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வழ்ேவ
ீ
ெனன்று நிைனத் தாேயா?
சி.மேகந்திரன்
ஓவியங்கள்: ராஜ்குமார் ஸ்தபதி
உயிைர விைலயாகக் ெகாடுப்பது எளிதானதா என்ன?
இதற்கு இைண என எதுவுேம இல்ைல. தன் ெசாந்த
மண்ைணவிட்டுப் பிrய மாட்ேடன் என்று, ைவராக்கியமாக
அந்த மண்ணுக்குள்ேள கைடசிக் கணம் வைர ேபாrட்டு நின்று
மூச்ைச அடக்கி, உயிைர நிறுத்திக்ெகாள்கிறது மாவரம்.
ீ
மண்
மீ தான
உrைமக்காக,
ெகாடுப்ேபன்
என்பவர்களுக்கு
சாத்தியம்!

உயிைரயும்
விைலயாகக்
மட்டுேம,
இந்த
மாவரம்
ீ

இதற்கு
உலகில்

எத்தைனேயா முன் உதாரணங்கள் உண்டு என்றாலும்,
இந்த 21-ம் நூற்றாண்டில் மண்ணுக்காக உயிர்ஆயுதம்
ஏந்திய வரர்
ீ
நிலம் முள்ளி வாய்க் கால் என்பதில் உடல்
சிலிர்க்கிறது.
இலங்ைகயின்
கடற்கைரக்
கிராமங்களில்
ஒன்றாக
இருந்த முள்ளி வாய்க்கால், 2008- ேம 17-க்குப் பின், ஒரு
தனித்த வரலாறாக நிமிர்ந்து நிற்கிறது. அதன் புவியியல்
இருப்ைப அறிந்துெகாள்வதில் அைனவரும் ஆர்வம்
காட்டுகிறார்கள். இன்றும் ராணுவத்தின் கண்காணிப்பில்
உள்ள அந்த நிலம், மிகவும் எழில் நிைறந்தது.
கிளிெநாச்சியில் இருந்து ஒருவர் முள்ளி வாய்க்கால்
ெசல்ல ேவண்டும் எனில், இதற்கு இரண்டு கிேலா மீ ட்டர்
தூரத்தில் அைமந்துள்ள பரந்தன் சந்திக்கு முதலில் ெசல்ல
ேவண்டும். முல்ைலத் தீவுக்கும் இந்த பரந்தன் சந்திக்கும்
இைடயில்ெநடுஞ்
சாைல
ஒன்று
உள்ளது.
இந்த
ெநடுஞ்சாைலக்கு ஏ 35 என்று ெபயர். பரந்தன் சந்தியில்
ெதாடங்கி, முரசு ேமாட்ைட, தரும புரம், விஸ்வமடு,
மூங்கிலாறு, உைடயார் கட்டு, புதுக் குடியிருப்பு என்று
நீண்டு ெசல்லும் இந்தச் சாைலயின் இரு மருங்கும்
ெதான்ைமயான பல ஊர்கள் உள்ளன. இதில் புதுக்
குடியிருப்பு, முக்கியமான நகரம்.
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புதுக் குடியிருப்ைபத் தாண்டியவுடன், புது உலகம் ஒன்று ேதாற்றம் தரும். அழகிய ெநய்தல் நிலம் அது. கடலும்
கடல் சார்ந்த வாழ்க்ைகயும் இங்ேக இருந்ேத ஆரம்பமாகிறது. இன்று உலகேம அறிந்துைவத்துள்ள, மைழக் கால
ஆறுகளின் நன்ன ீர்த் ெதாகுப்பான நந்திக் கடல் இங்ேக தான் இருக்கிறது. நந்திக் கடல் ஒரு கடல் அல்ல. உப்பற்ற
நீைரச் ேசமித்து ைவத்துக்ெகாள்ளும் காயல் அது. நத்ைதகள் மிகுந்த கடல் என்பதால்தான், நந்திக் கடல் என்ப
தாகவும் சிலர் விளக்கம் தருகிறார்கள். கடல் உப்பு நீrலும், காயல் நன்ன ீrலும் வாழ்ந்து பழகிய நத்ைதகள்,
அளவில் ெபrதாகவும் எண்ணிக்ைகயில் அதிகமாக வும் காணப்படுகின்றன. ஆற்று நீரால் ெகாண்டுவரப்பட்ட
வண்டல் மண் படிவு கைளச் சுமந்து நிற்பைவ காயல்கள். மாங்குேராஸ் என்னும் அைலயாத்திக்
காடுகள் வளர்வதற்குக் காயல்கள்தான் அடிப்பைட.
நந்திக் கடைல இயற்ைக வைரந்துைவத்த ஓவியம் என்பார்கள் ஈழத்துக் கவிஞர்கள். வானத்து
நீலமும் கடல் நீலமும் சங்கமித்துக்ெகாள்ளும் புள்ளியில், பூமித் தாய் வளர்த்துைவத்துள்ள
அrய தாவர இனங்கள், உலகின் அபூர்வங்களில் ஒன்று. 8 கிேலா மீ ட்டர் நீளம், சில இடங்களில் 1
கிேலா மீ ட்டர் அகலம்ெகாண்டது நந்திக் கடல். சிறு குழந்ைத ஒன்று, ேபரைலையத் தன் சிறு
ைகயால் ெதாட்டுப் பார்க்க முயற்சிப் பதுேபால நந்திக் கடல், ெபருங்கடைலத் ெதாட்டுப் பார்க்க ஆைசப்படுகிறது.
இைடயில் ஒரு நிலப் பகுதி இைதத் தடுத்துக்ெகாண்ேட இருக்கிறது. இந்த நிலப் பகுதியில்தான் முள்ளி
வாய்க்கால் அைமந்து உள்ளது.
இந்தியப் ெபருங்கடலுக்கும் நந்திக் கடலுக்கும் இைடப்பட்ட
பரப்பு, பைன மரக் கூட்டத்தால் பந்தல் ேபாடப்பட்டது. இந்த
நிலப் பரப்பு 2 கிேலா மீ ட்டர் அகலம் இருக்கும். பைன
ஓைலயால் ேவயப்பட்ட சிறு குடில்கேள இங்கு அதிகம்.
பைனத் ெதாழிைலயும் மீ ன்பிடித் ெதாழிைலயும் தவிர, ேவறு
எைதயும் அறிந்திராத மக்கள் இவர்கள். அயலார் யாருேம
எதற்காகவும், வந்து ேபாகாத பூமி என்பது இதன் சிறப்பு.
வைலயர் மடம், கைரயான் முள்ளி வாய்க் கால், ெவள்ைள
முள்ளி வாய்க்கால் ஆகிய கடற்கைரக் கிராமங்கள் முள்ளி
வாய்க்காைல ஒட்டி அைமந்தைவ.
ஈழ மண்ணில் வன்னி, முல்ைலத் தீவுப் பிரேதசங்கள்
தனித்துவம் மிக்கைவ. குறிஞ்சி, முல்ைல, மருதம், ெநய்தல்
ஆகிய நால் வைக நிலங்கைளக்ெகாண்டு, இைவ மக்களின்
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வாழ்க்ைகக்கான முழுத் தன்னிைறைவயும் வழங்கியைவ.
ஆதி காலம் ெதாட்ேட அந்தக் கிராமங்கள் உணவுக்காக
அடுத்தவர்களிடம்
ைகேயந்தும்
நிைலயில்
இருந்தது
இல்ைல. பசியால் பிச்ைச எடுப்பைதப் பார்ப்பதுகூட அங்கு
அrது. அந்த அளவுக்குப் பசி அறியாத மண் அது. இன்று
எல்லாம் பழங்கைத. எதுவும் மிச்சம் இல்ைல. அத்தைனயும் அழிந்துகிடக்கின்றன. வடுகள்,
ீ
பள்ளிக்கூடங்கள்,
மருத்துவமைன, ஆலயங்கள் என்று எைதயும் விட்டுைவக்கவில்ைல இன ெவறி சிங்கள ராணுவம்.
ேபார் உச்சகட்டம் அைடந்தேபாது, மக்கள் கிளிெநாச்சியில் இருந்து ராணுவத்தால் விரட்டப்பட்டார்கள். ஆண்டு
முழுவதும் ஓடிக்ெகாண்ேட இருந்தார்கள். கைடசியில் கைளத்துப்ேபாய், முள்ளி வாய்க்கால் வந்து
விழுந்தார்கள். இடப் ெபயர்வுக் காலங்களில் அவர்கள் அைடந்த துன்பங்களுக்கு எல்ைல உண்டா?

வடுகள்
ீ
முழுவதும் ெநல் மூட்ைடகள் அடுக்கிக்கிடக்க, அவன் குடும்பேம பதுங்கிப் பதுங்கி ஒருேவைள
உணவுக்காகக் ைகேயந்தி நின்றது. அவன் வட்ைடச்
ீ
சுற்றி ேதாட்டத்தில் பழுத்துக் கனிந்த, மா, பலா, ெகாய்யா,
வாைழ ேபான்றவற்ைற, அணில் கூட்டமும் பறைவக் கூட்டமும் ெகாத்தியதில் சிந்தியைவ சிதறிக்கிடக்க,
அவன் வட்டுப்
ீ
பிள்ைளகள் தின்பதற்கு எதுவுமற்று ஏங்கிக்கிடந்தார்கள். கடந்த ஓர் ஆண்டில் அவர்கள் வாழ்ந்தது
மனித வாழ்க்ைக அல்ல.
பல மாதங்கள் பசியால் துடித்தவர்கள், கைடசியில் உயிைரயும் துடிதுடித்து இழந்ததுதான் மிச்சம். எந்தக்
கைறயும் படியாத முள்ளி வாய்க்கால் மண்ணில், மானுடத்தின் ரத்தக் கைற படிந்துவிட்டது. அன்ைன மடியில்
சுமக்கைவத்ேத, அவள் ெபற்ற பிள்ைளகள் ெகால்லப்பட்டனர். இலங்ைகயின் இன ெவறி அரசு, குண்டுகள்
ேபாட்டுத் துடிக்கத் துடிக்கக் ெகான்று முடித்தது. இவர்கள் மட்டும் குற்றவாளிகள் அல்ல. ேதைவயான
ஆயுதங்கைளக் ெகாடுத்து இந்தியா ெசய்ததும் ெபரும் குற்றம். 'முள்ளி வாய்க்கால் வந்து ேசருங்கள்,
அைனவைரயும் காப்பாற்றுகிேறாம்’ என்று வாக்குறுதி தந்தன வல்லரசுகள். கைடசி ேநரத்தில், பிறருக்குத்
ெதrயாமல் ஈரத் துணிையப் ேபாட்டு, கழுத்ைத அறுத்து முடித்துவிட்டது இலங்ைக அரசு. அதற்கு திைர கட்டிப்
பாதுகாப்ைபத் தந்தைவதான் இந்த வல்லரசுகள். வஞ்சகம், துேராகம், காட்டிக்ெகாடுத்தல் என்று எந்தப்
பாதகம்தான், அந்த மண்ணில் நடக்கவில்ைல? இன்று எல்லாம் முடிந்த நிைல.
உலக வரலாற்றில் மானுடத்தின் ரத்தம் ெபருக்ெகடுத்து வழிந்ேதாடிய நிலப் பகுதி கள்
எத்தைனேயா உண்டு. ஆனாலும், முள்ளி வாய்க்காலில் நைடெபற்றைதப்ேபால உலகில்
ேவறு எங்கும் ெகாடுைமகள் நடந்து இருக்குமா? பூமி பிளந்து பூகம்பம் வராதா? கடல்
ேகாபம்ெகாண்டு, இந்தக் கயவர்களுக்குத் தண்டைன தராதா என்ற அளவுக்கு அங்கு
ெகாடுைமகள் நடந்தன.
வரலாற்றுக் காலம் ெதாட்டு ெநஞ்சில் வளர்த்துைவத்திருந்த பைகத் தீையப் பயன்படுத்தி,
அைனத்ைதயும் எrத்து முடித்துவிட்டது இனப் பைக. எrத்து முடித்தேதாடு எல்லாமும்
முடிந்துவிட்டது என்று, முன்னேர கணக்கும் ேபாட்டுைவத்து இருந்தனர்.
ெகாைல ெசய்து முடிப்பதற்குத் ேதைவயான எச்சrக்ைக வைளயங்கள் முதலில்
உrைம
அைமப்புகள்
அைனத்தும்
அைமக்கப்பட்டன.
பின்னர்,
மனித
ெவளிேயற்றப்பட்டன. இலங்ைக அரசுக்கு ஆதரவான ஊடகங்கள்கூட நுைழவதற்கு
அங்கு அனுமதி இல்ைல. அைனத்தும் ரகசியமாகேவ நடந்தன. ெசய்யும் ெகாடுைமகள்
யாருக்கும் ெதrந்து விடக் கூடாது என்று மிகுந்த எச்சrக்ைகேயாடு சாட்சிகள் எதுவுேம
இல்லாமல் பார்த்துக்ெகாண்டார்கள்.
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கடல் அன்ைனையவிட, பூமித் தாையவிட சாட்சி ேவறு உண்டா? யாருக்குேம
ெதrயாமல் நந்திக் கடல் ெகாந்தளித்து அைல எழுப்பியது. முள்ளி வாய்க்கால் மண்ணில்
புைத குழிகள் அதிர்ந்து ெவடித்தன.
ரத்தச் சிவப்ேபறிய ஆயிரமாயிரம் கண்களுடன் உலகத்ைத இன்று அண்ணாந்து
பார்க்கிறது
முள்ளி
வாய்க்கால்.
அதன்
ேகாபக்
கனல்
அகிலத்ைதேய
திடுக்கிடைவத்துவிட்டது. மாெபரும் மரணத்துக்குப் பின் இது ெபற்ெறடுத்த ஜனனம்,
உண்ைமகளாய் உயிர் ெபற்று விண்ணில் எழுந்துவிட்டன. இருள் கவிந்த வான் பரப்ெபங்கும் இந்த உண்ைமகள்,
நட்சத்திரங்கள்ேபால சுடர்விட்டு நிற்கின்றன. வஞ்சிக்கப்பட்ட தனக்கான நீதிையக் ேகட்க, சிறகுகைள விrத்துத்
ேதசங்கள் ேதாறும் பறந்து ெசல்கின்றன. இைணயதளங்கள் அைனத்திலும் தைல காட்டி, நியாயம் ேகட்டு
நிற்கின்றன. ஐக்கிய நாடுகள் சைப உள்ளிட்ட நீதி ேபசும் அைனவரும் இன்று தைல குனிந்து நிற்கிறார்கள்.
மக்கள் ெதாைகயின் ஒரு ெபரும் பகுதி இைணயதளங்களில் மட்டுேம வசித்துவரும் காலம் இது. கணினிப்
ெபட்டிகளில் தைலகாட்டி நிற்கும் இந்த வஞ்சிக்கப்பட்ட மானுடம் எது என்று பலரால் புrந்துெகாள்ள
முடியவில்ைல. முள்ளி வாய்க்காலில் மக்கள் கூட்டம் திரண்டு, அங்கு நுைழந்துவிட்டது. ெதாைலக்காட்சிப்
ெபட்டிகள், வாெனாலிகள், அச்சு ஊடகங்கள் என்று எைதயும் முள்ளி வாய்க்கால் மனிதர் கள்
விட்டுைவக்கவில்ைல. தன் வேட
ீ
தன் உலகம் என்று தனித் தனி அைறகளில் வாழும் நிம்மதி மனிதர்களால்,
இனிேமல் நிம்மதிேயாடு தூங்க முடியாது. எது வைர ெதrயுமா? முள்ளி வாய்க்கால் மக்களுக்கு நியாயம்
கிைடக்கும் வைர!
ஆனால், இலங்ைகயின் இன ெவறி அரசு, ஒன்றுேம நடக்கவில்ைல என்று மாய
நிற்கிறது. அைனத்ைதயும் மறப்ேபாம். மன்னிப்ேபாம் என்று வசனம் ேவறு ேபசுகிறது.

ேவடம்

அணிந்து

எைத மைறப்பது?
யாைர மன்னிப்பது?
- விைதப்ேபாம்...
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வழ்ேவ
ீ
ெனன்று நிைனத் தாேயா?
சி.மேகந்திரன்
ஓவியங்கள் : ராஜ்குமார் ஸ்தபதி
அது
ஒரு
முள்ேவலி
முகாம்.
கவச
வாகனங்களும்
ெஹலிகாப்டர்களும் முகாைமச் சுற்றி, வானத்திலும் பூமியிலும்
வைளயமிட்டு உறுமிக்ெகாண்டு இருக்கின்றன. காட்டு மரம்,
ெசடி, ெகாடிகளின் நிறங்கள், இந்த இயந்திர உறுமல்களின்
உடலில் வைரயப்பட்டுள்ளன. அச்சமும் அதிர்ச்சியும் தரக்
கூடிய,
இன்ைறயஉலகில்
ெபரும்
எண்ணிக்ைகயிலான
மக்கைள அைடத்துைவக்கும் ெகாட்டிலான ெமனிக்ஃபார்ம்
இவ்வாறாகத்தான்
ேதாற்றம்
தருகிறது.
என்னதான்
இலங்ைகஅரசு மூடி மைறத்துைவக்க முயற்சி ெசய்தாலும், இது
இன அழிப்ைப மைறவிடத் தந்திரமாகக்ெகாண்ட சித்ரவைத
முகாம் என்பைத இன்று உலகம் அறியும்.

