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	 றுவாண்ாவில்	 1994ஆம்	 ஆணடு	 இ்ம்	
பெற்ற	இனபெடுப�ாலைக்கு	நிதி	வழங்கியவலை	
பிைான்ஸ்	�ாவல்துல்றயினர்	�்ந்த	சனிக்கிழலை	
(16)	ல�து	பசய்துள்ளனர்.
	 பெலிசியன்	 �பு�ா	 (84)	 என்்ற	 இனபெடு	

ப�ாலை	யாளி	அலனத்துை�	�ாவல்துல்றயினைால்	
த்த்பெட்	 குற்றவாளியாவார்.	 றுவாண்ாவில்	
இ்ம்பெற்ற	இனபெடுப�ாலை	ப்தா்ர்பில்	தைற	
ப�ாள்ளபெட்	 அலனத்துை�	 நீதிைன்்ற	 விசாை	
லை�ளில்	 இவர்	 குற்றவாளி	 என	 உறுதிபெடுத்	
்தபெடடிருந்தார்.
	 குறடு	 மி்தவாதி�ளுக்கு	 நிதி	 வழங்கி	
800,000இறகு	 தைறெட்	 ைக்�ல்ள	 ெடுப�ாலை	
பசய்வ்தறகு	இவர்	 1994ஆம்	ஆணடு	உ்தவி�ல்ள	
வழங்கியிருந்தார்.	ருறசி	சிறுொன்லை	இனத்்தவர்	
�த்ள	ெடுப�ாலை	பசய்யபெட்வர்�ள.	இவலை	
ல�து	 பசய்வ்தறகு	 உ்தவு	 ெவர்�ளுக்கு	 5	 மில்லி	
யன்	 ப்ாைர்�ள	 ்தருவ்தா�	 அபைரிக்�ா	 அறிவித்	
திருந்தது.
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	 சிறீைங்�ாவில்	 ெைவிவரும்	 ப�ாதைானா	
லவைசின்	 ்தாக்�த்திறகு	 இதுவலையில்	 960	 தெர்	
ொதிக்�பெடடுள்ள்தா�	 சிறீைங்�ா	 சு�ா்தாைத்	
திலைக்�்ளம்	சனிக்கிழலை	(16)	ப்தரிவித்துள்ளது.
சனிக்கிழலை	இைவு	11.30	வலையிலுைான	24	ைணி	
தேைத்தில்	 தைலும்	 25	 தெருக்கு	 தோய்	 உள்ளது	
உறுதிபெடுத்்தபெடடுள்ளது.	அவர்�ளில்	23	தெர்	
�்றெல்	சிபொய்�ள.

Nfhtpl;-19 - rpwPyq;fhtpy; 

ghjpf;fg;gl;Nlhu;  960 Mf cau;T

nfhNuhdh itu]; cyfpy; ,we;jtu;fspd; 

vz;zpf;if 3 ,yl;rj;jpw;Fk; mjpfk;

	 உைகில்	உள்ள	184	ோடு�ளில்	ப்தா்ர்நது	
ெைவி	வரும்	த�ாவிட-19	தோயினால்	இதுவலையில்	
313,267	 தெர்	 இ்றநதுள்ளது்ன்,	 4,722,306	 தெர்	
ொதிக்�பெடடுள்ளனர்.	 ொதிக்�பெட்வர்�ளில்	
1,813,039	தெர்	குைைல்நதுள்ளனர்.

அதிக மககள் இறந்த நாடுகளின் விபரம்:
அபைரிக்�ா	90,113,	பிரித்்தானியா	34,466,	இத்்தாலி	
31,763,	பிைான்ஸ்	27,625,	ஸ்பெயின்	27,563,	பிதைசில்	
15,662,	 பெல்ஜியம்	 9,005,	 தேர்ைனி	 8,027,	 சீனா	
4633,	இநதியா	2,872,	ைஸ்யா	2,537.
	 இ்தனில்தய,	இநதியாவில்	தோய்	தவ�	
ைா�	அதி�ரித்து	வருவது்ன்,	அங்கு	ொதிக்�பெ	
ட்வர்�ளின்	எணணிக்ல�	சீனாலவ	வி்	அதி�	
ைாகியுள்ளது	இங்கு	குறிபபி்த்்தக்�து.	இநதியா	
வின்	இந்த	அதி�ரிபபு	 சிறீைங்�ாலவயும்	 ொதிக்	
�ைாம்	என்்ற	அசசங்�ள	எழுநதுள்ளது.

