
https://twitter.com/Ilakku1www.facebook.com/ilakku-Webwww.ilakku.org

GLOBAL TAMIL MEDIA CENTER, USA

Ilakku2009@gmail.com

thuhe;j kpd;dpjo;

,jo;

59

[dthp 05> 2020  

,Jjhd; ,Wjp 
kuzkhf ,Uf;Fkh?

nfhOk;gpypUe;J mfpyd;

Nghuhl;l nra;jpfis ntspapLk; 
Clfq;fs;jhd; vq;fs; 

Nghuhl;lq;fspd; capu;ehb

N
e
h;f

hz
y

;

mnkupf;fhtpd; thd; jhf;Fjypy; 

<uhdpd; n[duy; gyp
20 tUl Kaw;rpapy; mnkupf;fh ntd;wJ.

 - uh[;Fkhu;

39 tUlq;fs; goikahd 
tpz;zhq;fk;gpl;b jkpo; fpuhkk; 
gwpNghFk; mghaepiy Nfh.&gfhe;

mLj;j 100 tUlq;fSf;F ,yq;ifia jkJ gf;fk; 
itj;jpUg;gjw;fhd je;jpNuhghaj;jpy; 

mnkupf;fhTk;> ,e;jpahTk; Njhy;tpaile;J tpl;ld
gpuh.gj;kuh[;

,yq;ifia mr;rk; nfhs;s 
itf;Fk; nlq;F (Dengue) Neha;

-mUz;nkhop-



,jo;
59

nra;jpfs;

02thuhe;j

kpd;dpjo;;
jhafj;jsk; [dthp 05> 2020  

சிறீலங்கா அரச தலலவரகா் க்காததபகாயகா ரகாஜபகச 
பதவிகயற்ற பின்னர் சிறீலங்கா இரகாணுவததில் 
அதி்ளவகா்ன மகாற்றங்ள் ஏறபடுததபபட்டு 
வருவதகா்னது ததனனிலஙல் அரசியல்வகாதி 
்ளிடம் பதற்றதலத கதகாறறுவிததுள்ளது.

்டநத நவம்பர் மகாதம் பதவிகயற்ற ரகாஜபசச, 
டிசம்பர் மகாதம் பல பலடயணி்ளுககு புதிய 
தளபதி்லள நியமிததிருநதகார்.

அம்பகாநகதகாட்லடயில் நிலல த்காண்டுள்ள 
12ஆவது பலடயணியின ்ட்டலள அதி்காரியகா் 
கமஜர் தஜ்னரல் தில்ரத்ன, கிளிதநகாசசி பலடத 
தலலலமய்ததின ்ட்டலள அதி்காரியகா் கமஜர் 
தஜ்னரல் குணரத்ன, திட்டமிடல் பணிபபகாளரகா் 
பிரிக்டியர் அபரூ, இரகாணுவததின தசயலகாளரகா் 
கமஜர் தஜ்னரல் ்மக், நலனபுரி நிதி பிரிவு 
அதி்காரியகா் க்ணல் பதம சகாநதகா, முல்லலததீவு 
நநதிக்டல் பகுதியில் நிலலத்காண்டுள்ள 

59ஆவது பலடயணியின ்ட்டலள அதி்காரி 
யகா் பிரிக்டியர் தபகரரகா, மதுறு ஓயகா 
பயிறசி ்ல்லூரி அதி்காரியகா் பிரிக்டியர் 
த்காடிததுவககு, முல்லலததீவு தவள்ளகாம் 
முள்ளிவகாயக்காலில் நிலல த்காண்டுள்ள 
68ஆவது பலடயணியின 1ஆவது பிரிக்ட்டின 
்ட்டலள அதி்காரியகா் க்ணல் பிகரமவனச, 
்திர்்காமததில் நிலலத்காண்டுள்ள 9ஆவது 
சிங் த்றஜிதமனடடின ்ட்டலள அதி்காரியகா் 
கமஜர் எல் ஜி எபபகா ஆகிகயகார் புதிதகா் 
நியமிக்பபட்டுள்ள்னர்.

இதனிலடகய, சிறீலங்கா இரகாணுவத தளபதி 
தலப. தஜ்னரல் சவீநதிர சில்வகாவுககும் 
கமலதி் பதவி்ள் வழஙகி த்ௌரவிததுள்ளகார் 
க்காததபகாயகா, தறகபகாலதய இரகாணுவத தளபதிககு 
கமலதி்மகா் பகாது்காபபு பலடயி்னரின பிரதம 
அதி்காரி பதவியும் வழங்பபட்டுள்ளது.

2009ஆம் ஆண்டு நில்றவலடநத கபகாரின கபகாது 
அதி்ளவகா்ன கபகார்க குற்றங்ள் மறறும் மனித 
உரிலம மீ்றல்்லள கமறத்காண்ட சில்வகா 
தபருமளவகா்ன அபபகாவிப தபகாது மக்லளயும் 
படுத்காலல தசயதிருநதகார். அவருககு எதிரகா் 
அல்னததுல் மனித உரிலம அலமபபுக்ள் குரல் 
எழுபபி வருல்யில் சிறீலங்கா அரசு ததகாடர்நது 
அவலர த்ௌரவிதது வருகின்றது.

rpwPyq;fh gilj;jug;gpy; khw;wq;fs;
murpaYk;> ghJfhg;Gk; kfpe;j FLk;gj;jplk;

 வவுனியகாவில் ்காணகாமல் கபகா்னவ 
ர்்ளின உ்றவி்னர்்ள் தங்ளின பிள்லள்ள், 
சக்காதரர்்ள் தகாங்ள் இ்றபபதறகு முன தங்ள் 
ல்்ளில் கதலவதய்ன கூறி ஆர்பபகாட்டம் 
ஒனல்ற முனத்னடுதத்னர்.

 வவுனியகா வீதி அபிவிருததி திலணக் 
ளததிறகு முனபகா் ்டநத 1050 நகாட்்ளகா் 
கபகாரகாடி வரும் ்காணகாமல் ஆக்பட்டவர்்ளின 
உ்றவி்னர்்ளகாகலகய குறிதத ஆர்பபகாட்டம் 
கநறறு மதியம் 12.30 மணியளவில் முன 
த்னடுக்பபட்டது. 

 ்காணகாமல் ஆக்பபட்ட எங்ள் உ்றவு்ள் 
எமககு கவண்டும் என்ற ்ருததில்ன முனலவதது  
சுழறசி முல்றயில் ஆரம்பிக்பபட்ட கபகாரகாட்டம் 

கநறல்றய தி்னம் அதல்ன நில்னவு கூர்நததுடன 
இவவருடம் முதலகாம் தி்தி 27 வருடங்ள் 
சில்றவகாசம் அனுபவிதது த்காழும்பு சில்றயில் 
தமிழ் அரசியல் ல்தியகா்ன  தசல்லபபிள்லள 
மக்நதிரன மரணமலடநதுள்ளகார். அவரிறகு 
அஞசலி தசலுததி தமழுகுவர்ததிகயறறி ஆதமகா 
சகாநதியலடய பிரகார்ததிதததுடன இவரிறகு 
நடநதது கபகால் நடக்காது எமது பிள்லள்ள் எமககு 
கிலடக் கவண்டுதம்ன க்காரி  ்காணகாமறகபகா்ன 
உ்றவு்ள் தமது பிள்லள்ளுடன ஒனறிலணநது 
இபகபகாரகாட்டததில்ன கமறத்காண்டுள்ள்னர்.
 
 ்காணகாமல் கபகா்னவர்்ளின உ்றவி்னர்்ள் 
அதமரிக் மறறும் ஜகரகாபபிய ஒனறியததின 
த்காடி்லள ஏநதியவகாறு கபகாரகாட்டதலத 
கமறத்காண்டுவருவது இஙகு குறிபபிடததக்து.

murpay; ifjp kNfe;jpudpd; kuzj;ijg; Nghy 

vkJ gps;isfSk; kuzkiltjw;F Kd;du; 

ePjp Ntz;Lk;

 தறகபகாது நலடமுல்றயில் உள்ள 
பயங்ரவகாத தடுபபுச சட்டம் மகாற்றங்ள் 
எதுவும் இனறி ததகாடர்நது இருககும் அல்லது 
கதலவ ஏறபட்டகால் சிறீலங்கா அரசு அதல்னப 
பலபபடுததும் எ்ன சிறீலங்கா அலமசசர் பநதுல 
குணவர்தத்னகா கநறறு (04) ததரிவிததுள்ளகார்.

 இநத சட்டம் மி்வும் பலம் வகாயநதது. 
அதன மூலகம விடுதலலபபுலி்லள கதகாற 
்டிதகதகாம். புனித ஞகாயிறு தகாககுதலின பின 
்னரும் இநத சட்டததின மூலகம நிலலம்லளக 
்ட்டுபபடுததிக்னகாம். எ்னகவ எதிர்்காலததில் 
தகாககுதல்்லளத தடுபபதற்கா் நகாம் அதல்ன 
பலபபடுததுகவகாம் எ்ன அவர் கமலும் 
ததரிவிததுள்ளகார்.
 இதனிலடகய, சிறீலங்காவில் நலட 
முல்றயில் உள்ள பயங்ரவகாத தடுபபுச 
சட்டததின மூலம் பலடயி்னர் அதி் அதி்கா 
ரங்லள தபறுவதகா்வும், அதன மூலம் அவர்்ள் 
தபருமளவகா்ன மனித உரிலம மீ்றல்்லள 
சிறுபகானலம மக்ளுககு எதிரகா் கமறத்காண்டு 
வருவதகா்வும் அல்னததுல் மனித உரிலம 
அலமபபுக்ள் குற்றம் சுமததி வருவது இஙகு 
குறிபபிடததக்து.
 தபருமளவகா்ன தமிழ் மக்ள் வலிநது 
்காணகாமல் ஆக்பபட்டதறகும், தபருமளவகா்ன 
அபபகாவி தமிழ் மக்ள் படுத்காலல தசயய 
பபட்டதறகும், அரசியல் ல்தி்ளகா் அபபகாவி 
தமிழர்்ள் சில்றயில் பல ஆண்டு்ளகா் தடு 
தது லவக்பபட்டுள்தறகும் இநத சட்டகம 
்காரணமகாகும்.

gaq;futhj jLg;Gr; rl;lj;ij
gyg;gLj;j rpwPyq;fh muR jpl;lk;

 

கடநத தவள்ளிககிழலம(03) சிறீலங்காவின 
்பபுததலள பகுதியில் சிறிலங்காவின வகான 
பலடயின Y-12 விமகா்னம் வீழ்நது தநகாருஙகிய 
சம்பவமகா்னது சிறீலங்கா வகானபலட மற 
றும் தனியகார் வகானூர்தி கசலவ்லளப பயன 
படுததும் மக்ளுககு விடுக்பபட்டுள்ள 
எசசரிகல்யகாகும் எ்ன த்காழும்புத த்வல்்ள் 
ததரிவிததுள்ள்ன.
 சீ்னகாவில் தயகாரிக்பபட்ட த்ர்பியன 
Y-12 மறறும் சியகான M.A 60 ர் விமகா்னங்லள 
சிறீலங்கா வகானபலடயி்னர் பயனபடுததும் 
கபகாதும், அவறல்ற பகாது்காபபு நலட முல்ற 
்ள் மறறும் பகாது்காபபு பரிகசகாதல்ன்ள் 
கமறத்காள்ளகாது தபகாது மக்ளுக்கா்ன 
கசலவ்ளுககும் பயனபடுததி வருவதகா் 
ததரிவிக்பபடுகின்றது.
 ்டநத தவள்ளிககிழலம வீழ்நது தநரு 
ஙகிய விமகா்னம் ததகாழில்நுட்பக க்காளகாறு 
்காரணமகா் வீழ்நதுள்ளதகா் சிறீலங்கா வகான 
பலட ததரிவிததகாலும், அது ப்றபபதறகு 
தகுதியற்ற விமகா்னம் என்ற த்வல்்ள் தறகபகாது 

jukw;w rpwPyq;fh thd;gil tpkhdq;fs; 

nghJ kf;fs; capUf;F Mgj;J

ததொடர்ச்சி 10ம் பககம்
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 2020இல் பிரிததகானியகா, பகாரகாளுமன்றததில் 80 கமலதி் 
ஆச்னங்லளக த்காண்டுள்ள பலம்தபகாருநதிய த்கானசர்கவடிவ அரசகாங் 
ஆட்சிககுள் ்காலடி எடுதது லவககின்றது. இநத தபருதவறறிககுக 
்காரணமகா்னவர் என்ற தபருலமயுடன பிரிததகானியகாவின பிரதமர் 
தபகாரிஸ் கஜகானசன அவர்்ள் 2020இல் உல்கால் வரகவற்பபடுகின்றகார். 
பிரிததகானியகாவின இ்னததுவச சிறுபகானலமயி்னர்்ளில் ஒருவரகாகிய 
பிரிட்டிஸ் தமிழர்்ளகாகிய நகாமும் பிரதமர் தபகாரிஸ் கஜகானசன அவர்்ளுககு 
எங்ள் வகாழ்ததுக்லளக கூறி வரகவறபதில் தபருலம அலடகினக்றகாம்.

 இநத தபருதவறறிககுக ்காரணம் பிரிததகானிய மக்ள் 1975ம் 
ஆண்டில் 67.2 வீத வகாககு்ளகால் 01.01.1973 முதல் ஐகரகாபபிய தபகாதுச 
சநலதலய உள்ளடககிய ஐகரகாபபிய மக்ள் சமுதகாயததில் இலணநதலமககு 
அளிதத குடிதயகாபபதலத, 2016இல் 51.9 வீத வகாககு்லளப தபற்ற 
குடிதயகாபபததகால் மகாறறி அலமதது, ஐகரகாபபிய ஒனறியததில் 
இருநது தகாங்ள் வில் விரும்புவதகா் அறிவிதத ச்னநகாய் முடிலவ, 
த்கானசர்கவடிவ ்ட்சி நில்றகவறறும் எ்ன பிரிததகானிய மக்ள் த்காண்ட 
நம்பிகல்கய எனபது பகிரங்மகா்ன ஒனறு. இது ஒரு மக்ளுககு ச்னநகாய் 
ரீதியகா் ஒரு அரசியல் ்ட்டலமபபில் இலணவதறகும் விலகுவதறகும் 
உரிலமயுண்டு என்ற ச்னநகாய்த தததுவததின அடிபபலடக்கா்ன 
தவறறியகா்ப கபகாற்றபபடுகி்றது.

 அகத ச்னநகாய்த தததுவததின அடிபபலடயில் இலஙல்த 
தமிழர்்ள் பிரிததகானியகா தங்ளின ்காலனிததுவ அரசகாங்மகா் இருநத 
01.09.1944இல் இலஙல்யின தமிழ் கபசும் பகுதியில்ன தமிழ் இலஙல் 
(Tamil Ceylon) எனனும் தனியகா்ன அல்கா் அறிவிககும்படி பிரிததகானிய 
அரசிடம் க்காரிகல் விடுதத்னர். தமிழ் இலஙல் (Tamil Ceylon) தமிழர்்ள் 
நனகு நிறுவபபட்ட தனியகா்ன எல்லல்லளயும் ஏ்றததகாழ 1500 ஆண்டு 
்காலததிறகும் முறபட்ட தனியகா்ன வரலகாறு, நகா்ரி்ம், அரசியல், ஆட்சி 
எனபவறல்றக த்காண்டவர்்ள். அவர்்ள் இலஙல்யின மறல்றய பகுதி 
்ளில் வகாழும் மக்லள விட வரலகாறறில், இ்னததுவததில், தமகாழியில், 
சமயததில், ்லகாசசகாரததில், பழக்வழக்ததில், அரசியலில், நகா்ரி்ததில், 
வகாழ்கல் இலட்சியங்ளில் முறறிலும் கவறுபட்டவர்்ள். இத்னகால் 
அவர்்ள் வகாழும் தமிழ் இலஙல் தனியகா்ன அல்கா்த தனல்னக 
்ட்டலமததுள்ளது. யகாழ்பபகாணதலத லமயமகா்க த்காண்ட இநதத தமிழ் 
இலஙல் தனியகா்ன அரசியல் அல்கா் உலல்ப பகாது்காககும் பிரிததகானிய 
கதசததகால் உருவகாக்பபடல் அவசியம்” எ்ன பிரிததகானிய அரசகாங்ததிடம் 
க்காரி்னர். டகாகடர் எஸ் தபகானல்னயகா அவர்்ள் பிரிததகானியக ்காலனிததுவ 
அரசிடம் இநதக க்காரிகல்லய 01.09.1944இல் முனலவததலமலயக 
்காலனிததுவ அலுவல்ததின க்காபபு இலக்ம் CO 54/986/7,no.35 உறுதி 
தசயகி்றது.

