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இலங்கையின் சுதந்திர நாள்  
 தமிழரகைளுக்கு கைரி நாள்

சுதந்திரம் எனும் சூலாயுதம்

தம்பி பிரபாகைரன் முரணபட்டு நின்்றவரகை்ை 
தூரநநாக்குடன் ஒன்றி்ைததவர

சுடரவன்

இதயச்சந்திரன்

இனவழிப்பின் விளிம்பில் தமிழ் மக்கள்.  
சுதந்திரதினம் யாருககு?

ஈழமக்கள் புரட்சி்கர விடுதலல முன்னணியின மாநாட்டில் விக்்னஸ்வரன சிறப்புலர

இலஙல்கயின சுதந்திர தி்னம்  
குறித்து தாய்க, புலம்்பெயர்  
மக்களின ்கருத்துக்கள்.
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எதிர்வரும் சனாதிபதித் தேரேலில் 
ேறதபாதேய சனாதிபதி தைத்திரிபால 
சிறிதசனாத்வ களமிறக்கு்வேறகாக 
சிறீலஙகா சுேந்திரக் கட்சியினால் தீவிர 
முயறசிகள் தைற்காள்ளபபட்டு்வரும் 
நிதலயில் ைகிந்ே ராஐபக்தசவின் 
த்வட்பாளருடன் தைாது்வேறகு 
த ை த் தி ரி ப ா ல  ே ய ா ர ா கி 
்காண்டிருபபோக ்காழும்பு ்சய்திகள் 
்ேரிவிக்கின்றன.

இது ்ோடரபில் அந்ே கட்சியின் 
உயர ைட்டத் ேதல்வரகளுக்கிதடயில் 
கலந்துதரயாடல்கள் நடத்ேபபட்டு 
்வரு்வதுடன் சனாதிபதித் தேரேலில் 
தைத்திரிபாலத்வ ்்வறறி ்பறச் 
்சய்்வேறகான ்வழிமுதறகள், உபாயஙகள் 
குறித்து ஆராயபபட்டு்வரு்வோகவும் 
அந்ே கட்சியினதர தைறதகாள்காட்டி 
்காழும்பு ஊடகஙகள் ்சய்திகதள 

சனாதிபதித் தேரேலில் மகிநேவுடன் தமாதுவேற்கு ேயாராகும் மமத்திரி 

்்வளியிட்டுள்ளன. 

சனாதிபதி தேரேலில் தைத்திரிதய 
களமிறக்கும் தநாக்தகாடு தநறறு 
முன்தினம் கட்சியின் ் பாதுச்்சயலாளர 
ேய ாசிறி  ஐயதச க ர ,  கட்சியின் 
அ த ை ப ப ா ள ர க த ள  ச ந் தி த் து 
எதிர்வரும் சனாதிபதித் தேரேலில் 
ேறதபாதேய சனாதிபதி தைத்திரி 
அ்வரகதள மீண்டும் களமிறக்கு்வது 
்ோடரபில் தீரைானித்துள்ளோகவும் 
அ்வரின் ்்வறறிதய உறுதிபபடுத்தும் 
்வதகயில்  கட்சியில் உள்ள அதன்வரும் 
்சயறபட த்வண்டும்  என்றும் 

அதைபபாளரகளுக்கு அறிவுறுத்ேல்கள் 
்வ ழ ங க ப ப ட் டு ள் ள ே ா க வு ம் 
்ேரிவிக்கபபடுகிறது.

எதிர்வரும் சனாதிபதி தேரேலில் 
ஐக்கிய தேசியக் கட்சிக்கு எதிராக 
தைத்திரியும் ைகிந்ேவும் த்வட்பாளரகதள 
ேனித்ேனியாக நிறுத்து்வேறகான 
்வாய்பபுக்கள் அதிகரித்துள்ளோல் 
சனாதிபதி தேரேலில் மும்முதன 
தபாட்டிகள் ஏறபடு்வதோடு ேமிழ், 
முஸ்லீம் ைக்களின் ்வாக்குகதள 
சனாதிபதிதய ்ேரிவு ்சய்்வேறகான 
சந்ேரபபத்தே உரு்வாக்கும். இேனால் 
சிறுபான்தைச் சமூகஙகளின் ்வாக்குகதள 
இலக்குத்வத்து அரசியல் நகரவுகதள 
கட்சிகள் தீவிரைாக தைற்காள்்வேறகான 
்வாய்பபுக்கள் அதிகம் என்றும் 
அரசியல் அ்வோனிகள் கருத்து 
்்வளியிட்டுள்ளனர.

இலஙதகயின் 71்வது சுேந்திரதின நிகழ்வுகதள 
இன்று ்காண்டாடு்வேறகு இலஙதக அரசு அதனத்து 
ஒழுஙகுகதளயும் தைற்காண்டுள்ளது. இந்நிதலயில் 
ேமிழரகளின் சனநாயக உரிதைகதள ்வலியுறுத்தி இலஙதக 
சுேந்திர தினத்தே கரிநாளாக ேமிழரகள் கதடபபிடிக்க 
த்வண்டும் என்பதே ்வலியறுத்தி  யாழ் பல்கதலக்கழக 
ைாண்வர ஒன்றியத்தினால் விடுக்கபபட்ட அறிக்தகதய 
ஏறறு ்வடக்கு கிழக்கில் உள்ள சிவில் சமூகத்தினரும் 
ஓய்வு்பறற நீதியரசர விக்தனஸ்்வரன் ேதலதையிலான 
ேமிழ் ைக்கள் கூட்டணி கதேந்திரகுைார ேதலதையிலான 
ேமிழ்த் தேசிய ைக்கள் முன்னணி ைறறும் சுதரஷ் 

் ப ப ர ்வ ரி  3 ஆ ம்  தி க தி 
ஞாயிறறுக்கிழதை யாழ் வீரசிஙகம் 
ைண்டபத்தில் இடம்்பறற ஈழ ைக்கள் 
புரட்சிகர விடுேதல முன்னணியின் 
பிரா ந்திய  ைா ந ாட்டில் சிறபபு 
விருந்தினராக கலந்து ்காண்டு ேமிழ் 
ைக்கள் கூட்டணியின் ஸ்ோபகரும் 
்சயலாளர நாயகமுைான திரு 
விக்தனஸ்்வரன் அ்வரகள் ஆறறிய 
நீண்ட உதரயின் முக்கிய பகுதிதய 
கீதழ ேருகின்தறாம். 

எைக்குள் ஒரு்வருக்்காரு்வர முட்டி 
தைாதிக்்காண்டு  எைது இனத்துக்கு 
நாதை குழிபறித்துக்்காள்ளும் நிதலதை 
இனிதைலும் த்வண்டாம் என்தற 
ேம்பி பிரபாகரன் முரண்பட்டு நின்ற 
பல்த்வறு ேமிழ்க் கட்சிகதள தூர 
தநாக்கு சிந்ேதனயுடன் ஒன்றுதசரத்து 
ேமிழ்த் தேசியக் கூட்டதைபதப 
உரு்வாக்கினார. ஆனால், பின்னர 
ேமிழ் தேசிய கூட்டதைபபு ்காள்தக 
ைாறி பிதழயான ்வழியில் ்சல்ல 
முறபட்டதபாது அகில இலஙதக ேமிழ் 
காஙகிரசும் பின்னர ஈ.பி.ஆர.எல்.எவ் 
கட்சியும் ்்வளிதயறி சுய நிரணய உரிதை 
என்ற தகாட்பாட்டின் அடிபபதடயில் 
ேமிழ் ைக்கள் தபரத்வயின் கீழ் 

தம்பி பிரபாகைரன் முரணபட்டு நின்்றவரகை்ை தூரநநாக்குடன் ஒன்றி்ைததவர

ஒரு  ்பாது நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 
அடிபபதடயில் ்சயறபட்டன.  ேமிழ் 
ைக்கள் தபரத்வயினால் நடாத்ேபபட்ட 
“எழுக ேமிழ்” நிகழ்வுகள் உட்பட 
பல்த்வறு  ்சயறதிட்டஙகளில் ஈ.பி.
ஆர.எல்.எவ் எம்தைாடு ஒன்றாக 
உதழத்திருக்கின்றது. ேமிழ்த் தேசிய 
ைக்கள் முன்னணியும் அவ்்வாதற 
உதழத்திருக்கின்றது. 

கடந்ே காலத்தில் நாம் விட்ட 
ே்வறுகதள உணரந்ே்வரகளாக, கடந்ே 
காலத்தில் இருந்து பாடஙகதளக் 
க ற று க் ்க ா ண் ட ்வ ர க ள ா க , 
ஏறறுக்்காள்ளபபட்ட ்காள்தக 
அடிபபதடயில் நாம் பல கட்சிகளுடன் 
இதணந்து ்சயறபடவிருக்கின்தறாம். 
எ ைது   ை க் களின்  நீண்டக ால 
அபிலாதசகதளப பாதிக்கும் ்வதகயிதலா 

அல்லது ் காள்தககளுக்கு முரணாகத்வா 
எம்தைாடு தசரந்து பயணிபப்வர 
எ்வரா்வது ்சயறபட்டால் அ்வரகளுக்கு 
எதிராக நட்வடிக்தக எடுக்கபபடும். 
இேறகு நானும் விதிவிலக்கல்ல . 
அதையவிருக்கும் கூட்டணியின் 
ஒழுக்க விதிகள் ைறறும் புரிந்துணரவு 
உடன்படிக்தக என்பத்வ பறறி 
நாம் விரி்வாக ஆராய்ந்து விதரவில் 
முடிவுகதள எடுபதபாம். கடந்ே 
காலப பிதழகதள நாம் ்ோடரந்தும் 
்சய்யாதிருபபேறகு நாம் யா்வரும் 
தசரந்து உதழக்க முன்்வர த்வண்டும்.

்பாதுைக்கள், கூட்டுக் கட்சிகள், 
சஙகஙகள் ைறறும் நலன்விரும்பிகளின் 
ஆதலாசதனகள் ைறறும் காத்திரைான 
விைரசனஙகதள எல்லாம் சறறும் 
கருத்தில் ்காள்ளாைல் ஒரு சில ேனி 
நபரகளின் விருபபு ்்வறுபபுக்களுக்கு 
அதையத்வ இன்தறய ேமிழ்த் தேசியக் 
கூட்டதைபபு ்ோடரந்தும் ்சயறபட்டு 
்வருகின்றது .  அரச ாஙகத்துடன் 
இணக்கபபடு்வது ஒன்றும் அதுபறறி 
ைக்களுக்கு கூறு்வது இன்்னான்றுைாகத் 
்ோடரந்தும் ஏைாறறு அரசியதலச்  
்சய்து்வருகின்றது. அது எைக்தக உதல 

ஈழமக்கள் புரட்சி்கர விடுதலை முன்்னணியின் மாநாட்டில் விக்்னஸ்வரன் சிறப்புலர
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இலஙல்கயின சுதந்திர தி்னம் தமிழர்்களுககு ்கரி நாள்
சுதந்திர தி்ன எதிர்ப்பு ்பொராட்்டம்

பிதரைச்சந்திரன் ேதலதையிலான ஈழைக்கள் புரட்சிகர 
விடுேதல முன்னணி உள்ளிட்ட ேரபபினர ைாண்வரகளின் 
அறிக்தகக்கு ஆேரவு ்ேரிவித்துள்ள நிதலயில் சுேந்திர 
தினத்துக்கு எதிராக ்வடக்கு கிழக்கு ைறறும் புலம் ்பயர 
தேசஙகளில் நாதள ஆரபபாட்டஙகள் ைறறும்  தபரணிகள் 
முன்்னடுபபேறகான ஒழுஙகுகள் தைற்காள்ளபபட்டுள்ளது. 

இந்நிதலயில் இலஙதகயின் சுேந்திர தினத்தே ஒருதபாதும் 
கரிநாள் என்று அதழபபதே ஏறறுக்்காள்ள முடியாது என்று 
ேமிழ் தேசியக் கூட்டதைபபின் பாராளுைன்ற உறுபபினர 
சுைந்திரன் இன்று கருத்து ்ேரிவித்துள்ளார.
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அந்நியர ஆதிக்கம் தபாரத்துக்தகயர ்வடிவில் 1505 ஆம் ஆண்டு 
்ோடஙகிய தபாது இலஙதகத் தீவில் ேமிழ், சிஙகள இராட்ச்சியஙகள் 
ஆட்சியில் இருந்ேன. பின்னர ஒல்லாந்ேரதும் ஆஙகிதலயரதும் ஆட்சி 
அதிகாரஙகளுக்குள் இலஙதகத் தீவு படிபபடியாக வீழ்ந்து தபானது. 
ஆஙகிதலயரகளது ஆட்சிக் காலத்திதலதய முழு இலஙதகயும் அந்நியரது 
கட்டுபபாட்டுக்குள் ்காண்டு ்வரபபட்டது. ஆஙகிதலயரகதள நிர்வாக 
்வசதிக்காக 1833 இல் முழு நாட்தடயும் ஒதர குதடயின் கீழ் ்காண்டு 
்வந்ோரகள். உறுதியான ஆயுே, அகிம்தச தபாராட்டஙகளின் பயனாக 
இந்தியா 1947 ஆண்டு ஆகஸ்ட் ைாேம் ஆஙகிதலயரகளிடமிருந்து சுேந்திரம் 
அதடந்ே பின்னர ஒபபீட்டளவில் குதறந்ே தபாராட்டஙகதளாடு இலஙதகத் 
தீவுக்கும் 1948 ஆண்டு ்பபர்வரி 4ஆம் திகதி ஆஙகிதலயரகள் சுேந்திரம் 
்வழஙகினாரகள். இலஙதகத்தீவின் சுேந்திரப தபாராட்டஙகளில் ேமிழ்த் 
ேதல்வரகளும் சை அளவில் பஙதகறறாரகள்.

அந்நியரகள் இலஙதகத் தீத்வ முழுதையான ஆட்சி அதிகாரஙகளுக்குள் 
்காண்டு ்வந்ே தபாது இருந்ே அரசுகளின் அடிபபதடயிதலதய 
பிரித்ோனியா, இலஙதகக்கான சுேந்திரத்திதனயும் ்வழஙகி இருக்க 
த்வண்டும். ைாறாக தபாதிய உரிதைகளும் பாதுகாபபரண்களும் இல்லாே 
்வதகயிதலதய ்பரும்பான்தை தேசிய இனத்திடம் சிறுபான்தை தேசிய 
இனம் ோதர ்வாரக்கபபட்டது. இன்னு்ைாரு ்வதகயில் இேதன 
தநாக்கின் இந்தியாவுக்கு பிரித்ோனியா சுேந்திரம் ்வழஙகிய தபாது 
அஙகுள்ள ேதல்வரகளின் உறுதியான நிதலபபாடுகளால் ேஙகளுக்கான 
ஆட்சி அதிகாரஙகதள எவ்்வாறு ்பறறுக் ்காண்டாரகதளா அதேயளவு 
உறுதிதயாடும் தீரக்கேரிசனத்தோடும் எைது ேமிழ் அரசியல் ேதலதைகள் 
்சயறபடத் ே்வறி எைக்கான ஆட்சி அதிகாரஙகதள ்பறறுக் ்காள்ளத் 
ே்வறிவிட்டாரகதளா எனவும் எண்ணத் தோன்றுகின்றது. சிஙகள்வரகளின் 
சூழ்ச்சிக்குள் அன்று வீழத் ்ோடஙகிய ேமிழ் அரசியல் ேதல்வரகள் 
இன்னமும் எழுந்ேபாடாக இல்தல.

1948இல் இலஙதகக்கு சுேந்திரம் கிதடக்கபபட்ட காலத்திலிருந்து 
ோஙகள் ஆட்சிக்கு ்வரு்வேறகாக ைாறி ைாறி சிஙகள ஆளும் கட்சிகள் 
இன்்வறிதயதய சிஙகள ைக்களிடம் ஊட்டி ்வளரத்ோரகள். ேனிச்சிஙகளச் 
சட்டம், ்பௌத்ே ைேத்துக்கான முன்னுரிதை, திட்டமிட்ட சிஙகளக் 
குடிதயறறஙக்ளன பரந்துபட்ட ேமிழர விதராே ்சயறபாடுகளிதலதய 
்ோடரச்சியாக சிஙகள்வரகள் ஈடுபட்டாரகள். இழந்ே ேஙகளது 
இதறதைதய மீட்்டடுக்க ேமிழ் ைக்கள் ்ைன்முதறயிலும் ்வன்முதறயிலும் 
அற்வழியில் நிகழ்த்திய தபாராட்டஙகள் ேன் இலக்தக எட்ட முடியாது 
தபாய்விட்டது. முள்ளி்வாய்க்காலின் பின்னர கடந்ே 10 ஆண்டுகளும் 
இழந்ே எஙகளது இதறதை மீட்புப தபாராட்டம் ைந்ேநிதலயிதலதய 
்வரலாறறின் ஓட்டத்தில் இழுத்துச் ்சல்லபபடுகின்றது.

ேமிழ் ைக்கள் சிறீலஙகாவின் இந்ே சுேந்திர நாதள ேஙகளது சுேந்திர 
நாளாக கருது்வதில்தல. ைாறாக ேஙகளின் ஒபபுேலின்றி ேஙகளின் இதறதை 
சிஙகள்வரகளிடம் தகயளிக்கபபட்ட கரிநாளாகத்வ இேதனக் கருதுகின்றாரகள். 
திட்டமிட்ட சிஙகளக் குடிதயறறஙகளும், ேமிழ் ைக்களின் காணிகளில் 
இராணு்வப பிரசன்னஙகளும், அத்துமீறல்களும், பயஙகர்வாேத் ேதடச் 
சட்டமும், அரசியல் தகதிகளின் சிதற்வாசமும் இன்னும் பலவும் இன்னமும் 
அதே த்வகத்தில் இடம்்பறதற ்வருகின்றன. காணாைலாக்கபபட்ட ேைது 
உறவுகதளத் தேடிய கண்ணீரப தபாராட்டஙகளும், ேைது காணிகளுக்கு 
திரும்ப முடியாே அ்வல ்வாழ்வும், தபாராட்ட ்வடுக்கதளச் சுைந்ேபடி 
்வாழ்கின்ற ்காடிய ்வாழ்வும் இன்னும் பலவும் எஙகளது ைக்கதள 
்வாட்டி ்வதேக்கின்றன.