	 பிரித்்தானியாவில்	 இருநது	 பவளிவரும்	
்த	 �ார்டியன்	 ெத்திரில�யின்	 சுறறுைாத்துல்ற	
ல�தயடடில்	 உள்ள	 த�ளவி	 ெதில்	 ெகுதியில்	
ஈழம்	என்்ற	பசால்	பிைசுரிக்�பெட்்தறகு	எதிைா�	
சிறீைங்�ா	அைசு	�டும்	சீற்றம்	அல்நதுள்ளது.
	 ெத்திரில��ளில்	 இருநது	 ஈழம்	 என்்ற	
பசால்லை	அ�றறுைாறு	சிறீைங்�ாவின்	பிரித்்தா	
னிய	தூ்தை�ம்	ெத்திரில�	நிறுவனத்திறகு	�டி்தம்	
ஒன்ல்ற	அனுபபியுள்ளது.

<ok; vd;w nrhy;iyf; fz;L 
gjwpa rpwPyq;fh

tlf;fpy; mjpfupf;Fk; ,uhZt Mf;fpukpg;G

தொரில்	 ைைணித்்த	
வர்�ல்ள	 நிலனவு	
கூரும்	நி�ழ்வு�ல்ள	
்த டு ப ெ தி ல்	
சிறீைங்�ா	 அைசு	
மி�வும்	 தீவிைைா�	
பசயறெடடு	 வருவ	

்தா�	வ்ைா�ாைத்	்த�வல்�ள	ப்தரிவித்துள்ளன.
	 வ்க்கில்	புதிய	தசா்தலன	நிலையங்�ல்ள	
அலைத்துள்ள	 சிறீைங்�ா	 ெல்யினர்,	 ைக்�ல்ள	
யும்,	 ்தமிழ்	 அைசியல்	 �டசி�ல்ளயும்	 �ண�ாணி	

Wthz;lh ,dg;gLnfhiyahsp gpuhd;]py; ifJ

rpwPyq;fhit fhg;ghw;w ,e;jpah cWjp

	 ்தமிழ்	 த்தசியக்	 கூட்லைபபிறகும்	
சிறீைங்�ா	 பிை்தைர்	 ைகிந்த	 ைாேெக்சவுக்கும்	
இல்யில்	இ்ம்பெற்ற	தெசசுக்�ளில்	அைசியல்	
ல�தி�ள	விடுவிக்�பெடுவார்�ள	என	அைசு	கூ்ற	
வில்லை	என	சிறீைங்�ா	அைசின்	முன்னாள	தெச	
சா்ளர்	ப�பெலிய	ைம்புக்பவை	சனிக்கிழலை	(16)	
ப்தரிவித்துள்ளார்.
	 இது	ப்தா்ர்பில்	அவர்	தைலும்	ப்தரிவித்	
துள்ள்தவது:
	 அைசியல்	 ல�தி�ள	 விடுவிக்�பெடுவார்	
�ள	 என	 யார்	 கூறியது?	 தெசசுக்�ள	 ைடடுதை	
நி�ழ்ந்தன,	 எந்த	 உ்ன்ொடும்	 எட்பெ்	
வில்லை.	 எம்மி்ம்	 ப்தளிவான	 நிலைபொடு	
உள	்ளது.	புைம்பெயர்	சமூ�த்தின்	அல்ைது	்தமிழ்	
த்தசியவாதி�ளின்	த்தலவ�ல்ள	ோம்	நில்றதவற	

murpay; ifjpfs; tpLtpf;fg;gLthu;fs; 

vd muR $wtpy;iy - uk;Gf;nty

 ்தமிழ்	 ைக்�ள	 அலனவரும்	 17	 ைறறும்	
18	 ஆம்	 ோட�ளில்	 ்தைது	 வீடு�ளில்	 வி்ளக்	
த�றறி	 தொரில்	 ைைணித்்த	 ைக்�ளுக்கும்	 தொைா	
ளி�ளுக்கும்	 அஞசலி�ல்ள	 பசலுத்்த	 தவணடும்	
என	உை�த்	்தமிழர்	தெைலைபபின்	்தலைவர்	ெழ.	
பேடுைா்றன்	 விடுத்துள்ள	 அறிக்ல�யில்	 ப்தரிவி	

	 கிழக்குத்	 தீதைாரின்	 முன்	
னாள	 பிை்தைரும்,	 ேனாதி	
ெதியுைாகிய	José	Manuel	Ra-
mos-Horta	 அவர்�ள,	 ஈழத்	
்தமிழர்�ளின்	 நீதிக்�ான	
த ெ ா ை ா ட ் த் து க் � ா ன	
குைைா�	 முளளிவாய்க்�ால்	
ெடுப�ாலையின்	 11வது	
ஆணடு	த்தசிய	துக்�	ோ	ளில்,	
முளளிவாய்க்�ால்	நிலனவு			