 ஆயினும் 26.07.1944இல் பிரிததகானியப பகாரகாளுமன்றத கதர்தலில் 
தவறறி தபறறு ஆட்சிககு வநத கலபர் ்ட்சி தமிழர்்ளின க்காரிகல்லய 
அலட்சியம் தசயது 11.09.1944 இல் த்னது அலமசசரலவயில் கசகால்பரி 
அறிகல்லய ஏறறுப கபகாதிய அரசியலலமபபுப பகாது்காபபு்ள் 
இலஙல்த தமிழர்்ளுககு இல்லகாத சிங்ள தபௌதத கபரி்னவகாத 
தபரும்பகானலம ஆட்சி கதகானறுவலத அனுமதிதது இனறு வலரயகா்ன 
இலஙல்த தமிழர்்ளின இ்னஅழிபபு்ள் இ்னததுலடபபு்ளுட்னகா்ன 
கசகா் வரலகாறறுககு விததிட்டது.

 1973இல் பிரிததகானியகாவுககு கலபர் ்ட்சி தசயத தவத்ற்ன மக்ள் 
்ருதும் ஐகரகாபபிய ஒனறிய இலணபபில் இருநது விலகி மக்ளின 
ச்னநகாய்ததிறகு மதிபபளிககும் பிரிததகானியப பிரதமர் அதிஉயர் 
மதிபபுககுரிய தபகாரிஸ் கஜகானசன அவர்்ள், 1944இல் ஈழததமிழர்்ளுககு 
கலபர் ்ட்சி தசயத தவ்றகால் இனறு வலர அவர்்ள் இ்ன அழிபபு்லளயும் 
இ்னததுலடபபு்லளயும் ்காலததுககுக ்காலம் சநதிதது உலத்ஙகும் 
அ்தி்ளகாகித துனபுறும் அவல நிலலலயயும் ்வ்னததில் எடுதது, உரிய 
நடவடிகல்்ள் மூலம் அவர்்ள் 75 ஆண்டு்ளகா் பிரிததகானியகாவிடம் 
விடுதது வரும் இலஙல்யில் தங்ளுக்கா்ன பகாது்காபபகா்ன அலமதி 
வகாழ்வுக்கா்ன க்காரிகல்லய, 2020இல் நில்றகவறறுவகார் என்ற 
நம்பிகல்யுடன 2020ஐ பிரிட்டிஸ் தமிழர்்ள் எதிர்த்காள்கின்ற்னர்.
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 சிறீலங்காவின புதிய அரச தலலவர் க்காததபகாயகா ரகாஜபகச 
19ஆவது திருததச சட்டதலத அ்றறுவதுததகாடர்பில் அதி் அக்ல்ற 
்காண்பிதது வருவதகா்வும், அதற்கா்கவ தனல்ன முனல்னய அரச 
தலலவர்்ளில் இருநது கவறுபட்ட அரசியல் தலலவரகா்வும், தூய தபௌதத 
சிங்ளவரகா்வும் ்காண்பிக் முறபட்டு வருவதகா் ததரிவிக்பபடுகின்றது.

 புதிய அரச தலலவரகா் பதவிகயற்ற பின்னர் மி்வும் வில்னததி்றன 
உள்ள அரசகா் தமது அரலசக ்காண்பிபபதில் க்காததபகாயகா அதி் அக்ல்ற 
்காண்பிததுவருகின்றகார்.
 ஊழல்்லள 
இல்லகாது தசயயப 
க ப கா வ த கா ் 
த த ரி வி த து ள் ள 
அவர், முன்னறி 
வி த த ல் ் ள் இ ன றி 
அரச அலுவல்ங 
்ளுககு பயண 
ங்லள கமற 
த்காண்டு வருகின 
்றகார். இநத வகாரம் 
நகாடகாளுமன்றததிறகு பயணம் கமறத்காண்ட அவர் பகாது்காபபு வகா்்னங்ள் 
இனறி த்னது குண்டு துலளக்காத ்காரில் பயணம் தசயதிருநதகார்.
  இநத முயறசி்ள் எல்லகாம் பிரதமருககு அதி் அதி்காரங்லள 
வழஙகும் 19ஆவது திருததச சட்டதலத இல்லகாது தசயவதற்கா்ன முயறசி்ள் 
ஆகும் எ்ன த்காழும்பு அரசியல் வட்டகாரங்ள் ததரிவிததுள்ள்ன  
 2015ஆம் ஆண்டு மகிநத ரகாஜபகசலவ அரச தலலவர் பதவியில் 
இருநது அ்றறிய பின்னர் கமறகுல்ததின உதவியுடன ஐககிய கதசியக 
்ட்சி அரசு த்காண்டு வநதகத 19ஆவது திருததச சட்டம்.
 இநத சட்டததில் உள்ள பலவீ்னங்லள பரீட்சிததுப பகார்பபதற்கா் 
2018ஆம் ஆண்டு மகிநத ரகாஜபகச  மூலம் இநதியகா கமறத்காண்ட முயறசி 
கதகால்வியில் முடிநதிருநதது.
 இநத நிலலயில் தறகபகாது அதல்ன அ்றறுவதற்கா்ன முழு 
முயறசி்லளயும் புதிய அரசு கமறத்காண்டு வருகின்றது.
 ்டநத அரச தலலவர் கதர்தலில் க்காததபகாயகா தபற்ற வகாககு்ளின 
எண்ணிகல் அளவு வகாககு்லள அவரின ்ட்சி எதிர்வரும் ஏபபிரலில் 
நலடதப்றவுள்ள தபகாதுத கதர்தலில் தபறுமகா் இருநதகால் அவர்்ள் 120 
நகாடகாளுமன்ற உறுபபி்னர்்லள தப்றமுடியும். 
 225 நகாடகாளுமன்ற உறுபபி்னர்்லளக த்காண்ட சிறீலங்கா 
நகாடகாளுமன்றததில் 150 நகாடகாளுமன்ற உறுபபி்னர்்ளின ஆதரவு்ள் 
இருநதகால் மட்டுகம மூனறில் இரண்டு தபரும்பகானலமலய தப்ற முடியும்.
 எ்னகவ தகான தறகபகாலதய அரசு மி்வும் தீவிரமகா்ச தசயறபட்டு 
வருகின்றது. 19ஆவது திருததச சட்டதலத நீககுவது எனபது கமறகுல்ம் 
சகார்நத த்காள்ல்்லளக த்காண்ட சிங்ளக ்ட்சி்ளுககு க்காததபகாய அரசு 
வழஙகும் கதகால்வியகாகும் எ்ன த்காழும்லபத தளமகா்க த்காண்ட அரசியல் 
அவதகானி ஒருவர் ததரிவிததுள்ளகார்.
 க்காததபகாயலவ எதிர்ககும் அளவுககு பலமகா் ஐககிய கதசியக 
்ட்சி இல்லல எ்னவும், ரணில் விககிரமசிங்காவின பதவி கமகா்ததகால் ் ட்சி 
மி்ப தபரும் உள்ள் பிரசசல்ன்ளில் சிககித தவிபபதகா்வும். அநத ்ட்சி 
தலலயற்ற க்காழி கபகால ஓடுவதகா்வும் அவர் கமலும் ததரிவிததுள்ளகார்.
 ஆ்னகால் தபரும்பகானலமலய தபறும் சிங்ளக ்ட்சி்ளின 
வரலகாறு்ள் கநர்ததியகா் இருநதது இல்லல. மி்பதபரும் தபரும்பகான 
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லமலய தபற்ற சிறீமகாகவகா பண்டகாரநகாயக்கா, அதன பின்னர் சரிலவகய 
சநதிததகார், கஜ.ஆர் தஜயவர்ததகா்னகாவும் கதர்தல்்லள நிறுததி திருததச 
சட்டங்லள த்காண்டு வருவதில் தீவிரமகா்ச தசயறபட்டகார், மகிநத 2010இல் 
தபற்ற தபரும்பகானலமயும் அவருககு சரிலவத தகான பின்னர் த்காடுததது.
 எ்னகவ க்காததபகாய மறறுதமகாரு கஜ.ஆர் தஜயவர்தத்னகாவகா் 
மகாறுவகாரகா என்ற க்ள்வி்ள் எழுநதுள்ளது.



 யுததம் நலடதபற்ற கபகாதும் யுததம் 
முடிவலடநத பின்னரும் தமிழர் தகாய்ப 
பிரகதசமகா்ன வடககு, கிழககுப பகுதியில் 
பல தமிழ் கிரகாமங்ள் இரகாணு வததி்னரகால் 
சுவீ்ரிக்பபட்ட்ன. அகத கபகால் இ்ன விகிதகா 
சகாரதலத குழபபும் வல்யிலகா்ன திட்டமிட்ட 
குடிகயற்றங்ள் சிலவும் இடம்தபற்றதுடன, 
தறகபகாதும் கமறத்காள்ளபபட்டும் வருகி்றது.
 
 இநநிலலயில் வடககு, கிழககில் இருக 
கும் தமிழ் அரசியல்  தலலலம்ளும், மக்ள்  
பிரதிநிதி்ளும்  இதல்னத தடுபபதற்கா் பல்கவறு 
வல்யில் குரல்்லள த்காடுதது வருகின்ற்னர். 
ஆ்னகால் இஙகு சததமில்லகாத வல்யில் தமிழ் 
மக்ளின எல்லலகயகாரக கிரகாமங்ள் சில பறி 
கபகாகும் அபகாய நிலலயில் உள்ளது. இதல்னத 
தடுக் மக்ள் முனவநது கபகாரகாடுகின்ற கபகாதும் 
அரசியல் தலலலம்ள் அது ததகாடர்பில் ்வ்னம் 
தசலுததவில்லல எனபகத கவதல்னயகா்ன 
விடயம்.
  ்டநத 39 வருடங்ளகா் மக்ள் 
வகாழகாத நிலலயில் வ்னங்ளகா் மகாறியுள்ள 
எல்லலகயகார கிரகாமமகா்ன விண்ணகாங்ம்பிட்டி 

மறறும் அதல்ன அண்டியுள்ள தமிழ் கிரகாமங்ளின 
ஒரு பகுதி ஆககிரமிக்பபட்டுள்ள நிலலயில் 
மிகுதியும் பறிகபகாகும் நிலலயில் உள்ளது.
 
 வவுனியகா மகாவட்டததின தநடுஙக்ணி 
பிரகதச தசயலகாளர் பிரிவின பட்டிககுடியிருபபு 
கிரகாம அலுவலர் பகுதிககு தசகாநதமகா்ன நிலங 
்கள இலவ. முல்லலததீவு மறறும் சிங்ள 
குடிகயற்றங்ளின எல்லலக கிரகாமங்ளகா்வும் 
இலவ இருககின்ற்ன. பட்டிகுடியிருபபு 
கிரகாம அலுவலர் பிரிவு முன்னர் துவரஙகுளம், 
பட்டிககுடியிருபபு, பகாவற்காயகுளம், தனிக 
்ல்லு, குஞசுமகாரி, கச்னபபர்குளம், பள்ளம்புலவு,  
விண்ணகாங்ம்பிட்டி, சூரியன ஆறு, அரிய 
த்காண்டகான கசகாலல எ்ன ஏ்றததகாழ 19,000 சதுர 
கிகலகா மீற்றர் பரபபளலவக த்காண்டிருநதது.
 
 ஆ்னகால் இனறு துவரஙகுளம், பகாவற்காய 
குளம், பட்டிககுடியிருபபு எனபவறல்ற உள்ளட 
ககிய தவறும் 500 சதுர கிகலகா மீற்றர் வலரயிலகா்ன 
பகுதிகய தமிழ் மக்ள் வகாழும் பகுதியகா்வுள்ளது.
 
 இதல்ன அண்டியுள்ள, சூரியன ஆறு, 
தவலி ஓயகா என்ற தபயரிலும் அதல்ன அண்டிய 
அரிய த்காண்டகான கசகாலல, சிகலகான தியட்டர், 
ஆ்னநதகாபகாம், தடகாலர் பகாம், ஓதியமலல எ்ன 
தபருமளவு நிலபபரபபு இரகாணுவததி்னரின 
்ட்டுபபகாட்டிலும் திட்டமிட்ட குடிகயற்றததிறகு 
உட்பட்டதகா்வும் உள்ளது.
 
வயல் நிலங்ள், நீர்பகாச்ன குளங்ள், வீடு்ள் 
எனபவறல்ற உள்ளடககி இருநத விண்ணகாங்ம் 

பிட்டி, தனிக்ல்லு, குஞசுமகாரி, கச்னபபர்குளம், 
பள்ளம் புலவு கபகான்ற தமிழ் கிரகாமங்ளின நிலல 
இனறு....???

 இக கிரகாமங்ள்,  மக்ள் வகாழ்நதலமக்கா்ன 
அலடயகாளங்ள் மல்றநது அடர்நத வ்னங்ளகா் 
வும், யகால்ன்ளின வகாழ்விடமகா்வும் மகாறி 
யுள்ளது. எனினும் இப பகுதியில் மக்ள் குடி 
யிருநத ்காலபபகுதியில் அலமக்பபட்ட 
கிணறு்ளின எஞசங்கள மக்ள் வகாழ்நதகார்்ள் 
எனபதற்கா்ன ஒகர அலடயகாளம்.

 வ்னப பிரகதசமகா்வுள்ள இநதக ்காணி்ள் 
1972ஆம் ஆண்டு ்காலப பகுதியில் பயிர் தசயல் 
நடவடிகல்்ளுக்கா் அரசங்ததகால் மக்ளுககு 
வழங்பபட்டலவ. அதறகு ஆதகாரமகா் மக்ளிடம் 
்காணி உறுதிப பததிரங்ளும் உள்ள்ன. 

 இஙகு 24 குடும்பங்ள் முன்னர் வீடு்ள் 
அலமதது குடியிருநதுள்ளகார்்ள். மக்ளகால் இஙகு 
அலமக்பபட்ட நிரநதரக கிணறு்ள் பலவும் 
்காடு்ளுககு மததியில் சிலதவலடநத நிலலயில் 
இனறும் உள்ள்ன.

1984 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் இடம்தபற்ற 
ஓதியமலலப படுத்காலலச சம்பவதலதயடுதது, 
எல்லலகயகார இம் மக்ள் இடம் தபயர்நத்னர். 
அனறு முதல் யுததம் ்காரணமகா் பல தடலவ 
இடம் தபயர்நத இம்மக்ள் இஙகு தசனறு வசிக் 
முடியகாத அசசநிலலகய இனறும் ் காணபபடுகி்றது. 
இறுதி யுததம் வலர மு்ம் த்காடுதது ல்யில் 
ஒரு லபயுடன 2010 ஆண்டுககு பின்னர் பட்டிக 

குடியிருபபு மக்ள் குடிகயற்றபபட்ட்னர். இருப 
பினும் விண்ணகாங்பபிட்டியும் அதல்ன அண்டிய 
சில  தமிழ் கிரகாமங்ளும் குடிகயற்றபபடவில்லல. 
அலவ 35 வருட பகாவல்னயற்ற நிலலயில் வ்னங் 
ளகா்கவ உள்ள்ன. 2010 ஆம் ஆண்டு மக்ள் மீள் 
குடிகயறிய கபகாது விண்ணகாங்ம்பிட்டிலய 
அண்டியுள்ள தனிக்ல்லுப பகுதியில் உள்ள 
250 ஏக்ர் விவசகாய நிலங்ள் தபரும்பகானலம 
இ்னததவரகால் விவசகாய நடவடிகல்க்கா் பயன 
படுததபபட்டது.