ோயகம் ்்வளித்்ேரியாே புலனாய்்வாளரகளின் இரும்புப பிடிக்குள் 
சிக்குண்டு கிடக்கின்றது. எஙகளது பண்பாட்டு ஒழுக்கவியல் எல்லாம் 
திட்டமிட்டு நாசைாக்கபபடுகின்றது. எஙகதள இன்வழிபபு ்சய்ே்வரகளி 
தலதய ேஙகி ்வாழும் அ்வல்வாழ்க்தக ோயகத்தில் சபிக்கபபட்டிருக்கின்றது. 
ேஙகதள தேரவு ்சய்ே ைக்களுக்கு உண்தையில்லாே, அ்வரகள் தைல் 
அக்கதறயில்லாே ேதல்வரகள் அரசியல் நாடகம் ஆடிக் ்காண்டிருக்கின்றாரகள். 
பாதிக்கபபட்ட எஙகளது ைக்களுக்கு உேவு்வோக பாசாஙகு ்சய்ேபடி 
ேஙகதள ்வளரக்கும் வியாபாரிகள் கூட்டம் இன்னு்ைாரு புறைாக காலம் 
கடந்து தபாகின்றது. இபதபாோ்வது நாஙகள் விழித்துக் ்காள்ளவில்தல 
என்றால் எல்லாதை தகமீறிப தபாய்விடும்.

நாஙகள் ்வரலாறறு ரீதியாக ்வாழ்ந்ே ோய் நிலத்தில் என்று சுேந்திரைாக 
இதறதைதயாடு ேன்னாட்சி உரிதைதயாடு எஙகதள நாஙகள் ஆட்சி 
்சய்து ்வாழுகின்தறாதைா அதுத்வ எஙகளது சுேந்திர நாளாக அதையும். 
அதனத்து ்வதகயான அடக்குமுதறகளுக்கும் உள்ளாக்கபபடும் எஙகள் 
தபரினம் ்ோடரச்சியாக ேன்னுதடய நிதலபபாட்டில் ்ேளி்வாக 
இருந்து எஙகள் இலக்தக தநாக்கிய கூட்டு முயறசியில் அேன் அக, 
புற சூழ்நிதலகதள சரியாக விளஙகிக் ்காண்டு அேதன தநரத்தியாக 
தகயாளுைாக இருந்ோல் ்வரலாறறின் ஓட்டத்தில் அது ஒரு நாள் 
சுேந்திரம்அதடந்தேதீரும்.

சுதந்திர நாளும் கரி நாளும்

ேமிழ் ைக்களின் எழுபது ்வருடகால 
தபாராட்டம் வீணாகி விடக்கூடாது 
என்பதும் ேமிழ் ைக்களின் தேசியம் 
என்பது பாதுகாக்கபபட்டு ேைது 
பி ர த ே ச த் தி ல்  ே ா த ை  ஆ ட் சி 
்சலுத்தும் ஒரு சுயாட்சி முதறயா்வது 
ஏறபடுத்ேபபடத்வண்டும் என்பதிலும் 
ே மி ழ்  ை க் க ள்  அ க் க த ற ய ா க 
இருக்கின்றனர. இேறகுச் சாேகைான 
சகல சக்திகளும் ஒன்றிதணந்து 
இக்காலத்தின் தேத்வயாகிய புதிய 
கூட்டு முன்னணிதயயும் ைாறறுத் 
ேதலதைதயயும் உரு்வாக்க த்வண்டும்.

காலத்தின் தேத்வகருதி, ேமிழ் 
ைக்களின் நலன்கருதி சகல ேமிழ்த் தேசிய 
சக்திகளும் ஒன்றிதணய த்வண்டும். 
ேமிழ்த் தேசியக் கூட்டதைபபின் 
தோல்வியிலிருந்து நாம் படிக்க 
த்வண்டிய பாடஙகளும் பல உள்ளன. 
முேலில் ஒரு யாபபின் அடிபபதடயில் 
ஒ ழு ங க த ை க் க ப ப ட் ட  கூ ட் டு 
முன்னணியும், ேனது ்காள்தககதளச் 
்சயறபடுத்து்வேறகான உபாயஙகள், 
அேறகான அதைபபு முதறகள் 
என்பனவும் உரு்வாக்கபபடத்வண்டும்.

இன்றிருக்கக்கூடிய சர்வதேச சூழல், 
இலஙதக அரசின் ்்வளிநாட்டுக் 
் க ா ள் தக ,  அ ர ச ா ங க த் தி ன் 
ஏைாறறுத்ேனஙகள், இழுத்ேடிபபுக்கள் 
எ ன் ப ்வ ற றி ன்  பி ன் பு ல த் தி லு ம் 
உள்நாட்டில் ஈழத்ேமிழ் ைக்கள் 
புலம்்பயர ேமிழ் ைக்கள், ேமிழக 
ேமிழ்  ைக் கள்  என்ற  களத்தில் 
நின்றும் இவ்விடயஙகதளக் தகயாள 
த்வண்டிய அ்வசியம் ஏறபட்டுள்ளது. 
அரசியல்்வாதிகள், துதறசார நிபுணரகள், 
சமூக சான்தறாரகதள உள்ளடக்கி 
எைது நகரவுகள் அதைய த்வண்டும். 
இேதன நிதறத்வறற எல்தலாரும் 
ஓரணியில் திரள்த்வாம் என்று ்பபர்வரி 
3ஆம் திகதி ஞாயிறறுக்கிழதை யாழ் 
வீரசிஙகம் ைண்டபத்தில் இடம்்பறற 
ஈழ ைக்கள் புரட்சிகர விடுேதல 
முன்னணியின் பிராந்திய ைாநாட்டில் 
அேன் ்சயலாளர நாயகம் சுதரஸ் 
பிதரைச்சந்திரன் ்ேரிவித்துள்ளார.

்காலத்தின ்தல்வ ்கருதி தமிழ் ்தசிய 
சகதி்கள் ஒனறிலைய ்்வண்டும்
சு்ரஷ் பி்ரமச்சந்திரன்
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சுதந்திர தி்னம் தமிழ் மக்களுககு ்கரிநாள் தாய்க மக்களின ்கருத்துக்கள்
தமிழ் மக்கள் பேரவவயின் இவைததவைவர்களில்  
ஒருவரான ரி.வசநதராஜா

பெப்ரவரி 4 ஆம் திகதி இலங்கயில் பகொண்ொ்பெ்வுள்ள 
சுதந்தி்ர தினமொனது இலங்கயில் உள்ள பெரும்ெொன்ம 
இனததவருக்குததொன அது சுதந்தி்ர தினமம தவி்ர சிறுெொன்ம 
மக்க்்ள பெொறுததவ்்ர குறிபெொக தமிழ் மக்க்்ள பெொறுததவ்்ர 
அவரகளுக்கு எவவொறு சுதந்தி்ரம் தினம்? 

இனறு ஆண்ொணடு கொலமொக எமது தமிழ் மக்கள வொழ்ந்து 
வந்த ப�ொந்த நிலததில் மீணடும் ப�ல்ல முடியொத நி்லயில் 
பதருவில் உள்ளொரகள. அமத மெொல ெ்்தத்ரபெொல் ்கது 
ப�யயபெட் அவரகளி்ம் ஒபெ்்க்கபெட்  உறவுகளுக்கு எனன 
ந்ந்தது என அறியமுடியொத நி்லயில் மக்கள உள்ளொரகள. 
சி்றயில் உள்ள அ்ரசியல் ்கதிகளுக்கு எனன முடிவு எனறு பதரியொமல் 
அவரகளின உறவுகள ஏஙகிக் பகொணடு உள்ளொரகள. தமிழ் பி்ரமத�ஙகளில் 
இனஙகளுக்கி்்யில் மு்ரணெொடுக்்ள ஏறெடுததக்கூடிய �ட்விம்ரொத சிஙக்ளக் 
குடிமயறறஙகள பதொ்ரந்த வண்ணம் உள்ளது. 

இந்த நி்லயில் நிம்மதியறறு இருக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு எஙமக உள்ளது 
சுதந்தி்ரம்? இஙகு சுதந்தி்ரம் எனெது  பெரும்ெொன்ம மக்களுக்குரியமத அனறி 
சிறுெொன்ம �மூகததிறகு இல்்ல எனெமத யதொரததமொகும்.

எபமெொது எமக்கு �கல உரி்மயும் கி்்க்கிறமதொ அதொவது  வ்க்கு கிழக்கு 
இ்்ணந்த நி்ரந்த்ரமொன தீரவு கி்்தது தமிழ் மக்களின  பி்ரச�்னகள  தீரக்பெடடு 
தமிழ் மக்கள உரி்மயு்னும் நிம்மதியு்னும் வொழ்கிறொரகம்ளொ அபமெொது தொன 
எமக்கு உண்மயொன சுதந்தி்ரம். அதுவ்்ர ந்்பெறும் சுதந்தி்ர தினததுக்கும் 
தமிழ் மக்களுக்கும் எந்த �ம்ெந்தமும் இருபெதொக பதரியவில்்ல.

உை்கததமிழ் மாைவர ஒன்றியததின் 
வடககு மா்காை தவைவர 
மணிவணைன் தனுசன்

இலங்க  ஒ ம ்ர  ந ொ டு 
ஒனறுெட் இலங்கக்குள 
தீரவு எனறு  இலங்கயில் 
தமிழரகளின உரி்ம்்ள 
புறந்தளளி உருவொக்கபெடடுள்ள 
புதிய அ்ரசியல் யொபபுக்கு 
நியொயபெடுததி அ்ரசிறகு 
ஆத்ரவொக பி்ரச�ொ்ரம் ப�யயும் 
சி ல ர  ம வ ண டு ம ொ ன ொ ல்  
பெப்ரவரி 04 ஆம் நொ்்ள தமது சுதந்தி்ர தினமொக 
பகொண்ொ்லொம். ஏன  சிஙகக் பகொடி்யத 
தூக்கிப பிடிக்கலொம். ஆனொல் பநஞ்சிமல 
வலிக்்ள சுமந்துபகொணடு தனமொனதது்னும் 
வொழும் எந்த ஒரு தமிழனும் இந்த நொ்்ள 
சுதந்தி்ர தினம் எனறு எறறுக்பகொள்ளமவொ பகொடி 
பிடிக்கமவொ மொட்ொன.  

யதொரததவொதிகள எனறு தம்்மததொமம 
கூறிக்பகொளமவொரக்கும் தமது சுய ப�ொந்த 
நலனகளுக்கொக சிஙக்ள மத�தது்ன இ்ணக்க 
அ்ரசியல் ப�யது பகொளளும் கும்ெலுக்கும் 
என்னப மெொனறவரகளின கருதது சுடப்ரிக்கும் 
. ஆனொல் இது தொன உண்ம எனெ்த எமது 
மக்கள நனகு அறிவொரகள.
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மெ ொ ரவிதிமு்றகளில் நம்பிக்்க்வதது 
பவள்்ளக்பகொடிகளு்ன �்ர்ண்்ந்தவரக்்ள 
சுடடுததளளியமதொடு ெலர கொ்ணொமலும்  
ஆக் க ப ெ ட டுள்ளன ர .  மனன ொ ரி ல்  ெ ல 
நூறறுக்க்ணக்கொன  மனித எலும்புக் கூடுகள 
கணடுபிடிக்கபெடடுள்ளது. அதில் சிறுவரக்ளது 
எலும்புக் கூடுகளும் கொல்கள விலஙகி்பெட் 
எலும்புக்கூடுகளும் பவளிவரும் மத�ததில்  
எவவொறு நொம் சுதந்தி்ர தினத்த பகொண்ொ் 
முடியும்.

வ்ரலொறறில் மனனிக்கமவொ மறக்கமவொ முடியொத 
அநீதிக்்ள தமிழரகளுக்குச ப�யத சிஙக்ள 
மத�ம் இனறு மறபமெொம் மனனிபமெொம் எனறு 
கூறுவ்த உ்ணரவுள்ள எந்த ஒரு தமிழனொலும் 
ஏறறுக்பகொள்ள முடியொது. 

சு த ந்தி ்ர ம்  ம க ட ம் ொ ம்  எனெ த ற க ொ க 
சுடடுததள்ளபெடம்ொம். விடுத்ல மகடம்ொம் 
எனெதறகொக விறகுகள மெொல தறிக்கபெடம்ொம். 
உரி்மக்்ளக் மகடம்ொம் எனெதறகொக விடியொத 
சி்றகளுக்குளம்ள அ்்க்கபெடம்ொம். இதுதொன 
தமிழரகளின வொழ்வொக இருக்கும்மெொது நொம் 
எவவொறு சுதந்தி்ர தினம் குறிதது மெ�முடியும். 

அரசியல் வ்கதி்கவை விடுதவை சசயவதற்கான பதசிய 
அவமப்பின் சசயறோடடாைர அருடதநவத மா.சகதிபவல் 

   இலங்கயின 71 ஆவது சுதந்தி்ரதினம் எனெது தமிழ் 
மக்க்்ள பெொறுததவ்்ரயில் க்றெடிந்த நொள. அதொவது 
ெயஙக்ரவொத  த்்ச�ட்ம் பகொணடுவ்ரபெடடு 40 ஆவது ஆணடு 
இது. தமிழ் மக்களும் அவரகளின அ்ரசியல் மறறும் வொழ்க்்க 
எனென  சி்றயில் தள்ளபெடடு 40 ஆணடுகொலம் ஆகிறது. 

நொஙகள அ்ரசியல் ்கதிக்்ள விடுத்ல ப�யயுமொறு 
மெொ்ரொட்ஙக்்ள முனபனடுக்கும்மெொது அ்ரசு அவரக்்ள 
விடுத்ல ப�யவதில் கொலம் தொழ்ததிவருவமதொடு �ந்மதகததின 
மெரில் தமிழ் இ்்ளஞரக்்ள ்கது ப�யது வருகிறது.  தமிழ் மக்கள எந்தபவொரு 
கொலகட்ததிலும் அச�தது்மனமய இந்த நொடடில் வொழ்ந்துவருவதொல் எவவொறு 
தமிழ் மக்கள சுதந்தி்ரம் எனற வொரத்த்ய உச�ரிக்க முடியும். 

வ்க்கில் தமிழ் மக்கள எவவொறு இன அழிபபு ப�யயபெட்ொரகம்ளொ அமத மெொனற 
இன அழிபபுததொன ம்லயததில் ந்்பெறுகிறது. இந்த சுதந்தி்ர தினம் இந்த 
நொடடில் உள்ள  ஒரு இனததின பகொண்ொட் நொ்ளொகததொன ெொரக்கபெடுகிறது.  
ஒவபவொரு சுதந்தி்ர தினமும் யுதத பவறறி்ய ்வததுததொன பகொண்ொ்பெடுகிறது. 
எந்த ஆயுதம் யுததததில் ெயனெடுததபெட்மதொ அது தொன கொடசிபெடுததபெடுகிறது. 
தமிழ் மக்க்்ள உ்ளவியல்ரீதியொக புணெடுததும் மநொக்கு்ன பகொண்ொ்பெடும் 
தினம்தொன இது சிஙக்ள இனவொத முலொம் பெௌதத மதவொத முலொம் பூ�பெட் 
சுதந்தி்ர தினம் தொன இது. 

இலங்கக்கு வழஙகபெட்தொக கூறபெடும் சுதந்தி்ர தினததிமல தமிழ் மக்க்ளொகிய எமக்கு எபமெொது சுதந்தி்ரம் 
கி்்க்கும் எபமெொது  நொஙகள நிம்மதியொக வொழுமவொம் எனற ஏக்கம்தொன நி்னவுக்கு வருகிறது. இலங்க 
அ்ரசின  மனிதொபிமொனமறற அ்ரசியல் மறறும் ஆடசி அ்மபபில் அடிபெ்் சுதந்தி்ரத்த இழந்து வொழ்ந்து 
வருகிமறொம். இலங்கக்கு சுதந்தி்ரம் கி்்ததிருக்கலொம். ஆனொல் தமிழ் மக்களுக்கு சுதந்தி்ரம் கி்்க்கவில்்ல 
இதுதொன வ்ரலொறு. ெொதிக்கபெட் நொஙகள வீதிகளில் இறஙகிபமெொ்ரொடும் மெொது தமிழ் இனததின மீது ெறறுள்ள 
எவரும் இலங்கயின சுதந்தி்ர தின நிகழ்வுகளில்  ெஙமகறகமொட்ொரகள.

எமக்கொன  சுதந்தி்ரம் எனறொல் அது எமது பி்ரச�்ன தீரக்கபெ்மவணடும். இலங்க தீவில் தமிழ் மக்களின 
உரி்மகள அஙகீகரிக்கபெடடு �னநொயக ரீதியில் ஏறறுக்பகொள்ளபெடடு எமக்கொன  உரி்மகள அ்னததும்   
முழு்மயொக வழஙகபெ் மவணடும். அ்ரசியல் ்கதிகள விடுத்ல, கொணி ஆக்கி்ரமிபபு,  கொ்ணொமல் மெொமனொர பி்ரச�்ன 
என ெல்மவறு பி்ரச�்னக்்ள எதிரபகொணடு இருக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு தீரவு மவணடும். மெொர முடிவுறறு 10 வரு்ஙகள 
ஆகியும்  எமது பி்ரச�்னகள எ்வயும் தீரக்கபெ்வில்்ல. தமிழ் மக்கள மீது மமறபகொள்ளபெட் இன அழிபபுக்கு இதுவ்்ர 
நீதி கண்றியபெ்வில்்ல. �னொதிெதியும் பி்ரதமரும்  அளிதத வொக்குறுதிகள எ்வயும் நி்றமவறறபெ்வில்்ல. எமக்கு 
இ்ழக்கபெட் அநீதிகளுக்குக்கும் எம்மி்மிருந்து ெறிக்கபெட் எமது உரி்மக்்ள பெறறுததருவதறகு �ரவமத�ம் முனவ்ர 
மவணடும் எனெமத இலங்கயின சுதந்தி்ரநொளில் நொம் முன்வக்கும் மகொரிக்்கயொகும்.

வடககு கிழககு இவைநத வலிநது ்காைாமல் ஆக்கப்ேடட தமிழ்க குடுமேங்களின் 
இவைப்ோைர திருமதி பயா. ்கன்கரஞ்சினி 
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வடககு கிழககில் வலிநது ்காைாமல் ஆக்கப்ேடபடாரின் உறவு்கள் சங்கததின் ஊட்க இவைப்ோைர கி.பதவராசா
இலங்கயின சுதந்தி்ர தினத்த தமிழ் மக்க்்ள பெொறுததவ்்ரயில் ஒரு கரிநொ்ளொகததொன ெொரக்கிறொரகள. 