தெருலையிலன	 வழங்�	 இருபெ்தா�	 ோடு�்ந்த	
்தமிமீழ	அைசினால்	(TGTE)	அறிவிக்�பெடடுள்ளது.
José	 Manuel	 Ramos-Horta	 அவர்�ள	 கிழக்கு	 தீதைா	

ரின்	 விடு்தலைப	 தொைாளியா�வும்,	 சைா்தானத்	
துக்�ான	தோொல்	ெரிசு	பெற்றவைா�வும்,	இைாே	
்தநதிரியுைா�	 இருபெத்தாடு,	 கிழக்குத்	 தீதைார்	
சு்தநதிை	த்தசத்தின்	பிை்தைைா�வும்	(2006-07),	அதிெ	
ைா�வும்	(2007-12)	பொறுபபுக்�ல்ள	வகித்்தவர்.
	 திங்�டகிழலை	 (18)	 (அபைரிக்�	 தேைம்	
11	 am,	 ஐதைாபொ	 5	 pm,	 ்தமிழ�ம்,	இைங்ல�	 9.30	
pm)	 ஆகிய	 தேைங்�ளில்	 இலையவழி	 www.tgte.
org	 அல்ைது	 Facebook	 :	 TGTE	 மூைமும்,	 ைறறும்	
ெை	உை�த்்தமிழர்	ஊ்�ங்�ளிலும்,	சமூ�வலைத்	
்த்ளங்�ளிலும்	 அவருல்ய	 தெருலையிலன	
�ாைைாம்	என	ப்தரிவிக்�பெடடுள்ளது.

fpof;Fj; jPNkhu; Kd;dhs; [dhjpgjp toq;Fk; 

Ks;sptha;f;fhy; epidTg; NgUiu

	 சிறீைங்�ா	 அைசினால்	ஊ்�வியைா்ளர்�	
ளுக்கு	விடுத்்த	அசசுறுத்்தல்�ல்ளயும்	மீறி	்தமிழி	
னப	 ெடுப�ாலை	வாைத்தின்	 4	ஆம்	 ோள	 நிலன	
தவந்தல்	நி�ழ்வு	யாழ்.	ே�ரில்	உள்ள	்தமிழாைாடசி	
ைாோடடு	 ெடுப�ாலை	 நிலனவு	 தூபி	 முன்ொ�	
்தமிழ்த்	 த்தசிய	 ைக்�ள	 முன்னணியினைால்	 முன்	
பனடுக்�பெடடிருந்தது.
	 இந்த	 நி�ழ்வில்	 ெங்குப�ாண்வர்�ல்ள	

mr;RWj;jiyAk; kPwp epidT$ug;gl;l 

,dg;gLnfhiy ehs;

	 ்தறதொல்தய	 ப�ாதைானா	 பேருக்�டி�ளி	
னால்	 �டும்	 ொதிபபுக்�ல்ளச	 சநதித்துள்ள	 சிறீ	
ைங்�ாவின்	 பொரு்ளா்தாைத்ல்த	 மீணடும்	 விலை	
வா�	 சீர்	 பசய்வ்தறகு	 இநதியா	 சிறீைங்�ாவு்ன்	
இலைநது	ெணியாறறும்	என	சிறீைங்�ாவுக்�ான	
இநதிய	 தூ்தை�த்தின்	 பொரு்ளா்தாை	 ைறறும்	
வர்த்்த�	துல்ற	அதி�ாரி	சுோ	தைனன்	ப்தரிவித்து	
ள்ளார்.
	 சனிக்கிழலை	 (16)	இ்ம்பெற்ற	இநதியா	
ைறறும்	 சிறீைங்�ா	 வர்த்்த�	 கூட்லைபபின்	

tPLfspy; tpsf;Nfw;wp tPutzf;fk; nrYj;JtPu; 

- go. neLkhwd;

       த்தாடர்ச்சி 17 பககம்

       த்தாடர்ச்சி 17 பககம்

       த்தாடர்ச்சி 17 பககம்

       த்தாடர்ச்சி 17 பககம்        த்தாடர்ச்சி 17 பககம்

       த்தாடர்ச்சி 16 பககம்
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cyfhy; jPu;f;fg;gl Kbahj jiyKiwg; gpur;rpidahf

