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சிறீலங்காவில் வே்மகா்ப் பரவி ேரும் 
டெஙகு வ�காயினகால் இதுேரரயில் 100,493 வபர் 
பகாதிக்ப்பட்டுள்ளதகா் டதரிவிக்ப்படுகின்றது.
 டதகாற்று வ�காய்ககு உள்ளகாகியேர்்ளில் 
125 வபர் இதுேரரயில் பலியகாகியுள்ளனர். 
்ெநத 10 ேருெங்ளில் இரண்டு தெரே்ள 
பகாதிப்புககுள்ளகாகியேர்்ளின எண்ணிகர் ஒரு 
இலட்்சதரத தகாண்டியுள்ளது.
 2017 ஆம் ஆண்டு 186,101 வபர் டெஙகு 
வ�காயின தகாக்ததகால் பகாதிக்ப்பட்டிருநதனர். 

தற்வபகாது பரவிேரும் டெஙகு வ�காயின தகாக 
்ததில் சிறீலங்காவின தரல�்ர் ட்காழும்வப 
அதி்ம் பகாதிக்ப்பட்டுள்ளது. இதுேரரயில் 
ட்காழும்பில் 20,183 வபர் பகாதிக்ப்பட்டுள்ளனர்.
 ்ெநத �ேம்பர் மகாதம் மட்டும் 21,183 
வபர் பகாதிக்ப்பட்டுள்ளனர். டபகாதுமக்ள தமது 
ேகாழ்விெங்ர்ளயும், பணியிெங்ர்ளயும் சுதத 
மகா் ரேததிருககுமகாறும், வ�காரய பரப்பும் 
நு்ளம்பு்ள டபருகுேரத தடுககுமகாறும் சிறீ 
லங்கா சு்காதகாரத திரைக்்ளம் டபகாதுமக்ர்ளக 
வ்ட்டுள்ளது.
 இதனிரெவய, தமிழீழ �ரெமுர்ற அரசு 
இயஙகிய ்காலததில் அேர்்ளின நிலப்பரப்பில் 
டெஙகு வ�காய் முற்்றகா் ஒழிக்ப்பட்டிருநததும், 
அதற்கு உரிய பணி்ர்ள தமிழீழ சு்காதகார 
திரைக்்ளம் மக்ளுென இரைநது வமற் 
ட்காண்டிருநததும் இஙகு குறிப்பிெததக்து.

nlq;F Nehapdhy; rpwPyq;fhtpy; 

xU ,yl;rj;jpw;F Nkw;gl;Nlhu; ghjpg;G

டதற்கு மற்றும் மததிய ஆசியகாவுக்கான அடமரிக 
்காவின முககிய அதி்காரியகான ஆலிஸ் ஜி டேல்ஸ் 
அடுதத ேகாரம் இரு தரப்பு ்சநதிப்பு்ளுக்கா் 
இலஙர் மற்றும் இநதியகாவுககு ேரவுள்ளகார்.
 அேர் தனது டதற்்காசியப் பயைதரத 
இலஙர்யிலிருநது டதகாெங் உள்ளகார். அேர் 
�கார்ள மறுதினம் ட்காழும்பில் இருப்பகார்.
 தனது ்சநதிப்பு்ளினவபகாது, மூதத 
அர்ச அதி்காரி்ள மற்றும் சிவில் ்சமூ்ததின 
உறுப்பினர்்ர்ளச் ்சநதிதது, இரு தரப்பு மற்றும் 
பிரகாநதிய பிரச்சிரன்ள குறிதது விேகாதிப்பகார். 
இதில் சுதநதிரமகான மற்றும் தி்றநத இநவதகா- ---
பசிபிக பிரகாநதியததில் பகிரப்பட்ெ �லன்ள, 
ே்ளர்ச்சி, ஜன�காய்ம், நீதி மற்றும் மனித 
உரிரம்ள விே்காரங்ள குறிததுப் வப்சப்படும்.
இலஙர்ப் பயைததின பினனர், டேல்ஸ் 
ஜனேரி 15 – 18 ஆம் தி்தி்ளில் இநதியகாவில் 
தஙகியிருப்பகார். பினனர், ஜனேரி 19 - 22 ஆம் 
தி்தி்ளில் அேர் இஸ்லகாமகாபகாத ட்சல்ேகார்.
 இதனிரெவய ஈரகான இரகாணுே டஜனரல் 
ட்கால்லப்பட்ெது டதகாெர்பில் சிறீலங்கா 
அதி்காரி்ள டதரிவிததுேரும் ்ருததுக்ள 
குறிதது ட்காழும்பில் உள்ள அரனததுல் 
இரகாஜதநதிரி்ள குழப்ப மரெநதுள்ளதகா் 
டதரிவிக்ப்படுகின்றது.
 ஈரகாககின பகதகாத விமகான நிரலயததில் 
ரேதது ஈரகான இரகாணுே டஜனரல் 
அடமரிக்காவின ஆளில்லகாத தகாககுதல் 
விமகானம் வமற்ட்காண்ெ தகாககுதலில் 
ட்கால்லப்பட்டிருநதகார்.
  இநத படுட்காரல டதகாெர்பில் ்ருதது 
டதரிவிததிருநத சிறீலங்காவின டேளிவிே்கார 
அரமச்்ச்ம் மததிய கிழககில் ஏற்பட்டுள்ள 
நிரல டதகாெர்பில் ் ேரல அரெநதுள்ளதகா்வும் 
எல்லகா தரப்பும் அரமதி்காக் வேண்டும் 
எனவும் டதரிவிததிருநதது.
  ஆனகால் அடமரிக்கா வமற்ட்காண்ெ படு 
ட்காரலரய தகாம் ்ண்டிப்பதகா் சிறிலங்காவின 
்ல்வி அரமச்்சர் ெலஸ் அழ்ப்டபருமகா 
்ெநத வியகாழககிழரம (9) சிறீலங்கா  
�காெகாளுமன்றததில் டதரிவிததுள்ளகார்.
  இநத படுட்காரல உததி்ர்ள ஏரனய 
�காட்டுத தரலேர்்ளும் பினபற்்றலகாம் என 
அேர் வமலும் டதரிவிததுள்ளகார்.

rpwPyq;fh tUfpwhu; 

mnkupf;fh mjpfhup

<uhd; n[duy; 

nfhiy njhlu;gpy; 

rpwPyq;fh muR Fog;gk;

சீ ன கா வி ெ ம் 
இருநது வமலும் 
இரண்டு Y-12 ர் 
வி ம கா ன ங ் ர ்ள 
ட ் கா ள ே ன வு 
ட்சய்யவுள்ளதகா் 

சிறீலங்கா அரசு டதரிவிததுள்ளது.
 சீனகாவின ட்ர்பின குழுமததிெம் 
இருநது ஒவடேகானறும் 3 மில்லியன டெகாலர்்ள 
டபறுமதியகான இரண்டு  y-12 விமகானங்ர்ள 
சிறீலங்கா ட்காளேனவு ட்சய்கின்றது.
 ்ெநத ேகாரம் சிறீலங்காவின ்ப்புததர்ள 
பகுதியில் சிறீலங்கா ேகானபரெயின  y-12 ர் 
விமகானம் வீழ்நது ட�காருஙகியதகால் அதில் பயைம் 
ட்சய்த 5 ேகானபரெயினர் ட்கால்லப்பட்டிருநதனர்.

 டபகாது மக்ளுக்கான உள�காட்டு பயணி 
்ள விமகானமகா்வும் பயனபடுததப்படும் 
இநத விமகானம் ப்றப்பதற்்கான முர்றயகான 
பகாது்காப்புச் ்சகானறிதழ் அற்்ற விமகானம் என 
ட்காழும்பு த்ேல்்ள டதரிவிததிருநதது இஙகு 
குறிப்பிெததக்து.
 இதனிரெவய, உளளூர் விமகான 
வ்சரே்ளுககு சிறீலங்கா அரசு பயனபடுததும் 
அனரவனகாவ மற்றும் y-12 ர் விமகானங்ள 
முர்றயகான பரகாமரிப்பு அற்்றரே எனவும், அரே 
பகாது்காப்பு அற்்றரே எனவும் டதரிவிததுள்ள  
தனது டபயரர குறிப்பெ விரும்பகாத அதி்காரி 
ஒருேர், இநத விமகானங்ள ப்றககும் ்சேப் 
டபட்டி்ள என டதரிவிதது்ளகார்.

gwf;Fk; rtg;ngl;bfis kPz;Lk; thq;Ffpd;wJ rpwPyq;fh

பயங்்ரேகாதத தடுப்புச் ்சட்ெததிற்கு பதிலகா் 
வேறு ஒரு ்சட்ெ மூலதரத ட்காண்டு ேருேது 
என்ற தனது ேகாககுறுதிரய சிறீலங்கா நிர்ற 
வேற்்ற வேண்டும், அதரன நீக் வேண்டும் 
என்ற நிபநதரனயின அடிப்பரெயிவலவய 
ஐவரகாப்பிய ஒனறியம் ஜி.எஸ்.பி ேரிச்்சலுர்ரய 
சிறீலங்காவுககு ேழஙகியிருநததகா் மனித 
உரிரம ்ள ்ண்்காணிப்ப்ம் டதரிவிததுள்ளது.
 இது டதகாெர்பில் அதன டதனனகாசியகாப் 
பிரகாநதிய பணிப்பகா்ளர் மீனகாட்சி ்ஙகுலி 
்ெநத டேளளிக்ழரம (10) வமலும் டதரிவி 
ததுள்ளதகாேது:
 பயங்ரேகாதத தடுப்புச் ்சட்ெததிற்கு 
பதிலகா் பரிநதுரர ட்சய்யப்பட்ெ ்சட்ெ மூலதரத 
ர்விெப் வபகாேதகா் சிறீலங்கா அர்ச  தரலேர் 
வ்காததபகாயகா ரகாஜபக்சகா டதரிவிததுள்ளகார்.
 அநத ்சட்ெ மூலம் ஐககிய �காடு்ள 
்சரபயினதும், ஐவரகாப்பிய ஒனறியததினதும் பரிந 
துரர்ளின அடிப்பரெயில் ஏற்படுததப்பட்ெது.
 அதுமட்டுமல்லகாது, மனித உரிரம ட்சயற் 
பகாடு்ர்ளப் பகாதிககும் �ெேடிகர்்ர்ளயும் 
அேர் வமற்ட்காண்டு ேருகின்றகார். வபகாரின 
வபகாது டபகாது மக்ள மீது தகாககுதல்்ர்ள 
வமற்ட்காண்டு அதி்்ளவில் மனித உரிரம மீ்றல் 
்ளில் ஈடுபட்ெேர் பகாது்காப்புச் ட்சயலகா்ளரகா் 
நியமிக்ப்பட்டுள்ளதுென,  அவேகா்றகான பலர் 
உயர் பதவி்ளில் நியமிக்ப்பட்டுள்ளனர்.
 ்காேல்துர்ற மற்றும் டபகாது அரம 
ப்புக்ளும் பகாது்காப்பு அரமச்சின கீழ் 

ட்காண்டுேரப்பட்டுள்ளது. டபகாதுமக்ள 
புலனகாய்வுததுர்றயின அதி்காரியகா் பரெயில் 
உள்ளேர் நியமிக்ப்பட்டுள்ளகார். அேர் பதவி 
வில்வில்ரல.
 ஐககிய �காடு்ள ்சரபயின தீர்மகானதரத 
ரமததிரிபகால சிறீவ்சன அரசு 2015ஆம் ஆண்டு 
ஏற்றுக ட்காண்டிருநதது. ஆனகால் அதரன 
ர்விெ தற்வபகாரதய அரசு தீர்மகானிததுள்ளது.
 முனரனய அரசின ட்சயற்பகாடு்ளுககு 
அரமேகா்வே ஐவரகாப்பிய ஒனறியம் சிறி 
லங்காவுக்கான ஜி.எஸ்.பி ேரிச்்சலுர்ரய 
மீண்டும் ேழஙகியிருநதது. ஆனகால் அது ேழங 
்ப்பட்ெதற்்கான நிபநதரன்ள தற்வபகாது 
மீ்றப்படுகின்றது.
 2010 ஆம் ஆண்டு புதிதகா்ப் பதவிவயற்்ற 
சிறீலங்காவின அனர்றய அர்ச தரலேர் 
மகிநத ரகாஜபக்சகா  அரசு பயங்ரேகாதத தடுப்புச் 
்சட்ெதரத டதகாெர்நது வபைப் வபகாேதகா் 

rpwPyq;fh kPJ xU nghUshjhu 

mOj;jj;jpw;F jahuhfpd;wjh Nkw;Fyfk;?

டதரிவிததரதத டதகாெர்நது ஐவரகாப்பிய ஒனறியம் 
தனது ேரிச்்சலுர்ரய நீககியிருநதது என அேர் 
வமலும் டதரிவிததுள்ளகார்.
இதனிரெவய, மனித உரிரம்ள ்ண்்காணிப் 
ப்ததின இநத அறிகர்யகானது ஐவரகாப்பிய 
ஒனறியம் மீண்டும் ஜி.எஸ்.பி ேரிச்்சலுர்ரய 
விலககிக ட்காளளும் ்சநதர்ப்பம் ஒனறு உருேகாகி 
ேருேரத ்காண்பிப்பதகா் அேதகானி்ள 
டதரிவிததுள்ளனர்.
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kpd;dpjo;;

இனட�ருக்டிக்கான ‘தீர்வு’ (?) எவேகா்றகானதகா் அரமயும் எனபரத 
சிறிலங்கா அரசின முககிய தரலேர்்்ளகான வ்காததகாபய ரகாஜபக ஷவும், 
மகிநத ரகாஜபக ஷவும் டேளிப்பரெயகா்க கூறிவிட்ெகார்்ள. 
தனிச் சிங்்ள ேகாககு்்ளகால் தகான டதரிவு ட்சய்யப்பட்ெேர் என்ற 
முர்றயில், சிங்்ளேர்்ள விரும்பகாத எதரனயும் தனனகால் 
ேழங் முடியகாது எனபரத வ்காததகாபய இநதியகாவில் ரேதவத 
ட்சகால்லிவிட்ெகார். இப்வபகாது “சிங்்ளேர்்ள விரும்பும் 
தீர்ரேவய தருவேகாம்” என மகிநத ரகாஜபக ஷ கூறியிருககின்றகார்.  
 
 வ்காததகாபய ஜனகாதிபதித வதர்தலில் டேற்றி டபற்்ற வபகாவத 
இதுதகான �ரெடபறும் எனபது டேளிப்பரெயகா்வே டதரிநதிருநதது. 
ஆனகால், இநதியகாவும், ்சர்ேவத்ச ்சமூ்மும் அழுததம் ட்காடுககும் 
நிரலயில் கூெ, இரகாணுே - வபரினேகாத நிரலப்பகாட்டில் இருநது 
ட்காண்டுதகான இனட�ருக்டிரய வ்காததகாபய அணுகுேகார் 
எனபதும், அதரன அேர் பகிரங்மகா்வே ட்சகால்ேகார் எனபதும் 
ஆச்்சரியமகானதுதகான. ேழரமயகான “வபச்சுேகார்தரத்ள” 
மூலமகா் ரகாஜபக ஷக்ர்ள இனிவமல் ர்யகா்ள முடியகாது 
எனபரத அேர்்ளுரெய அணுகுமுர்ற உைர்ததுகின்றது.  
 
 பகாரகாளுமன்றக கூட்ெத டதகாெரர ஆரம்பிதது ரேதது தனது 
ட்காளர் வி்ளக் உரரரய ்ெநத ேகாரம் நி்ழ்ததிய வ்காததகாபய, 
இனட�ரு்டி குறிதவதகா, இலஙர்த தீவில் ஒரு வதசியப் பிரச்சிரன 
இருப்பது குறிதவதகா எதரனயும் ட்சகால்லவில்ரல. அதகாேது - 
அேரது நி்ழ்ச்சி நிரலில் அதற்்கான தீர்வு இருக்ப்வபகாேதில்ரல. 
தீர்வு இருக்ப்வபகாேதில்ரல என்றகால் வபச்சுேகார்ரத்ளுக்கான 
்தவு்ளும் தி்றக்ப்வபகாேதில்ரல. கூட்ெரமப்புத தரலரமககு 
்காததிருப்பரதவிெ வேறு டதரிவு்ள இருக்ப்வபகாேதில்ரல.  
 
 இரண்டு விெயங்ர்ள மட்டுவம வ்காததகாபய தனது ட்காளர் 
வி்ளக்ததில் ேலியுறுததினகார். ஒனறு - ஒற்ர்ற ஆட்சிரயத டதகாெர்நதும் 
பகாது்காப்வபன. இரண்டு - டபௌதத மதததுக்கான முனனுரிரமரயத 
டதகாெர்நதும் பகாது்காப்வபன. இநத இரண்டு விெயங்ளிலும்தகான 
தனது திெ்சங்ற்பதரத வ்காததகாபய டேளிப்படுததினகார். 
ஒற்ர்றயகாட்சி முர்றரயக ்டுரமயகா்ப் பினபற்றும் டபௌதத �காெகா் 
இலஙர்த தீவு இருககும் எனபதுதகான அேரது பிர்ெனம். முனரனய 
ஜனகாதிபதி்ளும் இதரனததகான ட்சய்தகார்்ள. ஆனகால், வ்காததகா 
்சற்று ்டுரமயகா்ச் ட்சல்லப் வபகாகின்றகார் எனபது டதரிகின்றது.  
 
வ்காததகாவின ட்காளர் வி்ளக்ததுககுப் பதிலளிதத ்சம்பநதன 
ட்சகானனது பரழய ்ரதயகா்ததகான இருநதது. “அதி்காரப் பகிர்வு 
குறிதது சிநதிததகால் மட்டுவம அபிவிருததி ்சகாததியமகாகும். தமிழ் 
மக்ளின நியகாயமகான வ்காரிகர்்ளுககு அரசு ட்சவிமடுக் 
வேண்டும். அப்வபகாது தகான ்சர்ேவத்ச முதலீடு்ள, அபிவிருததி்ள 
என அரனதரதயும் டபற்றுகட்காள்ள முடியும்” என்ற ்சம்பநதனின 
்ருதது, வ்காததகாவின ்காது்ளுககு ஏறியிருக்காது. இவேகா்றகான 
்ரத்ர்ளக வ்ட்கும் மனநிரலயிலும் அேர் இல்ரல.  
 
 ஆனகால், இதற்கு மகிநத பதலளிததிருககின்றகார். “்சம்பநதன 
தரலரமயிலகான தமிழ்த வதசியக கூட்ெரமப்பினர் தப்புக 
்ைககுப் வபகாெககூெகாது. வபகாரகால் பகாதிக்ப்பட்ெ ேெககு, 
கிழககு தமிழ் மக்ளுககு அபிவிருததிதகான மி்வும் அேசியம். 
டபகாதுத வதர்தலின பினனர் அரசியல் தீர்வுக்கான எமது பணி்ள 
ஆரம்பமகாகும். மூவின மக்ளுககும் ்சம உரிரமயுெனகான 
தீர்ரே �காம் டபற்றுக ட்காடுப்வபகாம். அநதத தீர்வு சிங்்ள மக்ள 
விரும்புகின்ற தீர்ேகா் இருககும்” எனபதுதகான மகிநதவின பதில்.  
 
 சிங்்ள மக்ள விரும்புகின்ற தீர்ரேததகான தருவேகாம் 
என்றகால், வபச்சுேகார்தரத ஒனறுககுச் ட்சல்ல வேண்டிய 
அேசியவம இல்ரல. இப்வபகாதிருககும் நிரல இனனும் வமகா்ச 
மரெயலகாம். அதகாேது, சிறுபகானரமயினருககு ஆபததகான 
ஒரு �காெகா் இலஙர்த தீவு  ட்சனறுட்காண்டிருககின்றது 
எனபரத இநதச் ்சம்பேங்ள உைர்ததுகின்றன.  
 
 ேரப்வபகாகும் பகாரகாளுமன்றத வதர்தலில் மூனறில் இரண்டு 
டபரும்பகானரமரயப் டபற்று, அரசியலரமப்ரப  தமது அதி்காரதரதப் 
பலப்படுததுேதற்வ்ற்்றேகாறு மகாற்றியரமததுக ட்காளேதுதகான 
ரகாஜபக ஷக்ளின திட்ெம். அதகாேது ஒரு ்சர்ேகாதி்கார ஆட்சிரய வ�காககி 
�காடு ட்சல்லப் வபகாகின்றது. இதற்்கான ஆரைரய சிங்்ள மக்ள 
ேழஙகுேகார்்ள என ரகாஜபக ஷக்ள எதிர்பகார்ககின்றகார்்ள. ்சர்ேவத்ச 
்சமூ்ம் இவவிெயததில் எவேகா்றகான எதிர்விரனயகாற்்றப்வபகாகின்றது?

rpq;fstu; tpUk;Gk; jPu;T?

