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சீனாவில் பரவிவரும் க�ாரரானா வவரஸின் 
தாக�த்திற்கு இதுவவரயில் 2,239ரபர் பலியாகி 
யுள்ளதா�வும், 75,569ரபர் பாதிபபவைந்துள்ள 
தா�வும் ஐ.நாவின் உல� சு�ாதார அவைபபு 
கதரிவித்துள்ளது.  
 இதனிவைரய, உலகின் 45 பில்லியன் 
கைாலர்�ள வருைானத்வத ஈட்டும் சுற்றுலாப 
பயணி�ளின் க�ாகுசுக �பபல் ர�வவ முைக�த் 
துககு வரும் நிவலவய அவைந்துள்ளதானது 
பல நாடு�ளின் கபாரு்ளாதாரத்வத பாதித்து 
வருவதா� கதரிவிக�பபடுகின்்றது.
 3700 பயணி�ளுைன் யபபானின் �ைற் 
�வரயில் நிறுத்தபபட்டுள்ள சுற்றுலாப பயணி 
�ள �பபலில் உள்ள 540 பயணி�ளில் க�ாரரானா 
வவரஸ் கதாற்றுக�ான அறிகுறி�ள கதன்படு 
வதா� உறுதிபபடுத்தபபட்ைதானது  இந்த 
கதாழில்துவ்றவய அதி�ம் பாதித்துள்ளது.
 கவஸ்ரைாம் என்்ற ரைலும் ஒரு �பபல் 
�ம்ரபாடியா �ைற் பகுதியில் தடுத்து வவக�ப 
பட்டுள்ளது. �ார்னிரவல் நிறுவனத்தின் இரு 
�பபல்�ள தடுத்து வவக�பபட்டுள்ள ரபாதும், 
இந்த க�ய்தி சுற்றுலாப பயணி�ளிைம் அச� த்வத 
ஏற்படுத்தியுள்ளதால், 45 பில்லியன் கைாலர் 
�வ்ள வருைானைா�க க�ாணை இந்த கதாழில் 
முற்்றா� முைங்கும் நிவலககு வந்துள்ளது.
 50இற்கும் ரைற்பட்ை பயணி�ள �பபல் 
�ள நிறுத்தபபட்டுள்ளன. 7 துவ்றமு�ங்�ள மூை 
பபட்டுள்ளன. பல ஆயிரக�ணக�ான பயணி�ள 
பயணத்வத வ�விட்டுள்ளதுைன், பலர் பாதிப 
பவைந்துள்ளனர்.
 �ரீபியன், ரநார்ரவஜியன் �பபல் நிறுவ 
னங்�ளின் பங்கு�ள கபரும் வீழ்சசி �ணடுள்ளன. 
10 கதாைக�ம் 16 விகிதம் வீழ்சசி �ணடுள்ளன. 
வவரஸின் தாக�ம் இத்துைன் முடிந்து விட்ைால் 
நாம் தபபுரவாம், அது ஆசியாவவ �ைந்து 
விட்ைால் நிலவை ைாறிவிடும் என சுற்றுலாப 
பயணி�ள �பபல்துவ்ற ஆய்வா்ளர் அகலகஸ் 
பிரிங்நால் கதரிவித்துள்ளார்.
 இந்த கதாழில்துவ்றயானது தற்ரபாது 
ஆசியாவிரலரய வ்ளர்ந்து வருகின்்றது. 4.2 மில் 
லியன் பயணி�ள 2018 ஆம் ஆணடு பயணம் 
க�ய்துள்ளனர். 2017ஆம் ஆணவை விை இது 1.2 
மில்லியன் அதி�ைாகும்.
 2018ஆம் ஆணடு சீன பயணி�ள 277 
பில்லியன் கைாலர்�வ்ள க�லவிட்ைதா� ஐக 
கிய நாடு�ள �வபயின் உல� வர்த்த� நிறுவ 
னம் கதரிவித்துள்ளது. இது ஏவனய நாட்டு 
பயணி�ளுைன் ஒபபிடும் ரபாது மி� மி� 
அதி�ைாகும்.

nfhNuhdh itu];
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அகைரிக�ாவின் மிரலனியம் �லஞ்ச உைன் 
பாடு இந்தியாவின் ரதசிய பாது�ாபபுககு அச 
சுறுத்தலானது என க�ாழும்புத் த�வல்�ள 
கதரிவித்துள்ளது.
 இது கதாைர்பில் அவவ ரைலும் கதரி 
வித்துள்ளதாவது:
 ஆசியாவில் பவைப பரம்பவல ஏற்படுத் 
துவரத அகைரிக�ாவின் மிரலனியம் �லஞ்ச 
திட்ைத்தின் ரநாக�ம். திருைவலத் துவ்றமு�ம், 
க�ாழும்புத் துவ்றமு�ம் என்பன இதன் பிரதான 
ரநாக�ைா� இருககின்்றது. எனினும் இந்த துவ்ற 
மு�ங்�ள அகைரிக�ாவின் �ைற்பவை �பபல் 
�ளின் நைவடிகவ��ளுககு ரபாதுைானது அல்ல.
 எனரவ இரு துவ்றமு�ங்�வ்ளயும் சுற்றி 
யுள்ள நிலங்�வ்ள வ�பபற்றி துவ்றமு�ங்�வ்ள 
விரிவுபடுத்துவது, அதன் பின்னர் இரு துவ்ற 
மு�ங்�வ்ளயும் இவணககும் விவரவு கநடுஞ் 
�ாவலவய அவைபபரத அகைரிக�ா உைன் 
பாட்டின் பிரதான ரநாக�ம்.
 நிலங்�வ்ள வ�ய�பபடுத்தும் திட்ைத்தி 
ற்கு ஏதுவா� அகைரிக� அரசு இரு துவ்றமு�ங் 

�ளுககும் அணவையா� உள்ள நிலங்�ள 
கதாைர்பில் த�வல்�வ்ள ர��ரித்து வருகின்்றது. 
ஏழு ைாவட்ைங்�வ்ள இவணத்து தனது நைவடி 
கவ��வ்ள ரைற்க�ாள்ள அகைரிக�ா திட்ை 
மிட்டுள்ளது.
 அதாவது அகைரிக�ாவின் உைன்பாடு 
வ�ச�ாத்திைபபட்ைால், சிறீலங்�ாவின் வ்ளங் 
�ள அவனத்தும் அகைரிக�ா வ�ம் க�ன்று விடும் 
என சிறீலங்�ா அரசு கதரிவித்துள்ளது. அதாவது 
சீனாவின் பிர�ன்னத்வத ஆசியப பிராந்தியத்தில் 
முறியடிபபரத அகைரிக�ாவின் திட்ைம் என 
அது ரைலும் கதரிவித்துள்ளது.
 ஆனால்  அகைரிக�ாவின்  உைன்பாைா 
னது, இந்தியாவுககு மி�பகபரும் ஆபத்தானது 
என பவைத்துவ்ற ஆய்வா்ளர்�ள கதரிவித்துள 
்ளனர். சிறீலங்�ாவில் அகைரிக�ப பவையினர் 
நிவல க�ாணைால், அது இந்தியாவிற்கு  கதாட்டு 
விடும் தூரத்தில் இருககும் ஆபத்தாகும். இது 
இந்தியாவிற்கு ரநரிவையான ஆபத்வத ஏற்படு 
த்தும்.
 சீனா, இந்தியா, ஈரான் என அகைரிக�ா 
தனது எதிரி�வ்ள வரிவ�பபடுத்த இந்த உைன் 
பாடு உதவும் என அவர்�ள கதரிவித்துள்ளனர். 
சீனாவின் �கதி வாய்ந்த வையைா� சிறீலங்�ா 
ைாற்்றம் கபற்்றரத தற்ரபாவதய கநருக�டி� 
ளுககு �ாரணம் என கதரிவிக �பபடுகின்்றது.

mnkupf;fhtpd; cld;ghL 
,e;jpahtpd; ghJfhg;Gf;F Mgj;J

ஐககிய நாடு�ள 
�வபயின் ைனித 
உ ரி வ ை � ள 
அ வ ை ப பு 
நிவ்றரவற்றிய 
தீர்ைானங்�ளில் 
இருந்து சிறீ 

லங்�ா கவளிரயறுவதா� சிறீலங்�ா கவளி 
விவ�ாரச க�யலா்ளர் ரவிநாத் ஆரியசிங்�ா 
ஐ.நா ைனித உரிவை�ள அவைபபின் தவலவர் 
எலி�பத் ரிசசி பிஸ்ரப�ரிைம் கதரிவித்துள்ளார்.
 2019ஆம் ஆணடு நிவ்றரவற்்றபபட்ை 40/1 
தீர்ைானத்தில் இருந்து சிறீலங்�ா அரசு கவளிரய்ற 
வுள்ளதா�வும், இந்த கவளிரயற்்றத்தின் மூலம் 
2015ஆம் ஆணடு நிவ்றரவற்்றபபட்ை 30/1ைற்றும் 
2017ஆம் ஆணடு நிவ்றரவற்்றபபட்ை 34/1 ஆகிய 
தீர்ைானங்�ளில் இருந்து சிறீலங்�ா கவளிரய 
றும் எனவும் அவர் கதரிவித்துள்ளார்.
 இந்த தீர்ைானங்�வ்ள நிவ்றரவற்றுவதில் 
முவனபபா� க�யற்பட்ை இவணத் தவலவைக 
குழு நாடு�்ளான பிரித்தானியா, �னைா ைற்றும் 
ரேர்ைனி ஆகிய நாடு�ளுககு நாம் இது கதாைர் 
பில் கதரியபபடுத்தியுள்ளதா� சிறீலங்�ா கதரி 
வித்துள்ளது.

I.eh jPu;khdj;jpy; ,Ue;J

rpwPyq;fh ntspNaw;wk;

ைார்ச ைாதம் 2ஆம் நாள நளளிரவில் சிறீ லங்�ா 
நாைாளுைன்்றத்வத அர� தவலவர் ர�ாத்தபாயா 
ராேபக�   �வலக�வுள்ளதா�வும்,  ஏபபி ரல் 25 ஆம் 
நாள கபாதுத்ரதர்தல் நவைகப்றவுள்ளதா�வும்  
சிறீலங்�ா அரசு கதரிவித்துள்ளது.
 ைார்ச 12ஆம் நாளில் இருந்து 19ஆம் 
நாள வவரயிலும் ரவட்புைனுக�ள தாக�ல் 
க�ய்வதற்�ான �ாலஎல்வல நிர்ணயிக�ப 
பட்டுள்ளது.
 கதன்னிலங்வ�யில் ரதர்தவல �ந்திபபத 
ற்கு இரு கபரும் சிங்�்ளக �ட்சி�ளும் தயாராகி 
வருவ�யில், தமிழ் �ட்சி�ள பல பி்ளவு�வ்ளச 
�ந்தித்துள்ளது தமிழ் ைக�ளுககு பலத்த பின்ன 
வைவவ ஏற்படுத்தலாம் என கதரிவிக�ப 
படுகின்்றது.
 இதனிவைரய, �ைந்த வருைம் இைம் 
கபற்்ற அர� தவலவர் ரதர்தல் க�லவு�ளின் 
மிகுதிப பணைான ஒரு பில்லியன் ரூபாய்�வ்ள 
அரசு தைககு தரரவணடும் என சிறீலங்�ா 
ரதர்தல் திவணக�்ளம் கதரிவித்துள்ளது. கபாதுத் 
ரதர்தல் க�லவு�ள 6 பில்லியன் ரூபாய்�ள என 
அது ரைலும் கதரிவித்துள்ளது.

Vg;gpuy; 25 rpwPyq;fhtpy; 

nghJj;Nju;jy;

 சி றீ ல ங் � ா 
அரசினாலும் அதன் 
ப வ ை யி ன ர ா லு ம் 
வலிந்து �ாணாைல் 
ஆக�பபட்ைவர்�ளின் 
உ்றவு�வ்ள சிறீலங்�ா 
பவையினர் அதி�்ள 

வில் �ண�ாணித்து வருவதா� ைனித உரிவை�ள 
�ண�ாணிபப�ம் கதரிவித்துள்ளது.
 சிறீலங்�ா பவையினரும், புலனாய்வுப 

பிரிவினரும், வலிந்து �ாணாைாைல் ரபானவர்� 
ளின் உ்றவு�வ்ளயும், அவர்�ளுககு ஆதரவு 
வழங்குபவர்�வ்ளயும் அவர்�ள ரைற்க�ாணடு 
வரும் ரபாராட்ைங்�வ்ளயும் உன்னிபபா� �வ 
னித்து வருவதா�வும், சிறீலங்�ாவின் அர� தவல 
வரா� ர�த்தபாயா ராேபக� பதவிரயற்்ற பின் 
னரர இவவா்றான நைவடிகவ��ள அதி�ரித்துள 
்ளதா�வும்  அது தனது அறிகவ�யில் ரைலும் 
கதரிவித்துள்ளது.

fhzhky; Nghdtu;fspd; cwTfis gilapdu; 
fz;fhzpf;fpd;wdu; - kdpj cupikfs; fz;fhzpg;gfk;
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- ஆசிரியர்

jhafj;jsk; ngg;utup 23> 2020  

rpwPyq;fhtpy; kdpj cupik td;Kiwfs;

