்வொர், இப்பபவ்வொது வருத்த்தப்பட்டு எனன வசய்ய முடியும்?
ஆனவ்வொல் அனபறை அவர்களுக்கு உறதியவ்வொய் வத்தரிந்து விட்டது. நவ்வொம்
பபவ்வொகும் பவ்வொறத்த வவற்றிப்பவ்வொறத்த த்தவ்வொன. சந்பத்தகம் எனபபத்த பவண்டவ்வொம்.
கம்பியில்லவ்வொ த்தகவல் வத்தவ்வொடர்பில் ஒத்திறகயின வவற்றிறய
உடனடியவ்வொகச் சம்மைந்த்தப்பட்டவர்களுக்கு கூடத் வத்தரிவித்த்தவ்வொகி விட்டது.
அவர்கள் அப்பபவ்வொது யவ்வொழ்பவ்வொணத்தில் வசவ்வொனனது முக்கியமைவ்வொன ஒனற.
ஈழத்த்தவரவ்வொக இல்லவ்வொவிட்டவ்வொலும் ஆபிஸர் வபண்மைணி (நளினி)
ஒத்துறழப்பு மிக அற்புத்தம் எனறை வசய்திறய கடத்தியிருந்த்தவ்வொர்கள்.
இனி எனன?
பநரிறடயவ்வொக பமை 21 வசல்ல பவண்டியது த்தவ்வொன.
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பமை 20 சிவரவ்வொசன சம்மைந்த்தபட்ட வமைவ்வொத்த்த கூட்டணியினறரயும்
பவ்வொக்யநவ்வொத்தன வீட்டுக்கு வரவறழத்து சிறிய கூட்டத்றத்த ஏற்பவ்வொடு வசய்து
இருந்த்தவ்வொர். எனன வசய்ய பவண்டும்? எனன வசய்யக்கூடவ்வொது?
எனபறத்தத் வத்தளிவவ்வொக விளக்கிவிடக் கூட்டம் கறலந்த்தது.
இந்த்த இடத்தில் நளினிறயப் பற்றி நவ்வொம் புரிந்து வகவ்வொள்ளபவண்டும்.
கவ்வொரணம் நளினிறய புலனவ்வொய்வ குழுவினர் றகது வசய்த்த பபவ்வொது
இரண்டு மைவ்வொத்த கர்ப்பவதி. சிறறையிபலபய பிறைந்த்த குழந்றத்த, பினனவ்வொல்
புலம் வபயர்ந்து வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்கள் மூலம்
வவளிநவ்வொட்டுக்கு குழந்றத்த வளர அனுப்பப்பட்டது. வளர்ந்த்த
குழந்றத்தயின முகத்றத்தக் கூடப் பவ்வொர்க்க முடியவ்வொமைல் சிறறைக்கூடத்தில்
வவ்வொடிக்வகவ்வொண்டுருப்பவர்.
அந்த்தக் குழந்றத்தக்கவ்வொகபவ த்தனனுறடய மீதி நவ்வொட்கள் நனறைவ்வொக
அறமையபவண்டும் எனற த்தனறன ஆறத்தல் படுத்திக் வகவ்வொண்டு
வவ்வொழ்க்றகறய வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டு இருப்பவர்.
ஒரு மைனித்த வவ்வொழ்வில் பவ்வொதி நவ்வொட்கறளச் சிறறையிபலபய கழித்த்தவர்.
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் நடந்த்த வவடிகுண்டு வழக்குகளில் கூட எத்த்தறனபயவ்வொ
அப்பவ்வொவி மைக்கறளக் வகவ்வொனறைவர்கள் கூட அரசவ்வொங்க விடுமுறறை முத்தல்
மைற்றை அத்த்தறன சலுறககறளயும் கணக்கில் வகவ்வொண்டு 9 முத்தல் 10
வருடங்களில் வவளிபய வந்துள்ளனர். ஆனவ்வொல் இவர் இனனமும்
வவளிபய வர முடியவில்றல.
வவளிபய வகவ்வொண்டு வர வவ்வொய்ப்பு இருந்தும், இவருக்கு வழங்கப்பட்ட
தூக்குத் த்தண்டறன ஆயுள் த்தண்டறனயவ்வொக மைவ்வொற்றிய கருறண கூட
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இவரின கண்ணீர் வவ்வொழ்க்றகறய முடிவக்கு இனனமும் வகவ்வொண்டு
வரமுடியவில்றல..
இவர் வசய்த்த பவறலவயனபது முருகனுடன உருவவ்வொன கவ்வொத்தல்
கவ்வொரணமைவ்வொக வந்த்தவர்களுக்கு அறடக்கலம் வகவ்வொடுத்த்தது.
அவர்களுடன உடந்றத்தயவ்வொக இருந்த்தவ்வொபர த்தவிர உண்றமையவ்வொன
குற்றைவவ்வொளி அல்ல. இவர் றகதுக்குப் பிறைகு த்தவ்வொன திட்டத்தின
அடித்த்தளபமை புலனவ்வொய்வ குழுவினருக்குப் புரிந்த்தது.
பமைலும் பிடிபட்டவர்கள் ஒவவவவ்வொருவரும் சூழ்நிறலக்குத் த்தகுந்த்தவ்வொற்
பபவ்வொல வவ்வொக்கு மூலம் வகவ்வொடுத்த்தவ்வொர்கபள த்தவிர நளினி அளவிற்கு
முழுறமையவ்வொக ஒப்புவித்த்தவர் எவருமில்றல. இபிபகவ்வொ வசவ்வொல்லும்
உடந்றத்தக்கு உண்டவ்வொன த்தண்டறன எனபறத்தச் சட்டம்
நிர்ணயித்த்தறத்தவிட அதிகப்படியவ்வொகபவ வபற்றம் விட்டவர்.
ஆனவ்வொல் இனனமும் நம்பிக்றகறய மைட்டும் சுமைந்து வகவ்வொண்டு வநருப்பு
நவ்வொட்கறளக் கழித்துக்வகவ்வொண்டுருப்பவர்.. த்தனக்குக் கிறடத்த்த
த்தண்டறனக் கவ்வொலத்றத்தக்கூட வீணவ்வொக்கவ்வொமைல் பல பட்டய மைற்றம்
பட்டப்படிப்புகறளப் படித்து முடித்துச் சவ்வொத்தறன புரிந்த்தவர்.
நளினி வசய்த்த முத்தல் பவ்வொவம் முருகனிடம் மைனறத்த பறிவகவ்வொடுத்த்தது.
முருகனவ்வொல் மூறளச் சலறவ வசய்யப்பட்டவர். த்தவ்வொயிடம் இருந்து
வவளிபய வந்த்தவர் பத்தடிய அனபு முருகன மூலம் கிறடத்த்தத்தவ்வொல்
த்தனறன மைறைந்த்தவர். முருகன பமைல் உருவவ்வொன கவ்வொத்தலவ்வொல் சிவரவ்வொசன,
சுபவ்வொ, த்தணுவடன பழகியவர். இந்த்த மூறளச்சலறவ த்தவ்வொன பமை 21
அனற சிவரவ்வொசன " நீங்கள் இனற உங்கள் அலுவலகத்திற்கு
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விடுமுறறை வசவ்வொல்லவிட்டு வந்து விடுங்கள் " எனறைதும் அபத்த பபவ்வொல்
அறர நவ்வொள் அலுவலக விடுமுறறை எடுக்க றவத்த்தது.
இவரின அம்மைவ்வொ பத்மைவ்வொ வசவிலயரவ்வொக (NURSE) பவறலப்பவ்வொர்த்த்தவர்.
பணிபுரிந்த்த மைருத்துவ மைறனயில் புறகப்பட நிறவனம் நடத்திக்
வகவ்வொண்டுருக்கும் சுபவ்வொ சுந்த்தரம் மைறனவி (இதில் பினனவ்வொல்
வரப்பபவ்வொகும் பிரபல்யத்தின மைறனவி) குழந்றத்தபபறக்கவ்வொக வந்த்த
பபவ்வொது நளினியின அம்மைவ்வொ அவருடன வநருக்கமைவ்வொக பழகினவ்வொர்.
அந்த்தத் வத்தவ்வொடர்பு மூலம் த்தனனுறடய மைகன பவ்வொக்யநவ்வொத்தறன 1987
வத்தவ்வொடக்கத்தில் சுபவ்வொ சுந்த்தரம் நிறவனத்தில் பசர்த்து விட்டவ்வொர். சுபவ்வொ
சுந்த்தரம் விடுத்தறலப்புலகளின ஆத்தரவ எனபது அறனவருக்கும்
வத்தரிந்த்த ஒனற.
அங்குப் பவ்வொக்யநவ்வொத்தனுக்கு உருவவ்வொன விடுத்தறலப்புலகளின
வரிறசயவ்வொன வத்தவ்வொடர்பு கறடசியில் த்தனியவ்வொகப் பிரிந்து வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டுருந்த்த நளினி விடு வறரக்கும் வகவ்வொண்டு வந்து பசர்த்த்தது.
விடுத்தறலப்புல இயக்க வத்தவ்வொடர்புகறள உருவவ்வொக்கியவர் சபகவ்வொத்தரர்
பவ்வொக்யநவ்வொத்தன. அத்தன மூலம் நளினியின வீட்டுக்கு உள்பள வந்த்தவர்
முருகன. விடுத்தறலப்புலகளின இயக்க உளவத்துறறை பவறலக்கவ்வொக
இலங்றகயில் இருந்து வந்த்தவர் முருகன. முருகன நளினி பமைல்
வகவ்வொண்ட கவ்வொத்தல் சிவரவ்வொசனுக்குப் பலவித்தங்களிலும் உத்தவியது.
வபரும்புதூருக்கு நளினிறய உடன கூட்டிச் வசல்லபவண்டும் எனபது
சிவரவ்வொசனின பல்பவற திட்டமிடுத்தலன அடிப்பறடயில் கூட
இருக்கலவ்வொம். திட்டத்றத்த முழுறமையவ்வொகத் வத்தரிந்த்தவர் கவ்வொரியம் முடியும்
த்தருணத்தில் வவளியில் இருந்த்தவ்வொல் த்தவறைவ்வொக முடியலவ்வொம் எனறை
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எண்ணமைவ்வொகபவவ்வொ, அவர்களின வமைவ்வொத்த்த திட்டத்தினபடி எவறரபயவ்வொ
ஒருவர் மைவ்வொட்டிக்வகவ்வொள்ள றவக்க எனபத்தவ்வொகவம் இருக்கலவ்வொம்.
ஆனவ்வொல் வத்தவ்வொடக்கம் முத்தல் நளினியிடம் சிவரவ்வொசன எதிர்பவ்வொர்த்த்தது
ஒனபறை ஒனற த்தவ்வொன. சுபவ்வொ, த்தணு இருவரும் திட்டம் முடியும் வறரக்கும்
எவருடனும் பபசிவிடக்கூடவ்வொது. பபசினவ்வொல் அவர்களின இலங்றகத்
த்தமிழ்வமைவ்வொழி கவ்வொட்டிக் வகவ்வொடுத்துவிடும். திடீர் எனற கூட்டத்தில்
எவரவ்வொவது பபசும்பட்சத்தில் நளினிறய றவத்துச் சமைவ்வொளித்துக்
வகவ்வொள்ளலவ்வொம் எனபத்தவ்வொகத்த்தவ்வொன இருந்த்தது. .

பமை 21 இரவ,
பவ்வொக்யநவ்வொத்தன அனற இரண்டவ்வொம் ஆட்ட திறரப்படத்திற்குச் வசனற
விட்டவ்வொர். முருகன இரவ சவ்வொப்பவ்வொடு முடித்து உறைங்கப் பபவ்வொய் விட்டவ்வொர்.
ஆனவ்வொல் நளினியின விதி சுபவ்வொ வவ்வொயவ்வொல் பபச றவத்த்தது. "துபரவ்வொகி
ரவ்வொஜீறவ வகவ்வொனற இனற த்தணு புதிய சரித்திரம் பறடக்கப் பபவ்வொகிறைவ்வொர்.
நீங்களும் வவ்வொருங்கபளன " எனற சுபவ்வொ அறழத்தும் சற்ற கூட
பயவ்வொசிக்கவ்வொமைல் அவர்களுடன கிளம்பினவ்வொர்.
ஆனவ்வொல் கிளம்புவத்தற்கு முன சுபவ்வொ மைவ்வொட்டிவிட்ட த்தணுவின உறடயில்
உள்பள இருந்த்த புதிய வித்யவ்வொசமைவ்வொன ஆறடகறளப் பவ்வொர்த்த்தவர். அத்தன
முழு வீர்யம் அப்பபவ்வொது உணர்ந்த்தவ்வொரவ்வொ எனபதும், அத்தன த்தவ்வொக்கம் எந்த்த
அளவிற்கு இருக்கும் எனபறத்தயும் பயவ்வொசிக்கவ்வொமைல் கிளம்பினவ்வொர்.
“இளங்கனற பயமைறியவ்வொது” எனபது எந்த்த அளவிற்கு உண்றமைபயவ்வொ
அந்த்த அளவிற்குக் “கவ்வொத்தலுக்குக் கண் இல்றல” எனபதும் இந்த்தத்
துக்கச் சரித்திரத்தின வத்தவ்வொடக்கமைவ்வொகப் பபவ்வொய்விட்டது.
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நளினி வில்லவவ்வொக்கம் வீட்டில் இருந்து குழுவினர் கிளம்பிய பநரம்
பிற்பகல் 3 மைணி. நவ்வொல்வரும் பவ்வொரிமுறனக்கு வந்த்த பநரம் 4.30, அங்கு
இவர்கள் வருறகக்கவ்வொகக் கவ்வொத்துருந்த்த புறகப்படம் எடுக்கத் த்தயவ்வொரவ்வொய்
இருந்த்த ஹரிபவ்வொபு பூம்புகவ்வொர் கறடயில் வவ்வொங்கிய சந்த்தன மைவ்வொறலயுடன
ஸ்ரீவபரும்புதூர் வந்து இறைங்கிய பபவ்வொது பநரம் ஏறைக்குறறைய 7.30 (?).
ஸ்ரீவபரும்புதூர் அத்துவவ்வொன வபவ்வொட்டல்கவ்வொடு.
வசங்கல்பட்டு மைவ்வொவட்டம் முத்தல் கவ்வொஞ்சிபுரம் வறரக்கும் இனற
பரவியுள்ள வவளிநவ்வொட்டு வணிகத் வத்தவ்வொடர்பு நிறவனங்கள் எதுவம்
வரவ்வொத்த கவ்வொலம். இவர்கள் வந்து இறைங்கிய பபவ்வொது ஏறைக்குறறைய
இருட்டவ்வொகத் த்தவ்வொன இருந்த்தது..
த்தறலவர் பபசும் கூட்டத்திற்கு கூட்டம் வந்து பசரவ்வொத்தவ்வொ? எனற கவ்வொத்துக்
வகவ்வொண்டுருப்பவர்களுக்கு வருபவர்கள் ஒவவவவ்வொருவரும்
சந்பத்தவ்வொஷமைளிப்பவர்கள் த்தவ்வொபன.
வந்த்த இந்த்த ஐவர் கூட்டணியினறர அங்பகயிருந்த்தவர்கள் கண்டு
வகவ்வொள்ள வவ்வொய்ப்பும் இல்றல.. அறரக் குறறை இருட்டும் அப்பபவ்வொது
இவர்களுக்குச் சவ்வொத்தகமைவ்வொகபவ இருந்த்தது. இத்தற்வகல்லவ்வொம் பமைல் பல
தீவிரவவ்வொத்த அச்சுறத்த்தல்கள் உள்ள முனனவ்வொள் பிரத்தமைர் ரவ்வொஜீவ
கவ்வொந்திக்கு அங்கு உருவவ்வொக்கப்பட்ட பவ்வொதுகவ்வொப்புச் சமைவ்வொச்சவ்வொரங்கள்
அத்த்தறனயும் நறகச்சுறவ பபவ்வொலத்த்தவ்வொன இருந்த்தது.
முள்ளிவவ்வொய்க்கவ்வொல் இறதி கட்ட பபவ்வொருக்குத் த்தனனவ்வொல் ஆன முழு
ஒத்துறழப்றபயும் வழங்கி த்தனனுறடய பங்களிப்றபயும் அளித்த்த
அப்பபவ்வொறத்தய ஐ.பி உயர் அதிகவ்வொரி நவ்வொரவ்வொயணன துறறை மூலம்
வழங்கப்பட்ட ரகசிய அறிக்றகயில் விடுத்தறலப்புலகள் குறித்து எந்த்தப்
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புரிந்துணர்வம் உருவவ்வொக்கவில்றல எனபதும் இங்குக் குறிப்பிட்பட
ஆக பவண்டும்.
உள்பள வந்த்ததும் த்தணு,சுபவ்வொ,நளினி மூவரும் முத்தலல்
வபண்களுக்வகனற ஒதுக்கப்பட்ட இடத்திற்குச் வசனறைவ்வொர்கள்.
சிவரவ்வொசன, ஹரிபவ்வொபு பவற பக்கம் பிரிந்து பபவ்வொய் விட்டனர்.
ரவ்வொஜீவகவ்வொந்தி பயணித்த்த விமைவ்வொனம் வசனறன மீனப்பவ்வொக்கம் விமைவ்வொன
நிறலயத்றத்த வந்து அறடந்த்த பநரம் 8.20, ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தியுடன குண்டு
துறளக்கவ்வொத்த கவ்வொர், மீனம்பவ்வொக்கத்றத்த விட்டு வவளிபய வந்து ரவ்வொஜீவ
பயணித்த்த கவ்வொரில் பயணம் வசய்த்தவர்கள், வவ்வொழப்பவ்வொடி ரவ்வொமைமூர்த்தி,
பவட்பவ்வொளர் மைரகத்தம் சந்திரபசகர் பிரத்பயவ்வொக பவ்வொதுகவ்வொப்பு அதிகவ்வொரி
இவர்களுடன பபட்டி பகட்டுருந்த்த கல்ப் நியூஸ், நியுயவ்வொர்க் றடம்ஸ்
பத்திரிக்றகயவ்வொளர்கள்.
ஸ்ரீவபரும்புதூர் கூட்டத்றத்த ஏற்பவ்வொடு வசய்து வமைவ்வொத்த்த வபவ்வொறப்றபயும்
ஏற்றருந்த்தவர் மைரகத்தம் சந்திரபசகரின பிரத்பயவ்வொக உத்தவியவ்வொளர்
ஏ.பக.த்தவ்வொஸ். எவவரல்லவ்வொம் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்திக்கு மைவ்வொறல அணிவிக்கப்பட
பவண்டும் எனபதில் வத்தவ்வொடங்கி, நடந்து வரும் பபவ்வொது அவருடன
அறிமுகப் படுத்த்தப்பட பவண்டியவர்கள், மைவ்வொறல பபவ்வொட
அனுமைதிக்கப்பட பவண்டியவர்கள் எனபது வறரக்கும் மிகவம்
பரபரப்பவ்வொகப் பட்டியல் த்தயவ்வொரித்து அறலந்து வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொர்.
அத்தற்கும் பமைபல அங்குச் பசர்ந்து இருந்த்த கூட்டத்றத்த நிறல
நிறத்துவத்தற்கவ்வொக ஏற்பவ்வொடு வசய்யப்பட்டுருந்த்த சங்கர் கபணஷ்
இனனிறச நிகழ்ச்சி நடந்து வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
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ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி ஸ்ரீவபரும்புதூரில் வந்து இறைங்கியதும் திட்டமிட்டபடி
சவ்வொறலயின வத்தவ்வொடக்கத்தில் இருந்த்த இந்திரவ்வொ கவ்வொந்தி சிறலக்கு மைவ்வொறல
அணிவிக்கப்பட பவண்டும். அத்தறனத் வத்தவ்வொடர்ந்து நடந்து வந்து
த்தறரயில் பபவ்வொட்டுருந்த்த சிவப்புக் கம்பளம் வழிபய நடந்து பமைறடக்குச்
வசல்ல பவண்டும். வசல்லும் பபவ்வொது கம்பளத்தின ஓரத்தில் நினற
வகவ்வொண்டுருக்கும் முக்கியமைவ்வொனவர்கறளச் சந்திப்பதும், அவர்கள்
அணிவிக்கும் மைவ்வொறல மைரியவ்வொறத்த ஏற்றக்வகவ்வொண்டு வபவ்வொதுக்கூட்ட
பமைறடறய அறடயபவண்டும். ஓரமைவ்வொகப் பபவ்வொட்டுருந்த்த த்தடுப்புக்
கட்றடகளுக்குப் பினனவ்வொல் வபவ்வொதுமைக்கள் கூட்டம்.
பவட்பவ்வொளர் மைரகத்தம் சந்திரபசகரரின மைகள் லத்தவ்வொ பிரியகுமைவ்வொர். இவர்
உத்தவியவ்வொளர் வபயர் லத்தவ்வொ கண்ணன. லத்தவ்வொ கண்ணனின அப்பவ்வொ ஒரு
கவிறத்த எழுதி அத்தறன ஹிந்தியில் வமைவ்வொழிவபயர்த்து றவத்திருந்த்தறத்த
மைகள் பகவ்வொகிலவ்வொ மூலம் வரும் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தியிடம் வவ்வொசித்துக்கவ்வொட்ட
சிறைப்பு அனுமைதி வபற்ற வரிறசயில் கவ்வொத்திருந்த்தனர்.
வமைவ்வொத்த்த 23 பபர்களில் இந்த்தக் பகவ்வொகிலவ்வொ த்தவிர மைற்றை அறனவரும்
ஆண்கள். த்தணு இப்பபவ்வொது இந்த்தக் கூட்டத்தில் இல்றல. இந்த்த 23
பபர்களில் மூவர் மைட்டும் மைவ்வொறல பபவ்வொட அனுமைதி வபற்றைவர்கள். மைற்றை
அறனவரும் உறரயவ்வொடலுக்கு அனுமைதி வபற்றைவர்கள். இந்த்தச்
சடங்குகறள முடித்து விட்டு ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி பநரிறடயவ்வொக பமைறடக்குச்
வசல்ல பவண்டும்.

உள்பள பவ்வொதுகவ்வொப்புப் பணியில் இருந்த்த த்தமிழ்நவ்வொடு கவ்வொவல் துறறை
த்தறலறமை அதிகவ்வொரி ரவ்வொகவனுக்பகவ்வொ எள்ளும் வகவ்வொள்ளும் வவடித்துக்
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வகவ்வொண்டுருந்த்தது. பவ்வொதுகவ்வொப்புக்கவ்வொக ஈடுபட்டுருந்த்த கவ்வொவல்துறறையினரின
எண்ணிக்றக வவறம் 300 மைட்டுபமை. அத்துவவ்வொன கவ்வொட்டில் அப்பபவ்வொது
உருவவ்வொக்கியிருந்த்த திடீர் வவளிச்சம் மைட்டுபமை உறதுறணயவ்வொக
இருந்த்தது.
இதுவம் திடீர் எனற நினற பபவ்வொனவ்வொல் கும்மிருட்டு த்தவ்வொன.
இத்தற்கிறடபய வத்தவ்வொண்டர்கள் எனறை வபயரில் பவ்வொதுகவ்வொப்பு
ஏற்பவ்வொடுகறளக் குளறபடி வசய்து வகவ்வொண்டுருந்த்தனர். எவறரயும்
திருப்திபடுத்த்த முடியவில்றல. அங்கிருந்த்த எவருபமை கவ்வொவல்துறறையினர்
உத்த்தரவகளுக்குக் கீழ்படியும் சூழ்நிறலயில் இல்றல.
சப் இனஸ்வபக்டர் அனுசுயவ்வொ த்தறலறமைப்வபவ்வொறப்பில் பணியில்
இருந்த்தவர். இவருக்கு பமைல் அதிகவ்வொரி ரவ்வொபஜந்திரன. ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்திறய
சந்திக்கும் கூட்டத்றத்த ஒழுங்குபடுத்திச் சந்திப்றப முடித்து றவக்க
பவண்டும். அவருக்கு அணிவிக்கும் மைவ்வொறலகறளத் துண்டுகறள
வமைட்டல் டிவடக்டர் மூலம் பசவ்வொத்தறன வசய்யப்பட பவண்டும்.
முறறைப்படி முழுறமையவ்வொக அதுவம் நடக்கவில்றல. வரிறசயில்
நிற்பவர்களின வபயர்கள் பசவ்வொதிக்கப்பட்டு ஆவணமைவ்வொகச் வசய்துருக்க
பவண்டும்.
இதுவம் வசய்த்தபவ்வொடில்றல. ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி ஸ்ரீவபரும்புதூரில் வந்து
இறைங்கிய பநரம் இரவ 10.10
உள்பள நடந்து வந்து வத்தவ்வொடக்கத்தில் உள்ள இந்திரவ்வொ கவ்வொந்தி சிறலக்கு
மைவ்வொறல பபவ்வொட்டு முடிப்பத்தற்குள் ஓரளவிற்கு ஓழுங்கு படுத்தியிருந்த்த
கூட்டமும் வமைவ்வொத்த்தமும் கறலந்து அவரவர் முண்டியடித்துக் வகவ்வொண்டு
ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்திறய பநவ்வொக்கி முனபனறினர். வபவ்வொறப்பில் இருந்த்த த்தவ்வொஸ்

317

வகவ்வொடுத்த்த பட்டியறல றவத்துக்வகவ்வொண்டு ஒரு சிலறர வமைட்டல்
டிவடக்டர் மூலம் பசவ்வொதித்த்தனர்.
ஒழுங்குபடுத்த்தப்பட்ட கூட்டம் திமுதிமுவமைனற திறசமைவ்வொறி
த்தருணத்றத்தப் பயனபடுத்திக்வகவ்வொண்டு முனபனறினர். அப்பபவ்வொது
கவிறத்த படிக்கக் கவ்வொத்திருந்த்த பகவ்வொகிலவ்வொ பினனவ்வொல் வந்து த்தணு நினற
வகவ்வொண்டு இருந்த்தவ்வொர். இந்த்தச் சந்பத்தவ்வொஷ த்தருணத்தில் இருந்த்த
பகவ்வொகிலவ்வொபவவ்வொ அவர் அம்மைவ்வொபவவ்வொ த்தங்கள் அருபக நினற
வகவ்வொண்டிருந்த்த த்தணுறவ கவனிக்கும் சூழ்நிறலயில் இல்றல.
த்தணுவக்கு வமைவ்வொத்த்தமும் சவ்வொத்தகமைவ்வொகி விட்டது.
ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி த்தன அருபக வருவத்தற்குக் கவ்வொத்துக் வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொர்
த்தணு. கவனிக்கும் தூரத்தில் சிவரவ்வொசன. அத்தற்கும் சற்றத் வத்தவ்வொறலவில்
சுபவ்வொ, நளினி. இவர்கள் அத்த்தறன பபர்கறளயும் பவவறைவ்வொருவரும்
அங்குக் கவனித்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர். அவறரச் சுபவ்வொ, த்தணு,ஹரிபவ்வொபு
எவருக்குபமை வத்தரியவ்வொது.
உடன வந்த்த அயல்நவ்வொட்டு பத்திரிக்றகயவ்வொளர்களுக்குப் பபட்டி
வகவ்வொடுத்து முடித்து விட்டு பயணித்து வந்த்த கவ்வொறர விட்டு இறைங்கிய
ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி அவர்கறள பவவறைவ்வொரு கவ்வொரில் அனுப்பி விட்டு நடந்த்தவ்வொர்.
உடன வந்த்த வவ்வொழப்பவ்வொடி ரவ்வொமைமூர்த்தி பமைறடறய பநவ்வொக்கி முனபனறிச்
வசனற விட்டவ்வொர். வந்து இறைங்கிய பபவ்வொது வரபவற்றை கருப்றபயவ்வொ
மூப்பனவ்வொர் இந்திரவ்வொ கவ்வொந்தி சிறலக்கு மைவ்வொறலயிட்ட நிகழ்ச்சி முடிந்த்ததும்,
ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்திறய மைரகத்தம் சந்திரபகசரருடன அனுப்பி விட்டு
வமைதுவவ்வொக நடந்து வந்து வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொர்.
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ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தியுடன வந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த மைரகத்தம் சந்திரபசகர்
வரிறசயில் நினற வகவ்வொண்டுந்த்த ஒவவவவ்வொருவறரயும் அறிமுகம் வசய்து
வகவ்வொண்பட வந்த்தவ்வொர். சவ்வொல்றவ பபவ்வொட்ட வத்தவ்வொண்டர் ஒருவர் ரவ்வொஜீவ
கவ்வொந்தி றகறயப் பலமைவ்வொகப் பற்றிக்வகவ்வொண்டு விட மைறக்க அப்பபவ்வொறத்தய
அந்த்தச் சூழ்நிறல சற்றத் த்தர்மைசங்கடத்றத்த உருவவ்வொக்கியது. அங்கிருந்த்த
வீடிபயவ்வொ புறகப்படக் கவ்வொரர்களுக்குத் பத்தறவப்படும் மினசவ்வொரம்
பமைறடயில் இருந்து வந்து வகவ்வொண்டிருந்த்தத்தவ்வொல், மினசவ்வொரம் இல்லவ்வொத்த
சூழ்நிறலயில் எவரும் இந்த்த நிகழ்வகறளப் புறகப்படம் எடுக்க
முடியவ்வொமைல் கருவிகறள நிறத்தி விட்டு அறமைதியவ்வொக இருந்த்தனர்.
ஆண்கள் பகுதியின அறிமுகம் முடிந்த்ததும் இப்பபவ்வொது ரவ்வொஜீவ
கவ்வொந்திறய வபண்கள் வரிறசயவ்வொக நினற வகவ்வொண்டுருக்கும் பகுதிக்கு
மைரகத்தம் சந்திரபகசர் அறழத்து வந்து அறிமுகத்றத்தத்
வத்தவ்வொடங்கியிருந்த்தவ்வொர்.
அப்பபவ்வொது நடந்த்த சில வித்யவ்வொசமைவ்வொன சம்பவம் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி உடன
நடந்து வந்துவகவ்வொண்டுருந்த்த மைரகத்தம் சந்திரபசகர் றகறய
மைற்வறைவ்வொருவர் பிடித்துக்வகவ்வொண்டு அவறர பமைறடறய பநவ்வொக்கி
அறழத்து வசனற வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொர். கவிறத்தறய வவ்வொசித்து முடித்த்த
பகவ்வொகிலவ்வொறவ த்தவ்வொண்டிய ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி த்தணுறவ வநருங்கியிருந்த்தவ்வொர்.
அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன பவ்வொதுகவ்வொப்புப் பணியில் இருந்த்த சப் இனஸ்வபக்டர்
அனுசுயவ்வொ த்தணுறவப் பவ்வொர்க்க, பட்டியலல் இல்லவ்வொத்த இவறர
ஒதுக்கித்த்தள்ள முனனவ்வொல் வர பவ்வொதி நீட்டிய சந்த்தனமைவ்வொறலயுடன நினறை
த்தணுறவ ஒதுக்க பவண்டவ்வொம் எனறை சவ்வொறடயவ்வொல் கவ்வொட்டிவிட்டு அவர்
பபவ்வொட்ட சந்த்தனமைவ்வொறலறயக் கழுத்தில் வவ்வொங்கிக்வகவ்வொண்டவ்வொர்.
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அப்பபவ்வொது பவ்வொர்க்கும் வத்தவ்வொறலவில் நினற வகவ்வொண்டுருந்த்த சிவரவ்வொசன
கண் ஜவ்வொறடயவ்வொல் நகரச் வசவ்வொல்லவிட்டு இடுப்பில் கட்டியிருந்த்த
வபல்ட்டில் உள்ள முத்தல் வபவ்வொத்த்தறன அமுக்கிவிட்டு ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்திறய
வணங்குவதுபபவ்வொல் குனிய இரண்டவ்வொவது வபவ்வொத்த்தவ்வொனும்
அழுத்த்தப்பட்டது.
நடந்த்த நிகழ்வகறளப் படங்களவ்வொக எடுத்துக் வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொர்
ஹரிபவ்வொபு. கறடசியவ்வொக அவர் எதிர்பவ்வொர்த்துக் வகவ்வொண்டுருந்த்த இந்த்தப்
படத்றத்த எடுக்கத் த்தயவ்வொரவ்வொக இருந்த்தவ்வொர். த்தனது பவ்வொர்றவறயப்
புறகப்படக்கருவியில் உள்ள வலனசு வழிபய கூர்றமைப்படுத்தினவ்வொர்.
அங்பக உருவவ்வொகியிருந்த்த கூட்ட வநரிசலல் சரியவ்வொக எடுக்கப்படவ்வொமைல்
பபவ்வொய்விடுபமைவ்வொ எனறை அச்சம் உருவவ்வொக முனபனறி உள்பள வந்த்தவ்வொர்.
த்தணு எனறை மைனித்த வவடிகுண்டு வவடித்த்தது.
அந்த்த கவ்வொட்டில் இருந்த்த இருட்டில் அப்பபவ்வொது திடீர் எனற உருவவ்வொன
தீப்பிழம்றபயும், மைனித்த கத்தறைல்கறளயும் வமைபௌனமைவ்வொக உள்வவ்வொங்கி
மீண்டும் அறமைதியவ்வொனது.
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கத்திய கத்தறைல்களும், அலங்பகவ்வொலமும், சிறத்தந்த்த உடல்களும், கருகிய
வவ்வொசறனயும், உருக்குறலந்த்த சடலங்களுக்கும் இறடபய ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி
எங்பக? எனற பத்தடத் வத்தவ்வொடங்கினர்.
முனபப பமைறடக்கு பபவ்வொய்ச் பசர்ந்திருந்த்த வவ்வொழப்பவ்வொடி ரவ்வொமைமூர்த்தியும்
தூரத்தில் நடந்து வந்து வகவ்வொண்டிருந்த்த கருப்றபயவ்வொ மூப்பனவ்வொரும்
கத்தறிக்வகவ்வொண்டு வந்து பத்தடத் வத்தவ்வொடங்கினர்.
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6. ரவ்வொஜீவ எனவறைவ்வொரு சறத்த துணுக்குகள்
சிவரவ்வொசன குழுவினர் எதிர்பவ்வொர்த்த்தபடிபய ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி
படுவகவ்வொறலவயனபது மைனித்த வவடிகுண்டு மூலம் நிகழ்த்தியவ்வொகிவிட்டது.
இருபது அடி உயரத்துக்கு எழும்பிய புறகமூட்டமும், உருவவ்வொன
கூச்சலும் குழப்பமும் அங்கு எனன நடக்கிறைது? எனபபத்த பலருக்கும்
புரியவில்றல. கவ்வொவலுக்கு இருந்த்த பல பபவ்வொலீஸ்கவ்வொரர்கள் அலறி
அடித்து ஓடிக்வகவ்வொண்டிருந்த்தனர். றத்தரியமைவ்வொன கவ்வொவல் துறறைறயச்
பசர்ந்த்தவர்களும், கட்சிக்கவ்வொரர்களும் மைபனவ்வொதிடத்துடன அங்பகபய
நினற வகவ்வொண்டுருந்த்தனர்.
பத்தடி வந்த்த வவ்வொழப்பவ்வொடியும், மூப்பனவ்வொரும் சித்தறிக் கிடந்த்த சறத்த
குவியலல் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தியின உடறல பத்தடினர். அந்த்தச் சூழ்நிறலயில்
அத்த்தறன சுலபமைவ்வொக இல்றல. ஐந்து நிமிடத்திற்கு முன உயிருள்ள
மைனித்தர்களவ்வொக நினற வகவ்வொண்டுருந்த்தவர்கள் அத்த்தறன பபர்களும்
இப்பபவ்வொது சறத்த துணுக்குகளவ்வொக, த்தறல றக கவ்வொல் பவற பவறைவ்வொகச்
சித்தறிக் கிடந்த்தவ்வொர்கள்.
அறடயவ்வொளம் கவ்வொண்பத்தற்கவ்வொக " ஒவவவவ்வொனறறையும் " புரட்டிப் பவ்வொர்க்க
பவண்டியிருந்த்தது.
இறதியவ்வொக மைனத்துணிவடன பவ்வொர்த்த்தவர்கள் கண்களில் சிக்கியது
ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி அணிந்து வந்த்த பலவ்வொட்படவ்வொ ஷ. அத்தன மூலம் மைட்டுபமை
அவரது உடறல கண்டு பிடிக்க முடிந்த்தது.
அரற்றிக் வகவ்வொண்டுருந்த்த மூப்பனவ்வொர் மைனத்துணிவடன குப்புறைவவ்வொக்கில்
கிடந்த்த உடறல திருப்பிய பபவ்வொது சறத்த துணுக்குகளவ்வொய் பகவ்வொரமைவ்வொய்
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இருக்க உருக்குறலந்து கிடந்த்த உடம்பில் துணிறயப் பபவ்வொட்டு மூடினவ்வொர்.
பமைற்வகவ்வொண்டு எதுவம் குண்டுகள் வவடிக்குபமைவ்வொ எனற உடன
இருந்த்தவர் மூப்பனவ்வொறர அங்கிருந்து நகர்த்த்த முற்பட அப்பபவ்வொது அவர்
வசவ்வொனன வவ்வொசகம். " த்தறலவபன பபவ்வொயிட்டவ்வொர் இனிபமைல்
எனனயிருக்கு" எனறைவ்வொர்.
அந்த்த நிமிடம் வறரக்கும் கம்பளம் எறிந்து வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
லத்தவ்வொ கண்ணன, பகவ்வொகிலவ்வொ, ஹரிபவ்வொபு,ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தியின பிரத்பயவ்வொக
கவ்வொவல் அதிகவ்வொரி,மைவ்வொவட்ட கவ்வொவல்துறறை அதிகவ்வொரி இக்பவ்வொல் உட்பட
ஒனபது கவ்வொவல்துறறைறயச் பசர்ந்த்தவர்களும் த்தணுவடன
இறைந்திருந்த்தனர்.
அருகில் இருந்த்த பலருக்கும் பலத்த்த கவ்வொயம். அரசவ்வொங்க அறிக்றக
எனபது பினனவ்வொளில் வந்து சம்பிரவ்வொத்தயக் கணக்குகறளச் வசவ்வொனனபத்த
த்தவிர உண்றமையிபலபய அப்பவ்வொவிகள், பவ்வொர்க்க வந்த்தவர்கள், உள்பள
இருந்த்தவர்கள் எத்த்தறன பபர்கள் இறைந்த்தவ்வொர்கள் எனபது பபவ்வொய்ச்
பசர்ந்த்த ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி ஆனமைவ்வொவக்குத் த்தவ்வொன வத்தரியும்?
தூரத்தில் நினற பவ்வொர்த்துக்வகவ்வொண்டுருந்த்த சிவரவ்வொசனுக்குத் திருப்தி
மைனதிற்குள் இருந்த்தவ்வொலும் அந்த்தச் சூழ்நிறலயில் இருந்து த்தங்கறளக்
கவ்வொப்பவ்வொற்றிக் வகவ்வொள்ளும் படபடப்பு த்தவ்வொன உருவவ்வொகியிருந்த்தது.
அந்த்தச் சூழ்நிறலத்தவ்வொன அப்பபவ்வொது அவர்கறள விறரவவ்வொக இந்த்த
இடத்திலருந்த்த வவளிபயறை பவண்டும் எனற உந்தித் த்தள்ளியது.
சுபவ்வொ, நளினிறய அறழத்துக் வகவ்வொண்டு முக்கிய சவ்வொறலப்பகுதிறய
பநவ்வொக்கி விறரந்த்தனர்.
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அருகில் இருந்த்த வீட்டில் படபடப்றப அடக்கத் த்தண்ணீர் வவ்வொங்கிக்
குடித்து விட்டு ஆட்படவ்வொ, பபரூந்து மூலம் வசனறன வந்த்தறடந்த்தனர்.
இத்த்தறன வத்தளிவவ்வொகச் சிறைப்பவ்வொக ஒவவவவ்வொனறறையும் திட்டமிட்டு
வசயல்படுத்தி வஜயித்த்த சிவரவ்வொசன எதிர்பவ்வொர்க்கவ்வொத்தது ஹரிபவ்வொபு மைரணம்.
ஆவணத்திற்கவ்வொக அந்த்தப் புறகப்படம் பவண்டும்.
எந்த்த அளவிற்கு வவடிகுண்டின த்தவ்வொக்கம் இருக்கும்?. எந்த்த இடத்தில்
நினற வகவ்வொண்டு புறகப்படத்றத்த எடுக்க பவண்டும் எனறை உத்த்தரறவ
மீறி ஹரிபவ்வொபு வசனறைவ்வொரவ்வொ? அல்லது அவரின விதியும் அவறரக்
வகவ்வொண்டு பபவ்வொய்ச் பசர்த்த்தத்தவ்வொ? எனபது பபவ்வொனறை பல பகள்விகளுக்கு
பதில் இல்றல.
ஆனவ்வொல் வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொய் அனற ஸ்ரீவபரும்புதூர் இருட்டில் நினற
வகவ்வொண்டு சிரித்த்த விதி உருவவ்வொக்கிய மைவ்வொய வறல பவற ஒனறறையும்
உருவவ்வொக்கியிருந்த்தது. ஹரிபவ்வொபு பயனபடுத்திய புறகப்படக்கருவி
சறத்தக்குவியல் பமைல் கிடந்த்தது முத்தல் ஆச்சரியம். எந்த்தப் பிரச்சறனயும்
இல்லவ்வொமைல் எடுக்கப்பட்ட புறகப்படம் லட்டவ்வொகப் புலனவ்வொய்வ குழுவினர்
றகக்குக் கிறடத்த்தவத்தனபது அடுத்த்த அதிசயம்.
அந்த்த இக்கட்டவ்வொன சூழ்நிறலயிலும் கடறமை த்தவறைவ்வொத்த கவ்வொவல்துறறை
அதிகவ்வொரி ரவ்வொகவன சம்மைந்த்தப்பட்ட இடத்றத்த வறளத்துக் கவனமைவ்வொகக்
கவ்வொவல் கவ்வொத்த்ததும் அந்த்தப் புறகப்படக் கருவி வந்து பசர பவண்டிய
இடத்திற்கு மிகக் கவனமைவ்வொக வந்து பசர்ந்த்ததும் முக்கியக் கவ்வொரணமைவ்வொக
இருந்த்தது.
இத்தற்வகல்லவ்வொம் சிகரம் றவத்த்தவ்வொற்பபவ்வொல் அப்பபவ்வொது அங்பக உருவவ்வொன
அக்னிபிழம்பு அந்த்தப் புறகப்படகருவிக்கு எந்த்தச் பசத்தவ்வொரத்றத்தயும்
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உருவவ்வொக்கவ்வொத்த கவ்வொரணத்த்தவ்வொல் அத்தன மூலம் எடுக்கப்பட்ட
புறகப்படங்கள் த்தவ்வொன விடுத்தறலப்புலகள் பமைல் றவத்திருந்த்த வமைவ்வொத்த்த
மைதிப்பும் த்தமிழ்நவ்வொட்டு மைக்கறள வவறப்பவ்வொக மைவ்வொற்றை உத்தவியத்தன
வத்தவ்வொடக்கப்புள்ளி அது.
கவ்வொரணம் அப்பபவ்வொது வறரக்கும் விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கத்றத்த
விரும்புவர்களும், வவறப்பவர்களும் த்தமிழ்நவ்வொட்டில் இருந்த்த பபவ்வொதிலும்
அத்த்தறனயும் மீறி ஒரு வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொன நல்ல பவ்வொர்றவ அவர்கள் பமைல்
இருந்த்தது எனபது மைறக்க முடியவ்வொத்த உண்றமை. அறிவஜீவிகளின
லவ்வொவணி அனற முத்தல் இனற வறர ஒபர மைவ்வொதிரியவ்வொக இருந்த்தவ்வொலும்
ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி மைரணத்திற்குப் பிறைகு அவர்களின கச்பசரி எனபது
சுருதி சுத்த்தமைவ்வொய் ஒலக்கத் வத்தவ்வொடங்கியது.
அவசரமைவ்வொய் வரவறழக்கப்பட்ட ஸ்டிரச்சரில் சிறத்தந்த்த ரவ்வொஜீவ உடறல
ஏற்றி வசனறன அரசினர் வபவ்வொது மைருத்துவமைறனக்கு அனுப்ப
ஏற்பவ்வொடு துரித்தகதியில் நடந்த்தது கவ்வொவல்துறறை வண்டியில் ஏற்றைப்பட்டு
அனுப்பப்பட்டது.
இந்த்த இடத்தில் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்திறய படுவகவ்வொறல வசய்யப்பட பவண்டும்
எனறை திட்டத்திலும் அது எவவவ்வொற நிகழ்த்த்தப்பட பவண்டும் எனற
உள் கட்டறளகறள நவ்வொம் புரிந்து வகவ்வொள்ள பவண்டும். வவறமைபன
சவ்வொவ எனபறத்த விட இறத்த ஒரு வபண் மூலம் மைட்டுபமை நடத்த்தப்பட
பவண்டும் எனபத்தற்கு ஒரு கவ்வொரணமும் இருந்து இருக்க பவண்டும்.
அந்த்தச் சவ்வொவம் மிகக் பகவ்வொரமைவ்வொன சவ்வொவவ்வொகத்த்தவ்வொன இருக்க பவண்டும்
எனற தீர்மைவ்வொனித்த்தவர்கள் அத்தனபடிபய உருவவ்வொக்கி இருந்த்தவ்வொர்கள்.
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ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தியின முகத்துக்கு அருபக நிற்கும் த்தருணத்தில்
வவடிகுண்டு வவடித்த்தவ்வொல் மைட்டுபமை எதிர்பவ்வொர்த்த்த வவற்றி. கவ்வொரணம்
உருவவ்வொகும் மைரண விறளவ எனபது விபரீத்தத்தின உச்சமைவ்வொக இருக்க
பவண்டும்.
அந்த்த அளவிற்குத் த்தவ்வொன இறதியில் நடந்து முடிந்து இருந்த்தது.
மிஞ்சியிருந்த்த துண்டு துணுக்குகள், பவ்வொகங்கறளப் வபவ்வொட்டலவ்வொமைவ்வொகக்
கட்டி வகவ்வொண்டு பபவ்வொய்ச் பசர்த்து இருந்த்தவ்வொலும் பபவ்வொஸ்மைவ்வொர்டம் வசய்த்த
மைருத்த்தவரின (டவ்வொக்டர் வசசிலயவ்வொ சிரில்) அறிக்றகயும் படித்துப்
பவ்வொர்க்கத்த்தவ்வொன பவண்டும்.
" த்தறலயில் கபவ்வொலப்பகுதி எலும்புகள் வநவ்வொறங்கி வபருத்த்த பசத்தமுற்ற
மூறள சித்தறிவிட்டிருந்த்தது. முகத்தில் உத்தடுகளும், மூக்கும், கண்களும்
நவ்வொசமைவ்வொகி இருந்த்தன. முகவவ்வொட்றட எலும்புகள் வநவ்வொறங்கி இருந்த்தன.
வயிற்றப் பகுதியிலும் குடல்கள் கல்லீரல் வவளிபய வந்திருந்த்தன.
இடது நுறரயீரல் மிகச் சிறத்தந்து கவ்வொணப்பட்டது. றக வபருவிரலும்,
ஆள்கவ்வொட்டி விரலும் பசத்தமைவ்வொக இருந்த்தன. எக்ஸ்பர வசய்து பவ்வொர்த்த்ததில்
உடலல் இருந்த்த கிட்டத்த்தட்ட எல்லவ்வொ எலும்புகளும் உறடந்து
இருந்த்தன. உடல் முழுவதும் சிற சிற குண்டுகளவ்வொல் துறளக்கப்பட்டு
இருந்த்தது "
இபத்த பபவ்வொல் வவடித்துச் சித்தறிய த்தணுவின த்தறல, சிறத்தந்த்த றக
கவ்வொல்கள் பபவ்வொனறைறவகள் பவ்வொர்ப்பத்தற்குக் பகவ்வொரமைவ்வொகக் வகவ்வொடுறமையவ்வொக
இருந்த்தது. அவர் அணிந்து இருந்த்த வபட்டிபகவ்வொட் பபவ்வொனறை உள்ளவ்வொறட
ஜவ்வொக்வகட் வடிவத்தில் இறக்கமைவ்வொகத் றத்தக்கப்பட்டு இருந்த்தது,
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உள்பள உருவவ்வொக்கப்பட்ட வவடிகுண்டுகளுடன இறணக்கப்பட
பவண்டிய ஓயர்கள் வசல்ல பவண்டிய பவ்வொறத்தக்குக் குழவ்வொய் பபவ்வொனறை
வடிவத்தில் வவளிபய வத்தரியவ்வொத்த அளவிற்குச் சிறைப்பவ்வொன முறறையில்
றத்தக்கப்பட்டு இருந்த்தது.
சிறைப்பவ்வொன றத்தயற்கறல வல்லுனர் பத்தவ்வொற்றப்பபவ்வொகும் அளவிற்குத்
றத்தக்கப்பட்டு இருந்த்தது. வீர்யம் மிக்க மைருந்துக்கறளச் சிற
குண்டுகளவ்வொக மைவ்வொற்றைப்பட்டு வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொகக் பகவ்வொர்க்கப்பட்டு
உருவவ்வொக்கப்பட்டு இருந்த்தது. மிகச் சிறைய அளவிலவ்வொன குண்டுகறள
ஒனறைனபின ஒனறைவ்வொக பகவ்வொர்க்கப்பட்டு உருவவ்வொக்கப்பட்ட இந்த்த
ஜவ்வொக்பகட் இறக்கமைவ்வொகபவ இருந்த்தது. இறக்கம் த்தளரவ்வொமைல் இருக்கப்
வபல்ட் வடிவ அறமைப்பு கீபழ உருவவ்வொக்கப்பட்டு இருந்த்தது.
அணிபவரின உடல் பருமைன எனபது நபருக்கு நபர் மைவ்வொறைக்கூடும்.
ஆனவ்வொல் வபல்ட் இருப்பத்தவ்வொல் எவர் அணிந்த்தவ்வொலும் ஒரு உருவத்திற்குள்
வகவ்வொண்டு வந்து விட முடியும்.
வபல்ட்றட இழுத்து மைவ்வொட்டிக்வகவ்வொண்டவ்வொல் வமைவ்வொத்த்தமும் ஒரு ஒழுங்குக்கு
வந்து சிறைப்பவ்வொக உடலுடன வபவ்வொருத்திக்வகவ்வொள்ள முடியும்.
ஜவ்வொக்வகட்டுக்குள் வரிறசகிரமைமைவ்வொக றவக்கப்பட்ட வவடி குண்டுகறளக்
வகவ்வொண்டு ஜவ்வொக்கிரறத்தயவ்வொகத் றத்தக்கப்பட்ட வமைவ்வொத்த்த அறமைப்றபயும்,
வவடிக்க றவக்கப்பட பவண்டிய ஓயர்களுக்கவ்வொன கட்டுப்பவ்வொட்டின
வபவ்வொத்த்தவ்வொன எனபதும் இடுப்புக்கு கீபழ வரும்படி உருவவ்வொக்கப்பட்டு
இருந்த்தது.
இத்தன பநவ்வொக்கவமைனபது குனியும் பபவ்வொது றகக்கு எட்டும் உயரம்.
உள்ளவ்வொறடயின உள்பள வமைவ்வொத்த்த வவடிகுண்டுகறளயும்
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கட்டுப்படுத்துவது இரண்டு வபவ்வொத்த்தவ்வொனகள். முத்தல் எனபது இயக்கும்
விறசவயனபது ஏதும் த்தவறத்தலவ்வொக அழுத்த்தப்படும் பட்சத்தில் வமைவ்வொத்த்த
இயக்கத்றத்தயும் நிறத்துவத்தற்குப் பயனபடும். இரண்டவ்வொவது எனபது
வவடிக்கச் வசய்யும் வீர்யம். இத்த்தறனயும் நவீன வத்தவ்வொழில் நுட்பபமைவ்வொ,
வவளிநவ்வொட்டு இறைக்குமைதிபயவ்வொ அல்ல.

இது சிங்களர்களுக்வகனற பிரபவ்வொகரன மைனதில் உருவவ்வொக்கப்பட்ட
அறமைப்பு பிரபவ்வொகரன துப்பவ்வொக்கி சுட கற்றக்வகவ்வொண்டது முத்தல் இது
பபவ்வொனறை வவடிவபவ்வொருட்கள், பினனவ்வொல் வந்த்த நவீன ரக ஆயுத்தங்கள்
அத்த்தறனயும் பயிற்சி எடுத்து கற்றக் வகவ்வொண்டது அல்ல.
புத்த்தகங்கள் படித்துக் கற்றக்வகவ்வொண்டது.
த்தணு மைவ்வொட்டியிருந்த்த வவடிகுண்டு அறமைப்பு அவமைரிக்கவ்வொவில்
வடட்டரவ்வொய்ட் நகரில் வவளியிடப்பட்ட புத்த்தகம் மூலம்
உருவவ்வொக்கப்பட்டது.