அடர்ந்த காடு ஒன்றின்ைமயப் பகுதிையத்தான்
ேதர்வு ெசய்து இருக்கிறார்கள். மரங்கள் ெவட்டப்
பட்டு,
அவசர கதியில் அைமக்கப் பட்டமுகாம்.
இலங்ைகத் தீவின் வடக்குப் பகுதியில், தைலநகர்
ெகாழும்பில் இருந்து 250 கி.மீ . தூரம்... வவுனியாவில்
இருந்து 35 கி.மீ . ெதாைலவு. ெமாத்தம் 13 பகுதிகளில்
முகாம்கள் அைமத்து, முள்ளி வாய்க்கால் ேபரழிவில்
சிக்கிச் சிைதந்த மக்களுக்கு, இைடக் காலத்தில்
தங்கும் வசதிைய உருவாக்கித் தர ேவண்டும் என்று,
ஐக்கிய நாடுகள் சைபயின்அகதி கள் மற்றும்
மறுவாழ்வுத் துைற வழிகாட்டி இருந்தது. ஆனால்,
இலங்ைக அரசு, தந்திரமாக 5 முகாம்கைள மட்டுேம
அைமத்தது.
இதுவும்
இன
அழிப்புக்கான
மிக
ேமாசமான தந்திரம்!
முகாமின் பரப்பளவு 0.8 சதுர கி.மீ . யாழ்ப்பாணத்தில்,
ஒரு சதுர கி.மீ -க்கு 2,000 மக்கள் வசிக் கிறார்கள்.
மக்கள் ெநருக்கம் மிகுந்த தைலநகர் ெகாழும்பில்,
சராசr யாக ஒவ்ெவாரு கி.மீ -க்கும் 14,000 மக்கள்
வசிக்கிறார்கள். ஆனால், ஒரு கி.மீ -க்கும் குைறவான
பரப்பளைவக்ெகாண்ட ெமனிக் ஃபார்ம் முகாமில்
2,84,000 மக்கள் அைடத்துைவக்கப்பட்டு உள்ள னர்.
இது சர்வேதச விதிமுைறகள் அைனத்ைதயும் நிராகrக்கும் பாசிச நைடமுைற.
முகாமின் ஐந்து பகுதிகளும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ெதாடர்பற்று இருக்கின்றன. ஒவ்ெவான்றுக்கும் தனித் தனியான
முள்ேவலி அடுக்குகள். ராணுவ வரர்களின்
ீ
24 மணி ேநரக் கண்காணிப்பு. நவனத்
ீ
ெதாழில்நுட்பங்கள்
அைனத்தும்ெகாண்டு, உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது. யாரும் தப்பித்துவிடக் கூடாது என்பைதவிட, நடப்பது
எதுவுேம ெவளி உலகுக்குத் ெதrந்துவிடக் கூடாது என்பதில் எச்சrக்ைகயுடன் அைமக்கப்பட்ட முகாம் கள்.
தங்கும் கூடாரங்கைளப் ெபாறுத்தவைர, மாட்டுக் ெகாட்டில்கைளப்ேபான்ற, மனிதக் ெகாட்டடிகள் என்ேற கூற
ேவண்டும். குடிநீர் வசதி, கழிப்பைற வசதி, குளியல் அைற வசதி, ெதாற்றுேநாய்கள் பரவாமல் இருக்கும்
சுற்றுப்புறச் சுகாதார வசதி என்று சகல மனித உrைமகளும் மறுக்கப்பட்ட முகாம்கள்.
ேபார் நடந்த ெபருந் துயைர மார்பில் சுமந்த ெபண்ணின் மனத் துயர் ஆழத்ைத, இதுவைர
யாருேம கண்டு அறிந்தது இல்ைல. இதிகாசங்களி லும் காப்பியங்களிலும் ேதங்கி நின்று,
இைவ இன்று வைர நம்ைம அதிர ைவத்துக்ெகாண்டு இருக்கி றது. கணவைன இழந்த
மகளிrன் விரக்தி, ெபரும் மூச்சால் ெவந்து ெவந்து தணியும் ெவப்ப மண்டல
மாகிக்ெகாண்டு இருக்கி றது ெமனிக்ஃபார்ம் சித்ர வைத முகாம். இன்று ேபார்
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நடந்துமுடிந்து உள்ள இலங்ைகத் தீவின் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் மட்டும்,
1,20,000 இளம் தமிழ் விதைவகள் இருப்பதாகக் கூறப்படுகி றது. இதில் உடல்
ஊனமுற்றவர்கள் 30,000 ேபர்.
ெபண் ஒருத்தியின் கைத ஒன்று நம்ைம வந்து அைடகிறது. வானில் இருந்து விழுந் தும் பூமியில் இருந்து
ெவடித்தும் சிதறிய குண்டுகள் எழுப்பிய புைகப் ேபார்ைவயில் அவள் கணவன் காணாமல் ேபாய்விட்டான்.
ைகயில் மிச்சமாகக் குழந்ைத மட்டும்தான் இருக்கிறது. ஓர் ஆண் குழந்ைத. உயிர் பிைழக்க, ெபருங்கூட்டம்
ஒன்று ஓடிக்ெகாண்டு இருக்கிறது. கூட்டத்ேதாடு கூட்டமாக நகர்கிறாள். சிதறிய உடல்கள், உயிர் பிrந் தும்
பிrயாமலும் அரற்றிக்கிடக்கும் அவலங்கள் என்று அவள் காலடி எடுத்து ைவத்த இடங்களில் கண்ட
ெகாடுங்காட்சி களால், அவளுக்கு எந்தவிதமான பதற்றமும் ஏற்படவில்ைல. அவளது உணர்வுகள் அைனத்தும்
மரத்துப்ேபாய்விட்டன. ேதாளில் குழந்ைதையச் சுமந்துெகாண்டு, ைகப்ைப ஒன்றுடன், ஓர் இயந்திரத்ைதப் ேபால
அவள் நடக்கத்ெதாடங்கிவிடுகிறாள்.
முள்ளி வாய்க்காலில் இருந்து 8 கி.மீ . நடந்திருக்க ேவண்டும். அங்குதான் ராணுவத் தின் ேசாதைனக் கூடம்.
அருவருப்பு மிகுந்த பrேசாதைன. ெபண் பிள்ைளகள் அவமானத் தால், கூசிக் குறுகிப் ேபாய்விடுகிறார்கள். அவள்
பஸ் ஒன்றில் ராணுவத்தால் ஏற்றி அனுப்பிைவக்கப்படுகிறாள். ெமனிக் ஃபார்ம் முகாம், அங்கு இருந்து 120 கி.மீ .
தூரத்தில் உள்ளது. முகாம் வந்து ேசருகி றாள். குழந்ைதைய அைணத்த படி முகாைமச் சுற்றி அவளது கண்கள்
வட்டமிட்டுப் பார்க் கின்றன. வட்ட வட்டமாகச் சுற்றப்பட்ட முள் கம்பிகள், மாைல ேநர ெவயில் பளிச் சிட்டு
மின்னுகின்றன. குத்திக் கிழிப்பைதப்ேபான்ற அதன் முள் கம்பிகள், அவளது உடைல நடுங்கைவத்துவிடுகிறது.
இயந்திரத்
துப்பாக்கிகைளக்
ைகயில்ைவத்து
உள்ள
ராணுவக்காரர்கள்,அவளது
கண்களுக்கு
முள்
கம்பிகைளவிட குரூர மாகத் ெதrகிறார்கள். ராணுவக்காரன் ஒருவனின் ெவறி மிகுந்த பார்ைவயில் அவளது
உடல் நடுக்கம் ேமலும் கூடுதல் ஆகிறது.
கூடாரங்கள் ஒவ்ெவான்றிலும் 10 அல்லது 12 ேபர் தங்கைவக்கப்பட்டு உள்ளனர். முதல் மூன்று நாட்கள் குடிப்ப
தற்குத் தண்ண ீர் மட்டுேம முகாமில்கிைடத் தது. குழந்ைத மட்டும்தான் அவளுக்கான ஒேர ஊக்க சக்தி. அதன்
உயிைர அவள் எப்படியும் காப்பாற்றி ஆக ேவண்டும். உயிைரப் பாதுகாத்து வருவைதப்ேபாலேவ ைகப்
ைபையயும் பாதுகாத்து வருகிறாள். அதில்தான், குழந்ைதக்கான பால் பவுடர் மாவு பத்திரப்படுத்தி ைவக்கப்பட்டு
உள்ளது. பால் பவுடர் மாைவ, ெகாஞ்சமாக எடுத்துக் கைரத்து
குழந்ைதயின் பசிக்கு ஊட்டுகிறாள். கவனமாக மீ ண்டும் அைதப்
பத்திரப்படுத்தி ைவத்துக்ெகாள்கிறாள். தன்னுைடய உணைவப்பற்றி
அவள் அக்கைறெகாள்வது இல்ைல. மூன்று நாட்களுக்குப் பின்,
உணவுப் ெபாட்டலங்கள் முகாமில் ெகாடுக்கப்படுகின்றன. ெநடுநாள்
பட்டினியால் வாடிய மக்கள், முதல் உணவுப் ெபாட்டலத்ைதப் பார்த்த
உடன், முட்டி ேமாதிக் கூட்டமாக ஓடிக்ெகாண்டு இருக்கிறார்கள்.
லாrயில் இருந்து உணவுப் ெபாட்டலங்கைள சிங்கள சிப்பாய் ஒருவன்
வசிஎறிந்து
ீ
ெகாண்டு இருக்கிறான். முகாம்வாசிகள் முயற்சிெசய்து
ைககளால் பிடித்துக்ெகாள் கிறார்கள். சிலர் முகத்தில் ேமாதி,
ெபாட்டலம் கிழிந்து, ேசாற்றுப் பருக்ைககள் சிதறி மண்ணில்
விழுகின்றன.
முகத்தில்
ஒட்டிய
ேசாற்றுப்
பருக்ைககைளத்
துைடத்துக்ெகாள்ளும்ேபாது,
அவமானத்தால்
சம்பந்தப்பட்டவrன்
முகம் சிவந்துவிடுகிறது.
ீ
சிப்பாய்
ஓரக்
கண்ணால்
பார்த்து,
ெபாட்டலத்ைத
வசிய
ஏளனத்துடன்ரசித்துக் ெகாள்கிறான். ஒரு பிணம் தின்னிக் கழுைகப்
ேபால, இந்த அவமானம் ெகாத்திக் கிளற, இைதத் தூரத்தில் இருந்து
கவனித்த முகாம் வாசிகளில் ஒருவர், 'இந்தக் ெகாடுைமகைள ேநrல்
பார்ப்பைதவிட, முள்ளி வாய்க்கால் அக்னியில் சாம்பலாகி இருக்கக்
கூடாதா?’ என்று ேவதைனப்பட்டுக்ெகாள்கிறார்.
அந்தப்
ெபண்
அைனத்ைதயும்
எதிர்ெகாண்டாள்.
இயல்பாகேவ
அவளிடம் அைமந்த மன உறுதி அவைள அத்தைன இக்கட்டுகளிலும்
பாதுகாத்து வந்தது. இந்த முகாம் வாழ்க்ைகக்கு அவள் தன்ைனப்
பழக்கிக்ெகாண்டு இருந்த ேநரத்தில்தான், அந்தப் ெபரும் ேவதைன அவளுக்கு ேநர்ந்தது.
அந்தப் ெபண்ணின் ைகக்குழந்ைதக்குக் கடுைமயான வயிற்றுப்ேபாக்கு. குழந்ைத வாடித் துவண்டுேபானான்.
கடந்த ஒன்பது மாதங்களாக, சத்தான உணவு எதுவும் குழந்ைதக்கு அவளால் ெகாடுக்க முடிய வில்ைல.
குழந்ைத, எலும்பும் ேதாலுமாகத் தான் இருந்தான். ைநந்த உடலால் வயிற்றுப்ேபாக்ைக எதிர்ெகாள்ள
முடியவில்ைல. மருத்துவமைனக்கு எடுத்துச் ெசல்லலாம் என்று முயற்சி ெசய்து பார்த்தாள். மருத்துவ
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மைனயில் எந்தப் பயனும் கிைடக்காது என்று முகாம் வாசிகள் கூறியது அவளுக் குப் ெபரும் ஏமாற்றத்ைத
அளித்துவிட்டது. உண்ைமயில் ெசால்லப்ேபானால், அங்கு உள்ள மருத்துவமைனகள் மருத்துவமைன களாகேவ
இல்ைல.
கருைணையயும் ஆறுதைலயும் வழங்க ேவண்டிய அைவ, மனிதவைதக் கூடங்களாகேவ ெசயல்பட்டன.
ராணுவத்தின் ெகாடுைமகைளவிட, இங்கு நைடெபறும் ெகாடுைமகள் மக்கள் உணர்வுகைள ெவகு வாகப்
பாதித்து, மனதில் ரத்தக் கசிைவ ஏற்படுத்தின.
முகாமின் ெபருங்கூட்டத்ைத மருத்துவமைன ஊழியர்களால் சமாளிக்க முடியவில்ைல என்றாலும்,
முகாம்வாசிகளின் ேவதைன எல்லாம், தாங்கள் இத்தைன ேகவலமாக நடத்தப்படுகிேறாேம என்பதில் இருந்தது.
குழந்ைதகள்,
முதியவர்கள்,
ேநாயாளிகள்
என்று
தரம்
பிrத்துப்
பார்த்து,
ஆறுதல்
அளிக்கும்
மனிதேநயக்கண்ேணாட் டம் மருத்துவமைனகளில் இல்ைல.
தமிழ் மக்கள் அைனவருேம பயங்கர வாதிகள். பயங்கரவாதிகளுக்கு மரணம்தான் தண்டைன என்றும் அைத
நிைறேவற்றும் ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாண்டவர்களாக அவர்கள் காணப்பட்டார்கள். ராணுவத்தினர் தங்கள்
ேதாள்களில் இயந்திரத் துப்பாக்கிகைளச் சுமந்து திrந்ைதப்ேபாலேவ மருத் துவர்கள், மருத்துவமைன
ஊழியர்கள் என்று அைனவrன் மனங்களும், தனித்தனியாக ஓர் இயந்திரத் துப்பாக்கிையச் சுமந்து
திrந்துெகாண்டு இருந்தன. அவர்களிடம் அைமந்த இன ெவறுப்பின் ஆழம் எத்தைகயது என்பைத மகப்ேபறு
பகுதிகளுக்குச் ெசன்றால் எளிதில் புrந்துெகாள்ள முடியும்.
மரண பயமும் அச்சமும் நிைறந்த ெமனிக் ஃபார்ம் முகாமில் குறிப்பிடத்தக்க மற்ெறான்றும் நிகழ்ந்துெகாண்டு
இருந்தது. இதற்காக அந்த மக்கள், மகிழ்ச்சி அைடந்தார்களா? அல்லது ேவதைனப்பட்டார்களா? என்பது நமக்குத்
ெதrயவில்ைல.
இங்கு மாதம் ஒன்றுக்கு 400 குழந்ைதகள் பிறந்தன. பிரசவம் மறுபிறப்புக்கு ஒப்பாகக் கூறப்படுகிறது. குழந்ைத
ஒன்ைறப் ெபற்று எடுக்கும்ேபாது, எந்த ஒரு ெபண்ணுக்கும் தாயின் அரவைணப்பு ேதைவப்படுகிறது.
ெசவிலியrன் ஆறுதல் ெமாழி, சில ேநரங் களில் இந்தத் தாய்ப் பாசத்துக்கு ஈடாக அைமந்துவிடுகிறது. ஆனால்,
முகாம் மருத் துவமைனகள் முற்றிலும் மாறுபட்டைவ.
பிரசவம் ஒருபுறம், மறுபுறத்தில் இறுகிய முகத்துடன் ெவறுப்ைப உமிழ்ந்து ெகாண்ேட புrயாத ெமாழியில்
ேவண்டா ெவறுப்புடன் மகப்ேபறு ெசய்தைல, பிரசவ வலியால் துடிக்கும் எந்தத் தாயாலும் ெபாறுத்துக்ெகாள்ள
முடியாது. தன்ைன அநாைதயாக்கிவிட்ட, ஆறுதல் அற்ற உலகில் வக்கான மருந்துகளும் மருத்துவ உதவிகளும்
இல்லாமல், அந்தத் தமிழ்ப் ெபண்கள் தங்கள் குழந்ைதகைளப் ெபற்று எடுக்கும் ேபாராட்டத்ைத நடத்திப்
பார்க்கிறார்கள். அைனத்து ேவதைனகைள யும் ஓர் அழுகுரலுக்காகப் ெபாறுத்துக்ெகாள்கிறார்கள். இைதத் தவிர,
அவர் களுக்கு எதிர்கால ஆறுதல் ேவறு என்ன இருக்க முடியும்?
குழந்ைதயின் வயிற்றுப்ேபாக்கு நிற்கவில்ைல. அந்த இளம் ெபண்ணால் என்ன ெசய்ய முடியும்? எத்தைனேயா
ேவதைனகைளச் சந்தித்துவிட்ட அவளால், இந்த ேவதைனையத் தாங்கிக்ெகாள்ள முடியவில்ைல. எப்படியும்
குழந்ைதயின் உயிைரக் காப்பாற்றிவிட முடிவு எடுக்கிறாள். ராணுவத்திடம் ெகஞ்சிக் கதறி அவர்களின்
உதவிையப் ெபற்றுவிட முயற்சி ெசய்கிறாள். ராணுவ அதிகாr ஒருவர் ஆேலாசைனயும் வழங்கினார்.
குழந்ைதைய ராணுவத்திடம் ஒப்பைடத் தால், மருத்துவச் சிகிச்ைச அளித்து மீ ண்டும் குழந்ைதைய அவளிடேம
ஒப்பைடத்துவிடுகிேறாம்
என்பதுதான்
அந்த
ஆேலாசைன.
இதைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளலாமா
என்று
ேயாசித்துக்ெகாண்டு இருந்தேபாது கிைடத்த மற்ெறாரு தகவல், அவைளப் ெபrதும் திடுக்கிட ைவத்துவிட்டது.
அச்ச உணர்வு அவள் உடல் முழுவதும் பரவிக்ெகாண்டது!
- விைதப்ேபாம்...
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வழ்ேவ
ீ
ெனன்று நிைனத் தாேயா?
சி.மேகந்திரன்
ஓவியங்கள் : ராஜ்குமார் ஸ்தபதி
கடத்தப்பட்ட தைலமுைற (Stolen Generation) என்னும் ெசால்,
மனதுக்குப்
ேபரதிர்ச்சிையத்
தருகிறது.
ஆஸ்திேரலியச்
சமூகத்தின் மன ஆழத்தில் மைறந்து நின்று, இன்று வைர குற்ற
உணர்வில் துடிக்கைவக்கும் ெசால் இது. தாயிடம் இருந்து
வலுக்கட்டாயமாகப் பிrக்கப்பட்ட குழந்ைதகளின் அலறல்
சத்தமும், களவாடிச் ெசல்லப்பட்ட குழந்ைதயின் பிrவுத் துயர்
சுமந்த தாய்ைமயின் சுட்ெடrக்கும் ெவப்பமும், இந்தச் ெசாற்கள்
வழியாக காலப் ெபரு ெவளியில் வந்து ேசர்ந்து, இன்னமும்
அனல் குைறயாமல் இருக்கின்றன.
அபார்ஜினிஸ்,
ஆஸ்திேரலியத்
ெதால்குடிகளின் மூத்த இனம். 25,000
ஆண்டு
கால
வரலாற்றுப்
பின்னணிையக் ெகாண்டுஉள்ளது இது.
ஆஸ்திேரலியக்
கண்டத்துடன்
எந்தவிதமான ெதாடர்பும் இல்லாத பிrட்டிஷார், 300 ஆண்டுகளுக்கு முன் ெகாடும்
குற்றம் புrந்த ஆங்கிேலயக் ைகதிகைளக் ெகாண்டுவந்து ேசர்க்கும் திறந்த ெவளிச்
சிைறச்சாைலயாகேவ
ஆஸ்திேரலியாைவ
மாற்றிக்ெகாண்டனர்.
குற்றப்
பின்னணிையயும் ெகாைல ெவறிையயும்ெகாண்ட ஆங்கிேலயர், தைலமுைற தைலமுைறயாக அபார்ஜினிஸ்
மக்களுக்கு இைழத்த ெகாடுைமகைள வரலாறு ெநடுகிலும் ெசாற்களால் அழுதாலும் தீராது.
அபார்ஜினிஸ் மக்களின் கூட்டு வாழ்க்ைக, பல்ேவறு ேமன்ைமகைளக் ெகாண்டது. உண்ணுவது முதல் நீர்
நிைலகளுக்குச் ெசன்று நீர் அருந்துவது வைர அைனவரும் ஆடிப் பாடி, கூட்டமாகக் ெகாண்டாடுவதுதான்
வழக்கம்.
இைதக் கவனித்து ைவத்திருந்த ஆங்கிேலயர்களின் ெகாடிய மனம், இந்தக் கூட்டு
வாழ்க்ைகையைவத்ேத
அவர்கள்
அைனவைரயும்
கூட்டமாகக்
ெகாைல
ெசய்யும்
திட்டத்ைத
வகுத்துக்ெகாண்டது. இதற்காக இவர்கள் உருவாக்கிய வஞ்சகச் ெசயல், எந்தக் காலத்திலும் மன்னிக்கக்கூடியது
அல்ல. நீர் நிைலகளில் ெகாடிய விஷத்ைதக் கலந்துைவத்தார்கள். கபடம் எதுவுேம ெதrயாத இந்த மக்கள்
கூட்டம், நீர் அருந்திய இடத்திேலேய கூட்டம் கூட்டமாகச் ெசத்துக்கிடந்தார்கள். இந்தப் பூர்வகுடிகைள மதுப்
பழக்கத்துக்கு அடிைமயாக்கும் தந்திரம் பின்னர் உருவாக்கப்பட்டது.
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ஆங்கிேலயrன் பழக்கவழக்கங்கள் எதைனயும் பார்த்து அறியாத இந்த மக்களுக்கு, இங்கிலாந்தில் இருந்து
ெகாண்டுவரப்பட்ட ரம் ேபான்ற மது வைககள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டன. இலவசங்களுக்கு அடிைம யான
இந்த மக்கள், இன்னும் சில நாட் களில் மதுவில் விஷம் கலந்து தாங்கள் ெகால்லப்படப் ேபாகிேறாம் என்பைத
அறியவில்ைல.
ெகாடிய
விஷம்ைவத்துத்தான்
தங்கள்
ெகால்லப்பட்ேடாம்
என்ற
உண்ைமகூடத்
ெதrயாமேலேய, அந்த மக்கள் ெசத்துப்ேபானார்கள். 1870-ம் ஆண்டில் ஆஸ்திேரலியாவில் ஆங்கிேலயர் எடுத்த
கணக்கின்படி அபார்ஜினிஸ் மக்களின் எண்ணிக்ைக 3 லட்சம். 2008-ம் ஆண்டு ஆஸ்திேரலிய அரசாங்கம் ெவளி
யிட்ட மக்கள் ெதாைகக் கணக்கில், அபார் ஜினிஸ் மக்கள் 2 லட்சமாக இருக்கிறார் கள். அந்தப் பூர்வகுடி இனப்
ெபருக்கம் அைடயாமல் இருக்க, எந்தக் ெகாடிய ெசயைலயும் ெசய்யத் தயாராக இருந்தது ஆஸ்திேரலியாவின்
நாகrக சமூகம்.
ஓர் இனத்ைத அழித்து, அந்த மண்ணில், தன் அதிகாரத்ைத நிறுவிக்ெகாள்ள விரும்பும் யாரும் குழந்ைதகைளக்
ெகாைல ெசய்வதில் இருந்ேத, தங்கள் அழிவுப் பணிகைளத் ெதாடங்கிவிடுகிறார்கள். ஆஸ்திேரலியாவில்
அபார்ஜினிஸ் இனத்ைத அழிக்க நிைனத்த ஆங்கிேலயருக்குக் குழந்ைதகைளக் ெகால்வது பாவச் ெசயல் என்ற