kPsTk; kPSk; epiynad I.eh mwpf;if vr;rupg;G

 பெப்ருவரி மரதம் 24ஆம் திகதி முதல் மரர்ச் மரதம் 20ஆம் திகதி வரை நரைபெறவுள்ள 
ஐககிய நரடுகள சரெயின் மனித உரிரமகள ஆரையகததின் 46ஆவது அமர்வில் விவரதததிறகரகச் 
சமர்ப்ெிககப்ெைவுள்ள, ஐககிய நரடுகள சரெயின் மனிதஉரிரம ஆரையகததின் ஆரையர்ளரின், 
சிறீலஙகரவில் புனர்வரழ்வு, பெரறுப்புக கூறல், மனித உரிரமகள என்ெனவறரற முன்்னறறுதல் 
பதரைர்ெரன 2020ஆம் ஆண்டு ஆய்வு அறிகரக சிறீலஙகரவுககு மனித உரிரமகள ஆரையகததில் 
சமர்ப்ெிப்ெதறகு முன் சிறீலஙகரவின் ெதில் அ்ளிப்ெிரனயும் ்சர்ப்ெதறகரக அனுப்ெியரமககு, 
தரஙகள தகவல்கர்ள வழஙக விரும்ெவில்ரல என பெப்ருவரி மரதம் 5ஆம் திகதி சிறீலஙகரவின் ஐககிய 
நரடுகள சரெககரன நிைநதைப் ெிைதிநிதியின் வரய்பமரழி வரயிலரக சிறீலஙகர பதரிவிததிருநதது.
 தறபெரழுது 2015இல் 47 நரடுக்ளரல் பகரண்டு வைப்ெட்டுச் சிறீலஙகரவும் தரன் அதரன 
அனுசரிப்ெதரகக ரகபயழுததிட்ை மனித உரிரமகள ஆரையகததின் 30/1ஆம் இலககத தீர்மரன 
மரன சிறீலஙகரவில் புனர்வரழ்வு, பெரறுப்புக கூறல் மனித உரிரமகள என்ெனவறரற முன்்னற 
றுதல் பதரைர்ெரன தீர்மரனததில் இருநது விலகுவதறகரன தனது தீர்மரனதரத சிறீலஙகர முன் 
ரவததுள்ளது.
 இநநிரலயில், ஐககிய நரடுகள மனித உரிரம ஆரையகததின் ஆரையர்ளைரல் ஐககிய 
நரடுகள மனித உரிரமகள ஆரையகததில் சிறீலஙகரவின் வி்ளககப் ெதிலின்றி முன்ரவககப்ெைவுள்ள 
திருததஙகள பசய்யப்ெைரத 18.02.2020 திகதியிட்ை AH RC_ 43_19 ஆம் இலகக முன் அறிகரகயில் 
அதன் சரைரம்சத பதரகுப்ெிலும், 7ஆவது ெிரிவிலும், 36ஆவது ெிரிவரன முடிபுகள என்னும் ெிரிவிலும் 
“30/1ஆம் இலககத தீர்மரனததிறகு அரமவரகச் சிறீலஙகர சில முன்்னறறஙகர்ள ஏறெடுததினரலும் 
சிறீலஙகர அைசரஙகம் தண்ைரனகர்ள வழஙகுவதிலும், தனது நிறுவனஙகர்ளச் சீர்திருததி அரமப் 
ெதிலும் கரட்டி வரும் இயலரரமயினரல் மனிதஉரிரம வன்முரறகள மீ்ளவும் ஏறெைககூடிய நிரல 
உள்ளது”, என எச்சரிததுள்ளது.
 30/1ம் இலககத தீர்மரனதரத நரைமுரறப்ெடுததுவது எல்லர மகக்ளதும் ஆர்வமரக 
உள்ள அரமதியரன சமூகதரதயும், மரறறு வ்ளர்ச்சிகர்ளயும், அரைவதறகு அவசியமரனதரக 
உள்ளபதன இவ் அறிகரக மீளவலியுறுததி உள்ளது. அததுைன் அறிகரகயின் சரைரம்சததில் “மனித 
உரிரமகள ஆரைககுழுவின் சிறீலஙகரவின் மனித உரிரம முன்்னறறஙகள குறிததுத தகக 
்மறெரர்ரவகர்ளயும் மனித உரிரமகர்ள உறுதிப்ெடுததும் பதரைர்புகர்ளயும் ்மறபகரளளுமரறு 
வலியுறுததி உள்ளது”.
 அததுைன் அறிகரகயின் 7ஆவது ெிரிவில், “புனர்வரழ்வு, பெரறுப்புககூறல், மனிதஉரிரமகள 
என்ெனவறரற முன்்னறறுவதறகுப் ெின்னரைவுகர்ள ஏறெடுததியதன் மூலம் சிறீலஙகர அைசரங 
கம் குடிரமச் சமுதரய பவ்ளிரயச் சுருககி அதரன உருவரவதறகரன பவ்ளிரயயும் அதரன உருவரக 
குவதறகரக நிறுவப்ெட்ை முககிய ெரதுகரப்புக கவசஙகர்ளயும் இல்லரபதரழிதது உள்ளது.” என 
பவ்ளிப்ெரையரக எடுததுரைததுள்ளது.
 அறிகரகயின் சரைரம்சததில் “மனித உரிரமகள ஆரைககுழுரவ சிறீலஙகரவின் மனித 
உரிரம முன்்னறறஙகள குறிதது தகக ்மறெரர்ரவகர்ளயும் மனித உரிரமகர்ள உறுதிப்ெடுததும் 
பதரைர்புகர்ளயும் ்மறபகரளளுமரறு வலியுறுததி உள்ளது”.
 அறிகரகயில் 18ஆவது ெிரிவு, வலிநது கரைரமல் ஆககப்ெட்்ைரர் பதரைர்ெரக அவர் 
களுரைய உறவினர்களுககுத தகவல்கள அ்ளிததல், புனர்வரழ்வு அ்ளிததலுககு 30/1 தீர்மரன வழி 
கரட்ைல்களுககு மரறுெட்ை முரறயில் அைச அதிெரின் அலுவலகம் கரைரமலரககப்ெட்்ைரரை 
இறநதவர்கக்ளரக மைைச் சரன்றிதழ் பகரடுதது அவர்க்ளின் உறவினர்களுககுப் புனர்வரழ்வு அ்ளிததல் 
என்னும் அறிவிப்ரெ பவ்ளியிட்ைரமரயச் சுட்டிககரட்டியுள்ளது. 19ஆவது ெிரிவில் இவ்விையதரதத 
விரைவுெடுததும் நிர்வரக முரறரமக்ளர்லர புனர்வரழ்வு அ்ளிப்ெதனர்லர முடிவுககுக பகரண்டு வை 
இயலரது எனவும் எநத வலிநது கரைரமல் ஆககப்ெட்்ைரர் பதரைர்ெரன பகரளரககளும் நரட்டில் 
எககரலததி்லனும் நரைபெறற வலிநது கரைரமலரககப்ெட்்ைரர் முழுப்்ெரையும் உள்ளைககியதரக 
்மறபகரள்ளப்ெைல் ்வண்டும் எனவும், உருவரககப்ெட்ை வலிநது கரைரமல் ஆககெட்்ைரர் 
அலுவலகததின் பெறுமதிவரய்நத தைவுகள ் ெைப்ெடுவரத உறுதி பசய்தல் அவசியம் எனவும், அதன் 
அடிப்ெரையில் நீதி வழஙகப்ெைலும், உருவரககப்ெட்ை புனர்வரழ்வு அலுவலகததின் அடிப்ெரையில் 
புனர்வரழ்வு அ்ளிததலும் நரைபெறுவரத உறுதி பசய்யுமரறும் அறிவுறுததியுள்ளது.
 அறிகரகயின் 25ஆவது ெிரிவு இன்ரறய அைசரஙகததின் சிறீலஙகர அைசியலரமப்ெின் 
13ஆவது திருததததிறகு ஏறெ அைசியல் அதிகரை ெைவலரககதரதக கூை மறுப்ெரதச் சுட்டிக 
கரட்டியுள்ளது. 26ஆவது ெிரிவு முன்ரனய வருைஙக்ளில் சுதநதிை தினததன்று இருபமரழிக்ளில் 
்தசிய கீதம் ெரைப்ெட்ைரம புனர்வரழ்விரன ஏறெடுததுவதறகரன குறியீைரகத திகழ்நதபதனவும் 
ஆனரல் இவ்வரண்டு சிஙக்ளததில் மட்டும் ெரடுமரறு புதிய அைசரஙகம் பசய்துள்ளது எனவும் எடுதது 
வி்ளககியுள்ளது.
 இவ்வரறு இவ் அறிகரக சிறீலஙகர அைசரஙகம் இன்று தமிழர்களுககுச் பசய்யும் மனித 
உரிரம மீறல்கள, சனநரயக ெஙக்ளிப்பு மறுப்பு, நல்லரட்சிரய அ்ளிககரது விடுதல் என்ென குறிதத 
ெல பத்ளிவரன உண்ரமக்ளின் பவ்ளிப்ெரைரக உள்ளது.
 இநத ஐககிய நரடுகள சரெயின் மனித உரிரம ஆரையர்ளரின் சிறீலஙகர குறிதத 
அறிகரகரய உலக மககள முன்னும் உலக நரடுக்ளிைமும், அரனததுலக அரமப்புகக்ளிைமும் 
கரலதரத வீைடிககரது வீண் கரதகள ்ெசி இழுததடிப்புககர்ளயும் திரச திருப்ெல்கர்ளயும் 
பசய்யரது, உலகின் முககியமரன ெலநரடுக்ளில் அவறறின் இனததுவச் சிறுெரன்ரமக குடிக்ளரக 
உள்ள புலம்பெயர் ஈழத தமிழர்கள ஒன்றுெட்டு எடுதது வி்ளகக ்வண்டும்.
 இதன் மூலம் ஈழததில் மனித உரிரமககரகவும் நீதிககரகவும் புனர்வரழ்வுககரகவும் 
நர்ளரநதம் தவிதது இனஙகரைக கூடிய அச்சததுைன் வரழும் அவர்க்ளின் நிரலரய உலக நரடுகளும் 
அரமப்புககளும் மரறறச் பசய்ய ்வண்டும்.
 அ்த ்நைததில் ஈழததில் இலஙரகத தமிழர்கர்ளத தஙகள குடிக்ளரகச் சிறீலஙகர திரும்ெத 
திரும்ெத ஏறக மறுதது அவர்க்ளின் உள்ளக சுயநிர்ைய உரிரமரயத பதரைர்நது வன்முரறப்ெடுததி 
வருவரதயும் இவ்அறிகரகயின் அடிப்ெரையில் உலகுககுத பத்ளிவுெடுதத ்வண்டும்.
 இதனரல் ஈழததமிழ் மககள தஙக்ளின் பவ்ளியக சுயநிர்ைய உரிரமயின் அடிப்ெரையில் 
தஙகள பசரநதத தரயகததில் அநதத தரயகததின் ஈழததமிழ்்தசிய இனமரக, யரைரலும் ெிரிகக இயலரத 
அவர்க்ளின் தன்னரட்சி பகரண்டு, வைலரறறுககு முறெட்ை கரலம் முதல் வரழ்நது வரும் அவர்க்ளின் 
அைசியல் எதிர்கரலதரத அவர்க்்ள நிர்ையிதது, அவர்க்ளின் மனித உரிரமகர்ளயும், அவர்க்ளின் 
சனநரயகப் ெஙக்ளிப்புககர்ளயும், அவர்க்ளின் நல்லரட்சிரயயும் ெரதுகரப்ெரன அரமதிரயயும் 
அரனததுலகச் சட்ைஙகளுககு ஏறெ சனநரயக முரறயில் உறுதிப்ெடுததிக பகரள்ள அரனதது 
முயறசிகர்ளயும் புலம்பெயர் ஈழததமிழர்கள விரைநது பசய்வதறகரன ஒரு கரலமரக இககரலம் 
்தரறறம் பெறறுள்ளது.

குடிமக்களுககுரிய முககிய திணைக்களங்கள் 
அணணமயில் பாது்காப்பு அணமச்சின் ்கண 
்காணிப்பின் கீழ் க்காணடு வரப்பட்டுள்ளன 
எனவும் அறிவிப்பு
   
 கபபருவரி ைாதம் 24ஆம் தி�தி 
முதல் ைார்ச ைாதம் 20ஆம் தி�தி வவர நவை 
கப்றவுள்ள ஐககிய நாடு�ள �வபயின் ைனித 
உரிவைக ஆவணய�த்தின் 46ஆவது அைர்வில் 
விவாதத்திற்�ா�ச �ைர்பபிக�பபைவுள்ள, ஐக 
கிய நாடு�ள �வபயின் ைனித உரிவை ஆவண 
ய�த்தின் ஆவணயா்ளரின், சிறீலங்�ாவில் 
புனர்வாழ்வு, கபாறுபபுக கூ்றல் ைனித உரிவை 
�ள என்பனவற்வ்ற முன்ரனற்றுதல் கதாைர் 
பான 2020ஆம் ஆணடு ஆய்வு அறிகவ�யின் 
33வது பிரிவு பின்வருைாறு அவைகி்றது:- 
“ஐ.நா. ைனித உரிவை�ள �வபயின் 30/1 தீர்ைா 
னம், அர�ாங்�ம் க�யற்பயன்பாடு உள்ள சீர் 
திருத்தங்�வ்ள பாது�ாபபுப பிரிவில் ஏற்ப 
டுத்த ரவணடுகைன ஊக�பபடுத்தியது.  
வைககு கிழககில் கதாைர்ந்தும் 2019இலும் 
இராணுவம் இைம்கபற்றுள்ள நிலங்�ளின் 
கபரும்பாலானவவ திருபபிக க�ாடுக�பப 
ட்ைன.  ஆயினும் அங்கு க�யற்பட்டு வரும் 
ைக�ளின் குடி�ார் அர�ாங்�ச க�யற்பாட்வை 
இராணுவ ையைாக�ல் மூலம் தவைக�ய்து 
வரும் ரபாககுத் கதாைர்கி்றது. 
குடிமக்களுககுரிய முககிய திணைக்களங்களான 
• கபாலிஸ் 
• குடிவரவு திவணக�்ளம்
• கதாவலத்கதாைர்புப பதிவ�ம்
• ரதசிய ஊை�ங்�ள வையம்
• அர��ார்பற்்ற நிறுவனங்�ளின் க�யல�ம் 
 ஆகியன அணவையில் பாது�ாபபு 
அவைசசின் ரநரடிக �ண�ாணிபபின் கீழ் 
க�ாணடு வரப பட்டுள்ளன.
 அத்துைன், அறிகவ�யின் 34ஆவது 
பிரிவு பின்வருனவற்வ்றப பதிவு க�ய்துள்ளது 
:-  சித்திரவவத�ளுககும், வலிந்து �ாணாைல் 
க�ய்யபபைலுககும் நீதிககுப பு்றம்பான 
க�ாவல�ளுககும் கபாறுபபா� இருந்த தனிப 
பட்ைவர்�வ்ள சிறீலங்�ா விலககி அந்தக �ட்ை 
வைபபுக�வ்ள நிவலகுவலக�ாது, அத்தவ�ய 
க�யல்�ள திரும்பத் திரும்ப நவைகபறுவவத 
முன்தடுக� இயலாைல் க�ய்து வருகி்றது. உயர் 
ஆவணயா்ளர், அவனத்துல� ைனித உரிவை�ள 
�ட்ைங்�ளுககும், அவனத்துல� யுத்தத்தின் 
ரபாதான ைனிதாயச �ட்ைங்�ளுககும் எதிரா�ச 
க�யற்பட்ை பவையினர்ககுக �ட்ைவ்ள�ள 
வழங்கித் தவலவையினரா� இருந்தவர்�ள 
என, ஐககிய நாடு�ள �வபயின் க�யலா்ளர் 
நாய�த்தால் சிறீலங்�ாவின் கபாறுபபுக 
கூ்றவலக �ணைறிய நியமிக�பபட்ை துவ்ற�ார் 
நிபுணர்�ள குழுவாலும், சிறிலங்�ா மீதான ைனித 
உரிவை�ள ஆவணய�த்தின் சிறிலங்�ாவில் 
ைனித உரிவை�ள கதாைர்பான புலன் வி�ார 
வண�வ்ள ரைற்க�ாணை குழுவாலும், ஆவணப 
படுத்தபபட்ைவர்�ளுககுச சிறீலங்�ாவில், அர� 
அதிபர் ரதர்தலுககு முன்னரும் ரதர்தலுககுப 
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       க�ாடர்ச்சி 11ம் பக்கம்



 நாங்கள் ஒரு வாககுறுதிணயக க்காடு 
த்து விட்டு அஙகீ்காரம் கிணடத்� பின்னர் அண� 
தூககிகயறிந்து கெயறபட மாட்்டாம். நாங்கள் 
ஒன்ணறை கொல்கின்்றைாம் என்றைால், கெயலிலும் 
அண�்ய கெய்வாம் என   �மிழ்த் ்�சிய மக்கள் 
முன்னணியின் �ணைவரும், அகிை இைஙண்க 
�மிழ்க ்காஙகிரஸ் ்கட்சித் �ணைவருமான திரு.
்க்ேந்திரகுமார் கபான்னம்பைம் எம்முடனான 
்நர்்காைலில் க�ரிவித்�ார்.

 திரு சி.வி.விக்னஸ்வரனின் புதிய ்கட்சி 
க�ாடர்பா்கவும்,  எதிர்வரும் கபாதுத் ்�ர்�ல் 
க�ாடர்பா்கவும் இைககு இணையத்திறகு அவர் 
வழஙகிய சிறைப்பு ்நர்்காைணை இஙகு �ருகி்றைாம்.

்்கள்வி:
 புதிய ேனாதிபதி ஆட்சிககு வந்��ன் 
பிறபாடு அரசியல் சூழ்நிணையில் எவவாறைான 
மாறறைங்கள் நி்கழ்ந்துள்ளது?

பதில்:
 இலங்வ�த் தீவிற்குளர்ள எங்�ளுககு ஒரு 
�டும் கநருக�டி உள்ளது என நிவனககின்ர்றன். 
இனபபிரசசிவனககுத் தீர்வு என்்ற ர�ாணத்தில் 
தான் எவதயும் க�ய்யத் தயாரில்வல என்று 
ர�ாத்தபாயா ராேபக்ஸ கூறியிருககின்்றார். 
30 வருைங்�ளில் வைகிழககில் அபிவிருத்தி 
கபருை்ளவில் நைக�வில்வல என்றும், அதற்கு 
முன்னுரிவை க�ாடுபபதற்கு தான் தயார் என்்ற 
ர�ாணத்திரலரய அவரின் �ருத்து அவைந் 
திருககின்்றது.
  ைகிந்த ராேபக்ஸ ஆட்சியிலிருந்த 10 
வருைங்�ளில், விடுதவலப புலி�வ்ள இல்லாது 
ஒழிபபதற்�ா� தமிழர்�ளுககு தான் தீர்வவக 
க�ாடுபபதற்கு தயார் என்று கூறியிருந்தார். 
ஆனால் இன்று அவரின் �ர�ாதரர் ஆட்சிககு வந்த 
வதயடுத்து அவத முற்று முழுதா� நிரா�ரித்திருக 
கின்்றார்.  13ஆம் திருத்தச �ட்ைத்வதககூை இந்தியா 
க�ன்று அவர் நிரா�ரித்துள்ளார். தீவிற்குளர்ள 
என்று பார்ககும் ரபாது தமிழர்�ளுககு மி�வும் 
ரைா�ைான ஒரு நிவலவை என்று தான் கூ்ற 
ரவணடும். தமிழர்�ளுககு ைட்டுைல்ல, சிங்�்ள 
கபௌத்த ைக�வ்ளத் தவிர்ந்த அவனவருககும் ஒரு 
�டும் �வாலான ஒரு நிவலவை என்று தான் நான் 
கூறுரவன்.
 ஈழத் தமிழர் பிரசசிவன என்பது கவறும் 
இலங்வ�த் தீவவ வையபபடுதுத்திய பிரசசிவன 
அல்ல. இன்று அது �ர்வரத�ையபபடுத்தபபட்டு,  
இன்று கபரிய வல்லரசு�ள  இந்தப பிரசசிவன 
வயப பயன்படுத்தி ரைாதுகின்்ற நிவலவை 
உள்ளது.  ர�ாத்தபாயா ராேபக்ஸ இந்தியாவிற்கு 
க�ன்று 13ஆவது திருத்தத்வத தான் ஏற்� முடியாது 
என்்ற ர�ாணத்தில் ேனாதிபதியும், பிரதைரும் 
கூறியுள்ளதானது, ஒரு பாரிய விவ்ளவவ  ஏற்படுத் 
தும் என்பரத எங்�ளின் �ருத்து.

்்கள்வி:
 ்கடந்� வாரம் முன்னாள் மு�ைணமச்ெர் 
சி.வி. விக்னஸ்வரனின் �ணைணமயில் மாறறு 
அணி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது. அ�ற்கான 
ஒப்பந்�மும் ண்கச்ொத்திடப்பட்டது. இந்� 
விடயம் க�ாடர்பா்க உங்களின் நிணைப்பாடு 
எப்படியிருககின்றைது?

பதில்:
 விகரனஸ்வரன் இந்தியாவின் இன்கனாரு 
�ட்சியான ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப இன் உறுபபினரா�த் 
தான் இருககின்்றார். ைாற்று அணியில் ஈ.பி.ஆர்.
எல்.எப இன் புதிய தவலவரா�த்தான் அவர் 
இயங்குகின்்றார். இந்தியா தமிழ்த் ரதசியக கூட்ை 
வைபவப பயன்படுத்தி 10 வருைங்�்ளா� ரைற் 
க�ாள்ளவிருந்த அரசியல் முயற்சி இன்று ரதால்வி 
யவைந்துள்ளது. அதுதான் யதார்த்தம். ஏகனனில் 
கூட்ைவைபவப இன்று தமிழர்�ள நிரா�ரிக�த் 
கதாைங்கியுள்ளார்�ள.  ைாற்று அணி�ள என 
�ைந்த 10 வருைங்�்ளா� நாங்�ள ைட்டும் தான் 
இயங்கிக க�ாணடு வருகின்ர்றாம். 2010ஆம் 
ஆணடு ரதர்தல் �ாலத்திலிருந்ரத நாங்�ள தமிழ்க 
கூட்ைவைபபின் பிவழ�வ்ள சுட்டிக�ாட்டிக 
க�ாணடு வருகின்ர்றாம்.
 கூட்ைவைபபிற்கு எதிரா� நாங்�ள வவத்த 
அவனத்து விைர்�னங்�ளும் இன்று நிரூபிக�ப 
பட்டுள்ளன. ஆ�ரவ ைக�ள �ட்ைாயம் எங்�ளின் 
பக�ம் திரும்பவுள்ளார்�ள என்்ற ஒரு நிவலவை 
வரும் ரபாது, அந்த ைாற்்றம் எங்�ள வ��ளுககு 
வரககூைாது என்பதற்�ா�, வல்லரசு�ளுககு 
தாங்�ள விரும்பியபடி க�யலாற்்றககூடிய ஒரு 
அவைபபு ரதவவபபடுகின்்றது. ஆனால் நாங்�ள 
சுயைா� இயங்கும் ஒரு அவைபபு. புதிய தவல 
வைத்துவத்வத நாங்�ள ஏற்படுத்தக கூைாது 
என்்ற எணணத்தில் விகரனஸ்வரவனயும், ஈ.பி.
ஆர்.எல்.எப �ட்சிவயயும் பயன்படுத்தி ரைற் 
க�ாணடுள்ளனர்.