328

ஆண் வபண் கரும்புலகள் எனபது முழுக்க முழுக்கப் பிரபவ்வொகரன
சிந்த்தறனயில் உருவவ்வொனது. .
கரும்புலகளுக்வகனற உருவவ்வொக்கப்பட்டவர்கள் இதில் த்தங்கறள
அர்பணித்த்தவர்கறள இயக்கத்தில் உள்ள மைற்றைவர்களிடத்தில் இருந்து
த்தனியவ்வொகத் பத்தர்ந்வத்தடுப்பது முத்தல் அவர்களுக்வகனற
உருவவ்வொக்கப்பட்ட பயிற்சி வகுப்புகள், பவ்வொடங்கள் வறரக்கும்
வித்யவ்வொசமைவ்வொன சூழ்நிறலயில் இருக்கும்.
உள்பளயுள்ள மைற்றை அறமைப்புகளுடன சம்மைந்த்தம் இருக்கவ்வொது. எவரவர்
இதில் இருப்பவ்வொர்கள்? மைற்றைவர்களுக்குத் வத்தரியுமைவ்வொ எனபதும்
சந்பத்தகபமை.
கரும்புலகளவ்வொக இருப்பவர்களுக்கும் அவர்களின இலக்கு எனபதும்,
எந்த்த நவ்வொள் வறரக்கும் இந்த்த உயிர் உடலல் இருக்கும் எனபதும்
அவர்களுபக வத்தரியவ்வொது.
நவ்வொறள, மைறநவ்வொள், அடுத்த்த வவ்வொரம், அடுத்த்த மைவ்வொத்தம் எதுவவ்வொக
பவண்டுமைவ்வொனவ்வொலும் இருக்கலவ்வொம். மைபனவ்வொதிடத்தின உச்சம். மைற்றைத்
தீவிரவவ்வொத்த அறமைப்புக்கும் விடுத்தறலப்புலகளின அறமைப்புக்கும்
உள்ள் மிகப்வபரிய வித்தியவ்வொசபமை இது த்தவ்வொன.
இங்குத் த்தவ்வொன ஆரம்பமைவ்வொகிறைது..
மைற்றை இயக்கங்கள் ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள ஏழ்றமைறயப் பயனபடுத்தி
அவர்களின குடும்பத்திற்கவ்வொகக் வகவ்வொடுக்கப்படும் நிதி எனபத்தன மூலம்
ஒருவறர பத்தர்ந்வத்தடுக்கிறைவ்வொர்கள். அந்த்தக் குடும்பத்தின எதிர்கவ்வொல
வவ்வொழ்வக்கவ்வொக ஒருவர் இந்த்த மைனித்த வவடிகுண்டவ்வொக மைவ்வொறகினறைவ்வொர்.
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ஆனவ்வொல் இங்பக எனன த்தவ்வொன மூறளச்சலறவ எனற
வத்தவ்வொடங்கினவ்வொலும் ஒரு அளவிற்கு பமைல் இயக்கத்தின வவற்றிக்கவ்வொக
த்தங்களவ்வொல் ஆன முனபனற்பவ்வொடு எனறை அளவிற்கு கரும்புலகளவ்வொக
மைவ்வொறகினறைனர். அவர்களின மைபனவ்வொ திடம் இந்த்தப் பவ்வொறத்தயில்
வகவ்வொண்டு வந்து அவர்கறள நிறத்திவிடுகினறைது..
தீர்மைவ்வொனிக்கப்பட்ட நவ்வொளுக்கு முன அல்லது அவர்களின
இலட்சியத்திற்கவ்வொன பயணம் வத்தவ்வொடங்கப்படுவத்தற்கு முன பிரபவ்வொகரன
உடன உணவ அருந்தும் றவபபவ்வொகத்துடன அவர்களுக்கும்
விடுத்தறலப்புல இயக்கத்திற்கும் உள்ள உறைவ முறிந்து விடுகினறைது.
அப்பபவ்வொது வத்தவ்வொடங்கும் அவர்களின பயணவமைனபது அவர்களின
இறதி வவ்வொழ்க்றக பயணத்தின வத்தவ்வொடக்கப் பவ்வொறத்த.
கறடசியவ்வொக "அக்னிக்குழந்றத்தகள்" எனறம்," மைண் மீட்பிற்கவ்வொக உயிர்
நீத்த்த மைவ்வொவீர்கள்" எனறை உருவவ்வொக்கப்படும் ஆவணப் வபயரில் வந்து
விடுகிறைவ்வொர்கள். சிங்களர்களுக்வகனற உருவவ்வொக்கப்பட்ட கரும்புலகள்
இனற ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்திக்கு எனற மைவ்வொற்றைப்பட்ட வகவ்வொடுறமை எனபது
இந்தியவ்வொவிற்கு பமை 22 அனற புலர்ந்த்த கவ்வொறல எனபது கத்தறம் நவ்வொளவ்வொக
இருந்த்தது.
சமூக விபரவ்வொதிகளுக்குச் வசவ்வொத்துக்கறளச் சூறறையவ்வொடுத்தல் வத்தவ்வொடங்கிப்
பிடிக்கவ்வொத்தவர்கறளப் பபவ்வொட்டுத் த்தள்ளும் றபபவம் வறரக்கும்
வகவ்வொண்டு வசலுத்தியது. அனறறைய தினம் அதிகமைவ்வொகப் பவ்வொதிக்கப்பட்ட
திரவ்வொவிட முனபனற்றை கழக அடிமைட்ட வத்தவ்வொண்டர்களும், இயக்கத்தில்
இருந்த்தவர்களுபமை ஆவவ்வொர்கள். த்தமிழ்நவ்வொட்டின வவ்வொழ்வவ்வொத்தவ்வொரம்
முற்றிலும் பவ்வொதிக்கப்பட்டது.
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குறிறவத்துச் வசவ்வொத்துக்கள் சூறறையவ்வொடப்பட்டது. வசங்கல்பட்டு பத்தசிய
வநடுஞ்சவ்வொறலயில் பயணித்துக் வகவ்வொண்டுருந்த்த வமைவ்வொத்த்த
வவ்வொகனங்களும் நிறத்த்தப்பட்டன. கலவரத்தீயின நவ்வொக்கு வமைதுவவ்வொக
முனபனறிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தது. வரிறசயவ்வொக நினற வகவ்வொண்டுருந்த்த
ஆயிரக்கணக்கவ்வொன பபரூந்துகளும் நிறத்த்தப்பட்டது.
முடக்கப்பட்டது எனறை வவ்வொர்த்றத்த த்தவ்வொன சரியவ்வொக இருக்கும். எவருக்கும்
எதுவம் வத்தரியவில்றல. அவரவருக்குத் வத்தரிந்த்த வவ்வொர்த்றத்தகள்
வகவ்வொண்டு பபசிக் வகவ்வொண்டிருந்த்தனர்.
எவர் வவ்வொயில் இருந்து ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி மைனித்த வவடிகுண்டு மூலம்
படுவகவ்வொறல வசய்யப்பட்டவ்வொர் எனற வரபவயில்றல எனபது மிகப்
வபரிய ஆச்சரியம். கவ்வொரணம் நவ்வொன அப்பபவ்வொது வசனறனயில் இருந்து
ஊருக்கு பயணித்து வந்து வகவ்வொண்டு இருந்பத்தன. நவ்வொன பயணித்த்த
பபரூந்து ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி படுவகவ்வொறல நடந்து முடிந்த்த இடத்தில் இருந்து
நவ்வொனகு கிபலவ்வொமீட்டர் வத்தவ்வொறலவில் சவ்வொறலயில் நினற வகவ்வொண்டிருந்த்தது.
என பபரூந்துக்கு முனனவ்வொல் பினனவ்வொல் எத்த்தறன ஆயிரம்
பபரூந்துகள் நினற வகவ்வொண்டுருந்த்த கணக்கு வசவ்வொல்லவிட முடியவ்வொது?
அனற வசங்கல்பட்டில் நடு இரவ 2 மைணிக்குச் சிறைப்புச் பசறவயவ்வொக
விடப்பட்ட ரயில் மூலமைவ்வொகப் புளி மூட்றடயவ்வொக ஒருவர் பமைல் ஒருவர்
உட்கவ்வொர்ந்து இடித்துக் வகவ்வொண்டு மீண்டும் வசனறனக்பக திரும்பி
வந்பத்தன.
வசனறனக்கு மீண்டும் வந்து பசர்ந்த்த பபவ்வொது ரயில் நிறலயத்தில்
றவத்து விற்பறன வசய்து வகவ்வொண்டுருந்த்த முத்தல் பவ்வொதிப் பக்க
வசய்திகள் கருப்பு எழுத்தில் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி மைரணத்றத்தச் வசவ்வொனனது.
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அனற அந்த்த அலறை றவத்த்த வசய்தியறத்த பவ்வொர்த்த்த படித்த்த பலத்தரப்பட்ட
வசய்திகள் மூலம் உணர்ந்த்தவன இது பபவ்வொனறை ஒரு வத்தவ்வொடர்
எழுத்தபவண்டும் எனபது விதி த்தவ்வொபன?
த்தமிழகக் கவர்னரவ்வொக இருந்த்த பீஷ்மை நவ்வொரவ்வொயணன இந்த்த
படுவகவ்வொறலறய மைத்திய சிபிஐ அறமைப்பினர் புலனவ்வொய்வ வசய்ய
பவண்டும் எனற அறிக்றக வவ்வொயிலவ்வொகத் வத்தரிவித்த்தவ்வொர். த்தமிழ்நவ்வொட்டு
மைக்கள் மைனங்களில் ரவ்வொஜவ கவ்வொந்தி படுவகவ்வொறல எனபது ஆறைவ்வொத்த
ரணத்றத்த உருவவ்வொக்கியிருந்த்தது.. கவ்வொரணம் இந்தியவ்வொவிற்குச் சுத்தந்திரம்
வபற்றைது முத்தல் இந்த்த மைனித்த வவடிகுண்டு த்தவ்வொக்குத்தல் எனபது புதிது.
ஊடகங்கள் அவரவருக்குத் வத்தரிந்த்த வத்தரியவ்வொத்த பரபரப்புச்
சம்பவங்கறள அள்ளித் வத்தளித்துக் பகவ்வொர்த்து பசறவ புரிந்த்தவ்வொர்கள்.
ஆனவ்வொல் சிறைப்பு விமைவ்வொனம் மூலம் வரவறழக்கப்பட்ட பசவ்வொனியவ்வொ,
பிரியங்கவ்வொ மிச்சம் மீதி இருந்த்த உடறலயும், பிபரத்த
பரிபசவ்வொத்தறனக்குப்பிறைகு கிறடத்த்தவற்றறைப் வபட்டியில் பபவ்வொட்டுக்
வகவ்வொண்டு வடல்லக்குக் வகவ்வொண்டு வசனறைவ்வொர்கள். அனறறைய தினம்
இந்த்தப் படுவகவ்வொறலக்குப் பினனவ்வொல் உள்ள கவ்வொரணங்கள் எவருக்கும்
வத்தரியவில்றல. பல்பவற யுகங்கள். இந்து மைத்தத் தீவீரவவ்வொத்தம்,
சீக்கியர்களின பகவ்வொபம், கவ்வொஷ்மீர் தீவிரவவ்வொத்தம்,சிஐஏ முத்தல் எந்த்தந்த்த
வறகயில் கற்பறனக் குதிறரகறளத் த்தட்டிவிட முடியுபமைவ்வொ அந்த்த
அளவிற்குச் வசய்திகள் த்தறிவகட்டுப் பறைந்த்தது.
உருவவ்வொக்கப்பட்ட புலனவ்வொய்வ குழுவின த்தறலறமைப் வபவ்வொறப்பிற்கு
வந்த்தவர்கள், அதில் பங்வகடுத்து இருந்த்தவர்கள் முத்தல் இந்திய
இரவ்வொணுவ உயர் மைட்டம், இந்திய புலனவ்வொய்வ குழுக்கள் வறரக்கும்
எவருபமை இறத்த விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கம் த்தவ்வொன வசய்து இருக்கும்
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எனபறத்த நம்பத்த்தயவ்வொரவ்வொய் இல்றல எனபது இங்குக் குறிப்பிட்பட ஆக
பவண்டும். ஆனவ்வொல் இத்தற்குக் கவ்வொரணமைவ்வொக அவர்கள் அத்த்தறன
பபர்களும் வசவ்வொனன வவ்வொர்த்றத்தகள் அறத்தவிட நித்தர்சனமைவ்வொன
உண்றமை.
" இந்தியவ்வொறவ எப்பபவ்வொதும் சவ்வொர்ந்து இருக்க பவண்டிய அவர்கள் இது
பபவ்வொனறை முட்டவ்வொள் த்தனமைவ்வொகக் கவ்வொரியத்றத்தச் வசய்யத் துணிச்சல் வரவ்வொது "
எனறைவ்வொர்கள்.
அதுபவ பினனவ்வொளில் முறறைப்படியவ்வொன விசவ்வொரறணக்குப் பிறைகு வத்தரிய
வந்த்த பபவ்வொது உருவவ்வொன கருறமை எனபது ஒவவவவ்வொரு த்தமிழர்களின
மைனமும் கலங்கிய மைனமைவ்வொக மைவ்வொறியது.
பிரபவ்வொகரன மைனம் எனபது எப்படி இருந்து இருக்கும் எனபது அவர்
விரும்பும் இயற்றகக்கு மைட்டும் த்தவ்வொன வத்தரிந்து இருக்கும்?
அவர் விரும்பிப் படிக்கும் வரலவ்வொற எதிர்கவ்வொலத்தில் அவறரப்பற்றி
எனன வசவ்வொல்லும் எனபறத்த உணர்ந்து இருப்பவ்வொரவ்வொ?
அவபர வசவ்வொல்லயிருப்பது பபவ்வொல் " எனனுடன உடன இருப்பவர்கள்.
பழகியவர்கள், உயிரவ்வொக நவ்வொன நிறனத்த்தவர்கள் எனற அத்த்தறன
பபர்களும் பல்பவற பபவ்வொரவ்வொட்டகளத்தின வவ்வொயிலவ்வொக நவ்வொன இழந்த்த
பபவ்வொது அறடயும் மைனத்த்தளர்ச்சிக்கு அளபவ இல்லவ்வொமைல் இருக்கும்.
இதில் இருந்து நவ்வொம் மீண்டு வந்து த்தவ்வொன ஆகபவண்டும் எனற
எனறனத் பத்தற்றிக்வகவ்வொண்டு மீண்டு வருவதுண்டு".
ஆனவ்வொல் இந்த்தக் பகவ்வொர நிகழ்வில் இருந்து எப்பபவ்வொது அவர் மைனம்
மீண்டு வந்த்தது எனபறத்த இறதிவறரக்கும் வசவ்வொல்லவில்றல எனபறத்த
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விட ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி மைரணம் எனபது " துனபியல் சம்பவம்" எனற
எளித்தவ்வொக நகர்ந்து அடுத்த்த பவறலக்குச் வசனற விட்டவ்வொர்.
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7. சிவரவ்வொசன வறலபினனல்
த்தமிழ்நவ்வொட்டு கவ்வொவல் துறறை Q branch வத்தவ்வொடக்கம் முத்தல்
விடுத்தறலப்புலகள் விசயங்களில் மிகுந்த்த முனபனற் பவ்வொடுகறளயும்
முடிந்த்த அளவிற்கு ஆத்தவ்வொரங்கறளயும் திரட்டி றவத்திருந்த்தவ்வொர்கள்.
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் ஒவவவவ்வொரு சமையத்திலும் ஆட்சி மைவ்வொறம் பபவ்வொது
அவர்களின வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொன பணியும் அலங்பகவ்வொலமைவ்வொய் முடிந்து
மைறபடியும் வத்தவ்வொடக்கத்தில் இருந்பத்த வத்தவ்வொடங்க பவண்டிய சூழ்நிறலயில்
இருக்கும்.
அவர்களின பணிவயனபது எனபது வசய்திகறள, ஆத்தவ்வொரங்கறளத்
திரட்டுவது மைட்டுபமை. முடிவ எடுக்ககப்பட பவண்டியவர்கள்
அவவபபவ்வொது வந்து அமைரும் ஆட்சியவ்வொளர்கள். ஆட்சிக்கு
வருபவர்களின வகவ்வொள்றககள், பநவ்வொக்கங்கள், த்தனிப்பட்ட நிர்ப்பந்த்தம்,
வத்தரிந்தும் நழுவல் எனறை வகவ்வொள்றகயினவ்வொல் அவவப்பபவ்வொது அது
வவறம் கவ்வொகித்தமைவ்வொகக் பகவ்வொப்புகளில் உறைங்கிக் வகவ்வொண்டு இருக்கும்.
அப்படி உறைங்கிய ஒனற பத்பநவ்வொபவ்வொ வகவ்வொறலவழக்கு.
அவர்களின பணி இப்பபவ்வொது சற்ற பவகம் பிடித்து இருந்த்தது.
இத்த்தறனக்கும் புலனவ்வொய்வக் குழுவினருக்கும் அவர்களுக்கும்
சம்மைந்த்தம் இல்றல. இந்தியவ்வொவில் உள்ள ஒவவவவ்வொரு மைவ்வொநிலத்திலும்
எனன பிரச்சறனகள் நடந்த்தவ்வொலும் அறனவரும் ஒபர குரலல் பகட்பது
உடபன சிபிஐ விசவ்வொரறண பவண்டும்.
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அப்படி எனறைவ்வொல் மைவ்வொநிலத்தில் உள்ள கவ்வொவல்துறறை மைற்றம் மைவ்வொநில
உளவத்துறறை எனன வசய்து வகவ்வொண்டுருப்பவ்வொர்கள்? அவர்கள் பலம்
பலவீனம் எனபது த்தவ்வொன எனன?
இந்த்தத் துறறையில் இருக்கும் உண்றமையவ்வொன பநர்றமையவ்வொன அதிகவ்வொரிகள்
வருந்த்தத்த்தவ்வொன வசய்வவ்வொர்கள்.
கவ்வொரணம் மைத்திய சிபிஐ ஒனறம் வகவ்வொம்பு முறளத்த்த விபனவ்வொத்த மிருகம்
அல்ல. சிபிஐ மைவ்வொநிலத்திற்குள் வந்த்தவ்வொலும் அவர்களும் த்தங்களுறடய
வத்தவ்வொடக்கப் புலனவ்வொய்வ பவ்வொறத்தகறள உணர பவண்டுவமைனறைவ்வொல்
இவர்கறளச் சவ்வொர்ந்து த்தவ்வொன இருக்க பவண்டும். பவ்வொடு படுபவர்கள்
எப்பபவ்வொதும் பபவ்வொலக் கீபழ த்தவ்வொன இருப்பவ்வொர்கள். பட்டத்துக்கு வரும்
இளவரசன கணக்கவ்வொய் சிபிஐ பமைபல வந்து அமைர்ந்து வகவ்வொண்டு
பநவ்வொகவ்வொமைல் பநவ்வொண்டி கிண்டி கிழங்வகடுத்துக் வகவ்வொண்டு இருப்பவ்வொர்கள் .
ஆனவ்வொல் இப்பபவ்வொது உருவவ்வொக்கப்பட்ட சிபிஐ (எஸ்ஐடி) சற்ற
வித்யவ்வொசமைவ்வொனது. குறிப்பவ்வொக இத்தன அலுவலகம் வசனறனயில்.
த்தறலறமைப் வபவ்வொறப்பில் ஒரு த்தமிழர். அரசியல் நிர்ப்பந்த்தம் இல்லவ்வொத்த
அளவிற்குத் வத்தளிவவ்வொன முறறையில் உருவவ்வொக்கப் பட்டது. வத்தவ்வொடக்கம்
முத்தல் கவ்வொர்த்திபகயன பபவ்வொட்ட ஒப்பந்த்தம் எனபபத்த இது த்தவ்வொன.
Q branch பபவ்வொலபவ ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி படுவகவ்வொறல நிகழ்ச்சியில்
புறகப்படம் எடுத்த்த ஹரிபவ்வொபு வீட்டில் புலனவ்வொய்வ குழுவினரும் வீட்டில்
வசனற பசவ்வொத்தறனயிட்டவ்வொர்கள். அவருறடய ஏழ்றமையவ்வொன வீட்டில்
ஒனறம் கிறடக்கவ்வொத்த பபவ்வொதும் அனற அதிர்ஷ்டம் அவர்கள் பக்கம்
இருந்த்தது.
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ஹரி பவ்வொபுவின வீட்டின பினபுறைம் வசனறைவர்கள் எதிர்பவ்வொர்க்கவ்வொத்த
வறகயில் அவர் அங்பக றவத்திருந்த்த கத்றத்த கடித்தங்கள் மைறறைவ
பகுதியில் இருந்து றகப்பற்றினவ்வொர்கள்.
றகப்பற்றியறத்த புலனவ்வொய்வக்குழுவினருக்கு உத்தவியவ்வொய் இருக்கலவ்வொம்
எனற மைல்லறக இல்லத்திற்கு அனுப்பினர். அங்கிருந்து
றகப்பற்றைப்பட்ட கவ்வொகித்த குப்றபகள் அத்த்தறனயும் வபவ்வொக்கிஷம். பல
வித்தமைவ்வொன கடித்த பரிமைவ்வொற்றைங்கள்.
பல கடித்தங்களுடன ஹரிபவ்வொபு விரும்பிக்வகவ்வொண்டுருந்த்த வபண்ணின
வகஞ்சல் கடித்தமும் இருந்த்தது. ஹரிபவ்வொபு விடுத்தறலப்புல இயக்கத்துடன
றவத்திருந்த்த வத்தவ்வொடர்பு, அவர் ஈடுபட்டுருந்த்த அபவ்வொயகரமைவ்வொன பணி
எனற வமைவ்வொத்த்தமும் அத்தன மூலம் புரிந்து வகவ்வொள்ள உத்தவியவ்வொய்
இருந்த்தது. இதில் த்தவ்வொன த்தணு ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்திறய வகவ்வொல்வத்தற்கு
உபபயவ்வொகித்த்த சந்த்தன மைவ்வொறல பூம்புகவ்வொர் விற்பறன அங்கவ்வொடியில்
வவ்வொங்கிய ரசீதும் இருந்த்தது.
இப்பபவ்வொது ஹரிபவ்வொபுறவப்பற்றிச் சற்ற புரிந்து வகவ்வொள்பவவ்வொம்.
இவர் ஒரு திருவவ்வொளர் அப்பவ்வொவி. இளவயதுக்குரிய முறக்கும் சவ்வொகசமும்
நிறறைந்த்த எண்ணங்கள் அவறர இந்த்தக் குழிக்குள் த்தள்ளியது. இவர்
வசய்த்த முத்தல் த்தவற சுபவ்வொ சுந்த்தரத்தின நிறவனத்தில் பவறலக்குச்
பசர்ந்த்தது. இரண்டவ்வொவது விடுத்தறலபுலகளின யவ்வொழ்பவ்வொணம் பபவ்வொல்
இருந்த்த சுபவ்வொ சுந்த்தரத்தின அலுவலகத்திற்கு வந்து பபவ்வொனவர்களவ்வொல்
ஹரிபவ்வொபுவின எண்ணங்களும் மைவ்வொறைத் வத்தவ்வொடங்கியது.,
அப்பபவ்வொது ஏற்பட்ட வத்தவ்வொடர்புகளவ்வொல் கவரப்பட்டுத் த்தவ்வொனும்
இலங்றகத்த்தமிழ் மைக்களுக்கு ஏத்தவ்வொவது உத்தவி வசய்ய பவண்டும் எனற
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எண்ணத்றத்தயும், சவ்வொரசரி த்தமிழ்நவ்வொட்டு இறளஞன பபவ்வொலபவ
பிரபவ்வொகரன எனறை பிம்பத்தின பமைல் ஒரு கவர்ச்சியும் வந்த்தது.
ரவ்வொஜீவ படுவகவ்வொறலறயத் வத்தவ்வொடர்ந்து சுபவ்வொ சுந்த்தரம் வசய்த்த
அலங்பகவ்வொலமைவ்வொன அவசர குடுக்றக சம்பவங்கள் ஒனறடன ஒனற
வத்தவ்வொடர்பில்லவ்வொமைல் பபவ்வொய் இறதியில் அவறரக் றகது வசய்யும்
அளவிற்கு உருவவ்வொக்கியது.
அவர் ஹரிபவ்வொபு த்தனனிடம் பவறல வசய்யவில்றல எனபதில்
வத்தவ்வொடங்கி, குடும்பத்தினருக்கு நஷ்டஈடு வவ்வொங்கலவ்வொம் எனறை
பநவ்வொக்கத்தில் ஹரிபவ்வொபுவின அப்பவ்வொறவ அறிக்றக விடச் வசய்த்தது
வறரக்கும் அவறரக் வகவ்வொண்டு பபவ்வொய் மைவ்வொட்டி விட்டது.
இத்தற்கிறடபய சிறைப்புப் புலனவ்வொய்வ குழுவினரில் ஒரு பகுதியினர்
துரத்திக் வகவ்வொண்டுருந்த்த பசவ்வொத்தறனகள் மூலம்
விடுத்தறலப்புலகளுக்குத் த்தமிழ்நவ்வொட்டில் இருந்து வகவ்வொண்டு அச்சக
பணிறய நிறறைபவற்றி வகவ்வொடுத்துக் வகவ்வொண்டு இருந்த்தவர்கறள
முற்றறகயிட்டனர். அத்தன மூலம் 1987 முத்தல் 1990 வறரயிலும்
இலங்றகயில் இந்திய அறமைதிப் பறடயினர் நடத்திய வமைவ்வொத்த்த
நிகழ்வகறளயும், அது குறித்த்த உலக ஊடகங்கள் வவளியிட்ட
கட்டுறரத் வத்தவ்வொகுப்றப அடிப்பறடயவ்வொக றவத்து " சவ்வொத்த்தவ்வொனின
பறடகள்" எனறை புத்த்தக வடிவில் த்தயவ்வொரவ்வொக இருந்த்த வமைவ்வொத்த்த பிரதிகளும்
றகப்பற்றைப்பட்டது. அச்சிட்டவர் த்தறலமைறறைவவ்வொனர்.
அப்பபவ்வொது, த்தமிழ்நவ்வொட்டு கவ்வொவல் துறறை த்தஞ்சவ்வொவூரில் றவத்து ரூபசவ்வொ
எனறை சங்கர் பகவ்வொபணஸ்வரன எனறை விடுத்தறலப்புலறய
சந்பத்தகத்தின அடிப்பறடயில் பிடித்து இருந்த்தனர். அவரிடம் இருந்து
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றகப்பற்றைப்பட்ட சீட்டில் வசனறனயில் இருந்த்த நளினி, த்தவ்வொஸ்
எனபவர்களின வத்தவ்வொறலபபசி எண்களும், பபவ்வொரூரில் இருந்த்த
எபிபசனர் மைளிறகக்கறட வத்தவ்வொறலபபசி எண்ணும் கிறடத்த்தது.
நளினியின எண் மூலம் அவர் அறடயவ்வொற அனபவ்வொனடு சிலக்கன
பிறரபவட் லமிவடட் எனறை நிறவனத்தில் பணிபுரிந்த்தவர் எனறை
உண்றமைறயக் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. பமைலும் பிடிபட்ட சங்கர் மூலம்
வபறைப்பட்ட த்தகவல், திருத்துறறைப்பூண்டியில் உள்ள ஒரு கடத்த்தல்
புள்ளிறய வநருங்க முடிந்த்தது. அவர் மூலம் சிவரவ்வொசன பற்றிய
உண்றமைகள் வவளிவர ஆரம்பித்த்தது.
ஹரிபவ்வொபுவின நண்பர் மூலம் த்தறலமைறறைவவ்வொன அச்சகம் நடத்தி வரும்
பவ்வொக்யநவ்வொத்தன பற்றிய உண்றமைகள் கிறடக்கப்வபற்றைது. பவ்வொக்யநவ்வொத்தறன
விசவ்வொரித்த்த அதிகவ்வொரிக்குப் புறகப்படத்தில் இருந்த்த நளினி இவரின
சபகவ்வொத்தரி த்தவ்வொன எனபதும் புரிந்த்தது.
ஆனவ்வொல் இரண்டவ்வொம் முறறை பவ்வொக்யநவ்வொத்தறன விசவ்வொரிக்கும் பபவ்வொது த்தவ்வொன
நளினிறய த்தனது மூத்த்த சபகவ்வொத்தரி எனபறத்தயும் வத்தரிவித்த்தவ்வொர். சங்கர்
மூலம் வத்தவ்வொடக்கத்தில் றகப்பற்றைப்பட்ட நளினி வத்தவ்வொறலபபசி எண்
மூலம் அறடயவ்வொற வசனறை பவவறைவ்வொரு குழுவினர் அங்கு நளினியிடம்
விசவ்வொரித்த்தனர். அப்பபவ்வொது நளினி சந்பத்தகப்படும்படி எறத்தயும்
பபசவில்றல.
அவரிடமிருந்து உருப்படியவ்வொன த்தகவல் இல்றல எனபபத்தவ்வொடு நளினியும்
இதில் சம்மைந்த்தபட்டுருக்கிறைவ்வொர் எனபறத்த அனற வசனறைவர்களவ்வொல்
யூகிக்க முடியவில்றல.
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ஆனவ்வொல் வில்லவவ்வொக்கத்தில் இருந்த்த வந்த்த வத்தவ்வொறலபபசி அறழப்பின
மூலம் நளினி வீட்றட வசனறைறடந்த்த புலனவ்வொய்வ குழுவினருக்கும்
பூட்டிய வீடு த்தவ்வொன வரபவற்றைது. நளினி த்தப்பி விட்டவ்வொர். றகது
வசய்யப்பட்ட பவ்வொக்யநவ்வொத்தன மூலம் இந்த்தச் சதித்திட்டத்திற்குப் பினனவ்வொல்
உள்ள அடிப்பறட விசயங்கள் புரிய ஆரம்பித்த்தது.
திட்டம் சரியவ்வொக நிறறைபவறியதும் சிவரவ்வொசன குழுவினர் வகவ்வொடுங்றகயூர்
வந்து பசர்ந்த்தனர். மைறநவ்வொள் எப்பபவ்வொதும் பபவ்வொல நளினி பவறலக்குச்
வசனற விட்டவ்வொர். ஆனவ்வொல் புலனவ்வொய்வ குழுவினர் ஊடகத்தில் (பமை 24)
த்தணுவின புறகப்படங்கள் முத்தல் ஒவவவவ்வொனறைவ்வொக வவளியிடத்
வத்தவ்வொடங்க சிவரவ்வொசன கூட்டணியினரின ஒட்டமும் வத்தவ்வொடங்கியது.
பமை 25 பவ்வொக்யநவ்வொத்தன ஏற்பவ்வொடு வசய்து வகவ்வொடுத்து இருந்த்த டவ்வொக்ஸியில்
திருப்பதி வசனறைதும், அங்கு முருகன நளினி திருமைணம் முடித்த்ததும்,
மீண்டும் ஒரு முறறை முருகன நளினி மைட்டும் த்தனியவ்வொகத் திருப்பதி
வசனற, முருகன வமைவ்வொட்றட பபவ்வொட்டுக்வகவ்வொண்டது வறரக்கும்
வவளிவந்த்தது.
பவ்வொக்யநவ்வொத்தனுடன றகது வசய்யப்பட்ட அவரது த்தயவ்வொர் பத்மைவ்வொ மூலம்
பமைலும் சில புதிர்களுக்கவ்வொன விறடகள் கிறடத்த்தது. பத்மைவ்வொ பணிபுரிந்து
வகவ்வொண்டுருந்த்த மைருத்துவமைறணயில் உள்பள பணிபுரிந்த்தவரிடம்
வகவ்வொடுத்து றவத்த்த ரகசிய கவர் கிறடக்கப்வபற்றைது.
பத்மைவ்வொவின றகது நிகழ்ந்த்ததும், மைருத்துவமைறனயில் பத்மைவ்வொவடன
பணிபுரிந்த்த மைற்வறைவ்வொரு நர்ஸ் வபண்பண புலனவ்வொய்வ குழுவினறர
அறழத்து ஒப்பறடக்க உள்பள இருந்த்த பூத்தம் பலவித்தங்களிலும்
புலனவ்வொய்வ குழுவினருக்கு உத்தவியது. ஓயர்வலஸ் குறியீடுகள்,
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எண்ணும் எழுத்தும் அடங்கிய சங்பகத்த பவ்வொறஷகள், முருகனின
மைற்வறைவ்வொரு வபயரவ்வொன இந்து மைவ்வொஸ்டர் பபவ்வொனறை பல விபரங்கள்
கிறடத்த்தவ்வொலும் சுற்றிச் சுற்றி வட்டத்திற்குள் வந்த்தவ்வொலும் இத்தற்கு றமையப்
புள்ளியவ்வொன சிவரவ்வொசன குறித்பத்தவ்வொ அத்தற்கு பமைல் உள்ள முக்கியப் புள்ளி
குறித்பத்தவ்வொ த்தகவல் ஒனறம் கிறடத்த்தபவ்வொடில்றல.
கூட்டணிக் குழுவினரின புறகப்படம் வவளியவ்வொனதும் த்தமிழ்நவ்வொடு முத்தல்
இந்தியவ்வொவின மைற்றை மைவ்வொநிலங்கள் வறரக்கும் சரியவ்வொன த்தவறைவ்வொன
த்தகவல்கள் மைல்லறக இல்லத்திற்கு வந்து வகவ்வொண்பட இருந்த்தது.
இந்த்தச் வசய்திகளுக்கிறடபய திருமைணம் முடிந்து வமைவ்வொட்றட த்தறல
முருகனுடன நளினி திருப்பதியில் இருந்து வந்து மைதுறரக்கு நளினியின
பத்தவ்வொழி வீட்டுக்குச் வசனறைனர்.
அங்கு மைறக்கப்படக் கர்நவ்வொடகவ்வொவில் உள்ள த்தவ்வொவனவகர இடத்திற்குச்
வசல்ல அங்கும் உத்தவி வசய்ய மைறக்க அங்கிருந்து கிளம்பி விழும்புரம்
வழியவ்வொகச் வசனறன வந்து இறைங்கிய பபவ்வொது வந்த்த த்தகவல்கள்
அடிப்பறடயில் அவர்கறளத் துரத்திக்வகவ்வொண்டுருந்த்த புலனவ்வொய்வ
குழுவினர் றசத்தவ்வொப்பபட்றட பபரூந்து நிறத்த்தத்தில் இருந்து இறைங்கிய
பபவ்வொது இருவறரயும் றகது வசய்து மைல்லறக இல்லத்திற்க்கு வகவ்வொண்டு
வந்த்தனர்.
அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன நளினி இரண்டு மைவ்வொத்த கர்ப்பபமைவ்வொக இருந்த்தது
வத்தரியவந்த்தது.
றகது வசய்யப்பட்ட முருகன மூலம் மைடிப்பவ்வொக்கத்தில் உள்ள வீட்டில்
உள்ள மைற்றைப் பபவ்வொல ஆவணங்கள் றகப்பற்றைப்பட்டது. பிடிப்பட்ட
ஒவவவவ்வொருரின வவ்வொக்குமூலம் வவவபவற திறசயில் இருந்து பல
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விசயங்கறளயும் புரியறவத்த்தவ்வொலும் இனனமும் முனபனறை
முடியவில்றல.
ஆனவ்வொல் பத்திரிக்றககளில் வகவ்வொடுக்கப்பட்டு இருந்த்த விளம்பரம்
மூலம் கிறடத்த்த மைற்வறைவ்வொரு அற்புத்த ஆவணம் சிவரவ்வொசனின
உண்றமையவ்வொன புறகப்படம். மீனம்பவ்வொக்கம் வட்டவ்வொர பபவ்வொக்குவரத்து
அலுவலகம் சிவரவ்வொசனுக்கு இரண்டு சக்கர ஓட்டுநர் உரிமைம்
வழங்கியிருந்த்தது. அத்தன மூலம் சிவரவ்வொசனின புறகப்படத்பத்தவ்வொடு,
ரவ்வொபர்ட் பயஸ்,மைபகஸ்வரன புறகப்படங்களும் இது வத்தவ்வொடர்பவ்வொன
வழங்கப்பட்ட அத்த்தவ்வொட்சி சவ்வொனறித்தழ்கள், ஆவணங்கள் எனற
வமைவ்வொத்த்தமும் கிறடக்கப்வபற்றைது.
இத்தன மூலம் ரவ்வொபர்ட் பயஸின பபவ்வொரூர் முகவரி வத்தரியவந்த்தது.
த்தஞ்சவ்வொவூரில் பிடிபட்ட சங்கர் எனறை விடுத்தறலப்புல மூலம் வபறைப்பட்ட
வத்தவ்வொறலபபசி எண் எனபது ரவ்வொபர்ட் பயஸ் வீட்டுக்கு அருகில் இருந்த்த
மைளிறகக்கறடக்கவ்வொரருக்குச் வசவ்வொந்த்தமைவ்வொனது. வட்டம் இறகியது.
அறிவ, ரவ்வொபவ்வொட் பயஸ்,வஜயக்குமைவ்வொர் என வமைவ்வொத்த்தமும் சுற்றி
வறளக்கப்பட்டுக் றகது வசய்யப்பட்டனர்.
இத்தற்கிறடபய வசனறனயில் இருந்து வயர்வலஸ் மூலம் வசய்திகள்
கடத்த்தப்பட்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்த பபவ்வொதிலும் உளவத்துறறையினரவ்வொல்
முழுறமையவ்வொக ஊடுருவ முடிய வில்றல.
கடினமைவ்வொன சங்பகத்த வவ்வொர்த்றத்தகள் ஒரு புறைம், நவீன வத்தவ்வொழில் நுட்பம்
மைறபுறைம்.

342

ஐம்பது சத்தவிகித்தம் உள்பள நுறழந்த்தவ்வொல் வசய்திறய
கடத்திக்வகவ்வொண்டுருப்பவர்கள் அடுத்த்த அறலவரிறசக்கு மைவ்வொறி மைற்றைச்
வசய்திகள் வழக்கம் பபவ்வொலப் பபவ்வொய்க்வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
புலனவ்வொய்வக்குழுவினர் எதிர்பவ்வொர்க்கும் நவீன உபகரணங்கள்
கிறடக்கவ்வொத்தது ஒரு புறைம், இந்தியவ்வொவிடம் விடுத்தறலப்புலகள்
றவத்திருந்த்த உபகரணங்களுக்குச் சமைமைவ்வொன வத்தவ்வொழில் நுட்பம் அடங்கிய
உபகரணங்கள் இல்றல எனபது ஆச்சரியமும் பசவ்வொகமும் கூட.
வத்தவ்வொறல வத்தவ்வொடர்புதுறறையில் சிறைப்பவ்வொகப் பங்கவ்வொற்றிக் வகவ்வொண்டுருக்கும்
சவ்வொம்பிட்பரவ்வொடவ்வொ வறரக்கும் வத்தவ்வொடர்பு வகவ்வொண்டு வபறை முடியவ்வொத்தது
அடுத்த்த ஆச்சரியம்.
அந்த்த அளவிற்கு விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கம் உலக நவீனங்கறள
அனறறைக்கு உள்ளபடி மைவ்வொற்றிறவத்துப் பயனபடுத்திக்வகவ்வொண்டு
இருந்த்தவ்வொர்கள்.
ஆனவ்வொல் வசனறனயில் த்தனிப்பட்ட முறறையில்
வசயல்படுத்திக்வகவ்வொண்டுருந்த்த பஹம் அறலவரிறச
பயனபடுத்துபவவ்வொர் உத்தவ முனவந்த்தவ்வொலும் இறதி வவற்றி
கிறடக்கவில்றல.
அப்பபவ்வொது புலனவ்வொய்வ குழுவினர் நவீன உபகரணங்கள் பகட்டு
வத்தவ்வொடர்பு வகவ்வொண்ட துறறைறயயும் பவ்வொர்த்து விடலவ்வொம்.
DEFENCE ELECTRONIC RESEARCH LAB/ CHENNAI
TELEPHONE DEPT./ INTERNATIONAL MONITAR
CENTER/ WIRELESS PLANNING AND CO ORDINATION UNIT/
INIDAN MILITRARY SIGNAL REGIMENT.
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அனறறைய கவ்வொலகட்டத்தில் இல்லவ்வொத்த வசதிகள் நம்பிக்றகறய மைட்டும்
றவத்துக்வகவ்வொண்டு புலனவ்வொய்வ குழுவினறர பபவ்வொரவ்வொட றவத்த்தது.
இவர்கள் விரும்பிய கருவி HIGH FREQUENCY DIRECTION
BINDER.
ஆனவ்வொல் இவர்களுக்கு அப்பபவ்வொது றஹத்தரவ்வொபவ்வொத்தில் இருந்து கிறடத்த்த
கருவி HIGH FREQUENCY COMMUNICATION RECEIVER ,
இத்தன மூலம் எந்த்தத் திறசயில் இருந்து வசய்திகள் வசல்கினறைது
எனபறத்த மைட்டுபமை உணர முடியும். எந்த்த இடத்தில் இருந்து
வருகினறைது எனபறத்த உணர முடியவ்வொது.
இத்தற்வகனற உருவவ்வொக்கப்பட்ட வல்லுநர் குழு இந்த்தக் கருவிறய
றவத்துக்வகவ்வொண்டு வசனறனயில் புலகவ்வொட் ஏரி, வியவ்வொசர்பவ்வொடி பபவ்வொனறை
பகுதிகளில் நினற வகவ்வொண்டு பல நவ்வொட்கள் கவ்வொத்து இருந்த்த வசய்திகள்
ஊடகத்தில் வந்த்ததும் த்தற்கவ்வொலகமைவ்வொகக் கடத்திக்வகவ்வொண்டுருந்த்த
வசய்திகளும் நினற பபவ்வொனது.
ஆனவ்வொல் இத்த்தறன துரதிஷ்ட்டத்திற்கு மைத்தியிலும் கூட அப்பபவ்வொது
இறடமைறித்த்த ஒரு வசய்தி மூலம் வசனறன எல்டவ்வொம்ஸ் சவ்வொறலயில்
உள்ள ஒரு இலங்றகறயச் சவ்வொர்ந்த்த வபவ்வொறியியல் வல்லுநர் வீட்டில்
நடக்க இருக்கும் சந்திப்பு எனறை வசய்தி கிறடக்கப்வபற்றைது.
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அங்குச் சிவரவ்வொசனும், உளவத் துறறையில் உள்ள சவ்வொந்த்தனும் சந்திக்க
இருப்பத்தவ்வொகக் கிறடத்த்த வசய்தியின அடிப்பறடயில் குறிப்பிட்ட
இடத்றத்தக் கண்கவ்வொணித்த்தனர்.
அந்த்தப் வபவ்வொறியியல் வல்லுநர் விடுத்தறலப்புலகளின ஆத்தரவவ்வொளர்
எனற ஏற்கனபவ உளவத்துறறையினர் முத்தல் புலனவ்வொய்வ குழுவினர்
வறரக்கும் வத்தரியும். பமைல்த்தட்டு மைக்கள் வசிக்கும் அந்த்தப் பகுதியில் பல
நவ்வொட்கள் கவ்வொத்து இருந்தும், குடிநீர் வடிகவ்வொல் வவ்வொரிய ஆட்கள் பபவ்வொலப்
புலனவ்வொய்வ அதிகவ்வொரிகள் வீட்டிற்குள் உள்பள பபவ்வொய் வந்தும் எந்த்த
உருப்படியவ்வொன த்தகவல்கறளயும் வபறை முடியவில்றல.
இவர்கள் இங்குக் கவ்வொத்திருந்த்தது சிவரவ்வொசன மைற்றம் சவ்வொந்த்தனுக்கவ்வொக.
ஆனவ்வொல் வீட்டுக்கு வந்து கடித்தம் வகவ்வொடுத்து விட்டு வசனறைவர் ஒரு
வபண்மைணி, அந்த்தக் கடித்தம் வவ்வொங்க வந்த்தது சிவரவ்வொசன சவ்வொர்பவ்வொகப்
வபண்மைணி. சவ்வொந்த்தன சவ்வொர்பவ்வொக டிக்சன எனபவர். அவர்கறளப்
வபவ்வொறத்த்தவறரயில் கவ்வொரியம் வவற்றி. இறத்த எதிர்பவ்வொரத்தவர்களுக்குப்
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பலத்த்த அதிர்ச்சி. அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன மைத்திய உளவத்துறறையில் இருந்து
டிக்சனின புறகப்படத்றத்தப் புலனவ்வொய்வ குழுவினர் வவ்வொங்கினர்.
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8. நவ்வொகபட்டிணம் இரவ்வொபமைஸ்வரம் வழி
வடல்ல

வகவ்வொடுக்கப்பட்ட விளம்பரங்கள், சந்பத்தகப்படுவர்களின அணி வகுப்பு,
த்தமிழ்நவ்வொட்டின உள்பள வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த ஈழத்த்தமிழர்கள்
எனற எத்த்தறனபயவ்வொ வழிகளில் த்தங்களுறடய பவ்வொர்றவறயப்
புலனவ்வொய்வ குழுவினர் வசலுத்தினவ்வொலும் எந்த்த முனபனற்றைமும்
இல்றல. வமைவ்வொத்த்த வறலபினனறல முழுறமையவ்வொகத் வத்தரிந்து வகவ்வொள்ள
பவண்டுமைவ்வொனவ்வொல் இவர்கள் இறைங்கிய இடத்தில் இருந்து த்தவ்வொன
வத்தவ்வொடங்க பவண்டும் எனற விடுத்தறலப்புலகள் கறர இறைங்கிய
நவ்வொகபட்டிணம் வந்து சண்முகத்றத்தத் பத்தடத் வத்தவ்வொடங்கிய பபவ்வொது
அவரும் த்தறலமைறைவவ்வொனவ்வொர்.
ஆனவ்வொல் அவரிடம் நீண்ட நவ்வொட்களவ்வொகப் படபகவ்வொட்டியவ்வொகப் பணிபுரிந்து
வகவ்வொண்டுருந்த்த (இவரும் யவ்வொழ்பவ்வொணத்றத்தச் பசர்ந்த்த ஈழத்த்தவபர)
மைகவ்வொலங்கம் எனறை மீனவறர பிடித்த்தனர். இவர் த்தவ்வொன
விடுத்தறலப்புலகள் சம்மைந்த்தப்பட்ட அத்த்தறன பவறலகளுக்கும் 1984
முத்தல் சண்முகத்திடம் பணிபுரிந்த்த த்தனிப்பட்ட முக்கியப் படபகவ்வொட்டி.
புலனவ்வொய்வ குழுவினர் பத்தடிப்பபவ்வொன சண்முகத்றத்த விட இவருக்கும்
வமைவ்வொத்த்தமும் வத்தரிந்து இருந்த்தது.
புலனவ்வொய்வ குழுவினருக்கு அப்பபவ்வொறத்தய சூழ்நிறலயில் விடுத்தறலப்புல
இயக்கம் த்தவ்வொன இறத்த நிகழ்த்தியது எனற வத்தரிந்து இருந்த்தவ்வொலும்
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விடுபட்ட இடங்கள் நிறறைய இருந்த்தது. வறலபினனறல வநருங்கி
இருந்த்தவ்வொலும் அது அத்த்தறன தூரம் முழுறமையறடந்த்த பவ்வொடில்றல.
றகது வசய்யப்பட்ட சவ்வொட்சிகள் உண்டு. ஆனவ்வொல் சட்டம் எதிர்பவ்வொர்க்கும்
அழுத்த்தமைவ்வொன ஆத்தவ்வொரங்கள் இல்றல எனபறத்த விடச் சிக்கியவர்கள்
எவருபமை அவரவர் பங்குகறளச் வசவ்வொனனவ்வொர்கபள த்தவிர முழுறமையவ்வொக
எறத்தயும் வசவ்வொல்லவில்றல.
ஒவவவவ்வொரு சவ்வொட்சியும் அவர் வத்தவ்வொடர்பில் இருந்த்த மைற்றைவர்கள்
சிக்கியவடன த்தவ்வொன ஓரளவிற்குக் கக்கினவ்வொர்கள். சிவரவ்வொசன எங்கு
இருக்கிறைவ்வொர் எனபபத்தவ்வொ? எப்படித் த்தப்பினவ்வொர் எனபபத்தவ்வொ எவரும்
வசவ்வொல்லவில்றல.
கவ்வொரணம் உள்பள இருந்த்தவர்களுக்குச் சிவரவ்வொசன இருக்கும் இடம்
முத்தல் த்தப்பியது வறரக்கும் வத்தரிந்து இருந்த்த பபவ்வொதிலும் மூச்சு
விடவில்றல.
ஆனவ்வொல் படபகவ்வொட்டி மைகவ்வொலங்கம் சிக்கியபிறைகு த்தவ்வொன திட்டத்தின முழுப்
பரிணவ்வொமும் புரிய ஆரம்பித்த்தது. விடுத்தறலப்புலகள் இந்த்தப்
படுவகவ்வொறலக்குக் கவ்வொரணம் எனபதும் அவர்களின வமைவ்வொத்த்த வத்தவ்வொடக்க
வறலபினனலும் புலனவ்வொய்வ குழுவினருக்கு முழுறமையவ்வொகப் புரிந்த்தது.
இவர்கள் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி படுவகவ்வொறல விசவ்வொரறணயில் இருந்த்த பபவ்வொது
உள்பள இருந்த்த இயக்கத்த்தவர்கள் மூலம் இத்தற்கு முனனவ்வொல்
பவவறைவ்வொரு விடுபட்டுருந்த்த பணிக்கவ்வொன ஆய்த்த்த ஏற்பவ்வொடுகள் நடந்து
வகவ்வொண்டுருந்த்ததும் அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன புரிந்த்தது.
பத்பநவ்வொபவ்வொ படுவகவ்வொறலறயப் பபவ்வொலபவ, விடுத்தறலப்புலகள்
மைற்வறைவ்வொருவறர துரத்திக் வகவ்வொண்டிருந்த்தனர். அவர்கள்
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துரத்திக்வகவ்வொண்டுருந்த்தது இலங்றக வடகிழக்கில்
முத்தலறமைச்சரவ்வொகயிருந்து இந்தியவ்வொவில் உளவத்துறறை பமைற்பவ்வொர்றவயில்
த்தஞ்சம் புகுந்து இருக்கும் வரத்தவ்வொஜப் வபருமைவ்வொள். அவர் இருந்த்த இடம்
ரவ்வொஜஸ்த்தவ்வொன மைவ்வொநிலத்தில் குவவ்வொலயர் பகுதியில்.
பமைவ்வொப்பம் பிடித்த்தவர்கள் இந்த்தப் படபகவ்வொட்டி சண்முகத்றத்த
அறழத்துக்வகவ்வொண்டு வசல்வத்தவ்வொகத் திட்டம். வரத்தரவ்வொஜப் வபருமைவ்வொளின
ஆயுள் வகட்டியவ்வொக இருந்துருக்கும் பபவ்வொல. பல வித்தங்களிலும்
இவர்களின பயணம் த்தள்ளிப் பபவ்வொனது. அப்பபவ்வொது படபகவ்வொட்டி
மைகவ்வொலங்கம் மூலம் வபறைறைப்பட்ட வவ்வொக்குமூலம்,
1990 ஜுனில் சிவரவ்வொசன மைற்றம் கடற்புலத் த்தறலவர் படவிட்
பபவ்வொனறைவர்களுடன த்தமிழ்நவ்வொட்டுக்கு வந்து பத்பநவ்வொபவ்வொறவ வகவ்வொனற
முடித்த்தவர்கறள இலங்றகயில் வகவ்வொண்டு பபவ்வொய்ச் பசர்ந்த்ததும் இந்த்த
மைகவ்வொலங்கபமை.
இரண்டவ்வொவது திட்டம் வரத்தவ்வொஜப்வபருமைவ்வொள்.
வடஇந்தியவ்வொவில் இத்தற்வகனற ஒரு களம் அறமைக்க
முயற்சித்த்தனர்.வடல்லறய த்தறலறமையிடமைவ்வொக றவத்துக் வகவ்வொண்டு
வசயல்படச் சிவரவ்வொசன வருவத்தற்கு முனபு ஆதிறர எனறை வபண்புல
உள்பள வந்து இருந்த்தவ்வொர்.
அத்தற்குள் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி படுவகவ்வொறலக்கவ்வொகச் சிவரவ்வொசனுடன வந்த்த சுபவ்வொ
த்தணுவடன இனனும் ஐந்து பபர்கள் ஆக வமைவ்வொத்த்தம் எட்டுப் பபர்கள்
உள்பள வந்த்தனர்.
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மைற்றை ஐந்து பபர்கள் ரூபசவ்வொ, கீர்த்தி, பநரு, சுத்தந்திர ரவ்வொஜவ்வொ, சுபரஷ்
குமைவ்வொர் எனறை சிவரூபன (இவர் ஒற்றறைக்கவ்வொலுடன வவ்வொழ்ந்த்தவர்).
ஏற்கனபவ பிடிபட்ட முருகன கவ்வொட்டிய மைடிப்பவ்வொக்கம் இல்லத்தில்
றகப்பற்றை ஆவணத்தில் ஒனற சுபரஷ் குமைவ்வொர் பகவ்வொல்டன பஹவ்வொட்டல்
வஜய்பூர் எனற ஒனற இருந்த்தது. ரவ்வொஜஸ்த்தவ்வொனில் இருந்த்த சுபரஷ் குமைவ்வொர்
த்தவ்வொன த்தங்கியிருந்த்த பஹவ்வொட்டலல் இருந்து பவற இடத்திற்கு மைவ்வொறை
முயற்சித்த்த பபவ்வொது றகது வசய்யப்பட்டவ்வொர்.
இந்த்த ஒற்றறைக்கவ்வொல் சுபரஷ் குமைவ்வொர் றகது வசய்யப்பட்டபபவ்வொது
றகப்பற்றைப்பட்ட ஆவணத்தில் இருந்த்த இரண்டு வத்தவ்வொறலபபசி
எண்கள் மூலம் வசனறனயில் ரவ்வொபர்ட் பயஸ் றகது வசய்யப்பட்டவ்வொர்.
இவர் மூலம் த்தமிழ்நவ்வொட்டுக்குப் புதித்தவ்வொக வந்து திருதிருவவனற
முழித்துக் வகவ்வொண்டுருந்த்த ரூபசவ்வொ த்தஞ்சவ்வொவூரில் ரயில் பயணத்
வத்தவ்வொடக்கத்தின பபவ்வொதும் வறளக்கப்பட்டவ்வொர்.. எப்பபவ்வொதும் பபவ்வொலப்
புலனவ்வொய்வக்குழுவினர் வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக அங்கங்பக உருவவ்வொக்கியிருந்த்த
வத்தவ்வொடர் பசவ்வொத்தறனயின பபவ்வொது பபவ்வொது விஜயவ்வொனந்த்தன எனபவரும்
றகது வசய்யப்பட்டவ்வொர்.
இந்த்த விஜயவ்வொனந்த்தன மூலம் அவர் த்தங்கியிருந்த்த மைடிப்பவ்வொக்க வீட்டின
உரிறமையவ்வொளறர புலனவ்வொய்வ குழுவினர் விசவ்வொரித்த்த பபவ்வொது சிவரவ்வொசனின
அடுத்த்தக் கட்ட நடவடிக்றக முழுக்கப் புரிந்து பபவ்வொனது. கவ்வொரணம்
வடல்லயில் ஒரு வீடு பிடித்த்த த்தங்கபவண்டும் எனபதும், அங்கிருந்த்தபடி
வசய்ய பவண்டிய மைற்றை பவறலகறளயும் முடித்துவிட்டு பநபவ்வொளம்
வழியவ்வொகத் த்தப்பும் எண்ணம் எனபறத்தயும் புரிந்து வகவ்வொண்டனர்.

350

ஆனவ்வொல் முடிந்த்தவறரக்கும் மைற்றைவர்கள் பநபவ்வொளம் வழியவ்வொகத் த்தப்ப
றவக்கும் எண்ணம் இருந்த்தவ்வொலும் சுபவ்வொ,நளினி,சிவரவ்வொசன
பபவ்வொனபறைவ்வொர்கறள இலங்றகக்குத் திருப்பி அறழத்துக்வகவ்வொள்ள
பவண்டும் எனறை விடுத்தறலப்புலகளின முயற்சியும் முறியடிக்கப்பட்டது.
ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி படுவகவ்வொறலக்குப் பிறைகு வவளியிடப்பட்ட சிவரவ்வொசன
புறகப்படத்றத்த மைடிப்பவ்வொக்க வீட்டின உரிறமையவ்வொளரும், வடல்லயில் வீடு
பிடிக்க ஏற்பவ்வொடு வசய்து வகவ்வொண்டுருந்த்த சபவ்வொபதி பிள்றள எனபவரும்
வசய்தித்தவ்வொள்களில் பவ்வொர்த்த்ததும் திடுக்கிட்டு பபவ்வொயினர்.
த்தங்கள் வீட்டிலருந்த்த சிவரவ்வொசறன பவற எங்பகயவவ்வொது
பபவ்வொய்விடுங்கள் எனற எச்சரிக்கச் சூறளபமைட்டில் இருந்த்த ஈழத்த்தமிழர்
வீட்டில் த்தஞ்சம் அறடந்து இருந்த்தனர். இந்த்த இருவறரயும் புலனவ்வொய்வ
குழுவினர் துரத்தி பிடிப்பத்தற்குள் இவருபமை த்தப்பிவிட்டனர்.
பத்தடிக்வகவ்வொண்டுருந்த்த இருவரின உறைவினர்கறளயும் துரத்திய
புலனவ்வொய்வ குழுவினருக்கு பவவறைவ்வொரு த்தகவல் கிறடத்த்தது.
த்தமிழ்நவ்வொட்டுக்கு சிவரவ்வொசன குழுவினருக்கு முனனவ்வொல் வந்து உள்ள
இருந்த்த ஆதிறர எனறை வபண் விடுத்தறலப்புல வடல்லறய பநவ்வொக்கி
கிரவ்வொண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மூலம் பயணித்துக் வகவ்வொண்டுருந்த்தது
வத்தரியவந்த்தது. பயணித்துக் வகவ்வொண்டுருந்த்தவர் வபண் எனறைதும்
நிச்சயம் த்தணுவடன இருந்த்த சுபவ்வொவவ்வொகத் த்தவ்வொன இருக்க பவண்டும்
எனற இந்தியவ்வொவில் உள்ள அறனத்துச் சிபிஐ அலுவலகத்திலும்
த்தகவல் வத்தரிவித்த்தனர்.
வழியில் அவர்கள் பயணித்த்த இருக்றகறயக் கண்டு அவர்களுடன
பயணித்து வடல்லயில் இறைங்கிய பபவ்வொது றகது வசய்த்தனர். பயணம்

351

வசய்து வகவ்வொண்டுருப்பது சுபவ்வொ எனற பத்தடிப்பபவ்வொனவர்களுக்கு வியப்பு.
ஆதிறர வபண்ணவ்வொக இருந்த்தவ்வொலும் எந்த்த வவ்வொகனத்றத்தயும் எந்த்த
இடத்திலும் சிறைப்பவ்வொக ஓட்டும் ஓட்டுநர் பயிற்சி வபற்றைவர்.
இத்தற்கு பமைலவ்வொக ஓயர்வலஸ் சங்பகத்த பவ்வொறஷயவ்வொன கிரிட்ப்லவ்வொஜயில்
றகபத்தர்ந்த்தவர். ஆனவ்வொல் வத்தவ்வொடக்கத்தில் இந்த்த ஆதிறர மூலம்
வடல்லயில் றவத்பத்த ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்திறய வகவ்வொறல வசய்யத் திட்டங்கள்
உருவவ்வொக்கப்பட்டு இருந்த்ததும் அத்தன பிறைகு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இப்பபவ்வொது த்தப்பறவக்க எனறை பநவ்வொக்கத்தில் சிவரவ்வொசன உருவவ்வொக்கி
றவத்திருந்த்த சபவ்வொபதி பிள்றள மைற்றம் வீட்டின உரிறமையவ்வொளர்
இருவரும் வடல்லக்குப் பயணம் வசய்து அங்குப் பபவ்வொலயவ்வொன
கடவச்சீட்டுக்கள் மூலம் வவளிநவ்வொட்டுக்கு ஆள் அனுப்பும்
நபர்களுடன புரிந்துணர்வ ஒப்பந்த்தத்றத்த உருவவ்வொக்கி றவத்திருந்த்தனர்.
துரத்த்தல் வத்தவ்வொடர்ந்து வகவ்வொண்படயிருந்த்தது.
ஜுன மைவ்வொத்த இறதியில் பிடிபட்ட பவ்வொஸ்கரன மூலம் கறடசியவ்வொகச்
சிவரவ்வொசன த்தங்கியிருந்த்த வீடும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சிவரவ்வொசன
குழுவினர் வவளிபயறியதும் அந்த்த வீட்டில் விஜயன எனபவர் த்தன
மைறனவியுடன வசித்து வந்த்தவ்வொர். புலனவ்வொய்வ குழுவினர் துருவி
விசவ்வொரித்த்த விசவ்வொரறணயில் மைறனவி சறமையல் அறறையில் புறத்தத்து
றவத்திருந்த்த வயர்வலஸ் வசட்றட கவ்வொட்டிக் வகவ்வொடுத்த்தவ்வொர்.
புலனவ்வொய்வ குழுவினர் இவர்கள் எந்த்தத் திறசயில் இருந்து வசய்தி
கடத்திக் வகவ்வொண்டிருக்கினறைவ்வொர்கள்? எனற மைண்றடறய உறடத்துக்
வகவ்வொண்டுருந்த்தவ்வொர்கபள? அந்த்தச் வசய்தி மைல்லறக இல்லத்திற்கு மிக
அருகிபலபய வகவ்வொடுங்றகயூரில் எவவரடி கவ்வொலணியில் இருந்து
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கடத்த்தப்பட்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்தறத்த அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன
கண்டுபிடித்த்தவ்வொர்கள். பத்தசப்படுத்த்தப்பட்ட அந்த்த உபகரணங்கறள
றவத்து ஒனறம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்றல எனபது
குறிப்பிடத்த்தக்கது.
வடல்லயில் றவத்துப் பிடிபட்ட ஆதிறர மூலம் முக்கியமைவ்வொன த்தகவல்
ஒனற வபறைப்பட்டது. சிவரவ்வொசனுக்கு உத்தவியவ்வொகத் வத்தவ்வொடக்கம் முத்தல்
வசயல்பட்டுக்வகவ்வொண்டுருந்த்த சுத்தந்திர ரவ்வொஜவ்வொறவ உயிருடன பிடித்த்தனர்.
அதுவம் எப்படி? ஆதிறர வசவ்வொனன த்தகவலனபடி பல்லவ்வொவரம்
அருகில் உள்ள பம்மைல் எனறை பகுதிக்கு சுத்தந்திர ரவ்வொஜவ்வொ அறழத்துச்
வசனறைவ்வொர் எனபறத்தத்த்தவிர பவற ஏதும் அவரவ்வொல் வசவ்வொல்லத்
வத்தரியவில்றல.
ஆனவ்வொல் அந்த்த வீட்டிற்கு அருகில் படிக்கும் குழந்றத்தகறளப் பற்றிச்
வசவ்வொல்லவம், அந்த்தக் குழந்றத்தகள் பபவ்வொட்டுருந்த்த பள்ளிச்சீருறட மூலம்
பள்ளிறய கண்டுபிடித்து, குழந்றத்தகள் மூலம் சுத்தந்திரவ்வொஜவ்வொ
த்தங்கியிருந்த்த வீட்றட அறடந்த்தனர்.
தூங்கிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தவர் இவர்கறளப் பவ்வொர்த்த்ததும் சயறனடு
குப்பிறய கடிக்க முயற்சிக்க, த்தடுத்து றகது வசய்த்தனர். இவர்
றகத்தவ்வொனபிறைகு த்தவ்வொன சிவரவ்வொசன பற்றிய முழுறமையவ்வொன அத்த்தறன
விசயங்களும் புலனவ்வொய்வக் குழுவினருக்குத் வத்தரியவந்த்தது. கவ்வொரணம்
இவர் த்தவ்வொன வத்தவ்வொடக்கம் முத்தல் சிவரவ்வொசனுக்கு உத்தவியவ்வொளரவ்வொய்
வசயல்பட்டவர்
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9. சிவரவ்வொசன சுபவ்வொ கூட்டணி அதிரடிப்பறட
இறதிக்கட்டம்
பயமும் பரித்தவ்வொபமைவ்வொய் ரங்கநவ்வொத் மைறனவி மிருதுளவ்வொ வபங்களூர் நகரக்
கவ்வொவல்துறறையிடம் பபசி முடித்த்ததும், துறண கமிஷனர் ஒருவறர
கவ்வொரில் அறழத்துக்வகவ்வொண்டு தூரத்தில் இருந்த்தபடிபய சிவரவ்வொசன
குழுவினர் த்தங்கியிருந்த்த த்தங்களுறடய வீட்றட அறடயவ்வொளம்
கவ்வொட்டினவ்வொர். சிவரவ்வொசன, சுபவ்வொவடன திருச்சியில் இருந்து த்தப்பித்த்த
ரங்கன, மைற்றம் சுபரஷ் மைவ்வொஸ்டர் கூட்டணியினர் உள்பள இருந்த்தனர்.
பகவ்வொனனகுண்படவில் அவர்கள் த்தங்கியிருந்த்த வீட்டிற்குள் எனன
நடக்கிறைது எனபறத்த அந்த்த வீட்டின மிக அருகில் ஓட்டியிருந்த்த வீட்டின
குளியல் அறறையில் இருந்த்தபடிபய பவ்வொர்க்க முடியும். துறண கமிஷனர்
மைற்றம் சில கவ்வொவல்துறறையினருடன பசர்ந்து அந்த்த வீட்றடக்
கண்கவ்வொணித்த்தபடி இருந்த்தனர். இவர்கள் மைறறைவிடத்தில் நிறத்தியிருந்த்த
வவ்வொகனத்றத்த வவளிபய வந்த்த ரங்கன பவ்வொர்த்துவிட்டு பினவவ்வொங்கியபடிபய
பபவ்வொய்த் த்தப்பிவிட்டவ்வொர்.
இரவ முழுக்கச் சுற்றிலும் பவ்வொதுகவ்வொப்பு பறடயினருடன
கண்கவ்வொணிக்கப்பட்டது.
முழுறமையவ்வொக உறதிப்படுத்த்த பவண்டும். மைறனவிறயக்
கவ்வொவல்துறறையினர் பிடித்துவிடப் பயந்து பபவ்வொன ரங்கநவ்வொத் லவ்வொட்ஜ்ல்
த்தங்கி விட்டு மைறநவ்வொள் பகவ்வொனனகுண்படவிற்கு வர வபவ்வொதுமைக்கள்
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அறடயவ்வொளம் கவ்வொட்டி பிடித்துக் வகவ்வொடுத்து விட்டனர். அவர் சயறனடு
விழுங்க முயற்சித்து அந்த்த முயற்சியும் முறியடிக்கப்பட்டது.
இரவ பகல் பரவ்வொமைல், குடும்ப வவ்வொழ்றக மைறைந்து வமைவ்வொத்த்த குழுவினரின
ஒபர லட்சியமைவ்வொன சிவரவ்வொசறன துரத்திக்வகவ்வொண்டு வந்த்தவர்கள்
இப்பபவ்வொது எதிபர உள்பள வீட்டுக்குள் இருக்கிறைவ்வொர் எனற வத்தரிந்தும்
ஒனறம் வசய்யமுடியவ்வொமைல் த்தடுமைவ்வொறிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தனர். உள்பள
உடனடியவ்வொக நுறழய அனுமைதி கிறடக்கவில்றல.
வடல்ல அதிகவ்வொர மைக்கள் மிகுந்த்த புத்திசவ்வொல.
இந்த்த இடம் த்தவ்வொன கறடசி வறரக்கும் புலனவ்வொய்வ குழுவில்
பணிபுரிந்த்தவர்களுக்கும், SIT எனற உருவவ்வொக்கப்பட்ட சிறைப்புப்
புலனவ்வொய்வ குழுவினறர த்தறலறமைப்வபவ்வொறப்பில் இருந்து வழிநடத்திக்
வகவ்வொண்டுருந்த்த கவ்வொர்த்திபகயனுக்கு மிகுந்த்த அயர்ச்சிறயயும்,
த்தர்மைசங்கடத்றத்தயும் வகவ்வொடுத்த்தது எனறைவ்வொல் அது மிறகயில்றல.
ஏன உடனடியவ்வொக உத்த்தரவ வரவில்றல? வகவ்வொடுக்கப்படவில்றல?
எனபத்தற்கு இரண்டு வித்தமைவ்வொக பயவ்வொசித்துப்பவ்வொர்க்கலவ்வொம்.
த்தப்பிச்வசல்ல சூழ்நிறல அவர்களுக்குக் கிறடத்த்தவ்வொல் நல்லது. மீண்டும்
அவர்கறளப் பிடிக்க முடியும் எனபது உத்த்தரவ வகவ்வொடுக்க
பவண்டியவரின வவ்வொத்தம். அல்லது எத்தனவ்வொல் அவர் அவவவ்வொற
வகவ்வொடுக்கவில்றல எனபதும் அவறர இயக்கிய சக்தி அப்பபவ்வொது
எனனவவ்வொக இருந்துருக்கும் எனபது இறைந்த்த ரவ்வொஜீவ ஆனமைவ்வொவக்குத்
த்தவ்வொன வத்தரியும்.
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கவ்வொரணம் ஏற்கனபவ நடந்த்த நிகழ்வில் உருவவ்வொன ஒவவவவ்வொரு நிமிட
த்தவ்வொமைத்தமும் வீட்டுக்குள் இருந்த்த சிவரவ்வொசன குழுவினர் சயறனடு
சுறவக்க உருவவ்வொக்கிய த்தருணங்கள் அது.
அவர்கறளப் வபவ்வொறத்த்தவறரயில் உயிறர விடக் வகவ்வொள்றக வபரிது.
வகவ்வொள்றகறய விட இயக்கம் அத்தன கட்டுப்பவ்வொடு அத்த்தறன
உனனத்தமைவ்வொனது. உணர்ந்து எனன பிரபஜவ்வொயனம்? ஜனநவ்வொயக
கட்டுப்பவ்வொடு கட்டுக்கறளத் த்தவ்வொன பபவ்வொட்டு இருந்த்தது?
வமைவ்வொத்த்த குழுவினர்களுகளுடன வபவ்வொதுமைக்களும் சூழ்ந்து அந்த்தப்
பகுதிபய ஒரு வித்தமைவ்வொன அசவ்வொத்தரணமைவ்வொகச் சூழ்நிறல
நிலவிக்வகவ்வொண்டுருந்த்தது. அதிரடியவ்வொக உள்பள நுறழந்து விடலவ்வொமைவ்வொ?
எனற ஆபலவ்வொசிக்கப்பட்டது. பவ்வொல்கவ்வொர வபண்மைணிறய அனுப்ப
பயவ்வொசித்த்தவ்வொர்கள்.
அவறரயும் உள்பள பிடித்து றவத்துக்வகவ்வொண்டவ்வொல்?
வீட்டின உள்பள வசல்லும் குழவ்வொயில் மையக்க மைருந்து கலக்கலவ்வொமைவ்வொ?
வவ்வொத்தப்பிரதி வவ்வொத்தங்கள். உள்ளுர் பபவ்வொக்குவரத்து மைவ்வொற்றிவிடப்பட்டது.
அவசர ஊர்தி உடனடியவ்வொக ஏற்பவ்வொடு வசய்து இருந்த்தனர். ஏற்கனபவ
நடந்துருந்த்த சயறனடு மைரணங்கள் கவ்வொரணமைவ்வொக மைருத்துவகுழு
எல்லவ்வொம் வந்து இறைங்கிய பிறைகு சிபிஐ இயக்குநரும் வந்து சம்பவ
இடத்திற்கு வந்து இருந்த்தவ்வொர். அத்த்தறனயும் அவர் பமைற்பவ்வொர்றவயில்
நடந்து வகவ்வொண்டுருந்த்தது. அதிரடிப்பறடயினர் த்தயவ்வொரவ்வொக இருந்த்தனர்.
1991 ஆகஸ்ட் 19 அதிகவ்வொறல பவறள.
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அந்த்தத் வத்தருவின வழிபய வந்த்த டிரக் எதிர்பவ்வொரத்தவித்தமைவ்வொகப் பழுத்தவ்வொகி
மிகச் சரியவ்வொக அந்த்த வீட்டுக்கு முன நினற வகவ்வொண்டு அவர்கள் சரி
வசய்யத் வத்தவ்வொடங்க சம்மைந்த்தம் இல்லவ்வொத்த சூழ்நிறலறய உள்பள
இருந்த்தவர்கள் த்தவறைவ்வொகப் புரிந்து வகவ்வொண்டு சுடத் வத்தவ்வொடங்கினர்.
புலனவ்வொய்வ குழுவினர் ஓளிந்து இருந்து பவ்வொர்த்த்த குளியறலறறை பநவ்வொக்கி
குண்டுகள் சரமைவ்வொரியவ்வொக வரத்வத்தவ்வொடங்கின.
அப்பபவ்வொது புலனவ்வொய்வ குழுவினர் அங்பக இல்லவ்வொத்த கவ்வொரணத்த்தவ்வொல்
எவருக்கும் பிரச்சறன இல்றல. அதிரடிப் பறடயினரும் சுட
ஆரம்பிக்க, வீட்டின உள்பளயிருந்து வந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த குண்டுகள்
அதிரடிப்பறடயில் உள்ள ஒரு வீரருக்கும் ஒரு கவ்வொவல்துறறை
அதிகவ்வொரிறயயும் வந்து த்தவ்வொக்கியது.
அடுத்த்த அறர மைணி பநரத்தில் வீட்டுக்குள் இருந்து வந்த்த
வகவ்வொண்டுருந்த்த குண்டு முழக்கம் ஓய்ந்த்தது.
கடந்த்த 24 மைணிபநரமைவ்வொக வவளிபய கவ்வொத்துக்வகவ்வொண்டருந்த்த
அதிரடிப்பறடயினர், உத்த்தரவ கிறடக்கப்வபற்ற கவ்வொறல ஆறமைணிக்கு
நுறழந்த்தனர். நிகழ்ச்சிகறள தூத்தர்ஷன பநரிறடயவ்வொகப் படம்
பிடித்துக்வகவ்வொண்டிருந்த்தது. உள்பள இருந்த்தவர்கள் அத்த்தறன
பபர்களும் இறைந்து கிடந்த்தனர். சயறனடு சவ்வொவ, வவடித்த்த குண்டுகள்,
இத்தற்கு பமைலும் சிவரவ்வொசன த்தவ்வொன றவத்திருந்த்த துப்பவ்வொக்கியவ்வொல்
த்தனறனச் சுட்டுக்வகவ்வொண்டு இறைந்து கிடந்த்தவ்வொர்.
சிவரவ்வொசன, சுபவ்வொ, பநரு, சுபரஷ் மைவ்வொஸ்டர்,அம்மைன, டிறரவர்
அண்ணவ்வொ,முத்தல் நவ்வொள் வந்து பசர்ந்து இருந்த்த ஜமுனவ்வொ. இருந்து
கிடந்த்தனர். பகவ்வொடியக்கறரக்கு வந்து இறைங்கியவர்களும் எட்டுபபர்கள்
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வந்து இறைங்கினர். அபத்த பபவ்வொல் பவற வறகயில் உருவவ்வொனவர்கள்
ஒனறிறணந்த்தவர்கள் உள்பள இறைந்து கிடந்த்தனர். அதிரடிபறடயினர்
த்தவ்வொமைத்தமைவ்வொக உள்பள நுறழய எல்லவ்வொம் முடிந்து பபவ்வொயிருந்த்தது..
சரியவ்வொக அனறறைய தினம் ஆகஸ்ட் 20. ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தியின பிறைந்த்த
தினம்.