Ks;sptha;f;fhy; ,dmopg;Gg; gpur;rpid

 பதின�ொரு ஆண்டுகள் நிறைனெய்திய நிறையில், உைகொல் தீர்ககபபட 
முடியொத தறைமுறைப பிரச்சிற�யொக முள்ளிெொய்்ககொல் இ�அழிபபுப பிரச்சிற� 
னதொடரகிைது. ஈழததமிழரகள் மேல் சிறீைஙகொப பறடகள் முள்ளிெொய்்ககொறை 
றேயேொக றெததுச் னெய்த இ�அழிபபு்ககொ� நீதிறயமயொ அல்ைது இநத இ� 
அழிபபொல் பொதிபபுறைெரகளின் கிட்டிய குடுமப உறுபபி�ரகளு்ககொ� பு�ரெொழறெமயொ, 
னபை இயைொத நிறையில் உைகம கடநத பதின�ொரு ஆண்டுகளொக உள்ளது.
 னதளிெொகச் னெொன்�ொல் முள்ளிெொய்்ககொலில் ஈழததமிழர சிறீைஙகொெொல் 
இ�அழிபபு்ககு உள்ளொ்ககபபட்டு ஒரு தறைமுறை நிறைவு னபறறு அடுதத தறைமுறை 
மதொன்றி விட்ட நிறையிலும, உைக நொடுகளொமைொ, உைக அறேபபு்ககளொமைொ, 
பொதிபபுறைெரகளு்ககுச் ெட்ட ஆட்சியின் மூைமேொ ஜ�நொயகததின் ெழியிமைொ நீதி 
றய கிறட்ககச் னெய்து அெரகளு்ககு பு�ரெொழெளிதது தீரவு கொண இயைொத 
உைகப பிரச்சிற�யொகத னதொடரகிைது.
 இநத உண்றேறய உைகு்ககு எடுததுறர்கக மெண்டிய னபொறுபபுள்ளெர 
களொக உைனகஙகும மு்ககிய நொடுகளின் குடிே்ககளொக உள்ள புைமனபயர ஈழத 
தமிழரகள் உள்ள�ர. புைமனபயர ஈழததமிழரகள் தேது பைதறதயும ெளதறதயும 
ஆறைல்கறளயும ஒன்று திரட்டி ஓரணியில் நின்று இநத மு்ககியேொ� பிரச்சிற�்ககு 
உைகின் மூைம தீரவு கொண றெ்கக மெண்டிய தஙகள் னபொறுபபிலும அைட்சியேொகமெ 
நடநது னகொள்கின்ை�ர என்பமத பதின�ொரு ஆண்டுகொை ெரைொறறுப பதிெொக 
உள்ளது. எ�மெ புைமனபயர தமிழரகள் தஙகளிறட உள்ள ேொறுபொடுகறள ேதிதது 
இநத விடயததில் னபொது மெறைத திட்டனேொன்றில் ஒன்றுபட்டு நின்று னெயைொறை 
மெண்டிய ஆண்டொக னதொடரவுள்ள பன்னிரண்டொெது ஆண்டு அறேயட்டும.
 மேலும, சிறீைஙகொ அரெொஙகததின் பதின�ொரு ஆண்டுகொை நிறைபபொடொ�து, 
பொரொளுேன்ைததில் னபருமபொன்றேறய நிறைநிறுததி்க னகொள்கிை ஒரு ஆட்சியொளர; 
அநதப பொரொளுேன்ைததின் ஆட்சி்ககுட்டபட்ட நிைபபரபபில் தொம நிற�தத ேொதிரி 
இ�அழிபபு்ககறளயும, ேனிதொயததிறகு எதிரொ� குறைச் னெயல்கறளயும, இ� 
அழிபபுச் னெயல்கறளயும னெய்து விட்டு, அது தஙகளுறடய இறைறே தரு 
உரிறே எ� அநத்க குறைச் னெயல்கறள நியொயபபடுததி, எநத நொடுகளுடன் நறட 
முறையில் அெரகளின் ெநறத நைன்களு்ககும இரொணுெத மதறெகளு்ககும 
த�து இறைறேறயப பகிரநது உைெொடுகிைமதொ, அநத நொடுகளின் துறணயுடன், 