கொலணிததுவ நொடுகள இலங்க தீ்வ ்கபெறறியமெொது இஙகு தமிழரகளும் சிஙக்ளவரகளும் தனிததனியொக 
தமது மத�ஙக்்ள ஆடசி ப�யது வந்தொரகள.  பிரிததொனியொ இறுதியொக இலங்க்ய விடடு பவளிமயறும் 
மெொது எமது உரி்மக்்ளயும் ம�ரதது சிஙக்ளமத�ததி்ம் ்கயளிதது விடடு ப�னறொரகள.  அனறிலிருந்து   
சுதந்தி்ரமறறவரகொக  நொம் வொழ்துவருவதொல் இந்த நொள எவவொறு எமக்கு சுதந்த்ர நொ்ளொக அ்மய முடியும்?  

கொலணிததுவ நொடுகள இலங்கக்கு வரும்மெொது தமிழரகள தஙக்்ள தொஙகம்ள ஆடசி ப�யது சுதந்தி்ரதது்ன 
வொழ்ந்தொரகம்ளொ அந்த நி்ல ஏறெடும் மெொதும் ெொதிக்கபெட் மக்களுக்கு எனறு நீதி கி்்க்கிறமதொ அனறுதொன;  
தமிழரகளுக்கு உண்மயொன சுதந்தி்ர நொ்ளொகும்.

இறுதி யுததம் முடிவுக்கு வந்தமெொது இலங்க அ்ரசில் நம்பிக்்க ்வதது  அ்ர� ெ்்களி்ம் ்கயளிதத எமது பிள்்ளகளுக்கு 
எனன ந்ந்தது எனற எமது மகளவிக்கு  அ்ரசி்ம் இதுவ்்ரயில் ெதில் இல்்ல. கொ்ணொமல் மெொமனொர பி்ரச�்னயில் கொலத்த 
இழுததடிதது  பி்ரச�்ன்ய நீரததுபமெொகச ப�யதறகு அ்ரசு முயறசிக்கிறது. இவவொறு எஙகளுக்கு எதி்ரொக இலங்க அ்ரசு 
பதொ்ரந்து  முயறசிக்கும்மெொது இலங்க சுதந்த்ர தினத்த நொஙகள எவவொறு க்்பபிடிக்க முடியும்? 

இலங்க தீவில் இழந்த எமது சுதந்தி்ரம் எனறு எமக்கு கி்்க்கிறமதொ ெொதிக்கபெமட் எமக்கு எனறு நீதி கி்்க்கிறமதொ 
அனறுதொன  தமிழரகளுக்கு நிம்மதி. 

இலங்க சுதந்தி்ர தினம் எனெது 
�ொதொ்ர்ணமொக தமிழரகளின ெொர்வயில், 
ஆளு்கயொனது பிரிததொனியொவி்மிருந்து 
மெரினவொத �க்திகளுக்கு ்கமொறபெட் 
நொ்ளொகமவ மநொக்கபெடடு வருகினறது.

வ்ரலொறறில் 1948 இறகு முறெட் 
கொலததில் இலங்க தமிழர இனறு 
உள்ள்த தொணடி ெல உரி்மக்்ள 
அ னு ெ வி த து  வ ந் து ள ்ள ன ர . 
எ டு த து க் க ொ ட ் ொ க  பி ரி த த ொனிய 
ஆளு்கயில் �ட்வொக்கததில் இலங்க 
மக்க்்ள பி்ரதிநிதிததுவபெடுததிய 
முதலொவது உறுபபின்ரொக இலங்கத 
தமிழம்ர கொ்ணபெடுகினறொர. 

மமலும் 1915 இல் சிஙக்ள - முஸ்லீம் 
கலவ்ரததில் ்கது ப�யயபெட் 
சிஙக்ள த்ல்மகளுக்கு விடுத்ல 
ப ெ ற று த த ந் த வ ்ர ொ யு ம்  த மி ழ ம ்ர 
க ொ ்ண ப ெ டு வ து ம்  பி ரி த த ொ னி ய 
ஆளு்கயில் தமிழர ஆடசி ெ்ரபபில் 
பெறற உரி்மக்்ள ெ்ற�ொறறுகினறது.

1948 பெப்ரவரி 4இல் இலங்க 
பி ரி த த ொனிய  ஆளு்கயிலிருந்து 
விடுெடடு மெரினவொத �க்திகளி்ம் 
ப�னறதிலிருந்து, கல்மலொயொ மறறும் 
மகொவலி அபிவிருததி திட்ஙகள எனற 
பெயரில் தமிழ் மக்களின வ்க்கு - கிழக்கு 
நிலதபதொ்ரசசி சி்தக்கபெட்து. 1956 
தனிசசிஙக்ள �ட்ம் மூலம் தமிழ் பமொழி 
மெசும் தமிழரகளின அ்ர� மவ்லகள 
ெறிக்கபெட்ன. 1972 மறறும் 1978 
அ்ரசியல் யொபபினூ்ொக அளிக்கபெடும் 
பெௌதத மதததிறகொன முனனுரி்மயொல் 
ஏ்னய மதஙகள ஒடுக்கபெ்லொயின. 
இவவொறு பதொ்ரசசியொக இலங்கயில் 
தமிழரகளின உரி்மகள ெறிக்கபெட்மத 
வ்ரலொறொகும்.

இதன பினனணியிமலமய தமிழரக்ளொல் 
இலங்கயில் இ்ம்பெறும் சுதந்தி்ர 
தின நிகழ்்வ உ்ணரமவொடு ெொரக்க 
முடியொமல் உள்ளது.

ப்கப்ோபுைவு நிைமீடபு பேராடடததின் ஒருஙகிவைப் 
ோைர்களில் ஒருவரான -எஸ்.அரிய்கைா!

ப�ொந்த நிலததில் வொழும் சுதந்தி்ரமறற மனிதரக்ளொக மகபெொபுலவு  
மக்களின வொழ்க்்க அ்மந்துள்ளது. ப�ொந்த நிலததில் வொழும் 
சுதந்தி்ரம் இழந்தும் பதொழில் சுதந்தி்ரம் இழந்தும் வொழக்கதியறறு 
707 ஆவது நொ்ளொக மெொ்ரொடுகினமறொம் பெப்ரவரி 04 ஆம் நொளி்ன 
அதொவது இலங்கயின 71 ஆவது சுதந்தி்ர நொளி்ன கரி நொ்ளொக 
நி்னவிற பகொளகினமறொம். 

எஙகள தொயநிலம் எஙகளுக்கு மவணடும் எனறு எஙகள நிலததில் 
நொஙகள வொழ மவணடும் எனற மநொக்மகொடு சுதந்தி்ரமில்லொத மக்க்ளொக 
இந்த மணணில் வீதிமயொ்ரததில் பதொ்ர மெொ்ரொட்ம் மமறபகொணடு வருகினமறொம்.

நொஙகள இலங்கயின சுதந்தி்ர நொளி்ன துக்கநொ்ளொக கறுபபுெடடி அணிந்து 
நி்னவிறபகொளகினமறொம். இது எஙகள துக்கநொள எஙகள மணணில்  எஙகள 
வீடுகளில் எஙகள பெொரு்ளொதொ்ரத்த ்வதது எபமெொது வொழ்கினமறொமமொ அனறுதொன 
எஙகளுக்கு சுதந்தி்ர நொள. பெப்ரவரி 4 ஆம் நொள கறுபபுபெடடி நொ்ளொக மக்க்்ள 
அணிதி்ரடடி கவனயீரபபி்ன மமறபகொள்ளவுளம்ளொம்.

யாழ் ேல்்கவைக்கழ்க மாைவி -மதியரசன் கிருசாநதினி

கிழககுப் ேல்்கவைக்கழ்க மாைவர ஒன்றியத தவைவர புவனராஜ் யாழ் ேல்்கவைக ்கழ்க  
மாைவன்   

வி.ம்காபசனன்.

இலங்கயிமல சுகந்தி்ரம் பெறறு 71 ஆணடுகள நி்றவ்்ந்து 
விட்  நி்லயிலும் சிறுெொன்ம இனததவ்ரொகிய தமிழரகள தம் 
வொழ்விமல இற்ற வ்்ர சுதந்தி்ரம் எனெது  பெய்ர்ளவில் ம்ரததி்ரமம 
கி்்க்கபெடடிருக்கினறது. குறிபெொக

ெயஙக்ரவொத த்்ச�ட்ம் இனறுவ்்ர தமிழ் இ்்ளஞரகள மீது 
பி்ரமயொகிக்கபெடடு அவரகளு்்ய வொழ்வி்ன சி்றக்குளம்ளமய 
மு்க்கிவிடுவதறகொன ஒரு �ட் ரீதியொன ஆயுதமொகமவ இலங்க 
அ்ர�ொஙகம் அவரகள மீது ப�யறெடுததி வருகினறது.

தமிழ் அ்ரசியல் ்கதிக்்ள ெயஙக்ரவொத த்்ச�ட்ததின கீழ் ்கது ப�யது ெல 
வரு்ஙக்ளொக வி�ொ்ர்்ணகள ஏதுமினறி சி்றபபிடிதது ்வததிருக்கினற அவலமும் 
இஙமக தொன இ்ம்பெறறுக்பகொணடிருக்கிறது. இலங்க சுகந்தி்ரம்்ந்த நொள பதொடடு 
தமிழப பெணகள மீதொன வனபு்ணரவும் தமிழ் இன அழிபபும் இற்றவ்்ர பதொ்ரந்து 
பகொணடிருபெது கொலஙகொலமொக தமிழ்்ர அ்க்கி ஒடுக்கி அடி்மயொக்கபெட் இனமொக 
்வததிருக்க விரும்புவதன பவளிபெொம் ஆகும். இலங்க சுதந்தி்ரம் அ்்ந்த 
நொளபதொடடு இலங்கயில் ந்ந்த கலவ்ரஙகள தமிழரக்்ள இனவழிபபு ப�யயும் 
கலவ்ரஙக்ளொகமவ ந்ந்துள்ளன.இந்த இனவழிபபின உச�மம முளளிவொயக்கொல் 
இனவழிபபு யுததம் இலங்கயின சிறுெொன்ம இனஙகளில் முதன்மயொக இருந்த 
நொம் இனறு மூனறொம் நி்ல்ய மநொக்கி பினதள்ளபெடும்ளவுக்கு எமது உறவுகள 
அழிக்கபெடடு உள்ளொரகள

இந்நி்லயில் இலங்கயிமல சுதந்தி்ரதினம் எனெது தமிழ் மக்களு்்ய ெொர்வயில் 
சுகந்தி்ரம் மறுக்கபெட் ஒரு  கறுபபு நொ்ளொகமவ இருக்கும் எனெது திண்ணம்.

இலங்கயில் பூரவீகமக்க்ளொகிய நொம் இனற்ளவும் ப�ொந்தநொடடுக்குள 
அகதிக்ளொகவும் அடி்மக்ளொகவும் வொழ்ந்துவருகினமறொம் . 
இதறகொனஆதொ்ரஙகள ப�ொல்லித பதரிந்துபகொள்ளமவணடியனஅல்ல. 
இ்வ எல்மலொரும் அறிந்த்வமய.இபெடியொனகொலகட்ததில் 
எமதுசிறுெொன்மச �மூகஙகள இலங்கஅ்ர�ொல் பதொ்ரந்தும் 
அ்க்குமு்றகளுக்குள வொழ்ந்துவருகினறன. 

இத்னச �ரவமத�ததுக்குஉ்ணரததும் வ்கயில் இலங்கஅ்ரசின 
சுதந்தி்ரநொ்ளனறுஎமதுெல்க்லக்கழகததுக்குமுனனொல் பெொதுமக்க்்ளயும் 
ெல்க்லக் கழகமொ்ணவரக்்ளயும் ஒனறுதி்ரடடி ஜனநொயகவழிப மெொ்ரொட்ம் ஒன்றக் 
கிழக்குப ெல்க்லக் கழகததில் மமறபகொள்ளஉளம்ளொம்.
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பெப்ரவரி 4, 1948இல் பவள்ளையன் பவளியயற 
சீ்ரழிக்கும் சிங்களைவர்கள அரிய்ை ஏற, தமிழன் 
வாழ்வு தடம் பு்ரண்டு தததளிக்கிறது. பெப்ரவரி 4, 
1948ல் சிங்களைவர்களுக்கும் விடுத்ை கி்டததுவிடடது 
என்று சிங்களைவர்கள ப்காக்்கரிக்கிறார்கள. நாய�ா 
பவள்ளையனுக்குப ெதில் சிங்களைவர்கள ஆடசியில் 
அ�்ர தமிழன் வ்ரைாறு ்காைாத யெ்ரழி்வ யநாக்கி 
ஏக்்கததில் மூழ்கியுளளைான். சிங்களைவர  விடுத்ை பெற்று 
71 ஆண்டு்கள உருண்யடாட ப்காடியுரி்�, குடியுரி்�, 
வாக்குரி்�, நிைவுரி்�, ப�ாழியுரி்�, பதாழிலுரி்� 
ஆகிய அ்ைத்தயும் இழந்து எம்�ண்ணியையய 
யவய்ராடும், யவரின் �ண்யைாடும் சாயக்்கபெடடுளயளைாம். இந்நி்ை 
பதாடரின் ஈழததில் தமிழன் வாழ்ந்தான் என்ெது பொயயாகி, ெழங்க்தயாய 
�ாறுவது உறுதி. சிங்களைவரி்டயய ஆடசி �ாறும், ்கடசி்கள �ாறும், ஆளும் 
த்ை்�்கள �ாறுவார்கள. ஆைால் ஆளுமிைம் சிங்களை இை�ா்கவும், 
ஆளைபெடும் இைம் தமிழிை�ா்கவுய� பதாடரகிறது. ெல்லிைம் வாழும் நாடடில், 
அதி்கா்ரம் அ்ைததும் குவிந்துளளை ஒற்்றயாடசி எம்்� கூண்யடாடு 
ஒழிததுக்்கடடுவது உறுதி. சிங்களைக் குடியயற்றமும் பெௌதத �ய�ாக்்கலும் 
எம்மிைபெ்ரப்ெச் சுருக்கி எம் தாய்கததின் நிைதபதாடரச்சி்யத துண்டிக்கும். 
எம் பி்ரதிநிதிததுவத்த பெரு�ளைவு ொதிக்கும். 

வடடுக்ய்காட்டயில் விடடுக்ப்காடுக்்காது 1976ல் எடுதத தீர�ாைததிற்கு 
மீண்டும் புதுவடிவம் ப்காடுததால்ததான் எ�க்கு வாழ்வுமுண்டு, வளைமுமுண்டு.

திரு�்ையில் �ணிக்கூடடுக்ய்காபு்ரததிலிருந்த சிங்களைக்ப்காடி்ய இறக்்கச்பசன்று 
உயிரநீதத திரு�்ைததியாகி நட்ராஜனின் வாழ்வு ஈ்்கயின் உச்சததிற்கு 
எடுததுக்்காடடு, எ�க்ப்கல்ைாம் த்ையாய ொட�ா்க அ்�யடடும். நாம் 
எ�து சலு்்க்கள, உரி்�்க்ளைக் ப்கஞ்சிப பெறுகியறாம். ஆைால், எம்மிை 
விடுத்ை என்ெ்த நாய� நி்ைநாடடுயவாம் என்ற விழிபயொடு இருபெது  
தான் விடுத்ைக்கு நாம் ப்காடுக்கின்ற வி்ை. தமிழன் வாழ யவண்டின் 
தமிழன் தன்்ைததாயை ஆளையவண்டும். இதுயவ எம்�்றப�ாழியா்கவும், 
தா்ர்க�ந்தி்ர�ா்கவும் ப்காளளுயவாம். இதுயவ இபபெப்ரவரி 4ஆம் நாளில் 
நாம் எடுக்கும் உறுதிப�ாழி.

“ஈழம் பவல்லும் இ்தக் ்காைம் பசால்லும்” என்ெது எ�து அ்சக்்க 
முடியாத நம்பிக்்்க”

இைங்்க சுதந்தி்ரம் அ்டந்து எழுெதபதாரு ஆண்டு்கள ்கடந்தும் 
பிளைவுெடடு கிடக்கிறது. சுதந்தி்ரததின் பின்ைர சைநாய்கததின் 
ஆடசிக்கு�ாறா்க இைவாத ஆடசி மு்ற்ய சிங்களை யெரிைவாத 
்கடசி்கள முன்பைடுதது வருவ்த இதற்்காை ்கா்ரை�ா்க 
ப்காளளைைாம். இதைால், 1948, 1972, 1978 ஆகிய ்காைபெகுதி்களில் 
ப்காண்டுவ்ரபெடட அ்ரசியை்�பபு திருததங்கள சிங்களை 
இைத்த ய�லும் ய�ம்ெடுததும் வ்்கயிலும், ஏ்ைய இை�க்்க்ளை 
பநருக்கும் வ்்கயிலும் அ்�ந்தை. எையவ இைங்்கயின் 
“ சுதந்தி்ரம்” என்ெது அந்நிய ஆதிக்்கததில் இருந்து யெரிை 
வாதததிற்்காை தாவல் என்யற கூறைாம்.

இைஙவ்கயின் சுதநதிரநாள்  
தமிழர்களுககு ்கறுப்புநாள்.
-்கன்கரவி சுவிஸ்.

எல்பைாரககும பவணடும சுதநதிரம தமிழரசி- பிரிததானியா

 இ ை ங ்்க யி ன் 
வ ்ர ை ா ற் றி ல் 
7 1 ஆ ண் டு ்க ா ை 
த மி ழ ர ்க ளி ன் 
அ னு ெ வ த தி ல் 
சு த ந் தி ்ர ம்  எ ன் ற 
ப ச ா ல்  அ டி ் � 
வாழ்வு என்றபொருள 
ெ ட டு நி ற் கி ற து .  
ஆஙகியையர ,யெரிைவாத சிந்்த 
ப்காண்ட சிங்களைவர ்க்ரங்களில் 
ஆடசிப பொறுபபு முழுவ்தயும் 
ஒபெ்டதத ்கா்ரைததால் தமிழர 
துய்ரம் பதாடர்க்தயா்க நீளகிறது. 
ஆஙகியையர ஆடசியின் இறுதிக்்காைம் 
முதல் இன்றுவ்்ர ொ்ராளு�ன்ற 
அ்ரசியலில் ஈடுெடும் சுயநை தமிழ்த 
த்ை்�்கள விடட தவறு்களும் இந்த 
கீழ்நி்ைக்கு ்கா்ரைம் என்ெ்தயும் 
�றுக்்க முடியாது.  1948இன் பின்ைர 
நி்கழ்ததபெடட அ்ரச ஒடுக்குமு்ற்கள,  
இ்ளைஞர்க்ளை ஆயுதம் ஏந்த ்வததது 
எனும் யதாரததத்த த�து நைனுக்்கா்க 
உை்கம்்கண்டு ப்காளளைாததும், தமிழிை 
ஒழிபபுக்கு  வழிவகுதது வருகிறது. 
எையவ தமிழர்கள ஒருஙகி்ைந்து 
இந்த  மும்மு்ை பநருக்்கடிக்கு  
எதி்ரா்க அணிதி்ரளை யவண்டும்.