்்கள்வி:
 �மிழ்த் ்�சியக கூட்டணமப்பின் ஒறறு 
ணமணயக குணைத்�து மறறும் �மிழ் மக்கள் 
்பரணவணய நிணைகுணையச் கெய�து நீங்கள் 
�ான் என சி.வி.விக்னஸ்வரன் ஐயா ்கடுணம 
யா்க ொடியுள்ளார். இது க�ாடர்பா்க உங்களின் 
்கருத்து என்ன?

பதில்:
 தாரன ர�ளவி எழுதி, தாரன பதில் க�ால் 
பவர் விகரனஸ்வரன். இன்று பத்திரிவ��ளில் 
வந்துள்ளது. நான் இவதப கபரிதுபடுத்தவில்வல. 
ஆனால் எங்�ளின் அவைபபில் இதற்கு ஒரு பதில் 
�ட்ைாயம் வழங்�பபடும். 2010ஆம் ஆணடு 
தமிழ்த் ரதசியக கூட்ைவைபபின் ஒற்றுவைவயக 
குழபபிரனாம் என்்றால், இன்று அவர் என்ன க�ய் 
கின்்றார்? அன்று நாங்�ள க�ய்தவத பிவழ என்று 
கூறுபவர். இன்று தான் என்ன க�ய்கின்்றார். இன்று 
அவருைன் இருககும் அவனவரும் தமிழ்த் ரதசியக 
கூட்ைவைபபிலிருந்து பிரிந்து  க�ன்்றவர்�ர்ள.
 நாங்�ள 2010இல் வகித்த பதவி�வ்ள பு்றக 
�ணித்து, கூட்ைவைபபினர் க�ய்த பிவழ�வ்ள 
சுட்டிக�ாட்டினால், இந்த இனத்திற்கு ஒரு புதிய 
தவலவைத்துவம் ரதவவ. தமிழ் ரதசியக கூட்ை 

வைபபு தமிழர்�ளின் நலன்�வ்ள வ�விட்டு 
ஏவனய வல்லரசு�ளின் க�ாற்படி க�யற்பைப 
ரபாகின்்றார்�ள என்பவதரய அன்றும் க�ான் 
ரனாம். இன்றும் க�ால்கின்ர்றாம். அது இன்று 
நிரூபிக�பபட்டிருககின்்றது. 
 விகரனஸ்வரன் 10 வருைங்�ளில் 5 வருை 
ங்�ள கூட்ைவைபபிற்குளர்ள தனது பதவிவய 
அனுபவித்த  பின்னர்   கவளியில் வந்து பதவி ரபான 
அடுத்த நாள புதிய �ட்சிவய கதாைங்கியவர். 
அவரும் கூட்ைவைபபிற்கு ைாற்்றா�த் தான் 
க�யற்படுகின்்றார். நான் கூட்ைவைபபிலிருந்து 
கவளிரய வந்தது பிவழ என்று க�ால்பவர் தானும் 
அவதரய க�ய்திருககின்்றார். 
 தமிழ் ைக�ள ரபரவவவயப கபாறுத்தவ 
வரயில், நாங்�ள இன்றும் தமிழ் ைக�ள ரபரவவ 
யில் உறுபபினரா� இருககின்ர்றாம். தமிழ்த் 
ரதசியக கூட்ைவைபபு க�ாளவ� ரீதியா� பிவழ 
விடுகின்்றது என்பவத �ாரணம் �ாட்டிரய தமிழ் 
ைக�ள ரபரவவ உருவாக�பபட்ைது. 
 தமிழ் ைக�ளின் இனபபிரசசிவனவய 
தீர்விற்�ான ரயா�வன�வ்ள ஒற்வ்றயாட்சிககு 
ளர்ள  க�ாணடு க�ன்று முைக�ப ரபாகின்்றார் 
�ள என்பதனால், தமிழ் ைக�ளுககு ஓர் நிரந்தரத் 
தீர்வு ரதவவ என்பதால், அந்தத் தீர்வுத் திட் 
ைத்வத உருவாக�ரவ தமிழ் ைக�ள ரபரவவ 
உருவாக�பபட்ைது.   தமிழ் ைக�ள ரபரவவ உரு 
வாக�பபட்ைதன் பின்னர் எடுக�பபட்ை முதலா 
வது பணி தமிழ் ைக�ளின் இனபபிரசசிவனக�ான 
ஒரு �ரியான தீர்வுத் திட்ைத்வத தயாரித்து 
வழங்குவரத .
 தமிழ் ைக�ளின் அபிலாவ��வ்ள தீர்க� 
ககூடிய வவ�யிரலரய அந்த தீர்வுத் திட்ைம் 
தயாரிக�பபட்ைது. இந்த தீர்வுத்திட்ைம் தயாரி 
பபதற்�ான குழுவிற்கு விகரனஸ்வரன் எவவர 
யும் நியமிக�வில்வல. நாங்�ள தான் நியமித் 
ரதாம். அதில் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப, புக்ளாட் ரபான் 
்றவர்�ள உறுபபினர்�வ்ள நியமித்தனர். ஆனால் 
விகரனஸ்வரன் ஒருவவரயும் நியமிக�வில்வல. 
அந்த தீர்வுத் திட்ைம் தயாரிக�பபட்ைதன் பின் 
னர் ேனவரி 30ஆம் தி�தி நாங்�ள அதவன 
கவளியிட்ரைாம். 29 ஆம் தி�தி   இரவு ரபரவவ 
யின் இவணத் தவலவர் வவத்திய �லாநிதி 
லகஸ்ைன் கதாைர்பு க�ாணடு விகரனஸ்வரனு 
ககு தயாரிக�பபட்ை தீர்வுத் திட்ைத்தில் சிறிய 
பிரசசிவன இருபபதா�க கூறி அவத ைாற்்ற 
ரவணடும் என ர�ட்�வுள்ளார் என்று கூறினார். 
தீர்வுத் திட்ைம் கவளியிடுவதற்�ான அறிவிபபு�ள 
கவளியிைபபட்டு, வீரசிங்�ம் ைணைபமும் 
ஒழுங்கு க�ய்யபபட்டு விட்ைது. 
 இந்த திட்ை வவரபில் ஒருசில திருத்தங் 
�வ்ள நான் க�ய்திருககின்ர்றன். தமிழ்த் ரதசி 
யக கூட்ைவைபபு விரும்பியதற்ர�ற்ப நான் திரு 
த்தங்�வ்ள ரைற்க�ாணடிருபபதா� விகரனஸ் 
வரன் கூறுகின்்றார். தமிழ்த் ரதசியக கூட்ைவை 
பபு விடும் பிவழ�வ்ள சுட்டிக�ாட்ைரவ நாங்�ள  
தீர்வுத் திட்ைத்வத அவைத்ரதாம்.72வருைங்�்ளா� 
�வைபபிடித்து வரும்  ரத�ம் என்்ற ர�ாட்பாட்வை 
யுத்தத்தின் பின்னர் வ�விை ரவணடும் என்று 
கூட்ைவைபபு கூறியவையாரலரய நாங்�ள பிரி 
கின்ர்றாம். அரத விையத்வத சுட்டிக�ாட்டி, 
ரத�ம் என்்ற வார்த்வத ஓர் பிரசசிவனககுரிய வார் 
த்வத என்பதால், அவத தவிர்க� ரவணடும் என 
ர�ட்டுள்ளனர்.  தமிழ் ைக�ளின் ரத� அந்தஸ்வத 
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 �ாய�த்தில் ரபார்க �ாலத்வத விை ரபார் 
கைௌனிக�பபட்ை �ால�ட்ைத்தில் தமிழர் தாய�ப 
பிரரத�ங்�ளில் சிங்�்ளக குடிரயற்்றங்�ள ைற்றும் 
தமிழ் ைக�வ்ளப பிரதிநிதித்துவபபடுத்தும் கதால் 
கபாருள சின்னங்�ள, ஆலயங்�ள, தமிழர் ைரபுப 
கபாருட்�வ்ள அப�ரித்து, வரலாற்வ்ற ைாற்றி 
எழுதும் முயற்சியில் சிறீலங்�ா அரசும், அதன் 
அரசியல்வாதி�ளும்,கபௌத்த பிககு�ளும் அன்று 
முதல்  தீவிரைா�ச  க�யற்பட்டு வருகின்்றனர். 
இந்த க�யற்பாடு�ள ரபாருககு பின்னரான இந்த  
�ாலபபகுதியில் ரைலும் தீவிரம் கபற்றுள்ளன.
சிங்�்ள கபௌத்த ரைலாதிக�ம் �ாரணைா� 
வனவ்ளத் திவணக�்ளம், வனஜீவராசி�ள திவண 
க�்ளம், ை�ாவலி அபிவிருத்தி திவணக�்ளம், 
கதால்லியல் திவணக�்ளம் என முககியைான 
திவணக�்ளங்�வ்ள சிறீலங்�ாவின் ேனாதிபதி 
யா� இருககும் கப்ளத்த தவலவரின் ரநரடிக �ண 
�ாணிபபில் இருககுை்ளவுககு �ட்ைத்வத உருவா 
ககியுள்ளனர். ரைற்குறித்த திவணக�்ளங்�ளில் 
எந்த க�யற்பாடு�ள க�ய்ய ரவணடுைா� இருந்தா 
லும், ேனாதிபதியின் அனுைதியின்றி க�ய்ய 
முடியாது.
 சிங்�்ள கபௌத்த ரைலாதிக�ம் �ாரணைா� 
வனவ்ளத் திவணக�்ளம், வனஜீவராசி�ள 
திவணக �்ளம், ை�ாவலி அபிவிருத்தி திவணக 
�்ளம், கதால்லியல் திவணக�்ளம் என முககிய 
ைான திவணக�்ளங்�வ்ள சிறீலங்�ாவின் ேனாதி 
பதியா� இருககும் கப்ளத்த தவலவரின் ரநரடிக 
�ண�ாணிபபில் இருககுை்ளவுககு �ட்ைத்வத 
உருவாககியுள்ளனர். ரைற்குறித்த திவணக�்ளங் 
�ளில் எந்த க�யற்பாடு�ள க�ய்ய ரவணடுைா� 
இருந்தாலும், ேனாதிபதியின் அனுைதியின்றி 
க�ய்ய முடியாது.
 

இவவா்றா� சிறீலங்�ா அரசின் நிர்வா� எல்வல 
ககுள தமிழர்�ளின் பூர்வீ�ம் அழிக�பபட்டும்.  அப
�ரிக�பபட்டும்,ைவ்றக�பபட்டும் வருகின்்றன.
 இந் நிவலயில் இவவா்றான அதி�ாரங்� 
வ்ளப பயன்படுத்தி தமிழர்�ளின் ைற்றுகைாரு 
வரலாற்றுச சி்றபபுமிக� பாரம்பரிய க�ாத்தான 
கவடுககுநாறிைவல ஆதிலிங்ர�ஸ்வரர் ஆலயத் 
வதயும் அதன் வ்ளங்�வ்ளயும் அப�ரிககும் முய 
ற்சியில் வனவ்ளத் திவணக�்ளமும், கதால்லியல் 
திவணக�்ளமும், கபாலி�ாரும் இவணந்து நீதி 
ைன்றில் பல வழககு�வ்ள கதாடுத்துள்ளனர்.
ஆலயத்தின் அவைவிைமும் வரலாறும் 
 வவுனியா கநடுங்ர�ணி ந�ர்பபகுதியிலி 

ருந்து சுைார் 8 கிரலாமீற்்றர் கதாவலவில் கவடு 
ககுநாறி ைரங்�ள சூழ்ந்த அைந்த �ாட்டுப 
பகுதியில் அவைந்திருககும் கவடுககுநாறிைவல 
ஆதிலிங்ர�ஸ்வரர் ஆலயத்தில், 4000 வருைங்� 
ளுககு முன்பிருந்ரத பரம்பவர பரம்பவரயா� 
ைரபுவழி வழிபாடு, ைற்றும் பூவே முவ்ற�ள 
நவைகபற்று வருகின்்றன . ஒலுைடு �ந்தியிலிருந்து 
அைர்ந்த �ாட்டுப பாவத ஊைா� 4.5 கிரலாமீற்்றர் 
தூரத்தில் உள்ள இந்த ஆலயத்திற்கு உழவு இயந் 
திரத்தின்  மூலமும்,  நைந்துரை க�ல்ல முடியும்.
 �திர்�ாைம் ைவலககுச க�ல்லும் அனுபவ 
த்வத வவுனியா கநடுங்ர�ணி கவடுககுநாறி 
ைவலயில் அனுபவிக� முடியும். 4.5 கிரலா மீற்்றர் 
�ாட்டுப பிரரத�ப பயணம், அதன்பின் சுைார் 
100 அடி உயரமுவைய ைவலயில் க�யற்வ� படி 
ைற்றும் கபரிய ைரங்�ளின் ரவர்�ள ரபான்்றவற் 
வ்றப பயன்படுத்திரய ைவல உசசியில் இருககும் 
ஆதிலிங்ர�ஸ்வரவர வழிபை முடியும்.
 இவவாறு இயற்வ� ைற்றும் வரலாற்று 
சி்றபபு வைய கவடுககுநாறிைவல ஆதிலிங்ர� 
ஸ்வரர் ஆலயத்தின் மீது தற்ரபாது சிறீலங்�ா சிங்�்ள 
கபௌத்த தவலவர்�ளின் �ண பட்டுவிட்ைது. 
இதன் பிரதிபலிபபு ஆலய நிர்வா�த்தினர் மீது 
வழககுத் தாக�ல், கதால்கபாருட்�ள இருபபதா� 
கதால்லியல் திவணக�்ளம் முற்றுவ�, வனவ்ளம் 
பாதிக�பபடுவதா� வனவ்ளத் திவணக�்ளம், 
வனஜீவராசி�ள பாதிக�பபடுவதா� வனஜீவரா 

சி�ள திவணக�்ளம் என அவனத்தும் ஒன்றிவண 
ந்து தமிழர்�ளின் வரலாற்றுச சி்றபபுமிக� புனித 
பூமிவய அப�ரித்து, சிவவனத் துரத்தி புத்தவர 
வரவவழககும் முயற்சியில் ரநர்மு�ைா� பலரும் 
ைவ்றமு�ைா� பலரும் சிறீலங்�ா அர� துவண 
யுைன் 24 ைணி ரநரமும் முயற்சித்துக க�ாணடி 
ருககின்்றனர்.
 இந் நிவலயில் ர�ாவில் நிர்வா�த்தினரின் 
முயற்சியில் விர�ை நாட்�ளில் சி்றபபு பூவே 
வழிபாடு�ள இைம்கபற்று வருகின்்றன .
 அந்த வவ�யில் �ைந்த 21.02.2020 அன்று 
ை�ா சிவராத்திரி தினத்வத முன்னிட்டு வவுனியா, 
கிளிகநாசசி, முல்வலத்தீவு, ஆகிய ைாவட்ைங்� 
ளில் இருந்து கபாககி�ம் �னைா என்னும் அவைப 
பின் அனு�ரவணயில் இயங்கும் அ்றகநறியில் 
�ல்வி �ற்கும் 500 ைாணவர்�ள கவடுககுநாறி 
ைவலககு வருவ� தந்து ஆலயத்வத தரிசித்த 
அரத ரவவ்ள, �வல நி�ழ்வு�வ்ளயும் நைத்தி 
யிருந்தனர்.
 இரதரபால ஒலுைடு, ைற்றும் நயிநாைடு 
பாை�ாவல ைாணவர்�ள சிவராத்திரி தினத்தன்று 
இரவு விர�ை �வல நி�ழ்வு�வ்ள அரங்ர�ற்றி 
யிருந்தனர். ரபாககுவரத்து, குடிநீர், மின்�ாரம் 
என எந்தவித அடிபபவை வ�தி�ளும் இல்லாத 

கவடுககுநாறிைவல �ாட்டுப பகுதியில் பாரம்பரி 
யத்வதயும் தமிழர்�ளின் பணவைய வாழ் 
கவ� முவ்றவயயும் கவளிக�ாட்டும் முயற்சி 
யில் இவவருைம் சிவராத்திரி விழா கவடுககு 
நாறிைவல ஆதிலிங்ர�ஸ்வரர் ஆவலயத்தில் 
நவைகபற்்றவை ைற்றுகைாரு வரலாற்று சி்றபபு.
 