- ஆசிரியர்

[dthp 12> 2020  jhafj;jsk;

 இநத ேகாரம் இநதியகாவுககு ட்சனறுள்ள சிறீலங்கா டேளிவிே்கார 
அரமச்்சர் திவனஸ் குைேர்ததன  இநதியகா டேளிவிே்கார அரமச்்சர் 
சுப்பிரமணியம் டஜய்்சங்ர் உென வமற்ட்காண்ெ வபச்சுக்ர்ள டதகாெர்நது 
இநதியகாவில் தஙகியுள்ள 3000 புலம்டபயர் தமிழ்மக்ள �காடு திரும்பவுள்ளதகா் 
சிறீலங்கா அரமச்்சர் டதரிவிததுள்ளகார்.சிறீலங்காவில் இெம்டபற்்ற வபகாரின 
வபகாது, சிறீலங்கா அர்ச பரெயினரின தகாககுதலி்ளில் இருநது உயிர் பிரழப் 
பதற்்கா் இநதியகாவுககுச் ட்சன்ற தமிழ் மக்ளில் 80,000 வபர் தற்வபகாதும் 
அஙகுள்ள மு்காம்்ளில் தஙகியுள்ளனர்.
 இநதியகா புதிதகா்க ட்காண்டு ேநத குடியுரிரமச் ்சட்ெததிலும் சிறீலங 
்காவில் இருநது தமிழ்ம் ட்சனறு பல்காலம் தஙகியிருநத தமிழ் மக்ள 
முற்்றகா்ப் பு்றக்ணிக்ப்பட்டிருநதனர்.
 இநத நிரலயில் இநதியகாவிற்கு முதல் தெரேயகா் ட்சனறுள்ள 
சிறீலங்கா டேளிவிே்கார அரமச்்சர்  தமிழ் மக்ள சிறீலங்கா திரும்பவுள்ளதகா் 
டதரிவிததுள்ளது குறிப்பிெ ததக்து.
 முதல் ்ட்ெமகா் ேயதகானேர்்வ்ள சிறீலங்காவுககு திரும்பவுள்ள 
தகா்வும், அேர்்ள எதிர்ேரும் மகாதம் திரும்புேகார்்ள எனவும் டதரிவிக்ப் 
படுகின்றது.
இதனிரெவய, இநதிய மததிய அரசு ட்காண்டுேநதுள்ள குடியுரிரம திருததச் 
்சட்ெம் ஜனேரி 10ஆம் தி்தி முதல் அமுலிற்கு ேருேதகா் அரசிதழில் 
டேளியெப்பட்டுள்ளது. ஆனகால் இநத ்சட்ெததிற்்கான விதி்ள இதுேரர 
ேடிேரமக்ப்பெவில்ரல எனபது குறிப்பிெததக்து.
 இநதிப் பிரதமர் வமகாடி தரலரமயிலகான பகாஜ் அரசு டேளி�காட்டில் 
இருநது இநதியகாவில் தஞ்சம் புகுநதுள்ள இஸ்லகாமிய அ்தி்ர்ள மீண்டும் 
ட்சகாநத �காட்டிற்வ் திருப்பி அனுப்பும் ேர்யில் குடியுரிரம திருததச் ்சட்ெம் 
ட்காண்டு ேநதுள்ளது. வமலும் பகாகிஸ்தகான, ஆப்்கானிஸ்தகான ேங்வத்ச 
�காடு்ளில் இருநது குடிடபயர்நது ேநதுள்ள இநதுக்ள, சீககியர்்ள, புதத 
மதததேர்்ள, டஜயின்ள, பகார்சி்ள மற்றும் கிறிஸ்தேர்்ளுககு இநதியகாவில் 
குடியுரிரம ேழங்ப்படும் எனறும் டதரிவிததுள்ளது.
  இநத திருதத ்சட்ெ மவ்சகாதகா ்ெநத ஆண்டு(2019) டி்சம்பர் 11ஆம் தி்தி 
பகாரகாளுமன்றததில் நிர்றவேற்்றப்பட்டு, குடியரசுத தரலேரின ஒப்புதலுென 
21019 குடியுரிரம திருததச் ்சட்ெம் �காட்டில் ஜனேரி 10ஆம் தி்தி (2020) முதல் 
�ரெமுர்றககு ேநதது.
  இநத நிரலயில், இநதிய குடியுரிரம ேழங்ப்படும் ்சட்ெம் 
�காட்டில் ஜனேரி 10ஆம் தி்தி முதல் அமுலுககு ேநதது எனறு அரசிதழில் 
டேளியகாகியுள்ளது. இநத அறிவிப்ரப இநதிய மததிய உளதுர்ற அரமச்்ச்ம் 
டதரிவிததுள்ளது.
  இநதச் ்சட்ெததிற்கு எதிரகா் �காடு முழுேதும் ்டுரமயகான வபகாரகாட்ெம் 
மற்றும் ஆர்ப்பகாட்ெங்ள �ெநது ேரும் வேர்ளயில், இநதச் ்சட்ெததில் இருநது 
ஒரு அஙகுலம்கூெ பினேகாங் மகாட்வெகாம் எனறு மததிய உளதுர்ற அரமச்்சர் 
டதளிவுபடுததியிருநத நிரலயில், அரசிதழில் டேளியிெப்பட்டுள்ளது.

,e;jpahtpy; cs;s 

<oj; jkpou;fis gbg;gbahf 

mfw;w jpl;lk;?

உைவுப் டபகாருட்்ளின விரல உலகில் ஐநது 
மெஙகு அதி்ரிததுள்ளதகா் ஐககிய �காடு்ள 
்சரபயின உைவு மற்றும் விே்சகாயததிற்்கான 
அரமப்பு டதரிவிததுள்ளது.
 ்ெநத வியகாழககிழரம (9) டேளியிட்டுள்ள 
அதன அறிகர்யில் வமலும் டதரிவிக்ப்பட்டு 
ள்ளதகாேது:
 உைவுப் டபகாருட்்ளின விரலச் சுட்டெண் 

இநத மகாதம் 2.5 புளளியகால் அதி்ரிததுள்ளது. தகாேர எண்ரை, சீனி மற்றும் 
பகால் டபகாருட்்ளின விரலவய அதி்ம் உயர்நதுள்ளது. ்ெநத மகாதம்  இநத 
டபகாருட்்ளின விரலச்சுட்டெண் 181.7 ஆ் உயர்நதுள்ளது.
 ்ெநத ேருெம் விரலச் சுட்டெண் 171.5 ஆ் இருநததுென, தகாேர 
எண்ரையின விரலச் சுட்டெண்  ் ெநத  மகாதம் மி்வும் அதி்ரிததுள்ளதகா்வும், 
இது ்ெநத 25 மகாதங்ளுென ஒப்பிடும்வபகாது மி்வும் அதி்மகாகும் எனவும்  
டதரிவிக்ப்பட்டுள்ளது.

czTg; nghUl;fspd; tpiy Ie;J klq;F mjpfupg;G - I.eh
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தமிழீழததில் தமிழீழ �ரெமுர்ற அரசு இருநத 
்காலததில் ரதததிரு�காள மத்சகார்பற்்ற வதசிய 
டபருவிழகாேகா் பிர்ெனப்படுததப்பட்டு 
ட்காண்ெகாெப்பட்டு ேநதது.

 இனறு தமிழ் மக்ள ட்காண்ெகாடும் டபரும்பகாலகான பண்டிர்்ள 
ஆரிய, ஐவரகாப்பிய அல்லது அவரபிய ்லகாச்்சகாரததின அடிப்பரெயில் 
அரமநதிருக், ரதததிரு�காள மகாததிரவம பண்ரெய தமிழரின பண்டிர் 

்ளில் தப்பிப் பிரழதது நிற்கும் ஒன்றகா் தி்ழ்கின்றது.
எனவே தகான தமிழீழ �ரெமுர்ற அரசு அனறு ரதததிரு�கார்ள தனது வதசிய 
டபருவிழகாேகா் முதனரமப்படுததியிருநதது. இதன வபகாது தமிழினததின 
பகாரம்பரிய விர்ளயகாட்டுக்ள மற்றும் ் லகாச்்சகார நி்ழ்வு்ள இெம்டபறுேது 
ேழரமயகாகும்.
 
 உல்த தமிழினம் ரதததிரு�கார்ள இனததின எழுச்சி மிக் 
முதனரமத திரு�கா்ளகா் முனனிரலப்படுதத முனேர வேண்டும்.

[dthp 12> 2020  jhafj;jsk;

kjk; rhu; gz;bifay;y 
khdj; jkpopdg; 

nghq;fy; ngUtpoh

ஆஙகிலப் புததகாண்டின ஆரேகாரங்ள
ஓய்நதிெப் வபகாகின்ற ஒரு்காலச் சூழலில்
ேகாஙகிய திருக்ென ேஙகியின ேரவுககுள
வ்சர்நது சிரிககின்ற ட்சழிப்பகான ேகாழ்வினில்
ஓஙகு ரதப்டபகாங்லின ஒரு தமிழ்ப் பண்பகாட்ரெ
ஏநதிெ நிற்கின்ற எனனரும் உ்றவு்காள!
நீஙகிடும் இனனல்்ள.. நிலவிடும் அரமதிடயன
வ்றஙகிடும் இதயங்காள! ஏர்ட்காண்ெ உழேர்்காள!
வதஙகிய ேகாழ்ேதன வதவரகாட்ெம் டதகாெர்நதிெத
தூங்காமற் துே்ளகாமல் உரழககின்ற வதகாழர்்காள!

இயநதிர இயக்ததிற் சுழனறிடும் உலகினில்..
வியநதிெ ே்ளர்நதிடும் விஞ்கான ே்ளர்ச்சியில்..
சுயநதரன இழக்காது சுதநதிர உைர்வேகாடு
உயர்நதிெ முயனறிடும் ஒப்பற்்ற மனிதர்்காள!

புலம்டபயர்நதகாலும் உ்ளம் டபயரகாது
பலஙட்காண்ெ குடிடயனப் பகாடரலகாம் ேதிநது
இ்ளநதரல முர்றயின எதிர்்காலம் ஒனவ்ற
நிரநதரம் எனறு நீளதேம் இயற்றி
ே்ளம்பல டபருககிடும் எம்தமிழ்ககுடிவய!
ேகாழிய எனறுரம ேகாழ்ததி மகிழ்கிவ்றன!

பூஙகுயில் கூவிெப் புளளினம் பகாடிெப்..
டபகானடனகாளிக ்திர் வீசிப் ப்லேன பு்றப்பெ.
மூஙகிலின மு்ப்வபகாடு முற்்றததில் மகாகவ்காலம்…. 
முழுரமரய வி்ளககிெ முனரேதத அருட்கும்பம்
தீங்னி ்ரும்டபகாடு  மகாவிரல வதகாரைம்
;வதகானறிெத தகாய்ககுலம் துரிதமகாய்க ்ென ட்சயத
தூஙகிய பகாலர்்ள இர்ள்ர்்ள யுேதி்ள
துளளிவய எழுநவதகாடித துடிப்புென குளிததுப் பின
தகாங்ள தம் டேடி ேகாை வேடிகர் டதகாெர்நதிெ…
ஆஙட்காரு பகாரனயில் ; அரிசி வதன ட�ய்; டேல்லம்
அனர்றககு மடிதநத ஆவினபகால் அரேகூட்டிப்
பகாஙகுென டபகாஙகியகாம் பகாருென பகிர்நதுண்ெ
பழம் டபரும் திரு�காவ்ள தமிழர் ரதப்டபகாங்லகாம்!

‘�காங்வ்ளகார் இனம்! �மககுவமகார் ேகாழ்வுண்டு! 
�காவிலும் பகாவிலும் �ெமிடும் டமகாழியுண்டு!

தீஙகு நிரனததிெகாத  டதளிநத உ்றவுண்டு!
வதர்நது அ்றம் ட்சய்யும் திெமகான பண்புண்டு!
தகாஙகிய வீரமும் தெம் ்காைகா ேரலகாறும்
தரலதகாழ்ததி விருநவதகாம்பி யரைககின்ற அ்ேகாழ்வும்;
நீங்காத அனபிரன ட�றியகாககும் இலககியமும்
�காம்்காை ரேதத �ல்லகுடி மரபுண்டு!’

என்றடதகாரு ட்சய்தியிரன எழுச்சியுென உலகுககு
எடுததுரரக் டேனவ்ற இனியரத ம்ள ேநதகாள!

ஆழிசூழுலகின வத்சங்ள பலவும் 
அறிநதனர் தமிழர் விழுமிய மரபிரன!
கூரழயும் பகிர்நது குடிததிடும் பண்ரபக
குேலயம் இனறு கூடிக ட்காண்ெகாடிற்று!
யகாேரும் ்சமடமனும் ்சததிய ட�றியிரனத
தூவிய ட்சம்டமகாழி தமிடழனக ்ண்ெனர்!

ேகானபு்ழ் ட்காண்டு ரேயததில் ஒலிககும்
வதனதமிழ்த தகாயின திருேடி வபகாற்றிவய
யகான ்ரஙகூப்பி ேகாழ்தது்ள �ல்கிவனன!

அனபகால் இனங்ள இரைநதிடும்வபகாவத
அகிலம் அழிவின பிடியிரன விலகும்!
இனபம் டபகாஙகி இரு்ளது விலகி
எல்லகா �காளும் டபகாங்லகாய் விடியும்!
வபகாடரனும் ட்காடிய வபயது அெஙகி
ஏரதன டபருரம பகாரிரனத தழுவுவம!

அனவப தமிழ்! அதிவல அமிழ்!

திங்ளும் ்திரும் டதன்றலும் தீயும்
டபகாஙகு ்ெலும் பூமியும் உ்ளேரர
எங்ள தமிழும் இனமும் நிரலககுவம!

புலவர் சிவநாதன்



யுததம் முடிேரெநது 10 ேருெங்ள ்ெநத 
நிரலயில் கூெ ேெககின அேல நிரல இனறும் 
டதகாெர்கி்றது. அதிலும் யுதத்காலதரத விெ 
மி்வும் வமகா்சமகா் ேெககின சில பகுதி்ள 
தற்வபகாதும் இருககின்றது. குறிப்பகா் ேெககில் 
மீளகுடிவயற்்றம், வீட்டுததிட்ெம், டதகாழில் 
ேகாய்ப்பு, அடிப்பரெ ே்சதி்ள என பல்வேறு 
பிரச்்சரன்ளுககு மு்ம் ட்காடுதது ேரும் மக்ள 
இனறும் இருககி்றகார்்ள.

 இததர்ய பகாதிப்புக்ர்ள டேகுேகா் 
எதிர் வ�காககியுள்ள இறுதிப் வபகாரின ்சகாட்சிய 
மகா்வுள்ள மகாேட்ெம் ேனனிப் பிரவத்ச 
முல்ரலததீவு மகாேட்ெவம. இஙகு �கா்ளகாநதம் 
ஒரு ேயிறு வ்சகாற்றுக்கா் வபகாரகாடும் நிரலயில் 
பல குடும்பங்ள இனறும் ேகாழ்கி்றன.  அதற்கு 
்சகான்றகா் முல்ரலததீவு மகாேட்ெததின சில பகாெ 
்சகாரல்ளில் இெம் டபறும் ்காரல ஓனறு கூெல் 
பதிவு்ள ்சகாட்சியங்்ளகாகின்றன.

 ்ெல் ே்ளமும், ேயல் ே்ளமும், டதனரன- 
பரன ே்ளமும் ட்காண்ெ முல்ரலததீவு மகாேட்ெ 
மக்ள, யுததம் இெம் டபற்்ற ்காலததில் கூெ ்ெற் 
பரெயின அச்சுறுததலுககு மததியில் ்ரரவயகார 
மீனபிடியில் ஈடுபட்டு ேகாழ்ரே ே்ளமகா் 
�ெததியேர்்ள. அஙகுள்ள விே்சகாய குடும்பங்ள 
கூெ உரப்பகாேரன தரெ, கிருமி�காசினி தரெ 
என அரசின ேனனிக்கான டபகாரு்ளகாதகார ்ட்டுப் 
பகாடு்ளுககு மததியிலும் விே்சகாயம் ட்சய்து 
தமது சீவியதரத வமற் ட்காண்ெேர்்ள. ஆனகால் 
யுததம் முடிேரெநது ஆண்டு்ள பல ்ெநது 
அபிவிருததி என ட்சகால்லுகின்ற வேர்ளயில் 
அநத மகாேட்ெததில் ஒரு ேயிறு வ்சகாற்ர்ற டப்ற 
முடியகாத நிரல சில வீடு்ளில் ஏற்பட்டுள்ளது.

 முல்ரலததீவின ட்காககி்ளகாய், தண்ணீ 
ருற்று, ட்சம்மரல, அ்ளம்பில், ேரல்ர்மெம், 
வதவிபுரம், ட�ததலியகாறு உளளிட்ெ பகுதி்ளில் 
உள்ள மகாைேர்்ள ் ல்வி ் ற்கும் பகாெ்சகாரல்ளில் 
தினமும் ்காரலப் பிரகார்ததரனயின வபகாது 4 
டதகாெக்ம் 5 மகாைே, மகாைவி்ள மயக்மரெநது 
விழுகி்றகார்்ள.

 அேர்்ர்ள தூககிச்  ட்சனறு வமர்ச ஒனறில் 
அமர்ததி தண்ணீர் டதளிதது ்காற்று விசுககும் 
வபகாது மயக்ம் டதளிநது அநத மகாைேர்்ள 
வ்சகார்வுென எழும்புகி்றகார்்ள. அேர்்ளிெம் 
மயக்ததிற்்கான ்காரைதரத வினவும் வபகாது 
ஒவடேகாரு குடும்பததின பினனும் உள்ள 

அநத வ்சகா்ம் நிர்றநத அதிர்ச்சித த்ேல்்ள 
டேளியகாகின்றது.

 “ரீச்்சர்           இனர்றககு   �கான  ்சகாப்பிெல.  வீட்ரெ 
்சரமக் ஒனறும் இல்ரல. அதனகால் அப்படிவய 
ேநது விட்வென..!” என அநத மகாைேர்்ள 
கூறுகின்ற பதில்்ள அநத ஆசிரியர்்ர்ளவய 
ஒரு ்ைம் ்ண்்லங் ரேததுள்ளது. ஒரு 
்காரலப் டபகாழுது மட்டுமல்ல சில மகாைேர்்ள 
முதல் �காள இரவு கூெ ்சகாப்பிெகாமல் இருநது 
விட்டும் பகாெ்சகாரல ட்சல்கி்றகார்்ள. அவேகாறு 
ட்சல்கி்றது அேர்்ளின ேயிற்றுப் பிரழப்புக்கான 
வபகாரகாட்ெம். ஆசிரியர்்ள பகாெ்சகாரல்ளில் 
தம்மகால் முடிநதரத அநத மகாைேர்்ளுககு 
ேகாஙகிக ட்காடுதது விட்டு ேகுப்புர்றககுச் 
அரழததுச் ட்சல்லும் ்சம்பேங்ள கூெ �ெநது 
ேருகின்றன. அப்படியகான வமகா்சமகான நிரலயில் 

முல்ரலததீவின சிலபகுதி்ள டபகாரு்ளகாதகார 
ரீதியகா் பகாதிக்ப்பட்டுள்ளது. �கா்ளகாநத குடும்ப 
சீவியதரத வமற்ட்காள்ள முடியகாத நிரலயில் 
இஙகு பல குடும்பங்ள ேகாழ்கின்ற வபகாது 
அர்சகாங்ம் கூறும் அபிவிருததி எஙகு ட்சல்கி்றது...? 
அர்சகாங்ததின ேகாழ்ேகாதகார உதவி்ள யகாருககு 
ேழங்ப்படுகி்றது..? என பல வினகாக்ள இஙகு 
எழவே ட்சய்கின்றன. வீதி்ள வபகாடுேதும், 
்ட்ெெங்ள ்ட்டுேதும் தகான அபிவிருததி 
என்றகால் மக்ள அற்்ற ஒரு மகாயகானதரதவய �காம் 
்காை வேண்டிேரும்.
 