 இருபபினும் தமது உறுதிப பததிரங்லள 
்காட்டி நீண்ட்கால கபகாரகாட்டததிறகு பின்னர் 
இநதக ்காணி மீண்டும் தமிழ் மக்ளிடம்  வநதுள் 
ளது. அதல்னத ததகாடர்நதும் பகாது்காக் முடியுமகா 
எனபது இஙகுள்ள மக்ளின ஆதங்மகா்வுள்ளது.

 விவசகாயதலத அடிபபலடயகா் த்காண்ட 
இம் மக்ள் இஙகுள்ள தமது ்காணி்ளில் உள்ள 
தபருங்காடு்லள அழிதது பயனபடுததக 
கூடிய தபகாருளகாதகார வளம் அற்றவர்்ளகா்கவ 

உள்ள்னர். அதல்ன விட இவர்்ளின 
குடிமல்ன இருநத ்காடு்ளில் வசிக 
கும் யகால்ன்ளின அசசுறுததலும் 
ததகாடர்கி்றது..

 தறகபகாது உள்ள குடிமல்ன்ளுககுள் 
புகும் யகால்ன்ள் இவர்்ளின வீடு்ள், பயிர் 
நிலங்லள கசதம் விலளவிபபதும் மக்ள் திர 
ண்டு யகால்னலய விரட்டுவதும் இவர்்ளது வகாழ் 
வில் பழகிப கபகாயவிட்ட விடயமகாகியுள்ளது. 
மகாலல 4 மணிககு பி்றகு தி்னமும் யகால்ன்ளின 
நடமகாட்டதலதகய வீதி்ளில் ்காணமுடிகி்றது.

 இநநிலலயில் எல்லலகயகார கிரகாமதலத 
பகாது்காககும் கநகாககிலும், ்காடு்லள அழிதது 
தமது ்காணி்லள மீட்கும் கநகாககிலும் தமது 
்காணி்லள ஒபபநத அடிபபலடயில் மூஙகில் 
தசயல்க்கா் தனிநபர் ஒருவரிடம் ஓபபலடக் 
மக்ள்  முனவநதிருநத்னர்.

  அதற்கா்ன ஆரம்ப கவலல்ள் 
பலவும் முடிவலடநதும் விட்ட்ன. இதில் 

மக்ள் ்காணி்ளுககுள் இருநத சில ்காடு்ள் 
அழிக்பபட்டு துபபரவும் தசயயபபட்டு 
விட்ட்ன. இதன கபகாது அஙகு வநத வ்ன இலகா்கா 
அதி்காரி்ள் அதல்ன ்காடு்ள் எ்னவும் தமது ்காணி 
எ்னவும் கூறியிருநத்னர். இருபபினும் மக்ள் தமது 
உறுதிப பததிரங்லள ்காட்டி தமது ்காணி்லள 
அலடயகாளபபடுததியிருநத்னர்.
 அதன பின்னர் குறிதத பகுதியில் மூஙகில் 
தசயல் தசயய முடியகாது எ்னவும், அதறகு 

அனுமதி வழங் முடியகாது எ்னவும் முனபிருநத 
வடமகா்காண விவசகாய அலமசசரகால் தடுதது நிறுத 
தபபட்டுள்ளதகா் அபபகுதி மக்ள் கூறுகின்ற்னர். 

 மன்னகாரில் 3,000 ஏக்ர் நிலபபரபபில் 
மூஙகில் தசயல் இடம் தபறுகி்றது. அது 
தடுக்பபடவில்லல. ஆ்னகால் எமது ்காணி்லள 
பகாது்காபபதற்கா்வும், ்காடு்லள அழிதது எமது 
்காணி்லள மீட்டு இபபகுதி மக்ளின 
 வருமகா்னதலத அதி்ரிபபதற்கா்வும் 
மூஙகில் தசயல்லய தசயய முயனக்றகாம் ஆ்னகால் 
தடுககி்றகார்்ள். 

,jo;
59

fl;Liu

04thuhe;j

kpd;dpjo;;
[dthp 05> 2020  jhafj;jsk;

39 tUlq;fs; goikahd tpz;zhq;fk;gpl;b

mghaepiy..!

jkpo; fpuhkk; gwpNghFk; 

Nfh.&gfhe;

ததொடர்ச்சி 10ம் பககம்



 18 வயதில் ல்து தசயயபபட்டு தடுபபுக 
்காவலில் லவக்பபட்ட தமிழ் இலளஞர் 
ஒருவர் த்னது வகாழ்நகாலள சில்றசசகாலலககுள் 
ததகாலலதது விட்ட நிலலயில் 46ஆவது வயதில் 
மரணமலடநதிருககின்றகார். புதுவருட தி்னததனறு 
த்காழும்பு, ம்சின சில்றசசகாலலயில் அவர் இ்றநத 
தசயதி அதிர்சசியளிபபதறகு பல ்காரணங்ள் 
உள்ள்ன. 27 வருட்கால சில்றவகாசததில் பரிசகா்க 
கிலடதத கநகாய்ளுககு எதிரகா்ப கபகாரகாடி அதில்  
கதகால்வியலடநத நிலலயில் அவர் மரணமலடநத 
கபகாது, அவருகத்்ன யகாரும் இருக்வில்லல. 
யகாருமற்ற ஒரு அ்னகாலதயகா்கவ அவர் மரண 
மலடநதிருககின்றகார். 
 
 விடுதலலப புலி்ள் அலமபபில் 
இருநது விலகி வீட்டில் இருநத கபகாது, 
கிழககில் 600 தபகாலிஸகார் த்கால்லபபட்ட 
சம்பவததில் சநகத் நபரகா் 1993இல் இவர் 
ல்து தசயயபபட்டிருககின்றகார். மட்டக்ளபபு, 
தமகா்றகத்காட்டகாஞகசல்னலயச கசர்நத தசல்லப 
பிள்லள மக்நதிரன என்ற நபகர இவவகாறு 27 
வருடங்லள சில்றயில் ததகாலலதது விட்ட 
நிலலயில் உயிரிழநதிருககின்றகார். இவரது மரணம் 
சில்றசசகாலலயில் வகாடும் தமிழ் அரசியல் ல்தி்ள் 
மததியில் தபரும் பீதிலய ஏறபடுததியிருககின்றது. 
அகதகவலளயில், பலமகா்ன தசயதி ஒனல்றயும் 
தசகால்லிச தசனறிருககின்றது. இவவகா்றகா்ன 
மரணங்ள் இனியும் ததகாடருமகா என்ற க்ள்வியும் 
எழுபபபபடுகின்றது. 

 நீரிழிவு கநகாயகால் பகாதிக்பபட்டிருநத  
இவருககு சில்றசசகாலலயில் சீரகா்ன மருததுவ 
வசதி்ள் இருக்வில்லல. தபகாதுவகா் சில்றச 
சகாலல்ளில் ்காணபபடும் நிலல இதுதகான. 
அதிலும் தமிழ்க ல்தி என்றகால், ்வனிபபு 
எபபடியிருககும் எனபது அல்னவருககும் 
ததரியும். ்டநத சில மகாதங்ளகா் ்டுலமயகா் 
கநகாயவகாயபபட்டிருநத நிலலயில், இரண்டு 
வகாரங்ளுககு முன ம்சீன சில்றயில் இருநது 
தவலிக்லட சில்றசசகாலல லவததியசகாலலககு 
மகாற்றபபட்டிருநதகார் எ்னவும், பின்னர்  அஙகி 
ருநது த்காழும்பு கதசிய லவததியசகாலலககு மகாற 
்றபபட்ட நிலலயில் உயிரிழநதுள்ளகார் எனறும் 
ததரிவிக்பபட்டுள்ளது. 

 அதி்ளவு ்காலம் சில்றயில் இருநத 
மூதத அரசியல் ல்தியகா் இவர் இருநதுள்ளகார். 
இவரது தபறக்றகார் ஆரம்ப ்காலங்ளில் 

இவலர வநது பகார்லவயிட்ட கபகாதும் பின்னர் 
அவர்்ளும் ம்னின நில்னவு்ளுடன மரணிதது 
விட்ட்னர். அநத மரணச சடஙகு்ளுககுக கூட 
தசனறு வருவதறகு மக்நதிரனுககு அனுமதி 
கிலடக்வில்லல. இதன பின்னர் இவலர 
எவரும் சில்றசசகாலலககு வநது பகார்லவயிடுவது 
கிலடயகாது.  கநகாய்ளுடன தனிலமயும் அவலர 
கமகாசமகா்ப பகாதிததிருக் கவண்டும். தபகாலிஸகார் 
த்காலல தசயயபபட்ட சம்பவததில் இவருககு  
ஒரு ஆயுள் தண்டல்னயும், 70 வருடங்ள் சில்றத 
தண்டல்னயும் விதிக்பபட்டிருநதது. 

 
சில்றத தண்டல்ன எனபது ல்தி்லளத 
திருததுவதற்கா் வழங்பபடுவது. பு்னர்வகாழ்வின 
மூலம் மறுவகாழ்லவ அவர்்ளுககுப தபறறுக 
த்காடுபபதுதகான சில்றத தண்டல்னயின கநகாக்ம். 
அவர்்லள உடல் - உள ரீதியில் கநகாயகாளி்ளகாககி 
மரணதலதக த்காடுபபதற்கா் சில்றத தண்ட 
ல்ன வழங்பபடுவதில்லல. இலஙல் 
கபகான்ற நகாடு்ளில் சில்றத தண்டல்ன எனபது 
எததல்ன ல்தி்லளத திருததியிருககின்றது? 
எததல்ன ல்தி்ளுககு மறுவகாழ்லவக த்காடுத 
திருககின்றது? 

  தபகாதுவகா் மரண தண்டல்னக 
ல்தி்ள் கூட, அது பின்னர் ஆயுள் தண்டல்னயகா்க 
குல்றக்பபட்டு, 20 அல்லது 21 வருடங்ளில் 
விடுதலல தசயயபபட்டு விடுகின்றகார்்ள். இஙகு 
18 வயதில் ல்தகா்ன மக்நதிரன 27 வருங்லளச 
சில்றக கூண்டுககுள் ததகாலலததிருககின்றகார். 
நகானகு சுவர்்ளுககுள் அவரது வகாழ்கல் 
முடஙகிப கபகாயிருககின்றது. வகாழ்கல்யின 
முககியமகா்ன - இளலமயகா்ன - இனிலமயகா்ன 27 
வருட ்காலதலத இழநத கசகா்ம் கூட அவரது 
கநகாய்ளுககுக  ்காரணமகா் இருநதிருக்லகாம்.

 இரண்டு விடயங்லள இதில் ்வனிக் 
கவண்டும். ஒனறு - 18 வயதில் தசயத ஒரு 
குற்றததுககு இநதளவு த்காடூரமகா்ன தண்டல்ன 
அவசியமகா? எனபது. 18 வயது எனபது கமஜ 
ரகாகும் வயது. அத்னகால்தகான வழகல்ப 
பதிவு தசயயும் கபகாது அவரது வயது 19 எ்னக 
குறிபபிடபபட்டதகா்த ததரிகின்றது. 18 வயது 
என்றகால், இநதளவு த்காடூரமகா்ன தண்டல்னலயப 
தபறறுக த்காடுக் முடியகாது எனபதகால் வயலதக 
கூட தபகாலிஸகார் மகாறறியிருககின்றகார்்ள். இநத 

வயதில் தசயதிருக்க கூடிய ஒரு குற்றம் சுய 
அறிவகால் தசயயபபட்டதகா அல்லது தூண்டுதலகால் 
தசயயபபட்டதகா எ்ன ஆரகாயபபட்டிருக் கவண் 
டும். 
 இரண்டகாவது - கிழககு மகா்காணததில் 
அபகபகாது இடம்தபற்ற அநதச சம்பவததுககுப 
தபகாறுபபகா் இருநததகா்ச தசகால்லபபடுபவர் 
பின்னர் அரசகாங்ததில் இலணநது பிரதி 
அலமசசரகா்வும் இருநதிருககின்றகார். பிரதகா்ன 
்ட்சி ஒனறின பிரதித தலலவரகா்வும் இருந 
திருககின்றகார். அவர் ஒரு சுதநதிர புருஷரகா் 
இரகாணுவப பகாது்காபபுடன நடமகாடித திரியும் 
கபகாது, அதில் கநரடியகா்ச சம்பநதபபடகாத 
இலளஞர் ஒருவர் ல்தகாகி இநதளவு த்காடூர 
தண்டல்னலயயும் தபறறு சில்றககுள்களகய 
மரணமலடநதிருபபலத எபபடி ஏறறுக த்காள்ள 
முடியும்? 

 கபகார் முடிவுககு வநது பதது வருடங 
்ளும் ்டநது விட்டது. அரசியல் ரீதியகா்ன ்கார 
ணங்ளுக்கா் ல்தகாகி தடுபபில் உள்ளவர்்ளின 
விவ்காரம் உட்னடியகா்க ்வனிக்பபட கவண் 
டிய அவசியம் இசசம்பவததி்னகால் கமலும் 
அழுததி உணர்ததபபட்டிருககின்றது. அரசியல் 
ல்தி்ள் பல வல்யகா் இருககின்றகார்்ள். சிலரு 
ககு வழகக்கா விசகாரலண்களகா இல்லல. கவறு 
சிலர் விடுதலலபபுலி்ளுககு உதவியவர்்ள் 
என்ற குற்றசசகாட்டில் ல்தகாகி, குற்ற ஒபபுதல் 
வகாககுமூலததின அடிபபலடயில் தண்டல்ன 
விதிக்பபட்டு சில்றயில் வகாடுகின்றகார்்ள். 
ஒபபுதல் வகாககுமூலம் ்டுலமயகா்ன சிததிர 
வலத்ளின மூலம் தப்றபபடும் ஒனறு. மரண 
மலடநத மக்நதிரனும் அவவகா்றகா்ன ஒருவர் 
தகான. அவரும் குற்ற ஒபபுதல் வகாககுமூலததின 
தண்டல்ன விதிக்பபட்டவர். 

 தமிழ் அரசியல் ல்தி்ளின விடுதலல 
குறிதது பல வருட ்காலமகா்கவ கபசபபட்டு 
வருகின்றது. கஜ.வி.பி. கிளர்சசியில் ஈடுபட்ட 
அல்னவரும், கிளர்சசி முறியடிக்பபட்ட 
சிலமகாதங்ளிகலகய விடுதலல தசயயபபட் 
டகார்்ள். அவர்்ளுககுப தபகாது மனனிபபு 
வழங்பபட்டது. ஜ்னநகாய் அரசியலில் 
ஈடுபட அவர்்ள் அனுமதிக்பபட்ட்னர். 
அவர்்ளும் விடுதலலபபுலி்லளப கபகால 
ஆயுதகமநதி அரசுககு எதிரகா்ன கபகாரகாட்டதலத 
நடததியவர்்ள்தகான. ததருதததருவகா் பலர் 
த்கால்லபபட்டு வீசபபட்டலமககு ்காரணமகா் 
இருநதவர்்ள். தபகாது மனனிபபில் கூட 
இ்னவகாதம் பகார்க்பபடுகின்றது. 

