இது மதகுரு இராசதுரர கூறும் கரத

அவர் கூறுகிறார்,
நாங்கள் கிளிநநாச்சியை விட்டு இடம்நெைர்த்தப்ெடுவதற்கு முன்னர் ததவாலை வளாகத்தில் நான் ஆறு ெதுங்குகுழிகயள
அயைத்திருந்ததன். இதத தொல் வன்னி முழுவதிலும் ெல ெதுங்குகுழிகயள நாங்கள் அயைத்திருந்ததாம். ஒவ்நவாரு
தடயவயும் நாங்கள் இடம்நெைர்த்தப்ெடும் தொதும் முதலில் ெதுங்குகுழிகயள அயைப்ெதத எைது ெிரதான ெணிைாக இருந்தது.
கிளிநநாச்சி யவத்திைசாயல ைீ து தாக்குதல் தைற்நகாண்டிருந்த தவயளைில், அங்தக நான் நான்கு நாட்களாக சிகிச்யச நெற்று
வந்ததன். ைருத்துவையனகயள குறியவத்து தாக்குதல் நடாத்துவதானது யுத்த தந்திதராொைைாகும். வன்னிைில் யுத்தம்
இடம்நெற்ற காலப்ெகுதிைில், ைக்கள் தவறிடங்களுக்கு இடம்நெைர்ந்து நசன்றதொநதல்லாம், சிறிலங்கா இராணுவத்தினர்
முதலில்
யவத்திைசாயலகயளக்
குறியவத்தத
தாக்குதல்
நடாத்தினர்.
புதுக்குடிைிருப்பு
ெிரததசத்தில்,
ெல
ஆைிரக்கணக்கானவர்கள் காைையடந்தனர். ஆனால் அவர்களுக்கு நகாடுப்ெதற்குத் ததயவைான ைைக்க ைருந்து இல்லாததால்
அங்கு கடயைைாற்றிை யவத்திைர்கள ைைக்க ைருந்து வழங்காைதலதை காைையடந்தவர்களின் உடல் உறுப்புக்கயள நவட்டி
அகற்ற தவண்டிை இக்கட்டான நியலக்குத் தள்ளப்ெட்டனர்.
உண்யைைில் இங்கு கடயைைாற்றிை யவத்திைர்கள் ‘இைந்திரங்கள்’ தொலதவ நசைற்ெட்டனர். காைையடந்த ைக்கள் ஆகக்
கூடிைது ஒரு சில நிைிடங்கதள சத்திரசிகிச்யச அயறக்குள் அனுைதிக்கப்ெட்டன. இதன் ெின்னர் காைையடந்த ெிற
தநாைாளிகளுக்கு நதாடர்ந்து சத்திரசிகிச்யச வழங்கப்ெட்டது.
உயடைார்கட்டு என்ற இடத்தில் தஞ்சம் புகுந்திருந்த ைக்கள் ைீ து ‘நொசுெரசுக் குண்டுகள்’ வசப்ெட்டன.
ீ
இந்த வயகக் குண்டுகள்
வசப்ெட்டதும்
ீ
கறுப்பு நிறப் புயக நவளிதைறும். அத்துடன் இந்தக் குண்டு எங்கு வசப்ெடுகின்றததா
ீ
அங்தக உள்ள அயனத்தும்
எரிந்து கருகிவிடும். இந்த வயகக் குண்டு வசப்ெட்டவுடன்
ீ
அதன் சுவாயல ‘தறப்ொலில்’ ெற்றி அதன் ெகுதிகள் ைக்கள் ைீ து
விழுந்தவுடன் ைக்கள் எரிகாைங்களுக்கு உள்ளாகினர்.