உணர்வு ஏற்பட்டு இருக்க ேவண்டும். இதற்காக ேவறு ஒரு தந்திரச் ெசயைல உருவாக்கிக்ெகாண்டார்கள்.
மழைலக் ெகாைலையவிட, இது அபாயம் நிைறந்த மனக் ெகாைலயாகத் ெதrகிறது. இந்தக் ெகாடிய
ெசயல்தான், தைலமுைறக் கடத்தல் என்று அைழக்கப்படுகிறது. இயற்ைகேயாடு மற்றும் ஓர் இயற்ைகயாக
வாழ்ந்து வந்த, அபார்ஜினிஸ் தாய்மார்களிடம் இருந்து அவர்களது குழந்ைதகைளப் பிrத்து, கடத்திச் ெசல்லும்
மாபாதகச் ெசயைல இதன் மூலம் ெதாடங்கிைவத்தார்கள். இதற்கு ஆங்கிேலயர் கூறிய சமாதானம் மிகவும்
ேவடிக்ைகயானது. அடுத்த தைலமுைறைய நாகrகப்படுத்தும் ெசயல் இது என்று கூறிக்ெகாண்டார்கள். ெபற்ற
தாயிடம் இருந்து உயிைரப் பறிப்பைதப்ேபால, குழந்ைதகைளப் பறித்து எடுப்பதுதான் நாகrகமா?
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இந்தக் ெகாடிய ெசயலுக்கு ஆங்கிேலயrன் ஆஸ்திேரலிய அரசாங்கம் 1869-ம் ஆண்டு, தனிச் சட்டம்
இயற்றிக்ெகாண்டது. இதில் இன்ெனாரு ேவதைன என்னெவன்றால், இந்தச் சட்டம், 1969 வைர ஆஸ்திேரலிய
மண்ணில் அமலில் இருந்தது. உலக அளவில் ெபrய ேபாராட்டங்கள் மனித உrைம அைமப்புகளால்
நடத்தப்பட்டன. ஆஸ்திேரலியாவில் உள்ள சில அரசியல் கட்சிகளும் கடும் விமர்சனங்கைள முன் ைவத்த
பின்னர்தான், அந்தச் சட்டம் ரத்து ெசய்யப்பட்டது. 2008-ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றக் கூட்டத் ெதாடர் ஒன்றில்,
ஆஸ்திேரலியாவின் பிரதமர் ெகவின் ரூட் இந்தத் தைலமுைறக் கடத்தலுக்கான தைலமுைற மன்னிப்ைபக்
ேகட்டுக்ெகாண்டார்.
குழந்ைதகைள அழிப்பதன் மூலம் உலகில், பல இனங்கள் அழிக்கப்பட்டு உள்ளன. தைலமுைறக் கடத்தல் மூலம்
அபார்ஜினிஸ் இன அழிப்புக்கு, சதி வகுக்கப்பட்டைதப்ேபாலேவ, யூத இனத்ைத முற்றாக அழிக்க நிைனத்த
ஹிட்லர், யூதக் குழந்ைதகைளக் ெகாைல ெசய்யும் திட்டத்ைத உருவாக்கினான். ஹிட்லர் ெகான்று முடித்த
யூதக் குழந்ைதகளின் எண்ணிக்ைக 10 லட்சம். ெமனிக் ஃபார்ம் முகாமிலும் இதைனப்ேபான்ற, குழந்ைதகைள
அழிக்கும் சதித் திட்டம் வகுக்கப்பட்டு உள்ளது என்ற ெசய்தி, முகாமில் காட்டுத் தீையப்ேபாலப் பரவத்
ெதாடங்கியது. ஈழ மக்கள் படிப்பாளிகள், எதிர்காலத்ைத எளிதில் ஊகித்துக்ெகாள்ளும் திறன் ெகாண்டவர்கள்.
இவர்களுக்கு முகாமில் கூறப்பட்ட சில விதிமுைறகள், சந்ேதகத்ைதத் ேதாற்றுவித்தது. ேநாயுற்ற
குழந்ைதகளுக்குச் சிகிச்ைச அளிக்க ேவண்டும் என்றால், தாயிடம் இருந்து தனிேய பிrத்து எடுத்துச்
ெசன்றுதான், சிகிச்ைச அளிக்க முடியும் என்று முகாம் அதிகாrகள் கூறினார்கள். இதற்கு ெசால்லப்பட்ட
காரணம், நம்பக் கூடியதாக இல்ைல. ''ெதாற்றுேநாய் தாய்க்கும் பரவிவிடும் அபாயத்தால்தான் இந்த உத்தரவு''
என்று தாய்மார்கைளச் சமாதானப் படுத்தினார்கள். ஈழத் தாய்மார்கைளப்பற்றி இந்த அக்கைற திடீர் என்று
இலங்ைக ஆட்சியாளர்களுக்கு எங்கு இருந்து வந்தது? இது சந்ேதகத்ைத ேமலும் அதிகப்படுத்தியது.
குழந்ைதகைள அழிப் பதன் மூலம் தமிழ் இனத்ைத அழிக்கும் நடவடிக்ைகதாேனா என்னும் மனச் சந்ேதகம்
அவர்களிடம் உறுதி ெபற்றுவிட்டது. எச்சrக்ைக அைடயத் ெதாடங்கிவிட்டார்கள். ெசவி வழியாகப் பல
தகவல்கள், இளம் அன்ைனயrடம் வந்து ேசர்கின்றன. அைனத்தும் குழந்ைதகைளக் ெகான்று முடிக்கும்
திட்டங்களாகேவ ெதrகின்றன. முகாம் ெபrதும் பதற்றம் அைடகிறது. ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் குழந்ைதையக்
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காப்பாற்றும் முயற்சி குறித்து, ேயாசிக்கத் ெதாடங்கிவிடுகிறார்கள். வயிற்றுப்ேபாக்கால் மகனின் உடல்நிைல
ேமாசம் அைடந்து வரும் சூழலால், அந்தப் ெபண்ணுக்குப் பரபரப்பும் பதற்றமும் ஏற்படுகிறது. இருந்த
நம்பிக்ைகையயும் அவள் இழந்துவிடுகிறாள். ஆனால், மின்னல் கீ ற்றுப்ேபால ஒரு நம்பிக்ைக மனதில்
ேதான்றுகிறது. வாடி, வதங்கிய குழந்ைதையத் ேதாளில் தூக்கிப்ேபாட்டுக்ெகாள்கிறாள். குழந்ைதையக்
காப்பாற்ற ஏதாவது வழி கிைடக்கிறதா என்று ஆராய்கிறாள்.
அனல் வசும்
ீ
பகல் ெபாழுதில் குழந்ைத கைளத் ேதாளில் சுமந்த இளம் ெபண்கள், அைமதியற்று
அைலந்துெகாண்டு இருக் கிறார்கள். கால் இழந்து காயம் ஆறாத குழந்ைதகள் ரணமான முகத்திலும், உடலிலும்
எrச்சல் கண்டு கத்திக் கத்திச் ேசார்ந்துேபான குழந்ைதகள், ஜுரத்தால் தைலக் ெகாதிப்பு எடுக்க, முனகைல
மட்டும் ெவளிப்படுத்தும் குழந்ைதகள் என்று எத்தைன துயரம் ேதாய்ந்த உலகம் அது. இேத ேநரத்தில் முள்
கம்பிகளுக்கு ெவளிேய ஒரு கூட்டம் பதற்றம்ெகாண்டு நிற்கிறது. இவர்கள் ேபார் நடக்காத பகுதியில் வாழ்ந்த,
இன்ைறய முள்ேவலி முகாம்வாசிகளின் உறவினர்கள். தங்கள் தாய், தந்ைத, அண்ணன், தம்பி என்று யார்
இறந்துவிட்டார்கள்? யார் உயிருடன் இருக்கிறார்கள்? யார் காயப்பட்டுக் கிடக் கிறார்கள் என்பைத
அறிந்துெகாள்ள இயலாது, பல மாதங்கள் நிம்மதி அற்று வாழ்ந்தவர்கள். முள்ேவலிக்குள் இருப் பவர்களின்
ெபயர் ெசால்லி, உறவு ெசால்லி, முகவr ெகாடுத்து, தங்கள் அைடயாள அட்ைட முதல் அைனத்ைதயும் காட்டித்
தான் யாைரயும் அங்கு பார்க்க முடியும். கண்காணிப்பு ேகமராக்கள், கண்காணிப்புக் ேகாபுரங்களில் இருந்து
ஒளிந்து பார்க்கும் கண்கள், இயந்திரத் துப்பாக்கிகைளக் ைகயில் பிடித்தபடி நிற்கும் உலகம் அறியா, ராணுவ
விடைலகள், அடித் ெதாண்ைடயால் சிங்களம் ேபசி, தமிழ் மக்கைள அவமானப் படுத்திவிட்டதாக
நிம்மதிப்பட்டுக் ெகாள்ளும் அதிகார ஆணவங்கள், அைனத்ைதயும் அவர்கள் கடந்து ெசல்ல ேவண்டும்.
ைகயில் ெசல்ேபசி, ேகமரா எைதயும் தங்கள் உறவுகைளச் சந்திக்கும்ேபாது எடுத்துச் ெசல்லக் கூடாது. விைல
மதிப்புள்ள இந்தப் ெபாருட்கைள யாrடம் பாதுகாப் பாக ஒப்பைடத்துச் ெசல்வது என்பைதப்பற்றியும்
கவைலெகாள்ள ேவண்டியது இல்ைல. முகாம் அைமக்கும் பணிகள் ஆரம்பமானேபாேத, சிங்கள மக்கள் தங்கள்
வியாபாரக் கைடகைளயும் அங்கு ெதாடங்கிவிட்டார்கள். ஒரு மணி ேநரம் ெசல்ேபாைனப் பாதுகாக்க 50,
100 என்று கட்டணப் பட்டியல் தயாrத்து, அங்கு வியாபாரம் மும்முரமாக நடக்கத்
ேகமராவுக்கு
ெதாடங்கிவிட்டது. இந்த வியாபாrகள் யார்? இவர்களுக்கு இந்தச் சலுைக எப்படிக் கிைடத்தது? இவர்கள் உள்ேள
துப்பாக்கி ஏந்தி இலங்ைக ேதசத்துக்குப் பாதுகாப்ைப வழங்கிக்ெகாண்டு இருப்பதாகத் ேதாற்றம் காட்டும்,
ராணுவத்தின் பினாமியாகக்கூட இருக்கலாம்.
ஏழு மைலகள், ஏழு கடல்கைளத் தாண்டி வந்தவர்கள் என்று புராதனக் கைதகளில் கூறப்படுவைதப்ேபால, ெவகு
தூரத்தில் இருந்து இந்தக் காட்டுப் பகுதிையத் ேதடிக் கண்டுபிடித்து வந்து ேசர்ந்தவர்கள் இவர்கள். இன்னமும்
சில நிமிடங்களில் உயிர் பிைழத்த உறவுகைளப் பார்க்கப் ேபாகிறார்கள். கட்டிப்பிடித்துக் கதறி அழுது, ேதங்கி
இருக்கும் துயரம் அைனத்ைதயும் ெவளிப்படுத்த ேவண்டும். உணர்வுகளின் ெகாந்தளிப்புடன் வrைசேயாடு
வrைசயாகக்
காலடிகைள
எடுத்துைவக்கிறார்கள்.
உறவுகைளச்
சந்திக்கும்
அபூர்வ
தருணங்களும்
கிைடக்கத்தான் ெசய்கின்றன. இரும்புக் கம்பிகளின் தடுப்புக்கு அந்தப் பக்கத்தில் உறவுகளும் தடுப்புக்கு எதிர்ப்
பக்கத்தில் இவர்களும் சந்திக்கும் 15 நிமிடங்கள் இைவ. ராணுவத்தினர் சுற்றி நிற்பார்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட சில
ெபாருட்கைள இயந்திர மனிதர்கைளப்ேபால ைக நீட்டிக் ெகாடுக்கலாம். ேபச வாய் துடிக்கும், வார்த்ைதகள்
ெவளிவராமல் மனதுக்கு உள்ேளேய, அைவ உதிர்ந்து விழுந்துவிடும். கண்ண ீர் ெகாப்பளித்து ெவளிேய வரத்
துடிக்கும். துப்பாக்கி முைன முதுைக அழுத்த, வார்த்ைதகைளப்ேபாலேவ இைவயும் மனதுக்குள் வடிந்து
இறங்கிவிடும். சீ... என்ன இது ேகவலப்பட்ட வாழ்க்ைக? என்று மனதுக்குள் ெசால்லிக்ெகாள்வைதத் தவிர, அங்கு
ேவறு எதுவும் ெசய்துவிட முடியாது!
- விைதப்ேபாம்...
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வழ்ேவ
ீ
ெனன்று நிைனத் தாேயா?
சி.மேகந்திரன்
ஓவியங்கள் : ராஜ்குமார் ஸ்தபதி
சிைறபட்ட எவரும் விடுதைல ெபறுவ தில் தீவிரமாக
இருப்பார்கள். இதில் தப்பித்துச் ெசல்லுதலும் ஒன்று. தப்பித்துச்
ெசல்லுதல் பற்றிய திட்டங்கள், ெமனிக் ஃபார்ம் முகாமிலும்
பிறந்துெகாண்ேட இருந்தன. இதில் ேவடிக்ைக என்னெவனில்,
ெபண்கள்தான் கூடுதலாகத் தப்பிக்க முயற்சி ெசய்துெகாண்டு
இருந்தார்கள். ெபண்களின் இந்த மன நிைலக்குக் காரணம்,
எப்படியாவது தங்கள் குழந்ைதகைளக் காப்பாற்ற ேவண்டும்
என்பதுதான்.
நாளைடவில்
குழந்ைதகளின்
பாதுகாப்புபற்றிய
அச்சம்,
முகாம்வாசிகளிடம்
இன்னும்
கூடுதலானது.
குழந்ைதகைளக்
ெகால்லும் சதி நடப்பதாக முன்னர்
எழுந்த
சந்ேதகங்கள்
முகாம்
முழுவதும் பரவின. குழந்ைதகளின் உயிர்கைளக் காப்பாற்ற, தப்பிச் ெசல்லும்
முடிவுக்குப் பலர் வந்தனர். இது குறித்த திட்டங்கள் சிலவும் இவர்களிடம்
இருந்தன. திட்டங்கள் அைனத்தும், மரணத்ேதாடு விைளயாடுதைலப்ேபான்று
இருந்தது. குழந்ைதகைளச் சுமந்துெகாண்டு தப்பித்தல் அத்தைன எளிதானது இல்ைல. சுருள் கம்பிகள், அடுக்கு
அடுக்காக நீண்டு ெசல்லும் முள் கம்பிகள் கூட்டத்ைத முதலில் கடக்க ேவண்டும். இதன் பின்னர்,
ராணுவத்தினrன் கழுகுக் கண்களில் இருந்து தப்பிக்க ேவண்டும். இைதத் தவிர, பல்ேவறு ேகாபுரக்
கண்காணிப்புகளும் இருக்கின்றன. இைவ எல்லாவற்ைறயும் கடந்து எப்படித் தப்பிப்பது? பல மாதங்கள் புயலில்
அைலக்கழிந்து ேபான, சிறு படைகப்ேபால, ராணுவத்தின் விரட்டுதலில் ஓடி ஓடிக் கைளத்து, பின்னர் முள்ளி
வாய்க்கால் ெநருப்பில் இருந்து, உயிர் பிைழத்தவர்கள் இவர்கள். மனதள வில் தப்பிவிடலாம் என்ற உறுதி
இருந்தா லும், பலத்ைத உடல் முற்றாக இழந்து இருந்தது.
ஆரம்பத்தில் இருந்த நிைலயில் இருந்து, ெமனிக் ஃபார்ம் முகாமிலும் சிறிது மாற்றம் ஏற்படத் ெதாடங்கி இருந்த
காலம் அது. முகாம்வாசிகைளப் பார்க்க வரும் உறவுகளின் எண்ணிக்ைக கூடிக்ெகாண்ேட ெசன்றது. ெபருகி
வந்த மக்கள் கூட்டத்ைத, ஒரு கட்டத்தில் ராணுவத்தால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்ைல. ஆத்திரம், ேகாபம்,
விசும்பல், அழுகுரல் என்ற ேவதைனத் துயரம், முள் ேவலிையச் சுற்றி, நிரம்பி வழிந்துெகாண்ேட இருந்தது.
'முள்ளி வாய்க்காலில் இறந்தவர்கைளப்ேபாலத்தாேன நமது உயிரும், அதுவும் இங்ேகேய ேபானால்
ேபாகட்டுேம’ என்ற முடிவுக்கு வந்தவர்கைளப்ேபாலத் ெதrகிறார்கள்.
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ெவகு ெதாைலவில் இருந்து வந்த இவர்கள், நாள் கணக்கில் காத்து இருந்தார் கள். ேவறு வழி இல்லாமல்
முள்ேவலிகைளச் சுற்றி வட்டமிடத் ெதாடங்கிவிட் டார்கள். இந்தச் சூழலில் முகாம் வாசிகளும், தங்கள்
உறவினர்கள் அல்லது, ெதrந்தவர்கள் யாராவது வந்திருக்கிறார்களா என்ற ஏக்கத்ேதாடு முள்ேவலியின்
ஓரங்களில் காத்துக்கிடப்பைத வழக்கமாகக் ெகாண்டுவிட்டனர்.
நாட்கள் ெசல்லச் ெசல்ல... முள்ளி வாய்க்கால் ேபரழிவு, உலக மனசாட்சிக்குள் புகுந்துவிட்டது. மனித உrைம
அைமப்புகள், ஐக்கிய நாடுகளின் சைபயில் தங்கள் அதிருப்திைய ெவளிப்படுத்தி, கண்டனங்கைளத் ெதrவித்தன.
ஐக்கிய நாடுகளின் ெபாதுச் ெசயலாளர் மீ தும், கண்டனங்கள் எழுந்தன. இைதப்ேபாலேவ இந்தப் ேபரழிவு,
புலப்ெபயர்வில் ெபரும் புயைலக் கிளப்பிவிட்டது. ஈழத் தமிழர்கள், பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னேர, இன்ைறய
புவிப் பந்தின் எல்லா நாடுகளிலும், குடி உrைம ெபற்றுவிட்டனர். தங்கள் பண்பாட்டு அைடயா ளங்கள்,
எதைனயும் சிைதத்துக்ெகாள்ளா மல், அங்கு உள்ள அரசியல் கட்சிகளில் முக்கியத் தைலவர்களாகவும் வளர்ச்சி
ெபற்று வருகின்றனர். மருத்துவம், சட்டம், கல்வி, ெதாழில், வியாபாரம், ெதாழில்நுட்பம் என்று அைனத்து
நிைலகளிலும் தங்கள் அைடயாளங்கைள நிைலநிறுத்திக்ெகாண்டு விட்டனர்.
பல்லாயிரக்கணக்கான
கி.மீ ட்டர்களுக்கு
அப்பால்
இருந்து
புலம்ெபயர்ந்த இந்த ஈழத்தின் உறவுகள், தங்கள் உறவுக்காக
வாய்விட்டுக் கதறிய கதறல் சத்தம், அந்த நாடுகளின் மைலகளில்
ேமாதி எதிெராலித்து, சமெவளி எங்கும் ேவதைன உணர்வு கைளப்
ெபருக்ெகடுக்கச் ெசய்தன. இது உலக சமுதாயத்தின் கவன
ஈர்ப்பாகேவ
அைமந்தது.
இந்தத்
தாக்கம்
ெமனிக்
ஃபார்ம்
முகாமிலும் ெமள்ள எதிெராலித்து, பின்னர் ேவகம் எடுக்கத்
ெதாடங்கியது. சர்வ ேதச ஊடகங்கள் சிலவற்ைற அனுமதிக்க
ேவண்டிய அவசியம் இதன் மூலம், இலங்ைக அரசுக்கு ஏற்பட்டது.
கபடதாrயான ராஜபேக்ஷவுக்கு, ெமனிக் ஃபார்ம் முகாமில், ஒரு
சிறு பகுதிையக் காட்சி ஊடகங்களுக்கான தனி அரங்கமாக
மாற்றிக்ெகாள்வதில் எந்தவிதமான சிரமமும் இல்ைல. அவலமும்
ேவதைனயும் நிைறந்து விம்மி விம்மி அழும் முகங்கள் மூடிமைறக்
கப்பட்டு,
மகிழ்வும்
ஆறுதல்
அைடந்து
விட்டதாகவும்
காட்டிக்ெகாள்ளும் நடிப்பு முகங்கள், ஊடகங்களுக்காக முகாமில்
தயாrக்கப்பட்டன. இதற்கு இரண்டு காரணங்கள் இருந்தன. மனித
உrைமக் குற்றங்களில் இருந்து, இலங்ைக அரசு தன்ைனக்
காப்பாற்றிக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்பது முதல் காரணம். ெமனிக்
ஃபார்ம் முகாம் அந்நிய நாடுகளின் உதவிையப் ெபற்றுத் தரும்
அட்சய பாத்திரம். ெபற்ற உதவிகளால், முகாமின் அவலங்கள்
அைனத்தும் மாற்றப்பட்டு, எல்ேலாரும் நலமுடன் வாழ்வதான
ஊடகக் காட்சிகைள, காட்ட ேவண்டிய அவசியம் இலங்ைக
அரசுக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது என்பது இரண்டாவது காரணம். இதன்
மூலம்
ராஜபேக்ஷவின்
ஆட்சியால்,
புதிய
வருவாையத்
திரட்டிக்ெகாள்ள முடியும். தமிழ் மக்களின் அவலங்கைளயும்
மரணங்கைளயும்கூட
விற்பைன
ெசய்து,
வருவாய்
ஆக்கிக்ெகாள்ளவும் முடியும்.
இந்தப் புதிய சூழலில், முகாம் வாசிகைள அடிப்பது, சுடுவது என்பது
ராணுவத்துக்கு
இயலாமல்
ேபாய்விட்டது.
முகாமில்
ஊடகங்களுக்குத்
தயாrத்துக்
ெகாடுக்கும்
பாவைனக்
காட்சிகைளப்ேபாலேவ,
ராணுவமும்
அடிப்பைதப்ேபாலவும் சுடுவ ைதப்ேபாலவும்
பாவைனகைளச் ெசய்யத் ெதாடங்கின. ராணுவத்தின்
பாவைனகளும் அதற்கான காரணங்களும் மக்களுக்கு எளிதில் புrந்துவிட்டது. ராணுவம் நடத் தும்
பாவைனகைளப்ேபாலேவ மக்களும் ஓடுவதுேபாலவும், பயப்படுவதுேபாலவும் பாவைனகைள ெசய்யத்
ெதாடங்கினர். அப்ேபாதுதான் ெநஞ்சத்ைத நடுங்க ைவக்கும் அந்தச் ெசயல்கள் நிகழத் ெதாடங்கின. தாங்கள்
தப்பிக்க முடியாது என்பைத அனுபவத்தில் அறிந்துெகாண்ட ெபண் மக்கள் சிலர், தங்கள் குழந்ைத களுக்காக,
அந்தச் ெசயல்கைள ெசய்யத் துணிந்துவிட்டனர்.
கூடுதலாகி வரும் பார்ைவயாளர்களின் எண்ணிக்ைக, புதிய வாய்ப்புகைள முகாம்வாசிகளுக்கு உருவாக்கித்
தந்தது. முகாம்வாசிகைளக் கண்காணிப்புக்கு இைடேய நின்று பார்க்கும் விேசஷப் பகுதிகள் என்றில்லாமல்,
முள்ேவலிக்கு அப்பால் எல்லா இடங்களில் இருந்தும் பார்க்கும் வாய்ப்புகள் இதனால் கிைடத்தன. இந்த