 இப் பகுதியில் ேகாழும் குடும்பங்ள 
பல இனறு ஒரு �காள சீவியததிற்கு கூெ ்ெற் 
டதகாழிரல ட்சய்ய முடியகாத நிரலயில் உள்ளன. 
்காரைம் இநதிய மீனேர்்ளின ஊடுருேல், டதன 
பகுதி மீனேர்்ளின ேருர் என �வீன இயநதிர 
பெகு்ளின துரையுென முல்ரலததீவுககுள 
பிரவேசிதது அஙகுள்ள மீனே்ளதரத சூர்றயகாடி 
விட்டுச் ட்சல்கின்றனர். இதனகால் இப்பகுதி 
மீனேர்்ள மீனே்ளதரத டப்ற முடியகாது 
தவிர்கின்றனர். மீளகுடிவயறி டமல்ல டமல்ல தமது 
ேகாழ்ரே ்ட்டிடயழுப்பும் இேர்்ள, வபகாதிய 
மீன பெகாரமயகால் ேருமகானம் இனறி சீவியதரத 
வபகாக் முடியகாது அல்லல்படுகி்றகார்்ள.

 சில பகுதி்ளில் சீேல் டதகாழில் 
ட்சய்யும் மக்ளும் ேகாழ்கின்றகார்்ள. தற்வபகாது 
மதுபகான்சகாரல்ளின ேருர் ்காரைமகா் 
்ள ேகாஙகுபேர்்ளின எண்ணிகர் குர்றநது 

விட்ெது எனபது ஒருபு்றமிருக், அரதவிெ 
மி்வும் முககியமகான பிரச்்சரன வபகாரின 
்காரைமகா் முல்ரலததீவு மகாேட்ெததின பல 
ஆயிரக்ைக்கான டதனரன, பரன மரங்ள 
அழிக்ப்பட்டு விட்ெது. இதனகால் சீேல் டதகாழில் 
ட்சய்யும் மக்ள பலரும் தமது பரம்பரரத 
டதகாழிரல இழநது ேருமகானதரதப் டப்ற 
முடியகாது வபகாரகாடும் நிரலயில் இருககி்றகார்்ள. 
வபகாரின வபகாது பயனபடுததப்பட்ெ குண்டு்ளின 
�ச்சுப் பதகார்தங்ள கூெ அப்பகுதியில் 
விே்சகாய �ெேடிகர்யின விர்ளச்்சரலக 
்ட்டுப்படுததிவய ேருகி்றது. இதனகால் விே்சகா 
யததில் கூெ வபகாதிய விர்ளச்்சல் இனறி மக்ள 
இனறும் பல்வேறு ேகாழ்ேகாதகார சிக்ல்்ர்ள 
எதிர்வ�காககிவய ேருகி்றகார்்ள.

 இது தவிர, வபகாரின வ்காரத தகாண்ெேததகால் 
டபற்வ்றகாரர இழநது பி்றரின அரேரைப்பில் 
ே்ளரும் மகாைேர்்ள, குடும்பத தரலேரன 
இழநது ேகாழும் டபண் தரலரமததுே குடும் 
பங்ளில் உள்ள மகாைேர்்ள ஆகிவயகாரின நிரல 
மி்வும் வமகா்சமகா்வே உள்ளது. ஆண்்ள இருநதும் 
டதகாழில் ட்சய்ய முடியகாத நிரல ஒரு பு்றம் இருக், 
டபண் தரலரமததுே குடும்பங்ள டதகாழில் 
இனறிவய ேகாழும் பரிதகாப நிரல டதகாெர்கி்றது. 
அேர்்ளுக்கான ேகாழ்ேகாதகார ்ட்ெரமப்புக்ள 
எரேயும் இதுேரர ஒழுக்கா் அர்சகாங்மும் ்சரி, 
மகா்காை்சரபயும் ்சரி ட்சய்யவில்ரல. இதனகால் 
�கா்ளகாநத ேயிற்றுப் பசிரயக கூெ இநதக 
குடும்பங்ள வபகாக் முடியகாது திைறுகின்றது. 
ேறுரமககு மததியிலும் படிதது ்சகாதிதது விெ 
வேண்டும் என நிரனககும் மகாைேர்்ள ்டும் 
பசியுென பகாெ்சகாரல ட்சல்கி்றகார்்ள.

 ‘பசி ேநதகால் பததும் ப்றநதிடும்” என 
பகார்்ள. அதுவபகாலவே மகாைேர்்ள பசிககு 
மததியில் ட்சனறு ்காரலப் பிரகார்ததரனயில் 
பஙவ்ற்கின்ற வபகாது பல மகாைேர்்ள 
மயஙகுகி்றகார்்ள.
 
 டதகாெரும் இநத அேல நிரலககு 
முடிவுதகான எனன..? இநத மகாைேர்்ள, 
குடும்பங்ளின ேகாழ்வில் மீண்டும் விருததிரய 
ஏற்படுதத வேண்டிய டபகாறுப்பு யகாருரெயது...? 
என பல விரெ டதரியகாத வினகாக்ளுென 
இருககும் முல்ரலததீவுககு விடிவுதகான 
எப்வபகாது...?
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சிறிலங்காவில் ஜனகாதிபதித வதர்தல் முடி 
ேரெநது டபகாதுத வதர்தரல வ�காககி �காடு 
ட்சனறு ட்காண்டிருககும் நிரலயில், முககியமகான 
ஒரு விெயம் மக்ளின ்ேனததிலிருநது 
தப்பிப் வபகாயிருககின்றது. அதுதகான மகா்காை 
்சரப்ளுக்கான வதர்தல். மகா்காை ்சரப்ள 
்ரலக்ப்பட்டு பல மகாதங்்ளகாகி விட்ென. 
சில மகா்காை ்சரப்ள சில ேருெங்ளுககு 
முனனவர ்ரலக்ப்பட்டு விட்ென. ஒனபது 
மகா்காைங்ளிலும் இப்வபகாது ஆளு�ர் ஆட்சி 
தகான. மகா்காை ்சரப்ளுக்கான வதர்தல்்ள 
�ெததப்பெகாமலிருப்பதன பினனணியில் 
இர்சியத திட்ெம் ஒனறுள்ளதகா்த டதரிவிக 
்ப்படுேதில் உண்ரம இருககின்றதகா? 
அது குறிதது இநத ேகாரம் பகார்ப்வபகாம்.  
 
 ஜனகாதிபதி வதர்தலின இறுதி 
முடிவு்ள வதர்தல் ட்சயல்ததில் ரேதது 
உததிவயகா்பூர்ேமகா் அறிவிக்ப்பட்ெ பினனர், 
அஙகு உரரயகாற்றிய வதர்தல் ஆரைககுழுவின 
தரலேர் மஹிநத வத்சப்பிரிய முககியமகான 
ஒரு வ்காரிகர்ரய புதிய ஜனகாதிபதியகா்த 
டதரிேகாகிய வ்காததபகாய ரகாஜபக்ஷவிெம் முன 
ரேததகார். “மகா்காை ்சரப்ளுக்கான வதர்தல் 
பல மகாத ்காலமகா் �ெததப்பெகாமலிருககின்றது. 
அதரன உெனடியகா் �ெததுங்ள” எனபதுதகான 
அநத வ்காரிகர். ேழரமவபகாலவே ட்காடுப்பு 
ககுள சிரிததகாேகாவ்ற இதரனச் ட்சவிமடுதத 
வ்காததகாபய ரகாஜபக்ஷ, இவவிெயததில் 
எனன ட்சய்யப் வபகாகின்றகார் எனபது 
இனறுேரர மர்மமகா்ததகான இருககி்றது. 
 
 டபகாதுத வதர்தல் எதிர்ேரும் ஏப்ரல் 
மகாத பிற்பகுதியில் �ரெடபறும் என எதிர் 
பகார்க்ப்படுகின்றது. பகாரகாளுமன்றததின பதவிக 
்காலம் ஆ்ஸ்ட் மகாதததில்தகான முடிவுககு 
ேருகின்றது. இருநத வபகாதிலும் அதரன 
்ரலப்பதற்்கான அதி்காரம் மகார்ச் மகாதததில் 
ஜனகாதிபதியின ர்்ளுககு ேருகின்றது. அநத 
அதி்காரம் தனனுரெய ர்்ளுககு ேநததும் 
உெனடியகா்வே பகாரகாளுமன்றதரதக ்ரலததுப் 
டபகாதுத வதர்தலுக்கான உததரரே டேளியிடுேகார் 
என எதிர்பகார்க்ப்படுகின்றது. அதில் மூனறில் 
இரண்ரெப் டபறுேதுதகான அேரது எதிர்பகார்ப்பு.  
 
 டபகாதுத வதர்தல் 6 மகாதங்ள முனன 
தகா்வே �ரெடப்றப் வபகாகின்றது. ஆனகால் 
மகா்காை ்சரப்ளுக்கான வதர்தல்்ள எப்வபகாது 
�ரெடபறும் எனபது டதளிேற்்றதகா் இருககின 
்றது. ஒனபது மகா்காை ்சரப்ளும் ்ரலக்ப்பட்டு 
இப்வபகாது அநத மகா்காைங்ளில் ஜனகாதிபதியகால் 
நியமிக்ப்பட்ெ ஆளு�ரின ஆட்சிவய 
�ரெடபறுகின்றது. டபகாதுத வதர்தலுககுப் 
பினனவர மகா்காை ்சரப்ளுக்கான வதர்தல் 
�ரெடபறும் எனபது டபகாதுேகான எதிர்பகார்ப்பகா் 
இருககின்றது. ஆனகால், அதில் இப்வபகாது ஒரு 
சிக்ல் இருப்பதகா்வும், சிங்்ளத வதசியேகாதி்ள 

இர்சியத  திட்ெம் ஒனறுென  ட்சயற்படுேதகா்வும் 
தமிழ்க ்ட்சித தரலேர் ஒருேர் ட்சகால்கி்றகார்.  
 
 வ்காதகாபய ரகாஜபக்ஷரே டபகாறுததேரர 
யில் அதி்காரப் பரேலகாக்ல் மற்றும் 13ேது 
திருததச்்சட்ெம் குறிதது தனனுரெய நிரலப் 
பகாடு இதுதகான எனபரத அேர் டதளிேகா் கூறி 
விட்ெகார். அதி்காரப் பரேலகாக்ரல ேழங்ப் 
வபகாேதில்ரல எனபதும், 13 ஆேது திருததததில் 
இருக்ககூடிய டபகாலிஸ் ்காணி அதி்காரங்ள 
எநத ்சநதர்ப்பததிலும் ேழங்ப்பெகாது 
எனபதுதகான அேருரெய நிரலப்பகாடு. 
மகா்காை்சரப முர்ற �காட்டுககு அேசியம் 
இல்ரல எனபது கூெ அேரது நிரலப்பகாெகா் 
டதரிவிக்ப்பட்ெகாலும் கூெ அதரன அேர் 
பகிரங்மகா் அறிவிக்வில்ரல. பகிரங்மகா்ச் 
ட்சகால்ேது இநதியகாரேச் சீண்டுேதகா் இருக 
கும் எனபதகால், இர்சியமகா் சிலேற்ர்றச் 
ட்சய்ேதற்கு அேர்்ள முற்படுகின்றகார்்ள.  
 
 அதி்காரப் பரேலகாக்ரலவயகா மகா்காை 
்சரப்ர்ள உருேகாககுேதற்கு அடிப்பரெயகா் 
இருநத 13ஆேது திருதததரதவயகா ஏற்றுக 
ட்காள்ளப்வபகாேதில்ரல என்றகால், 
மகா்காை்சரப முர்றரய வ்காததகாபய 
ரகாஜபக ஷ எவேகாறு ஏற்றுகட்காளேகார் 
எனபது ஒரு முககியமகான பிரச்்சரன. 
 

 பிரதமர் மஹிநத ரகாஜபக ஷவின நிரல 
ப்பகாடும் டபரும்ளவுககு இதரன ஒதததகா்வே 
இருககின்றது. தமிழ் வதசியக கூட்ெரமப்பின 
தரலேர் ்சம்பநதனுககு அளிததுள்ள பதிலில் இது 
டதகாெர்பு தனனுரெய நிரலப்பகாட்ரெ மகிநத 
ரகாஜபக்ஷ டேளிப்படுததியிருககி்றகார். டபகாதுத 
வதர்தலின பினனவர தீர்வுக்கான முயற்சி்ள 
முனடனடுக்ப்படும் எனபரதயும், அநத முயற்சி 
்ள கூெ சிங்்ள மக்ளின விருப்பததிற்கு 
ஏற்்றதகா் இருககும் எனபரதயும் மஹிநத 
ரகாஜபக்ஷ உறுதியகா் டதரிவிததிருககின்றகார்.  
 

 மகா்காை ்சரப்ர்ள டபகாறுததேரரயில் 
அதன வதர்தல் முர்றயில் மகாற்்றதரத ட்சய்ே 
தற்்கான தீர்மகானம் ஒனறு பகாரகாளுமன்றததில் 
நிர்றவேற்்றப்பட்ெது. அது ்லப்புத 
வதர்தல் முர்றயகா் இருநதரமயகால், 
அதற்்கா் எல்ரல நிர்ைய குழு ஒனறும் 
அரமக்ப்பட்டு அதனுரெய அறிகர் ஒன 
றும் ்சமர்ப்பிக்ப்பட்ெது. அநத அறிகர் 
பகாரகாளுமன்றததில் வதகாற்்டிக்ப்பட்ெது. 
ஆனகால் இறுதியில் வதர்தல் முர்றயில் மகாற்்றம் 
ட்சய்ேதில்ரல என்ற ்ருதரத அரசியல் ்ட்சி்ள 
அரனததும் ஏற்றுக ட்காண்டிருககின்றன. 

தற்வபகாது இருப்பரதப் வபகால விகிதகா்சகார 
பிரதிநிதிததுே முர்றப்படிவய வதர்தல் 
�ரெடபறும் எனபதுதகான அேர்்ளுரெய 
நிரலப்பகாடு. ஆனகால், பகாரகாளுமன்றததில் இதற் 
்கான தீர்மகானம் ஒனறு ட்காண்டுேரப்பட்டு 
நிர்றவேற்்றப்பெவேண்டும். 
 
 

மகா்காை்சரப்ளுக்கான வதர்தலுககுச் ட்சல்ே 
தற்்கான   நிரலயில் அப்வபகாது  ரணில் விககிரமசிங் 
இருக்வில்ரல. ேெககில் விககிவனஸ்ேரனும் 
பலமகான நிரலயில் இருநதகார். அதனகால், மகா்காை 
்சரபத வதர்தலுககுச் ட்சல்ேரத கூட்ெரமப்பும் 
விரும்பவில்ரல. அதற்்கான தீர்மகானம் ஒனர்றக 
ட்காண்டுேநது நிர்றவேற்்ற வேண்டும் எனபதில் 
தமிழ்த வதசியக கூட்ெரமப்பின தரலரமயும் 
அக்ர்ற ்காட்ெவில்ரல. இப்வபகாது மகா்காை 
்சரப்ள இல்லகாத நிரல டதகாெர்கின்றது. 
அதகாேது, தமிழ் மக்ளுககு இருக்ககூடிய 
குர்றநதபட்்ச அதி்காரப் பரேலகாக்லுக்கான 
டபகாறிமுர்றயும் ்காைகாமல் வபகாய்விட்ெது.  
 
 இதிலுள்ள ஆபதரத ்சரியகா்ப் புரிநது 
ட்காள்ள வேண்டும். இரண்டு விெயங்ள இதில் 
்ேனததிற்ட்காள்ள வேண்டியரேயகா் உள்ளன. 
ஜனகாதிபதி வ்காததகாபய பகாரகாளுமன்றததில் ்ெநத 
ேகாரம் நி்ழ்ததிய உரரயில் முககிய மகா் ஒரு 
விெயதரதக குறிப்பிட்ெகார். “�கான எனனுரெய 
பதவிக்காலததில் ஒற்ர்ற யகாட்சிரயப் 
பகாது்காப்வபன எனவும். டபௌதத மததரதப் 
பகாது்காப்வபன எனவும் உறுதியளிககிவ்றன” 
என அழுததியுரரநதிருநதகார். இரே இரண்டும் 
ஏற்்னவே உள்ளரே. இதில் பகாது்காக் எனன 
உள்ளது?
 
 ஒற்ர்றயகாட்சி எனபது அரசியலரமப்பி 
லும் ட்சகால்லப்பட்டிருககின்றது. தற்வபகாதுள்ள 
நிரலரமயில் ஒற்ர்றயகாட்சிரய ்சற்று வ்ளவிக 
குள்ளகாக்க கூடிய ேர்யில் இருப்பது மகா்கா 
ை ்சரப்ளதகான. ஆ், “ஒற்ர்றயகாட்சிரய 
பகாது்காப்வபன” என திரும்பத திரும்ப வ்காததகா 
ட்சகால்லிகட்காளேதன உள்ளகார்ததம் மகா்காை 
்சரப்ர்ள இல்டலகாடதகாழிப்பதகா்வும் 
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விடுதலல உணர்லவ எமது இலைஞர்்களிடம் 
விலதத்து  தமிழர்்களின் இனப்பிரச்சிலனக்கான 
தீர்வு கிலடககும் வலரயில் நாங்கள் உறுதியா்க 
இருக்க வவண்டும் என்்ற விடயத்திலன நாங்கள் 
கூ்றாமல் விடுவவாமா்கவிருநதால், அது தமிழ் 
சமூ்கத்திற்கு நாங்கள் தசய்யும் துவரா்கமா்கவவ 
இருககும் என மடடக்கைப்பு மாவடட முன்னாள் 
பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் பா.அரியவநத்திரன் 
ததரிவித்துள்ைார். இலககு வாராநத இதழுககு 
வழஙகிய வநர்்காணலிவயவய அவர் இதலன 
ததரிவித்தார். 

அவர் வழஙகியவநர்்காணலின் முழு வடிவம் 
வருமாறு:

வ்கள்வி: 
 தமிழ்த் வதசிய கூடடலமப்பு மீது தமிழ் 
மக்களின் பல்வவறு பிரச்சிலன்கள் குறித்து ்கரிசலன 
த்காள்ைவில்லலதயன்்ற குற்்றச்சாடடு்கள் உடபட 
பல குற்்றச்சாடடு்கள் முன்லவக்கப்படுகின்்றன. 
இது ததாடர்பில் உங்களின் ்கருத்து என்ன?

பதில்: 
 தமிழ்த வதசியக கூட்ெரமப்ரப டபகாறுதத 
ேரர அேர்்ள டதகாெர்பகா் டதகாெர்ச்சியகா் 
பல்வேறுபட்ெ விமர்்சனங்ள எல்வலகாரகாலும் 
முனரேக்ப்பட்டு ேருகின்றன. 2009ஆம் ஆண்டு 
வம மகாதம் 18ஆம் தி்தியிலிருநது இனறு ேரரயகான 
பதது ேருெ ்காலப் பகுதியில் தகான இவேகா்றகான 
விமர்்சனங்ள முனரேக்ப்படுேதும் அதற்்கான 
பதிரல �காம் ேழங் வேண்டியதுமகா் இருநது 
ேருகின்றது. ஏடனன்றகால் 2009ஆம் ஆண்டிற்கு 
முனனதகான ்காலப் பகுதியில் தமிழ்த வதசியக 
கூட்ெரமப்பின  அரசியல் பணி இருக்வில்ரல.

 2010ஆம் ஆண்டு முதல் இனறு ேரரயகான 
்காலப் பகுதியில் பல்வேறுபட்ெ பணி்ர்ள 
தமிழ்த வதசியக கூட்ெரமப்பு ட்சய்திருககின்றது. 
திருவ்காைமரல, ேனனி வபகான்ற பகுதி்ளில் 
பல்வேறு ்காணி விடுவிப்பு்ள தமிழ்த வதசியக 
கூட்ெரமப்பின முயற்சியின ்காரைமகா் 
வமற்ட்காள்ளப்பட்டிருககின்றன எனபது 
உண்ரமயகாகும். 2010ஆம் ஆண்டு 246ஆ் 
இருநத அரசியல் ர்தி்ளின எண்ணிகர் 
தற்வபகாது 94ஆ் குர்றநது படிப்படியகா் 
அேர்்ள விடுதரல ட்சய்யப்பட்டிருககின்றனர். 
எனினும் முழுரமயகா்  அேர்்ள விடுதரல 
ட்சய்யப்பெவில்ரல எனபது உண்ரமயகாகும். 
்காைகாமல் ஆக்ப்பட்ெேர்்ளுக்கான நீதி 
டதகாெர்பில் பல்வேறு பிரச்சிரன்ள இருநது 
ேருகின்றது. ்காைகாமல் ஆக்ப்பட்ெேர்்ளின 
உ்றவு்ளின வபகாரகாட்ெம் நியகாயமகானதகா் �காங்ள 
பகார்ககினவ்றகாம். 