இைங்்க அ்ரசால் 
சு த ந்தி ்ர ந ாளை ா ்க 
ப்காண்டாடபெடும் 
பெப்ரவரி 4ம்தி்கதி, 
உ ண் ்� யி ல் 
த மி ழ ர ்க ளி ன் 
இ ் ற ய ா ண் ்� 
அ ந் நி ய ர 
ஆடசியிலிருந்து , 

யெரிைவாத ஆடசியின் ்்க்களுக்கு 
�ாறியநாள .  இத்ை ஓர ்கறுபபு 
நாளைா்கயவ தமிழர்கள நீண்ட வருடங்களைா்க 
யநாக்குகின்றைர. சிங்களை அ்ரசு்களின் 
சி ந்்தயில் ,  சிறுொன்்�யிை்்ர 
ஒடுக்கி்வபெயத த�து சுதந்தி்ரததுக்கும் 
ய�ைாண்்�க்கு�ாை ொது்காபபு 
எனும்ய்காடொடு பிரிக்்கமுடியாத ஒன்றா்க 
்கைந்து கிடக்கிறது. 

இதைடிபெ்டயில் 1 9 4 8  முதல் 
ெல்யவறு வ்்க்களில் சிறுொன்்� 
யதசிய இைங்களின் மீது வன்மு்ற 
ஏவபெடடு  இைடச க் ்கைக்்க ாை 
உயிர்கள ெலிப்காளளைபெடட்�யய 
71 வருட்காை சாத்ையா்க உளளைது.  
இந்நி்ை இன்றும் நிை அெ்கரிபபு, 
�தபெ்ரபபு்்க, ப்கா்ை்கள, ்்கது்கள, 
்கைாச்சா்ர சீரகு்ைவு எை �்றமு்க 
இைவழிபொ்க பதாடரகிறது.  இந்நி்ை்ய 
�ாற்றும் வழிவ்்க்க்ளை தமிழ்ராகிய 
நாம் ஒருஙகி்ைந்து தடுக்்க முற்ெட 
வில்்ையாைால், இைங்்கயில் தமிழர 
என்பறாரு இைம் இருந்ததற்்காை 
அ்டயாளைய� இல்ைாது யொயவிடும்.

சுதந்தி்ர�ண்ணில் சுதந்தி்ரக்்காற்்ற சுவாசிததெடி பிறந்தவர்கள 
நாங்கள  1956இல் இைங்்கப ொ்ராளு�ன்றததில் சிங்களைம்�டடும் 
அ்ரச்கரு�ப�ாழி என்ற சடடம் நி்றயவற்றபெடடு தமிழ்ப�ாழிச் 
சுதந்தி்ரம் ெறிக்்கபெடடது. இையவறுொடு பதரியாத சிறுமியின் 
்கண்முன்யை அநு்ராதபு்ரததில் 1958இல் இைக்்கைவ்ரம் ய்கா்ரத 
தாண்டவம்  ஆடி தமிழிைச்சுதந்தி்ரத்த சீ்ரழிதது பதாடர 
்க்தயாக்கியது. த்ரபெடுததல் எனும்ப்காள்்கயால் 1972ம் 
ஆண்டின்பின்ைர ெடிதத�ாைவர்களின் ்கல்விச்சுதந்தி்ரம் 
அழிந்தது. அதுயவ விடுத்ைப யொ்ராடடததிற்கு வழிவகுததது. 
யாழ்நூை்கததில் 1981இல்வ்ரைாற்றுச் சுதந்தி்ரம் தீக்கி்்ரயாைது. 
2009இல் விடுத்ைச் சுதந்தி்ரம் விைஙகிடபெடடது. இையநயம் அற்ற 
அ்ரசியற்ப்காள்்க்களைால் 71 ஆண்டு்களைாய இைங்்கயில் சிறுொன்்�யிைரின் 
சுதந்தி்ரம் வீைாைது. �னிதயநயம், இைம், ப�ாழி, ெண்ொடு, ்கல்வி, 
பொருளைாதா்ரம், அ்ரசியல் எல்ைாவற்றிலுய� எல்யைாரக்கும் யவண்டும் 
சுதந்தி்ரம்.!

இைஙவ்கயின்“சுதநதிரம”என்ேது அநநிய 
ஆதிக்கததிலிருநது பேரினவாதததிற்கான தாவல்.
ஆனநதகுமார ேரராசசிங்கம அவுஸ்திபரலியா.

தமிழர்கள் ஒருஙகிவைநது 
முமமுவன சநருக்கடிககு எதிரா்க 
அணிதிரைபவணடும 
- ்கவிஞர மாரீசன் ்கனடா.

சுதந்திர தி்னம் தமிழ் மக்களுககு ்கரிநாள் புலம்்பெயர் மக்களின ்கருத்துக்கள்
சிங்கைவர்கள் சிமமாசனம ஏற சசநதமிழன் வாழ்வு 
சின்னாபின்னமாக்கப்ேடடுள்ைது.  
-முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர மா.்கா.ஈழபவநதன்
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சிங்களைவர்களின் முதல் மூதத மூதா்த 
எைக்கூறபெடும் விஜயன் இைங்்கத 
தீவில் ்கால்ெதிக்கும் முன்ைய்ர தமிழரின் 
மூதா்தயர ஆகிய நா்கர, இயக்்கர 
யொன்யறார இததீவில் வாழ்ந்து 
வந்தைர  என்ெது வ்ரைாறு.  அன்்றய  
வடஇந்தியாவின் ைாைா நாடடிலிருந்து 
தைது குரூ்ர பசயல்்களுக்்கா்க  தந்்தயால் 
நாடு்கடததபெடட விஜயன், தைது 
700 யதாழர்களுடன் இைங்்கயில் 
்க்்ரதடடியயொது, அபெகுதி்ய 
குயவனி என்ற  தமிழர முன்ைவள ஆடசி 
பசயதாள  என்ெதும் சிங்களைவர்கள 
�்றக்்கமுயன்று யதாற்ற வ்ரைாறு.  
சிறந்த  வீ்ரனும் சிவெததனு�ாை 
தமிழ்�ன்ைன் இ்ராவைன் இைங்்க்ய 
ஆண்டதும், அவன் இைங்்கயவந்தன் 
எை அ்ழக்்கபெடடதும் தமிழரின்  
எழுச்சிமிகு வ்ரைாறு.

த � க் ப்க ை  ப த ா ன் ்� ய ா ை 
வ்ரைாற்்றயும் உயரிய  ்கைாசா்ரத்தயும், 
பசழிபொை பதான்ப�ாழி்யயும் 
ப ்க ா ண் ட  த மி ழ ர ்க ளி ன் 
வாழ்வும்,  ஆடசியும் ஐய்ராபபிய 
ஆக்கி்ரமிபொளைர்களின் வரு்்கவ்்ர 
இததீவில் நீடிதது நி்ைததிருந்துளளைது 
பவளிபெ்ட.

1505இல் யொததுக்ய்கயரும், 
அதன்பின் ஒல்ைாந்தரும்  
இ த தீ வி ற் கு  வ ந் த ய ெ ா து 
தமிழர்கள த�து ொ்ரம்ெரிய 
வாழ்விடங்க்ளை  தாய� 
ஆடசி பசயத்த  அவர்களின் 
ஆ வ ை க் கு றி ப பு ்க ள 
அறிவிதது நிற்கின்றை. இது 
பதாடரொை ஆவைங்க்ளை 
அவர்கள இன்னும் த�து 
ஆ வ ை க் ்க ா ப ெ ்க ங ்க ளி ல் 
யெணிவருகின்றைர. 

ய ெ ா த து க் ய்க ய ரி ன் 
ஆடசியிலும், பின்வந்த ஒல்ைாந்தரின் 
ஆடசியிலும் தனிததனி இ்ராசதானி்களைா்க 
இருந்த இைங்்கததீவின் பெௌதீ்க 
நிைபெகுதி்கள தனிததனி நிருவா்க 
அைகு்களைா்கயவ  பெரும்ொலும் 
பதாடரந்து யெைபெடடை. இறுதியில் 
பிரிததானிய்ரால் இைங்்கததீவு 
ஆ க் கி ்ர மி க் ்க ப ெ ட ட ய ெ ா து 
இைங்்கததீவின் இ்ராசதானி்கள யாவும் 

ஒருஙகி்ைக்்கபெடடை.

தமிழ் �ன்ைர்கள ஐய்ராபபிய 
ஆக்கி்ரமிபபுக்கு எதி்ரா்க தீவி்ர�ா்கப 
யொ்ராடிைார்கள. இைங்்கததீவில் 
அபயொது இருந்த எந்த சிங்களை 
�ன்ைர்க்ளையும் விட யொரக்்களைங்களில் 
ஆக்கி்ரமிபொளைர்களுக்கு  இவர்கயளை 
பெரும் சவாைா்க இருந்தைர. குறிபொ்க 
ெண்டா்ரவன்னியனும், சஙகிலியனும் 
ெை ்காைங்களில் ்களைங்களில் எதிரி்க்ளை 
புறங்கண்டார்கள.

�ாவீ்ரன் ெண்டா்ரவன்னியன் 
பிரிததானியப ெ்ட்க்ளை ெைமு்ற 
ய த ா ற் ்க டி த த ான் .  அவ ர ்களின் 
ெைம்வாயந்த முல்்ைததீவு ய்காட்டமீது 
தாக்குதல் நடாததி அஙகிருந்த இரு 
பீ்ரஙகி்க்ளையும் ்்கபெற்றிைான். 
யநரவழியில் வீழ்ததமுடியாத  வீ்ர்ை 
துய்ரா்கம் து்ைப்காண்டு  பவள்ளையர 
வீழ்ததிைர.

ெண்டா்ரவன்னியனின் முடிவுடன் 
த மி ழ ர  த ா ய ்க ப  ெ கு தி ்க ளி ன் 
ஆடசியதி்கா ்ரம்   முழு்�யா்க  
பி ரி த த ா னி ய ர  ் ்க ்க ளு க் கு ச் 
பசன்றது. தமிழரின் இ்ராச்சியங்கள 
ய ெ ா ர மு ் ை யி ய ை ய ய  த � து 
இ்றயாண்்�்ய இழந்தை. இவவாறு 
தமிழர்களின் வ்ரைாற்று ரீதியாை 
தாய்க  இ்ற்�்ய  பிரிததானியர்கள 

அடாததா்க அெ்கரிததுக் ப்காண்டைர. 
1796இல்  த�து ஆதிக்்கத்த ஆ்ரம்பிதத 
பிரிததானியர   1833இல் இைங்்கததீவு  
முழு்�்யயும் ஒய்ர ஆடசியின் கீழ் 
ப்காண்டுவந்தைர.

ஒன்ற்்ர நூற்றாண்டு்கள ஆடசிச்பசயத 
பிரிததானியர இறுதியில் 1948இல் 
இைங்்கததீவின் ஒடடுப�ாத த 

ஆடசியதி்கா்ரத்த முழு்�யா்க 
சிங்களை பெௌதத அ்ரசியல்வாதி்களிடம் 
தா்்ரவாரததுவிடடு பவளியயறிைர. 
அவர்கள தமிழர்களிடம் இருந்து 
அ ெ ்க ரி த த  இ் ற ய ாண்்�்ய 
சிங்களைவர்களிடம் தாம்ொளைததில் 
்வததுக்ப்காடுததைர.

இைங்்கததீவின் ெண்்டய வ்ரைாற்று 
ரீதியாை எந்தபவாரு நிய�ங்க்ளையும் 
்கருததில் ப்காளளைாது, எதிர்காை 
ந ற்பதா்ையநாக்கு  எதுவுமின்றி 
இடம்பெற்ற இைங்்கத தீவுக்்காை  
' சுதந்தி்ரம்' என்ற நி்கழ்வு தமிழர 
வ்ரைாற்றில் இ்ரததம் யதாயந்த 
ச்காபதங்களுக்்காை அடிததளை�ா்க 
அ்�ந்தது. இந்த நீதியற்ற சுதந்தி்ரம் 
இைங்்கததீவில் ெல்யவறுெடட 
பி்ரச்ச்ை்க்ளையும் பிைக்கு்க்ளை 
ஏற்ெடுததும் என்ெது பிரிததானியர 
அறியாததல்ை.

இ ை ங்்க த தீ வு க் கு  சு த ந் தி ்ர ம் 
வழங்கபெடடதா்க கூறபெடட அயத 
ஆண்யட பெௌததசிங்களை யெரிைவாதம்  
தமிழர்களின் இருப்ெ இைங்்கததீவில் 
இல்ைாபதாழிக்கும்  தைது ஆடடத்த 
ஆ்ரம்பிததது.

1948இல் சிங்களைப யெரிைவாத 
அ்ரசால்  ப்காடுவ்ரபெடட இைங்்க 
குடியுரி்�ச் சடடததின் அடிபெ்டயில், 
இந்த தீவின் வளைரச்சிக்கும் பிரிததானிய 
பொருண்மிய நைன்்களுக்கு�ா்க  
த�து வியர்வ்யயும் குருதி்யயும் 
ப்காடடி நூற்றாண்டு்களைா்க உ்ழதத 
ஒரு மில்லியன் �்ைய்கததமிழரின் 
வாக்குரி்� ெறிக்்கபெடடது. 

பின்ைர 1964 இல் இந்திய-இைங்்க 
ஒ ப ெ ந் த த தின்  அடிப ெ்டயில்   
350 ,000 தமிழர்கள இந்தியாவிற்கு 
நாடு்கடததபெடடைர. இந்த அநீதி்கள 
எ த்ையும்  ்கண்டுப ்க ாளளை ாது 
்கண்மூடியிருந்தது ,  பிரிததானியா 
தமிழர்களுக்கு இ்ழதத மி்கபபெரிய 
து ய ்ர ா ்க ச் பச ய ை ா கு ம் .  இ ந் த 
துய்ரா்கததிற்கு  தமிழ்தத்ை ்�்களும் 
து்ையொை்�, தமிழர வ்ரைாற்றில்  
மி்கக் ய்கவை�ாைபதாரு  நி்கழ்பவன்யற 
ப்காளளையவண்டும்.

� ் ை ய ்க த த மி ழ ் ்ர 
ஒருவழிெண்ணிவிடட பவற்றிக்்களிபபில் 

சி ங ்க ளை  ய ெ ரி ை வ ா த ம் 
தமிழ்ப�ாழிமீது தைது ்கவைத்த 
திருபபியது.  ஒரு இைததின் 
மி்கமுக்கிய அ்டயாளை�ா்க 
இருபெது அதன் ப�ாழியாகும். 
ப�ாழி்ய இழக்கும் இைம்  தைது 
ஆன்�ா்வ, அ்டயாளைத்த 
இழந்துவிடும். அதன்பின் அவவிைம் 
இருபபிழந்து பிற இைங்களுள 
்க்்ரந்துயொயவிடும். இதுயவ  
உை்க வ்ரைாறு. 

1944இல் ப்காண்டுவ்ரபெடடிருந்த 
தீர�ாைம் தமிழ் ,  சிங்களைம் 
ஆகிய  இருப� ாழி்களுக்கும் 
நிருவா்கச் பசயல்ொடு்களில்  ச� 

தகுதிநி்ை்ய உறுதி பசயதிருந்தது. 
1956இல் இைங்்கயின் பி்ரத�்ராை 
S.W.R.D ெண்டா்ர நாயக்்கா தைது 
முதன்்� யதரதல் வாக்குறுதியின்ெடி 
சிங்களைம் �டடும் சடடமூைத்த 
ப்காண்டுவந்தார. இதன்ெடி சிங்களைம் 
�டடுய� அ்ரசநிருவா்க ப�ாழியா்க 
ஆக்்கபெடடது. தமிழ், ஆஙகிைம் என்ெை 

சுதந்திரம்

எனும்  
சூலாயுதம்

சுடரவன்
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இதயச்சந்திரன்
'சுதந்தி்ர திைம்' எனும் யொது, 

சுதந்தி்ரததிற்்கா்கப யொ்ராடியவர்களின் 
நி்ைவு வரும்.

இைங்்கயில் அபெடியா்க யாரும் 
பெரியளைவில் நி்ைவுகூ்ரபெடுவதில்்ை. 

்க ா ைனிய  ஆதி க் ்க த திலிரு ந் து 
விடுெடும்யொது யெச்சுவாரத்தயில் 
ஈடுெடடவர்கயளை, பின்ைர பி்ரத�்ரா்கவும் 
சு த ந் தி ்ர த ்த ப  ப ெ ற் று த த ந் த 
தியாகியா்கவும் யொற்றபெடுகின்றைர.

அந்த தியா்கச் பசம்�யை, ்கல்யைாயாத 
திடடம் மூைம் கிழக்கில் சிங்களைக் 
குடியயற்றத்த முன்பைடுததார 
என்ெ்த இந்த சுதந்தி்ர திைங்கள 
நி்ைவுெடுததுகின்றை. 

ஈழததமிழர்களின் அ்ரசியல் வாழ்வுச் 
சூழ்ைப பொறுததவ்்ர, இைங்்கயின் 
சுதந்தி்ரதிைம் ப்காண்டாடபெடடதா்க 
வ்ரைாறு இல்்ை.திரு�்ை நட்ராசன், 
சாரளஸ் அன்டனி யொன்ற �ண்ணின் 
�றவர்கள, இைங்்கத யதசியக் ப்காடி்ய 
அடியயாடு நி்ரா்கரிதத நி்கழ்வு்களும் 
ெதிவாகியுளளைை.

 இருபபினும் ஈழததமிழர்க்ளை 
பொறுதத�டடில், தாய �ண்ணின் 
மீடபிற்்காய ்களை�ாடி வீ்ர�்ரை�்டந்த 
ெல்ைாயி்ரக்்காை �ாவீ்ரர்களின் தியா்கம் 
நி்ையாைது.அவர்கள எ�திைததின் 
சு த ந்தி ்ர ததி ற் ்க ா ்க  வி்தய ாகிப 
யொைவர்கள.அபெடி இருக்்்கயில், 
எவவாறு அடக்கும் யெரிைவாத 
அதி்கா்ரவரக்்கததின் சுதந்தி்ர திைத்த, 
ஒடுக்்கபெடும் தமிழ்த யதசிய இைம் 
ப்காண்டாட முடியும்?.