வாய்ப்புகள் மூலம் உறவுகைள ேவலிக்கு அருகில் ெசன்று பார்க்கலாம். ெவளியில் நிற்பவர்கள், தான்
ெகாண்டுவந்த ெபாருட்கைளயும் பிரத்ேயக ஏற்பாட்டில் ெகாடுத்து அனுப்பலாம். ேதைவப்படுமாயின், இவர்
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கைளத் தப்பிக்கைவத்துச் ெசல்லவும் உதவலாம். முகாம்வாசிகளுக்கு இது அரசாங்கம் வழங்கிய சலுைக
இல்ைல. லஞ்சம் அைமத்துக்ெகாடுத்த தனிப் பாைத. இதற்ெகல்லாம் இயந்திரத் துப்பாக்கி களுக்கு லஞ்சம்
ெகாடுக்க ேவண்டும். ஆட்கைளப் பார்க்க, ெபாருட்கைளக் ெகாடுக்க, முகாம்வாசிகைள எந்தப் பிரச்ைனயும்
இல்லாமல் உடன் அைழத் துச் ெசல்ல... என்று ஒவ்ெவான்றுக்கும் ஒரு விைல நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்டு
இருந்தது.
இந்தச் சூழலில்தான், அந்த நிகழ்வும் நடந்தது. ஆரம்பத்தில், இந்தச் ெசயைல அந்தப் ெபண் ஏன் ெசய்தாள் என்பது
யாருக்கும் புrயவில்ைல. கண் இைமக்கும் ேநரத்தில் முள்ேவலிக்கு ெவளிேய, ெபண் ஒருத்தி தன்
குழந்ைதகைளத் தூக்கி வசி
ீ
எறிந்துவிட்டாள். எதிர்பாராத இந்த திடீர் ெசயைலப் பார்த்தவர்கள்
துடித்துப்ேபானார்கள். குழந்ைத முள்ேவலியில் விழுந்துவிடுேமா என்று பதற, ெவளிேய நின்றுெகாண்டு இருந்த
அவளின் உறவினர் கள் அந்தக் குழந்ைதைய, அப்படிேய எச்சrக்ைகயுடன் ைககளில் பிடித்துக் ெகாண்டார்கள்.
குழந்ைதயின் அழுைக கூட யாருக்கும் ேகட்கவில்ைல. குழந்ைத, உயிர் பிைழத்துக்ெகாண்டது.
இந்தச் ெசய்தி மைறந்தும் ஒளிந்தும் முகாம் முழுவதும் பரவத் ெதாடங்கியது. மற்ற அன்ைனயரும்
இைதப்ேபான்ேற முயற்சிக்கத் ெதாடங்கினார்கள். இதில் இரண்டு அபாயங்கள் இருந்தன. கண்காணிப்பில்
ஈடுபட்ட ராணுவத்தினர் பார்ைவயில் விழுந்துவிட்டால், அைதவிட ஆபத்து ேவறு எதுவுேம இருக்க முடியாது.
உயிருடன் குழந்ைதையக் ெகால்வதற்கு ஒப்பைடத்தைதப்ேபால் ஆகிவிடும் இது. தூக்கி எறியப்படும்
குழந்ைதகள் தவறிப்ேபாய், முள்ேவலிக்குள் விழுந்துவிட்டால்? மனப் ேபாராட்டங்களுக்கு இைடேயதான்,
தாய்மார்களால் இதற்கான முடிைவ எடுக்க முடிகிறது.
உறவினர்கள் ெவளிேய இருந்தால், குழந்ைதகைள அவர்கள் ைகயில் ேபாய்ச் ேசருமாறு தூக்கி எறியலாம்.
உறவினர்கள் யாரும் இல்ைல என்றால், அந்தத் தாயின் நிைலைம என்ன? கைடசியில் இதற்கான
வழிமுைறகைளயும் கண்டுபிடித்தார்கள். குழந்ைதயின் இடுப்பில் அைதச் ேசர்ப்பிக்க ேவண்டிய முகவrையக்
கட்டி, குழந்ைதைய யாrடமாவது எறிந்துவிட்டால், இரக்கப்பட்டு அவர்கள் தங்கள் உறவினர்களிடம்
ேசர்த்துவிட மாட்டார்களா?
- விைதப்ேபாம்...
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வழ்ேவ
ீ
ெனன்று நிைனத் தாேயா?
சி.மேகந்திரன்
ஓவியங்கள் : ராஜ்குமார் ஸ்தபதி
முள்ளி வாய்க்காலில் இருந்து தன்னந்தனியாக தனது ஆண்
குழந்ைதையச்
சுமந்து
வரும்
ெபண்ணுக்கு
அவளது
குழந்ைதையப் பாதுகாப்பது ஒரு ெபரும் ேபாராட்டமாக
மாறியது. யாராவது காப்பாற்றி குழந்ைதைய உறவினர்களிடம்
ஒப்பைடக்க
மாட்டார்களா
என்று
அைல
பாய்கிறாள்.
ஆனால்,
குழந்ைதையப் பிrத்து அனுப்ப, அவள் மனம்
ஒப்பவில்ைல.
இத்தைன
நாட்களாக,
தான்
அைடந்த
துன்பங்களுக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்லாமல் ேபாய்விடுேமா
என்ற அச்சம். அந்த ேநரத்தில் முள்ேவலிக்கு அப்பால் இரண்டு
கண்கள் தன்ைனேய பார்த்துக்ெகாண்டு இருப்பைத அவள்
கவனித்துவிட்டாள். அது யார்? அவளது உறவினரா? அப்படித்
ெதrயவில்ைல. தானும் தன் குழந்ைதயும் தனிேய துயரப்படும்
ேவதைனையப் பார்த்துத் துயரப்படுபவராக இருக்கக்கூடும். தன்
உடல் பலத்ைத எல்லாம் திரட்டிக் குரல் எழுப்பினாள். தன்
குழந்ைத கடுைமயான வயிற்றுப்ேபாக்கால் சாகப்ேபாகிறது
என்று. அந்தச் ெசய்தி, அந்த மனிதrன் காதுகளில் விழுந்திருக்க ேவண்டும்.
அவர் மருத்துவரா? மருத்துவம்பற்றி அறிந்தவரா என்பது ெதrயவில்ைல. அவர்
அந்த இடத்ைதவிட்டு நகர்ந்துவிட்டார். சிறிது ேநரத்துக்குப் பின்னர், முள்ேவலி
முகாமில் இருந்து ெவளிப்புறம் ேநாக்கிக் குழந்ைதகள் எறியப்பட்டைதப்ேபாலேவ,
ெவளியில் இருந்து, பாதுகாப்புடன் ஒரு ெபாட்டலம் அவைள ேநாக்கி வந்து
விழுந்தது. அைதப் பிrத்துப் பார்த்தவுடன், உடலில் இருந்து ெவளிேயறிய உயிர்
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக மீ ண்டும் வந்து ேசர்ந்தைதப்ேபால உணர்ந்தாள். அதில்
குழந்ைதயின் வயிற்றுப்ேபாக்குக்கான மருந்தும் அதைன எவ்வாறு ெகாடுக்க
ேவண்டும் என்ற விவரமும் இருந்தது. அதன் பின்னர், குழந்ைத உயிர்
பிைழத்துக்ெகாண்டது என்பைத இறுதியாகக் கிைடத்த தகவல்கள் உறுதி
ெசய்கின்றன.
இந்த ஒரு நிகழ்வு மட்டும் அல்ல, இதைனப்ேபான்ற எத்தைனேயா ேவதைனகளுடன் தமிழ் அன்ைனயரும்
குழந்ைதகளுமாகத் தவித்து நிற்கும் முள் கூண்டுதான் ெமனிக் ஃபார்ம் முகாம்.
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எந்த ேநரத்தில் அங்கு என்ன நிகழும் என்று யாராலும் அனுமானித்துக் கூற முடியாது. பல்ேவறு காரணங்கைளச்
ெசால்லி, இளம் ெபண்கள் பாலியல் பலாத்காரத்துக்கு இழுத்துச் ெசல்லப்படலாம். அவ்வாறு அைழத்துச்
ெசல்லப்பட்டவள், உயிருடன் திரும்பி வராமலும் ேபாகலாம். ராணுவம் மட்டும் அல்லாது, சிங்களம் ேபசும்
கைடநிைல ஊழியன் ஒருவன் இன ெவறுப்ைப எச்சிலாக முகத்தில் உமிழ்ந்துவிட்டுச் ெசல்லலாம்.
எல்லாவற்ைறயும் சகித்து விழுங்கிக்ெகாள்ளத்தான் ேவண்டும். இலங்ைகயின் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தைலைம
நீதிபதி சரத் என். சில்வா, முள்ேவலி முகாம்கைளப் பார்ைவயிட்ட பின்னர், தனது ேவதைன வார்த்ைதகைள
ெவளிப்படுத்தி உள்ளார். ''ஊடகங்கேளாடு இந்த வார்த்ைதகைளப் பகிர்ந்துெகாண்ேடன் என்பதற்காக,
ேநரடியாகேவா அல்லது மைறமுகமாகேவா நான் தண்டிக்கப்படும் வாய்ப்பு களும் இருக்கின்றன. இதன் மூலம்
என் உயிருக்கு ஆபத்து இல்ைல என்றும் என்னால் ெசால்ல முடியாது...'' என்பைத முதலில் குறிப்பிட்டுவிட்டு,
தனது ேபட்டிையத் ெதாடங்குகிறார்.
''பாதிப்புகைள ேநrல் பார்த்த பின்னர், அவர்களுக்கு ஆறுதல் ெசால்வதற்கு என்னிடம் வார்த்ைதகேள இல்ைல.
அவர்கள் மீ து சுமத்தப்பட்டுள்ள துயரச் சுைம, என்னால் கற்பைன ெசய்துகூடப் பார்க்க முடியாதைவ. அவர்களின்
மனம் எைதயும் ெவளிப்படுத்தும் தகுதிைய இழந்துவிட்டது. அந்த அளவுக்கு அவர்கள் பலவனம்
ீ
அைடந்துவிட்டார்கள். அவர்கைள ஆறுதல்படுத்த ேவண்டும் என்பதற்காக, ேலசாகச் சிrக்க முயற்சிக்கிேறன்.
என்னால் இயலவில்ைல. 'உங்கள் துயரங்கைள நாங்களும் பகிர்ந்துெகாள்கிேறாம்’ என்று ெசால்வதற்கு மனம்
விரும்புகிறது. ெபாய் ெசால்வதாக என் மனசாட்சி என் மீ து குற்றம் சுமத்துகிறது. வாையத் திறக்க
முயற்சிக்கிேறன். உதடுகள் பிrய மறுக்கின்றன. என்னால் எந்த உறுதிையயும் இங்கு தர முடியவில்ைல.
உலகம் முழுைமயில் இருந்தும் இந்த மக்களுக்கு உதவி ெசய்வதற்கு ேகாடி ைககள் தயாராக இருக்கின்றன
என்பதும் எனக்குத் ெதrயும். ஆனால், அந்த உதவிகள் அைனத்தும் அவர்களுக்கு வந்து ேசருமா? என்பது
எனக்குத் ெதrயாது. இன்று அவர் களுக்கு உடனடியாகத் ேதைவப்படுவது, இந்த முகாம் தரும் நரக
வாழ்க்ைகயில் இருந்து விடுபடுவதுதான். எல்லாவற்ைறயும் விளக்கிக் கூறுவைதவிட, கழிப்பைற
வசதிையப்பற்றி கூற ேவண்டும். தங்கள் காைலக்கடைன முடிக்க நீண்ட வrைசயில் மக்கள் மணிக்கணக்கில்
காத்துக்கிடக்கிறார்கள் வயதானவர்கள், ெபண்கள், குழந்ைதகள் என்று. இது எத்தைகய ேவதைன என்பது
காத்துக்கிடப்பவர்களுக்குத்தான் ெதrயும்'' என்று தைலைம நீதிபதி தனது ேவதைனைய ெவளிப்படுத்தி உள்ளார்.
ஈழத்து மக்கள் ெவகு காலத்துக்கு முன்னேர, முன்ேனறிய வாழ்விட
வசதி கைள அைமத்துக்ெகாண்டவர் கள். குறிப்பாக, ெபண்களின்
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உணர்வுகைள நன்கு புrந்து, அவர்களுக்குக் ெகௗரவம் அளிக்கும்
சமூகம். ெகௗரவம் மிக்க அந்தச் சமூகம் ெபற்ெறடுத்த ெபண்
பிள்ைளகள்,
முகாமில்
சந்திக்கும்
துயரம்
சகித்துக்
ெகாள்ளக்கூடியதாக இல்ைல. ெநருஞ்சிமுள்ைளப்ேபால, அவர்கள்
மனைத உறுத்திக்ெகாண்டு இருக்கும் ஒன்ைற, இங்கு குறிப்பிடுவது
அவசியம் ஆகிறது. பாதுகாப்பற்ற கழிப்பிடங்களுக்கும் குளிப்
பதற்கும் ெபண்கள் ெசல்கி றார்கள். வக்கிரம்ெகாண்ட ராணுவத்தின்
கண்கள், மைற விடத்தில் இருந்து பார்க்கின்றன. இதைன யாராலும்
தடுக்க முடிவது இல்ைல. ெபண்கள் அவமானத்தால் தினம் தினம்
சிைதந்துேபாகிறார்கள்.
இந்த நிகழ்ைவ எல்லாம் வாசிப்பவர்களுக்கு, இது கற்பைனதாேனா
என்று
நிைனத்துக்ெகாள்வதற்கு
வாய்ப்புகள்
இருக்கின்றன.
முள்ளிவாய்க்கால் துயரப் ெபருெவளியின் காயம் சுமந்த மக்கள்,
உலகின் திைசகள் ேதாறும் எப்படிேயா நகர்ந்து ேபாய்க்ெகாண்டு
இருக்கிறார் கள். ஐக்கிய நாடுகள் சைபயி லும் மனித உrைம
அைமப்பு களிடமும் தாங்கள் சந்தித்த துயரங்கைள, எழுத்துப்பூர்வமான வாக்குமூலங்களாக இவர்கள் அளித்து
இருக்கிறார் கள். அதில் ஒன்றுதான், குழந்ைதக்காகப் ேபாராடி அதில் ெவற்றி ெபற்ற, இந்த முள்ளி வாய்க்கால்
ெபண்ணின் கைதயும், உலக இலக்கியப் பரப்பின் எதிர்காலத்தில், இவ்வாறான ஆயிரமாயிரம் கைதகைள, ஈழ
மக்கள் எழுதிக் ெகாண்ேட இருக்கப்ேபாகிறார்கள்!
ராணுவ ெவற்றிக்குப் பின் இைத ெவறியாக மாற்றிக்ெகாண்டு, ஆணவத்தின் சிகரத்துக்ேக இலங்ைக அரசு
ெசன்றுவிட்டது. இந்த ெவறியில் ேபாrல் சிைதக்கப்பட்ட மக்கைள ேபார்க் ைகதிகளாகத்தான் இலங்ைக அரசு
கருதியது. ேபாருக்கும் மக்களுக்கும் எந்தவிதத்திலும் சம்பந்தம் இல்ைல என்பதுதான் உண்ைம. ேபார் என்பது
அந்த மக்களின் மீ து திணிக்கப்பட்ட ஒன்று. 'ெபாதுமக்கள் அைனவரும் தங்களால் சிைறப்பிடிக்கப்பட்ட
அடிைமகள்’ என்ற ராணுவத்தின் மன நிைல எத்தைகய அநீதியானது? அடிைமகளுக்கு ஏன் அடிப்பைட மனித
வசதி என்ற கருத்து நிைல இவர்களின் ஆழ் மனத்தில் நின்று அவர்கைள இயக்கிக்ெகாண்டு இருந்தது. சுகாதார
வசதிகைள முற்றாக நிராகrத்து, மக்கைள மரணச் சகதியில் தள்ளும், ேநாக்கம்ெகாண்ட முகாம்கைள
அைமத்ததற்கும் இதுதான் காரணமாகத் ெதrகிறது. இங்கு சர்வேதச மனித உrைமகள் அைனத்தும் முற்றாகப்
புறக்கணிக்கப்பட்டு இருந்தன.
இறந்த பின்னர், மனிதர்கைள ைவப்பதற்கு ஒதுக்கப்படும், மயான பூமியின் ஆறடி நிலம் என்பைதப் ேபாலத்தான்,
ெமனிக் ஃபார்மில் வந்து ேசர்ந்தவர்களுக்கும். முகாமில், ஆண், ெபண் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல், சராசrயாக
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒரு சதுர மீ ட்டர்தான் இடம்!
- விைதப்ேபாம்...
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வழ்ேவ
ீ
ெனன்று நிைனத் தாேயா?
சி.மேகந்திரன்
ஓவியங்கள் : ராஜ்குமார் ஸ்தபதி
இன அழிப்பு அரசாங்கம், ெகாடிய மனம்ெகாண்டு தன் மக்கைள
அழிப்பைதேய ெதாழிலாகக்ெகாண்டு இருக்கிறது என்பதற்கு
உதாரணம், ெமனிக் ஃபார்ம் முகாம்!
ஹிட்லrன்
இன
அழிப்புச்
சித்ரவைத
முகாம்களுக்கும்
ராஜபேக்ஷவின்
சித்ரவைத
முகாம்களுக்கும்
அதிக
ேவறுபாடுகள்
இல்ைல.
ஹிட்லrன்
ெகாடுைமகைள
அறிந்துெகாள்ள, அன்ைறய சித்ரவைதக் கூடத்தில் வைதபட்ட
கைத ஒன்ைற அறிந்துெகாள்ளுதல் அவசியமாகிறது.
சித்ரவைத அடக்குமுைறத் தாக்குதலால், அந்தப் ேபாராளியின்
நாடித்
துடிப்பு
குைறந்துெகாண்ேட
வருகிறது.
ஆனால்,
சித்ரவைதக்குத் தைலைம ஏற்று இருந்த அதிகாr, ''அவன் சாகக்
கூடாது. ெசத்துவிட்டால், அவனிடம் உள்ள ரகசியங்களும்
ெசத்துவிடும்!'' என்று பதற்றப்படுகிறான். அவன் உடைலக்
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகச் சிைதப்பதன் மூலம், ரகசியங்கள் அைனத்ைதயும் ேசகrக்க
முயற்சிக்கிறார்கள். அவன் மைனவி அகுஸ்தினாவும் ஒரு தைலமைறவு இயக்கப்
ேபாராளி தான். கணவன் ைகது ெசய்யப்பட்ட சில நாட்களில், அவளும் ைகது
ெசய்யப்பட்டு சிைறயில் அைடக்கப்படுகிறாள். ஹிட்லrன் ேதால்விக்குப் பிறகு
விடுதைல அைடந்த அகுஸ்தினா, பரபரப்புடன் கணவைனத் ேதடி ஓடுகிறாள்.
ெபரும் ேபாராட்டத்துக்குப் பின், நாசிக் களின் நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டு,
அவளுைடய கணவன் தூக்கில் இடப்பட்டான் என்ற தகவல் கிைடக்கிறது. கணவனின்
நிைனவுகளில்
இருந்து
விடுபட
முடியாத
அவள்,
சித்ரவைத
முகாமிலும்
சிைறச்சாைலயிலும் கணவைனப்பற்றிய தகவல்களுக்காக அைலந்து திrகிறாள். அங்கு அவளுக்குச் சிைறக்
காவலனிடம் ஒரு ரகசியத் தகவல் கிைடக்கிறது.
அகுஸ்தினாவின் கணவன் சிைறக் காவலன் ஒருவனின் உதவிேயாடு, தனது சிைறக் குறிப்புகைளப் பதிவுெசய்து
ைவத்திருக்கிறான். ஐந்து இடங்களில் பிrத்து மிகவும் ரகசியத்துடன் அந்தக் குறிப்புகள் பத்திரப்படுத்தி
ைவக்கப்பட்டு இருந்தன. அந்தக் குறிப்புகள் அைனத்ைதயும் ஒன்றுதிரட்ட அகுஸ்தினாவுக்கு இரண்டு முழு
ஆண்டுகள் ேதைவப்பட்டன. சிைறயின் ரகசியக் கண் களுக்குத் ெதrயாமல் ெவற்றிகரமாக எழுதப்பட்ட இந்தக்
குறிப்புகளுக்கு 'From gallow’ என்று ெபயrட்டாள் அகுஸ்தினா. இதன் ஆங்கில நூல் 1949-ம் ஆண்டிேலேய ேதாழர்
இஸ்மத் பாட்சா அவர்களால் 'தூக்குேமைடக் குறிப்புகள்’ என்னும் ெபயrல், தமிழில் ெமாழியாக்கம்
ெசய்யப்பட்டது. சிைறயில் அைடபட்டு, பின்னர் தூக்கில் இடப்பட்ட இந்த நூைல எழுதிய இவளுைடய
கணவன்தான், ெசக்ேகாஸ் ேலாேவகிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் புகழ் மிக்க தைலவன் ஜூலியஸ் பூசிக்.
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''மருந்து ஊற்றிய ெபண் ேகட்கிறாள். 'எங்கு வலி அதிகம்?’ என்று. 'எல்லா வலி யும் இதயத்தில்தான்’ என்கிேறன்.
ராணுவ முரடன் திமிர்ெகாண்டு ேகட்கிறான், 'உனக்குத்தான் இதயேம கிைடயாேத’ என்று. என் பதிலில் உறுதி
கூடுகிறது. நான் அழுத்தமாகச் ெசால்கிேறன். 'இதயம் எங்க ளுக்கு நிச்சயமாக இருக்கிறது’ என்று. அவன்
ெமௗனமாகிவிடுகிறான்!'' - என்று அவருைடய குறிப்பில் ஒரு ெசய்தி உண்டு.
ஜூலியஸ் பூசிக்கின் தூக்கு மர நிழைலப் ேபாலேவ, சித்ரவைத முகாம் ஒன்றின் கடிதமும் நமக்குக்
கிைடக்கிறது. மனைதப் பதற்றம் அைடயைவக்கும் சித்ரவைத முகாம் கடிதம், 2010-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 18-ம்
ேததி எழுதப்பட்டு உள்ளது. கடிதம் எழுதி 16 மாதங்கள் கழிந்துவிட்டன. கடிதத்ைத அடிப்பைடயாகக்ெகாண்டு
ேயாசித்தால், இைத எழுதியவர் இன்னமும் உயிருடன் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குைறேவ.
எழுதியவrன் ெபயர் ராஜசுதன். வயது 21 என்று குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. மண்ணுக்காகப் ேபாராடிய இளைமக்
கால அறிமுகத்துடன் ெதாடங்குகிறது கடிதம்.
''ேபாராட்டத்தில் களம் இறங்கிய நாங்கள், பல்லாயிரக்கணக்கில்,