நொசுெரசுக் குண்நடான்று வசப்ெட்ட
ீ
தொது அதன் சுவாயலகள் வாயழ இயலகள் ைீ து ெடர்ந்து ெின் அங்கிருந்த ைனிதர்
ஒருவரின் உடலிலும் ெற்றிக் நகாண்டது. இதனால் ைிக தைாசைான முயறைில் குறிப்ெிட்ட ைனிதர் எரிகாைங்களுக்கு
உள்ளாகினார். இதயன நான் தநரில் ொர்த்ததன். நொசுெரசுக் குண்டுத் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி ைிக தைாசைான எரிகாைங்களுக்கு
உள்ளான ெலர் யுத்த வலைத்திலிருந்து அகற்றப்ெட்டு, கப்ெல மூலம் தைலதிக ைருத்துவத்திற்காக நகாண்டு நசல்லப்ெட்டனர்.
நகாத்துக் குண்டுகள் முதலில் ெரந்தன் ெகுதிைிதலதை வசப்ெட்டன.
ீ
ெல வயகைான நகாத்துக் குண்டுகயள சிறிலங்கா
இராணுவத்தினர் ெைன்ெடுத்தினர். நகாத்துக் குண்நடான்றின் ெிரதான குண்டு வானில் நவடித்துச் சிதறி ெல சிறிை துண்டுகளாக
உயடகின்றது. இரயணப்ொயல என்ற ெிரததசத்தில் வசப்ெட்ட
ீ
நகாத்துக் குண்நடான்று ெல வர்ண நாடாக்கயளக்
நகாண்டிருந்தது. இதனால் இவ் வயகக் குண்டானது சிறுவர்களின் கவனத்யத அதிகம் ஈர்த்துக் நகாண்டது. சிறுவர்கள் ெல
வர்ண நிறங்களால் கவர்ச்சிைிக்க வயகைில் உருவாக்கப்ெட்டிருந்த இக் நகாத்துக் குண்டின் ெகுதிகயள நதாட்ட தொது அயவ
நவடித்துச் சிதறிை சம்ெவங்களும் உண்டு.
ஜனவரி 25, 2009 அன்று ஒரு நிைிடத்தில் நவடித்த எறிகயணகள் எத்தயன என்ெயத நாம் எண்ணிக்நகாண்தடாம். நாங்கள் ஐந்து
ைதகுருைார்கள், அருட்சதகாதரிகயளக் நகாண்ட ஒரு குழு, நெற்தறாயர இழந்த ெிள்யளகள் ஆகிதைார் ஒன்றாக
ெதுங்குகுழிக்குள் இருந்ததாம். அந்த தவயளைில் நாம் இருந்த ெகுதியை தநாக்கி ெல் குழல் எறிகயணத் தாக்குதல்கள்
தைற்நகாள்ளப்ெட்டன. அப்தொது ஒரு நிைிடத்தில் 60 குண்டுகள் நவடித்தயத நாம் அவதானித்ததாம்.
நான் உண்யைைில் ைிகப் ெைங்கரைான, தகாரைான நாட்கள் சிலவற்யறப் ெற்றி எடுத்துக் கூறதவண்டும். தை 17,2009 அன்று
யுத்தம் முடிவுற்றதாக சிறிலங்கா அரசாங்கத் தரப்ெினர் வாநனாலிச் நசய்திகள் மூலம் அறிவித்துக் நகாண்டிருந்தனர். அத்துடன்
சிறிலங்கா இராணுவம் நதாடர்ந்தும் எஞ்சியுள்ள புலி உறுப்ெினர்கயள ததடி அழிக்கும் நடவடிக்யகைில் ஈடுெடுவதாகவும்
சிறிலங்கா அரசாங்கத் தரப்பு அறிவித்துக் நகாண்டிருந்தது.
