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“ fPdp kPdp ”

gukGj;jpud;;

Nju;jYf;fhd jkpo; murpay; $l;LfSk;

jkpo; kf;fspd; vjpu;ghu;g;GfSk;

e. khyjp

Nty; ju;kh

nfhNuhdhTk;
cyf muRfSk;



அமெரிக்க ம�ொலருககு எதிரொ்க சிறீலங்கொ நொணயம் 
ம�ொ�ர் வீழ்ச்சியய சந்தித்து வருவ�ொல் சிறீலங்கொ 
அரசு ம�ொருட்களின் இறககுெதியய �ய� மசய்து 
ள்ளது.
 வொ்கனங்கள, ்கணணி்கள, வொயசன திரவி 
யங்கள, வொ்கன உதிரிப�ொ்கங்கள உட�� ம�ருெ்ள 
வொன ம�ொருட்களின் �டடியயல சிறீலங்கொ அரசு 
்க�ந்� வியொழககிழயெ (19) மவளியிடடுள்ளது. 
இந்� �ய� எதிர்வரும் 3 ெொ�ங்களுககு நய� 
முயறயில் இருககும் என சிறீலங்கொ ெத்திய வஙகி 
ம�ரிவித்துள்ளது.
 வீடு்களில் இருந்து ெக்கள �ெது �ணி்கய்ள 
மெறம்கொள்ள மவண்டும் என ம�ரிவித்துள்ள 
சிறீலங்கொ அரசு, ்கணணி்களின் இறககுெதியய 
�ய� மசய்துள்ளது எதிர்ெயறயொன மசயல் என 
ம�ரிவிக்கப�டுகின்றது.
 ்க�ந்� வொரம் அமெரிக்க ம�ொலருககு 
எதிரொன சிறீலங்கொ நொணயத்தின் ம�றுெதி 188 
ரூ�ொய்்க்ளொ்க வீழ்ச்சியய�ந்திருந்�து.இய�யிலொன 
முறு்கல் நியலயய ம�ொ�ர்ந்து சொர்க நொடடு 
�யலவர்்கள 2014ஆம் ஆண்டு ்கொத்ெண்டுவில் 
கூடிய பின்னர் கூட�த்ய� மெறம்கொள்ளவில்யல 
என்�து இஙகு குறிபபி�த்�க்கது.
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46 ,yl;rk; kf;fs; Mgj;jhd epiyapy; 

உல்கம் எஙகும் உள்ள 160 இறகு மெற�ட� 
நொடு்களில் �ரவியுள்ள ம்கொமரொனொ யவரசின் 
�ொக்கத்திறகு இதுவயரயில் 11,500 இறகு மெற 
�டம�ொர் �லியொகியுள்ளது�ன், 250,000 இலடசத் 
திறகு மெற�ட�வர்்கள �ொதிக்கப�டடுள்ளனர்.
 இந்� நியலயில் �றம�ொது ம்கொவிட-19 இன் 
�ொக்கம் சிறீலங்கொவில் அதி்கரித்து வருகின்றது. 
உலகில் இறந்�வர்்களில் ம�ருெ்ளவொனவர்்கள 60 

வயதுககு மெற�ட�வர்்கள.
 அரசின் ம்கொரிகய்க்கய்ள புறக்கணித்��ொல் 
�ொன் �ல நொடு்களில் யவரசின் �ொக்கம் அதி்கரித் 
துள்ளது. சிறீலங்கொ ெக்களும் அவவொமற சு்கொ�ொர 
அறிவுறுத்�ல்்கய்ள மீறு�வர்்க்ளொ்கமவ உள்ளனர். 
எனமவ சிறீலங்கொவில் வொழும் 46 இலடசத்திறகு 
மெற�ட� 55 வயதுககு மெற�ட�வர்்கள ஆ�த் 
�ொன நியலயில் உள்ளனர். ம�ன்னொசியொவில் 
சிறீலங்கொமவ அதி்க்ளவில் வய�ொனவர்்கய்ள 
ம்கொண்டுள்ளது. சிறீலங்கொவின் ம�ொரு்ளொ�ொர 
த்திலும் அவர்்களின் �ங்களிபபு அதி்கம்.
 �ொதிக்கப�ட�வர்்களுககு மசயறய்கச் 
சுவொசம் வழஙகும் வசதி்கள எல்லொம் சிறீலங்கொ 
வில் மி்கவும் குயறவொ்கமவ உள்ள�ொல் அதி்க 
ெக்கள உயிரிழக்க வொய்பபுக்கள உள்ளொ்க ம�ரி 
விக்கப�டுகின்றது.

rpwPyq;fhtpd; Rw;Wyhj;Jiw Kw;whf Klf;fk;

500>000 Ngu; ghjpg;G
 ம்கொவிட-
19 யவரசின் 
�ொக்கத்�ொல் சிறீ 
லங்கொவின் சுறறு 
லொத்துயற முற 
றொ்க மு�ஙகியுள 
்ளது�ன் 500,000 
ெக்கள மவயல 

்கய்ள இழககும் நியல ஏற�டடுள்ள�ொ்க ம்கொழு 
ம்புத் �்கவல்்கள ம�ரிவிககின்றன.
 ஆ�ம்�ர விடுதி்கள உட�� 2500 இறகு 
மெற�ட� விடுதி்கள சிறீலங்கொவில் மூ�ப�டடு 
ள்ளன. எதிர்வரும் 25 ஆம் நொள வயரயில் 
விெொனப ம�ொககுவரத்து நிறுத்�ப�டடுள்ளது.
 எெது �ணி வீடடில் இருந்து மசய்ய முடி 
யொ� �ணி, மவளிநொடடு சுறறுலொப �யணி்கள 
�லர் மவளிமயறி வருவது�ன், ம�ருெ்ளவொன 
�யணி்கள �ெது �யணத்ய� நிறுத்தியும் வருகின் 
றனர் என சிறீலங்கொ விடுதி்கள சய�யின் �யல 
வர் சனத் உகவத்� ம�ரிவித்துள்ளொர்.
 2018 ஆம் ஆண்டு சிறீலங்கொவுககு 25 
இலடசம் சுறறுலொப �யணி்கள வருய்க �ந்திருந் 
�னர்.

rpwPyq;fh ehzak; ngUk; tPo;r;rp 

- ,wf;Fkjpf;F jil

juj;ij ,oe;jd 
cyfpd; kpfTk; 

nryTkpf;f efuq;fs;
 ம்கொங ம்கொங, 
சிங்கபபூர் ெறறும் 
ஒச்கொ ஆகிய ந்க 
ரங்கம்ள உலகின் 
ெ னி � ர் ளி ன் 
வ ொ ழ் க ய ்க ச் 
மசலவு்கள மி்கவும் 

உயர்வொ்க உள்ள ந்கரங்க்ளொகும்.
 ஆனொல் ம்கொமரொனொ யவரஸ் இந்� 
நியலயய ெொறறியுள்ளது. இந்� ந்கரங்கள �ெது 
வருெொனத்தின் ம�ரும்�குதியய சுறறுலொப �யண 
த்துயற மூலமெ ம�றறு வந்�ன. ஆனொல் �றம�ொது 
இந்� துயற �ொதிக்கப�டடுள்ள�ொல் அயவ வருெொ 
னத்ய� இழந்துள்ளன.
 எனமவ அஙகு வியல வீழ்ச்சி ஏற�டடுள 
்ளது�ன், ம�ொரு்ளொ�ொரமும் வீழ்ச்சி ்கண்டுள்ள 
�ொல் அயவ �றம�ொது மசலவு மிக்க ந்கரங்கள 
என்ற நியலயய இழக்க ஆரம்பித்துள்ள�ொ்க� 
எகம்கொமனொமிகஸ் இன்மரலியன் புனிற ம�ரிவித் 
துள்ளது.

யொழில் சனிககிழயெ (21) வயரயிலும் மெற 
ம்கொள்ளப�ட� மசொ�யன்களில் யொருககும் 
ம்கொமரொனொ யவரஸ் ம�ொறறு இல்யல என 
உறுதிப�டுத்�ப�டடுள்ளது�ன், 546 ம�ர்  சுயெொன 
�னியெப�டுத்�லிறகு உட�டுத்�ப�டடுள்ளனர்.

 சிறீலங்கொவின் ஏயனய �குதி்களில்  
சனிககிழயெ வயரயில் 76 ம�ர் �ொதிக்கப�டடு 
ள்ளனர். ஆனொல் வ��குதியில் ெருத்துவ அதி 
்கொரி்கள மி்கவும் தீவிரெொன விழிபபுணர்வு 
�ரபபுயர்கய்ள மெறம்கொண்டு வருகின்றனர்.
 ஆயிரத்திறகு மெற�ட� சு்கொ�ொர அதி்கொ 
ரி்கள, அரச அதி்கொரி்கள ெறறும் ெொணவர்்கள 
இந்� ந�வடிகய்கயில் ஈடு�டடு வருகின்றனர்.
 �றம�ொது �னியெப�டுத்�ப�டடுள்ள 546 
ம�ரும் ்கண்்கொணிக்கப�டுவது�ன், அவர்்களின் 
�னியெப�டுத்�ல் ்கொலம் நியறவய�ந்�தும் 
சொன்றி�ழ்்கள வழங்கப�டும் என யொழ். ெொவட� 
அரச அதி�ர் ்க. ெம்கசன் ம�ரிவித்துள்ளொர்.
 ெக்களின் �ொது்கொபய� உறுதிப�டுத்தும் 
ந�வடிகய்க்கய்ள நொம் அதி்க்ளவில் மெறம்கொ 
ண்டு வருகின்மறொம் என அவர் மெலும் 
ம�ரிவித்துள்ளொர்.
மநொயின் அறிகுறியு�ன் 11 ம�ர் அனுெதிக்க 
ப�ட� ம�ொதும் யொருககும் மநொய் இல்யல 
என் �து உறுதிப�டுத்�ப�டடுள்ள�ொ்க யொழ். 
ம�ொ�னொ யவத்தியசொயல �ணிப�ொ்ளர் யவத்திய 
்கலொநிதி ரி. சத்தியமூர்த்தி ம�ரிவித்துள்ளொர்.
 �றம�ொது அனுரொ�புரம் யவத்தியசொயல 
ககு அனுபபிமய �ரிமசொ�யன்கள மெறம்கொள்ளப 
�டுவ�ொ்கவும் எதிர்வரும் வொரம் அ�றகுரிய 
சொ�னங்கள யொழ். யவத்தியசொயலககு ம்கொண்டு 
வரப��வுள்ள�ொ்கவும் அவர் ம�ரிவித்துள்ளொர்.

ahopy; tpopg;Gzu;T eltbf;iffs; jPtpuk;

njhw;WNeha; vtUf;Fkpy;iy

Culq;F rl;lj;ij gad;gLj;jp nghUl;fis 
mjpf tpiyf;F tpw;gid nra;j aho;. tpahghupfs; 

 மூன்று நொட்கள ஊர�ஙகுச் சட�த்ய� 
சிறீலங்கொ அரசு நய�முயறப�டுத்தியய� ம�ொ�ர் 
ந்து யொழில் அத்தியொவசியப ம�ொருட்கய்ள 
வொஙகுவ�றகு அதி்க ெக்கள ்கய�்களுககு மசன்ற 
�ொல் ��றறம் ஏற�டடிருந்�து.
 ெக்கள �ெககிய�யில் குறிபபிட� தூரத் 
ய� நய�முயறப�டுத்துவ�ன் மூலம் ம�ொறறு 
மநொயய ்கடடுப�டுத்�லொம் என்ற அரசின் நய� 
முயறயய கூ� ெக்கள ெதிக்கவில்யல என 
ம�ரிவிக்கப�டுகின்றது. 
 ்க�ந்� மவளளிககிழயெ ்கய�்களுககு 
மசன்ற ெக்கள ம�ொருட்கய்ள குறிபபிட� அ்ளவு்க 
ளில் ெடடுமெ வொங்க மவண்டும் என சிறீலங்கொ 

அரசு ம�ரிவித்திருந்�து. ஒரு கிமலொ �ருபபு, 
�்கரங்களில் அய�க்கப�ட� மீன் வய்க இரண்டு 
என்�ன உட�� �ல ம�ொருட்களின் �டடியல் 
அறிவிக்கப�டடிருந்�து.
 ஆனொல் ்கய�்களில் ம�ொருட்கள அதி்க 
வியலயில் விற�யன மசய்யப�ட�து�ன், 
வ��குதியின் ம�ரும் சந்ய�யொன ெரு�னொர்ெ�ம் 
சந்ய�யிலும் ்கொய்்கறி்கள மி்க அதி்க வியலககு 
விற�யன மசய்யப�டடிருந்�ன. ஆனொல் 
வலி்கொெம் பிரம�ச சய�யின் அதி்கொரி்கள இது 
ம�ொ�ர்பில் ந�வடிகய்க எடுக்கவில்யல என 
ம�ரிவிக்கப�டுகின்றது.
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	 உலக	 வரலாற்றில்	 பேரிடரகள்	 ஏற்ேடுகிற	 பேரஙகளில்	
எல்லாம்	 இலகுவில்	 ோதிபேடடயக்	 கூடிய	 ஒனறாக	 மனித	
உரிடமகள்	 மாறிவிடுவது	 வழடம.	 அபத	 பேரத்தில்	 பேரிடடரப	
ேயனேடுத்தி	 மனித	 உரிடமகள்	 மீறல்கடை	 மடறபேதும்,	
மறுபேதும்,	மறபேதும்	உலக	வரலாற்றில்	ததாடரகினற	ஒனறாகவும்	
உள்ைது.
	 தகாபரானா	 நுண்ணுயிரக்	 கிருமித்	 தாக்கத்தால்	 இனறு	
உலகம்	 முழுவதிலும்	 மனித	 சமுதாயத்தின	 அனறாட	 இயல்பு	
வாழ்வு	 முடக்கபேட்டுள்ைது	 அடனவரும்	 அறிநத	 ஒனபற.	
இநபேரத்தில்	 தஙகளுக்கு	 உள்ை	 ேணேலத்டதக்	 தகாண்டு	
தோருட்கடை	 அைவுக்கு	 அதிகமாக	 வாஙகிப	 ேதுக்குவது	
எனேது	 மற்டறய	 மனிதனின	 உணவுத்	 பதடவடய	 மறுக்கும்	
மனித	 உரிடமக்கு	 எதிரான	 தசயல்ோடாகிறது.	 இதடன	
ஒவதவாரு	தமிழனும்	உணரநது	தனக்குத்	பதடவயான	மிகமிகக்	
குடறவான	தோருட்கடை	வாஙகிப	ோதுகாக்க	பவண்டியது	மனித	
உரிடமடயப	பேணும்	தசயற்ோடாக	அடமயும்.
	 மனிதம்	 அவலத்திற்கு	 உள்ைாக்கபேட்டுள்ை	 பேரத்தில்	
தனேலத்டத	 மட்டும்	 ோராது	 தனடனச்	 சுற்றியுள்ை	மக்களின	
தோதுத்	பதடவகடையும்	உடல்	ேலத்டதயும்	சிநதித்து	அவற்டறப	
பேணும்	 வடகயில்	 தசயற்ேடல்	 எனேது	 மனித	 உரிடமடய	
பேசிக்கும்	 ஒவதவாருவரதும்	 தடலயாய	 மனிதக்	 கடடமயாக	
உள்ை	பேரமிது.	வாழும்	ததருக்களில்	பேரிடர	உதவிக்	குழுக்கடை	
மக்கபை	உருவாக்கி	தஙகளின	அனறாட	வாழ்டவயும்	சமூகத்	
ததாடரபுகடையும்	 ோடுகளின	 சட்டஙகள்	 உடல்ேலச்	 பசடவ	
வழிகாட்டல்களுக்கு	 அடமய	 ேடாத்தினாபல	 தனிடமபேடுதல்	
எனனும்	மனித	தேருக்கடி	ஏற்ேடுத்தக்	கூடிய	உைத்	தடகபபுகள்,	
உைமுறிவுகளில்	 இருநது	 வறுடமபேட்டவரகடையும்	 மனித	
உதவிகடை	ோடி	நிற்ேவரகடையும்	காபோற்ற	முடியும்.
	 இலஙடகயில்	2004இல்	ஆழிபபேரடலப	பேரிடர	ஏற்ேட்ட	
தன	 மூலம்	 தஙகளுடடய	 மனித	 உரிடமகடைத்	 தாஙகபை	
ோதுகாக்கக்	 கூடிய	 முடறயில்	 ஈழத்தமிழரகள்	 தாஙகபை	
ஏற்ேடுத்தி	 தஙகள்	 கடும்	 முயற்சிகைாலும்	 உடழபோலும்	
தாபம	அரும்ோடுேட்டு	வைரத்த	 'டீேக்படா'	 நிடல	 பதச	உருவா	
க்கச்	 தசயற்ோடுகள்	 மிகப	 ேலத்த	 பசதஙகடைச்	 சநதித்த	
தின	 பினனணியிபலபய	 ஈழத்தமிழரகள்	 பமலான	 இன	
அழிபபு	 இனத்துடடபபு	 ேடவடிக்டககள்	 இலஙடகயில்	 பவகம்	
தேற்றன.	 இதன	 விடைவாக,	 வலிநது	 காணாமால்	ஆக்கபேட்	
படாருக்கானதும்,	மனிதாயத்திற்கு	எதிராகத்	தாஙகள்	அனுேவித்த	
சித்திரவடதகளுக்கானதும்,	 தஙகள்	 தாயகத்திபலபய	 தஙக	
ளின	 மனித	 உரிடமகடை	 வனமுடறபேடுத்திய	 சிறீலஙகா	
அரசாஙகப	 ேடடகளின	 தசயல்களுக்கானதுமான,	 நீதிடயபயா	
அநத	 நீதி	 வழஙகலுடன	 கூடிய	 தஙகளுக்கான	 புனரவாழ்வு	
புனர	நிரணமான	உதவிகடைபயா	இனறு	வடர	தேற	இயலாது	
துனபுற்று	 வாழ்கினறனர.	 இநத	 நிடலயில்	 இருநது	 ஈழத்தமிழ்	
மக்களுக்கு	 மாற்றத்டத	 ஏற்ேடுத்தக்	 கூடிய	 வடகயில்	
இவவாண்டு	 ஐக்கிய	 ோடுகள்	 சடேயின	 மனித	 உரிடமகள்	
பேரடவயின	 2019ஆம்	ஆண்டு	 மனித	 உரிடம	 அறிக்டகயின	
அடிபேடடயில்	 அடனத்துலக	 ோடுகள்	 ேலவும்	 தசயற்ோட்டுத்	
திட்டஙகடை	ஆராய	இருநத	நிடலயில்	தகாபரானா	நுண்ணுயிரத்	
தாக்கப	 பேரிடர	 அவற்டற	 ஒத்தி	 டவக்கும்	 சூழ்நிடலடய	
உருவாக்கியுள்ைது.	இநநிடலயில்	ஈழத்தமிழரகளும்	புலம்தேயர	
தமிழரகளும்	 தஙகளின	 மனித	 உரிடமகள்,	 பகாரிக்டககள்	
பேரிடரால்	 மடறக்கபேட்படா,	 மறுக்கபேட்படா,	 மறக்கபேட்படா	
விடாது	 ததாடரச்சியாக	 முனதனடுபேதற்கான	 முயற்சிகடை	
ஒருஙகுேடுத்திச்	தசயற்ேடுத்த	பவண்டும்.
	 கூடபவ	 தஙகள்	 தசாநத	 மண்ணிபலபய	 உதவிகளினறி	
தவிக்கும்	 வலிநது	 காணாமலாக்கபேட்படாரின	 கிட்டிய	 குடும்ே	
உறுபபினரகளுக்கும்	 யுத்தக்	 குற்றஙகைாலும்	 மனிதாயத்துக்கு	
எதிரான	குற்றஙகைாலும்	மனித	உரிடம	வனமுடறகளுடன	கூடிய	
இனஅழிபபு	இன	ஒதுக்கல்கைாலும்	கலாச்சார	இனஅழிபோலும்	
ோளும்	தோழுதும்	துனபுறும்	ஈழத்தமிழரகள்	தகாபராபனா	ோதிபபுச்	
சூழலுள்	 ோதுகாபோகவும்	 அடமதியாகவும்	 வாழ்வதற்கான	
அடனத்து	உதவிகடையும்	தசய்யும்	தேரும்	தோறுபபு	உலகத்	
தமிழரகைாக	 உள்ை	 ஈழத்து	 புலம்தேயர	 தமிழரகளுக்கும்,	
தமிழகத்திலும்	உலகின	 	 ேலோடுகளிலும்	வைத்துடன	வாழும்	
எல்லாத்	தமிழகத்	தமிழரகைதும்	அனடனத்	தமிழுக்குச்	தசய்யும்	
இனத்துவக்	கடடமயாக	அடமகிறது.