சக ேபாராளிகளின் உயிைர இழந்து இருக்கிேறாம். எல்லாவற்
ைறயும்
இழந்த
நாங்கள்,
எங்கள்
உறுதிைய
மட்டும்
இழக்கவில்ைல.
மரணத்ைதேய
ஒரு
சவாலாகக்ெகாண்டு
எதிrகளின்
ெநஞ்சாங்
கூட்டுக்குள்
ெசன்று
அச்சமின்றித்
திரும்பியவர்கள் நாங்கள். கைடசி நிமிடத்தில் நாங்கள் மடக்கிப்
பிடிக்கப்பட்ேடாம்.
ஆனால், இன்று நாங்கள் இருப்பது மனித நடமாட்டேம இல்லாத,
காட்டுக்குள் அைமந்த ஒரு சித்ரவைதக் கூடத்தில். இது மனிதர்கள்
வாழும் தகுதிெகாண்ட பூமிதானா? அல்லது புராணக் கைதகளில்
ெசால்லப்படும் நரகமா என்பது எனக்குத் ெதrயவில்ைல. நாங்கள்
தனித் தனியாக அைடத்துைவக்கப்பட்டு உள்ேளாம். எல்லா
இடங்களிலும் ஒேர ரத்த வாைடதான். கதறி அழும் குரல்,
விம்மைல
மட்டும்
ெவளிப்படுத்தும்
குரல்,
இறுதி
வைர
ைவராக்கியத்ைத இழந்துவிடாத உறுதி மிக்க குரல்... என்று
எத்தைனவிதமான குரல்கள் எங்கைளச் சுற்றிக் ேகட்டுக்ெகாண்ேட
இருக்கின்றன.
ஆைடகைளக்
கைளந்து
நிர்வாணப்படுத்தி,
எத்தைன சித்ரவைத உண்ேடா, எல்லாம் ெசய்து முடிக்கிறார்கள்.
என் நகங்களில் ஊசி ஏற்றப்பட்டு, நகத்தில் ரத்தம் கசிந்து
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காய்ந்துகிடக்கிறது.
நகங்கள்,
சிலருக்குப்
பிடுங்கப்பட்டுவிட்டதாகேவ அறிகிேறன். ெபண் புலிகளாக இருந்த
என் அன்புச் சேகாதrகளின் கதறல் ேகட்கிறது. இவர்களின் மானம்
காக்கத்தான் நாங்கள் முதலில் ஆயுதம் ஏந்திேனாம். இன்று எங்க
ளால் எதுவுேம ெசய்ய முடிய வில்ைல. இரவு ேநரங்களில்
ஆதரவற்ற அந்தக் குரல்கள், விடிய விடியக் ேகட்டுக்ெகாண்ேட இருக்கின்றன.
இரவில் மனப் ேபாராட்டத்ைத நடத்தி முடித்த எங்களுக்கு, அதி காைலயில் புதிய ேவைல ஒன்று காத்திருக்கும்.
இறந்துேபானவர்களின் உடைல எrத்துச் சாம்பலாக்கும் ேவைல. அந்தப் பணிைய, எங்கள் சக ேபாராளிகளுக்குச்
ெசலுத்தும் ெகௗரவமாகக் கருதுகிேறாம். ஆனால், ஒன்று மட்டும் எங்களுக்குப் புrயவில்ைல. நாங்கள்
ெகௗரவத்துடன் எrத்து முடித்த அந்த உடல் யாருக்குச் ெசாந்தம்? அது ஆண் புலியின் உடலா? ெபண் புலியின்
உடலா? எங்களில் யார்? புrந்துெகாள்ள முடியவில்ைல. துணி ஒன்றால் முழுவதும் மைறத்துைவக்கப்பட்ட
அந்த உடல் யாருைட யது என்று எங்களால் அறிந்து ெகாள்ள இயலவில்ைல!'' என்கிறது அந்தக் கடிதம்.
வன்னிக் காடுகளின் மைறவிடச் சித்ரவைதக் கூடாரங்களில் அைடத்து ைவக்கப்பட்டு உள்ள இைளஞர்கள்
இவர்கள். முள்ளி வாய்க்காலில் இறுதி ேநரத்தில் இலங்ைக ராணுவத் தால் ைகது ெசய்யப்பட்டவர்கள்.
இவர்களுைடய ெபயர் எந்தக் கணக்கிலும் இருக்காது. அரசாங்கத் தின் பட்டியலிேலா அல்லது ஐக்கிய நாடுகளின்
ெபயர்ப் பட்டியலிேலா இடம் ெபறாது. எச்சrக்ைக நடவடிக்ைக முன்னேர எடுக்கப்பட்டு இருக்கும். இவர்கள்
புலிகளின் ராணுவத்தில் முன்னணிப் ெபாறுப்பில் இருந்திருக்க ேவண்டும். ஹிட்லrன் சித்ரவைத
முகாம்ேபாலேவ இவர்களுக்கும் புலிகளின் ரகசியங்கள் ேதைவப்படுகின்றன. உடேன ெகான்றுவிடாமல்,
சித்ரவைத ெசய்வதற்கு இதுதான் காரணம். இவர்களின் நிைல இதுெவனில், முள்ளி வாய்க்கால் ெபரு
ெநருப்புக்கு இைடேய ெவளிேயறிய மக்கள் கூட்டத்தில் புலிகள் என்ற ெபயrல் பிrத்து எடுக்கப்பட்ட
இைளஞர்களின் எண்ணிக்ைக 11,696. இது அரசாங்கத்தின் பதிவுகளில் இடம்ெபற்று உள்ளது. இவர்களின் நிைல
என்ன? இந்த இைளஞர்களுக்கு ேநர்ந்த சித்ரவைதகள், ஓராயிரம் கைதகைளக் கூறி நம் ெநஞ்சில் ஏறி
மிதித்துக்ெகாண்ேட ெசல்கின்றன!
- விைதப்ேபாம்...
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வழ்ேவ
ீ
ெனன்று நிைனத் தாேயா?
சி.மேகந்திரன்
ஓவியங்கள் : ராஜ்குமார் ஸ்தபதி
எங்ேகா சுற்றுலா ெசன்ற இடத்தில் ஐந்து நிமிடங் கேளா, பத்து
நிமிடங்கேளா மைனவிையக் காணவில்ைல என்றால், உங்கள்
மனம் எப்படித் துடித்துப்ேபாகும்? ெபாருட்காட்சித் திடலில் விரல்
பிடித்து வந்த குழந்ைத திடீெரனக் கூட்டத்தில் ெதாைலந்தால்
உங்கள் மனம் எப்படிெயல்லாம் பைதபைதப்பு அைடயும்?
ஆனால், இன்று குடும்பேம திைசக்கு ஒன்றாகக் கிழிந்துகிடக்க,
கணவன் எங்ேக; மைனவி எங்ேக; பிள்ைளகள் எங்ேக என்று
ஆண்டுக்கணக்காகத் தங்கள் உறவுகைளத் ேதடிக்ெகாண்டு
இருக்கிறது ஈழச் சமூகம். அதன் ேவதைன எப்படி இருக்கும்?
மாலதி ஓர் ஈழத்து இளம் ெபண்.
கணவன்,
ைகக்குழந்ைதயுடன்
யுத்தத்தின் கைடசி நாட்களில் இருந்து
உயிர்
தப்பியவள்.
இழப்புகள்
அைனத்ைதயும் ேநrல் பார்த்த அவளுக்கு, கணவனும் குழந்ைதயும் உயிர் தப்பியதில்
சிறு ஆறுதல். ஆனால், அதுவும் நீண்ட நாட்கள் நீடிக்கவில்ைல. அவள் கணவன்
ராணுவத்தால் அைழத்துச் ெசல்லப்படுகிறான். விசாரைணக்குப் பின்னர், திருப்பி
அனுப்பப்படுவான் என்று ெசால்லப்பட்டது. ஆனால், நாட்கள் ெசன்றுெகாண்ேட
இருக்கின்றன. எந்தத் தகவலும் இல்ைல. மாலதிக்கு என்ன ெசய்வது என்று
ெதrயவில்ைல. கலக்கத்திேலேய மாதங்கள் கழிந்த பிறகு, அவள் கணவன் ெதன் இலங்ைக சித்ரவைத முகாம்
ஒன்றில் காவல் ைவக்கப்பட்டு இருக்கிறான் என்ற தகவல் கிைடக்கிறது. உறவுகள் மூலம் பணம் ெபற்று, லஞ்சம்
ெகாடுத்து முகாமில் இருந்து தன்ைனயும் குழந்ைதையயும் விடுவித்துக்ெகாள்கிறாள் மாலதி.
பூசா என்னும் இடத்தில்தான் அவளது கணவன் சிைற ைவக்கப்பட்டு
இருக்கிறான். வன்னியில் இருந்து ெகாழும்பு வழியாக, பூசா முகாமுக்குச்
ெசல்ல 383 கி.மீ . தூரம் பயணிக்க ேவண்டும். சிங்களவர்கள் மட்டுேம அடர்ந்து
நடமாடும் பகுதியான பூசா, இன்று இலங்ைகயின் சித்ரவைத முகாம்களுக்கு
எல்லாம் தைலைம வகித்துக்ெகாண்டு இருக்கிறது.
முகாம் ெசன்று கணவைனப் பார்த்த மாலதிக்கு அழுைக பீறிட்டு வருகிறது.
அடக்கிக்ெகாள்கிறாள். பrதாபத்துக்கு உrய அவளது கணவன் ேவதைனகள்
அைனத்ைதயும்
விழுங்கி
விட்டு,
எச்சrக்ைகயுடன்
முகத்தில்
குறுஞ்சிrப்ைபக் காட்ட முயற்சிக்கிறான். அது தன்ைனச் சமாதானப்படுத்த
முயலும் ெபாய் சிrப்பு என்பைதப் புrந்துெகாள்கிறாள். சிைதக்கப் பட்டு
உள்ள கணவனின் நிைல, அவளுக்கு எளிதாகப் புrகிறது. கணவைன மீ ட்க
மக்கள் கண்காணிப்பகம் அைமப்பின் ஆசியாவுக்கான இயக்குநர் பிரட்
ஆதாைம அணுகுகிறாள். இவர் மூலம்தான் மாலதியின் கைத ெவளி
உலகுக்குத் ெதrயவருகிறது. நீதிமன்றத்ைத அணுகி விடுதைல ெபறலாம்
என்று ேயாசிக்கிறார்கள்.
தான்
விைல
ெகாடுத்து
வாங்கிய,
ஆடுகைளயும்
ேகாழிகைளயும்
ேதைவப்படும்ேபாது
அதன்
உrைமயாளர்
அறுத்துச்
சைமத்துக்ெகாள்வைதப்ேபாலத்தான் இங்கு உள்ள சித்ரவைதக் ைகதிகளின்
நிைலயும். ராணுவத்தின் இந்தக் கழுத்தறுப்பு ெசயைலத் தடுக்கும்
மனிதேநயக் கடைம, நீதிமன்றங்களிடம் மட்டும்தான் இருக்க முடியும்.
ஆனால்,
நைடமுைறயில்
இந்த
நீதிபதிகளுக்ேக
பாதுகாப்பு
ேதைவப்படுகிறது. இந்தக் ெகாடுைமகைளக் காணாமல் இருக்க, பயத்தில்
குழந்ைதகள் கண்கைள மூடிக்ெகாள்வைதப் ேபால மூடிக்ெகாள்கின்றன
இலங்ைகயின் நீதிமன்றங்கள். இந்த நீதிமன்றங்களில் இருந்து மாலதியால் எந்த நீதிையப் ெபற முடியும்?
ஆனாலும், கணவனின் மறுக்கப்பட்ட நீதிக்காகப் ேபாராடும் ெபண்ணின் வலிைம
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யாராலும் கணக்கிட்டுச் ெசால்லக் கூடியது அல்ல. இந்த வலிைமையக் கண்ணகியின்
கைதயில் இருந்தும் சாவித்திrயின் கைதயில் இருந்தும் நம்மால் அறிந்துெகாள்ள
முடியும். மாலதியும் தன் கணவனின் மறுக்கப்பட்ட நீதிக்காகப் ேபாராடத்
ெதாடங்குகிறாள்.
மாலதியின்
கைதைய
முழுவதும்
ெதrந்துெகாள்வதற்கு
முன்பாகேவ, ேபாருக்குப் பின் தமிழ் இைளஞர்களிடம் இலங்ைக அரசு வளர்க்கும் ேதச
பக்திபற்றிய கைத ஒன்றும் நமக்குக் கிைடக்கிறது.
முள்ளி வாய்க்காலில் இறந்தது ேபாக, எஞ்சி இருக்கும் இைளஞர்களுக்கு எப்படியும்
ேதச பக்திைய ஊட்டி வளர்த்துவிடும் தீவிரத்தில் இன்ைறய இலங்ைக அரசு
இருக்கிறது என்ற தகவல் கிைடத்தேபாது, பல ேகள்விகள் மனதுக்குள் முைளக்கத்
ெதாடங் கின. முற்றாக உடல் பாதிக்கப்பட்டநிைலயில் சித்ரவைத முகாமில் இருந்து
விடுவிக்கப்பட்ட
இைளஞன்
சுேரஷ்
ெவளியிட்டுள்ள
தகவல்கள்
ஒருபுறம்
ேவடிக்ைகக்கு உrயதாகவும் மறுபுறம் அதிர்ச்சிக்கு உrயதாகவும் அைமந்துஉள்ளன!
முகாம்களில் கட்டாயம் கைடப்பிடிக்க ேவண்டிய விதிகள்குறித்து சுேரஷ் கூறுகிறார்.
அதாவது, சூrயன் உதிப்பதற்கு முன்ேப அைனவரும் எழுந்துவிட ேவண்டும்.
திறந்தெவளி ைமதானம் ஒன்றில் அைனவரும் வrைசயாக நிற்க ேவண்டும்.
ெகாடிக்கு வணக்கம் ெசலுத்தும் நிகழ்ச்சி ெதாடங்கும். வrைசயில் நின்றவர்கள்
அைனவரும் ேதசியக் ெகாடிக்கு பயபக்தியுடன் முதல் வணக்கம் ெசலுத்த ேவண்டும்.
முன்னேர பதிவுெசய்யப்பட்ட இலங்ைகயின் ேதசிய கீ தம் ஒலிெபருக்கியின் மூலம்
இைசக்கப்படும். இதைன முகாமில் இருப்பவர்கள் திருப்பிப் பாட ேவண்டும். ேதசிய
கீ தத்ைத உணர்ேவாடு பாடுகிறார்களா... சிங்கள உச்சrப்பு சrயாக இருக்கிறதா
என்பைத ரகசியக் குழுக்கள் கண்காணித்துக்ெகாண்டு இருக்கும்.
இந்திய ேதசியக் ெகாடியின், நடுவில் அைமந்த அேசாகச் சக்கரம் புத்த மதத்தின் தர்மத்ைத நிைனவுகூர்கிறது.
இந்திய எல்ைல கேளாடு முரண்பாடுெகாண்ட நாடுகள் எல்ைலையச் சுற்றி இருக்கத் தான் ெசய்கின்றன.
இருப்பினும் தர்மச் சக்கரத்ேதாடுதான் இந்திய ேதசியக் ெகாடி பறந்துெகாண்டு இருக்கிறது. ஆனால்,
இலங்ைகக்ேகா இந்தியாைவப் ேபால, பைக நாடுகள் என்று எதுவுேம இல்ைல. அது புத்த மதத்ைதத் தங்கள் அரச
மதமாக அறிவித்துக்ெகாண்ட நாடு. அன்ைபயும் கருைணையயும் சுமந்த ெபௗத்தம் ேபசும், இலங்ைகயின்
ேதசியக் ெகாடியில் சிங்கம் ைகயில் வாேளந்தி நிற்கிறது. சிங்கம் தூக்கிய வாள் யாருக்கு எதிரானது?
தமிழர்களுக்கு எதிரானது என்பதில் சந்ேதகம் இருக்க முடியாது. அந்தக் ெகாடிக்குத்தான் துப்பாக்கி முைனயில்
வணக்கம் ைவக்க முகாம் இைளஞர்கள் சித்ரவைத ெசய்யப்படுகிறார்கள்!
- விைதப்ேபாம்...
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வழ்ேவ
ீ
ெனன்று நிைனத் தாேயா?
சி.மேகந்திரன்
ஓவியங்கள் : ராஜ்குமார் ஸ்தபதி
இலங்ைகேயாடு இந்திய ேதசிய கீ தம் முற்றாக ேவறுபட்டு
நிற்கிறது. வங்க மும், திராவிடமும், மராட்டியமும், உஜ்ஜலமும்
இைணந்த பன்ெமாழி ேபசும் மக்களின் ஒற்றுைமப் பாடலாக
இந்திய ேதசிய கீ தம் அைமந்துள்ளது. இலங்ைகயின் ேதசிய
கீ தம் மண்ைணப்பற்றிப் பாடுகிறது. மரத்ைத, மலர்கைள,
அழைகப்பற்றிப்
பாடுகிறது.
ஆனால்,
மனிதைனப்பற்றிப்
பாடுவைத நிறுத்திக்ெகாள்கிறது. மனிதைனப்பற்றிப் பாடினால்,
சிங்கள மனிதனும் தமிழ் மனிதனும் ஒற்றுைமயுடன் வாழ்க
என்று வாழ்த்துச் ெசால்லேவண்டிய அவசியம் வந்துவிடும்.
இதனால்,
மனிதைரப்
பாடுவைதேய
கள்ளத்தனமாக
நிறுத்திக்ெகாண்டுவிட்டது இலங்ைகயின் ேதசிய கீ தம்.
இன்ைறய முகாமில் சித்ரவைதக் ைகதி களாக உள்ள இந்த
இைளஞர்கள், இலங்ைக யின் வலிைம மிக்க ஆயுதப்
ேபாராட்டத்தில் பங்ேகற்றவர்கள். எந்த ேதசியக் ெகாடியின்
அரசியல் தவறு என்றும், அதற்கு நாங்கள் அடிபணிய முடியாது என்றும் ஆயுதம் தூக்கினார்கேளா, அந்த ெமாழி
புrயாத பாடல்கைளப் பாடி, அந்தக் ெகாடிைய வணங்க ேவண்டும் என்று துப்பாக்கி முைனயில் இப்ேபாது
வற்புறுத்தப்படுகிறார் கள். இதற்கு அவர்கள் எதிர்ப்புத் ெதrவிக்கிறார்கள். மறுக்கிறார்கள். சித்ர வைத முகாம்
இந்த
இைளஞர்கைளத்
ேதசத்
துேராகிகளாக
அறிவிக்கிறது.
ஆத்திரம்
அைடந்த
இனெவறி
ராணுவம்,
இவர்கைளச்
சித்ரவைத
முகாமுக்கு
இழுத்துச் ெசல்கிறது. அங்கு விரல் நகங் களில் ஊசி
ஏற்றப்படுகின்றன.
கிrக்ெகட்
மட்ைடயால்
தாக்கப்பட்டு,
உடலுக்கு
உள்ேளேய,
எலும்புகள்
முறிந்து விழு கின்றன. மின் அதிர்ச்சியால் மீ ண்டும்
மூட முடியாமல் அப்படிேய நின்று ேபாகின்றன விழி
ஓர இைமகள்.
மண்ணுrைம மூச்ைச ெநஞ்சில் சுமந்த அந்த
இைளஞர்கள்
தனது
இறுதி
மூச்ைச
யும்
நிறுத்திக்ெகாள்கிறார்கள்.
மரணமுற்ற
உடல்,
ஒவ்ெவான்றாகச் ேசகrத்து மைற வான இடங்களில்
ைவக்கப்பட்டு,
நள்ளிரவில்
எடுத்துச்
ெசல்லப்படுகின்றன. அந்த உடல்கள் ஒவ்ெவான்றும்
சமரசமற்று, உrைமக்காகப் ேபாராடிய ேபாராட்ட
உணர்வுகைள
மட்டும்
ெசால்லவில்ைல.
அந்த
உடல்களின் மீ து நடத்தப்பட்ட ஒரு நூறு சித்ரவைதக்
ெகாடுைமகைளச்
ெசால்லிவிட்டுத்தான்
ெசல்கின்றன.
விடுதைலப் புலிகளின் ராணுவம் சாராத பணிகளில்
பங்ேகற்று இருந்த ஒருவrன் கைத இது. அநாைதப்
குழந்ைதகைளப்
பராமrக்கும்
ெபாறுப்பு
ெபண்
அவருக்கு வழங்கப்பட்டு உள்ளது. இந்தப் பணிைய மிகுந்த மனநிைறவுடன் நிைறேவற்றிக்ெகாண்டு இருக்கிறார்.
அந்தக் காலம் தனக்கான வசந்த காலம் என்று இப்ேபாதும் அவரால் கூற முடிகிறது. பாராமrப்பு இல்லத்தில்
பணியாற்றும் ெபண் ஒருத்தி ையத் திருமணம் ெசய்துெகாள்கிறார். ெபண் குழந்ைத ஒன்று பிறக்கிறது. முள்ளி
வாய்க்கால் நிகழ்வின்ேபாது குழந்ைதக்கு ஒரு வயது நிைறவு ெபற்றது. ேபாrன் இறுதி நாட்களில்
கணவைனயும் மைனவி ையயும் பிrத்துவிடுகிறார்கள். குழந்ைத மைனவியிடம் உள்ளது.
சித்ரவைத முகாம் ஒன்றுக்கு, இவன் இழுத்துச் ெசல்லப்படுகிறான். புலிப் பைடயில்
ஆயுதம் தாங்கிக் களத்தில் இவன் நின்றதாகப் பதிவு ெசய்துெகாள்கிறார்கள்.
சித்ரவைதகைளவிடவும் ெபரும் வைதயில் மனம் சிக்கிச் சின்னாபின்னமாகிறது.
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மைனவி, குழந்ைத இருவrன் நிைல என்னவாக இருக்கும் என்ற நிைனவில்,
மனதளவில் ஒவ்ெவாரு நாளும் இவன் ெசத்துப் பிைழக்கிறான். நம்பிக்ைகயுடனும்
நம்பிக்ைகயற்றும் இவனது வாழ்க்ைக நகர்ந்துெகாண்டு இருக்கிறது.
முகாமில் இருந்து, இவைனத் தப்பிக்கைவக்க, ரகசிய ஏற்பாடு ஒன்று நைடெபறுகிறது.
கட்டுக் காவல்கள் எல்லாவற்ைறயும் கடந்து ெசல்லுதல் அத்தைகய சுலபமானது
இல்ைல என்றாலும், அவனுக் குச் ெசால்லப்பட்ட அந்த வழிமுைறகளில் எப்படியும் தப்பிச் ெசல்ல முடியும்
என்ற நம்பிக்ைகைய அவனுக்குத் தந்துவிட்டது. ேதைவயான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு அதற்குrய
முன்ேனற்பாடுகள் அைனத்தும் ெசய்யப்பட்டுவிட்டன.
நள்ளிரவு. முகாமில் இருந்து பிrந்து தனியாக நிற்கிறான். மன படபடப்புக்கு இைடயில் ஒரு சிறு சத்தம், ஒரு
வாகனம் வருவைதப்ேபால உணர்கிறான். அந்த வாகனம் எதுவாக இருக்கும்... தன்னிடம் ெசால்லப்பட்ட
வாகனம்தானா? அல்லது முகாமின் நள்ளிரவு அதிரடிக் கண்காணிப்பு வாகனமா? அவனுக்குச் சிறிது கலக்கம்
வந்துவிடுகிறது. வாகனம் மிகச் சrயாக அவன் அருகில் வந்து நிற்கிறது. அது ராணுவத்தினர் பயன்படுத்தும்
வாகனம்தான். அவன் தப்பித்துச் ெசல்வதற்கு என்ெனன்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பது அவனுக்கு முன்னேர
ெதrவிக்கப்பட்டு இருந்தது. அதன்படிேய அவன் சத்தம் எதுவும் இன்றி அந்த வாகனத்தில் ஏறிப் படுத்துக்ெகாள்
கிறான். ஏேதா ெபாருட்கள் அடுக்கிைவக்கப்பட்டு இருந்த லாr ேபான்ற வாகனம் அது.