மையிரிறழயில் அங்கிருந்து வவளிபய த்தப்பியிருந்த்த ரங்கன
கூட்டணியினர் உத்த்தரவபடி வவள்றளநிறைமைவ்வொக மைவ்வொற்றைப்பட்ட மைவ்வொருதி
ஜப்ஸியில் வசனறனக்கு வந்துருந்த்தவ்வொர். ஆவடியில் த்தங்கியிருந்த்தவர்
குறிப்பிட்ட டிரவ்வொவல் ஏவஜனஸிக்கு வர அங்குக் கவ்வொத்து இருந்த்த
புலனவ்வொய்வ குழுவினறர பவ்வொர்த்த்ததும், சவ்வொறலயில் ஓடத் துவங்க,
திறரப்படச் சவ்வொகச கவ்வொட்சி பபவ்வொலத் துரத்திச் வசல்ல சயறனடு குப்பிறய
கடிக்க முற்படும் பபவ்வொது த்தடுத்து அவர் மூலம் வபற்றை த்தகவல் த்தவ்வொன
சிவரவ்வொசன குழுவினர் படங்கர் லவ்வொரியின உள்புறைம் ஒளிந்து
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் இருந்து கர்நவ்வொடகவ்வொவிற்கு வசனறைறத்த கண்டுபிடிக்க
முடிந்த்தது.
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இப்பபவ்வொது வமைவ்வொத்த்தமும் ஒரு முடிவக்கு வந்து விட்டது.
சர்வபத்தச இனடர்பபவ்வொல், அயல்நவ்வொட்டுத் தூத்தரங்கள், இ.பி.பகவ்வொ, த்தடவ்வொ,
வபவ்வொடவ்வொ, பத்தறவப்டும் ஆவணங்கள், த்தனி மைனித்த வழிகவ்வொட்டல்,
குழுவினரின தியவ்வொக மைனப்பவ்வொனறமை, உறைக்கம் மைறைந்த்த நவ்வொட்கள் என
வவறம் வவள்றள கவ்வொகித்தம் பபவ்வொல் இருந்த்த சதிவறலறய இத்தற்குப்
பினனவ்வொல் பநரிறடயவ்வொக மைறறைமுகமைவ்வொகச் வசயல்பட்டவர்கள் என
அத்த்தறன பபர்கறளயும் ரவண்டு கட்டி வட்டத்திற்குள் வகவ்வொண்டு
வந்து நிறத்தியவ்வொகி விட்டது.
புலனவ்வொய்வ குழுவினறர, வசய்தித்தவ்வொள்கள், த்தனிப்பட்ட அதிகவ்வொர
வர்க்கம், பவ்வொரவ்வொட்டுறரகள் வழங்கியறத்தப் பபவ்வொல இத்தற்குப் பினனவ்வொல்
நவ்வொம் இப்பபவ்வொது பபச பவண்டியது?
ஏன ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி படுவகவ்வொறல நடந்த்தது?
புலனவ்வொய்வ குழுவினர் குறித்த்த வமைவ்வொத்த்த புரித்தல்கள் எனன?
முழுறமையவ்வொகக் கவ்வொர்த்திபகயன மைற்றம் அவரது குழுவினரும் வஜயித்து
விட்டவ்வொர்களவ்வொ?

360

பகுதி - நவ்வொனகு

ஈழம் - சர்வபத்தச நவ்வொடுகள்
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1. த்தயவ்வொநிதி மைவ்வொறைன -- மைறலயவ்வொய் மைவ்வொறிய
(ஸ்வபக்ட்ரம்) அறல
மைறழக்கவ்வொலம், வவயில் கவ்வொலம் எனபது பபவ்வொலபவ இப்பபவ்வொது
இந்தியவ்வொவில் நடந்து வகவ்வொண்டிருப்பது ஸ்வபக்ட்ரம் கவ்வொலம். திமுகவின
ஆட்சிறயக் கவ்வொவ வவ்வொங்கிய கவ்வொரணங்களில் ஒனறைவ்வொக இருந்த்த இந்த்த
ஸ்வபக்ட்ரம் ஊழறலப் பற்றி நவ்வொவளவ்வொரு பமைனியும் புதுப்புது
வண்ணத்துடன வசய்திகள் வந்து வகவ்வொண்படயிருக்கிறைது. ஒவவவவ்வொரு
வசய்திக்குள்ளும் ஓரவ்வொயிரம் மைர்மை முடிச்சுகள். முத்தலல் திஹவ்வொருக்குத்
த்தனியவ்வொகப் பபவ்வொன ரவ்வொசவ்வொ துறணக்கு ஒரு கூட்டத்றத்தபய பசர்த்து
அறழத்துக் வகவ்வொண்டவ்வொர்.
இப்பபவ்வொது ' வமைல்லய மைலர் வவ்வொடுகினறைது' எனறை த்தத்துவத்றத்தக்
கறலஞர் உதிர்க்கும் அளவிற்குக் கனிவமைவ்வொழி பபசும் வமைவ்வொழி திஹவ்வொர்
வமைவ்வொழியவ்வொக மைவ்வொறி நிபந்த்தறன ஜவ்வொமீனில் வவளிபய இருக்கினறைவ்வொர்.
ஆனவ்வொல் இந்திய புலனவ்வொய்வ அறமைப்பவ்வொன சிபிஜயின வறலயில்
சிக்கியது அத்த்தறன வகண்றட வகளுறவ மீனகள் மைட்டுபமை. இனனும்
சுறைவ்வொ மீனகள் சிக்கியபவ்வொடில்றல. ஆட்சியில் இருக்கும் வறரக்கும்
சம்மைந்த்தப்பட்ட கவ்வொங்கிரஸ் த்தறலகளுக்கும் கவறலயில்றல..
இதில் விட்டகுறறை வத்தவ்வொட்டகறறை ஒனற உள்ளது.
அவர் த்தவ்வொன திருவவ்வொளர் த்தயவ்வொநிதி மைவ்வொறைன.
வத்தவ்வொறலக்கவ்வொட்சி துறறையில் வத்தவ்வொழில் வத்தவ்வொடங்கிய குறகிய கவ்வொலத்திற்குள்
மைவ்வொறைன குடும்பம் வபற்றை வளர்ச்சி அசவ்வொத்தரணமைவ்வொனது.
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15 வருடங்களுக்குள் உலகப் பணக்கவ்வொரர் வரிறசயில்
பகவ்வொபலவ்வொச்சியவர்கள் வசய்த்த உள்ளூர் த்தவ்வொத்தவ்வொத்தனங்கள் இப்பபவ்வொது த்தவ்வொன
வமைதுவவ்வொக வந்து வகவ்வொண்டிருக்கிறைது. த்தயவ்வொநிதி பசவ்வொனியவ்வொறவ ஆண்டி
எனறைவ்வொலும் அம்மைவ்வொ த்தவ்வொபய எனறைவ்வொலும் கூட உச்சநீதி மைனறைத்த்தவ்வொல்
ஏற்கனபவ தீர்மைவ்வொனிக்கப்பட்ட ஆப்றப கழட்ட முடியவ்வொது பபவ்வொலருக்கு.
அவரின அத்தளபவ்வொத்தவ்வொளம் கண்ணுக்குத் வத்தரிவத்தவ்வொல் அண்ணவ்வொத்பத்த நீ
எனறறைக்கு? எனபது பபவ்வொல் நிலவரம் சூடவ்வொய் பபவ்வொய்க்
வகவ்வொண்டிருக்கிறைது.

நவ்வொம் இப்பபவ்வொது பவ்வொர்க்கப் பபவ்வொவது கவ்வொங்கிரஸ், திமுக, மைவ்வொறைன
வறகயறைவ்வொக்கறளப் பபவ்வொல இதுவறரக்கும் வவளிபய வத்தரியவ்வொத்த ஒரு
நபரும் உண்டு. ஸ்வபக்ட்ரம் ஊழல் எனபது அறலக்கற்றறை மூலம்
இந்தியவ்வொவின கஜவ்வொனவ்வொவிற்கு முறறைப்படி பசர பவண்டிய பணத்றத்தத்
திருடியவர்களின கவ்வொவிய கறத்த. ஆனவ்வொல் சன குழுமைமைத்த்தவ்வொல் வத்தவ்வொழில்
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ஒப்பந்த்தம் பபவ்வொட்டிருக்கும் மைபலசிய நிறவனவமைனபது (ASTROI)
ஒருங்கிறணந்த்த இந்தியவ்வொறவ எதிர்கவ்வொலத்தில் துண்டவ்வொக்கி விடக்கூடிய
சீன உளவ நிறவனத்தின றகப்பவ்வொறவயவ்வொகும். அத்தன முத்தலவ்வொளி
வவகுஜன ஊடகம் எதுவம் இதுவறரயிலும் சுட்டிக்கவ்வொட்டப்படவ்வொத்த
மைபலசிய வத்தவ்வொழில் அதிபர் த்தமிழர் ஆனந்த்தகிருஷ்ணன. இவருடன
சன வத்தவ்வொறலக்கவ்வொட்சி பபவ்வொடப்பட்ட ஒப்பந்த்தங்களுக்கவ்வொகப் பலகிடவ்வொ
ஆக்கப்பட்டவர் த்தவ்வொன இப்பபவ்வொது பரபரப்பவ்வொய் பபசப்பட்டுக்
வகவ்வொண்டிருக்கும் சிவசங்கரன.
யவ்வொரிந்த்த ஆனந்த்தகிருஷ்ணன? .
இவருக்கும் ஈழத்தில் நடந்த்த கறடசிக் கட்ட பபவ்வொரவ்வொட்ட நிகழ்வக்கும்
சம்மைந்த்தம் உண்வடனறைவ்வொல் நம்பமுடியுமைவ்வொ?
இவரின றகங்கர்யம் வவறமைபன த்தமிழ்நவ்வொடு, இந்தியவ்வொ எனறில்லவ்வொமைல்
வத்தற்கவ்வொசியவ்வொ முழுக்கப் பரவியுள்ளது. குறிப்பவ்வொக ஈழம் சவ்வொர்ந்த்த
அத்த்தறன வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொர உடனபடிக்றககளுக்கும் சீன அரசு இவறர
முனனிறத்திபய வசயல்பட்டுக் வகவ்வொண்டிருக்கிறைது. பமைம்பபவ்வொக்கவ்வொன
பவ்வொர்றவயில் இவர் மிகப் வபரிய வத்தவ்வொழில் சவ்வொம்ரவ்வொஜ்யத்தின சக்ரவர்த்தி.
மைபலசியவ்வொவின அறசக்க முடியவ்வொத்த ஆளுறமை. மைபலசியவ்வொவின
எதிர்க்கட்சி ஆளுங்கட்சி எந்த்தக் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்த்தவ்வொலும் இவரின
த்தயவம் பவண்டும். ஆனவ்வொல் இவர் அடிப்பறடயில் சீனவ்வொவின
வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொர அடியவ்வொள்.
இனற வறரயிலும் பவலுப்பிள்றள பிரபவ்வொகரன குறித்த்த
விமைர்சனத்திறைகு பஞ்சமில்றல. ஏன விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கம்
பபவ்வொரில் பத்தவ்வொற்றைது? எப்படித் பத்தவ்வொற்கடித்த்தவ்வொர்கள்? ஏன இத்த்தறன
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நவ்வொடுகளும் ஒனறைவ்வொகச் பசர்ந்து இலங்றகக்கு உத்தவி வசய்த்தது?
இந்தியவ்வொவக்குப் பிரபவ்வொகரன மைட்டும் த்தவ்வொன பிரச்சறனயவ்வொ? பபவ்வொனறை
ஏரவ்வொளமைவ்வொன பகள்விகளுக்கு நவ்வொம் பதில் பத்தடினவ்வொல் அதில் முக்கிய
இடத்றத்தப் பிடிப்பவர் இந்த்த மைபலசிய வத்தவ்வொழில் அதிபர் ஆனந்த்த
கிருஷ்ணன.
மைகிந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷே ஆட்சிக்கு வந்த்தவடன ஒவவவவ்வொரு நவ்வொடும்
இலங்றகயின பமைல் றவத்திருந்த்த கண்ணும், எதிர்பவ்வொர்த்துக்
கவ்வொத்திருந்த்த த்தருணங்கள் பபவ்வொனறை அத்த்தறனயும் அனந்த்த கிருஷ்ணன
வவ்வொழ்க்றக வரலவ்வொற்றறை நவ்வொம் பத்தவ்வொண்டும் பபவ்வொது கப்பு வவ்வொறட நம்
மூக்றக துறளக்கும்.
மைனித்த உரிறமை மீறைல், அனவ்வொறத்த ஆக்கப்பட்ட ஈழத்த்தமிழர்கள்,
முகவ்வொமில் உள்ளவர்கள் எனற பத்தய்ந்து பபவ்வொன வவ்வொர்த்றத்தகளுக்குப்
பினனவ்வொல் இருப்பது ஒவவவவ்வொனறம் சர்வபத்தச ஒப்பந்த்தங்களும்
அத்தற்கவ்வொக அடித்துக் வகவ்வொண்டிருக்கும் சர்வபத்தச நவ்வொடுகளுபமை ஆகும்.
2005 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறைகு ஈழத்திற்குள் வகவ்வொண்டு வரப்பட்ட
ஒவவவவ்வொரு சீன ஒப்பந்த்தங்களுக்குப் பினனவ்வொலும் அனந்த்த
கிருஷ்ணனின பங்களிப்பும் உண்டு. இவறரப் பற்றித் வத்தரிந்து
வகவ்வொள்வத்தற்கு முனபு துக்கடவ்வொ பவடத்தில் துட்டுக்கவ்வொக
அடித்துக்வகவ்வொண்டிருக்கும் இவர்கறளப் பவ்வொர்த்து விடலவ்வொம்.
வத்தவ்வொழில் அதிபர் சிவசங்கரன யவ்வொர்?
திருவண்ணவ்வொமைறல பகுதியில் பிறைந்த்த 54 வயத்தவ்வொன பி.ஈ பட்டத்தவ்வொரி.
வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக எம்.பி.ஏ பட்டத்றத்த அவமைரிக்கவ்வொவில் உள்ள
ஹவ்வொர்வர்டு பல்கறலக்கழகத்தில் வபற்றைவர். உலகம் முழுக்கப்
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பரவியிருக்கும் இவரின வசவ்வொத்து மைதிப்பு ஏறைக்குறறைய 20 ஆயிரம்
பகவ்வொடி ரூபவ்வொய். இனற உலகம் முழுக்க இரும்புத்வத்தவ்வொழிலல்
சக்ரவர்த்தியவ்வொகக் வகவ்வொடிகட்டி பறைந்து வகவ்வொண்டிருக்கும் இந்தியரவ்வொன
சுனில் மிட்டலன வத்தவ்வொழில் த்தத்துவத்றத்தப் பபவ்வொலபவ சிவசங்கரனும்
நலந்த்த நிறவனங்கறள வவ்வொங்கி, அத்தறன வளர்த்து, சந்றத்தயில் நல்ல
லவ்வொபத்திற்கு விற்றவிட்டு அடுத்த்தத் வத்தவ்வொழிறல பநவ்வொக்கி நகர்ந்து பபவ்வொய்
விடுவது எனறை வகவ்வொள்றகறய றவத்திருப்பவர்.

இவர் றவக்கவ்வொத்த துறறைபய இல்றல எனகிறை அளவிற்குத் வத்தவ்வொழில்
மூறளறயக் வகவ்வொண்டவருக்குத் பத்தடிக் வகவ்வொண்ட வத்தவ்வொழில் ரீதியவ்வொன
எதிரிகளும் அதிகம். கணினி, கவ்வொற்றைவ்வொறல முத்தல் பவ்வொமைவ்வொயில், மின
திட்டங்கள் வறரக்கும் அத்த்தறன துறறைகளிலும் ஆட்சி வசலுத்திக்
வகவ்வொண்டிருப்பவர். பினலவ்வொந்து முத்தல் இந்பத்தவ்வொபனசியவ்வொ வறரக்கும்
இவரின பவர்கள் பரவவ்வொத்த நவ்வொடுகபள இல்றல எனகிறை அளவிற்கு
மைல்டி பில்லயனர். இவரின மைற்றைச் சுயதிறைறமைகறளப் பவ்வொர்ப்பறத்த விட
இவருக்கும் மைவ்வொறைன சபகவ்வொத்தர்களுக்கும் உருவவ்வொன பமைவ்வொத்தலன ஆணி
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பவறர பவ்வொர்த்துவிடலவ்வொம். இவருக்கு பவவறைங்கும் உருவவ்வொகத்த
பிரச்சறனகள் இவருக்கு இந்தியவ்வொவில் மைட்டும் உருவவ்வொகக் கவ்வொரணம்
எனன?
சன வத்தவ்வொறலக்கவ்வொட்சி பசட்டிறலட் துறறையில் கவ்வொலடி றவப்பத்தற்கு
முனபப இந்த்தத் துறறையில் இருப்பவர்கள் ஜீ ( ZEE ) குழுமைம். இந்த்தக்
குழுமைத்தின த்தறலவர் சுபவ்வொஷ் சந்திரவ்வொ. இவர்கள் த்தவ்வொன மைவ்வொறைன
சபகவ்வொத்தரர்களுக்கு பநரிறடயவ்வொன பபவ்வொட்டியவ்வொளர்கள். ஆனவ்வொல் இனற
வறரக்கும் த்தமிழ்நவ்வொட்டில் ஜீ வத்தவ்வொறலக்கவ்வொட்சி அரசவ்வொங்கம் நடத்தும்
வபவ்வொதிறக பபவ்வொலபவ வபயருக்வகனற த்தவ்வொன ஓடிக் வகவ்வொண்டிருக்கிறைது. .
கவ்வொரணம் சன நிறவனத்தின ஆதிக்கத்றத்த .த்தமிழ்கூறம்
நல்லுலகத்திற்கு நனறைவ்வொகபவ வத்தரியும்.
மைவ்வொறைன சிவசங்கரறன துரத்தி துரத்தி பழிவவ்வொங்கி நவ்வொட்றடவிட்பட ஓட
றவத்த்த சம்பவங்கள் எத்தற்கவ்வொக? .
ஜனவரி 5 2005 முத்தல் சிவசங்கரன சுபவ்வொஷ் சந்திரவ்வொவடன றகபகவ்வொர்த்து
டிஷ்வநட் நிறவனத்றத்த நடத்த்த த்தங்களின வத்தவ்வொழில் எதிரியுடன பசர்ந்த்த
சிவசங்கரன சன நிறவனத்திற்கு நிரந்த்தர எதிரியவ்வொக மைவ்வொறிப்பபவ்வொனவ்வொர்.
முரவசவ்வொல மைவ்வொறைனுக்கு நண்பரவ்வொக இருந்த்த சிவசங்கரன மைகனகளுக்கு
நிரந்த்தர எதிரியவ்வொக மைவ்வொறை மைவ்வொறைன சபகவ்வொத்தர்களின அரசியல்
வசல்வவ்வொக்குச் சிவசங்கரறன நவ்வொடு விட்டு ஓடும் அளவிற்கு
உருவவ்வொக்கத் வத்தவ்வொடங்கியது. சிவசங்கரன இந்தியவ்வொவில் நடத்திக்
வகவ்வொண்டிருந்த்த வத்தவ்வொழில்களுக்கு உண்டவ்வொன பவ்வொதிப்புகள் ஒரு பக்கம். ஜீ
குழுமைத்துடன த்தவ்வொன நடத்தி வந்த்த டிஷ்வநட் வத்தவ்வொழிலுக்கு உருவவ்வொன
இறடஞ்சல்கள் எனற சன குழுமைத்த்தவ்வொல் உருவவ்வொகத் த்தவ்வொக்கு பிடிக்க
முடியவ்வொமைல் த்தடுமைவ்வொறைத் வத்தவ்வொடங்கினர். இறத்தத்த்தவ்வொன சிபிஜ வசம்
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சிவசங்கரன வவ்வொக்குமூலமைவ்வொகக் வகவ்வொடுத்துள்ளவ்வொர் எனற
நம்பப்படுகினறைது.
த்தயவ்வொநிதி மைவ்வொறைன மிரட்டலன மூலம் சிவசங்கரனின ஏர்வடல்
நிறவனத்தின பங்குகறளப் வபற்றை அஸ்ட்பரவ்வொ நிறவனத்தின
உரிறமையவ்வொளர் ஆனந்த்தகிருஷணன பற்றியும், ஈழத்தில் ரவ்வொஜபபக்ஷே
ஆட்சிக்கு வருவத்தற்கு முனபு, வந்த்த பிறைகு நடந்த்த சர்வபத்தச
ஒப்பந்த்தங்கறளப்பற்றியும் இனி பவ்வொர்க்கலவ்வொம்.

இத்தன த்தவ்வொக்கம் எதிர்கவ்வொல இந்தியவ்வொவிற்கு எவவித்தமைவ்வொன
அச்சுறத்த்தல்கறள உருவவ்வொக்கும்??? அதுபவ நமைக்கு இந்திய
உளவத்துறறையின "சிறைப்பு" அம்சங்கறளயும் நமைக்குப் புரியறவக்கும்.
பத்தவ்வொழர் பவ்வொமைரன அவர்கள் முருகன எனபவர் எழுதிய அழிவின
விளிம்பில் த்தமிழினம் (முற்றறகக்குள் இந்தியவ்வொ) எனறை பகவ்வொப்றப
எனக்கு அனுப்பியிருந்த்தவ்வொர்.
அச்சுக்கவ்வொகத் த்தயவ்வொரவ்வொக இருந்த்த அந்த்தப் பிடிஎப் பகவ்வொப்பு ஏரவ்வொளமைவ்வொன
அதிர்ச்சிகறளத் த்தந்த்தது. இலங்றகறய முனனிறத்தி சீன வசய்து வரும்
அத்த்தறன தில்லவ்வொலங்கடி பவறலகறளயும் ஆத்தவ்வொரப்பூர்வமைவ்வொகப்
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பல்பவற த்தகவல்களுடன, இறணயத்தளங்கள் உத்தவியுடன
எழுதியிருந்த்தவ்வொர்.
ஒரு வருடத்திற்கு பமைலவ்வொன பபவ்வொதும் இந்த்தப் புத்த்தகம்
வவளிவந்துள்ளத்தவ்வொ எனபது குறித்துத் த்தகவல் இல்றல. இனி வரும்
வபரும்பவ்வொனறமையவ்வொன த்தகவல்கள் அவரின பகவ்வொப்பிலருந்து
எடுத்த்தவ்வொளப்படுகினறைது.
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2.

சீனவ்வொவின வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொர அடியவ்வொள்

ஆனந்த்தகிருஷ்ணன - 1

"எல்பலவ்வொரும் வசய்வறத்த நவ்வொங்கள் வசய்வதில்றல. பணம் பண்ண
பவண்டுவமைனறைவ்வொல் நவ்வொறளக்கவ்வொன வத்தவ்வொழிறல நவ்வொம் இனபறை கண்டறிய
பவண்டும். நவ்வொறளக்கவ்வொன பணத்றத்த இனறறைக்பக சம்பவ்வொரிக்க
பவண்டும். இனறக்கவ்வொன வத்தவ்வொழிறல வசய்து பணம் சம்பவ்வொரிக்க
நிறனத்த்தவ்வொல் அதில் கிறடக்கும் லவ்வொபம் சிறிது. நவ்வொறளக்கவ்வொன வத்தவ்வொழில்
வளர்வத்தற்குப் வபவ்வொறறமையவ்வொகக் கவ்வொத்திருக்க பவண்டும். ஆனவ்வொல்
கிறடக்கப் பபவ்வொகும் லவ்வொபபமைவ்வொ மிகப் வபரிது."
2006 ஆம் ஆண்டு BUSINESS TIMES பத்திரிக்றகக்கு ஆனந்த்த
கிருஷ்ணன வகவ்வொடுத்த்த இந்த்தப் பபட்டியினபடி த்தவ்வொன கடந்த்த 36
வருடங்களவ்வொகத் த்தனது வத்தவ்வொழில் வவ்வொழ்க்றகறய நடத்திக்
வகவ்வொண்டிருக்கிறைவ்வொர்.

370

1938 ஆம் ஆண்டுச் சவ்வொத்தவ்வொரண அரசு ஊழியரின மைகனவ்வொகப்
பிறைந்த்தவர் த்தத்பவ்வொரனந்த்தம் ஆனந்த்த கிருஷ்ணன. ஆனவ்வொல் 2000 ஆம்
ஆண்டுத் வத்தவ்வொடக்கத்தில் அவர் அறடந்த்த உயரம் மைபலசியவ்வொவின
இரண்டவ்வொவது பணக்கவ்வொரர். இப்பபவ்வொது உச்சத்தில் இருப்பபத்தவ்வொடு
உலகத் த்தமிழர்களின பணக்கவ்வொரர் வரிறசயில் முத்தனறமை இடத்தில்
இருப்பவரும் இவபர. எதிர்க்கட்சி ஆளுங்கட்சி எனறை பிரிவ மைட்டும்
த்தவ்வொன மைபலசிய அரசியலல் இருக்குபமை த்தவிர இவர் இரண்டு பக்கமும்
முக்கியமைவ்வொன நபரவ்வொக இருப்பவர். 1976 ஆம் ஆண்டு மைபலசியவ்வொவில்
நிதி மைந்திரியவ்வொக இருந்த்த கு ல எனறைறழக்கப்படும் ரவ்வொஜபல
ஹம்சவ்வொவக்கு ஆபலசகரவ்வொகச் வசயல்பட்டபத்தவ்வொடு 1981 முத்தல் 2003
வறர ஆட்சியில் இருந்த்த மைஹவ்வொதீர் முகம்மைதுக்கு வலதுகரமைவ்வொகவம்
வசயல்பட்டவர்.
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இதில் மைகத்த்தவ்வொன ஆச்சரியம் எனனவவனறைவ்வொல் கு ல மைற்றம் மைஹவ்வொதீர்
இருவரும் வவவபவற துருவங்கள். நம்மூர் வஜயலலத்தவ்வொ, கருணவ்வொநிதி
பபவ்வொல. இருவருடன கூடிய உறைறவ எல்றல வகுத்து பவல த்தவ்வொண்டவ்வொத்த
வவள்ளவ்வொடு பபவ்வொலபவ இருந்து இருவர் மூலமும் அத்த்தறன
ஆத்தவ்வொயங்கறளயும் வபற்றைவர். இது எந்த்த அளவக்கு இருந்த்தது
எனறைவ்வொல் இந்த்த இரு அரசியல் த்தறலவர்களுக்கிறடபய சர்ச்றசகளும்,
சண்றடகளும் அதிகமைவ்வொன பபவ்வொது இருவறரயும் த்தனது வீட்டுபக
வரவறழத்துப் புரிந்துணர்வ ஒப்பந்த்தத்றத்த உருவவ்வொக்கி புதிய
வகமிஸ்ட்ரி வவ்வொத்தியரவ்வொகச் வசயல்பட்டவர். மைஹவ்வொதீருக்குப் பிறைகு வந்த்த
அப்துல்லவ்வொ அகமைது படவ்வொவியுடன பறசயவ்வொக ஒட்டிக்வகவ்வொண்டு த்தனது
வத்தவ்வொழில் வவ்வொழ்க்றகயின குறியீட்றட நிறனத்துப் பவ்வொர்க்கபவ முடியவ்வொத்த
அளவிற்குச் வசங்குத்த்தவ்வொக உயர்த்திக் வகவ்வொண்டவர்.
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1984 ஆம் ஆண்டுத் த்தனது உஷவ்வொ வடகஸ் (USHA TEGAS) எனறை
த்தனியவ்வொர் முத்தலீட்டு நிறவனத்தின மூலம் வபட்பரவ்வொல் நிறவனங்கறளத்
பத்தவ்வொண்டுவத்தற்குரிய உபகரணங்கள் மைற்றம் பல சிறிய வத்தவ்வொழில்கறளச்
வசய்து வந்த்தவ்வொலும் இவருக்குப் பம்பர் லவ்வொட்டரி அடிக்கத் வத்தவ்வொடங்கியது
மைஹவ்வொதீர் முகம்மைது வத்தவ்வொடர்பு உருவவ்வொன பபவ்வொது த்தவ்வொன.
அத்தன பிறைபக 1980 ல் மைபலசிய அரசுக்கு வசவ்வொந்த்தமைவ்வொன .BANK
NEGARA மைற்றம் மைபலசியவ்வொவின வபட்பரவ்வொலய நிறவனமைவ்வொன
PETRONAS எனறை இரண்டு நிறவனங்களிலும் இயக்குநரவ்வொக
அமைர்த்த்தப்பட்டவ்வொர். இவர் வகித்த்த இந்த்த இரண்டு நிறவன பத்தவிகளும்
இவரின வசவ்வொந்த்த வத்தவ்வொழில்களுக்கு வவ்வொய்க்கவ்வொல் பத்தவ்வொண்ட
அவஸ்யமில்லவ்வொமைல் பவ்வொலவ்வொற்றறைப் பவ்வொய்ச்சி வகவ்வொண்டிருந்த்தது. 1987
முத்தல் இதுபவ இவரின வத்தவ்வொழில் வவ்வொழ்க்றகயின உச்சத்றத்தத் வத்தவ்வொட
றவத்த்தது. ஓரு பவறள அந்த்தச் சமையத்தில் த்தவ்வொன இவருக்குச் சுக்கிர
பகவவ்வொன பங்கவ்வொளியவ்வொகிருப்பவ்வொர் பபவ்வொல?
1980 முத்தல் இவர் வசய்து வந்த்த வத்தவ்வொழில்களில் ஒனற லவ்வொட்டரி சீட்டு.
அத்தன வபயர் PAN MALAYSIA SWEEPS. மைஹவ்வொதீர் முகம்மைதுவின
கறடக்கண் பவ்வொர்றவயினவ்வொல் மைபலசிய அரசவ்வொங்கம் நடத்திக்
வகவ்வொண்டிருந்த்த BIG SWEEP எனறை நிறவனத்றத்தயும் ஆனந்த்த
கிருஷ்ணனிடம் ஓப்பறடக்க அடுத்த்தப் பண ஆற இவரின
வவ்வொழ்க்றகயில் கறர கடக்கத் வத்தவ்வொடங்கியது. இதில் மைற்வறைவ்வொரு
ஆச்சரியம் எனனவவனறைவ்வொல் மைபலசிய அரசவ்வொங்கம் நடத்திக்
வகவ்வொண்டிருந்த்த லவ்வொட்டரி எனபது மைபலசியவ்வொவில் உள்ள சமூகப் வபவ்வொது
நல திட்டங்களுக்கு நல்ல முறறையில் பயனபட்டுக் வகவ்வொண்டிருந்த்தத்தவ்வொகும்.
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ஆனவ்வொல் ஆனந்த்த கிருஷ்ணன நிர்வவ்வொகத்திற்கு வந்த்தவடன அரசவ்வொங்க
லவ்வொட்டரி நிறவனங்கள் த்தள்ளவ்வொடத்வத்தவ்வொடங்கியது. இந்த்தச் சமையத்தில்
த்தவ்வொன மைகவ்வொதீர் மைகத்த்தவ்வொன ஆச்சரிய அறிவிப்பு ஒனறறை (இவர்
முனபனவ்வொர்கள் பகரளவ்வொவில் இருந்து வசனறை இந்தியர்கள்)
வவளியிட்டவ்வொர்.
"இஸ்லவ்வொமிய வகவ்வொள்றகயினபடி லவ்வொட்டரி வத்தவ்வொழிறல அரசவ்வொங்கம்
வசய்யவ்வொது. ஆனவ்வொல் த்தனியவ்வொர் நிறவனங்கள் இறத்தத் த்தரவ்வொளமைவ்வொகச்
வசய்யலவ்வொம் "
பவவறைதுக்கு?
மைபலசிய லவ்வொட்டரி வத்தவ்வொழிலல் த்தனிப்வபரும் ஆளுறமையவ்வொக ஆனந்த்த
கிருஷ்ணன உருவவ்வொனவ்வொர். இது த்தவிர மைபலசியவ்வொவில் உள்ள குதிறரப்
பந்த்தயத் வத்தவ்வொழிலலும் வவற்றிக் வகவ்வொடி நவ்வொட்ட உத்தவியவரும் மைஹவ்வொதீர்
முகம்மைதுபவ.
இந்த்த இடத்தில் ஒரு இறடச் வசருகல் உண்டு.
ஆனந்த்த கிருஷ்ணனுடன வத்தவ்வொழில் ஒப்பந்த்தம் பபவ்வொட்டுள்ள சன
வத்தவ்வொறலக் கவ்வொட்சி நிறவனத்றத்தப் பற்றி ஏரவ்வொளமைவ்வொன
கவ்வொழ்ப்புணர்ச்சிகள் இருந்த்தவ்வொலும் கலவ்வொநிதி மைவ்வொறைறனப்
வபவ்வொறத்த்தவறரயிலும் எந்த்த இடத்தில் எந்த்தப் பத்தவியில் எவறர
அமைர்த்த்த பவண்டும் எனபதில் குறியவ்வொக இருப்பவர். ஒரு வத்தவ்வொழில்
நிறவனத்தின த்தனிப்பட்ட வகவ்வொள்றக எப்படி பவண்டுமைவ்வொனலும்
இருக்கலவ்வொம். ஆனவ்வொல் அவர்களின வளர்ச்சிக்கு முதுவகலும்பவ்வொகச்
வசயல்படுபவர்கள் இந்த்தத் த்தனிச்றசயவ்வொன நிர்வவ்வொகத்தினபர. இனற
வறரயிலும் சன குழுமைம் வபற்றை வவற்றிகள் எப்படி அரசியல்
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அதிகவ்வொரத்த்தவ்வொல் விறரவவ்வொக உயரமுடிந்த்தபத்தவ்வொ அபத்த அளவிற்குக்
கலவ்வொநிதி மைவ்வொறைறன சுற்றியுள்ள பபவ்வொர்ப்பறட த்தளபதிகளும் முக்கியக்
கவ்வொரணமைவ்வொக இருப்பவர்கள்.

இந்த்த இடத்தில் இவற்றறைக் குறிப்பிடக்கவ்வொரணம்
ஆனந்த்தகிருஷ்ணனின வளர்ச்சிக்குப் பினனவ்வொலும்,ஒவவவவ்வொரு
இனஞ்சிலும் இந்த்த அரசியல் அதிகவ்வொரங்கள் த்தவ்வொன அதிக அளவிற்கு
உத்தவியுள்ளது. இத்தற்கு பமைலும் இவர் ஒவவவவ்வொரு வத்தவ்வொழிலுக்கும்
நியமித்த்த நம்பத்த்தகுந்த்த சீனர்களும், அவர்களுக்கு இவர் நிறவனம்
வழங்கிய குறிப்பிட்ட பங்குகளும் முக்கியக் கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்த்தது.
இதுபவ இவரின நிறவன பங்குகறளச் சந்றத்தயில் வவ்வொங்குபவர்களுக்கு
நல்ல பங்கவ்வொளியவ்வொக இருக்க மிக விறரவில் உச்சத்றத்த எட்டினவ்வொர்.
மைஹவ்வொதீர் இவருக்குச் வசய்த்த உபகவ்வொரங்கள் எந்த்த அளவிற்கு இருந்த்தது
எனபறத்த ஒபர ஒரு உத்தவ்வொரணம் மூலம் பவ்வொர்க்கலவ்வொம்.
சிங்கப்பூர் மைற்றம் மைபலசியவ்வொவில் இனற வறரயிலும் ஒரு
வித்யவ்வொசமைவ்வொன சூத்தவ்வொட்டம் உண்டு. அது எண்கள் அடிப்பறடயில்
இருக்கும். நவ்வொம் எந்த்த எண்கறளச் வசவ்வொல்கிபறைவ்வொபமைவ்வொ அந்த்த எண்களின
பபரில் நவ்வொம் பணம் கட்டி வவ்வொங்க பவண்டும். சீனர்களுக்கு இயல்பவ்வொக
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இந்த்தச் சூதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு. 1989 முத்தல் மைஹவ்வொதீர்
உத்த்தரவினபடி குதிறரப்பந்த்தயத்றத்தயும், இந்த்தச் சூத்தவ்வொட்டத்றத்தயும்
ஆனந்த்த கிருஷ்ணனின நிறவனத்திற்குத் த்தவ்வொறர வவ்வொர்த்த்தறத்த பமைபல
பவ்வொர்த்பத்தவ்வொம் அல்லவவ்வொ? ஆனவ்வொல் இத்தற்குப் பினனவ்வொல்
அரசவ்வொங்கத்திற்கும் இவரின நிறவனத்திற்கும் உள்ள உடனபவ்வொடு
எப்படி இருந்த்தது வத்தரியுமைவ்வொ?
வமைவ்வொத்த்த வருவவ்வொயில் இவருக்கு 45 சத்தவிகித்தம் குதிறரப் பந்த்தய
நலவவ்வொரியத்திற்கு 5 சத்தவிகித்தம் மீதியுள்ள 50 சத்தவிகித்தம் குதிறர
பந்த்தயக் கிளப்புகளுக்கு. அரசவ்வொங்கம் உருவவ்வொக்கியுள்ள அறமைப்பில்
நவ்வொட்டவ்வொறமை வசய்வத்தற்கு இவருக்கு.
அதிகவ்வொரப்படி பவ்வொதிக்கு பவ்வொதி.
இது த்தவிரக் கணக்கில் வரவ்வொத்தது எப்பபவ்வொதுபமை மைற்றைவர்களின
கண்களுக்குத் வத்தரியவ்வொத்தது த்தவ்வொபன? அரசியல்வவ்வொதிகள் எனறைவ்வொபல
எல்லவ்வொ நவ்வொடுகளிலும் மைணம்,திடம்,குணம் ஒனற த்தவ்வொன பபவ்வொலருக்கு.
ஓபர கவ்வொரணம் மைஹவ்வொதீர்.
ஆனந்த்தகிருஷ்ணன அறடந்த்த லவ்வொபத்திற்குப் பினனவ்வொல் இந்த்த இவரின
பங்கு சத்தவிகித்தம் எங்வகங்கு பவ்வொயும் எனபறத்த நவ்வொபமை எளிதில் புரிந்து
வகவ்வொள்ள முடியும்.
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மைபலசிய நவ்வொட்டுக்குள் மைட்டும் கில்லவ்வொடியவ்வொக இருந்த்த ஆனந்த்த
கிருஷ்ணனின வத்தவ்வொழில் பவ்வொர்றவ பவவறைவ்வொரு பக்கம் திரும்பியது.
அத்தற்கு இவர் உருவவ்வொக்கிய த்தந்திரம் வத்தவ்வொழில் உலகத்தில் இருந்த்த
வமைவ்வொத்த்த மைக்கறளயும் த்தவ்வொவவ்வொக்கட்றடயில் றகறய றவத்து
ஏக்கத்பத்தவ்வொடு இவறரப் பவ்வொர்க்க றவத்த்தது.
அது குறித்து................?
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3.சீனவ்வொவின வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொர அடியவ்வொள் -- 2
இனற அவமைரிக்கவ்வொவின வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொரத்தின ஆணிபவரவ்வொக இருக்கும்
யூத்தர்கறளப் பபவ்வொலபவ வத்தற்கவ்வொசியவ்வொவின வபரும்பவ்வொலவ்வொன
வத்தவ்வொழில்களுக்குச் வசவ்வொந்த்தக்கவ்வொரர்கள் சீனர்கபள. இவர்கள் வவ்வொழும்
நவ்வொடுகள் பவண்டுவமைனறைவ்வொல் வவவபவறைவ்வொகயிருக்கும். ஆனவ்வொல்
அடிப்பறடயில் த்தன இனம், வமைவ்வொழி எறத்தயும் விட்டுக் வகவ்வொடுக்கவ்வொமைல்
கலவ்வொச்சவ்வொரப் பிடிமைவ்வொனத்பத்தவ்வொடு வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டு இருப்பவர்கள். .
மைபலசியவ்வொ, சிங்கப்பூர் வத்தவ்வொடங்கி ஹவ்வொங்கவ்வொங் வறரக்கும் உள்ள
அத்த்தறன நவ்வொடுகளிலும் வவ்வொழும் சீனர்களின வத்தவ்வொழில் ரீதியவ்வொன
அத்த்தறன ஆணி பவர்களும் சீனவ்வொவில் த்தவ்வொன இருக்கிறைது. சீனர்கள்
எங்கு வவ்வொழ்ந்த்தவ்வொலும் சீனர்களவ்வொகத்த்தவ்வொன வவ்வொழ்வவ்வொர்கள் இருப்பவ்வொர்கள்.
இவர்கள் த்தவ்வொங்கள் வசய்யும் வத்தவ்வொழில் லவ்வொபத்திற்கவ்வொக எந்த்த
எல்றலக்கும் வசல்லக்கூடியவர்கள். ஆனவ்வொல் ஆனந்த்த கிருஷ்ணன
மைபலசியவ்வொவில் வவற்றிக் வகவ்வொடி நவ்வொட்டிக் வகவ்வொண்டிருப்பதும் இந்த்தச்
சீனர்களுக்கு மைத்தியில் த்தவ்வொன எனபறத்தயும் இப்பபவ்வொது நிறனவில்
வகவ்வொள்ளபவண்டும். இனற வறரயிலும் கூட ஆனந்த்த கிருஷ்ணன
த்தனனுறடய த்தனித்த்தனறமைறய நிரூபித்துக் வகவ்வொண்டிருப்பவர்.
இப்பபவ்வொது இவர் சீனர் ஒருவருக்குப் வபப்பப கவ்வொட்டிய தில்லவ்வொங்கடி
ஆட்டத்றத்தப் பவ்வொர்க்கும் பபவ்வொது த்தவ்வொன இவரின வத்தவ்வொழில் மூறளறய
நம்மைவ்வொல் எளிதில் புரிந்து வகவ்வொள்ள முடியும்.
TANJONG எனபது மைபலசியவ்வொவில் உள்ள வபவ்வொதுத்துறறை நிறவனம்.
இத்தன வசயல்பவ்வொடு எனபது பித்த்தறள சுரங்கப்பணியில்
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ஈடுபடுவத்தவ்வொகும். 1980 ஆம் ஆண்டு வவ்வொக்கில் இத்தன சுரங்க அனுமைதி
முடிந்து விட்ட கவ்வொரணத்த்தவ்வொல் வசயலற்றப் பபவ்வொய் இருந்த்தது. ஆனந்த்த
கிருஷ்ணன ஆடிய வத்தவ்வொழில் விறளயவ்வொட்டில் இந்த்த நிறவனமும்
இவரின கட்டுப்பவ்வொட்டுக்குள் வந்த்தது. ஆனவ்வொல் இந்த்த நிறவனத்றத்தக்
றகப்பற்றை ஆனந்த்த கிருஷ்ணன ஆடிய விறளயவ்வொட்டு த்தவ்வொன
மைற்றைவர்களுக்கு அதிக ஆச்சரியத்றத்தக் வகவ்வொடுத்த்தது. குறிப்பவ்வொகச்
சீனர்களுக்கு.
TANJONG TIN DREDGING LTD எனறை முழுப் வபயர் வகவ்வொண்ட இந்த்தச்
சுரங்க நிறவனத்தின 70 சத்தவிகித்த பங்குகறள றவத்திருந்த்தவர் வபயர்
ரவ்வொபர்ட் குபவவ்வொ கின (ROBERT KUOK). ஹவ்வொங்கவ்வொங்கில் வசித்துக்
வகவ்வொண்டிருந்த்தவரிடம் பநரிறடயவ்வொகப் பபவ்வொய் நினற " எனக்கு
உங்களிடமுள்ள பங்குகள் பவண்டுவமைனற" பகட்டவ்வொல் கழுத்றத்தப்
பிடித்து வவளிபய த்தள்ளிவிடுவவ்வொர். கவ்வொரணம் சீனர்கறளத் த்தவிர
அந்த்தப் பங்குகறள பவற எவருக்கும் விற்க மைவ்வொட்டவ்வொர். இறத்தத் வத்தரிந்து
றவத்திருந்த்த ஆனந்த்த கிருஷ்ணன த்தனது சீன நண்பரவ்வொன KHOO
TEIK CHOOI ன உத்தவிபயவ்வொடு Marlestone Investment Ltd. எனறை
நிறவனத்றத்த உருவவ்வொக்கி ஹவ்வொங்கவ்வொங்கில் பதிவ வசய்த்தவ்வொர். சீன
நண்பறர முனனிறலப்படுத்தி 1991 பிப்ரவரி 13 அனற ரவ்வொபர்ட்
குபவவ்வொக்கிடம் இருந்த்த 70 சத்தவிகித்த பங்குறளயும் எளித்தவ்வொகக்
றகப்பற்றினவ்வொர். முத்தல் பிரச்சறன முடிவக்கு வந்த்தது.
வசயலற்றப் பபவ்வொயிருக்கும் நிறவனத்தின பங்கின விறல சந்றத்தயில்
எப்படியிருக்கும்? வவறம் கவ்வொகித்தமைவ்வொகத்த்தவ்வொன இருக்கும். இது பபவ்வொனறை
நிறவனங்களின பங்குகறள வவ்வொங்குவத்தவ்வொல் ஆனந்த்த கிருஷ்ணனுக்கு
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எனன லவ்வொபம்? அதில் உள்ள சூட்சமைத்தின மூலம் த்தவ்வொன இவரின
உண்றமையவ்வொன வத்தவ்வொழில் மூறளறய நம்மைவ்வொல் புரிந்து வகவ்வொள்ள முடியும்?.
அடுத்து அத்தளபவ்வொத்தளத்தில் இருக்கும் இந்த்தப் பங்குகளுக்கு உயிரூட்ட
பவண்டுமைல்லவவ்வொ?
த்தனனுறடய பிரத்தவ்வொன நிறவனமைவ்வொன உஸவ்வொ வடகஸ் மூலம் ஏற்கனபவ
எண் சூத்தவ்வொட்ட பந்த்தயத்திற்வகனற உருவவ்வொக்கப்பட்ட Pan Malaysian
Pools எனறை நிறவனத்றத்த இத்தற்கவ்வொகப் பயனபடுத்திக் வகவ்வொள்ளத்
திட்டம் தீட்டப்பட்டது. ஏற்கனபவ இந்த்தச் சூத்தவ்வொட்ட நிறவனத்தின மூலம்
மூனற பபவ்வொக விறளச்சல் பபவ்வொல ஆனந்த்த கிருஷ்ணன
அள்ளிக்குவித்துக் வகவ்வொண்டிருந்த்த பணத்றத்த இப்பபவ்வொது நம் நிறனவில்
வகவ்வொண்டு வர பவண்டும். ஹவ்வொங்கவ்வொங்கில் த்தனது சீன நண்பறர
முனனிறத்தி உருவவ்வொக்கப்பட்ட Marlestone Investment Ltd.
நிறவனத்திற்கும் த்தனது சூத்தவ்வொட்ட நிறவனத்திறைகும் திடீர் எனற ஒரு
புரிந்துணர்வ ஒப்பந்த்தம் உருவவ்வொக்கப்பட்டது. உருவவ்வொக்கப்பட்ட
ஒப்பந்த்தத்தின மூலம் த்தனது சூத்தவ்வொட்ட நிறவனத்தின மூலம் 9 பகவ்வொடி
டவ்வொலர் ஏற்பவ்வொடு வசய்யப்பட்டு டம்மியவ்வொக ஏற்பவ்வொடு வசய்திருந்த்த
பமைரிஸ்படவ்வொன நிறவனத்திடம் இருந்து வமைவ்வொத்த்த 70 சத்தவிகித்த
பங்குகறளயும் த்தனது பிரத்தவ்வொன நிறவனமைவ்வொன உஸவ்வொ வடக்ஸ்க்கு
மைவ்வொற்றிக் வகவ்வொண்டவ்வொர்.
வவற்றிகரமைவ்வொக இரண்டவ்வொவது படிக்கட்டில் ஏறியவர் அடுத்த்தப்
படிக்கட்டில் ஏறை பவண்டிய அவஸ்யமில்லவ்வொமைல் சூது மூலம் வந்து
வகவ்வொண்டிருந்த்த பணம் இந்த்தப் பங்குகறள அறழத்துச் வசல்ல
ஆரம்பித்த்தது. .

380

இப்பபவ்வொது TANJONG நிறவனத்தின வமைவ்வொத்த்த கட்டுப்பவ்வொடும் ஆனந்த்த
கிருஷ்ணன றகவசம் வந்து விட்டத்தல்லவவ்வொ? இத்துடன ஹவ்வொங்கவ்வொங்கில்
உருவவ்வொக்கப்பட்ட பமைரிஸ்படவ்வொன நிறவனமும் இவரின முக்கிய
நிறவனத்தின அங்கத்தினரவ்வொக மைவ்வொறியது. சூத்தவ்வொட்ட நிறவனத்துடன
இறணத்துக் வகவ்வொண்ட TANJONG நிறவனத்தின பங்கின விறலயும்
இப்பபவ்வொது வவ்வொனபமை எல்றலவயனற த்தவ்வொறமைவ்வொறைவ்வொகப் பறைக்கத்
வத்தவ்வொடங்கியது. 1991 ஆம் ஆண்டு இரண்டு ரூபவ்வொயவ்வொக இருந்த்த பங்கின
விறல அடுத்த்த ஒரு வருடத்தில் ஆற மைடங்கவ்வொக உயர்ந்து விட்டது.
இத்த்தறனக்கும் வசயலற்றப் பபவ்வொயிருந்த்த நிறவனத்தின பங்கு இப்படிப்
பறைக்க ஒபர கவ்வொரணம் ஆனந்த்த கிருஷ்ணன றவத்திருந்த்த சூத்தவ்வொட்ட
நிறவனத்தின அங்கமைவ்வொக மைவ்வொறியிருந்த்தபத்த முக்கியக் கவ்வொரணம்
எனபறத்தக் கவனத்தில் எடுத்துக் வகவ்வொள்ள பவண்டும்.
அத்தளப் பவ்வொத்தவ்வொளத்தில் கிடந்த்த பங்குகறள வளர்க்க இனி பவற எவரும்
வசவ்வொல்லயவ்வொ த்தரபவண்டும். சந்றத்தயில் இந்த்தப் பங்குகளும்
முக்கியத்துவம் வபறை இத்தறனத் வத்தவ்வொடர்ந்து ஆனந்த்த கிருஷ்ணனின
பவ்வொர்றவ மைபலசியவ்வொவில் மினசவ்வொர உற்பத்தித் துறறையில் இறைங்கினவ்வொர்.
மிகக் குறகிய கவ்வொலத்தில் TANJONG நிறவனத்தின மூலம் (பங்குகளின
மைதிப்பு உயர பவண்டுமைல்லவவ்வொ?) மூனற வமைகவ்வொ மின நிறலயங்கள்
உருவவ்வொக்கப்பட்டது.
இப்பபவ்வொறத்தய சூழ்நிறலயில் ஆனந்த்த கிருஷ்ணனின வவ்வொழ்க்றகயில்
வத்தவ்வொட்டவத்தல்லவ்வொம் வபவ்வொனனவ்வொகும் கவ்வொலம். அத்தனவ்வொல் த்தவ்வொன இப்பபவ்வொது
மைண் கூடப் வபவ்வொனனவ்வொக மைவ்வொறியது. மைபலசிய சட்டவிதிகறளபய
உறடத்து அரசவ்வொங்கத்தின நிலத்றத்தபய வவ்வொங்கி அறத்த
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அரசவ்வொங்கத்திடபமை விற்ற லவ்வொபம் பவ்வொர்த்த்த வகட்டிக்கவ்வொரர் எனறைவ்வொல்
இவருக்கு எனன பட்டம் வகவ்வொடுப்பீங்க?.
பகவ்வொலவ்வொலம்பூரில் உள்ள ஒரு பகுதி சிலவ்வொங்கூர். இங்பக சிலவ்வொங்கூர்
குதிறரப் பந்த்தய றமையம் ஒனற வசயல்பட்டுக் வகவ்வொண்டிருந்த்தது. இது
அரசவ்வொங்கத்தின கட்டுப்பவ்வொட்டில் இருந்த்த அறமைப்பு. இவர்கள் றகவசம்
இருந்த்த 240 ஏக்கர் பரப்புளவ உள்ள இடம் இருந்த்தது. பகவ்வொலவ்வொலம்பூர்
பகுதிக்கவ்வொக ஒரு வபரிய பூங்கவ்வொ ஒனற உருவவ்வொக்கித்த்தர பவண்டும்
எனற மைபலசியவ்வொ அரசவ்வொங்கம் (1982) இந்த்த அறமைப்பிடம்
வசவ்வொல்லயிருந்த்தது. இது பபவ்வொனறை அரசவ்வொங்கத்தின இடங்கறளத்
த்தனியவ்வொர்கள் எவரும் வவ்வொங்க முடியவ்வொது.
ஆனவ்வொல் ஆனந்த்த கிருஷ்ணன சட்ட விதிகறளப் பற்றிக்
கவறலப்படவ்வொமைல் இந்த்த (1989) இடத்றத்தக் றகப்பற்றினவ்வொர்.
அரசவ்வொங்கத்திற்கும் அரசவ்வொங்கம் உருவவ்வொக்கியிருந்த்த குதிறரப் பந்த்தய
றமையத்திற்கும் இறடபய இருந்த்த அத்த்தறன விதிகளும் கவ்வொற்றில் பறைக்க
ஆனந்த்த கிருஷ்ணனுக்குச் வசவ்வொந்த்தமைவ்வொன SERI KUDA எனறை நிறவனம்
150 பகவ்வொடி ரூபவ்வொய் வகவ்வொடுத்து வவ்வொங்கியது. ஆனவ்வொல் அப்பபவ்வொறத்தய
சந்றத்த மைதிப்பு எனபது பவற.
இது அப்பபவ்வொது பலத்த்த சர்ச்றசறய உருவவ்வொக்கியது. இப்பபவ்வொறத்தய
கவ்வொலகட்டத்தில் ஆனந்த்த கிருஷ்ணனின வசல்வவ்வொக்கு எந்த்த அளவக்கு
இருந்த்தது வத்தரியுமைவ்வொ?
வவ்வொங்கிய இடத்றத்த அலங்கரித்து அப்படிபய மைபலசியவ்வொவின
PETRONAS நிறவனத்திற்கு இந்த்த நிலத்திற்கவ்வொன 51 சத்தவிகித்த
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உரிறமைறய விற்ற விட்டவ்வொர். வவ்வொங்கும் பபவ்வொது 150 பகவ்வொடி. நிலத்றத்த
அலங்கரிக்க 430 பகவ்வொடி. விற்றைது 900 பகவ்வொடி.
மைபலசியவ்வொ அரசறவயில் பிரத்தமைர் மைஹவ்வொதீரும், அனறறைய நிதி
அறமைச்சர் அனவர் இப்ரவ்வொகிம் (ஓரினச் பசர்க்றக குற்றைச்சவ்வொட்டின
மூலம் த்தனது அரசியல் வவ்வொழ்க்றகறய இழந்த்தவர்) ஆனந்த்த
கிருஷ்ணனிடம் இருந்து PETRONAS வவ்வொங்கியது சரித்தவ்வொன எனற
வக்கவ்வொலத்து வவ்வொங்கிச் சர்ச்றசக்கு முற்றப் புள்ளி றவத்த்தனர். ஆனந்த்த
கிருஷ்ணன மைச்சமுள்ள ஆளில்றல. உடம்பு முழுக்கபவ மைச்சத்துடன
வபவ்வொறைந்த்த ஆளவ்வொகயிருப்பவ்வொர் பபவ்வொல?

இந்த்த நிலத்றத்த வளர்த்வத்தடுக்கக் பகஎல்சிசி ( Kuala Lumpur City
Center – KLCC) எனறை நிறவனம் 1992 ல் வத்தவ்வொடங்கப்பட்டது, இத்தன
மூலம் த்தவ்வொன உலகிபலபய உயரமைவ்வொன (அப்பபவ்வொறத்தக்கு) கட்டிடம் எனறை
85 மைவ்வொடிகறளக் வகவ்வொண்ட இரட்றடக் பகவ்வொபுரம் கட்டப்பட்டது. இத்தற்கு
முக்கியக் கவ்வொரணமும் ஆனந்த்த கிருஷ்ணபன. இந்த்தக் பகஎல்சிசி யில்
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த்தனனிடம் இருந்த்த 48 சத்தவிகித்த பங்குகறளயும் வபட்பரவ்வொனவ்வொஸ்
நிறவனத்திற்பக விற்றை வறகயில் 1900 பகவ்வொடி ரூபவ்வொய் லவ்வொபமும்
கிறடத்த்தது. இந்த்தக் கவ்வொலகட்டத்தில் த்தவ்வொன மைபலசிய நவ்வொட்டிலருந்த்த
அத்த்தறன அதிகவ்வொர வர்க்கத்தினருக்கும் ஆனந்த்த கிருஷ்ணன
எனறைவ்வொல் பயம் கலந்த்த மைரியவ்வொறத்த உருவவ்வொகத் வத்தவ்வொடங்கியது.
அடுத்து ஆனந்த்த கிருஷ்ணன நுறழந்த்த துறறை வசல்பபவ்வொன துறறை.
த்தறரயில் கிடந்த்த பங்குகறளபய த்தவ்வொறமைவ்வொறைவ்வொகப் பறைக்க றவத்த்த ஆனந்த்த
கிருஷ்ணனுக்கு பவட்றட ஆரம்பமைவ்வொனது.
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4. சீனவ்வொவின வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொர அடியவ்வொள் 3
நீங்கள் சந்திக்கும் உங்கள் நண்பர் புதித்தவ்வொகச் வசல்பபவ்வொன ஒனற
வவ்வொங்கி இருக்கிபறைன? எனற வசவ்வொனனவ்வொல் உங்கள் எண்ணம்
எப்படியிருக்கும்? எனன மைவ்வொடல் எனற பவண்டுமைவ்வொனவ்வொல் பகட்பீர்கள்?
கவ்வொரணம் இனற பரவ்வொட்பரவ்வொட கவ்வொய்கறிக்கறட பவ்வொட்டியம்மைவ்வொ கூடப்
பபசிக்வகவ்வொண்டிருக்கும் வசல்பபவ்வொனுக்கு எந்த்த மைதிப்புமில்றல.
பவண்டுவமைனறைவ்வொல் நம்மைவ்வொல் ஒழுங்கவ்வொக அனுபவிக்க முடியவ்வொத்த 2 ஜ
3 ஜ வறகயவ்வொன றகபபசிகறள றவத்துருப்பவர்கறளப் பவ்வொர்த்து
பவண்டுவமைனறைவ்வொல் கவ்வொதில் புறகவர பவ்வொர்த்துக் வகவ்வொண்டிருப்பபவ்வொம்.