கவடுககுநாறிமணையில் சிறீைங்காஅரசின் 
ஒடுககுமுணறை

 ஆலயத்தில் ஒலிகபருககித் தவை, ைவல 
யில் ஏறும் ஏணி வவபபதில் தவை, பூவ��ள க�ய் 
வதற்கு தவை ைக�ள க�ல்வதற்குத் தவை என பல 
தவை�வ்ள ரபாட்ைாலும், ைக�ளின் எழுசசியில்  
இன்றும் கவடுககுநாறிைவலயில் பூவ��ள நவை 
கபற்று வருகின்்றன.
 தமிழ் இனத்தின் அழிவுககு �ாரணைா� 
இருந்த நபரர இன்று சிறீலங்�ாவின் �னாதிபதி. 
இவருவைய ஆட்சிக �ாலத்திலும் தமிழ் ைக� 
ளின் பூர்வீ� வரலாற்று இைங்�ள பறிரபா�க 
கூைாகதன  இன்றும் தாய� உ்றவு�ள ரபாராடிக 
க�ாணடிருககின்்றார்�ள.
 இந் நிவலயில், புலம்கபயர் உ்றவு�ளும் 
தாய� பிரரத�ங்�ளுககு விடுமுவ்றயில் வரும் 
ரபாது �திர்�ாைம் ரபா� ரவணைாம் என்று 
க�ால்லவில்வல. எைது ைணணில் இருககும் 
கவடுககுநாறிைவலககு க�ன்று சிவனின் ஆசிவய 
ப கபற்று உல� தமிழர்�ளின் பாரம்பரியத்வத 
�ாபபாற்்ற உங்�ள �ரம் உயரட்டும்.
 �திர்�ாைக �ந்தன் இன்று ஸ்ரீபாத புத்தனா� 
ைாறிவிட்ைான், திருர�ாணைவல கவந்நீரூற்று 
சிவன் ர�ாவில் இன்று கபௌத்த ர�ாவில். கபௌத்த 
ஆதிக�ம் �பர�முவ �திர்�ாைத்தில் ஆரம்பித்து 
முல்வலத்தீவு க�ம்ைவல நீராவியடி பிளவ்ளயார் 
ர�ாவில் வவர வந்து விட்ைது.
 தற்ரபாது தமிழர் தாய�ப பிரரத�ங்�்ளான 
வவுனியா, ைன்னார், கிளிகநாசசி, யாழ்பபாணம், 
முல்வலத்தீவு, திருர�ாணைவல, ைட்ைக�்ளபபு, 
அம்பாவ்ற ரபான்்ற அவனத்து ைாவட்ைங்�ளிலும் 
புத்தர் வந்து குடியைர்ந்து விட்ைார். இதில் 
ரவடிகவ�யான விையம் என்னகவனில், புத்தரின் 
பகதர்�ள இல்லாத இைங்�ளில் அவைக�பபட்ை 
கப்ளத்த வி�ாவர�ள இன்று ப்றவவ�ள, குரங் 
கு�ளின் �ரணாலயைாகி விட்ைது. இருந்தும் 
வைககு கிழககு ைா�ாணங்�ளில் புதிது புதிதா� 
தினந்ரதாறும் கபௌத்த வி�ாவர�ள முவ்ளத்துக 
க�ாணரை க�ல்கி்றது. இந்நிவல கதாைர்ந்தால், 
கபௌத்த பிககுைார் அடிக�டி ரைவைப ரபசசு 
க�ளில் க�ால்லுவது ரபால் இலங்வ� எதிர்�ாலத் 
தில் சிங்�்ள கபௌத்த நாைா� ைாறும் என்பதில் 
எந்தவித ஐயமும் இல்வல.
 இவற்வ்ற ைாற்றியவைக� புலம்கபயர் 
தமிழரும் ஈழத் தமிழரும் நவநா�ரீ� வாழ்கவ�யில் 
மூழ்கிப ரபா�ாது, எைது தாய�த்வதக �ாபபாற்்ற 
நீணைதூர ரநாககுைன் திட்ைங்�வ்ள தமிழர் தாய 
�ப பிரரத�ங்�ளில் நவைமுவ்றபபடுத்தி, எைது 
ைணவணயும் தமிழர்�ளின் வரலாற்வ்றயும் �ாக� 
ரவணடியது தவலயாய �ைவையாகும்.
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“உங்கள் வாழ்கண்கயில் நீங்கள் ்�ால்வி அணட 
வ�றகு எவவளவு ெகதி ்�ணவ்யா அதில் பாதி 
இருந்�ால் ்பாதும் நீங்கள் கவறறியணடந்து 
விடைாம்.”
 கவற்றியவைய உங்�ளுககுப கபாருத்த 
ைான ஊக�ைளிககும் வழி�ாட்டி அவசியம். அவர் 
ஒரு அறிஞரா�ரவா, ஆசிரியரா�ரவா, தந்வதயா� 
ரவா, நணபரா�ரவா, ைதகுருவா�ரவா, ஒரு அவை 
பபா�ரவா இருக�லாம் ,ஏன் ஒரு புத்த�ைா�க 
கூை இருக�லாம்.
 இவவாறு �ல்வி �ற்கும் ைாணவர்�ளின் 
சி்றந்த அவைவிற்கு ஊக�ைளித்தல் இன்றியவை 
யாததாகும். சி்றந்த �ல்வி அவைவு என்பது �ல்வி 
யில் குறிபபிட்ை நிவலககு ரைல் தைது கபறுரபற் 
வ்றப கபற்று தைது தகுதிவய அதி�ரித்துக 
க�ாளளுதலாகும்.
 ஊக�ைளித்தல் எனும் ரபாது அக �ல்வி 
அவைவவ உயர்த்திக க�ாளவதற்�ா� வழங்�ப 
படும் �ல்வியியல், கபாருளியல், உைலியல், உ்ள 
வியல், �மூ�வியல் ரீதியான உந்துதல்�்ளாகும். 
சி்றந்த உந்துதல் வழங்கும் ரபாது சி்றந்த �ல்விப 
கபறுரபறு�ளும், குவ்றவான கபறுரபற்றிற்கு 
உந்துததல் அளித்தல் இன்வையும் ஒரு �ாரணைா� 
அவையலாம்.
 பாை�ாவல ைாணவர்�வ்ள எடுத்துக 
க�ாணைால், ஆரம்பப பிரிவில் அதாவது, தரம் 
ஒன்று கதாைக�ம் ஐந்து வவர கபற்ர்றாரின் ஊக 
�ம் அதி�ைா�க �ாணபபடுவதுைன், �னிஷை 
இவைநிவலப பிரிவில் (ஆறு கதாைக�ம் ஒன்பது) 
பிளவ்ளயின் சுயைான ஊக�லும் ரைலும் சிரரஷை 
இவைநிவலப பிரிவிலும் உயர்தரத்திலும் (ஒன்பது 
கதாைக�ம் பதின் மூன்று) பாை�ாவல, �மூ�ம், 
கபற்ர்றார் என பல தரபபட்ைவர்�ளின் ஊக� 
மும் �ாதாரணைா�க �ாணபபடுவவத அவதா 
னிக�லாம்.
 இருந்த ரபாதிலும் ஊக�ைளித்தலானது 
எபபடிக �ல்விப கபறுரபற்றில் தாக�ம் க�லுத் 
துகின்்றது என சில தற்ரபாவதய நவைமுவ்ற 
உதாரணங்�ளுைன் அதாவது ைட்ைக�்ளபபின் தற் 
ரபாவதய �ல்வி அவைவுைன் ஒபபிட்டு விைர்�ன 
ரீதியில் ரநாககுரவாம்.
 ைட்ைக�்ளபபு ைாவட்ைைானது ைட்ைக�்ள 
பபு, ைட்ைக�்ளபபு ரைற்கு, ைட்ைக�்ளபபு ைத்தி, 
பட்டிருபபு, �ல்குைா என ஐந்து �ல்வி வலயங்� 
வ்ளக க�ாணடுள்ளது.

 

இவ ஐந்து வலயங்�ளிலும் �ைந்த சில வருை 
ங்�ளில் கவளிவந்த �.கபா.த உயர்தரப கபறு 
ரபறு�ளின் அடிபபவையில் ைட்ைக�்ளபபு ைத்தி 
�ல்வி வலயைானது அதாவது எைது �ர�ாதர இனப 
பாை�ாவல�வ்ள ைாத்திரம் க�ாணை வலயம், 
அதி சி்றந்த கபறுரபறு�வ்ளயும், ைருத்துவ, 
கபாறியியல் பீைத்திற்குத் கதரிவான ைாணவர் 
�ளின் அதி� எணணிகவ�வயயும் க�ாணடுள்ளது.

 இபகபறுரபற்றின்படி மீதமுள்ள நான்கு 
தமிழ் வலயங்�ளுைன் ஒபபிடும் ரபாது �ல்வி 
அவைவில் இவ வலயம் மி� உயர்வா� உள்ளது. 
இதன் ைவ்றமு� இர�சியமும் ஊக�ைளித்தல்தான் 
என்்றால் மிவ�யா�ாது.
 ைட்ைக�்ளபபு ைத்தி �ல்வி வலயம் 
ைாத் திரைல்ல ஏவனய �ர�ாதர இனத்தவர்�ள 
இன்று �ல்வி அவைவில் கபறும் கபறுரபறு� 
வ்ளயும் நீங்�ள ஒபபிட்டுப பார்க�லாம். ஆனால் 
எைது தமிழ் ைாணவர்�ள ஆரம்ப �ாலத்தில் 
�.கபா.த உயர்தரத்தில் சி்றந்த கபறுரபறு�வ்ளப 
கபற்்றாலும், தற்ரபாது நவீன கதாைர்பாைல் 
�ாதனங்�ளின் ரைா�ம், அதி� ரபாவதவஸ்துப 
பாவவன ைற்றும் கபாரு்ளாதார ரீதியான பின்ன 
வைவு ரபான்்றவற்்றால் இன்று கபறுரபறு�ளில் 
பின்தங்கிய நிவலயில் உள்ளனர்.
 அதுைட்டுைல்லாைல், ஏவனய �ர�ாதர 
இன ைதஸ்தாபனங்�ள �ல்விக�ா� வழங்கும் 
ஊககுவிபபில் அவர ைைங்கு கூை எைது இந்து 
ஆலய ங்�ர்ளா இந்து ைத நிறுவனங்� ர்ளா வழங்கு 
வதில்வல. கவறுைரன திருவிழாக�ளுககும் 
வாண ரவடிகவ��ளுககும் இலட்�க �ணக�ான 
பணத்வத ரபாட்டி ரபாட்டு க�லவிடுகின்்றனர்.

 இந்நிவலயில், கபாரு்ளாதார ரீதியில் 
இைர்படும் தமிழ் ஏவழ ைாணவர்�ள எத்தவன 
ரயா ரபர் இன்றும் இருந்த வணணரை உள்ள 
னர். அவர்�ளுககு கபாரு்ளாதார ரீதியில் உதவி 
வழங்கினாரல ரபாதும் தமிழ்ச �மூ�ம் �ல்வி 
யவைவில் உச�த்திற்குச க�ன்றுவிடும்.
 ரைலும் எைது �ர�ாதர ைத நிறுவனங்�ள 
உயர்தர �ணித, விஞ்ஞான பாை ஆசிரியர்�வ்ள 
க�ாழும்பு ைற்றும் கவளி ைாவட்ைங்�ளிலிருந்து 
ைட்ைக�்ளபபிற்கு வரவவழத்து அவர்�ளின் �மூ� 
த்திற்�ா� பிரத்திரய� வகுபபுக�வ்ள நைத்துகின் 
்றனர்.
 ரைலும் வார இறுதி நாட்�ளில் கபற் 
ர்றாரும் ைத நிறுவனங்�ளுககுப கபாறுபபானவர் 
�ளும் தங்�ள �மூ�த்தின் �ல்விக�ா� ரைல் ைா�ா 
ணம் ைற்றும் கவளி இைங்�ளுககு ரபருந்து�ள 
மூலம் பிளவ்ள�வ்ள அவழத்துச க�ன்று �ல்வி 
பு�ட்டுகின்்றனர்.
 அத்துைன் வறுவையான பிளவ்ள�ள 
படிபபதற்கு ைாதம் ரதாறும் புலவைப பரிசில் 
�ள வழங்குகின்்றனர். ந�ர்பபு்றங்�ளில் தங்கி 
�ல்வி �ற்பதற்கு தங்குமிைங்�வ்ள ஏற்படுத்திக 
க�ாடுககின்்றனர். ரைலும் ரவவல வாய்பபுக�ள, 
ரபாட்டிப பரீட்வ��ள பற்றிய விழிபபுணர்வு�வ்ள 
உைனுககுைன் �மூ� வவலத்த்ளங்�ளில் குழுக 
�்ளாககியும், �ைய ஆராதவன�ளின் பின்னரும் 
ைக�ளுககுப பரபபுகின்்றனர்.
 ஆனால் எைது தமிழரிைம் சுயநலமிக� 
தன்வையும் கபாரு்ளாதார ரீதியில் உயர்வானவர் 
�ள அவர்�ளின் பிளவ்ள�வ்ள ைாத்திரம் கவளி 
நாடு�ளில் படிக� வவபபதும் ஏவனய ஏவழத் 
தமிழ் ைாணவர்�ளின் �ல்வி பற்றி சிந்திக�ாத 
தன்வையும் �ாணபபடுகின்்றது. ரைலும் தமிழர் 
ைத்தியில் �ல்விக�ான ஊககுவிபபு வழங்கும் 
தன்வையும், ைாணவர்�ளுககு விழிபபுணர்வூ 
ட்டும் தன்வையும் ஏவனய �ர�ாதர �மூ�த்துைன் 
ஒபபிடும் ரபாது குவ்றவா�ரவ உள்ளது.
 ஓரிரு தமிழ்ச�மூ� அவைபபுக�ள �ல்வி 
பற்றிய விழிபபுணர்வு�வ்ள ைற்றும் நிதி உதவி 
�வ்ள வழங்கினாலும் அவவ நம் �மூ�த்திற்குப 
ரபாதுைானதா�க �ாணபபைவில்வல. இவவா 
்றான நிலவை�ளின் �ாரணைா�ரவ எைது ைாண 
வர்�ளின் பல்�வலக�ழ� அனுைதி குவ்றவான 
�தவீதத்தில் �ாணபபடுகின்்றது. இந்நிவல கதாை 
ர்ந்தால் குறிபபிட்ை சில வருைங்�ளில் எைது தமிழ் 
ைாணவர்�ள உயர்ந்த பல பதவி�ளில் அங்�ம் 
வகிக�முடியாத துர்பபாககிய நிவலககு தள்ளப 
படுவர்.
 ஆ�ரவ ைட்ைக�்ளபபா� இருந்தாலும் �ரி 
தமிழ் ைாவட்ைங்�ள எதுவா� இருந்தாலும் �ரி 
எைது தமிழ் ைாணவர்�ளின் முன்ரனற்்றத்திற்�ா� 
வ�வ ஆலயங்�ள, தமிழ் �ங்�ங்�ள, தமிழர் 
அவைபபுக�ள, க�ல்வந்தர்�ள, அரசியல்வாதி�ள 
ரபான்ர்றார் கபாரு்ளாதார ரீதியிலும் �ல்வியல் 
ரீதியிலும் உங்�்ளால் இயன்்ற ஊககுவிபவப வழ 
ங்கி எைது தமிழ் ைாணவர்�ளின் உயர்ந்த �ல்வி 
அவைவிற்கு வழி�ாட்டுங்�ள.
 
 “ஊககுவிப்்ப ்கல்வியின் கவறறி”
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 ஒருவரின் ‘தாய்கைாழி’ அல்லது ‘நாவின் 
தாய்’ என்பவத,  ஐககிய நாடு�ள �வப அவர் 
தனது மி� இ்ளவைக �ாலத்தில் ரப�த் கதாைங்கிய 
கைாழி என்று இரத்தினச சுருக�ைா� வி்ளககுகி்றது. 
தாய்கைாழி என்பது ஒரு கைாழியா�ரவ கதான்வை 
முதல் �ருதபபட்டு வந்தாலும், பன்கைாழி�ள 
ரபசும் பல்�லாச�ார குடும்பப பின்னணியில் 
வ்ளரும் குழந்வத�ள இரு கைாழி�வ்ளத் தம் 
இ்ளவை கைாழியா� அ�பபடுத்திக க�ாளளுதல் 
இயல்பு நிவலயா� உள்ளது. இதனால் இரணடு 
கைாழி�ள தாய்கைாழி�்ளா� ைாறிவிடும் நிவல 
யில் எந்த கைாழி அந்தக குடும்பத்தால் அதி�ம் 
பயன் படுத்தபபடுகி்றரதா அதில் குழந்வத கபரு 
வ்ளர்சசி கபற்று ைற்வ்றய கைாழி வழககி்றந்து 
ரபாய்விடும் அபாயம் இயல்பாகி்றது.
 ஒருகைாழி அழியும் கபாழுது கவறுைரன 
அம்கைாழியின் க�ாற்�ளும் அசக�ாற்�ளுக�ான 
கபாருள�ளும் ைட்டும் அழியவில்வல அந்த 
கைாழி ரபசிய இனத்தின் அவையா்ளம், கதான் 
வைமிகு வரலாறு, கபருவைமிகு ைனிதக �லாச 
�ாரம் அவனத்தும் அதனுைன் ர�ர்ந்து அழிகின் 
்றன. இதனாரலரய ரத� இனங்�வ்ள ஆககிரமி 
பபுச க�ய்யும் ரைலாணவை�ள தங்�ள நாடு 
�ளில் ஒருகைாழிக க�ாளவ�வயக க�ாணடு 
வந்து அத்ரத� இனத்தின் இருபபிவனரய அழித்து 
அம்ைக �வ்ளயும் அவர்�ளின் ைணவணயும் 
அடிவை க�ாளகின்்றன. இதனால் தாய்கைாழி 
என்பது ஒரு ைனிதனின் ைனித உரிவை�ளின் படிக 
�ல்லாகி்றது.
 ஒரு குழந்வத வ்ளரும் நாட்டில் ஒரு 
கைாழிக க�ாளவ�வய அரசு முன்கனடுககும் 
ரபாககு இருபபின் அரசின் ஆட்சி கைாழிரய 
குழந்வதயின் வழககு கைாழியா�ப பு்றத் ரதவவ 
�்ளாலும் பு்றக�வர்சசி�்ளாலும் ைா்ற ைா்ற குழந்வத 
யின் தாய் வழி கைாழி அந்தக குழந்வதககு வழக 
கி்றந்த கைாழியாகி விடும். இதவன ஒரு கைாழி 
யின் அழிவுக�ான பு்றக�ாரணியா� ஐககிய நாடு 
�ள �வபயின் �ல்வி, அறிவியல் ைற்றும் �லாச 
�ாரத்திற்�ான அவனத்துல� அவைபபு சுட்டிக 
�ாட்டியுள்ளது.
 அரத ரவவ்ள, இவ அவைபபு கபற்ர்றார் 
�ள தங்�ள குழந்வத�ள தாய்கைாழியிவனப 
ரபசுவதில், எழுதுவதில், வாசிபபதில் �ாட்டிவரும் 
எதிர்ைவ்றயான ரபாகர� ஒரு தாய் கைாழியின் 
அழிவுக�ான உட்�ாரணியா�த் கதாைர்கி்றது என 
வும் எச�ரிபபு க�ய்துள்ளது.
 உலக�ங்கும் ஐரராபபிய �ாலனித்துவ 
ஆட்சிக �ாலத்தில், குறிபபா� ஆங்கில �ாலனித் 
துவ ஆட்சி நிலவிய நாடு�ளில் ஆங்கிலம் 
ஆட்சி கைாழியாக�பபட்ைதின் விவ்ளவா�வும் 
வர்த்த� கைாழியா�, அறிவியல், கதாழில்நுட்ப 
கைாழியா� ஊககுவிக�பபட்ைதன் விவ்ளவா� 
வும் ஒருகைாழிக க�ாளவ� ரநரடியா�வும் 
ைவ்றமு�ைா�வும் நவைமுவ்றபபடுத்தபபட்டு 
ஆசிய, ஆபிரிக�, அகைரிக�, அவுஸ்திரரலிய தாய் 