 நல்லிைக்்க அ்ரசியல் யெசும் 
ச்ரைா்கதி அ்ரசியல்வாதி்களுக்கு, 
சிங்களைததின் சுதந்தி்ர திை நி்கழ்வு்கள 
யத்வபெடைாம். �க்்களின் வாக்கு்க்ளைப 
பெற்று, சலு்்கக்்கா்க அ்ரசியல்பசயயும் 
பி்ரமு்கர்கள ்கைந்து ப்காளவார்கள. 

முன்பு யசானியாவின் ்கண்்களில் 
்கரு்ை ஒளியி்ைக் ்கண்டது யொை, 
்ரணிலின் ஒற்்றயாடசி அ்ரசியல் 
சாசை வ்்ரபில்  ச�ஸ்டி்யக் ்கண்ட 
ப்காடு்�யாை  விடயங்களும்இபயொது 
பசால்ைபெடுகிறது. 

2 0 0 9  ஆண்டிற்குப பின்ை்ராை 

த மி ழ்  ய த சி ய  அ ்ர சி யை ாைது , 
நாடாளு�ன்றம் �ற்றும் �ா்காை ச்ெ 
வாக்குவஙகி யொடடிய்ரசியலிற்குள 
மூழ்கிவிடடது . ' ஏ க் கி ய  ்ர ா ஜ ய ' 
விவாதங்களுக்கு இ்டக்்காை ஓயவு 
கி்டதத நி்ையில், அபிவிருததி 
அ ்ர சியலில்  ்களைமி றஙகியுளளைது 
கூடட்�பபு.

அதுவும் அடுதத யதரதல் வ்்ரயய  
இது நீடிக்கும் என்று எதிரொரக்்கைாம்.
்ரணிலின் அதி்கா்ரததின் 
கீழ்வரும் இந்த வடக்கு 
கிழக்கு அபிவிருததி 
ச ெ ா க் ்க ளு க் கு , 
ஒருஙகி்ைபொளைர்கள 
நி ய � ை ம் 
நடந்துளளைது.'யசாறா..
சு த ந் தி ்ர � ா ? ' , ' 
அ பி வி ரு த தி ய ா . . . 
தீரவா?' என்று வீ்ர 
முழக்்கமிடடவர்கள, 
உளளூ்ராடசிச்ெ 
வீ ழ் ச் சி ய ய ா டு 
அபிவிருததிக்கு தாவி 
விடடைர .  அதன் 
ஆ யு ளு ம்  கு று கி ய 
்காைந்தான்.

 இருபபினும் இந்தத தாவலுக்கும் 
ஒரு வி்ை உண்டு.சிங்களைததின் சுதந்தி்ர 
ப்காண்டாடடததில் சிங்கக்ப்காடி்ய 
உயரததும்யசா்கமும் நி்கழைாம்.அதயதாடு 
ஐநா �னித உரி்�ப யெ்ர்வயில் 
்க ா ை நீடி பபி ற் கு  ் ்க ய் ச க் கு ம் 
ப்காடு்�யா்கவும்ருக்்கைாம்.்ரணிலின் 
ஆடசி்யக் ்காபொற்றியதற்கும், வடக்கு 

இனவழிப்பின் விளிம்பில் தமிழ் மக்கள்...  
சுதந்திரதினம் யாருககு?

கிழக்கு அபிவிருததி திடடத்தப 
பொறுபயெற்றதற்கும் பதாடரபு உண்டு.
அதுதான் அஙகு நடந்த யெ்ரம்யெசும் 
நி்கழ்வு.கூடட்�பபின் அ்ரசியல் 
இருபபிற்கு அவசிய�ாை யத்வயா்கவும் 
இது இருக்கிறது. 

கூடட்�பபிற்கு எதி்ரா்க உருபபெறும் 
ெை�ாை எதிரபெ்ரசியல் குறிதத ்கவ்ை, 
அதன் பசயற்ொடடார்கள  �ததியில் 
ஏற்ெடுவத்ையும் அவதானிக்்க முடிகிறது. 

இபயொது பதாடரும் நல்லிைக்்க 
ச ்ரைா ்கதி  அ ்ரசியல்  ய ெ ா க்கு 
நீடிக்கு�ாயின், �ாற்று அ்ரசியலின் யத்வ 
தவிரக்்கமுடியாதது யொைாகிவிடும்.

 அவவாறாை �ாற்று அ்ரசியல் 
தளை�ாைது பி்ராந்திய வல்ைான்்களின் 
நைனுக்கு சாத்க�ா்க அ்�யாத 
அயதயவ்ளை அவர்களுக்கு சிக்்க்ையும் 
ப்காடுக்கும்.சிங்களைததின் 'ச�ஷ்டி' 
ப்காடாக்்கண்டன் நி்ை்யயும் 
, ' ஒற்்றயாடசி '  விடாக்்கண்டன் 
நி்ை்யயும் ்கவைததில் ப்காளளும் 
இைங்்கயில் த்ையிடும்வல்ை்ரசு்கள, 
தமிழ்த யதசியஇைததின் அ்ரசியல் 
அபிைா்சயயாடு இைஙகிப யொவது 
்கடிை�ா்க இருக்கும்.

 இ ந் நி ் ை யி ல் ,  எ � க் கு ச் 
ச ா த ்க � ா ை  ச ர வ ய த ச  சூ ழ ல் 
உருவாகிறபதன்கிற  எதிரவுகூறல் 
எவவளைவு அெதத�ாைது என்ெத்ை, 
்�ததிரியார  சைாதிெதியாகிய 
ஆடசி�ாற்ற்காைததிலிருந்து புரிந்து 
ப்காளளைைாம்.

 ஆ்கயவ அடிபெ்டக்ய்காடொடடில் 
ெற்றுறுதி ப்காண்ட, ெை�ாை  �ாற்று 
அ்ரசியல் தளைததின் அவசியம், �க்்களின் 
பொதுபபுததியில் உை்ரபெட யவண்டும்.
பவறு�யை யதரதல் அ்ரசியல் ொ்த 
�டடும் அத்ை உருவாக்குப�ை 

எதிரொரக்்க முடியாது. �க்்கள தி்ரள 
அ்ரசியல் இயக்்கததின் இருபபும் இஙகு 
அவசிய�ாகிறது.

 ஒடுக்குமு்றயாளைர்களின் சுதந்தி்ர 
திைததில், அடக்்கபெடும் தமிழ்த யதசிய 
இைம் ்கவைததில் ப்காளளை யவண்டிய 
விவ்கா்ரம் இதுவா்க இருக்கும்.
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புதத  பெரு�ான் அசரீரியா்க 
இைங்்கயின் ஆடசியாளைர்க்ளைப 
ொரதது ொடுவதுயொல் ஒரு பி்ர்�.

்கலிங்கததுப யொரில் பவற்றிபெற்ற 
அயசா்க சக்்க்ரவரததி யுதத ்களைத்தப 
ொர்வயிடட பின்ைர, �ைம் பவதும்பி 
இவவளைவு ஜீவ்ராசி்கள �்ரை�்டவதற்கு 
நான் ்கா்ரை�ாகிவிடயடைா? இந்தப 
யொரில் நான் என்ை பவற்றி்ய 
அ்டந்துவிடயடன்? இதைால் யாருக்கு 
என்ை ெயன்? எைது சாம்்ராச்சியம் 

விரிவ்டந்துளளைது. ஆைால் இந்நாடடு 
�க்்கள? இபெடி ெை ய்களவி்களுடன் 
வைம் வரு்்கயில் புததசன்னியாசி 
ஒருவ்்ரச் சந்திக்கின்றான். அவர 
ஆ்ச்யவிடு எல்ைாம் சரியாகிவிடும் 
என்கிறார.

ச ா துவின்  ச ா ந் த � ாை  கு ்ரல் 
சிந்திக்்க ்வக்கிறது. அயசா்கனின் 
�ைம் �ாறுகிறது. தைது �்கன், �்கள, 
தளைெதி ஆகியயா்்ர இைங்்கக்கு 
அனுபபி புதத �தத்தப ெ்ரபபுகிறான். 
அவவ ாறு  ஆ் ச்ய த  து ற ந் து 
�க்்க்ளை நல்வழிபெடுததுவதற்்கா்க 
இந்தியாவிலிருந்து இைங்்கக்கு இறக்கு�தி 
பசயயபெடட �தம்தான் பெௌதத �தம். 
இன்று அது எபெடி பசயற்ெடுகிறது?

�தம் பிடிதத �தம் இைங்்க்ய 
ஆடசி பசயகிறது. ஆடசியாளைர்கள 
அந்த �தததிற்கு உ்ரமூடடுகின்றைர. 
ஆ்ச்யத துறக்்க யவண்டிய பெௌதத 
துறவி்கள த�து அதி்கா்ரத்தக் 
்காடடுவதற்்கா்க த�து �தத்தக் 
்க்டபபிடிக்்காத �க்்கள �ததியிலும் 
வி்கா்்ர்க்ளை அ்�க்்க முற்ெடுகின்றைர. 

அதற்்கா்க தமிழ் �க்்களின் ்காணி்க்ளைக் 
்கெளீ்க்ரம் பசயகின்றைர. இதற்கு 
இைங்்க அ்ரசின் ச்கை அதி்கா்ர 
வ ர க் ்க மு ம்  து ் ை பு ரி கி ன் ற து . 
தமிழ் �க்்கள பதான்றுபதாடடு 
வழிெடடுவரும் வைக்்கததைங்களும் 
அெ்கரிக்்கபெடடு அவர்களின் �த 
நம்பிக்்்க நிரமூை�ாக்்கபெடடு அஙகு 
புததர பெரு�ான் சி்ைவடிவில் 
அ�ரததபெடடு பெௌதத துறவி்களுக்கு 
முடிசூடடபெடுகிறது.

இ த த ் ்க ய  ப ெ ௌ த த 
� த � ய � ா க் ்க லு க் கு 
வைவளை  தி்ைக்்களைம் , 
பதால்பொருள தி்ைக்்களைம், 
வைஜீவ்ராசி்கள ெரிொைை 
தி்ைக்்களைம், ொது்காபபுத 
தி்ைக்்களைம் என்னும் ெை 
தி்ைக்்களைங்களும் உதவி 
புரிகின்றை .  இவற்றி ற்கு 
ஜ ை ா தி ெ தி ,  பி ்ர த � ர 
உளளிடயடாரின் ஆசி்களும் 
கிடடுகிறது. இந்த அழகில் 
இந்த நாடடில் அ்ைதது 
�க்்களும் நல்லிைக்்கததுடன் 
வ ா ழ ய வ ண் டு ம்  எ ன் று 
'சாததான் யவதம் ஓதுவ்தப 
யொன்று' அ்ரசாங்கம் கூறுகிறது.  

பு த த ரு ட ன்  த மி ழ் ப 
பி ்ர ய த ச ங ்க ளி ல்  அ ்ர ச 
அனுச்ர்ையுடன் சிங்களைக் 
குடியயற்றமும் ந்டபெறுகிறது.  
தமிழ் கி்ரா�ங்களின் அழகிய 
பெயர்கள அந்த �க்்களுக்குச் 
சற்றும் ெரிச்சியமில்ைாத சிங்களை 
ப�ாழிக்கு �ாற்றபெடுகின்றை.

ஏற்்கையவ முல்்ைததீவு 
�ாவடடததில் �ைைாறு என்ற 
அ்ழக்்கபெடட தமிழ் கி்ரா�ம் 
பவலிஓயா என்று பெயர 
�ாற்றம் பசயயபெடடுளளைது. 

யுததததிற்குப பின்ைர வன்னி யுததத்தத 
த்ை்�யயற்று நடததிய தளைெதி்களில் 
ஒருவரின் பெயரில் ஜை்கபு்ர என்னும் 
கி்ரா�ம் உருவாக்்கபெடடுளளைது. 

அ்ைதது �க்்களும் சுத ந்தி்ர 
உைரவுடன் வாழ்வதற்்கா்க ்காைனி 
ஆதிக்்கததிடமிருந்து இைங்்க விடுத்ை 
அ்டவதற்கு அய்ராது உ்ழதத 
தமிழிைத்த  அடி்�பெடுததி , 
இைங்்கததீ்வ சிங்களைததீவா்க 
�ாற்றுவதற்கு சிங்களை யெரிைவாதி்கள 
்க ங ்க ை ம்  ்க ட டி  ப ச ய ற் ெ ட டு 
வருகின்றைர. இத்ைத தடடிக்ய்கடட 
தைது பசாந்த நாடடு �க்்களைாை 
தமிழ் �க்்களமீது ்கலிங்கததுபயொ்்ர 
ஒதத யுததத்த நடததி அதில் பவற்றி 
பெற்றுவிடடதா்க தைக்குததாயை 
�குடம் சூடடிக்ப்காண்டது. இத்ை 
வ்ரைாற்றில் இடம்பெறச் பசயவதற்்கா்க 
�கிந்த்ராஜெக்ச தைது �்கன் நா�ல் 
்ராஜெக்சவின் பெயரில் நா�ல்்க� என்னும் 
ஒரு கி்ரா�த்த உருவாக்கியுளளைார.

இ்வ தவி்ர யவறு பெயர்கள 

்வக்்கத பதரியாததைாயைா,  அல்ைது 
தமிழர ெகுதி்க்ளை ஆக்கி்ரமிதது 
சிங்களை�ய�ாக்கியுளயளைாம் என்ெ்தக் 
்காடடுவதற்்கா்கயவா ெை தமிழ் 
கி்ரா�ங்களின் பெயர்க்ளை யந்ரடியா்க 
சிங்களைததில் ப�ாழிபெயரததுளளைைர. 
உதா்ரை�ா்க ப்காக்கு பவளி - 
ப்காக்ப்கலிய, ெதிவில் குளைம் - ெதிவியா 
குளை�, முதலிக்குளைம் - ப�றாபவௌ, 
பெரியகுளைம்-நா�ல்வதத, ெடடிபெ்ளை 
-  ்கல்யைாயா ,  புட்வக்்கடடு - 
சா்க்ரபு்ர, அம்ொள ஏரி - அம்ொ்ற, 
கு�்ரக்்கட்வ - ய்கா�்ரங்கடபவை, 
பெரியவிைாஙகுளைம் - �்காதிவுல்பவௌ, 
ெனிக்்கடடி முறிபபு - ெனிக்்கடடியாவ 
எை �ாற்றபெடடுளளைை. இ்வ சிை 
உதா்ரைங்கள �டடுய�. ெடடியல் 
நீண்டு பசல்கிறது.

அ ண் ்� யி ல்  மு ல் ்ை த தீ வு 
�ாவடடததின் பசம்�்ை நீ்ராவியடி 
பிள்ளையார, வவுனியா வடக்கின் 
பவடு க்கு ந ா றி �்ை ,  கு ரு ந்தூ ர 
�்ை, வவுனியா பி்ரயதச பசயை்கப 
பிரிவிற்குடெடட ்கல்லு�்ை ஆகிய 
பிள்ளையார ய்காயில்்களில் புதிதா்க புததர 
சி்ை்கள ்வக்்கபெடடுளளைை. இவற்்ற 
ய�பைழுந்தவாரியா்கப ொரததால் 
ஏயதா தமிழ் ய்காயில்்களில் பெௌதத 
சின்ைங்கள ்வக்்கபெடுவதுயொன்றும் 
தமிழ்ப பெயர்கள சிங்களைப பெயர்களைா்க 
�ாற்ற�்டவது யொைவும் இதைால் 
என்ை வந்துவிடபயொகிறது என்றும் 
எண்ைத யதான்றும்.

வவுனியா �ாவடடம் நான்கு பி்ரயதச 
பசயை்கங்க்ளை உளளைடக்கியது. அ்வ: 
1. வவுனியா பி்ரயதச பசயை்கம், 2. 
வவுனியா வடக்கு பி்ரயதச பசயை்கம், 
3. பவங்கை பசடடிகுளைம் பி்ரயதச 
பசயை்கம், 4. வவுனியா பதற்கு பி்ரயதச 
பசயை்கம் என்ெைவாகும். வவுனியா 
பதற்கு பி்ரயதச பசயை்கம் சிங்களை 

அவனதது  ம க ்களும  சு த ந தி ர 
உைரவுடன் வாழ்வதற்கா்க ்காைனி 
ஆதி க ்க த தி ட மிரு நது  இைஙவ்க 
விடுதவை அவடவதறகு அயராது 
உவழதத தமிழினதவத அடிவமப்ேடுததி, 
இைஙவ்கததீவவ சிங்கைததீவா்க 
மாறறுவதறகு சிங்கை பேரினவாதி்கள் 
்கங்கைம ்கடடி சசயறேடடு வருகின்றனர.

்கணிதன்
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முற்றா்கப புறந்தளளைபெடடை.

அததுடன் தமிழர்களின் பூரவீ்க 
நிைங்க்ளை சூ்றயாடும் நுடெ�ாை 
தி ட ட ங ்க ள  தீ ட ட ப ெ ட டு 
அ்வ நி்றயவற்றபெடடை. 
விவசாயக்குடி யயற்றங்கள 
எ ன் ற  ய ெ ா ர ்வ யி ல்  
சிங்களைக்குடியயற்றங்கள தமிழர 
வாழ் விடங்க்ளை விழுங்கத 
பதாடஙகிை.  ெடடிபெ்ளை  
எைபெடட தமிழரின் பூரவீ்க 
நிைபெகுதி '்கல்யைாயா' எை 
சிங்களைக் குடியயற்றபெகுதியா்க 
�ாறதபதாடஙகியது. 

இவற்றிலும் திருபதிப்காளளைாத 
சிங்களை யெரிைவாதம் தமிழ்்ர யந்ரடியா்க 
ப்கான்பறாழிக்கும் நி்கழ்ச்சிநி்ர்ை 
்்கயிபைடுததுக்ப்காண்டது. 

1 9 5 6ஆம்  ஆண்டு ஆனி�ாதம் 
11ஆம் தி்கதி  தமிழர  ்கல்யைாயா 
ெகுதியில் மி்கததிடடமிடட மு்றயில் 
ய�ற்ப்காளளைபெடட ெடுப்கா்ை 
நடவடிக்்்கயில் 1 5 0  அபொவித 
தமிழ்பபொது�க்்கள ப்கால்ைபெடடைர. 
அ வ ர ்க ளி ன்  ப ச ா த து க் ்க ள 
சூ்றய ாடபெடடு  எஞ்சிய்வ 
எரிததழிக்்கபெடடை. இது யொன்ற 
தமிழருக்கு எதி்ராை ெடுப்கா்ை்கள 
1958 இலும் இடம்பெற்றை. இதில் 
300இற்கும் அதி்க�ாை தமிழர்கள 
ெடுப்கா்ைபசயயபெடடைர.

தமிழர  வா க்குரி்�பெறிபபு , 
ப�ாழிபபுறக்்கணிபபு, நிைபெறிபபு, 

உயி்ரழிபபு எை சுதந்தி்ரததின் பெய்ரால் 
சி ங ்களைம்  தைது  இைவழிப்ெ 
இ்டவிடாது பசயதுப்காண்டிருந்தது.