 இரகாணுேததகாலும், பகாது்காப்புப் பிரிவின 
ரகாலும் அரழததுச் ட்சல்லப்பட்ெ தங்ள 
உ்றவு்ளுககு எனன �ெநதது என அேர்்ள 
வ்ட்கின்ற வ்ளவிககு பதிரல ேழங்காமல் 
அர்சகாங்ம் இழுததடிப்பு ட்சய்து ேருகின்றது. 
்காைகாமல் ஆக்ப்பட்ெேர்்ள டதகாெர்பில் 
வி்சகாரரை்ர்ள வமற்ட்காளேதற்்கா் ்சர்ேவத்ச 
ரீதியிலகான ஒரு ்காரியகாலயம் அரமதது அதன 
மூலம் �ெேடிகர்்ர்ள வமற்ட்காளேதற்்கான 
முயற்சிரய தமிழ்த வதசியக கூட்ெரமப்பு 
எடுததிருநதது. ஏரனயேர்்ளும் அநத முயற்சி 
்ர்ள எடுததிருநதனர். ஆனகால் அநத முயற்சிரய 

டதகாெர்நது 
ட ்ச ய் ய 
முடியகாமலிருககின்றது. 

 ஏடனன்றகால் ்காைகாமல் ஆக்ப்பட்ெ 
ேர்்ளின உ்றவு்ள அவேகா்றகானடதகாரு ்காரியகா 
லயதரத அரமதது ்காலதரத இழுததடிக்த 
வதரேயில்ரல, எங்ளுக்கான நீதிரய 
தரவேண்டும், அேர்்ர்ள அரழதது மீ்ள 
எங்ளிெம் ஒப்பரெக் வேண்டும் என்ற 
வ்காரிகர் டதகாெர்ச்சியகா் முனரேக்ப்பட்டுக 
ட்காண்டிருககின்றது. இநதக வ்ளவிக்கான ்சரி 
யகான பதிரல ேழங்க கூடியேர்்ள தற்வபகாது 
அர்சகாங்ததில் இருப்பேர்்்ளகாேர். ்காைகாமல் 
ஆக்ப்பட்ெ ்சம்பேங்ளின வபகாது மகிநத 
அேர்்ள ஜனகாதிபதியகா் பதவி ேகிதத வபகாது 
பகாது்காப்பு அரமச்சின ட்சயலகா்ளரகா் இருநதேர் 
தற்வபகாரதய ஜனகாதிபதி வ்காட்ெகாபய ரகாஜபக்ச 
ஆேகார். அேர் தற்வபகாது ஜனகாதிபதியகா் இருக 
கின்றகார். ஆ்வே அேர் இதற்்கான டபகாறுப்ரப 
ஏற்று பதிரல ட்காடுக் வேண்டும்.

வ்கள்வி: 
 தமிழ் அரசியல் ல்கதி்களின் விடயத்தில் 
தமிழ் வதசிய கூடடலமப்பு ்காத்திரமான நடவடிக 
ல்க்கலை வமற்த்காள்ைவில்லலதயன்்ற ஆதங்கம் 
மக்களிடம் உண்டு. இது ததாடர்பில் உங்கள் ்கருத்த 
என்ன? 

பதில்: 
 தமிழ் வதசிய கூட்ெரமப்பு இது டதகாெ 
ர்பில் ்காததிரமகான �ெேடிகர்யிரன எடுததது. 
ஆனகால் ஜனகாதிபதி ரமததிரிபகால சிறிவ்சனவேகா 
அனர்றய அர்சகாங்வமகா அதரன ்ேனததில் 
ட்காள்ளவில்ரலடயனபவத உண்ரம. அரசியல் 
ர்தி்ள விெயததில் இரண்டு மூனறு விெயங்ள 
உள்ளன. தீர்ப்பளிக்ப்பட்ெ அரசியல் ர்தி்ள, 
்சநவத்ததின வபரில் வி்சகாரரை்ளில் இருககின்ற 
அரசியல் ர்தி்ள எனறு உள்ளன. இதில் அரசியல் 
ர்தியகான ட்சல்ேகுமகார் மவ்நதிரன எனனும் 
அரசியல் ர்தியிரன விடுதரல ட்சய்ய வேண்டிய 
தகார்மீ் டபகாறுப்பு ஜனகாதிபதிககு இருநதது. 
ஆனகாலும் அேர் அதரன ட்சய்யவில்ரல. தமிழ் 
வதசிய கூட்ெரமப்பு அதற்்கான டதகாெர்ச்சியகான 
அழுததங்ர்ள ேழஙகி ேநதது. 244 அரசியல் 
ர்தி்ள இருநதகார்்ள. இனறு 94 ஆ் 
மகாற்்றம் டபற்றுள்ளது. அதற்்கான ்ணி்சமகான 
பங்ளிப்பிரன தமிழ் வதசியகூட்ெரமப்பு படிப் 
படியகா் ட்சய்து ேநதது.
இலஙர்யிரன டபகாறுததேரரயில் ஆட்சி 
யதி்காரததிற்கு ேரும் ஜனகாதிபதி்ளின மவனகா 
நிரலடயனபது டதகாெர்ச்சியகா் இனேகாத 
நிரலயிரனக ட்காண்ெதகா்வே இருநது ேரு 
கின்றது. ஆயுதம் ஏநதி ஒரு இனததிற்்கா் 
வபகாரகாடியேர்்ர்ள பயங்ரேகாதி்்ளகா் 
சிததிரிக்ப்படுேதனகால் அேர்்ர்ள விடு 
தரல ட்சய்ேதனகால் தமது ேகாககு ேஙகி 
குர்றநது விடுவமகா என்ற மவனகாநிரலயிரன 
ட்காண்டிருப்பதனகால் அேர்்ர்ள விடுதரல 
ட்சய்ேதில் பினனடிப்பு்ர்ள வமற்ட்காண்டு 
ேருகின்றனர். 

வ்கள்வி: 
 தமிழ் அரசியல் ல்கதி மவ்கநதிரனின் 

மரணத்திற்கு பின்னராவது தமிழ் அரசியல் 
ல்கதி்களின் விடுதலலக்கா்க தமிழ் ்கடசி்களிடம் 
ஏதாவது திடடங்கள் இருககின்்றதா?

பதில்: 
 சிர்றச்்சகாரலயில் உயிரிழநத இறுதி 
மரைமகா் மவ்நதிரனின மரைததிரன �காங 
்ள பகார்ககினவ்றகாம். ஜனகாதிபதியின டபகாது 
மனனிப்பின அடிப்பரெயில் தண்ெரன ேழங 
்ப்பட்ெ அரசியல் ர்தி்ர்ள விடுவிக் முடியும். 
ஏரனய ்சநவத் �பர்்்ளகா்வுள்ளேர்்ளின ேழ 
ககு்ர்ள துரிதப்படுததி விடுவிக் முடியும். 
அதற்்கான �ெேடிகர்்ர்ளயும் தமிழரசுக 
்ட்சியில் இருக்க கூடிய ்சட்ெததரணி்ள முன 
டனடுதது ேருகின்றனர். பகாரகாளுமன்ற உறுப்பினர் 
எம்.வ்.சுமநதிரன ்சட்ெமகா அதிபர் திரைக்்ளம் 
ஊெகா் பல �ெேடிகர்்ர்ள முனடனடுதது 
ேநதகார். மவ்நதிரனின இ்றப்புககு பினனரும் 
தமிழ் அரசியல் ர்தி்ளின விடுதரல டதகாெர்பில் 
இனர்றய அர்சகாங்ததுென வபசுேதற்்கான 
முயற்சி்ர்ள தமிழ் வதசிய கூட்ெரமப்பு முன 
டனடுதது ேருகின்றது. அதரன ஜனகாதிபதி 
வ்காட்ெபகாய ரகாஜபக்ஸ எநத்ளவுககு ஏற்றுக 
ட்காளேகார் எனபரத �காங்ள டபகாறுததிருநதகான 
பகார்க் வேண்டும்.

வ்கள்வி:  
 கிழககு மா்காணத்தில் ்காவல் நிலலயம் 
தாக்கப்படடு ்காவல் துல்றயினர் த்கால்லப்படட 
சநவத்கத்தின்  வபரில்  ல்கது  தசய்யப்படடு தண்டலன 
வழங்கப்படடவவர இன்று மரணமலடநத அர 
சியல் ல்கதி மவ்கநதிரனாகும். ஆனால் அநத 
்காவல் நிலலயங்கள் மீதான தாககுதல்்கலை வழி 
நடாத்தியதா்க ்கருதப்படும் ்கருணா வபான்்றவர்்கள் 
இன்று சுதநதிரமா்க இருககின்்றனர். இவவா்றான 
நிலலயில் தமிழ் அரசியல் ல்கதி்களின் உண்லம 
நிலல்கள் ததன்னிலஙல்கயில் உள்ை மக்களிடமும் 
அரசியல் தலலவர்்களிடமும் ஏன் த்காண்டு 
தசல்லப்படவில்லல.?

பதில்: 
 விடுதரலப்புலி்ளின த்ளபதியகா் இருநத 
வி�காய்மூர்ததி முரளிதரனின ்காலததில் தகான 
அனறு கிழககில் 600 சிறீலங்கா ்காேல் துர்றயினர் 
்ெததப்பட்ெனர். அக்காலததில் மவ்நதிரன இரு 
நதகாரகா இல்ரலயகா அல்லது திட்ெமிெப்பட்டு அேர்  
ர்து  ட்சய்யப்பட்ெரகா என்ற  வ்ளவியுள்ளது. 
�காங்ள அறிநத ேரரயில் அேர் சுற்றிேர்ளப்பு 
ஒனறில் ர்து ட்சய்யப்பட்டு டப்றப்பட்ெ ஒப் 
புதல் ேகாககுமூலததின அடிப்பரெயில் தீர்ப்பு  

       ததாடர்ச்சி 13ம் பக்கம்
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வதசியத தரலேரின வீரத த்ளபதியகான மகாவீர் 
வ்ைல் கிட்டு என்ற தமிழீழ விடுதரல ேரலகாற்று 
மனிதரனக ்காலததில் வதகாற்றுவிதததும் ்காலத 
துள ஒடுககியதுமகான மகாதம் ரதமகாதம். இதனகால் 
ரத பி்றநதகால் தகாய்ப் பற்றுரெய ஈழததமிழர் 
ட�ஞ்சங்ளில் வ்ைல் கிட்டு எனனும் தனன 
லமில்லகா அனபுருவின நிரனேரல்ளின ஆட்சி 
தங்ர்ள அறியகாமவல எழுேது இயல்பு. 

“வ்சரே ட்சய்ேதுதகான உண்ரமயகான இனபம். 
உண்ரமயகான இனபதரத உைரக ்ற்றுக ட்காள” 
எனறு தனேகாழ்ேகால் தமிழரர அரழதத இேர் 
வபகான்ற மனிதர்்ளின ேரலகாற்று உண்ரம்ள, 
ஈழமக்ளின இர்ளய ்சமுதகாயததிற்குப் 
பகாரப்படுததப்பட்ெகாவல இனறு மட்டுமல்ல 
எனறும் ஈழமக்ளின  தகாய்ம், வதசியம், தனனகா 
ட்சி  எனபது அேர்்ளிெம் இருநது யகாரகாலும் 
எக்காலததிலும் பிரிக் முடியகாத அேர்்ளின 
பி்றப்புரிரமயகான தனனகாட்சியுரிரம, அதற்குரிய 
நிரலயில் நிரலதது நிற்கும். வ்ைல் கிட்டு 
அேர்்ளின இலககு்ர்ள எல்லகாம் இலககின 
இச்சிறு சிநதரன ேழியகா் மதிப்பிெல் இய 
லகாத விெயமகாயினும், புலதது ேகாழ்வில் 
அேர் ேகாழ்நத ்காலததில் அேர் தநது ட்சன்ற 
எண்ைங்ளில் மி்ச்சிலேற்ர்றயகாேது முன 
நிறுததி இக்காலததிற்கு அச்சிநதரன்ள தரும் 
உநதுதல்்ர்ள பதிேகாககுேவத வ�காக்கா் 
அரமகி்றது.  
 
 

முதலில் 2020 புததகாண்ரெத டதகாெஙகும் இநத 
ஆரம்ப ்காலததில் வ்ைல் கிட்டு அேர்்ள 
01.01.1992 புததகாண்டுககுத டதரிவிதத ேகாழ்ததுென 
டதகாெங்லகாடமனறு எண்ணுகிவ்றன. “ேகாழ்். 
ேகாழ்். �லமுென ேகாழ்். அரத விெ அறிவுென 
ேகாழ்். அரத விெ �ற்டபயருென ேகாழ்். 
அரதவிெ மற்்றேர்்ளுக்கா் ேகாழ்். அரதவிெ 
மக்ள வ்சரே ட்சய்். அரத விெ �ல்லரதவய 
நிரனக். வமலும் �ல்லவத ட்சய்்……ேகாழ்், 
ேகாழ்்டேன ேகாழ்ததுகிவ்றன.” வ்ைல் கிட்டு 
அேர்்ளின இநத ேகாழ்தடதகாலி இனறும் மக்ள 
வ்சரேயின உனனததரத எடுததுரரககி்றது. 
“சிநதரனயும் வதெலுவம ஒருேரன உயர்தத 
முடியும். ஆனகால் எப்வபகாதும் மனித சிநதரன 
மற்்றேர்்ளுக்கா்வும் மனித இனதரத முன 
வனற்றுேதற்்கா்வுவம இருக் வேண்டும். அரத 
விடுதது தமது விற்பனனதரதக ்காட்ெவும், மற்்ற 
ேர்்ர்ள விமர்சிக்வும் மட்டும் இருக் கூெகாது” 
எனபது வ்ைல் கிட்டு அேர்்ளின உறுதியகான 
டமகாழியகா் புலததில் அரமநதிருநதது. இனறும் 
இவ அறிவுரர தமிழர்்ளுககுக ்காலததின 
வதரேயகாகி்றது.  

 “�காம் எமது மக்ளுககு அரமதிரய 
யும் சுபீட்்சதரதயும் ட்காடுக்வேண்டும் 
எனபதற்்கா்ததகான வபகாரகாடிக ட்காண்டிருக 
கிவ்றகாம். எமது எதிரிவயகா  எமது வதரேரய 
எமது வ்காரிகர்ரய ஏற்பதகா் இல்ரல. தகான 
ட்காடுககும் ்சலுர்்ர்ள �காம் ஏற்றுக ட்காள்ள 
வேண்டுடமனறு எதிர்பகார்ககின்றகாவன ஒழிய 

எமது  உரிரமரயக ட்காடுக்த தயகாரகா் 
இல்ரல.  �காம் வபரகார்ச பிடிததேர்்வ்ளகா உலகின 
�ரெமுர்ற டதரியகாதேர்்வ்ளகா அல்ல. �காம் 
வ்ட்கின்ற அடிப்பரெ உரிரம, எமது மண்ணிவல 
எமது மக்ள உயிர் ேகாழ்ேதற்்கான உரிரமதகான. 
அரதவிடுதது மகா்காை ்சரபயகாவலகா அல்லது 
அரதவிெக கூடிய அதி்காரங்ர்ளக ட்காண்ெ 
்சரபயகாவலகா எமது பகாது்காப்ரப உறுதிப்படுதத 
முடியகாது. எமது மக்ளின பகாது்காப்ரபப்  பூரை 
மகா் உறுதிப்படுததும் ேடிேதரதவய �காம் வதடிக 
ட்காண்டிருககிவ்றகாம்”. 

 வமலும், தமிழர்்ளின ஆயுதப் வபகாரகா  
ட்ெம் எனபது தமிழர்்ள அேர்்்ளது பகாது்காப்பு 
ேடிேதரத உருேகாககிய ேரலகாற்று நி்ழ்வு 
எனபதில் வ்ைல் கிட்டு மி்த டதளிேகா் 
இருநதகார். “எமககு ஏ.வ். 47 ஒனறும் டபரிதல்ல. 
�காம் எமது ஆயுதங்ள எனறு குறிப்பிடுேது 
எமது பகாது்காப்பு ேடிேதரதவய. தமிழ் 
மக்ளுககுப் பகாது்காப்புககு உததரேகாதம் 
வேண்டும். சிங்்ளப் பரெ்ர்ள �காம் எமது 
பகாது்காப்புககு உததரேகாதமகா் ஏற்் முடியுமகா? 
�காம் ஆயுதங்ளில் ்காதல் ட்காண்ெேர்்ள 
எனறும், ஆயுதப் வபகாரகாட்ெதரதத தவிர 
வேறு ேழி டதரியகாதேர்்ள எனறும் சிலர் 
நிரனக்லகாம். ஆனகால் �காம் அப்படியல்ல. அரசி 
யரலயும் உலகின �ரெமுர்ற்ர்ளயும் �னகு 
புரிநததனகால்தகான �காம் எமது உரிரமர்்ள 
டேனட்றடுக்ப் வபகாரகாடிததகானகா் வேண்டும் 
எனறு கூறுகினவ்றகாம்,”,  இது வ்ைல் கிட்டு 
அேர்்ளின அனர்றய கூற்று. 

 இனறு ஆயுதங்ள டமௌனிக்ப்பட்ெ 
சூழலில் பததகாண்ரெத தகாண்டிவிட்ெ நிரலயில், 

ஆயுதம் ஈழததமிழ் மக்ளின பகாது்காப்புக்கான 
்ருவி என்ற நிரல மகாறுபட்டுள்ள சூழலில் 
புலம்டபயர்நது ேகாழும் ஈழததமிழர்்ளும் 
தமிழினப் பற்றுள்ள உல்த தமிழர்்ளுவம 
ஈழததமிழர்்ளின பகாது்காப்புக்கான உததரேகா 
தமகா் மகாறியுள்ளனர். இநத �ரெமுர்ற 
எதகார்தததரத எததரன புலம்டபயர் தமிழர் 
்ளும் உல்த தமிழர்்ளும் உைர்நது ஈழததமி 
ழர்்ளின பகாது்காப்ரபத தமது ேகாழ்வின 
முககிய இலககு்ளில் ஒன்றகா் முனனிறுததி 
ேகாழ்கின்றகார்்வ்ளகா அநத அ்ளவுகவ் ஈழததமி 
ழர்்ளின பகாது்காப்புப் பலம் டபறும். இநத 
ஒற்றுரம பலம் டப்ற ்சகாதியுைர்வின டபகாய் 
ரம்ர்ள உைர்ததி, டதகாண்டு உைர்வின முககி 
யததுேதரத ே்ளர்தது, எங்ள டபண்்ளுக்கான 
உரிரம்ளும் வபகாற்்றப்பெ வேண்டு டமனபது 
அேர்  டபருவிருப்பகா்ப் புலததில் இருநதது. 

 “வமற்குல் �காடு்ளிவல பலமகாற்்ற 
ங்ளும் அநத மகாற்்றங்ர்ள ஏற்றுகட்காளளும் 
ேர்யில் விழிப்புைர்வும் ஏற்பட்டிருககின்றது. 
ஆனகால் இநத மகாற்்றங்ள ஆசியகாவில் இன 
னும் ஏற்பெவில்ரல. ஆனகால் அதற்்கா் �காம் 
மனஞவ்சகார்நது விெலகா்காது. டதகாெர்நது 
வபகாரகாெ வேண்டும். அப்வபகாதுதகான எமது 
உரிரமரயப் டபற்றுக ட்காள்ள முடியும்” 
எனபது வ்ைல் கிட்டுவின அனுபே டமகாழி; 
ஆனகால் தனனகாட்சி உரிரம ஈழததமிழ் மக்ளின 

பி்றப்புரிரம எனபரதக கூெ ஏற்்காதேர்்்ளகா்ச் 
சிங்்ளத தரலரம்ளும் தமிழ்த தரலரம 
்ளும் ட்சயற்படுேவத ஈழததமிழ் மக்ளின 
அடிப்பரெ மனித உரிரம்ள ேனமு 
ர்றப்படுததப்படுேதற்கும்,  அேர்்ள வம லகான 
இனஅழிப்புக்ள டதகாெர்ேதற்கும் ்காரை 
மகாகி்றது. 