ஆனவ்வொல் ஆனந்த்த கிருஷ்ணன இந்த்த அறலபபசி துறறையில் கவ்வொலடி
எடுத்து றவத்த்த ஆண்டு 1993. இப்பபவ்வொது வத்தவ்வொடக்க அத்தியவ்வொயத்தில்
ஆனந்த்த கிருஷ்ணன த்தனது வத்தவ்வொழில் வகவ்வொள்றகயவ்வொன அதிக
லவ்வொபத்திற்கவ்வொகக் கவ்வொத்திருக்க பவண்டிய அவஸ்யத்றத்தயும், அத்தற்கவ்வொகத்
பத்தர்ந்வத்தடுக்க பவண்டிய வத்தவ்வொழிறலயும் பற்றி அவர் வசவ்வொனன
சமைவ்வொச்சவ்வொரங்கறளயும் இப்பபவ்வொது உங்கள் மைனதிற்குள் வகவ்வொண்டு வர
பவண்டும்.
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மைபலசியவ்வொவில் 1983 ஆம் ஆண்டு வவ்வொக்கில் வத்தவ்வொறலபபசித் துறறையில்
த்தனியவ்வொர் மையமைவ்வொக்கல் நடந்த்தவ்வொலும் இது முழு வீச்சவ்வொகச்
வசயல்படத்வத்தவ்வொடங்கிய ஆண்டு 1990. 1993 முத்தல் 1995 வறர நிறலத்த்த
வத்தவ்வொறலபபசி அறமைப்புகறள ( FIXED LINE TELEPHONE) நிறவ
ஐந்து உரிமைங்கள் மைபலசிய அரசவ்வொங்கத்த்தவ்வொல் த்தனியவ்வொருக்கு
வழங்கப்பட்டது. இந்த்த ஐந்து உரிமைங்களில் ஆனந்த்த கிருஷ்ணனுக்குச்
வசவ்வொந்த்தமைவ்வொன Maxis Communications நிறவனமும் ஒனற.
இந்த்த உரிமைங்களில் முத்தல் உரிமைம் 1985 ஆம் ஆண்டிலும்
இரண்டவ்வொவது உரிமைம் 1989 ஆம் ஆண்டிலும் மைபலசிய
அரசவ்வொங்கத்தில் வவளியிடப்பட்டது. ஆனவ்வொல் பமைக்ஸிஸ் நிறவனம்
மூனறைவ்வொவது உரிமைத்றத்த றகப்பற்றிய ஆண்டு 1993. இந்த்த பமைக்ஸிஸ்
நிறவனம் த்தவ்வொன இப்பபவ்வொது சன குழுமைத்துடன ஒப்பந்த்தம் பபவ்வொட்டுச்
சிவசங்கரனிடம் இருந்து ஏர்வசல் நிறவனத்றத்தக்
றகப்பற்றியுள்ளதுமைவ்வொன நிறவனம்)
இந்த்த பமைக்ஸிஸ் நிறவனம் முறறைப்படி 1995 முத்தல் வசயல்படத்
வத்தவ்வொடங்கியது. இத்தன வளர்ச்சி 2000 ஆம் ஆண்டில் மைபலசியவ்வொவின
வத்தவ்வொறல வத்தவ்வொடர்புத் துறறையில் இரண்டவ்வொவது வபரிய நிறவனமைவ்வொகவம்
12 லட்சம் எனகிறை அளவிற்கு வவ்வொடிக்றகயவ்வொளர்கறளக்
வகவ்வொண்டத்தவ்வொகவம் இருந்த்தது. இப்பபவ்வொது த்தவ்வொன இந்த்த நிறவனத்தின
வசயல்பவ்வொடுகள் பவவறைவ்வொரு பவ்வொறத்தறய பநவ்வொக்கி திரும்பியது.
த்தனனுறடய பிரவ்வொட்பபண்ட் பசறவகறள உள்நவ்வொட்டுப் பிரச்சறனகள்
அதிகமுள்ள பகுதிகளில், நவ்வொடுகளில் த்தனது விரிவவ்வொக்க பசறவறய
விறரவ படுத்தியது. அதுவம் த்தவ்வொன றகப்பற்றிய ஏர்வசல் மூலம்
இந்தியவ்வொவின வடகிழக்குப் பகுதிகளில் மைற்றம் சீனவ்வொவின
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பநரிறடயவ்வொன கண்கவ்வொணிப்பு உள்ள பகுதிகளில் த்தனனுறடய
வவ்வொடிக்றகயவ்வொளர்கறளக் கவரும் பவறலறயத் வத்தவ்வொடங்கியது.
இப்பபவ்வொது இந்த்த இடத்தில் கிறளக்கறத்தயவ்வொகச் சிவசங்கரன வடகிழக்கு
மைவ்வொநிலங்களில் த்தனது ஏர்வசல் நிறவனத்திறைகவ்வொக உரிமைம் பகட்ட பபவ்வொது
த்தயவ்வொநிதி மைவ்வொறைன வநவ்வொண்டிச் சவ்வொக்குச் வசவ்வொல்ல கிடப்பில்
பபவ்வொடப்பட்டதும் அதுபவ .
ஏர்வசல் ஆனந்த்த கிருஷ்ணன நிறவனமைவ்வொன பமைக்ஸிஸ் றகவசம்
வந்த்ததும் எந்த்தக் பகள்விகளும் இல்லவ்வொமைல் சட்வடனற திறரவிலகி
கவ்வொட்சிகள் மைவ்வொறி உடனடி ஒப்புத்தல் கிறடத்த்தறத்தயும் நவ்வொம் நிறனவில்
வகவ்வொண்டு வரபவண்டும். ஏன? எத்தற்கவ்வொக? எனபவத்தல்லவ்வொம் பமைக்ஸிஸ்
நிறவனத்தின பரந்த்த சவ்வொம்ரவ்வொஜ்யத்தறத்தயும் அத்தன மூலம் சன குழுமைம்
எனனவவல்லவ்வொம் சவ்வொதிக்க முடியும் எனபறத்தயும் உணரும் பபவ்வொது
நம்மைவ்வொல் புரிந்து வகவ்வொள்ள முடியும்.
சுருக்கமைவ்வொகச் வசவ்வொல்ல பவண்டுவமைனறைவ்வொல் விடுத்தறலப்புலகளுடன
கூடிய கறடசிக் கட்ட ஈழ பபவ்வொரவ்வொட்டத்தின பபவ்வொது த்தமிழ்நவ்வொட்டில் உள்ள
வத்தவ்வொறலக்கவ்வொட்சி ஊடகங்களும், வடநவ்வொட்டில் உள்ள எனடிடிவி
பபவ்வொனறை இனனும் பல நிறவனங்களும் ஆனந்த்த கிருஷ்ணனுக்குச்
வசவ்வொந்த்தமைவ்வொன சவ்வொட்டிறலட் மூலம் த்தவ்வொன த்தங்கள் ஒலஒளி பரப்றப
வசய்து வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொர்கள். மீதி உங்கள் யூக்த்திற்கு இப்பபவ்வொது விட்டு
விடுகினபறைன. வத்தவ்வொடர்ந்து பினனவ்வொல் பவற சில விசயங்கறளப்
பவ்வொர்க்கலவ்வொம்.
ஏன? எத்தனவ்வொல்? எப்படி? எனபறத்தப் பவ்வொர்ப்பத்தற்கு முனபு இப்பபவ்வொது
வண்டிறய ரிவர்ஸ் எடுத்து இலங்றக பக்கம் நவ்வொம் இப்பபவ்வொது வசல்ல
பவண்டும்.
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இந்திய பத்தசிய பவ்வொதுகவ்வொப்பு வசயலவ்வொளர் சிவசங்கர பமைனன மைற்றம்
நவ்வொரவ்வொயணனும் ரவ்வொஜபபக்ஷேவக்கு உடனபிறைவவ்வொத்த த்தம்பிகள் பபவ்வொலத்த்தவ்வொன
வத்தவ்வொடக்கம் முத்தபல வசயல்பட்டுக் வகவ்வொண்டிருப்பவர்கள். இவர்கறளச்
வசவ்வொல்லக்குற்றைமில்றல. கவ்வொரணம் இது பபவ்வொனறை அதிகவ்வொரிகறள
இயக்குவதும், பபசறவப்பதும் யவ்வொர் எனற வத்தரிந்த்தவ்வொல் நமைக்கு இனனும்
பல விசயங்கள் புரியும். ஆனவ்வொல் அத்தற்கவ்வொன களம் இதுவல்ல..
இவர்கள் இருவரும் இலங்றக குறித்து பபசும் பபவ்வொது த்தவறைவ்வொமைல்
ஒனறறை குறிப்பிடுவர்.
“நவ்வொம் இலங்றக விவகவ்வொரத்தில் வரவ்வொம்ப வநருக்கடி வகவ்வொடுத்த்தவ்வொல் நம்
இடத்றத்தச் சீன அரசு எடுத்துக் வகவ்வொள்ளும்” எனபவ்வொர்கள். இவர்
மைட்டுமைல்ல. மைத்திய அரசவ்வொங்கத்தில் உள்ள ஒவவவவ்வொரு அதிகவ்வொரியும்
இந்த்த ஈழப்பிரச்சறனறயப் பற்றிப் பபசும் பபவ்வொது கணக்கவ்வொ சீனவ்வொறவ
நிறனத்துக் வகவ்வொண்பட பவ்வொர்க்கும் ஒரு பமைம்பட்ட சிந்த்தறன இனற
மைனபமைவ்வொகன சிங் அரசவ்வொங்கத்தில் உருவவ்வொக்கி உள்ளது.
இதுபவ த்தவ்வொன இனற ரவ்வொஜபபக்ஷேவக்கு இந்தியவ்வொறவப் பவ்வொர்க்கும் பபவ்வொது
கிள்ளுக்கீறரயவ்வொகத் வத்தரிகினறைது. அவரும் வவல்லக்கட்டி பபவ்வொல
இனித்துப் பல பக்கமும் நவ்வொட்டுக்வகவ்வொரு வித்தமைவ்வொக நடித்துக் வகவ்வொண்டு
இனற வறரயிலும் த்தன விறளயவ்வொட்றடக் கவ்வொட்டிக் வகவ்வொண்டிருக்கிறைவ்வொர்.
இதுவறரக்கும் ஆனந்த்தகிருஷ்ணன எனறை த்தனிமைனித்தறர அரசு
ஊழியரின மைகனவ்வொகப் பிறைந்த்தது முத்தல் அவபர மைபலசிய
அரசவ்வொங்கத்தின மிகுந்த்த வசல்வவ்வொக்கவ்வொன ஆளவ்வொனது வறரக்கும்
பவ்வொர்த்பத்தவ்வொம். ஆனவ்வொல் இவர் இப்பபவ்வொது சீனவ்வொவிற்கு எந்த்த அளவிற்கு
முக்கிய ஆளவ்வொக இருக்கிறைவ்வொர் எனபறத்தப் பவ்வொர்க்க பவண்டும்?
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சீனவ்வொ இவறர றவத்து எந்த்தவித்த கவ்வொரியங்கறளச் சவ்வொதித்துக்
வகவ்வொண்டிருக்கிறைது?
இத்தன மூலம் இந்தியவ்வொ எதிர்கவ்வொலத்தில் எவவித்தமைவ்வொன
பிரச்சறனகறளச் சந்திக்க பநரும் எனபறத்தயும் நவ்வொம் பவ்வொர்க்க
பவண்டும்.
ஆனந்த்த கிருஷ்ணன எனபவர் வவறம் வத்தவ்வொழில் அதிபரவ்வொக இருக்கும்
வறரக்கும் அவரும் சரவ்வொசரியவ்வொகச் சுனில் மிட்டல், அம்பவ்வொனி பபவ்வொனறை
ஒரு மைகவ்வொ பகவ்வொடீஸ்வரர் வட்டத்தில் த்தவ்வொன வந்து நிற்பவ்வொர். ஆனவ்வொல்
நமைக்கு முக்கியவமைனபது ஆனந்த்தகிருஷ்ணன வசய்து வகவ்வொண்டிருக்கும்
வத்தவ்வொழிலும் அத்தன மூலம் இந்தியவ்வொவில் நடந்து வகவ்வொண்டிருக்கும்
விஷயங்களுபமையவ்வொகும்.
அது வத்தரிந்த்தவ்வொல் த்தவ்வொன ரவ்வொஜபபக்ஷே இப்பபவ்வொது கவ்வொட்டிக் வகவ்வொண்டிருக்கும்
படங்கறளப் பற்றி ஓரளவக்கு நம்மைவ்வொல் புரிந்து வகவ்வொள்ள முடியும்? நவ்வொம்
பவ்வொர்த்துக் வகவ்வொண்டிருக்கும் ஆனந்த்த கிருஷ்ணன பச்றச த்தமிழர் த்தவ்வொன.
அதில் எந்த்தவித்த சந்பத்தகமும் இல்றல. ஆனவ்வொல் வத்தவ்வொழில்
அதிபர்களுக்கு இனம், வமைவ்வொழி, பச்றச, சிவப்பு எனறை பவ்வொகுபவ்வொடும்
இருக்கவ்வொது.
வசய்யப் பபவ்வொகும் வத்தவ்வொழில் மூலம் வபருத்த்த லவ்வொபம் உண்டவ்வொ
இல்றலயவ்வொ? இது த்தவ்வொன முக்கியம்.
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அதுவம் இவறரப் பபவ்வொனறை வத்தவ்வொழில் மூறளயுள்ளவர்களின லவ்வொபம்
எனபது பில்லயன எனபறத்த றமையமைவ்வொகக் வகவ்வொண்டு த்தவ்வொன ஒவவவவ்வொரு
வத்தவ்வொழிலலும் வவற்றிக் வகவ்வொடி நவ்வொட்டிக் வகவ்வொண்டிருக்கிறைவ்வொர். இவர்
வத்தவ்வொடக்கம் முத்தபல பல வத்தவ்வொழில்கறளச் வசய்து வகவ்வொண்டிருக்கும் சீனவ்வொ
பபவ்வொனறை நவ்வொடுகளில் இவருக்கு எந்த்தப் பிரச்சறனயும் இல்றல.
கவ்வொரணம் இனறறைய சீன அரசவ்வொங்கபமை த்தனது வமைவ்வொத்த்த நவ்வொட்டு
மைக்கறளயும் அடிறமையவ்வொகபவ றவத்துள்ளது.
உனக்குப் புரட்சி பவண்டுமைவ்வொ? இல்றல பணம் பவண்டுமைவ்வொ?
இரண்பட பகள்வி த்தவ்வொன.
இந்த்த எண்ணத்றத்த உருவவ்வொக்கி ஒரு பபவ்வொட்டி சமூகத்றத்த
உருவவ்வொக்கியுள்ளது.
ஒவவவவ்வொரு துறறையிலும் படித்து வரும் இறளஞர்களுக்கும், வத்தவ்வொழில்
திறைறமையுள்ளவர்களுக்வகனறம், அவரவருக்குத் த்தகுந்த்த அத்த்தறன
வவ்வொய்ப்புகறளயும் அரசவ்வொங்கபமை அங்கு உருவவ்வொக்கி வகவ்வொடுத்துக்
வகவ்வொண்படயிருப்பத்தவ்வொல் இனற சீனப் வபவ்வொருட்கள் இல்லவ்வொத்த நவ்வொபட
இல்றல எனகிறை அளவக்குச் சீனவ்வொ உலகச் சந்றத்தப்
வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொரத்தில் சக்றகப் பபவ்வொடு பபவ்வொட்டுக் வகவ்வொண்டிருக்கிறைது.
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பிறழக்க வழியிருக்க வவ்வொய்ப்பு இருக்கும் பபவ்வொது யவ்வொரவ்வொவது புரட்சிறயப்
பற்றி பயவ்வொசிப்பவ்வொர்களவ்வொ?
இத்தற்கு பமைல் அங்பகயுள்ள கம்யூனிச நிர்வவ்வொக அறமைப்பு.
வவளிபய இருந்து பவ்வொர்த்த்தவ்வொல் சீன அரசவ்வொங்கவமைனபது கம்யூனிச நவ்வொடு.
ஆனவ்வொல் உண்றமையிபல இப்பபவ்வொது அக்மைவ்வொர்க் முத்தலவ்வொளித்துவ நவ்வொடு.
அவமைரிக்கவ்வொறவப் பவ்வொர்க்கும் பபவ்வொது அத்தன முத்தலவ்வொளித்துவம்
வவளிப்பறடயவ்வொக உலகத்திற்குத் வத்தரிகினறைது. அது பபவ்வொனற நவ்வொம்
சீனவ்வொறவ வசவ்வொல்லவிட முடியவ்வொது.
இது ஒனற த்தவ்வொன முக்கியமைவ்வொன வித்தியவ்வொசம்.
கடந்த்த 30 ஆண்டுகளில் சீனவ்வொ வபற்றை வளர்ச்சிவயனபது மைந்திரவவ்வொதி
றவத்துள்ள மைந்திரக்பகவ்வொல் மூலம் வபற்றை வளர்ச்சிக்கு ஒப்பவ்வொனது.
இனனும் சுருங்க கூறைபவண்டுவமைனறைவ்வொல் இனறறைய சீனவ்வொ
அவமைரிக்கவ்வொவில் முத்தலீடு வசய்துள்ள பல ட்ரில்லயன டவ்வொலர்கள்த்தவ்வொன
இனறறைய அவமைரிக்கவ்வொறவ கவ்வொத்துக் வகவ்வொண்டிருக்கிறைது எனறைவ்வொல்
பயவ்வொசித்துக் வகவ்வொள்ளுங்க.
இனற வறரக்கும் சீனவ்வொ முத்தலவ்வொளிகறள மைட்டுபமை வளர்த்துக்
வகவ்வொண்டிருக்கும் நவ்வொடவ்வொகவம் மைவ்வொறியுள்ளது. இனறறைய சீனவ்வொவவ்வொல்
நிறனத்த்த பநரத்தில் ஒரு நகறரபய கவ்வொல வசய்து மைக்கறள பவற
பக்கம் நகர்த்தி விட முடியும்.
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அரசவ்வொங்க திட்டங்களுக்வகனற எங்கங்கு நிலங்கள் இருக்கிறைபத்தவ்வொ
அத்த்தறனயும் வநவ்வொடிப் வபவ்வொழுதில் எடுத்துக் வகவ்வொள்ள முடியும். எவரும்
ஏன எனற பகட்க முடியவ்வொது. பகட்டவ்வொலும் பகட்ட ஆள் இருப்பவ்வொர்ரவ்வொ?
எனபதும் சந்பத்தகபமை. ஆனவ்வொல் ஈழத்தில் மைட்டும் அந்த்த வவ்வொய்ப்பு
இல்லவ்வொத்த கவ்வொரணத்த்தவ்வொல் ஒரு இனத்றத்தபய கவ்வொவ வவ்வொங்கி ரத்த்தச்
சகதியில் நறனந்து இவறரப் பபவ்வொனறை பல வத்தவ்வொழில் அதிபர்கள்
த்தங்கள் வத்தவ்வொழிறல வளர்க்க பவண்டியத்தவ்வொகி விட்டது.
பணம் அதிகமைவ்வொகச் பசர்ந்து விட்டவ்வொல் பணக்கவ்வொரர்கள் எனன
வசய்வவ்வொர்கள்?
த்தனது வசல்வவ்வொக்றக கவ்வொட்ட அரசியல் துறறையில் நுறழந்து
நவ்வொட்டறமையவ்வொக மைவ்வொறை எண்ணுவறத்தப் பபவ்வொல இப்பபவ்வொது சீனவ்வொவக்கும்
அந்த்த ஆறச த்தவ்வொன பமைபலவ்வொங்கிக் வகவ்வொண்படயிருக்கிறைது. இத்தன
கவ்வொரணமைவ்வொகத்த்தவ்வொன வத்தற்கவ்வொசியவ்வொ முழுக்கத் த்தனது ஆக்படவ்வொபஸ்
கரங்கறள அகல விரித்து இனற அஸஸவ்வொமில் பிரம்மைபுத்திரவ்வொ நதிறய
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இஷ்டத்திற்கு வறளக்கும் அளவிற்கு அச்சமூட்டும் ஆளுறமையவ்வொக
இந்தியவ்வொவிற்குப் படம் கவ்வொட்டிக் வகவ்வொண்டிருக்கிறைது.
ஆனவ்வொல் இந்தியவ்வொ?
இப்பபவ்வொது ரவ்வொஜபபக்ஷே இந்த்த அளவக்கு ஆட்டம் பபவ்வொட கவ்வொரணம்
எனன? இவருக்குப் பினனவ்வொல் யவ்வொர் இருக்கிறைவ்வொர்கள்? அப்படிவயனன
ஈழத்தில் பவ்வொலும் பத்தனும் ஒட அறத்த அள்ளிக்குடிக்கச் சீனவ்வொவம்
அறத்தப் பவ்வொர்த்து இந்தியவ்வொவம் முந்திக் வகவ்வொண்டு ஓடுகிறைவ்வொர்கள்?
விடுத்தறலப்புலகளுடன கூடிய ஈழ இறதிக்கட்ட பபவ்வொரில், பபவ்வொருக்கு
முனனவ்வொல் இந்தியவ்வொவின வசயல்பவ்வொடுகள் எப்படியிருந்த்தது.
பகள்விகறளத் துரத்தி ஓடுபவவ்வொம்?
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5. முற்றறகக்குள் இந்தியவ்வொ --1
நவ்வொம் இப்பபவ்வொ ஒரு பத்து வருஷம் பினனவ்வொல பபவ்வொக பவண்டும்.
அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன இப்பபவ்வொது நடந்து வகவ்வொண்டிருக்கும் கறத்தக்கு ஒரு
முடுச்சு பபவ்வொட முடியும். இது வறரக்கும் நவ்வொம் பயப்பட பவண்டிய ஒரு
ஆறளப் பற்றிப் பவ்வொர்த்துக் வகவ்வொண்டு வந்பத்தவ்வொம். இனிபமை வகவ்வொஞ்சம்
லகுவவ்வொ பபசிக்கிட்பட பபவ்வொகலவ்வொம்.
இந்த்த இலங்றக எனறை நவ்வொட்டுக்கு யவ்வொர் யவ்வொபரவ்வொ உண்றமையவ்வொக
உறழத்துவிட்டு வசல்ல இனற ஆனந்த்த கிருஷ்ணன அவருக்குப்
பினனவ்வொல் சீனவ்வொ, சீனவ்வொறவ விரட்ட இந்தியவ்வொ, இவர்கறளப் பவ்வொர்த்துக்
வகவ்வொண்டிருக்கும் அவமைரிக்கவ்வொவக்குக் கூட்டவ்வொகப் பிரிட்டன எனற ஒரு
பக்கமும் மைற்வறைவ்வொரு புறைம் “நவ்வொறளக்குப் புதுசவ்வொ ஒரு துப்பவ்வொக்கி வருது?
வரண்டு த்தமிழர்கறளச் சுட்டுப் பவ்வொர்க்கிறைவ்வொயவ்வொ?” எனற இஸ்பரலும்,
ரஷ்யவ்வொவம் இலங்றகக்கு இனற கூவிக்கூவி விற்றக்
வகவ்வொண்டிருக்கிறைவ்வொர்கள்.
விட்டகுறறை வத்தவ்வொட்ட குறறையவ்வொக நம்மை பங்களவ்வொளி பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொன.
ஏன? எனறை பகள்விக்கு ஒபர கவ்வொரணம் இந்தியவ்வொ.
இந்தியவ்வொவின ஜனநவ்வொயகம்.
உலக நவ்வொடுகளுக்குத் பத்தறவப்படும் மைனித்தவளம், கனிமைவளம்
இத்தற்குபமைலவ்வொக ஒவவவவ்வொரு நவ்வொடுகளும் விரும்பும் சந்றத்தப்வபவ்வொருளவ்வொத்தர
வவ்வொய்ப்புகள் இந்தியவ்வொவில் மைலவவ்வொகக் கிறடப்பபத்த முக்கியக்
கவ்வொரணமைவ்வொகும்.
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ஆனவ்வொல் சீனவ்வொவவ்வொல் பநரிறடயவ்வொக இந்தியவ்வொறவ எதிர்த்துக் வகவ்வொள்ள
முடியவ்வொது. கவ்வொரணம் அவமைரிக்கவ்வொ. அவமைரிக்கவ்வொவவ்வொல் இந்தியவ்வொவிற்கு
ஓரளவக்கு பமைல் வத்தவ்வொந்த்தரவ வகவ்வொடுக்கவம் முடியவ்வொது. கவ்வொரணம்
த்தற்பபவ்வொறத்தய சூழ்நிறலயில் அவமைரிக்கவ்வொவிற்கு இந்தியவ்வொவின
சந்றத்தயும், இந்தியவ்வொவின பமைல் வலய திணித்துப் வபற்றக்வகவ்வொள்ள
பவண்டிய ஆத்தவ்வொயங்களுபமை முக்கியக் கவ்வொரணமைவ்வொக இருக்கிறைது..
ஆனவ்வொல் சீனவ்வொவக்கும் அவமைரிக்கவ்வொவக்கும் இந்தியவ்வொவின சந்றத்த
முக்கியமைவ்வொனத்தவ்வொகத் வத்தரிகினறைபத்தவ்வொ அந்த்த அளவக்கு இந்தியவ்வொவின
நிறலத்த்தனறமை எனபது எப்பபவ்வொதும் பகள்விக்குறியவ்வொகபவ இருந்து
விட பவண்டும் எனபதில் குறியவ்வொகபவ இருக்கிறைவ்வொர்கள். உலகில்
ஆச்சரியப்படக்கூடிய இந்தியவ்வொவின ஜனநவ்வொயக அறமைப்பும்,
அடித்த்தவ்வொலும் பிடித்த்தவ்வொலும் அண்ணன த்தம்பி நீயும் நவ்வொனும்டவ்வொ எனகிறை
கனறவ வமைதுவமைதுவவ்வொகச் வசல்லறிக்க றவக்க பவண்டும்.
அறத்தத்த்தவ்வொன இபபபவ்வொது இவர்கள் வசய்து வகவ்வொண்டிருக்கிறைவ்வொர்கள்.
இனறறைய சூழ்நிறலயில் இந்தியவ்வொறவச் சுற்றியுள்ள வறளகுடவ்வொ
நவ்வொடுகளவ்வொகட்டும், வத்தற்கவ்வொசியவ்வொவின பிறை நவ்வொடுகளவ்வொகட்டும் எங்கும்
இந்தியவ்வொறவப் பபவ்வொல நிறலத்த்தனறமை இல்லவ்வொத்த ஒரு த்தடுமைவ்வொற்றை
சூழ்நிறலயில் த்தவ்வொன உள்ளது. அதிலும் பவ்வொதிக்கு பமைற்பட்ட நவ்வொடுகள்
அவமைரிக்கவ்வொவின நவ்வொட்டவ்வொறமையில் வபயருக்வகனற இருந்து
வகவ்வொண்டிருக்கிறைது.
ஆனவ்வொல் இந்தியவ்வொவின நிறலப்பவ்வொடு முற்றிலும் பவறைவ்வொனது.
அவமைரிக்கவ்வொ இந்தியவ்வொ பமைல் வசலுத்தும் ஆதிக்கம் வத்தரிந்த்தபத்த.
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ஆனவ்வொல் முழுறமையவ்வொன அடிறமையவ்வொக இருக்க மைவ்வொட்படவ்வொம் எனற
விடவ்வொமைல் நகர்ந்து வகவ்வொண்படயிருக்கிறைது. இந்திய நவ்வொட்றட ஓட்டு எனறை
உரிறமையின மூலம் ஜனநவ்வொயகம் எனறை சக்கரத்றத்த 120 பகவ்வொடி
இந்தியர்களும் வத்தரிந்பத்தவ்வொ வத்தரியவ்வொமைபலவ்வொ சுற்றை றவத்துக்
வகவ்வொண்படயிருக்கிறைவ்வொர்கள்.
அளவ கடந்த்த சகிப்புத்த்தனறமை, வவ்வொழ்க்றக குறித்த்த புரிந்துணர்வ எனற
கவ்வொலம் கவ்வொலமைவ்வொகக் கற்பிக்கப்பட்டு வந்த்த கலவ்வொச்சவ்வொரம் எனறை மைவ்வொறய
இந்தியர்கறள ஒருங்கிறணத்து றவத்துள்ளது.
எனனத்தவ்வொன சுயநலம், லஞ்சம், ஊழல், அதிகவ்வொரதுஷ்பிரபயவ்வொகம் எனற
அடுக்கடுக்கவ்வொன குற்றைவ்வொச்சவ்வொட்டுகள் இந்தியவ்வொவின ஆணிபவறர
அறசத்துப் பவ்வொர்த்த்தவ்வொலும் நவ்வொம் ஓழுங்கவ்வொன முறறையில் இங்கு
வவ்வொழ்ந்த்தவ்வொல் இந்த்த இந்திய பூமி எனறம் வசவ்வொர்க்கபூமிபய எனபறத்த
உணர்ந்து த்தவ்வொன ஒவவவவ்வொரு இந்தியனும் அறமைதி கவ்வொத்துக்
வகவ்வொண்டிருக்கிறைவ்வொர்கள்.
ஆனவ்வொல் இலங்றகயின கறத்தபயவ்வொ கண்ணீருக்கு பஞ்சமில்லவ்வொத்த நவ்வொடு.
கவ்வொரணம் இலங்றக எனறை நவ்வொடு இனறறைய சூழ்நிறலயில் சிங்கப்பூர்
பபவ்வொலபவ ஒரு நல்ல வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொர வளமிக்க நவ்வொடவ்வொக வந்து இருக்க
பவண்டிய நவ்வொடு. வசவ்வொல்லப்பபவ்வொனவ்வொல் வவ்வொங்கி விற்க மைட்டுபமை உத்தவம்
சிங்கப்பூபர இந்த்த அளவக்கு வளர்ந்துள்ளது எனறைவ்வொல் இலங்றகயின
உள்ள இயற்றக வளம், துறறைமுகம், சுற்றலவ்வொ, மைனித்தவளம் எனற
எல்லவ்வொவறகயிலும் எவவளவ தூரம் சிறைப்பவ்வொக முனபனறியிருக்க
பவண்டும்.?
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ஆனவ்வொல் இலங்றக பிரிட்டனிடமிருந்து சுத்தந்திரம் வபறவத்தற்கு
முனனவ்வொபல அத்தற்கவ்வொன வவ்வொய்ப்புகள் பபவ்வொய் விட்டது எனற த்தவ்வொன
வசவ்வொல்ல பவண்டும். இலங்றகயின முத்தல் பிரத்தமைர் பசனநவ்வொயகவ்வொ
மைற்றம் அவர் பத்தவிக்கு வர உத்தவிய அவர் சபகவ்வொத்தர்கள்
வளர்த்துவிட்ட சிங்களர் த்தமிழர் எனறை இனவவ்வொத்தம் த்தவ்வொன இனற
வறரக்கும் பவ்வொடவ்வொய் படுத்தி இனற இலங்றகறயப் பிச்றசக்கவ்வொர நவ்வொடவ்வொக
மைவ்வொற்றியுள்ளது. உலகத்தின பவ்வொர்றவயில் இனற பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொன
எவவளவ பவ்வொவமைவ்வொன நவ்வொடவ்வொகத் வத்தரிகினறைபத்தவ்வொ அறத்தவிட வமைவ்வொத்த்த
உலக மைவ்வொனுட சமூகப் பவ்வொர்றவயில் ஒரு அருவருப்றப
உருவவ்வொக்கக்கூடிய நவ்வொடவ்வொக இனற இலங்றக உள்ளது.

நமைக்கு அருவருப்பவ்வொ முக்கியம். அறவறட த்தவ்வொன முக்கியம் எனற
ரவ்வொஜபபக்ஷேவின வமைவ்வொத்த்த குடும்பமும் சுருட்டியது பபவ்வொக வந்த்தவர்கள்
பபவ்வொனவர்கள் எனற முடிந்த்தவர்கள் சுருட்டிக் வகவ்வொண்டிருக்கிறைவ்வொர்கள்.
உலகத்திபல மிகப் பவ்வொவமைவ்வொன மைக்கள் இரண்டு பபர்கள்.
ஒனற ஈழத்தில் உள்ள சிங்கள மைக்கள். மைற்வறைவ்வொனற த்தமிழ்நவ்வொட்டில்
உள்ள த்தமிழர்கள்.
கவ்வொரணம் இலங்றகயில் உள்ள சிங்களர்களுக்குத் பத்தறவயவ்வொன பபவ்வொது
வவறிபயத்த்த சிங்கள இனவவ்வொத்தம் அங்குள்ள அரசியல்வவ்வொதிகள் றகயில்
இருக்கிறைது.
இறத்த றவத்துக் வகவ்வொண்பட இனனும் 50 வருடங்கறள
ஓட்டிவிடுவவ்வொர்கள்.
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இங்குள்ள த்தமிழர்களுக்குத் திறரப்படமும், அரசியல் பிரிவிறனகளும்
இத்தற்வகனற ஜங்ஜவ்வொங் அடிக்க ஒரு வபரிய கூட்டமும் இருக்கக் கறடசி
வறரக்கும் இந்த்தத் த்தமிழர்கள் மையக்கத்திபல இருந்து வசத்து விட
பவண்டியது.

இப்வபவ்வொழுது நவ்வொம் பினபனவ்வொக்கி பயணிக்க பவண்டிய ஆண்டு ரணில்
விக்ரமைசிங்பக பத்தவிக்கு வந்த்த ஆண்டு.
2002
பிரத்தமைரவ்வொக வந்த்தமைர்ந்த்த ரணில் விக்ரமைசிங்பக பவண்டுபகவ்வொளினபடி
நவ்வொர்பவ நவ்வொடு சமைவ்வொத்தவ்வொன முயற்சிகறள முனவனடுக்கச் வசவ்வொல்ல புதிய
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பவ்வொறத்த உருவவ்வொனது. இறத்தத்த்தவ்வொன ரணில் பவ்வொரவ்வொளுமைனறை உறரயில்
வத்தரிவித்த்தவ்வொர்.
" 2001 ல் பபவ்வொருக்கவ்வொக ரூபவ்வொய் 8 ஆயிரம் பகவ்வொடிக்கும் அதிகமைவ்வொன
வத்தவ்வொறக வசலவழிக்கப்பட்டுருக்கிறைது. கடந்த்த 19 ஆண்டுகளில் 50
ஆயிரம் பகவ்வொடி பபவ்வொருக்கவ்வொகச் வசலவிடப்பட்டு நவ்வொட்டில்
பவறலயில்லவ்வொத் திண்டவ்வொட்டங்கள் கட்டுப்பவ்வொடற்ற வளர்ந்து நவ்வொட்றடச்
சீரழிவ நிறலக்குக் வகவ்வொண்டு வந்து நிறத்தியுள்ளது " எனறைவ்வொர். ரணில்
விக்ரமைசிங்பகவக்கும் விடுத்தறலப்புல இயக்கத்திற்கும் நறடவபற்றை
சமைவ்வொத்தவ்வொனப் பபச்சு வவ்வொர்த்றத்தகள் ஆற சுற்றைவ்வொகத் த்தவ்வொய்லவ்வொந்தில்
வசப்டம்பர் 16 2002 ல் வத்தவ்வொடங்கி ஜப்பவ்வொன நவ்வொட்டில் ஹக்பகவ்வொவன
நகரில் 2003 மைவ்வொர்ச் மைவ்வொத்தம் முடிவறடந்த்த பபவ்வொது பவவறைவ்வொனறம் உள்பள
நடந்து முடிந்திருந்த்தது. .
வவவபவற திறசயில் முட்டி பமைவ்வொதிக் வகவ்வொண்டுருந்த்த சந்திரிகவ்வொவம்
ரணில் விக்ரமைசிங்பகயும் ஒனற பசர்ந்து உருவவ்வொக்கிய சர்வபத்தச
ஒப்பந்த்தங்கள்
அவமைரிக்கவ்வொவடன சுத்தந்திர வவ்வொனவவளி ஓப்பந்த்தம்,. இத்தன மூலம்
அவமைரிக்கவ்வொவின சகல விமைவ்வொனங்களும் எந்த்தத் பத்தறவகளுக்கவ்வொகவம்
இலங்றகயின வவ்வொனவவளி எல்றலக்குள் பறைந்து வசல்லலவ்வொம். எந்த்த
விமைவ்வொன நிறலயத்றத்தயும் பயனபடுத்திக் வகவ்வொள்ளவம் எரிவபவ்வொருள்
நிரப்பவம் வழிவறகச் வசய்யப்பட்டுள்ளது.
திருபகவ்வொணமைறல நிலத்த்தடியில் உள்ள 100 எண்வணய் குத்தங்களில் 15
ஐ இந்தியப் வபட்பரவ்வொலயக்கட்டுப் பவ்வொட்டு ஸ்த்தவ்வொபனத்திற்கு
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வகவ்வொடுக்கவம் இலங்றகயில் 100 வபட்பரவ்வொல் நிரப்பு விற்பறன
நிறலயங்கறள நடத்த்தவம் புதுவடல்லயில் றகவயழுத்து இடப்பட்டது.

இலங்றகயில் பயங்கரவவ்வொத்த ஒழிப்புக்க இரவ்வொணுவ ஒத்துறழப்பு
த்தரக்கூடிய கடல் பிரவ்வொந்திய ஒப்பந்த்தம் அத்துடன இலங்றகயின
கடற்பரப்பில் ஆழ்கடல் மீன பிடிப்பத்தற்கும் சீனவ்வொவடன ஒப்பந்த்தம், .
ஐபரவ்வொப்பிய நவ்வொடுகளில் இருந்து வரும் இலங்றக அகதிகறளத் திருப்பி
அனுப்புவத்தற்கவ்வொன ஒப்பந்த்தம் வபல்ஜீயத்தின த்தறலநகரவ்வொன
பிரவஸல்ஸ்சில் றகச்சவ்வொந்திடப்பட்டது. .
அவமைரிக்கவ்வொவடன பவ்வொதுகவ்வொப்பு ஒப்பந்த்தம். இத்தன மூலம் இரவ்வொணுவ
ஆயுத்த வழங்கல் மைற்றம் பயிற்சி ஆபலவ்வொசறனகள் அவமைரிக்கவ்வொவிடம்
இருந்து திட்டவட்டமைவ்வொகப் வபறைப்படும்.
இந்தியவ்வொவில் இலங்றகயின அதிரடிப்பறடப் பபவ்வொலீசவ்வொருக்கு விபசட
பயிற்சி, . இத்தன மூலம் வட கிழக்குப் பகுதிகளில் இருந்து வரும்
அதிரடிப்பறடப் பபவ்வொலீசவ்வொர் நவீன பயிற்சியும் பறடக்கலனகளும்
வபறவவ்வொர்கள்.
ஏற்கனபவ வசய்து வகவ்வொள்ளப்பட்டுருந்த்த இந்திய இலங்றக வர்த்த்தக
ஒப்பந்த்தங்கள் மீள் ஆய்வ வசய்யப்படும்
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த்தறலமைனனவ்வொருக்கும் த்தனுஷ்பகவ்வொடிக்கும் இறடபய வபரிய பவ்வொலம்
அறமைக்கப்பட்டுத் திரிபகவ்வொணமைறலக்கவ்வொன த்தறரவழி வநடுஞ்சவ்வொறல
அறமைக்கப்படும். திரிபகவ்வொணமைறல புதிய நிர்மைவ்வொணம் வசய்யப்படும்.
இது இந்தியவ்வொவவ்வொல் பமைற்வகவ்வொள்ளப்படும்.
கவ்வொங்பகசனதுறறை சீவமைந்து வத்தவ்வொழிற்சவ்வொறல இந்தியவ்வொவிடம்
வகவ்வொடுக்கப்பட்டு அத்தன மூலம் கவ்வொங்பகசன துறறைமுகமும்
இந்தியவ்வொவின வபவ்வொறப்பில் விடப்படும்.
அவமைரிக்கவ்வொ ஐபரவ்வொப்பிய யூனியன ஜப்பவ்வொன ஆகியவற்றடன பமைலும்
விரிவவ்வொன வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொர வர்த்த்தக ஒப்பந்த்தங்கள் றகசவ்வொந்திடப்பட
ஏற்பவ்வொடு நடந்த்தது.
எந்த்த அளவிற்கு இந்த்த ஒப்பந்த்தங்கள் எதிர்கவ்வொலத்தில் இலங்றக
அரசவ்வொங்கத்திற்க உத்தவப் பபவ்வொகினறைது எனபறத்த உணரவ்வொத்த
விடுத்தறலப்புலகள் உள்பள அறமைதிக் கவ்வொற்றறைச் சுவவ்வொசித்துக்
வகவ்வொண்டுருந்த்தனர். அதிபர் சந்திரிகவ்வொவம் பிரத்தமைர் ரணிலும்
அவமைரிக்கப் பயணம் அடுத்த்தடுத்து பறைந்து அவமைரிக்க அதிபர்
புஷ்றஷ சந்தித்தித்து மில்லனியம் பசலஞ்ச் திட்டத்தின கீழ் பலபகவ்வொடி
டவ்வொலர் உத்தவி வபறை வழிவகுத்த்தனர்.
ஆனவ்வொல் இந்த்தச் சர்வபத்தச ஓப்பந்த்தங்களும், சர்வபத்தசங்கறள
இலங்றகக்குள் வகவ்வொண்டு வந்பத்த ஆகபவண்டும் எனற துடியவ்வொய்
துடித்த்தவர் பஜ.ஆர். வஜயவர்த்பன.
இவர் அனற உருவவ்வொக்கிய பவ்வொறத்தயின முடிவ த்தவ்வொன இப்பபவ்வொது ரணில்
விக்ரமைசிங்பகவக்கு உத்தவியது. வஜயவர்த்பன விடுத்தறலப்புலகள்
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இயக்கத்தின பினனவ்வொல் வமைவ்வொத்த்த மைக்களும் ஒனற பசர பவண்டும்
எனற மைறறைமுகமைவ்வொகச் வசய்து கவ்வொட்டியவர்.
1983 ஜுறல கலவரம் எனபது இவறர “இனவவ்வொத்தத்தின த்தந்றத்த”
எனபறை உலகத்திற்குக் கவ்வொட்டியது. இவர் சர்வபத்தசங்கறளயும்
இலங்றகக்குள் வகவ்வொண்டு வந்பத்த ஆகபவண்டும் எனறை
ஆர்வத்திற்குக் கவ்வொரணம் இந்தியவ்வொ. வமைவ்வொத்த்த இந்தியவ்வொறவ வவறப்பவ்வொகப்
பவ்வொர்த்த்தறத்தப் பபவ்வொலபவ த்தமிழர்கள் எனறைவ்வொபல அளவ கடந்த்த
விஷத்றத்த கக்கிய இவரும் அடிப்பறடயில் த்தமிழபர.
இவறரப்பற்றிய ஆத்தவ்வொரப்பூர்வமைவ்வொன த்தகவல்கறளப் பவ்வொர்த்து விட்டு
சர்வ பத்தச ஒப்பந்த்தங்களுக்குப் பினனவ்வொல் இருக்கும் மைர்மைக் கடலுக்குள்
ஓடத்றத்த நகர்த்துபவவ்வொம்.

ஓடத்றத்த நகர்த்துபவவ்வொம்………..
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6. முற்றறகக்குள் இந்தியவ்வொ 2

இலங்றகயில் பிரத்தமைரவ்வொக 1978 பிப்ரவரி 4 அனற பத்தவிக்கு வந்த்தவர்
பஜ.ஆர். வஜயவர்த்பன.
முத்தலல் இவறரப் பற்றிப் புரிந்து வகவ்வொள்பவவ்வொம்.
இவரது மூனபனவ்வொர்கள் 17 ஆம் நூற்றைவ்வொண்டில் த்தமிழ்நவ்வொட்டில் இருந்து
இலங்றகயில் குடிபயறிய வசட்டியவ்வொர் வம்சத்றத்தச் பசர்ந்த்தவர்கள். 18
ஆம் நூற்றைவ்வொண்டில் சிங்கள வம்சமைவ்வொக மைவ்வொறி குடும்பப் வபயரவ்வொக
ஜயவர்த்பன எனறை வபயறரப் வபற்ற அதுபவ த்தங்களது குடும்பப்
வபயரவ்வொகவம் றவத்துக் வகவ்வொள்கினறைனர். 19 ஆம் நூற்றைவ்வொண்டின
வத்தவ்வொடக்கத்தில் ஆங்கிபலயர்களுக்குச் பசவகம் புரிந்து வகபௌரவம்
வபற்றை வடவ்வொன ஏட்ரியன விபஜஸிங்ஹ ஜயவர்த்ன 1830 ல் இறைந்த்த
பபவ்வொது த்தம்பி முத்தலயவ்வொர் எனறம் அறழக்கப்பட்டவ்வொர். இவரது
வழித்பத்தவ்வொனறைலல் வந்த்த வஜயவர்த்பன அரசியலல் நுறழந்த்த பபவ்வொது
த்தனறனப் வபபௌத்த்தரவ்வொக மைவ்வொற்றிக்வகவ்வொண்டவ்வொர்.
இவரின முழுப்வபயர் ( Junius Richard Jayewardene ) ஜுனியஸ்
ரிச்சர்ட்வஜயவர்த்பன. இவரது த்தந்றத்த இலங்றக சுப்ரீம் பகவ்வொர்ட்டில்
நீதிபதியவ்வொக இருந்த்தவர். பசனநவ்வொயகவ்வொ உருவவ்வொக்கிய முத்தல்
அறமைச்சரறவயில் வஜயவர்த்பன நிதி அறமைச்சரவ்வொக இருந்த்தவர்.
முப்பது வருடங்கள் கவ்வொத்திருந்து இந்த்தப் பத்தவிறய அறடந்த்தவர்.
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அரசியலல் துரதிஷ்டசவ்வொலயவ்வொகபவ கறடசிவறரக்கும் வவ்வொழ்ந்த்த டட்ல
பசனநவ்வொயகவ்வொவிற்குப் பிறைகு ஆட்சிறயப் பிடித்த்தவர். ஆட்சிறயப்
பிடித்த்ததும் த்தமிழர்கள் குறித்து எந்த்தப் புகவ்வொர் பட்டியல் வந்த்தவ்வொலும்
உடபன "அதிகவ்வொரங்கறளப் பயனபடுத்திக் வகவ்வொள்ளுங்கள்" எனற
த்தவ்வொன வத்தவ்வொடங்கி றவப்பவ்வொர். உருவவ்வொகும் கலவரங்கள் முடிவக்கு வரும்
பபவ்வொது த்தமிழர்களின வசவ்வொத்தும், வவ்வொழ்வவ்வொத்தவ்வொரமும் சூறறையவ்வொடப் பட்டு
இருக்கும்.

ஒபர பவ்வொறத்த. ஒபர வகவ்வொள்றக.
இவர் இரண்டு முறறை ஆட்சியில் இருந்த்த பபவ்வொதும் த்தமிழர் எதிர்ப்பு
எனறை த்தனது வகவ்வொள்றகறய மைவ்வொற்றிக்வகவ்வொள்ளபவ இல்றல.
இலங்றகயில் ஆட்சிக்கு வரும் அரசியல்வவ்வொதிகள் த்தவ்வொங்கள்
வகவ்வொண்டுள்ள இனவவ்வொத்த வகவ்வொள்றகயில் எந்த்தப் பவ்வொரபட்சமும்
கவ்வொட்டக்கூடவ்வொது எனபறத்த மைற்றைவர்களுக்கு உணர்வ பூர்வமைவ்வொக
வவ்வொழ்ந்து கவ்வொட்டியவர். கறடசி வறரக்கும் த்தனறனச் சிறைப்பவ்வொன
சிங்களத் த்தறலவரவ்வொகக் கவ்வொட்டிக் வகவ்வொண்ட இவறரப் பபவ்வொல இலங்றக
வரலவ்வொற்றில் பவற எவரும் இருப்பவ்வொர்களவ்வொ எனபது சந்பத்தகபமை?
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ஈழ அரசியல் வரலவ்வொற்றில் ஒவவவவ்வொரு கவ்வொலகட்டத்திலும் ஒவவவவ்வொரு
த்தமிழரும் பநரிறடயவ்வொக மைறறைமுகமைவ்வொகச் சிங்கள த்தறலவர்களுக்குத்
த்தங்களவ்வொல் முடிந்த்த அத்த்தறன உத்தவிகறளயும் வசய்து அவர்கறள
வளர்த்துள்ளனர்.
இலங்றக சுத்தந்திரம் வபற்றைதும் முத்தல் பிரத்தமைரவ்வொக வந்த்த பசனநவ்வொயகவ்வொ
அரசவ்வொங்கத்தில் த்தனது அந்த்தர்பல்டி வகவ்வொள்றகயின மூலம்
அறமைச்சரவ்வொக இருந்த்த த்தமிழ்த்த்தறலவரின வபயர் ஜீஜீ.வபவ்வொனனம்பலம்.
இவர் த்தவ்வொன இனறறைய அரசியல்வவ்வொதிகளுக்கு முனபனவ்வொடி.
பசனநவ்வொயகவ்வொ வகவ்வொண்டு வந்த்த மைறலயகத் த்தமிழர்கறள நவ்வொட்றடவிட்டு
அனுப்ப உத்தவிய தீர்மைவ்வொனத்திற்கு இவரின ஒத்துறழப்புக்கு பிரதி
உபகவ்வொரமைவ்வொகத்த்தவ்வொன அறமைச்சர் பத்தவிறயப் வபற்றக் வகவ்வொண்டவ்வொர்.
ஒப்பந்த்தம் அதிகவ்வொரப்பூர்வமைவ்வொக மைவ்வொறியதும் இலங்றகயில் வவ்வொழ்ந்து
பத்தவ்வொட்டத் வத்தவ்வொழிலவ்வொளர்கறள இந்தியவ்வொவிற்கு அனுப்பி றவக்கும் பணி
வத்தவ்வொடங்கியது. இலங்றகயில் வவ்வொழ்ந்து த்தமிழர்களின எண்ணிக்றகயும்
குறறையத் வத்தவ்வொடங்கியது.
வஜயவர்த்பத்தபன இரண்டவ்வொவது முறறையவ்வொக அதிபரவ்வொக ஆட்சிக்கு வந்த்த
பபவ்வொதும் ஒரு த்தமிழர் வஜயவர்த்பனவக்குச் வசய்த்த உத்தவி மைகத்த்தவ்வொனது.
அதுவம் இலங்றக த்தமிழனத்தின த்தந்றத்தயவ்வொகப் பபவ்வொற்றைப்படும் த்தந்றத்த
வசல்வவ்வொவின மைருமைகனும் கனடவ்வொ பல்கறலகழகத்தில் அரசியல் துறறை
பபரவ்வொசிரியவ்வொகப் பணிபுரிந்து ஏ.வஜ.வில்சன முயற்சியினவ்வொல்
இலங்றகயின வமைவ்வொத்த்த அரசியல் அறமைப்பும் மைவ்வொற்றைப்பட்டது.
இவருக்குப் பினனவ்வொல் அந்த்தப் பட்டத்றத்தத் த்தட்டிக் வகவ்வொண்டு வசல்பவர்
சந்திரிகவ்வொ குமைவ்வொரணதுங்பகவக்கு வலதுகரமைவ்வொக இருந்த்த லஷ்மைண்
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கதிர்கவ்வொமைர். பிரபவ்வொகரன வீழ்ச்சிக்கு முக்கியப் பங்கவ்வொற்றிச்
சர்வபத்தசத்றத்தயும் விடுத்தறலப்புலகளுக்கு எதிரவ்வொக ஒபர அணியில்
வகவ்வொண்டு வந்த்தவரும் இவபர ஆவவ்வொர்.
ஏ.வஜ.வில்சன உருவவ்வொக்கிக் வகவ்வொடுத்த்த புதிய அரசியலறமைப்பு
சட்டத்தினபடி இதுவறரக்கும் இலங்றகயில் பிரத்தமைரவ்வொக இருந்து ஆட்சி
புரிந்த்தவர்களின மைத்தியில் இரண்டவ்வொவது முறறையவ்வொக ஆட்சிக்கு வந்த்த
வஜயவர்த்பன வவ்வொனவ்வொளவ்வொவிய அதிகவ்வொரம் பறடத்த்தவரவ்வொகவம்
மைவ்வொறினவ்வொர். இத்தன மூலம் இலங்றக அரசியல் வரலவ்வொற்றில் அதிபர்
பத்தவி உருவவ்வொனது. வஜயவர்த்பன அதிபரவ்வொக ஆட்சிக்கு வந்த்த பபவ்வொது
இலங்றகயின பத்தச அரசியல் எனபது மைவ்வொறி சர்வபத்தச அரசியலுக்கு
நகரத் வத்தவ்வொடங்கியது.
கவ்வொரணம் ஏ.வஜ.வில்சன மூலம் உருவவ்வொன அரசியல் அறமைப்பு எனபது
முற்றிலும் பவறைவ்வொனது. இலங்றகயின சட்ட அறமைப்பு இங்கிலவ்வொந்து
சட்டதிட்டத்தினபடி த்தவ்வொன இருந்த்தது. அறத்தப் பிரவ்வொனஸ் நவ்வொட்டு அரசியல்
அறமைப்பினபடி மைவ்வொற்றினவ்வொர்.
பல அச்சுறத்த்தல்கறளத் த்தமிழர்களுக்கு வழங்க கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்த்த
சிங்களகளுக்கு மைட்டுபமை த்தந்றத்தயவ்வொக இருந்த்த பசனநவ்வொயகவ்வொ பபவ்வொய்
இப்பபவ்வொது சிங்கள இனவவ்வொத்த அரசியல் ஞவ்வொனியவ்வொக வஜயவர்த்பன
த்தனது ஆட்டத்றத்தத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்.
1956 ஆம் ஆண்டு முத்தல் 1977 வறர பத்தசியமையமைவ்வொக்கப்பட்ட
அரசுத்துறறை நிறவனங்களின அடிப்பறடயில் அறமைந்த்த
வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொரத்றத்தபய இலங்றக கறடபிடித்து வந்த்தது. இத்தன
கவ்வொரணமைவ்வொக மைற்றை நவ்வொடுகளின வத்தவ்வொடர்பு அதிக அளவ
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உருவவ்வொகவ்வொமைபலபய இருந்த்தது. 1977 ஆம் ஆண்டு வஜயவர்த்பன
த்தங்களது ஐக்கியத் பத்தசிய கட்சி மூலம் ஆட்சிறயக் றகப்பற்றினவ்வொர்.
இவர் ஆட்சிக்கு வந்த்த பபவ்வொபத்த இந்தியவ்வொ குறித்து ஒரு முடிபவவ்வொடு
வந்திருப்பவ்வொர் பபவ்வொல.
அத்தற்குத் த்தகுந்த்தவ்வொற் பபவ்வொல பமைற்கித்திய நவ்வொடுகறள இலங்றகயில்
முத்தலீடுகள் வசய்ய அறழக்க ஒவவவவ்வொரு நிறவனமைவ்வொக உள்பள வரத்
வத்தவ்வொடங்கியது. த்தமிழர்களுக்கு எதிரவ்வொகத் பத்தறவப்படும் ரவ்வொணுவ
உத்தவிகறளயும் ரவ்வொஜத்தந்திர உத்தவிகறளயும் வத்தவ்வொடர்பிலருக்கும்
நவ்வொடுகறளக் வகவ்வொண்பட சவ்வொதித்துக் கவ்வொய் நகர்த்த்த வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்.
இலங்றகக்குள் யவ்வொர் பவண்டுமைவ்வொனவ்வொலும் வரலவ்வொம்? எனனவவவ்வொனற?
இந்தியவ்வொவக்கு மைவ்வொற்ற ஏற்பவ்வொடவ்வொக இருக்க பவண்டும் எனபத்தவ்வொன
அவரின வகவ்வொள்றகறய இந்தியவ்வொ கவனித்துக் வகவ்வொண்படயிருந்த்தது.
வஜயவர்த்பன புண்ணியத்த்தவ்வொல் நடத்த்தப்பட்ட ஜுறல கலவரத்தின
மூலம் ஏறைக்குறறைய பத்து லட்சத்திற்கும் அதிகமைவ்வொன த்தமிழர்கள் புலம்
வபயர்ந்த்தனர். இது பபவ்வொக இலங்றகயின உள்பள இருக்கும் மீதியுள்ள
த்தமிழர்கறள அடக்கி றவத்திருக்க பவண்டியது அவஸ்யமைல்லவவ்வொ?
1983 க்குப்பிறைகு அவமைரிக்கவ்வொவின உத்தவியவ்வொல் இஸ்பரலன பவ்வொதுகவ்வொப்பு
பறடயவ்வொன ஷின வபத் (SHIN BETH) ம், பவ்வொலஸ்தீன மைக்கறளக்
வகவ்வொல்வதில் றகபத்தர்ந்த்த இஸ்பரலன உளவப்பறடயவ்வொன
வமைவ்வொஸவ்வொர்ட்டும் ( MOSSAD) அறமைப்றபயும் இலங்றக
இரவ்வொணுவத்திற்கு பயிற்சி அளிப்பத்தற்கவ்வொக அறழத்து வந்த்தவ்வொர்.
இந்த்தச் சமையத்தில் வஜயவர்த்பன உருவவ்வொக்கிய மைகத்த்தவ்வொன விசயம்
ஒனற உண்டு. இஸ்பரலல் இருந்து இலங்றகக்கு வரும் எவருக்கும்
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எந்த்த விசவ்வொவம் பத்தறவயில்றல எனபத்தன மூலம் இஸ்பரலன டிகிரி
பத்தவ்வொஸ்த்தவ்வொக மைவ்வொறினவ்வொர். இது த்தவிர இங்கிலவ்வொந்து நவ்வொட்டின BRITISH
SPECIAL AIR SERVICE எனறை அறமைப்பின மூலம் த்தமிழர்கள் வவ்வொழும்
இடங்களுக்கு அருபக குண்டு வீசி பயிற்சி எடுக்கவம்
அனுமைதிக்கப்பட்டது.
இங்கிலவ்வொந்து நவ்வொட்டின உத்தவியவ்வொல் இலங்றகக்கு அறழத்து வரப்பட்ட
கீனி மீனி சர்விஸஸ் ( KEENIE MEENIE SERVICES ( KMS) ) எனறை
அறமைப்புக்குத் த்தனியவ்வொன சிறைப்பம்சம் உண்டு. அத்தவ்வொவது
அரசவ்வொங்கத்த்தவ்வொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட த்தனியவ்வொர் வகவ்வொறல நிறவனம்.
பத்தறவப்படும் சமையத்தில் பத்தறவப்படும் நபர்கறள பநவ்வொக்கி வசலுத்த்த
உத்தவம் இந்த்த நிறவனம் த்தவ்வொன இலங்றக இரவ்வொணுவத்தின சிறைப்புப்
பவ்வொதுகவ்வொப்பு பறடக்கு ( SPECIAL TASK FORCE) பயிற்சி
அளிக்கப்பட்டது.
இந்த்த அறமைப்பின முக்கியக் குறிக்பகவ்வொள் வளர்ந்து வகவ்வொண்டிருக்கும்
த்தமிழர் அறமைப்புகறள எப்படி நசுக்குவது எனபறத்தப் பவ்வொடம்
எடுப்பபத்த ஆகும். இபத்த சமையத்தில் த்தவ்வொன வத்தன ஆப்ரிக்கவ்வொவில்
இருந்து வபருவவ்வொரியவ்வொன இரவ்வொணுவத் த்தளவவ்வொடங்கள் இறைக்குமைதி வசய்ய
ஆரம்பித்த்தனர்.

வமைவ்வொத்த்தத்தில் இப்பபவ்வொது வஜயவர்த்பனவக்குத் த்தறலகவ்வொல்
புரியவில்றல. ஆகவ்வொ இந்தியவ்வொவிற்கு எதிரவ்வொன நவ்வொடுகளுடன நவ்வொம்
ஒனற பசர்ந்துவிட்படவ்வொம். நமைக்கு இந்தியவ்வொவின த்தயவ பத்தறவயில்றல.
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இவர்கள் வசவ்வொல்வறத்தயும் நவ்வொம் பகட்க பவண்டியதில்றல எனறை
எண்ணத்தில் வபரிய இடி விழுந்த்தது.
1987 ஆம் ஆண்டு ஜுன மைவ்வொத்தம் யவ்வொழ்பவ்வொணத்றத்த இலங்றக
இரவ்வொணுவம் முற்றறகயிட்ட பபவ்வொது இந்தியவ்வொ விடுத்த்த பகவ்வொரிக்றக
எறத்தயும் வஜயவர்த்பன கவ்வொதில் வவ்வொங்கிக் வகவ்வொள்ளத் த்தயவ்வொரவ்வொகயில்றல.
இபத்த சமையம் சர்வபத்தச அளவில் த்தன வசயல்பவ்வொடுகள் இருக்க
பவண்டும் எனற ரவ்வொஜவ கவ்வொந்தி நிறனத்துக் வகவ்வொண்டிருந்த்த
த்தருணமும் கூட. யவ்வொழ்பவ்வொண மைக்களுக்குத் பத்தறவயவ்வொன உணவ
வபவ்வொட்டலங்கறள இந்திய இரவ்வொணுவ விமைவ்வொனங்கள் வவ்வொனில் இருந்து
பபவ்வொட்டது. இத்துடன இனபனவ்வொரு கட்டறளயும் இந்தியவ்வொவிடம் இருந்து
வஜயவர்த்பனவக்கு அனுப்பப்பட்டு இருந்த்தது.
"மைகபன இந்திய இரவ்வொணுவத்றத்த எதிர்த்த்தவ்வொய் வத்தவ்வொறலச்சுப்புடுபவன.
மீறி ஏத்தவ்வொவது ஏடவ்வொகூடம் எனறைவ்வொல் இந்தியவ்வொ பபவ்வொர் வத்தவ்வொடுக்கவம்
த்தயங்கவ்வொது?"
பவவறைனன வசய்ய முடியும். வஜயவர்த்பன கப்சிப். அடி பமைல் அடி
றவத்து ஒவவவவ்வொனறம் இடியவ்வொய் நகர்த்தி ஒரு வழியவ்வொகப்
பிரபல்யமைவ்வொன (1987 ஜுன 27) இந்திய இலங்றக ஒப்பந்த்தம்
வஜயவர்த்பன மைற்றம் ரவ்வொஜவ கவ்வொந்திக்கு இறடபய றகவயழுத்த்தவ்வொனது.
இறத்தப்பற்றி ஏற்கனபவ விபரமைவ்வொக பவ்வொர்த்த்த பபவ்வொதிலும் த்தற்வபவ்வொழுது
சுருக்கமைவ்வொக பவ்வொர்த்து விடலவ்வொம்.
1. இலங்றகக்குள் இந்தியவ்வொ த்தனது இரவ்வொணுவத்றத்த அனுப்பும்.
2. உள்பள இருக்கும் பபவ்வொரவ்வொளிகளின ஆயுத்தங்கறள இந்திய
இரவ்வொணுவபமை கறளயும் பணியில் ஈடுபடும்.
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3. முக்கியமைவ்வொக இலங்றக இந்தியவ்வொறவத் த்தவிர பவற எந்த்த நவ்வொட்டு
பறடகளுடனும் வத்தவ்வொடர்பு றவத்துக் வகவ்வொள்ளக்கூடவ்வொது.
4. உள்பள இருக்கும் மைற்றை நவ்வொட்டுப் பறடகறளயும் உடனடியவ்வொக
அனுப்பி றவத்துவிட பவண்டும்.
இது த்தவ்வொன இந்தியவ்வொவின முக்கிய அம்சங்கள்.
இத்தற்குப் பிறைபக உள்பள உள்ள த்தமிழர்கள் நலம், இறணப்பு,
வவங்கவ்வொயம், கருபவப்பில்றல, வகவ்வொத்த்தமைல்ல பபவ்வொனறை மைற்றை
அத்த்தறனயும்.

அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன வஜயவர்த்பன புரிந்து வகவ்வொண்டவ்வொர். இந்தியவ்வொ கவ்வொறலச்
சுற்றிய பவ்வொம்பல்ல. கழுத்றத்த சுற்றியுள்ள பவ்வொம்பு.
இந்த்த இடத்தில் மைற்வறைவ்வொரு உண்றமைறயயும் வஜயவர்த்பன அப்பபவ்வொது
த்தவ்வொன உணர்ந்து வகவ்வொண்டவ்வொர். இந்தியவ்வொ த்தறலயிட ஆரம்பித்த்தவடன
மைற்றை நவ்வொடுகள் அத்த்தறனயும் பினவவ்வொங்க ஆரம்பிக்க இந்தியவ்வொவின
த்தறலயவ்வொட்டி வமைவ்வொம்றமையவ்வொக வஜயவர்த்பன மைவ்வொறிப்பபவ்வொனவ்வொர்.
ஆனவ்வொல் இறதியில் வவனறைது வஜயவர்த்பன த்தவ்வொன.
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1990 ஆம் ஆண்டு இந்திய அறமைதிப்பறட இலங்றகறய விட்டு
வவளிபயறியதும் இலங்றக அரசு 1957 ஆம் ஆண்டு முத்தல்
சீனவ்வொவடன வகவ்வொண்டிருந்த்த நட்பு கவ்வொலகட்டங்கறளத் தூசி த்தட்டத்
வத்தவ்வொடங்கியது. 1993 ஆம் ஆண்டுத் வத்தன பமைற்கு இலங்றகயில்
உள்ள கல்பல பகுதியில் உள்ள கப்பற்பறட த்தளத்தில் சீனவ்வொவின
பநவ்வொரிங்க்பகவ்வொ நிறவனம் [ China North Industries Corporation
( NORINCO)] மிகப் வபரிய ஆயுத்தக்கிடங்கு ஒனறிறன திறைப்பத்தற்கவ்வொன
ஒப்பந்த்தம் றகவயழுத்திடப்பட்டது. இந்த்த ஒப்பந்த்தத்தின இலங்றகக்குத்
பத்தறவயவ்வொன அத்த்தறன ஆயுத்தங்கறளயும் இந்த்தக் கிடங்கிலருந்து
வவ்வொங்கிக் வகவ்வொள்ளலவ்வொம்.
இந்த்தக் கிடங்றகத் த்தவிர இலங்றக பவற எவரிடமும் பவவறைந்த்த
ஆயுத்தங்களும் வவ்வொங்கிக் வகவ்வொள்ளக்கூடவ்வொது. பமைலும் அவசியமைவ்வொக
முக்கியமைவ்வொன ஆயுத்தங்கள் வவளிபய வவ்வொங்க பவண்டுவமைனறைவ்வொல்
எழுத்துப் பூர்வ அனுமைதி வபற்றருக்க பவண்டும். பமைலும் இரண்டு
வருடத்திற்கு ஒரு முறறை இந்த்த ஒப்பந்த்தத்றத்தப் புதுப்பித்த்தவ்வொக பவண்டும்.
இந்த்த இடத்தில் நவ்வொம் பயவ்வொசிக்க பவண்டிய ஒரு விடயம் உண்டு.
எத்தற்கும் சிரிக்கவ்வொத்த அப்பபவ்வொது மைத்தியில் ஆட்சிப் வபவ்வொறப்பில் இருந்த்த
பிரத்தமைர் நரசிம்மைரவ்வொவ இறத்தக் கண்டு வகவ்வொள்ளபவயில்றல எனபது
குறிப்பிடத்த்தக்கது.
இந்த்த பநவ்வொரிங்க்பகவ்வொ நிறவனத்றத்த இலங்றகக்குள் வகவ்வொண்டு வந்த்த
வித்தத்தில் வஜயவர்த்பன வவ்வொழ்நவ்வொள் சவ்வொத்தறனயவ்வொகப் பீற்றிக்
வகவ்வொண்டவ்வொர். இத்தன அதி நவீன சவ்வொத்தனங்கறளச் சீனவ்வொவிடமிருந்து
இலங்றக வபற்ற விடுத்தறலப்புலகளுக்கு எதிரவ்வொன த்தவ்வொக்குத்தல்களில்
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ஈடுபட்ட பபவ்வொதிலும் 1990 வவ்வொக்கில் பிரபவ்வொகரன றகபய ஓங்கியிருந்த்தது
எனபறத்த இங்பக குறிப்பிடுவதில் த்தவறில்றல.
ஆனவ்வொல்.......?