முகாம் நான்கு அடுக்குப் பாதுகாப்பு வைளயங்கைளக்ெகாண்டது. இைவ அைனத்ைதயும் கடந்து ெசன்ற
பின்புதான், அவனுக்கு நிம்மதிப் ெபருமூச்சு ெவளிப்படு கிறது. எப்படித் தூக்கம் வந்தது என்ேற ெதrயவில்ைல.
தூங்கிப்ேபானான். திடீர் என்று ராணுவ வாகனம் குலுங்கி நிற்கிறது. ெகாஞ்சம் ெவளிச்சம் ெதrவதில் இருந்து
அதிகாைல என்பைத உணர்ந்துெகாள்கிறான். சுற்றிப் பார்த்தேபாது அது ஒரு காட்டுப் பகுதி என்பைத
உணர்ந்துெகாள்கிறான். டார்ச் ைலட் ஒன்றின் ெவளிச்சம் காட்டி, அவைன வாகனத்தில் இருந்து இறங்கச்
ெசால்லி, ஒருவன் ைசைக காட்டுகிறான். தான் இரெவல்லாம் பயணம் ெசய்த வாக னத்ைத ெவளிச்சத்தில்
கூர்ந்து கவனித்தான். மின்சாரம் தாக்கியைதப்ேபால, நிைலகுைலந்துேபானான்.
அவைனக் ெகாண்டுவந்த அந்த வாகனத்தில் இறந்துேபான மனித உடல்கள் அடுக்கி ைவக்கப்பட்டு
இருக்கின்றன. எண்ணிக்ைக 20-க்கும் குைறயாது. அவன் இறங்கிக்ெகாள்கிறான். இங்கு இருந்துதான் அவன்
தப்பிச் ெசல்ல ேவண்டும். அவனால் நடக்கவும் முடியவில்ைல, ஓடவும் முடியவில்ைல. அடர்ந்த காட்டில்
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இருந்து எவ்வாறு, யார் கண்ணிலும் படாமல் ெவளிேயறுவது என்பைதவிடவும், அந்த நள்ளிரவில் தன்ேனாடு
பயணித்த அந்த உடல்கைளப்பற்றிேய எண்ணம். சித்ரவைத ெசய்யப்பட்டுக் ெகால்லப்பட்ட இவர்கள்
அைனவருேம ேபாராளிகள். தன்னுடன் நண்பனாக, ேதாழனாக, சேகாதரனாக வாழ்ந்த உறவுகள்தான். எத்தைன
வரம்
ீ
நிைறந்தவர்கள்?
அவனது
சிந்தைன
அதற்கு
ேமல்
ெசயல்பட
மறுத்துவிட்டது.
இைவ
எல்லாவற்ைறயும்விட ேவெறாரு கவைலதான் அவைன வைதத்து எடுக்கத் ெதாடங்கிவிட்டது. பாலியல்
வன்ெகாடுைமயால் ெகால்லப்பட்ட தன் சக ெபண் ேபாராளிகளும் கட்டாயம் இதில் இருந்து இருப்பார்கள்
என்பைத நிைனக்கும்ேபாது, குளிர் நிைறந்த அந்த அதிகாைலயிலும் உடல் வியர்க்கத் ெதாடங்கியிருந்தது.
காலச் சக்கரங்களின் கூrய பற்களில் ஏன் தமிழ்ச் சமூகம் சிைதக்கப்பட ேவண்டும் என்று அவன் ேயாசிக்கிறான்!
- விைதப்ேபாம்...
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வழ்ேவ
ீ
ெனன்று நிைனத் தாேயா?
சி.மேகந்திரன்
ஓவியங்கள் : ராஜ்குமார் ஸ்தபதி
அது ஒரு நீண்ட பயணம். மானுடம் எத்தைனேயா பயணங்கைள
நிகழ்த்தி இருக்கிறது. இதுேபான்ற பயணத்ைத, இதற்கு முன்னர்
யாராவது நிகழ்த்தி இருக்கிறார்களா என்பது ெதrயவில்ைல.
முடிவற்ற பயணத்ைதத் ெதாடங்கிவிட்டார்கள் ஈழத் தமிழர்கள்.
ஆனால்,
இது
அவர்கள்
விரும்பிய
பயணம்
இல்ைல.
கட்டாயப்படுத்தி, அவர்கள் மீ து திணிக்கப்பட்ட பயணம்.
வான்ெவளியில் இருந்து விமானங்களும் தைர வழியாக
பீரங்கிகளும் அவர்கைளத் துரத்த... மூச்சுவிடக்கூட ேநரம்
கிைடக்காமல் புறப்பட்ட பயணம். மைனவி, மக்கள், வயது
முதிர்ந்த தாய் - தந்ைத என்று அைனவைரயும் வண்டியில்
ஏற்றுகிறார்கள். ைசக்கிளா; ேமாட்டார் ைசக்கிளா; மாட்டு
வண்டியா; டிராக்டரா என்று ேயாசிக்க அவர்களுக்கு ேநரம்
இல்ைல.
அவரவர்களி
டம்
எது
இருக்கிறேதா
அதில்
பயணத்ைதத் ெதாடங்கிவிட்டார்கள். பயணத்தின் திைச எது?
முடிவு எது என்பது ெதrயாமேலேய புறப்பட்டுவிட்டார்கள்.
ஆனாலும், அவர் கள் முள்ளிவாய்க்காைல ேநாக்கிேய, திட்டமிட்டு நகர ைவக்கப்படுகிறார்கள். ெசப்டம்பர் 2008,
முதல் வாரத்தில் இவர்களின்பயணம் ெதாடங்கியிருக்க ேவண்டும்.
கிளிெநாச்சியில்
ேதைவப்பட்டன.