 வ்ைல் கிட்டு அேர்்ள ஈழத ‘தமிழர் 
்ளின வதசியப் பிரச்சிரன’ (Tamils National Ques-
tion) எனபதற்கு “�காம் ஒரு வதசிய இனம். எமது 
தரலவிதிரய நிர்ையிககும் உரிரம எமககு 
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வவுனியகா ேெககு பிரவத்ச ்சரபயகால் ட்சய்யப்பெ 
வேண்டிய வேரல்ளில் 95 ்சதவீதமகான வேரல 
்ள �ரெடப்றவில்ரல. 2019ஆம் ஆண்டு 
ேரவு ட்சலவுத திட்ெமும் பலனளிக்வில்ரல. 
அதனகால் இரண்டு தெரே்ள ேரவு ட்சலவுத 
திட்ெதரத �காங்ள வதகாற்்டிததுளவ்ளகாம். 
பிரவத்ச ்சரபயகால் ட்சய்து தரககூடிய வேரல 
்ர்ளககூெ ட்சய்து தருேதில்ரல என மக்ள 
எம்மிெம் வ்ளவி வ்ட்கின்றனர் என தமிழ்த 
வதசிய மக்ள முனனனியின ேவுனியகா ேெககு 
பிரவத்ச ்சரப உறுப்பினர் வி�காய்மூர்ததி 
்சஞசுதன தங்ள பிரவத்ச ்சரப அபிவிருததி 
டதகாெர்பகா் இலககு ஊெ்ததிற்கு ேழஙகிய 
்ருததில்டதரிவிததுள்ளகார்.
 இது டதகாெர்பில் அேர் வமலும் 
டதரிவிததுள்ளதகாேது:
யுததம் நிர்றேரெநது 10 ஆண்டு்ள ஆகியும் 
எங்ள பிரவத்ச எல்ரலக கிரகாமங்ளில் வீட்டுத 
திட்ெங்ள இனனும் ேழங்ப்பெவில்ரல. 
ேவுனியகா ேெககு ்காஞசுரவமகாட்ரெ 
எனனுமிெததில் குடிவயற்்றங்ள 
வமற்ட்காள்ளப்பட்டுள்ளன. இருநதும் அஙகு 
குடிதண்ணீர் பிரச்சிரன டபரிய்ளவில் உள்ளது. 
அததுென வபகாககுேரததுப் பிரச்சிரனயும் உள 
்ளது. அஙகுள்ள மகாைேர்்ள பகாெ்சகாரலக்கா் 
ட�டுஙவ்ணிககு ேரவேண்டிய வதரே உள்ளது. 
பஸ் வபகாககுேரதது்ள �ரெடபறுேதில்ரல. 
இதனகால் மகாைேர்்ள ்ஸ்ெங்ர்ள எதிர் 
வ�காககியுள்ளனர். 
 யுததம் முடிேரெநது இவே்ளவு ்கால 
மகாகியும் வீதி்ள புனரரமக்ப்பெவில்ரல. 
ேவுனியகா ேெகர்ப் டபகாறுததேரரயில் 
95 ்சதவீதமகானரே விே்சகாயக கிரகாமங்வ்ள. 
விே்சகாயி்ள தங்ளின விே்சகாய டபகாருட் 
்ர்ள விற்பரன ட்சய்ேதற்கு வீதி்ள புனர 
ரமக்ப்பெவில்ரல. அரசியல்ேகாதி்ள தங்ள 
சுய�லததிற்்கா் வதர்தல் வ�ரங்ளிவலவய ேநது 

வபசுேகார்்ள. வதர்தல் முடிய அேர்்ள ட்சனறு 
விடுகின்றகார்்ள.  மீண்டும் வதர்தல் வ�ரததிவலவய 
ேருேகார்்ள.
 குறிப்பகா் ்காஞசுரவமகாட்ரெ பகுதியில் 
ட்சனறு பகார்ததகால், அஙகு குடிதண்ணீர் இல்ரல. 
வபகாககுேரதது ே்சதி்ள இல்ரல. ேவுனியகா 
ேெககிலுள்ள 20 கிரகாம வ்சே்ர்்ள பிரிவிலும் 
இவத நிரலரம தகான உள்ளது. 30 ேருெங்ளுககு 
வமலகா் திருததப்பெகாத வீதி்ள இனறும் 
அப்படிவய உள்ளன. மக்ள அததியகாேசிய 
வதரே்ளுககுககூெ ட்சல்ல முடியகாது. மகாை 
ேர்்ள பகாெ்சகாரல்ளுககுககூெ வபகா் முடியகாத 
சூழ்நிரல உள்ளது.
 அரசியல் ்ட்சி்ள இது வபகான்ற விெ 
யங்ர்ள பகார்ப்பதில்ரல. அேர்்ள தங்ளின 
வதரே்ளுக்கா்வே இநத விெயதரத வமற் 
ட்காளகின்றகார்்வ்ள தவிர, மக்ளின வதரே ்ருதி 
மக்ளுக்கா் இதரன ட்சய்ய வேண்டுடமன எநத 
அரசியல் ்ட்சி்ளும் இநத �ெேடிகர்்ர்ள 
வமற்ட்காண்ெதில்ரல.
 பிரவத்ச ்சரபயகால் ட்சய்யப்பெ வேண்டிய 
வேரல்ளில் 95 ்சதவீதமகான வேரல்ள �ரெ 
டப்றவில்ரல. 2019ஆம் ஆண்டு ேரவு ட்சலவுத 
திட்ெமும் பலனளிக்வில்ரல. அதனகால் 
இரண்டு தெரே்ள ேரவு ட்சலவுத திட்ெதரத 
�காங்ள வதகாற்்டிததுளவ்ளகாம். பிரவத்ச ்சரபயகால் 
ட்சய்து தரககூடிய வேரல்ர்ளககூெ ட்சய்து 
தருேதில்ரல என மக்ள எம்மிெம் வ்ளவி 
வ்ட்கின்றனர். உள்ள் வீதி்ள பிரவத்ச ்சரபயகால் 
புனரரமக்ப்பெ வேண்டியரே. அேற்ர்றககூெ 
இனறு ேரர பிரவத்ச ்சரப வமற்ட்காள்ளவில்ரல. 
குறிதத பதவியில் இருநது �காங்ள ஒனறும் 
ட்சய்ய முடியகாது எனறு அறியும் பட்்சததில் 
�காங்ள அநதப் பதவியிலிருநது டேளிவயறிவிெ 
வேண்டும். அநத இெததிற்கு வேறு ஒருேர் ேநது 
இநத வேரல்ர்ள ட்சய்யலகாம்.
 டபகாது மக்ளுக்கான ்சநரத்ர்ளககூெ 
அரமததுததர முடியகாத நிரலரம உள்ளது. 
உதகாரைமகா் 9 கிரகாமங்ள அெஙகிய �யினகாமடு 
பிரவத்சததில் பிரவத்ச்சரபககு ட்சகாநதமகான ்காணி 
உள்ளது. அநதக ்காணியில் ஒரு ்சநரத அரமததுக 
ட்காடுககும்படி மனு ட்காடுததிருநவதகாம். 
அரதககூெ ட்சய்து தரவில்ரல. அவத வபகால் 
்ன்ரகாயனகு்ளம் டதற்கில் ஒரு ்சநரத அரமக 
கும்படி வ்காரப்பட்டிருநதது. ஆனகால் அரதயும் 
அேர்்ள வமற்ட்காள்ளவில்ரல. இவேகாவ்ற இநத 
பிரவத்ச ்சரப்ள இருநது ேருகின்றன.
  4 ஆண்டு்்ளகா் தங்ள பதவி்ர்ள தக் 
ரேததுக ட்காண்டு தங்ளின பதவிக ்காலம் 
ேரரயிலும் டபகாது மக்ர்ள ஏமகாற்றிய பினனர் 

வீட்டிற்குச் ட்சன்றகால் ்சரிடயன்ற நிரலவய 
இருககின்றது. இதனகால் இரண்டு தெரே்ள 
ேரவு ட்சலவுத திட்ெம் வதகாற்்டிக்ப்பட்டுள்ளது. 
மக்ளுக்கான வதரே்ளில் 75 வீதமகான வதரே 
்ர்ளயகாேது பூர்ததி ட்சய்ய வேண்டும்.
 ஒவடேகாரு ் ட்சி்ளும் மக்ளிெம் ட்சனறு 
ேகாககுக வ்ட்கும் பலவேரலத திட்ெங்ர்ள 
ட்சய்வேகாம் எனறு கூறிவய ேகாககுக வ்ட்பகார்்ள. 
ஆனகால் அதில் ஒருவீதமகாேது அநத மக்ளின 
பிரவத்சங்ளில் ட்சய்ேதகா் டதரியவில்ரல. 
அதனகால் ஒழுங்கான ஒரு ்சரியகான தரலரமககுக 
கீவழ �ெேடிகர்்ர்ள வமற்ட்காள்ள வேண்டும் 
எனபதற்்கா்வே இநத 17 உறுப்பினர்்ளும் 
ஒனறு வ்சர்நது இநதேரவு ட்சலவுத திட்ெதரத 
வதகாற்்டிததுளவ்ளகாம்.
 எங்ள மக்ள இநத விே்சகாயதரதவய 
�ம்பியிருககின்றகார்்ள. அரசியல் ்ட்சி ்ள 
முயற்சி ட்சய்து இநத வீதி்ர்ள புனரரம 
க் வேண்டும். மக்ளின ்சநரத்ள, 
வபகாககுேரதது ே்சதி்ள ஏற்படுததிக ட்காடுக் 
வேண்டும். ்காஞசுரவமகாட்ரெ கிரகாமததிற்கு 
அரசியல்ேகாதி்ள, மகா்காை்சரப உறுப்பி 
னர்்ள ட்சனறிருககின்றகார்்ள எனபவத 
வ்ளவிககுறியகா்வுள்ளது. அேர்்ள மு்நூல் 
்ளின மூலமகா்வே அப்படியகான கிரகாமங்ள 
இருககின்றன எனபரத அறிகின்றகார்்வ்ள 
தவிர அேர்்ளுககு அப்படியகான கிரகாமங்ள 
இருககின்றன எனபது டதரியகாமவல உள்ளது.
 ்காஞசுரவமகாட்ரெ, �யினகாமடு, 
சினனெம்பன ஊெகா் ்ன்ரகாயனகு்ளம் 
ட்சல்கின்ற இநத மக்ளகூெ எநதவிதமகான 
வபகாககுேரதது ே்சதி்ளும் இல்லகாமல் இனறு 
ேரர தவிககின்றகார்்ள. 30 ேருெங்ள ்ெநதும் 
இனறும் இரே இல்ரல. யுததம் �ெநது 10 
ஆண்டு்ள நிர்றேரெநதும்கூெ இனறும் அநத 
இெங்ளுககு பஸ்வபகாககுேரதது்ள இல்ரல.
 எனவே இநத வீதி்ள புனரரமக்ப்பெ 
வேண்டும். வபகாககுேரதது ே்சதி்ள ட்சய்ய 
வேண்டும். இநத விே்சகாயி்ள தங்ள டபகாரு 
ட்்ர்ள விற்பரன ட்சய்ேதற்கு ்சநரத ே்சதி 
்ள ஏற்படுததிக ட்காடுக் வேண்டும். இரே 
டதகாெர்பகா் அரசியல் ்ட்சி்ள முடிடேடுக் 
வேண்டும். அதனூெகா்ததகான எங்ள பிர வத்ச 
்சரபரய அபிவிருததி ட்சய்யலகாம். மகாைேர் 
்ளுககுரிய வபகாககுேரதது ே்சதி்ர்ள ஏற்படுததிக 
ட்காடுக் வேண்டும். இேற்ர்றடயல்லகாம் 
வமற்ட்காண்ெகாவலவய மக்ளின ேகாழ்ேகாதகாரம் 
உயர்ேரெயும் எனபதில் எநதவித மகாற்றுக 
்ருததும் இல்ரல என டதரிவிததுள்ளகார்.

tTdpah  tlf;F kf;fspd; tho;thjhuq;fis 
Nkk;gLj;j murpay; fl;rpfs; cjt Ntz;Lk;

tTdpah  tlf;F gpuNjrrig cWg;gpdu; tpehaf%u;j;jp rQ;Rjd;

உண்டு. இரத இப்படியும் கூ்றலகாம். எமது 
அரசியல் அநதஸ்ரத தீர்மகானிககும் உரிரமயும் 
எமககு உண்டு. �காம் இேற்ர்ற மறுககும் 
சிறிலங்கா அரசின கீழ் இருக் வேண்டிய அே 
சியம் எமககில்ரல. �காம் தமிழீழம் எனனும் 
தனி�காட்டுக்கா்வே வபகாரகாடுகினவ்றகாம். ஆனகால் 
அவத வேர்ள உலகில் �ரெடபறும் புதிய 
அரசியல் மகாற்்றங்ர்ளயும் பகார்ககினவ்றகாம். 
அதனகால் �காமும் இர்றரமயுள்ள சுதநதிர 
அரர்ச அரமததுக ட்காண்டு, மற்்ற அர்சகான 
சிறிலங்காவுென ்சமமகான அநதஸ்துென வ்சர்நது 
ேகாழ முடியும். அரத விடுதது சிறிலங்காவின 
அதி்காரததுககுள எமது பிரச்சிரனககுத தீர்வு 
்காை வேண்டுடமன்றகால் அது யகாரகாலும் 
முடியகாத விெயம். அரத �காம் ஏற்றுக 

ட்காள்ளப் வபகாேதுமில்ரல” என மி்த 
டதளிேகா்வும் உறுதியகா்வும் உலகுககு எடுததுச் 
ட்சகானனகார். அேர் இதரன அனறு 1991இல் 
டதளிவுபடுததியரமயகால் இனறு 29 ஆண்டு்ளின 
பினனரும் இதுவே தமிழ் மக்ளின அனுபே 
டமகாழியகா்வும்,  உறுதியகா்வும் இருப்பரதயும் 
உல்றியும்.     
 வ்ைல் கிட்டு அேர்்ள தனது அனபு 
மரனவி ஆன சிநதியகா கிருஸ்ைககுமகார் அேர் 
்ளுககு 24.06.1992இல் புலததில் இருநது எழுதிய 
இக்விரதயின இறுதி ேரி்ளில்“ ஓடுேதகால் 
மீண்டும் மீண்டும் உறுதி டபறுகினவ்றன - �காம் 
ஓெகாமல் இருப்பதற்கு – ஓர் சுதநதிர நிலம் 
அரமக் வேண்டுடமனறு”அரழப்பதும், அதற் 
குப் “வபகாதிய உ்ள உரம் வேண்டும்” என அேர் 
ேலியுறுததுேதும், புலப்டபயர்தரல �காட்டின 
பிரிேகா் அல்லகாமல் �காட்டு உருேகாக் முயற்சியகா் 

(Nation building process) பயனுள்ளதகா் மகாற்்றப் புலம் 
டபயர் தமிழர்்ள முயலவேண்டும் என அேர் 
விரும்பினகார் எனபரத டதளிேகாககுகின்றன. 
இநதத வத்ச உருேகாக்ம் தகானகா்வே எனன 
ட்சய்ய வேண்டுடமன்ற ஆர்ேததுென இரையும் 
ஒவர வ�காககில் உள்ளேர்்ள ஒருேருககு 
ஒருேர் உள்ளததிலும் ட்சகால்லிலும் ட்சயலிலும் 
ஒனறிரைநது ட்சயற்படும் அர்ப்பணிப்பகான 
ேகாழ்வின மூலமும்,இததர்ய ஈழததமிழரின 
ஒனறுபட்ெ குரலகா் அரமயக கூடிய திரளநிரல 
ஊெ் (Tamil Mass Media)   இயக்ததின மூலமுவம 
்சகாததியமகாகும் எனவ்ற அேர் ஊெ்ததுர்றககு 
முதனரம ட்காடுததுச் ட்சயற்பட்ெகார். �காம் 
எனன ட்சய்கிவ்றகாம்? இருபது இருபதிலகாேது 
புலம்டபயர் ஈழததமிழர்்ளும் உல்த தமிழர் 
்ளும் அேர் ேழி ேகாழ்வேகாம்.!

வசலவ தசய்வதுதான்    ... ததாடர்ச்சி..



 ஆஙகில புது ேருெமகானது பி்றநத சில 
தினங்ளுககுள உலகில் பல ்சர்ச்ர்ச்ர்ளக 
கி்ளப்பியுள்ளது. மததிய கிழககு மற்றும் ேெ 
ஆபிரிக் �காடு்ளில் 60,000 துருப்புக்ர்ளக 
ட்காண்ெ அடமரிக்கா, ஈரனுெனகான ஒரு ேலிநத 
வபகாரர ஆரம்பிககும் ேண்ைம் தகாககுதரல 
�ெததியது ஒருபு்றம் இருக் ஈரகான அதற்கு 
பதிலடியகா் ஏவு்ரை்ர்ள ஈரகாககில்  உள்ள 
அடமரிக்த த்ளங்ள மீது ஏவியுள்ளது.

 இவேகாறு உல் அரசியல் மி்வும் உறுதி 
யற்்ற தனரமயில் இருகர்யில் சிறீலங்காவின 
அரசியல், ஏப்பிரல் இெம்டப்றவுள்ள டபகாதுத 
வதர்தல் டதகாெர்பில் தனது ்ேனதரதக 
குவிததுள்ளது.
 
 1978ஆம் ஆண்டு ட்காண்டுேரப்பட்ெ 
நிர்றவேற்று அதி்காரமுள்ள அர்ச தரலேர் 
பதவிரய மீட்டு எடுப்பதில் தீவிரமகா் உள்ளகார் 
புதிய அர்ச தரலேர் வ்காததபகாயகா ரகாஜபக்சகா. 
அதகாேது எல்லகா அதி்காரங்ளும் உள்ள பதவி 
அேருககு வேண்டுமகாம்.

 2015 ஆம் ஆண்டு ட்காண்டுேரப்பட்ெ 
19ஆேது திருததச் ்சட்ெம் எனபது இரட்ரெ 
இயநதிரம் ட்காண்ெ அரசியல் டபகாறிமுர்ற 
எனவும், அதனகால் சிறீலங்காவின அரசியல் 
உறுதிததனரம ஆட்ெங்ண்டுள்ளதகா்வும் 
டதரிவிததுள்ள வ்காததபகாயகா தனது பதவிககு 
வமலும் அதி்காரங்ர்ளச் வ்சர்ப்பதற்்ன முயற்சி 
்ளில் இ்றஙகியுள்ளகார்.

 அதகாேது �ேம்பர் மகாதம் இெம்டபற்்ற 
அர்ச தரலேர் வதர்தலில் டேற்றியீட்டியது வபகால 
டபௌதத சிங்்ள மக்ளின ேகாககு்ர்ள ட்காண்டு 
மூனறில் இரண்டு டபரும்பகானரமரய டபற்று 
விெலகாம் என அேர் எண்ணுகின்றகார். எனவே 
தகான வ்காததபகாயகாவினதும், சிறீலங்கா பிரதமர் 
மகிநத ரகாஜபக்சகாவினதும் அண்ரமய உரர்ள 
அரனததும் டபௌதத சிங்்ளதரத அதகாேது 
ம்காேம்்ச சிநதரன்ர்ள அடிப்பரெயகா்க 
ட்காண்ெனேகா் உள்ளன.

 

எதிர்ேரும் வதர்தலில் அேர் முனறில் இரண்டு 
டபரும்பகானரமரய டபற்றுவிட்ெகால், தமிழ் 
மக்ளின �காெகாளுமன்ற பிரதிநிதிததுேததில் 
இருநத சிறிய அதி்காரமும் இல்லகாது வபகாய்விடும்.
அதகாேது விடுதரலப்புலி்ளின ஆயுதப் வபகார் 
டமௌனிக்ப்பட்ெ பினனர், தமிழ் இனம் 
தனது அரசியல் அதி்காரதரத முற்றுமுழுதகா் 
இழநதுள்ளதகா்வே ்ருத வேண்டியுள்ளது.

 இநத நிரலயில் தமிழ் மக்ளுக்கான 
அரசியல் அதி்காரதரத டபற்றுக ட்காடுப்பதற்கு 
இநதியகா முயற்சிககுமகா? என்ற வ்ளவி்ள 
அண்ரமக ்காலமகா் எழுநதுள்ளன. ஆனகால் 

அதற்்கான ்சகாததியங்ள இல்ரல எனபரத 
இநதிய டேளிவிே்கார அரமச்்சரின ்ருததும், 
வபரகாசிரியர் ்வரகாரி சிங அேர்்ளின ்ருததும் 
எடுததுரரககின்றன.

 சிறீலங்காவின உள�காட்டு விெயததில் 
இநதியகா தரலயிெகாது,  இநதியகாவுககும் 
சிறீலங்காவுககுமகான உ்றவு எனபது �கானகு 
பரிமகாைங்ர்ளக ட்காண்ெது, 1980்ளில் 
அது ஆபததகான உ்றவு, 1990 ்ளில் அது சில 
வேற்றுரம்ள ட்காண்ெ உ்றவு, 2000ஆம் ஆண்டு 
்ளில் இநத உ்றவு ஒததுரழப்பகா் மகாறியது, 
2010ஆம் ஆண்டில் இருநது அது பஙகுதகாரர்்்ளகா் 
மலர்நதுள்ளது என விபரிததுள்ளகார் ரகாஜஸ்ததகான 
பல்்ரலக்ழ்ததின டதனனகாசிய பிரகாநதியததின 
்ற்ர் ட�றிக்கான தரலேர் வபரகாசிரியர் சிங.
அதகாேது 13ஆேது திருததம் எனபது சிறீலங்கா 
ரேப் டபகாறுததது, சிறீலங்கா நிர்றவேற்றினகால் 

அதரன �காம் ்ண்டு ட்காள்ளலகாம் எனவும் அேர் 
டதரிவிததுள்ளகார்.