 தமிழ் அரசியல் ல்தி்ளின விவ்காரம் 
இழுபறிபபடுவதறகு ் காரணம் யகார்? தமிழ் ் ட்சி்ள் 
இணக் அரசியலலச தசயதும், முரண்பகாட்டு 
அரசியல் தசயதும் ல்தி்ளின விடுதலல 
குறிதது தபரிதகா் எதல்னயும் சகாதிக்வில்லல. 
்டநத ஐநது வருட ்காலததில் லமததிரி - ரணில் 
அரலசப பகாது்காபபதில் பிரதகா்ன பஙல் வகிததது 
தமிழ்த கதசியக கூட்டலமபபுதகான. ல்தி்ளின 
விடுதலலலயச சகாததியமகாககியிருக்ககூடிய பல 
வகாயபபுக்ள் அவர்்ளுககு இருநதது. ஆ்னகால், 
ரணிலுககு சங்டதலதக த்காடுக்க கூடகாது 
எனபதகால் அவர்்ள் தமௌ்னமகா் இருநதகார்்ள். 
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1974ஆம் ஆண்டு ஏபபிரல் மகாதம் 18ஆம் தி்தி 
மட்டக்ளபபிலுள்ள தமகா்றக த்காட்டகாஞகசல்ன 
கிரகாமததில் ஏழு பிள்லள்ளில் ஒருவரகா் 
மக்நதிரன பி்றநதகார். 

 அவருலடய தநலத சீவல் ததகாழில் 
தசயபவரகா் இருநத கபகாதும், அவரகால் அத 
ததகாழிலல தசயய முடியகாதிருநதது. இத்னகால் 
அவர் குடும்பம் ஏழ்லமயிகலகய வகாழ்நதது. 
குடும்பததின தபகாருளகாதகாரதலத உயர்ததும் 
எண்ணததுடன குடும்பம் வநதகாறுமூலலககு 
இடம் தபயர்நதது. 

 
 ஏழ்லம ்காரணமகா் மக்நதிரல்ன தவிர 
ஏல்னய பிள்லள்ள் எவரும் பள்ளிககூடம் 
கபகா்வில்லல. மக்நதிரன பதது வயது வலர 
பள்ளிககூடம் தசன்றகார். இருநதும் அவருலடய 
எழுததறிவும் குல்றவகா்கவ இருநதுள்ளது. 
கமகல குறிபபிட்ட வகாககுமூலததில் தகான படிதத 
பள்ளிககூடததின தபயர் நில்னவில்லல எனக்ற 
அவர் தசகான்னகார். அவர் பி்றநத தி்திலயயும் 
தவ்றகா்கவ அதில் தசகால்லியிருககி்றகார்.
 
கபகார் ்காரணமகா்வும் சிறிலங்கா இரகா ணுவததின 
த்டுபிடி்ள் ்காரணமகா்வும் குடும் பங்ள் 

இலளகயகாலர வீட்டினுள்களகய பூட்டி 
லவததிருநத ்காலமது. அபகபகாது மக்நதிரன 
பதினமவயதி்னரகா் இருநதகார். 1990இல் 
விடுதலலபபுலி்ள் அவலர அலமபபில் இலணத 

தகார்்ள். இரண்டு வருடங்ள் விடுதலலபபுலி்ள் 
பகாசல்றயில் அவர் ததகாட்டகாட்டு கவலல்ள் 
மட்டுகம தசயதகார். இரண்டு வருடங்ளில் பகாச 
ல்றயிலிருநது தபபிகயகாடி விட்டகார்.
 
 விடுதலலபபுலி்ள் அலமபபிலிருநது 
தபபிகயகாடி சிலமகாதங்ளில் ஒரு தபண்லண 
்காதலிதது மணநது த்காண்டகார். இபகபகாது 

அவருலடய தகாய தநலதயர் குடும்பம் 
மீண்டும் அவர்்ளின தசகாநத இடமகா்ன 
தமகா்றகத்காட்டகாஞகசல்னககு தசனறு விட்டகா 
ர்்ள். மக்நதிரன அவருலடய மல்னவி யின 
குடும்பததுடன வநதகாறுமூலலயில் தஙகி 
யிருநதகார். அவர்்ள் தம்பதி்ளகா் இலணநதிருநது 
மூனறு நகாட்்ள்தகான. அபகபகாது இரகாணுவம் 
நடததிய ஒரு சுறறிவலளபபில் மக்நதிரனும் 
ல்தகாகி்னகார். 
 
 அனல்றய ்காலததில் இவவகா்றகா்ன ல்து 
்ள் தலலயகாட்டி்ள் அலடயகாளம் ்காட்டுவதன 
மூலகம நடததபபடும். மக்நதிரனும் அவவகாறு 

தகான ல்து தசயயபபட்டகார். இலவதயல்லகாம் 
மக்நதிரன விடுதலலபபுலி்ள் பகாசல்றயில் 
இருநது தபபிகயகாடி வநது நகானகு மகாதங்ளுககுள் 
நடநதது. 

 2006ஆம் ஆண்டு சிவகநசன ஐயகாவுககு 
த்காடுக்பபட்ட வகாககுமூலததில் எவவகாறு 
அவர் சிததிரவலத தசயயபபட்டகார் எனபலத  
விபரிததிருககி்றகார். 

 சில்றயில் மக்நதிரன பூட்ஸ் ்காலகால் 
உலதக்பபட்டதகால் அவருலடய மு்ம் வீஙகி 
யிருநததகா் தசகால்லியிருககி்றகார். அவருலடய 
ல்்ள் பின்னகால் ்ட்டபபட்டு தலலலய தண்ணீ 
ருககுள் பல நிமிடங்ள் அழுததி லவததகார்்ள். 
அவர் தலல தபகாலிததீன லபயகால் மூடபபட்டு 
அது அவருலடய ் ழுதலத சுறறி இறுக்பபட்டது. 
அவர் நிர்வகாணமகாக்பபட்டு அவருலடய 
தநஞசில் த்காட்டகாநதடியகால் அடிததகார்்ள். 
இரகாணுவததி்னரின உலட்லள சுததம் தசயயவும் 
அவர்்ளுலடய பூட்சு்லள மினுக்வும் அவருககு 
்ட்டலள த்காடுக்பபட்டது. இவவகா்றகா்ன 
த்காடிய சிததிரவலத்ள் மூலம் அவரிடமிருநது 
தப்றபபட்ட வகாககுமூலதலத லவதகத அவருககு 
ஆயுள் தண்டல்னயும் கமலதி்மகா் 70 ஆண்டு்ள் 
சில்றத தண்டல்னயும் த்காடுக்பபட்டிருநதது.

 மக்நதிரனின குடும்பததிடம் நீதிமன்றத 
தகால் த்காடுக்பபட்ட ஒரு குறிபபு புதத்ம் 
இருககி்றது. அதில் அவருககு த்காடுக்பபட்ட 
தண்டல்ன்ள் பதியபபட்டிருககி்றது.
ஆ்னகால் என்ன குற்றததிற்கா் அவருககு தண் 
டல்ன த்காடுக்பபட்டது எனறு எதுவும் 
பதியபபடவில்லல.
 சில மகாதங்ளுககு முன்னர் மக்நதிரனின 
குடும்பததினுலடய ததகாகுதி நகாடகாளுமன்ற 
உறுபபி்னரகா்ன வியகாகழநதிரன மக்நதிரனின 
நிலலமலய பறறி எழுதச தசகால்லி பிபிசி தமிழ் 
ஊட்வியலகாளலர க்ட்டிருநதகார். பிபிசியும் 
குடும்பதலத விசகாரிதது மக்நதிரனின ்லதலய 
தசயதியகா் தவளியிட்டது. மக்நதிரனின நிலலம 
பறறி நகாடகாளுமன்றததிலும் வியகாகழநதிரன 
உலரயகாறறி்னகார். ததகாடர்நது மட்டக்ளபபு 
தபகாலிசகார் மக்நதிரனின குடும்பததிடம் 
தசனறு ்லதததகார்்ள். மக்நதிரன விடுதலல 
தசயயபபட்டகால் அவர் தஙகுவதறகு இடமுண்டகா 
எனறு விசகாரிதததகா் குடும்பததவர்்ள் தசகான்னகார் 
்ள். அபகபகாலதய ச்னகாதிபதி லமததிரிபகால 
சிறிகச்னகா 100 ல்தி்ளுககு விடுதலல த்காடுக் 
எண்ணுவதகா்வும் மக்நதிரனும் அதில் ஒருவர் 
எனறும் தபகாலிசகார் குடும்பததிறகு தசகான்னகார்்ள். 

 2006ஆம் ஆண்டு ம்சீன சில்றயில் இருநத 
தமிழ் அரசியல் ல்தி்ள் தங்ள் வகாககுமூலதலத 
இர்சியமகா் எழுததில் பதிவு தசயது அனறு 
நடகாளுமன்ற உறுபபி்னரகா் இருநத கிட்டி்னன 
சிவகநசனிடம் த்காடுததகார்்ள். 
 ஒரு சிடியில் பதிவு தசயயபபட்ட 
இவவகாககு மூலங்லள சிவகநசன ஐயகா 2006ஆம் 
ஆண்டு வனனியில் இருநத மனிதவுரிலம 
ஆர்வலர்்ளிடம் த்காண்டு வநது த்காடுததகார்.
(சிவகநசன ஐயகா 2008 மகார்ச மகாதம் சிறிலங்கா 
இரகாணுவததின கிலளகமகார் தகாககுதலில் 
த்கால்லபபட்டகார் எனப லதயும் இஙகு குறிபபிட 
கவண்டும்.) 
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கடநத 30ஆம் திகதி நடததபபடட பபொரொடடததின் 
பபொது கொணொமல் ஆககபபடபடொர் சஙகததின் 
தசயலொளர் பகொ. ரொஜ்குமொர் அவர்கள் டகளஸ் 
பதவொனநதொவின் ஒடடுக குழுககளொல் தொகக 
பபடட சம்பவம் குறிதது இலககு ஊடகததிற்கு 
வழஙகிய பநர்கொணல்

பகள்வி:
 கடநத டிசம்பர் மொதம் 30ஆம் திகதி 
நடடதபற்்ற பபொரொடடததின் பபொது நீஙகள் 
தொககபபடடது பற்றி கூறுஙகள்?

பதில்:
 தமிழ் மக்ளின கபகாரகாட்டங்லள 
இல்லகாமல் தசயதது கபகால், ்காணகாமல் 
ஆக்பபட்கடகாரின உ்றவி்னர்்ளின கபகாரகாட்டத 
லதயும் இல்லகாமல் தசயயும் கநகாககுடன, 
இநத நடவடிகல் எடுக்பபட்டுள்ளது. சர்வ 
கதச ரீதியில் ்காணகாமல் ஆக்பபட்கடகாரின 
கபகாரகாட்டகம தமிழர்்ளின கபகாரகாட்டமகா்வும், 
உல்த தமிழர்்ளின ்வ்னதலத ஈர்தத 
கபகாரகாட்டமகா்வும், ஐ.நகாவில் ஒரு நடவடிகல் 
எடுக்க கூடிய தனலமயிலும் இருபபதுடன, 
தஜனீவகாவில் கபசுதபகாருளகா்வும் தறகபகாது 
இருநது வருகின்றது. இது ததகாடர்பகா் குற்றம் 
தசயதவர்்கள ஆட்சியில் இருபபதகால் ஐ.நகா. 
கூட்டத ததகாடரில் ்டும் நடவடிகல் எடுக்க 
கூடியதகா் உள்ளது. தங்ளுககு எதிரகா்ன 
நடவடிகல்்லள இல்லகாமல் தசயயும் 
நடவடிகல்்லள ஈ.பி.டி.பி டகளஸ் கதவகா்னநதகா 
மூலம் நில்றகவறறி லவககும் தசயறபகாடு்ள் 
ஏற்்னகவ திட்டமிட்டது கபகால் அரஙக்ற்ற 
முறபட்ட கபகாது, நகாங்ள் அதறகு எதிர்பபுத 
ததரிவிதததுடன, குற்றம் தசயதவர்்ள் நீதி 
வழங் முடியகாது எனபலத நகாங்ள் ததரிவிதது 
கபகாரகாட்டம் தசயகதகாம். 

 அவர்்ள் தசயத குற்றங்ளுக்கா்ன 
ஆதகாரங்ள் உள்ள்ன. விககிபபீடியகாவில் முன 
்னகாள் அதமரிக் தூதுவர் பிகளக அனுபபிய 
ஆதகாரங்ள் உள்ள்ன. தங்ளின ்டநத்கால 
உண்லம்லள தவளிக த்காண்டு வநதது என்ற 
ஆததிரததில் ஈ.பி.டி.பி ்ட்சியின வவுனியகா 
மகாவட்ட திலீபன எ்ன அலழக்பபடும் 
்ஜீபனும், அவரின  ச்உறுபபி்னர்்ளும் ்றுபபு 
நி்ற வகான லவததிருககும் மதன எனபவரும். 
(இபகபகாது தவள்லளவகான அல்ல. ்றுபபு 
வகான லவததிருககின்ற்னர்.) அவர்்ளுடன 
கூமகாஙகுளதலதச கசர்நத விகடர் எனபவரும், 
இவர்்ளுடன பூநகதகாட்டதலதச கசர்நத ஈ.பி.
டி.பி உறுபபி்னர்்ளும் ஒனறு கசர்நது, நகான 
ஒரு உணவ்ததிறகு தசன்ற கபகாது, எ்னககு 
பின்னகால் வநது த்காலல அசசுறுததல் தகாககுதலல 
கமறத்காண்ட்னர். அது அஙகுள்ள CCTV ் மரகாவில் 
பதிவகாகியுள்ளது. இவர்்ள் எபபடியகா்ன தகாககு 
தலல கமறத்காண்டுள்ள்னர் எனபது அலதப 
பகார்ததகால் ததரியும். இது ஒரு குற்றமகா்ன  தகாககுதல்  
எனபதும் எல்கலகாருககும் ததரியும்.

 இதல்னயடுதது, மக்ள் ்காவல்துல்ற 
யி்னருககு அறிவிததும், அநத இடததிறகு 
்காவல் துல்றயி்னர் வநத்னர். பின்னர் நகான 
்காவல் நிலலயததிறகு தசனக்றன. ்காவல் 

நிலலயததிலிருநது திலீபன எனபவர் ததகாலல 
கபசியில் த்னது கூலிபபலட்ளுடன ததகாடர்பு 
த்காண்டு, நகான பகார்ததுக த்காள்கினக்றன. 
நீங்ள் கபகாங்ள் எனறு கூறி கூலிபபலட்லள 
அஙகிருநது தவளிகய்றச தசயதகார். நகான ்காவல் 
நிலலயததில் லவதது இவர் தகான எனல்னத 
தகாககி்னகார் என்ற குற்றசசகாட்லட கநரடியகா் 
சுமததியிருநகதன. ஜ்னநகாய் ரீதியகா்ன இநதப 
கபகாரகாட்டததில் எ்னது உயிலரப பகாது்காபப 
தற்கா்ன ஒரு நடவடிகல்லயதகான இதில் 
எடுததிருநகதன.

 எனமீது தகாககுதல் நடநது த்காண்டிருநத 
அகத சமயம் நகான வவுனியகாலவச  கசர்நத இரண்டு 
ஊட்வியலகாளர்்ளுககு என மீதகா்ன தகாககுதல் 
தசயதிலய அறிவிததிருநகதன. ஏத்னனில் 
மக்ளுககு இவர்்ளின உண்லம மு்ம் ததரிய 
கவண்டும். ஜ்னநகாய் ரீதியகா்ன கபகாரகாட்டததில் 
ஈடுபட்டிருநததகால் நகான அவர்்ளுககு திருபபி ஒரு 
தகாககுதலலயும் கமறத்காள்ளவில்லல. இனறு 
அது உல்ம் முழுவதும் ததரிநதிருககின்றது.