புறப்பட்டு,

முள்ளிவாய்க்கால்

வந்து

ேசருவதற்கு

இவர்களுக்கு

ஒன்பது

மாதங்கள்

நீண்ட இடப்ெபயர்வு வாழ்க்ைக தந்த மனக் காயங்கைள, இன்று வைர மனத்தில் ேதக்கிைவத்திருக்கும்
ஒருவைர, ேநrல் சந்திக்க ேநrடுகிறது. ஒடிந்துேபாய்க்கிடக்கும் அந்த மனிதrடம் சில ேகள்விகைளக்
ேகட்கிேறன், இடப்ெபயர்வுப் பயணம்பற்றி. தைட எதுவும் இல்லாமல் ேபசத் ெதாடங்கிவிடுகிறார். ''நாங்கள்
ஓrடத்தில் தங்குவதற்கான காலத்ைத நிச்சயம் ெசய்வது ேபார் விமானங்களும் குண்டுகளும்தான்'' என்று
கலக்கத்துடன் ெசால்லத் ெதாடங்கிய அவர், அடுத்து கூறியைவ எனக்குள் வியப்ைபத் தருகிறது.
''இடப்ெபயர்வில் எைத மறந்தாலும், கடப்பாைர, மண்ெவட்டி, கூைட, ேகாணிப் ைபகைள எடுத்துச் ெசல்ல
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மறப்பது இல்ைல'' என்கிறார்.
ஆதரவற்ற அந்த மக்களுக்கு உயிர் காக்கும் கவசங்களாக இருப்பைவ அந்தக் கருவிகள்தான். எந்த இடத்துக்கு
கால் ெகாண்டுேபாய்ச் ேசர்க்கிறேதா அங்கு படுத்துக்ெகாள்ள ஒரு பதுங்குகுழிைய அைமத்துக்ெகாள்ள இந்தக்
கருவிகள்தான் ைக ெகாடுக்கின்றன என்பதால், இைவ அவர்கைளக் காக்கும் கருவிகள்!
பதுங்குகுழிகைளப் ெபாதுவாக 'பங்கர்ஸ்’ என்று அந்த மக்கள் அைழக்கிறார்கள். மண்
பிளந்து, வியர்ைவ சிந்தி, மண்ணுக்குள் ஒளிந்துெகாள்கிறார்கள். அவற்ைறச் சுற்றி,
நான்கு ஓரங்களிலும் மணல் நிரப்பப்பட்ட மூட்ைடகைள அடுக்கிைவத்து, மண்
சrைவத் தடுப்பதற்குக் ேகாணிப் ைபகள் ேதைவப்படுகின்றன.
பதுங்குகுழிகள் பrதாபத்துக்கு உrயைவ. வான் மைழக்கும் விமானங்களின் குண்டு
மைழக்கும் இைடயில், இருவிதத் தாக்குதல் கைள மாறிமாறிச் சந்தித்துக்ெகாண்டு
இருக்கின்றன அைவ. ''குண்டு விழும் ெகாடுைமகைள வார்த்ைதகளில் ெசால்ல
முடியாது'' என்று கூறியவர், ''வன்னிப்பிரேதசத்து தீவிர மைழ, ெநாடிப் ெபாழுதில்
ெபருெவள்ளத்ைத உருவாக்கிவிடும்.பதுங்குகுழிகள் பள்ளம் என்பதால், கண் மூடிக் கண் திறப்பதற்குள்
அைனத்ைதயும் நீrல் மூழ்க ைவத்துவிடும்'' என்கிறார்.
''பதுங்குகுழிகளில் சைமயல் ெசய்ய இயலாது. பூமியின் ேமல் பரப்பில்தான் தற்காலிக அடுப்புகைள உருவாக்கி,
சைமயைலத் ெதாடங்க ேவண்டும். வானத்ைத அண்ணாந்து பார்த்துக்ெகாண்ேட எம் ெபண் மக்கள் அடுப்ைபப்
பற்றைவப்பார்கள். அடுப்பு சூேடற பாத்திரத்தில் உள்ள அrசியும் நீரும் ெகாதிக்கத் ெதாடங்கும். ஒரு சமயம்
சைமயைல முடிக்கும் தருணம். பசி எடுத்த குழந்ைதகளின் அழுகுரல் ேகட்கிறது. உணவு வரும் என்று
பதுங்குகுழிக்குள் மற்றவர்கள் காத்திருக்கிறார்கள். வானத்தில் விமானத்தின் உறுமல் ேகட்கிறது. குண்டுகள் சீறி
விழும் சத்தம் ேகட்கிறது. காைதப் ெபாத்திக்ெகாள்கிேறாம். அைமதி திரும்பிய சிறிது ேநரம் கழித்துச் ெசன்று
பார்க்கும்ேபாது, அடுப்பு இருந்த இடத்தில் ஒரு பள்ளம் இருக்கிறது. அன்று இரவு முழுவதும் பதுங்குகுழிக்குள்
இருந்தவர்கள் அைனவரும் பட்டினிதான்'' என்கிறார் ேசாகமாக.
பதுங்குகுழியில் திlபன் என்ற 16 வயதுச் சிறுவனுக்கு ஏற்பட்ட ெகாடுைமையக் ேகட்ேபாம்...
திlபன் துடிப்பானவன். ஈழ மக்களின் உrைமக்காக
உண்ணாவிரதம்
இருந்து
உயிர்
நீத்த
ேபாராளி
திlபனின் நிைனவாக, இவனது ெபற்ேறார் இந்தப்
ெபயைரச் சூட்டியிருக்க ேவண்டும். ஈழ மக்கள்
பண்பாட்டு
ேவர்களின்
மீ து
மிகுந்த
அக்கைறெகாண்டவர்கள்.
இதற்கான
முன்னுதாரணமாக திlபனின் ெபற்ேறாைரக் கூற
முடியும். இத்தாலியில் பிறந்த இவைனத் தமிழ்ப்
பண்பாட்டுடன் வளர்க்க ேவண்டும் என்பதற்காகத்
தாய்நாட்டுக்கு அைழத்து வந்தனர்.
அன்றுதான் ைதப்ெபாங்கல். ெவளிேய மைழச் சாரல்.
துறுதுறு
என்று
பறந்து
திrயும்
திlபனால்
பதுங்குகுழியில்
அைடந்துகிடக்க
முடியவில்ைல.
இவனது பதுங்குகுழி, சாைலப் ேபாக்குவரத்துக்கு
அருகில் இருக்கிறது. நண்பர் கைளச் சந்திக்க ேவண்டும்
என்ற
எண்ணத்துடன்
ைகயில்
குைடயுடன்
புறப்படுகிறான் அவன். நண்பர்கேளாடு நீண்ட ேநரம்
உைரயாடி மகிழ்ச்சிெகாள்கிறான். காலத்தில் திரும்ப
ேவண்டும் என்று அம்மா ெசான்னது அவன் நிைனவுக்கு
வருகிறது. வன்னிப் பிரேதசத்தின் மைழக் காலப்
பசுைமயும் வானம் ெமள்ளத் தூறிக்ெகாண்டு இருந்த
அந்த மாைலயில், மனம் மகிழ்ந்து நடந்து வரும்
ேவைளயில்தான், இதயத்ைதக் கிழித்து எறியும் அந்தக்
ெகாடுைமயும் நடந்தது.
தாயும் தந்ைதயும் பதற்றம்ெகாண்டு, அவன் வருைகக்காகப் பதுங்குகுழி யின் வாசலில் காத்து நிற்கிறார்கள்.
மகன் வருவது ெதrகிறது. முகத்தில் மகிழ்ச்சி ெபாங்க, அவைன அைழத்துச் ெசல்ல பதுங்குகுழிக்கு ெவளிேய
நடந்து வருகிறார்கள். அந்த ேநரம் பார்த்து எறிகைண ஒன்று ேவகமாக வந்து அவர்கள் மீ து விழுகிறது. திlபனின்
உடல் சிைதந்து ரத்தம் ெகாட்டுகிறது. அவன் அந்த இடத்திேலேய இறந்துவிடுகிறான். அவனது தந்ைதக்கு
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காதருகில் காயம். மயங்கி, சுயநிைனைவ இழந்துவிடுகிறார். வயிற்றில் சுமந்த மகைனத் தன் ைகயில் சுமந்து,
அடக்கம் ெசய்கிறாள் தாய்.
மக்கைள மட்டுமல்ல... பதுங்கு குழிகைளயும் பழி தீர்க்கிறது சிங்கள ராணுவம். ஓர் இடத்துக்கு ராணுவம்
விைரந்து வருகிறது என்று ெதrந்தவுடன், மக்கள் இடப்ெபயர்வுக்குத் தயாராகிவிடுகிறார்கள். பிறப்பு, இறப்பு
முதலான சுக துக்கங்கள் அைனத்திலும் பங்ேகற்று, உயிருக்கும் பாதுகாப்பு அளித்த பதுங்குகுழிகைளவிட்டு
அவர்கள் பிrயத் ெதாடங்குகிறார்கள். ஆனாலும், பதுங்குகுழிகள் நன்றாகேவ அறிந்து இருக்கின்றன...
ெவறிெகாண்டு வரும், ராணுவ டாங்குகளின் பல்சக்கரங்களில் மிதிபட்டு, தாங்கள் இன்னும் சிறிது ேநரத்தில்
அழியப்ேபாகிேறாம் என்பைத!
- விைதப்ேபாம்...
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வழ்ேவ
ீ
ெனன்று நிைனத் தாேயா?
சி.மேகந்திரன்
ஓவியங்கள் : ராஜ்குமார் ஸ்தபதி
அந்த அறிக்ைக 2009-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் இலங்ைக அரசுக்கு
அனுப்பப் பட்டு இருந்தது. முழு அழிவு நடந்த இரண்டு
மாதங்களுக்கு முன் ெவளியான அறிக்ைக அது. இடம்ெபயர்ந்த
தமிழ்
மக்கள்,
முற்றாக
அழிந்துவிடுவார்கேளா
என்று
அச்சம்ெகாள்ளத்தக்க வைகயில் தாக்குதல் ெதாடுக்கப்பட்டு
இருந்த ேநரம் அது. ெவகுமக்களுக்கான உணைவ வாங்கும்
ெபாறுப்ைபப் ெபற்றிருந்த முல்ைலத் தீவு மாவட்டத்தின் ஆட்சித்
தைலவர்தான் அந்தக் கடிதத்ைத எழுதி இருந்தார். மனிதத்
துயரங்கைளக் காணச் சகிக்க முடியாமல் அவர் எழுதிய இந்தக்
கடிதம்,
மனசாட்சி
உள்ள
மனிதர்கைள
உலுக்கி
எடுத்துவிடுகிறது.
''உணவு கிைடக்காமல் ெதாடர்ந்து மக்கள்
பட்டினி
இருக்கிறார்கள்.
காட்டுக்
கிழங்குகைளயும் இைல தைழகைளயும்
உண்டு, உயிர் பிைழத்துக்ெகாள்ள முயற்சிக் கிறார்கள். ஆனாலும், தங்களின் சாைவ
அவர்களால்
நிறுத்த
முடியவில்ைல.
பட்டினிச்
சாவுகள்
அதிகrக்கின்றன.
மருத்துவமைனக்குத்
தூக்கி
வரப்படுபவர்களில்
பலர்
இறந்ேததான்
ெகாண்டுவரப்படுகிறார்கள். இவர்களில் ெபரும்பாலாேனார் பட்டினியால் ெசத்தவர்கள்
என்று கண்டறியப்பட்டு உள்ளது. இது நாளாக நாளாக இன்னமும் கூடுதல் ஆகலாம்''
என்று அந்த அறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. ேமலும், ''மருத்துவமைனக்கு வந்து ேசர்ந்த, பட்டினியால்
ெசத்துப்ேபானவர்கைள மட்டும்தான் எங்களால் கணக்கிட்டுச் ெசால்ல முடிகிறது. மற்றவர் கைள இந்தக்
கணக்கில் ேசர்க்கவில்ைல'' என்றும் அந்தக் கடிதத்தில் குறிப்பிடப் பட்டு உள்ளது. உண்ைமதான்... பதுங்கு
குழிகளில், சாைலகளில், புதர் மைறவிடங் களில் இருந்தபடி பசித் தீ பற்றிக்ெகாள்ள... அப்படிேய சாய்ந்து
மரணமுற்றவர்களின் கணக்கு யாrடம் இருக்கிறது?
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பட்டினி ஒரு வன்முைற. ஆதிக்கச் சக்திகள் தங்கள் அதிகாரத்துக்கு, ெவகுமக்கைள அடிைமப்படுத்திக்ெகாள்ள
பட்டினி ேபாட்டுப் பார்க்கிறார்கள். இன ஒடுக்குமுைறயின் மூலம் தமிழ் மக்கைள அடிைமயாக்கிக்ெகாள்ள
முயன்று வரும் இலங்ைக, குண்டு ேபாட்டு அழிப்பதற்கு இைணயாகப் பட்டினி ேபாட்டு அழிப்பைதயும் ஒரு
ெகாள்ைகயாகேவ உருவாக்கி ைவத்துள்ளது. உள்நாட்டுப் ேபாரும் இடப்ெபயர்வும் பதுங்குகுழிகளும் ெவளி
உலகுக்கு எதுவுேம ெதrயாமல் பட்டினிக் ெகாைல ெசய்வதற்கு, இலங்ைகயின் இனெவறி அரசுக்கு வசதி
ெசய்து ெகாடுத்துவிட்டது.
முள்ளி வாய்க்காலுக்கு முந்ைதய இடப்ெபயர்வு காலத்தில், ேபார்க்களத்தில் சிக்கியுள்ள மக்கள்ெதாைகையப்
பற்றி, இலங்ைகயின் ராணுவ அைமச்சகம் ஓர் அறிக்ைகைய ெவளியிட்டு இருந்தது. 2009-ம் ஆண்டு ஜனவr
கைடசி வாரத்தில் ெவளியான இந்த அறிக்ைகயின்படி, 70 ஆயிரம் மக்கள் இருப்பதாகக் கணக் கிட்டுச் ெசால்லி
இருந்தார்கள். இது உண்ைமயானதுதானா என்ற ேகள்வி எழுந்தேபாது, மற்ெறாரு தகவல் கிைடத்தது. அந்தத்
தகவல் மிகுந்த அதிர்ச்சிையத் தரத் தக்கதாக இருந்தது. அரசாங்கம் வகுத்து இருந்த அருவருக்கத்தக்க சூழ்ச்சி
ஒன்று அதில் மைறந்து இருந்தைதப் புrந்துெகாள்ள முடிந்தது.
ஆட்சியாளrன் கணக்ெகடுப்பின்படி, 2008-ம் ஆண்டு ெசப்டம்பர் மாதத்தில் இலங்ைகயின் கிளிெநாச்சி, வன்னி
ஆகிய இரு மாவட்டங்களின் ெமாத்த மக்கள்ெதாைக 4 லட்சத்து 20 ஆயிரம். நான்கு மாதங்களில் இது எவ்வாறு 70
ஆயிரமாகக் குைறந்துேபானது என்ற ேகள்வி இயல்பாகேவ எழும். இலங்ைக அரசு தான் ெபாறுப்ேபற்று உள்ள
உணவு விநிேயாகத்ைதக் குைறத்துக்ெகாள்ளவும் ஐக்கிய நாடுகள் சைபயின் வழிகாட்டுதலில் வழங்க ேவண்டிய
உணவுப் ெபாருட்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்குச் ெசல்வைதத் தடுக்கவும் இப்படிப் ெபாய்யான புள்ளிவிவரத்ைத
ெவளியிட்டு இருந்தது. பட்டினியால் மக்கள் ெசத்துப்ேபாக ேவண்டும் என்பைதத் தவிர, இதற்கு ேவறு என்ன
ேநாக்கம் இருக்க முடியும்?
பட்டினிச் சாவுபற்றிய இந்த அறிக்ைகையப்ேபாலேவ, உணவுக்
ைகயிருப்புபற்றிய மற்ேறார் அறிக்ைகயும் வன்னியில் இருந்து
இலங்ைக
அரசுக்கு
அனுப்பப்பட்டு
இருந்தது.
கிளிெநாச்சி
மண்டலத்தின் உணவுப் ெபாருள் வழங்கும் துைறயின் துைண
இயக்குநர் அனுப்பிய அவசர அறிக்ைக அது. இைத ஓர் அபாய
அறிவிப்பு என்றுதான் கருத ேவண்டும். ''2009-ம் ஆண்டு பிப்ரவr 29-ம்
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ேததி
இந்த
அறிக்ைக
அனுப்பப்பட்டு
உள்ளது.
83
ஆயிரம்
குடும்பங்களுக்கு உணவு அளிக்க ேவண்டிய ெபாறுப்பு எனக்கு
இருக்கிறது. இதற்கு 4,950 ெமட்rக் டன் எைட உள்ள உணவுப்
ெபாருட்கள் ேதைவ. ஆனால், ைகயிருப்பில் உள்ளது 110 ெமட்rக் டன்
மட்டுேம'' என்று கூறுகிறது அந்த அவசர அறிக்ைக. இைத
அடிப்பைடயாகக்ெகாண்டு கணக்கிட்டால், மக்களின் ேதைவயில்
அைர சதவிகித உணவுகூட, அவர்களின் ைகயிருப்பில் இல்ைல என்று
ெதrகிறது. அைதக் கிட்டத்தட்ட உணவற்ற நிைல என்றுதான் கூற
ேவண்டும். இது பிப்ரவr மாதக் கைடசி நிலவரம் என்றால், யுத்தத்தின்
இறுதிக் கட்டமான ேம மாத இரண்டாவது, மூன்றாவது வாரங்களில்
என்ன நடந்து இருக்கும் என்பைத நம்மால் கற்பைனெசய்துகூடப்
பார்க்க முடியவில்ைல.
ஒரு பிடி உணவுக்காக அந்த மக்கள் பட்ட அவலங்கள் வார்த்ைதகளில்
விவrக்கக் கூடியைவயாக இல்ைல. வயது முதிர்ந்த தாய் ஒருத்தி,
தாம் அைடந்த துயரங்கைள இைணயதளம் ஒன்றில் பதிவுெசய்து
இருக்கிறாள். தாது வருடப் பஞ்சம்பற்றி தமிழக மக்கள் நன்கு
அறிவார்கள். வறண்டு ெவடித்த நிலங்களில் நீர் அற்றுப்ேபாக,
மாட்டுக்கு ைவக்கப்படும் தவிட்டில் ஒளிந்து இருக்கும் அrசிக் குருெநாய்ையத் ேதடிப் பிடிக்க அைலந்து
திrந்ததாகக் கைதகள் உண்டு. தவிட்ைட ேமலும் மாவாக்கி, அைத அடுப்பில் சூேடற்றி ேகாரப் பசிையத்
தணித்துக்ெகாண்டதாகவும் பஞ்சம்பற்றிய தகவல்கள் கூறுகின்றன. ஈழப் ேபாrன் கைடசிக் கட்டத்தில், தாது
வருஷத்துப் பஞ்சத்ைதவிட உணவுப் பஞ்சம் கூடுதலாகிவிட்டது என்பைத அந்தத் தாயின் வார்த்ைதகள்
உறுதிப்படுத்துகின்றன.
''நஞ்ைச வயல்ெவளிகள் அைமந்த வன்னி நிலப் பரப்பில், அைரத்து ெநல்ைல அrசியாக மாற்றித் தரும்
ஆைலகளுக்குப் பஞ்சம் இல்ைல. ஒதுக்குப்புறங்களில் ெநல் அைரத்த தவிடும் உமியும் அம்பாரமாகக்
குவித்துைவக்கப்பட்டு இருந்தன. உணவு இன்றித் தவித்த நாங்கள், அைதப் பார்த்ேதாம். ெபண்கள்
ெபருங்கூட்டமாக விைரந்து ெசன்ேறாம். தவிடு, உமி நடுேவ ெகாஞ்சேமனும் அrசி கிைடக்குமா என்று ேதடிப்
பார்த்ேதாம். காற்றில் தூற்றிப் புைடத்துப் பார்த்து அதில் இருந்து அrசி குருெநாய்ையப் பிrத்து எடுப்பதற்குப்
ெபரும்பாடுபட்ேடாம்.
உச்சி ெவயிலில் பூமி அனைலக் கக்கிக்ெகாண்டு இருக்கிறது. இைரச்சல் ேகட்கிறது. விமானமா? எல்ேலாைரயும்
திகில் பற்றிக்ெகாண்டது. வயிற்றுப் பசியா... அல்லது மரணமா..? பசியால் துடிதுடிக்கும் ெபாடிசுகைளப்
பற்றித்தான் ேயாசைன. குண்டுகள் விழுந்து, ெசத்தாலும் பரவாயில்ைல என்று மனப் பயத்ைத அடித்துத்
துரத்திவிட்டு, குழந்ைதகள் உயிர் பிைழக்கும் ஒரு குவைளக் கஞ்சிக்காக, அந்தத் தவிடும் உமியும் குவிந்து உள்ள
ெபாதிகேளாடு ேபாராட்டம் நடத்திேனாம். சுட்ெடrக்கும் ெவயிலில் வியர்ைவப் ெபருக்ெகடுத்து ஓடியது. உடல்
கைளத்து, கண்கள் இருள் அைடந்தன. புைடக்கும் முறத்ைத இறுகப் பற்றிக்ெகாண்ேடாம். நம் சந்ததி உயிர்
பிைழக்க ேவண்டும் என்ற மன உறுதியுடன்'' என்கிறார் அந்த வயது முதிர்ந்த தாய்.
நான்கு மணி ேநரம் புைடத்து எடுத்தாலும் இரண்டு படி அrசிக் குருெநாய்ையச் ேசகrப்பதுகூட, மிகவும்
கடினமானது என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். கிளிெநாச்சி யில் ஒன்பது மாதங்களுக்கு முன்னர் அவர் கள்
புறப்பட்டேபாது, ஒரு கிேலா அrசி 40 ரூபாய்க்கு விற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. ேம மாதம் 10-ம் ேததிக்கு ேமல், ஒரு
கிேலா அrசி 1,000 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டதாகத் ெதrகிறது. கைடசி ேநரத்தில் குடும்பத்தின் பசிையப் ேபாக்க
தன்னிடம் இருந்த ேமாட்டார் ைசக்கிைள விற்று, இரண்டு படி அrசிைய ஒருவர் வாங்கினார் என்ற தகவல்
நமக்கு மயக்கத்ைத வரவைழக்கிறது!
- விைதப்ேபாம்...
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வழ்ேவ
ீ
ெனன்று நிைனத் தாேயா?
சி.மேகந்திரன்
ஓவியம் : ராஜ்குமார் ஸ்தபதி
''ஆட்லறி
என்று
ெசால்லப்படும்
எறிகைண
வானத்தில்
ேவகமாக வருவது மட்டும்தான் எனக்குத் ெதrகிறது. நான்
வழ்ந்துவிட்ேடன்.
ீ
ஆனாலும்,
என்
நிைனைவ
நான்
இழக்கவில்ைல. இடப்ெபயர்வு காலம் முழுவதும் என்னுடன்
இைணந்து பயணம்ெசய்துவந்த இரண்டு நண்பர்கள் பக்கத்தில்
இறந்துகிடக்கிறார்கள். நான் எழுவதற்குக் கஷ்டப்பட்டு முயற்சி
ெசய்து பார்க்கிேறன். என்னால் முடியேவ இல்ைல. வயிற்றில்
ஏேதா பிசுபிசுப்பைதப் ேபால உணர்கிேறன். ெதாட்டுப் பார்த்தால்
ரத்தம் ெகாட்டிக்ெகாண்டு இருக்கிறது. அருகில் ஆள் அரவம்
எதுவுேம இல்ைல. எங்கு பார்த்தாலும் பிணங்கள் குவியல்
குவியலாக என் கண்ணுக்கு மங்கலாகத் ெதrகின் றன.
ெமதுவாக எழுந்து ெசல்கிேறன். வதி
ீ
ஓன்றில் மயங்கி நான்
கிடந்திருக்க ேவண்டும். ேலசாக மயக்கம் ெதளிந்தேபாது,
மருத்துவத் துைறையச் ேசர்ந்த இரண்டு ேபர் ேபசிக்ெகாள்வது
என் காதுகளுக்குக் ேகட்கிறது...'' -முள்ளி வாய்க்கால் ேபரழிவில்
கைடசி ேநரத்தில் உயிர் தப்பிய ஒருவர் அளித்த வாக்குமூலத்தின் முன்னுைர இது!
உயிர் தப்பியவrன் ெபயர் முருகன். ேமலும், அவருைடய வாக்குமூலத்தில் இருந்து சில
கண்ண ீர் வார்த்ைதகைள இதயம்ெகாண்டு படியுங்கள்:
''மருத்துவப் பணியாளர்கள்
இரண்டு ேபர் ேபசிக்ெகாள்கிறார்கள். இருவருேம இைளஞர்கள்தான் என்பது மட்டும்
எனக்குப் புrகிறது. மயங்கிய நிைலயிலும் இவர்கள் ேபசுவைத என்னால் ேகட்க
முடிகிறது.
'இவர் பிைழப்பதற்கு வாய்ப்ேப இல்ைல. இவருைடய உடம்பு ெராம்பவும் ேசதம்
அைடந்துள்ளது’ என்று மருத்துவப் பணியாளர்களில் ஒருவர் கூறுகிறார். அதைன