ைிகக் தகாரைான அந்த யுத்தத்தின் இறுதி நாட்களில் முள்ளிவாய்க்காலில் அயைக்கப்ெட்டிருந்த ெதுங்குகுழிைில் எம்ைில் ஐந்து
ைதகுருைார்கள், நெற்தறாயர இழந்த 40 சிறார்கள் ைற்றும் அருட்சதகாதரிகள் சிலரும் தஞ்சம் புகுந்திருந்ததாம். எம்ைிடம் CDMA
நதாயலதெசி ஒன்றும், சற்றயலற் நதாயலதெசி ஒன்றம் இருந்தன.
நாம் முதலில் எைது ஆைர் அவர்கயள நதாயலதெசி மூலம் நதாடர்புநகாண்தடாம். ெின்னர் இறுதி யுத்த நடவடிக்யகக்கு
நொறுப்ொக இருந்த ெிரிதகடிைர் சவந்திர
ீ
டீ சில்வாவுடன் நதாடர்யெ ஏற்ெடுத்திக் நகாண்தடாம். சவந்திர
ீ
டீ சில்வா தற்தொது
ஐ.நா க்கான சிறிலங்காத் தூதராகக் கடயைைாற்றுகிறார். நவள்யளக் நகாடிகயள உைர்த்திப் ெிடித்தவாறு ெதுங்குகுழிகயள
விட்டு நவளிதைறுைறு ெிரிதகடிைர் எம்யைக் தகட்டுக் நகாண்டார். இந்நியலைில் 2009 தை 17 ெிற்ெகல் தவயளைில் நவள்யளக்
நகாடிகயள ஏந்திைவாறு நாம் எைது ெதுங்குகுழிகயள விட்டு நவளிதைற முைற்சித்ததாம். ஆனால் இராணுவத்தினர் துப்ொக்கிப்
ெிரதைாகம் தைற்நகாண்டனர்.
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யுத்த வலைத்யத விட்டு நாம் நவளிதைறுவதற்கு முன்னர் இறுதி நான்கு நாட்களாக நாம் எயதயும் சாப்ெிடவுைில்யல. அத்துடன்
நீர் கூட அருந்தவில்யல. யுத்தத்தின் இறுதிக் கட்டத்தில் ஒரு ெிஸ்கட்யடப் நெற்றுக் நகாள்வதத ைிகவும் கடினைாக இருந்தது.
யகவிடப்ெட்ட ெதுங்குகுழி ஒன்றில் விடுதயலப் புலிகளின் ைிகவும் சக்தியை வழங்கவல்ல 10 உணவுப் நொதிகயள நாம் நெரும்
தொராட்டத்தின் ெின் நெற்றுக் நகாண்தடாம். அப் நொதிகயள நாம் அறுெது தெரும் ெகிர்ந்து உண்தடாம்.
தை 17 இரவு, நான் கிட்டத்தட்ட 50 தடயவகள் வயர நஜெைாயல நசெம் நசய்திருப்தென். நாங்கள் கடற்கயரக்கு ைிக அருகில்
இருந்ததால் எைது ெதுங்குகுழிகள் ஆழைற்றதாக காணப்ெட்டன. இந்த இரவு முழுவதும் இராணுவச் சிப்ொய்கள்
ெதுங்குகுழிகளுக்குள் யகக்குண்டுகயள வசி
ீ ைக்கயளக் நகாயல நசய்தனர். அந்த இரவு என்னுடன் இருந்த நெற்தறாயர இழந்த
சிறார்கள் “ொதிரிைாதர, நாம் இங்தக சாகப் தொகின்தறாம்” எனக் கூறினார்கள்.