கைாழி�ள பல்லாயிரக �ணககில் வழககி்றந்த 
வரலாற்வ்ற உலகு பதிவு க�ய்துள்ளது. �ாலனி 
த்துவ �ாலத்தின் பின்னரும் ஒருகைாழிக க�ாளவ� 
வயப புதிய �ால னித்துவைா�த் தனது ைக�ள 
ரைல் திணித்த இலங்வ� ரபான்்ற பல நாடு�ளில் 
இன்றும் அந்த நாடு�ளின் கபரும்பான்வையினர் 
அல்லாத ரத�ைக�ளின் தாய்கைாழி�ள கதாைர்ந்து 
அழிக�பபட்டு வருகின்்றன.
 இந்நிவலயில் இன்று உலகில் 7000 முதல் 
8000 வவரயான கைாழி�ள �ாணபபட்ைாலும் 
200ககு உட்பட்ை கைாழி�ர்ள நாடு�ளில் ரதசிய 
கைாழி�்ளா� அங்கீ�ரிக�பபட்டுள்ளன. சிலநூறு 
கைாழி�ர்ள ைக�்ளால் நா்ளாந்த வாழ்வில் அவர் 
�்ளால் வி்ளங்கிப ரப�பபட்டு வருகின்்றன. 
இதன் விவ்ளவா�க �ைந்த முன்னூறு ஆணடு 
�ளில் ஆ்றாயிரத்துககு ரைற்பட்ை கைாழி�ள 
உலகில் இருந்து ைவ்றந்து விட்ை வரலாற் வ்றயும், 
இன்றுள்ள கைாழி�ளிலும் அவரவாசி கைாழி�ள 
அழிந்து க�ாணடு ரபாகின்்ற �ை�ால வரலாற்வ்ற 
யும், 2010ஆம் ஆணடின் உல� கைாழி�ளின் 
வவரபைத்தின் படி 1950 முதல் 2010ககு இவை 
யான 60 ஆணடு �ாலத்தில் 2500 கைாழி�ள இ்றந்து 
க�ாணடும் 230 கைாழி�ள இ்றந்து விட்ைது ைான 
வரலாற்வ்றயும், தற்கபாழுது இரணடு வாரங் 
�ளுககு ஒரு கைாழி அழிவுறும் ரவ�த்வதயும் 
யுகனஸ்ர�ா பதிவுக�ய்துள்ளது.
 இந்நிவலயில் உலகில் தாய்கைாழி�ள 
அழிந்து வரும் அபாயத்வத நீககுவதற்�ான அவன 
த்துல�க �ைபபாட்டின் கவளிபபாைா�ரவ உல 
�த் தாய்கைாழித் தினத்வத ஐககிய நாடு�ள �வப 
21ம் நூற்்றாணடின் கதாைக�ைா� 2000ஆம் ஆணடு 
முதல் க�ாணைாடி வருகி்றது. 1952ஆம் ஆணடு 
கபபரவரி 21ஆம் நாள பாகிஸ்தானின் ஆட்சியில் 
இருந்த வங்�்ளாப பிரரத�த்தின் ைாக�ாப பல் 
�வலக�ழ�த்தில் வங்�ா்ள கைாழிக�ான உரிவை 
யிவனக ர�ாரி பல்�வலக�ழ� ைாணவர்�ள 
ஆர்பபாட்ைம் க�ய்த கபாழுது 4 ைாணவர்�ள 
க�ான்்றழிக�பபட்ை துயர வரலாற்வ்ற மீளநிவன 
விககும் வவ�யில் ஒவகவாரு ஆணடும் இத் 
தினத்வத உல� தாய்கைாழித் தினைா� ஐககிய 
நாடு�ள �வப பிர�ைனபபடுத்தி க�ாணைாடி 
வருகி்றது. 16.05.2007இல் ஐககிய நாடு�ள கபாதுச 
�வபயின் A/RES/61/266  இலக�த் தீர்ைானம் உலகில் 
உள்ள ைக�்ளால் பயன்படுத்தபபடும் கைாழி�வ்ள 
நிவலபபடுத்தவும் பாது�ாக�வும் ரவணடுகைன 
உல� நாடு�ளுககு அறிவித்தது.
 இன்று உல�த் தாய்கைாழி தினத்வத 
தமிழர்�்ளாகிய நாமும் க�ாணைாடும் இவரவவ்ள 
யில், இ்றந்து க�ாணடிருககும் கைாழி�ளில், 
தமிழ்கைாழிவயயும் உலகின் கைாழி�ளின் 
வவரபைம் சுட்டிக�ாட்டியுள்ளவைவய நாம் 
சிந்திக� ரவணடியுள்ளது. எவவ்ளவுதான் மின் 
எணணியலில் தமிழ் கைாழி சி்றபபுற்்றாலும், 
உலக�ங்கும் ஈழத்தமிழர்�ள உலகின் முககிய 
ந�ரங்�ளில் எல்லாம் அரசியல் பு�லிை வாழ்வின் 
வழி பரந்து வாழ்ந்து அந்த அந்த நாடு�ளின் 
இனத்துவச சிறுபான்வைக குடி�்ளாகி இன்று 
தமிழ் உல�கைாழியா�ப பரிணாைம் அவைந்து 
வந்தாலும், தமிழ்ப கபற்ர்றார்�ள தங்�ள கைாழி 
வயத் தங்�ள பிளவ்ள�ளின் மி� இ்ளவைக�ாலப 
ரபசசு கைாழியா�வும் இ்ளவைக�ால வழககு 

கைாழியா�வும் ஈழத்திலும், தமிழ�த்திலும், தாங் 
�ள வாழும் நாடு�ளிலும் வழககு கைாழியா�த் 
கதாைராது ரபானால்,  தமிழ்கைாழி உலகில் அழி 
ந்து விைககூடிய கைாழி� ளின் பட்டியலில் இைம் 
கபற்றுக க�ாணரை இருககும்.
 ரைலும் ஈழத்தமிழர்�ளுககுத், தங்�ள தாய் 
கைாழியின் அழிவுககு 1956 முதல் இன்று வவர 
ஈழத்தில் சிங்�்ள கபௌத்த ரபரினவாத அரசுக�ள 
ஒருகைாழிக க�ாளவ� மூலம் திட்ைமிட்டுச 
க�ய்து வரும் க�யற்பாடு�வ்ள உலகுககு எடுத்து 
வரககும் கபரும் கபாறுபபும் �ைவையும் இன் 
வ்றய தினத்தில் உணடு.
 சிங்�்ள கபௌத்த ரபரினவாதம் 1956ஆம் 
ஆணடின் சிங்�்ளம் ைட்டும் �ட்ைம் என்னும் 
ஒருகைாழிக க�ாளவ�வயப பிர�ைனம் க�ய்து 
ஈழத்தமிழர்�ளின் தாய்கைாழி அழிபபுச க�யற் 
திட்ைத்வத கதாைங்கியது.
64 ஆணடு�்ளா�த் கதாைரும் அந்த ஈழத்தமிழர் 
தாய்கைாழி அழிபபுத் திட்ைத்தின் உச�ைா� 
இன்று ர�ாட்ைபாய இராேபக� அரசு கவளிப 
பவையா�ரவ “ அரப ரட்ை (எங்�ளுவைய நாடு), 
அரப ோதிய (எங்�ளுவைய இனம்), அரப ஆ�ைய 
(எங்�ள ைதம்) ” என்று சிங்�்ள கபௌத்த நாைா� 
இலங்வ�வய அறிவித்துள்ளது.
 அத்துைன் தமிழ் ைக�ளின் �னநாய�த் 
திவன ைறுத்து சிங்�்ள கபௌத்த கபரும்பான்வை 
யினரால் ஏற்றுகக�ாள்ளபபை ைாட்ைா என்பத 
னால், எந்த அரசியல் அதி�ாரப பரவலாக�வலயும் 
தமிழர்�ளுககுச க�ய்ய இயலாது என இந்திய 
ைத்திய அரசுககுத் தன் அர� அதிபர் மூலமும் தன் 
பிரதைர் மூலமும் உறுதியா� எடுத்துவரத்துள்ளது.
 கதாைர்ந்து அகைரிக�ாரவா ஐககிய நாடு 
�ள ைனித உரிவை ஆவணய�ரைா ைனித உரிவை 
�வ்ள மீ்ளப ரபணுதல், யுத்தத்தின் பின்ன ரான 
ைாற்று நீதிவய உருவாக�ல் என்பனவற்றின் 
அடிப பவையில் சிறிலங்�ா இராணுவத்தால் வலி 
ந்து �ாணாைல் ஆக�பபட்ைரைாருக�ான கபாறு 
பபுககூ்றல், நீதி வழங்�ல், அவர்�ளின் கிட்டிய 
குடும்ப உறுபபினர்�ளின் புனர்வாழ்வு என்பன 
வற்றுக�ான வழி�ாட்ைல்�வ்ளச க�ய்ய இயலாது 
எனவும் துணி�ரைா�ச சிறிலங்�ாவுக�ான ஐககிய 
நாடு�ள �வபயின் பிரதிநிதி மூலம் எடுத்துச 
க�ால்லி, நீதியானதும் பாராபட்ை�ைற்்றதுைான 
�ட்ைத்தின் ஆட்சிவய சிறிலங்�ாவில் அனுைதிக� 
முடியாகதனச க�யற்பட்டு வருகி்றது.
 இச சூழலில், சிறிலங்�ா அர�ாங்�த்தின் 
இத்தவ�ய க�யல்�்ளால் அர�ற்்ற ரத� இனைா�த் 
தவிககும் ஈழத்தமிழர்�ளின் தாய்கைாழி சிறி 
லங்�ாவால் அழிக�பபட்டு வருவவதத் தடுத்து, 
�ாககும் கபாறுபபு உல� நாடு�்ளதும் உல� 
அவைபபுக�்ளதும் �ைவை என்பவத இந்தத் தாய் 
கைாழித் தினத்தில் உலக�ங்கும் உள்ள ஈழத் 
தமிழர்�ள தாங்�ள வாழும் நாடு�ளின் ைக�ளு 
ககும் அரசுக�ளுககும் எடுத்துவரக� ரவணடும்.
 அரத ரநரத்தில் 1956 முதல் இன்று வவர 
ஈழத்தில் தாய்கைாழிவயப பாது�ாபபதற்�ா� 
உயி ரிழந்த நூற்றிகயழுபத்தா்றாயிரத்திற்கு ரைற் 
பட்ை  ஈழத்தமிழர்�வ்ளயும், பல இலட்�க �ணக 
கில் உைவை�வ்ளயும் வாழ்வவயும் வாழ்ந்த 
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இந்தியாவில் தற்ரபாது �வனத்வத ஈர்பபது 
குடியுரிவைத் திருத்தச �ட்ைத்திற்கு எதிரா� ைக�ள 
நைத்தி வரும் ரபாராட்ைரையாகும். இந்தியா 
வில் எல்ரலாவரயும் ரப� வவபபதுைன், உல� 
ைக�வ்ள ஒரு�ணம் திரும்பிப பார்க�வும் 
வவககின்்றது. 
 இந்த குடியுரிவைத் திருத்தச �ட்ைம் 
இறுதியா� �ைந்த ஆணடு டி�ம்பர் ைாதம் 09ஆம் 
தி�தி   ைத்திய உளதுவ்ற அவைச�ர் அமித்்ாவி 
னால் பாராளுைன்்றத்தில்   நிவ்றரவ ற்்றபபட்ைது. 
அத்துைன் 11 டி�ம்பர் 2019 அன்று ரலாக�பாவிலும் 
நிவ்றரவற்்றபபட்ைது.  இந்த குடியுரிவைத் திருத்தச 
�ட்ை ைர�ாதவால் ஈழத் தமிழர்�ளும், இஸ்லாமிய 
ைதத்தவருரை பு்றக�ணிக�பபட்டிருந்தனர்.
 இதவனயடுத்து, இந்தியாவின் பல இைங் 
�ளிலும் ரபாராட்ைங்�ள கவடித்தன. இஸ்லாமிய 
ைதத்தவர்�ள ரபாராட்ைத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர். 
வை இந்தியாவிலும் குடியுரிவைத் திருத்தச �ட் 
ைத்திற்கு எதிரான ரபாராட்ைங்�ள கவடித்தன. 
கைல்லி ்ாஹீன் பாக இல் கதாைர்ந்து இரணடு 
ைாதங்�வ்ளக �ைந்தும் ரபாராட்ைம் நவைகபற்று 
வருகின்்றது.
 அரதரவவ்ள தமிழ�ம் ைற்றும் புதுசர�ரி 
யிலும் ரபாராட்ைங்�ள நவைகபற்்றன.   2 ைாதங் 
�ளிற்கும் ரைலா� ஏரதா ஒரு வடிவில் ரபாராட்ைம் 
நி�ழ்ந்த வணணரை இருககின்்றது. குடியுரிவைத் 
திருத்தச �ட்ைம் வாபஸ் கப்றபபை ரவணடும், 
இந்த ைர�ாதா �ட்ை�வபயில் நிவ்றரவற்்றபபை 
ரவணடும்  என்பரத அவர்�ளின் ர�ாரிகவ�யா� 
உள்ளது.
 இதனிவைரய �ைந்த 14ம் ரததி க�ன்வன 
வணணாரபரபட்வை லாலாகுணைா பகுதியில் 
ஆயிரத்துககும் ரைற்பட்ை இஸ்லாமியர்�ள குடி 
யுரிவை திருத்த �ட்ைத்வத திரும்பகப்ற வலியு 
றுத்தி ரபாராட்ைம் நைத்தினர். இந்தப ரபாரா 
ட்ைத்தில் ஆண�ள, கபண�ள, குழந்வத�ள 
என முழுக குடும்பத்தவர்�ளும் இரவு ப�லா� 
கதாைர்ந்து ரபாராடினர்.
 ரபாராட்ைக�ாரர்�ள தங்�ள �ருத்துக� 
வ்ளக கூறும் ரபாது, தாங்�ள தங்�ளுக�ா� 
ைட்டும் ரபாராைவில்வல. இந்தச �ட்ைத்தால் 
பாதிக�பபட்டுள்ள ஈழத் தமிழர்�ளுக�ாவும், பி்ற 
ைதத்தவர்�ளுக�ா�வும் ர�ர்த்ரத ரபாராட்ைத்வத 
நைத்துவதா� கூறினர். ரபரணியில் ரதசியக 
க�ாடிவய ஏந்திய வணணம் ரபாராட்ைத்தில் ஈடு 
பட்ைனர். கபாது ைக�ளுகர�ா அல்லது ரபாககு 
வரத்திற்ர�ா இவையூறு க�ய்யாதவாறு அவைதி 
யா� இந்தப ரபாராட்ைம் நவைகபற்்றது.
  14ஆம் தி�தி இரவவயும் �ைந்து ரபாரா 
ட்ைம் கதாைர்ந்ததால் ரபாராட்ைக�ா ரர்�வ்ள 
�வல ந்து ரபாகுைாறு �ாவல்துவ்றயினர் ர�ாரி 
கவ� விடுத்திருந்தனர். அவத கபாருட்படு த்தாது 
ரபாராட்ைத்தில் ைக�ள ஈடுபட்டிருந்தனர். 
இதன் ரபாது �ாவல்துவ்றயினவர ரநாககி 
கபாதுைக�ளிவைரய இருந்து �ற்�ள வீ�பபட் 
ைதா� கூ்றபபட்ைது.  இதில் 3 �ாவலர்�ள 
�ாயைவைந்ததா� கதரிவிக�பபட்ைது. இதவனய 

டுத்து அங்கு �ாவல்துவ்றயினர் 
கபருை்ளவில் குவிக�பபட்ைனர். 
ரபாராட்ைக�ாரர்�ள மீது ரபாலீ 
�ார் தடியடி நைத்தினர். இதில் 
ஆண�ள, கபண�ள உளபை ஏரா்ள 
ைாரனார் படு�ாயம் அவைந் 

தனர். 120 ரபருககும் அதி�ைானவர்�ள வ�து 
க�ய்யபபட்ைார்�ள. இந்தச க�ய்தி கவளியில் 
பரவத் கதாைங்கியதும், க�ன்வனயில் ஆலந் 
தூர், கிணடி, அணணா�ாவல, அணணா ந�ர், 
க�ங்குன்்றம் ரபான்்ற இைங்�ளில் வ�தா னவர் 
�வ்ள விடுதவல க�ய்யக ர�ாரியும், இந்த �ம்ப 
வத்திற்கு �ணைனம் கதரிவித்தும் இஸ்லாமியர் 
�ள ரபாராட்ைத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். 
 பின்னர் �ாவல்துவ்றயினருைன் நைத்திய 
ரபசசுவார்த்வதவயயடுத்து வ�தானவர்�ள 
இரரவ விடுதவல க�ய்யபபட்ைனர்.   பின்னர் 
இந்தச  �ம்பவத்வதக �ணடித்து தமிழ�ம் ைதுவர, 
ரவலூர், திருகநல்ரவலி, �ன்னியாகுைாரி, ர�ாய 
ம்புத்தூர் ஆகிய பகுதி�ளிலும் ரபாராட்ைம் 
நவைகபற்்றது. 