மறுத்து இன்ெனாரு ெபண்மணி 'அவர் சாக மாட்டார். பாதிப்பு உடலில் இல்ைல. மூத்திரப்ைபயில் மட்டும்தான்’
என்கிறார். எனக்கு அவர்கள் சிகிச்ைச அளிப்பைதப் ேபாலத் ெதrகிறது. நான் மயங்கிக்கிடந்ேதன்.
நான் கண் விழித்தேபாது யாருேம அங்கு இல்ைல. எனக்கு மருத்துவம் அளிக் கப்பட்ட இடம் எறிகைணகளால்
தாக்கப் பட்டு இருப்பைத என்னால் யூகித்துக் ெகாள்ள முடிந்தது. என்ைனச் சுற்றிலும் பல உடல்கள்
சிதறிக்கிடக்கின்றன. எல்லா இடங்களிலும் ரத்தமும் சைதத் துண்டு களுமாகக் காட்சி அளிக்கின்றன. நான்
முடியேவ
இல்ைல.
மனைதத்
எழுவதற்குப்
ெபrதும்
முயற்சி
ெசய்து
பார்க்கிேறன்.
என்னால்
ைதrயப்படுத்திக்ெகாண்டு அைனத்ைதயும் கடந்து எழுந்து ெசல்கி ேறன். எப்படிேயா பதுங்கு குழிக்குள் வந்து
விட்ேடன். அங்ேக இருந்த எல்ேலாருேம காயப்பட்டு இருக்கிறார்கள். இன்னமும் எறிகைணகள் பதுங்கு
குழிகளுக்கு உள்ளும் ெவளியிலும் விழுந்து ெவடித்துக்ெகாண்ேட இருந்தன. அதற்குள் உட்கார்ந்தால் மரணம்
நிச்சயம். எனேவ, பதுங்கு குழிையவிட்டு ெவளிேயறுவைதத் தவிர, ேவறு வழிேய இல்ைல என்ற முடிவுக்கு
அைனவருேம வந்துவிட்டார்கள்.
நடக்க முடியாதவர்கள், நகர முடியாதவர்கள் என்று பலரும் அங்கு இருந்தனர். நான் பதுங்கு குழிையவிட்டு
ெவளிேயறுவதா அல்லது மரணத்ைத ேநருக்கு ேநர் சந்திக்க அங்ேகேய தங்கிவிடுவதா என்ற குழப்பதில்
இருந்ேதன். இதற்கு என் தம்பிதான் காரணம். உடன்பிறந்தவர்களில் கைடசியில் பிறந்தவன் அவன். அவன்
தன்னுைடய இரண்டு கால் கைளயும் இழந்து இருந்தான். அவைனச் சுமந்துெகாண்டுதான் ெசல்ல ேவண்டும்.
சுமந்து ெசல்வதற்கு என் உடல்நிைல இடம் தராது என்பைத என் தம்பியும் நன்கு உணர்ந்ேத இருந்தான். என்னால்
எந்த முடிவும் எடுக்க முடியவில்ைல. ஒேர குழப்பமாக இருந்தது.
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குண்டுகள் ெவடிக்கும் சத்தம் ெதாடர்ந்து ேகட்டுக்ெகாண்ேட இருந்தது. என் தம்பி என்ைன ேவகப்படுத்தினான்.
'நீங்கள் ேபாய்விடுங்கள் அண்ணா. கைடசி ேநரத் தில் யாராவது என்ைனக் காப்பாற்றிவிடுவார் கள். நான்
பிைழத்துக்ெகாள்ேவன்’ என்று ஏேதா ஒரு நம்பிக்ைகயில் ெசால்லிக் ெகாண்ேட இருந்தான். ஒேரயடியாக
எல்ேலாரும் நிர்பந்தித்து என்ைன ெவளி ேயறும்படி வற்புறுத்தினார்கள். தம்பியின் ேமாசமான நிைலையப்
பார்த்துக் ெகாண்ேட அங்கு இருந்து ெவளிேயற மனேம இல்லாமல் கண்ண ீருடன் அந்த இடத்ைதவிட்டு
ெவளிேயறிேனன். அங்கு இருந்து முகாம் வந்து, மருத்துவச் சிகிச்ைச ெபற்ேறன். ெதாண்டு நிறுவனம் ஒன்றின்
அைடயாள அட்ைட எனக்குப் ெபrதும் பயன்பட்டது. அைதைவத்து முகாைம விட்டும் ெவளிேயறிவிட்ேடன்.
இன்று உயிர் ஆபத்து நீங்கி, வாழ்க்ைக ஒருவிதமாக ஓடிக்ெகாண்டு இருக்கிறது என்றாலும், கைடசியில்
முகாைமவிட்டு, ெவளிேயறும் தறுவாயில் எனக்கு ஒரு ெசய்தி கிைடத்தது. நான் பதுங்கு குழிைய விட்டு
ெவளிேயறிய பின்னர், ராணுவம் அங்கு வந்ததாகவும் ெவளிேயற முடியாமல் உடல் பாதிக்கப்பட்டு பலத்த
காயங்களுடன் அங்ேகேய இருந்த அைனவைரயும் ராணுவம் இயந்திரப் துப்பாக்கியால் சுட்டு விட்டு, அப்படிேய
மண்ைணப்ேபாட்டு மூடிவிட்டதாகவும் ெசய்தி கிைடத்தது''... என்று முடிகிறது முருகனின் வாக்கு மூலம்!
இைத வாசிக்கும்ேபாேத வலிக்கிறேத... அைத அனுபவித்த முருகனின் ேவதைன எப்படி இருக்கும்?
- இப்படி ேயாசித்த ேநரத்தில்தான் தமிழ்வாணி என்ற ெபண்ைணப் பற்றித் ெதrயவந்தது. அவரது ேவதைன, அதீத
ேவதைனயாக இருந்தது!
தமிழ்வாணி... பிrட்டனில், பேயா- ெமடிக்கல் படித்த பட்டதாr. ஈழத்தில் பல முைற இடப்ெபயர்வுக்கு உள்ளாகி,
1994-ம் ஆண்டு யாழ்ப்பாணத்ைதவிட்டு பிrட்டனுக்குக் குடிேயறி, பட்டப்படிப்ைப முடித்தவர். இறுதி யுத்தம்
நடக்கும்ேபாது ஈழத்தில்தான் இருந்தார்.
யுத்தப் பிரேதசத் தில் இவர் சிக்கிக்ெகாள்கிறார். இதற்காக
அச்சங்ெகாண்டு பயத்தில் உைறந்து ேபாகாமல், யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்டமக்க ளுக்கு, மருத்துவப் பணிகள்
ெசய்யத் ெதாடங்கிவிடுகிறார்.
யுத்தம் முடிந்த பின்னர், சந்ேதகத்தில் முகாமில் ைவத்து நான்கு மாதங்கள் விசாrக்கப்படுகிறார். உலகம்
முழுவதிலும் மனித உrைம அைமப்புகள் ேபாராட்டம் நடத்தின. பிrட்டன் அரசாங்கமும் தனது நாட்டின்
குடியுrைம ெபற்ற ஒருவைர விடுவிக்க ேவண்டும் என்றது. கைடசியில் விடுவிக்கப்பட்டு, பிrட்டன் ேபாய்ச்
ேசர்ந்தார். முள்ளி வாய்க்காலில் கைடசி ேநரத்தில் என்ன நடந்தது என்பைத உலகுக்குத் ெதrவிப்பதில் முக்கிய
நபராக தமிழ்வாணி இன்று கருதப்படுகிறார்.
''ேபார் 2008-ம் ஆண்டு ேம மாதம் இறுதிக் கட்டத்ைத அைடந்துவிட்டது. குறுகிய நிலப் பரப்பில் குவிக்கப்பட்ட
மக்களின் நிைல என்ன என்ற கவைல உலக சமுதாயத்ைதக் கவ்விக்ெகாண்டது. மக்கைள எப்படியும் காப்பாற்ற
ேவண்டும் என்று மனிதேநயம் ெகாண்டவர்கள் துடித்துப்ேபானார்கள்.
அப்ேபாது இலங்ைக அரசு, 'குண்டுகள் ெவடிக்காத அைமதிப் பிரேதசங்கைள உருவாக்கி, அதில் ெபாதுமக்களில்
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ஒருவைரக்கூடச் சாகவிடாமல் பாதுகாப் ேபாம்’ என்று ஐக்கிய நாடுகள் சைபக்கும் உலக சமூகத்துக்கும் ஒரு
வாக்குறுதிைய அளித்தது. அது வஞ்சகமான வாக்குறுதி.
நந்திக் கடலுக்கும் இந்தியப் ெபருங் கடலுக்கும் இைடப்பட்ட நிலப் பகுதிதான் அைமதி மண்டலமாக
அறிவிக்கப்பட்டது. புதுமாத்தளன் முதல் ெவள்ளமுள்ளி வாய்க்கால் வைர பல கடேலாரக் கிராமங் கைள
உள்ளடக்கிய பகுதி அது. இங்கு மக்கள் லட்சக்கணக்கில் வந்து ேசர்ந்த பின்னர்தான், இந்தப் படுெகாைல நடந்தது.''
- இது தமிழ்வாணியின் சாட்சியம்.
உயிர் ஊசலாட, ெகாஞ்சம் ெகாஞ்ச மாக மரணத்ைத ேநாக்கி நகர்ந்து, கைடசியில் உயிர் நின்றுேபான
மருத்துவமைனகைளப் பற்றி தமிழ்வாணி கூறியுள்ளைவ நம் ரத்தத்ைத உைறயைவக்கக் கூடியைவயாக
உள்ளது.
''மரத்தடி, மருத்துவச் சிகிச்ைசக்கான இடமாக மாறியது. பின்னர், அறுைவச் சிகிச்ைசகைள எங்கு நடத்துவது...
அதுவும் அங்ேகேயதான். ைக, கால்கைள அகற்றி னால்தான் உயிருடன் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்ற
நிைலக்குப் பலரும் வந்துவிட்டார்கள். காயம்பட்டவர்கள் குவிந்து கிடக்கிறார்கள். ஒரு சில மருத்துவர்களும்
மருத்துவமைனப் பணியாளர்களும் மட்டும் தான் எஞ்சி இருக்கிேறாம்.
அறுைவச் சிகிச்ைசக்கு மயக்க மருந்து ெகாடுக்க ேவண்டும். மருந்து இல்ைல. இருக்கிற மருந்தில் தண்ண ீர்
கலந்து மருந்ைதக் ெகாடுத்துப் பார்க்கிேறாம். ஒரு கட்டத்தில் அதுவும் இல்லாமல் ேபாய் விடுகிறது. மயக்க
மருந்து இல்லாமேலேய மரத்தடியில் அறுைவச் சிகிச்ைச நைட ெபறுகிறது. ரத்தம் ெகாட்டுகிறது. அைத
அப்படிேய பிளாஸ்டிக் ைபகளில் பிடித்து, ரத்தத்ைத யார் ெவளிேயற்றினார்கேளா அவர்களுக்ேக மீ ண்டும்
ஏற்றுகிேறாம். காயம்பட்டவர்களுக்குக் கட்டுப்ேபாடு வதற்குப் பைழய கந்தல் துணிகைளயும் புடைவகைளயும்
பயன்படுத்துகிேறாம்.
மருத்துவ விஞ்ஞானத்தால் இதைன நம்ப முடியாது என்றாலும் முள்ளி வாய்க் கால் யதார்த்தம் இதுதான்.
அறுைவச் சிகிச்ைசக்குத் ேதைவயான கத்தி கிைடக் காமல் ேபானதால்... என்ன ெசய்வது என்கிற இக்கட்டான
சூழலில் கறி ெவட்டு வதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் கசாப்புக் கைட கத்திகைளப் பயன்படுத்தி, அறுைவச்
சிகிச்ைச ெசய்ேதாம்'' என்கிறார் தமிழ் வாணி.
இைதப்ேபாலேவ அறுைவ சிகிச்ைசயில் அகற்றப்பட்ட மனித அவயங்கள் ஒருபுறம் கவனிப்பார் அற்றுக்
குவிந்துகிடந்தன என்பைதயும் யாரும் கற்பைன ெசய்துகூடப் பார்க்க முடியுமா? அதுதான் முள்ளி வாய்க்காலில்
மக்கேளாடு ேசர்ந்து மரண முற்ற மருத்துவத்தின் கைதயுமாகும்.
- விைதப்ேபாம்...
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வழ்ேவ
ீ
ெனன்று நிைனத் தாேயா?
சி.மேகந்திரன்
ஓவியம் : ராஜ்குமார் ஸ்தபதி
முள்ளி
வாய்க்காலில்
இன
அைட
யாளங்கைள
அழிக்க
கைடசிக்
ெகாள்ளிைய
ைவக்கும்
திட்டத்தில்
இருந்தது
இலங்ைக யின்
இனெவறி அரசு.
ஓர்
ஆண்டுக்
காலம்
இடப்ெபயர்வால் ெபரும் துயrல் இருந்த மக்கைள முள்ளி வாய்க்கால் வந்து ேசருமாறு அரசுத் தரப்பில்
கூறினார்கள். குண்டு வச்சுகள்
ீ
இல்லாத பிரேதசங்கள் என்று சில பகுதிகளும் அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தன.
ஹிட்லர், யூத மக்கைள இவ்வாறு தான் 'பாதுகாப்பான இட’த்துக்குஅைழத்து வருவதாகக் கூறினான்.
குழந்ைதகளுடன் யூத மக்கள் குடும்பம் குடும்பமாக அங்கு வந்து ேசர்ந்தார்கள். ேபார் தந்த ெகாடுைம யில்
இருந்து விடுதைல கிைடக்கும் என்று மக்கள் நம்பினார்கள். ஒரு ெபருெவளியின் வாசல் கதவு, அவர்கைளத் தன்
வாய் திறந்து அைழத்தது. சாட்சியங்கள் எதுேம இல்லாமல், யூத மக்கைளக்ெகான்றுமுடித்த விஷ வாயுக் கூடம்
அது.
இலங்ைக அரசு அறிவித்து இருந்த, குண்டுகள் ெவடிக்காத பிரேதசத்துக்கும் அந்த விஷ
வாயுக் கூடங்களுக்கும் அதிக ேவறுபாடுகள் இல்ைல. விஷ வாயுக் கூடங்கைள நான்கு
புறமும் விஷ வாயு ெவளிேயறாத வாறு அைமத்து இருப்பார்கள். யாருேம அங்கு இருந்து
தப்பிச்
ெசல்ல
முடியாது.
முள்ளிவாய்க்கால்
பிரேதசமும்
யாரும்
எங்கும்
தப்பித்துக்ெகாள்ளாதவாறு அைமந்த நிலப் பகுதி. ஒருபுறம் நந்திக் கடல், மறுபுறம்
ெபருங்கடல். இதற்கு இைடப்பட்ட பகுதி யில்தான் மக்கள் சிக்கைவக்கப்பட்டார்கள்.
ஐக்கிய நாடுகள் சைபயின் ெபாறுப் பாளர்கள், மனித உrைம ஆர்வலர்கள் என்று அைனவரும் வலுக்கட்டாயமாக
ெவளிேயற்றப்பட்டனர். இலங்ைக அரசு சார்ந்த பத்திrைகயாளர்களுக்குக்கூட, அங்கு அனுமதி இல்ைல. ஏன்?
சாட்சிகள் அற்ற பிரேதசமாக இருக்க ேவண்டும் என்பது இலங்ைக அரசின் உள்ளடித் தந்திரம். குறுகிய இந்த நிலப்
பரப்பில் மூன்று லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் குவிக்கப்பட்டு இருந்தார்கள்.
மனிதர்கள் இல்லாத ேவவு விமானங்கள் அனுப்பப்பட்டு, எல்லா விவரங்கைளயும் இவர்கள் முன்கூட்டிேய
ேசகrத்துக்ெகாண்டார்கள். நான்கு புறமும் கவச வாகனப் பைடகள் சூழ்ந்து நின்றன. பல்குழல் பீரங்கிகள்
ெதாடர்ந்து அக்னிக் குண்டுகைள உமிழ்ந்துெகாண்ேட இருந்தன. வான் வழிேய விமானங்கள் எட்டிப் பார்த்து,
மக்கள் குவிந் துள்ள இடங்களில் குண்டுகைளப் ேபாட்டுக்ெகாண்ேட இருந்தன. பூமி அதிர்ந்தது. கடல் அைலகள்
அச்சமுற்று நின்றன. இதுதான் முள்ளி வாய்க்காலில் தமிழ் மக்கள் சந்தித்த ேகாரமான ெகாடுைம!
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''பிணங்கள் சூழ்ந்த பிரேதசம்
ஜனக் கடலில் மிதந்தைவ
களத்தில் இறந்தைவ
கண்ட கண்ட இடெமல்லாம்
ெவந்தைவ, கிடந்தைவ,
அழுகிச் சிைதந்தைவ''
என்று தமிழர் வாழ்க்ைகபற்றி 1985-ம் ஆண்டில் ஈழத்துக் கவிஞர் மு.ெபான்னம் பலம் பாடிய வrகள்தான்,
இப்ேபாது ஞாபகத்துக்கு வருகின்றன!
மனிதர்கள் மட்டும்தான் மரணம் அைட கிறார்கள். மண்ணுக்கான ேபாராட்டங்கள் மரணம் அைடவது இல்ைல.
அைவ தற்காலிகமாக முறியடிக்கப்படுகின்றன அல்லது அழிக்கப்படுகின்றன. ஆனாலும், லட்சியத்தின்
நுைழவாயிலில் அடி எடுத்து ைவப்பதற்குப் பல தைலமுைறகள் அைவ காத்திருக்கின்றன. எல்லாேம அழிந்து
விட்டது என்று எதிrகள் நிம்மதிெகாள்ளும் ேநரத்தில், யாருேம எதிர்பார்க்காத தருணத்தில், அடிமரம் கிைள
ெவடித்து, தளிர் அவிழ்த்து, பூப் பூக்கத் ெதாடங்கி விடுகின்றன... பட்ட மரம் துளிர்விடும் அதிசயத்ைதப் ேபால!
வரலாறு, அந்தந்தப் ேபாராட்டங்களுக் கான வசந்த காலத்ைத எங்ேகா ஓர் இடத்தில் மைறத்து ைவத்துள்ளது
என்பது மட்டும் உண்ைம. வழ்ந்துவிட்டதாகக்
ீ
கருதப்படும் ஈழ மக்களின் ேபாராட்டத்துக் கான வசந்த காலமும்
காலப் ெபருெவளி யில், எங்ேகா ஓர் இடத்தில் இருக்கத்தான் ெசய்யும்.
ஆதிக்கங் கள் அைனத்ைதயும்
ஜனநாயக சுவாசத்ைத மானுடத்துக்கு வழங்கியது பிெரஞ்சுப் புரட்சி.
கிழித்ெதறிந்து, விடுதைல ெபற்ற ேதசிய இனங்கள்எல்லாம்,
முழுவதும் அழிந்துவிட்டனேவா என்ற
அச்சத்துக்குப் பின்னர்தான், உயிர் பிடித்து தைல நிமிர்ந்து எழுந்து, தங்கள் வாழ்வுrைம ையச்
சாத்தியப்படுத்திக்ெகாண்டன. 400 ஆண்டுகள் ேபாராடி, தங்கள் உrைமையப் ெபற்ற அயர்லாந்ைத இதற்கு
உதாரணமாகக் கூற முடியும். இைதப்ேபாலேவ ெபல்ஜியத் தில் பிெளமிஸ் மக்களும் பின்லாந்தில் பினிஸ்
மக்களும் ஸ்ெபயினில் பாஸ்க் மக்களும் தங்கள் தாயக உrைமக்காக நூற்றாண்டுகளாகப் ேபாராடிக்ெகாண்டு
இருக்கிறார்கள். ெவற்றியின் விளிம்ைப இப்ேபாது ெதாட்டுக்ெகாண்டு இருக்கிறார் கள் என்பதும் உண்ைமதான்!
இன அழிப்பு அரசியல், சித்திrப்பைதப் ேபால இலங்ைகயில் தமிழ் மக்களின் ேபாராட்டம் நிகழ்காலத்தின்
வன்முைற அல்ல. காலத்தால் அழிந்துேபாகாத மண்உrைமப் ேபாராட்டம். வரலாறு அறிந்த காலம் முதல்,
மண்ணில் கால் பதித்தவர்களின் உrைமக் குரல் இது. இவர்கைள விரட்டி அடிப்பது என்றால் யார்தான்
ெபாறுத்துக்ெகாள்ள முடியும்? முத்துக்குமார்களுக்கு உயிர், தமிழ் மக்களின் உrைம காக்கும் ஆயுதம் என்றால்,
ஈழ மக்கள் உயிராயுதம் ஏந்த மாட்டார்களா என்ன? மக்கள் பல்லாயிரமாக முள்ளி வாய்க்காலில்
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ெநஞ்சுரம்ெகாண்டு நின்றார்கள்.
இலங்ைக மண்ணில், பழங்காலத்திேலேய தமிழ் மக்கள் ேவர் பிடித்து வளர்ச்சி ெபற்றிருந்தவர்கள். தமிழ்
மக்களின்
பண்பாட்ைடப்ேபாலேவ,
அந்த
மண்ணில்
ஆழப்
புைதந்துகிடக்கும்
புைதெபாருள்களும்
கல்ெவட்டுகளும் அதற்கான ஆதாரத்ைதத் தருகின்றன. தமிழகத்தின் நிலப் பகுதியில் இருந்து 7,000
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பிrந்த இலங்ைகத் தீவு, தமிழ்த் ெதால்குடிகைளத் தன் மார்பில் வளர்த்ெதடுத்த
தாய்தான் என்பைதயும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் உறுதிபடக்கூறு கிறார்கள்.
சிந்துச் சமெவளி நாகrகத்ைதவிட தாமிரபரணிக் கைர அைமந்த ஆதிச்ச நல்லூர், முந்ைதயது என்பதற்கும்
ேபாதிய ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன. ஆதிச்சநல்லூர் மண்பாண்டங்களில் காணப்படும் எழுத்துக்களும் ஈழத்தில்
காணப்படும் மண்பாண்ட எழுத்துக்களும் உருவ ஒற்றுைமயில் ஒன்றுேபால இருக்கின்றன. இந்த இரண்டு
இடங்களிலும் தமிழர்களின் பண்பாட்டு வளர்ச்சி, சம காலத்தில்தான் வளர்ந்து வளர்ச்சி ெபற்றுள்ளது.
ஐேராப்பியர்கள் இலங்ைகையக் ைகப்பற்றிக்ெகாள்ளும் வைர தமிழ் மக்களுக்கு என்று ஒரு தனி நாடு,
இலங்ைகயில் இருந்தது என்பைதயும் அைனவரும் அறிவார்கள்.
மானுடத்ைத ெவட்கித் தைல குனியைவத்த முள்ளி வாய்க்கால் படுெகாைலைய ஐக்கிய நாடுகள் சைபயும்
உலக சமுதாயமும் தடுக்க முடியாத குற்றத்துக்காக இன்று தைல குனிந்து நிற்கின்றன. இது ேபார்க் குற்றம்தான்
என்று உலக மனித உrைம அைமப்புகள் ஒன்று கூடி ஒேர குரலில் ெசால்லுகின்றன. ெதாைலக்காட்சிகளில்
இந்தக் ெகாடுைமையப் பார்த்தவர்கள், ெசய்திகளாக இைதப் படித் தவர்கள், உறக்கம் அற்றுத் தவித்துக்ெகாண்டு
இருக்கிறார்கள். ஆனால், ராஜபேக்ஷயின் உலகம் அைத ெவற்றிக் ெகாண்டாட்டமாக மாற்றிவிட்டது. தமிழ்
மக்களின் அழிவுபற்றிய ெவற்றிப் பாடல்கைள அங்கு பாடிக்ெகாண்டு இருக்கிறார்கள்.
ெவற்றி அைடந்தவர்களுக்குப் பாடல்கள் உண்டு என்றால், ேதாற்றுப் ேபானவர்களுக்கு மட்டும் பாடல்கள்
இல்ைலயா? ெவற்றிப் பாடல்கள் ேபாைதெகாண்டு மயக்கத்துடன் நடன அரங்குகளில் ெவறி பிடித்து
ஆடுகின்றன. ேதாற்றுப்ேபானவர்களின் பாடேலா, ைவராக்கியத்ைத ெநஞ்சில் சுமந்து, மரணத்தில் இருந்து புதிய
பிறப்ைபக் கருெகாண்டு, ெபற்ெறடுக்க சூல் வலிெகாண்டு நிற்கிறது.
'வழ்ேவ
ீ
ெனன்று நிைனத் தாேயா’ என்று முள்ளி வாய்க்கால் விைதப்பைத விைதத்து முடித்துவிட்டு,
அறுவைடக்காகக் காத்து நிற்கிறது!
(முற்றும்)
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