 வடமாகாண எல்லைகள் அ்ைத்தும் மூடப்பட்டு உள்வருவவாரும் 
வவளிச் வெலவவாரும் தீவிரமாக கணகாணிககப்பட வவணடும். அப்படி 
வெய்ால நாம் ்பாதுகாககப்படலைாம். இலலைாவிடில நாம் வ்பரழி்வ ெந்திகக 
வவணடி வரும் என்று முன்ைாள் ்பாராளுமன்்ற உறுபபிைர்  சி.சிவவமாகன்  
வ்ரிவித்்ார். 
 
 வவுனியொவில் மநறயறய தினம் இ�ம் ம�றற ஊ�்கவியலொ்ளர் 
சந்திபபில் ்கலந்து ம்கொண்டு  ்கருத்து ம�ரிவித்� ம�ொம� அவர் இவவொறு 
ம�ரிவித்�ொர்.  

வ்ாடர்ந்து கருத்து வ்ரிவித்் அவர்... 
 உல்க அ்ளவில் ம்கொமரொனொ யவரஸ் �ொக்கம் மிகுந்� �ொதிபய� 
ஏற�டுத்தியுள்ளது. வ�ெொ்கொணத்தில் உள்ள யவத்தியசொயல்களில்  குறித்� 
�ொக்கத்திறகுள்ளொகிய�ொ்க எவரும் இதுவயர உறுதிப�டுத்�ப��வில்யல. 
எனினும் அவவொறனவர்்கய்ள இனம் ்கொண்��ற்கொன வசதி்கள இஙகு 
உள்ள�ொ என்ற ம்களவி எழுகின்றது. குறிப�ொ்க அதி்கெொமனொர் �ொதிக்கப 
�ட�ொல் அவர்்கய்ள �ரொெரிக்கக கூடிய அதிதீவிர சிகிச்யசப பிரிவின் ்கடடில் 
்கள வ�ககில் உள்ள�ொ என்று �ொர்க்க மவண்டும். வ�ககில் யொழ்.யவத்திய 
சொயலயில் 13 ்கடடில்்களும் வவுனியொ யவத்தியசொயலயில் 4 ்கடடில்்களும், 
முல்யலதீவில் 2,  கிளிமநொச்சியில் 3 என மெொத்�ம் 22 ்கடடில்்கம்ள இஙகு 
இருககின்றன. அயவயும் �ொவயனயில் உள்ளன. இப�டியொன சூழலில் 
ம்கொமரொனொ மநொய் ம�ொறறு ஏற�ட�ொல், எப�டி ெக்கய்ள ்கொப�ொறறப 
ம�ொகின்மறொம் என்�து இஙகு �ொரிய பிரச்சியன.
 அத்து�ன் ம்கொமரொனொ ம�ொறறுககுள்ளொனவர்்கய்ள இனம் ்கொணக கூடிய 
பிசிஆர் என்ற இயந்திரம் வ�ககில் எஙகும் இல்யல.  எனமவ வவுனியொ ெறறும் 
யொழ். யவத்தியசொயல்களிறகு அந்� வசதி்கள உ�னடியொ்க ஏற�டுத்�ப�� 
மவண்டும். அத்து�ன் �றம�ொது அயனவரும் அணிந்துள்ள மு்கக ்கவசம் கூ� 
�குதியறறது. அ�னூ�ொ்க யவரஸ் இலகுவொ்க உடமசல்லும் வொய்பபுள்ளது. 
குறித்�  யவரஸ்  ்கண்ணின் ஊ�ொ்கக கூ� மசல்லும் நியல உள்ளது. எனமவ 
‘என்95’ என்ற மு்கக ்கவசமெ �ரெொனது. எனமவ யவத்தியசொயல்களில் 
்க�யெயொறறும் ஊழியர்்களிறகு கூ� அந்� ்கவசத்ய� வழஙகும் நியலயில் 
இந்� அரசொங்கம் இல்யல. எனமவ யவத்தியசொயல  ஊழியர்்களிறகும் இது 
வழங்கப�� மவண்டும். இல்லொவிடில் அவர்்களு�ொ்கமவ இது �ரவககூடிய 
வொய்பபு்கள இருககிறது. இந்� வி�யத்தில் அரசு மவளிப�ய�த்  �ன்யெ 
இன்றிமய மசயற�டடு வருகின்றது. 
 விெொனப �யணி்கய்ள வவுனியொ, �லொலி, ம்கப�ொபிலவு, இரயண 
ெடு ம�ொன்ற விெொனத் �்ளங்களில் �ங்க யவக்கப�டடுள்ளனர். ஆனொல் 
இது ம�ொ�ர்�ொன �்கவல்்கள எயவயும் சு்கொ�ொர பிரிவினருககு வழங்கப 
��வில்யல. சு்கொ�ொர யவத்திய அதி்கொரி்கள அவர்்கய்ள �ொர்யவயிடுவ�றகு 
அனுெதி வழங்கப��வில்யல. நொம் �ய�யினரின் மசயற�ொடு்கய்ள ெதிக 
கின்மறொம். எனினும் இது மவளிப�ய�த் �ன்யெயொன�ல்ல.  எனமவ 
ெொ்கொண ெட�த்தில் ஒரு விமச� மசயலணி உருவொக்க�� மவண்டும். அதில் 
இரொணுவத்தினரும் உளவொங்கப�� மவண்டும். அதில் தீர்ெொனம் எடுப�வர் 
்க்ளொ்க சு்கொ�ொரப பிரிவினர் இருக்க மவண்டும். இரொணுவ ந்கர்வு்கள மூலம் 
ெொத்திரம் இ�யன ்கடடுப�டுத்� முடியொது.
 அத்து�ன் பிரம�ச �னியெப�டுத்�ல் முயற உருவொக்கப�� 
மவண்டும். வ�ககில் �றம�ொது குறித்� ம�ொறறு எவருககும் இல்யல. எனமவ 
ெக்கய்ள சு�ந்திரெொ்க வொழவிடடு வ�ெொ்கொண எல்யல்கள அயனத்தும் 
இரொணுவத்ய� ம்கொண்டு மூ�ச் மசய்யப�டடு உளவருமவொரும் மவளிச் 
மசல்மவொரும் தீவிரெொ்க ்கண்்கொணிக்கப�� மவண்டும். அப�டி மசய்�ொல் 
நொம் �ொது்கொக்கப��லொம் இல்லொவிடில், நொம் ம�ரழியவ சந்திக்க மவண்டி 
வரும். என்றொர்.

tlkhfhz vy;iyfis %Lq;fs;
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 ஜனநொய்கத்திற்கொன ஆ�ொரெொ்க நய� 
ம�றும் ம�ர்�ல் என்ற ெக்கள சகதிககு இலஙய்க 
ம�சம் சறறும் சய்ளத்��ல்ல என்�து ம�ொல் அடுத்� 
டுத்து ம�ர்�ல்்கய்ள சந்திக்க �யொரொகின்றது நொடு.
 இந்� வய்கயில் எதிர்வரும் �ொரொளுெ 
ன்றத்திற்கொன ம�ர்�ல் �றம�ொய�ய ஜனொதி�தியின் 
ய்க்கய்ள �லப�டுத்தும் முயனபம�ொடு ம�ன்னி 
லஙய்கயில் பிரசொரங்கள முன்மனடுக்கப�டடு 
வரும் நியலயில், ம�சியக ்கடசி்களில் ஒன்றொன 
ஐ.ம�.்க இரண்�ொ்க பி்ளவு�டடுக கி�ககின்றது.
 

எனமவ ம�ன்னிலஙய்கயில் ரொஜ�கச அணியின் 
மவறறி என்�து உறுதி மசய்யப�டடுள்ளது. 
அவர்்கள மூன்றில் இரண்டு ம�ரும்�ொன்யெ 
என்ற நியலயெக்கொ்க மசயற�டடு வருவ�ொ்கமவ 
்கரு�ப�டுகின்றது. மூன்றில் இரண்டு ம�ரும்�ொன் 
யெயு�ன் அவர்்கள ஆடசி அயெப�ொர்்க்ளொ 
இல்யலயொ என்�து ம�ன் �குதியில் ஏயனய 
்கடசி்களின் மவட�ொ்ளர் ம�ரிவும் அவர்்கள சொர் 
பிரசொர மெய�்களுமெ தீர்ெொனிக்க உள்ள நியல 
யில், சிறு�ொன்யெ இனங்களின் ்கடசி்களின் 
நியல �ரி�ொ�த்திறகுள்ளொகி வருகின்றயெ அச்ச 
மூ்கத்தின் அரசியல் உரியெக்கொன ம்கொசத்தியன 
�லமிழக்கச் மசய்யும் என்�து ெறுப��றகில்யல.
 ்க�ந்� ்கொலங்களில் வ�ககு கிழககு 
பிரம�சங்களில் சிறு�ொன்யெயினரின் ஊ�ொ்க 
ம�ரிவொகும் ெக்கள பிரதிநிதி்களின் �லத்தியன 
சிய�ப��றகு ம�ன்னிலஙய்க ்கடசி்கள அல்லது 
ம�சியக ்கடசி்கள �ல்மவறொன யுகதி்கய்ள ய்கயொ 
ண்� வரலொறு்கள இருககின்றன. அந்� வய்கயில் 
�ல சுமயடயச்கள ம�ர்�லில் குதித்து வொககு 

சி�றல்்கய்ள மெறம்கொண்டு வந்� நியலயில் 
இம்முயற �திவு மசய்யப�ட� �மிழ் ்கடசி்கள 
�ெககுள இருந்� ்கருத்து முரண்�ொடு்க்ளொல் �ல 
ம்கொணங்களுககு மசன்று ம�ன்னிலஙய்க மசய்து 
வந்� மசயற�ொடய� மசய்து முடித்திருககின்றன.
 �மிழ் ெக்கள ெத்தியில் உள்ள பிர�ொன 
ம்கொரிகய்க்க்ளொ்க ்கொணொெல் ம�ொமனொர் வி�யம் 
ெறறும் அரசியல் ய்கதி்களின் விடு�யல என்ற 
வி�யங்கய்ள ம�ொ�ர்ந்தும் ஜனொதி�தி ெொறு 
�ட� ்கருத்தியயல மவளிப�டுத்தி வரும் நியல 

யில், �மிழ் ெக்களின் பிரதிநிதி 
த்துவத்தியன வ�ககு கிழககில் 
அதி்கரிப��ற்கொன வழிவய்க 
்கய்ள மெறம்கொளவ�யன 
விடுத்து பிரிந்து நின்று மசய 
ற�டுவ�ொனது எந்�வய்கயில் 
ம்கொரிகய்க்களுககு �லம் மசர்க 
கும் என்��யன சிந்திக்க �வறி 
விட�னர்.
 முஸ்லீம் ்கடசி்கள முடி 
ந்� வயரயில் ஒரு �்ளத்தில் 
�யணிப��ற்கொ்க முயறசி்கய்ள 
மெறம்கொண்டு வருகின்றன.  
அ�ற்கொன ம�ச்சுக்கள 
வ�ககிலும் கிழககிலும் மும்முர 
ெொ்கமவ இ�ம் ம�றுகின்றது. 

எனினும் அவர்்கள ஐ.ம�்கயின் 
சஜித் அணியு�ன் �யணிப�து 
என்ற இக்கட�ொன நியலயெ 
ககுள �றம�ொது �ள்ளப�டடு 
ள்ளனர்.
 வ�கய்க யெயப�டுத்தி 
ரிசொட �தியுதீன் ம�ர்�ல் அறிவிக 
்கப�டுவ�றகு முன்னர், சஜித் 
�யலயெயிலொன கூடடில் �ொம் 
ம�ொடடியிடுமவொம் என கூறி 
வந்�ொர்.  கிழககில் ரவூப ஹககீ 
மும் அவவொறொன ்கருத்ய�மய 
�திவு மசய்திருந்�ொர். அவர்்கள 
அக்கருத்ய� �திவு மசய்� ம�ொது 
ஐ.ம�.்க ஒரு ்கடசியொ்கமவ 
�யணித்திருந்�து. எனினும் 
அவர்்கள இன்று இருமவறு 
துருவங்க்ளொகியுள்ள�ொனது,  முஸ்லீம் சமூ்கத்தின் 
கூடடு எவவொறு அயெயப ம�ொகின்றது என்�து 
எதிர்வரும் சில நொட்களில் மவளிப�டுத்�ப�டும். 