அற�ததுைகச் ெட்டஙகளு்ககும அற�ததுைக அறேபபு்ககளு்ககும ஈடுனகொடுதது 
ெொழைொம என்னும, உைகின் புதிய அரசியல் ஒழுஙகுமுறைறயத மதொறறுவிததுள்ளது. 
இது உைக அறேதி்ககும பொதுகொபபு்ககும எததறகய மேொெேொ� நிறைகறளத 
மதொறறுவி்ககும என்பறத உைகின் ேனித உரிறே அறேபபு்ககறளயும உைக 
அறேதி்ககொ� அறேபபு்ககறளயும, னெயறபொட்டொளரகறளயும சிநதி்கக றெ்கக 
மெண்டிய னபொறுபபும புைமனபயர ஈழததமிழரகளு்கமக உள்ளது.
 இைஙறகத தீவில் ெரைொறறு்ககு முறபட்ட கொைம முதல் ஆஙகிமைய 
கொைனிததுெ்க கொைம ெறர இறைறேமயொடும தன்�ொட்சிமயொடும தனியொ� 
மதசியததன்றேயுட�ொ� ஆட்சிபபரபபு்ககறள்க னகொண்டிருநத ஈழததமிழ ே்ககளின், 
இறைறேறயயும தன்�ொட்சிறயயும, இைஙறகததீவில் பிரிததொனிய கொைனிததுெ 
அரெொல் ஒறறையொட்சித தன்றேறயயும தொஙகள் னபருமபொன்றேயி�ர என்ை எண் 
விறளயொட்டு அரசியறையும னபறறு்க னகொண்ட சிஙகள னபௌதத மபரி�ெொதம, 
இ�அழிபபின் மூைம த�தொ்ககத னதொடஙகிய திட்டமிட்ட னெயறபொடுகளின் உச்ெேொகமெ 
முள்ளிெொய்்ககொல் ஈழததமிழி� அழிபபு ெரைொைொகியது. எ�மெ முள்ளிெொய்்ககொல் 
பிரச்சிற� உள்நொட்டுப பிரச்சிற� அல்ை அற�ததுைகப பிரச்சிற� என்பறத 
உைக நொடுகளு்ககு உணரததி, பொதிபபுறறு எல்றைபபடுததபபட்டுள்ள ே்ககளொக, 
அதீத ேனிதொய மதறெகளில் ஒரு தறைமுறைறய்க கடநது ெொழநது ெரும 
இமே்ககளு்ககு, சிறீைஙகொவின் இறைறேறய மீறி ேனிதொய மதறெகளில் உள்ள 
ே்ககளு்ககு உதவுெதறகொ� அற�ததுைகச் ெட்டஙகளு்ககு அறேெொக மநரடியொக 
ேனிதொய உதவிகறள ெழஙகி, அெரகளின் உயிறரயும உறடறேகறளயும நொளொ 
நத ெொழறெயும கொபபொறறுேொறு னதொடரநது ெலியுறுதத மெண்டியெரகளொக புைம 
னபயர ஈழததமிழரகள் உள்ள�ர.
 மேலும முள்ளிெொய்்ககொல் பிரச்சிற� அற�ததுைக ேனித உரிறேகள் 
ெறபயொலும, அற�ததுைக நீதிேன்ைததொலும கெ�ததிறகு எடு்ககபபட மெண்டிய 
பிரச்சிற� என்பதறகொ� மபொதிய ெொன்ைொதொரஙகள் உள்ள�. இெறறின் அடிபப 
றடயில் ஈழததமிழரகளு்ககு உதவும ேனித உரிறேகள் ேறறும உைக அறேதி 
என்பெறறு்ககொகப பொடுபடும அற�ததுைகச் னெயறபொட்டொளரகளுடன் இறணநது 
புைமனபயர ஈழததமிழரகள் இரண்டொெது தறைமுறை்ககு உைகின் தீர்ககபபட 
முடியொத பிரச்சிற�யொகப பொரபபடுததபபட்டுள்ள இபபிரச்சிற�்ககு உரிய தீரவுகள் 
னபை முயறசி்கக மெண்டியது புைமனபயர தமிழரகளின் இ�ததுெ்க கடறேயொக 
உள்ளது.