 ஐ.நகாசலப மறறும் தவளிநகாட்டு மனித 
உரிலம நிறுவ்னங்ள் எனனுடன ததகாடர்பு 
த்காண்டுள்ள்னர். சட்ட ரீதியகா் இவர்்ளின 
உண்லம மு்தலதக த்காண்டு வருவதற்கா்ன 
முழு கவலல்லளயும் நகான தசயகவன. 
்காணகாமல் ஆக்பபட்கடகாரின கபகாரகாட்டங்ளில் 
குற்றம் தசயதவர்்ள் இபபடியகா்ன தலட்லள 
ஏறபடுதத முடியகாது எனபது இதறகு நல்லகதகார் 
உதகாரணமகாகும். பட்டபப்லில் 1.30 மணிககு பல 
தபகாது மக்ள் பகார்ததிருக் எனமீது தகாககுதல் 
கமறத்காண்டவர்்ள், தகாங்ள் தகாககுதலல 
கமற த்காள்ளவில்லல எ்னககூறுவது ஈ.பி.
டி.பி ்ட்சியும் அவர்்ளின ஜ்னநகாய்மும் தமிழ் 
மக்ளுககு எதுவும் தசயயவில்லல எனபலதயும் 
இனியும் எலதயும் தசயயப கபகாவதுமில்லல 
எனபலதயும் உறுதிபபடுததியுள்ளது.

பகள்வி:
 உஙகள் மீதொன தொககுதல் இநதப 
பபொரொடடஙகளுககு எவவொ்றொன தொககங 
கடள ஏற்படுததும்?

பதில்
 இநதத தகாககுதல்  கபகாரகாட்டததிறகு எநத 
வித பகாதிபலபயும் ஏறபடுததவில்லல. மற்ற 
மகாவட்டங்ளில் உள்ள தகாயமகாருககு ஒரு அசச 
உணர்லவ ஏறபடுததியிருநதகாலும், நகான இல்லகாத 
கபகாது அநத தகாயமகார் ஒரு கபகாரகாட்டதலத 
நடததியிருககின்றகார்்ள். இநத தகாககுதலின 
பினகப கபரரகாட்டததில் ஈடுபடும் தகாயமகாரின 
எண்ணிகல் அதி்ரிததுள்ளது. தகாயமகாருககு ஒரு 
துணிலவயும், நம்பிகல்லயயும் ஏறபடுததியு 
ள்ளது. ஏத்னனில் நகாங்ள் சரியகா்ன இடததில் தகான 
எமது கபகாரகாட்டதலத நடததியிருககினக்றகாம். 
அத்னகால் தகான இவர்்ளுககு அசசம் இருககின்றது. 
எ்னகவ இநத விடயங்ளில் உண்லம இருககி 
ன்றது. பிள்லள்லள ்டததி விபசசகாரததில் ஈடு 
படுததியதற்கா்ன ஆதகாரங்லள தவளியிட்ட 
பின்னர் இவர்்ள் க்காபததில் தகாககுதலல 
கமறத்காண்டதகா்னது தங்ள் பிள்லள்ள் 
இருககின்றகார்்ள் என்ற நம்பிகல்லய அநத 

தகாயமகாருககு அதி்ரிக்ச தசயதுள்ளது.
 
 இத்னகால் ஏல்னய மகாவட்டங்ளில் உள்ள 
தகாயமகார்்ள் சுயமகா்கவ தங்ள் கபகாரகாட்டங்லள 
முனத்னடுக் முனவநதுள்ள்னர். மறல்றய மகாவட் 
டங்ளில் தகாங்ள் கபகாரகாட்டம் தசயவதகா் 
அறிவிததுள்ள்னர்.

பகள்வி:
 பபொரொடடஙகளின் பபொது 
நீஙகள் அரசியல்வொதிகடள பநரடியொக 
விமர்சிதததொக குற்்றம் சுமததபபடடுள்ளது. 
இபதபவடள இச்தசயலொனது பபொரொடட 
தடத பவறு திடசகளில் தகொண்டு தசல் 
வதொகவும் பபசபபடுகின்்றது. இது ததொட 
ர்பொக உஙகள் கருதது என்ன?

பதில்
 இவவகாறு கூறிய ்ட்சி்ள் உட்பட 
அல்னவருகம இநதத தகாககுதல் ததகாடர்பகா் 
தங்ள் ்ண்ட்னங்லள தவளியிட்டுள்ள்னர். 
எல்லகா அரசியல் ்ட்சி்ளுககும் நகாங்ள் 
எதற்கா் கபகாரகாடுகினக்றகாம் என்ற 
உண்லம ததரிநதிருககும். தமிழர்்ளின விடு 
தலலக்கா்வும், தமிழி்னததின நகாலளய பகாது 
்காபபிற்கா்வும், வகாழ்வுரிலமக்கா்வும், தீர் 
விற்கா்வும் கபரகாடுகினக்றகாம் எனபலத 
அவர்்ள் உணர்நதிருககின்றகார்்ள். அதகாவது 
சிங்ள கபரி்னவகாத அரசு ஈ.பி.டி.பி உட்பட 
தமிழர்்ள் அல்னவலரயும் எங்ளுககுள்கள 
பிளவு்லள ஏறபடுததி எங்ளுககுள்களகய 
கமகாதவிட்டு தங்ள் இலகல் அலடய முற 
படுகின்றகார்்ள். ஜ்னகாதிபதி அண்லமயில், 
ஒறல்றயகாட்சிலய பகாது்காபகபன, தபௌதத மதத 
லதயும் பகாது்காபகபன எனறு கூறியது கபகால 
எங்ளுககுள் பிளவு்லள ஏறபடுததி நீண்ட ் காலம் 
புலரகயகாடிப கபகாகும் பிரசசில்னயகா் இலத 
தமிழர்்ளிலடகய உருவகாககி தங்ள் இலகல் 
கநகாககி அவர்்ள் சரியகா் பயணிககின்ற்னர். 
அலத இநத அரசியல் தலலவர்்ளின ்ண்ட்ன 
அறிகல்யில் ்காணககூடியதகா் இருககின்றது.

 யகார் தவறு தசயதிருககின்றகார்்ள் 
எனபது எமககுத ததரியும். அவர்்லள யகார் 
பகாது்காககின்றகார்்ள் எனபதும் எமககுத ததரியும். 
அதன அடிபபலடயில் தகான அநத அரசியல் 
தலலவர்்ள் மீது குற்றஞ சுமததி கபகாரகாட்டதலத 
கமறத்காண்டுள்களகாம். ஏத்னனில் ்காலநீடிபபு 
வழஙகியதும், இநதக குற்றவகாளி்ள் பகாது்காக 
்பபட்டதுகம இனறு எம்மீதகா்ன இநத 
த்காலல தவறித தகாககுதலல கமறத்காள்ளக 
்காரணமகாகியது.

பகள்வி
 புலம்தபயர்நத தமிழர்கள் உஙகளு 
ககு எவவொ்றொன ஆதரடவ வழங குவொர்கள் 
என்று நீஙகள் நிடனககின்றீர்கள்? அவர் 
களின் ஆதரவு உஙகளுககு உண்டொ?

பதில்
 புலம்தபயர் தமிழர்்ளின ஆதரவு 
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 கொலனியம் என்றகால் உலகில் வகாழும் 
தபருநததகால்யகா்னவர்்ளுககு என்னதவனறு 
ததரியும். 500 ஆண்டு்ள் ததகாடர்நத ஐகரகாபபிய 
்காலனியம் எவவகாறு ஐகரகாபபகாவுககு தவளியில் 
வகாழ்நத மக்ளின வகாழ்கல்லய உருத ததரியகாமல் 
மகாறறியது எனபதும் இனறு மக்ளுககு 
ததரியும். இக்காலனியம் தகானகதகானறிதத்னமகா் 
உருவகாககிய “நகாடு்ளில்”இனறு ததகாடரும் 
கதசியப கபகாரகாட்டங்ளும் ஓரளவுககு எமககு 
ததரியும். இது எமககு ததரிநத ்காலனியம். 
 

 குடிகயற்ற ்காலனியம் என்றகால் என்ன 
தவனறு எமககு ததரியுமகா? லததீன அதமரிக் 
நகாடு்ள், ்்னடகா, ஐ-அதமரிக்கா, அவுஸ்திகரலியகா, 
நியூசிலகாநது ஆகிய்னகவ ஐகரகாபபிய குடிகயற்ற 
்காலனியததிறகு உள்ளகாகிய இடங்ள். எமது 
தகாய்ப பகுதி்ளில் இடம் தபற்றது ்காலனியம். 
ஆ்னகால் கமகல தசகான்ன இடங்ளில் இடம் 
தபற்றது குடிகயற்ற ்காலனியம். 
 
 எமது பகுதி்ளில் இடம் தபற்ற ் காலனியம் 
இ்னவழிபபு தசயததகா எனபது ஓரளவுககு விவகா 
தததிறகு உரியது. நிசசயமகா் சில இடங்ளில் 
இ்னவழிபபு தசயதிருககி்றது. சகாசிதரூர் என்ன 
க்ரளகாரலவ கசர்நத ஒரு அரசியல்வகாதி 2015 
ஒகஸ்ஃகபர்ட் பல்்லலக்ழ் விவகாதததின 
கபகாது பிரிததகானியகா இநதியகாவின வளங்லள 
எவவகாறு சூல்றயகாடியது எனபலத விளககி்னகார். 

 அவருலடய உலர லவரலகா் மகாறியது. 
அது பறறி பின்னர் அவர் ஒரு விரிவகா்ன நூலலயும் 
எழுதியிருககி்றகார். இநதியகாவின வளங்லள சூல்ற 
யகாடியதகால் தகான அஙகு சுதநதிரப கபகாரகாட்டம் 
உககிரமகா் இடம்தபற்றது. அபகபகாரகாட்டதலத 
அடக்கவ பிரிததகானியகா இலஙல்ததீலவ த்னது 
்பபல் பலடயின முககிய தளமகாககியது. அதற்கா் 
தமிழீழ பகுதி்லள சிலதததது. சிங்ளவர்்லள 
ஆரியர்்ள் எனறு தசகால்லி தமது ல்யில் கபகாட்டு 
லவததிருநதது. இதுதவல்லகாம் இ்னவழிபபகா 
எனறு ததரியவில்லல.
 குடிகயற்ற ்காலனியம் விததியகாசமகா்னது. 
தபருநததகால்யகா் ஐகரகாபபியர்்ள் குடிகயறி 

அஙகு வகாழ்நது த்காண்டிருநத பூர்வகுடிமக்லள 
இ்னவழிபபு தசயத இடங்கள குடிகயற்ற 
்காலனிய இடங்ள். இது விவகாதததிறகு 
உரியதுஅல்ல. 

 குடிகயற்ற ்காலனியம் என்றகாகல 
இ்னவழிபபுடன தகான இடம் தபறும். ் ்னடகாவிலும் 
ஐ-அதரிக்காவிலும் வகாழ்நத பூர்வகுடி்ள் 
இ்னவழிபபு தசயயபபட்கட இந நகாடு்ள் 
உருவகா்னது. இதுகபகாலததகான லததீனஅதமரிக் 
நகாடு்ளிலும். அவுஸ்திகரலிய பூர்வகுடி்ளின 

இ்னவழிபபுடன தகான அவுஸ்திகரலிய நகாடு 
உருவகா்னது. நியூசிலகாநதின மகயகாரி மக்ளின 
இ்னவழிபபுடன  தகான நியூசிலகாநது நகாடு 
உருவகா்னது.

 இபபூர்வகுடி இ்னங்ளில் எஞசியிருபப 
வர்்ள் எல்லகாம் இனறும் கபகாரகாடிக த்காண்டுதகான 

இருககி்றகார்்ள். இவர்்ளில் ஓரளவகாதல் 
உரிலம்ள் தபறறு வகாழ்பவர்்ள் என்றகால் அது 
நியூசிலகாநது நகாட்டின மகயகாரி மக்ள் தகான. 
இலவதயல்லகாம் நூற்றகாண்டு்ளுககு முன்னர் 
நடநதலவ. இனறும் வரலகாறு அறிநதவர்்ள் இந 
நகாடு்லள குடிகயற்ற ்காலனிய நகாடு்ள் எனறு 
தகான அலழபபகார்்ள்.

 லண்டன பல்்லலக்ழ்தலத கசர்நத 
கபரகாசிரியர் கடமியன கஷகார்ட் 2016இல் தவளி 
யிட்ட நூல்  (Redefining Genocide: Settler Colonialism, 
Social Death and Ecocide) குடிகயற்ற ்காலனியதலத 
லமயமகா் லவதது இ்னவழிபலப வலரயல்ற 
தசயவது பறறி கபசுகி்றது. குடிகயற்ற ்காலனியம் 
எபகபகாதும் சமூ் இ்றபலபயும், சூழல் அழிலவ 
யும் இ்னவழிபலபயும் த்காண்டு வரும் எனகி்றது 
இநநூல். 

 இக்ருததுடனதகான இனறு தமிழீழப 
பகுதி்ளில் இடம் தபறும் நில அபகிரிபபுக்லள 
நகாம் ்ணிக் கவண்டும். 

 2009றகு முன்னர் நடநத இ்னவழிபபு 
ஒருவல். முள்ளிவகாயக்காலில் நடநத இ்னவழிபபு 
ஒருவல்.  இபகபகாது நடபபது குடிகயற்ற 
்காலனிய இ்னவழிபபு. முநதியவறல்றவிட இது 
அபகாயமகா்னது எனபது எமககு ததரிய கவண்டும். 
எமக்கா் கபசுபவர்்ள் எனறு தசகால்லிக த்காண்டு 
இயஙகி வரும் சில தமிழரல்லகாதவர்்ள் ஈழததமிழ் 
இ்னவழிபலப பகிரங்மகா் ஏற் மறுககி்றகார்்ள். 
ஐநகா ஏற்றகால் தகான இ்னவழிபபு எனகி்றகார்்ள். 

 குடிகயற்ற ்காலனியம் எனனும் இ்ன 
வழிபபு பறறி கபசும் கமகல குறிபபிட்ட 
கபரகாசிரியர் ஷகார்ட்டின நூலில், அவர் நகானகு 
இடங்லள உதகாரணங்ளகா் எடுதது த்னது 
்ருதலத விளககுகி்றகார். 

 முதலகாவதகா் பகாலஸ்தீ்னதலத உதரணமகா் 
எடுககி்றகார். ஐநகா பகாலஸ்தீ்ன இ்னவழிபலப 
ஏறறுக த்காண்டதகா? இல்லலகய. இரண்டகாவது 
உதகாரணமகா் எண்தணய உறபததிக்கா் அ் 
ழபபடும் தகார்மண் உள்ள ்்னடகாவின ஒரு 
பகுதியின பூர்வ குடியி்னதலத உதகாரணமகா் 

ல்யகாளுகி்றகார். அவரின மூன்றகாவது உதகாரணம் 
அவுஸ்திகரலியகாவின பூர்வகுடி்ளின இ்னவழிபபு. 
இலவ ஐநகாவகால் ஏறறுக த்காள்ளபபட்டலவயகா? 
இல்லலகய. அவரின நகான்காவது உதகாரணம் தமிழீ 
ழததில் இடம் தபறும் குடிகயற்ற ்காலனியம். 
 
 இலவ எலதயும் ஐநகா இ்னவழிபபு எனறு 
தசகால்லவில்லலகய? அபபடியகா்னகால் எமக்கா் 
உலழககிக்றகாம் எனறு தசகால்பவர்்ள் இநத 
இ்னவழிபபு்ள் எலதயும் ஏற்மகாட்டகார்்ளகா?  
சிநதிபகபகாம்.
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 கடநத 35 ஆண்டு்ளகா் நடகாததபபட்ட 
தமிழர்்ளின விடுதலலப கபகாரகாட்டம், சிங்ள 
இ்னம் ஒரு வளர்சசியலடநத இ்னமகா் இருககின்ற 
கபகாதிலும், அவர்்ளின நடதலதயகா்னது 
அடிபபலடவகாததலத த்காண்டதகா்கவ அலமந 
திருககி்றது எனபலத ததளிவகா் சுட்டிக ் காட்டிகய 
வநதிருககின்றது. குறிபபகா் சிங்ள தபளதத 
கமலகாண்லம சிநதல்னகயகாடு, இலஙல் 
முழுவலதயும் சிங்ளமயமகாக் கவண்டும் என்ற 
்்னகவகாடு த்னது நி்ழ்சசி திட்டதலத நலட 
முல்றபபடுததி வருகின்றது எனபதல்ன சர்வகதச 
சமூ்ததிறகு தமிழரின விடுதலலப கபகாரகாட்டம் 
ததளிவகா் தசகால்லி வநதிருககி்றது.
 