இருபபி னும்   அவர்்கள சஜித் �யலயெயிலொன 
அணியய ஏற��றகு �யொரொ்க இருப�ொர்்கள என 
்கரு�ப�டுகின்றது. ஏமனனில் முஸ்லீம்்கள �ரந்து 
வொழும் பிரம�சங்களில் அவர்்களின் வொககு்கய்ள 
ஒருமித்து ம�றுவ�றகும் �றம�ொய�ய அரசின் 
சிறு�ொன்யெ மவறுபபு நியலப�ொடய� உய�த் 
ம�றிவ�றகும் அவர்்களுககுள்ள சந்�ர்ப�ம் 
சஜித் �யலயெயில் அப�குதி்களில் கூட�ொ்க 
ம�ொடடியிடுவம�யொகும்.
 எனமவ வ�ககு கிழககிலும் அவர்்க்ளது 
ந்கர்வு்கள அவவொறொன�ொ்கமவ இருக்கப ம�ொவது  
�மிழ் ்கடசி்கள ெறறும் �மிழ் ெக்கள ெத்தியில் 
குழப�்கரெொன நியலயய ம�ொறறுவித்துள்ளது.
 �மிழ் ம�சியக கூட�யெபபு �ல அணி்க 
்ளொ்க பிரிந்து இன்று பிரிந்�வர்்கள கூட�ணி அயெ 
த்து ள்ளனர். அயனத்து ்கடசி்களும் �மிழ் ெக்க்ளொல் 
விெர்சித்திறகுள்ளொகியுள்ளயெ �விர்க்க முடியொ� 
ஒன்றொகிப ம�ொயுள்ளது.
 858861 வொக்கொ்ளர்்கய்ள ம்கொண்டு வ� 
ெொ்கொணத்தில் 13 ெக்கள பிரதிநிதி்கள ம�ரிவு மசய்ய 
ப��வுள்ளனர். அவர்்களில் யொழ்ப�ொணம் ெறறும் 
கிளிமநொச்சி ெொவட�ங்கய்ள உள்ள�ககிய யொழ். 
ம�ர்�ல் ெொவட�த்தில் 7 ெக்கள பிரதிநிதி்கய்ள 
ம�ரிவு மசய்�வற்கொ்க 571848 வொக்கொ்ளர்்கள வொக 
்களிக்க �குதி ம�றறுள்ளனர். ென்னொர், முல்யலத் 
தீவு, வவுனியொயவ உள்ள�ககிய வன்னி ம�ர்�ல் 
ம�ொகுதியில் 287013 வொக்கொ்ளர்்கள 6 பிரதி நிதி்கய்ள 
ம�ரிவு மசய்யவுள்ளனர்.
 வொக்களிக்க �குதி ம�றறவர்்கள என்��ற 
்கப�ொல் ்க�ந்� ்கொலங்களில் வ�ககில் வொககு வீ�ம் 
மி்கவும் குயறவொன�ொ்கமவ �திவொகியுள்ளது. 
அ�றகு ெக்களின் அசெந்�ம், அரசியல்வொதி்கள 
ெத்தியில் உள்ள மவறுபபுணர்வு, எவரும் �மிழர் 
பிரச்சயனககு தீர்யவ �ரபம�ொவதில்யல என்ற 
ெனநியலயின் மவளிப�ொம� இந்� வொக்களிபபு 
குயறவுககு ்கொரணெொ்க அயெகின்றது.
 இவவொறொன சூழலிமலமய இம்முயற 
ெ�வொ�மும் இனவொ�மும் அதி்க்ளவில் வ�ககு 
கிழககில் வொககு மவடய�க்கொ்க �யன்�டுத்�ப�டு 
கின்றது. ம�ன்�குதியில் எவவொறு சிங்க்ள ம�சியம் 
அல்லது சிங்க்ள இரொச்சியம் என்ற மசொல்லொ�ல் 
�யன்�டுத்�ப�டடு, ஜனொதி�தி ம�ர்�லில் 
மவறறி ம�றறொர்்கம்ளொ அம� ம�ொன்ற�ொன 
நியல �றம�ொய�ய ம�ர்�லிலும் ம�ன்�குதியில் 

இருக்கத்�ொன் ம�ொகின்றது. அ�ற்கொ்கமவ�ொன் 
வ�ககு கிழககில் ம�ொதுஜன ம�ரமுன 
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 எதிர்வரும் வ்பாதுத் வ்ர்்லிறகாை 
வவட்புமனுகக்ை ்ாககல வெய் பின்ைர் 
்மிழ்த் வ்சியக கூட்ட்மப்்பச் வெர்ந்் 
வெலவம் அ்டககலைநா்ன் அவர்கள் இலைககு 
ஊடகத்திறகு வ்ரிவித்் கருத்துககள்

வகள்வி:
 இந்்மு்்ற வ்ர்்ல ஏற்பாடுகள் எவவா 
றுள்ைது?

�தில்:
 �மிழ்த் ம�சியக கூட�யெபபு வரலொறறு 
�ன்யெ ம்கொண்�து. ்கொரணம் எெது ம�சியத் 
�யலவரின் அதி்கொரத்ம�ொடு உருவொக்கப�ட�து. 
நிச்சயெொ்க �மிழ் ெக்களின் �லத்ம�ொடு மசயற 
�டடுக ம்கொண்டிருககின்றது. அதிமல சில ்கருத்து 
மவறு�ொடு்கள இருந்�ொலும்கூ� எெது ெக்க ளின் 
ஆயண நிச்சயம் �மிழ்த் ம�சியக கூட�யெப 
பிறகுக கிய�ககும்.
 
 அந்� அடிப�ய�யிமல இம்முயற 
வன்னி ெொவட�த்திமல 5 ஆசனங்கய்ள நிச்சயெொ 
்கப ம�றுமவொம். ெக்கள �மிழ்த் ம�சியக 
கூட�யெபபின் �க்கம் �ொன் நிறகிறொர்்கள என் 
�து இந்�த் ம�ர்�லிமல உறுதி மசய்யப�டும். 
நொ�ொளுென்றத்திமல �மிழ்த் ம�சியக கூட�யெபபு 
21 அல்லது 22 ஆசனங்கய்ள ம�ற முயறசிபம�ொம். 
எங்கள ெக்கள எங்கம்ளொடு �ொன் நிறகிறொர்்கள 
என்�ய�யும் இந்� ம�ர்�லிமல �மிழ்த் ம�சியக 
கூட�யெபய� �லவீனப�டுத்துகின்ற நியல 
ஏற�டுகின்ற ம�ொதிலும் ம�சியத் �யலவரின் 
சிந்�யன எம்மி�முண்டு என்�ய�யும் இது 
எடுத்துக ்கொடடும்.
 இன்று ம�ன்னிலஙய்க எெது ெக்கய்ள 
பிரித்�ொ்ளககூடிய சுமயடயசக குழுக்கய்ள ்க்ளம் 
இறககியுள்ளது. அத்து�ன் எெககு எதிரொன 
�மிழ்க ்கடசி்கள, சிங்க்ளக ்கடசி்களுககு எதிரொ்க 
�மிழ்த் ம�சியக கூட�யெபபு ம�ொடடியிடும் 
நியல உள்ளது என்�ய� நொன் இஙம்க மசொல்லிக 
ம்கொள்ள மவண்டும். வன்னி ெொவட�த்திமல 27 

சுமயடயசக குழுக்கள ்க்ளமிறஙகியிருககின்றய� 
சிந்தித்துப �ொர்க்க மவண்டும். ஆ்கமவ �மிழ்த் 
ம�சியக கூட�யெபபு �ொன் எங்களின் ெக்களின் 
அரணொ்க நிச்சயெொ்க மசயற�டும். ஏயனயவர்்கள 
இந்� வொககு்கய்ள பிரித்து �மிழ்த் ம�சியக 
கூட�யெபய� �லவீனப�டுத்தும் மசயற�ொட 
ய�த் �ொன் மெறம்கொள்ளப ம�ொகிறொர்்கள.

 சில ்கருத்து மவறு�ொடு்கள ்கொரணெொ்க 
�மிழ்த் ம�சியக கூட�யெபபு மீது ெக்களுககு 
ம்கொ�ம் இருந்�ொலும், நிச்சயம் �மிழ்த் ம�சியக 
கூட�யெபய� ெக்கள �ங்கள குரலொ்க அரணொ்க 
இருககும். �மிழீழ ம�சியத் �யலவரின் சிந்�யன 
யில் உருவொன �மிழ்த் ம�சியக கூட�யெபபு 
நிச்சயம் ெக்கள அரணொ்க நிறகும். இந்� வி�யம் 
ம�ர்�லுக்கொ்க மசொல்லப�டுகின்ற வி�யெல்ல. 
உண்யெயொன ய�ொர்த்�ெொன வி�யெொ்க எடுத்துச் 
மசொல்கின்மறொம். விடு�யலப புலி்கள �ங்கள 
அரசியல் �ரபபுயர மூலம் 22 ஆசனங்கய்ள 
எங்களுககு ம�றறுத் �ந்�ொர்்கள. அய� நொங்கள 
நிரூபிக்க முடியும்.

 கிழககிலுள்ள �த்திரிய்கயொ்ளர்்கள �மிழ்த் 
ம�சியக கூட�யெபய� உருவொக்க முயனபபு 
்கொடடியிருந்� ம�ொது, நொன் வன்னிககு மசன்று 
ம�சியத் �யலவர் அவர்்கய்ள சந்தித்து அந்� 
அஙகீ்கொரத்ய�ப ம�றறவன் என்ற முயறயில் 
அ�றகு நொன் சொடசியொ்க முடியும். ஆ்கமவ அய� 
�லவீனப�டுத்� முடியொது. ஆ்கமவ �மிழ்த் 
ம�சியக கூட�யெபய� ெக்கள நிச்சயம் 
ஆ�ரிப�ொர்்கள. �லன் �ருவொர்்கள. அந்� �மிழ்த் 
ம�சியக கூட�யெபய� ஒரும�ொதும் �மிழர்்களின் 
இயறயொண்யெயய விடடுக ம்கொடுக்கொது. ஆ�ரி 
ககும். அப�டியொன ஒரு மசயற�ொடய�மய நொங 
்கள மெறம்கொண்டு வருகின்மறொம்.

 எங்களின் ெக்கய்ள எந்�வி�த்திலும் 
விடடுக ம்கொடுக்கொ� ஒரு மசயற�ொடய�மய 
நொங்கள மெறம்கொண்டு வந்ம�ொம். இன்று 
ெக்கள சொர்�ொ்க �மிழ்த் ம�சியக கூட�யெபபு 
நியொயம் ம்கடகின்றது என்று சர்வம�சம் 

மசொல்லும் அ்ளவிறகு நொங்கள நியலயெயய 
ெொறறியிருககின்மறொம். நொங்கள சிங்க்ள ம�சத் 
தி�ம் இனி நியொயம் ம்கட்க மவண்டிய அவசியம் 
இல்யல. இன்று இனபபிரச்சியன தீர்வு ம�ொ�ர் 
�ொ்கவும், ெனி� உரியெ மீறல்்கள ம�ொ�ர்�ொ்கவும் 
சர்வம�சம் �தில் மசொல்லும் நியலககு நொங்கள 
ம்கொண்டு வந்திருககின்மறொம்.

 அந்� வய்கயிமல �மிழ்த் ம�சியக கூட� 
யெபபு சரியொன வய்கயில் ெக்களின் இயற 
யொண்யெயு�ன் ்க�யெயொறறும். அந்� வய்கயில் 
ெக்கள �மிழ்த் ம�சியக கூட�யெபய� �லப�டு 
த்துவொர்்கள. எங்களுககு �லம் �ந்�வர்்கள ெக்கள. 
�மிழ்த் ம�சியக கூட�யெபபு ம�ொ�ர்ந்தும் 
ெக்களுக்கொ்க �யணிககும்.

 எதிர்வரும் நொ�ொளுென்றத் ம�ர்�லிமல 
ஏயனயவர்்கய்ள புறந்�ளளி �மிழ்த் ம�சியக 
கூட�யெபபு ெக்கள �லெொ்க நிச்சயம் மவறறி 
ம�றும்.

வகள்வி:
 உஙகள் கட்சியின் அம்்பா்்ற மாவ 
ட்ட அ்மப்பாைர் வகாடீஸவரன்  அவர்கள்    
்றவ்பாது ்மிழரசுக கட்சிககுள் உள்வாங 
கப்பட்டுள்ைார். அவர் அப்படி உள்வாஙகப 
்பட்டால எதிர்பவ்பாம் எைக கூறியிருந்தீர்கள். 
இபவ்பாது என்ை மைநி்லையில இருக 
கின்றீர்கள்?

�தில்:
 இந்�க ்கருத்ய� இஙகு மசொல்ல முடியொது. 
ஏமனனில் �மிழ்த் ம�சியக கூட�யெபபு ஒறறுயெ 
யொ்கப �யணிக்க மவண்டும். அந்� வய்கயில், 
எங்கள ்கடசியயக கூடடி இறுதி முடியவ எட� 
இருககின்மறொம். அ�னொல் அது �றறி இஙகு 
கூறமுடியொது.

வகள்வி:
 உஙகளுடன் இருந்் ்பலைர் இன்று 
விகவைஸவரன் ஐயாவுடன் இ்ணந்து வ்பாட்டி 
யிடும் நி்லை உருவாகியுள்ைது. இது உஙக 
ளுககு ஆ்பத்்ாக அலலைது உஙகளின் பிரதிநிதி 
த்துவத்்்க கு்்றககின்்ற ஒரு வெயற்பாடாக 
அ்மயா்ா?

்பதில:
 அது அவர்்களின் சிறுபிளய்ளத் �னெொன 
மசயற�ொடு. அவர்்கய்ள மவளி உலகிறகு ்கொடடியது 
�மிழ்த் ம�சியக கூட�யெபபு. அய� யவத்து 
�ொங்கள ம�ரியவர்்கள என்று எண்ணுகின்றனர் 
நிச்சயம் ம�ொல்வியயத் �ழுவுவொர்்கள. �மிழ்த் 
ம�சியக கூட�யெபபில் இருககும் வயரயும் �ொன் 
அவர்்களின் நியலப�ொடு, சிந்�யன, மவறறிவொய்க 
எல்லொம் இருககும். ம�ொகின்றவர்்கய்ள நொங்கள 
�டுக்க முடியொது. இருந்�ொலும் அவர்்களுககு 
அஙகீ்கொரம் ம்கொடுத்�து �மிழ்த் ம�சியக கூட� 
யெபபு �ொன். அந்� அஙகீ்கொரத்ய� அவர்்கள 
ம�றறுக ம்கொண்டு �ொங்கள ம�ரியவர்்கள என 
நியனத்து மசல்�வர்்களுககு ெக்கள நல்லம�ொரு 
�ொ�த்ய�ப பு்கடடுவொர்்கள என்�ய� மசொல்லிக 
ம்கொள்ள விரும்புகின்மறன்.
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 வவட்புமனு ்ாககலின் பின்ைர் ்மிழ்த் 
வ்சியக கூட்ட்மபபின் வன்னி மாவட்ட வவட் 
்பாைர் வெந்திலநா்ன் மயூரன் இலைககு ஊட கத்திறகு 
வழஙகிய கருத்து.
 2020 நொ�ொளுென்றத் ம�ர்�லிற்கொன 
�மிழ்த் ம�சியக கூட�யெபபின் மவடபுெனு 
�ொக்கல் நய�ம�றறுள்ளது. அம�மவய்ள வவு 
னியொ, ென்னொர், முல்யலத்தீயவ அ�ககிய 
வன்னி ெொவட�த்ய�ப ம�ொறுத்�வயரயில் 
�மிழ்த் ம�சியக கூட�யெபபிற்கொன ஆ�ரவு 

்கணிசெொன அ்ளவு ம�ருகியுள்ளது. �றம�ொது 
நொடடில் ஏற�டடுள்ள அசொ�ொரண சூழ்நியலககு 
ெத்தியிலும், �றம�ொய�ய அரசொங்கத்தின் அ�ககு 
முயறயினொலும் �மிழ்த் ம�சியக கூட� யெபபின் 
மீதுள்ள மசல்வொககு �றம�ொது அதி்கெொ்கமவ 
உள்ளது.
 இம�மவய்ள �மிழ்த் ம�சியக கூட� 
யெபபு வரலொறறில் மு�ல் ��யவயொ்க ஒரு 
இ்ளம் மவட�ொ்ளருக்கொன வொய்பபியன வழ 
ஙகியிருககின்றது. அ�ற்கொ்க நொன் �மிழ்த் ம�சி 
யக கூட�யெபபின் �ங்கொளிக ்கடசியயச் 
மசர்ந்�வரொன மசல்வம் அய�க்கலநொ�னுககு 
நன்றியயத் ம�ரிவித்துக ம்கொளவது�ன், வன்னி 
ெொவட�த்தில் இய்ளஞர்்களுக்கொன பிரதிநிதித்து 
வம் இருக்க மவண்டும், இய்ளஞர்்கள அரசிய 
லுககு வரமவண்டும் என்று வீடு்களில் இருந்து 
ம்கொண்டு மசொல்வய� விடுத்து, 8 மவட�ொ்ளர் 
்களு�ன் என்யனயும் மசர்த்து 9ம�ர் ்க்ளமிறக்கப 
�டடுள்ளனர்.
 அவர்்களின் ஆ�ரவொ்ளர்்கள வன்னி ெொவட 
�த்தில் மசறிந்து ்கொணப�டுகின்ற ம�ொதும், ஓர் 

இய்ளஞனுய�ய வருய்கயய வன்னி ெொவட�ம் 
நிச்சயெொ்க எதிர்�ொர்ககும் என்று நியனககின்மறன். 
அந்� வய்கயில் மூத்� �ொரொளுென்ற உறுபபினர்்கள 
இருககின்றொர்்கள. அவர்்களு�ன் முன்னொள 
�ொரொளுென்ற உறுபபினர்்கள இருககின்றொர்்கள. 
அரசியலில் ம�ரியவர்்கள இருககின்றொர்்கள. 
அவர்்களு�ன் மசர்த்து இய்ளஞனொன எனககும் 
உங்கள விருபபு வொககு்கய்ள வழஙகும் ம�ொது, 
ஐந்து வரு� எனது ��விக ்கொலத்தில் நிச்சயெொ்க 
ஒரு ெொறறத்தியன என்னொல் ்கொட� முடியும்.
 �ொரொளுென்ற உறுபபினரொ்க வந்�ொல், 
இவர்ம�ொல �ொன் இருக்க மவண்டும் என்று 
மசொல்லும் அ்ளவிறகு எனது ஐந்து வரு� ��விக 
்கொலத்ய� பூர்த்தி மசய்மவன் என்றும் வன்னியில் 
இருககும் ம�ரியவர்்கள, இய்ளஞர்்கள, யுவதி்கள 
எனக்கொன வொய்பய� வழங்க மவண்டும் என்றும் 
இரு ்கரம் கூபபி மவண்டி நிறகின்மறன்.