அ டு த து  த மி ழ்  � க் ்க ளி ன் 
ப ெரும்பச ா த த ாை   ்க ல்வியில் 
்்க்வக்்கபெடடது.  1971இல் ்கல்வி 
த்ரபெடுததல் சடடத்த அமுைாக்கிய 
சிறிைங்கா, தமிழ் இ்ளையயாரின் ்கல்வி 
வாயப்ெப ெறிததுக்ப்காண்டது

இவற்றிற்கும்ய�ைா்க  1 9 7 2இல் 
புதிய அ்ரசியல் அ்�பபின் மூைம்  
இைங்்கக்கு சிறிைங்கா என்ற பெௌதத 
சிங்களைபபெயர சூடடபெடடது. பெௌதத 
�தததிற்கு சிறபபுரி்� வழங்கபெடடது. 
இந்த அ்ரசியல் யாபபு எஞ்சியிருந்த 
அற்ெபசா ற்ெ  உரி்�்க்ளையும் , 
தமிழர்களிடமிருந்து ெறிதபதடுக்கும் 
ஒன்றா்கவும் அ்�ந்தது.

இதுவ்்ர சுதந்தி்ரததின் பெய்ரால் தமிழ் 

இைததின்மீது இ்ழக்்கபெடட 
அதத்ை அநீதி்களுக்கும் எதி்ரா்க 
தமிழர்கள த�து அகிம்்சரீதியாை 
எதிரப்ெ�டடுய� ்காடடிவந்தைர. 
தமிழர்கள த�து கு்றந்தெடச 
உரி்�்களுக்்கா்க ்்கயயந்திய 
யொபதல்ைாம், யெரிைவாதி்கள 
அவற்்ற வன்மு்றப்காண்டு 
அடக்கிைர. 

இறுதியா்க  தைது இழந்த 
இ்ற்�்ய மீடபடடுததால் 
அன்றி  தமிழருக்கு சுதந்தி்ரம் 
கிடடாது என்ற முடிவிற்கு தமிழிைம் 
வந்தது. முளளிவாயக்்கால் வ்்ர 
ெல்ைாயி்ரம் உயிரப்காடுதது 
தைது இ்ற்�்ய நி்ைநிறுதத 

யொ்ராடியது. அந்த யொ்ராடடம் 
உ ை ்க  வ ல் ை ா தி க் ்க  கூ ட ட ா ல் 
அ்�தியாக்்கபெடடாலும்   தமிழர 
இ்ற்� மீடபுதபதாடரபில் அது ஒரு 
உறுதியாை அடிததளைத்தத  தந்துளளைது.

இ்ற்�மீடபு என்ெதற்்காை 
வ ழி மு ் ற ்க ள  � ா று ெ ட ை ா ம் . 
ஒவபவாரு ்காைதது உை்க ஒழுஙகின் 
தாக்்கததிற்கு உடெடடு,  அ்வ 
யவறு வடிவங்கள எடுக்்கைாம். இந்த 
இ்ற்�்ய நி்ைநிறுதத தமிழிைம் 
ஒன்றி்ைந்த சக்தியா்க சாததிய�ாை 
வழி்கள அ்ைததிலும் பதாடரந்து 
முயற்சி்க்ளை ய�ற்ப்காளளையவண்டும். 
இழந்த இ்ற்�்ய தமிழர்கள 
மீளைப பெறும்வ்்ர   உண்்�யாை 
சுதந்தி்ரத்த அவர்கள அனுெவிக்்க 
முடியாபதன்ெயத நிதரசைம்.

7 Ý‹ ð‚è ªî£ì˜„C  சுதந்திரம் எனும் சூலாயுதம்

அதத்ன அ்க்குமு்ற
அ்ொவடிததனஙகளின
ஒடடு பமொதத அ்்யொ்ளமொய
கொறறில்�கிறது ஒரு பகொடி.....

கட்ம் கடடிச சிறு இனஙக்்ள
பவட்த துணிந்த பவறிமயொடு
்ரததக் க்ற நி்றந்த க்ரம் பகொண்
வொம்ளந்திய சிஙகம் ஒனறு
சுதந்தி்ரததின அ்்யொ்ளமொய.....

வலியொர தொபமனறும்
மறறவப்ரல்லொம் நலிவு்்மயொ்ரொய 
வொயபெொததி நிறக ்வததுப
பெரு்ம பகொண்ொடும்

கய்ம நி்றந்த மெரினவொதப
புதது்ணரமவ இந்தச சுதந்தி்ர விழொ....

வ்ரலொறும் வல்ல்மயும் பகொண்
பெரு்மமிக்க இனபமொன்றக்
பகொனறு குவிதத ஆனந்தக்களிபமெொடு
அ்ரஙமகறும் ஆரியப பெருவிழொ....

இதது்்ண துயர க்ந்தும்
அதத்ன அ்க்குமு்றக்பகதி்ரொகவும்
உலக முறறததில் நினறெடி 
தன சுதந்தி்ரத்தப ெ்ற�ொறறி
சிஙகக் பகொடியின மகொ்ரமுகம் கொட்
உறுதி பகொளகிறது தமிழினம்......

கொந்தள -

உஙகள சுதந்தி்ர தினம்
எஙகளுக்கு நி்னவுெடுததுவது 
இன அழிப்ெயும் 
நிலப ெறிப்ெயுந்தொன
உஙகள மதசிய கீதததில்
 நொஙகள மகடெது 
பகொனபறொழிக்கபெட்
எஙகள மக்களின கதறல்க்்ளததொன..
உஙகள சிக்கக் பகொடியில்
 நொஙகள கொணெது 
குதறபெட் எம்மவரின
குருதி்யததொன....
எபெடி முடியும் எனனொல்
உனனு்ன 'சுதந்தி்ர தினம்' பகொண்ொ்.

- வனனிமகன-

எப்படி முடியும் என்னால் க�னாரமு�ம் �னாட்ட உறுதி க�னாள்கிறது தமிழி்ம்

இலஙதகயின் 71ஆ்வது சுேந்திர தினம் நாதள ்காண்டாடப 
படவுள்ள நிதலயில் அந்ே நாதள கரிநாளாக நிதனவு 
்காள்ளவிருபபோக, தகபபாபபுலவு நிலமீட்பு தபாராட்டத்தில் 
ஈடுபட்டுள்ள ைக்கள் ்ேரிவித்துள்ளனர.  

“எஙகள் ோய்நிலம் எஙகளுக்கு த்வண்டும் என்றும் எஙகள் 
நிலத்தில் நாஙகள் ்வாழ த்வண்டும் என்றும் தநாக்தகாடு, 
எஙகள் நிலத்தே தகட்டு, இலஙதகயின் சுேந்திர தினத்தில் 
சுேந்திரமில்லாே ைக்களாக நாம் இந்ே ைண்ணில் வீதிதயாரத்தில் 
்ோடர தபாராட்டம் தைற்காண்டு ்வருகின்தறாம். இம்முதற 
இலஙதகயின் சுேந்திர நாதள துக்கநாளாக, கருபபு பட்டி 
அணிந்து நிதனவு ்காள்ளவிருக்கிதறாம். இது எஙகள் 
துக்கநாள். எஙகள் ைண்ணில், எஙகள் வீடுகளில், எஙகள் 
்பாருளாோரத்தே த்வத்து எபதபாது ்வாழ்கின்தறாதைா 
அன்றுோன் எஙகளுக்கு சுேந்திர நா்ளனவும் குறிபபிட்டுள்ளனர.

சுதந்திர தினம் எமக்கு கரிநாள்! - ககப்ாபபுலவு மக்கள் 
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9 Ý‹ ð‚è ªî£ì˜„C  ஆ்ை்ை நானா வைரக்கைச் சைான்நனன் அழி்வ நானா சையைச் சைான்நனன்

�க்்கள பசறிந்துவாழும் பி்ரயதசம். 
யுததததிற்குப பின்ைர, வவுனியா 
�ாவடடததின் ஏ்ைய தமிழ் பி்ரயதச 
பசயை்கப பிரிவு்களிலிருந்தும் சு�ார 
47.30 சது்ர கி.மீ ெ்ரபெளைவு நிைம் 
அெ்கரிக்்கபெடடு வவுனியா பதற்கு 
சிங்களைப பி்ரயதச பசயை்கததுடன் 
இ்ைக்்கபெடடுளளைது .  இதில் 
அதி்கெடச�ா்க வவுனியா வடக்கிலிருந்து 
23.6 சது்ர கி.மீ ெ்ரபெளைவு ்காணி 
பிரிதபதடுக்்கபெடடு ய�ற்ெடி பி்ரயதச 
பசயை்கததுடன் இ்ைக்்கபெடடுளளைது. 
ஏற்்கையவ வவுனியா பதற்கு பி்ரயதச 
பசயை்கததின் எல்்ை அனு்ராதபு்ரம் 
�ாவடடததுடன் இ்ை்்கயில், 
முல்்ைததீவு �ாவடடததுடனும் 
ப த ாட ர பு  ப ்க ாளளைத த க் ்க த ா ்க 
அ்�க்்கபெடுகின்றது.

இந்தப பி்ரயதசங்களின் ய்கந்தி்ர 
முக்கியததுவத்தப  ெ ா ர த த ால் 
அ்ரசாங்கததின் முழு்�யாை நி்கழ்ச்சி 
நி்ர்ை புரிந்துப்காளளை முடியும். 
பசம்�்ை, பவடுக்குநாறி �்ை, 
்கல்லு�்ை ஆகிய்வ வவுனியா, 
முல்்ைததீவு ஆகிய �ாவடடங்களின் 
எல்்ைக் கி்ரா�ங்கள. முல்்ைததீவு 
�ாவடடததின் எல்்ை திருய்காை�்ை 
வ்்ர நீளகிறது. வவுனியாவின் எல்்ை 
முல்்ைததீவு, திருய்காை�்ை எல்்ை 
வ்்ர நீளகிறது. அ்வ ய�ற்ெடி 
கி்ரா�ங்க்ளை உளளைடக்குகின்றை. 
ஆ ்க ய வ  இ ந் த ப  பி ்ர ய த ச த ்த 
சிங்களை�ய�ாக்குவதன் ஊடா்க வடக்கு-
கிழக்கு இ்ைப்ெ பூய்காளைரீதியா்கத 
துண்டிபெதற்்க ாை நடவடிக்்்க 
முன்பைடுக்்கபெடுவ்த உை்ரமுடியும்.

தாய்கததில் உளளை தமிழ்க் ்கடசி்கள 
அ்ைததுய� சிங்களைப யெரிைவாத 
அ ்ர சின்  திடடமிடட  நி ்க ழ் ச் சி 
நி்ரலின்கீழ் ப�துவா்க ஆரபொடடமின்றி 
ய�ற்ப்காளளைபெடும் அவவபயொ்தய 
ந ட வ டி க் ்்க ்க ளு க் கு  எ தி ்ர ா ்க 
அந்தந்த யந்ரததில் எதிரபபுக் கு்ரல் 
பவளியிடுவதுடன் த�து யொ்ராடடத்த 
வ்்ரய்ற பசயதுப்காளகின்றை. இதன் 
பின்ைாலுளளை உண்்�யாை நி்கழ்ச்சி 
நி்ர்ைப புரிந்துப்காண்டு பதாடர 
யொ்ராடடங்க்ளை முன்பைடுபெதற்கும், 
இைங்்க அ்ரசின் பதாடரச்சியாை 
திடடமிடட  இைச் சு த தி ்க ரி ப பு 
நடவடிக்்்க்ய ஐ.நாவின் ்கவைததிற்குத 
தகுந்த ஆதா்ரததுடன் முன்்வபெதற்கும் 
தவறுகின்றை.

ஆக்கி்ரமிபபுக்்கள ந்டபெறும்யொதும், 
்க ா ணி ்க ள  ்க ெ ளீ ்க ்ர ம் 
பசயயபெடும்யொதும், புதத சின்ைங்கள 
்வக்்கபெடும்யொதும் ,  சிங்களைப 
பெயர்கள �ாற்றம் பசயயும்யொதும், 
தமிழ்க் ்கடசி்கள தனிததனியா்க 

அந்தப பி்ரயதசங்களுக்கு விஜயங்க்ளை 
ய�ற்ப்காண்டு ெததிரி்்க ்களுக்கு பசயதி 
ப்காடுபெதுடனும், தாங்கள அந்த 
இடங்களுக்கு விஜயம் பசயததற்்காை 
ஆ த ா ்ர � ா ்க  நி ழ ற் ெ ட ங ்க ் ளை 
எடுதது, பசயதி ஊட்கங்களிலும், 
ச மூ ்க  வ ் ளை த த ளை ங ்க ளி லு ம் 
பி ்ர சு ரி ததுவிடுவதுடனும்  த �து 
்கட்�்க்ளை முடிததுக்ப்காளகின்றைர. 
அந்த இடங்களுக்குச் பசல்ைாவிடடால் 
அது ஒரு பெரிய குற்ற�ாகிவிடும் 
என்ெதுயொல் அவர்களைது நடவடிக்்்க்கள 
அ்�கின்றையவ  தவி்ர ,  இ ந் த 
இடங்களும் த�து அ்டயாளைங்களும் 
்காபொற்றபெடடால் �ாததி்ரய� 
தாங்கள �க்்கள பி்ரதிநிதி்களைா்க நீடிக்்க 
முடியும் என்ற உண்்�்ய இவர்கள 
அறிந்திருபெதா்கத பதரியவில்்ை.

தமிழ்த யதசிய இைம் எதற்்கா்க 
தனி நாடு ய்கடடுப யொ்ராடியது 
என்ற வ்ரைாறு பதரியாதவர்கள இன்று 
தமிழ்ரசுக் ்கடசி யொன்ற ்கடசியில் 
இ்ைந்துவிடடால் தங்களுக்கு சிக்்கல் 
வ்ராது. யதசியம் என்ற வாரத்த்ய 
்வதது அ்ரசியல் பசயதுவிடைாம் 
என்று நி்ைக்கின்றைர. இவர்கள 
ஒன்்றப புரிந்துப்காளவது அவசியம். 
�ண்ணும், ப�ாழியும், ்கைாச்சா்ரமும், 
ெ ண் ெ ா ட டு  வி ழு மி ய ங ்க ளு ம் 
்காபொற்றபெடடால்ததான் எ�து 
அ்டயாளைம் நீடிததிருக்கும். எையவ, 
அ்ைவரும்  ஒருமித த  கு ்ரலில் 
ய�ற்்கண்ட விடயங்களுக்கு எதிரப்ெ 
பதரிவிக்்கா�ல் விடுயவா�ா்க இருந்தால் 
நாம் இைங்்கயில் வாழ்ந்ததா்கக்கூட 
வ்ரைாறு இல்ைா�ல் யொயவிடும்.

இன்று ்கா்ை 10.00 �ணிக்கு யாழ் வீ்ரசிங்கம் 
�ண்டெததில் ஈழ �க்்கள பு்ரடசி்க்ர விடுத்ை 
முன்ைணியின் யாழ்பொைம் கிளிபநாச்சி �ாவடடங்களின் 
பி்ராந்திய �ாநாடு இடம்பெற்றது.  இம்�நாடடிற்கு 
சிறபபு விருந்திை்ரா்க வடக்கு �ா்காைச்ெயின் 
முன்ைாள முதை்�ச்சரும் முன்ைாள நீதிய்ரசரு�ாை 
ப்கௌ்ரவ விக்யைஸ்வ்ரன் அவர்கள ்கைந்துப்காண்டு 
சிறபபு்்ரயாற்றி சிறபபிததார.

்கைாபூஷைம் ய்க . ய்க .  அருந்தவ்ராஜாவின் 
த்ை்�யில் ந்டபெற்ற இந்த �்காநாடடில் ஈழ 
�க்்கள பு்ரடசி்க்ர விடுத்ை முன்ைணியின் த்ைவர 
சுய்ரஷ் ்க.பிய்ர�ச்சந்தி்ரன், பசயைாளைரும் வன்னி 
�ாவடட நாடாளு�ன்ற உறுபபிைரு�ாை ந.சிவசக்தி 
ஆைந்தன், கிழக்கு �ா்காைச்ெயின் முன்ைாள 
உறுபபிைரும் ்கடசியின் உெத்ைவரு�ாை இ்ரா.
து்்ர்ரடைம், ்கடசியின் பொருளைாளைரும் �ன்ைார 
ந்க்ரச்ெ உறுபபிைரு�ாை ்ரடைசிங்கம் கு�ய்ரஸ் 
ஆகியயார உ்்ரயாற்றிைர. ்கடசியின் து்ைச் 
பசயைாளைரும் வடக்கு �ா்காைச்ெயின் முன்ைாள 
்கல்விய்�ச்சரு�ாை ்கைாநிதி ்க.சரயவஸ்வ்ரன் 
�ாவடட அறிக்்்கயி்ை வாசிததார. இதன்யொது 
ெதி்ைந்து தீர�ாைங்களும் நி்றயவற்றபெடடை. 
இந்நி்கழ்வில் ்கடசியின் உயர�டட உறுபபிைர்களும் 
உளளு்ராடசி �ன்ற உறுபபிைர்களும் பொது �க்்களும் 
பெரும் தி்ரளைா்க ்கைந்து ப்காண்டு �ாநாடர்க்ட 
சிறபபிததார்கள.

ஈழ மக்கள் புரட்சி்கர விடுதலல 
முன்னணியின பிராந்திய மாநாடு
முன்னாள் நீதியரசர ச்கௌரவ விகபனஸ்வரன் ேஙப்கறபு.
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த்வக்கும் ்சயல் என்பதே எைது 
புலனுணரவு.

ஈ.பி.ஆர.எல்.எவ் எச் சந்ேரபபத்திலும் 
ேமிழ் ைக்கள் நலன்கதள பாதுகாக்கின்ற 
ஒ ரு  மு ன் ன ணி  ே ன ந ா ய க 
அரசியல் கட்சியாக ைாறித் திகழ 
த்வண்டு்ைன்பதே எனது விருபபம். 
ேமிழ் தேசிய கூட்டதைபபின் ேதலதை 
பிதழயான ்வழியில் ்சல்கின்றது 
என்று ஆரம்பத்திதலதய கண்டுபிடித்து 
துணிச்சலுடன் அதில் இருந்து ்்வளிதயறி 
காத்திரைான முதறயில் எதிரபபு 
அரசியல் ஆறறியதைதய குறிபபிடலாம்.