 இநத அடிபபலடவகாத சிங்ள கமலகா 
ண்லம எனபது, கவறு எநத ்காரணி்லளயும் 
்ருததில் த்காள்ளகாமல் தவறுமக்ன சிங்ள 
தபளதத மதததில்ன அடிபபலடயகா்க 
த்காண்டு உருவகாக்பபட்ட சிநதல்னயகா்கவ 
இருககின்றது. குறிபபகா் சிங்ள தபளதத 
குருமகார்்ளின புல்னவில் உருவகாக்பபட்ட 
ம்காவம்சதலத அடிபபலடயகா்க த்காண்கட 
அல்னததும் வழிநடததபபடுகி்றது. இஙக் மதம் 
என்ற விடயகம அல்னததிலும் முனனுரிலம 
த்காடுக்பபடுவத்னகால், தவளிநகாட்டு உ்றவு ்ள் 
என்ற விடயததிலும் மதகம தபரும் தசல்வகா 
ககில்ன தசலுததுகின்றது.

  2000ம் ஆண்டு வலரககும் 
தனல்ன தவளியில், தவளிபபடுததிக த்காள்ளகாத 
வல்யில் சீ்னகா இருநதத்னகால் 1970்ளில் இருநது 
2000 வலரககுமகா்ன பனிபகபகாரின பின்னரகா்ன 
்காலபபகுதிலய அதமரிக்கா தனனுலடய 
விருபபம் கபகால ல்யகாண்டு வநதது. தகான 
விரும்பிய அல்லது இலகாபம் தரககூடிய 
இ்னங்ளுககு புதிய நகாடு்லள உருவகாககிக 
த்காடுபபதும், விரும்பகாத அல்லது இலகாபம் 
தப்ற முடியகாத இ்னங்லள குறிபபிட்ட அரச 
பயங்ரவகாதங்ளுடன கசர்நது அழிபபதுமகா், 
த்னது தவளியு்றவு த்காள்ல்்லள வகுதது 
வநதது.  2000ஆம் ஆண்டுககு பின்னர் ரஸ்யகாவின 
மீள் எழுசசியும், சீ்னகாவின முதல்தர வல்லகாதிக் 
்்னவும் அதமரிக்காவுககு சில சததங்லளயும், 
மு்ன்ல்்லளயும் த்காடுதது வநதகத தவிர, 
முழுலமயகா்ன எதிர் நிலலயகாளர்்லள அல்லது 
அதமரிக்காலவ விஞசும் கபகாட்டியகாளர்்லள 
பூக்காள அரசியல் த்காண்டிருக்வில்லல 

எனபலத ஓரளவுககு கூறிகத்காள்ள முடியும். 
ஆ்னகால் 2020 உடன ததகாடஙகுகின்ற அடுதது 
வருகின்ற ்காலம் அதமரிக்காவுககு மி்சசி்றநத 
கபகாட்டியகாளர்்லளயும், எதிரகாளி்லளயும் 
த்காடுககின்ற ்காலமகா், இனனும் தசகால்லப 
கபகா்னகால் கபகாட்டியின உசசக்ட்டம் இ்னங்லள 
பிரிதது பஙகு கபகாடுகின்ற ்காலமகா் எதிர்வரும் 
்காலம் அலமயவிருககின்றது. இதறகு நகாடு்ளின 
இல்றயகாண்லமகயகா அல்லது எல்லலக க்காடு 
்களகா அவர்்ளுககு தலடயகா் இருக்ப கபகாவது 
மில்லல, அததுடன அவர்்ள் அலத தலடயகா் 
நில்னக்ப கபகாவதுமில்லல.

 

 இது இவவகாறு இருக், இநத 
உண்லம்லள கமறகு நகாடு்ளும், இநதியகாவும் 
விளஙகிக த்காண்டிருநதகாலும்  தங்ளின 
தநதிகரகாபகாயங்ளின மூலம் சீ்னகாலவ 
கநகாககிய இலஙல்யின ந்ர்லவ ்ட்டுபபடுதத 
முடியும் எனக்ற நம்பி்னகார்்ள். அவர்்ளின 
இநத நம்பிகல்கய தமிழர்்ளின விடுதலலப 
கபகாரகாட்டததில்ன அழிககும் நிலல வலரககும் 
த்காண்டு தசன்றது. ஆ்னகால் உல்ம் வியபபகா் 
பகார்தத தமிழர்்ளின விடுதலலப கபகாரகாட்டதலத 
அழிககும் வலரயில், வல்லரசு ்லள 
ல்யகாள்வதில் சிங்ளததுககு பிரசசல்ன எதுவும் 
இருக்வில்லல. ்காரணம் இலஙல்ககுள் 
நுலழவதறகு விடுதலலப கபகாரகாட்டம் 
தலடயகா் இருககின்றது என்ற கபரிகலகய, 
்ண்மூடிதத்னமகா் வல்லரசு்ளி்னகால் த்காடுக்ப 
பட்ட ஆதரவு்லள எல்லகாம் சிங்ளம் இலகாவ் 
மகா் பயனபடுததிக த்காண்டது. விடுதலலப 
கபகாரகாட்டதலத அழிதத பின்னர், இலஙல்லய 
எவவகாறு வல்லரசு்ளுககு பஙகு கபகாட்டு 

த்காடுபபது என்ற சிக்லிகலகய, சிங்ளம் 
இனறு மகாட்டிக த்காண்டு தவிககின்றது.
 
 அதமரிக்கா, சர்வகதச ரீதியகா் தசயகின்ற 
அரசியல் குழிபறிபபுக்ள், வஞச்ங்ள் எது 
வும் இலஙல்யில் எடுபடப கபகாவதில்லல, 
ஏத்னனில் தபளதத சிங்ள இ்னவகாதகம 
இலஙல் அரசியலலயும், மக்லளயும் வழி 
நடததுவதகாலும், அதமரிக்காலவ விட, சீ்னகாவுடன 
மத, பண்பகாட்டு ரீதியகா் நீண்ட ததகாடர்பு நிலல 
இருபபதகாலும், சீ்னகாலவ மீறி இலஙல்ககு 
எநத ஒரு பிரசசல்னலயயும், இநதியகாகவகா, 
அதமரிக்காகவகா த்காடுக் முடியகாது எனறு 
சிங்ளம் நம்புவதகாலுகம ஆகும். இத்னகால் 
இலஙல் மீதகா்ன பிடிமகா்னம் இநதியகாவுககும், 
அதமரிக்காவுககும் தளர்நது கபகாவலத வரும் 
்காலததில் இவர்்ள் தபரிய அளவில் உணர 
கவண்டி இருககும்.
2009ல் முள்ளிவகாயக்காலிலும், நநதிக ்டலிலும் 
விடுதலலப கபகாரகாட்டம் சர்வகதசததிறகும், 
சிங்ளததிறகும் த்காடுதது விட்டு தசனறிருககும் 
தசயதி்ள்.....
 01. நொஙகள் உயிர்பிடழபபுககொக எமது 
உரிடமகடள விடடுக தகொடுகக மொடபடொம்.
 02.    உயிர்விடும் பவடளயிலும் விடுதடலப 
பபொரொடடம் அ்றவழியிடன விடடு விலகவில்டல.
 03, அ்றவழியில் தசன்று தமளனிககபபடட 
விடுதடலப பபொரொடடதடத அடுததவர்கள் முன் 
தகொண்டு தசல்வொர்கள்.
 04. விடுதடலயின் தொகததில் பபொரொடும் 
இனததிற்கு, இனபபடுதகொடலடய பரிசளிபபதன் 
மூலம் அடிடமபபடுததி விடலொம் என்்ற உஙகளின் 
பகொடபொடு நநதிக கடலுடன் தவிடு தபொடியொகும்.
 
 இஙக் ஒரு விடயதலத ஞகாப்பபடுதத 
விரும்புகினக்றன. மததிய கிழககு நகாடு்ளில் 
இருநது புலம்தபயர்நது தசன்ற முஸ்லிம்்ள் 
வடபகுதி சூடகானில் தபருக்மலடநது அநத 
நகாட்டின அரசியலல ல்யில் எடுதது, சூடகான 
நகாட்டின ஆதிககுடி்லள ததனசூடகான 
கநகாககி ந்ர தசயதலம மட்டும் அனறி, 
ஆதிககுடி்லள இ்னபபடுத்காலல தசயயவும் 
அதமரிக்கா துலணகபகா்னது. ்காலபகபகாககில் 
இ்னபபடுத்காலலயில்ன ்காரணம் ்காட்டி அசசுறு 
ததி த்னது ்காரியங்லள சூடகானில் அதமரிக்கா 
தசயய முறபட்ட தபகாழுது, சூடகான சீ்னகா பக்ம் 
சகாயநதது. அதன பின்னர் எண்லண வளததில்ன 
ததன சூடகான பகுதி்ள் த்காண்டிருநதலமயகால் 
அதமரிக்கா தனனுலடய இலகாபம் ்ருதி ததன 
சூடகால்ன பிரிததது. இனறு ததன சூடகானிடமும் 
சுமூ்மகா்ன இரகாஜதநதிர உ்றவு்லளகய சீ்னகா 
வளர்தது வருகின்றது.

 நீங்ள் நில்னக்லகாம், இலஙல்யில் 
வல்லரசு்ள் ்ரிசல்ன த்காள்வதறகு 
என்ன இருககி்றது??? பூக்காள அரசியலின 
முதனலமயகா்ன பகாததிரமகா் indo-pacific 
க்காட்பகாகட அலமநதுள்ளது. அநத க்காட் 
பகாட்டின லமயப புள்ளியகா் இலஙல் 
அலமநதுள்ளது. இலஙல்யில் எண்தணய 
இல்லகாமல் இருக்லகாம், ஆ்னகால் உல்ததில் 
யகார் எண்தணலய லவததிருபபது எனபலத 
தீர்மகானிககும் க்காட்பகாட்டின லமயபபுள்ளியகா் 
இலஙல் இருககும், அதன தபறுமதி வகாயநத 
இடமகா் திருக்காணமலல இருககும்.

 இனி விடயததிறகு வருகினக்றன. சுதநதிர 
மலடநத ்காலததில் இருநகத தமிழர்்லள 
ஒடுககுவதறகு ததளிவகா்ன உள்நகாட்டு, தவளி 
நகாட்டு த்காள்ல்்லள வகுதது தபளதத இ்ன 
வகாதம் ்றபிதது நலடமுல்றபபடுததி வருகி்றது. 
டீ.எஸ்.கச்னநகாயக்கா, இஙகிலகாநதுடன பகாது 
்காபபு ஒபபநதம் கபகாட்டதும், இநதியகாவுடன 
ஒபபநதததில்ன ஏறபடுததி 
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எமது கூட்டலமபபின அலமசசர் அவர். ஏன 
மூஙகில் தசயயக கூடகாது எ்ன மக்ளகாகிய 
எமககு வநது கநரடியகா் தசகால்லலகாம் தகாக்ன. 
எமககு ததளிவுபடுததி்னகால் நகாம் அதல்ன 
ஏறறுக த்காள்கவகாம்.
 எமககு எமது பூர்வீ் நிலகம கவண்டும். 
இத்னகால் எமது நிலதலத பறிகபகா்காது 
பகாது்காக் இவர்்ள் உதவ கவண்டும். அலத 
விடுதது, இவவகாறு இநத நிலங்ள் ்காடு்ள் 
அழிக்பபடகாது ல்விடபபட்ட நிலலயில் 
ததகாடர்நது இருநதகால் பறிகபகாயவிடும் 
அபகாயநிலலயிகலகய உள்ளது. இதல்னத 
தடுபபதறகு இவர்்ள் முனவர கவண்டும் எ்ன 
அபபகுதி மக்ள் ்ண்ணீருடன கூறுகின்ற்னர்.
எ்னகவ, மக்ள் பிரதிநிதி்கள, அரசியல் 
பிரமு்ர்்கள பறிகபகாகும் அபகாய நிலலயில் 
வ்னங்ளகா் உள்ள தமிழ் மக்ளின பூர்வீ் 
கிரகாமதலத பகாதுக்கா் என்ன தசயயப 
கபகாகின்றகார்்ள் எனபகத அல்னவரது எதிர்பகார் 
பபும் ஏக்மும் ஆகும்.

39 வருடஙகள்  ... ததொடர்ச்சி.. பபொரொடடதசய்திடக ... ததொடர்ச்சி..
முழுலமயகா் உள்ளது. எங்ள் கபகாரகாட்ட 
தசயதி்லள தவளியிடும் ஊட்ங்ள் தகான 
எங்ள் கபகாரகாட்டங்ளின உயிர்நகாடி. அவர்்ள் 
தவளியிடும் எமது கபகாரகாட்டங்ளின 
தசயதி்கள எங்ள் கபகாரகாட்டததின உசச 
நிலலலயயும், மக்ளிடததில் ஓர்உறசகா் 
ம்னபபகானலமலயயும் ஏறபடுததியிருககின்றது. 
அவர்்ள் பததிரில்்ள் பகார்ககும் விகிதமும் 
கூடியிருககின்றது. நகாம் கபகாரகாட்டம் தசயதகால், 
உள்ளுர் பததிரில்்ளும், சமூ்ஊட்ங்ளும், 
தவளிநகாட்டு ஊட்ங்ளும் எங்ள் தசயதி 
்லளகய தவளியிடுகின்ற்ன. இதன மூலம் 
எங்ள் கபகாரகாட்டததிறகு முழுலமயகா்ன 
ஆதரவு உள்ளது எனபலத அறிநதுள்களகாம். 
ஒவதவகாரு கபகாரகாட்டம் தசயயும் கபகாதும் 
அதன தகாக்ம் தபரியளவில் உள்ளது. அநத 
தசயதி்ள் தவளிவரும். இசசமயங்ளில் 
பததிரில்்ளுககு பற்றகாககுல்றகூட வரும். 
தமிழர்்ளின ஆரம்ப ் ட்டப கபகாரகாட்டங்ளின 
கபகாதும் இபபடியகா்ன நிலலலம இருநதது. 
இபகபகாதும் இபபடியகா்ன கபகாரகாட்டங்ள் 
கமறத்காள்வலத மக்ள் வரகவறகின்ற்னர். 
இதுகவ சரியகா்ன கபகாரகாட்டம் எனறு எங்ளுககு 
மக்ள் கூறியிருககின்றகார்்ள்.

தவளிவநதுள்ள்ன.
 2015ஆம் ஆண்கட இநத விமகா்னங்ளின 
பகாது்காபபு சகானறிதழ்்ள் குறிதது த்காழும்பு 
ஊட்ங்ள் க்ள்வி்லள எழுபபிய கபகாதும், 
சிறீலங்கா அரசும் அதன வகானபலடயும் தபகாது 
மக்ளின பகாது்காபபு ததகாடர்பில் அக்ல்ற 
்காண்பிக்வில்லல எ்ன ததரிவிக்பபடுகின்றது.
சிறீலங்கா வகானபலடயி்னரிடம் தறகபகாது 
இரண்டு Y-12 விமகா்னங்ள் உள்ள்ன. எனினும் 
அவர்்ள் தபகாது மக்ளுக்கா்ன கசலவ்லள 
வழஙகுவதன மூலம் வருமகா்னதலத தபறுவ 
தற்கா் Helitours என்ற நிறுவ்னததின இலண 
யததளததின மூலம் தறகபகாதும் விளம்ப 
ரங்லள கமறத்காண்டு வருகின்ற்னர்.
 பலகாலி, திருமலல மறறும் மட்டக்ளபபு 
பகுதி்ளுககு கசலவ்லள கமறத்காள்ளும் 
இநத  நிறுவ்னததில் மக்ள் தறகபகாதும் 
ஆச்னங்லளப பதிவு தசயது வருவது மி்வும் 
்வலல தருவதகா் ததரிவிக்பபடுகின்றது. 
 சீ்னகா தயகாரிபபகா்ன த்ர்பியன Y-12 
விமகா்னம் மறறும் சியகான M.A 60 ஆகிய 
விமகா்னங்ளுககு Certificates of Airworthiness (COA) 
எனனும் பகாது்காபபுச சகானறிதழ் இல்லல எ்ன 
ததரிவிக்பபடுகின்றது.