Ie;J tUl vdJ gjtpf; fhyj;jpy;
epr;rakhf xU khw;wj;jpid 

vd;dhy; fhl;l KbAk;.

�மிழ் ெக்கள ம�சியக கூட�ணி சொர்பில் வன்னி 
ெொவட�த்தில் மவடபுெனு �ொக்கல் மசய்� 

பின்னர் இலககு ஊ�்கத்திறகு  சிவசகதி ஆனந்�ன் 
ம�ரிவித்� ்கருத்து
 �மிழ் ெக்கள ம�சியக கூட�ணி சொர்பில் 
மீன் சின்னத்தில் ம�ொடடியிடுகின்மறொம். 9 
மவட�ொ்ளர்்களில் ்கல்வித்துயற, ம�ொறியியலொ 
்ளர்்கள, �ல்மவறு துயறசொர்ந்� எெது ெக்களுககு 
நீண்� ்கொலம் மசயவயொறறிய மவட�ொ்ளர்்கய்ள 
நிறுத்தியுளம்ளொம். எனமவ வன்னி ெொவட� த்தில் 
அதிகூடிய விருபபு வொககு்கய்ள நொங்கள ம�றறுக 
ம்கொளளுமவொம்.

ம்களவி: 
 ம்கொழும்பிலிருந்து வன்னி மவட�ொ்ளர் 
்கய்ள இறககியுள்ள�ொ்க உங்கள ்கடசி 

சொர்�ொ்க உள்ள குறறச்சொடடு �றறி என்ன 
கூறுகின்றீர்்கள?

்பதில:
 அது அப�டியல்ல. முல்யலத்தீவு ெொவ 
ட�த்ய�ச் மசர்ந்�வயரத் �ொன் நீங்கள குறிப 
பிடுகின்றீர்்கள. இதில் ஒருவர் நிரந்�ரெொ்க 
முல்யலத்தீவு ெொவட�த்ய�யும், ெறமறொருவர் 
அ்ளம்பில் பிரம�சத்ய�ச் மசர்ந்�வர்்கள. அவர் 
்கள �ற்கொலி்கெொ்க மவறு ெொவட�ங்களில் 
வசித்�ொலும் அவர்்களின் பூர்வீ்கம் முல்யலத்தீவு 
ெொவட�மெ.

td;dp khtl;lj;jpy; mjp$ba tpUg;G thf;Ffis 

ehq;fs; ngw;Wf; nfhs;Nthk; 
rptrf;jp Mde;jd; 

 எதிர்வரும் வ்பாதுத் வ்ர்்லிறகாை 
வவட்பு மனுகக்ை ்ாககல வெய் பின்ைர் 
்மிழ்த் வ்சியக கூட்ட்மப்்பச் வெர்ந்் 
ொள்ஸ நிர்மலைநா்ன் அவர்கள் இலைககு 
ஊடகத்திறகு வ்ரிவித்் கருத்து ககள்

வகள்வி: 
 வ்ர்்்லைப ்பறறி என்ை கூ்ற விரும்பு 
கின்றீர்கள்?

�தில்:
 �றம�ொது நொடடில் யவரஸின் �ொக்கம் 
அதி்கரித்துள்ள�ொல், எங்கய்ளப ம�ொறுத்�வயர 
யில் மு�லொவது ெக்களின் �ொது்கொபபுத் �ொன் 
பிர�ொனெொ்க இருககின்றது. அ�னொல் அய� 
்கருத்தில் எடுத்து ம�ர்�யல பிறம�ொடுவ�ொ்க 
இருந் �ொல், அ�றகு எங்களின் பூரண ஆ�ரவு 
உண்டு என்�ய� கூறிகம்கொளகின்மறன்.

வகள்வி:
 ்மிழ்த் வ்சியக கூட்ட்மபபு வ்ர்்லில 
வவறறி வ்பறுமா?

்பதில:
 ்க�ந்� நொ�ொளுென்றத் ம�ர்�லில் 
�மிழ்த் ம�சியக கூட�யெபபு வ�ககு கிழககில் 
8 ெொவட�ங்களில் 16 ஆசனங்கய்ளப ம�றறுக 
ம்கொண்�து. �மிழ்க ்கடசியிலுள்ளவர்்கள சிலர் 
பிரிந்து புதி�ொ்க ம�ர்�யல சந்திக்க இருந்�ொலும், 
ெக்கள ெத்தியில் ம�ளிவொன நியலப�ொடு 
இருககின்றது. ெக்கள ெத்தியில் இருககின்ற 
ஒரு சில ம்களவி்களுககு சரியொன ம�ளிவூட�ல் 
அளிக்கப�டும்.
 �மிழ்த் ம�சியக கூட�யெபபு வ�ககு 
கிழககில் �மிழர்்களின் �னித்துவத்திற்கொ்க 
�யணி ககின்ற ்கடசி. அந்� வய்கயில் �மிழ் 
ெக்களுககு பூரணெொன ம�ளிவூட�ல் 
வழங்கப�டடு எங்கள ்கடசி வ�ககு கிழககில் 
ஒரு �லெொன மவறறியயப ம�றும்.

jkpo; kf;fSf;F G+uzkhd murpay; njspT+l;ly; toq;fg;gLk;
jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;G Ntl;ghsu;  rhs;]; epu;kyehjd; 



 ஈழத்து �மிழ் அரசியல் என்�ய� இன்யறய 
அரசியல் மசயல்�ொடடு சூழலு�ன் ெடடும் 
ஒபபிடடு மநொக்க முடியொது. இ�யன ்க�ந்�்கொல 
அரசியல் சூழலு�ன் இயணத்ம� சிந்திக்க 
மவண்டும். உல்கத்திலுள்ள �ல நொடு்கள குறுகிய 
்கொலத்துள சனநொய்க முயறயில் அல்லது மவறு 
ஆடசியயெபபு வய்கயில் �ம்யெ வலுவொன 
நொடு்க்ளொ்க ்கடடிமயழுபபியுள்ளன. இ�னொல் 
ஈழத்திலிருந்து �மிழர்்கள ெடடுெல்ல, சிங்க்ள 
வர், முஸ்லிம்்கள கூ� ஏயனய முன்மனறிய நொடு 
்களுககு �ய�மயடுககின்றொர்்கள. இலஙய்கயில் 
அரசியல் மசய்�வர்்கள கூ� �ங்கள பிளய்ள 
்கய்ள மவளிநொடு்களுககு அனுபபி விடடு ்கய�சி 
்கொலத்தில் ம�ொ�ர்ந்து �ங்க்ளது அரசியயல மசய்கி 
ன்றொர்்கள என்று மசொல்லலொம். இ�றகு ்கொரணம் 
மவளிநொடு்களில் வசதியொ்க வொழலொம் என்��ொல் 
என்று ெடடும் மசொல்ல முடியொது. நிம்ெதியொ்க 
வொழலொம் என்ற ்கருத்தும் இருக்கலொம். இந்� 
நியல இலஙய்க அரசியல்வொதி்களுககு சொ�்க 
ெொன நியலயய ம�ொறறுவிககின்றது என்று 
உறுதியொ்க கூறலொம். அ�ொவது குறித்� ம�ொகுதி 
யினர் ெடடுமெ இன்று அரசியல் மசய்கின்றொர் 
்கள. அவர்்கய்ள மீறி புதியவர்்கள அரசியலு 
ககுள புகுவது முடியொ� ்கொரியம் என்ற ெொயய 
ம�ொறறுவிக்கப�டடு விட�து. அ�றகும் 
மெலொ்க அரசியல் என்�து குறிபபிட� ெக்களின் 
பிளய்ள்கள, மசொந்�க்கொரர்்கள �விர ஏயனமயொ 
ருககு ஆ�த்�ொனொது என்றும் ஒருநியல உண்டு. 
அத்து�ன் ம�ர்�லில் மவறறிம�ற மவண்டும் 
என்��ற்கொ்க எ�யனயும் துணிந்து மசொல்லும் 
எண்ணமும் அரசியல்வொதி்களி�ம் குடிம்கொண்டு 
விட�து. இ�யன யவத்து �ொர்ககும் ம�ொது �னிப 
�ட� ந�ரின் மவறறியொ அல்லது ெக்களுககு 
மவறறியொ என்ற ம்களவி ெக்களி�மும், அரசியல் 
வொதி்களி�மும் முன்னிறுத்�ப�� மவண்டியது.
 இன்யறய உல்க அரசியல் சூழல் இன 
அடிப�ய�யில் ்கட�யெப��ொ்க மசொல்ல முடி 
யொது. �னித்� நொடு்கள ெட�த்திலும் சரி, உல்க 
நொடு்கள ெட�த்திலும் சரி அரசியல் என்�து ெ� 
அடிப�ய� சொர்ந்��ொ்கமவ முயனபபு ம�றுகி 
ன்றது என்று மசொல்ல முடியும். இலஙய்கயில் 
ம�ௌத்�ம் வலுவொ்க இருப��ொல் அது சொர்ந்து 
அ�ககுமுயற எழுகின்றது. ம�ௌத்� ெ�த்தின் 
இந்� வலுவொன நியல யசவத் �மிழர்்கய்ள 
ெடடுமெ குறியவப��ொ்க ம�ொன்றும். ஆனொல் 
அந்� நியல இன்று ெொறி வருகின்றது. �மிழ் 
ெக்கள சிங்க்ளவரு�ன் மெொதுவது ம�ொல ம�ரியும். 
ஆனொல் இன்யறய ்கொல்கட�த்தில் அது உண்யெ 
அல்ல. ஆடய�க ்கடித்து, ெொடய�க ்கடித்து 
குழந்ய�ப பிளய்ளயய ்கடிககும் நியல ம�ொல 
யசவத் �மிழர்்கள �ொக்கப�டும் ம�ொது அ�னு�ன் 
இயணந்� ஏயனய ெ�த்தினரொன முஸ்லீம்்கள, 
கிறிஸ்�வர்்கள என்�வர்்களும் �ொக்கப�டுவர். 
 உண்யெயில் யசவத் �மிழர்்கள �ரி�ொ 
�த்துககுரிய ெக்கள. ்கொரணம் முஸ்லீம்்கள, 
கிறிஸ்�வர்்கள ெ� அடிப�ய�யில் வலுவொன 
பியணபபுள்ளவர்்கள. அவர்்களுகம்கன்று  அயெ 
பபு்கள ம்கொண்�வர்்கள. ஆனொல் யசவர்்கள 

அவர்்களுகம்கன்று குரல் ம்கொடுக்க வலுவொன 
அயெபபு்கள அறறவர்்கள. ்கொலம் முழுவதும் 
ம்கொவில் ்கடடுகின்மறொம் என்று �ணம் வசூலி 
ப�வர்்கய்ளயும், சொமியொர்்கள என்று �ங்கய்ள 
்க�வுளின் பிரதிநிதி்கள என்று மசொல்லு�வர் 
்கய்ளயும், சொமியி�ம் இவர்்களின் மசய்தி்கய்ள 
மசொல்ல ஊதியெொ்க அருச்சயன மசய்யப �ணம் 
வொஙகுவ�வர்்கய்ளயும், அந்�ப �ணத்தில் �ஙகு 

ம்கடகும் ம்கொயில் நிர்வொ்கங்கய்ளயும் நம்பி வொழ் 
�வர்்கள. இயறவயன கும்பிடடு விடடு உண்டி 
யலில் ்கொசு ம�ொடடு இயறவன் எங்கய்ள வொழ 
யவககிறொன் என்று முழுயெயொ்க நம்பு�வர்்கள. 
இவர்்கய்ள சுல�ெொ்க ஏெொறறலொம். 
எனமவ உலகில் வலுவொன ெ�ங்கள என்ற 
நியலயய கிறிஸ்�வமும், இஸ்லொமுமெ பிடித்துக 

ம்கொளகின்றது. அயவ இரண்டும் எதிர்த்து மெொதும் 
வல்லயெ ம்கொண்�யவ. அம� ம�ொன்று ம�்ளத்�ம் 
உள்ள நொடு்களில் ம�்ளத்� அ�ககுமுயற ந�ந்� 
�டி�ொன் உள்ளது. எனமவ �மிழ் ெக்கள ஒடுக்கப 
�ட�தும் இலஙய்கயில் ந�க்கக கூடிய அடுத்� 
ம�ொர் இஸ்லொம், கிறிஸ்�வம் சொர்ந்��ொ்க இருககும் 
என்�து ஏற்கனமவ ்கொட�ப�டடு விட�து. அம� 
மவய்ள ம�ௌத்� சிங்க்ளம் எந்�க ்கவயலயும் 
இல்லொது இ�யன �ொர்த்துக ம்கொண்டிருககும் 
என்�ம� சரியொனது. ்கொரணம் முஸ்லிம்்கள, �மிழர் 
்கள, அம�ம�ொல் �மிழர்்கள வொழும் �குதி்கய்ள 
�ொதிபபு �குதியொ்க ம�ரிவு மசய்�ொல் அபம�ொதும் 
�மிழர்்கம்ள �ொதிக்கப�டுவர்.
 �மிழர்்களின் வொழ்கய்க வரலொறயற எடுத்து 
மநொககினொல் அரசியல் விழிபபுணர்வு குயறந்� 
அல்லது விழிபபுணர்வு அறற ெக்க்ளொ்கமவ 
வொழ்கின்றனர் என்று மசொல்ல முடியும். அரசியல் 
என்�து �னித்து அரசியல்வொதி்களுககு ெடடும் 
மசொந்�ெொனது அல்ல. ஒவமவொரு �னி ெனி� 
னுககும் உரித்�ொனது. �மிழர்்களி�ம் அது 
இல்யல. “ஒன்று�ட�ொல் உண்டு வொழ்வு” என்�து 
மவறும் ம�ச்சொய் எம்முன் மசொல்லப�டுகின்றது. 
�டிககும் ெொணவர்்கள கூ� �ண்�றறவர்்க்ளொ்கமவ 
உள்ளனர். ம்கொயல, ம்கொளய்ள, வீதி வி�த்து, 
ம�ொய�, சொதி என்�ன ெக்கய்ள வருத்துகிறது. 
சமு�ொயத்ய� சீர்�டுத்� மவண்டிய ்கல்விச் சமூ்கம் 
அந்� ெக்கள சீரழிவய� மவடிகய்க �ொர்ககின்றது. 
யொயரயும் நொங்கள �ய்கக்க மவண்�ொம் என்று 
இவறயற எல்லொம் அயெதியொ்க �ொர்த்துக 
ம்கொண்டிருககின்றது அரசியல் �யலயெ்கள. 