வத்தவ்வொடர்பவவ்வொம்………………
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7. முற்றறகக்குள் இந்தியவ்வொ 3
1990 வவ்வொக்கில் விடுறலப்புலகள் வீரத்துடன பபவ்வொரிட்டு அடுத்த்தப்
பத்த்தவ்வொண்டுகள் பல களங்கறள வவற்றிப் வபற்றிருந்த்தவ்வொலும் கூட இந்த்தக்
கவ்வொலகட்டத்தில் வமைவ்வொத்த்த உலகமும் பவவறைவ்வொரு பவ்வொறத்தயில் த்தனது
பயணத்றத்தத் வத்தவ்வொடங்கியிருந்த்தது.
1990 ஆம் ஆண்டுக்கு முனனவ்வொல் இருந்த்த உலகளவ்வொவிய இரவ்வொணுவ
அரசியல் சூழ்நிறலயும் வவகுவவ்வொக மைவ்வொறைத் வத்தவ்வொடங்கியது. கவ்வொரணம்
அதுவறரக்கும் நீ அந்த்தப்பக்கமைவ்வொ? இல்றல இந்த்தப்பக்கமைவ்வொ? எனற
இரண்டு த்தவ்வொத்தவ்வொக்கள் இருந்த்தனர். ஒனற அவமைரிக்கவ்வொ மைற்வறைவ்வொனற
பசவ்வொவியத் யூனியன
எனறை இருதுருவங்களில் பசவ்வொவியத் யூனியன துருவம் துருப்பிடித்துப்
பபவ்வொக உலகவமைங்கும் உலகமையமைவ்வொத்தல் த்தரவ்வொளமையமைவ்வொக்குத்தல் எனறை
வவ்வொர்த்றத்தகறள உலகத்றத்த ஆட்சி புரிய ஆரம்பித்த்தது.
அதுவறரக்கும் இலங்றக சந்றத்தயில் அதிக அளவ இறைக்குமைதியவ்வொகிக்
வகவ்வொண்டிருந்த்த ஜப்பவ்வொன வபவ்வொருட்கறள விட இந்தியவ்வொ இறைக்குமைதிகள்
ஆட்சி புரியத் வத்தவ்வொடங்கின. 1990 /1996 ஆம் ஆண்டுக் கவ்வொலகட்டத்தில்
இலங்றகயில் இந்தியப் வபவ்வொருட்கள் ஏறைக்குறறைய 556 விழுக்கவ்வொடு
கூடியிருந்த்தது.
ஆக இந்தியவ்வொவின பவ்வொர்றவயும் வகவ்வொஞ்சம் வகவ்வொஞ்சமைவ்வொக மைவ்வொறைத்
வத்தவ்வொடங்கியது.
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1994 ஆம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த்த சந்திரிகவ்வொ ஒவவவவ்வொனறறையும்
கூட்டிக் கழித்துக் கணக்குப் பபவ்வொட்டு ஒவவவவ்வொரு கவ்வொயவ்வொக நகர்த்த்தத்
வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர். கவ்வொரணம் இபத்த கவ்வொலகட்டத்தில் விடுத்தறலப்புலகள்
சந்திரிகவ்வொ கண்களில் மைட்டுமைல்ல உடம்பு முழுக்க விரல் விட்டு
ஆட்டும் அளவக்குப் பலமைவ்வொய் இருந்த்தனர். இலங்றகறய பநவ்வொக்கி
பறடவயடுத்து வந்து வகவ்வொண்டிருக்கும் இந்திய முத்தலவ்வொளிகறளக்
வகவ்வொண்டு கவ்வொய் நகர்த்த்த அவருக்குச் சவ்வொத்தகமைவ்வொன அம்சங்கள் வந்து
பசரத் வத்தவ்வொடங்கியது.

1998 ஆம் ஆண்டு அப்பபவ்வொது இருந்த்த வவ்வொஜ்பவ்வொய் அரசுடன சந்திரிகவ்வொ
அரசவ்வொங்கம்
இந்திய இலங்றக சுத்தந்திர வியவ்வொபவ்வொர ஒப்பந்த்தம் (( Indo Lanka
Bilateral Free Trade Agreement – ILBFTA) றகவயழுத்த்தவ்வொனது,
இந்த்த ஒப்பந்த்தத்தினபடி இந்தியவ்வொவில் இருந்து இலங்றகக்பகவ்வொ,
இலங்றகயிலருந்து இந்தியவ்வொவக்பகவ்வொ ஏற்றமைதியவ்வொகும் வபவ்வொருட்களுக்கு
முழுறமையவ்வொன வரிவிலக்பகவ்வொ, அல்லது குறறைந்த்தபட்ச வரிபயவ்வொ இரு
நவ்வொட்டு அரசுகளவ்வொல் விதிக்கப்பட பவண்டும்.
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பமைலும் வத்தவ்வொழில் நிறவனங்கள் வத்தவ்வொடங்கும்பட்சத்தில் கூடுத்தல்
வரிச்சலுறககள் வழங்கப்பட பவண்டும். இபத்த கவ்வொலகட்டத்தில்
உலகவமைங்கும் ஆட்சி வசலுத்திக் வகவ்வொண்டிருந்த்த GATT மைற்றைத் த்தரவ்வொள
வபவ்வொருளவ்வொத்தர ஒப்பந்த்தங்களுக்கு உறதுறண புரிந்த்த நவ்வொடுகளுக்கிறடபய
இருந்த்த புரிந்துணர்வ ஒப்பந்த்த விசயங்களும் உத்தவி புரிந்த்தன.
2001 ஆம் ஆண்டு முத்தல் இது பபவ்வொனறை ஒப்பந்த்தங்களினவ்வொல் இரு
நவ்வொடுகளின வியவ்வொபவ்வொர வளர்ச்சியும் வசங்குத்த்தவ்வொக உயரத் வத்தவ்வொடங்கியது.
இலங்றகயில் வத்தவ்வொடர்ந்து முத்தலீடுகறளக் வகவ்வொண்டு வந்து குவித்துக்
வகவ்வொண்டிருக்கும் இந்திய வத்தவ்வொழில் அதிபர்களுக்கவ்வொகபவ இலங்றக
அரசு 2005 பமை மைவ்வொத்தம் வபங்களூரில் இலங்றக முத்தலீட்டு வவ்வொரியத்தின
( BOARD OF INVESTMENT -- Bol) சிறைப்புக் கிறள ஒனற
வத்தவ்வொடங்கப்பட்டது.
சமைகவ்வொலத்தில் இலங்றகப் வபவ்வொருட்கறளத் த்தவிர்ப்பபவ்வொம் எனறை
வகவ்வொள்றக அங்கங்பக எழுந்து மைறபடியும் மைறறைந்து விடுகினறைது.
ஆனவ்வொல் நவ்வொம் எந்த்தந்த்த நிறவனங்கள் இலங்றக சந்றத்தயில் வலுவவ்வொகக்
கவ்வொலூனறி இருக்கிறைது எனறை பட்டியறல மைட்டும் இந்த்தப் பதிவில்
பவ்வொர்த்து விடுபவவ்வொம். இது பபவ்வொல இலங்றக நிறவனங்களின
பட்டியல்கறளயும் நவ்வொம் அவசியம் வத்தரிந்து வகவ்வொள்ள பவண்டும்.

இலங்றகயில் உள்ள இந்திய நிறவனங்கள்.
1. ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. வங்கி
2. எல்,ஐ,சி,
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3. அரவிந்த் மில்
4. பவ்வொர்தி ஏர்வடல்
5. அனசவ்வொல் வீட்டு வசதி நிறவனம்.
6. சிவயட் டயர் நிறவனம்
7. அப்பபவ்வொல்பலவ்வொ மைருத்துவமைறன
8. ஏசியன வபயிண்ட்ஸ்
9. த்தவ்வொஜ் பஹவ்வொட்டல், டவ்வொடவ்வொ டீ, வி.எஸ்.என.எல் டவ்வொடவ்வொ குழுமைம்
10, ஸ்வீடன நவ்வொட்டின பஹவ்வொல்சிம் சிவமைண்ட் (ஏ.சி.சி. மைற்றம் குஜரவ்வொத்
அம்புஜவ்வொ சிவமைண்ட்டின புதிய முத்தலவ்வொளி)
11. ரவ்வொம்பகவ்வொ குழுமைம்
12. அல்ட்ரவ்வொ வடக் சிவமைண்ட், கவ்வொர்பன ப்ளவ்வொக் வத்தவ்வொழிற்சவ்வொறல (பிர்லவ்வொ
குழுமைம்)
13. இந்தியன ஆயில்
14. மைபகந்திரவ்வொ அண்ட் மைபகந்திரவ்வொ பமைவ்வொட்டவ்வொர் வவ்வொகன நிறவனம்
15. பிரவ்வொமைல் கண்ணவ்வொடி நிறவனம்
16. பகடிலவ்வொ மைருந்துக் கம்வபனி
17. எக்றஸடு பபட்டரி
18. பிரிட்டவ்வொனியவ்வொ பிஸ்வகட் நிறவனம்
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19. டி.வி.எஸ் குழுமைம்
20. வஜட் ஏர்பவஸ்
21. யு.டி.ஐ. நிறவனம்
22. சஹவ்வொரவ்வொ ஏர்பவஸ்
23. CAIRN INDIA ( PETROL COMPANY)
இது த்தவிர உள்ள சிறிய நிறவனங்கறள இந்த்தப் பட்டியலல்
வகவ்வொண்டுவரவில்றல. இந்தியவ்வொவில் உள்ள இலங்றக நிறவனங்கள்.
1. MAS HOLDINGS ஆயத்த்த ஆறடகள்
2. த்தம்பரவ்வொ (DAMRO கட்டில், நவ்வொற்கவ்வொலகள்
3. Ceylon Chocolates Pvt. Ltd., சவ்வொக்பலட் நிறவனம்
4. Maliban பிஸ்கட் நிறவனம்
5. Edina சவ்வொக்பலட் நிறவனம்
6. Keels – ஆயத்தத்த உணவகள்
7. Milesna – பத்தயிறலப் வபவ்வொருட்கள்
8. DSI – ரப்பர் வசருப்புகள் ரப்பர் வபவ்வொருட்கள்
9. Gloves Lanka Pvt.Ltd – பினனல் றகயுறறைகள்
10. Lanka Walltiles – வசரவ்வொமிக் றடல்கள்
11. Eclar Toys – மைரப் வபவ்வொம்றமைகள்
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12.Tandon Associated Lanka Pvt.Ltd – Dual Inline Memory
Modules
13. Skyspan Asia Ltd – substitute to conventional roofng systems
14. Tantri Trailers – Trailers / Long Vehicles
15. Link Natural – ஆயுர்பவத்த மைருந்துகள்
16. Sri Lankan Airways
(பட்டியல்கள் சுருக்கப்பட்டுள்ளது)
இது பபவ்வொனறை நிறவனங்களின மூலம் 1998 ஆம் ஆண்டு
இலங்றகயில் இந்தியவ்வொவின முத்தலீடு 40 லட்சம் அவமைரிக்க டவ்வொலர்.
இதுபவ 2006 ஆம் ஆண்டில் 1500 லட்சம் அவமைரிக்க டவ்வொலர்.
இப்பபவ்வொது வசவ்வொல்லுங்க?
ஈழத்திலருந்து எடுத்துக் வகவ்வொண்டிருந்த்த லவ்வொபங்கள் முக்கியமைவ்வொ?
இல்றல, ஒரு கவ்வொலத்தில் இந்தியவ்வொவில் இருந்து பபவ்வொன அங்கு வவ்வொழும்
ஈழத் த்தமிழர்கள் இந்தியவ்வொவிற்கு முக்கியமைவ்வொ?
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8. முற்றறகக்குள் இந்தியவ்வொ --4
வசனறை அத்தியவ்வொயத்தில் இந்தியவ்வொ இலங்றகயில் உருவவ்வொக்கிய வத்தவ்வொழில்
ஒப்பந்த்தங்கள் மூலமும், அங்பக வகவ்வொண்டு பபவ்வொய்க் பகவ்வொடி பகவ்வொடியவ்வொய்
வகவ்வொட்டிய வத்தவ்வொழில் முத்தலீடுகளின மூலம் அள்ளிக்குவித்த்த
லவ்வொபங்கறளப் பவ்வொர்த்பத்தவ்வொம். இயல்பவ்வொகபவ நமைக்கு ஒரு சந்பத்தகம் வர
பவண்டும். நம் நவ்வொடு த்தவ்வொன அங்பக பலமைவ்வொன பட்டறறைறயப்
பபவ்வொட்டுருக்பக?. அப்புறைம் எதுக்கு இலங்றக சீனவ்வொ ஆத்தரறவத் பத்தடி
ஓடுகினறைது?
நவ்வொம் ஏன பயப்படபவண்டும்?
அங்பகத்தவ்வொன வில்லங்கபமை வத்தவ்வொடங்குகினறைது.
உலகில் பவ்வொர்றவயில் அப்பவ்வொவியவ்வொகத் வத்தரியும் ரணில் விக்ரமைசிங்பக
எப்படித் த்தந்திரமைவ்வொகக் கவ்வொய் நகர்த்திக் கருணவ்வொறவ விடுத்தறலப்புலகள்
இயக்கத்றத்த விட்டு வவளிபய வகவ்வொண்டு வந்த்தவ்வொபரவ்வொ அறத்தப்பபவ்வொலபவ
அவரின ஆட்சியில் த்தவ்வொன பல விசயங்கறள மைறறைமுகமைவ்வொகச் வசய்யத்
வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர். சந்திரிகவ்வொ அதிபரவ்வொகவம் ரணில் பிரத்தமைரவ்வொகவம் வந்த்த
பபவ்வொது இருவரும் வவவபவற கட்சிகள் வவவபவற பவ்வொறத்தகள் எனற
வசனற வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொலும் இருவருக்கும் ஒரு விசயத்தில் மைட்டும்
ஒத்த்த கருத்து உண்டு.
நவ்வொம் சிங்களர்கள். இது சிங்கள நவ்வொடு. இந்த்த நவ்வொட்றடச் சிங்களர்கள்
மைட்டுபமை ஆள பவண்டும். வகவ்வொஞ்சம் அசந்த்தவ்வொலும் த்தமிழர்கள் நம்
த்தறலபமைல் வமைவ்வொட்றட அடித்து மிளகவ்வொறய மிக்ஸியில் பபவ்வொட்டு
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அறரத்தும் த்தடவி விடக்கூடும் எனபதில் மிகவம் கவனமைவ்வொகபவ
இருந்த்தவ்வொர்கள்.
இந்த்தக் கவ்வொலகட்டத்தில் த்தவ்வொன அதிக அளவ சர்வபத்தச ஒப்பந்த்தங்கறள
இருவரும் பறைந்து பற்ந்து பபவ்வொய்க் வகவ்வொண்டு வந்து இறைக்கினவ்வொர்கள்.
இத்தற்கு மைற்வறைவ்வொரு கவ்வொரணமும் உண்டு. கவ்வொரணம் கடந்த்த முறறை
ஆட்சியில் இருந்து சந்திரிகவ்வொ அம்றமையவ்வொர் பபவ்வொட்ட ஆட்டத்தில் இருந்த்த
வமைவ்வொத்த்த கஜவ்வொனவ்வொவம் பபவ்வொர் பக்கம் வகவ்வொண்டு வகவ்வொட்டிவிட, வகவ்வொட்டி
கவிழ்த்த்த பவ்வொறன பபவ்வொலபவ இலங்றக நிதியம் இருந்த்தது.
த்தமிழர்கறள அப்புறைம் பவ்வொர்த்துக் வகவ்வொள்பவவ்வொம். முத்தலல் கடன வவ்வொங்க
பவண்டும். அத்தற்குப் பபவ்வொர் நிறத்த்தம் பவண்டும். ஒவவவவ்வொருவரும்
நவ்வொம் வசனறைவ்வொபல கத்தறவ சவ்வொத்துகிறைவ்வொர்கள். இப்பபவ்வொறத்தய
சூழ்நிறலயில் அத்தட்டிக் பகட்கவம் முடியவ்வொது எனறை இந்த்த எண்ணபமை
சந்திரிகவ்வொறவயும் ரணிறலயும் ஒபர புள்ளியில் வகவ்வொண்டு வந்து
பசர்த்த்தது.
கவ்வொரணம் வத்தவ்வொடக்கம் முத்தல் இலங்றகயில் உள்ள ஐக்கியத் பத்தசிய
கட்சிக்கு இந்தியவ்வொ எனறைவ்வொபல பச்றச மிளகவ்வொய் பபவ்வொலபவ இருக்கும்
பபவ்வொல? 2002 ஆம் ஆண்டுத் வத்தவ்வொடக்கத்தில் ரணில் சீன
வபட்பரவ்வொலய நிறவனமைவ்வொன SINOPEC ஐ உள்பள வகவ்வொண்டு வரும்
முயற்சியில் ஈடுபட்டவ்வொர். ரணிலன பநவ்வொக்கம் இலங்றக
அரசவ்வொங்கத்திற்குச் வசவ்வொந்த்தமைவ்வொன ( Ceylon Petroleum
Corporation – CPC) 1070 வபட்பரவ்வொல் விநிபயவ்வொக றமையங்கறளச்
சீனவ்வொவக்குக் வகவ்வொடுப்பபத்த ஆகும்.
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இந்த்தத் திட்டத்றத்த வவ்வொஜ்பவ்வொய் அரசு கடுறமையவ்வொக எதிர்த்த்தது. இந்த்த
இடத்தில் த்தவ்வொன ரவ்வொஜவ கவ்வொந்தி ஈழ மைக்களுக்கவ்வொகப் பபவ்வொட்டப்பட்ட
இந்திய இலங்றக ஒப்பந்த்த வவ்வொசகங்கள் இந்தியவ்வொவக்கு உத்தவியது.
இறத்தத்த்தவ்வொன இந்திய அரசு ரணிலுக்குச் சுட்டிக்கவ்வொட்டி மிரட்டியது.
திருபகவ்வொணமைறலயில் உள்ள எண்வணய் கலங்கறள இந்தியவ்வொவக்பக
வழங்கப்பட பவண்டும் எனற நிர்ப்பந்த்தம் வசய்ய ரணில் சீனவ்வொவக்கு
முழுறமையவ்வொகக் வகவ்வொடுக்க எண்ணிய திட்டம் றகவிடப்பட்டது.
குறிப்பிட்ட சத்தவிகித்தம் சீனவ்வொவக்கு வழங்கப்பட்டது.
சிங்களர்கறள நம்ப முடியுமைவ்வொ?

இத்தற்கவ்வொக ஒப்பந்த்தம் 2002 டிசம்பர் 5 அனற இலங்றக சிபிசி க்கும்
இந்தியவ்வொவின இந்தியன ஆயில் கவ்வொர்ப்பரஷனுடன றகவயழுத்த்தவ்வொனது.
இந்த்த ஒப்பந்த்தத்தினபடி இலங்றக, இந்திய மைற்றம் சீனவ்வொ நிறவனங்கள்
மைட்டும் த்தவ்வொன அடுத்த்த ஐந்த்தவ்வொண்டுகள் வபட்பரவ்வொலய வபவ்வொருட்கள் விற்க
முடியும். பவற எவரும் விற்கமுடியவ்வொது.
முத்தல் ஐந்து வருடங்கள் இந்திய நிறவனத்தின மீது எந்த்த வரியும்
விதிக்கக்கூடவ்வொது. அடுத்துவரும் வருடங்களில் இலங்றகயில்
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நறடமுறறையில் இருந்து 35 சத்தவிகித்தத்திற்குப் பதிலவ்வொக 15 சத்தவிகித்தம்
வரிபய விதிக்கப்பட பவண்டும். இந்தியவ்வொவிலருந்து ஐஓசி இறைக்குமைதி
வசய்யும் வபவ்வொருட்களுக்கு வரியில்றல.
இத்தன வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொகத் திருபகவ்வொணமைறலயின சீன வறளகுடவ்வொப்
பகுதியில் இருந்த்த 99 எண்வணய் கலனகறள நிர்வகிப்பத்தற்கவ்வொன
உரிறமையும் இந்தியவ்வொவிற்கு வழங்கப்பட்டது. இந்த்தக் கலனகள்
இரவ்வொண்டவ்வொம் உலகப் பபவ்வொர் வத்தவ்வொடங்கிய கவ்வொலகட்டத்தில்
உருவவ்வொக்கப்பட்டத்தவ்வொகும். ஆக வமைவ்வொத்த்தத்தில் வபட்பரவ்வொல் வமைவ்வொத்த்த
வியவ்வொபவ்வொர உரிறமையும், சுமைவ்வொர் 100 வபட்பரவ்வொல் விநிபயவ்வொக றமையங்களும்
2003 பிப்ரவரியில் இந்தியவ்வொ வசம் ஒப்பறடக்கப்பட்டது.
இது அடுத்த்த 35 ஆண்டுகளுக்கவ்வொன உரிறமையவ்வொகும். இத்தன அனறறைய
மைதிப்பு 375 பகவ்வொடி. இது த்தவிர இலங்றகயில் வபட்பரவ்வொலய
வபவ்வொருட்கறளச் பசமித்து றவக்கும் அரசு நிறவனத்தில் Ceylon
Petroleum Storage Terminals Limited (CPSTL) மூனறில் ஒரு
பங்கு உரிமைமும் இந்திய நிறவனமைவ்வொன ஐஓசிக்கு வழங்கப்பட்டது.
இந்த்த ஒரு பங்கு உரிமைம் வகவ்வொடுப்பதிலும் இலங்றக அரசு ஒரு
தில்லவ்வொலங்கடி பவறலறயக் கவ்வொட்டியது. மூனறில் ஒரு பங்றக
வவளிப்பறடயவ்வொக ஏலமிட விருமைப இந்தியவ்வொவின நிர்ப்பந்த்தத்த்தவ்வொல்
அறத்தயும் நிறத்தி றவக்கப்பட பவண்டியத்தவ்வொகி விட்டது.
கவ்வொரணம் வவளிப்பறடயவ்வொக ஏலமிடுவத்தன மூலம் இந்த்த உரிறமைறயச்
சீன அரசுக்கு வகவ்வொடுத்து விடலவ்வொம் எனறை ரணிலன எண்ணத்றத்தயும்
இந்தியவ்வொ த்தவிடுவபவ்வொடியவ்வொக்கியது.
இப்பபவ்வொது வபவ்வொதுவவ்வொன ஒரு விசயத்றத்தப்பற்றியும் பபசிவிடலவ்வொம்.
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ஏன இலங்றகக்கு இந்தியவ்வொ பமைல் கசப்பு?
ஒபர கவ்வொரணம் த்தமிழ்நவ்வொடு. இங்கு வவ்வொழும் த்தமிழர்கள்.
இந்தியவ்வொ பபவ்வொனறை நவ்வொட்டில் உள்ள ஜனநவ்வொயக ஆட்சியில் த்தமிழ்நவ்வொட்டின
பவ்வொரவ்வொளுமைனறை உறப்பினர்களும் மிக முக்கியமைவ்வொனவர்கள்.
இந்தியவ்வொவின ஒரு பகுதி த்தமிழ்நவ்வொடு. இத்தற்கு பமைல் த்தமிழர்கள். இந்த்தப்
பவ்வொழவ்வொய்பபவ்வொன த்தமிழினம் த்தவ்வொபன இங்பக இனனும் வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டு
நம்றமைச் சவ்வொகடித்துக் வகவ்வொண்டிருக்கிறைவ்வொர்கள். எத்த்தறன கலவரங்கள்
நிகழ்த்திய பபவ்வொதிலும் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்றக இருந்து
வகவ்வொண்படத்தவ்வொன இருக்கிறைது. முழுறமையவ்வொக அழிக்கவம் முடியவில்றல.
முடியும் பபவ்வொது கஜவ்வொனவ்வொவில் பணமும் இருப்பதில்றல.
இங்பக ஏத்தவ்வொவது ஒனறைவ்வொல் த்தமிழ்நவ்வொட்டில் சுயநலமைவ்வொய்ப்
வபவ்வொதுநலமைவ்வொய்க் குய்பயவ்வொ முய்பயவ்வொ எனறை சப்த்தம் பவற வந்து
வத்தவ்வொறலத்து வமைவ்வொத்த்தத்றத்தயும் வகடுத்துவிடுகினறைது. இந்திய
அரசவ்வொங்கம் பம்மி விடுகினறைது. எனன வசய்வது? இப்பபவ்வொறத்தய
சூழ்நிறலயில் இந்தியவ்வொவின ஆதிக்கத்றத்த நிறத்த்தவம் முடியவ்வொது.
ஆனவ்வொல் இவர்கறள இங்பக வபரிய அளவில் வளர்த்து விடவம்
கூடவ்வொது.
இந்தியவ்வொறவத் த்தவிர எந்த்த நவ்வொடுகள் இலங்றகக்குள் உள்பள
வந்த்தவ்வொலும் அவரவர் வத்தவ்வொழில் உண்டு லவ்வொபம் உண்டு எனற
வபவ்வொட்டிறய கட்டிக் வகவ்வொண்டு வசனற விடுகிறைவ்வொர்கள். ஆனவ்வொல்
இந்தியவ்வொவிற்கு மைட்டும் இது விதிவிலக்கவ்வொக இருக்கிறைது. வவ்வொஜ்பவ்வொயிடம்
எந்த்த உத்தவி பகட்டவ்வொலும் த்தமிழ்நவ்வொட்றட ஒரு பவ்வொர்றவ பவ்வொர்த்துக்
வகவ்வொண்பட வகவ்வொள்றளப் புறைமைவ்வொகபவ வரச்வசவ்வொல்கிறைவ்வொர்?

423

எத்த்தறன நவ்வொறளக்கு இந்த்தக் கண்ணவ்வொமூச்சி?
பபசவ்வொமைல் இந்தியவ்வொவிற்கு மைவ்வொற்றைவ்வொகச் சீனவ்வொவடன உறைவ வகவ்வொண்டவ்வொல்
வத்தரு வறரக்கும் ஆயுத்தங்கறளக் வகவ்வொண்டு வந்து வகவ்வொடுக்கத்
த்தயவ்வொரவ்வொக இருக்கிறைவ்வொர்கள். கடன பவற. கடனுக்கு வட்டியும் இல்றல.
விறல மைலவம் கூட. ஆனவ்வொல் பவ்வொழவ்வொய் பபவ்வொன இந்தியவ்வொ ஒவவவவ்வொரு
முறறையும் உர் எனற பவ்வொர்த்துக வகவ்வொண்படயிருக்கிறைபத்த?
நிச்சயம் ஈழத்த்தறலவர்கள் இப்படித்த்தவ்வொன பயவ்வொசித்து இந்தியவ்வொ பமைல்
வவளிபய கவ்வொட்டிக் வகவ்வொள்ளமுடியவ்வொத்த கசப்றப கறடவவ்வொயில்
றவத்திருக்கக்கூடும்.
ஒரு வபரிய ஆச்சரியம் எனனவவனறைவ்வொல் இலங்றகக்கும்
இந்தியவ்வொவிற்கும் வியவ்வொபவ்வொர ரீதியவ்வொன எத்த்தறனபயவ்வொ உறைவகள்,
புரிந்துணர்வகள் இருந்த்த பபவ்வொதிலும் இரவ்வொணுவ ரீதியவ்வொன எந்த்தவித்த
முனபனற்பவ்வொடுகள், உத்தவிகள் எனபது நறடவபறைபவயில்றல.

இந்திய அறமைதிப்பறட திரும்பி 1990 முத்தல் 2003 வறரக்கும்
வபரித்தவ்வொன அளவில் இல்றல எனபறத்தக் குறிப்பிட்பட ஆக பவண்டும்.
அதிலும் ரவ்வொஜவ கவ்வொந்தி பகவ்வொர மைரணத்திற்குப் பிறைகும் கூடப் வபரிய
அளவில் ஒரு முனபனற்றைமும் இல்றல. 1993 ஆம் ஆண்டு
நரசிம்மைரவ்வொவ ஆட்சியில் இருந்த்த பபவ்வொது விடுத்தறலப்புலகளின ஆயுத்தக்
கப்பலவ்வொன எம்.வி.அஹவ்வொத் திறன இந்திய கப்பற்பறட மைறித்து
மூழ்கடித்த்தது பபவ்வொனறை ஒரு சில நிகழ்வகள் மைட்டுபமை நடந்து
வகவ்வொண்டிருந்த்தது.
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வவ்வொஜ்பவ்வொய் அரசவ்வொங்கத்திடம் இலங்றக அரசு ஆயுத்தங்கள் பகட்ட
பபவ்வொதிலும் கூட இங்குள்ள சூழ்நிறலறயக் கருத்தில் வகவ்வொண்டு
பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொனிடம் வவ்வொங்கிக் வகவ்வொள்ளுங்க எனற வவ்வொஜ்பவ்வொய் ஒதுங்கிபய
இருந்த்தவ்வொர். ஆனவ்வொல் யவ்வொழ்பவ்வொணத்தில் விடுத்தறலப்புலகளவ்வொல் இலங்றக
இரவ்வொணுவம் சுற்றி வறளக்கப்பட்ட பிறைபக பரவ்வொந்து கப்பலவ்வொன SLN
SAYURA வழங்கப்பட்டது.
இறத்தப் பபவ்வொலபவ 1990 முத்தல் 2003 வறரக்கும் இந்திய
இரவ்வொணுவத்றத்தச் பசர்ந்த்த எவரும் இலங்றகக்குச் வசல்லவில்றல.
முத்தல் முறறையவ்வொக 2003 ஆம் ஆண்டு இந்திய கப்பற்பறடயின
த்தறலவர் அட்மிரல் மைவ்வொத்தபவந்திர சிங் இலங்றகக்குச் வசல்ல திட்டம்
வகுக்கப்பட்டது.
சிங்களத் த்தறலவர்கள் த்தவ்வொன வகட்டிக்கவ்வொரர்களவ்வொச்பச?
இபத்த சமையத்தில் பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொன முப்பறடத் த்தளபதியும், கவ்வொர்கில்
பபவ்வொருக்குத் த்தறலறமை த்தவ்வொங்கியவருமைவ்வொன வஜனரல் முகம்மைது அஜஸ்
கவ்வொன த்தனது ஏழு நவ்வொள் சுற்றப்பயணத்றத்த இலங்றகயில் ஏற்பவ்வொடு
வசய்திருந்த்தவ்வொர்.
ஆனவ்வொல் இது அதிகவ்வொரப்பூர்வமைவ்வொக அறிவிக்கப்பட்வில்றல. பமைவ்வொப்பம்
பிடித்த்த இந்தியவ்வொ கப்பற்பறட த்தறலவர் சுற்றப்பயணத்றத்த ரத்து
வசய்த்தது. அப்பபவ்வொது இந்தியவ்வொ வகவ்வொடுத்த்த மிரட்டலல் இலங்றக
ஆட்சியவ்வொளர்கள் சவ்வொக்குபபவ்வொக்குச் வசவ்வொல்ல சமைவ்வொளித்த்தவ்வொலும் உள்பள
கருவிக்வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொர்கள் எனபபத்த உண்றமை.
சிங்களர்கள் இந்தியவ்வொறவ "நண்பபண்டவ்வொ" எனறைவ்வொர்கள்? எப்பபவ்வொது?
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மைனபமைவ்வொகன சிங் பிரத்தமைரவ்வொக வர "எல்லவ்வொபமை" சிறைப்பவ்வொக நறடவபறைத்
வத்தவ்வொடங்கியது.
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9. ரத்த்தச் சகதியின கவ்வொலடித் த்தடங்கள் 1
மைற்றைத் துறறைகறள விட அரசியலல் அதிர்ஷடவமைனபது வகவ்வொஞ்சம்
கூடுத்தலவ்வொகபவ பத்தறவப்படும் சமைவ்வொச்சவ்வொரம். அதுவம் இந்தியவ்வொவில்
இந்த்த அதிர்ஷ்ட சமைவ்வொச்சவ்வொரம் த்தவ்வொன முக்கிய இடத்றத்த வகிக்கினறைது.
கவ்வொல், அறர, முக்கவ்வொல், முழு அதிர்ஷ்டம் எனற ஒவவவவ்வொரு
வறகயவ்வொகப் பிரிந்து கிடந்த்தவ்வொலும் நவ்வொம் இப்ப பவ்வொர்க்கப்பபவ்வொகும்
மைனபமைவ்வொகன சிங் முழுறமையவ்வொன அதிர்ஷ்ட சவ்வொலபய.
பிரணவ்வொப் முகர்ஜக்கு கீபழ பவறல ரிசர்வ வங்கி கவர்னரவ்வொக பணி
புரிந்த்தவர். இப்வபவ்வொழுது அவருக்பக கட்டறள பபவ்வொடும் பிரத்தமைர் பத்தவி?
பசவ்வொனியவ்வொவக்கு பிரத்தமைரவ்வொக வவ்வொய்ப்பு இருந்த்த பபவ்வொதிலும் கூட
உள்பளயிருந்த்த ஆறசறயக் கடவவ்வொய்க்குள் அடக்கி றவத்பத்தயிருக்க
பவண்டிய சூழ்நிறல.
மைனபமைவ்வொகன சிங் இந்தியவ்வொவின பிரத்தமைர் பத்தவிறய ஏற்றக் வகவ்வொள்ளச்
சம்மைத்தம் வத்தரிவித்த்த விசயம் பசவ்வொனியவ்வொவிற்கு மைட்டுமைல்ல வமைவ்வொத்த்த
அவமைரிக்கத் வத்தவ்வொழிலதிபர்களுக்குபமை சந்பத்தவ்வொஷமைவ்வொகத் த்தவ்வொன
இருந்திருக்க பவண்டும்.
கவ்வொரணம் திருவவ்வொளர் மைனபமைவ்வொகன சிங் படித்த்தவர், பண்பவ்வொளர்,
திறைறமையவ்வொனவர் எனபவத்தல்லவ்வொம் விடத் த்தவ்வொரவ்வொளமையமைவ்வொக்குத்தல்,
த்தனியவ்வொர்மையமைவ்வொக்குத்தறல அட்சரம் பிறைழவ்வொமைல் கறடபிடிக்க
நிறனப்பவர். சுருக்கமைவ்வொகச் வசவ்வொல்லப்பபவ்வொனவ்வொல் கறடத் பத்தங்கவ்வொறய
எடுத்து வழியில் பவ்வொர்க்கும் பிள்றளயவ்வொருக்கு உறடக்கும் பக்தி மைவ்வொன.
அக்மைவ்வொர்க் அவமைரிக்கவ்வொ பக்திமைவ்வொன.
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உலகபமை பவவறைவ்வொரு பவ்வொறத்தயில் பபவ்வொய்க்வகவ்வொண்டிருக்கும் பபவ்வொது
இந்தியவ்வொ மைட்டும் ஏன த்தனிறமைப்பட்டு நிற்கபவண்டும் எனபறத்தத்
த்தனது தீர்க்க த்தரிசன பவ்வொர்றவயில் கண்டு வகவ்வொண்டு ஆட்சிக்கு வந்த்த
சித்த்தர்.

இவர் ஆட்சிக்கு வந்த்த பபவ்வொது இலங்றகயில் விடுத்தறலப்புலகள்
இயக்கத்தில் உள்ள கடல்புலகள் கனனவ்வொபினனவ்வொவவனற வளர்ந்து
இருந்த்தவ்வொர்கள். இலங்றகயில் வபரும்பவ்வொலவ்வொன கடல் பகுதிகள்
அவர்களின கட்டுப்பவ்வொட்டில் த்தவ்வொன இருந்த்தது. விடுத்தறலப்புலகளின
இயக்கத்திற்கு ஜீவத்தவ்வொரமைவ்வொக இருந்த்தவர்கள்.
முக்கியமைவ்வொக விடுத்தறலப்புலகளுக்கு வந்து வகவ்வொண்டிருக்கும்
ஆயுத்தக்கப்பல்கள் அத்த்தறனயும் நிறனத்த்த பநரத்தில் விரும்பும்
இடத்தில் நிறத்தி த்தங்கள் பகுதிகளுக்குக் வகவ்வொண்டு வந்து பசர்க்கும்
அளவக்கு வலுவவ்வொனவர்களவ்வொகக் கடல்புலகள் இருந்த்தவ்வொர்கள்.
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இந்திய உளவத்துறறை வகவ்வொடுத்த்த த்தகவல்களின அடிப்பறடயில்
மைனபமைவ்வொகன சிங் அரசவ்வொங்கம் இறத்தத்த்தவ்வொன முக்கியமைவ்வொனத்தவ்வொக எடுத்துக்
வகவ்வொண்டது.
2004 ல் இந்திய கப்பற்பறட த்தறலவரவ்வொகப் பதிவிபயற்றை அட்மிரல்
அருண் பிரகவ்வொஷ் த்தன முத்தல் பவறலயவ்வொக இலங்றகக்குச்
சுற்றப்பயணம் பமைற்வகவ்வொண்டவ்வொர்.
கடற்புலகறள அடக்குவது குறித்த்த ஆபலவ்வொசறனகறள இலங்றக
கப்பற்பறடயுடன பபச்சு வவ்வொர்த்றத்த மூலம் பல புதிய திட்டங்கறள
உருவவ்வொக்க முடிவவடுக்கப்பட்டது. இப்பபவ்வொது இந்த்த இடத்தில் நவ்வொம்
ஒனறறை நிறனவில் றவத்துக் வகவ்வொள்ள பவண்டும். எந்த்த நவ்வொடவ்வொவது
இந்தியவ்வொவடன ஒரு வத்தவ்வொழில் ரீதியவ்வொன ஒப்பந்த்தம் பபவ்வொட்டு அது வசய்தித்
த்தவ்வொளில் வருகினறைவத்தனறைவ்வொல் அத்தற்குப் பினனவ்வொல் ஒரு வபரிய
லவ்வொபச்வசயல் இருக்கிறைது எனற அர்த்த்தம். இரண்டு நவ்வொடுகளுக்குபமை
அந்த்த லவ்வொபம் இருக்கும்.
இது த்தவ்வொன ஒவவவவ்வொரு ஒப்பந்த்தத்தின முக்கிய பநவ்வொக்கபமை.
இப்பபவ்வொது மைனபமைவ்வொகன சிங் அரசவ்வொங்கம் 2004 அக்படவ்வொபர் 15 ந்
பத்ததியனற இலங்றகயுடன ஒரு ஒப்பந்த்தம் பபவ்வொட்டது. அத்தவ்வொவது
இலங்றகக்கு 15 பகவ்வொடி டவ்வொலர் கடனவ்வொக இந்தியவ்வொ வகவ்வொடுப்பத்தவ்வொக அந்த்த
ஒப்பந்த்தம் கூறியது. இத்தன மூலம் இலங்றக இந்தியவ்வொவிலருந்து
வபட்பரவ்வொலய வபவ்வொருட்கறள இறைக்குமைதி வசய்து வகவ்வொள்ளலவ்வொம்.
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அத்தன பிறைகு இலங்றகயின பவ்வொதுகவ்வொப்பு வசயலவ்வொளர் சிரில் வஹரவ்வொத் தும்
மைற்றம் இந்திய பவ்வொதுகவ்வொப்பு அறமைச்சகத்தின கூடுத்தல் வசயலவ்வொளர்
ரஞ்சித் இஸ்ஸவ்வொரும் அக்படவ்வொபர் 18 அனற சந்தித்த்தனர். அக்படவ்வொபர் 19
பூறனக்குட்டி வவளிபய வந்த்தது.
அது அறிக்றகயவ்வொக வவளிபய வந்த்த பபவ்வொது பினவருமைவ்வொற இருந்த்தது.

இலங்றக இரவ்வொணுவ அதிகவ்வொரிகளுக்கு இந்தியவ்வொவில் பயிற்சி
த்தமிழ் பபவ்வொரவ்வொளி இயக்கங்கறளப் பற்றி உளவ சவ்வொர்ந்த்த விசயங்கறள
இரு நவ்வொடுகளும் பறிமைவ்வொறிக் வகவ்வொள்வது.
இருநவ்வொடுகறளயும் பவ்வொதிக்கக்கூடிய சட்டத்திற்குப் புறைம்பவ்வொன
வசயல்பவ்வொடுகறளக் கூட்டு நடவடிக்றககள் மூலம் கண்கவ்வொணிப்பது.
இத்தன வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக இருநவ்வொடுகளும் பல வித்தமைவ்வொகக் கூட்டு
நடவடிக்றககறள எதிர்கவ்வொலத்தில் பமைற்வகவ்வொள்வது.
இது த்தவ்வொன அத்தன சரவ்வொம்சம்.
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இந்த்த அறிக்றக வவளியவ்வொனதும் இந்தியவ்வொவின ரவ்வொணுவத் த்தளபதி
என.சி.விஜ்
2004 நவம்பர் 1 அனற இலங்றக வசனற ஊடக மைக்களிடம் வசவ்வொனன
வவ்வொசகங்கள் இது.
“இப்பபவ்வொது இலங்றக அறமைதியவ்வொன கவ்வொலகட்டத்தில் இருந்த்த பபவ்வொதிலும்
இரண்டு நவ்வொடுகளுக்கும் இரவ்வொணுவ ரீதியவ்வொன பறிமைவ்வொற்றைம் அவஸ்யம்
பத்தறவ. இலங்றக இரவ்வொணுவ வீரர்களுக்குப் பயிற்சியளிப்பதும்,
ஆயுத்தப்பறிமைவ்வொற்றைமும் முக்கியமைவ்வொகும்” எனறைவ்வொர்
இலங்றகயில் இருந்து அவமைவ்வொனகரமைவ்வொக இந்திய அறமைதிப்பறட
திரும்பியத்தற்குப் பிறைகு முத்தல் முறறையவ்வொக அதிகவ்வொரப்பூர்வமைவ்வொக
இந்தியவ்வொவில் இருந்து வசனறைவர் இவர் எனபது இங்பக
குறிப்பிடத்த்தக்கது.
இந்தியவ்வொ இரவ்வொணுவத் த்தளபதி இலங்றகயில் சுற்றப்பயணம் வசய்து
வகவ்வொண்டிருந்த்த பபவ்வொது சந்திரிகவ்வொ வடல்லக்கு வந்து பிரத்தமைர்
மைனபமைவ்வொகன சிங்றக 2004 நவம்பர் 3 -7 அனற சந்தித்த்தவ்வொர்.
ஏற்கனபவ வவ்வொங்கிய வத்தவ்வொறகயுடன இப்பபவ்வொது மைனபமைவ்வொகன சிங் த்தனது
அடுத்த்த அனபுப்பரிறச அத்தவ்வொவது இலங்றகயின ஊரக வளர்ச்சிக்கவ்வொக
10 பகவ்வொடி டவ்வொலறர வழங்குவத்தவ்வொக அறிவித்த்தவ்வொர்.
சந்திரிகவ்வொ இப்பபவ்வொது வந்த்தது வவறமைபன கடன வவ்வொங்க மைட்டுமைல்ல.
கண்கறள உறத்திக் வகவ்வொண்படயிருக்கும் புலகள் இயக்கத்றத்த ஒரு
றக பவ்வொர்த்து விட பவண்டும் எனபத்தன ஆத்தவ்வொரப்புள்ளிறயயும்
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இங்பகயிருந்து த்தவ்வொன வத்தவ்வொடங்கி றவத்த்தவ்வொர். சந்திரிகவ்வொ கறரத்த்த
வித்தத்தில் மைனபமைவ்வொகன சிங் மூலம் அடுத்த்த அறிக்றக வவளியவ்வொனது.
“இலங்றகக்குத் பத்தறவப்படும் அறனத்து வித்தமைவ்வொன இரவ்வொணுவ
உத்தவிகறள இந்தியவ்வொ வழங்கும். வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளில் உள்ள
விமைவ்வொனத் த்தளங்கறள இந்தியவ்வொ சீரறமைத்து வகவ்வொடுக்கும்.
விடுத்தறலப்புலகளின கடற் பபவ்வொக்குவரத்றத்தயும், கடல்புலகளின
வசயல்பவ்வொடுகறளயும் இந்தியவ்வொ கவனித்து இலங்றகயுடன பகிர்ந்து
வகவ்வொள்ளும். இந்த்த ஒப்பந்த்தம் விறரவில் றகவயழுத்து இடப்படும்”
எனற அந்த்த அறிக்றக வசவ்வொனனது.
ஏன விடுத்தறலப்புலகளின கடல்புலகறளக் குறிறவத்துக்
வகவ்வொண்டிருக்கிறைவ்வொர்கள் எனற உங்களுக்குக் பகட்கத் பத்தவ்வொனறம்.
அது த்தவ்வொன பிரபவ்வொகரன?
கடல்புலகள் வலுவவ்வொக இருந்த்த பகுதிகளுக்குள் சிங்கள கப்பற்பறட
மைறைந்தும் கூட நுறழந்து விட மைவ்வொட்டவ்வொர்கள்? அவவளவ மைரியவ்வொறத்த
எனறைவ்வொல் நீங்கபள யூகித்துக் வகவ்வொள்ளுங்க. இத்தன சவ்வொர்ந்த்த மைற்றை
விசயங்கறளப் பினனவ்வொல் பவ்வொர்க்கலவ்வொம்.
இபத்த சமையத்தில் அத்தவ்வொவது 2004 மைவ்வொர்ச்சில் த்தவ்வொன விடுத்தறலப்புலகள்
இயக்கத்தில் இருந்து கருணவ்வொ வவளிபயறினவ்வொர். ஒவவவவ்வொரு
த்தமிழர்களும் வவ்வொழ்நவ்வொள் முழுக்க மைறைக்க முடியவ்வொத்த அளவக்குத் த்தன
திறைறமைறயக் கவ்வொட்டிய மைகிந்த்தவ்வொ ரவ்வொஜபபக்ஷேவம் இப்பபவ்வொது களத்திற்கு
வந்து விட்டவ்வொர்.
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10. ரத்த்தச் சகதியின கவ்வொலடித் த்தடங்கள் 2
இப்பபவ்வொது ரவ்வொஜபபக்ஷே உள்பள வந்துள்ள பநரம். இவறரப்பற்றி நவ்வொம்
வத்தளிவவ்வொகப் புரிந்து வகவ்வொள்ள பவண்டும்.
இவர் முத்தன முத்தலவ்வொகப் பிரத்தமைர் பத்தவிக்கு வந்த்த வித்தத்றத்தயும், பிறைகு
அதிபரவ்வொக மைவ்வொறிய வித்றத்தகறள நவ்வொம் இப்பபவ்வொது அவசியம் வத்தரிந்து
வகவ்வொள்ள பவண்டும். . இலங்றகயில் இதுவறரக்கும் ஆண்டுவிட்டுச்
வசனறை பிரத்தமைர்கள், அதிபர்கறள விட மைகிந்த்தவ்வொ மிக லவ்வொவகமைவ்வொகக்
கம்பி பமைல் நடக்கும் வித்றத்தறயக் கற்ற றவத்திருபவர்.

இலங்றக அரசியலல் ஏறைக்குறறைய மூனறைவ்வொம் நிறல த்தகுதியில்
இருந்த்தவர். இந்த்த அளவக்கு பமைபலறி வர எப்படிச் சவ்வொத்யமைவ்வொனது?
கவ்வொரணம் இவர் ஆட்சி அதிகவ்வொரத்தில் வந்த்தபிறைபக அடுத்த்தடுத்த்த 33
மைவ்வொத்தங்கள் ஈழத் த்தமிழர்களின வரலவ்வொற்றில் மைறைக்க முடியவ்வொத்த
நிகழ்வகளவ்வொக இருந்த்தது.
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இப்பபவ்வொது சரித்திர பவ்வொறத்தக்குள் வசனற மீண்டும் இங்பக திரும்பி
வந்து விடலவ்வொம்.
இலங்றகக்குச் சர்வபத்தச நதி உத்தவி பகவ்வொருவத்தற்கவ்வொன மைவ்வொநவ்வொட்றட
2003 ஜுன ஜப்பவ்வொனில் படவ்வொக்கிபயவ்வொ நகரில் நடத்த்த ஏற்பவ்வொடவ்வொகியிருந்த்தது.
இந்த்த ஏற்பவ்வொட்றடச் வசய்து இருந்த்தவர்கள் அவமைரிக்கவ்வொ,ஐபரவ்வொப்பிய
யூனியன,நவ்வொர்பவ,ஜப்பவ்வொன மைற்றம் சவ்வொர்பு நவ்வொடுகள்.
விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கத்துடன நவ்வொர்பவ நவ்வொட்டின தூண்டுத்தல்
மூலம் ரணில் விக்கிரமைசிங்பக சமைவ்வொத்தவ்வொன ஒப்பந்த்தங்கள்
முனவனடுத்துச் வசனறைவ்வொர் எனற பவ்வொர்த்பத்தவ்வொம் அல்லவவ்வொ? அத்தறனத்
வத்தவ்வொடர்ந்து திட்ட வறரவக்கவ்வொக அவமைரிக்கவ்வொவில் வவ்வொஷிங்டன நகரில்
2002 ஏப்ரலல் ஒரு கூட்டம் நடத்த்த ஏற்பவ்வொடவ்வொகியிருந்த்தது.
ஏற்கனபவ அவமைரிக்கவ்வொ விடுத்தறலப்புல இயக்கத்றத்தத்
த்தறடவசய்யப்பட்ட பயங்கரவவ்வொத்த இயக்கமைவ்வொக றவத்திருந்த்த
கவ்வொரணத்த்தவ்வொல் கடவ சீட்டுக்கவ்வொன அனுமைதியும் கலந்து வகவ்வொள்ள
அனுமைதியும் அளிக்கவில்றல. இது வறர ரணில் அரசவ்வொங்கத்துடன
நடத்த்தப்பட்டுக் வகவ்வொண்டிருந்த்த ஒவவவவ்வொரு சுற்ற பபச்சு வவ்வொர்த்றத்தயின
பபவ்வொது உறதியளித்திருந்த்தபடி எந்த்தச் வசயல்பவ்வொடுகளும் நறடமுறறைக்கு
வந்த்தபவ்வொடியில்றல. இதுபவ பிரபவ்வொகரன மைனதில் ஏரவ்வொளமைவ்வொன
பகள்விகறள உருவவ்வொக்கி அளவ கடந்த்த வவறப்றபயும்
உருவவ்வொக்கியிருந்த்தது.
திட்ட வறரவக்கவ்வொக இப்பபவ்வொது வவ்வொஷிடங்டனில் நடக்கப் பபவ்வொகும்
கூட்டத்தில் விடுத்தறலப்புல இயக்க சவ்வொர்பவ்வொளர்கறளகறளக் கலந்து
வகவ்வொள்ள முடியவ்வொத்த அளவக்கு ஏரவ்வொளமைவ்வொன பிரச்சறனகறள
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உருவவ்வொக்கினவ்வொர்கள். ஆனவ்வொல் இத்தற்குப் பினனவ்வொல் இருநது
வசயல்பட்டவர் ரவ்வொஜீவ நம்பியவ்வொர். அது பினனவ்வொளில் த்தவ்வொன வவளிபய
வந்த்தது. அவமைரிக்கவ்வொவில் நறடவபறைப் பபவ்வொகும் கூட்டத்தில் அனுமைதி
மைறத்த்த நிறலயில் பிரபவ்வொகரனுக்குக் பகவ்வொபத்றத்த உருவவ்வொக்க
“வபவ்வொறத்த்தது பபவ்வொதும். வபவ்வொங்கிவயழு” எனற பிரபவ்வொகரன சமைவ்வொத்தவ்வொன
பபச்சு வவ்வொர்த்றத்தயில் இருநது விலகினபறைவ்வொம் எனற அறிவித்த்தவ்வொர்.
இத்தற்குப் பிறைகு த்தவ்வொன ஒவவவவ்வொனறம் பகவ்வொணலவ்வொக நகரத்
வத்தவ்வொடங்கியது.
விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கம் சமைவ்வொத்தவ்வொன பபச்சு வவ்வொர்த்றத்தகளில்
இருந்து விலகி நிற்கப் பபவ்வொவத்தவ்வொக ஒருத்தறல பட்சமைவ்வொக அறிவித்த்தது.
அவமைரிக்கவ்வொவில் வவ்வொஷிடங்டன மைவ்வொநவ்வொடு ஏப்ரல் 14 /15 அனற
விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கம் கலந்து வகவ்வொள்ளவ்வொமைபலபய நடந்த்தது.
இத்தன கவ்வொரணமைவ்வொக ஜுன 9 மைற்றம் 10 பத்ததிகளில் ஜப்பவ்வொன நகர்
படவ்வொக்பயவ்வொவில் நடந்த்த ஈழப் புனரறமைப்புக்கவ்வொன உத்தவி வழங்கும்
நவ்வொடுகளின கூட்டத்றத்தயும் விடுத்தறலப் புலகள் புறைக்கணித்த்தனர்.
ரணில் ஆட்சியில் விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கத்துடன நடத்த்தப்பட்டுக்
வகவ்வொண்டிருந்த்த ஒவவவவ்வொரு பபச்சு வவ்வொர்த்றத்தயின பபவ்வொது இந்தியவ்வொ
வவளிபய இருந்து பவடிக்றக பவ்வொர்த்துக் வகவ்வொண்டுருந்த்தது. உடல் நலம்
குனறியிருந்த்த ஆனடன பவ்வொலசிங்கம் இந்தியவ்வொவில் இருந்து வகவ்வொண்டு
எளித்தவ்வொகச் சிகிச்றச வபறை அனுமைதி பகட்ட பபவ்வொது கூட மைறத்து
விட்டவ்வொர்கள். இத்தன மூலம் நடந்து வகவ்வொண்டிருக்கும் பபச்சு
வவ்வொர்த்றத்தகளில் இந்தியவ்வொறவயும் கலந்து வகவ்வொள்ள றவக்க பவண்டும்
எனற எண்ணியிருந்த்த புலககளின பநவ்வொக்கமும் அடிபட்டுப் பபவ்வொனது.
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ஆனவ்வொல் புலகள் இயக்கத்திற்குப் பனனவ்வொட்டு நிர்ப்பந்த்தம் பவற
வறகயில் உருவவ்வொக்கப்பட்டது. ஜப்பவ்வொன மைற்றம் நவ்வொர்பவ பிரதிநிதிகள்
புலகளின கட்டுப்பவ்வொட்டில் இருந்த்த கிளிவநவ்வொச்சி முகவ்வொமில் பிரபவ்வொகரறன
சந்தித்த்தனர். படவ்வொக்கிபயவ்வொ மைவ்வொநவ்வொட்டில் சந்திக்க அறழப்பு விடுத்தும்
பிரபவ்வொகரன அத்தறன நிரவ்வொகரித்த்தவ்வொர். ஏற்கனபவ நடந்த்த பலசுற்ற
பபச்சுவவ்வொர்த்யின பபவ்வொது பபசியபடி வட கிழக்கிற்கவ்வொன இறடக்கவ்வொலச்
சறபறய முழுறமையவ்வொகவம் உடனடியவ்வொகவம் அறமைக்க பவண்டும்
எனறை பகவ்வொரிக்றகறய ஆனடன பவ்வொலசிங்கம் இலங்றக பிரத்தமைருக்கும்
நவ்வொர்பவ அரசுக்கும் கடித்தம் எழுதினவ்வொர். இலங்றகக்குப் பனனவ்வொட்டு நிதி
கிறடத்த்தவ்வொலும் புனரறமைப்பு எனபது வவறம் கண்துறடப்பவ்வொக இருக்கும்
எனபறத்த உணர்ந்து வகவ்வொண்ட பிரபவ்வொகரன புறைக்கணிப்பு எனபதில்
பிரபவ்வொகரன உறதியவ்வொக இருந்த்தவ்வொர். .
51 நவ்வொடுகள், 22 சர்வபத்தச அறமைப்புகள் ஈழ புணரறமைப்பு எனறை
வபயரில் இலங்றக வபற்றை நிதிவயனபது விடுத்தறலப்புலகளின
மைவ்வொநவ்வொட்டில் கலந்து வகவ்வொள்ளவ்வொமைபலபய எளிதில் கிறடத்த்தது
இலங்றக அரசவ்வொங்கம் எதிர்பவ்வொர்த்துப் பபவ்வொயிருந்த்த 3000 பகவ்வொடி
வத்தவ்வொறகறய விட 4500 பகவ்வொடி நிதிறய படவ்வொக்பயவ்வொ மைவ்வொநவ்வொட்டில்
அதிகமைவ்வொகப் வபற்ற மைகிழ்ச்சியவ்வொகத் திரும்பினர். .
த்தள்ளவ்வொடிக் வகவ்வொண்டுருந்த்த இலங்றக அரசவ்வொங்கத்திற்கு இப்பபவ்வொது
த்தண்ணீர் வரத்து கவ்வொய்ந்த்த நிலத்தில் பவ்வொய்வது பபவ்வொல பவ்வொயத்
வத்தவ்வொடங்கியது. சர்வபத்தச கரனசிகள் வரத்வத்தவ்வொடங்க கவ்வொத்திருந்த்த
சந்திரிகவ்வொ கனகச்சித்தமைவ்வொகக் கவ்வொய் நகர்த்த்த வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்.
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ரணில் வசல்வவ்வொக்றக மைட்டுப்படுத்த்த பவண்டுவமைனறைவ்வொல்
ஆட்டத்திலருந்து நீக்க பவண்டும். நவ்வொடவ்வொளுமைனறைத்றத்த உடனடியவ்வொகக்
கறலக்க பவண்டும். ஆனவ்வொல் அறத்தச் வசய்வத்தற்கு முனபு
உள்பளயிருந்த்த பஜவிபியுடன கூட்டணிறயயும் வவற்றிகரமைவ்வொக
அறமைத்திருந்த்தவ்வொர்.
ஆட்சிக்கு வருபவர்கள் உள்பளயிருக்கும் த்தமிழர் கட்சிகறளக்
கருபவப்பிறல மைவ்வொதிரி எப்படிப் பயனபடுத்துவவ்வொர்கபளவ்வொ அபத்த
பபவ்வொலத்த்தவ்வொன உள்பளயிருக்கும் சிங்கள கட்சிகளும். இந்தியவ்வொவில்
றமைனவ்வொரிட்டி ஓட்டுக்கள் எத்த்தறன முக்கியபமைவ்வொ அதுபபவ்வொல இந்த்தச்
சிங்கள உதிரிக்கட்சிகளின ஓட்டுக்களும் இலங்றக
ஆட்சியவ்வொளர்களுக்கு வரவ்வொம்பபவ முக்கியம். ரணிலன பிரத்தமைர் பத்தவி
முடிய இனனும் 3 ஆண்டுகள் இருக்கிறைது. அடுத்த்த மூனறைவ்வொண்டு
கவ்வொலத்றத்த முடிவக்குக் வகவ்வொண்டு வரும் வபவ்வொருட்டு ரணில் அவமைரிக்கவ்வொ
வசனறை சமையத்தில் பவ்வொர்த்து 2004 பிப்ரவரி 7 அனற சந்திரிகவ்வொ
நடவ்வொளுமைனறைத்றத்த கறலத்த்தவ்வொர்.
சந்திரிகவ்வொ எதிர்பவ்வொத்த்தறத்தப் பபவ்வொலபவ ஏப்ரல் 2 ல் நடந்த்த பத்தர்த்தலல்
சிங்கள இனவவ்வொத்த கட்சிகளவ்வொக பஜவிபி மைற்றம் ஜவ்வொதிக வஹல
உறைமையவடன கூட்டு பசர்ந்து வவற்றி வபற்றைவ்வொர்.
விடுத்தறலப்புலகள் மீத்தவ்வொன கடும் விமைர்சனத்றத்தத் பத்தர்த்தல்
வவ்வொக்குறதியவ்வொகக் வகவ்வொடுத்த்த பபவ்வொதும் கூட்டணி கட்சிகளின
ஆத்தரபவவ்வொடு த்தவ்வொன வவற்றி வபறை முடிந்த்தது. அதுபவ பினனவ்வொளில் “
அவசரப்பட்டு ஆட்சிறயக் கறலத்த்தது த்தவற. ஸ்ரீ லங்கவ்வொ சுத்தந்திர
கட்சியும் ஐக்கியத் பத்தசிய கட்சியும் பசர்ந்து அறமைதிக்கு பவ்வொடுபட்டுருக்க
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பவண்டும் ” எனபறத்தச் சூசமைவ்வொக அவர் வவ்வொயவ்வொபல வசவ்வொல்லவம்
றவத்த்தது.
கவ்வொரணம் கூட்டணி றவத்து பபவ்வொட்டியிட்ட பஜவிபியும் சிங்கள கட்சியும்
வலுவவ்வொகத் த்தங்கள் கவ்வொல்கறள ஊனறியிருந்த்தனர். த்தனது அதிபர்
பத்தவிறய விட்டுக் வகவ்வொடுக்க விருப்பமில்லவ்வொமைல் த்தனது கட்சியில் த்தனது
கட்சிறயச் பசர்ந்த்த மைகிந்த்த ரவ்வொஜபக்பசறவ ஏப்ரல் 6 2004 அனற
பிரத்தமைரவ்வொக நியமித்த்தவ்வொர்.
மைகிந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷே இலங்றக வரலவ்வொற்றில் 13 வது பிரத்தமைர் கூடபவ
எந்த்த நவ்வொட்டு அரசியல்வவ்வொதிகளும் விரும்பும் துறறையவ்வொன
வநடுஞ்சவ்வொறலத்துறறை அறமைச்சக வபவ்வொறப்பும் வந்து பசர்ந்த்தது.
இப்பபவ்வொது த்தவ்வொன த்தனனுறடய மைவ்வொமைவ்வொ பவ்வொணியில் பத்தவ்வொளில் ஒரு நீண்ட
அங்கிறய அணிய ஆரம்பித்த்தவ்வொர். த்தனக்வகனற ஒரு அறடயவ்வொளம்
வத்தரிய பவண்டும் எனபத்தற்கவ்வொகவம், விவசவ்வொயப் பயிரவ்வொன வரகுப்
பயிறர நிறனவப் படுத்தும் வித்தமைவ்வொகவம் அணிவத்தவ்வொக ஊடக
பபட்டியில் வத்தரிவித்த்தவ்வொர்.
டிசம்பர் 26 2004
உருவவ்வொன ஆழிப்பபரறழயில் விடுத்தறலப்புலகளின நிர்வவ்வொகப்
பகுதிக்குள் இருந்த்த 15000 க்கு பமைற்பட்ட அப்பவ்வொவி வபவ்வொதுமைக்கள்
உயிரிழந்த்தனர். பிரபவ்வொகரன இறைந்து பபவ்வொனத்தவ்வொகத் த்தமிழ்நவ்வொட்டில்
இத்தற்வகனற கவ்வொத்திருந்த்த ஊடகங்கள் ஒப்பவ்வொறி பபவ்வொல் பவ்வொடிக்
வகவ்வொண்டுருந்த்தது. சுனவ்வொமி பபரவலத்றத்தப் பபவ்வொக்க வவளிநவ்வொட்டு
நிதிறய எதிர்பவ்வொர்த்து கவ்வொத்துக் வகவ்வொண்டுருந்த்த இலங்றக
அரசவ்வொங்கத்றத்த எதிர்பவ்வொர்க்கவ்வொமைபலபய பிரபவ்வொகரன பவ்வொதிக்கப்பட்ட
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அத்த்தறன பகுதிகறளயும் பநரிறடப் பவ்வொர்றவயில் களத்தில் இறைங்கி
அவசர கதியவ்வொய் வசயல்பவ்வொடுகறள முடுக்கி விட்டுக் வகவ்வொண்டுருக்க
பவவறைவ்வொரு முக்கிய நிகழ்வம் அப்பபவ்வொது நடந்பத்தறியது.