அடுத்த நாட் காயல அதாவது தை 18, இராணுவ வரர்கள்
ீ
எம்யை நநருங்கி வந்துநகாண்டிருந்த தொது, நாம் இரண்டாவது
தடயவைாகவும் நவள்யளக் நகாடிகயள ஏந்திைவாறு ெதுங்குகுழிகயள விட்டு நவளிதைற முைற்சித்ததாம். நாம் எம்யை
அருட்சதகாதரர்கள் என இனங் காண்ெிப்ெதற்காக அருட் சதகாதர, சதகாதரிகளின் அயடைாளம் காட்டும் எைது நவள்யளச்
சீருயடகயள அணிந்திருந்ததாம். மூன்று தடயவகள் நாம் நவளிதைற முயுற்சித்ததாம். ஆனால் இந்த மூன்று தடயவகளும்
சிறிலங்கா இராணுவச் சிப்ொய்கள் துப்ொக்கிப் ெிரதைாகம் தைற்நகாண்டனர்.அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 115 ைீ ற்றர் தூரத்தில்
நின்றவாறு துப்ொக்கிப் ெிரதைாகம் தைற்நகாண்டனர்.
இராணுவச் சிப்ொய்கள் எம்யை தநாக்கி நெரிை குரலில் கத்தினார்கள், “நீங்கள் விடுதயலப் புலிகள், நாங்கள் உங்கயளச்
சுடப்தொகிதறாம்” என்றார்கள். அதன்ெின்னர் அவர்கள் எம்யை நவளிதை வருைாறு கட்டயளைிட்டார்கள். அதயனத் நதாடர்ந்து
அருட்சதகாதரிகள் ைற்றும் நெற்தறாயர இழந்த 40 சிறார்கள் ஆகிதைாருடன் நாம் நவள்யளக் நகாடிகயள ஏந்திைவாறு
ெதுங்குகுழிகயள விட்டு நவளிதைறிதனாம். நவள்யளக் நகாடிகயள ஏந்திைவாறு முழங்கால்களில் இருக்குைாறு அவர்கள்
எைக்கு கட்டயளைிட்டனர்.
அதில் நின்ற சிறிலங்கா இராணுவ வரன்
ீ
ஒருவன் சிங்கள நைாழிைில், “ஒவ்நவாருவயரயும் நகாயல நசய்யுைாறு எைது
கட்டயளத் தளெதி எைக்கு கட்டயளைிட்டுள்ளார்” எனக் கூறினான்.
எைது தைலாயடகயளக் கயளயுைாறு அவர்கள் எைக்கு கட்டயளைிட்டனர். அதன் ெின்னர் “நாம் அருட்சதகாதரர்கள் எனவும்
இவர்கள் சிறார்கள்” எனவும் வாதிட்தடாம். அத்துடன் நாம் ஏற்கனதவ ெிரிதகடிைருடன் நதாயலதெசிைில் உயரைாடிைதாகவும்
குறிப்ெிட்தடாம். அதன் ெின்னர் நாம் ெிரிதகடிைரிடம் நதாடர்பு நகாண்டCDMAநதாயலதெசி இலக்கத்யத அந்த இராணுவ
வரர்களிடம்
ீ
நகாடுத்ததாம். உடதன அவர்கள் நதாடர்பு நகாண்டு நாம் ஏற்கனதவ நதாடர்பு நகாண்ட விடைத்யத உறுதிப்ெடுத்திக்
நகாண்டனர்.
நாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ைணித்திைாலங்கள் வயர இராணுவத்திடம் வாதாட்டம் தைற்நகாண்தடாம். எைக்கு முன் நின்ற அந்த
இராணுவத்தினர் தைது முகத்யதச் சுற்றி கறுப்பு நிறத் துணிைால் இறுகக் கட்டிைிருந்தனர். நகாயல நசய்வதற்கு தருணம்
ொர்த்துக் காத்திருக்கும் ைிருகங்கள் தொல அவர்கள் காணப்ெட்டனர். CDMA நதாயலதெசிைில் ெிரிதகடிைருடன் நதாடர்பு
நகாண்ட ெின்னதர எம்முடன் வாதாடிை குறித்த வரனின்
ீ
தகாெம் தணிந்திருந்தது.