இராைநாதபுரம், தூத்துககுடி, கநல்வல 
ைாவட்ைங்�ளில் ரபாராட்ைத்தில் ஈடுபட்ை 
ரபாராட்ைக�ாரர்�ள  வ�தானவர்�ள விடுதவல 
க�ய்யபபட்ைதும் தங்�ள ரபாராட்ைத்வத 
நிவ்றவு க�ய்து க�ாணைனர்.
 ரைலும் ரபாராட்ைம் நவைகபற்்ற ரபாது, 
ர�ாவவயிலும், வணணாரபரபட்வையிலும் 
இரணடு ர�ாடி�ளுககு திருைணம் நவைகபற் 
்றது. இரதரவவ்ள 19ஆம் தி�தி  வணணாரப 
ரபட்வை ரபாராட்ைக�ாரர்�ள தவலவைச 
க�யல�த்வத முற்றுவ�யிடும் ரபா ராட்ைத் 
திற்கு ஆயத்தைானார்�ள. அரதரபால் அவன 
த்து ைாவட்ை தவலந�ரங்�ளிலும் ைாவட்ை 
ஆட்சியர் அலுவல�ங்�வ்ள முற்றுவ�யிடும் 
ரபாராட்ைத்திற்கும் ஒழுங்கு�ள ரைற் க�ாள்ளப 
பட்ைது. இந்தப ரபாராட்ைத்தில் 23 முஸ்லிம் 
அவைபபினர் பங்கு க�ாணடிருந்தனர். ஆனால் 
தவலவைச க�யல� முற்றுவ� ரபாராட்ைத்துககு 
உயர் நீதிைன்்றம் தவை விதித்தது. இருந்தும் 
ரபாராட்ைம் குறித்த தினத்தில் நவைகபறும் என 
முஸ்லிம் அவைபபினர் அறிவித்தனர். தவலவைச 
க�யல� முற்றுவ�ப ரபாராட்ைத்தில் பங்குபற்்ற 
30 ஆயிரத்திற்கும் ரைற்பட்ரைார் கூடினர். 
 ரபாராட்ைத்வதக �ட்டுபபடுத்த 15 
ஆயிரம் �ாவல்துவ்றயினர் குவிக�பபட்ைனர். 
ர�பபாக�ம் முழுவதும் �ாவல் துவ்ற �ட்டுப 
பாட்டிற்குள க�ாணடு வந்தனர். 5 ஆயிரம் �ாவலர் 
�ள 60 வீடிரயா ர�ைரா, 20 �ண�ாணிபபு ர�ைரா, 
5 டிரரான் ர�ைரா ஆகியவவ பாது�ாபபில் 
ஈடுபடுத்தபபட்ைன. சிவில் உவையில் பவையினர் 
பணியில் ஈடுபடுத்தபபட்ைனர். �ட்ை�வப 

கூட்ைத்கதாைர் நவைகபறும் ரபாது இந்தப 
ரபாராட்ைம் ஒழுங்கு பிரசசிவனவய ஏற்படுத்தும் 
என �ாவல்துவ்றயினரால் எதிர்பார்க�பபட்ைது.
 ஆனால் ரபாராட்ைக�ாரர்�ள மி�வும் 
அவைதியான முவ்றயில், �ாவல்துவ்றயினரு 
கர�ா, கபாது ைக�ளுகர�ா  தவை�ள ஏற்படுத் 
தாதவாறு ரபாராட்ைத்தில் ஈடுபட்ைனர். ரபாரா 
ட்ைக�ாரர்�ள க�ல்லும் வழி�ளில் �ாவல் 
துவ்றயினர் முளரவலி அவைத்திருந்தனர். தவல 
வைச க�யல�த்வத சுற்றி பாது�ாபபு பலபபடு 
த்தபபட்டிருந்தது. தவலவைச க�யல�த்திற்கு 
அணவையா� ர�பபாக�ம் ரயில் நிவலயம் அருர� 
உள்ள �ாவலயின் இருபக�மும் ைறித்து தடுபபு�ள 
அவைத்திருந்தனர். ரபாராட்ைக�ாரர்�ளிவைரய 
�ல�த்வத ஏற்படுத்த சிலர் முயற்சி க�ய்ததா�வும் 
கூ்றபபடுகின்்றது. எனினும் ரபாராட்ைக�ாரர்�ள 
அவைதிவய ரபணிக �வைபபிடித்தனர். 
 ர�பபாக�ம் வவர க�ன்்ற ரபாராட்ைக 
�ாரர்�ள நீதிைன்்றத் தவை இருபபதால், அவத மீ்ற 
விரும்பாது ரதசிய கீதம் பாடியதுைன், தங்�ளின் 
தவலவைச க�யல� முற்றுவ�ப ரபாராட்ைத்வத 
முடித்துக க�ாணைனர். ைத்திய அரசின் குடியு 
ரிவை �ட்ை திருத்தத்துககு எதிரா� தீர்ைானம் 
நிவ்றரவற்்ற வலியுறுத்தி தமிழ� �ட்ை�வபவய 
முற்றுவ�யிடும் ரபாராட்ைம் நைத்திய 20,000 
ரபர் மீது க�ன்வன திருவல்லிகர�ணி ரபாலீ�ார் 
வழககு பதிவு க�ய்துள்ளனர். 
 ரபாராட்ைம், ரபரணி நவைகபற்றுக 
க�ாணடிருந்த �ையம் எதிர்க�ட்சியினர் �ார்பில் 
எதிர்க�ட்சி�ள �ார்பான �ட்சி�ள வ�கயழுத்துப 
ரபாராட்ைம் ஒன்வ்ற ரைற்க�ாணடிருந்தனர். 
சுைார் 2ர�ாடிரய 10 இலட்�ம்  வ�கயழுத்துக�ள 
கப்றபபட்டு குடியரசுத் தவலவருககு அனுபப 
பபட்ைது. அக�டிதத்தில் இது கவறும் வ�கய 
ழுத்தல்ல. தமிழ� ைக�ளின் விருபபங்�ளும், 
உணர்வு�ளும் என்று �டிதம் எழுதப பட்டிருந்தது. 
 ரைலும் இந்தப ரபாராட்ைம், இந்திய 
ைத்திய அரசின் மீது கவளிநாடு�ள அழுத்தம் 
க�ாடுககும் நிவலககுத் தளளியுள்ளது. �ர்வரத� 
ைத சுதந்திரத்திற்�ான அகைரிக� ஆவணயம், 
இந்தியாவில் இஸ்லாமியர்�வ்ள நாைற்்றவர்� 
்ளாககும் �ட்ைங்�ர்ள இந்த குடியுரிவைத் திருத்தச 
�ட்ைைாகும் என எச�ரித்துள்ளது.
 அத்துைன் குடியுரிவைத் திருத்தச �ட்ைத் 
தால் ஏரா்ளைான சிறுபான்வையின ைக�ளுககு 
நாைற்றுப ரபாகும் நிவல ஏற்படும் என ஐ.நா. 
வருத்தம் கதரிவித்துள்ளது.
 எந்த நாடு எவதச க�ான்னாலும், வருத்தம் 
கதரிவித்தாலும், �ணைனம் கதரிவித்தாலும், 
இந்த முடிவு  இந்தியப பிரதைர் ரைாடியினால் 
எடுக�பபட்ைது. எனரவ இது �ட்ைாயைா� 
நவைமுவ்றபபடுத்தபபடும் என்பது கதட்ைத் 
கதளிவா�த் கதரிகின்்றது. உல� நாடு�ளும் 
தங்�ள பங்கிற்கு �வவல�வ்ள �ணைனங்�வ்ள 
கதரிவிக�லாம். ஆனால் இந்தியப பிரதைவரப 
கபாறுத்தவவரயில் தான் எடுத்த எந்த முடிவுரை 
�ரியானது என்பரத அவரின் முடிவு.
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  ணமய நீரராட்ை ஊை�ங் 
�ள சில நாடு�வ்ளயும் அதன் 
தவலவை�வ்ளயும் ரைா� ைா� 
சித்தரித்து வந்ததும் வருவதும் 

�ணகூடு. வையநீரராட்ை ஊை�ங்�வ்ள பற்றி 
புரிதல் இல்லாைல் இவற்வ்ற கதாைர்சசியா� 
வாசிபபவர்�ளும் இவவ பரபபுவர க�ய்யும் 
�ருத்துக�ளுககு அடிவையாகுவார்�ள என்பதும் 
�ணகூடு.

இம்வையநீரராட்ை ஊை�ங்�ள கபாய்த் த�வல் 
�ள பரபபினார்�ள, பரபபுவார்�ள என்பதும் இவத 
ஆழைா� வாசிபபவர்�ளுககு கதளிவா� கதரியும். 
ஈராககில் �தாம் ஹூர�ன் இர�ாயன ஆயுதங்�ள 
வவத்திருககி்றார் என்்ற பரபபுவரவயயும், அவவர 
ரபார்க குற்்றவாளி என்று தூககிலிட்ைவதயும், 
இன்று ஈராக நாட்டின் நிவலவைவயயும் நாம் 
ை்றக�லா�ாது. லிபியாவின் �ைாபி பற்றி வந்த 
அவதூறு�வ்ளயும் அவர் படுரைா�ைா� க�ாவல 
க�ய்யபபட்ைவதயும் இன்வ்றய லிபியாவின் 
நிவலவைவயயும் நாம் ை்றக�லா�ாது.
 இன்றும் இரத ஐ-அகைரிக�ா உலக�ங் 
கும் இராணுவ த்ளங்�ள அவைபபதில் �ண 
ணா� உள்ளது. எங்க�ல்லாம் நல்ல அரசு�ள 
இல்வலரயா, அவர்�வ்ள அவணத்து, அவர்�வ்ள 
“நைது க�ட்ைவர்�்ளா�” க�ாணைாடுவதும் 
கதாைர்ந்து நைந்து க�ாணரை இருககி்றது. ஒரு 
�ாலத்தில் ஐ-அகைரிக�ாவவ எதிரியா� பார்த்த 
இந்தியாவும் இன்று ஐ-அகைரிக�ாவின் இராணுவ 
கூட்ைாளியா� ைாறி வருகி்றது. இந்தியாவின் 
தவலவையில் க�ட்ைவர்�ள இருககி்றார்�ள 
என்பதுதான் இதிலிருந்து நாம் படிக� ரவணடியது.
இம்வையநீரராட்ை ஊை�ங்�ள ஈழத்தமிழர்�ளின் 
ஆயுதப ரபாராட்ை �ாலத்தில் அவர்�வ்ளப பற்றி 
கதாைர்சசியா� ரைா�ைா� சித்தரித்து வந்ததும், 
அதற்கு பல தமிழர்�ளும் தமிழர் அல்லாதவர் 
�ளும் அடிவையாகியதும் கதரிந்தரத. இறுதியில் 
என்ன நைந்தது? இபரபாது நைந்து க�ாணடிருக 
கி்றது என்பவத ஈழத்தமிழர்�ளுககு க�ால்லித் 
கதரிய ரவணடியதில்வல. இனியும் ஈழத்தமிழர் 
இந்த வையநீரராட்ை ஊை�ங்�ள பரபபும் �ருத்து 
க�ளுககு அடிவையா�ாைல் இருபபதுதான் இங்கு 
முககியைானது.
 முககியைா� இலங்வ� தீவில் உயிர்த்த 
ஞாயிறு தாககுதலும் அதன் அடிகயாற்றி 
கதாைரும் ஐ-அகைரிக�த் தவலயீடு�ளும் தரும் 
கதளிவவ தமிழர்�ள புரிந்து க�ாள்ள ரவணடும். 
இதற்�ா�த்தான் தாககுதல் நைத்தபபட்ைதா என்று 
�ந்ரத கிககும் அ்ளவுககு இந்த தவலயீடு�ள 
கதாைர்கின்்றன. இதுதான் உணவையா� இருந்தா 
லும் கூை ஆச�ரியபபடுவதற்கில்வல.
 இரணைாம் உல�ப ரபாருககு பின்னரான 
ஏவனய ஐ-அகைரிக� தவலயீடு�வ்ள பற்றி 
வில்லியம் பி்ளம் என்பவர் எழுதிய “நம்பிகவ� 

க�ாவல” என்்ற நூவலகயாட்டி இபபத்தியில் 
முன்னர் வந்த ஒரு கதாைரும் இதற்கு ஆதாரம். 
ரநாம் க�ாம்ஸ்கியும் இவதரயதான் “பரபபுவர 
ைாைல்” என்்ற நூலில் முதலில் விரிவா� 
வி்ளககினார்.
 இத்துவண ஆதாரங்�ள இருந்தும் உல 
கின் கபரும்பான்வை ைக�ள வையநீரராட்ை 
ஊை�ங்�ளின் �ருத்துக�ளுககு அடிவையா� 
இருபபவத எவவாறு புரிந்து க�ாள்ளலாம். 
இதற்கு பல �ாரணங்�ள க�ால்லலாம். அதி�ார 
வையங்�ளுககு ைனிதர் இயற்வ�யா�ரவ 
ஈர்க�பபடுவது இதில் முதன்வையான �ாரணம். 
இது இன்வ்றய வையநீரராட்ை ஊை�ங்�ளுககு 
ைட்டுைல்ல, �ாலம் �ாலைா� ைனிதர்�ள வாழ்ந்த 
பலவிதைான வாழ்கவ� முவ்ற�ளிலும் இதுதான் 
நைந்தது.

 ைனிதர்�வ்ள ஆட்டுவது கபாரு்ளாதார 
சுயநலத்திற்கும் அபபால் அதி�ார ஆவ�ரய 
என்று பல த�ாபதங்�ளுககு முன்னர் கபட்ரன்ட் 
ரஸ்�ல் எழுதி விட்ைார். அதி�ாரத்வத அவைய 
முடியாதவர்�ள அதி�ாரம் உள்ளவர்�வ்ள அணடி 
வாழ்வார்�ள.

 

இவவிையத்தில் ைனித குரங்கின வவ��வ்ள 
ஆய்வு க�ய்பவர்�ள க�ால்வவதயும் கதரிந்து 
வவத்திருபபது பயனுள்ளது. ைனித குரங்கின 
வவ��ள பற்றிய ஆய்வு�வ்ள ஆங்கிலத்தில் prima-
tology என்று குறிபபிடுவார்�ள. ைனிதர், சிம்பன்சி, 
கபாகனாரபா, க�ாரில்லா ைற்றும் ஒராங்குட்ைான் 
என ஐந்து வவ�யான ைனிதகுரங்கின வவ��ள 
அவையா்ளபபடுத்தபபடுகின்்றன.
 இவற்றின் பரிணாை வ்ளர்சசியின் �ால 
ங்�வ்ளயும் இவற்றின் ைரபணுக�வ்ளயும் 
அவதானித்து ைரபணுக�ளில் ைனிதருககு 
ஒரரய்ளவா�வும் கநருக�ைா�வும் இருபபது 
சிம்பன்சியும் கபாரனாரபாவும் என்கி்றார்�ள 
இந்த ஆய்வா்ளர்�ள. ைனித குரங்கினங்�ள 
எல்லாம் ைனிதவரப ரபாலரவ �மூ�ைா� 
வாழ்பவவ. சிம்பன்சி ஆணாதிக� �மூ�ைா�வும் 
கபாகனாரபா கபணணாதிக� �மூ�ைா�வும் 
வாழ்கின்்றன. சிம்பன்சி பற்றி ஆய்வா்ளர்�ள பல 

�ாலைா� ஆய்வு�ள ரைற்க�ாணடிருககி்றார்�ள. 
சிம்பன்சி �மூ� அரசியலில் ஆண�ளுககு 
அதி�ாரம் என்பது மி�வும் முககியைானது. 
அதற்�ா� க�ாவல�ளும் இைம்கபறும்.
 ைனிதருககும் அவவார்ற என்றுதான் 
பல �ாலைா� நம்பி வந்தார்�ள. ஆனால் ைனிதக  
குரங்கினங்�ளில் ைனிதர் ரபால ஏவனயவவ 
உல�்ளாவிய கதாைர்பு�ளுைனும் தங்கு நிவல 
�ளிலும் வாழவில்வல. இன்வ்றய ைனித 
இனத்தின் உல�்ளாவிய வாழ்கவ� முவ்ற புதியது. 
இருந்தாலும் ைனித ஆண�ளுககு அதி�ாரத்தின் 
முககியத்துவத்வத நாம் புரிந்து க�ாள்ள 
ரவணடும். இதற்கு ைா்றா� கபாரனாரபாக�ள 
�மூ�ம் கபண�ளின் கூட்கைாருவையில் 
தங்கியிருககி்றது. ைனித இனம் கபாகனாரபாக�ள 
ரபாலும் வாழமுடியும் என்று சில ஆய்வா்ளர்�ள 
�ருதுகி்றார்�ள.
 ரைவிட் ஸ்ரலான் வில்�ன் (David Sloan Wil-
son) என்்ற பரிணாை உயிரியல் (Evolutionary Biology) 
ஆய்வா்ளர் ரவக்றாரு ர�ாணத்தில் ைார்வினின் 
பரிணாை ர�ாட்பாட்வை ைரபணுக�ளின் பரிணா 
ைத்துககு அபபாலும் ரைலும் விவரிக�பபை 
ரவணடும் என்்ற �ருத்வத முன்வவககி்றார்.
 ைனிதர்�ள சிறு ைானிை �மூ�ங்�்ளா� 
ரைலும் பரிணாைம் அவைந்திருககின்்றன என்பது 

இவர் வவககும் ர�ாட்பாடு.
 இவற்றில் ஒத்துவழபபு அதி�முள்ள 
�மூ�ங்�ர்ள பாது�ாபபா� இருந்ததால் ஒத்துவழ 
பவப ரபாற்றும் �மூ�ங்�ர்ள பரிணாைத்தில் 
கவற்றிகபற்றுள்ளன. இதுரவ �ையங்�ள உரு 
வா� �ாரணம். ஆரம்ப �ாலத்தில் �ையங்�ள 
ஒத்துவழபவப வ்ளர்த்தன. இதனால் தான் �ைய 
ங்�ள அன்று ைானிை பரிணாைத்தில் இருந்துள்ளது. 
இது 10,000 ஆணடு�ளுககு முன்னர், விவ�ாயம் 
ஆரம்பிபபதற்கு முன்னர், ரதான்றிய பரிணாைம். 
அபரபாது ைனிதர்�ள சிறு �மூ�ங்�்ளா�ரவ 
வாழ்ந்தார்�ள. �வைசி 10,000 ஆணடு�ளில் 
கதாழில்நுட்ப வ்ளர்சசி�்ளால் உருவான ைனித 
�மூ�ம், �மூ�த்வத புரட்டிபரபாட்டுள்ளது.  

க�ாடரும்…
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 ்கைந்த சில வாரங்�்ளா� சிரியாவின் 
வைரைற்கு அகலபரபா �்ளமுவன ஒரு புதிய 
�ட்ைத்துககுள ந�ர்ந்துள்ளது. ரஷயா ைற்றும் 
ஈரான் நாட்டு பவை�ளின் உதவியுைன் சிரிய 
பவை�ள எம்4 ைற்றும் எம்5 கநடுஞ்�ாவல�வ்ள 
வ�பபற்றி அகலபரபாவவ முற்்றா� வ�பபற்றும் 
முயற்சி�வ்ள ரைற்க�ாணடு வருகின்்றன.
 