- Mrphpah;

	 சிறீைங்�ா	 அைசின்	 ப்தா்ர்	 ்தமிழ்	இன	அழிபபின்	உசசக்�ட	
்ைா�	 வி்ளங்கிய	 முளளிவாய்க்�ால்	 தெைழிவின்	 ெதிதனாைாவது	
ஆணடு	 நிலனவு	 ோல்ள	 உை�ம்	 எங்கும்	 வாழும்	 ்தமிழ்	 ைக்�ள	
வலி�ளு்ன்	நிலனவு	கூரும்	ோ்ளா�	தை	ைா்தம்	18ஆம்	ோள	அலை	
நதுள்ளது.
	 1948ஆம்	 ஆணடு	 சிறீைங்�ா	 சு்தநதிைம்	 அல்ந்த	 �ாைத்தில்	
இருநது	 	 ்தமிழ்	 இனம்	 ப்தா்ர்	 �ட்லைக்�பெட்	 ெணொடடு	
அழிபபுக்�ல்ள	 சநதித்து	 வருகின்்றது.	 �ல்வி	 பு்றக்�ணிபபு,	 �ாணி	
அெ�ரிபபு,	 பைாழிப	 பு்றக்�ணிபபு,	 ப்தாழில்	 பு்றக்�ணிபபு,	 ஆயு்த	
அ்க்குமுல்ற�ள,	 ெல்த்துல்ற	 அ்க்குமுல்ற�ள,	 அைசியல்	 பு்ற	
க்�ணிபபு,	 �ைாசசாை	 அழிபபு	 என	 �்ந்த	 72	 வரு்ங்�்ளா�	 ்தமிழ்	
இனம்	ப்தா்ர்	ெணொடடு	அழிபபுக்கு	உடெடடு	நிறகின்்றது.
	 பிைாநதிய	 ைறறும்	 உை�	 வல்ைைசு�ளின்	 துலையு்ன்,	
சிறீைங்�ா	 அைசினால்	 தைறப�ாள்ளபெட்	 முழு	 அ்ளவிைான	
ஒரு	 இன	 அழிபபு	 தொைா�தவ	 முளளிவாய்க்�ால்	 ெடுப�ாலை�ள	
நி�ழ்நது	முடிநதுள்ளது.	ஐக்கிய	ோடு�ள	சலெயும்	்தமிழ்	ைக்�ல்ள	�ா	
பொற்ற	முன்வைவில்லை.
	 ஒரு	 இன	 அழிபபு	 அைசின்	 ல��ளில்	 ெலியாடு�ள	 தொை	
்தமிழ்	ைக்�ல்ள	ஒபெல்த்து	விடடு	உை�ம்	்தனது	�ண�ல்ள	மூடிக்	
ப�ாண்து.	 ஐக்கிய	 ோடு�ள	 சலெயின்	 ்த�வல்�ளின்ெடி	 இறுதிப	
தொரில்	70ஆயிைம்	்தமிழ்	ைக்�ள	ெடுப�ாலை	பசய்யபெடடுள்ளனர்.
	 இறுதிப	தொரிலும்,	சிறீைங்�ாவில்	�்ந்த	30	வரு்ங்�ளுக்கு	
தைல்	 ே்ந்த	ஆயு்தப	 தொரிலும்	சிறீைங்�ா	அைசு�ள	 தைறப�ாண்	
இனபெடுப�ாலை,	 ைனி்த	 உரிலை	 மீ்றல்�ள,	 தொர்க்	 குற்றங்�ள	
தொன்்றவறறில்	 ொதிக்�பெட்	 ைக்�ளுக்�ான	 நீதிலயயும்,	 ்தமிழ்	
இனம்	 ்தன்லன	 �ாத்துக்	 ப�ாள்ளவும்,	 பிரித்்தானியாவின்	 ஆடசிக்	
�ாைத்தில்	 இழக்�பெட்	 ்தனது	 இல்றலைலய	 மீடடு	 எடுபெ்தன்	
மூைம்	்தனது	அைசியல்	உரிலை�ல்ள	பவன்ப்றடுக்�வும்	அலனத்துை�	
சமூ�த்தி்ம்	ேனோய�	வழி�ளில்	தொைாடி	வருகின்்றது.
	 ஆைம்ெத்தில்	 சிறீைங்�ா	 அைசி்ம்	 உரிலை�ல்ள	 த�டடு	 தை	
றப�ாள்ளபெட்	 ேனோய�ப	 தொைாட்ம்,	 பின்னர்	 சிறீைங்�ா	அை	
சின்	 ஆயு்த	 அ்க்குமுல்ற�ளுக்கு	 எதிைான	 ஆயு்தப	 தொைாட்ைா�	
ெரிைமித்்தது.	அது	்தறதொது	மீணடும்	அலனத்துை�	சமூ�த்தி்ம்	நீதி	
லயயும்,	்தமிழ்	இனத்தின்	இல்றலைலயயும்	தவணடும்	ேனோய�ப	
தொைாட்ைா�	ைாறியுள்ளது.
	 அ்தாவது	 தொைாட்	 வடிவங்�ள	 ைாற்றம்	 பெற்ற	 தொதும்,	
இைக்கும்,	இைடசியமும்	ஒன்று்தான்.	அது	எைது	ைக்�ளின்	விடு்தலை	
ைறறும்	சுயாடசி	அைசியல்	அதி�ாைம்.
	 2009ஆம்	ஆணடிறகு	பின்னர்	ஆைம்பித்்த	இந்தப	தொரில்	ோம்	
ெை	உன்ன்தைான	முன்ன�ர்வு�ல்ள	தைறப�ாண்	தொதும்,	எைக்குள	
�ாைபெட்	ஒறறுலையின்லை	எைது	 ே�ர்வு�ளில்	ஒரு	 த்தக்�த்ல்த	
ஏறெடுத்தியுள்ளது.		
	 எைது	 உயிர்த்	 தியா�ங்�ள	 வீண	 தொ�க்கூ்ாது	 என்்றால்,	
எைக்கு	 ஆ்தாைங்�ளு்ன்	 கில்த்துள்ள	 இந்தச	 சந்தர்பெத்ல்த	 ோம்	
்தவ்றவிடு்தைா�ாது.	சிறீைங்�ா	அைசு	என்ெது	எைது	எதிரி.	அது	எைது	
ஒறறுலைலய	 குலைத்து	 எம்ைக்�ளின்	 விடு்தலை	 தவடல�லய	
இல்ைாது	பசய்யதவ	்தனது	வ்ளங்�ள	அலனத்ல்தயும்	ெயன்ெடுத்தும்.
ஆனால்	 ோம்	 அ்தன்	 வலையில்	 வீழ்நது	 வி்ாைல்	 எைக்குக்	 கில்	
க்கும்	 சந்தர்பெங்�ல்ள	 சரியான	 வழி�ளில்	 ே�ர்த்தி	 ைக்�ல்ள	 ஒரு	
ங்கிலைத்து	 எைது	 விடு்தலைலய	 பவன்ப்றடுக்�	 தவணடும்.	 அது	
்தான்	எைது	விடு்தலைப	தொரில்	உயிர்	து்றந்த	ைக்�ளுக்கும்,	தொைாளி	
�ளுக்கும்	ோம்	பசய்யும்	தூய்லையான	வைக்�ைாகும்.
	 தை	ைா்தம்	இ்ம்பெறும்	அஞசலி	நி�ழ்வு்ன்	நின்று	வி்ாது,	
அடுத்்த	 வரு்	 தை	 ைா்தத்திறகு	 முன்னர்	 ோம்	 என்ன	 ெணி�ல்ள	
தைறப�ாள்ள	 தவணடும்	 என்ெல்த	 திட்மிடடு	 ஒவபவாரு	 ்தமிழ்	
ைக்�ளும்	ஒறறுலையா�	ெணியாறறுதவாைா�	இருந்தால்,	எைது	விடு	
்தலைக்�ான	�ாைம்	பவகு	ப்தாலைவில்	இல்லை.
	 எனதவ	ஒறறுலைதய	எைது	ெைம்	என்்ற	சிந்தலனயு்ன்	ோம்	
இலைநது	ெணியாறறி	எைது	விடு்தலைலய	பவன்ப்றடுபதொம்	என	
இநோளில்	உறுதி	ப�ாளதவாைா�.