இது ஒருபுறைிருக்க, எம்ைிலிருந்து சற்று தூரம் தள்ளி இராணுவ வரர்களால்
ீ
சுற்றி வயளக்கப்ெட்ட ெடி ைக்கள் சிலர் நிற்ெயத
நாம் கண்ணுற்தறாம். இவர்கள் எம்யைப் தொன்று இறுதி வயர ெதுங்குகுழிகளுள் ஒழிந்திருந்தவர்கள் ஆவர். அந்த ைக்களில்
ெலர் காைையடந்திருந்தனர்.
இறுதிைில், எம்யை அவ் இராணுவத்தினர் துருவித் துருவி தசாதயன நசய்தனர். எங்கள் ஒவ்நவாருவரும் ஒரு யகப்யெயை
ைட்டுதை எடுத்துச் நசல்வதற்கான அனுைதி வழங்கப்ெட்டது. இதில் நின்ற இராணுவ வரன்
ீ
ஒருவர் எைது அருட்சதகாதரர்களில்
ஒருவயர காலால் உயதத்தான். உடதன அவர் கீ தழ விழுந்துவிட்டார்.
அவர்கள் எம்யை இரு ெிரிவுகளாகப் ெிரித்தனர். ஒவ்நவாரு குழுவிலும் 30 தெர் இருந்ததாம். இதனால் நாம் நகாஞ்சம் தவகைாக
நகர முடிந்தது. வதிதைாரங்களில்
ீ
எரிந்த நகாண்டிருந்த வாகனங்கள் ைற்றும் அந்த வாகனங்களின் கீ ழ் இறந்தெடி கிடந்த
ைக்களின் உடலங்கயளக் கடந்தவாறு நாம் நசன்றுநகாண்டிருந்ததாம். நரகத்யதப் தொன்று அந்த இடம் காட்சி தந்தது.
“நாங்கள் ெிரொகரயன, நொட்டு அம்ைாயன, ஏயனை எல்லாத் தயலவர்கயளயும் நகாயல நசய்துவிட்தடாம். இப்தொது நீங்கள்
எைது அடியைகள்” என சிரித்தவாறு கூறினார்கள்.
காைையடந்த ைக்களுக்கு உதவுைாறு நாம் சிறிலங்கா இராணுவத்திடம் தகட்டுக்நகாண்தடாம். அத்துடன் காலால்
உயதக்கப்ெட்ட குறித்த அருட்சதகாதரருக்கும் உதவுைாறு தகட்டுக்நகாண்தடாம். அவர்கள் காைப்ெட்ட ைக்கயள சாலம்ென் என்ற
இடத்துக்கு கூட்டிச் நசன்றார்கள். ஆனால் அவர்கள் இதை வருத்தமுயடை அந்த அருட்சதகாதரயனத் தம்முடன் கூட்டிச்
நசல்லவில்யல. இதை வருத்தத்தால் அவதிப்ெட்ட அந்த அருட்சதகாதரனுக்கு எவ்வித ைருத்துவ சிகிச்யசயும்
வழங்கப்ெடவில்யல. அவருக்கு அப்தொது 38 வைதாகதவ இருந்தது. அவயர அந்த இடத்திதலதை விட்டு விட்டு இராணுவத்தினர்
நவளிதைறினர்.
நாம் ெின்னர் தெந்து ஒன்றில் சாலம்ென் என்ற இடத்துக்கு நகாண்டு நசல்லப்ெட்தடாம். அவர்கள் எைது ஆயடகயளக் கயளந்து
எம்யை நிர்வாணப்ெடுத்திை ெின்னதர தசாதயனகயள தைற்நகாண்டனர்.
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இதன் ெின்னர் அவர்கள் எம்யை ைண்டெம் ஒன்றுக்குள் நகாண்டு நசன்றனர். அங்தக “நாங்கள் உங்களது தயலவர்கயளக்
நகான்றுவிட்தடாம். ஆனால் அவர்களில் சிலர் தற்தொதும் உைிருடன் உள்ளனர். உங்ளுக்குள்தளதை அவர்கள் இருக்கிறார்கள்.