தரமற்்ற சிறீலஙகொ  ... ததொடர்ச்சி..

இதிலிருநத தசல்லபபிள்லள மக்நதிரனின 
வகாககு மூலததில், தகான மட்டக்ளபபு சில்றயில் 
ஒருவருடம் லவக்பபட்டிருநத 1993 ்காலததில் 
15 ல்தி்ள் சிததிரவலத தசயயபபட்டு 
த்காலல தசயயபபட்டலத தகான பகார்தததகா் 
தசகால்லியிருநதகார். அவர்்ளின உடல்்ள் 
சில்றசசகாலலயிலிருநத ஒரு கிணறறினுள் கபகாட 
பபட்டதகா்வும் அவர் தசகான்னகார். 
 19 வயதில் எநத குற்றமும் தசயயகாமல் 
ல்து தசயயபபட்ட மக்நதிரன பலரின முயறசி 
யின பின்னரும் படுத்காலல்ளின சகாட்சி என்ற 
ஒகர ்காரணததிற்கா் 25 ஆண்டு்ள் சில்றயில் 
இருநகத ்காலமகா்னகார்.
 இனறு சிறிலங்காவின சில்ற்ளில் 
வகாடும் அதி்மகா் தமிழ் அரசியல் ல்தி்ள் 
மக்நதிரன கபகானறு படுத்காலல்ளின 
சகாட்சி எனபதற்கா்கவ தடுதது லவக்பபட்டி 
ருககி்றகார்்ள் எனபது தகான உண்லம.
  இநத ஆக்ம் ததகாடர்பகா்ன முழு 
ஆவணங்லளயும் எமது இலககு இலணயத 
தளததில் பகார்லவயிடலகாம். 

கொல் நுற்்றொண்டு   ... ததொடர்ச்சி..
இறுதியில் ்ம்பரதரலியகா அரசியலின மூலம் 
மக்ள் ம்னலத தவல்ல முயன்றகார்்ள். 
இறுதியில் அதுவும் கதகால்விதகான. 
 ல்தி்ள் விவ்காரம் கிணறறில் கபகாட்ட 
்ல்லலபகபகால அம்படிகயதகான இருககின்றது. 
அத்னகால், சில்றசசகாலலககுள்களகய 27 வ 
ருடங்லளத ததகாலலதத ஒவலர இழக் 
கவண்டியதகாயிறறு. மக்னகா்ரனின மரணம் 
தகான சில்றசசகாலலயில் இடம்தபற்ற இறுதி மர 
ணமகா் இருக் கவண்டும். இதற்கா் தமிழ்த 
தரபபி்னரிடம்  உள்ள  உபகாயம்  என்ன? க்காததகாபய 
அரசிடமிருநது இதல்ன எவவகாறு அவர்்ளகால் 
சகாதிக் முடியும்? கதர்தல் அரசியலலயும், 
கபகாட்டி அரசியலலயும் ஓரங்ட்டி விட்டு இது 
கபகான்ற பிரசசில்ன்லள எவவகாறு ல்யகாளலகாம் 
எனபலதயிட்டு தமிழ்த தலலலம்ள் இப 
கபகாதகாவது உருபபடியகா் எதல்னயகாவது 
தசயவது குறிதது ஆரகாயகவண்டும். இல்லல 
தயனில் கமலும் மரணங்ள் குறிதத தசயதி்ள் 
சில்றசசகாலல்ளிலிருநது வருவலதத தடுக் 
முடியகாது.

இதுதொன் இறுதி    ... ததொடர்ச்சி..

மி்வும் ஆபததகா்ன லவரஸ் கிருமி்ள் சீ்னகாவில் 
பரவி வருவதுடன, அத்னகால் தபருமளவகா்ன 
மக்ள் பகாதிக்பபட்டுள்ள்னர். சீ்னகாவின 
குகப மகாநிலததில் உள்ள  வூ்கான பகுதியில் 
தபருமள வகா்ன மக்ள் பகாதிக்பபட்டுள்ளதகா் 
ததரிவிக்பபடுகின்றது. 
 இநத லவரஸ் கிருமி்ள் கவறு 
நகாடு்ளுககும் பரவும் ஆபததுக்ள் உள்ள கபகாதும், 

சிறீலங்கா மக்லள தபருமளவில் தகாக்லகாம் 
எ்ன ததரிவிக்பபடுகின்றது. ஒவதவகாரு வரு 
டமும் நூறு ஆயிரததிறகும் கமறபட்ட சீ்ன 
மக்ள் சிறீலங்காவுககு வருல் தருவதகால் இநத 
ஆபததுக்ள் அதி்ம் எ்ன நம்பபபடுகின்றது. 
இநத லவரஸ் கிருமி்ள் மனிதர்்ளிடம் இருநது 
மனிதர்்ளுககு ததகாற்றகாது எ்ன  சீ்ன அதி்காரி்ள் 
ததரிவிததுள்ள கபகாதும் அது மனிதர்்ளிடம் 
இருநது மனிதர்்ளுககு பரவும் எ்ன த்காங 
த்காங நகாட்டின நுண்ணுயிர் ஆரகாட்சியகாளர்்ள்  
ததரிவிததுள்ள்னர். இதுவலரயில் 44 கபர் 
பகாதிக்பபட்டுள்ளதகா்வும், அதில் 11  கபர் ஆபத 
தகா்ன நிலலயில் உள்ளதகா்வும் சீ்ன  அதி்காரி்ள் 
ததரிவிததுள்ள்னர்.
 ்காயசசல் மறறும் மூசசுத திண்றல் 
கபகான்றலவகய இதன அறிகுறி்ளகாகும். 
2003ஆம் ஆண்டு சீ்னகாவில் பரவிய சகார்ஸ் 
லவரஸ் 37 நகாடு்ளுககு பரவியதுடன, 774 
கபர் பலியகாகியிருநத்னர், 8000 கபர் பதிக்ப 
பட்டிருநத்னர். த்காஙத்காங நகாட்டில்  மட்டும் 
299 கபர் பலியகாகியும், 1755 கபர் பகாதிக்பபட்டும் 
இருநத்னர். அதல்னப கபகாலகவ இநத லவரஸ் 
கிருமியும் மக்லளத தகாக்லகாம் என்ற அசசம் 
கதகானறியுள்ளது.

rPdhtpy; gutptUk; Gjpa itu]; 

rpwPyq;fhitAk; jhf;Fk; mghak;

 ஜ்னவரி 4ஆம் நகாள் சுவீடன நகாட்டின 
க்காதததனபர்க ந்ரில், தபரியகார் அம்கபத்கார் 
வட்டம் சகார்பகா் இநதியக குடியுரிலமத 
திருததச சட்டததிறகு எதிரகா்ன ஆர்பபகாட்டம் 
ஒருஙகிலணக்பபட்டிருநதது.
 ந்ரின லமயப பகுதியகா்ன குஷடகாஃப 
அடகால்ஃப சதுக்ததில் நடததபபட்ட 
ஆர்பபகாட்டததில் இநதிய ஒனறியததின 
பல்கவறு மகாநிலங்லளச சகார்நதவர்்ளும் 
குடும்பததி்னருடன தபருநதிரளகா் ்லநதுக 
த்காண்ட்னர்.
 ்டும் குளிர் இருநத சூழலிலும் சிறு 
குழநலத்ள் உட்பட, வயதகா்னவர்்ள் வலர 
அல்னதது தமகாழி கபசும் மக்ளும் பஙகு 
த்காண்ட ஆர்பபகாட்டததில், ”இநதியகாவின 
பனமு்த தனலமலயயும் சமயச சகார்பற்றத 
தனலமலயயும் ்காபகபகாம் எ்ன முழக்ம்” 
முதனலமயகா் இருநதது.
 இநத ஆர்பபகாட்டததில், இநதிய ஒனறிய 
அரசியல் சகாச்னததின அடிபபலட விதி்ள் 
வகாசிக்பபட்டு, கூட்டததில் ்லநது த்காண்ட 
அல்னவரும் அரசியல் சகாச்னததின முககிய 
பகுதி்லள முழக்மகா்வும் இட்ட்னர்.
 தபரியகார் அம்கபத்கார் வகாச்ர் வட்டம் 
சகார்பகா் ்பிலன ்காமரகாஜ் வரகவறபுலரலயயும், 
குடியுரிலம திருததச சட்டததின பினபுலம் குறிதத 
விளக்ததில்ன முல்னவர் விஜய அகசகா்னும் 
வழஙகி்னர். ்காஷமீலரச சகார்நதவர்்ளும் 
அசகாலமச சகார்நதவர்்ளும் தங்ள் கநரடி 
அனுபவதலதயும் பகிர்நது த்காண்ட்னர்.
 “கவண்டகாம், கவண்டகாம் குடியுரிலமத 
திருததச சட்டம் கவண்டகாம்” , “்காபகபகாம் ்காப 
கபகாம், இநதியகாவின சமய சகார்பற்ற தனலமலயக 
்காபகபகாம்” உள்ளிட்ட முழக்ங்ள் ஆஙகிலம் 
மறறும் இநதியில் முழங்பபட்டது.

RtPldpy; eilngw;w ,e;jpaf; 

FbAupikj; jpUj;jr; rl;lj;jpw;F 

vjpuhd Mu;g;ghl;lk;

Gyk;ngah;jsk;



 அதமரிக் வகானபலடயின 
தகாககுதலில் ஈரகானின மி்வும் 
முககியததுவம் வகாயநத தஜ்னரல்தர 
பலடத தளபதி ்காசிம் சுலலமனியின 
மரணததுடன இநத வருடம் ஆரம்ப 
மகாகியுள்ளது.
 
 ்டநத தவள்ளிககிழலம(3) 
அதி்காலல இடம்தபற்ற இநத தகாககுத 
லில் கமஜர் தஜ்னரல் ்காசிம் சுலலமனி 
மறறும் ஈரகாககின ஆயுதக குழுவின 
தளபதி அபு மகிதி அல் மு்னடிஸ் 
உட்பட 6 கபர் த்கால்லபபட்டுள்ளது 
மததிய கிழககில் பதற்றதலத கதகாறறு 
விததுள்ளது.

 அதமரிக் அதிபர் தடகா்னகால்ட் 
ரம்பின உததரவிறகு அலமவகா்கவ 
இ ந த த கா க கு த ல்  
இ ட ம் த ப ற ்ற த கா ் 
அ த ம ரி க ் கா வி ன 
ப கா து ் கா ப பு 
தலலலமய்மகா்ன 
த ப ன ர ் ன 
ததரிவிததுள்ளது.

 இ வ ர் ் ள் 
இருவரின மரணம் 
மததிய கிழககில் 
ஒரு திருபபதலத 
ஏ ற ப டு த த ல கா ம் . 
அதற்கா்ன பதிலடி்ள் அஙகு இடம்தப்றலகாம்.

 அகத சமயம் 82ஆவது வகான 
தகாககுதல் பலடப பிரிலவச கசர்நத 3000 
பலடயி்னலர அதமரிக்கா மததிய கிழககிறகு 
அனுபபியுள்ளது. குலவததில் ஏற்்னகவ உள்ள 
பலடயி்னருடன இவர்்ள் இலணயவுள்ளதகா் 
ததரிவிக்பபடுகின்றது.

 மறறுதமகாரு வலளகுடகா கபகாலர இநத 
உல்ம் தகாங் முடியகாது எ்ன இநத தகாககுதல் 
குறிதது ்ருதது தவளியிட்டுள்ள ஐககிய நகாடு்ள் 
சலபயின தபகாதுச தசயலகாளர் அநகதகானிகயகா 
குற்றரஸ் ததரிவிததுள்ளகார்.

 பல அதமரிக்ர்்ள் உட்பட மில்லியன 
்ணக்கா்ன மக்ளின மரணததிறகு சுலலமனி 
்காரணமகா்னவர். அவர் பல ஆண்டு்ளுககு 
முன்னகர த்கால்லபபட கவண்டியவர் எ்ன 
அதமரிக் அதிபர் ததரிவிததுள்ளகார்.

 இநத தகாககுதலலத ததகாடர்நது ஈரகாக 
கில் உள்ள எரிதபகாருள் நிறுவ்னங்ளில் 
பணியகாறறிவரும் தபருமளவகா்ன அதமரிக்ப 
பணியகாளர்்ள் ஈரகாககில் இருநது தவளிகயறி 
வருவதகா் எரிதபகாருள் துல்ற அலமசசு 
ததரிவிததுள்ளது. தமது மக்லள அஙகிருநது 
தவளிகயறுமகாறு அதமரிக்காவின தவளிவிவ்கார 
அலமசசு க்காரிகல் விடுததிருநதது. கமலும் 
ஈரகாககில் உள்ள அதமரிக்த தூதர்மும் த்னது 
தசயறபகாடு்லள நிறுததியுள்ளது.

 இநத தகாககுதலின பின்னர் பிரிததகானியகா 
தவளிவிவ்கார அலமசசர் தடகாமினிக ரகாப மறறும் 

சீ்னகாவின உயர் மட்ட இரகாஜதநதிரி ஜங ஜிசசி 
ஆகிகயகாலர ததகாடர்பு த்காண்ட அதமரிக்காவின 
தவளிவிவ்காரச தசயலகாளர் லமக தபகாம்பிகயகா, 
அதமரிக்கா கபகார் தவிர்பலப விரும்புவதகா் 
ததரிவிததுள்ளகார்.

 ஆ்னகால் இநத தகாககுதலுககு அதமரி 
க்காகவ தபறுபபு. அதற்கா்ன எதிர் விலளவு்லள 
அவர்்ள் சநதிபபகார்்ள் எ்ன ஈரகானின பகாது 
்காபபுச சலப கபசசகாளர் கிவன த்காஸ்ரகாவி 
ததரிவிததுள்ளகார். அகத சமயம், ஈரகானின பல 
ந்ரங்ளில் இடம் தபற்ற அதமரிக்காவுககு 
எதிரகா்ன கபரணி்ளில் பல பததகாயிரம் மக்ள்; 
்லநதுத்காண்ட்னர்.

 அகதசயம், ஈரகானின புரட்சி்ர 
பலடயணியின தவளிநகாட்டு நடவடிகல் 
தளபதியகா் பிரிக்டியர் எஸ்மகாயில் குவகானி 
நியமிக்பபட்டுள்ளதகா் ஈரகானின அரச தலலவர் 
அகயகாறத்றல்ல ்தமனி அறிவிததுள்ளகார். இநத 
தகாககுதலுக்கா்ன அதி் விலலலய அதமரிக்கா 
தசலுததும் எ்னவும் எசசரிகல் விடுததுள்ளகார்.

 தகாம் சுலலமகானியின பகாலதயில் 
ததகாடர்நது பயணிக்ப கபகாவதகா் தலப்னகானின 
கிஸ்புல்லகா அலமபபின தலலவர் சயீட் ்காசன 
நஸ்ரல்லகா ததரிவிததுள்ளகார். இநத தகாககுதல் 
மூலம் த்னது இலகல் அலடநது விட்டதகா் 
அதமரிக்கா எண்ண முடியகாது எ்னவும் அவர் 
ததரிவிததுள்ளகார்.