சிங்க்ள அரசு �ொன் ெக்கய்ள ்கடடுப�டுத்துகின்றது. 
அரசு �ொமன ்கடடுப�டுத்� மவண்டுமென்�து சரி. 
ஆனொல் சட�ம் ஒழுஙகு்கய்ள ்கடடுப�ொடடுககுள 
யவத்து நொடடில் நல்ல நியலயய ஏற�டுத்� 
மவண்டியது யொர் ம�ொறுபபு? எெககுள ஒறறுயெ, 
புரிந்துணர்வு மவண்�ொெொ?. இ�யன ெக்களுககு 
எடுத்து மசொல்லக கூ�ொ�ொ? அரசியல் என்�து 
ெக்களுககு உரியெ ம�றறுத் �ருமவொம் என்று 
மசொல்வது�ொனொ? என்ற ம்களவி்கய்ள நொம் ம்கட்க 
மவண்டும். இதுவும் அரசியலு�ன் மசர்ந்�து�ொன்.
 நொன் சிறுவய�ொ்க இருககும் ்கொலத்தில் 
ந�ந்� ம்கொவில் திருவிழொக்கள எனககு ஞொ� 
்கமிருககின்றது. திருவிழொக ்கொலங்களில் அஙகு 
ள்ள இ�ங்கள ்கய�்க்ளொல் நிரம்பும். �ல்வய்க 
ம�ொருட்க்ளொல் அந்�க ்கய�்கள நிரம்பியிருககும். 
்க�யல, ்கச்சொன், மசொழபம�ொரி, இனிபபுப �ண் 
�ங்கள, குளிர்்கழி இப�டி இன்னும் மசொல்லலொம். 
அதும�ொல ம்கொவிலுககு ம�யவயொன ம�ொருட்கள 

விறகும் ஒரு சில்கய�்களும் இருககும். ஆனொல் 
ம்கொவிலுக்கொன ம�ொருட்கள விறகும் ்கய�யிலும் 
�ொர்க்க ஏயனய ்கய�்களிமல கூட�ம் அதி்கெொ்க 
இருககும். எனமவ ம�யவப�டும் ்கொலத்தில் 
அவர்்கள சரியொ்க வியொ�ொரம் மசய்ய �வற 
ெொட�ொர்்கள. ஏமனன்றொல் இக்கொலத்ய� விட 
�ொல் அவர்்களுககு வருெொனமும் இல்யல. வொழ்க 
ய்கயும் இல்யல. எனமவ எ�யன எபம�ொது 
மசய்ய மவண்டுமெொ அ�யன அபம�ொம� மசய்ய 
மவண்டும்.
 “ம�ொடடில் �ழக்கம் சுடு்கொடு ெடடும்” 
யொருககும் �ழக்கம் ெொறொது. இன்யறய அரசியல் 
�யலவர்்கள �லர் நீண்� ்கொலெொ்க அரசியலில் 
இருககிறொர்்கள. எங்க்ளொல் முடியொது என்றொல் 
அடுத்�வர்்கய்ள அனுெதிக்க மவண்டும் அதுவும் 
ந�ப��ொ்க ம�ரியவில்யல. இந்� அரசியல் 
�யலவர்்கள அன்மற �மிழர்்களுககு �னி உரியெ, 
�மிழருககு விடு�யல, �மிழருககு �னிநொடு 
என்று முழஙகியவர்்கள. எனமவ �யலவர் 
்களின் வல்லயெயய �மிழர்்கள அறிவொர் ்கள. 
�மிழர்்களின் இயல்ய� அரசியல் �யலவர் ்கள 
அறிவொர்்கள. இய்ளய சமு�ொயம்கூ� �மிழ் 
ெக்களின் எதிர்்கொலத்ய� சிந்திப��ொ்க ம�ரிய 
வில்யல. ஆ்கமவ அரசியல் கூடடு்கள ெக்களின் 
எதிர்�ொர்பபு்கய்ள நியறவு மசய்யுெொ என்�து 
ெக்களுகம்க ம�ரிந்� ஒன்று.
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இந்தியொவில் நீதிககு மசொ�யனயொ்க இருந்� 
நிர்�யொ �ொலியல் வன்ம்கொடுயெ மசய்யப�டடு 
ம்கொல்லப�ட� வழககில் ய்கது மசய்யப�ட� 
குறறவொளி்களுககு 7 வரு�ங்களுககு பின்னர் 
மவளளிககிழயெ அதி்கொயல தூககுத்�ண்�யன 
நியறமவறறப�ட�து. 
 இந்தியத் �யலந்கர் டில்லியில் ்க�ந்� 
2012ஆம் ஆண்டு டிசம்�ர் 16ஆம் தி்கதி   23வயது 
துயண ெருத்துவ ெொணவி நிர்�யொ  �னது ஆண் 
நண்�ரு�ன் ம�ருந்தில் �யணித்� ம�ொது அவயர 
�ொலியல் வன்ம்கொடுயெ மசய்�து�ன், அவரின் 
ஆண் நண்�யரயும் �ொககி  சொயலயில் தூககி 
வீசினர். பின்னர் அந்� ெொணவி சிங்கபபூர் ெருத்து 
வெயனயில் அனுெதிக்கப�டடும் சிகிச்யச 
�லனின்றி  டிசம்�ர் 29இல் உயிரிழந்�ொர்.
 சம்�வம் நய�ம�றற ெறு நொள டிசம்�ர் 
17ஆம் தி்கதி ம�ருந்து ஓடடுநரொன ரொம் சிங 
ய்கது மசய்யப�ட�ொர். மும்கஷ் சிங (32), �வன் 
குப�ொ (25), வினய் சர்ெொ (26), அக்ஷய் குெொர் சிங 
(31) ெறறும் 17 வயதுய�ய சிறுவன் ஒருவனும் 
உட�� அறு ம�ரும் �ல்மவறு நொட்களில் ய்கது 
மசய்யப�ட�னர்.
 இந்� வழககில் 6 ம�ர் குறறவொளி்க்ளொ்க 
இனங்கொணப�ட�னர். அவர்்களில் ஒருவர் 
சிறுவர் ஆவொர். அவர் சீர்த்திருத்�ப �ளளிககு 
அனுபபி யவக்கப�டடு 3 ஆண்டு்களுககுப பின் 
2015இல் விடு�யல மசய்யப�ட�ொர். இதில் 
பிர�ொன குறறவொளியொன ம�ருந்து ஓடடுநர் ரொம் 
சிங 2013 ெொர்ச் ெொ�ம் சியறயிமலமய தூககிலிடடு 
�றம்கொயல மசய்து ம்கொண்�ொர். ெறயறய நொல்வ 
ருககும் 2013ஆம் ஆண்டு தூககுத் �ண்�யன 
விதிக்கப�ட�து. இருந்தும் அது �ல்மவறு ்கொரண 
ங்களுக்கொ்க நியறமவறறப��வில்யல. 
 2017 மெ 05ஆம் தி்கதி  அக ஷய் குெொர் சிங, 
வினய் சர்ெொ, �வன் குப�ொ, மும்கஷ் சிங ஆகிய 
நொன்கு ம�ருககும் ெரண �ண்�யன விதித்� டில்லி 
உயர் நீதிென்ற தீர்பய�, உச்ச நீதிென்றம் உறுதி 
மசய்�து. இந்�த் தீர்பய� எதிர்த்து நவம்�ர் ெொ�ம் 

13ஆம் தி்கதி அக ஷய் குெொர் �விர, 
ெறற மூவரும் உச்ச நீதிென்றத்தில் 
ெறுசீரொய்வு ெனு �ொக்கல் மசய் 
திருந்�னர். இந்� ெறுசீரொய்வு 
ெனுயவ ஜூயல 9 தி்கதி உச்ச 
நீதிென்றம் �ளளு�டி மசய்�து. 
 பின்னர்  2019 ஒகம�ொ�ர் 
29இல் குறறவொளி்கள ்கருயண 
ெனு �ொக்கல் மசய்ய திஹொர் சியற  
நிர்வொ்கம், ஏழு நொள ்கொலகம்கடு 
விதித்�து. இ�ற்கயெவொ்க நவம் 
�ர் 08ஆம் தி்கதி வினய் சர்ெொ 
்கருயண ெனு �ொக்கல் மசய்திரு 
ந்�ொர். நவம்�ர் 30ஆம் தி்கதி இந்� 
்கருயண ெனுயவ டில்லி உளதுயற 
அயெச்சர்  டில்லி துயணநியல 
ஆளுநருககு ெொறறம் மசய்�ொர். 
இருந்தும்  டிசம்�ர் ெொ�ம் 02ஆம் 
தி்கதி ஆளுநரும் �ளளு�டி மசய்து 
டில்லி அரசிறகு முடிமவடுககும் 
அதி்கொரத்ய� வழஙகியிருந்�ொர். 
இ�ற்கயெவொ்க டிசம்�ர் 06ஆம் 
தி்கதி டில்லி அரசு ஜனொதி�திககு 
முடிமவடுககும் அதி்கொரம் 
வ ழ ங ்க ப � ட � ய � ய டு த் து , 
டிசம்�ர் 10ஆம் தி்கதி உச்ச நீதி 
ென்றத்தில் ெனு �ளளு�டி 
மசய்யப�ட�து. 

 மீண்டும் மூன்று வொரத்தில் ஜனொதி�திககு 
்கருயணெனு �ொக்கல் மசய்ய உத்�ரவிட�து. 
இ�ற்கயெவொ்க �ொக்கல் மசய்ய�ட� ்கருயணெனு 
�ளளு�டி மசய்யப�டடு, 2020 ஜனவரி 7ஆம் 
தி்கதி நொன்கு குறறவொளி்கய்ளயும் தூககிலி� 
டில்லி நீதிென்றம் திஹொர் சியற நிர்வொ்கத்திறகு 
உத்�ரவிட�து�ன், ஜனவரி 22ஆம் தி்கதி 
்கொயல 7.ெணிககு தூககிலிடும்�டியும் உத்�ரவு 
வழங்கப�ட�து.
 இ�ன் பின்னர் ஜனவரி 17ஆம் தி்கதி  
மும்கஷ் சிங, ஜனவரி 30ஆம் தி்கதி அக்ஷய்குெொர், 
ம�பரவரி 01இல் வினய் சர்ெொ ஆகிமயொரின்  
்கருயண ெனுக்கய்ள, ஜனொதி�தி ரொம்நொத் நிரொ 
்கரித்திருந்�ொர். அத்து�ன் ம�பரவரி ெொ�ம் 17ஆம் 
தி்கதியன்று நொன்கு ம�யரயும் ெொர்ச் 03ஆம் தி்கதி 
்கொயல 6.00 ெணிககு தூககிலிடும்�டி டில்லி 
நீதிென்றம் உத்�ரவு பிறபபித்�து.
 பின்னர் ெொர்ச் 05ஆம் தி்கதி �வன் 
குப�ொ வழஙகிய ்கருயண ெனுயவ ஜனொதி�தி 
நிரொ்கரித்திருந்�ொர். அத்து�ன் ெொர்ச் 19ஆம் தி்கதி 
மும்கஷ் சிங மெறம்கொண்� மென்முயறயீடய� 
�ளளு�டி மசய்திருந்�து. இந்� ெனு நளளிரவு 
உச்ச நீதிென்ற �திவொ்ளரின் வீடடிறகு மசன்று 
ெனு �ொக்கல் மசய்�ொர்.  இ�யனயடுத்து வழகய்க 
விசொரிக்க உச்ச நீதிென்றம் ஒபபுக ம்கொண்�து.
 �வன் குப�ொவின் ெனுயவ உச்ச நீதிென்றம் 
20ஆம் தி்கதி ெொர்ச் ெொ�ம் 2020 அன்று அதி்கொயல 
2.30 ெணிககு எடுத்துக ம்கொண்�து. சம்�வம் 
ந�ந்� ம�ொது குறறவொளிககு 18 வயது ஆ்கவில்யல 
என்றும், இவர் இ்ளம் குறறவொளி என்�ய� 
முன்னிறுத்திமய வொ�ங்கள நய�ம�றறது. �ொ� 
சொயல சொன்றி�ழ் ம�ொன்ற ஆவணங்கள ்கொட�ப 
�ட�ன. இன்னும் இரண்டு மூன்று நொட்களுககு 
தீர்பய� ஒத்தி யவக்க மவண்டும் என குறறவொளி 
விரும்புகின்றொர் என்றும் வொதி�ப�ட�து. ஆனொல் 
அய� உச்ச நீதிென்றம் ஏற்க ெறுத்�து�ன், வழககு 
�ளளு�டியொயிறறு. 4 ம�ரின் தூககும் உறுதி 
மசய்யப�ட�து.

 இவவ்ளவு மெல்முயறயீடு்கய்ளத் �ொண்டி 
யும்,  ்கருயண ெனுக்கய்ளக ்க�ந்தும் ்க�ந்� 
ெொர்ச் 20, அதி்கொயல 5.30 ெணிககு குறறவொளி்கள 
4 ம�ரும் திஹொர் சியறயின், 3ம் எண் அயறயில் 
தூககிலி�ப�ட�னர்.
 தூககிலி�ப�டுவது குறித்து அறிந்� 
அவர் ்கள மு�ல் நொள ம�நீர் கூ� அருந்�ொெல் 
�யத்தில் நடுஙகி உள்ளனர். மெலும் அவர்்கள 
��ட�ெய�ந்து ்க�றி உள்ளனர். இ�னொல் �னி 
த்�னி சியறககு ெொறறப�ட� அவர்்கள �ங்கய்ள 
�ொங்கம்ள ்கொயப�டுத்தி ம்கொள்ள முயறசி மசய்து 
ள்ளனர். இ�னொல் அவர்்கய்ள ்கண்்கொணிக்க �னி 
அதி்கொரி நியமிக்கப�ட�ொர். 
 தூககு �ண்�யன நியறமவறறப�ட 
�வு�ன் குறறவொளி்கள 4 ம�ரின் உ�ல்்கய்ளயும் 
30 நிமி�ங்கள ்கயிறறில் ம�ொங்கவிட� பின்பு 
இறககிய�ொ்க சியற அதி்கொரி்கள ம�ரிவித்�னர். 
அ�ன் பின்னர்  ெருத்துவர் ஆய்வு மசய்து, உயிர் 
பிரிந்து விட�து என அறிவித்� பின் உ�றகூறு 
ஆய்வு முடிந்� பின் நொன்கு ம�ரின் உ�ல்்கள 
குடும்�த்�ொரி�ம் ஒப�ய�க்கப�ட�ன.
 அகசயின் உ�யலப ம�றற உறவினர்்கள 
பிஹொரில் உள்ள அவுரங்கொ�ொத் அரும்க இருககும் 
கிரொெத்துககுக ம்கொண்டு மசன்றனர். மும்கஷின் 
உ�யல அவரின் ம�றமறொர் ரொஜஸ்�ொன் ெொநிலத் 
துககுக ம்கொண்டு மசன்றனர். வினய் குெொர், �வன் 
குப�ொ ஆகிமயொரின் உ�ல்்கள ம�றகு ம�ல்லியில் 
உள்ள ரவி�ொஸ் மு்கொம் �குதியில் உள்ள அவர்்களின் 
வீடு்களுககுக ம்கொண்டு மசல்லப�ட�ன.
 இதில் குறறவொளி மும்கஷ் தூககிலிடு 
வ�றகு முன்�ொ்க �னது உ�ல் உறுபபு்கள அயனத் 
ய�யும் �ொனெொ்க வழங்க மவண்டும் என்று சியற 
்கண்்கொணிப�ொ்ளரி�ம் ்கய�சியொ்கத் ம�ரிவித்�ொர்.
 வினய் குெொர் தூககு �ண்�யன நியற 
மவறறுவ�றகு முன், சியறயில் �ொன் வயரந்� 
ஓவியங்களில் அனுென் ெந்திரம் ம�ொ�ர்�ொன 
ஓவியத்ய� சியறக ்கண்்கொணிப�ொ்ளருககும், ெற 
மறொரு ஓவியத்ய�த் �னது குடும்�த்தினருககும் 
வழங்க விரும்புகிமறன் எனக ்கய�சியொ்கத் 
ம�ரிவித்�ொர்.
 ெறற இரு ய்கதி்க்ளொன �வன் குப�ொ, 
அகசய் குெொர் இருவரும் �ங்களின் ்கய�சி ஆயச்க 
ய்ளயும், வொர்த்ய�்கய்ளயும் ம�சொெமலமய தூககு 
மெய�ககு மசன்றனர்.
 நிர்�யொ குறறவொளி்களுககு தூககு �ண் 
�யன நியறமவறியது குறித்து நீதி நியலநொட� 
ப�டடுள்ளது என்று பிர�ெர் மெொடி ம�ரிவி 
த்துள்ளொர்.
 நீதி �ொெ�ெொனது, ஆனொல் ெறுக்கப�� 
வில்யல என்று நிர்�யொவின் �ொயொர் ்கண்ணீர் ெல்்க 
ம�ரிவித்துள்ளொர்.
 ய்கதி்கய்ள தூககிலிட��றகு �ன்னொடடு 
ஜூரிஸ்டு்கள ஆயணயம் ்கடும் ்கண்�னம் ம�ரி 
வித்துள்ளது. அது �னது அறிகய்கயில்  குறறமியழ 
ப�வர்்களுககு ெரண �ண்�யன என்�து, 
‘சட�த்தின் ஆடசி மீ�ொன அவெதிப�ொகும். 
ம�ண்்களுக்கொன நீதி அணு்கத்ய� இது மெம்� 
டுத்�ொது’ என்று ம�ரிவித்துள்ளது.
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 காலனியத்தின் முடிவுககு பின், ய்கவிட 
டுப ம�ொன ்கொலனி்களில் �னது நலன்்கய்ள �ொது 
்கொப��றகு பிரித்�ொனிய அரசுககு உறுதுயண 
யொ்கவிருந்� பிரித்�ொனியொவின் கூலிப�ய�்களின் 
்கய�மய இந்நூலின் யெயப புளளி. இர்கசியெொ்க 
�ொது்கொக்கப�ட� கீனி மீனி என்னும் கூலிப 
�ய� ்கம்�னியின் வ்ளர்ச்சியயயும் அ�ன் மசயற 
�ொடு்கய்ளயும் அம்�லப�டுத்துகிறது இந்நூல்.
 80்களில் �மிழர் பிரம�சங்களில் குண்டு்கள 
ம�ொடுவ�றகு சிறீலங்கொ அரசுககு உ�விய 
மவளய்ளக்கொர கூலிப�ய�யய “மெொசொட” 
என்று ஈழத்�மிழர் அன்று அயழத்�ொர்்கள. இ�றகு 
பின்னொல் இஸ்மரல் இருப��ொ்க எண்ணிமய 
ஈழத்�மிழர்்கள இவர்்கய்ள இப�டி அயழத்�ொர் 
்கள. ஃபில் மில்லரின் நூல் இந்� மவளய்ள்கொர 
கூலிப�ய�ககு பின்னொல் பிரித்�ொனிய அரசு 
இயஙகியய� மவளிகம்கொண்டு வருகிறது.
 இர்கசிய ஆவணங்க்ளொ்க �ொது்கொக்கப�டடு 
மூன்று �சொப�ங்களுககு பின்னர் ம�ொது மவளி 
யில் வி�ப�ட� பிரித்�ொனிய அரச ஆவண 
ங்கய்ளயும், �்கவல் சு�ந்திரத்தின் அடிப�ய� 
யில் ம�றப�ட� ஆவணங்கய்ளயும், சம்�ந்�ப 
�ட�வர்்களின் பின்னணி்கய்ள ம�டி அவர்்களுக 
கிய�யில் நிலவிய உறவு்கய்ள ்கண்டிறிந்தும், 
இவறயறமயல்லொம் சல்லய� ம�ொடடு ம�யவ 
யொனவறயற பிரித்ம�டுத்து ம�ொகுத்து நொன்கு ஐந்து 
�சொப�ங்களுககு முன் இ�ம் ம�றறயவ்கய்ள 
ஒரு சுவரொசியெொ்க ்கய� ம�ொல எழுதியிருககிறொர் 
ஃபில் மில்லர். இ�ற்கொன அவரின் திறயெயும் 
ம�ொறுயெயும் பிரமிபய� �ருகிறது.
 