ஆகதவ விடுதயலப் புலிகள் ைாராவது இருந்தால் உடனடிைாக எம்ைிடம் வந்து உங்களது நெைர்கயளப் ெதிவு நசய்து
நகாள்ளுங்கள்” என இராணுவத்தினர் அறிவித்தல் விடுத்தனர்.
ஆனால் தைது நெையரப் ெதிவதற்கு எவரும் முன்வரவில்யல. அதன் ெின்னர் அருட்சதகாதரர்கள் எல்தலாயரயும் விடுதயலப்
புலிகள் என முத்தியர குத்திை அவர்கள் எைது நெைர்கயளப் ெலாத்காரைாக ெதிவு நசய்து நகாண்டனர். இந்த தநரத்தில், “நாங்கள்
ைதகுருைார்கள்” என உறுதிைாகக் கூறிைதுடன் எைது அயடைாள அட்யடகயளயும் அவர்களிடம் காண்ெித்ததாம்.
கருணா குழுயவச் தசர்ந்த ெலர் யுத்தத்தின் இறுதிைில் எைது ைக்களுடன் கலந்திருந்தனர். அவ்வாறு அங்கு இருந்தவர்களுள்
ஒருவயர நான் முதலில் வன்னிைில் சந்தித்திருந்ததன். இவர் என்யன ைதகுரு என அயடைாளப்ெடுத்திக் நகாண்டார். நாம்
நான்கு அருட்சதகாதரர்களும் ெிரிதகடிையரச் சந்திப்ெதற்காக முள்ளிவாய்க்காலுக்கு அயழத்துச் நசல்லப்ெட்தடாம். எம்முடன்
தசர்ந்து ெைணித்த அந்தச் சிறார்கயள அங்தகதை விட்டுவிட்டுச் நசல்வயதத் தவிர எைக்கு தவறு வழி நதரிைவில்யல.
நாம் அதத இடத்தக்க திரும்ெி வந்ததொது, எம்முடன் வந்த அந்தச் சிறார்கள் ைிகக் நகாடூரைான முயறைில் தாக்கப்ெட்டிருந்தனர்.
அத்துடன் புலிகள் உறுப்ெினர்கள் என அவர்களின் நெைர்கள் ெலாத்காரைாக ெதிைப்ெட்டன. இதன் ெின்னர், நாம் நசட்டிக்குளம்
என்ற இடத்துக்கு எடுத்துச் நசல்லப்ெட்தடாம். அந்த இடத்யத அயடவதற்காக நாம் இரு நாட்கள் வயர உணவின்றி
தெருந்திதலதை தங்கிைிருக்க தவண்டிைிருந்தது.
நாங்கள் தெருந்தில் புதுக்குடிைிருப்பு வதிைால்
ீ
கூட்டிச் நசல்லப்ெட்ட தொது, ைணி ெிற்ெகல் 6.30 ஆக இருந்தது.
புதுக்குடிைிருப்புக்கு அருகிலுள்ள ைந்துவில் என்ற இடத்யத நாம் கடந்து நசன்ற தொது ைிகப் ெைங்கரைான காட்சியைக்
காணதவண்டிைிருந்தது. கிட்டத்தட்ட 300 வயரைான இறந்த நிர்வாணைாக்கப்ெட்ட உடலங்கயள சிறிலங்கா இராணுவத்தினர்
ஒன்றுகுவித்துக் நகாண்டிருந்தனர்.
இதயன ைக்கள் ொர்க்க தவண்டும் என்ெதற்காக அந்த உடலங்கள் குவிக்கப்ெட்டிருந்த இடத்தில் ‘ரியூப் யலற்றுக்கள்’
நொருத்தப்ெட்டிருந்தன. அத்துடன் இதயனப் ொர்த்து சிரித்துக் நகாண்டிருந்த இராணுவ வரர்கள்
ீ
அந்த உடலங்கயள ெடம்
ெிடித்தனர். ொர்ப்ெதற்கு அது ஒரு நகாண்டாட்டம் தொல் காணப்ெட்டது. அங்தக குவிக்கப்ெட்ட்டிருந்த அந்த ைக்கள் அந்தப்
ெிரததசத்தில் நகால்லப்ெட்டிருப்ொர்கள் என நான் கருதுகிதறன்.