 13ஆேது திருததச் ்சட்ெததில் 
ட்காண்டு ேரப்பட்ெ ேெககு மற்றும் கிழககு 
மகா்காைங்ளின இரைப்ரப சிறீலங்காவின 
உயர் நீதிமன்றம் 2006ஆம் ஆண்டு பிரிதத வபகாதும், 
இநதியகா அது டதகாெர்பில் எநத ்ருதரதயும் 
டேளியிெவில்ரல.

 அதரன மீண்டும் இரைப்பதற்கு 
இநதியகா உதே வேண்டும் என்ற வ்காரிகர்்ள  
2017ஆம் ஆண்டு முனரேக்ப்பட்ெ வபகாது, 
அதரன இநதிய டேளிவிே்கார அரமச்்சர் 
்ருததில் எடுக்வில்ரல எனபதுென, தற்வபகாது 
பல ேழி்ள தி்றக்ப்பட்டுள்ளன. அேற்றின 
ஊெகா் தமிழ் மக்ள தமக்கான அரசியல் தீர்ரேத 
வதெ வேண்டும் என அேர் டதரிவிததிருநதகார்.

 அதகாேது உள்ள் அரசியலில் தமிழ் 
மக்ளின வபரம் வபசும் ்சகதி முற்்றகா் முெஙகிப் 
வபகாயுள்ளதகா்வே ்ருதப்படுகின்றது. உள்ள் 
அரசியலில் வதகாற்்டிக்ப்பட்ெகால், �காம் அடுதது 
எனன �்ர்ரே வமற்ட்காள்ள வேண்டும் எனபது 
தகான எமககு முனனுள்ள வ்ளவி்ள?

 இரண்டு ஒருஙகிரைநத டதரிவு்வ்ள 
உள்ளன, அரனததுல் அரசியலின ஊெகா் 
பூவ்கா்ள அரசியலில் எமக்கான பகாரதரய 
வதெ வேண்டும், அவத ்சமயம் சீரழிநது ேரும் 
சிறீலங்காவின டபகாரு்ளகாதகாரதரத வமலும் 
பகாதகா்ளததிற்குள தள்ள வேண்டும்.

 ஆரசியல் பலததில் சிறீலங்கா டபரும் 
டேற்றியீட்டினகாலும், டபகாரு்ளகாதகாரததில் சிறீல 
ங்கா மி்ப்டபரும் வதகால்விரய ்சநதிககும் 
நிரலயிவலவய உள்ளது. அதன டபகாரு்ளகாதகார 
ே்ளர்ச்சி 2019ஆம் ஆண்டின பிற்பகுதியில்  
2.7விகிதமகா்வே உள்ளது.

 அடுததுேரும்  12 மகாதங்ளுககு சிறீ 

லங்கா 6 பில்லியன டெகாலர்்ர்ள ்ென மீள 
ட்சலுததும் நிதியகா் ட்சலுதத வேண்டும். 
ஆனகால் சிறீலங்காவின ர்யிருப்பில் உள்ள 
நிதியகானது 6.5 பில்லியன டெகாலர்்வ்ள. 
இதரன ்ெரனச் ட்சலுதத பயனபடுததினகால் 
சிறீலங்காவின நிதி நிரல மி்வும் பகாரதூரமகான 
நிரலரய அரெயலகாம் எனத டதரிவிககின்றனர் 
சிறீலங்காவின டபகாருளியல் நிபுைர்்ள.

 இதரன ஈடு ட்சய்ேதற்கு ேர்தத்த 
துர்றயில் சிறீலங்காவுககு புதிய பகாரத ஏதும் 
உண்ெகா எனறு பகார்ததகால் 30 ஆண்டு்ளுககு 
முனனர் ேர்தத்த துர்றயின ேரரபெததில் 
இல்லகாது இருநத வியட்�காம் தற்வபகாது சிறீ 
லங்காவுக்கான மி்ப்டபரும் வபகாட்டியகா்ளரகா் 
மகாற்்றம் டபற்றுள்ளது. டதகாழில் நுட்பததில் 
பின தஙகியுள்ள சிறீங்காவின இெதரத அது 
்ச்சிதமகா்ப் பிடிததுள்ளது. யப்பகான உட்பெ பல 
உல் �காடு்ளின அதி் முதலீடு்ள தற்வபகாது 
வியட்�காரம வ�காககிவய திரும்பியுள்ளன.

 வியட்�காமின உயர் டதகாழில்நுட்ெத துர்ற 
யின ஏற்றுமதி 2017 ஆம் ஆண்டில் 41 விகிதம், 
ஆனகால் சிறீலங்காவின ஏற்றுமதி 1 விகிதம். 
 
 அதகாேது ்ென அடிப்பரெயில் வேறு 
�காடு்ர்ளச் ்சகார்நது நிற்கும் நிரலககு சிறீலங்கா 
தள்ளப்பட்டு ேருகின்றது.

 சிறீலங்காவுென ட�ருக்மகான 
பிரைப்புக்ர்ளக ட்காண்ெ இநதியகாவே 
450 மில்லியன டெகாலர்்ர்ள ்ெனகா்வே 
ேழஙகியுள்ளது. அடமரிக்காவின மிவலனியம் 
்சலஞ உெனபகாட்டின நிதியும் 440 மில்லியன 
டெகாலர்்ள தகான.  ஆனகால் அதற்்கா் அடமரிக்கா 
சிறீலங்காவிெம் வ்ட்பது, அடமரிக்ப் பரெ 

யினர் ஆயுதங்ளுென சிறீலங்காவின எநதப் 
பகுதியிலும் எநத வ�ரததிலும் தரரயி்றங்லகாம், 
சிறீலங்காவின எநத ்செததிற்கும் அேர்்ள உட்பெ 
மகாட்ெகார்்ள. அது மட்டுமல்லகாது, சிறீலங்காவின 
எல்லகா துர்றமு்ங்ர்ளயும், த்ளங்ர்ளயும் 
அேர்்ள தரெயினறி பயனபடுததிக ட்காள்ளலகாம் 
எனபவத.

 அதகாேது தமிழ் மக்ளுக்கான அரசியல் 
தீர்வு டதகாெர்பகான வபச்சுக்ள ேரும் வபகாது தனது 
இர்றரம டதகாெர்பில் அதி்ம் வபசும் சிங்்ளத 
தரலேர்்ள தற்வபகாது தகாம் பட்ெ ்ெனுக்கான 
ேட்டிரய ்ட்டுேதற்வ் �காட்டின இர்றரமரய 
விற்் வேண்டிய நிரலககுத தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
எனவே தகான எதிர்ேரும் ஏப்பிரல் 4ஆம் �காளுககு 
முனனர் மிவலனியம் ்சலஞ உெனபகாட்ரெ கிழிதது 
எறிேதற்கு தற்வபகாரதய அரசு தயகாரகா என்ற 
வ்ளவிரய எழுப்பியுள்ளகார், சிறீலங்காவின புதிய 
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இநதியகாவில் ரதப்டபகாங்ல் மி் விமர்ர்சயகா் 
ட்காண்ெகாெப்படுகின்றது. �கானகு �காட்்ள ட்காண் 
ெகாெப்படும் டபகாங்ல் திரு�காளில் வபகாகிப் 
டபகாங்ல், உழேர் டபகாங்ல்(சூரியப் டபகாங்ல்), 
மகாட்டுப் டபகாங்ல், ்காணும் டபகாங்ல் என 
�கானகு �காட்்ள டபகாங்ல் திருவிழகா ட்காண்ெகா 
ெப்படுகின்றது. டபகாங்ல் நி்ழ்வின வபகாது 
அரனேரகாலும் எதிர்பகார்க்ப்படும் நி்ழ்ேகா் 
ஜல்லிக்ட்டு அரமகின்றது.

டபகாங்ல் ட்காண்ெகாட்ெங்ள
 முதலில் வபகாகிப் டபகாங்ல் பற்றி 
பகார்ப்வபகாம். மகார்்ழி இறுதி �கார்ள அதகாேது 
ரதப்டபகாங்லுககு முதல் �கார்ள பரழயன 
்ழிதல் எனபதற்்ரமய வபகாகிப் பண்டிர்யகா் 
ட்காண்ெகாடுகின்றனர். பழநதுயரங்ர்ள அழிததுப் 
வபகாககும் இப்பண்டிர்ரய முனவனகார்்ள 
“வபகாககி’ என்றனர். அநதச் ட்சகால் �கா்ளரெவில் 
மருவி “வபகாகி’ என்றகாகிவிட்ெது.

 

இரண்ெகாம் �காள ட்காண்ெகாெப்படுேது 
சூரியப் டபகாங்ல் ஆகும். இது உலகில் 
அரனதது தமிழர்்்ளகாலும் ட்காண்ெகாெப்படும் 
ஒரு டபகாதுேகான நி்ழ்ேகாகும். உரழககும் 
மக்ள இயற்ர்த டதய்ேமகா்க ்ருதப்படும் 
சூரியனுககும், மற்்ற உயிர்்ளுககும் ட்சகால் 
லும் ஒரு �னறியறிதலகா் இப்டபகாங்ல் 
ட்காண்ெகாெப்படுகி்றது.

 

அவத வபகால மூன்றகாேது �கா்ளகா், தங்ள உழவிற்கு 
உதவி ட்சய்த மகாட்டிற்கு �னறி டதரிவிதது மகாட்டுப் 
டபகாங்ல் ட்காண்ெகாெப்படுகின்றது. இதுவும் 
டபகாதுேகா் எல்லகா �காட்டு தமிழ் மக்்ளகாலும் 
ட்காண்ெகாெப்படும்.
 �கான்காேது �காள நி்ழ்ேகா் ்காணும் 
டபகாங்ல் ட்காண்ெகாெப்படுகின்றது. ட�டு�கா்ளகா் 
்ண் டிரகாத  �மது உற்்றகார் உ்றவினரர ்காணும் 
இந�கார்ள ்காணும் டபகாங்ல் என மக்ள  
ட்காண்ெகாடுகின்றனர். இந�காளில்  தங்ள 
உற்்றகார் உ்றவினரரச் ட்சனறு ்சநதிதது தங்ள 
அனரபயும் உைவுப் பண்ெங்ர்ளயும் பகிர்நது 
ட்காளேர். பல்வேறு விர்ளயகாட்டுப் வபகாட்டி்ள, 
பட்டிமன்றம், உறி அடிததல், ேழுககு மரம் 
ஏறுதல் வபகான்ற வீர ்சகா்்சப் வபகாட்டி்ள உட்பெ 

பல்வேறு நி்ழ்ச்சி்ள இெம் டபறும். இது 
டபண்்ளுககு முககியமகான பண்டிர் ஆகும். 
டபகாங்ல் பகாரன ரேககும்வபகாது அதில் புது 
மஞ்சளட்காததிரன ்ட்டி அதரன எடுதது முதிய 
தீர்க் சுமங்லி்ள ஐேர் ர்யில் ட்காடுதது ஆசி 
டபற்று அதரன ்ல்லில் இரழதது பகாதததில்,  
மு்ததில் பூசிகட்காளேகார்்ள. இது பண்ரெய 
்கால ேழக்மகாகும்.

ஜல்லிக்ட்டு
 உழேர் திரு�காளில் முககியமகான நி்ழ்ேகா் 
ஜல்லிக்ட்டு அரமகின்றது. ஜல்லிக்ட்ரெ ஏறு 
தழுேல், மஞசு விரட்டு அல்லது  ஜல்லிக்ட்டு 
(ஜல்லிக்ட்டு) எனறு அரழப்பர்.  ஏறு எனபது 
்கார்ள மகாட்ரெக குறிககும். மகாட்ரெ 
ஓெவிட்டு அரத மனிதர்்ள அெககுேது, 
அல்லது ட்காம்ரபப் பிடிதது வீழ்ததுேதகான 
விர்ளயகாட்வெ ஜல்லிக்ட்ெகாகும்.  தமிழர்்ளின 
வீர விர்ளயகாட்டு்ளில் ஒன்றகா்க ்ருதப்படும் 
இவவிர்ளயகாட்டு, தமிழ்ததின டபரும்பகாலகான 
மகாேட்ெங்ளில் ஆண்டு வதகாறும்  ரதப்டபகாங்ல்  
திரு�கார்ளடயகாட்டி �ெததப்படுகின்றன.  

 ்சல்லி எனபது விழகாவின வபகாது மகாட்டின 
்ழுததில் ்ட்ெப்படுகி்ற ேர்ளயததிரனக 
குறிககும். புளியங ்ம்பினகால் ேர்ளயம் ட்சய்து 
்கார்ளயின ்ழுததில் அணியும் ேழக்ம் 
தற்வபகாதும் ேழக்ததில் உள்ளது. அவதகாடு, 50 
ஆண்டு்ளுககு முனபு  இருநத ‘்சல்லிக ்காசு’ 
எனனும் இநதிய �காையங்ர்ளத துணியில் 
ரேதது மகாட்டின ட்காம்பு்ளில் ்ட்டிவிடும் 
பழக்ம் இருநதது. மகாட்ரெ அரையும் 
வீரருககு அநதப் பைமுடிப்பு ட்சகாநதமகாகும். 
இநதப் பழக்ம் பிற்்காலததில் ‘ஜல்லிக்ட்டு’ 
எனறு மகாறியது. வபச்சுேழககில் அது திரிநது 
‘ஜல்லிக்ட்டு’ ஆனது எனறும் கூ்றப்படுகி்றது.

 2008 ்சனேரியில் டபகாங்ல் விழகாவுககுச் 
சில �காட்்ளுககு முன  ஜல்லிக்ட்டில் ்கார்ள்ள 
ட்காடுரம ட்சய்யப்படுேதகா்ப் பு்கார் கூறி, 
விலஙகு்ள �ல ேகாரியம் மூலம் வமன்கா 
்காநதி ேழககு டதகாெர்நதகார்.  இதனகால் இநதிய 
உச்்ச நீதிமன்றம்  ஜல்லிக்ட்டு �ெததுேதற்கு 
இரெக்காலத தரெயுததரவு விதிததது. ஒருசில 
்ட்டுப்பகாடு்ளின அடிப்பரெயில் ஜல்லிக்ட்டு 
�ெதத ஒப்புதல் அளிக் வேண்டும் எனறு 
தமிழ்�காடு அரசு மறுமுர்றயீடு ட்சய்தது. இதரனத 
டதகாெர்நது உச்்ச நீதிமனறில் வமனமுர்றயீடு 
ட்சய்த வபகாதும். ஏவதகா ஒரு ்காரைததினகால் 
ஜல்லிக்ட்டு நி்ழ்ரே மததிய அரசு தடுதவத 
ேநதது. 2014 வம 7இல் ஜல்லிக்ட்டு �ெதத தரெ 
விதிதது உச்்ச நீதிமன்றம் உததரவிட்ெது. ் கார்ள்ள 
துனபுறுததப்படுேதகால் ஜல்லிக்ட்டு �ெததக 
கூெகாது என அநதத தீர்ப்பில் கூ்றப்பட்ெது. 2011ஆம் 
ஆண்டின சுற்றுச்சூழல் துர்றயின அறிகர்ரய 
மகாற்றி இநதிய ஒனறிய அரசு அனுமதி ேழஙகியது. 
மீண்டும் உச்்ச நீதிமன்றம் மூலம் 01-12-2016 அனறு 
மறுபடியும் தரெ விதிததது.

 தங்ள உரிரம்ர்ளப் டப்றவும், பகாரம் 
பரிய ்லகா்சகார விர்ளயகாட்ெகான ஜல்லிக்ட்ரெ 
�ெததக வ்காரியும் 2017 ்சனேரி 16ஆம் தி்தி 

மரீனகா ்ெற்்ரரயில்  சுமகார் 75வபர் கூடி 
தங்ளின உரிரம்ளுக்கா் வபகாரகாட்ெம் ஒனர்ற 
வமற்ட்காளேதற்கு ஒனறு கூடினர். அனறு 
பிற்ப்லில் 5000வபர் ஆகி, பல்லகாயிரமகானது. 
வபகாரகாட்ெம் 23ஆம் தி்தி ேரர   இரவு ப்லகா் 
டதகாெர்நது �ரெடபற்்றது. டபகாதுமக்ள, மகாை 
ேர்்ள என அதி்ரிதத வபகாரகாட்ெக்காரர்்ள அரசி 
யல்ேகாதி்ள, �டி்ர்்ர்ள தங்ள வபகாரகாட்ெததில் 
இரைக் மறுததனர். முழுேதும் டபகாதுமக்ள 
வபகாரகாட்ெமகா் அரமநதது. தரலரம என்ற ஒனறு 
இல்லகாது, மக்ள அரனேரும் புரிநதுைர்வுென 
வபகாரகாட்ெததில் இ்றஙகினர். ஆண்,டபண், 
குழநரத்ள, ேவயகாதிபர்்ள என்ற அரனதது 
தரப்பினரும் இரவு ப்லகா் ்ெற்்ரரயில் நினறு 
வபகாரகாடினர். வபகாரகாட்ெததில் ஈடுபட்ெேர்்ளுககு 
உைவு, தண்ணீர், வபகாககுேரதது ே்சதி்ர்ள 
டபகாது மக்வ்ள ஏற்படுததிக ட்காண்ெனர். 

  
 

இவதவேர்ள சு்காதகாரதரதப் வபைவும் அேர்்ள 
தே்றவில்ரல. வபகாரகாட்ெததில் ஈடுபட்ெ அரன 
ேருவம குப்ரப்ர்ள அ்ற்றுேதிலும், தகாங்ள 
வபகாரகாட்ெம் �ெததும் இெதரத தூய்ரமயகா்வும் 
ரேததிருக்வும் முற்பட்ெனர். உைவு, தண்ணீரு 
ககு எநதவித தட்டுப்பகாடும் இல்லகாமல், டபகாது 
மக்ள ்சரியகான ஒரு ஒழுஙகுமுர்றரயக 
்ரெப்பிடிததனர் எனபரத குறிப்பிெ வேண்டும். 
இதற்கு எேரும் டபகாறுப்பகா்வேகா, தரலரம 
தகாங்வேகா இல்ரல. 

 வபகாரகாட்ெதரத குழப்பும் ேர்யில் அநதப் 
பிரவத்ச மினவி்ளககு்ர்ள அரசு அரைததது. 
இதரன எதிர்தது வபகாரகாட்ெததில் ஈடுபட்ெேர்்ள 
அரனேரும் தங்ள ர்வபசி்ள மூலம் 
டேளிச்்சதரத ஏற்படுததினர். இது பகார்ப்பதற்கு 
ேகானததிலுள்ள விண்மீன்ள கீவழ இ்றஙகியது 
வபகால இருநதது. வபகாரகாட்ெதரத தடுப்பதற்்கா் 
டபகாலி்சகார் தடியடிப் பிரவயகா்ம் வமற்ட்காண்ெனர். 
்ரலநது வபகாகுமகாறு ஒலிடபருககி மூலம் 

எச்்சரிததனர். ஆனகால் வபகாரகாட்ெக்காரர்்ள 
இரத ட்சவி்சகாய்க்வில்ரல. இநதப் 
வபகாரகாட்ெங்ள ரதப் புரட்சி, டமரீனகாப் புரட்சி,  
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்கெநத 03ம் தி்தி(03.01.2020) அனறு ஈரகானிய 
முதனிரலப் பரெததுர்றத தரலேர் வமஜர் 
டஜனரல் ்காட்சம் சுவலமகானீ ஈரகாககில் 
ரேதது அடமரிக் ஏவு்ரைத தகாககுதலில் 
ட்கால்லப்பட்ெகார். பகாகதகாத விமகான நிரலயததில் 
இருநது ்காரில் அேர் பு்றப்பட்ெ வபகாவத இநத 
தகாககுதல் �ெததப்பட்ெது. இததகாககுதலில் 
டமகாததம் 10வபர் ட்கால்லப்பட்ெதகா் அறிவிக 
்ப்படுகி்றது. 

  
 

ஈரகான புரட்சி்ர ரகாணுே ்காேல் பரெயின (The 
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)தரலேர் 
்காட்சம் சுவலமகானீயுென வமலும் �கானகு உயர் 
அதி்காரி்ளும்(IRGC)ட்கால்லப்பட்ெனர். 

 அததுென ஈரகாககிய சி்றப்பு அர்சவியக் 
பரெப்பிரிவின(The Popular Mobilization Forces - PMF)
துரைத தரலேர்  அபு மஹ்தி அல் முஹநதிஸ் 
உளளிட்ெ ஐநது ஈரகாககிய பரெயதி்காரி்ளும் 
ட்கால்லப்பட்ெனர். 