 
 
 

பித்�ொனியொவின் விெொனப �ய�யின் SAS 
(Special Air Service) பிரிவில் மவயல மசய்து 
இய்ளப�ொறியவர்்களும், ம�யவப�ட�ொல் அயழ 
க்கப��லொம் (reserve) என்ற �குதியில் அதில் 

இருந்�வர்்களுமெ கீனி மீனி கூலிப�ய�யில் 
இருந்�ொர்்கள. பிரித்�ொனிய அரசின் சில தியண 
க்க்ளங்களுககும் இவர்்களுககும் இருந்� ம�ொ�ர்பு்க 
ய்ள நூலில் மில்லர் ்கொடடுகிறொர்.
 பிரித்�ொனிய அரசு முந்ய�ய அ�ன் ்கொல 
னி்களில் மவளிப�ய�யொ்க மசய்ய முடியொ�வறயற 
கீனி மீனி ம�ொன்ற கூலிப�ய�்கள மசய்��ொல், 
இககூலிப�ய�்களின் மவயல்களுககும் அரசுக 
கும் ம�ொ�ர்பு இல்யல என்று ்கொடடுவது - அ�ொவது 
”deniability” என்ற மசொல் மீண்டும் மீண்டும் 
வருகிறது. ஓெொனிலிருந்து சிறீலங்கொ வயரயும் 
மெலும் எல்சல்வம�ொரிலிருந்து ஆர்ஜன்டீனொ 
வயரயும் கீனி மீனி-SAS கூட�ணியில் இருந்ம�ொர் 

மசய்� மவயல்கய்ள சஙகிலியொ்க இந்நூல் 

ம்கொர்ககிறது.
 பிரெந்�னொறு கிரொெத்தில் 1984இல் 
இ�ம்ம�றற �மிழர் �டும்கொயல ஒன்றின் 
அறிகய்கயில் ஒரு சொடசி சிங்க்ள இரொணுவத்து�ன் 
மஹலிம்கொப�ரில் வந்திறஙகிய ஒரு மவளய்ள 
யயரப �றறி ம�சுகிறது. இப�டும்கொயலயின் 
வி�ரிபபு�ன் ஃபில் மில்லரின் நூல் ஆரம்பிககிறது.
ஓெொனின் சுல்�ொயன அ்கறறி �திலொ்க அவரு 
ய�ய ெ்கயன அதி்கொரத்தில் அெர்த்தியது 
இந்� பிரித்�ொனிய SAS பிரிவின் ய்கங்கரியமெ. 
இத்திட�த்தின் ம�ொ�ர்ச்சியொ்க அஙகு டஃவொர் 
என்ற இ�த்தில் 70்களில் கி்ளம்பிய ெொகசிச 
ம�ொரொட�த்ய�யும் இவர்்கம்ள அழித்�ொர்்கள. 
“வ்ளர்ச்சித் திட�ங்கள” என்ற ம�ொர்யவயில் 
ம�ொரொட�க்கொரர்்கய்ள பிரித்து துமரொகி்க்ளொ்க 
ெொறியவர்்கய்ள ம்கொண்ம� ம�ொரொட �த்ய� அழித் 
�ொர்்கள. துமரொகி்க்ளொ்க ெொறியவர் ்களுககு ெ�த்ய� 
்கொடடி அவர்்களுககு ஒரு புதிய குறிகம்கொய்ள 
ம்கொடுத்து அவர்்களின் துமரொ்கத்ய� நியொயப�டுத்� 
உ�வினொர்்கள. பிரித்�ொளும் இத்�ந்திரம் 
்கொலங்கொலெொ்க ய்கயொ ்ளப�டடிருககிறது.
 லத்தீன் அமெரிக்கொவில் இங்கொ ெக்கய்ள 
பிரித்து இஸ்�ொனியர்்கள அவர்்கய்ள அழித்�தும் 
இப�டிமய. இன்றும் இத்�ந்திரம் மவயல 
மசய்கிறது.
 �க்கம் 40 இலிருந்து ஓெொனில் டஃவொர் 
ம�ொரொட�க்கொரர்்களுககு எதிரொ்க SAS இனது 
ஒரு ந�வடிகய்க வி�ரிக்கப�டுகிறது. இதில் 
SAS்கொரர்்கம்ள மவறறி ம�றறொர்்கள. இவமவறறியய 
ெொம�ரும் மவறறியொ்க ம்கொண்�ொடி �ல SAS 
அனு�வப �திவு்களும் சினிெொக்களும் எடுக்கப 
�டடுள்ளன. இவமவறறியின் மவமறொரு �க்கத்ய� 
டஃவொர் உளளுர்வொசி்களி�மிருந்து அறிந்து 

மில்லர் �திவு மசய்கிறொர். வரலொறயற மவறறி 
ம�றறவர்்கம்ள நிர்ணயிககிறொர்்கள என்�ய� 
்கொடடும் சிறப�ொன உ�ொரணம் இது.
 ம�ொ�ர்ந்து பிரித்�ொனியொ ஆககிரமித்துள்ள 
அயர்லொந்து �குதிககு SAS ம�ொகிறது. அஙகிருந்து 
சட�விமரொ�ெொ்க எல்யல ்க�ந்து சு�ந்திர 
அயர்லொந்துககு ம�ொகிறொர்்கள. அஙகு ஒரு IRA 
ம�ொரொளியய அவர் திருெணம் மசய்யவிருந்� 
ம�ண்ணின் வீடடிலிருந்து ்க�த்துகிறொர்்கள. 
அவயர  ்க�த்திச் மசன்ற சில நிமி�ங்களில் வீடடி 
லிருந்ம�ொர் துப�ொககிச் சத்�த்ய�க ம்கடகிறொர்்கள. 
இவவி�யம் ம�ொது மவளிககு வந்து விசொரயணககு 
உட�டுத்�ப�ட� ம�ொது, SAS்கொரர் வயர��த்ய� 
�வறொ்க �டித்��ொமலமய எல்யலயய ்க�ந்�ொர்்கள 
என்று பிரித்�ொனிய அரசு வி்ளக்கம் ம்கொடுத்�து. 
IRA ம�ொரொளியய சுட��றகும் அவர் SAS்கொரயர 
�ொககினொர் என்ற வி்ளக்கம் ம்கொடுக்கப�ட�து!!! 
அதி்கொரத்திலுள்ளவர்்கள வொயில் ம�ொய்்களும் 
உண்யெயொகும். SAS்கொரர்்கள வொய்்கள ம�ொலமவ 
சிறீலங்கொ இரொணுவத்தினர் வொயிலும் ம�ொய்்கள 
உண்யெயொகும்.
 இக்கொல்கட�த்தில், IRA மந�ர்லொண்டில் 
�ணியொறறிகம்கொண்டிருந்� பிரித்�ொனிய தூதுவயர 
ம்கொயல மசய்கிறது. இபம�ொது பிரித்�ொனியொ 
மவளிநொடு்களில் �ணியொறறும் �னது தூதுவர் 
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 ம்கொமரொனொ என அயழக்கப�டும் ம்கொவிட-
19 என்ற நச்சுக கிருமி உலய்க எதிர்�ொர்த்திரொ� 
அ்ளவு ஆடடிப�ய�க்கத் ம�ொ�ஙகி விட�து. 
ெனி� இன வரலொறறில் ம்கொவிட-19இலும் �ொர்க்க 
�ல ெ�ஙகு அதி்கெொன உயிர்்கய்ளப �லிம்கொண்� 
�ல ம�ொறறு மநொய்்கள வந்திருந்�ொலும், ம்கொவிட-
19 உல்க நொடு்களுககு இய�யிலொன உறவிலும் 
உல்கப ம�ொரு்ளொ�ொரத்திலும் ம�ரும் �ொக்கத்ய� 
ஏற�டுத்திக ம்கொண்டிருககின்றது.

சுகா்ாரப பிரச்சி்ையில இருந்து வ்பாருைா்ாரப 
பிரச்சி்ை வ்ர

 சீனொவின் முககிய ந்கரெொன வூஹொன் 
�னியெப�டுத்�ப�ட� ம�ொதும், அய�த் ம�ொ� 
ர்ந்து சீனொவில் உள்ள �ல ந்கரங்களுககு இய� 
யிலொன ம�ொககுவரத்து துண்டிக்கப�ட� ம�ொதும், 
ம�ரும் ம�ொரு்ளொ�ொரப பிரச்சியன எழுந்�து. 
சீனொவின் உற�த்தி �ொதிக்கப�டடு 2020இன் 
மு�ல் இரண்டு ெொ�ங்களில் சீனொவின் ம�ொழிற 
றுயற உற�த்தி 13.5% வீழ்ச்சியய�ந்�து. 1979இன் 
பின்னர் சீனொவின் ம�ொரு்ளொ�ொரம் குன்றப 
ம�ொகின்றது எனக ்கரு�ப�டுகின்றது. சீனொவில் 
நியலயெயயக ்கடடுககுள ம்கொண்டு வந்�ொலும், 
உலம்கஙகும் �ரவியுள்ள ம்கொவிட-19 அந்� நொடு 
்களின் ம�ொரு்ளொ�ொரத்தில் �ொதிபய� ஏற�டுத்திக 
ம்கொண்டிருககின்றது. சீனொவில் இருந்து அந்� 
நொடு்களுககுச் மசய்யும் ஏறறுெதி இனிக குயறயும் 
ம�ொது சீனொவின் ம�ொரு்ளொ�ொரம் �ொதிபபுககு 
உள்ளொ்கப ம�ொகின்றது.

சீைாவின் வகௌரவப பிரச்சி்ை
 சீனொவில் இருந்து �ொன் ம்கொவிட-19 உருவொ 
னது என்�தும் சீனொ ஆரம்�த்தில் ம்கொவிட-19 
கிருமி்கள ம�ொ�ர்�ொ்க உண்யெயொன மசய்தி்கய்ள 
மவளிவி�வில்யல என்ற குறறச்சொடடும் சீனொவி 
றகு ஒரு ம்கௌரவப பிரச்சயனயொ்க இருககின்றது. 
சீனொ �ொன் ம்கொவிட-19 கிருமிப �ரவயல ெறற 
நொடு்களிலும் �ொர்க்க சிறப�ொ்கக ய்கயொண்�து 
எனச் மசொல்கின்றது. சீன அரசு மெறம்கொண்� 
இறுக்கெொன ந�வடிகய்க்க்ளொல் 7.5மில்லியன் 
உயிரிழபபுக்கள �விர்க்கப�ட�ன என்ற ஒரு 
பிரித்�ொனியப �ல்்கயலக ்கழ்கம், சீனொ �னது 
ந�வடிகய்க்கய்ள மூன்று வொரங்களுககு முன்னர் 
எடுத்திருந்�ொல் 95% உயிரிழபபுக்கய்ளத் �விர்த் 
திருக்கலொம் என்ற குறறச் சொடய�யும் முன் 
யவத்�து. உல்க சு்கொ�ொர நிறுவனம் சீனொயவ 
வொயொரப பு்கழ்ந்துள்ளது.

மு்ற்பலி எரிவ்பாருள் து்்ற
 ம்கொவிட-19இன் மு�ற�லி எரிம�ொருள 
வியலயொகும். ம்கொவிட-19 நச்சுக கிருமி்கள 
�ரவுவய�த் �டுக்க ெக்களின் உளநொடடுப 

ம�ொககுவரத்தும் �ன்னொடடுப ம�ொககுவரத்தும் 
�ய� மசய்யப�ட� ம�ொது எரிம�ொருள �ொவயன 
குயறந்��ொல் எரிம�ொருள வியல வீழ்ச்சியய� 
ந்�து. அ�னொல் எரிம�ொருள உற�த்தியய குயறக்க 
சவுதி அமரபியொ விடுத்� மவண்டும்கொய்ள 
ரஷ்யொ நிரொ்கரித்�ம�ொது சவுதி சினம் ம்கொண்�து. 
இரு நொடு்களும் ம�ொடடி ம�ொடடுக ம்கொண்டு 
எரிம�ொருள உற�த்தியய அதி்கரிக்க, எரிம�ொருள 
வியல ம�ரிய அ்ளவில் வீழ்ச்சியய�ந்�து. பின்னர் 
அமெரிக்கொ இரண்டு நொடு்களுககும் இய�யில் 
செரச முயறச்சி மசய்ய முன் வந்துள்ளது.

நாட்டுககு நாடு வித்தியாெமாக ்கயாைப்பட்ட 
வகாவிட்-19

 சிறிய நொம�ன்��ொலும் சிறப�ொ்க மு்கொ 
யெப�டுத்�ப�டுவ�ொலும் சிறந்� ெருத்துவத் 
துயறயயக ம்கொண்டிருந்��டியொலும் சிங்கபபூர் 
ம்கொவிட-19 நச்சுக கிருமிப �ரவயல சிறப�ொ்கக 
ய்கயொண்�து. சிறப�ொன ஒறயறயொடசியயக 
ம்கொண்� ம�ன் ம்கொரியொவொலும் சிறந்� மு்கொயெ 
யயக ம்கொண்� ஜப�ொனொலும் ம்கொவிட-19இன் 
�ரவயல �டுக்க முடிந்�து. �னிெனி� சு�ந்திரத் 
திறகு முககியத்துவம் ம்கொடுககும் மெறகு 
ஐமரொபபிய நொடு்களில் ஒன்றொன இத்�ொலி �ல 
அவசர ந�வடிகய்க்கய்ள மெறம்கொண்�து. அய� 
ெறற ஐமரொபபிய நொடு்கள உன்னிப�ொ்கக ்கவனி 
த்�ன. துருககிய ஆடசியொ்ளர்்கள மு�லில் �ெது 
நொடடில் ம்கொவிட19 நச்சுககிருமி �ரவவில்யல 
என்றது. இஸ்மரல் �ொன் �யங்கரவொதி்களுககு 
எதிரொ்க மசய்யும் ந�வடிகய்க்கய்ள ம்கொவிட-
19இறகு எதிரொ்க எடுத்�து. இலஙய்க அரசு 
ம்கொவிட-19இல் அதி்க ்கவனம் எடுத்�து. வியர வில் 
�ொரொளுென்றத் ம�ர்�யல ந�த்தி அ�ன் அரசயெ 
பபு யொபபின் 19வது திருத்�த்ய� ஒழிப�தில் 
அதி�ர் அக்கயறயொ்க உள்ளொர். பின்னர் ம�ர்�ல் 
பின்ம�ொ�ப�டடுள்ளது.