இபத்த வருடம் மைவ்வொர்ச் மைவ்வொத்தம் புலகள் இயக்கத்தில் இருந்து கருணவ்வொ
எனறை வினவ்வொயகமூர்த்தி முரளீத்தரன வவளிபயறை வவற்றிகரமைவ்வொக
இரண்டவ்வொவது பகவ்வொணல் உருவவ்வொனது.
படவ்வொக்பயவ்வொ மைவ்வொநவ்வொட்டில் கலந்து வகவ்வொள்ளவ்வொமைல் புறைக்கணித்த்த விடுத்தறலப்
புலகளின இயக்கத்றத்த பமைறலநவ்வொடுகள் பவ்வொர்த்த்த பவ்வொர்றவக்கும்
இப்பபவ்வொது கருணவ்வொ இயக்கத்றத்த விட்டு வவளிபய வர, கவ்வொத்துக்
வகவ்வொண்டுருந்த்த இலங்றக அரசவ்வொங்கத்திற்கும், கருணவ்வொறவ வவளிபய
வகவ்வொண்டு வர உறழத்த்த உளவப் பறடகளுக்கும் வகவ்வொண்டவ்வொட்டமைவ்வொகப்
பபவ்வொனது. கருணவ்வொறவ வகவ்வொழும்புக்குக் வகவ்வொண்டு பபவ்வொய்ச் பசர்ந்த்த
முக்கியமைவ்வொனவர் ஒரு முஸ்லீம் அரசியல்வவ்வொதி,
கருணவ்வொ கிழக்கு மைகவ்வொணத்தின த்தளபதியவ்வொக இருந்த்தவர். கருப்பு ஜுறல
கலவரத்திற்குப் பிறைகு இயக்கத்தில் இறணந்து 1984 ல்த்தமிழ்நவ்வொட்டில்
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பசலத்தில் பயிற்சி வபற்றைவர். புலகளின புலனவ்வொய்வ பிரிவில்
பணியவ்வொற்றியபத்தவ்வொடு பிரபவ்வொகரனின வமைய்கவ்வொப்பளவ்வொரவ்வொகவம்
பணியவ்வொற்றியவர்.
2004 மைவ்வொர்ச்சில் விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கத்தில் இருந்து வவளிபயறி
கருணவ்வொ த்தனியவ்வொகத் “த்தமிழ் ஈழ மைக்கள் விடுத்தறலப்புலகள்” எனவறைவ்வொரு
இயக்கத்றத்தத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர். வனனிப் பபரரறச பிரபவ்வொகரன
உருவவ்வொக்கியிருந்த்தவ்வொலும் உள்பளயிருந்த்த கிழக்குப் பிரவ்வொந்தியங்கள்
முழுவதும் கருணவ்வொவின கட்டுப்பவ்வொட்டில் த்தவ்வொன இருந்த்தது. இத்தற்கு
பமைலவ்வொக இவர் த்தனக்வகனற வத்தவ்வொடக்கம் முத்தல் உருவவ்வொக்கி
றவத்திருந்த்த அடிப்பறட கட்டறமைப்புகறள விடுத்தறலப்புல
இயக்கத்த்தவ்வொல் ஒனறம் வசய்ய முடியவ்வொத்த அளவிற்கு இருந்த்தது.
இலங்றக அரசவ்வொங்கத்தின ஆள்கவ்வொட்டியவ்வொக மைவ்வொறினவ்வொர்.
அதுபவ அவரின உயிறரக் கவ்வொப்பவ்வொற்றி இனற அவரும் ஒரு
மைந்திரியவ்வொக வலம் வந்து வகவ்வொண்டிருக்கினறைவ்வொர். ஆனவ்வொல்
விடுத்தறலப்புலகளுக்குப் பயந்து அவரின ஓடி ஒளிந்த்த ஓட்டத்திற்கு
உறதுறணயவ்வொக இருந்த்தவர்கள் இந்தியவ்வொவின ரவ்வொ அறமைப்பினர்.
இந்திய உளவத்துறறையவ்வொன ரவ்வொ மூலம் பகரளவ்வொவிலும் மைபலசியவ்வொவிலும்
இவறர ஒழித்து றவத்து கவ்வொப்பவ்வொற்றம் அளவிற்கு இவர்
முக்கியமைவ்வொனவரவ்வொகத் வத்தரிந்த்தவ்வொர். விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கத்தில்
உருவவ்வொன இந்த்த இரண்டவ்வொவது பகவ்வொணல் பினனவ்வொல் உருவவ்வொகப்
பபவ்வொகும் விபரீத்தமைவ்வொன பவ்வொறத்தக்கு முக்கியக் கவ்வொரணமைவ்வொக அறமைந்த்தது.
சந்திரிகவ்வொவடன விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கம் சுனவ்வொமி
நலத்திட்டத்திற்கவ்வொகக் றகவயழுத்திட்டு இருந்த்தனர். சுனவ்வொமிக்கு பிறைகு
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வசயலவ்வொக்க நறடமுறறைகறள விடுத்தறலப்புல இயக்கத்பத்தவ்வொடு பசர்ந்து
வசய்யக்கூடவ்வொது எனற எதிர்த்த்த சிங்கள கட்சிகள் சந்திரிகவ்வொறவயும்
எதிர்க்கத் வத்தவ்வொடங்கினர்.
அதிபர் பத்தவிக்குக் கவ்வொத்துக் வகவ்வொண்டுருந்த்த மைகிந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷே
உருவவ்வொன வவ்வொய்ப்றப கனகச்சித்தமைவ்வொகப் பயனபடுத்திக் வகவ்வொண்டவ்வொர்.
சிங்கள கட்சிகளவ்வொன பஜவிபி, ஜவ்வொதிக வஹல உறமைய பபவ்வொனறை
உதிரிக்கட்சிகளின முக்கியக் பகவ்வொரிக்றக ஒனபறை ஒனற த்தவ்வொன.
சுனவ்வொமி பபரவலத்றத்தப் பபவ்வொக்க வரும் எந்த்த வவளிநவ்வொட்டு நிதியும்
த்தமிழர்கள் வவ்வொழும் பகுதிக்குச் வசனறவிடக்கூடவ்வொது எனபதில் மிகக்
கவனமைவ்வொக இருந்த்தனர். அறத்தப்பபவ்வொலபவ புலகள் இயக்கம்
வவளிநவ்வொட்டில் நடத்திக்வகவ்வொண்டுருந்த்த சமைவ்வொத்தவ்வொன உடனபடிக்றக
மைவ்வொநவ்வொட்டுக்கறள நிறத்தி விட பவண்டும்.
நவ்வொர்பவ த்தறலயீட்றட த்தடுத்தி நிறத்தி விடபவண்டும் எனபது பபவ்வொனறை
பக்கம் பக்கமைவ்வொக அடித்த்தவ்வொலும் பசவ்வொர்வ த்தருகினறை அத்த்தறன
பகவ்வொரிக்றககறளயும் மைகிந்த்தவ்வொ ஏற்றக் வகவ்வொள்ளச் வசப் 13 2005 ல்
கண்டியில் மைகிந்த்தவ்வொவக்கும் இனவவ்வொத்த கட்சிகளுக்குமிறடபய
உடனபடிக்றக உருவவ்வொனது.
நீதிமைனறைத்தின மூலம் இறடக்கவ்வொல உத்த்தரவ வர உருவவ்வொகியிருந்த்த
சுனவ்வொமி புனரறமைப்பு நிர்வவ்வொகம் புழுக்கம் கவ்வொணத் வத்தவ்வொடங்கியது.
ஆனவ்வொல் இந்த்த ஆழிப்பபரறலயின பகவ்வொரத்த்தவ்வொண்டவத்த்தவ்வொல்
பவ்வொதிக்கப்பட்டது முழுக்க முழுக்கத் த்தமிழர்கள் வவ்வொழும் பகுதிகபள.
அதிலும் கடற்கறரபயவ்வொரமைவ்வொக வவ்வொழ்ந்த்த முஸ்லீம் மைக்கள் அதிகமைவ்வொகப்
பவ்வொதிக்கப்பட்டனர். பத்தறவப்படும் நிதியும் வரவ்வொமைல் கவ்வொப்பவ்வொற்றை
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நவ்வொதியுமில்லவ்வொமைல் பவ்வொதிக்கப்பட்டவர்கள் பிணமைவ்வொக மைவ்வொறியது த்தவ்வொன
மிச்சம்.

நவம்பர் 17 2005
நடந்த்த பத்தர்த்தலல் அதிபர் பத்தர்த்தலுக்கு ஸ்ரீலங்கவ்வொ சுத்தந்திர கட்சியின
சவ்வொர்பவ்வொ மைகிந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷேவம் ஐக்கியத் பத்தசிய கட்சியின சவ்வொர்பவ்வொக
ரணில் விக்ரமைசிங்பகயும் பபவ்வொட்டியிட்டனர். பண்டரவ்வொ நவ்வொயகவ்வொ
உருவவ்வொக்கிய இலங்றகயின பிரத்தவ்வொன எதிர்க்கட்சியவ்வொன ஸ்ரீ லங்கவ்வொ
சுத்தந்திர கட்சியில் சந்திரிகவ்வொவின ஆளுறமைறயயும் மீறி, சந்திரிகவ்வொ
விரும்பிய அவரின த்தம்பிறயயும் ஓரங் கட்ட றவத்து மைகிந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷே
அதிபர் பவட்பவ்வொளரவ்வொக மைவ்வொறினவ்வொர்.
எதிர் பவட்பவ்வொளரவ்வொகச் சந்திரிகவ்வொ நிறனத்துருந்த்தவ்வொல் அவரின வலது
இடது கரமைவ்வொகச் வசயல்பட்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்த த்தமிழர் லஷ்மைணன
கதிர்கவ்வொமைர் வந்துருக்க முடியும். ஆனவ்வொல் இலங்றக அரசவ்வொங்கத்தில்
ஒரு த்தமிழர் அதிபர் பத்தவிக்கு வரமுடியுமைவ்வொ?
இனிபமைல் மைகிந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷே வபறைப் பபவ்வொகும் அத்த்தறன
வவற்றிகளுக்கும் அடிபகவ்வொலயவர் கதிர்கவ்வொமைர் த்தவ்வொன.
அதில் எந்த்தச் சந்பத்தகமும் இல்றல.
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கவ்வொரணம் ரவ்வொஜீவ கவ்வொந்தி படுவகவ்வொறல எனறை பநவ்வொக்கத்தில் இந்தியவ்வொ
மைட்டுபமை விடுத்தறலப்புல இயக்கத்றத்தப் பயங்கரவவ்வொத்த இயக்கமைவ்வொகத்
த்தறட வசய்து இருந்த்தது. ஆனவ்வொல் சந்திரிகவ்வொவின 10 ஆண்டுக் கவ்வொல
ஆட்சியில் இலங்றக தீவின நவ்வொனகு புறைமும் நீர் எனபது பபவ்வொல
இலங்றகக்கு வவளிபய உள்பள பமைறல நவ்வொடுகள் அத்த்தறனறயயும்
புலகள் இயக்கத்திற்கு எதிரவ்வொக மைவ்வொற்றி வவற்றிகண்டவர் த்தமிழர்
லஷ்மைணன கதிர்கவ்வொமைர்.
ஆனவ்வொல் நடந்த்த பத்தர்த்தலல் பிரபவ்வொகரன பவ்வொர்றவ எப்படி மைவ்வொறியபத்தவ்வொ?
அடுத்த்த நவ்வொனகவ்வொவது பகவ்வொணல் உருவவ்வொனது.
விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கம் அறிவித்த்தபடி வபரும்பவ்வொலவ்வொன த்தமிழர்கள்
ஓட்டுப் பபவ்வொடவ்வொமைல் புறைக்கணிக்க மைகிந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷே மையிரறழயில்
த்தப்பிப் பிறழத்து அதிபரவ்வொக மைவ்வொறினவ்வொர். மைகிந்த்தவ்வொ வபற்றை வவ்வொக்கு 50,29
சத்தவிகித்தமும் ரணில் 48.43 வபறை மைகிந்த்தவ்வொ அதிபரவ்வொக உள்பள வந்த்தவ்வொர்.
நவ்வொனகு பகவ்வொணல்கள்.
இப்பபவ்வொது விடுத்தறலப்புல இயக்கத்திற்கு இலங்றகத் தீவின நவ்வொனகு
புறைமும் எதிரிகள்.
இப்பபவ்வொது இந்தியவ்வொ முத்தல் ஏறைக்குறறைய 30 நவ்வொடுகள் விடுத்தறலப்புல
இயக்கத்றத்தத் த்தறட வசய்து இருந்த்தனர்.
த்தமிழர்களின ஆத்தரவ இல்லவ்வொமைபலபய பத்தர்த்தலன வவனற மைகிந்த்த
ரவ்வொஜபபக்ஷே அதிபரவ்வொக வந்த்தவ்வொர்.
நவம்பர் 23 2005 ல் அதிபர் பத்தவிக்கு வந்த்த மைகிந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷே த்தனது
திருப்பணிகறளச் வசய்யத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்.
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11. ரவ்வொஜவ்வொதி ரவ்வொஜவ்வொ மைகிந்த்த ரவ்வொஜவ்வொ

“வபரிய அளவிலவ்வொன பமைவ்வொத்தல்கள் 2006 ஆம் ஆண்டு நடுப்பகுதியில்
மீளவம் ஆரம்பித்துள்ளன. ஜனவ்வொதிபதி மைகிந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷேவம்
அவரது சபகவ்வொத்தரும் பவ்வொதுகவ்வொப்புச் வசயலவ்வொளருமைவ்வொன பகவ்வொத்த்தபவ்வொய
ரவ்வொஜபபக்ஷேவம் குடிமைக்களது பவ்வொதுகவ்வொப்பில் கரிசறன ஏதுவமினறை
நவ்வொட்டின வடக்குக் கிழக்கில் ரவ்வொணுவ நடவடிக்றககறள
முனவனடுத்துக் வகவ்வொண்டுருக்கினறைனர்”
நியூயவ்வொர்க்கில் இருந்து வசயல்படும் மைனித்த உரிறமை கண்கவ்வொணிப்பு
அறமைப்பு வவளியிட்டு அறிக்றக இது.
இந்த்த அறிக்றகறய மைனித்த உரிறமைக் கழகம் வவளியிட்ட பபவ்வொது
மைகிந்த்தவ்வொ முத்தல் ஆண்டு ஆட்சிக்கவ்வொலத்றத்தக் கூட முடித்து
இருக்கவில்றல. மைகிந்த்தவ்வொ ஆட்சிப் வபவ்வொறப்புக்கு உள்பள வந்த்ததும்
மிகத் வத்தளிவவ்வொகத் வத்தவ்வொடக்கம் முத்தபல வசயல்படத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்.
கவ்வொரணம் இது வறர ஆண்டுவிட்டுப் பபவ்வொன எந்த்தப் பிரத்தமைர்களுக்கும்
அதிபர்களுக்கும் இல்லவ்வொத்த அதிர்ஷட வவ்வொய்ப்புகறள நிறறைபவ
இருந்த்தது. ஒவவவவ்வொருவரும் உருவவ்வொக்கி விட்டுப் பவ்வொதியில் வசனறை
கவ்வொரியங்கறளத் த்தனக்குச் சவ்வொத்தகமைவ்வொக மைவ்வொற்றிக் வகவ்வொண்டு
கனகச்சித்தமைவ்வொகச் வசயல்படத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்.
த்தன மைனதில் றவத்திருந்த்த ஒவவவவ்வொனறறையும் திட்டமிட்டு நடத்த்தத்
வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர்.
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ரவ்வொஜபபக்ஷேயின த்தந்றத்தயின வபயர் டவ்வொன ஆல்வின ரவ்வொஜபபக்ஷே,
சுருக்கமைவ்வொக டி.ஏ. ரவ்வொஜபபக்ஷே. இவர் ஸ்ரீலங்கவ்வொ சுத்தந்திர கட்சிறய
உருவவ்வொக்கிய பண்டவ்வொரநவ்வொயகவ்வொவின வலதுகரம் பபவ்வொல் வசயல்பட்டு
விவசவ்வொய மைற்றம் நிலம் துறறைகளுக்கு அறமைச்சரவ்வொக இருந்த்தவர்.
ரவ்வொஜபபக்ஷேவின வபரியப்பவ்வொவம் பிரபல அரசியல்வவ்வொதி. த்தந்றத்த
இறைப்புக்குப் பிறைகு ரவ்வொஜபக்பக்ஷே 1969 ஆம் ஆண்டு நடந்த்த
இறடத்பத்தர்த்தலல் முத்தன முத்தலவ்வொகப் பபவ்வொட்டியிட்டு வசவ்வொற்ப
வித்யவ்வொசத்தில் வஜயித்துப் பவ்வொரவ்வொளுமைனறைத்திற்குள் வந்த்தவர்.
த்தனது 24 வயதில் நுறழந்து. மிக இளம் வயது பவ்வொரவ்வொளுமைனறை
உறப்பினர் எனறை வபருறமைறயப் வபற்றைவர்.

ரவ்வொஜபபக்ஷே 1976 ஆம் ஆண்டு இலங்றகயின சட்டக்கல்லூரியில்
படிப்றப முடித்த்தவர். குடும்பத்தினறரப் பபவ்வொலபவ அரசியல்
த்தந்திரங்களில் கறரபத்தர்ந்த்தவர். இறடயில் 1977 ல் வபற்றை
பத்தவ்வொல்விக்குப் பிறைகு இவரின அரசியல் வளர்ச்சி அம்பவ்வொந்பத்தவ்வொட்றட
பவ்வொரவ்வொளுமைனறை உறப்பினரவ்வொகத் பத்தர்ந்வத்தடுத்த்த 1989 முத்தல்
ஏறமுகமைவ்வொகபவ இருந்து அதிபர் பத்தவி வறரக்கும் வகவ்வொண்டு வந்து
பசர்த்த்தது.
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இவரின மைறனவி வபயர் ஷிரவ்வொந்தி விக்ரமைசிங்பக. 1978 ஆம் ஆண்டு
மிஸ் இலங்றகயவ்வொகத் பத்தர்ந்வத்தடுக்கப்பட்டவர். உலக அளவிலவ்வொன பல
அழகிப் பபவ்வொட்டிகளிலும் கலந்து வகவ்வொண்டவர். 1983 பமை 13 ந் பத்ததி
துரத்தி கவ்வொத்தலத்து வந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷேறவ மைணம் முடித்த்தவ்வொர்.
ரவ்வொஜபபக்ஷேவக்கு மூனற ஆண் குழந்றத்தகள். அதில் ஒருவர்
இப்பபவ்வொது அப்பவ்வொறவப் பபவ்வொல வளர்ந்து வரும் இளம் அரசியல்வவ்வொதி.
இலங்றகயில் ஆண்ட அரசியல்வவ்வொதிகள் நடத்திய பவ்வொத்தயவ்வொத்திறரறயப்
பபவ்வொலபவ இவரும் 1992 ஆம் ஆண்டுப் பிபரமைத்தவ்வொசவ்வொவிற்கு எதிரவ்வொக
நடத்திக் கவ்வொட்டிய பவ்வொத்தயவ்வொத்திறர த்தவ்வொன இவரின வபயறர இலங்றக
முழுக்கப் பரப்ப உத்தவியது. 1994 ஆம் ஆண்டுச் சந்திரிகவ்வொ
குமைவ்வொரதுங்பக இவறரத் த்தனது மைந்திரிசறபயில் வத்தவ்வொழிலவ்வொளர்
முனபனற்றைத் துறறை அறமைச்சரவ்வொக நியமித்த்தவ்வொர். வத்தவ்வொடர்ந்து மீனவளத்
துறறை அறமைச்சரவ்வொனவ்வொர்.
ஏற்கனபவ சந்திரிகவ்வொவக்கு உத்தவியவ்வொய் பவ்வொதுகவ்வொப்புத் துறறையில்
இருந்த்தவர் அவரது மைவ்வொமைவ்வொ.
ஆனவ்வொல் பத்தவிக்கு வந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷே த்தனது த்தம்பி பகவ்வொத்த்தபயவ்வொறவ
பவ்வொதுகவ்வொப்பு வசயலவ்வொளரவ்வொக அமைர றவத்த்தவ்வொர்.
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பகவ்வொத்த்தபவ்வொய பமை 1972 ல் இலங்றக இரவ்வொணுவத்தில் இரண்டவ்வொம் நிறல
வலஃப்டினனடவ்வொக பவறலக்குச் பசர்ந்த்தவர்.
இவரின முழுப்வபயர் ஜவ்வொர்ஜ் நந்த்தபசனவ்வொ பகவ்வொத்த்தபய ரவ்வொஜபபக்ஷே., 1980
ல் வரஜவமைண்டின த்தளபதியவ்வொக உயர்ந்த்தவர். ஓய்வ வபறை பவண்டிய
இறதி கவ்வொலத்தில் ரவ்வொணுவ பயிற்சி கல்லூரியில் பவறலக்குச் பசர்ந்து
இளம் இரவ்வொணுவ வீரர்கறள உருவவ்வொக்கிக் வகவ்வொண்டுருந்த்தவர். 1992 ல்
அவமைரிக்கவ்வொவில் குடிபயறி அந்த்த நவ்வொட்டின குடியுரிறமைறயயும்
வபற்றருந்த்தவர்.
2005 ல் ஆட்சிக்கு வந்த்த அண்ணணுக்கு வவ்வொழ்த்துச் வசவ்வொல்ல
வந்த்தவறர மைகிந்த்தவ்வொ பவ்வொதுகவ்வொப்புச் வசயலவ்வொளரவ்வொக அமைர றவத்த்தவ்வொர். த்தம்பி
உறடயவ்வொன பறடக்கு அஞ்சவ்வொன எனபது பபவ்வொல ஆட்சியின
வத்தவ்வொடக்கத்திபலபய அட்டகவ்வொசமைவ்வொக ஒவவவவ்வொனறறையும் வசயல்படுத்த்த
வத்தவ்வொடங்கினர்.

447

மைகிந்த்தவ்வொ ரவ்வொஜபபக்ஷே ஆட்சியில் அமைர்ந்த்ததும் முத்தன வசய்த்த முத்தல்
பவறல பவ்வொதுகவ்வொப்பு மைற்றம் நிதித்துறறை த்தன றகயில் றவத்துக்
வகவ்வொண்டது.
அடுத்து யவ்வொழ்பவ்வொணத் த்தளபதி சரத் வபவ்வொனபசகவ்வொறவ ரவ்வொணுவ
த்தளபதியவ்வொக்கியது. வபவ்வொனபசகவ்வொ 1970 ல் த்தறரப்பறட வீரரவ்வொகச் சிம்ஹவ்வொ
வரஜவமைண்டில் பவறலக்குச் பசர்ந்த்தவர். 1950 டிசம்பர் 18 ல்
பிறைந்த்தவர். சந்திரிகவ்வொ ஆட்சியில் விடுத்தறலப்புலகளுடன நடந்த்த பல
பபவ்வொரில் முக்கியப் பங்கு வகித்த்தவர். விடுத்தறலப்புலகளின
வீரச்வசறிந்த்த யவ்வொழ்பவ்வொணத்தில் நறடவபற்றை சமைரில் சிக்கி
கவ்வொப்பற்றைப்பட்டவர்.
வடக்குப் பகுதிக்கு த்தறலறமையக த்தறலவரவ்வொகச் வசயலவ்வொற்றியவர்.
மைகிந்த்தவ்வொ ஆட்சிக்கு வந்த்த சீஃப் ஆஃப் ஸ்டவ்வொப் பத்தவியில் இருந்த்த பபவ்வொது
இவருக்கு முனனவ்வொல் வரிறசயில் இருந்த்தவர்கறளத் த்தள்ளிவிட்டு
இவறர மைகிந்த்தவ்வொ ரவ்வொணுவ த்தளபதியவ்வொகக் வகவ்வொண்டு வந்த்தவ்வொர். இவருக்கு
அந்த்தத் த்தகுதி இருந்த்தது எனபபத்தவ்வொடு இவரின கடந்த்த கவ்வொல
அனுபவங்கள் த்தனக்குத் பத்தறவப்படும் எனபபத்தவ்வொடு த்தம்பி
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பகவ்வொத்த்தபவ்வொயவடன ஒனறைவ்வொகப் பணியவ்வொற்றிவர் எனறை முறறையில் மைகிந்த்தவ்வொ
இவருக்கு முக்கியத்துவம் வகவ்வொடுத்து முனனவ்வொல் வகவ்வொண்டு வந்த்தவ்வொர்.
கறடசியவ்வொக இலங்றகயில் ஆட்சிக்கு வரும் ஒவவவவ்வொரு
ஆட்சியவ்வொளர்களும் வசய்யும் சம்பிரவ்வொத்தயக் கடறமையவ்வொன இந்தியவ்வொறவ
வந்து பவ்வொர்த்துக் குசலம் விசவ்வொரித்த்தது.
மைகிந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷே, பகவ்வொத்த்தபயவ்வொ ரவ்வொஜபபக்ஷே, சரத்வபவ்வொனபசகவ்வொ.
பிரபவ்வொகரன இதுவறரயில் எதிர்பவ்வொர்ககவ்வொத்த த்தந்திரம், முரட்டுத்த்தனம்,
களமைவ்வொடிய அனுபவ வபற்றை இந்த்தப் புதிய மூவர் கூட்டணி உருவவ்வொனது
பிரபவ்வொகரன பயவ்வொசித்து இருக்கக்கூடும்?
புதியவரவ்வொன மைகிந்த்தவ்வொவக்கு எனன வத்தரியும்? எனன சவ்வொதிக்க முடியும்?
எனறை பநவ்வொக்கம் இங்கிருந்து த்தவ்வொன அடிபடத் வத்தவ்வொடங்கியது.
இத்தற்கு பமைலவ்வொக மைகிந்த்தவ்வொவக்கு முக்கிய ஆத்தரவ வகவ்வொடுத்துக்
வகவ்வொண்டுருப்பது சிங்கள இனவவ்வொத்த கட்சியவ்வொன பஜவிபி..
ரவ்வொஜபபக்ஷேவவ்வொல் அவர்கறளப் பறகத்துக் வகவ்வொள்ள முடியுமைவ்வொ? நவ்வொட்டின
அறமைதிறய அப்புறைம் பவ்வொர்த்துக் வகவ்வொள்ளலவ்வொம். த்தனனுறடய
மைவ்வொமைவ்வொவிடம் கற்றக் வகவ்வொண்டறத்த, முனனவ்வொல் பபவ்வொட்டுக் வகவ்வொள்ளும்
துண்றட சரிவசய்த்தபடி உள்பள அலட்டிக் வகவ்வொண்டுருப்பவர்கறளக்
கணக்கு எடுக்கத் வத்தவ்வொடங்கினர்.
இப்பபவ்வொது இவர்கள் கண்களில் முத்தலல் வத்தனபட்டது இலங்றக
பவ்வொரவ்வொளுமைனறைத்திற்குள் வந்து மைக்கள் பசறவ வசய்து வகவ்வொண்டுருக்கும்
த்தமிழர்களின ஜனநவ்வொயக கவ்வொவல்ர்கள்.
பவட்றட நவ்வொய் பபவ்வொல பவட்றடயவ்வொடத் வத்தவ்வொடங்கினர்.
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மைட்டக்களப்பு நவ்வொடளுமைனறை உறப்பினர் பஜவ்வொசப் பரரவ்வொஜசிங்கம் டிசம்பர்
24 2005 ல் நள்ளிரவ மைட்டக்களப்பில் கிறிஸ்து பிறைப்பு நவ்வொள்
வழிபவ்வொட்டில் கலந்து வகவ்வொண்டுருந்த்த பபவ்வொது உள்பள றவத்து சுட்டுக்
வகவ்வொல்லப்பட்டு முத்தல் பலறய வத்தவ்வொடங்கி றவத்த்தனர்.
இவருக்கு அடுத்து வனனியசிங்கம் விக்பனஸ்வரன பவ்வொரவ்வொளுமைனறை
பவறலக்கவ்வொகச் வசல்லும் வழியில் ஏப்ரல் 7 2006 சுட்டுக்
வகவ்வொல்லப்பட்ட பபவ்வொது ஒரு பகுதி முடிவக்கு வந்த்தது. நவ்வொடவ்வொளுமைனறை
உறப்பினர் பத்தர்வ பட்டியலல் இருந்த்த ஆறமுகம் வசந்தில்நவ்வொத்தன,
யவ்வொழ்பவ்வொண நவ்வொடவ்வொளுமைனறை உறப்பினர் நடரவ்வொஜவ்வொ ரவிரவ்வொஜ், அம்பவ்வொறறை
நவ்வொடவ்வொளமைனறை முனனவ்வொள் உறப்பினர் சந்திர பநரு எனற வத்தவ்வொடங்கி
இவர்களின பவட்றடயவ்வொடல் வத்தவ்வொடர்ந்து வகவ்வொண்டுருந்த்தது.
இந்த்தக் கணக்கில் முக்கியமைவ்வொன ஒரு நபர் உண்டு.
புலம் வபயர்ந்த்த த்தமிழ் மைக்களவ்வொல் அதிகம் படிக்கப்பட்டுக்
வகவ்வொண்டுருந்த்த புலகள் ஆத்தரவ இறணயத்தளத்றத்த நடத்திக்
வகவ்வொண்டுருந்த்த பத்திரிக்றகயவ்வொளர் த்தர்மைரத்தினம் எனறை த்தரவ்வொகிச்
சிவரவ்வொம்.
ஒவவவவ்வொருவறரயும் சுற்றி வறளத்து உள்வட்டம் வவளிவட்டம்
ஒவவவவ்வொனறின கணக்குகறளயும் பவ்வொர்த்துப் பவ்வொர்த்துச் வசயல்படுத்திக்
வகவ்வொண்டுருந்த்தனர்.
வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளில் உள்ள ஊடக மைக்கறள மிரட்டலல்
வத்தவ்வொடங்கி ஆள் கடத்த்தல் வறரக்கும் நடந்பத்தறை இத்தற்கிறடபய
இரவ்வொணுவத்தினருடன பசர்ந்து வகவ்வொண்டு விடுத்தறலப்புலகளுக்கு
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எதிர் அணியில் இருந்த்த ஆயுத்த குழுக்களும் ஆள் கவ்வொட்டி
பவறலகறளச் வசய்து வகவ்வொண்டுருந்த்தனர்.
பமைறலநவ்வொடுகளின அழுத்த்தம் வமைதுவவ்வொக பமைபல வரத் வத்தவ்வொடங்கியது.
பகவ்வொத்த்தபயவ்வொவின த்தத்துவம் மிக எளிறமையவ்வொனது.
எதிரிகள் முக்கியம். அறத்தவிட எதிரிகளுக்கு உத்தவி
வகவ்வொண்டுருப்பவர்கள் அறத்த விட முக்கியம்.
அறத்தபய வத்தவ்வொடக்கத்திபலபய பகவ்வொத்த்தபயவ்வொ வத்தளிவவ்வொகச் வசய்ய மைனித்த
உரிறமைக் கழகம் அறிக்றக விடும் அளவிற்கு வந்து நினறைது. த்தனது
முயற்சியில் மைனம் த்தளரவ்வொத்த விக்ரமைவ்வொதித்த்தன பபவ்வொலத் த்தனனுறடய
கடறமைகறள ஒவவவவ்வொனறைவ்வொக ரசித்து ருசித்துக் பகவ்வொத்த்தபயவ்வொ வசய்து
வகவ்வொண்டுவர உள்பளயிருந்த்த பத்திரிக்றககள் கூட வமைபௌனிக்கத்
வத்தவ்வொடங்கியது.
இம் எனறைவ்வொல் சிறறைவவ்வொசம். ஏன எனறைவ்வொல் சிவபலவ்வொக பத்தவி.
நவ்வொர்பவ தூதுவர் எரிக் பசவ்வொல்றகம் பிரபவ்வொகரனுடன நடத்திய பபச்சு
வவ்வொர்த்றத்தக்குப் பிறைகு வஜனிவவ்வொவில் நடத்த்தப்படும் பபச்சு
வவ்வொர்த்றத்தகளில் கலந்து வகவ்வொள்வத்தவ்வொக விடுத்தறலப் புலகள் இயக்கம்
அறிவித்த்தது. விடுத்தறலப்புலகளின அறிவிப்புக்கு மைகிந்த்தவ்வொ அரசு
பவவறைவ்வொரு வறகயில் பரிசு வகவ்வொடுத்த்தது. விடுத்தறலப்புலகளின பமைஜர்
கபிலன சுட்டுக் வகவ்வொல்லப்பட்டபத்தவ்வொடு விடுத்தறலப்புலகளின நடத்திக்
வகவ்வொண்டுருந்த்த புனர்வவ்வொழ்வ கழகத்தின 3 ஊழியர்கறளயும்
அரசுபறடகளுடன வசயல்பட்டுக் வகவ்வொண்டுருந்த்த ஆயுத்தபறடகள்
கடத்திச் வசனறைனர்.
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பபசியபடி வஜனிவவ்வொ மைவ்வொநவ்வொட்டில் அரசு சவ்வொர்பில் வகவ்வொடுக்கப்பட்ட பபவ்வொர்
நிறத்த்த ஒப்பந்த்தத்றத்த அரசு நிறறைபவற்றைக்கூடவ்வொது எனற ஜவ்வொதிக
வஹல உறமைய கட்சி கூச்சலட அறனத்துக்கட்சி கூட்டம் மைகிந்த்தவ்வொவவ்வொல்
கூட்டப்பட்டது. பவ்வொரவ்வொளுமைனறை த்தமிழ் பத்தசிய கூட்டறமைப்பு
உறப்பினர்களுக்கு மைட்டும் அறழப்புக் வகவ்வொடுக்கவ்வொமைல் சிங்கள
இனவவ்வொத்த கட்சிகறள றவத்துக் கூட்டத்றத்த நடத்தி கும்மி த்தட்டி முடித்து
றவத்த்தவ்வொர்.
கூட்டத்தின கூக்குரலவ்வொக எழுந்த்த அறமைதி பபச்சு வவ்வொர்த்றத்த எனறை
வபயரில் பஞ்சவ்வொயத்துச் வசய்து வகவ்வொண்டுருக்கும் நவ்வொர்பவறய நீக்க
பவண்டும் எனபபத்தவ்வொடு முடிவக்கு வந்த்தது. மைற்வறைவ்வொரு அதிர்ஷ்ட
வவ்வொய்ப்பு மைகிந்த்தவ்வொ கவ்வொதுக்குச் வசய்தியவ்வொக வர அடுத்த்தக் கட்ட நகர்வகள்
அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன உண்றமையிபலபய நகரத் வத்தவ்வொடங்கியது..

சரத் வபவ்வொனபசகவ்வொ வகவ்வொடுத்த்த த்தகவலவ்வொன கருணவ்வொ உத்தவிபயவ்வொடு
விடுத்தறலப்புலகறள இரவ்வொணுவ ரீதியவ்வொகத் பத்தவ்வொற்கடிக்க முடியும் எனற
முடிவவ்வொகக் கவ்வொரியங்கள் நடந்பத்தறைத் வத்தவ்வொடங்கியது
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12. சீனவ்வொ -- முத்துமைவ்வொறல திட்டம்
இப்பபவ்வொது மைகிந்த்த ரவ்வொஜபபக்ஷே. த்தன த்தம்பி பகவ்வொத்த்தபய மூலம் உள்பள
நடத்திக் வகவ்வொண்டிருந்த்த வீரவிறளயவ்வொட்டுகறளக் கவனித்துக்
வகவ்வொண்டிருந்த்தறத்தப் பபவ்வொலபவ மைற்வறைவ்வொரு கவ்வொரியத்திலும் கவனமைவ்வொக
இருந்த்தவ்வொர். விடுத்தறலப்புலகறளக் கூண்படவ்வொடு அழித்து முடிக்க
பவண்டும்.
கவ்வொரணம் அந்த்த அளவக்கு உள்பளயிருந்த்த சிங்கள இனவவ்வொத்த
கட்சியவ்வொன பஜவிபி மைகிந்த்தவ்வொறவ படவ்வொய்படுத்திக் வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொர்கள்.
கூட்டணியின பபவ்வொது பபவ்வொட்ட ஒப்பந்த்தங்கறளத் திரும்பத் திரும்ப
ரவ்வொஜபபக்ஷேவக்கு நிறனவூட்டிக் வகவ்வொண்டிருந்த்தனர்.
விடுத்தறலபுலகறள இரவ்வொணுவ ரீதியவ்வொகத் பத்தவ்வொற்கடிக்க பவண்டும்.
இது பஜவிபியின முக்கியக் வகவ்வொள்றகயவ்வொக இருந்த்தது. பஜவிபிறய விடப்
புலகறள ஒழித்பத்த ஆக பவண்டும் எனற மைகிந்த்தவ்வொவக்கும் உள்
மைனதில் ஆறச த்தவ்வொன. ஆனவ்வொல் பபவ்வொர் எனறைவ்வொல் ஆயுத்தங்கள்
பவண்டும். அத்தற்கு மைவ்வொளவ்வொத்த பணம் பவண்டும்? எனன வசய்யமுடியும்
எனற ஒவவவவ்வொனறின சவ்வொத்தகப் பவ்வொத்தகங்கறளப் பட்டியலட்டுப்
பவ்வொர்த்த்தவ்வொர்.
எந்த்த பமைற்கித்திய நவ்வொடுகளும் இலங்றகயின வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொர
அபிவிருத்திக்கு எனற பகட்டவ்வொல் அறனவருபமை பணம் த்தரத்
த்தயவ்வொரவ்வொகயிருக்கிறைவ்வொர்கள்.
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ஆனவ்வொல் இரவ்வொணுவ ரீதியவ்வொன முனபனற்பவ்வொடுகளுக்கு ஒரு
பயபுள்றளகளும் திரும்பிப் பவ்வொர்க்கத் த்தயவ்வொரவ்வொக இல்றல. ரணில்
கவ்வொலத்தில் வஜனிவவ்வொ ஒப்பந்த்தம் பபவ்வொட்டபிறைகு ஒவவவவ்வொரு நவ்வொட்டிலும்
பபவ்வொய் இலங்றகயவ்வொல் பிச்றச எடுக்க முடிந்த்தது. ஆனவ்வொல் இப்பபவ்வொது
எனன வசய்வது? எறத்தச் வசவ்வொல்ல பகட்பது. விடுத்தறலப்புலகறள
இரவ்வொணுவ ரீதியவ்வொகத் பத்தவ்வொற்கடிக்க பவண்டும் எனறைவ்வொல் எவரவ்வொவது
பணம் த்தருவவ்வொர்களவ்வொ?
பபவ்வொய்யவ்வொ பபவ்வொ.. பபவ்வொய் உள்பளயிருக்கும் புள்ளகுட்டிகறளப்
படிக்கறவக்கப் பவ்வொருய்யவ்வொ எனற எட்டி உறத்தத்து அனுப்பிவிடுவவ்வொர்கள்.
இறடயிறடபய புலகறள அடித்து ஒடுக்க முற்பட்ட பபவ்வொது இந்த்த
பமைற்கித்திய நவ்வொடுகள் த்தவ்வொன சமைவ்வொத்தவ்வொனம் எனறை புறைவ்வொறவ
பறைக்கவிட்டவ்வொர்கள்.
எனன ஆச்சு?
விடுத்தறலப்புலகள் வகவ்வொழும்பு அரசறவக்கு வரவ்வொத்தது த்தவ்வொன மிச்சம்.
அந்த்த அளவக்கு முனபனறிவிட்டவ்வொர்கள். இறத்த இப்படிபய
றவத்திருக்கக்கூடவ்வொது?
எனன வசய்யலவ்வொம்?
இந்தியவ்வொவில் இப்பபவ்வொதுள்ள மைனபமைவ்வொகன சிங் அரசவ்வொங்கம் எத்த்தறன
உத்தவிகள் வசய்து வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொலும் அத்தன ஒவவவவ்வொனறக்கும்
பினனவ்வொலும் ஓரவ்வொயிரம் விசயங்கறள விட்டுக்வகவ்வொடுத்து த்தவ்வொன
இந்தியவ்வொவின உத்தவிறயப் வபறை முடிகினறைது.
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கவ்வொலம் கவ்வொலமைவ்வொக இந்தியவ்வொ நம் பமைல் சவவ்வொரி வசய்வறத்த
அனுமைதிக்கக்கூடவ்வொது? நவ்வொம் த்தவ்வொன அவர்கறளக் குனிய றவத்து கும்மி
த்தட்ட பவண்டும். அத்தற்கு நமைக்கு ஒபர ஆள் சீனவ்வொ த்தவ்வொன.
பவ்வொர்க்கலவ்வொம் !
ஒரு ஆட்டம் ஆடி பவ்வொர்த்து விடலவ்வொம் எனறை மைகிந்த்தவ்வொ நிறனத்த்தபடிபய
அடுத்த்தக் கட்ட நகர்வகள் நகர ஆரம்பித்த்தது. த்தம்பி பகவ்வொத்த்தபய மூலம்
உள்பளயிருக்கும் ஜனநவ்வொயகவவ்வொதிகள் முத்தல் சந்பத்தகப்படுபவர்கள்
வறரக்கும் புறத்தக்குழிக்குள் அனுப்பும் பணியும் சுணங்கவ்வொமைல் பபவ்வொய்க்
வகவ்வொண்படயிருந்த்தது. ஆனவ்வொல் த்தம்பியின பணி வத்தவ்வொடர்ந்து முனபனறை
பவண்டுவமைனறைவ்வொல் ஆயுத்தங்கள் பத்தறவ. அத்தற்குச் சீனவ்வொறவ
இலங்றகயின பங்கவ்வொளியவ்வொக மைவ்வொற்றை பவண்டும் எனற நிறனத்துக்
வகவ்வொண்ட மைகிந்த்தவ்வொ அத்தனபடிபய வசயல்பட ஆரம்பித்த்தவ்வொர்.
ஆனவ்வொல் இந்தியவ்வொறவப் பறகத்துக் வகவ்வொள்ள முடியவ்வொது. 2008 ஆம்
ஆண்டு இந்தியவ்வொவின விருப்பதிற்பகற்றை இலங்றக சந்றத்தறய
Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)
முழுறமையவ்வொக இந்தியவ்வொவிற்கவ்வொகத் திறைந்து விடத் த்தயவ்வொரவ்வொக இருந்த்த
பபவ்வொதிலும் நிச்சயம் ஒர் அளவக்கு பமைல் இந்தியவ்வொறவப் பக்கத்தில்
றவத்துக் வகவ்வொள்ள முடியவ்வொது. இந்தியவ்வொவின கூட உருவவ்வொகப் பபவ்வொகும்
ஒப்பந்த்தவமைனறைவ்வொலும், பபவ்வொரும், பபவ்வொருக்குப் பினனவ்வொல் உருவவ்வொன
த்தமிழர் அழிப்புகறளத் த்தமிழ்நவ்வொட்டில் எழும் கூக்குரல் திறசதிருப்பி
விடக்கூடும்.
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ஆனவ்வொல் நிச்சயம் மைற்றைவர்கள் பபவ்வொல இந்தியவ்வொறவ ஓர் அளவக்கு
பமைல் சவ்வொர்ந்து இருக்கவ்வொமைல் இருக்கச் சீனவ்வொறவ இலங்றகயின
முக்கியமைவ்வொன பங்கவ்வொளியவ்வொக மைவ்வொற்றை பவண்டும்.
சந்திரிகவ்வொ, ரணில் ஏற்கனபவ பத்தவ்வொற்றைது பபவ்வொல் நவ்வொமும் இந்த்த முறறை
பத்தவ்வொற்றப் பபவ்வொய்விடக்கூடவ்வொது இது பபவ்வொனறை பிரச்சறனகள் வரவ்வொமைல்
இருக்க பவண்டுவமைனறைவ்வொல் சீனவ்வொவின உத்தவி நமைக்கு வரவ்வொம்பத்
பத்தறவ. பமைலும் 1957 ஆம் ஆண்டு முத்தல் சீனவ்வொவடன கூடிய
புரிந்துணர்வ இனற வறரக்கும் நனறைவ்வொகபவ உள்ளது.
இவவவ்வொற மைகிந்த்தவ்வொ மைனதில் நிறனத்துக் வகவ்வொண்டிருந்த்தறத்தப் பபவ்வொலபவ
சீனவ்வொவம் மைற்வறைவ்வொரு கணக்கு பபவ்வொட்டுக் வகவ்வொண்டிருந்த்தது.
அவமைரிக்கவ்வொவடன இந்தியவ்வொ பசர்ந்து வகவ்வொண்டு அடிக்கும்
லூட்டிகளுக்கு அளவில்லவ்வொமைல் பபவ்வொய்க் வகவ்வொண்படயிருக்கிறைது.
அவமைரிக்கவ்வொ வணக்கம் எனற வசவ்வொனனவ்வொபல இந்திய
அரசியல்வவ்வொதிகள் சவ்வொஷ்டவ்வொங்கமைவ்வொகக் கீபழபய விழுந்து கும்பிட்டுக்
வகவ்வொண்டிருக்கிறைவ்வொர்கள்.
இறத்த இப்படிபய விட்டுவிட்டவ்வொல் நமைக்குப் பினனவ்வொல் பல வித்தமைவ்வொன
பிரச்சறனகள் உருவவ்வொகக்கூடும். இந்தியவ்வொறவத் வத்தற்கவ்வொசியவ்வொவில்
த்தனிறமைப்படுத்த்த பவண்டுவமைனறைவ்வொல் இலங்றகறய நவ்வொம் பயனபடுத்திக்
வகவ்வொள்ள பவண்டும்.
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இத்தன கவ்வொரணமைவ்வொகத் த்தவ்வொன சீனவ்வொ த்தனது முத்துமைவ்வொறல எனறை திட்டத்றத்த
உருவவ்வொக்க ஆரம்பித்த்தது.
சீன அரசின வகவ்வொள்றகயவ்வொன வங்கவ்வொள பத்தசம், பர்மைவ்வொ,
இந்பத்தவ்வொபனஷியவ்வொ, மைபலசியவ்வொ, சிங்கப்பூர் பபவ்வொனறை நவ்வொடுகளுடன
வகவ்வொண்ட வகவ்வொள்றககளவ்வொல் திட்டமிட்டு நகர்த்த்த வத்தவ்வொடங்கின.
படத்தில் சுட்டிக் கவ்வொட்டப்பட்டுள்ள நட்சத்திர குறீயிடுகள் முழுறமையும்
சீனவ்வொவின திட்டமைவ்வொனத்தவ்வொக இருக்கிறைது.
மைத்திய கிழக்கு நவ்வொடுகறளபய சீனவ்வொ த்தனது எரிவபவ்வொருள்
பத்தறவகளுக்கவ்வொக எதிர்பவ்வொர்த்து கவ்வொத்துக் வகவ்வொண்டிருக்கிறைது.
இங்கிருந்து சீனவ்வொறவ பநவ்வொக்கிச் வசல்லும் எண்வணய் கப்பல்களின
பவ்வொதுகவ்வொப்பு எனபது சீனவ்வொ அரசுக்கு மிக முக்கியமைவ்வொனத்தவ்வொகும். இத்தறனச்
சவ்வொத்தியப்படுத்துவற்கவ்வொகபவ சீனவ்வொ எகிப்தில் வத்தவ்வொடங்கிப் பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொன
இலங்றக, வங்கவ்வொளபத்தசம், பர்மைவ்வொ, த்தவ்வொய்லவ்வொந்து ஆகிய நவ்வொடுகளில்
த்தனது கவ்வொல்கறளப் பலமைவ்வொக ஊனறிக் வகவ்வொள்ள பவண்டும்.
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ஒவவவவ்வொரு வசயல்பவ்வொடுகளும் த்தங்களது கண்கவ்வொணிப்பு மூலம்
கவனிக்க முடியும். இத்தன கவ்வொரணமைவ்வொக்கத்த்தவ்வொன அந்த்தந்த்த நவ்வொடுகளுறடய
கடற்பறடயுடன த்தனது கடற்பறடறய ஒனற பசர்ந்து வசய்ல்பட றவக்க
விரும்புகினறைது.
பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொனின (Gwadar),க்வவ்வொடவ்வொர், வங்கவ்வொள பத்தசத்தின சிட்டவ்வொங்,
பர்மைவ்வொவின சிட்வி, (Sittwe), த்தவ்வொய்லவ்வொந்தின (Kra Canal) க்ரவ்வொ கவ்வொல்வவ்வொய்,
வியட்நவ்வொமிற்கு 500 றமைல் கிழக்கில் அறமைந்துள்ள (Woody
Islands)வடி ஐபலண்டு விமைவ்வொனத்த்தளம், சீனவ்வொவின றஹனவ்வொன தீவ
பபவ்வொனறை இடங்களில் சீனவ்வொவின கடற்பறட நிறல வகவ்வொள்வத்தற்கவ்வொகப்
பணிகள் நடந்து வருகினறைது.
இந்த்தப் பவ்வொதுகவ்வொப்பு ஏற்பவ்வொடுகளுடன சீனவ்வொ இலங்றகயிடம் விரும்பி
பகட்பது கடற்கறர நகரமைவ்வொன ஹம்பன பத்தவ்வொட்டவ்வொ, இறத்தச் சீனவ்வொ மிகப்
வபரிய சரக்குப் வபட்டமைவ்வொக வளர்த்வத்தடுக்க விரும்புகினறைது எனபவ
த்தவ்வொன சீனவ்வொ இந்தியப் வபருங்கடலல் த்தனது நீண்ட நவ்வொள் பவ்வொதுகவ்வொப்பின
வபவ்வொருட்டு இந்த்த முத்துமைவ்வொறலத் திட்டத்றத்தச் வசயல்படுத்த்த
விரும்புகினறைது. இத்தறனப் புரிந்து வகவ்வொண்ட மைகிந்த்தவ்வொ நிச்சயம் சீனவ்வொ
நமைக்கு உத்தவம் எனற உறதியவ்வொக நம்பினவ்வொர்.
ரவ்வொஜபபக்ஷே த்தனது த்தம்பி பகவ்வொத்த்தபயவிடம் உன கடன பணி வசய்து
கிடப்பபத்த எனற ஆசி வழிங்கி விட்டு அடுத்த்தக் வகவ்வொள்முத்தல்
பவறலயில் இறைங்கினவ்வொர்
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13. சீனவ்வொவின கண்பவ்வொர்றவயில் இந்தியவ்வொ
" இலங்றக அரசுக்குச் வசவ்வொந்த்தமைவ்வொன வசவ்வொத்திறண நட்பு நவ்வொட்டவருக்குப்
பகிர்ந்து வகவ்வொடுப்பபவ்வொம். இத்தன மூலம் அவர்களின நனமைதிப்றபயும்
நட்றபயும் வபறபவவ்வொம். இவவவ்வொற வபற்றை துறணறயக் வகவ்வொண்டு
இந்தியவ்வொவின இரவ்வொணுவ த்தறலயீடுகளிலருந்து இலங்றகறயக்
கவ்வொப்பபவ்வொம்"
1977 ஆம் ஆண்டு வஜயவர்த்பன கூறிய வவ்வொசகம் இது.
கவ்வொரணம் வத்தவ்வொடக்கம் முத்தபல இலங்றக ஆட்சியவ்வொளர்களுக்கு
இந்தியவ்வொவின மைகவ்வொ எரிச்சல். அத்தற்கவ்வொன கவ்வொரணத்றத்தயும் வசனறை
அத்தியவ்வொயத்தில் பவ்வொர்த்பத்தவ்வொம். இந்தியவ்வொ இலங்றகயில் உருவவ்வொக்கியுள்ள
வத்தவ்வொழில் முத்தலீடுகளின மூலம் அதிக லவ்வொபத்றத்த ஈட்டிக்
வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொலும் அவவப்பபவ்வொது உள்பள வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டிருக்கும் த்தமிழர்கறள றவத்துக் வகவ்வொண்டு மிரட்டிக்
வகவ்வொண்டிருப்பபத்த முக்கியக் கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்த்தது.
2003 வசப்டம்பர் மைவ்வொத்தத்தில் ரணில் விக்ரமைசிங்பக சீனவ்வொ வசனறிருந்த்த
பபவ்வொதிலும்
முழுறமையவ்வொன புரிந்துணர்றவ உருவவ்வொக்க முடியவில்றல. ஆனவ்வொல்
இலங்றகறயத் த்தவ்வொக்கிய ஆழிப்பபரறலயின த்தவ்வொக்கத்த்தவ்வொல் 2004
டிசம்பருக்கு பிறைபக சீனவ்வொவின பவ்வொர்றவ சற்ற மைவ்வொறைத் வத்தவ்வொடங்கியது.
இலங்றகயின மீது இப்பபவ்வொது சற்ற பமைம்பட்ட கரிசனம்
உருவவ்வொகியிருந்த்தது. கவ்வொரணம் சீனவ்வொ த்தனது ஆயுத்தக்கிடங்றக
உருவவ்வொக்கியிருந்த்த கல்பல எனறை கடற்கறர பகுதியில்

459

ஆழிப்பபரறலகள் உருவவ்வொக்கியிருந்த்த சீரழிறவ பபவ்வொக்க இலங்றகக்கு
14 லட்சம் டவ்வொலர் வழங்கியது.
இத்தன வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொகச் சந்திரிகவ்வொறவ சீனவ்வொ த்தங்களது நவ்வொட்டுக்கு
வரவறழத்து அடுத்த்தக் கட்டத்திற்கவ்வொன வசயல்பவ்வொடுகறளச் வசய்யத்
வத்தவ்வொடங்கியது.
வத்தன இலங்றகயில் இருந்த்த ஹம்பனபத்தவ்வொட்டவ்வொ துறறைமுகத்றத்த
விரிவபடுத்துவத்தற்கும், அங்கு ரவ்வொட்சத்த எண்வணய் கலனகறள
அறமைப்பத்தற்கும், பமைற்கு இலங்றகயில் புத்த்தளத்திற்கு அருகவ்வொறமையில்
அமைர்ந்துள்ள பநவ்வொபரவ்வொச்பசவ்வொறலக் கடற்கறர கிரவ்வொமைத்தில் 900
வமைகவ்வொவவ்வொட் திறைனுள்ள அனல் மின நிறலயம் ஒனறறை
அறமைப்பத்தற்கும் சீனவ்வொவின உத்தவி பத்தறவவயனற சந்திரிகவ்வொ சீனவ்வொ
வசனறிருந்த்த பபவ்வொது அவர்களிடம் பகவ்வொரிக்றக றவத்த்தத்தவ்வொர்.
இலங்றக றவத்த்த பகவ்வொரிக்றககள் சீனவ்வொவக்கு மிகுந்த்த மைகிழ்ச்சிறய
அளித்த்தது. ஏன எனில் ஹம்பனபத்தவ்வொட்டவ்வொ சீனவ்வொவின கீழ்வரும்
பட்சத்தில் இந்துமைகவ்வொ சமுத்திரத்தில் மைத்திய கிழக்கு நவ்வொடுகளில் இருந்து
சீனவ்வொறவ பநவ்வொக்கி வந்து வகவ்வொண்டிருக்கும் எரிவபவ்வொருள் நிரம்பிய
கப்பல்கறளக் கண்கவ்வொணிப்பது எளித்தவ்வொகிவிடும்.
பமைலும் பநவ்வொபரவ்வொச்பசவ்வொறலயின மின நிறலயம் அறமைக்கும்பட்சத்தில்
70 கீமீ வடபமைற்கு அருபகயுள்ள பசதுசமுத்திர திட்டத்திறனத் த்தங்கள்
கண்கவ்வொணிப்பில் வகவ்வொண்டு வந்து விடமுடியும்.
2004 ஏபரல் முத்தல் 2006 ஜுறல வறரக்கும் இலங்றக
இரவ்வொணுவத்தினர் விடுத்தறலப்புலகளின மீது இரவ்வொணுவ ரீதியவ்வொன
த்தவ்வொக்குத்தல்கறளக் வகவ்வொஞ்சம் வகவ்வொஞ்சமைவ்வொக அதிகப்படுத்திக்
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வகவ்வொண்படயிருந்த்தது. ரணிலும் ஆட்டத்றத்த விட்டு விலகி
மைவ்வொஜயவ்வொகிவிட் இப்பபவ்வொது மைகிந்த்தவ்வொவக்குப் பம்பர் லவ்வொட்டரி பபவ்வொல
ஒவவவவ்வொனறம் பழமைவ்வொக மைவ்வொறைத் வத்தவ்வொடங்கியது.
இப்பபவ்வொது மைகிந்த்தவ்வொவக்குச் சீனவ்வொறவ வவறம் ஆயுத்த வியவ்வொபவ்வொரியவ்வொகப்
பவ்வொர்ப்பறத்த விட இலங்றகயின முக்கியமைவ்வொன கூட்டளியவ்வொக மைவ்வொற்றிக்
வகவ்வொள்ள பவண்டிய அவஸ்யத்றத்த உணர்ந்து ஒவவவவ்வொரு அடிறயயும்
கவனமைவ்வொக எடுத்து றவத்த்தவ்வொர்.
இந்தியவ்வொவடன நட்பவ்வொக இருப்பறத்த விடச் சீனவ்வொறவ மிக வநருங்கிய
கூட்டவ்வொளியவ்வொக உள்பள வகவ்வொண்டு வந்து விட்டவ்வொல் பவ்வொதிப் பிரச்சறனகள்
முடிந்துவிடும் எனற ரவ்வொஜபபக்ஷே தீர்மைவ்வொனமைவ்வொய் நம்பி அத்தற்கவ்வொன
கவ்வொரணக் கவ்வொரியங்களில் கவனம் வசலுத்தினவ்வொர். கவ்வொரணம் சீனவ்வொறவ
உள்பள வகவ்வொண்டு வந்த்தவ்வொல் சீனவ்வொவின ஆத்தரவ நவ்வொடுகளிடமிருந்து
ஏரவ்வொளமைவ்வொன உத்தவிகறள, ஆயுத்தங்கறளப் வபறை வவ்வொய்ப்பவ்வொக இருக்கும்
எனபறத்த உணர்ந்து வகவ்வொண்டவ்வொர்.
அதுவறரயிலும் புதுப்பிக்கப்படவ்வொமைலருந்த்த சீனவ்வொவின பநவ்வொரிங்க்பகவ்வொ
நிறவனத்தின ஒப்பந்த்தத்றத்தத் தூசி த்தட்டி மீண்டும் சீனவ்வொறவ உள்பள
வகவ்வொண்டு வரும் முயற்சியில் இறைங்கினவ்வொர்.
2006 ஆம் ஆண்டுக் கருப்பு ஜுறல கலவர நிறனவ நவ்வொளுக்கு
மூனறைவ்வொம் நவ்வொள் அத்தவ்வொவது ஜுறல 26 ஆம் பத்ததி இலங்றக
விமைவ்வொனப்பறடயின விமைவ்வொனங்கள் திருபகவ்வொணமைறல மைவ்வொவட்டத்திலுள்ள
மைவ்வொவில் ஆற அறணறயச் சுற்றியிருந்த்த விடுத்தறலப்புலகளின முகவ்வொம்
பமைல் வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொகக் குண்டு பபவ்வொட்டுத் த்தவ்வொக்குத்தல்கறளத்
வத்தவ்வொடங்கியது. விடுத்தறலப் புலகள் மைவ்வொவிலவ்வொற அறணறயத் த்தங்களது
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கட்டுப்பவ்வொட்டுக்குள் றவத்துக் வகவ்வொண்டு த்தண்ணீர் திறைக்க
மைறக்கிறைவ்வொர்கள் எனறை கவ்வொரணத்த்ததிற்கவ்வொக இந்த்தத் த்தவ்வொக்குத்தல் எனற
கூறியது.
இத்துடன இலங்றக அரசுக்கும் விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கத்திற்கும்
இருந்த்த சமைவ்வொத்தவ்வொன உடனபடிக்கு முறிநது வவளிப்பறடயவ்வொன
த்தவ்வொக்குத்தல்கள் உருவவ்வொகத் வத்தவ்வொடங்கியது.
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14. ரவ்வொஜபபக்ஷே அல்வவ்வொ வியவ்வொபவ்வொரி
இப்பபவ்வொது விடுத்தறலப்புலகளுக்கும், இலங்றக இரவ்வொணுவத்திற்கும்
பபவ்வொர் வவடித்து விட்டது. இலங்றகக்குள் இருந்த்த த்தமிழ் பவ்வொரவ்வொளுமைனறை
உறப்பினர்கள் முத்தல் ஆள்கவ்வொட்டிகள் மூலம் அறடயவ்வொளம் கண்டு
வகவ்வொண்டவர்கள் வறரக்கும் அழித்து முடிப்பத்தற்கு இலங்றக
இரவ்வொணுவத்திற்குப் வபரிய அளவக்கு ஆயுத்தங்கள் பத்தறவயில்றல.
ஆனவ்வொல் இப்பபவ்வொது பபவ்வொறர வத்தவ்வொடங்கியவ்வொகி விட்டது.
வவளிபய வசனற வவ்வொங்கவம் கஜவ்வொனவ்வொவில் டப்பும் இல்றல. 2006 ஆம்
ஆண்டுச் சீனவ்வொவின பநவ்வொரிங்பகவ்வொ நிறவனத்துடன கூடிய
ஒப்பந்த்தத்றத்தப் புதுப்பிக்க நிறனத்துக் வகவ்வொண்டிருக்கும் இந்த்த
பவறளயில் ஏற்கனபவ சீனவ்வொவிடமிருந்து வவ்வொங்கிய ஆயுத்தங்களுக்குக்
கடனவ்வொக 200 மில்லயன டவ்வொலர் பவற வகவ்வொடுக்க பவண்டியுள்ளது.
இப்பபவ்வொதுள்ள சூழ்நிறலயில் இந்த்தக் கடறனக் கூடத் திருப்பிக்
வகவ்வொடுக்க முடியவ்வொது. எனபவ த்தவ்வொன ரவ்வொஜபபகஷ சீனவ்வொறவ ஆயுத்த
வியவ்வொபவ்வொரியவ்வொக மைட்டும் பவ்வொர்க்க விரும்பவ்வொமைல் த்தன பநச கூட்டவ்வொளியவ்வொக
மைவ்வொற்றிக் வகவ்வொள்ள பவண்டிய அவஸ்யத்றத்த உணர்ந்த்தவ்வொர்
இனற வறரக்கும் இறதிக்கட்ட பபவ்வொர் வத்தவ்வொடங்குவத்தற்குக் கவ்வொரணம்
மைவ்வொவிலவ்வொற அறணறய விடுத்தறலப்புலகள் த்தங்கள் கட்டுப்பவ்வொட்டுக்குள்
வகவ்வொண்டு வந்து பிரச்சறன வசய்கிறைவ்வொர்கள்.

இறத்த நம்பி பவ்வொசனம் வசய்து வகவ்வொண்டிருக்கும் த்தமிழர், சிங்களர்,
முஸ்லீம் மைக்கள் பவ்வொதிப்பறடயக்கூடவ்வொது எனபத்தற்கவ்வொகபவ
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வத்தவ்வொடங்கிபனவ்வொம் எனறை இலங்றகயின கூற்றறைத்த்தவ்வொன உலகம் நம்பிக்
வகவ்வொண்டிருக்கிறைது. விடுத்தறலப்புலகபள இந்த்த யுத்த்தத்றத்தத் வத்தவ்வொடங்க
கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்த்தவ்வொர்கள் எனற த்தவ்வொன இனற வறரக்கும்
நம்பப்படுகினறைது.
ஆனவ்வொல் உண்றமை எனபது பவற?