நாம் நைனிக்ொம் முகாைில் குடிதைற்றப்ெட்டு முதல் ஒரு வாரமும் குடிப்ெதற்கான நீயரப் நெற முடிைவில்யல. ெசி தொக்க
உணவு கியடக்கவில்யல. ைலசலகூடவசதிகள் நசய்து நகாடுக்கப்ெடவில்யல. எைது முகாமுக்குள் நவளி ஆட்கள்
வருவதற்கான அனுைதி வழங்கப்ெடவில்யல. இதயன ‘விடுதயலப் புலிகளின் முகாம்’ எனவும் ‘வலைம் 04′ எனவும்
அயழத்தனர்.
எைது முகாைிலிருந்த ைக்கள் நகாயல நசய்ைப்ெடுவார்கள் என கருதப்ெட்டது. எைது வாழ்வு ஆெத்தில் உள்ளதாக நாம்
கருதிதனாம். எைது முகாைில் கிட்டத்தட்ட 40,000 தெர்வயர தங்கயவக்கப்ெட்டனர். 16 தெர் ெடுத்து உறங்குவதற்காக சீனாத்
தைாரிப்ொன நீல நிறத் தறப்ொள் ஒன்று வழங்கப்ெட்டது. இதனால் நெண்கள் கூடாரத்திற்குள்ளும், ஆண்கள் அதற்கு
நவளிதையும் ெடுத்து உறங்க தவண்டிை நியலக்குத் தள்ளப்ெட்டனர். அவர்கள் எம்யை ைிருகங்கள் தொல் நடாத்தினர்.
ைாழ்ப்ொணத்யதப் நொறுத்தளவில் சிறிலங்கா அரசாங்கமும், இராணுவப் புலனாய்வுத் துயறயும் ைக்கள் ைத்திைில் அச்சத்யத
ஏற்ெடுத்தியுள்ளனர். ைாழ்ப்ொண வதிகளில்
ீ
உள்ள விளம்ெரப் ெலயககளில் ‘ஒரு நாடு ஒரு ைக்கள்’ என்ற வாசகம்
நொறிக்கப்ெட்டுள்ளது. இத ைக்கயளப் நெரிதும் தகாெத்துக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.
சிறிலங்கா அரசாங்கப் ெயடைினர் அக்கராைன், முருகண்டி, வற்றாப்ெயள ஆகிை மூன்று இடங்களிலும் ெல ைாற்றங்கயள
ஏற்ெடுத்தியுள்ளனர். இவ்விடங்களில் சிங்கள ைக்களுக்கான வடுகள்
ீ
கட்டப்ெடுகின்றன. வடக்கு ைாகாணத்தின் யைைைாக
ைாங்குளம் அயைக்கப்ெடவுள்ளது. இங்கு கிட்டத்தட்ட 300,000 ைக்கயளக் குடிதைற்ற சிங்கள அரசாங்கம் திட்டைிடுகிறது.
ஒவ்நவாரு ெட்டினத்திலும் இன விகிதாசாரத்யத தெண அரசாங்கம் முைற்சிக்கிறது. இதனால் வடக்கில் உள்ள குடிசன
ெரம்ெலில்
ைாற்றத்யதக்
நகாண்டு
வர
அரசாங்கம்
திட்டைிடுகிறது.
ஏற்கனதவ
நாவற்குழிைில்
சிங்களவர்கள்
குடிதைறுவதற்கான அனுைதிகள் வழங்கப்ெட்டுள்ளன.
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