்பணடஙகள் அலலை மனி்ப வ்பாககுவரத்வ் 
பிரச்ெ்ைககுரியது.

 சீனொவு�ன் அதி்க வர்த்�்கம் மசய்யும் 
இந்தியொவிலும் �ொகிஸ்�ொனிலும் ம்கொவிட-19இன் 
�ொதிபபு �ல ஐமரொபபிய நொடு்களிலும் �ொர்க்க 
குயறந்� அ்ளவில் இருககின்றது. ம்கொவிட-19 
நச்சுக கிருமியின் ஆரம்� இ�ெொன வூஹொன் 
ந்கரில் இருந்து மநரடி விெொனச் மசயவயயக 
ம்கொண்� ம�ன் ம்கொரியொ ெறறும் ஜப�ொன் 
ம�ொன்ற நொடு்களில் ம�ொறறு மநொய்ப �ரவல் துரி� 
ெொ்கவும் அதி்க அய்ளவிலும் இருந்�து. ம்கொவிட-
19 நச்சுக கிருமி ெனி�னில் இருந்து ெனி�னுககு 
�ரவுவம� அதி்கம் அது உணவுப ம�ொருட்களிமலொ 
ெறற வர்த்�்கப ம�ொருட்களிமலொ அதி்க ெணித் 
தியொலங்கள உயிரு�ன் இருக்கொது.

அவமரிககப ்ப்டயிைர் ்பரபபிைர் என்கின்்றது 
சீைா

 சீனொவின் வூஹொன் ந்கரில் ந�ந்� �ல 
நொடு்களின் �ய�யினர் ்கலந்து ம்கொண்� விய்ளயொ 
டடுப ம�ொடடியில் �ஙகும�ற வந்� அமெரிக்க 
�ய�யினர் அஙகு ம்கொவிட-19 நச்சுக கிருமியயப 
�ரபபினர் என சீனர்்கள குறறம் சொடடுகின்றனர். 
சீன மவளியுறவுத் துயறயின் ம�ச்சொ்ளரொன Zhao Li-
jian திட�மிடடு இப�டி ஒரு ்கய�யயப புயனந்து 

சீன சமு்கவயலத்�்ளங்களில் �ரவ விட�ொர் என 
அமெரிக்கர்்கள குறறம் சொடடுகின்றனர். ம�ொறறு 
மநொய் �ரவ ஆரம்பித்� ்கொலங்களில் சீனொ எடுத்� 
பியழயொன ந�வடிகய்க்கய்ள ெயறக்கமவ 
இப�டி ஒரு ்கய�யய சீனொ ்கடடிவிடடுள்ளது 
என்கின்றனர் அமெரிக்கர்்கள.

வ்பார் அனு்பவமிலலைா சீைாவின் வ்பார்ககாலை 
நடவடிக்க

 சீனொவின் �ய�த்துயறயயப �றறி விெர்சி 
ககும் மெறகு நொட�வர்்கள சீனர்்களுககு ம�ொர் 
அனு�வம் இல்யல என்�ய� அடிக்கடி சுடடிக 
்கொடடுவொர்்கள. ஆனல் ம்கொவிட-19 நச்சுக கிருமியய 
ஒழிப�தில் எடுத்� ந�வடிகய்க்கள எதிர்்கொலத்தில் 
ஒரு ம�ொர் ந�ந்�ொல் அய� சீனொ எப�டிக 
ய்கயொளும் என்�ய� எடுத்துக ்கொடடுகின்றது. 
மநொயொல் �ொதிக்கப�ட�வர்்களுககு உ�வுவதி லும் 
சிகிச்யச அளிப�திலும் சீனொ ெனி� இயந்திரங 
்கய்ளப �யன்�டுத்தியது. மநொயொல் �ொதிக்கப�ட� 
இ�ங்களுககு ெருந்து்கய்ளயும் உணயவயும் 
ஆளில்லொ விெொனங்கள மூலம் அனுபபியது. 
மசயறய்க நுண்ணறிவில் சீனொ எவவ்ளவு தூரம் 
முன்மனறியுள்ளது என்�ய�யும் சீனொவின் ந�வடி 
கய்க்கள எடுத்துக ்கொடடின.

வித்தியாெமாகக ்கயாை முயன்்ற பிரித்்ானியா
 இரண்டு உல்கப ம�ொரிலும் பிரித்�ொனியொ 
�னது ெக்களின் உயிர்்களின் �ொது்கொபபிலும் �ொர்க்க 
எதிரியய ஒழிப�தில் அதி்க ்கவனம் மசலுத்தியது. 
�னது ெக்களின் அதி்க உயிரிழபபுக்கள அவர்்கய்ள 
தீவிரெொ்கப ம�ொரில் ஈடு��த் தூண்டும் என 
பிரித்�ொனிய ஆடசியொ்ளர்்கள நம்பினொர்்கள. அது 
ம�ொலமவ ம்கொவிட-19 கிருமி்கய்ளப �ரவ விடடு 
அய� அழிக்க முயன்றனர் என்ற குறறச்சொடடு 
சீனொவில் இருந்து யவக்கப�ட�து. பிரித்�ொனியொ 
ஆரம்�த்தில் �ொ�சொயல்கய்ளக கூ� மூ�ொெல் 
இருந்�து ஆனொல் பிரித்�ொனியப �ல்்கயலக்கழ்கம் 
ஒன்று அ�னொல் ஐந்து இலடசம் ம�ர் உயிரிழக்க 
வொய்பபு உண்டு என எச்சரித்ய�த் ம�ொ�ர்ந்து 
பிரித்�ொனியொ �ன் அணுகுமுயறயய ெொறறியது.

அவெர நி்லையில அவமரிககா
 இயணப�ொடசி ஆடசி முயறயெயயக 
ம்கொண்� அமெரிக்கொவில் ெொநிலத்திறகு ெொநிலம் 
வித்தியொசெொன வய்கயில் ய்கயொளும் நியல 
யயத் �விர்க்க அதி�ர் ம�ொனொல்ட டிரம்ப �னது 
அதி்கொரத்ய�ப �யன்�டுத்தி அவசர்கொல நியல 
யயப பிர்க�னப�டுத்தி ந�வடிகய்க்கய்ள மெற 
ம்கொளகின்றொர். சீனொயவ உல்க அரஙகில் �னியெ 
ப�டுத்� அவர் எடுககும் முயறச்சிககு ம்கொவிட-
19 கிருமி்கய்ளயும் �ொவிக்க முயன்றொர். அ�னொல் 
மு�லொவ�ொ்க சீனொவில் இருந்து அமெரிக்கொவிறகு 
�யணி்கள வருவய�த் �ய� மசய்�ொர். அம� 
ம�ொல் ஐமரொபபிய நொடு்கள மசய்யொ��டியொல் 
ஐமரொப�ொவில் இருந்தும் ெக்கள அமெரிக்கொவிறகு 
�யணிப�ய�த் �ய� மசய்�ொர். ம்கொவிட-19 ஆரம் 
பித்� ம�ொது அமெரிக்கத் ம�ொறறு மநொய் நிபுணர் 
்கள சீனொ மசன்று ஆய்வு ந�த்� சீனொ ெறுத்திரு 
ந்�து. இபம�ொது �ல சீன நிபுணர்்கள இத்�ொலி 
உட�� �ல நொடு்களுககு உ�வச் மசன்றுள்ளனர்.
 சீனொ – அமெரிக்கொ இய�யிலொன முர 
ண்�ொடு ம்கொவிட-19இறகு எதிரொன ந�வடிகய்க 
்கய்ளப �ொதிககின்றது.
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ம்கொவிட-19 யவரசின் �ொக்கம் இத்�ொலியய 
நொசெொககி வருகின்றது. ஒவமவொரு நொளும் இறப 
�வர்்களின் எண்ணிகய்க அதி்கரிப��னொல் அவர் 
்களின் ச�லங்கய்ள எடுத்துச் மசன்று உளளூர் 
ெயொனங்களில் புய�ககும் �ணி்கய்ள இரொணு 
வத்தினமர மெறம்கொண்டு வருகின்றனர்.
 ்க�ந்� மவளளிககிழயெ (20) 627 ம�ர் 
�லியொ கிய நியலயில், சனிககிழயெ (21) 793 ம�ர் 
�லியொகியு ள்ளனர். அஙகு சனிககிழயெ வயர 
4,825 ம�ர் ெரணெய�ந்துள்ளனர்.
 ச�லங்கய்ள �ொஙகியவொறு அணிவகுத் 
துச் மசல்லும் இரொணுவ வொ்கங்களின் ்கொடசி 

ம�ர்ம்கொெொ ந்கரத்தின் ெக்கய்ள அதிர்ச்சியில் 
ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்� ்கொடசி்கள அயனத் துல்க 
த்தின் ்கவனத்ய�யும் ஈர்த்துள்ளது. இத்�ொலியின் 
வ��குதி ந்கரொன லம்�ொடிமய அதி்கம் �ொதிக்க 
ப�ட� �குதியொகும்.
 இந்� நிலயெ 6 ெொ�ங்கள ம�ொ�ருெொ்க 
இருந்�ொல் நொம் மி்கபம�ரும் ெனி�பபுய�குழியய 
�யொர் மசய்ய மவண்டிவரும் என இறுதிக கிரிய்க 
்கய்ள மெறம்கொளளும் நிறுவனத்தின் �ணியொ்ளர் 
்கொர்மலொ மறொசினி ம�ரிவித்துள்ளொர்.
 ம்கொமரொனொ யவரசின் �றம�ொய�ய யெய 
பபுளளியொ்க இத்�ொலிமய உள்ளது. அஙகு 4,825 
ம�ர் �லியொகியுள்ளது�ன், 53,578 ம�ர் �ொதிக்க 
ப�டடுள்ளனர். வியொழககிழயெ அஙகு 427 ம�ர் 
ெரணெய�ந்துள்ளனர்.

 பிரொந்திய ரீதியொன �்கவல்்கம்ள மவளியி 
�ப�டுகின்றன. எனமவ ெொ்கொண ரீதியில் இ�ன் 
எண்ணிகய்க அதி்கெொ்க இருக்கலொம். ம�ருெ 
்ளவொன ெக்கள அஙகு இறககின்றனர், ஆனொல் 
அவர்்களின் ெரணம் ம்கொமரொனொ யவரசின் ெரண 
ெொ்க ்கணிக்கப��வில்யல. ஏமனனில் அவர் 
்கள வீடு்களில் அல்லது வயொ�னவர்்கள �ரொெரி 
க்கப�டும் இல்லங்களில் இறககின்றனர் என 
ம�ர்ம்கொெொ ந்கரத்தின் �யலவர் ம்கொர்ஜிமயொ 
ம்கொரி மறொய்ட�ர் மசய்தி நிறுவனத்திறகு 

ம�ரிவித்துள்ளொர்.
 ்க�ந்� 15 நொட்களில் �னது ந்கரத்தில் ெடடும் 
164 ம�ர் இறந்துள்ள�ொ்க அனொல் 31 ம�ர் ெடடும் 
�ொன் ம்கொமரொனொ யவரசினொல் இறந்துள்ள�ொ்க 
்கணிபபி�ப�டடுள்ளது. ்க�ந்� வரு�ம் இம� 
்கொலப�குதியில் 56 ம�ர் இறந்துள்ளனர்.
 25 பிமர�ப ம�டடி்கள புய�ப��ற்கொ்க 
அடுககி யவக்கப�டடுள்ள ்கொமணொளி்கள சமூ்க 
வயலத்�்ளங்களில் �ரவி வருகின்றன. ஓவமவொரு 
நொளும் இந்� உளளூர் ெயொனத்தில் 25 ச�லங்கய்ள 
�ொம் புய�ப��ொ்க அ�ன் மசயலொ்ளர் குலிமயொ 
ம�லவிறறொ ம�ரிவித்துள்ளொர்.
 இவவொறு ஒரு நிலயெயய �ொம் முன்னர் 
எபம�ொதும் சந்தித்�தில்யல என மறொசினி 
ம�ரிவித்துள்ளொர். இந்� ெொ�ம் மு�ல் அவர் 95 

ச�லங்கய்ள புய�த்துள்ளொர். ெொர்ச் ெொ�ம் 8 ஆம் 
நொளில் இருந்து லம்�ொடியில் ெக்கள ந�ெொட�ம் 
்கடடுப�டுத்�ப�டடுள்ளது.
 ெரண வீடடில் ்கலந்து ம்கொளவதும் 
ஆ�த்�ொனது. எனமவ இறந்�வர்்கள உ�னடியொ்க 
ம�டடிககுள இ�ப�டடு கிருமி்கள மவளியில் 
�ரவொ�வொறு மூ�ப�டுகின்றனர். பின்னர் ம�டடி 
்கள மநரிய�யொ்க புய�ககும் இ�த்திறம்க அனுப� 
ப�டுகின்றன. என ம�ொறறுமநொய் ம�ொ�ர்�ொன 
ஆய்வொ்ளர் அலசன்மறொ கிரிெொல்டி அல்ஜசீனரொ 
ஊ�்கத்திறகு ம�ரிவித்துள்ளொர்.
 எனமவ உறவினர்்கள உரிய �ொது்கொபபு 
உய�்களு�ன் சிறிது மநரமெ இறுதிச் ச�ஙகில் 
்கலந்து ம்கொள்ள அனுெதிக்கப�டுகின்றனர். 
�னியெப�டுத்�ப�ட� உறவினர்்கள எனில் 
்கொல�ொெ�ம் ஆகின்றது.
 இத்�ொலி ஒரு ்கத்ம�ொலிக்க நொடு, ஆனொல் 
ெரண வீடடில் ெக்கள ்கலந்து �ெது ெ� நய� 
முயற்கய்ள பின்�றற முடியொ� ஒரு நியல அஙகு 
ஏற�டடுள்ளது. உறவினர்்கள திடீமரன ்கொணொெல் 
ம�ொவது அஙகுள்ள ெக்களி�ம் ம�ரும் உ்ளவியல் 
�ொக்கத்ய� ஏற�டுத்தியுள்ளது.

 உறவினர் ஒருவர் இந்� மநொயினொல் 
�ொதிக்கப�ட�ொல் ஏயனயவர்்கள �ொர்க்க முடி 
யொ�வொறு அவர் 15 நொட்கள �னியெப�டுத்�ப� 

டுகின்றொர், அவருககு மநொய் 
தீவிரெொகினொல் அ�ன் பின்னர் அவயர 
நிரந்�ரெொ்க �ொர்க்க முடியொ� நியல 
ஏற�டுகின்றது.
 இவவொறு நிiயனத்துப �ொருங்கள, 
நீங்கள உங்கள �ொயொரு�ன் வீடடில் 
இருககிறீர்்கள, �ொயொருககு மநொய் அறி 
குறி்கள ம�ன்�டுகின்றது. மநொயொ்ளர் 
்கொவுவண்டி வந்து அவயர ஏறறிச் மசல் 
கின்றது. அ�ன் பின்னர் மநொய் தீவிர 
ெய�ந்�ொல், நீங்கள அவரின் ்கல்லயற 
யய �ொன் ்கொண்பீர்்கள. அவரின் ச�ல 
த்ய�ககூ� �ொர்க்க முடியொது.
 உயிர் பிரியும் ம�ொது அவர் என்ன 
நியனத்திருப�ொர்? நொன் அவரு�ன் 
என்ன ம�ச நியனத்திருபம�ன் என்�து 
எல்லொம் நியனவு்க்ளொ்கமவ இருககும்.
 இறுதி அஞசலி்கய்ளக கூ� 
கூட�ெொ்க மசலுத்� முடியொ� நியல 
ஏற�டடுள்ளது.
 ம�லவிறறொவின் சம்கொ�ரர் ஒருவர் 
இரண்டு வொரங்களுககு முன்னர் 