 இநத தகாககுதல் ஈரகான மற்றும் அடமரிக்கா 
ஆகிய �காடு்ளுககு இரெவயயகான பதற்்றமகா் 
மட்டுவம அரமயகாமல் முழு மததிய கிழககிலும் 
பதற்்றதரத வதகாற்றுவிககும் ஒரு ்சம்பேமகா் 
்காைப்பட்ெது. இநத தகாககுதலுககு பதிலடியகா், 
ஈரகாககில் இருககும் அடமரிக் கூட்டுப் 
பரெ்ளின இரு த்ளங்ர்ள ஈரகான தகாககிய 
்சம்பேததுென இநத பிரச்்சரன உல்்ளவிலகான 
பதற்்றமகா் மகாற்்றம் டபற்றுள்ளது.

 ஈரகானுககும் அடமரிக்காவுககும் இரெவய 
யகான வமகாதலகானது, ஆறு த்சகாப்தங்ளுககு 
வமலகானது. ஈரகானில் 1953 இல் அடமரிக் CIAயின 
தரலயீடு இநத வமகாதல்்ளுக்கான ஆரம்பப் 
புளளி எனலகாம்.

 தனியகார் ்ம்டபனி்்ளகால் டபரும்ளவில் 
சுரண்ெலுககு உள்ளகாக்ப்பட்டுேநத ஈரகானிய 
எண்டைய் ே்ளதரத வதசியமயப்படுதத முய 
ன்ற  பிரதமர் மு்மது டமகா்சகாெக அடமரிக்கா 
மற்றும் பிரிட்ென உ்ளவுத துர்ற 1953இல் ்சதி 
�ெேடிகர் மூலம் ஆட்சியில் இருநது அ் 
ற்்றப்பட்ெகார். மக்்ளகால் ்சன�காய் ேழியில் 
டதரிவு ட்சய்யப்பட்ெ பிரதமரர அ்ற்றிய 
அடமரிக்காதனது ர்ப்டபகாம்ரமயகான ஷகாரே 
�காட்டின தரலேரகா் நியமிததது. 

 இேரின ட்காடுரமயகான ஆட்சிககு 
எதிரகா், மததத தரலேரகான அயதுல்லகா 
ட்காடமனி குரல் ட்காடுததகார். 1979 ஈரகானில் 
இெம்டபற்்ற இஸ்லகாமிய புரட்சியில் அேர் தூககி 
டயறியப்பட்ெகார். ஈரகான இஸ்லகாமிய குடியர்சகா் 
மகாறியது.

 இதன பினனகான இனறு ேரரயகான 
்காலப்பகுதியில் அடமரிக்காவுககும் ஈரகானுககும் 
இரெயில் ஒரு வமகாதல் வபகாகவ் ் காைப்படுகி்றது.
அடமரிக்காவும் அதன வதகாழரம �காடு்ளும் 
இஸ்வரலுென இரைநது மததிய கிழகர் 
துண்ெகாடி, தமது ்ட்டுப்பகாட்டில் ரேததிருக் 
முயல்ேதகா் ஈரகான குற்்றம்்சகாட்டி ேருகி்றது. 
மததிய கிழககின எண்டைய் ே்ளததுக்கா்வே  
அடமரிக்கா இததர்ய �ெேடிகர்்ளில் ஈடு 
பட்டு ேருேதகா்வும் ஈரகான டதரிவிதது ேநதது.
ேர்ளகுெகா பிரகாநதியததில் ஈரகான தனது ஆதிக 
்தரத நிரல�காட்டும் முயற்சியில் டதகாெர்நது 
ஈடுபட்டு ேருேதகா் அடமரிக்காவும் அதன 
வதகாழரம �காடு்ளும்  குற்்றம்்சகாட்டி ேநதன. ஈரகாக, 
வயர்மனி, சிரியகா, டலபனகான வபகான்ற �காடு்ளில் 
ஈரகான தனது பரெயிரனரரயும், வேறு ஆயுதக 
குழுக்ர்ளயும் பயனபடுததி அந�காடு்ளின 
ஸ்திரததனரமரய குரலககும் �ெேடிகர்யில் 
ஈடுபடுேதகா்வும்  இேற்றுககு ஈரகானின  புரட்சி்ர 
ரகாணுே பரெப்பிரிவே டபகாறுப்பு எனறும் அரே 
வமலும் டதரிவிததன.

 இநத நிரலயில் தகான ஈரகானிய 
புரட்சி்ர இரகாணுே பரெப்பிரிவின தரல ேர் 
அடமரிக்காேகால் ஈரகாககில் ரேதது ட்கால்ல 
ப்பட்ெகார். இநத படுட்காரலரய ஆதரிதத முதல் 
�காெகா் இஸ்வரல் இருநதது. நூற்றுக்ைக்கான 
அடமரிக் பரெயினரின இழப்புககு ்காரைமகா் 
இருநத ்காரைததகாலும், அடமரிக் இலககு்ள 
மீது தகாககுதல் �ெதத   சுவலமகானி திட்ெம் 
தீட்டியிருநதரமயகாலுவம அேர் மீது தகாககுதல் 
�ெததப்பட்ெதகா் ட்ரம்ப்  கூறினகார்.

 

ஈரகாககின உயர் மதத தரலேரகான  ஆயததுல்லகா 
ட்காவமனிககு மி்வும் வேண்ெப்பட்ெேரகா்வும் 
அேருககு  அடுதத  நிரலயில் ட்சல்ேகாககு 
மிகுநத �பரகா்வும் வி்ளஙகிய வமஜர் டஜனரல்  
்காட்சம் சுவலமகானீயின படுட்காரல ஈரகானில் 
பலதத அதிர்ேரல்ர்ள  ஏற்படுததியது. அேரின 
இறுதி நி்ழ்வில் இலட்்சக்ைக்கான  மக்ள 
்லநது ட்காண்ெனர். இநத �ெேடிகர்ககு 
அடமரிக்காரே பழி ேகாங்வேண்டுடமன்ற 
குரல்்ள அஙகு ஒஙகி  ஒலிததன.
 ஒரு இர்றரமயுள்ள �காட்டின பரெத 
தரலேரர. இனனுடமகாரு இர்றரமயுள்ள 
�காட்டில் ரேதது படுட்காரல ட்சய்தரம அரன 
ததுததுல் ்சட்ெங்ர்ள மதிக்காது �ெததப்பட்ெ 
ஒரு வபகார்ககுற்்றம் என ஈரகான குறிப்பிட்ெது.

 ஆயினும் அடமரிக்காவுககு அெஙகி �ெக 
கும் வமற்குலகு மற்றும் ்சர்ேவத்ச அரமப்பு்ள 
எதுவும் இநத �ெேடிகர்ககு எதிரகா் குரல் 
எழுப்பவில்ரல.

 தனது �காட்டில் ரேதது ஈரகானிய 
பரெத த்ளபதியும் தமது பரெ அதி்காரி்ளும் 
அடமரிக்காேகால் ட்கால்லப்பட்ெரம ஈரகாக  
அர்சகாங்ததிற்கு டபரும்ட�ருக்டிரய ஏற்படு 
ததியது.

 இதன விர்ளேகா் ஈரகாககிய �காெகாளு 
மன்றததில் அடமரிக் பரெயினர் உளளிட்ெ 
அரனதது டேளி�காட்டு பரெ்ளும் டேளி 
வயற்்றப்பெ வேண்டும் என்ற தீர்மகானம் நிர்ற 
வேற்்றப்பட்ெது. இது அடமரிக்கா எதிர்பகாரகாத  
ஒரு  பலதத அடிடயனவ்ற கூ்றலகாம். 

 இநத தகாககுதல் டதகாெர்பில், அடமரிக் 
அரசியல் ேட்ெகாரங்ளில் ்சல்சலப்பு்ள 
்காைப்பட்ென.  தனகட்திரகா் பதவி நீக் 
�ெேடிகர்யில் இருநது ்ேனதரத திர்ச 

திருப்பவே இநத தகாககுதல் அடமரிக் அதிபரகால்  
�ெததப்பட்ெது என  அடமரிக் அரசியல் ேட் 
ெகாரங்ள குறிப்பகா் ்சன�காய் ் ட்சி ேட்ெகாரங்ள 
டதரிவிததன. அனறு தனகட்திரகா் பதவி நீக் 
�ெேடிகர்யின  வபகாது ஈரகாககில் பில்கிளிண்ென 
ட்சய்தரத இனறு ட்ரம்ப் ட்சய்கி்றகார் எனவும் 
அரே சுட்டிக்காட்டின.  

 தனது பரெததுர்ற த்ளபதி படுட்காரல  
ட்சய்யப்பட்ெரமககு பதிலடி ேழங்ப்படும் 
என ஈரகான அறிகர் விடுதத வபகாது அவேகாறு  
எதகாேது நி்ழ்நதகால் ஈர்கககின ்லகா்சகார பகாரம் 
பரிய இெங்ள உளளிட்ெ 52 இலககு்ர்ள தகாககு 
வேகாம் என ட்ரம்ப் கூறியிருநதகார்.

 இதற்கு பதிலளிதத ஈரகானிய டேளிவிே 
்கார அரமச்்சர் ‘�காங்ள வ்காரழ்ள அல்ல; 
்சட்ெப்படி ்சரியகான இலககு்ர்ளத தகாககுவேகாம்’ 
எனக குறிப்பிட்டிருநதகார்.

 இநத நிரலயில் ்ெநத ட்சவேகாயனறு 
(07.01.2020) ஈரகானின 22 ஏவு்ரை்ள ஈரகாககில் 
உள்ள  இரு அடமரிக் கூட்டுப்பரெத த்ளங 
்ர்ளத தகாககின. உளளூர் வ�ரப்படி புதனகிழரம 
அதி்காரல 1.30 - 02:15 மணிககு இரெயில் இநத 
தகாககுதல்்ள �ெநதுள்ளன. 

 அடமரிக் பரெத த்ளங்ர்ள தகாக ்ப் 
வபகாேதகா்,  ஈரகான தமககு முனகூட்டி அறிவித 
ததகா் ஈரகாக கூறுகி்றது. இததகாககுதல்்ளில் 80 
அடமரிக் பரெயினர் ட்கால்லப்பட்ெதகா் 
ஈரகான அறிவிததது. எனினும் அடமரிக்காவும் 
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இர்ள்ர்்ள புரட்சி  வபகான்ற சி்றப்புப் 
டபயர்்்ளகால் குறிப் பிெப்பட்ென. 
 தமிழ்தரத தகாண்டி வேறு 
மகாநிலங்ளிலும், இலஙர் உட்பெ வேறு 
�காடு்ளிலும் இநதப் வபகாரகாட்ெததிற்கு 
ஆதரவு டபருகியது. ்சமூ் ேரலதத்ளங்ளின 
ேழியகா்வே டபருநதிர்ளகான இர்ள்ர்்ர்ளத 
திரட்டி அரமதி ேழியில் வபகாரகாட்ெங்ர்ள 
�ெததினர்.  ்சமூ் இரைய த்ளங்ளின ேகாயிலகா் 
ஒருஙகிரைநத இர்ள்ர்்ளும், ்ல்லூரி 
மகாைேர்்ளும் இநதப் வபகாரகாட்ெங்ர்ள 
டதகாெர்நதனர்.
 இநதப் வபகாரகாட்ெததிற்கு மததிய அரசு 
பணிநதது. தமிழர் பிரவத்சங்ளில் ஜல்லிக்ட்டு 
�ெததுேதற்கு  நீதிமன்றம் அனுமதி ேழஙகியது. 
இதரனத டதகாெர்நது ஒவடேகாரு டபகாங்ல் 
நி்ழ்வின வபகாதும் ஜல்லிக்ட்டு �ரெடபற்று 
ேருகின்றது. 
 இநதியகாவில் அதுவும் தமிழ்ததில் 
தமிழ் மக்்ளகால் வமற்ட்காள்ளப்பட்டு டேற்றி 
ட்காள்ளப்பட்ெ வபகாரகாட்ெமகா் இது மட்டுவம 
அரமகின்றது. இதன பினனவரகா இதற்கு 
முனனவரகா இப்படியகான ஒரு வபகாரகாட்ெம் 
நி்ழ்நதிருக் ேகாய்ப்பில்ரல எனபவத 
மக்ளின ்ருததகா் உள்ளது. வபகாரகாட்ெததின 
மூலம் தமிழர்்ள தங்ள ்லகா்சகார நி்ழ்ரே 
ட்காண்ெகாடுேதில் டேற்றி ்ண்ெனர்.
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ேழங்ப்பட்ெதகா்வும் டதரிவிக்ப்பட்ெது. 
அர்சகாங்ததிற்கு ஆதரவு ட்காடுததுக ட்காண்டு, 
அர்சகாங்ததிற்கு ்காட்டிக ட்காடுததுக 
ட்காண்டு யகாரகாேது இருப்பகார்்ட்ளன்றகால் 
்சட்ெங்ள அேர்்ர்ள மர்றககின்றது. அவ 
ேகாறு ட்சய்யகாத அப்பகாவி்ள இவேகாறு 
தண்ெரன டபறுகின்றகார்்ள. ்ட்ெர்ளயிட்ெ 
வி�காய்மூர்ததி முரளிதரன சுதநதிரமகா் திரி 
யும் வபகாது அப்பகாவி்ளுககு தண்ெரன 
ேழங்ப்படுகின்றது. இதரன இனேகாத 
�ெேடிகர்்்ளகா்வே பகார்க்ப்படுகின்றது. 
இதரனவய இநத �காட்டின அர்சகாங்ங்ள 
ட்சய்து ேருகின்றது. பகாரகாளுமன்ற அமர்வு்ளில் 
�காங்ள இது டதகாெர்பில் டேளிப்பரெயகா் 
கூறியிருககினவ்றகாம். சிங்்ள மக்ள மததியில் 
இவேகா்றகான பிர்சகாரங்ர்ள ட்காண்டு ட்சல்ேது 
குர்றநத்ளவிவலவய �ரெடபற்றுள்ளது. சில 
டதகாரலக்காட்சி நி்ழ்ச்சி்ள ஊெகா் இது 
ட்காண்டு ட்சல்லப்பட்ெகாலும் அடிமட்ெ 
சிங்்ள மக்ள மததியில் இரே ட்காண்டு 
ட்சல்லப்பெவில்ரலடயனபரத ஏற்றுக ட்காள்ள 
வேண்டும். இருநத வபகாதிலும்  இநத�காட்டில் 
எனன �ெநதுள்ளது எனபது இனறு டபரும்பகாலகான 
சிங்்ள மக்ளுககு டதரியும்.

வ்கள்வி:  
 தமிழ் வதசிய கூடடலமப்பு ஆரம்பிக்க 
ப்படடதன் வநாக்கத்தில் அது இன்று பயணிக 
கின்்றது என்று நீங்கள் ்கருதுகின்றீர்்கைா?

பதில்:
  தமிழ் வதசிய கூட்ெரமப்பு ஆரம்பிக 
்ப்பட்ெ வபகாது ேெகிழககில் 70வீதமகான 
நிலப்பரப்பு தமிழீழ விடுதரலப்புலி்ளின  
்ட்டுப்பகாட்டில் இருநதது. ஆயுதப் வபகாரகாட்ெம் 
முனடனடுக்ப்பட்ெ நிரலயில் அரசியல் 
ரீதியகான ட்சயற்பகாடு்ர்ள முனடனடுககும் ேர் 
யில் தமிழ் வதசிய கூட்ெரமப்பு பகாரகாளுமன்ற 
ட்சயற்பகாடு்ர்ள முனடனடுததது. அநத 
பணிரய அக்காலததில் ்சரியகான முர்றயில் 
முனடனடுததது. 2009ஆம் ஆண்டு ேரரயில் 
அநத வேரலத திட்ெங்ள ்சமகாநதரமகான 
முர்றயில் முனடனடுக்ப்பட்ென. வபகாரகா 

ட்ெம் டமௌனிக்ப்பட்ெதன பினனர் முழு 
பணி்ளும் தமிழ் வதசிய கூட்ெரமப்பின 
ர்்ளில் ேழங்ப்பட்டுள்ளது. இதற்கு 
பினனர் தகான பல விமர்்சனங்ள முன 
ரேக்ப்படுகின்றன. பல திர்ச்ளில் இரு 
நத விமர்்சனங்ள இனறு ஓரு திர்சயில் 
ேநதுள்ளது. தமிழ் வதசிய கூட்ெரமப்பின 
மீது முனரேக்ப்படும் குற்்றச்்சகாட்டு்ர்ள 
�காங்ள ஏற்றுகட்காளகினவ்றகாம். �காங்ள எனன 
�ெேடிகர்்ர்ள எடுததகாலும் ்சர்ேவத்சததின 
ட்சயற்பகாடு்ளுககு ஏற்ப எங்ர்ள மகாற்்ற 
வேண்டிய நிரலயிருககின்றது. முடிவு்ர்ள 
எடுககும்வபகாது சில தகாமதங்ள பினனரெவு்ள 
ஏற்படுகின்றது.

வ்கள்வி:  
 யுத்தம் தமௌனிக்கப்படடதன் பின்னர் வட 
கிழககில் தாய்கம், சுயநிர்ணய உரிலம வபான்்ற 
வ்காடபாடு்கள் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் அருகி 
வருவதா்கவும் அதற்்கான முழுப் தபாறுப்பும் தமிழ் 
வதசிய கூடடலமப்பு ஏற்றுக த்காள்ை வவண்டும் 
என்்ற குற்்றச்சாடடும் முன்லவக்கப்படுகின்்றது 
ததாடர்பில் என்ன கூ்ற விரும்புகின்றீர்்கள்?

பதில்: 
 2015ஆம் ஆண்டு ேரரயில் ேெகிழககில் 
தகாய்ம், சுயநிர்ைய உரிரம வபகான்ற வ்காட்பகா 
டு்ள உைர்வு ரீதியகா் இருநதன. பல வதர் 
தல்்ளில் தமிழ் வதசிய கூட்ெரமப்புககு ேெ 
கிழககில் தமிழ் மக்ள அவமகா் ஆதரவிரன 
ேழஙகியிருநதனர். 2015ஆம் ஆண்டுககு பினனர் 
�ல்லகாட்சி என்ற மகுெததுென ேநத ஆட்சியில் 
எதிர் ்ட்சியில் இருநது அர்சகாங்ததுென இரை 
நது ட்சயற்பட்ெதன ்காரைமகா்வே இவேகா்றகான  
ஒரு ்ருதது இருநது ேருகின்றது.
 ேெகிழககிரன டபகாறுததேரரயில் 
அபிவிருததி வதரேயகானது. பகாதிக்ப்பட்ெ 
மக்ளுககு அபிவிருததிரய வ்காரிய வபகாது 
அேர்்ள உைர்வு்ர்ள இழநது விட்ெகார்்ள, 
உரிரம்ர்ள விட்டு விட்ெகார்்ள சுயநிர்ைய 
உரிரமயிரன விட்டுவிட்டு அபிவிருததி அரசி 
யலுககு ட்சல்கின்றகார்்ள, அரமச்சு பதவிககு 
ஆர்சப்படுகின்றகார்்ள வபகான்ற விெயங்ள 
டேளிேநதன. இவேகா்றகான விெயங்ள இர்ள 
்ர்்ள மததியில் ஊட்ெப்படுகின்றது.
 2009ஆம் ஆண்டுககு பினனர் வதகாற்்றம் 
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விடுதலல உணர்லவ ... ததாடர்ச்சி..

லத திருநாள்   ... ததாடர்ச்சி..
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எதிர்க்ட்சித தரலேர் ்சஜித பிவரமதகா்சகா.
 விடுதரலப்புலி்ளின வபகார் 
வியூ்ங்ளில் கூெ பரெத துர்றயும், 
டபகாரு்ளகாதகாரமும் இலககு்்ளகா் இரு 
நதன. ்ட்டு�காயக்கா ேகானபரெத 
த்ளததிற்கு ேழங்ப்பட்ெ முககியததுேவம 
அரனததுல் விமகான நிரலயம் மீதகான 
தகாககுதலுககும் ேழங்ப்பட்ெது. மததிய 
ேஙகி, உல்லகா்சப் பயைததுர்ற எனபேற்ர்ற 
அேர்்ள குறிரேதததும் சிறீலங்காவின 
டபகாரு்ளகாதகாரதரத முெககுேதற்்கா்வே.
 �காம் ஒனர்ற மட்டும் சிநதிக் வேண்டும். 
டபௌதத அடிப்பரெேகாத சிநதரனயில் மூழ்கிப் 
வபகாயுள்ள சிறீலங்கா அரசு டதனனிலஙர் 
அரசியலில் டபற்்ற பலதரதப் வபகால டபகாரு 
்ளகாதகாரததிலும் டபறுமகா் இருநதகால், தமிழ் 
மக்ளின அரசியல் உரிரமக்கான வபகார் 
மி்ப்டபரும் பினனரெரேச் ்சநதிககும். 
அதரன முறியடிப்பதற்்கான ேழி்ர்ளத 
வதடுேதற்வ்கா அல்லது வியூ்ங்ர்ள 
ேகுப்பதற்வ்கா எம்மிெம் ே்ளங்ள உள்ளன. 
 தமிழ் ்சமூ்ததிெம் டபரும்ளேகான 
டபகாருளியல், இரகாஜதநதிர நிபுைர்்ள உள்ளனர். 
அேர்்ள தமது ே்ளங்ர்ள ஒருஙகிரைக் 
வேண்டிய தருைமிது.