எைது ைக்களுக்கு ேனி சிஙகள 
சட்டம் ,  பயஙகர்வாே  ேதட 
சட்டம், எைது கருத்துச் சுேந்திரத்தே 
கட்டுபபடுத்தும் 6்வது திருத்ேச் 
சட்டம் தபான்ற பல அடக்குமுதறச் 
சட்டஙகதள இயறறிய இலஙதக 
பாராளுைன்றத்தின் ேனநாயகத்தேப 
பாதுகாபபேறகும் எதிரக்கட்சித் 
ேதல்வர பேவிதய ேக்க த்வபபேறகும் 
இலஙதகயின் நீதித்துதறக்குள்ளும், 
பாராளுைன்றத்துக்கு உள்தளயும் 
முரண்பட்டு உதழத்ே அளவுக்கு  
ேமிழ் அரசியல் தகதிகதள விடுேதல 
்சய்்வேறதகா அல்லது காணாைல் 
தபான ைக்களின் உறவினரகளின் 
பிரச்சிதனகதள தீரபபேறதகா 
அல்லது ்வட கிழக்கில் இருந்து 
ராணு்வத்தே ்்வளிதயறறு்வேறதகா 
அல்லது சுவீகரிக்கபபட்ட காணிகதள  
விடுவிபபேறதகா நட்வடிக்தககதள 
எடுபபது முக்கியைானது என்று ேமிழ் 
தேசிய கூட்டதைபபுக்கு தோன்றவில்தல 
என்பது ைன்வருத்ேத்தேத் ேருகின்றது. 
எ ை து  க ட் சி க ள்  எ ம்  ே மி ழ் 
ைக்களின் நீண்டகால நலனுக்காகத் 
்ோடஙகபபட்டத்வ என்பதே நாம் 
என்்றன்றும் ைறத்ேலாகாது. குறுகிய 
கால நன்தை கருதி எைது நீண்ட 
கால விதைாசனத்தே நாம் தகாட்தட 
விட்தடாைானால் ்வருஙகால எைது 
இனத்ே்வரகள் எம்தைச் சபிபபாரகள்.

எ ம் தை  ் ப ா று த் ே ்வ த ர யி ல் 
இலஙதகயின் இரண்டு பிரோன 
கட்சிகளுதை  எைக்கு  எதிரான 
அடக்குமுதறகதளக் கட்டவிழ்த்து 
விடு்வதில் ஏட்டா தபாட்டியாகத்வ 
்சயறபட்டு ்வந்திருக்கின்றன. இந்ே 
இரண்டு கட்சிகளுடனும் ஆேர்வாகச் 
் ச ய ற ப ட் டு  ே மி ழ்  ை க் க ளி ன் 
பிரச்சிதனகளுக்கு தீரவு ஒன்தறக் 
்பறறுவிடலாம் என்ற எைது ேதல்வரகள் 
கடந்ே காலஙகளில் ஏைாந்து தபான 
்வரலாறுகளில் இருந்து எேதனயும் 
நாம் கறறுக்்காள்ளவில்தல தபால் 
்ேரிகின்றது. அல்லது கறறுக்்காண்டும் 
எைது ேனிபபட்ட இலாபஙகளுக்காக  
அ்வறதறக் கருத்தில் ்காள்ளாைல் 
்சயறபட்டு ்வருகின்தறாம் என்று 
எண்ண த்வண்டியுள்ளது.

ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஆட்சிக்கு 
்வரு்வேறகு ேதல கீழாக நின்று பாடுபட்ட 
ேமிழ் தேசிய கூட்டதைபபு ஐக்கிய  
தேசிய கட்சியின் ஊடாக ைட்டும் 
எைது பிரச்சிதனகளுக்கு தீரவிதனப 
்பறறுவிட முடியும் என்று நம்புகின்றோ? 
எைது ைக்களின் அரசியல் தகதிகதள 
விடுேதல ்சய்்வேறதகா, காணாைல் 
தபாதனார சம்பந்ேைாக விசாரதணகள் 
நடத்ே ்வலியுறுத்ேத்வா, ்பௌத்ே 
விகாதரகள் அதைக்கபபடு்வதே 
ேடுத்து நிறுத்து்வேறதகா  இன்தறய 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாஙகத்திடம் 
்வலியுறுத்தினால்  ைஹிந்ே ராேபக்சவுக்கு 
ஐக்கிய தேசிய கட்சிதய விைரசனம் 
்சய்ய ்வாய்பபாக அது அதைந்து 
விடும் என்ற காரணத்துக்காகத்வ  
்ைௌனிகளாக இருக்கத்வண்டிய 
நிதலயில் ேமிழ் தேசிய கூட்டதைபபு 
இருக்கின்றது. இது்வா பாராளுைன்றத்தின் 
ேனநாயகத்தேப பாதுகாத்து ேமிழ் 
ைக்களுக்கு நாம் ்பறறுக்்காடுத்துள்ள 
நன்தை?  இேறகாக்வா ேமிழ்த் தேசியக் 
கூட்டதைபபு உரு்வாக்கபபட்டது ?

பு தி ய  அ ர சி ய ல த ை ப பு 
நிதறத்வறறபபட்டால்  ேமிழ் ைக்களுக்கு 
ஏறபடபதபாகும் பல ஆபத்துக்கள் 
பறறி மூடி ைதறக்கபபட்டுள்ளன. 
் ப ௌ த் ே த் து க் கு  மு ன் னு ரி த ை 
அளிபபேறகு ஒபபுேல் ்வழஙகபபட்டு 
சைஷ்டி முதறதை ைறுக்கபபட்டுள்ளது.  
என்்றன்தறக்கும் இலஙதக ஒரு 
ஒறதறயாட்சி நாடாக இருக்கும் 
என்பது ஏறறுக் ்காள்ளபபட்டுள்ளது. 
்வடக்கு- கிழக்கு இதணபபுக்கு நாம் 
தபாராடி்வரும் நிதலயில் ேமிழர 
ோயகம் துண்டாடபபடு்வேறகு ்வழி 
்வகுக்கபபட்டுள்ளது.  அோ்வது 
இந்திய-இலஙதக ஒபபந்ேத்தினுடாக 
்காண்டு்வரபபட்ட 13்வது திருத்ேச் 
சட்டத்தில் இருந்ே ்வட-கிழக்கு 
ைாகாணஙகளின் இதணபபு என்ற பந்தி 
புதிய அரசியல் அதைபபு ்வதரவில் 
இருந்து கபடத்ேனைாக நீக்கபபட்டு 
“அருகருதக உள்ள எந்ே ைாகாணஙகள் 
விரும்பின் இதணய முடியும்" என்ற 
்வாசகம் உட்புகுத்ேபபட்டுள்ளது. ஒருபுறம் 
ைணலாதற ஊடறுத்து முல்தலத்தீவின் 
கதரதய தநாக்கி ைகா்வலி அபிவிருத்தி 
என்ற தபாரத்வயில் திட்டமிட்ட சிஙகள 
குடிதயறறம் விதரவுபடுத்ேபபடு்வதுடன் 
அத்துண்தட ்வருஙகாலத்தில் ்வடைத்திய 
ைாகாணத்துடன் இதணபபேறகும் 
மு ய ற சி க ள்  தி த ர  ை த ற வி ல்  
தைற்காள்ளபபடுகின்றன என்று 
்ேரிய ்வருகின்றன. இேன் மூலம் 
்வடக்கும் கிழக்கும் நிலத்்ோடரபறற 
ைாகாணஙகளாக எதிரகாலத்தில் 
ை ா ற ற பபட்டு  புதிய  அரசியல் 
அதைபபின்படி எக்காலத்திலும் 
அ்வறறின் இதணபபு சாத்தியைறறது என்ற 
நிதலதை உரு்வாக்கபபடவிருக்கின்றது. 
அ த் து ட ன்  அ ரு க ரு த க  உ ள் ள 
ைாகாணஙகள் இதணக்கபபடலாம் 
என்பேனூடாக ்வடைத்திய, ைத்திய, ்ேன் 
ைாகாணஙகளுடன் கிழக்தக இதணக்கும் 
்வாய்பபும்  இபபுதிய  அரசியல் 
அதைபபில் ஏறபடுத்ேபபட்டுள்ளது. 
இந்ே ஆபத்துக்கதள ேமிழ் தேசிய 
கூ ட் ட த ை ப பி ன்  " ச ா ண க் கி ய 
அரசியலினால்"  உத்தேச அரசியல் 
அதைபபினுடாக எைக்கு கிதடக்கப 
தபாகின்றன.

புதிய அரசியலதைபபு என்பதே 
ஒரு நாடகம். தீரவுக்கான முயறசி 
என்ற இந்ே நாடகத்தின் மூலம், எைது 
அடிபபதடக் தகாட்பாடுகதள எம்தைக் 
தகவிடச் ்சய்்வேன் மூலம், தீரத்வ 
த்வண்டியதில்தல என்ற ஒரு நிதலயிதன 
உரு்வாக்கு்வதே இந்ே தீரவு முயறசியின் 
தநாக்கைாக இருக்கிறது. அோ்வது 
எைது அடிபபதடகதளப புறக்கணித்தே 
ேமிழ்த்  த ேசியக்  கூட்டதைபபு 
இந்ே புதிய அரசியல் யாபபுக்கு 
ஒபபுேல் ்காடுத்துள்ளது. சைஷ்டி 
த்வண்டாம், ்வடகிழக்கு இதணபபு 

த்வண்டாம், ்பௌத்ேத்திறகு முேலிடம் 
்காடுக்கலாம், சுயாட்சி தேத்வயில்தல 
என்று நாம் கூறு்வோக இருந்ோல் 
பின் த்வ்றந்ேத் தீரத்வ தநாக்கி 
நாம் பயணிக்கின்தறாம்? ைாகாண 
சதபகளுக்கு ஆளுநரிடம் இருந்து சில 
அதிகாரஙகதள ்வழஙகு்வேறகாக்வா?

இந்ே நாடகத்தில் ேமிழ் தேசிய 
கூட்டதைபபு முக்கிய பாத்திரம் 
ஏறறுள்ளதே ைக்கள் புரிந்து்காள்ள 
த்வண்டும். அ்வரகளுக்கு விதரவில் 
ஏோ்வது கிதடக்க த்வண்டும் ேைது 
அரசியதலப பாதுகாக்க .  அது 
எவ்்வாறு இருக்க த்வண்டும் என்பதில் 
அ்வரகளுக்குக் க்வதல இல்தல தபாலத் 
்ேரிகின்றது.

அரசாஙகஙகதளப புறக்கணித்து 
்்வளியில் இருந்து எைக்கான தீரவிதனக் 
்காண்டு்வரலாம் என்று நான் 
உபதேசம் ்சய்யவில்தல. ஆனால், 
எைக்கான ஒரு நியாயைான தீரவிதன 
்பறறுக்்காள்்வேறகு  ்்வளிநாட்டு 
அழுத்ேஙகள், இந்தியா, ஐ. நா ைறறும் 
சர்வதேச அதைபபுகளின் அழுத்ேஙகள் 
அ்வசியம் என்பதே நாம் புரிந்து்காள்ள 
த்வண்டும் .  அரசாஙகஙகளுடன் 
ந ா ம்  முட்டி  த ை ாதி க்்க ாள்ள 
த்வண்டியதில்தல. ஆனால், எைக்கு 
கிதடக்க  த்வண்டிய நியாயம் , 
உரிதைகள் என்ப்வறறுக்காகவும், 
அடக்கு முதறகளுக்கு எதிராகவும் 
நாம் ்ோடரந்து அரசியல் ரீதியாக 
உள் நாட்டிலும் ்்வளிநாட்டிலும் 
தபாராடத்வண்டும். இ்வறறுள் ஒன்று ஐ. 
நா ைனிே உரிதைகள் சதப. இலஙதக  
்ோடரபில் ைனிே உரிதைகள் சதபயில் 
்காண்டு்வரபபட்ட தீரைானம் 
முக்கியைானது. இேதன நாம் முதறயாகப 
பயன்படுத்திக்  ்காள்ளத்வண்டும் . 
ஆனால், ேமிழ் தேசிய கூட்டதைபபு 
இந்ேத் தீரைான நிதறத்வறறாதையில் 
ஈ டு ப ட் டு க் ்க ா ண் டி ரு க் கு ம் 
அரசாஙகத்தே காபபாறறும் ்வதகயில் 
்ோடரந்தும் ்சயறபட்டு ்வரு்வோகத் 
தோன்றுகின்றது. அரசாஙகம் எேதனதயா 
ேரு்வாரகள் என்ற நபபாதச அ்வரகதளக் 
கவ்வியுள்ளது.

ஆகத்வ, இந்ே ஆபத்துக்கதள நாம் 
உடனடியாக ேடுக்கும் ்வதகயில் ைக்கள் 
ைத்தியில் விழிபபுணரத்வ ஏறபடுத்ே 
த்வண்டும். எதிர்வரும் தேரேல்களின் 
மூலம் இந்ே ஆபத்துக்கதள முறியடிக்கும் 
்வதகயில் எைது ைக்கதள நாம் 
ேயாரபடுத்ே த்வண்டும்.  இேறகாக  
ஒத்ே ்காள்தகயுதடய அதன்வரும்  
த்வறறுதைகதளயும் கட்சிநலன்கதளயும் 
புறந்ேள்ளி இதணந்து ்சயறபட 
த்வண்டிய தேத்வ ஏறபட்டுள்ளது. இந்ேக் 
கூட்டிதணத்வ சாத்தியம் இல்லாைல் 
்சய்யும் ்வதகயில் பல்த்வறு சதி 
முயறசிகள் நதட்பறறு ்வருகின்றன.

எம்தை எைக்குள்தளதய முட்டிதைாே 
த்வத்து பலவீனைதடயச் ்சய்ய 
முயலுகின்றாரகள். ஊடகஙகதளயும் 
இேறகு பயன்படுத்திக்்காள்கின்றாரகள்.   
"அடம்பன் ்காடியும் திரண்டால் 
மி டு க் கு "  எ ன் ப து த ப ா ல ,  
்காள்தகயின்பால் ஒன்றான்வரகள் 
ஒன்றுதிரண்டால் நாம் எைது இலக்தக 
அதடயும் ்வழிகதள இலகுபடுத்திக் 
்காள்ளலாம். தபாகும் ்வழியில் 
எம்ை்வதர எைக்குக் குழி தோண்டும் 
பணியில் ஈடுபட்டால் எைது பயணம் 
ேதடபபடும்.
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வீரத் தமிழ்ம்கன முத்துககுமாரின 
பெத்தா்வது  நிலற்வாண்டில் 

அ்வருககு உல்கத் தமிழி்னம்   
சார்பில் எங்கள் ் நஞசார்ந்த   

வீர ்வைக்கம்
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ஆஸ்திரேலியாவில் வேலாறு காணாத வவள்ளம் - வீடுகள தண்ணீரில் மிதக்கின்றன

ஐம்ரொபபிய யூனியனில் 
இருந்து விலக பிரிட்ன 
ெொ்ரொளுமனறம் எடுதத 
முடிவு பதொ்ரெொக க்ந்த 
2016-ம் ஆணடு ந்்பெறற 
பெொது வொக்பகடுபபில் 
விலகும் தீ ரம ொனத்த 
ஆதரிதது அதிகமொனவரகள 
வொக்களிததனர. 

ஐம்ரொபபிய யூனியனில் இருந்து விலகுவது பதொ்ரெொன கொலக்பகடுவொன 29-3-2019 
எனற திகதி பநருஙகி வருவதொல் பிரிட்ன பி்ரதமர பத்ர�ொ மம தயொரிதத ப�யல்திட்ததின 
மீது அதிருபதி அ்்ந்த சில மந்திரிகளும் ப�ொந்தக் கடசி எம்.பி.க்களும் எதிரபபு 
பதரிவிதது வருகினறனர.

இந்நி்லயில், இந்த எதிரபபு மெொ்ரொட்மொக உருபவடுக்கலொம் என கருதபெடுகிறது. 
அபெடி ஒரு மெொ்ரொட்ம் பவடிததொல் பிரிட்ன த்லநகர இலண்னில் உள்ள 
ெக்கிஙகொம் அ்ரணம்னயில் வொழ்ந்துவரும்  ்ரொணி இ்ரண்ொம் எலி�ெத மறறும் அவ்ரது 
குடும்ெததொ்்ர ெொதுகொபெொன இ்ததுக்கு பகொணடுப�ல்ல தீரமொனிக்கபெடடுள்ளதொக 
அந்நொடடு ஊ்கம் இனறு ப�யதி பவளியிடடுள்ளது. முந்்தய ெனிபமெொர கொலததிலும், 
பிரிட்ன மீது ம�ொவியத யூனியன (்ரஷியொ) அணு ஆயுத தொக்குதல் ந்ததலொம் என 
அஞ்�பெட் மவ்்ளயிலும் பிரிட்ன அ்ர� குடும்ெததினர இதுமெொல் அ்ரணம்னயில் 
இருந்து பவளிமயறறபெடடு, இலண்ன நகருக்கு பவளிமய ெொதுகொபெொன இ்ஙகளில் 
தஙக்வக்கபெட் வ்ரலொ்றயும் அந்த ப�யதி சுடடிக் கொடடியுள்ளது.

ஆபகைானிஸதானில் ராணுவம் அதிரடி 
தாக்குதல்; 15 தலிபான்கைள் பலி

ஆப க ொனிஸ் த ொனில்  த லி ெ ொ 
னகளுக்கு எதி்ரொன மவட்்்ய 
உளநொடடுபெ்்கள தீவி்ரபெடுததி 
வருகினறன .  இந்த நி்லயில் , 
அஙகு ெொ்ரொ மொகொ்ணததில், ெொக் 
இ �ொலித மொவட்ததில் ெல்மவறு 
இ்ஙகளில் தலிெொனகள ெதுஙகி 
இருபெதொக ்ரொணுவததுக்கு உ்ளவு 
தகவல் கி்்ததது. 

இ்தயடுதது அந்தப ெகுதிக்்ள 
சுறறி வ்்ளதது ்ரொணுவததினர அதி்ரடி 
தொக்குதல்கள ந்ததினர . இந்த 
தொக்குதலின முடிவில் 5 தலிெொனகள 
உயிரிழந்தனர. 7 மெர ெடுகொயம் 
அ்்ந்தனர.

ெலியொனவரகளில் தலிெொன உளளூர 
த்ளெதி கொஜி அபதுல் கொதிரும் ஒருவர 
என மொகொ்ண பெொலிஸ் ப�யதி 
பதொ்ரெொ்ளர பமொகிதுல்லொ பமொகிப 
கூறினொர.

இ ந் த  த ொ க்குதலினமெ ொது  8 
தலிெொனகள உயிரு்ன பிடிெட்னர. 
ெ ொ க்  இ � ொலித ம ொவட்ததில் 
தலிெொனகளுக்கு எதி்ரொன மவட்் 
பத ொ ்ரும் என அவர  மமலும் 
பதரிவிததொர.