ம்கொமரொனொ மநொயினொல் �ொதிக்கப �டடிருந்�ொர். 
மநொயொ்ளர் ்கொவு வொ்கனம் அவயர ஏறறிச் மசன்றது. 
ம�லவிறறொ 15 நொட்கள �னியெப�டுத்�ப�ட�ொர், 
அம�செயம் அவரின் சம்கொ�ரர் இறந்து விட�ொர்.
 நொங்கள எல்மலொரும் �னித்�னியொ்கமவ 
அவருககு அஞசலி்கய்ளச் மசலுத்திமனொம், 
ஒன்றொ்க கூ�மவ எங்க்ளொல் இயலவில்யல. இந்� 
மநொயின் �ொக்கம் �ணிந்� பின்னமர ம�லவிறறொ 
வின் சம்கொ�ரரின் ்கல்லயறயில் முயறயொன 
அஞசலி்கள மசலுத்�ப�டும், அபம�ொது �ொன் 
அஙகு ்கண்ணீர்்கள, நியனவு்கள, வணக்கங்கள 
எல்லொம் இ�ம்ம�றும் அதுவயர அவர்்கள ்கொத்தி 
ருககின்றனர்.
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்கய்ள �ொது்கொக்க �னியொர் �ொது்கொபபு வழஙகும் 
்கம்�னி்கய்ள அெர்த்துகிறது.
 இ�றகு முன்னொள SAS்கொரர்்கய்ள 
ம்கொண்� KMS ்கம்�னிமய பிரித்�ொனியொவின் 
ம�ரிவொ்க இருககிறது. ஐமரொப�ொவில் ெடடு 
ெல்ல இரொணுவ ஆடசிககு எதிரொ்க ெொகசிச 
புரடசி நய�ம�றறுகம்கொண்டிருந்� ஆர்ஜன் 
டீனொவிலும் தூதுவர்்களின் மெய்�ொது்கொவ 
லர்்க்ளொ்க KMS ்கம்�னிமய அெர்த்�ப�டுகிறது. 
ஐ-அமெரிக்கொவின் ஆ�ரவு�ன் ஒரு நிலபிரபுத் 
துவ ஆடசி ந�ந்து ம்கொண்டிருந்� ெத்திய 
அமெரிக்க நொ�ொன எல்சல் வம�ொரிலும் 
பிரித்�ொனிய தூதுவயர �ொது்கொக்க KMS ்கம்� 
னிமய அெர்த்�ப�ட�து. மில்லரின் நூல் 
அம்�லப�டுத்தும் நய� முயற ஒன்று இவறறி 
லிருந்து ம�ொறறம் ம�றுகிற�ல் லவொ?
 1980்களில் லண்�ன் ஈரொன் தூ�ர்க 
த்தில் மெறகு நொடடு இரொச�ந்திரி்கள �ணயக 
ய்கதி்க்ளொ்க பிடித்து யவக்கப�டடிருந்�ம�ொது 
SAS �ய�யினரொல் விடுவிபபு ந�வடிகய்க 
இ�ம் ம�றறது.
 இது முடிந்து சில வொரங்களில் ஒரு SAS 
அணி இலஙய்கயில் வந்திறஙகியது. ஈரொனிய 
ந�வடிகய்கயில் �ஙம்கடுத்� ஒருவரும் அதில் 
இருந்�ொர். மநொக்கம் விடு�யலபபுலி்களுககு 
எதிரொன ம�ொரில் சிறீலங்கொ இரொணுவத்திறகு 
இர்கசிய �யிறசி ம்கொடுப�ம�. இக்கொலத்தில் 
சிறீலங்கொ சனொதி�தியொ்க மஜ.ஆர்.ஜயவர்�னொ 
இருந்�ொர்.
 ஒரு ஆஙகில மசவிலித்�ொயொல் வ்ளர்க 
்கப�ட� ஜயவொர்�னொ பிரித்�ொனியொயவ 
ம�ருயெயொ்க �ொர்த்�ொர் என்�ய� மில்லர் 
எடுத்துக ்கொடடுகிறொர். ஜயவர்�னொ ்கொலத் 
தில் பிரித்�ொனிய தூதுவரொ்க இருந்� ஒருவர் 
பிற்கொலத்தில் மில்லருககு மசொன்னய� 
ஜயவர்�னொவின் பிரித்�ொனிய அடியெ ென 
நியலககு எடுத்துக்கொட�ொ்க முன்யவக கிறொர், 
“ அவருககு ஒரு ்கனவு இருந்�து. ஒரு அழகிய 
ம�ொன் வண்டியில் எலிசம�த் அரசிககு 
முன்னொல் இருந்து ந்கர்வலம் வந்து பின்னர் ஒரு 
ம�ரிய விருந்து உ�சொரத்தில் ்கலந்து ம்கொளவய� 
�னது வொழ்வில் ந�க்க கூடிய அதி உன்ன�ெொன 
ஒரு மசயலொ்க அவர் எண்ணினொர்”.

 எனது சந்�தி ஈழத்�மிழருககு சிறீலங்கொ 
சனொதி�தியின் இம்ெொதிரியொன ்கனவு நம்�மவ 
முடியொ� ஒன்றொகும். ஈழத்�மிழருககும் சிறீ 
லங்கொ அரசுககும் இய�மயயுள்ள அதி்கொர 
தூரத்ய�மய இது ம�ளிவொ்க ்கொடடுகிறது. 
 டஃவொர் ம�ொரொட�க்கொரர்்கள எதிர்த்� 
ஓெொனின் சுல்�ொன், ஆர்ஜன்டீன ம�ொரொட�க 
்கொரர்்கள எதிர்த்� ஐ-அமெரிக்க ஆ�ரவு�ன் 
இயஙகிய ஆர்ஜன்டீனொவின் இரொணுவ அரசு, 
எல்சல்வம�ொர் ம�ொரொட�க்கொரர்்கள எதிர்த்� 
ஊழல் ெலிந்� எல்சல்வம�ொரின் நிலபிரபுத்துவ 
அரசு, ஈழத்�மிழ் ம�ொரொட�க்கொரர்்கள எதிர்த்� 
பிரித்�ொனிய மெொ்கம் ம்கொண்� சிங்க்ள அரசு 
யொவும் அக்கொலத்தில் மநரடியொ்கவும் ெயற 
மு்கெொ்கவும் பிரித்�ொனிய அரசின் ஆ�ரயவ SAS-
KMS கூட�ணி ஊ�ொ்க ம�றறிருககின்றன.
 இபம�ொரொட�்கொரர்்கய்ள ஆ�ரித்� அந்� 
ந்� பிரம�ச ெக்களில் சிறிது வித்தியொசம் இருந் 
துள்ள�ொ்க ம�ரிகிறது. ஈழத்�மிழ் ெக்கய்ள 
�விர்த்� ஏயனய ெக்களுககு இந்� பிரித்�ொ 
னிய ஆ�ரவு �ங்களிபபு புரிந்திருககிறது. 
ஈழத்�மிழருககு இன்றுவயர அது புரியவில் 
யலமய என்�து சிந்திக்க மவண்டிது.  
 SAS-KMS கூடடு 80்களில் சிறீலங்கொ �ய� 
்களுககு �யிறசி்கள ம்கொடுத்� வி�ரங்கய்ள 
இந்நூல் ஆழெொ்க வி�ரிககிறது. சிறீலங்கொ 
்கொவல்துயறயின் �குதியொ்க STF விமச� 
பிரிவு  உருவொக்கப�டடு அ�றகு �யிறசி்கள 
ம்கொடுக்கப�ட�து. இம� STF உ�னடியொ்க 
ஊர்்கொவற�ய�யய உருவொககி அதில் கிழககு 
இஸ்லொமியர்்கய்ள இயணத்�து. இம� இஸ்லொ 
மிய ஊர்்கொவற�ய�்கய்ள ம்கொண்டு கிழககு 
�மிழர் �டும்கொயல்கய்ள  STF ந�த்தியது.
இயவ யொவும் பிரித்�ொனிய அரசுககு ம�ரிந்ம� 
ந�த்�ப�ட�ன. இயவ யொவும் மில்லரின் 
நூலில் வி�ரெொ்க வி்ளக்கப�டுகிறது. இம� 
பிரித்�ொனிய அரசு அக்கொலத்தில் �மிழர்்களுக 
கும் இஸ்லொமியர்்களுககும் இய�மய நிலவிய 
கூடம�ொருயெ �றறி ்கவயல ம்கொண்டிருந்� 
ய�யும் இந்நூல் மவளிகம்கொண்டு வருகிறது. 
இவவொறு மவளியொர் சகதி்க்ளொல் �ெககுள 
உருவொக்கப�ட� பி்ளவு்களின் குறுகிய ்கொல 
வரலொறயற கிழககு �மிழரும் இஸ்லொமி 
யர்்களும் வியரவில் புரிந்து ம்கொளவொர்்கள.

 இந்நூல் �றறி மில்லர் ஊ�்கத்துககு 
ம்கொடுத்� ஒரு மநர்்கொணலில், அ்கதி �ஞசம் 
ம்கொரும் ஈழத்�மிழர்்கய்ள சிறீலங்கொவுககு 
மீ்ளவும் அனுபபுவது �றறி �னககிருந்� 
அனு�வங்கய்ள �றறி மசொல்லியய� இஙகு 
குறிபபிடுவது ம�ொருத்�ம். 30 ஆண்டு்களுககு 
பின்னர் மவளியி�ப�ட� பிரித்�ொனிய இர்கசிய 
ஆவணங்கள ம்கொடுத்� விழிபபுணர்வு �றறி 
இஙகு அவர் ம�சுகிறொர்.
 “பிரித்�ொனிய உளவிவ்கொர அயெச்சு 
ஈழத்�மிழர்்கய்ள மீ்ளவும் திருபபி அனுபபு 
வது �ொது்கொப�ொனது என்கிறது. மீ்ளத்திருபபி 
அனுப�ப�ட� ஈழத்�மிழர்்கள அஙகு 
இறஙகியதும் ய்கது மசய்யப�டடு சித்திரவய� 
ககு உள்ளொக ்கப�ட�ொர்்கள என்ற அறிகய்க 
்களும் வருகின் றன. இது என்யன சிந்திக்க 
தூண்டியது. ெனி� உரியெ்கள �றறி ்கரிசயன 
ம்கொளவ�ொ்க மசொல்லும் பிரித்�ொனிய அரசு 
எ�ற்கொ்க சித்தி ரவய�்களுககு உள்ளொக்கப 
�டுவ�ற்கொ்க இவர்்கய்ள திரும்� அனுபபு 
கிறது?.... 70்களிலும் 80்களிலும் இந்திய 
இரொணுவம் �மிழீழத்திறகு வருவ�றகு முந்திய 
்கொலத்ய� [மவளிவந்� இர்கசிய ஆவணங்கள 
மூலம்] புரிந்து ம்கொண்�ொல், பின்னர் ந�ந்� 
வறயறம் இறுதியில் ந�ந்�ய�யும், இபம�ொது 
ந�ப�ய�யும் புரிந்து ம்கொள்ளலொம். ஏமனனில் 
சர்வம�ச சகதி்கள மவளிப�ய�யொ்க ம�சுவ 
�றகும் �ெககுளம்ள �ங்கள மசொந்� நலன்்கள 
�றறி ம�சுவ�றகும் உள்ள முரண்்கய்ளயும் 
அவர்்கள எ�றகு மு�லி�ம் ம்கொடுககிறொர்்கள 
என்�ய�யும் அபம�ொது �ொன் அறிந்து 
ம்கொள்ளலொம்.”

 உலகில் �லரும் இவவொறொன ஒரு 
விழிபபுணர்வுககு வந்து விட�ொல்..

 Keenie Meenie: The British Mercenaries Who 
Got Away With War Crimes, Pluto Press, 2020

்மிழீழத்தில.... வ்ாடர்ச்சி..

�னது மெொடடு சின்னத்தில் ம�ொடடியி�ொது 
கூட�ணி அயெத்து ய்க அல்லது மவறறியல 
சின்னத்தில் ம�ொடடியி� எண்ணியுள்ள�ொ்க 
ம�ரிவிக்கப�டுகின்றது.
 இ�றகு ்கொரணம் ம�ரும்�ொன்யெ 
இனத்தினொல் அல்லது ம�ௌத்� �ொரொளுென்றத் 
தியன அயெக்கப ம�ொகின்மறொம் என்ற வொ�த் 
தியன முன்யவககின்ற ம�ொது, ம�ன்�குதியில் 
ம�ொதுஜன ம�ரமுனவின் மவட�ொ்ளர்்கள 
அயன வரும் ம�ௌத்� ெறறும் சிங்க்ள ெக்க 
ய்ள ெொத்திரமெ ம்கொண்��ொ்க அயெயப 
ம�ொகின்றது. அவவொறொன நியலயில் வ�ககில் 
அவர்்களுககு கிய�ககும் என எதிர்�ொர்ககும் 
ஒரு ஆசனத்திற்கொ்க �மிழ் ெறறும் முஸ்லீம் 
மவட�்ளொர்்கய்ள ்க்ளமிறககி ம�ன்�குதியில் 
கிய�ககும் அதி்க்ளவொன ஆசன ங்கய்ள 
இழக்க அவர்்கள விரும்�வில்யல. அ�ற 
கும் அப�ொல் �ொரொளுென்றத்தில் கூட�ணி 
அயெத்து ம�ர்�லில் ம�ொடடியிட�யெக்கொ்க 
ம�சிய அரசொங்கம் என்ற ம�யயர 
முன்னிறுத்தி அதி்க்ளவொன அயெச்சரயவயய 
நியமிப��றகும் வொய்பபுள்ளது. ஆ்கமவ 
அ�ற்கொ்கமவ ஒரு �்ளத் தியன வ�ககு கிழககில் 
அயெக்கவும் அவர்்கள முயறசிககின்றனர்.

 இந் நியலயில் �மிழ் ம�சியக 
கூட�யெபபு �னககுள ்கொணப�டும் �னி 
ந�ர் அதி்கொரப ம�ொககின் ்கொரணெொ்க �ல 
பிரிவு்க்ளொகிய�ன் �ொக்கம் இன்று �ொரொளுென்ற 
ம�ர்�லில் ெக்கள யொருககு வொக்களிப�து என்று 
தீர்ெொன மெடுககும் நியலயய குயழப� த்தில் 
�ளளியுள்ளது.
 வன்னி ம�ர்�ல் ம�ொகுதியய 
ம�ொறுத்�வயரயில் �மிழ் ம�சியக கூட�யெப 
பினூ�ொ்க ்க�ந்� ம�ர்�லில் ம�ொடடியிட� 
�லரும் இன்று �ல்மவறு ்கடசி்களிறகு மசன் 
றிருப��ன் ்கொரண ெொ்க ்கட�ொயெொ்க ெக்கள 
பிரதி நிதியொ்க மசல்ல மவண்டியவர்்கள என 
ெக்களின் சிந்�யனயில் உள்ளவர்்கள கூ� 
இம் முயற �ொரொளுென்றத்திறகு மசல்லும் 
வொய்பய� இழககும் நியலயில் உள்ளனர்.
 இவவொறொன நியல ம�சியக ்கடசி்களி 
னூ�ொ்க ம�ொடடியிடும் �மிழ் மவட�ொ்ளர்்கள 
அதி்கப�டியொன வொககு்கய்ள ம�றுவ�ற்கொன 
சந்�ர்ப�த்தியன ஏற�டுத்�வல்லனவொ்க அயெ 
கின்றன. எனினும் ம�சியக ்கடசி்களு�ொ்க 
ம�ொடடியிடும் �மிழ் மவட�ொ்ளர்்கள மவ றறி 
ம�றுவ�ற்கொன வொய்பபில்யல என �மிழ் அரசி 
யல்வொதி்கள ்கருத்து ம�ரிவித்து  வருகின்றனர். 
அவர்்களின் நியலப�ொடடின் ்கொரணெொ்கமவ 
இவவொறொன நியல ம�ொறறம் ம�றறது 

என்��யன யும் ெறுத்து வி� முடியொது.
 எனினும் �மிழ் ெக்கள ெத்தியில் 
்கொணப�டும் சி�றிய வொக்கொனது, ம�சியக ்கடசி 
்களில் ம�ொடடியிடும் �மிழ் ெக்கள அல்லொ 
�வர்்கய்ள �ொரொளுென்றத்திறகு ம்கொண்டு 
மசல்ல வொய்பபுள்ளது. இது �விர்க்க முடியொ� 
வி�யெொ ்கவும் ம�ொகும்.
 இச் சூழலில் �மிழ் ்கடசி்களின் 
ம�ொககு �மிழ் ெக்கய்ள இக்கட�ொன 
நியலககு �ளளியிருப ��ொனது �மிழ் அரசி 
யல்வொதி்களி�ம் ்கொணப�ட� �யலயெத்து 
வத்துக்கொன விருபபும் ஒரு ்கொரண மென்�ய� 
ெறுத்துவி� முடியொது
 அ�றகும் அப�ொல் �மிழ் ்கடசி்களி�ம் 
்கொணப�டும் மவட�ொ்ளர் ம�ரிவு வி�யத்தில் 
�றம�ொதும் இழு�றி நியல ்கொணப�டுகின்ற 
யெயும் அவர்்கய்ள �ல்மவறு விெர்சனங்களு 
ககு உள்ளொக்கப ம�ொகின்றது. இந்நியலயில் 
�மிழ் அரசியல் �யலயெ்கள �றம�ொய�ய 
்கொலச்சூழலில் �மிழர்்களுக்கொன நீதியய எவ 
வய்கயில் ம�ற �ெது முன்ன்கர்யவ மெறம்கொ 
ள்ளபம�ொகின்றனர் என்�ம� �றம�ொய�ய 
ம்களவியொ்க உள்ளது.

சி்்ககப்படும் ்மிழரின்.... வ்ாடர்ச்சி..