தபாருைாதார   ... ததாடர்ச்சி..

ஈரானிய   ... ததாடர்ச்சி..
கூட்டுப்பரெ்ர்ளச் வ்சர்நத ஏரனய   �காடு்ளும் 
தமது தரப்பில் எதுவித வ்சதமும் ஏற்பெவில்ரல 
எனக கூறுகின்றன.
 தகாககுதல் �ெததப்பட்ெ ட்சய்தி  டேளி 
யகாகியதும் பல்வேறு தரப்பு்ளில் இருநது 
்ண்ெனங்ள டேளியிெப்பட்ென. வ�ற்வ்றகா 
அரமப்பின ட்சயலகா்ளர், பிரிததகானிய பிரதமர் 
ஆகிவயகார் தமது ்ண்ெனதரத ்டுநடதகானியில் 
டேளியிட்ெனர்.
 இரகானின டேளியு்றவுததுர்ற அரமச்்சர் 
டேளியிட்ெ ட்சய்தியில், ‘’பிரச்்சரனரய 
வமலும் நீட்டிக்வேகா அல்லது வபகார்  �ெததவேகா 
ஈரகான வ்காரவில்ரல.  ஆனகால் எங்ளின மீதகான 
ேலி நத தகாககுதரல எதிர்தது �காங்ள பகாது்காப்பு 
�ெேடிகர்்ர்ள வமற்ட்காளவேகாம்’’ எனறு 
டதரிவிததுள்ளகார்.
 இநத அறிவிப்பு இப்பிரச்்சரனரய 
ஈரகான இததுென முடிததுக ட்காள்ள 
விரும்புேரத வ்காடிட்டுக ்காட்டுேதகா் 
வ�காக்ர்்ள குறிப்பிடுகின்றனர். 
 ஆனகாலும் எதிர்வு கூ்றமுடியகாத எவதச்்ச 
தி்கார  ட்சயற்பகாட்ெகா்ளரகாகிய  அடமரிக் ்சனகாதி 
பதி ட்ரம்ப்பின �ெேடிகர்்ள எவேகாறு 
அரமநதிருககும் எனபதிவலவய முடிேகா 
அல்லது வமகாதலகா என்ற விெயம் டபரிதும் 
தஙகியிருககும் எனபதில் ஐயமில்ரல.

மா்காண சலப    ... ததாடர்ச்சி..

டபற்்ற இர்ள்ர்்ள இனறு இவேகா்றகான நிரல 
்ளுககு உட்படும் நிரலவயற்பட்டுள்ளது. இவேகா 
்றகான நிரலயிவலவய தமிழ் வதசிய கூட்ெரமப்பு 
ட்காளர்யில் இருநது விலகி விட்ெதகா என்ற 
வ்ளவிடயழுகின்றது. விடுதரல டதகாெர்பகான 
ேழி�ெததல்்ர்ள வமற்ட்காளேதில் தமிழ் 
வதசிய கூட்ெரமப்பு தகாமதமரெநதுள்ளது என 
பரத �கான ஏற்றுக ட்காளகினவ்றன. விடுதரல 
உைர்ரே எமது இர்ள்ர்்ளிெம் விரததது  
இனப்பிரச்சிரனக்கான தீர்வு கிரெககும் ேரர 
யில் �காங்ள உறுதியகா் இருக் வேண்டும் 
என்ற விெயததிரன �காங்ள கூ்றகாமல் விடு 
வேகாமகா்விருநதகால் அது தமிழ் ்சமூ்ததிற்கு 
�காங்ள ட்சய்யும் துவரகா்மகா்வே இருககும் 
எனபதகா்வே �கான ்ருதுகினவ்றன.

இருக ்லகாம் என தமிழ்க ்ட்சிப் 
பிரமு்ர்  சுட்டிக்காட்டுகின்றகார்.  இதில் 
்ேனிக்ப்பெ வேண்டிய மற்ட்றகாரு 
விெயமும் இருககின்றது. மகா்காை ்சரபத 
வதர்தல் முர்ற டதகாெர்பகான பிவரரரைரயப் 
பகாரகாளுமன்றததுககுக ட்காண்டுேருேரத 
ரகாஜபக ஷக்ள டதகாெர்நதும் தவிர்ததுக 
ட்காண்ெகால், மகா்காை ்சரப்ள இல்லகாத 
நிரலவய டதகாெரும். அது ்காலப்வபகாககில் 
பழகி விெ ்ேர்னர் ஆட்சிதகான டதகாெரும்.  
 பகாரகாளுமன்றததில் ்ெநத ேகாரம் தமிழ்க 
கூட்ெரமப்பின பங்காளிக ்ட்சி ஒனறின 
தரலேரரச் ்சநதிதத சிங்்ளக ்ட்சி ஒனறின 
முககிய பிரமு்ர் இப்படிச் ட்சகானனகாரகாம். 
“ரணிரலப் பகாது்காப்பதற்்கா்வும், 
விககிவனஸ்ேரன குறிதத அச்்சததினகாலும் 
மகா்காை ்சரபத வதர்தல்்ர்ள ஒததிரேக் 
நீங்ள உதவினீர்்ள. இனி மகா்காை ்சரப்வ்ள 
இல்லகாத நிரலதகான டதகாெரப் வபகாகின்றது.”  
அேர் ட்சகானனதில் டபரும்ளவு உண்ரம 
உள்ளது. கூட்ெரமப்பின தூரவ�காக்ற்்ற - 
இரகாஜதநதிரமற்்ற சுய�ல அரசியல் வபகாககினகால் 
குர்றநத பட்்ச அதி்காரதரத ரேததிருப்பதற்்கா் 
இருநத மகா்காை ்சரப்ள கூெ இல்லகாமல் 
வபகாய்விடுமகா என்ற வ்ளவி தமிழ்ப் புததிஜீவி்ள 
மததியில் இனறு எழுகின்றது.
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இனர்றய உலகின �கா்ரீ் மகாற்்றங்ளும், 
பகாலியல் பற்றிய அறிவினரமயும் பகாலியல் 
்சகார் ட�றி பி்றழ்வுககு இட்டுச் ட்சல்கின்றன. 
ஆவரகாககியமற்்ற ேழி்ளில் ்சமூ்ததிற்கு 
ஏற்்காத பகாலியல் ்சகார் ட்சயற்பகாடு்ள அரன 
ததும் பகாலியல் ட�றி பி்றழ்வு்வ்ள. அதில் 
அதி்்ளேகாவனகார் அறியகாத ஒனவ்ற பகார்ரேயகால் 
இனபம் ்காைலகாகும். ஒருேன பி்றரது நிர்ேகாை 
உெரலயும் பி்றப்புறுப்புக்ர்ளயும், பி்றரது 
பகாலியல் �ெதரத்ர்ளயும் பகார்ப்பதன மூலம் 
பகாலியல் ரீதியகான இனபதரதயும் மனநி 
ர்றரேயும் டபற்றுகட்காளளுகின்றரம ஒரு 
பகாலியல் வ்கா்ளகாறு ஆகும். ஆஙகிலததில் இது Voy-
eurism  எனப்படும் 

 இதில் Voyeur எப்டபகாழுதும் ஏரனயேரது 
பகார்ரேயிலிருநது மர்றநவத இருப்பகார். 
டேகாயரி்சம் ஒருேர்யகான அதீத பகாலுைர்வு. 
டேகாயரி்சததின மகாறுபட்ெ ேடிேமகானது 
சிற்றினப உரரயகாெல்்ர்ள வ்ட்ெல் மற்றும், 
டதகாரலவபசி மூலமகான பகாலியல் உ்றரேயும் 
குறிககின்றது.

 பகார்ரேயகால் இனபம் ்காைலில் 
உரெ்ர்ள மகாற்றும் வபகாது, பகாலியல் 
�ெதரத்ளில் ஈடுபட்டுக ட்காண்டிருப்பரத 
மற்றும் நிர்ேகாைமகா் உள்ள �பர்்ர்ள பகார்தது 
சுயஇனபம் அரெேரதக குறிககும். பகார்ககின்ற, 
எட்டிப் பகார்ககின்ற ட்சயற்பகாெகானது பகாலியல் 
ரீதியகான புததுைர்ச்சிரய டபறும் வ�காககிவலவய 
வமற்ட்காள்ளப்படும். டபகாதுேகா் பகார்ப்பேர் 
பகார்க்ப்படும் �பருென பகாலியல் ரீதியகான 
டதகாெர்பு்ர்ளவயகா ட்சயற்பகாடு்ர்ளவயகா ரேத 
திருக் முரனேதில்ரல. 

 பல அரசு்ள,  பகார்ரேயகால் இனபம் 
்காைரல ஒரு குற்்றமகா் கூறும் விதி்ர்ள 
ட்காண்டிருககின்றன. டபரும்பகாலகான அரசு்ள 
ஒரு�பர் அேரது வீட்டில் தனிரமயில் இருககும் 
வபகாதும், வேறு சில தனியகார் இெங்ளில் 
இருககும் வபகாதும், அேரது அனுமதி 
இல்லகாமல் புர்ப்பெம் எடுப்ரதவயகா வீடிவயகா 
எடுப்பரதவயகா தடுககி்றது. Langstram   மற்றும் seto 
எனவபகாரின ஆய்வில் 18-60 ேயதுரெயேர்்ளில்  
2450 வபர் ஆய்வுககுட்படுததப்பட்ெனர். 12% 
ஆண்்ளும், 41% டபண்்ளும் குர்றநதது ஒரு 
தெரேயகாேது அடுததேர் உெல் உ்றவு ட்காளேரத 
பகார்தது இனபமரெநததகா் கூறியுள்ளனர். அடம 
ரிக்காவிலுள்ள கிரகாமததிலுள்ள ்ல்லூரிரய 
வ்சர்நத 60 ஆண் மகாைேர்்ளில் வமற்ட்காண்ெ 
ஆய்வில் 42% மகாைேர்்ள அடுததேரது பகாலியல் 
உ்றவிரன இர்சியமகா் பகார்ப்பதகா்க கூறினர்.

 பகார்ரேயகால் இனபம் ்காைலுககு 
எநதடேகாரு விஞ்கான ரீதியகான ்காரைமும் 
இல்ரல. அவன்மகான நிபுைர்்ள எதிர்பகாரகாமல் 
ஒரு �பர் ஆரெ்ர்ள ்ர்ளயும் வபகாது-பகாலியல் 
�ெதரத்ளில் ஈடுபடும் வபகாது-நிர்ேகாைமகா் 

உள்ளரத தற்ட்சயலகா் ்காணும் வபகாது அநத 
�ெதரதரய ்ற்றுக ட்காளகி்றகார். மீண்டும் 
மீண்டும் அநத ட்சயரல டேற்றி்ரமகா் ட்சய்யும் 
வபகாது பகார்ரேயகால் இனபம் ்காைபதற்கு 
உறுதியகா் தள்ளப்படுகி்றகார். 

 இக வ்கா்ளகாறு ஏற்படுேதற்்கான ஏது 
ேகான ்காரணி்ள எரேடயனறு இதுேரர 
்சரியகா் அறியப்பெவில்ரல. ஆயினும் இநதக 
வ்கா்ளகாறு்ள ஏற்படுேதற்கு சில்காரணி்ள  
்ண்ெறியப்பட்டுள்ளன.

 டபகாதுேகா் பரம்பரர மூலம் ்ெத 
தப்படும் நி்றமூர்ததங்ள மூலம் இநத வ்கா்ளகாறு 
்ெததப்படுகின்றதகா் கூ்றப்படுகின்றது. அநத 
ேர்யில் நி்றமூர்ததங்ளில் ஏற்படும் மகாற்்றங்ள 
நி்றமூர்ததத திரிபு்ள எனபரே ்காரைமகா் 
ஒரு ்சநததியில் இருநது அடுதத ்சநததிககு 
்ெததப்படுகின்றது. குழநரதப் பருேததில் 
டபற்றுக ட்காளளும் அனுபேங்ளும் ஒரு 
்காரணியகா்க ட்காள்ளப்படுகின்றது. குழநரதப் 
பருேததில் ஒரு பிளர்ள தனது �ெதரதரய 
குடும்பம் மற்றும் ்சமூ்ததில் இருநது அே 
தகானிப்பின மூலம் ்ற்றுக ட்காளகின்றது. 
இவேகாறு ்ற்றுக ட்காளளுகின்ற ்சநதர்பததில் 
அப்பிளர்ள வ�ரகான பண்பு்ர்ளயும் ்ற்றுக 
ட்காளளும் அவத ்சநதர்ப்பததில் எதிரகான சில 
பண்பு்ர்ளயும் ்ற்றுக ட்காளகின்றது. எதிரகான 
பண்பகா் பகார்ரேயகால் இனபம் அரெேரத ்ற்் 
ஆரம்பிககின்றது. 

    ஒரு �பர் சிறு ேயதிவலகா அல்லது 
்ட்டி்ளரமப் பருேததிவலகா பகாலியல் ்சகார் 
துஸ்பிரவயகாகததிற்குள்ளகான ்சநதர்ப்பங்ள 
்காைப்படுமகாயினும் அப்பிளர்ள பகாலியல் 
்சகார் வில்ல் �ெதரத்ர்ள வமற்ட்காள்ளத 
திட்ெமிடும். அதகாேது பகாலியல் ்சகார் 
துஸ்பிரவயகா்ம் ்காரைமகா் அப்பிளர்ள 
பகாலியலில் அதி் ஆர்ேம் ட்காண்ெேரகா்வேகா 
அல்லது மகா்றகா் பகாலியல் ்சகார் ஆர்ேமினரம 
ட்காண்ெேரகா்வேகா மகாறுகின்றகார். இவேகாறு 
பகாலியல் ்சகார் ஆர்ேமினரம ்காைப்படுமகாயின 
குறிதத �பர் தனது பகாலியல் இனபததிரனப் 
டபற்றுக ட்காளேதற்்கா் அடுததேர்்ள பகாலியல் 
�ெதரதயில் ஈடுபடுேரதப் பகார்தது தனது 
பகாலியல் இனபததிரன அரெகின்ற தனரம 
ஏற்படுகின்றது. 

 வமலும் ஒரு �பர் தனரனப் பற்றி தகாழ்ேகான 
சுய மதிப்பீட்டிரன ஏற்படுததிக ட்காளளும் 
்சநதர்ப்பததில் தகான அழகில்லகாதேர் எனறும், 
தனனகால் எநதப் டபண்ரையும் பகாலியல் ரீதியகா் 
்சநவதகா்சபடுதத முடியகாது எனறும், தனரன எநதப் 
டபண்ணும் விரும்பமகாட்ெகாள, தகான பகாலியல் 
ட்சயற்பகாட்டுககு டபகாருததமில்லகாதேன என்ற 
தகாழ்ேகான சுயமதிப்பீடு்ளும் ஒரு �பரர பகாலி 
யல்ட�றி பி்றழ்வுககு இட்டுச் ட்சல்கின்றன.

 இச்்சநதர்ப்பததில் குறிதத �பர் தனது 

பகாலியல் ்சகார் இனபததிரனப் டபற்றுக ட்காள 
ேதற்்கா் உயிரற்்ற டபகாருட்்ர்ள மைததல், 
டதகாடுதல் எனபேற்றின மூலம் சுய இனபததிரன 
அனுபவிககின்றகார்்ள. 

 ஒருேருககு பகாலியல் �ெதரதரய வமற் 
ட்காளேதில் உெலியல் ்சகார் குர்றபகாடு்ள 
்காைப்படுமகாயின அநத �பர் தனது பகாலியல் 
இனபததிரனப் டபற்றுக ட்காளேதற்்கா் மகாற்று 
ேழியில் இனபதரத டப்ற எததனிககின்றகார். 
ஆண்குறி விர்றப்பினரம, பகாலியல் உ்றவின 
வபகாதகான ேலி வபகான்ற குர்றபகாடு்ள ்காைப் 
படும் வபகாது குறிதத �பர் தனது பகாலியல் இன 
பததிரன அனுபவிககும் டபகாருட்டு ஏரனவயகார் 
பகாலியல் �ெதரதயில் ஈடுபடுேரதப் பகார்தது 
தனது பகாலியல் இனபதரத அனுபவிதது தனககு 
ஏற்படும் பகாலியல் வதரேரயப் பூர்ததி ட்சய்து 
ட்காளகின்றகார் . 

 பகாலியல் ்சகார் இனபததிரன அனுப 
விககின்ற வபகாது ஏற்படுகின்ற உ்ளவியல் ்சகார் 
தரெ்ளும் முககியமகான ்காரணியகா் உள்ளன. 
பகாலியல் ட்சயற்பகாட்டில் ஈடுபடும் ்சநதர்ப்பததில் 
அதி் டேட்் உைர்வு, தகாழ்வு மனப்பகானரம, 
ஆர்ேமினரம, பயம் வபகான்ற உ்ளவியல் ரீதியகான 
டேளிப்பகாடு்ள ்காைப்படுமகாயின குறிதத 
�பரகால் பகாலியல் இனபததிரன அனுபவிப்பதற்கு 
வேறு ேழிமுர்ற �காெப்படுகின்றது. வமலும் 
பகாலியல் ்சகார் ட�றி பி்றழ்வுககு பகாலியல் 
்சகார் அடிப்பரெ அறிவினரம எனபதும் ஒரு 
்காரணியகா் உள்ளது. அதகாேது பகாலியல் ்சகார் 
அறிவினரம எனபது �மது ்சமுதகாயததில் இனறு 
அதி்ரிதது ேரும் ஒன்றகாகும்.

 பகார்ரேயகால் இனபம் ்காணும் பகாலி 
யல் ட�றி பி்றழ்ரே ட்காண்டிருப்பேரர 
அரெயகா்ளம் ்காண்பதற்கு அேர்்ள பல்வேறு 
அறிகுறி்ர்ள டேளிக்காட்டுேர். எதிர்பகாரகாத ஒரு 
�பர் ஆரெ மகாற்றும் வபகாது அல்லது பகாலியல் 
�ெதரதயில் ஈடுபடும் வபகாது பகார்ததல்-மீண்டும் 
மீண்டும் தீவிரமகான பகாலியல் உைர்வு்ர்ள 
தூண்டுேதனகான ்ற்பரன்ள பகாலியல் தூண்ெல் 
்ளில் ஈடுபெல்- நீலப்பெங்ள பகார்ப்பதில் ஆர்ேம் 
்காட்ெல்- ஒரு�பரின மர்றேகான பகுதி்ர்ள 
உற்றுப்பகார்ததல் எனபன இனங்காைககூடிய 
அறிகுறி்ள. பகார்ரேயகால் இனபம் ்காண்பது 
ஒருமுர்ற வமற்ட்காள்ளப்படின டபகாதுேகா் 
இரதத தடுக்முடியகாது. ்காலப்வபகாககில் 
பகாலியல் ரீதியகான மனநிர்றரே டபற்றுக ட்காள 
ேதற்்கான பிரதகானமகான ேடிேமகா் இது மகாறும். 
இதுடேகாரு நீண்ெ்கால வ�காய். 

 பகாலியல் ட�றி பி்றழ்ேகான, பகார்ரே 
யகால் இனபம் ்காணும் �ெதரதரய உ்ள 
மருததுேர்்ளும், உ்ள ஆற்றுப்படுதது�ர்்ளும் 
்ட்டுப்படுதத சிகிச்ர்ச முர்ற்ர்ள ர்யகாளுகி 
ன்றனர். �ெதரத மகாற்றுச் சிகிச்ர்ச, உ்ளக 
்ல்வியூட்ெல், த்ளர்வுப் பயிற்சி்ள, குடும்ப 
ஆற்றுப்படுததல், அறிர்ச் சிகிச்ர்ச, ஆழ்துயில் 
சிகிச்ர்ச, ஆளரமய சிகிச்ர்ச எனபேற்றின மூலம் 
இச் ட்சயல்்ள ்ட்டுப்பகாட்டிற்குள ட்காண்டு 
ேரப்படுகின்றன.
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