18.05.2020
அனைத்துலக ஈழத் ்தமிழர் உரினம னமயம்
www.internationalcentreforeelamtamilsright.com
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முளளிவாய்க்�ாலில்	 இ்ம்பெற்ற	 துயைச	
சம்ெவங்�ள	 எணைற்றலவ.	 அந்த	

சம்ெவங்�ள	 ைனி்தப	 ெடுப�ாலை�்ளா�,	 ைனி்த	
உரிலை	 மீ்றல்�்ளா�,	 ைனி்தத்துக்கு	 எதிைான	
தைாசைான	பசயல்�்ளா�	அல்யா்ளம்	�ாைபெட	
டிருக்கின்்றன.	 அவறல்ற	 தொர்க்குற்றச	 பசயல்	
�்ளா�வும்	திட்மிட்	ஓர்	இன	அழிபபு	ே்வடிக்	
ல�யா�வும்	 சர்வத்தச	 ைனி்த	 உரிலை	 அலைபபு	
க்�ள	 வல�பெடுத்தி	 ெதிவு	 பசய்திருக்கின்்றன.	
கிழக்குக்	�லைதயாைத்தின்	ஒரு	குறுகிய	நிைபெைப	
ொகிய	 முளளிவாய்க்�ாலிலும்	 அ்தலன	 அணடிய	
பிைத்தசங்�ளிலும்	 விடு்தலைபபுலி�ல்ள	 அழித்	
ப்தாழிக்கின்த்றாம்	என்்ற	பெயரில்	�ணைண	ப்தரி	
யா்த	 வல�யில்	 எறி�லைத்	 ்தாக்கு்தல்�ல்ள	 அைச	
ெல்�ள	 ே்த்தின.	 �்லில்	 ேங்கூைம்	 ொய்சசி	
நிறுத்்தபெடடிருந்த	�்றெல்யினருல்ய	்தாக்கு	
்தல்	 ெ்கு�ளில்	 இருநது	 நிைபெைபலெ	 தோக்கி	
ப்தா்ர்சசியா�	 பீைங்கிக்	 குணடுத்	 ்தாக்கு்தல்�ள	
ே்த்்தபெட்ன.	வானில்	இருநது	உைங்கு	வானூர்	
தி�ளும்	குணடு	வீசசு	விைானங்�ளும்	்தங்�ள	ெங்	
கிறகு	வான்	வழி	குணடுத்	்தாக்கு்த	ல்�ல்ள	ே்த்தின.	
சீைான	முல்ற	யில்	ெல்குழல்	எறி�லை	பீைங்கி�ளும்	
குணடுத்	்தாக்கு்தல்�ல்ள	ே்த்திக்	ப�ாணடிருந்தன.	
இவறறுக்கில்யில்	சுைார்	ஒரு	கிதைா	மீற்றருக்குக்	
கிட்வான	தூைத்தில்	 ொய்நது	உயிர்	குடிக்�த்்தக்�	
வல்ை	 இயநதிைத்	 துபொக்கி�ளின்	 குணடு�ளும்	
சீறிப	ொய்நது	ப�ாணடிருந்தன.	
	 அந்தப	பெருந	்தாக்கு்தல்�ளில்	 40	ஆயிைம்	
தெர்	 வலையில்	 பொதுைக்�ள	 ப�ால்ைபெட்	
்தா�	 ஐ.ோ	 ைன்்றம்	 ெதிவு	 பசய்திருக்கின்்றது.	
ஆயினும்	 அந்த	 எணணிக்ல�	 அல்தயும்	 வி்	
அதி�ம்	 என்று	 அந்த	 ஊழிப	 தெைவைத்தில்	 சிக்கி	
உயிர்	 மீணடு	 வநதுள்ளவர்�ள	 ப்தரிவித்திருக்கின்	
்றார்�ள.	 ைக்�ள	 அங்கு	 ப�ாத்துக்	 ப�ாத்்தா�க்	
ப�ான்ப்றாழிக்�பெட்ார்�ள	 என	 �ண�ண்	