இபத்த கவ்வொலகட்டத்தில் ஐபரவ்வொப்பிய ஒனறியம் விடுத்தறலப்புலகள்
இயக்கத்றத்தத் த்தறட வசய்த்தறத்தத் வத்தவ்வொடர்ந்து இலங்றக
இரவ்வொணுவத்தினரவ்வொல் உள்பள நடத்த்தப்பட்டுக் வகவ்வொண்டிருந்த்த
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வனமுறறை த்தவ்வொக்குத்தல்கள் அளவ கடந்து பபவ்வொய்க் வகவ்வொண்டிருந்த்தது.
இத்தன கவ்வொரணமைவ்வொக இலங்றக அரசு பிரதிநிதிகறளயும்,
விடுத்தறலப்புலகறளயும் த்தனித்த்தனியவ்வொக நவ்வொர்பவ குழுவினர் நவ்வொர்பவ
த்தறலநகர் ஓஸ்பலவ்வொவில் ஜுன 8 ல் சந்தித்த்தனர். ஆனவ்வொல்
இந்தியவ்வொவின குறக்கீடு கவ்வொரணமைவ்வொக இருவறரயும் சந்திக்க றவக்க
முடியவ்வொமைல் இறதியில் நவ்வொர்பவயும் பினவவ்வொங்கியது.
ஓஸ்பலவ்வொவில் இருந்து விடுத்தறலப்புலகள் திரும்பி வந்து
கிளிவநவ்வொச்சிக்கு வசனறை மைறநவ்வொள் முத்தல் இலங்றகயின இரவ்வொணுவமும்,
கப்பற்பறடயும் பசர்ந்து த்தமிழ்மைக்களின குடியிருப்புகளின மீது
வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொகத் த்தவ்வொக்குத்தல்கறளத் வத்தவ்வொடங்கியது. இந்த்தத் த்தவ்வொக்குத்தல்
ஏற்கனபவ ஏப்ரல் முத்தபல வத்தவ்வொடங்கியிருந்த்தது. மூதூர் பகுதிக்குள்
உள்பள உணவ, மைருந்துப் வபவ்வொருட்கள் எதுவம் நுறழந்து விடவ்வொத்த
அளவக்கு ரவண்டு கட்டி அடித்துக் வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொர்கள்.
சுமைவ்வொர் 30 ஆயிரம் பபர்கள் குடியிருப்பினறி அனவ்வொறத்த
ஆக்கப்பட்டவ்வொர்கள். பள்ளிக்குடியிருப்பு, த்தங்கபுரம், சந்த்தனபவட்றட,
சீனிவவ்வொசபுரம், சினனகுளம், இத்திகுளம், பட்டவ்வொளிபுரம் உட்பட 12
கிரவ்வொமைங்களில் வவ்வொழ்ந்து வகவ்வொண்டிருந்த்த 3000 த்தமிழ்க் குடும்பங்கள்
த்தண்ணீரில்லவ்வொமைல் த்தவித்த்தன.
இந்த்தப் பிரச்சறனகறளச் சர்வபத்தச நவ்வொடுகளிடம் விடுத்தறலப்புலகள்
முறறையிட்ட பபவ்வொது எந்த்தத் தீர்மைவ்வொனமைவ்வொன உடனடி நடவடிக்றககளும்
எடுக்கப்படவில்றல. விடுத்தறலப்புலகளின குணவ்வொதிசியம் வத்தரிந்த்தது
த்தவ்வொபன? நம்றமை பநவ்வொக்கி இவர்கறள வரவறழக்க பவண்டுவமைனறைவ்வொல்
இது த்தவ்வொன ஒபர வழிவயனற மைவ்வொவிலவ்வொற மைத்தறக விடுத்தறலப்புலகள்
மூடினவ்வொர்கள்.
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ஆனவ்வொல் இறத்த றவத்துக் வகவ்வொண்பட உள் அரசியல் சதுரங்க
கவ்வொய்கறள ரவ்வொஜபபக்ஷே கவனமைவ்வொக நகர்த்தித் த்தவ்வொக்குத்தறல
வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர். இதில் மைற்வறைவ்வொரு ஆச்சரியமும் உண்டு. பபவ்வொர் நிறத்த்த
கண்கவ்வொணிப்பு குழு முனனிறலயில் உடனபவ்வொடு ஏற்பட்டு
விடுத்தறலப்புலகளின த்தளபதி எழிலன மைத்தறக திறைக்கச் வசனறை பபவ்வொது
மைவ்வொவிலவ்வொற அறணறயக் றகப்ற்றகிபறைவ்வொம் எனற மீண்டும் இலங்றக
ரவ்வொணுவம் குண்டு வீச்சுக்கள் மூலம் விடவ்வொமைல் த்தவ்வொக்கிக்
வகவ்வொண்படயிருந்த்தது. பபவ்வொர் நிறத்த்த கண்கவ்வொணிப்பு குழு த்தறலவர்
பதுங்கு குழியில் மைறறைந்து உயிர் த்தப்பினவ்வொர். வமைவ்வொத்த்தத்தில்
விடுத்தறலப்புலகள் எத்தற்கும் வருவதில்றல எனபறத்த உலகத்திற்குப்
பரப்ப பவண்டும்.
அபத்த சமையத்தில் உள்பளயிருப்பவர்கள் ஓட்டு வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக ஒழித்துக்
கட்டிக் வகவ்வொண்படயிருக்க பவண்டும். அறத்தத்த்தவ்வொன ரவ்வொஜபபக்ஷே அன
பகவ்வொ வத்தளிவவ்வொகச் வசய்து வகவ்வொண்டிருந்த்தது.
இபத்த சமையத்தில் ரவ்வொஜபபக்ஷே மைற்வறைவ்வொரு கவ்வொரியத்றத்தயும் வசய்து
வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொர்.
பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொன நவ்வொட்டிடம் அத்தவ்வொவது 2006 ஆகஸ்ட் மைவ்வொத்த இறதியில்
எங்களுக்கு 60 மில்லயன அளவிலவ்வொன ஆயுத்த உத்தவிகள் பத்தறவ
எனற பகவ்வொரிக்றக றவத்திருந்த்தவ்வொர்.

466

கவ்வொரணம் பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொனும் இலங்றகயுடன வநருங்க பநரம் பவ்வொர்த்துக்
வகவ்வொண்டிருந்த்தது. பவற எனன கவ்வொரணமைவ்வொக இருக்க முடியும்?
ஏற்கனபவ இந்தியவ்வொவடன இலங்றக பபவ்வொட்டுருநத்த த்தறடயற்றை சுத்தந்திர
வியவ்வொபவ்வொர ஒப்பந்த்தம் பபவ்வொல எங்களுடனும் ஒரு ஒப்பந்த்தம் பபவ்வொட
பவண்டும் எனற மைறறைமுகமைவ்வொகக் பகவ்வொரிக்றக றவத்திருந்த்தது.
இந்த்தக் பகவ்வொரிக்றக பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொன அரசவ்வொல் 2003 ஆம் ஆண்டு முத்தல்
பகவ்வொரிக்றக றவக்கப்பட்டிருந்த்தவ்வொலும் கூட அப்பபவ்வொது அது பகட்பவ்வொரற்ற
இருந்து. இப்பபவ்வொது பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொனும் இலங்றகக்கு உத்தவக் கவ்வொத்திருந்த்தது.
கவ்வொரணம் பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொன பகவ்வொரிக்றகயினபடி 2005 ஆம் ஆண்டுப்
பிப்ரவரி மைவ்வொத்தத்தில் அந்த்த ஒப்பந்த்தத்தில் இலங்றக
றகவயழுத்திட்டுருக்க இபபபவ்வொது ரவ்வொஜபபகஷவக்கு வசதியவ்வொகப்
பபவ்வொய்விட்டது.

ஒரு பவறள சீனவ்வொ சரியவ்வொன சமையத்தில் உத்தவவ்வொவிட்டவ்வொல் எனன
வசய்யலவ்வொம்?
அத்தற்கும் அடுத்த்த பயவ்வொசறன ரவ்வொஜபபகஷவிடம் த்தயவ்வொரவ்வொக இருந்த்தது.
சீனவ்வொவின நட்பு நவ்வொடவ்வொன ஈரவ்வொனினிடம் பபவ்வொய் நினறைது.
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அத்தவ்வொவது வத்தன இலங்றகயில் உள்ள உமைவ்வொ ஆற்றில் 100 வமைகவ்வொவவ்வொட்
திறைனுள்ள மின நிறலயம் அறமைப்பத்தற்கவ்வொகவம் வகவ்வொழும்பு நகருக்கு
அருபகயுள்ள சபுகஸ்கந்த்தவ்வொ வபட்பரவ்வொல் சுத்திகரிப்பு நிறலயத்திறன
விரிவவ்வொக்கம் வசய்வத்தற்கவ்வொகக் வகவ்வொடுப்பத்தன மூலம் ஈரவ்வொன அரசு மூலம்
பத்தறவப்படும் உத்தவிறயப் வபறை ஏற்பவ்வொடு வசய்யப்பட்டது.
2007 நவம்பர் மைவ்வொத்தம் இது வத்தவ்வொடர்பவ்வொக ரவ்வொஜபபக்ஷே ஈரவ்வொன
பயணமைவ்வொனவ்வொர். எந்த்தவித்த வடண்டர் இல்லவ்வொமைபலபய இவற்றறை
ஈரவ்வொனுக்கு வழங்கப்படும் எனறை த்தனிப்பட்ட உறதிறயயும் ரவ்வொஜபபக்ஷே
ஈரவ்வொன அரசிடம் வத்தரிவித்த்தவ்வொர்.
2007 நவம்பர் 29 அனற ஈரவ்வொனுடன இலங்றக எட்டு ஒப்பந்த்தங்களில்
றகவயழுத்திட்டது.
இப்பபவ்வொது ரவ்வொஜபபகஷவின ஒபர பநவ்வொக்கம் சீனவ்வொறவ த்தன பக்கம்
வரவறழக்க பவண்டும். அதிலும் குறிப்பவ்வொக அவமைரிக்கவ்வொவின எதிர்ப்பு
நவ்வொடுகறளத் த்தன பக்கம் வகவ்வொண்டு வருவத்தன மூலம் எளித்தவ்வொகச் சீனவ்வொ
த்தங்கள் பக்கம் வந்து விடும் எனற அவர் நம்பி வத்தவ்வொடங்கிய ஒவவவவ்வொரு
வசயல்பவ்வொடுகளும் அவருக்கு இறதியில் பழமைவ்வொக மைவ்வொறைத் வத்தவ்வொடங்கியது.
எந்த்த அளவக்கு ரவ்வொஜபபக்ஷே இதில் தீவிரமைவ்வொக இருந்த்தவ்வொர் எனபத்தற்கு
இந்த்தச் சினன உத்தவ்வொரணபமை பபவ்வொதுமைவ்வொனது.
ஈரவ்வொன குறிப்பிட்ட (சபுகஸ்கந்த்தவ்வொ சுத்திகரிப்பு நிறலய விரிவவ்வொக்கம்)
வத்தவ்வொறகயவ்வொனது அப்பபவ்வொறத்தய சந்றத்த நிலவரத்றத்தக் கவ்வொட்டிலும் 300
சத்தவிகித்தம் அதிகமைவ்வொகக் பகட்டது. ஆனவ்வொல் இத்தற்கு உடனபவ்வொடு
ஏற்படும் பட்சத்தில் ஒரு வபருந்வத்தவ்வொறக இலங்றகயின வளர்ச்சி
நிதிக்கவ்வொக வழங்கப்படும் எனறை ஈரவ்வொன வகவ்வொடுத்த்த உறதிவமைவ்வொழியின
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அடிப்பறடயில் ரவ்வொஜபபஷ எந்த்தக் பகள்வியும் பகட்கவ்வொமைல் ஒத்துக்
வகவ்வொண்டவ்வொர்.
இத்தற்குள் மைற்வறைவ்வொரு ரவ்வொஜத்தந்திரமும் உண்டு. ஒரு பவறள
எதிர்கவ்வொலத்தில் இந்தியவ்வொ இலங்றகக்கு எதிரணியில் நிற்கும் பட்சத்தில்
இலங்றக மைண்ணில் ஈரவ்வொன இருப்பது பல வறகயிலும் உத்தவக்கூடும்
எனறை கணக்கும் உண்டு. இபத்த சமையத்தில் ரவ்வொஜபபக்ஷே
உறதியளித்த்தபடிபய சீனவ்வொ 2006 பமை மைவ்வொத்தம் 900 வமைகவ்வொவவ்வொட்
திறைனுறடய அனல்மில் நிறலயத்திற்கவ்வொகக் கட்டுமைவ்வொன பணிகள்
வத்தவ்வொடங்கியது.
இந்த்தத் திட்டத்றத்த ஏற்கனபவ இலங்றக அரசு இந்தியவ்வொவின பத்தசிய
அனல் மின குழுமைத்துடன ( National Thermal Power
Corporation – NTPC) வசய்து வகவ்வொள்வத்தவ்வொகச் வசவ்வொல்லயிருந்த்தறத்த
மைவ்வொற்றிவிட்டு இப்பபவ்வொது அறத்தச் சீனவ்வொவின றகயில் வகவ்வொடுத்து
இந்தியவ்வொவிற்கு அசல் திருவநல்பவல இருட்டுக்கறட அல்வவ்வொறவ
பரிசளித்த்தது.
ஆனவ்வொல் நிரந்த்தரமைவ்வொக இந்தியவ்வொறவப் பறகத்துக் வகவ்வொள்ள முடியுமைவ்வொ?
இந்த்த இடத்தில் இலங்றக ஆட்சியவ்வொளர்களின தில்லவ்வொலங்கடி
ஆட்டத்றத்தப் பற்றிச் சிலவரிகள் மூலம் பவ்வொர்த்து விடலவ்வொம்.
1993 ஆம் ஆண்டு அப்பபவ்வொது இருந்த்த நரசிம்மைரவ்வொவ அரசின
எதிர்ப்றப மீறி புத்த்தளத்தில் அறமையவிருந்த்த அரசு சிவமைண்ட்
நிறவனத்றத்த யவ்வொருக்கு விற்றைவ்வொர்கள் வத்தரியுமைவ்வொ? பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொனின
த்தவ்வொவவ்வொக்கல் நிறவனம். இந்த்த நிறவனம் பவ்வொகிஸ்த்தவ்வொனின உளவ
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நிறவனங்களுடன வநருங்கிய வத்தவ்வொடர்பில் இருப்பவர்களுக்குச்
வசவ்வொந்த்தமைவ்வொனது
இப்பபவ்வொது சீனவ்வொவக்குக் வகவ்வொடுத்துள்ள அனல்மின நிறலயத்திற்கு ஒரு
மைவ்வொற்ற ஏற்பவ்வொடு ஒனறறை இந்தியவ்வொவிற்குக் வகவ்வொடுக்க பவண்டும்
அல்லவவ்வொ?
இந்த்த இடத்தில் த்தவ்வொன ரவ்வொஜபபக்ஷேறவ நீங்கள் பவ்வொரவ்வொட்டிபய ஆக
பவண்டும். ஒபர கல்லல் இரண்டு மைவ்வொங்கவ்வொய் அடித்த்த
த்தவ்வொறனத்த்தறலவன.
எப்படித்வத்தரியுமைவ்வொ?

2006 ஆகஸ்ட்டில் விடுத்தறலப்புலகளிடமிருந்து றகப்பற்றிய கிழக்கு
இலங்றகயில் இருந்த்த சம்பூர் பகுதிறய (திருபகவ்வொணமைறலப்பகுதியில்
உள்ள பகுதி) இந்தியவ்வொ வசம் ஒப்பறடத்த்தது. சம்பூர் பகுதியில் 500
வமைகவ்வொவவ்வொட் திறைனுள்ள மின நிறலயம் அறமைக்க இந்தியவ்வொவிடம்
இலங்றக பகவ்வொரிக்றக றவத்த்தது. இலங்றக மினசவ்வொர வவ்வொரியமும்,
இந்தியவ்வொவின பத்தசிய அனல் மின கழகமும் இறணந்து நிறவவபத்த
இத்தன திட்டமைவ்வொகும். இத்தன மூலம் எனன லவ்வொபம் எனகிறீர்களவ்வொ?
இத்தறனச் சுற்றியுள்ள பகுதிகறள இந்தியவ்வொபவ
விடுத்தறலப்புலகளிடமிருந்து கவ்வொத்துக் வகவ்வொள்ள பவண்டும்.
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திருபகவ்வொணமைறலப் பகுதி எனறைவ்வொல் இந்தியவ்வொவக்குச் வசவ்வொல்லவவ்வொ
பவண்டும். எப்பூடி?
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15. ரவ்வொஜபபக்ஷே மைகவ்வொ வகட்டிகவ்வொரர்
வத்தவ்வொடர்ந்து வவ்வொசித்துக் வகவ்வொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரு பகள்வி
இயல்பவ்வொக எழ பவண்டும்? அவத்தனன ஸ்வபக்ட்ரம் பிரச்சறன,
த்தயவ்வொநிதி மைவ்வொறைன இவருக்குப் பினனவ்வொல் உள்ள மைபலசிய வத்தவ்வொழில்
அதிபர் ஆனந்த்த கிருஷ்ணன எனற வத்தவ்வொடங்கி இப்பபவ்வொது இந்த்தக்
களம் எங்கங்பகவ்வொ பபவ்வொய்க் வகவ்வொண்படயிருக்கிறைது.?
கடந்த்த பல அத்தியவ்வொயங்களில் ஆனந்த்தகிருஷ்ணன வந்த்தபவ்வொடில்றலபய
எனறை சந்பத்தகம் எழு பவண்டும்? உண்றமை த்தவ்வொன. சர்வபத்தச வத்தவ்வொழில்
அதிபர்களின முத்தலீடுகள் மைட்டும் கனமைவ்வொக இருக்கவ்வொது.
அவர்களின ஒவவவவ்வொரு நடவடிக்றககளுபமை மைர்மைமைவ்வொகபவ இருக்கும்.
இப்பபவ்வொது இந்த்த அத்தியவ்வொயத்தில் ஒரு இடத்தில் நம்மை ஆனந்த்த
கிருஷ்ணன த்தறலகவ்வொட்ட வருகிறைவ்வொர். அதுவம் எப்படி எனபறத்த நீங்கள்
த்தவ்வொன புரிந்து வகவ்வொள்ள பவண்டும். இது த்தவிர இந்த்தத் வத்தவ்வொடரின
முக்கிய பநவ்வொக்கவமைனபது இறதி கட்ட பபவ்வொரவ்வொட்டத்திற்கவ்வொக
முனபனற்பவ்வொடுகளவ்வொக ரவ்வொஜபபக்ஷே எனன வசய்த்தவ்வொர்? எறத்தவயல்லவ்வொம்
சர்வபத்தச நவ்வொடுகளிடம் விட்டுக் வகவ்வொடுத்து இந்த்த வவற்றிறய
வபற்றள்ளவ்வொர் எனபபத்தவ்வொடு இத்தன மூலம் இந்தியவ்வொ எதிர்கவ்வொலத்தில்
சந்திக்கப் பபவ்வொகினறை சவவ்வொல்கள் த்தவ்வொன நமைக்கு முக்கியமைவ்வொனத்தவ்வொகும்.
அதில் ஒரு கத்தவ்வொபவ்வொத்திரம் த்தவ்வொன ஆனந்த்த கிருஷ்ணன.

பசது சமுத்திர திட்டத்றத்தப்பற்றி உங்களுக்குத் வத்தரியும் த்தவ்வொபன?
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குறிப்பவ்வொகத் திமுகக் கடந்த்த மைத்திய அரசில் அங்கம் வகித்த்த பபவ்வொது
டி.ஆர்.பவ்வொலு வத்தவ்வொட்டவத்தல்லவ்வொம் வபவ்வொனனவ்வொகிக் வகவ்வொண்டிருந்த்த கவ்வொலம்.
கூறரறயப் பிய்த்துக் வகவ்வொண்டு வகவ்வொட்படவ்வொ வகவ்வொட்வடனற அவருக்குக்
வகவ்வொட்டியது. ஆனவ்வொல் இரவ்வொமைர், வவ்வொனரம் எனற ஆயிரத்வத்தட்டுக்
கவ்வொரணங்கள் வசவ்வொல்ல அந்த்தத் திட்டமும் இறதியில் அபத்தவ்வொகதியவ்வொகி
பவ்வொதியில் நினற விட்டது.

நமைக்கு இப்பபவ்வொது பசது சமுத்திர திட்டம் முக்கியப் பிரச்சறனயில்றல.
கவ்வொரணம் இது பபவ்வொனறை விசயங்கறள நிறத்த்த உத்தவிய, கூலக்கு
மைவ்வொறைடித்த்த சுப்ரமைணியசவ்வொமிக்குத் த்தவ்வொன வரவ்வொம்ப முக்கியம்.
அவர் நிறனத்த்தபடிபய சுபமைங்களம் எனற பவ்வொடிவிட்டு நகர்ந்து
விட்டவ்வொர். நம்மைவர்களும் இந்த்தத் திட்டத்தின மூலம் சுருட்டியவறரக்கும்
லவ்வொபம் எனற அறத்தப்பற்றி மைறைந்து விட்டவ்வொர்கள்.
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2005 ஜுறல 2 ந் பத்ததி இந்த்தத் திட்டம் துவங்கப்பட்டது.
மிகப் வபரிய அளவில் எதிர்பவ்வொர்ப்றப உருவவ்வொக்கியது.
இபத்த சமையத்தில் 2006 ஆம் ஆண்டு இறதியில் சீனவ்வொ மைனனவ்வொர்
வறளகுடவ்வொவில் வபட்பரவ்வொலயம் கிறடக்கினறைத்தவ்வொ எனபறத்த ஆரவ்வொய்ந்து
பவ்வொர்க்கினபறைவ்வொம் எனற இலங்றகயிடம் அனுமைதி பகட்டது. 2007
மைவ்வொர்ச்சில் எந்த்த வித்த வடண்டரும் இல்லவ்வொமைல் ரவ்வொஜபபக்ஷே த்தனது சீன
பயணத்தின பபவ்வொது சீனவ்வொவக்கு வழங்கினவ்வொர். ஏறைக்குறறைய
பசதுசமுத்திர திட்டம் வத்தவ்வொடங்கி 20 மைவ்வொத்தங்கள் கழித்து இந்த்தத் திட்டம்
இலங்றகயவ்வொல் சீனவ்வொவக்கு வழங்கப்பட்டது.
இந்த்தச் சமையத்தில் பசதுசமுத்திர திட்டத்தில் பவ்வொக் நீரிறணப் பகுதியில்
உள்ள வபரும்பவ்வொலவ்வொன பணிகள் நிறறைவக்கு வந்து இருந்த்தது. இத்தன
வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக அத்தன வத்தற்குப் பகுதியவ்வொன ஆத்தவ்வொம் பவ்வொலத்தின மீது
வசய்யப்பட பவண்டிய பணிகள் துவங்கியிருந்த்தது. பசதுசமுத்திர கப்பல்
கழகம் மும்முரமைவ்வொகத் த்தங்கள் உறழப்றப கவ்வொட்டிக் வகவ்வொண்டிருந்த்த
பநரமும் கூட.
சீனவ்வொவக்கு மைனனவ்வொர் வறளகுடவ்வொவில் வபட்பரவ்வொலய தூரப்
பணிகளுக்கவ்வொக வழங்கப்பட்ட பகுதிவயனபது பசது சமுத்திர திட்ட
பவ்வொறத்தகளுக்கு அருபக ஏறைக்குறறைய 20 கீமீ வத்தவ்வொறலவில் அறமைந்து
இருந்த்தது. வமைவ்வொத்த்ததில் உள்பள வரக்கூடிய வசல்லக்கூடிய அத்த்தறன
கப்பல்கறளயும் சீனவ்வொ த்தனது கண்கவ்வொணிப்பில் றவத்துக் வகவ்வொள்ள
முடியும். இபத்த சமையத்தில் வசட்டி நவ்வொட்டு சீமைவ்வொன ப.சித்தம்பரம் பலமுறறை
வத்தவ்வொடர்ந்து கூப்பவ்வொடு ஒனறறை எழுப்பிக் வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொர்.
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அத்தவ்வொவது பசது சமுத்திர திட்டத்றத்த விடுத்தறலப்புலகள் சீர்குறலக்க
அதிகம் வவ்வொய்ப்புள்ளது எனபறத்தத் வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக அறிக்றக
வவ்வொயிலவ்வொகத் வத்தரிவித்துக் வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொர். ஆனவ்வொல் அருபக சீனவ்வொ
வசய்து வகவ்வொண்டிருந்த்த பவறலகறளயும், அத்தன கண்கவ்வொணிப்பில் த்தவ்வொன
இந்த்தச் பசது சமுத்திர திட்டபமை நடந்து வகவ்வொண்டிருப்பறத்தபயவ்வொ
ப.சித்தம்பரம் மைட்டுமைல்ல துறறைப் வபவ்வொறப்பில் இருந்த்த டி.ஆர்.பவ்வொலு கூட
மைறைந்தும் கூட மூச்சு விடவில்றல.
கவ்வொரணம் எனன?
சரி வபரிய இடத்து விவகவ்வொரத்திற்குள் நவ்வொமை பபவ்வொக பவண்டவ்வொம். இந்த்த
இடத்தில் இனபனவ்வொரு ஆச்சரியத்றத்தயும் நவ்வொம் பவ்வொர்க்க பவண்டும்.
2008 பிப்ரவரி மைவ்வொத்தம் இலங்றக அரசு மைனனவ்வொர் வறளகுடவ்வொவில்
இருந்த்த மூனற பகுதிகளில் வபட்பரவ்வொலய தூரப்பணிகளுக்கவ்வொக
வடண்டர் விட்டது. இந்தியவ்வொவின சவ்வொர்பவ்வொக ஓனஎனஜீசி நிறவனத்துடன
மைற்வறைவ்வொரு நிறவனமும் கலந்து வகவ்வொண்டது.
அந்த்த நிறவனத்தின வபயர்

Cairn India.
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வபயரில் இந்தியவ்வொ இருக்கிறைபத்த அப்ப இது இந்திய நிறவனமைவ்வொ? எனற
பயவ்வொசிக்கவ்வொதீங்க. இந்த்த வடண்டரில் குறிப்பவ்வொக வடக்கு கிழக்கவ்வொக உள்ள
பகுதிகளில் குறிப்பவ்வொக வடக்கில் உள்ள புத்த்தளத்றத்த அடுத்துள்ள
பகுதிறயத்த்தவ்வொன இரண்டு நிறவனங்களும் றகப்பற்றை பபவ்வொட்டவ்வொ பபவ்வொட்டி
பபவ்வொட்டது. அத்தற்கும் கவ்வொரணம் உண்டு. ஆனவ்வொல் பபவ்வொட்டியின
இறதியில் 2008 ஆம் ஆண்டு இந்தியவ்வொ நிறவனத்திற்பக இந்த்த
வடண்டர் கிறடத்த்தது.
இத்தற்குப் பினனவ்வொல் உள்ள கவ்வொரணம் புத்த்தளத்திலும் PEARL 1 எனறை
பகுதியிலும் சீனவ்வொ வபட்பரவ்வொலய ஆரவ்வொய்ச்சி வசய்கினபறைவ்வொம் எனற
பவவறைவ்வொரு ஆரவ்வொய்ச்சிறயயும் வசய்து வகவ்வொண்டிருந்த்தவ்வொர்கள். அத்தவ்வொவது
சீனவ்வொ உருவவ்வொக்கிய உளவ நடவடிக்றககறள இந்தியவ்வொ கவனித்து
விடக்கூடவ்வொது எனபத்தற்கவ்வொகபவ மைட்டுபமை ஒனஎனஜசி க்கு வவ்வொய்ப்பு
மைறக்கப்பட்டது.
அப்புறைம் மைற்வறைவ்வொரு விசயத்றத்தயும் நவ்வொம் இந்த்த இடத்தில் பவ்வொர்க்க
பவண்டும். இந்த்த நிறவனம் குறிப்பவ்வொக இபத்த இடத்தில் த்தவ்வொன த்தங்கள்
வசயல்பவ்வொடுகறள அறமைக்க பவண்டும் எனபத்தற்கவ்வொன கவ்வொரணம்
எனன?
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புத்த்தளத்தில் இருந்து இந்த்த நிறவனம் அறமைந்த்த இடத்திலருந்து
த்தமிழ்நவ்வொட்டில் உள்ள கூடங்குளத்திற்கு 300 கீமீ. இது த்தவிரத்
தூத்துக்குடிக்கு 250 கீமீ.
வசய்விறன, சூனியம் பபவ்வொனறைறவகள் எல்லவ்வொம் இப்ப உங்க
ஞவ்வொபகத்திற்கு வரனுபமை?
சரி, இப்ப இந்த்த இந்தியவ்வொ எனற வபயர் றவத்துள்ள இந்த்த நிறவனம்
யவ்வொர்வரனற பவ்வொர்த்துவிடலவ்வொம்.

Cairn India எனறை நிறவனம் முறறைப்படி ஒரு இங்கிலவ்வொந்து
முத்தலவ்வொளிக்குச் வசவ்வொந்த்தமைவ்வொனது.அவர் வபயர் பில் பகம்வபல். (Bill
Gammell). இவர் த்தவ்வொன இந்த்த நிறவனத்தின 64 சத்தவிகித்த பங்குகறள
றவத்துள்ளவ்வொர். 1979 ஆம் ஆண்டில் Castle Cairn Financial
Services எனறை நிறவனத்றத்தத் வத்தவ்வொடங்கினவ்வொர். இந்த்த நிறவனத்தின
முக்கியப் பணி எனபது வபட்பரவ்வொலய்ப் வபவ்வொருட்கள் எங்கங்கு
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கிறடக்கினறைபத்தவ்வொ அங்பக பபவ்வொய்த் த்தனது வசயல்பவ்வொடுகறளத்
வத்தவ்வொடங்குவது. இத்தன வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக இந்த்த நிறவனம் Cairn Energy
எனறை நிறவனத்றத்தத் வத்தவ்வொடங்கியது.
1996 ஆம் ஆண்டு இந்தியவ்வொவில் இயங்கிக் வகவ்வொண்டிருந்த்த
ஆஸ்திபரலய நிறவனமைவ்வொன Command Petroleum Ltd
வபரும்பவ்வொலவ்வொன பங்குகறள வவ்வொங்கித் த்தன கட்டுப்பவ்வொட்டுக்குள் வகவ்வொண்டு
வந்து இந்தியவ்வொவிற்குள் த்தனது பசறவறய விரிவபடுத்த்த வத்தவ்வொடங்கிய
பபவ்வொபத்த பமைல்மைட்ட நிறலயில் உள்ள அரசியல்வவ்வொதிகள்,
அதிகவ்வொரவர்க்கத்தினர் பபவ்வொனறை அத்த்தறன புனித்த ஆத்மைவ்வொக்கபளவ்வொடு
நல்லுறைறவ ஏற்படுத்திக் வகவ்வொண்டது.
இந்தியவ்வொவிற்குள் வத்தவ்வொழில் வத்தவ்வொடங்கி அதுவம் நல்ல லவ்வொபகரமைவ்வொன
நிறவனமைவ்வொக வளர பவண்டுவமைனறைவ்வொல் முக்கியமைவ்வொகக் குறக்குவழியில்
வசனறைவ்வொல் த்தவ்வொபன முடியும்?
அறத்தத்த்தவ்வொன வத்தவ்வொடக்கத்திபல இந்த்த நிறவனம் வசய்யத் வத்தவ்வொடங்கியது.
2000 ஆம் ஆண்டில் இந்தியவ்வொவின கிழக்கு மைற்றம் பமைற்கு கடல்
பகுதிகளில் வபட்பரவ்வொல் மைற்றம் எரிவவ்வொயு இருப்பறத்தக் கண்டறிந்து
த்தனது பணிறயத் வத்தவ்வொடங்கியது.
2004 ஆம் ஆண்டு ரவ்வொஜஸ்த்தவ்வொனுக்கு அருபக உள்ள கடல்பகுதியில்
மிகப் வபரிய வபட்பரவ்வொலய வளம் இருப்பறத்தக் கண்டு வகவ்வொண்டது.
இந்த்த நிறவனத்தில் மைபலசிய நிறவனமைவ்வொன Petronas நிறவனத்திற்கு
13 சத்தவிகித்த பங்குகள் உள்ளது. இந்த்த மைபலசிய நிறவனத்திறைகு யவ்வொர்
முக்கியமைவ்வொன வபவ்வொறப்பவ்வொளியவ்வொக இருப்பவர்? மைபலசிய வத்தவ்வொழில் அதிபர்
ஆனந்த்த கிருஷ்ணன.
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சரி, இந்த்த இந்தியவ்வொவின இயக்குநர் யவ்வொர்?

திரு நபரஷ் சந்திரவ்வொ பசகனவ்வொ.முக்கிய வபவ்வொறப்பில் இருப்பவர்.
இவறரப்பற்றிச் சிற குறிப்பு வறரக?
1990 ஆம் ஆண்டு இந்தியவ்வொவின பவ்வொதுகவ்வொப்பு வசயலவ்வொளரவ்வொகவம்,
உள்துறறை வசயலவ்வொளரவ்வொகவம், பகபினட் வசயலவ்வொளரவ்வொகவம், 1992 முத்தல்
அப்பபவ்வொறத்தய பிரத்தமைர் நரசிம்மைரவ்வொவக்கு ஆபலவ்வொசகரவ்வொகவம்
இருந்த்தவர். 1995 முத்தல் குஜரவ்வொத் ஆளுநரவ்வொகவம் இருந்த்தவர். 1996
முத்தல் 2001 வறர அவமைரிக்கவ்வொவிற்கவ்வொன இந்திய தூத்தவரவ்வொகவம்
இருந்த்தவர். அதிலும் குறிப்பவ்வொக 1981 முத்தல் 1984 வறரக்கும்
இலங்றகக்கவ்வொன ஏற்றமைதி வகவ்வொள்றககவ்வொன கவ்வொமைனவவல்த்
ஆபலவ்வொசகரவ்வொவம் இருந்த்தவர்.
சற்ற மூச்சு விட்டுக வகவ்வொள்ளுங்க.
முறறைப்படி இலங்றக வகவ்வொடுத்த்த வடண்டறர றகப்பற்றியது
மைபலசியவ்வொவின வபட்பரவ்வொனஸ் நிறவனம். அத்தற்குக் கவ்வொரணகர்த்த்தவவ்வொக
முனனவ்வொல் நினறைவர் நபரஷ் சந்திரவ்வொ பசகனவ்வொ. ஆனந்த்த கிருஷ்ணன
யவ்வொருக்கு வநருக்கமைவ்வொன கூட்டவ்வொளி? இந்தியவ்வொவிற்கவ்வொ? சீனவ்வொவக்கவ்வொ?
நம் இந்தியவ்வொவில் மைகத்த்தவ்வொன ஆச்சரியம் ஒனற எப்பபவ்வொதும் உண்டு.
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ஒருவர் உயர்ந்த்த பத்தவியில் இருந்த்தவ்வொலும், இந்தியவ்வொவின
ரவ்வொஜரகஸ்யங்கறளக் கவ்வொத்திருந்த்த பத்தவியவ்வொகக்கூட இருக்கலவ்வொம்.
ஆனவ்வொல் அவர் ஓய்வ வபற்றை பிறைகு அவறரப்பற்றி எந்த்தக் பகள்வியும்
இருக்கவ்வொது.
எங்கு பவண்டுமைவ்வொனவ்வொலும், எந்த்த அந்நிய நிறவனத்தின கூடவம்
புரிந்துணர்றவ உருவவ்வொக்கிக் வகவ்வொள்ளலவ்வொம். லவ்வொபத்திற்கு, த்தங்கள் சுய
லவ்வொபத்திற்கவ்வொக இவர்கறளப் பபவ்வொனறைவர்கள் பசவ்வொரம்
பபவ்வொகமைவ்வொட்டவ்வொர்கள் எனபத்தற்கு எனன நிச்சயம்?
ஒனபறைவ்வொடு ஒனற முடிச்சுப் பபவ்வொட்டு பவ்வொர்த்துக் வகவ்வொள்ளுங்க.
இலங்றகறயப் வபவ்வொறத்த்தவறரயிலும் இநதியவ்வொறவ பறகத்துக்
வகவ்வொண்டு இந்த்த வடண்டறர பநரிறடயவ்வொகச் சீனவ்வொவக்குக் வகவ்வொடுத்து
விட முடியவ்வொது. அபத்த சமையத்தில் சீனவ்வொ சம்மைந்த்தப்பட்ட ஆனந்த்த
கிருஷ்ணன நிர்வவ்வொகத்தில் உள்ள மைற்வறைவ்வொரு நிறவனத்திற்குக்
வகவ்வொடுத்து விட்டவ்வொல் பிரச்சறன முடிந்து விட்டது. வமைவ்வொத்த்தத்தில்
இந்தியவ்வொவவ்வொல் பவடிக்றக பவ்வொர்க்கக்கூடிய சூழ்நிறல.
அப்ப இந்த்தத் வத்தவ்வொழில் விறளயவ்வொட்டில் வஜயித்த்தது?
இந்தியவ்வொவின இறறையவ்வொண்றமைக்கு,பவ்வொதுகவ்வொப்பு அச்சுறத்த்தலுக்கு
விடுத்தறலப்புலகள் கவ்வொரணமைவ்வொக இருந்து விடுவவ்வொர்கள் எனறை இந்த்த
வவ்வொர்த்றத்தகறள றவத்துக் வகவ்வொண்டு இனற வறரக்கும் ஆட்டம்
கவ்வொட்டிக் வகவ்வொண்டிருக்கும் ரவ்வொஜபபகஷறவ எப்படிப்பட்ட நபர் எனற
உங்களுக்குப் புரியுபமை?
(முற்றம்)
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பகுதி ஐந்து
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1. பவலுப்பிள்றள பிரபவ்வொகரன
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இலங்றக சுத்தந்திர வபற்றை கவ்வொலம் முத்தல் ஒவவவவ்வொரு கவ்வொலகட்டத்திலும்
சிங்கள ஆட்சியவ்வொளர்களவ்வொல் அங்கு வவ்வொழ்ந்த்த த்தமிழர்களுக்கு
ஏரவ்வொளமைவ்வொன துனபங்கள் உருவவ்வொனது. த்தமிழ்த் த்தறலவர்கள்
வத்தவ்வொடக்கத்தில் கவ்வொந்திய வழிப் பபவ்வொரவ்வொட்டறத்தபய வத்தவ்வொடங்கினர்.
அதுபவ ஆயுத்தப் பபவ்வொரவ்வொட்டமைவ்வொக மைவ்வொறியது. சுத்தந்திர பவட்றக எனபது
ஒரு சிறிய விறத்த மைட்டுபமை.
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வகவ்வொழும்புவில் வவ்வொழ்ந்த்த பிரபவ்வொகரன உறைவினர்கள் வபற்றை துனபத்றத்த
மிகச் சிறிய வயதில் பகட்டு பிரபவ்வொகரன த்தனக்குள்பளபய சில
உறதிப்பவ்வொடுகறள எடுத்துக் வகவ்வொண்டு அத்தனபடிபய
உருவவ்வொக்கிக்வகவ்வொண்ட பவட்றக ஆலமைரமைவ்வொகப் பினனவ்வொல் வவ்வொனளவ்வொவ
உயர்ந்து நினறைது.
த்தமிழரசு கட்சியில் இருந்து விலகி ஆசிரியர் வத்தவ்வொழில் வசய்து
வகவ்வொண்டுருந்த்த பவணுபகவ்வொபவ்வொல் மைவ்வொஸ்டர் உருவவ்வொக்கியது அது. "உரிறமை
எனபது பகட்டுப் வபறவது அல்ல. அடித்துப் வபறவபத்த. கவ்வொந்தியின
அறமைதி வழி எனபது சிங்களர்களிடத்தில் எதிர்பவ்வொர்த்த்தவ்வொல் இனனும்
ஒரு நூற்றைவ்வொண்டு ஆனவ்வொலும் த்தமிழன எனபவன அடிறமைபய" எனறை
அவரின த்தரவ்வொக மைந்திரம் இறடவிடவ்வொது ஒலக்க பிரபவ்வொகரனின
த்தனிப்பவ்வொறத்த உருவவ்வொனது. அதுபவ 1977 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறைகு
விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கமைவ்வொக மைவ்வொறி வளர்ந்து நினறைது. கவ்வொல்
நூற்றைவ்வொண்டு கவ்வொலத்திற்கு பமைலவ்வொக ஒவவவவ்வொரு சிங்கள
ஆட்சியவ்வொளர்கறளயும் விடுத்தறலப்புலகள் இயக்கம் எனறை வபயறரக்
பகட்டவ்வொபலவ்வொ, பவலுப்பிள்றள பிரபவ்வொகரன எனறை வபயறர
நிறனத்த்தவ்வொபல அச்சப்பட றவத்த்தது.
" சுத்தந்திரத்திற்கவ்வொகப் பபவ்வொரவ்வொடுகினறை மைக்களின மீது யவ்வொருபமை கறடசித்
பத்தவ்வொல்விறய ஏற்படுத்தி விட முடியவ்வொது? இலங்றக த்தமிழர்கறள
அழிவக் குவியலவ்வொக மைவ்வொற்றி விடலவ்வொம். ஆனவ்வொல் நிரந்த்தர அடிறமையவ்வொக
மைவ்வொற்றி றவக்க முடியவ்வொது"
உணர்ந்த்தவர்கள் வஜயிக்கக்கூடியவர்கள்.

(முற்றம்)
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2. பவலுப்பிள்றள பிரபவ்வொகரன பதில்கள்
த்தனிறமைவிரும்பி?
"எனது பள்ளிப்பருவத்தில் எனறனக் கவர்ந்த்தது இந்திய சுத்தந்திரப்
பபவ்வொரவ்வொட்டபமை. ஒழுக்கத்றத்த, கட்டுப்பவ்வொட்றட முனனிறத்தி
வளர்க்கப்பட்ட சூழலல் த்தவ்வொன நவ்வொன வளர்க்கப்பட்படன.
வவளியவ்வொட்களுடன பழக அனுமைதிக்கப்படவில்றல"
ஓழுக்கம்?
"எனது த்தந்றத்த (பவலுப்பிள்றள) அவரது நடத்றத்தயவ்வொபல எனக்கு முன
மைவ்வொதிரியவ்வொனவ்வொர். அவர் உணவில் கருபவப்பிறலறயக்கூட உண்ண
மைவ்வொட்டவ்வொர். அவர் அரசவ்வொங்க மைவ்வொவட்ட (நில அளறவ) அதிகவ்வொரி. அவர்
நடந்து வசனறைவ்வொபல புல்வவளிக்குக் கூடக் கவ்வொயம்படவ்வொத்தவவ்வொற நடந்து
வசல்வவ்வொர் எனற எம் பகுதி மைக்கள் கூறவவ்வொர்கள். எனறனக் குற்றைச்
சவ்வொட்டும் வபவ்வொழுதுகூட அப்படிப் பட்டவருக்கு இப்படிவயவ்வொரு பிள்றளயவ்வொ
எனபவ்வொர்கள். அவர் மிகவம் கடுறமையவ்வொனவர்.
வமைவ்வொத்த்த குடும்ப நிகழ்வகறளயும் கவ்வொரணக் கவ்வொரியங்கபளவ்வொடு
பத்தவ்வொழறமைபயவ்வொடு உறரயவ்வொடுவவ்வொர். எப்படி வவ்வொழ பவண்டும் எனபத்தற்கும்
எப்படி வவ்வொழக்கூடவ்வொது எனபத்தற்கும் அவர் உருவவ்வொக்கிய புரிந்துணர்வ
முக்கியக் கவ்வொரணம்.
அறமைதியவ்வொக வவ்வொழ்ந்த்த அவரது வவ்வொழ்க்றக முழுக்க வமைவ்வொத்த்த
இனக்கலவரங்கறளயும் வவறம் வவ்வொர்த்றத்தகளவ்வொக உறரயவ்வொடல் மூலம்
உணர்ந்து வகவ்வொள்ள முடிந்த்தது.வவ்வொழ்க்றக இழந்த்தவர்கள் இழந்து
வகவ்வொண்பட த்தவ்வொன இருந்த்தவ்வொர்கள்"
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பநவ்வொக்கம்?
இந்திய சுத்தந்திர பபவ்வொரவ்வொட்ட வரலவ்வொற்றில் பநத்தவ்வொஜயின பங்கு எனறன
மிகவம் கவர்ந்த்தது. குழந்றத்தப்பருவம் முத்தபல அவரின ஆனமிகத்
பத்தடலல் இருந்த்த பபவ்வொதும் திரும்பி வந்த்த பபவ்வொது நவ்வொன த்தனிறமையவ்வொகத்
த்தனி ஆளவ்வொகச் சுற்றி கவ்வொனக வவ்வொழ்க்றக வவ்வொழ்ந்த்த பபவ்வொது இறவகள்
த்தவ்வொன எனறன அறடகவ்வொத்த்தன. குறிப்பவ்வொக " எனது கறடசிச் வசவ்வொட்டு
இரத்த்தம் இருக்கும் வறர எமைது மைண்ணின விடுத்தறலக்கவ்வொக நவ்வொன
பபவ்வொரவ்வொடுபவன" இந்த்த வவ்வொர்த்றத்தகள் எனக்குள் உருவவ்வொக்கிய த்தவ்வொக்கம்
த்தவ்வொன இறதி வறர இழுத்து வந்த்தது".
எண்ணங்களின த்தவ்வொக்கம்?
" அநீதிக்கு எதிரவ்வொகத் திரும்பத் த்தவ்வொக்கியவர்கள் எனப் பலரது
வரலவ்வொறம் வவ்வொழ்க்றகயும் எனக்குப் பிடித்த்தமைவ்வொக இருந்த்தது.
சிங்களிர்களின வகவ்வொடூர எண்ணங்களும், வகவ்வொடுறமையவ்வொக (1958)
த்தவ்வொக்குத்தல்களும் தினந்பத்தவ்வொறம் தினசரி வவ்வொயிலவ்வொகப்
படித்துக்வகவ்வொண்பட வந்த்த பபவ்வொது உருவவ்வொக்கிய த்தவ்வொக்கம் பமைலும்
எனறன என பவ்வொறத்தறய உறதிபடுத்தியது"
கறடசி வறரயிலும் கறடபிடித்த்த இயற்றக என வழிகவ்வொட்டி?
"த்தமிழர்களின வவ்வொழ்வில் நீக்கமைறை கலந்துருக்கும் மைத்த நம்பிக்றககறள,
பவ்வொண்டுரவ்வொவில் உள்பள உறைங்கிக்வகவ்வொண்டு இருந்த்த புபரவ்வொகித்தறர ஒரு
கயிற்றக் கட்டிலல் கட்டி வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொகப் வபட்பரவ்வொல் ஊற்றி சிங்களர்கள்
எரித்த்த பபவ்வொதும், மைக்கள் அந்த்த நிகழ்வகறளயும் வசய்தியவ்வொகபவ பவ்வொர்த்த்த
பபவ்வொது படித்த்த பபவ்வொதும், மைத்த எண்ணங்கறள விடத் திரும்பி த்தவ்வொக்க