 இந்த கநடுஞ்�ாவல�ள தவலந�ர் ைைா 
ஸ்�ஸ் ைற்றும் லராகியா ஆகிய ந�ரங்�வ்ள 
இவணககின்்றது. இந்த பவை நைவடிகவ�யின் 
ரபாது ரைற்க�ாள்ளபபடும் க�றிவான வான் 
தாககுதல்�்ளால் கபருை்ளவான ைக�ள க�ால்லப 
பட்டுள்ளதுைன், பல எதிர்த்தரபபு பவையினரும் 
க�ால்லபபட்டுள்ளனர். 13 துருககி நாட்டு பவை 
யினரும் க�ால்லபபட்டுள்ளனர்.
 
 ஆயிரக �ணக�ான ைக�ள துருககிவய 
ரநாககி இைம் கபயர்ந்து வருகின்்றனர். இதவனத் 
கதாைர்ந்து துருககி நைவடிகவ�யில் இ்றங்கி 
யுள்ளது. அது தனது பவையினவர சிரியாவுககு 
ந�ர்த்தியுள்ளது. துருககிப பவையினர் அங்கு புதிய 
நிவல�வ்ள அவைத்து வருகின்்றனர். ரஷயா தைது 
விநிரயா� வழி�வ்ள முைக�லாம் என்்ற அச�ம் 
துருககிககு உணடு.

 அகலபரபா பகுதி ரபார் தவிர்பபு வவல 
யைா� 2017 ஆம் ஆணடு துருககி, ரஷயா ைற்றும் 
ஈரான் ஆகிய நாடு�்ளால் ஏற்றுகக�ா ள்ளபபட்ை 
பகுதியாகும். ஆனால் தற்ரபாது சிரியாப 
பவை�ள அதவனச சுற்றியுள்ள பகுதி �வ்ள 
வ�பபற்றியுள்ளன. ஒவகவாரு ந�ரம் வீழ்சசி 
யுறும்ரபாதும் பல ஆயிரம் ைக�ள துருககிவய 
அல்லது அகலபரபா பகுதிவய ரநாககி 
இைம்கபயர்கின்்றனர்.

 2018 ஆம் ஆணடு அகலபரபா பகுதி வய 
�ாபபாற்றிய துருககி, அங்குள்ள ஆயுதக குழுக� 
ளின் ஆயுதங்�வ்ள �வ்ளவதா� ரஷயாவுககு 
வாக�ளித்திருந்தது. ஆனால் துருககி தனது வாகவ� 
�ாபபாற்்றவில்வல. எனரவ சிரிய பவையினரின் 
தாககுதவல ரஷயாவும் தடுக� வில்வல.

 அகலபரபாவின் இழபபு துருககிககு 
ரபரழிவா� இருககும் என �ருதபபடுகின்்றது. 
அதாவது சிரியா எதிர்பபு பவையினரின் நைவடி 
கவ� முற்்றா� முறியடிக�பபடும். அது எதிர்�ால 
ரபசசுக�வ்ள ர�ளவிககுறியாககி விடும். சிரியா 
எதிர்பபு பவையினரின் பிரதான ஆதரவா்ளரா� 
துருககிரய உள்ளது. எனரவ இந்த இழபபு துருககி 

ககு இராேதந்திர இழபபாகும்.
 அது ைட்டுைல்லாது, 3 மில்லியன் 
ைக�ளும் துருககிககு அ�தி�்ளா� க�ல்ல ரநரிடும். 
அவர்�வ்ள பராைரிக� துருககியால் இயலாது. 
தனது 13 பவையினவர இழந்ததும் துருககிககு 
அழுத்தங்�வ்ள ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 சிரியப பவை�வ்ள துருககி எதிர்ககும் 
ரபாதும், அது ரஷயாவுைன் ரைாத விரும்ப 
வில்வல. 2015ஆம் ஆணடு ரஷயாவின் தாககுதல் 

விைானத்வத துருககி சுட்டு வீழ்த்தியவத கதாை 
ர்ந்து துருககியின் கபாருட்�வ்ள ரஷயா தவை 
க�ய்திருந்தது. அது துருககியின் கபாரு்ளாதா 
ரத்வத �டுவையா� பாதித்திருந்தது. அரத�ையம், 
ஐரராபபிய ஒன்றியரைா, அல்லது அகைரிக�ாரவா 
ரஷயாவுைனான ரைாதல்�வ்ள ஆதரிக�வில்வல.
அதன் பின்னர் கைாஸ்ர�ாவிைம் பகிரங்� ைன்னி 
பபுக ர�ட்ை துருககி உ்றவவ மீணடும் வ்ளர்த்துக 
க�ாணைது. தற்ரபாது அவர்�ளிைம் உள்ள உ்றவு 
2015ஆம் ஆணடு இருந்த உ்றவவ விை பலைானது. 
துருககியின் பிரதான வர்த்த� பங்குதாரர் ரஷயா. 
அவர்�ளின் வருைாந்த வர்த்த� கபாரு்ளாதாரம் 25 
பில்லியன் கைாலர்�ள.

 ஈரான் மீது அகைரிக�ா கபாரு்ளாதாரத் 
தவைவய விதித்த பின்னர் துருககியின் பிரதான 
எரிகபாருள விநிரயா�ஸ்தரா� ரஷயாரவ உள்ளது. 
ஐரராபபாவுக�ான ரஷயாவின் எரிகபாருள 
விநிரயா�த்தின் வழங்�ல் பாவதயா� துருககிரய 
உள்ளது. கதன்கிழககு ேரரபபிய நாடு�ளுக�ான  
வழங்�ல் பாவதவயயும் �ைந்த ைாதம் இரு நாட்டு 
தவலவர்�ளும் தி்றந்து வவத்துள்ளனர். 

 கைடிற்ரர்றனியன் பகுதியில் இைம்கப்ற 
வுள்ள இயற்வ�வாயு அ�ழ்வு நைவடிகவ�� 
ளுககு அகைரிக�ா கிறீஸ் நாட்டுககு ஆதரவு 
வழங்கியுள்ள நிவலயில் தனககு ரஷயா ஆதரவு 

தரும் என்்ற நம்பிகவ� துருககிககு உணடு.

 லிபியா விவ�ாரம் கதாைர்பிலும் இரு 
நாடு�ளும் ஒரு அணியில் நிற்கின்்றன, அவர்�ள 
எதிர்த்தரபபுககு ஆதரவு தருகின்்றன. லிபியா 
விவ�ாரத்தில் தற்ரபாது ரஷயா மி�வும் ஆர்வைா� 
உள்ளது.

 துருககி ரஷயாவிைம் இருந்து ரநட்ரைா 
வின் எதிர்பபுக�வ்ளயும் மீறி எஸ் 400 என்்ற அதி 

நவீன ஏவு�வணத் கதாகுதிவய 
வாங்கியுள்ளது. ரஷயாவின் 
எஸ்யூ-35 ைற்றும் எஸ்யூ-37 ர� 
நவீன ரபார் விைானங்�வ்ளயும் 
வாங்�வுள்ளது.

 எனரவ தற்ரபாது அகலப 
ரபா விவ�ாரத் தில் துருககிககு 3 
கதரிவு�ர்ள உணடு. முதலாவது 
கதரிவு, இதுரவ துருககிககு 
�ாத�ைானது, ரபார் தவிர்பபு 
வவலயத்வத ரபணுவதுைன், 
உைன்பாட் வையும் ஏற்றுகக�ா 
ளவது.

 இரணைாவது,   �்ளமுவன 
யில் இருந்து பின்வாங்கி சிரிய 
பவை�ள கநடுஞ்�ாவல�வ்ள 
வ�பபற்று வவத அனுைதிபபது. 
ஆனால் துருககி எதிர்த்தரபபுககு 
விைான எதிர்பபு ஆயுதங்�வ்ள 
வழங்கியுள்ளனர். அதன் மூலம் 
இரணடு உலங்குவானூர்தி�ள 

சுட்டு வீழ்த்தபபட்டுள்ளன.

 மூன்்றாவது, தனது வான் எதிர்பபு நைவடி 
கவ��ளில் ரஷய பவையினர் பாதிக�பபைாத 
வாறு தாககுதல்�வ்ள ரைற்க�ாள்ள ரவ ணடும்.

 இந்த நிவலயில் துருககிககு சில �மிகவ�� 
வ்ள அகைரிக�ா �ாணபித்துள்ளது. துருககிககு 
அகைரிக�ா தனது ஆதரவு�வ்ள கதரிவித்துள்ளது. 
துருககிவயயும், அதன் ரநட்ரைா கூட்ைணிவயயும் 
பின்தள்ள ரஷயா முயன்று வருகின்்றது.

 எனரவ எதிர்வரும் வாரங்�ள மி�வும் 
முககியத்துவம் வாய்ந்தவவயா� இருககும் என 
நம்பபபடுகின்்றது. ரஷயாவின் மீள பிரரவ�ம் 
என்பது ரைற்குல�த்தின் க�ாளவ��ளில் பல 
ைாற்்றங்�வ்ளக க�ாணடு வரலாம் என நம்பப 
படுகின்்றது என அஸ்ேசீரா க�ய்தி ஆய்வு கதரிவித் 
துள்ளது.
 சிறீலங்�ா விவ�ாரத்திலும் ரஷயா 
அதி� தவலயீடு�வ்ள அணவைக�ாலங்�ளில் 
ரைற்க�ாணடு வருவது குறிபபிைத்தக�து.
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இைத்வதயும் இழந்து தவிககும் ஈழத்தமிழ் ைக� 
வ்ளயும் நிவனவு கூருவதும் ஐககிய நாடு�ள 
�வபயின் �ைவையும் கபாறுபபும் என்பவத 
இந்நாளில் சுட்டிக �ாட்டுவதும் அவசியைாகி்றது.
 ரைலும் ஈழத்தமிழரின் தாய்கைாழிவய 
இ்றக�வவககும் இந்தப பு்றக�ாரணி�வ்ள ைாற் 
றியவைக�க கூடிய வழியில் அ�க�ாரணி�வ்ள 
யும் முன்கனடுத்தல் அவசியைாகி்றது. உலக� 
ங்கும் உள்ள ஈழத்தமிழர்�ள தங்�ள குழந்வத 
�ளுககு தமிழ்கைாழியில் அவர்�வ்ளச சிந்திக 
�ப பழககுதல் இதன் முதல் ரதவவயாகி்றது. 
ஒருவர் எந்த கைாழியில் சிந்திககின்்றாரரா 
அந்த கைாழிரய அவரால் தன் கைாழி என 
முன்கனடுக�பபடும். எனரவ தமிழ் கைாழிவய 
நா்ளாந்த வாழ்வில் ரப�, எழுத, வாசிக� 
இயலாத சூழலில் வாழும் பிளவ்ள�ளுககு 
அவர்�ளின் சிந்தவன தமிழ் வழி அவைந்தாரல 
அவர்�ளிவை தாங்�ள தமிழர்�ள என்்ற இனத்துவ 
அவையா்ளத் தனித்துவம் கதாைரும். தமிழ் ரப� 
எழுதத் கதரியாத தமிழ் இவ்ளயவர்�வ்ளரய 
கபரும்பான்வையா�க க�ாணை உல�த் தமிழர் 
�ளிவை தமிழ்த்தன்வை கதாைர்கி்றது என வும் 
இதுரவ அவர்�ளின் இனத்துவத்திவன ைற்்றவர் 
�ள தனித்துவைா�ப பார்க� வவககின்்றது என 
வும் ஆய்வா்ளர்�ள ஆய்வு�ள மூலம் கவளிபபடு 

த்தியுள்ளனர். இதுரவ தமிழினம் உலகில் 
அழியாது கதாைரும் என்பதற்�ான அறிவார்ந்த 
வி்ளக�ைா�வும் உள்ளது.
 ரைலும் கைாழி கதாைர்பாைலுக�ான 
ஒன்று என்று அதவனயும் வர்த்த�பபடுத்தும் 
ரநாககில் இலககிய இலக�ண அறிவில்லாத 
தமிழ் �ற்பித்தவல அதுவும் ரவற்று கைாழி�ள 
வழி க�ய்தல் என்னும் புதிய ரபாககு சிலரிவை 
ரவ�ம் கபற்று வருகி்றது. பல நாடு�ளுககுச 
க�ன்்ற அனுபவத்தில் தனிநாய�ம் அடி�ள தமிழ் 
இலககியத்வத தமிழ்கைாழி வழியா� �ற்கும் 
தி்றன் பிளவ்ளககு ஊட்ைபபை ரவணடும் என 
ஆணித்தரைா� எடுத்துவரத்தார். அத்துைன் 
அவரின் ரவணடுர�ா்ளாலும் பின்னர் தமிழ� 
முதலவைச�ர்�ளின் நிதி அளிபபு�ளுைனும் 
கதாைங்�ப கபற்்ற ஐரராபபிய பல்�வல�ழ�த் 
தமிழ்ப படிபபுக�ள ைாணவர்�ள இவைரய தமிழ் 
படிககும் ஆர்வமின்வையால் மூைபபட்ைவையும் 
வரலாறு. எனரவ தமிழ்க�ல்வி தமிழ்கைாழி தமிழ் 
இலககியத்துைன் இவணந்து தமிழ்த்துவ்றயில் 
படித்துத் ரதர்சசி கபற்்றவர்�்ளால் முன்கனடுக� 
பபடும் கபாழுரத தமிழின் உயர்�ல்வியும் 
வ்ளர்சசி கபறும் என்பது அனுபவ உணவையா� 
உள்ளது.
 �ல்வியியலில் டிலிட் என்னும் உலகின் 
அதிஉயர் பட்ைம் கபற்்றவரான தனிநாய� அடி 

�ளின் வழி�ாட்ைவல நவைமுவ்றபபடுத்த ஒவ 
கவாரு ஈழத்துப கபற்ர்றாரும் தங்�ள குழ ந் 
வத�ளுககு அவர்�ளின் இனத்துவ வரலா ற்வ்ற, 
�லாச�ார வரலாற்வ்ற, எடுத்துககூறி வ்ளர்த்தல் 
முதல் நிவலயாகி்றது. இரணைாவது நிவலயா�ச 
�ாதி, ைத, இன, நி்ற ரபத ைற்்ற ைனிதாயத்வதப 
ரபணவவககும் அவர்� ளின் கதான்வைப 
பணபாட்வையும் �லாச�ாரத் வதயும் அந்த 
வடிவில் அறிமு�ம் க�ய்வதும், இதற்கு எதிரான 
�ாதி, தீட்டு, துைககு ஆ�ார முவ்ற வை�ள வழியான 
வைகைாழிரய சி்றந்தது என்்ற �ைககிருதவாக� 
ைனநிவலவய ைாற்றி யவைத்தலும், இந்த உயர் 
நிவலயாக�க �ன வின் கதாைர்சசியா� அவையும் 
ஐரராபபிய கைாழி �வ்ள பி்ற�லாச�ாரங்�வ்ள 
உயர்ந்தன என எணண வவககும் ஐரராபபிய 
வாக�த்தில் இருந்து விடுபடுதலும், இவற்வ்றரய 
தமிழ்ப பணபாடு தமிழ்க �லாச�ாரம் என 
வ்ளர்ககும் அறியாவைவய ைாற்றுவதும் ஆன 
கதாைர் க�யற்பாடு�வ்ளச க�ய்யத் தமிழ்ப கபற் 
ர்றார்�ள �ைவைபபட்டுள்ளனர்.
 இத்தவ�ய ைாற்்றங்�ள மூலம் உல�கை 
ங்கும் சி்றபபா� ஈழத்தில் தமிழ்கைாழிவயக �ாக 
�வும் வ்ளர்க�வும் ஒன்றிவணந்து க�யற்படு 
ரவாம் என உல�த் தாய்கைாழித் தினைான இன்று 
உறுதி எடுபரபாம்.

அணனத்துை்கத்  ... க�ாடர்ச்சி..

நீக� ரவணடும் என்று க�ால்வதால், யார் இங்கு 
ஒற்றுவைவயக குழபபுகின்்றார்�ள? அன்று 
விகரனஸ்வரன் ைட்டும் தான் தமிழ் ைக�ளின் 
ரத�ம் என்்ற க�ால்வல நீக� ரவணடும் என்று 
கூறுகின்்றார்.
 எங்�வ்ளப கபாறுத்தவவரயில் ஒற்றுவை 
என்பது க�ாளவ� அடிபபவையிரலரய இருக 
�லாம். கூட்ைவைபபு ைக�ள ைத்தியில் தங்�ள 
க�ல்வாக�வ� இழந்து க�ாணடு ரபாகும் �ை 
யத்தில், ஒரு ைாற்று ஒன்வ்ற ைக�ள ரதைகின்்றார் 
�ள. அந்த ைாற்்றா� கூட்ைவைபவப ரதாற்�டி 
த்து நாங்�ள வரரவணடும். கூட்ைவைபபு என்ன 
முடிவு எடுத்தாலும், நாங்�ள ஆட்சிககு வர 
ரவணடும் என்்ற ர�ாட்பாட்டுைன் நாங்�ள 
இ்றங்�த் தயாரில்வல. 
 இது தவிர எங்�ளுககு �ம்பந்தனுைனும் 
சுைந்திரனுைனும்  எங்�ளுககு எந்தவித தனிபபட்ை 
பிரசசிவனயும் கிவையாது. அவர்�ள எடுத்த 
க�ாளவ� முடிவு பிவழ என்பதற்�ா�ரவ நாங்�ள 
கவளிரயறுகின்ர்றாம். விகரனஸ்வரனும் அரத 
பிவழவய க�ய்யும் ரபாது, அவருைன் இவணய 
முடியாத ஒரு நிவலககுத் தள்ளபபடுகின்ர்றாம்.
 விகரனஸ்வரன் தனது �ட்சியான ஈ.பி.
ஆர.எல்.எப �ட்சியின் கீழ் கூட்ைணி அவைத்த 
பிற்பாடு அவர் ஊை�ங்�ளுககு �ருத்துத் கதரி 
விககும் ரபாது, தான் ரதர்தலின் பின்னர் கூட்ை 
வைபபுைன் இவணந்து க�யற்பைத் தயார் என்று 
கூறியிருககின்்றார். கூட்ைவைபபுைன் இவணந்து 
பணியாற்்றலாம் என்்றால் ஏன் அவர்�ள பிரிந்து 
நிற்கி்றார்�ள. நீங்�ள பிரிந்து நிற்�ாவிட்ைால், 
தமிழ்த் ரதசிய ைக�ள முன்னணி தான் புதிய தவல 

வைத்துவத்வதக க�ாடுக�ககூடிய ஒரரகயாரு 
தரபபா� இருககும்.
 தமிழ்த் ரதசியக கூட்ைவைபவப பிவழ 
கயன நிவனககும் ைக�ள, தமிழ்த் ரதசிய ைக�ள 
முன்னணிகர�  வ�ககிள சின்னத்திற்குத்தான் 
வாக�ளிபபர். அந்த வாககு வரககூைாது என்ப 
தற்�ா�  நீங்�ள கூட்ைவைபபிற்கு எதிரானவர் 
�ள எனக �ாட்டி, தமிழ்த் ரதசிய ைக�ள முன்ன 
ணி ககு உணவையில் ஒரு தவல வைத்துவ 
த்வத ஏற்படுத்தககூடிய, புதிய அரசியவல க�ய் 
யக கூடிய எங்�ள தரபபு வாககு வங்கிவய 
உவைபபதற்�ா� ைட்டுரை அவர்�ள க�யற்படு 
கின்்றார்�ள என்பரத உணவை.

