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இன்று ஒஸ்ேலாவில் ெவளியிடப்பட்ட “To End a Civil War: Norway’s
Peace Engagement with Sri Lanka” என்கிற நூல் ஒரு முக்கியமான
நூல். 550பக்கங்கைளக் ெகாண்ட பல தகவல்கைள உள்ளடக்கிய இந்த நூைல
எழுதியவர் Mark Salter. எரிக் சுல்ைஹம்மின் நூல் ஒஸ்ேலாவில்
ெவளியிடப்படுகிறது என்கிற
மூலம்
அறியக்கிைடத்தது.

ஒரு புரளி இந்த சில நாட்களாக
இலங்ைகயிலிருந்தும்
கூட
சில

பலர்
ஊடக

நண்பர்களும்
சில
ராஜதந்திரிகளும்
கூட
என்ேனாடு
ெதாடர்புெகாள்ைகயில் எரிக் சுல்ைஹமுடயது என்ேற கூறினார்கள். நான்
அவர்களுக்கு
விபரங்கைள
அனுப்பி
இல்ைல
என்று
மறுக்கேவண்டியதாயிற்று. அப்படியான சிலர் இன்ைறய கூட்டத்திற்கும்
வந்திருந்தார்கள்.
நிற்க, Mark Salter இந்த நூலுக்காக ைகயாண்ட பல தகவல்கள்; மூலத்
தகவல்கைள உள்ளடக்கியது என்பதால் மிகவும் முக்கியத்துவமுைடயது.
குறிப்பாக எரிக் சுல்ைஹம், வீதார் ெஹல்கீசன் மற்றும் முக்கிய
பலருடன் நட்புைடயவர். இவர்கள் ெபாதுவாக ஊடகங்களுக்கு பகிரங்கமாக
ெவளியிடாத

தகவல்கள்

கூட

இந்த

நூலுக்காக

பகிர்ந்திருப்பைத

அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது.
நூைல முழுவதும் வாசித்து முடியவில்ைல ஆனால் இதில் ெவளியாகிய பல
தகவல்கள்
இன்னும்
பலவற்ைற
அறிவதற்கான
ேதைவையயும்,
அதற்கான
துணுக்குகைளயும் தந்திருக்கிறது என்ேற கூறலாம்.
Mark Salter யுத்தத்தின் பின்னர் எரிக் சுல்ைஹம் மற்றும் வீதார்
ெஹல்கீசன் ேபான்ேறாருடன் திறந்த ேநர்காணலுக்காக நான் பல முைற
முயற்சித்தேபாதும்
அதிலிருந்து
தப்பிெகாண்ேடா,
தவிர்த்துக்ெகாண்ேடா
ெசன்றிருக்கிறார்கள்.
குறிப்பாக
இலங்ைக
ஊடகங்கள் என்றாேல மிகுந்த எச்சரிக்ைகயும் பயமும் அவர்களிடத்தில்
உள்ளது. எரிக் சுல்ைஹமுடன் எனக்கு இருக்கின்ற மரியாைத ஒருேபாதும்
வீதார்
ெஹல்கீசனுடன்
இருந்ததில்ைல.
வீதார்
ெஹல்கீசன்
ஒரு
வலதுசாரி ேதசியவாத கட்சியின் அைமச்சர் என்பைத அவரது அரசியல்
அணுகுமுைறயும்,
தனிப்பட்ட
அணுகுமுைறயும்
எப்ேபாதும்
நிரூபித்துக்ெகாண்ேட வந்துள்ளைத கண்டிருக்கிேறன்.
இன்ைறய கூட்டத்திற்கு ேநார்ேவஜியர்கள் அளவுக்கு பல தமிழர்களும்
கலந்து ெகாண்டிருந்தார்கள். எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சிையத்தந்த
ஆழமான ேகள்விகைள உைடயவராக நான் இன்று கண்டது Iselin Frydenlund
ஒரு சிறந்த ேநார்ேவஜிய ஆய்வாளர். குறிப்பாக ெபௗத்த பயங்கரவாதம்,
ேதசியவாதம் குறித்த ஆய்வுகளில் ஆழமுள்ளவர். “இலங்ைக யுத்தம்
பக்கசார்பான ெவற்றிைய வழங்கியதில் ெபௗத்த மதத்தின் பாத்திரம்
என்ன என்பது பற்றி சற்றும் இந்த நூல் ஆய்வு ெசய்யவில்ைல, அைதப்
ெபாருட்படுத்தவுமில்ைல என்று பகிரங்கமாக விமர்சித்தார். ேநார்ேவ
மத்தியஸ்தர்களின் ேதால்வியில் பாரிய பங்கு அதற்குண்டு என்று
விமர்சித்தார். அந்த விமர்சனத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்ட எரிக் சுல்ைஹம்
“நாங்கள் விட்ட ெபருந்தவறு அது” என்று கூறியேபாது முதற்தடைவயாக
இப்படி ஒரு சுயவிமர்சனத்ைத ேநார்ேவ தரப்பில் ெவளியிட்டிருப்பைத
ஆச்சரியமாகேவ பார்த்ேதன்.
1997-2009
காலப்பகுதியில்
ேநார்ேவயின்
சமாதான
ெசயற்பாடுகள்
குறித்து ேநார்ேவ ெசய்த சுயவிசாரைணயின் ேபாது (Evaluation of
Norwegian peace efforts in Sri Lanka, 1997-2009) அந்த விசாரைண
குழுவின் தைலவரிடம் நான் சமாதான முயற்சியின்ேபாது சிங்கள ெபௗத்த
ேபரினவாதம் குறித்த அசட்ைடயான ேபாக்கு குறித்து பல விடயங்கைள
குறிப்பிட்டிருந்ேதன்.
அப்படிப்பட்ட
ஒரு
பார்ைவைய
Iselin
Frydenlund ைவத்திருக்கிறார். அவருடன் தனியான ஒரு ேபட்டிக்கு

ஒழுங்கு ெசய்திருக்கிேறன். Mark Salter இன்னும் சில நாட்கள்
ஒஸ்ேலாவில் இருப்பார் அவருடனும் ஒரு ேநரத்ைத ேகட்டிருக்கிேறன்.
ஒரு விரிவான குறிப்ைப எழுத விரும்புகிேறன்.