 ஈரகான த்னககு சகார்பகா்ன ஆயுதக குழுக்ள் 
மூலம் இஸ்கரல் மீது தகாககுதல் நடததலகாம் 
எ்ன அநத நகாட்டு இரகாணுவம் எசசரிகல் 
நிலலயில் லவக்பபட்டுள்ளதகா் இஸ்கரல் அறி 
விததுள்ளது. பிரதமர் தநததன யகாகுவும் கிறீஸ் 
நகாட்டுக்கா்ன த்னது பயணதலத இலடநிறுததி 
நகாட்டுககு திரும்பியுள்ளகார்.

யொர் இநத சுடலமனி?

 ஈரகானின புரட்சி்ர இரணுவததின சி்றபபு 
பலடயணியின தவளிநகாட்டு நடவடிகல் 
பிரி வின தளபதியகாவகார். ஈரகாக, சிரியகா உட்பட 

பல நகாடு்ளில் இடம் தபறும் 
தகாககுதல்்லள இவகர ஒரு 
ஙகிலணதது வநதிருநதகார். ்டநத 
20 வருடங்ளில் கமறகுல்ம் 
கமறத்காண்ட பல படுத்காலல 
முயறசி்ளில் இருநது உயிர் 
தபபியவர்.

 இதனிலடகய, இநத தகாககுதல் 
குறிதது ்ண்ட்னம் ததரிவிததுள்ள 
அதமரிக்காவின ஜ்னநகாய் ்காஙகிரஸ் 
தலலவர்்ள், அதமரிக் அதிபர் 
தம்மிடம் அனுமதிலய தப்றவில்லல 
எ்னவும் இநத தகாககுதல் கமலும் 
பதற்றதலத அதி்ரிககும், அது 
அதமரிக் மக்ளின மரணததிறகும் 
்காரணமகாகும் எ்னவும் ததரிவி 
ததுள்ளர்.

 இநத தகாககுதலலத 
த த கா ட ர் ந து 
எ ண் த ண யி ன 
விலல 4 விகிதம் 
அதி்ரிததுள்ளது.
 
 தகாககுதல் உலஙகு 
வகானூர்தி மூலம் 
ந ட த த ப ப ட் ட 
இநத தகாககுதலலத 
த த கா ட ர் ந து 

்ருதது எதல்னயும் 
ததரிவிக்காத அதமரிக் அதிபர் த்னது ருவிட்டர் 
சமூ்வலலததளததில் அதமரிக் த்காடிலய 
ப்றக்விட்டது ஈரகால்ன கமலும் சி்னமலடய 
லவததுள்ளதகா் ததரிவிக்பபடுகின்றது.

 
 

்டநத மகாதம் ஈரகான ஆதரவு ஈரகாககிய பி.எம்.
யு பலடயி்னர் கமறத்காண்ட உநது்லணத 
தகாககுதலில் அதமரிக் பணியகாளர் ஒருவர் 
த்கால்லபபட்டதுடன, பல பலடயி்னர் 
்காயமலடநதிருநத்னர். அதன பின்னர் அதமரிக்கா 
கமறத்காண்ட வகான தகாககுதலில் பி.எம்.யு 
பலடலய கசர்நதவர்்ளும் தபகாதுமக்ளுமகா் 25 
கபர் த்கால்லபபட்டிருநத்னர்.

 இதறகு பதிலடியகா் பி.எம்.யு 
பலடயி்னர் அதமரிக்காவின தூதர்ததின மீது 
தகாககுதலல கமறத்காண்டு சில பகுதி்ளுககு தீ 
லவததிருநத்னர். உயர் பகாது்காபபு வலலயததின 
மீது கமறத்காள்ளபபட்ட தகாககுதல்்ள் 
அதமரிக்காலவ அதிர்சசியலடய லவததிருநதது.

 இதனிலடகய, 2001ஆம் ஆண்டு 
அதமரிக்காவில் கமறத்காள்ளபபட்ட இரட்லடக 
க்காபுரத தகாககுதலின பின்னர் அதமரிக்கா 
நடததிவரும் கபகாரில் ஈரகாக, ஆப்கானிஸ்தகான 
மறறும் பகாகிஸ்தகான ஆகிய நகாடு்ளில் 
இதுவலரயில்  500,000 கபர் த்கால்லபபட்டுள்ளதகா் 
பி்றவுன பல்்லலக்ழ்ம் ததரிவிததுள்ளது. 
ஆ்னகால் ஈரகாககில் மட்டும் 14 இலட்சம் கபர் 
த்கால்லபபட்டுள்ளதகா் கவறு தரபபுக்ளில் 
இருநது கிலடககும் த்வல்்ள் ததரிவிககின்ற்ன.
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 தடஙகு கநகாயகா்னது ததன்னகாசியகா, 
்ரிபியன நகாடு்ள், ததன அதமரிக்கா கபகான்ற 
நகாடு்ளில் பரவககூடிய கநகாயகாகும்.  அண்லமக 
்காலமகா் தடஙகு இலஙல்லய ஆட்டிப பலடதது 
வரும் கநகாயகா் மகாறி வருகி்றது. இலஙல்யில் 
தடஙகு சடுதியகா் அதி்ரிததுள்ளதகா் உல் 
சு்காதகார நிறுவ்னம்(WHO) அறிவிததுள்ளது. 
200000கநகாயத ததகாறறுள்களகார் ஜுலல மகாதம் 
2019வலர பதிவகாகி்னர். 2019 ஓ்ஸ்ட் மட்டும் 
9459 கநகாயகாளர்்ள் பதிவகாகியுள்ள்னர். ்டநத 
வருடம் 2019 இநத கநகாய ்காவுத்காண்ட உயிர்்ள் 
தசபதடம்பர் மகாதததிகலதய 75ஐ  தகாண்டி விட்டது. 
இது வருட சரகாசரி இ்றபபு எண்ணிகல்லய (52) 
விட அலர மடஙகு அதி்மகாகும்.

 மகலரியகா கநகாயககுப பி்றகு இலஙல்யில் 
கூடிய ் வ்னதலதயும் ் வலலலயயும் ஏறபடுததும், 
ஆண்டுகதகாறும் வழலமயகா் ததகாடரும்(endem-
ic) கநகாயகா் தடஙகு இடம் பிடிதது விட்டது. இது 
த்காழும்பு, ்காலி,  ்ம்ப்கா, இரததி்னபுரி கபகான்ற 
மகாவட்டங்ளில்  உசசமகா் ்காணபபடுகி்றது.

பநொயின் அடிபபடடகள் 
 
 தடஙகு லவரஸ் DENV 1 – 4 எ்ன நகானகு 
வல் கிருமி்ள் இநத கநகாலய ஏறபடுததுவதகா் 
அறியபபட்டுள்ளது. இநத லவரசுக்லள கநகாயகா 
ளியிடம் இருநது ்காவும் நுளம்பு்ள் ஈடிஸ் வல் 
(Aedes aegypti / Ae. Albopictus) தபண் நுளம்பு்ள் 
ஆகும். மலழ ்காலங்ளின பின ததளிவகா்ன 

மலழ நீலர த்காள்ளும் டயர்்ள், கூலர பீலி்ள் 
மறறும் அல்னதது பகாததிரங்ளிலும் இநத 
கநகாய்காவி நுளம்பு தபருகும். இரண்டு மூனறு 
வகாரங்ளில் இநத நுளம்பு்ள் முட்லடயிலிருநது 
நில்றவுடலியகா் வல்லலவ. இலவ விடி்காலலப 
தபகாழுதிலும் மகாலலப தபகாழுதிலும் மனித 
ல்னக  ்டிககின்ற்ன. இதன கபகாது கநகாயத 
ததகாறறுள்ளவரில் இருநது சு்கதகிககு கிருமி்ள் 
பரபபபபடுகி்றது.

பநொயின் குணம் குறிகள்
 
 தடஙகு கநகாய சகாதகாரண லவரஸ் ்காயசசல் 
கபகால கதகானறும். ்காயசசல், தலலவலி, கதகால் 
புள்ளி்ள் (Rash) இதன மூனறு கூட்டு குறி்ளகாகும். 
இரண்டகாவது முல்ற ஏறபடும் தடஙகு ததகாறறு 
உயிரகாபததகா்ன தடஙகு கநகாலய (Dengue Hae-
morrhagic Fever (DHF) உண்டகாக் வல்லது.DH-
F்காயசசலுடன கதகாலின கீழ் குருதிக்சிவு, 
முரசு, மூககு இரததக ்சிவு ்காணபபடுகின்ற 
நிலல இநத கநகாயின ஆபததகா்ன நிலலயகாகும். 
உடலில் உருவகாகும் எதிர்பபு சகதி இரண்டகாவது 
தலடவ ததகாறறு வரும்கபகாது ஏறபடும் நிர்ப 
பீட்ன தகாக்ங்ளகால் குருதிச சிறுதட்டு (Plate-
lets), லபபிறிக்னகாஜன(Fibrinogen)அளவு்ள் 
குல்றவகதகாடு சம்பநதமகா்ன குருதி உல்றதலில் 
பகாதிபலப ஏறபடுததுகி்றது. இதனுடன குருதி 
மயிர்க குழகாய அனுமதி தி்றன அதி்ரிபபகால் 
குருதிபபகாயம்(plasma)்சிவும் ஏறபடுவதகால் ஈரல் 
பகாதிபபு ஏறபடுகி்றது. இத்னகால் மரணமலடயும் 
நிலல உருவகாகி்றது. இதற்கா்ன முழு உண்லம்ள் 
இனனும் ்ண்டறியபபடவில்லல.

 

தடஙகு ஆண்டுப பரம்பல் புள்ளி விபரம்.புரபபும் 
ஈடிஸ் தபண் நுளம்பு டவரஸ் கிருமி.

பநொய்த தடுபபு முட்றகள்

 கநகாய்காவிக  ்ட்டுபபகாகட முதனலம 
யகா்ன  தடுபபு முல்றயகாகும். நுளம்புச 
தசறிவு கநகாயக கிருமிச தசறிவு எனப்ன 
்ட்டுபபடுததபபட்டகால், இநத கநகாயப பரவலலத 
தடுதது விடலகாம். லவரஸ் கிருமிககு மருநது்ள் 
இல்லல. எ்னகவ வருமுன ்காததலி்னகாகலகய 
இதல்னத தடுக் முடியும்.  ந்ரப பகுதி்ளின 
சுறறுப பகுதி பகாது்காக்பபட கவண்டும்.

 தமிழீழ நலடமுல்ற அரசின சு்காதகாரப 
பிரிவு இதல்ன இலகுவகா் ்ட்டுபபடுததியது. 
அதன அடிபபலட விதி்ளகா் மலழப தபகாழிவு 
்ள் முடிவுறறு ஒரு வகாரம் முடிவுறும் கபகாது 
பூசசியியல் ஆயவுப பிரிவு கநகாயகாளர் உள்வரும் 
முககிய இடங்ளில் கசகாதல்ன்லள நடகாததி 
கநகாய்காவிப தபருக்முள்ள இடங்லள அறி 
விக் மக்களகாடு மக்ளகா் சு்காதகாரப பிரிவு 
சிரமதகா்னம் விழிபபுணர்வு கபகான்றவறல்ற மி் 
வும் கநர்ததியகா் நலடமுல்றபபடுததியது. இதல்ன 
தபருநிலபபரபபில் த்னது வலிலமயல்னதலதயும் 
த்காண்டு தடுதது நிறுததியது.

 இதறகு சகான்றகா் வவுனியகா, மன்னகார், 
யகாழ்பபகாணம் பகுதி்ளில் இகத நுளம்பு்ளகால் 
பரபபபபடும் சிககுண்குணியகா இலட்சக 
்ணககில் கநகாயகாளர்்லளப படுகல்யில் 
வீழ் ததிய கவலளயில், வனனிககுள் ததகாண்டு 
நிறுவ்னங்ளகால் நம்ப முடியகாதபடி ஒருவர்கூட 
பகாதிக்பபடவில்லல. மகலரியகாலவக கூட 
வனனிப பகுதிகய முதன முதலகா் முழுக 
்ட்டுபபகாட்டில் த்காண்டு வநதது. மனிதவள 
மு்காலமததுவம் தலலலமததுவம் இஙகு இருநத 
அளவுககு இலஙல்யின தலலந்ர பகுதி்ளில் 
ஒருகபகாதும் இருநததில்லல. இதன விலளகவ 
இனல்றய நிலலலய உருவகாககியுள்ளது.
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தமிழர்்லள இநதியகாவுககு அனுபபியதும், 
 சிங்ள குடிகயற்றங்லள உருவகாககி 
யதும் தமிழர்்லள ஒடுககுவதற்கா்ன அடிபபலட 
்கள ஆகும். அவவகாறு சிங்ளவன தமிழர்்லள 
ஒடுககுவதற்கா்ன கவலல்லள தசயது 
த்காண்டிருநத ்காலததில், அவர்்ளுடன கசர்நது 
வகாழலகாம் எனறு, நம்முலடய அறிவகாளி்ள் 
அவர்்ளுககு கசவ்ம் தசயது சு்கபகா் 
வகாழ்கல்யில்னகய அனுபவிதது வநத்னர்.
 இனறு 35 வருட விடுதலலப கபகாரகாட் 

டததில் 65000 தியகாகி்லள, 400000 மக்லள இழநத  
பின்னரும், சிங்ளவன எபபடி முழுவதுமகா் 
அழிதது விட கவண்டும் எனபதற்கா்ன உள்நகாட்டு, 
தவளிநகாட்டு த்காள்ல்்லள உருவகாககிக 
த்காண்டு இருககி்றகான. ஆ்னகால் நம்மவர்்ள் 

சிங்ளவர்்ளுடன கசர்நது வகாழலகாம் எனறு, 
நம்முலடய அறிவகாளி்ள் அவர்்ளுககு 
கசவ்ம் தசயது சு்கபகா் வகாழ்கல்யில்னகய 
அனுபவிதது வருகின்ற்னர்.

 ஈழததமிழன் பின்னடடவில் இருபபதற்கு 
பிரதொன கொரணஙகள்
 01. நம்முலடய அறிவகாளி்ள் 
கசர்நது வகாழலகாம் எனறு கூறி மக்லள 
ஏமகாறறிகத்காண்டு சு்கபகா் வகாழ்கல்யில் 
கிடபபதகாகும்.
 02. சிங்ளவ்னகால் எம்லம அழிபபதறகு 
எடுக்பபட்ட நடவடிகல்்ளில் இருநது 
பகாது்காபபு கதட நடவடிகல் எடுதகதகாகம 
தவிர, அவல்ன தவல்வதறகு எநத விதமகா்ன 
நடவடிகல்்களகா அல்லது திட்டங்களகா 
அல்லது உள்நகாட்டு தவளிநகாட்டு த்காள்ல்்களகா 

இதுவலரயில் உருவகாக்பபடவில்லல, எனபகத 
உண்லம ஆகும்.
 நிற், தஜ்னரல் கசர் கஜகாண் 
த்காததலகாவல பல்்லலக்ழ்தலத நிறுவி 
பகாது்காபபு, உள்நகாட்டு, தவளிநகாட்டு த்காள்ல் 
்லள, உல் தரததில் தபளதத சிங்ள 
கமலகாண்லமகக்ற்ற வல்யில் திட்டங்லள 
வகுதது வரும் சிங்ளவல்ன தமிழர்்ள் 
கமகாடர்்ள் எனகி்றகார்்ள்,
 ஆ்னகால் சிங்ளததுடன கசர்நது வகாழலகாம் 
எனறு சு்கபகா்ததில் கிடபபவர்்லளயும், படிதது 
விட்டு அனனியநகாடு்ளுககு அடிவருடியகா் 
கவலல தசயது த்காண்டிருபபவர்்லளயும் 
த்காண்ட ஈழததமிழி்னம் தனல்னததகாக்ன 
அறிவகாளி்ள் எனறு தசகால்லிக த்காள்கி்றகார்்ள்.
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