இமதமெொனறு ெொல்க் மொகொ்ணம், 
�ொம்்ொல் மொவட்ததிலும் தலிெொனக்்ள 
குறி்வதது ெல்மவறு இ்ஙகளில் 
்ரொணுவம் அதி்ரடி தொக்குதல்க்்ள 
ந்ததியது. இந்த தொக்குதல்களில் 10 
தலிெொனகள பகொல்லபெட்தொகவும், 
ெலர கொயம் அ்்ந்ததொகவும் ்ரொணுவம் 
கூறுகிறது. இந்த தொக்குதல்கள குறிதது 
தலிெொனகள த்ரபபில் தகவல் எதுவும் 
இல்்ல.

பி்ரசிலில் அலை உல்டந்து விபெத்து.. 121 ்பெர் 
பெலி... 200ககும் அதி்கமா்்னார் மாயம்

ஆஸ்திம்ரலியொவின வ் கிழக்கு ெகுதியில் ெருவம்ழ தீவி்ரம் அ்்ந்துள்ளது. 
இதனொல் அஙகுள்ள ஆறுகளில் பவள்ளபபெருக்கு ஏறெடடுள்ளது. பதொ்ரந்து ம்ழ 
பகொடடுவதொல் ஆறறு பவள்ளம் ஊருக்குள புகுந்து விட்து.

இதனொல் குவிணடஸ் மலணட ெகுதியில் வ்ரலொறு கொ்ணொத பவள்ளம் ஏறெடடுள்ளது. 
அஙகுள்ள மவுனஸ்வில்மல நக்ரம் பவள்ளததில் மிதக்கிறது. வீடுகள மறறும் பதருக்கள 
பவள்ளததில் மிதக்கினறன. மின�ொ்ரம் துணடிக்கபெட்து. இதனொல் 20 ஆயி்ரததுக்கும் 
மமறெட் வீடுகள இருளில் மூழ்கி தவிததன.

மீடபு ெணியில் ்ரொணுவ வீ்ரரகள ெயனெடுததபெடடுள்ளனர. ஆறறில் இருந்து பவள்ளம் 
சீறிப ெொயகிறது. அ்த தடுதது நிறுதத 1 லட�ததுக்கும் மமறெட் ம்ணல் மூட்்கள 
ஆஙகொஙமக அடுக்கி ்வக்கபெடடுள்ளன.குவினஸ்மலணட ெகுதியில் இது மெொனற 
பவள்ளம் 100 ஆணடுகளுக்கு முனபு ஏறெட்து.

பிம்ரசிலியொ: பிம்ரசில் நொடடில் இரும்புததொது 
சு்ரஙகததில் அ்்ண உ்்ந்த விெததில், 
உயிரிந்தவரகளின எணணிக்்க 121 ஆக 
அதிகரிததுள்ளது.

மினொஸ் பக்ர ொயஸ் மொகொ்ணததின 
புருமொடினமகொ நக்ரம் அருமக, 'வொமல' 
எனற தனியொர நிறுவனததுக்கு ப�ொந்தமொன 
இரும்புதொது சு்ரஙகம் இயஙகி வருகிறது.

இ த ன  அ ரு ம க 
நீ ண ்  க ொ ல ம ொ க 
ெயனெடுததபெ்ொத 
அ்்ண இருந்தது . 
இ ந் த  நி ் ல யி ல் , 
க ் ந் த  ம ொ தம்  2 5 
ஆம் மததி உ்்ந்து 
நீர பவளிமயறியதில் 
சு்ரஙகததில் மவ்ல 
ப�யதுபகொணடிருந்த 
நூறறுக்க்ணக்க ொன 
ப த ொ ழி ல ொ ்ள ர க ள 
அ டி த து ச 
ப�ல்லபெட்னர.

121 பதொழிலொ்ளரகள ெலி : அபமெொது, 
அருகிலிருந்த ெ்ழய அ்்ண திடீப்ரன 
உ்்ந்தது .  அதில் இருந்த ம�றும் 
�கதியும ொன தணணீர ,  பவள்ளமொக 
பெருக்பகடுதது ஓடியது. இதில், சு்ரஙக 
ெகுதியில் ெணியொறறிக் பகொணடிருந்த 121 
பதொழிலொ்ளரகள உயிரிழந்தனர. மமலும், 
226 மெ்்ர கொ்ணவில்்ல.

2 வது �ம்ெவம் : தணணீரில் அடிததுச 
ப�ல்லபெடடு ஒரு வொ்ரம் க்ந்து விட்தொல் 
அவரகள உயிரு்ன இருபெதறகொன �ொததியக் 
கூறுகள மிகவும் கு்றவு எனறு அதிகொரிகள 
பதரிவிததுள்ளனர. பிம்ரசில் நொடடின புதிய 
அதிெ்ரொக பஜயர பெொல்�னொம்ரொ �மீெததில் 
ெதவிமயறறொர. அதன பிறகு ந்ந்த முதல் 
மெ்ரழிவொக இந்த �ம்ெவம் கருதபெடுகிறது.

3  பி ல் லி ய ன 
ப� ொதது மு்க்கம்  : 
திக்கபெட்வரகளுக்கு 
நிவொ்ர்ணம் வழஙகவும், 
� ட ்  வி தி மீ ற லு க் கு 
ப�லுதத மவணடிய அெொ்ரத 
பதொ்கக்கொகவும் ‘வொமல' 
நிறுவனததின 3 பில்லியன 
ப�ொததுக்கள மு்க்கி 
்வக்கபெடடுள்ளதொக 
அ தி க ொ ரி க ள 
பதரிவிததுள்ளனர.

மமொ�மொன விெதது : 
பிம்ரசிலில் க்ந்த மூனறு ஆணடுகளுக்கு பிறகு 
ந்ந்த மிகப பெரிய விெததொக ெொரக்கபெடுகிறது. 
க்ந்த 2015 ஆம் ஆணடு இமத மொதிரி, 
ஆஸ்திம்ரலிமய சு்ரஙகத பதொழிற�ொ்ல அருமக 
அ்்ண உ்்ந்து விெதது ஏறெட்தில் 19 
பதொழிலொ்ளரகள ெலியொகினர. பெொதுமக்கள 
25 ஆயி்ரம் மெர தணணீர இல்லொமல் 
பெரும் துனெததுக்கு உள்ளொகினர எனெது 
குறிபபி்ததக்கது.

சீனாவில் பன்றி குட்டிகளை 
வாங்குவதில் மககள் ஆரவம்

எலிசபெத் ராணி மற்றும் குடும்பெத்தி்னலர  
இலண்்டனில் இருந்து ்்வளி்யற்ற ர்கசிய திட்்டம்?

சீன புததொணடின 
இந்த ஆணடிறகொன 
சினனமொக ெனறிகள 
அறிவிக்கபெடடுள்ளன.
சீனொவில் பிப்ரவரி 
ம ொ த ம்  5 - ஆ ம் 
மததி புதத ொணடு 
பகொண்ொ்பெடுகிறது. 
இந்த ஆணடிறகொன சினனமொக 
ெனறிகள அறிவிக்கபெடடுள்ளன. இ்தத 
பதொ்ரந்து, ்தவொனில்  நொய மெொனற 
ப�ல்ல பி்ரொணிகளுக்கு இ்்ணயொக ெனறி 
குடடிகளின வ்ளரபபில் மக்கள ஆரவம் 
கொடடி வருகினறனர. ெனறி அதிஷ்த்த 
பகொடுக்க கூடிய்வயொக பெரிதும் 
நம்பும் மக்கள, ெனறி ெண்்ணக்்ள 
சுறறுலொ த்ளம் மெொல் ெொர்வயிடடு 
வருகினறனர. 

பு த த ொண்்  ப � ொ ந் த  ஊரில் 
குடும்ெததினம்ரொடு பகொண்ொ்  நொடடின 
ெல்மவறு ஊரகளில் ெணியொறறும் 
சீனரகள, தஙகளின ப�ொந்த ஊருக்குச 
ப�ல்லத பதொ்ஙகி உள்ளனர. 

ஏறததொழ 20 மகொடி மெர ஊர 
திரும்பும் ெணியில் ஈடுெடடுள்ளதொல், 
சீன ்ரயில் நி்லயஙகளில் இபமெொமத 
கூட்ம் நி்ரம்பி வழிகிறது. ெயணிகளின 
எணணிக்்க அதிகரிததுள்ளதொல், ்ரயில் 
ம�்வகளும் அதிகரிக்கபெடடுள்ளன.
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உலக அறிவியல் வ்ரலொறறில், ெதிவு ப�யயக் கூடிய வ்கயில் 
தமிழர அறிவியல் ப�யறெொடுகள கொலததுக்கு கொலம் தன த்ம்ெதிதது 

வந்துள்ளது. அவவ்கயில் இந்தநூறறொணடில் எமது இ்்ளய 
த்லமு்றயினர க்ளததிலும், புலததிலும் தம் த்ம் ெதிதது 
வருவது எதிரகொல தமிழரகளின அறிவு�ொர பவறறிகளின 
கீறறுக்க்ளொக இலக்கு கொணகிறது.

அந்த வ்கயில் எமது மணணிலிருந்து மவரு்ன பிடுஙகி 
எறியபெட், ப�ல்வி சிமயொென ஞொனகுமலந்தி்ரன எனும் 
இ்ளம்நொறறு, இனறு அறிவியல் மலரக்்ளத தரும் கனறொக 

வ்ளரந்து, விணபவளி மநொக்கி ெயணிக்கும் கன்வ கனியொக்கி 
பவறறிக் களிபபில் இருக்கும் மவ்்ளயில்,  இலக்கு அவருக்கும் 
அவர தம் குடும்ெததினருக்கும், அவ்்ர வழி ந்ததிய கல்வி 

மொனகளுக்கும் வொழ்ததுக்க்்ள பதரிவிதது நிறகிறது.

இவரின த்ம் ெறறி இனனும் அதிகமொன எம் இ்ளம் 
த்லமு்றயினர,  விஞ்ஞொனம்,  பூமகொ்ளவியல்,  
அ்ரசியல்விஞ்ஞொனம் ,  மனிதவுரி்மயியல், பெொரு்ளொதொ்ரம் 
என நவீன உலக ஒழுஙகின கீழ் எம்மின விடுத்லக்கு 
விததி்க் கூடிய து்ற �ொர அறிவில் மமமலொஙகி 
அறிவொயுதம் பகொணடு எம் இனத்த கொக்க மவணடும் 
என இலக்கு எதிரெொரக்கிறது.

வாழ்த்துவவாம், 
வளர்வ்ாம், கா்வ்ாம்

இலக்குப் பெரியதாக இருப்ெதால், சிலவற்றை விட்டுக் பகாடுக்க வவண்டும் 
இைம கிராணட மாஸ்டர ேடடம சேறற குப்கஷ் பேடடி

 �து்ரஙகப மெொடடியில் உலகிமலமய இ்ரண்ொவது இ்ளம் கி்ரொணட 
மொஸ்்ர எனற ெட்த்தபபெறறவர குமகஷ. மருததுவரக்ளொக 
இருக்கும் குமகஷின பெறமறொர, ஓயவு மந்ரததில் �து்ரஙகம் 
வி்்ளயொடிக்பகொணடிருபெொரகள. அவரகள மூலம்தொன இவருக்கும் 
வி்்ளயொடடில் ஆரவம் வந்தது. இந்தச �ொத்ன்யச ப�யதமெொது 
எபெடி இருந்தது எனறு மகட்ொல், “உலக அ்ளவில் �ொத்ன 
ப�யய மவணடும் எனற லடசியம் எனக்குள இருந்தொலும், 
அந்தச �ொத்ன நிகழ்ததியமெொது இயல்ெொகததொன இருந்மதன. 
இபமெொதும் அபெடித தொன இருக்கிமறன” எனகிறொர.
கிராணட மாஸ்டர ேடடம சேறுவதறகு எவவைவு உவழக்க பவணடும?

வி்்ளயொடடில் மடடுமம அதிக கவனம் இருக்க மவணடும். கடினமொன ெயிறசி 
மவணடும். எ்தயும் �மொளிக்கக்கூடிய மனபெக்குவம் மவணடும். மவகமொக 
முடிபவடுக்கக்கூடிய ஆறறல் மவணடும். நொன முதல் மதிபபெண பெறும் மொ்ண 
வனொக இருந்மதன. ஆனொல், 2015-ம் ஆணடிலிருந்து எனனொல் ெளளிக்குத பதொ்ரந்து 
ப�ல்ல முடியவில்்ல.

ஆணடு முழுவதும் ெல்மவறு நொடுகளுக்குப மெொடடிக்கொகப ெறந்து பகொணம் 
இருக்கிமறன. க்ந்த ஓ்ரொணடில் மடடும் 243 மெொடடிகளில் ெஙமகறறு இருக்கிமறன. 
மந்ரமம கி்்க்கொது. எனக்கொகப ெளளி சிறபபுச �லு்க வழஙகியிருக்கிறது. ெரீட்� 
மடடும் எழுதிக்பகொணடிருக்கிமறன. இனி ெரீட்� எழுவதும் கடினம் எனெதொல் 
விலக்கு மகடக முடிவு ப�யதிருக்கிமறொம்.
தினமும எவவைவு பநரம ேயிறசி?

ஒரு நொ்்ளக்கு 4 முதல் 6 மணி மந்ரம்வ்்ர ெயிறசி ப�யமவன. ‘ப�ஸ் மெஸ்’ 
இந்தியொ ெததிரி்க்யப ெடிதது, விஷயஙக்்ள அறிந்துபகொளமவன. என்ன 
முழு மந்ரமும் கவனிததுக் பகொள்ள மவணடும் எனெதறகொகவும் மெொடடிகளுக்கொகப 
ெல்மவறு நொடுகளுக்குச ப�ல்ல மவணடும் எனெதறகொகவும் மருததுவ்ரொன என 
அபெொ, பதொழி்ல விடடுவிட்ொர. 
மறற சிறுவர்கவைப்போல் இருக்க முடியவில்வை என்ற எணைம 
வநதிருககிறதா?

சில மந்ரததில் அபெடித மதொனறும். க்ந்த 4 ஆணடுக்ளொக என பிறந்தநொ்்ள 
வீடடில் பகொண்ொடுவதறகு முடியவில்்ல. ெணடி்க, கல்யொ்ணம் என எதிலும் 
கலந்துபகொள்ள முடிந்ததில்்ல. ஆனொல், எனனு்்ய இலக்குப பெரியதொக இருபெ 
தொல், சிலவற்ற விடடுக் பகொடுக்க மவணடும் எனற பதளிவும் எனக்கு இருக்கிறது.
சசஸ் தவிர, பவறு என்ன பிடிககும?

கொரடடூன ெ்ம் எனறொல் மிகவும் பிடிக்கும். ஜொலியொக நீச�லடிபமென. நணெரகளு்ன 
கிரிக்பகட வி்்ளயொடுமவன. மன்த உற�ொகமொக ்வததுக்பகொள்ள க்தப புததகஙகள 
ெடிபமென. ஏ்ரொ்ளமொன புததகஙகள ்வததிருக்கிமறன.
எதிர்காைததில் குப்கஷ் எப்ேடி இருப்ோர?

‘�து்ரஙகச �க்க்ரவரததி’ விஸ்வநொதன ஆனந்த, ெொபி ஃபிஷரமெொல் உலக அ்ளவில் 
புகழ்பெறற வி்்ளயொடடு வீ்ரனொக இருபமென. அதறகொகததொன இவவ்ளவு உ்ழபபும் 
ெயிறசியும் ப�யதுபகொணடிருக்கிமறன.

த ொ ய ல ொ ந் தி ல் 
ந்்பெறுகினற �ரவமத� 
அ றி வி ய ல்  பு ல ் ம 
க ண டு பி டி ப பு க் க ள 
மறறும் பதொழில்நுடெக் 
கணகொடசியில் அம்ெொ்ற 
மொவட்ம் �ம்மொந்து்ற 
மகொ்ரக்கர கி்ரொமத்த 
ம�ரந்த இ்ளம் தமிழ் 
விஞ்ஞொனி ம�ொமசுந்த்ரம் 
வி ம ன ொ ஜ் கு ம ொ ர 
கலந்துபகொணடுள்ளொர.

இ வ ்ர து  மூனறு  கணடுபிடி ப பு க் கள 
இக்கணகொடசிப மெொடடியில் ெஙகுெறற தகுதி 
பெறறுள்ளன. இலங்கயின வ்ரலொறறில் 
தனி ஒருவரின மூனறு கணடு பிடிபபுக்கள 
கொடசிபெடுததபெ் இருபெது இதுமவ முதல் 
மு்றயொகும்.

இக்கணகொடசியில் வொகனஙகளின �க்க்ரஙகள 
கொறறுபமெொனதும் தறகொலிகமொக வொகனத்த 
ப�லுததுவதறகொன ‘TWO WHEELS HELPER’ எனும் 
கணடுபிடிபபும் கடடி் நிரமொ்ண மவ்லகளில் 
கம்பிக்்ள இலகுவொகவும் வி்்ரவொகவும் 
இ்்ணக்கும் ‘WIRE BUILDING TOOL’  எனும் கணடு 
பிடிபபும் மறறும் ெொதணிகளில் தூசுெடியொத 
கு்றந்த ப�லவில் உருவொக்கபெட் ‘SHOES 
HELPER’ கணடுபிடிபபும் கொடசிபெடுததபெடுகினறது.

இவர யொழ் ெல்க்லக்கழகததில் பதொழில்நுடெ 
பீ்ததில் பெொறியியல் பதொழில் நுடெததில் கல்வி 
கறறு வருகினறொர எனெது குறிபபி்ததக்கது. இவர 
இதுவ்்ர ப�யதுள்ள 86 கணடு பிடிபபுக்களில் 
38 மதசிய விருதுக்்ளயும் மூனறு �ரவமத� 
விருதுக்்ளயும் பெறறுக்பகொண்்ம விம�் 
அம்�மொகும். 

இவர இபமெொடடியில் பவறறி பெறறு 
விருதுக்்ளப  ப ெ றவும்  ம மலும்  ெல 
�ொத்னக்்ளயும் விருதுக்்ளயும் பெறறு தொய 
மணணிறகும் தமிழ் இனததிறகும் பெரு்ம 
ம�ரக்கமவணடும் எனறு இலக்கு மினனிதழ் 
�ொரபிலும் உலகத தமிழரகள �ொரபிலும் 
வொழ்ததுகினமறொம்.

ஈழத்து இளம் விஞ்ானிக்கு வாழ்த்து