486

முடியவ்வொத்த எங்களது மைக்களின எண்ணங்கள் எனக்கு பவற வித்தமைவ்வொன
த்தவ்வொக்கத்றத்த உருவவ்வொக்கியது"
வவ்வொழ்வில் வவ்வொசித்த்த அனுபவமும் வவ்வொழ்க்றகறய வநறிப்
படுத்தியறவகளும்?
நடந்து வகவ்வொண்டுருக்கும் இனகலவரங்கறளயும், குறிப்பவ்வொக 1958
அனற நடந்த்த வமைவ்வொத்த்த பகவ்வொரங்கறளயும் வீட்டில் வபற்பறைவ்வொர்கள்
பபசிக்வகவ்வொள்ளும் பபவ்வொதும் உருவவ்வொன த்தவ்வொக்கம் அளவிடற்கரியது.
அப்பபவ்வொது வசனறனயில் இருநது வரும் ஆனந்த்தவிகடன, கல்கி,
குமுத்தம் இத்தழ்களில் வரும் பபவ்வொர் பற்றிய வசய்திகறள ஆர்வமைவ்வொய்ப்
படித்துத் வத்தரிந்து வகவ்வொள்வதுண்டு.
பமைலும் மைகவ்வொபவ்வொரத்தம் வசவ்வொல்லும் "நனறமைறயத் தீறமை அழித்து
ஒழிக்கும். இறதியில் வவல்லும்" எனறை வவ்வொர்த்றத்தகள் எனனுறடய
வலறமைறய அதிகப்படுத்திக்வகவ்வொண்பட இருந்த்தது. நவ்வொன பள்ளியில்
படிக்கும் பபவ்வொது பஹவ்வொம் கவ்வொர்டு பயிற்சிக்கவ்வொக வி நவரத்னம் எனறை
ஆசிரியரிடம் பயினபறைன. அவர் த்தமிழ் சமைஷ்டி கட்சியில் இருந்து
வவளிபயறியவர். பல இறளஞர்களும் அவறரத் வத்தவ்வொடர்ந்து
வவளிபயறினவ்வொர்கள். அவர் பல நவ்வொடுகளில் நடக்கும்
பபவ்வொரவ்வொட்டங்கறளயும் விரிவவ்வொக எடுத்துறரப்பபத்தவ்வொடு
பவ்வொரவ்வொளுமைனறைத்த்தவ்வொல் எதிர்கவ்வொலத்தில் இலங்றகயில் எதுவம்
த்தமிழர்களுக்கு உருவவ்வொக்கவ்வொது எனறைவர்.
அப்பபவ்வொது எனனுறடய வயது 15. அப்பபவ்வொது த்தவ்வொன எனனுள் உருவவ்வொன
த்தவ்வொக்கம் " நமைக்வகனற ஒரு த்தனி நவ்வொடு இங்கு பவண்டும். நவ்வொமும்
திருப்பித் த்தவ்வொக்க பவண்டும்"
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ஆத்தர்ஷ்ண நவ்வொயகர்கள்?
" வரலவ்வொற்றில் வநப்பபவ்வொலயன எழுச்சி, மைகவ்வொபவ்வொரத்தத்தில் பீமைன, கர்ணன
இவர்களின குணவ்வொதிசியங்கறளயும், விபவகவ்வொனந்த்தர் வசவ்வொற்வபவ்வொழிவ
மூலம் பகவ்வொர்த்து பசர்த்த்த பபவ்வொது வமைவ்வொத்த்தமைவ்வொக இறளஞர்களின
வமைவ்வொத்த்த சக்தியும் எனக்குப் புதிய புரிந்துணர்றவ உருவவ்வொக்கியது."
பக்தி உருவவ்வொக்கிய த்தவ்வொக்கம்?
" ஊரில் ஆனமிகச் வசவ்வொற்வபவ்வொழிவகள் (கிருபவ்வொனந்த்த வவ்வொரியவ்வொர்) எங்கு
நடந்த்தவ்வொலும் விடவ்வொமைல் பபவ்வொய்க் பகட்டுக் வகவ்வொண்பட இருப்பபன. பவ்வொர்த்த்த
சவ்வொக்ரடீஸ் நவ்வொடகத்தில் உள்ள கத்தவ்வொபவ்வொத்திரம் வவ்வொயிலவ்வொக
ஒப்பிட்டுக்வகவ்வொள்வதுண்டு. நவ்வொம் ஏத்தவ்வொவது வசய்த்தவ்வொக பவண்டும்.
ஆனவ்வொல் வசய்வது அத்த்தறனயும் வலறமையவ்வொக அவர்கள் உருவவ்வொக்கிய
வலறய உருவவ்வொக்கிய வடுக்கள் மைறறையும் அளவிற்கு மைக்களுக்கு
வழிகவ்வொட்டும் அளவிற்கு இருக்க பவண்டும் எனற உள்ளுறை
உணர்வவ்வொக மைவ்வொற்றைம் வபற்றக்வகவ்வொண்பட வளர்ந்பத்தன"
ஆயுத்தம் மைட்டுபமை சிறைந்த்தது?
" ஆயுத்தங்கள் இல்லவ்வொமைல் அறமைதி வழியிபலபய அவர்களிடம் வவ்வொழும்
எம் மைக்கறள அவர்களவ்வொல் உருவவ்வொக்கப்படும் ஒவவவவ்வொரு
பிரச்சறனகளும் வவ்வொழ்வவ்வொத்தவ்வொரத்றத்தச் சீர் குறலத்துக்வகவ்வொண்டு
இருந்த்தபத்த த்தவிர வழி வத்தரிவத்தவ்வொகத் வத்தரியவில்றல. ஆயுத்தம் மூலம்
மைட்டுபமை இவர்களின அடக்குமுறறைறய ஒரு முடிவக்குக் வகவ்வொண்டு வர
முடியும் எனபதில் உறதியவ்வொய் இருந்பத்தன"
குடும்பத்றத்த ஒதுக்கி வவ்வொழ்ந்த்த வவ்வொழ்க்றக?
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" 19 வயதிபலபய த்தறலமைறறைவ வவ்வொழ்க்றகறயத் வத்தவ்வொடங்கி விட்படன.
குடும்பத்துடன இருந்த்தவ்வொல் அது பமைலும் பமைலும் பல பத்தறவயில்லவ்வொத்த
சிக்கல்கறள உருவவ்வொக்கும் எனற உணர்ந்து 1973 முத்தல் 1983 வறர
த்தறலமைறறைவ வவ்வொழ்க்றகறய அறிமுகம் வசய்த்தது. இரவ்வொணுவத்தின
வவறியவ்வொன பத்தடல்கள் அத்த்தறனயும் எனறனயும் என வவற்றிக்கவ்வொன
பவ்வொறத்தறயயும் கற்றத்த்தந்த்தது"
அரசியல் வகவ்வொள்றக?
" 33 ஆண்டுகள் இலங்றக பவ்வொரவ்வொளுமைனறைத்தில் ஒலத்த்த எந்த்த
வவ்வொர்த்றத்தகளுக்கும் மைதிப்பு இருந்த்தத்தவ்வொக அவர்களின பபவ்வொரவ்வொட்டம்
எறத்தயும் உணர்த்த்தவில்றல. மைக்கள் அரசியல் பத்தறவ எனறைவ்வொலும்
அது வவறம் வவ்வொர்த்றத்தகளவ்வொல் வகவ்வொண்டு பசர்க்கப்படும் பபவ்வொது
இவர்களுக்கு எங்களின மைக்களின வலறய புரிந்து வகவ்வொள்ளும்
திரவ்வொணி இல்லவ்வொத்த கவ்வொரணங்களினவ்வொல் எனனுறடய
ஆயுத்தப்பபவ்வொரவ்வொட்டங்கறள ஒவவவவ்வொரு கவ்வொலகட்டத்திலும்
வலுப்படுத்திக்வகவ்வொண்பட இருக்க பவண்டி இருந்த்தது.
மைவ்வொற்றைம் கவ்வொணவ்வொத்த வவ்வொழ்க்றக அத்த்தறனயும் இரு பக்கமும் வலறய
உருவவ்வொக்கிக் வகவ்வொண்பட இருந்த்தவ்வொலும் அவவப்பபவ்வொது கிறடத்த்த வழிகள்
ஒவவவவ்வொனறம் நவ்வொன பத்தர்ந்வத்தடுத்த்த பவ்வொறத்த எனக்வகவ்வொனறம் த்தவற
பபவ்வொல் எனக்கு உணர்த்த்தவில்றல"
பத்தர்ந்வத்தடுத்துக்வகவ்வொண்ட பவ்வொறத்த?
" இந்திய அரசியல் சுத்தந்திர வரலவ்வொற்றில் மைகவ்வொத்மைவ்வொவக்கு எத்த்தறன
முக்கியத்துவம் இருக்கிறைபத்தவ்வொ அந்த்த அளவிற்கு பநத்தவ்வொஜக்கும் முக்கிய
இடம் உண்டு. இல்லவ்வொவிட்டவ்வொல் இனற சீனவ்வொர்கள் வடல்லவறரக்கும்
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வந்து ஆளுறமை புரிந்து இருப்பவ்வொர்கள். எங்கள்
ஆயுத்தப்பபவ்வொரவ்வொட்டத்றத்தக் குறறை வசவ்வொல்பவர்கள் அத்த்தறன பபரும்,
இந்தியவ்வொ இனற வளர்த்துக்வகவ்வொண்ட இரவ்வொணுவ பமைலவ்வொதிக்கத்தினவ்வொல்
மைட்டுபமை இனறம் ஆசியவ்வொ நவ்வொட்டில் ஒரு வல்லரசவ்வொக இருக்கிறைது.
அறமைதி முக்கியம் வசவ்வொலும் எந்த்தச் சர்வபத்தச நவ்வொடுகளும் ஒவவவவ்வொரு
ஆண்டும் த்தனது ஆயுத்தங்கறளயும் வளர்த்துக்வகவ்வொண்டு த்தவ்வொன
வளர்ந்துள்ளது"
இரக்கம் எனபது?
வவளிப்பறடயவ்வொகச் வசவ்வொல்லப்பபவ்வொனவ்வொல் உலகத்தில் உள்ள வமைவ்வொத்த்த
இரவ்வொணுவ வவ்வொழ்க்றக எனபபத்த இயல்பவ்வொகபவ வவளிபய அத்த்தறன
சீக்கிரம் வத்தரிந்து விடவ்வொத்த இரக்கமில்லவ்வொத்த த்தனறமைறய உறடயது.
எங்களுறடய எதிரிகளவ்வொல் வவளிபய பரப்புறரயவ்வொகச் வசவ்வொல்லபடும்
எந்த்த விசயங்கறளயும் நவ்வொன வபவ்வொருட்படுத்தியபத்த இல்றல.
கவ்வொரணம் உண்றமையவ்வொன விசயங்கள் உள்பள வவ்வொழ்ந்த்த மைக்களுக்குத்
வத்தரியும். பரபரப்பு ஊடகங்களுக்கு அது பத்தறவயில்லவ்வொத்த விசயங்கள்.
கண்ணீரும், கத்தறைலும் அவர்களுக்கு வியவ்வொபவ்வொரம். எங்களுக்கு அறத்தத்
தீர்க்க பவண்டிய கடறமை"
சபகவ்வொத்தர யுத்த்தங்கள்?
"ஆயுத்தங்கள் வகவ்வொண்டவர்கள் அதிகவ்வொரத்திற்கு ஆறசப் படுகிறைவ்வொர்கள்.
த்தவற இல்றல. ஆனவ்வொல் அவர்களிடம் அடிப்பறடயில் இல்லவ்வொத்த
ஒழுக்கம் ஒரு சர்வவ்வொதிகவ்வொரிறய அறிமுகப்படுத்துபமை த்தவிர
மைக்களுக்குத் பத்தறவயவ்வொன எந்த்த அதிகவ்வொரத்றத்தயும் த்தந்து விடவ்வொது.
இரக்கம் இல்லவ்வொத்தவர்களுக்கு மைட்டும் த்தவ்வொன எங்களுறடய ஆயுத்தங்கள்
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இரக்கம் இல்லவ்வொமைல் வசயல்படும். அப்படிச் வசயல்படவில்றல
எனறைவ்வொல் எங்கள் வலறய, வலறமைறய,எதிர்பவ்வொர்க்கும் சுத்தந்திர
வவ்வொழ்க்றக வந்து அறடயவ்வொது. வகவ்வொறல,வகவ்வொள்றள,பமைலவ்வொதிக்கம்
பபவ்வொனறை வத்தவ்வொடக்கக் கவ்வொலச் சபகவ்வொத்தரர்களவ்வொல் எங்களுறடய
வழிகவ்வொட்டறல த்தவற எனற உணர்ந்த்தவர்கறள பவற எந்த்த வழியில்
அவர்களுக்குப் பவ்வொடம் கற்பிக்க முடியும்?
எனறனச் சர்வவ்வொதிகவ்வொரி எனபவர்கள் த்தங்களுறடய த்தனிப்பட்ட
வவ்வொழ்க்றகறயயும், எனனுறடய த்தனிப்பட்ட வவ்வொழ்க்றகயும்
ஓப்பிட்டுக்வகவ்வொள்வதில்றல. எனனுறடய ஆறச மைக்களின சுத்தந்திரம்.
ஆனவ்வொல் அவர்களின ஆறச வமைவ்வொத்த்தமும் அவர்களின இருப்பு.
எந்த்தச் சூழ்நிறலயிலும் சமைவ்வொத்தவ்வொன கத்தறவ நவ்வொன மூடி றவத்த்தபத்த
இல்றல. எல்லவ்வொ நல்ல வவ்வொய்ப்புகறளயும் அறடபடும் சமையத்தில்
மைட்டுபமை எனனுறடய வகவ்வொள்றககள் மைற்றைவர்களின விமைர்சனத்திற்கு
ஆளவ்வொகி இருக்கிறைது"
மைவ்வொவீரர்கள்?
சயறனடு சுறவத்து உண்டவர்கள் அவர்கள் மைறறைமுகமைவ்வொக எங்கள்
பபவ்வொரவ்வொட்டத்திற்கு வலறமை பசர்த்துவிட்டு வசல்கிறைவ்வொர்கள். எங்கள்
இயக்கத்தில் நூற்றில் பத்துப் பபர்கள் கூட எதிரிகளின றகயில் சிக்கி
விடமைவ்வொட்டவ்வொர்கள். சிக்கினவ்வொல் எனன நடக்கும் எனபறத்தயும் அவர்கள்
நனறைவ்வொக உணர்ந்த்தவர்கள். பபவ்வொரவ்வொட்டத்தில் உள்ள த்தறலறமைப்
வபவ்வொறப்புகள் மைட்டும் ஆரவ்வொத்தறனக்குரியவர்கள் அல்ல. வவ்வொழ்வில்
பங்வகடுத்த்த ஒவவவவ்வொரு வீரரும். அத்தனவ்வொல் அவர்களுக்கு உண்டவ்வொன
பதில் மைரியவ்வொறத்த மைவ்வொவீரர் தினம். த்தவ்வொங்களும் மைதிக்க்ப்படுகிபறைவ்வொம்
எனபறத்த உணர்த்தும் நிகழ்ச்சி இது"
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ஜனநவ்வொயகம்?
எனனுறடய வகவ்வொள்றககள் சரியில்லவ்வொத்தறவகள் எனறைவ்வொல் ஜனநவ்வொயகப்
பவ்வொறத்தயில் வசனறை த்தகுதியவ்வொனவர்கள் வவனவறைடுத்த்த விசயங்கறளயும்
உணர்ந்து வகவ்வொள்ள பவண்டும். நவ்வொங்கள் த்தமிழின கவ்வொப்பவ்வொளர்கள்
எனற வந்த்தவர்கள் த்தவ்வொங்கள் விறலபபவ்வொன நிகழ்வகறளயும் உற்ற
பநவ்வொக்க பவண்டும். சிங்கள பபரினவவ்வொத்த த்தந்திர அரசியல் எனபறத்தயும்
அவர்களுக்கு எது சரியவ்வொன வமைவ்வொழி எனபறத்தயும் புரிய றவக்கும்.
நவ்வொன அரசியல்வவ்வொதியல்ல. பபச்சுக்கு முன வசயலல் கவ்வொட்டி நமைக்கவ்வொன
உரிறமைறய வவனற அறடந்த்த பிறைகு த்தவ்வொன பபச்சுக்கு த்தயவ்வொரவ்வொக
பவண்டும். கவ்வொரணம் சிங்களர்களின ஆதிகம் எனபது 30 வருடங்கள்
கடந்தும் வகவ்வொள்றககளவ்வொல், இரக்கமைற்றை குணத்த்தவ்வொல், வத்தளிவவ்வொன
த்தந்திர முனபனற்றைம் வகவ்வொண்ட பபவ்வொலயவ்வொன ஜனநவ்வொயகத்றத்த நவ்வொம்
வவனற எடுத்து நவ்வொம் முனபனறியவர்களவ்வொக இருந்த்தவ்வொல் மைட்டுபமை
அவர்களும் நவ்வொம் யவ்வொர் எனற புரியறவக்கும்.
எனனுறடய கவ்வொலத்தில் இந்த்தச் சுத்தந்திரப் பபவ்வொரவ்வொட்டம் முடிவறடயும்
எனறை எண்ணவமைல்லவ்வொம் இல்றல. நவ்வொன ஒருவன முயற்சியில்
இருக்கினபறைன.
நவ்வொன வவல்லவ்வொவிட்டவ்வொல் எனக்குப் பிறைகு பவற ஒருவர் வந்து இறத்தத்
வத்தவ்வொடர்வவ்வொர்கள். தீர்வ எனபது சரியவ்வொன முறறையில் தீர்க்கப்படவ்வொத்த
வறரயில் இந்த்தப் பபவ்வொரவ்வொட்டங்கள் வத்தவ்வொடர்ந்து வகவ்வொண்பட த்தவ்வொன
இருக்கும்?
ஆயுத்தமைவ்வொ அனபவ்வொ எனபது சிங்களர்களின றகயில் த்தவ்வொன இருக்கிறைது?
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3. பவலுப்பிள்றள பிரபவ்வொகரன--த்தமிழீழம்
எனவறைவ்வொரு பிரபத்தசம்
"த்தமிழர்களுக்கு இனி த்தனி ஈழம் த்தவ்வொன தீர்வவ்வொக இருக்கும்" எனற
தீர்மைவ்வொனமைவ்வொய்ச் வசவ்வொனனது பிரபவ்வொகரன அல்ல.
இத்தன வித்து இலங்றக எனறை நவ்வொடு ஆங்கிபலயர்களிடமிருந்து
சுத்தந்திரம் வபறவத்தற்கு முனபப உருவவ்வொனது. த்தமிழர்களில் முத்தல்
த்தறலமுறறை த்தறலவரவ்வொன அருணவ்வொச்சலம் உருவவ்வொக்கியது ஆகும்.
அவர் த்தனி ஈழம் எனற த்தவ்வொன வத்தவ்வொடக்கத்தில் வசவ்வொனனவ்வொர். அதுபவ
த்தமிழீழம் எனற பினனவ்வொல் மைவ்வொறியது.
அருணவ்வொச்சலம் படித்த்தவர், பண்பவ்வொளர், சட்ட பமைறத்த ஆனவ்வொல்
வவகுஜன ஆத்தரவ பூஜ்யம். அவர் வவ்வொழ்ந்த்த வவ்வொழ்க்றக முழுக்கக்
வகவ்வொழும்புவிலும் பமைல்த்தட்டு மைக்களுடன இருந்த்த கவ்வொரணத்த்தவ்வொல் கறடசி
வறரக்கும் மைக்கள் ஆத்தரவவனபது அவருக்கு எட்டவ்வொக்கனியவ்வொக
இருந்த்தது. இறதியில் அவர் வகவ்வொள்றககளும் வகவ்வொறலயவ்வொகி வவகுஜன
ஆத்தரவ இல்லவ்வொமைல் மைறறைந்தும் பபவ்வொனது.
அருணவ்வொச்சலம் முத்தன முத்தலவ்வொக உருவவ்வொக்கிய இலங்றக பத்தசிய
கவ்வொங்கிரஸ் சிங்களர்களின றகக்குப் பபவ்வொன பபவ்வொபத்த அச்சத்துடன
எதிர்கவ்வொலத்தில் இனி சிங்களர்களுடன த்தமிழினம் பசர்ந்து வவ்வொழ
முடியவ்வொது எனறைவ்வொர். அப்பபவ்வொது இலங்றக சுத்தந்திரம் வபறவத்தற்குக் கவ்வொல்
நூற்றைவ்வொண்டு கவ்வொலம் இருந்த்தது. அவரவ்வொலும் முடியவ்வொமைல் அவர்
சபகவ்வொத்தரர் இரவ்வொமைநவ்வொத்தன முயற்சியும் பத்தவ்வொல்வியவ்வொகி றககள் மைவ்வொறி
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கறடசியில் 1972 ஆம் ஆண்டில் வசல்வநவ்வொயகம் மைனம் வநவ்வொந்து
பபவ்வொய்ச் வசவ்வொல்லும் அளவிற்கு வந்து நினறைது.
இறத்தபய பிரபவ்வொகரன உரத்துச் வசவ்வொனன பபவ்வொது மைற்றைவர்களவ்வொல்
விபனவ்வொத்தமைவ்வொகப் பவ்வொர்க்கப்பட்டது.
சர்வபத்தச அரசியல் புரியவ்வொமைல் இவத்தனன அடம் எனபத்தவ்வொக இனற
வறரக்கும் பபசப்படுகிறைது. அருணவ்வொச்சலம் புத்தியவ்வொல் வஜயிக்க
முடியவ்வொமைல் வசல்வநவ்வொயகம் சக்தியவ்வொலும் வவல்ல முடியவ்வொமைல் கறடசியில்
பிரபவ்வொகரன பலத்த்தவ்வொலும் வவல்ல முடியவ்வொமைல் கலவரங்களும்,
யுத்த்தங்களும் வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக வந்து வமைவ்வொத்த்த த்தமிழர்களின உயிரும்
உறடறமையும் இழந்து இனற நவ்வொங்களும் வவ்வொழ்ந்த்தவ்வொல் பபவ்வொதும் எனகிறை
அளவிற்கு வந்து நிற்கினறைது.
இதுபவ இனற இலங்றகயில் உயிர்பிறழத்த்தவர்கள் நவ்வொன த்தமிழர்
எனற வசவ்வொல்ல பயந்து வவ்வொழும் நிறலறமைக்குக் வகவ்வொண்டு வந்துள்ளது.
வத்தவ்வொடக்கக் கவ்வொலத்தில் அருணவ்வொச்சலமும், இவர் சபகவ்வொத்தரர்
இரவ்வொமைநவ்வொத்தனும் எழுதியுள்ள புத்த்தகங்கள் த்தமிழர்களுக்கு மைட்டுமைல்ல
இனற வறரக்கும் சிங்களர்களுக்பக பவ்வொடபுத்த்தகங்கள்.
சிங்களர்களுக்கு அரசியறல கற்றக்வகவ்வொடுத்த்தவர்கள் மைறறைந்து
கிறடத்து இருக்க பவண்டிய மைரியவ்வொறத்தயினறி இறைந்தும் பபவ்வொனவ்வொர்கள்.
இவர்களிடம் கற்றக் வகவ்வொண்ட மைவ்வொணவர்கள் ஆட்சியவ்வொளர்களவ்வொகவம்
மைவ்வொறி சிங்கள இனவவ்வொத்தத்தின ரவ்வொஜவ்வொவவ்வொகவம் மைவ்வொறிப் பபவ்வொனது சரித்திர
ஆச்சரியங்கள்.
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த்தங்களுக்குச் சிறைப்பவ்வொகக் கற்றக்வகவ்வொடுத்த்தவர்களின வபயர்கறள
இனற அவலமைவ்வொய் வந்து நினறை த்தமிழர்களுக்கு உருவவ்வொக்கப்பட்ட
திறைந்த்த வவளி முகவ்வொம்க்குச் சூட்டப்படும் நனறிக்கடறனறயயும்
தீர்த்துள்ளவ்வொர்கள். வவ்வொழ்ந்து வசனறை த்தமிழ் த்தறலவர்களின அதிர்ஷ்டம்
அவவளவ த்தவ்வொன.
அருணவ்வொச்சலம் முகவ்வொம், இரவ்வொமைநவ்வொத்தன முகவ்வொம், ஆனந்த்த குமைவ்வொரசவ்வொமி
முகவ்வொம் எனற உருவவ்வொக்கப்பட்டது. வமைவ்வொத்த்த இலங்றக மைக்களும்
நிறனவில் வகவ்வொள்ளத்த்தக்க வறகயில் வவ்வொழ்ந்த்தவர்களின வவ்வொழ்க்றகப்
வபயர்கள் இனற நிர்க்கதியவ்வொய் நிற்பவர்கள் வவ்வொழ்க்றக உத்தவியவ்வொய்
உள்ளது எனபது வபரும் சரித்திர பசவ்வொகம்.
பிரபவ்வொகரன இவர்கறளப் பபவ்வொலப் படித்த்தவபரவ்வொ, பட்டம் வவ்வொங்கியவபரவ்வொ
அல்லது புத்த்தகங்கள் எழுதியவபரவ்வொ அல்ல. அத்தி பூத்த்தவ்வொற் பபவ்வொலக்
வகவ்வொடுத்த்த ஊடக பபட்டிகளும் வருடந்பத்தவ்வொறம் உறரயவ்வொற்றிய மைவ்வொவீரர்
தின பபச்சுகளுபமை அவறரப் பற்றி அவரின வகவ்வொள்றககறளயும்
நம்மைவ்வொல் ஓரளவிற்குப் புரிந்து வகவ்வொள்ள முடியும்.
பபவ்வொர் வவறியர்,மைனபநவ்வொயவ்வொளி, புதிய த்தறலமுறறைக்குப்
பயங்கரவவ்வொத்தத்றத்தக் கற்றக்வகவ்வொடுத்த்தவர், உலகத்திற்கு மைனித்த
வவடிகுண்டு எனபறத்த அறிமுகம் வசய்த்தவர் எனற
வசவ்வொல்லப்படுவரின நியவ்வொய வவ்வொத்தங்கள் எதுவம் இனற எவர் கவ்வொதிலும்
பபவ்வொய் விழவ்வொது.
பிரபவ்வொகரன வசய்த்த சவ்வொத்தறனகள் ஒவவவவ்வொனறம் இவருக்கு முந்றத்தய
த்தறலமுறறை த்தறலவர்கள் எவரும் வசய்யவ்வொத்தது மைட்டுமைல்ல. நிறனத்பத்த
பவ்வொர்க்க முடியவ்வொத்தது.
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அவர்கள் ஜனநவ்வொயகம் கவ்வொட்டிய வழியில் வசனற த்தங்கறள நம்பியிருந்த்த
வழிகவ்வொட்டவ்வொமைல் மைறறைந்த்தவர்கள். இவபரவ்வொ த்தவ்வொன வகவ்வொண்ட வகவ்வொள்றக
சரி எனற நம்பி அறத்தபய வசய்தும் கவ்வொட்டியவர். த்தனனுறடய
த்தனனம்பிக்றக மைட்டுபமை வழி கவ்வொட்டும் எனற கறடசிவறரயிலும்
வகவ்வொண்ட வகவ்வொள்றகயில் பிடிவவ்வொத்தமைவ்வொய் உறதியவ்வொய் நினறைவர்
அரசியல் வத்தரியவ்வொத்தவர் எனற வசவ்வொல்லப்படுபவர்கள் பிரபவ்வொகரனின
மைவ்வொவீரர் தின உறரகறளப் படித்துப் பவ்வொர்த்த்தவ்வொபல புரிந்து வகவ்வொள்ள
முடியும்.
த்தன வவ்வொழ்நவ்வொளில் நம்பிக்றககளும், அவமைவ்வொனங்களுக்கும் இறடபய
பபவ்வொரவ்வொடிப் பவ்வொர்த்த்த அத்த்தறன நிகழ்வகறளயும் நமைக்குப் புரியறவக்கும்.
பிரபவ்வொகரன உருவவ்வொக்கிய த்தமிழீழத்தின சமூகக் கட்டறமைப்பு வவளி
உலகத்த்தவ்வொல் அதிகம் பவ்வொர்க்கப்படவ்வொத்த பவ்வொர்றவகள்.,
நவ்வொனகு புறைமும் நீர் எனபத்தவ்வொன தீவில் எட்டு புறைமும் எதிரிகளவ்வொக
இருந்த்தவர்களுடன வவ்வொழ்ந்த்தவர் உருவவ்வொக்கிய ஒவவவவ்வொனறம்
கறடசியில் அவறரப் பபவ்வொலபவ இனற பகள்விக்குறியவ்வொய் சூனயத்தில்
நிற்கிறைது?
1985 ஆம் ஆண்டுத் த்தமிழர் புனர்வவ்வொழ்வ கழகம் வத்தவ்வொடங்கப்பட்டது.
பபவ்வொரினவ்வொல் பவ்வொதிக்கப்பட்டு வறறமை நிறலறமைக்குத் த்தள்ளப்பட்ட
மைக்களுக்கும், வசவ்வொந்த்த இடங்கறள விட்டு விட்டு வவ்வொழ்ந்து
வகவ்வொண்டுருப்பவர்களுக்கும், அகதி முகவ்வொமில் ஆத்தரவற்ற
இருந்த்தவர்களுக்கும், த்தற்கவ்வொலக குடிறசகளிலும் இருந்த்தவர்கறள
இனம் கண்டு அவர்கறள அரவறணத்து வவ்வொழ்க்றக வகவ்வொடுப்பது
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இத்தன கடறமையவ்வொக இருந்த்தது. இத்தன உருவவ்வொக்கத்திறைகு முனனத்தவ்வொகப்
புலகளின ஊடகப்பிரிவ வசயல்படத் வத்தவ்வொடங்கியது.
முத்தலல் வவ்வொவனவ்வொலயில் ஆரம்பித்து இறதியில் வத்தவ்வொறலக்கவ்வொட்சி
பசறவ வறரக்கும் வகவ்வொண்டு வந்த்தவ்வொர்கள். மிகுதியவ்வொன பவ்வொல்
உணர்றவ தூண்டும் கவ்வொட்சிகறளத் த்தணிக்றக வசய்யப்பட்டு
அத்துடன வசய்தி அறிக்றககள், நடப்பு நிகழ்வகறளத் துல்லயமைவ்வொகக்
கவ்வொட்டும் அளவிற்குக் கறடசி வறரக்கும் வத்தவ்வொடர்ந்து த்தமிழீழத்தில்
ஒலபரப்பு பசறவ நடத்த்தப்பட்டது. இந்திய அறமைதிப்பறட உள்பள
நுறழந்த்த பபவ்வொது முத்தலல் த்தவ்வொக்கப்பட்டது இந்த்த வவ்வொவனவ்வொல பசறவபய
ஆகும்.
யுத்த்தத்தினவ்வொல் வபற்பறைவ்வொறர, பவ்வொதுகவ்வொவலர்கறள இழந்த்த வபண்
பிள்றளகளின பரவ்வொமைரிப்புக்கவ்வொகச் வசஞ்பசவ்வொறல சிறவர் இல்லம். 1991
இல் வத்தவ்வொடங்கப்பட்டது. அத்தறனத் வத்தவ்வொடர்ந்து பபவ்வொரில் வபற்பறைவ்வொறர
இழந்த்த ஆண் பிள்றளகறளப் பவ்வொதுகவ்வொக்க 1993 ஆம் ஆண்டு. கவ்வொந்த்த
ரூபன அறிவச்பசவ்வொறல வத்தவ்வொடங்கப்பட்டது.
வவற்றிமைறன எனறை அறமைப்பின மூலம் நடந்த்த பபவ்வொர்கள் மூலம் கண்
முனனவ்வொல் உறைவகறளப் பறி வகவ்வொடுத்து அறடந்த்த மைன
அழுத்த்தங்களவ்வொல் பவ்வொதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும், மைனநிறல பவ்வொதிக்கப்பட்ட
வர்களுக்கும் உயரிய சிகிச்றச அளித்து அவர்கறளப் பரவ்வொமைரித்து
மைறவவ்வொழ்வ அளிப்பத்தற்கவ்வொக உருவவ்வொக்கப்பட்டது.
மூத்தவ்வொளர் பபணகம் எனறை அறமைப்பின மூலம் பபவ்வொரினவ்வொல் த்தமைது
பிள்றகறள இழந்து ஆத்தரவற்றை நிறலக்குத் த்தள்ளப்பட்ட
முதிபயவ்வொறரயும், வசவ்வொந்த்த பந்த்தம் இல்லவ்வொமைல் இருப்பவர்கறளயும்,
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உறைவினர்கள் இருந்தும் றகவிடப்பட்ட முதிபயவ்வொர்கறளயும் பவ்வொதுகவ்வொக்க
உருவவ்வொக்கப்பட்டது
1992 ஆம் ஆண்டு விடுத்தறலப்புலகள் கறல பண்பவ்வொட்டுக் கழகம்
எனறை அறமைப்பின மூலம் த்தமிழர்களின த்தமிழ் வமைவ்வொழிறயயும் அழிந்து
வகவ்வொண்டுருக்கும் கறல மைற்றம் பண்பவ்வொடுகறளயும் மீட்வடடுப்பத்தற்கவ்வொக
உருவவ்வொக்கப்பட்டது.
தியவ்வொகி திலீபன மைருத்துவச் பசறவயின மூலம் அரசவ்வொங்கம்
உருவவ்வொக்கிய த்தறடகறள மீறி ஒவவவவ்வொரு கவ்வொலக் கட்டத்திலும்
உருவவ்வொக்கிய மைருத்துவமைறனகள் மூலம் அத்யவ்வொவஸ்யமைவ்வொன மைருந்துப்
வபவ்வொருட்கறள வரவறழத்தும், பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பபவ்வொரவ்வொளிகள்
மூலம் சிகிச்றச அளிக்கப்பட்டது.
த்தமிழீழ பறடத்துறறைப் பள்ளியின மூலம் வளர்ந்து வகவ்வொண்டுருக்கும்
இறளயர் கூட்டம் பபவ்வொரினவ்வொல் அவர்களின கல்வி
பவ்வொதிக்கப்படக்கூடவ்வொது எனபத்தற்கவ்வொக உருவவ்வொக்கப்பட்டது.
த்தமிழீழ வபவ்வொருண்மிய பமைம்பவ்வொட்டுக் கழகமும், இத்தறனத் வத்தவ்வொடர்ந்து
1993 ஆம் ஆண்டுத் த்தமிழீழ சட்டக் கல்லூரி உருவவ்வொக்கப்பட்டது.
இபத்த ஆண்டில் வபவ்வொதுக்கல்வி பத்தர்வில் பத்தர்ச்சி வபற்றை
மைவ்வொணவர்கறளப் பவ்வொரவ்வொட்டி வருடந்பத்தவ்வொறம் பரிசு வழங்க த்தமிழீழக்
கல்வி பமைம்பவ்வொட்டுப் பபரறவ வத்தவ்வொடங்கப்பட்டது.
1994 ஆம் ஆண்டுத் த்தமிழீழத்தின வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொரக் கட்டறமைப்றப
வலுப்படுத்துவத்தற்கவ்வொக பவளவ்வொண்றமையும் றகத்வத்தவ்வொழிறலயும்
உருவவ்வொக்கி சிறைப்பவ்வொனவர்களுக்குப் பரிசு வகவ்வொடுத்து சிறைப்பிக்க
உருவவ்வொக்கப்பட்டது. .
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மைக்களின வங்கி பசறவக்கவ்வொகத் த்தமிழீழ றவப்பகம் சட்டத்
பத்தறவகளுக்கவ்வொகத் த்தமிழீழ நீதி நிர்வவ்வொகத்துறறை, நகர்
நிர்வவ்வொகத்திற்கவ்வொகத் த்தமிழீழ கவ்வொவல் துறறை இது பபவ்வொக
மைவ்வொணவர்களுக்வகனற விறளயவ்வொட்டுத் துறறையும் வத்தவ்வொடங்கப்பட்டது.
வமைவ்வொத்த்தத்தில் த்தமிழீழ பகுதிகளில் வவ்வொழ்ந்த்த மைக்களின வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொரச்
சமூகக் கட்டறமைப்புத் துறறையில் அதிகக் கவனம் வசலுத்த்தப்பட்டது.
பிரபவ்வொகரன உறரயவ்வொற்றிய மைவ்வொவீரர் உறரகள் எனபது பல வித்தங்களில்
பயன உள்ளத்தவ்வொக இருந்த்தது. பபவ்வொரில் இறைந்த்த வீரர்களுக்குக் வகபௌரவம்
வசலுத்தும் வித்தமைவ்வொக அபத்த சமையத்தில் த்தமிழ் மைக்களுக்குத் த்தமிழீழ
விடுத்தறலப்புலகளின பநவ்வொக்கத்றத்தயும், சர்வபத்தச சமூகத்திற்குப்
புலகள் இயக்கம் விடுக்கும் பகவ்வொரிக்றக எனபத்தவ்வொகப் பல த்தளங்களில்
விவவ்வொத்தப் வபவ்வொருளவ்வொக அறணவரவ்வொலும் உற்றக் கவனிக்கக் கூடிய
வறகயில் இருந்த்தது.
பிரபவ்வொகரனின பநவ்வொக்கத்றத்தயும் விருப்பத்றத்தயும் த்தனிப்பட்ட
வகவ்வொள்றககறளயும் புரிந்து வகவ்வொள்வத்தவ்வொகவம் உள்ளது.
சங்கர் இறைந்த்த தினமைவ்வொக நவம்பர் 27 எனபறத்தக் கணக்கில் வகவ்வொண்டு
மைவ்வொவீரர் தினம் எனற உருவவ்வொக்கப்பட்டு முத்தன முத்தலவ்வொக இந்திய
அறமைதிப்பறட இலங்றகயில் இருந்து கறடசிகட்ட உக்கிர
த்தவ்வொக்குத்தல்கள் நடத்த்தப்பட்ட பபவ்வொது இனம் வத்தரியவ்வொத்த அடர்ந்த்த கவ்வொட்டில்
இருந்து வகவ்வொண்டு உறரயவ்வொற்றிய பிரபவ்வொகரனின உறர எனபது 2008
வறரக்கும் 19 வருடங்கள் வத்தவ்வொடர்ந்து ஒவவவவ்வொரு வருடமும் குறிப்பிட்ட
அபத்த தினத்தில் ஒலபரப்பப்பட்டது.
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உலக ஊடகங்களும், உலகத்த்தமிழர்களும் ஏன சிங்கள
ஆட்சியவ்வொளர்களுபமை இறத்த றவத்து த்தவ்வொன புலகளின அடுத்த்தக் கட்ட
நகர்றவ புரிந்து வகவ்வொள்ளும் அளவிற்கு இருந்த்தது.
வமைவ்வொத்த்த 19 வருட உறரகளின மூலம் நம்பிக்றககளுக்கும்
விருப்பங்களுக்கும் இறடபய பபவ்வொரவ்வொட்டங்களும், ஒவவவவ்வொரு கவ்வொலக்
கட்டத்திலும் த்தவ்வொன மைவ்வொறைத் த்தயவ்வொரவ்வொய் இருந்த்த பபவ்வொதும் மைதிக்கவ்வொத்த சிங்கள
ஆட்சியவ்வொளர்களின பமைல் இருந்த்த அவநம்பிக்றகயின
ஊசலவ்வொட்டத்றத்தயும் நமைக்குப் பல வித்தமைவ்வொகப் புரிய றவக்கினறைது.
பிரபவ்வொகரன முத்தல் மைவ்வொவீரர் உறர வத்தவ்வொடங்கிய பபவ்வொது புலகளின
அதிகவ்வொரப்பூர்வமைவ்வொன இறைந்த்தவர்களின எண்ணிக்றக 1207 பபர்கள்..
இதுபவ 19 வருடங்களுக்குப் பிறைகு 17,903 பபர்கள் இறைந்த்தத்தவ்வொக மைவ்வொவீரர்
தின உறரயில் குறிப்பிட்டவ்வொர்.
"ஓர் இனத்றத்தப் வபவ்வொறத்த்தவறரயிலும் வீரர்கறள, வபண்கறள,
அறிவவ்வொளிகறளயும் மைதிக்கவ்வொத்த இனம் கவ்வொட்டுமிரவ்வொண்டியவ்வொக அழிந்து
விடும். எமைது இயக்கத்தில் இப்பபவ்வொது வீரர்களுக்குப் பஞ்சமைவ்வொக
இருக்கிறைது. எமைது பபவ்வொரவ்வொளிகறள நிறனவ கூறம் தினத்றத்த ஒபர
நவ்வொளில் றவப்பத்தவ்வொல் வீரச்சவ்வொவ அறடந்த்த பமைல்மைட்ட த்தறலவர்கள்
முத்தல் அடிப்பறடயவ்வொன வீரர்கறள வறர ஒபர மைவ்வொதிரி நிறனவ
வகவ்வொள்ளப்படுகிறைவ்வொர்கள். கவ்வொலப்பபவ்வொக்கில் குறிப்பிட்ட சில சில
ஆட்களுக்பக முக்கியத்துவம் வகவ்வொடுக்கப்பட்டு அந்த்த மைரியவ்வொறத்த
சிலருக்கு மைட்டும் பபவ்வொவறத்த த்தடுப்பத்தற்கவ்வொக இறத்த வருடந்பத்தவ்வொறம்
வகவ்வொண்டவ்வொடப் பபவ்வொகிபறைவ்வொம்."
"நவ்வொன உயிருக்கு உயிரவ்வொய் பநசித்த்த பத்தவ்வொழர்கள், எனனுடன பத்தவ்வொபளவ்வொடு
பத்தவ்வொள் நினற பபவ்வொரவ்வொடிய த்தளபதிகள், நவ்வொன பல்லவ்வொண்டு கவ்வொலமைவ்வொக
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வளர்த்வத்தடுத்த்த பபவ்வொரவ்வொளிகள் களத்தில் விழ்ந்த்த பபவ்வொவத்தல்லவ்வொம் எனது
இத்தய்ம் வவடிக்கும். ஆயினும் பசவ்வொகத்த்தவ்வொல் நவ்வொன பசவ்வொர்ந்து
பபவ்வொவதில்றல. இந்த்த இழப்புகள் எனது இலட்சிய உறதிக்கு பமைலும்
பமைலும் உரமூட்டி இருக்கினறைன"
"நவ்வொம் இனத்துபவசிகள் அல்லர். பபவ்வொர்வவறிக் வகவ்வொண்ட
வனமுறறையவ்வொளர்களும் அல்லர். நவ்வொம் சிங்கள மைக்கறள
எதிரிகளவ்வொபவவ்வொ விபரவ்வொதிகளவ்வொகபவ கருத்தவில்றல. நவ்வொம் சிங்கள
பத்தசத்றத்த அங்கீகரிக்கினபறைவ்வொம். சிங்களப் பண்பவ்வொட்றடக்
வகபௌரவிக்கினபறைவ்வொம். சிங்கள மைக்களின பத்தசிய வவ்வொழ்வில் அவர்களது
சுத்தந்திரத்தில் நவ்வொம் எவவித்தமும் த்தறலயிட விரும்பவில்றல".
"நவ்வொம் எமைது வரலவ்வொற்றத் த்தவ்வொயகத்தில் ஒரு பத்தசிய மைக்களினம் எனறை
அந்த்தஸ்துடன நிம்தியவ்வொகச் சுத்தந்திரமைவ்வொகக் வகபௌரவமைவ்வொக வவ்வொழ
விரும்புகிபறைவ்வொம். எம்றமை நிம்மைதியவ்வொக வவ்வொழவிடுங்கள் எனபது த்தவ்வொன
எமைது மைக்களின எளிறமையவ்வொன அரசியல் அபிலவ்வொறஷகள். இந்த்த
நியவ்வொயமைவ்வொன நீதியவ்வொன நவ்வொகரிகமைவ்வொன எமைது மைக்களின பவண்டுவகவ்வொறள
சிங்கள அரசு எப்பபவ்வொது அங்கீகரிகரிக்கினறைபத்தவ்வொ அப்பபவ்வொதுத்தவ்வொன ஒரு
நிரந்த்தரச் சமைவ்வொத்தவ்வொனமும் தீர்வம் ஏற்பட வவ்வொய்ப்பு உண்டு."
"ஆயுத்த பலத்த்தவ்வொல் த்தமிழீனத்றத்த அடக்கி ஆள பவண்டும் எனறம்,
சிங்கள வபபௌத்த்த பபரின வவ்வொத்தத்தின ஆதிக்க மைபனவ்வொநிறலயில்
சிறித்தளபவனும் மைவ்வொற்றைம் எதுவம் நிகழ்ந்து விடவில்றல. இனத்துபவச
அரசியல் பசற்றில் சிங்கள பத்தசம் மூழ்கிக் கிடக்கும் வறர த்தமிழரின
பத்தசிய அபிலவ்வொறசகள் பூர்த்தியவ்வொகது. நீதியவ்வொன நியவ்வொயமைவ்வொன அரசியல்
தீர்றவ நவ்வொம் சிங்கள ஆளும் வவ்வொர்க்கத்திடம் இருந்த்தது எதிர்பவ்வொர்கக
முடியவ்வொது."
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"மைனித்த நீதி எனும் அச்சில் இவவலகம் சுழவில்றல எனபறத்த நவ்வொம்
அறிபவவ்வொம். இவவலகில் உள்ள ஒவவவவ்வொரு நவ்வொடும் த்தங்கள் பக்கமுள்ள
நியவ்வொயங்கறள முன றவக்கிறைது. இவவலகில் ஓழுங்கு அறமைப்றப
வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொர மைற்றம் வணிக நலனகபள தீர்மைவ்வொனிக்கினறைன.
இனபறைவ்வொ சவ்வொர் நீதியிபலவ்வொ மைக்களின உரிறமை சவ்வொர்ந்பத்தவ்வொ நிற்கவில்றல.
நவ்வொடுகளுக்கிறடபயயவ்வொன சர்வபத்தச உறைவகளும் அரசியல் வநறிகளும்
இத்த்தறகய நல்கறளச் சவ்வொர்ந்பத்த தீர்மைவ்வொனிக்கபடுகினறைன. எனபவ
எங்களது அறைம் சவ்வொர்ந்த்த நியவ்வொயங்கள் உடனடியவ்வொகச் சர்வபத்தச
சமைகத்த்தவ்வொன அங்கிகரிக்கபடும் என எதிர் பவ்வொர்க்க முடியவ்வொது. ஆனவ்வொல்
அபத்த பநரம் அந்த்த அங்கீகவ்வொரத்திற்கவ்வொகப் பபவ்வொரவ்வொடிபய ஆக
பவண்டும். உலகில் மைவ்வொற்றைங்கள் நிகழ்ந்து வகவ்வொண்பட இருக்கினறைன."
"சமைவ்வொத்தவ்வொனத்திற்கவ்வொன பபவ்வொர் எனறம் த்தமிழறர விடுத்தறல வசய்யும்
பறடவயடுப்பு எனறம் பரப்புறர வசய்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த்த
ஆக்கிரமிப்புப் பபவ்வொர் த்தமிழரின அறமைதியக் குறலத்து த்தமிழறர
அகதிகளவ்வொக்கி த்தமிழறர அடிறமைகளவ்வொக்கி த்தமிழரின சமூகப்
வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொர வவ்வொழ்றவச் சீரழித்துத் த்தமிழருக்கும் எனறமில்லவ்வொத்த
வபரும் அவலத்றத்தக் வகவ்வொடுத்து இருக்கிறைது.
சமைவ்வொத்தவ்வொனத் த்தத்துவம் பபசி உலகத்றத்த ஏமைவ்வொற்றிய பபவ்வொதும் இது
த்தமிழருக்கு எதிரவ்வொன பபவ்வொர் எனபறத்த அரசு நறடயில் கவ்வொட்டியுள்ளது.
இரவ்வொணுவ ஆட்சி நறடவபறம் த்தமிழ் பகுதிகளில் மிக பமைவ்வொசமைவ்வொன ஒரு
இன அழிப்புக் வகவ்வொள்றக மைறறைமுகமைவ்வொகச் வசயற்படுகிறைது
எனபறத்தபய இது கவ்வொட்டுகிறைது."
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"நவ்வொம் சமைவ்வொத்தவ்வொனத்திற்கவ்வொன விபரவ்வொதிகள் அல்லர். அனறிச் சமைவ்வொத்தவ்வொன
வழியில் பிரச்சறனகறளத் தீர்ப்பத்தற்கு எதிரவ்வொனவர்களும் அல்லர்.
த்தவ்வொம் பவண்டுவது உண்றமையவ்வொன சமைவ்வொத்தவ்வொனத்றத்தபய. எமைது மைக்கள்
எமைது மைண்ணில் நிம்மைதியவ்வொகச் சுத்தந்திரமைவ்வொக அந்நியத் த்தறலயீட இனறி
அறமைதியவ்வொக வவ்வொழ்ந்து த்தமிழ் அரசியல் வவ்வொழ்றவத் த்தவ்வொபமை
தீர்மைவ்வொனிக்ககூடிய உண்றமையவ்வொன வகவ்வொளரவமைவ்வொன நிரந்த்தரமைவ்வொன
சமைவ்வொத்தவ்வொனத்றத்தபய நவ்வொம் விரும்புகினபறைவ்வொம். இந்த்தச் சமைவ்வொத்தவ்வொன
வவ்வொழ்க்றவ த்தமிழருக்கு வழங்க சிங்கள வபயத்த்த பபரினவவ்வொத்த சக்திகள்
இனங்குமைவ்வொ எனபது சந்பத்தகத்திற்கு உரியபத்த."
"த்தமிழரின த்தவ்வொயகம், த்தமிழரின பத்தசியம், த்தமிழரின த்தனனவ்வொட்சி உரிறமை
ஆகியவற்றறை அங்கீகரித்து அவற்றின அடிப்பறடயில் ஒரு அரசியற்
தீர்வத் திட்டம் வகுப்பட பவண்டுவமைனறை நவ்வொம் திம்புக் கவ்வொலத்தில்
இருந்து வலயுறத்தி வருகிபறைவ்வொம்."
"சிங்களம் ஒரு வபளத்த்த நவ்வொடு. அனறபயும் அறைத்றத்தயும் ஆனமீக
ஞவ்வொனத்றத்தயும் பபவ்வொதித்த்த கவ்வொருணிய மைகவ்வொறன வழிபடும் பத்தசம்.
த்தர்மைத்தின த்தத்துவத்தில் த்தறழத்த்த வபபௌத்த்த சமைகத்தில்
இனக்குபரவ்வொத்தமும் பபவ்வொர் வவறியும் விஸ்வரூபம் வபற்ற நிற்பது எமைக்கு
வியப்பவ்வொக இருக்கிறைது. த்தமிழர் பத்தசம் பபவ்வொறத்தயும் வனமுறறைறயயும்
விரும்பவில்றல. அறமைதி வழியில் அகிம்றச வழியில் த்தர்மைத்றத்த
பவண்டி நினறை எமைது மைக்கள் மீது வனமுறறை திணித்த்தவர்கள் யவ்வொர்?
நவ்வொம் எமைது உயிறரயும் உறடறமையும் பவ்வொதுகவ்வொக்க ஆயுத்தபமைந்தி
பபவ்வொரவ்வொட பவண்டிய நிர்பபந்த்த சூழ்நிறலறய உருவவ்வொக்கிய விட்டவர்கள்
யவ்வொர்? சிங்கள வபபௌத்த்த தீவிரவவ்வொத்தபமை த்தமிழர்கறள
ஆயுத்தபவ்வொணிகளவ்வொக்கி பத்தச சுத்தந்திர பபவ்வொரவ்வொட்டத்தில் குதிக்க றவத்த்தது."
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"ஆட்பலம், ஆயுத்தபலம், இரவ்வொணுவ பலம், மைக்கள் பலம் எனகிறை
ரீதியில் சகல பலத்பத்தவ்வொடு நவ்வொம் வலுப்வபற்ற நினறை பபவ்வொதும் எமைது
த்தவ்வொயகத்றத்த மீட்வடடுக்கும் பபவ்வொதிய சக்தி இருந்த்த பபவ்வொதும் நவ்வொம்
சமைவ்வொத்தவ்வொன பவ்வொறத்தறயக் றகவிடவில்றல. உயிர் அழிறவயும் இரத்த்தக்
களரிறயயும் த்தவிர்த்து சமைவ்வொத்தவ்வொன வழியில் நவ்வொகரிகமைவ்வொன முறறையில்
த்தமிழரின சிக்கறல தீர்ககபவ நவ்வொம் விரும்புகிபறைவ்வொம்."
"த்தமிழர் த்தவ்வொயகத்தில் அறமைதி நிறல பத்தவ்வொனறினவ்வொலும் இயல்புநிறல
பத்தவ்வொனறைவில்றல. உயர் பவ்வொதுகவ்வொப்பு வறளயங்கள் எனறை பபவ்வொர்றவயில்
எமைது மைக்களின வவ்வொழ்விடங்கறளச் சமூகப் வபவ்வொருளவ்வொத்தர பண்பவ்வொட்டு
றமையங்கறளச் சிங்கள ஆயுத்தப் பறடகள் ஆக்கிரமித்து நிற்கினறைன.
சிறிய அளவிலவ்வொன புவியற் பரப்பில் குடிசன வநரிசலும் வகவ்வொண்ட
யவ்வொழ்பவ்வொணக் குடவ்வொநவ்வொட்றட 40 000 பறடகள் ஆக்ரமித்து நிற்கினறைனர்.
எமைது மைக்கள் த்தமைது இயல்பபு வவ்வொழ்க்றக நடத்த்த முடியவ்வொத்தவவ்வொற மூச்சுத்
திணறம் ஆக்கிரமிப்பு எனறபமை பத்தட்ட நிறலறயத்த்தவ்வொன
உருவவ்வொக்குகினறைது.".
"பபச்சு வவ்வொர்த்றத்தகளின வத்தவ்வொடக்கத்திபலபய எமைது மைக்களின
அடிப்பறட பிரச்சறனகறள ஆரம்பித்த்தபலபய தீர்த்து விட பவண்டும்
எனபபத்த எங்கள் த்தறலயவ்வொயக் பகவ்வொரிக்கறக."
"முடிவில்லவ்வொத்த ஒரு துனபியல் நவ்வொடகமைவ்வொகத் த்தமிழரின இனப் பிரச்சறன
வத்தவ்வொடர்கிறைது. எமைது பிரச்சிறனக்குத் தீர்வ கவ்வொண ஆளும் கட்சி
முயற்சிப்பதும் எதிர்ககட்சி எதிர்பபதும் பினபு எதிர்க்கட்சி
ஆளுங்கட்சியவ்வொக மைவ்வொறி மீண்டு அபத்த முயற்சியும் அபத்த எதிர்ப்புமைவ்வொக
இந்த்தச் சிங்கள அரசியல் வரலவ்வொற்ற நவ்வொடகம் வத்தவ்வொடர்ச்சியவ்வொக ஒபர
பவ்வொணியில் கடந்த்த 50 வருடங்களுக்கு பமைலவ்வொக பமைறடபயறி வருகிறைது."
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"இறடக்கவ்வொலத் தீர்வமினறி நிரந்த்தரத் தீர்வமினறி நிறலயவ்வொன
அறமைதியும் இல்லவ்வொமைல் நிம்மைதியவ்வொன வவ்வொழ்வம் இனறி நவ்வொம் அரசியல்
வவறறமைக்குள் வத்தவ்வொடர்ந்தும் சிறறைபட்டுக் கிடக்க முடியவ்வொது.
சிங்கள பத்தசமைவ்வொனது த்தமிழனத்றத்த அரவறணத்து இறணத்து
வவ்வொழவம் விரும்பவில்றல. அபத்த சமையம் அரவறணத்து இறணத்து
வவ்வொழவம் விருப்பமில்றல. அபத்த சமையம் பிரிந்து வசனற த்தனித்து
வவ்வொழவம் விடுவத்தவ்வொக இல்றல.
இரண்டுங் வகட்டவ்வொன நிறலயில் வீடினறி விடுத்தறலயினறி எதிர்கவ்வொலச்
சுபிட்சமினறிச் சூனியமைவ்வொக அரசியல் இருட்டுக்குள் நவ்வொம் வத்தவ்வொடர்ந்து
வவ்வொழ முடியவ்வொது. வபவ்வொறறமைக்கும் எதிர்பவ்வொர்ப்புக்கும் எல்றல
பகவ்வொடுகளுள்ளன. அந்த்த எல்றலக் பகவ்வொடுகறள நவ்வொம் அறடந்து
விட்படவ்வொம்."
"பண்றடய இதிகவ்வொசங்கள் புறனந்து விட்ட புரளிகளவ்வொல் சிங்கள இனம்
வழி த்தவறி வசனற வகவ்வொண்டுருக்கிறைது. வத்தவ்வொடர்ந்தும் பபரினவவ்வொத்தச்
சகதிக்குள் வீழ்ந்து கிடக்ககிறைது. இத்தனவ்வொல் சிங்கள வபபௌத்த்த
பபரினவவ்வொத்தம் இனபறைவ்வொரு பத்தசியச் சித்த்தவ்வொந்த்தமைவ்வொகச் சிங்கள பத்தசத்தில்
பமைலவ்வொதிக்கம் வசலுத்தி வருகிறைது.
இந்த்தக் கருத்த்தவ்வொக்கம் பவ்வொடசவ்வொறலகள் பல்கறலக்கழங்களில் இருந்தும்
பத்திரிக்றக துறறை வறர ஊடுருவி நிற்கிறைது. மைவ்வொணவர்கபளவ்வொ,
புத்திஜீவிகபளவ்வொ, எழுத்த்தவ்வொளர்கபளவ்வொ அரசியல்வவ்வொதிகபளவ்வொ சுயமைவ்வொகச்
சிந்திக்க முடியவ்வொத்தபடி சிங்கள மூலத்றத்த இந்த்தக் கருத்த்தவ்வொக்கம்
சிறறைப்பிடித்து றவத்து இருக்கிறைது. வபபௌத்த்த பபரினவவ்வொத்த கருத்துக்கள்
சிங்கள மைனித்தனின மைன அறமைப்பின ஆழத்தில் அழியவ்வொத்த

505

பகவ்வொடுகளவ்வொகப் வபவ்வொறித்து விடப்பட்டு இருக்கினறைன. இத்தனவ்வொல் சிங்கள
பத்தசம் பபவ்வொர் வவறி பிடித்துப் பபவ்வொர் முரசு வகவ்வொட்டுகிறைது."
"வபபௌத்த்தம் ஒர் ஆழமைவ்வொன ஆனமிகத் த்தரிசனம். அனறபயும்
அறைத்றத்தயும் ஆறசகள் அற்றை பற்றைற்றை வவ்வொழ்றவயும் த்தர்மைத்றத்தயும்
வலயுறத்தி நிற்கும் த்தவ்வொர்மிகத் த்தத்துவம். இந்த்தத் த்தவ்வொர்மீக வநறிறய 2000
ஆண்டுகளுக்கு பமைல் கறடபிடிப்பத்தவ்வொகக் கூறிக்வகவ்வொள்ளும் சிங்களம்
2000 ஆண்டுகளுக்கு பமைலவ்வொக இனவவ்வொத்த விசத்தினுள் மூழ்கிக்
கிடக்கிறைது. சிங்கள இனவவ்வொத்த விசம் இனற மிருகத்த்தனமைவ்வொக
வனமுறறையவ்வொகக் பகவ்வொரத்த்தவ்வொண்டவம் ஆடுகிறைது.

60 ஆண்டுகளவ்வொக வனமுறறையற்றை அகிம்ச வழியிலும்
ஆயுத்தவழியிலும் த்தமிழர் நீதிபகட்ட சிங்கள உலகிபல சிறிதும்
மைனமைவ்வொற்றைம் நிகழவில்றல. எத்த்தறனபயவ்வொ இழப்புகள், அழிவகள்,
எண்ணற்றை உயிர்பலகள் நிகழ்ந்த்த பபவ்வொதும் சிங்கள பத்தசம் மைனம்
திருந்த்தவில்றல.
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இத்தற்குச் சர்வபத்தச சமூகத்தின வபவ்வொருளவ்வொத்தவ்வொர இரவ்வொணுவ உத்தவிகளும்
அரசியல் த்தவ்வொர்மீக ஆத்தரவம் இரவ்வொஜத்தந்திர முண்டு வகவ்வொடுப்புகளும்
ஒரு பக்கச் சவ்வொர்பவ்வொகத் த்தறலயீடுகளும் த்தவ்வொன கவ்வொரணம்."

"எத்த்தறன சவவ்வொல்களுக்கு முகம் வகவ்வொடுத்த்தவ்வொலும் எத்த்தறன
இறடயூறகறள எதிர் வகவ்வொண்டவ்வொலும் எத்த்தறன சக்திகள் எதிர்த்து
நினறைவ்வொலும் நவ்வொம் த்தமிழரின சுத்தந்திரத்திற்கவ்வொகப் பபவ்வொரவ்வொடுபவவ்வொம்.
வரலவ்வொற விட்ட வழியில் கவ்வொலம் இட்ட கட்டறளப்படி சிங்கள
ஆக்கிரமிப்பு அகலும் வறர நவ்வொம் வத்தவ்வொடர்ந்து பபவ்வொரவ்வொடுபவவ்வொம்."
"எங்கள் கவ்வொலத்தில் எங்கள் லட்சியத்றத்த அறடந்து விடுபவவ்வொம்
எனபறத்தவிட நியவ்வொயமைவ்வொன தீர்வகள் எட்டப்படவ்வொத்தவறரக்கும் இந்த்தப்
பபவ்வொரவ்வொட்டம் அடுத்து வருபவர்கள் முனவனடுத்து வசல்வவ்வொர்கள்."
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(பவலுப்பிள்றள பிரபவ்வொகரன பபசிய மைவ்வொவீரர் உறரகறள
அடிப்பறடயவ்வொகக் வகவ்வொண்டு வத்தவ்வொகுக்கப் பட்ட கட்டுறர இது.)
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வவ்வொசித்த்த உங்களுக்கு என நனறி. வணிக பநவ்வொக்கத்தின அடிப்பறடயில்
இந்த்த பகவ்வொப்பு பயனபடுத்த்த த்தறட வசய்யப்படுகினறைது.

பஜவ்வொதிஜ திருப்பூர்
பத்தவியர் இல்லம்.
மின அஞ்சல் முகவரி

powerjothig@yahoo.com
மினநூல் ஆக்கத்தில் உத்தவி – “வீடு” சுபரஷ்குமைவ்வொர் திருப்பூர்

நனறி - மைனபமை வசப்படு படங்கள் http://www.4tamilmedia.com/
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Free Tamil Ebooks எங்கறளப் பற்றி

மினபுத்த்தகங்கறளப் படிக்க உத்தவம் கருவிகள்:
மினபுத்த்தகங்கறளப் படிப்பத்தற்வகனபறை றகயிபலபய றவத்துக்
வகவ்வொள்ளக்கூடிய பல கருவிகள் த்தற்பபவ்வொது சந்றத்தயில் வந்துவிட்டன.
Kindle, Nook, Android Tablets பபவ்வொனறைறவ இவற்றில் வபரும்பங்கு
வகிக்கினறைன. இத்த்தறகய கருவிகளின மைதிப்பு த்தற்பபவ்வொது 4000 முத்தல்
6000 ரூபவ்வொய் வறர குறறைந்துள்ளன. எனபவ வபரும்பவ்வொனறமையவ்வொன
மைக்கள் த்தற்பபவ்வொது இத்தறன வவ்வொங்கி வருகினறைனர்.
ஆங்கிலத்திலுள்ள மினபுத்த்தகங்கள்:
ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கவ்வொன மினபுத்த்தகங்கள் த்தற்பபவ்வொது
கிறடக்கப் வபறகினறைன. அறவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. பபவ்வொனறை
வடிவங்களில் இருப்பத்தவ்வொல், அவற்றறை பமைற்கூறிய கருவிகறளக்
வகவ்வொண்டு நவ்வொம் படித்துவிடலவ்வொம்.
த்தமிழிலுள்ள மினபுத்த்தகங்கள்:
த்தமிழில் சமீபத்திய புத்த்தகங்கவளல்லவ்வொம் நமைக்கு மினபுத்த்தகங்களவ்வொக
கிறடக்கப்வபறவதில்றல. ProjectMadurai.com எனும் குழு த்தமிழில்
மினபுத்த்தகங்கறள வவளியிடுவத்தற்கவ்வொன ஒர் உனனத்த பசறவயில்
ஈடுபட்டுள்ளது. இந்த்தக் குழு இதுவறர வழங்கியுள்ள த்தமிழ்
மினபுத்த்தகங்கள் அறனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனவ்வொல்
இறவ மிகவம் பறழய புத்த்தகங்கள்.
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சமீபத்திய புத்த்தகங்கள் ஏதும் இங்கு கிறடக்கப்வபறவதில்றல.
எனபவ ஒரு த்தமிழ் வவ்வொசகர் பமைற்கூறிய “மினபுத்த்தகங்கறளப் படிக்க
உத்தவம் கருவிகறள” வவ்வொங்கும்பபவ்வொது, அவரவ்வொல் எந்த்த ஒரு த்தமிழ்
புத்த்தகத்றத்தயும் இலவசமைவ்வொகப் வபறை முடியவ்வொது.
சமீபத்திய புத்த்தகங்கறள த்தமிழில் வபறவது எப்படி?
சமீபகவ்வொலமைவ்வொக பல்பவற எழுத்த்தவ்வொளர்களும், பதிவர்களும், சமீபத்திய
நிகழ்வகறளப் பற்றிய விவரங்கறளத் த்தமிழில் எழுத்தத்
வத்தவ்வொடங்கியுள்ளனர். அறவ இலக்கியம், விறளயவ்வொட்டு, கலவ்வொச்சவ்வொரம்,
உணவ, சினிமைவ்வொ, அரசியல், புறகப்படக்கறல, வணிகம் மைற்றம் த்தகவல்
வத்தவ்வொழில்நுட்பம் பபவ்வொனறை பல்பவற த்தறலப்புகளின கீழ் அறமைகினறைன.
நவ்வொம் அவற்றறைவயல்லவ்வொம் ஒனறைவ்வொகச் பசர்த்து த்தமிழ் மினபுத்த்தகங்கறள
உருவவ்வொக்க உள்பளவ்வொம்.
அவவவ்வொற உருவவ்வொக்கப்பட்ட மினபுத்த்தகங்கள் Creative Commons
எனும் உரிமைத்தின கீழ் வவளியிடப்படும். இவவவ்வொற வவளியிடுவத்தன
மூலம் அந்த்தப் புத்த்தகத்றத்த எழுதிய மூல ஆசிரியருக்கவ்வொன உரிறமைகள்
சட்டரீதியவ்வொகப் பவ்வொதுகவ்வொக்கப்படுகினறைன. அபத்த பநரத்தில் அந்த்த
மினபுத்த்தகங்கறள யவ்வொர் பவண்டுமைவ்வொனவ்வொலும், யவ்வொருக்கு
பவண்டுமைவ்வொனவ்வொலும், இலவசமைவ்வொக வழங்கலவ்வொம்.
எனபவ த்தமிழ் படிக்கும் வவ்வொசகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்திய
த்தமிழ் மினபுத்த்தகங்கறள இலவசமைவ்வொகபவ வபற்றக் வகவ்வொள்ள முடியும்.
த்தமிழிலருக்கும் எந்த்த வறலப்பதிவிலருந்து பவண்டுமைவ்வொனவ்வொலும்
பதிவகறள எடுக்கலவ்வொமைவ்வொ?
கூடவ்வொது.
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ஒவவவவ்வொரு வறலப்பதிவம் அத்தற்வகனபறை ஒருசில அனுமைதிகறளப்
வபற்றிருக்கும். ஒரு வறலப்பதிவின ஆசிரியர் அவரது பதிப்புகறள
“யவ்வொர் பவண்டுமைவ்வொனவ்வொலும் பயனபடுத்த்தலவ்வொம்” எனற குறிப்பிட்டிருந்த்தவ்வொல்
மைட்டுபமை அத்தறன நவ்வொம் பயனபடுத்த்த முடியும்.
அத்தவ்வொவது “Creative Commons” எனும் உரிமைத்தின கீழ் வரும்
பதிப்புகறள மைட்டுபமை நவ்வொம் பயனபடுத்த்த முடியும்.
அப்படி இல்லவ்வொமைல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமைத்தின கீழ்
இருக்கும் பதிப்புகறள நம்மைவ்வொல் பயனபடுத்த்த முடியவ்வொது.
பவண்டுமைவ்வொனவ்வொல் “All Rights Reserved” எனற விளங்கும்
வறலப்பதிவகறளக் வகவ்வொண்டிருக்கும் ஆசிரியருக்கு அவரது
பதிப்புகறள “Creative Commons” உரிமைத்தின கீழ் வவளியிடக்பகவ்வொரி
நவ்வொம் நமைது பவண்டுபகவ்வொறளத் வத்தரிவிக்கலவ்வொம். பமைலும் அவரது
பறடப்புகள் அறனத்தும் அவருறடய வபயரின கீபழ த்தவ்வொன
வவளியிடப்படும் எனும் உறதிறயயும் நவ்வொம் அளிக்க பவண்டும்.
வபவ்வொதுவவ்வொக புதுப்புது பதிவகறள உருவவ்வொக்குபவவ்வொருக்கு அவர்களது
பதிவகள் நிறறைய வவ்வொசகர்கறளச் வசனறைறடய பவண்டும் எனறை
எண்ணம் இருக்கும். நவ்வொம் அவர்களது பறடப்புகறள எடுத்து இலவச
மினபுத்த்தகங்களவ்வொக வழங்குவத்தற்கு நமைக்கு
அவர்கள் அனுமைதியளித்த்தவ்வொல், உண்றமையவ்வொகபவ அவர்களது
பறடப்புகள் வபரும்பவ்வொனறமையவ்வொன மைக்கறளச் வசனறைறடயும்.
வவ்வொசகர்களுக்கும் நிறறைய புத்த்தகங்கள் படிப்பத்தற்குக் கிறடக்கும்
வவ்வொசகர்கள் ஆசிரியர்களின வறலப்பதிவ முகவரிகளில் கூட
அவர்களுறடய பறடப்புகறள பத்தடிக் கண்டுபிடித்து படிக்கலவ்வொம்.
ஆனவ்வொல் நவ்வொங்கள் வவ்வொசகர்களின சிரமைத்றத்தக் குறறைக்கும் வண்ணம்
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ஆசிரியர்களின சித்தறிய வறலப்பதிவகறள ஒனறைவ்வொக இறணத்து ஒரு
முழு மினபுத்த்தகங்களவ்வொக உருவவ்வொக்கும் பவறலறயச் வசய்கிபறைவ்வொம்.
பமைலும் அவவவ்வொற உருவவ்வொக்கப்பட்ட புத்த்தகங்கறள
“மினபுத்த்தகங்கறளப் படிக்க உத்தவம் கருவிகள்”-க்கு ஏற்றை வண்ணம்
வடிவறமைக்கும் பவறலறயயும் வசய்கிபறைவ்வொம்.
FreeTamilEbooks. com
இந்த்த வறலத்த்தளத்தில்த்தவ்வொன பினவரும் வடிவறமைப்பில்
மினபுத்த்தகங்கள் கவ்வொணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த்த வறலத்தளத்திலருந்து யவ்வொர் பவண்டுமைவ்வொனவ்வொலும்
மினபுத்த்தகங்கறள இலவசமைவ்வொகப் பதிவிறைக்கம்(download) வசய்து
வகவ்வொள்ளலவ்வொம்.
அவவவ்வொற பதிவிறைக்கம்(download) வசய்யப்பட்ட புத்த்தகங்கறள
யவ்வொருக்கு பவண்டுமைவ்வொனவ்வொலும் இலவசமைவ்வொக வழங்கலவ்வொம்.
இதில் நீங்கள் பங்களிக்க விரும்புகிறீர்களவ்வொ?
நீங்கள் வசய்யபவண்டியவத்தல்லவ்வொம் த்தமிழில் எழுத்தப்பட்டிருக்கும்
வறலப்பதிவகளிலருந்து பதிவகறள
எடுத்து, அவற்றறை LibreOfce/MS Ofce பபவ்வொனறை wordprocessor-ல்
பபவ்வொட்டு ஓர் எளிய மினபுத்த்தகமைவ்வொக மைவ்வொற்றி எங்களுக்கு அனுப்பவம்.
அவவளவத்தவ்வொன!
பமைலும் சில பங்களிப்புகள் பினவருமைவ்வொற:
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1. ஒருசில பதிவர்கள்/எழுத்த்தவ்வொளர்களுக்கு அவர்களது
பறடப்புகறள “Creative Commons” உரிமைத்தினகீழ்
வவளியிடக்பகவ்வொரி மினனஞ்சல் அனுப்புத்தல்
2. த்தனனவ்வொர்வலர்களவ்வொல் அனுப்பப்பட்ட மினபுத்த்தகங்களின
உரிறமைகறளயும் த்தரத்றத்தயும் பரிபசவ்வொதித்த்தல்
3. பசவ்வொத்தறனகள் முடிந்து அனுமைதி வழங்கப்பட்ட த்தரமைவ்வொன
மினபுத்த்தகங்கறள நமைது வறலத்தளத்தில் பதிபவற்றைம் வசய்த்தல்
விருப்பமுள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும்
முகவரிக்கு மினனஞ்சல் அனுப்பவம்.
இந்த்தத் திட்டத்தின மூலம் பணம் சம்பவ்வொதிப்பவர்கள் யவ்வொர்?
யவ்வொருமில்றல.
இந்த்த வறலத்த்தளம் முழுக்க முழுக்க த்தனனவ்வொர்வலர்களவ்வொல்
வசயல்படுகினறை ஒரு வறலத்த்தளம் ஆகும். இத்தன ஒபர பநவ்வொக்கம்
எனனவவனில் த்தமிழில் நிறறைய மினபுத்த்தகங்கறள உருவவ்வொக்குவதும்,
அவற்றறை இலவசமைவ்வொக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுபமை ஆகும்.
பமைலும் இவவவ்வொற உருவவ்வொக்கப்பட்ட மினபுத்த்தகங்கள், ebook reader
ஏற்றக்வகவ்வொள்ளும் வடிவறமைப்பில் அறமையும்.
இத்திட்டத்த்தவ்வொல் பதிப்புகறள எழுதிக்வகவ்வொடுக்கும்
ஆசிரியர்/பதிவருக்கு எனன லவ்வொபம்?
ஆசிரியர்/பதிவர்கள் இத்திட்டத்தின மூலம் எந்த்தவித்தமைவ்வொன வத்தவ்வொறகயும்
வபறைப்பபவ்வொவதில்றல. ஏவனனில், அவர்கள் புதித்தவ்வொக இத்தற்வகனற
எந்த்தஒரு பதிறவயும் எழுதித்த்தரப்பபவ்வொவதில்றல.
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ஏற்கனபவ அவர்கள் எழுதி வவளியிட்டிருக்கும் பதிவகறள
எடுத்துத்த்தவ்வொன நவ்வொம் மினபுத்த்தகமைவ்வொக வவளியிடப்பபவ்வொகிபறைவ்வொம்.
அத்தவ்வொவது அவரவர்களின வறலத்தளத்தில் இந்த்தப் பதிவகள்
அறனத்தும் இலவசமைவ்வொகபவ கிறடக்கப்வபற்றைவ்வொலும்,
அவற்றறைவயல்லவ்வொம் ஒனறைவ்வொகத் வத்தவ்வொகுத்து ebook reader பபவ்வொனறை
கருவிகளில் படிக்கும் வித்தத்தில் மைவ்வொற்றித் த்தரும் பவறலறய இந்த்தத்
திட்டம் வசய்கிறைது.
த்தற்பபவ்வொது மைக்கள் வபரிய அளவில் tablets மைற்றம் ebook readers
பபவ்வொனறை கருவிகறள நவ்வொடிச் வசல்வத்தவ்வொல் அவர்கறள வநருங்குவத்தற்கு
இது ஒரு நல்ல வவ்வொய்ப்பவ்வொக அறமையும்.
நகல் எடுப்பறத்த அனுமைதிக்கும் வறலத்தளங்கள் ஏபத்தனும் த்தமிழில்
உள்ளத்தவ்வொ?
உள்ளது.
பினவரும் த்தமிழில் உள்ள வறலத்தளங்கள் நகல் எடுப்பதிறன
அனுமைதிக்கினறைன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எவவவ்வொற ஒர் எழுத்த்தவ்வொளரிடம் Creative Commons உரிமைத்தின
கீழ் அவரது பறடப்புகறள வவளியிடுமைவ்வொற கூறவது?
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இத்தற்கு பினவருமைவ்வொற ஒரு மினனஞ்சறல அனுப்ப பவண்டும்.
<துவக்கம்>
உங்களது வறலத்த்தளம் அருறமை [வறலத்தளத்தின வபயர்].
த்தற்பபவ்வொது படிப்பத்தற்கு உபபயவ்வொகப்படும் கருவிகளவ்வொக Mobiles மைற்றம்
பல்பவற றகயிருப்புக் கருவிகளின எண்ணிக்றக அதிகரித்து
வந்துள்ளது.
இந்நிறலயில் நவ்வொங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எனும்
வறலத்தளத்தில், பல்பவற த்தமிழ் மினபுத்த்தகங்கறள வவவபவற
துறறைகளின கீழ் பசகரிப்பத்தற்கவ்வொன ஒரு புதிய திட்டத்தில்
ஈடுபட்டுள்பளவ்வொம்.
இங்கு பசகரிக்கப்படும் மினபுத்த்தகங்கள் பல்பவற கணிணிக்
கருவிகளவ்வொன Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles,
tablets with android, iOS பபவ்வொனறைவற்றில் படிக்கும் வண்ணம்
அறமையும். அத்தவ்வொவது இத்த்தறகய கருவிகள் support வசய்யும் odt, pdf,
ebub, azw பபவ்வொனறை வடிவறமைப்பில் புத்த்தகங்கள் அறமையும்.
இத்தற்கவ்வொக நவ்வொங்கள் உங்களது வறலத்தளத்திலருந்து பதிவகறள
வபறை விரும்புகிபறைவ்வொம். இத்தன மூலம் உங்களது பதிவகள்
உலகளவில் இருக்கும் வவ்வொசகர்களின கருவிகறள பநரடியவ்வொகச்
வசனறைறடயும்.
எனபவ உங்களது வறலத்தளத்திலருந்து பதிவகறள
பிரதிவயடுப்பத்தற்கும் அவற்றறை மினபுத்த்தகங்களவ்வொக மைவ்வொற்றவத்தற்கும்
உங்களது அனுமைதிறய பவண்டுகிபறைவ்வொம்.
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இவவவ்வொற உருவவ்வொக்கப்பட்ட மினபுத்த்தகங்களில் கண்டிப்பவ்வொக
ஆசிரியரவ்வொக உங்களின வபயரும் மைற்றம் உங்களது வறலத்தள
முகவரியும் இடம்வபறம். பமைலும் இறவ “Creative Commons”
உரிமைத்தின கீழ் மைட்டும்த்தவ்வொன வவளியிடப்படும் எனும் உறதிறயயும்
அளிக்கிபறைவ்வொம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கறள பினவரும் முகவரிகளில் வத்தவ்வொடர்பு வகவ்வொள்ளலவ்வொம்.
e-mail : freetamilebooksteam@ gmail. com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நனறி.
</முடிவ>
பமைற்கூறியவவ்வொற ஒரு மினனஞ்சறல உங்களுக்குத் வத்தரிந்த்த அறனத்து
எழுத்த்தவ்வொளர்களுக்கும் அனுப்பி அவர்களிடமிருந்து அனுமைதிறயப்
வபறங்கள்.
முடிந்த்தவ்வொல் அவர்கறளயும் “Creative Commons License”-ஐ
அவர்களுறடய வறலத்தளத்தில் பயனபடுத்த்தச் வசவ்வொல்லுங்கள்.
கறடசியவ்வொக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமைதி அளித்து
அனுப்பியிருக்கும்
மினனஞ்சறலfreetamilebooksteam@ gmail. com எனும்
முகவரிக்கு அனுப்பி றவயுங்கள்.
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ஓர் எழுத்த்தவ்வொளர் உங்களது உங்களது பவண்டுபகவ்வொறள மைறக்கும்
பட்சத்தில் எனன வசய்வது?
அவர்கறளயும் அவர்களது பறடப்புகறளயும் அப்படிபய விட்டுவிட
பவண்டும்.
ஒருசிலருக்கு அவர்களுறடய வசவ்வொந்த்த முயற்சியில் மினபுத்த்தகம்
த்தயவ்வொரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகபவ அவர்கறள நவ்வொம்
மீண்டும் மீண்டும் வத்தவ்வொந்த்தரவ வசய்யக் கூடவ்வொது.
அவர்கறள அப்படிபய விட்டுவிட்டு அடுத்த்தடுத்த்த எழுத்த்தவ்வொளர்கறள
பநவ்வொக்கி நமைது முயற்சிறயத் வத்தவ்வொடர பவண்டும்.
மினபுத்த்தகங்கள் எவவவ்வொற அறமைய பவண்டும்?
ஒவவவவ்வொருவரது வறலத்த்தளத்திலும் குறறைந்த்தபட்சம்
நூற்றக்கணக்கில் பதிவகள் கவ்வொணப்படும். அறவ
வறகப்படுத்த்தப்பட்படவ்வொ அல்லது வறகப்படுத்த்தப் படவ்வொமைபலவ்வொ இருக்கும்.
நவ்வொம் அவற்றறைவயல்லவ்வொம் ஒனறைவ்வொகத் திரட்டி ஒரு வபவ்வொதுவவ்வொன
த்தறலப்பினகீழ் வறகப்படுத்தி மினபுத்த்தகங்களவ்வொகத்
த்தயவ்வொரிக்கலவ்வொம். அவவவ்வொற வறகப்படுத்த்தப்படும் மினபுத்த்தகங்கறள
பகுதி-I பகுதி-II எனறம் கூட த்தனித்த்தனிபய பிரித்துக் வகவ்வொடுக்கலவ்வொம்.
த்தவிர்க்க பவண்டியறவகள் யவ்வொறவ?
இனம், பவ்வொலயல் மைற்றம் வனமுறறை பபவ்வொனறைவற்றறைத் தூண்டும்
வறகயவ்வொன பதிவகள் த்தவிர்க்கப்பட பவண்டும்.
www. freetamilebooks. com எனும் த்தளம் த்தயவ்வொர் நிறலயில்
உள்ளத்தவ்வொ?
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த்தற்சமையம் இல்றல. கூடிய விறரவில் த்தயவ்வொர்நிறலக்கு வந்துவிடும்.
எங்கறளத் வத்தவ்வொடர்பு வகவ்வொள்வது எப்படி?
நீங்கள் பினவரும் முகவரிகளில் எங்கறளத் வத்தவ்வொடர்பு வகவ்வொள்ளலவ்வொம்.
•

email : freetamilebooksteam@ gmail. com

•

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

•

Google
Plus: https://plus.google.com/communities/1088177604921779
70948

இத்திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யவ்வொர்?
•

Shrinivasan tshrinivasan@ gmail. com

•

Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org

•

Arun arun@fsftn.org

•

இரவி

Supported by
•

Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org

•

Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/