்்கள்வி:
 அணணமக்காைமா்க ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் 
்கட்சிணய நீங்கள் க�ாடர்ச்சியா்க புறைம் �ள்ளிக 
க்காணடிருப்ப�ற்கான ்காரைம் என்ன?

பதில்:
 �ைந்த உளளுராட்சித் ரதர்தலின் ரபாது, 
ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ, தமிழ் ைக�ள ரபரவவயின் 
உறுபபினரா� இருந்தும், அவர்�ளின் க�ாளவ� 
�வ்ள ஏற்றுக க�ாள்ளவில்வல. ரவறு க�ாள 
வ��வ்ள வலியுறுத்திரய ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப ரபாட் 
டியிட்ைது. அதுவும் உதயசூரியன் சின்னத்திலான 
ஆனந்த�ங்�ரியின் �ட்சியுைன் ரபாட்டியிட்ைது. 
ஆனந்த�ங்�ரியின் கவளிபபவையான நிவலப 
பாரை 13ஆம் திருத்தச �ட்ைம் ரபாதும் என்ப 
தாகும். �ங்�ரியுைன் ர�ர்ந்து எபபடி �ைஸ்டிவயப 
பற்றிப ரப� முடியும்? 
 எங்�ளுைன் ர�ராது, உதயசூரியன் சின்னத் 

திலான ஆனந்த�ங்�ரியின் �ட்சியுைன் க�ல்ல 
விரும்பி, ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப உம் நாங்�ளும் கூட்டுச 
ர�ரும் வாய்பவப இல்லாது க�ய்தது ஈ.பி.ஆர்.
எல்.எப. தவி�ா்ளர் பதவிவயப கபறுவதற்�ா� 
ஈ.பி.டி.பி. ஐ.ரத.�. சிறீலங்�ா சுதந்திரக �ட்சியுைன் 
கூட்டுச ர�ர்ந்தது. அவனத்து �வப�ளிலும் இந்த 
மூன்று �ட்சி�ளுைனும் ர�ர்ந்து தான் தவி�ா்ளர் 
பதவிவயப கபற்்றது. 
 அது பிவழகயன  தமிழ் ைக�ள கபரிய 
்ளவில் எதிர்பபுத் கதரிவித்துக க�ாணடிருகவ� 
யில்,  ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப. வவுனியா ந�ர� வபயில் 3 
உறுபபினர்�வ்ள ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப வவத்திருந்தது. 
அந்த மூன்று உறுபபினர்�வ்ளயும் தவி�ா்ளர் 
ஆககுவதற்கு  ரைற்படி 3 �ட்சி�ளுைனும் கூட் 
டுச ர�ர்ந்து தவி�ா்ளர் பதவிவய கபற்றுக க�ாள 
கின்்றார்�ள.
 வவுனியா வைககு கநடுங்ர�ணியில், 
ைகிந்த ராேபக்ஸவின் தாைவர கைாட்டுச சின்னத் 
தில் 5 சிங்�்ள ரவட்பா்ளர்�ளுைன் இவணந்து  
இவர்�ள ரபாருககுப பின்னர் நவைகபற்்ற �ட்ை 
விரரத குடிரயற்்றங்�ளிலிருந்து கதரிவு க�ய்யப 
பட்ைனர். கூட்ைவைபபிற்கு எதிரா� ரபாட்டி 
யிட்ைனர். கூட்ைவைபபு க�ய்தது பிவழ என்்றால், 
ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப க�ய்தது அவதவிை ரைா�ம். 
கூட்ைவைபபு தாைவர கைாட்டுச சின்னத்துைன் 
ர�ரவில்வல.
 நாங்�ள ஒரு வாககுறுதிவயக க�ாடுத்து 
விட்டு அங்கீ�ாரம் கிவைத்த பின்னர் அவத 
தூககிகயறிந்து க�யற்பை ைாட்ரைாம். நாங்�ள 
ஒன்வ்ற க�ால்கின்ர்றாம் என்்றால், க�யலிலும் 
அவதரய க�ய்ரவாம்.

வாககுறுதிணயக  ... க�ாடர்ச்சி...

பின்னரும், �ட்ைவ்ளயிடு பதவி�வ்ள வழங்கி 
யவைககு, ஆழ்ந்த �வவலவயத் கதரிவிககி்றார். 
இந்தப பிரிவு�ளின் வி்ளக�பபடி வைககு 
கிழககில் இராணுவையைாக�ல் ைக�ளின் 
குடிைக�ள�ார் அர�ாங்�த்திவனச க�யற்பை 
விைாது தடுத்து ைக�ளுவைய உள்ள� சுயநிர்ணய 
உரிவையான அவர்�ளுக�ான அவைதியான 
பாது�ாபவபயும் வ்ளர்சசிவயயும் அவர்�்ளால் 
வாக�ளிபபின் மூலம் ரதர்வான அர�ாங்�ம் 
நிவ்றரவற்்றாைல், ைறுககி்றது என்பது இத்த 
வ�ய நிவலயில் இம்ைக�ள தங்�ளின் கவளிய� 
சுயநிர்ணய உரிவையிவனக க�ாணடு உல� 

நாடு�வ்ளயும்  உல� ைக�வ்ளயும் தைககு உதவும் 
படி ர�ட்கும் உரிவைககு ஈழத்தமிழ் ைக�ள 
உரிவையுள்ளவர்�ள என்பது கதளிவாகி்றது. 
 அவவார்ற அவனத்துல� ைனித உரிவை 
�ள �ட்ைங்�வ்ளயும், அவனத்துல� யுத்த�ால 
ைனிதாயச �ட்ைங்�வ்ளயும் மீறும் வவ�யில் 
கவளிபபவையா� அத்தவ�ய க�யல்�ளில்        
ஈடுபட்ைவர்�ள என ஐககியநாடு�ள �வபயி 
னால் பட்டியலிைப பட்ைவர்�ளுககு �ட்ைவ்ள 
யிடும் இராணுவத் தவலவைப பதவி 
�வ்ளக க�ாடுபபதன் மூலம் சிறிலங்�ா இன 
அழிபபு, ைனிதாயத்திற்கு எதிரான குற்்றங்�ள, 
ைனித உரிவை�ள வன்முவ்றபபடுத்தல்�ள 
என்பவற்றிவன ஊக�பபடுத்தும் அர�ா� 

கவளிபபடுவதால் அது அவனத்துல� அ்ளவில் 
�ட்ைரீதியான அரசு என்்ற தவ�வைவய 
இழந்துள்ளது என்பது கதளிவா� கவளிபபடு 
கி்றது. 
 இந்நிவலயில் இத்தவ�ய பாதிபபுககு 
ள்ளான ைக�ளின் தன்னாட்சி உரிவைவய 
உல� நாடு�ளும் உல� அவைபபுக�ளும் 
அங்கீ�ரிபபதும், இத்தவ�ய ைக�வ்ள அதீத 
ைனிதாய உதவி �ளுககு உரியவர்�ள எனக 
�ருதி அவர்�ள வாழும் நாட்டின் இவ்றவைககு 
அபபால் இம் ைக�ளுக�ான ரநரடியான 
ைனிதாய  உதவி�வ்ள  வழங்குவதுரை 
இத்தவ�ய ைக�வ்ளப பாது�ாபபதற்�ான 
அவனத்துல� �ட்ை  முவ்றவையா� அவைகி்றது.

வடககு கிழககில்  ... க�ாடர்ச்சி...
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 பி ரி த் த ா னி ய ா வி ல் 
1.3 பில்லியன் கைாலர்�ள 
க�லவில் �ாற்்றாவல மின் 
உற்பத்தி நிவலயம் அவைக 
�பபைவுள்ளது. �ைற்�வரயில் 
அவையவுள்ள இந்த மின்பண 
வண உலகில் மி�ப கபரும் 
மின் பணவணயா� தி�ழும்.
 
 ‘ஹன்சியா ஒன்று’ என்்ற 
இந்த மி�ப கபரும் திட்ைம், 
அயர்லாந்து �ைலில் உள்ள �ைற் 
�வரயில் அவையவுள்ளது.

 வால்னி தீவு�ளுககு 
அருகில் உள்ள �ைற்�வரயில் 
இருந்து 12 வைல்�ள கதாவல 
வில் அவைக�பபைவுள்ள 
இந்த ஆவலயானது, ஒவகவா 
ன்றும் 623 அடி�ள உயரம் 
க�ாணை �ாற்்றாவல�வ்ள 
க�ாணைது. 87 விவ�யாளி�வ்ளக க�ாணை 
இந்த பணவண 60,0000 வீடு�ளுககு மின்�ாரத்வத 
வழங்�ப ரபாதுைானது. கைன்ைார்க �கதி நிறுவ 
னத்தினால் ரைற்க�ாள்ளபபடும் இந்த திட்ை 
ைானது,  தற்ரபாதுள்ள வால்னி ைற்றும் கவஸ்ட் 
ஆஃப டிைன் �ான்ட் �ைற்�வரககு அணவையா� 
அவையவுள்ளது.

 அரத�யம், பிரித்தானியாவின் ர�ார்சசீ 
எனபபடும் �ைற்�வர மின்னாவல ஒன்றிற்�ான 
�ட்டுைானப பணி�ள நிவ்றவவையும் நிவலயில் 
உள்ளது. ரயார்க  பகுதியில் உள்ள �ைற்�வரயில் 
இருந்து 75 வைல்�ள கதாவலவில் அவைக�பபட்டு 
வரும் இந்த �ாற்்றாவல 174 விவ�யாளி�வ்ளக 
க�ாணைதுைன், 1.2 கி�ாவட்ற்ஸ் மின்�ாரத்வத 
உற்பத்தி க�ய்ய வல்லது.

 இதன் மூலம் ஒரு மில்லியன் வீடு�ளுககு 
மின்�ாரத்வத வழங்� முடியும். 157 �துர வைல் �ள 
பரபப்ளவு க�ாணை இந்த பணவண ர�ார்ன்சீ 
இரணடு, முன்று ைற்றும் நான்கு என கதாைர 
வுள்ளது. இந்த திட்ைத்தின் கைாத்த க�லவீனம் 8.7 
பில்லியன் கைாலர்�்ளாகும்.

 இதனிவைரய, ைா�ற்்ற எரி�கதி�வ்ள 
அவைவதற்கு கநதர்லாந்தில் கேமினி �ாற்்றாவல 
பார்க நிறுவனம் 800,000 வீடு�ளுக�ான மின்�ார 
த்வத உற்பத்தி க�ய்யவுள்ளது. வை �ைலின் �ைற் 
�வரயில் இருந்து 34 வைல்�ள கதாவலவில் 
அவையவுள்ள இந்த �ாற்்றாவல பணவணவய 
�வரயில் இருந்து பார்க� முடியாது. 2015 ஆம் 
ஆணடு ஆரம்பிக�பபட்ை இந்த திட்ைம் 2016 
ஆம் ஆணடு நிவ்றவவைந்தது. தற்ரபாது 150 
விவ�யாளி�ள மின்�ாரத்வத உற்பத்தி க�ய் 
கின்்றன. இதன் கைாத்த க�லவீனம் 3.1 பில்லியன் 
கைாலர்�ள.

விணகவளியில் நி்கழ்ந்து வரும் வளர்ச்சி்கள்:
  150 பில்லியன் கைாலர்�ள க�லவில் 
அவைக�பபட்ை அவனத்துல� விணகவளி நிவல 
யம் உலகின் விவலயுயர்ந்த மி�ப கபரும் திட்ை 
ங்�ளில் ஒன்றின் இருபபிைம். பூமியிலிருந்து 
சுைார் 186 வைல் கதாவலவில், விணகவளியில் 
இது சுற்றுகி்றது. �ர்வரத� விணகவளி நிவலயம் 
தான் (ஐ.எஸ்.எஸ்) கபரும்பாலும் �ட்ைபபட்ை 
மி� விவலயுயர்ந்த கபாரு்ளா� இருககின்்றது. இது 

கவவரவறு ைதிபபீடு�ளின்படி 100 பில்லியன் 
கைாலர் முதல் 150 பில்லியன் கைாலர் வவர 
க�லவு�வ்ளக க�ாணைது. 1998 ைற்றும் 2011 ஆம் 
ஆணடு�ளுககு இவையில் �ட்ைபபட்ை இந்த 
நிவலயம் ஒரு ைணி ரநரத்திற்கு 17,500 வைல் 
ரவ�த்தில் ஒவகவாரு 90 நிமிைங்�ளுககும் 
பூமிவயச சுற்றி வருகி்றது.

 

9.7 பில்லியன் கைாலர்�ள க�லவில் 
அவைக�பபட்ை ரேம்ஸ் கவப விணகவளி 
கதாவல ரநாககியானது, நா�ாவின் �மீபத்திய 
மி�ப கபரும் திட்ைங்�ளில் ஒன்று. ரேம்ஸ் 
கவப விணகவளி கதாவல ரநாககி, ஒரு கபரிய 
அ�சசிவபபு கதாவல ரநாககியாகும். இது விண 

கவளிவய துல்லியைா� �ண�ாணிக� உதவும். 
இருபபினும் இதில் இரணடு கபரிய சிக�ல்�ள 
உள்ளன. முதலாவதா� இது 1996 ஆம் ஆணடில் 
நிர்ணயிக�பபட்ை 1 பில்லியன் கைாலருககு ரை 
லா� க�லவீனம் க�ன்றுள்ளது. அதாவது ஒன்பது 
ைைங்கிற்கும் அதி�ைா� 9.7 பில்லியன் கைாலரா� 

க�ன்றுள்ளது.
 இரணைாவதா�, இது 
14 ஆணடு�ள தாைதைவை 
ந்துள்ளது. 2007இற்கு பதிலா� 
2021ஆம் ஆணடு இதன் கவளி 
யீட்டு ரததி எதிர்பார்க�பபடு 
கி்றது. இது பூமியிலிருந்து 1 
மில்லியன் வைல் கதாவலவில் 
பயணிக கும் தி்றன் க�ாணைது. 
எனரவ மி�பகபரும் ஆய்வுத் 
த�வல்�வ்ள ர��ரிக� வல்லது.

 ஹபபிள விணகவளி 
கதாவல ரநாககியின் �ாதவன 
இன்றும் கதாைர்கின்்றது.

 ரேம்ஸ் கவபவிண கவளி 
கதாவல ரநாககி வரு வதற்கு 
முன்பு 1990 ஆம் ஆணடிலிரு 
ந்து பூமி வய குவ்றந்த சுற்றுப 
பாவதயில் சுற்றிவரும் 

ஹபபிள என்்ற விணகவளி கதாவல ரநாககி 10 
பில்லியன் கைாலர் க�லவானதாகும். நா�ாவின் 
இந்த திட்ைம் 1983 ஆம் ஆணடில் ஆரம்பிக� முன் 
கைாழியபபட்ைது, ஆனால் அது நிதி சிக�ல்�ள 
ைற்றும் 1986 இல் ர�லஞ்�ர் விணகவளி விண 
�லத்தின் அழிவு உளளிட்ை தவை�வ்ள எதிர் 
க�ாணைது. இபரபாது 20 ஆணடு�்ளா� க�யற் 
பட்டு வரும் ஹபபிள பல அறிவியல் �ணடுபிடிப 
பு�ளுககு இன்றியவையாதது. பிரபஞ்�த்தின் 
வயவதயும் அது �ணடிறிந்தது.

அந்�ாட்டிக்காவில் அணமக்கப்பட்ட ஆயவு 
ணமயம் 

 அந்தாட்டிக�ாவவ விை பின்தங்கிய இை 
த்வத நீங்�ள �ாண முடியாது. 1992ஆம் ஆணடில்,  
கதன் துருவத்தில் உள்ள வரலாற்று அமுணட் 
க�ன்-ஸ்�ாட் ஆராய்சசி நிவலயத்திற்கு இந்த 
ஆய்வு வையத்வத ைறுசீரவைபபதற்�ான அனு 
ைதி அங்கீ�ரிக�பபட்ைது. இதன் விவ்ளவா� 1997 
முதல் 174 மில்லியன் கைாலர்�ள �ட்டுைானத் 
திட்ைம் ரைற்க�ாள்ளபபடுகின்்றது. இன்வ்றய 
பணத்தில் இதன் �ட்டுைான க�லவு�ள 207 
மில்லியனுககு �ைம். இந்த ஆராய்சசி நிவலயம் 
இரணடு ைாடி�ளுைன், 80,000 �துர அடி க�ாணை 
�ட்டிைைா� ைாற்்றபபட்ைது. நிவலயம் பனியில் 
புவதவவதத் தடுக� நவீன கதாழில் நுட்பம் 
பயன்படுத்தபபட்டுள்ளது. 1957ஆம் ஆணடில் 
கதன் துருவத்தில் ஆண�ள முதன் முதலில் குளிர் 
�ாலத்வத �ழித்த 50 ஆணடு�ளுககுப பி்றகு, 2008 
ஆம் ஆணடில் புதிய இவணக�பபட்ை வ�தி 
அங்கு அர்பபணிக�பபட்டுள்ளது.
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