சாடசி�ள	 ெைரும்	 �ல்த	 �ல்தயா�க்	 கூறியிருக்கி	
ன்்றார்�ள.	ைனங்�ல்ள	உல்றயச	பசய்கின்்ற	அவர்	
�ளின்	வாக்கு	மூைங்�ள	ெை	ெல்தவறு	வடிவங்�	
ளில்	ெதிவாகி	இருக்கின்்றன.	
	 புதுைாத்்த்ளன்	 ொ்சாலைக்கு	 அைச	
லவத்தியசாலை	 ே�ர்நதிருந்த	 தேைம்	 அது.	 அந்த	
லவத்தியசாலையில்	 இருநது	 சுைார்	 200	 மீற்றர்	
ப்தாலைவில்	 இ்ம்பெற்ற	 எறி�லை	 ்தாக்கு்தல்	

ஒன்றில்	 ஒதை	 குடும்ெத்ல்தச	 தசர்ந்த	 மூன்று	 தெர்	
ெலியாகிப	 தொனார்�ள.	 ஒரு	 ை�ன்	 உடெ்	இரு	
ெதுக்கும்	 அதி�ைானவர்�ள	 அந்தச	 சம்ெவத்தில்	
�ாய	ைல்ந்தார்�ள.	அந்த	இ்ம்பெயர்	வாழ்க்	ல�	
நிைத்ல்தத்	 த்தாணடி	 அலைக்�பெட்	 ெங்�ர்�ள	

என்்றலழக்�பெடுகின்்ற	 ெதுங்கு	 குழி�ளில்	 ்தான்	
ே�ர்நது	 ப�ாணடிருந்தது.	 அந்தக்	 குடும்ெமும்	
ஏலனய	குடும்ெங்�ல்ளப	தொன்று		்தைபொள	கூ்ா	
ைங்�ளில்	 	 பெண�ள	 அணிகின்்ற	 தசலை�ல்ளக்	
ப�ாணடு	 ைல்றக்�பெட்	 ெதுங்கு	 குழி	 வீடடில்	
்தஞசைல்நதிருந்தது.
	 அந்தத்	 ்தாயார்	 உைவுக்�ா�க்	 �ஞசி	
�ாய்சசிக்	 ப�ாணடிருந்தார்.	 ்தநல்தயாரும்	 ஏத்தா	
பசய்து	 ப�ாணடிருந்தார்.	 அவர்�ளின்	 ஒதைபயாரு	
ை�ளும்	 அவர்�ளு்ன்	 இருந்தார்.	 த்தங்�ாய்	
கில்க்குைா	என்று	ொர்த்து	வாங்கி	வருவ்தற�ா�	
பவளியில்	 தொயிருந்த	 ஒரு	 ை�ன்	 திரும்பி	 வநது	
ப�ாணடிருந்தார்.	 அந்த	 தேைம்	 ்தான்	 அந்த	 அனர்	
த்்தம்	 தேர்ந்தது.	 சீறி	 வந்த	 எறி�லைபயான்று	
சரியா�	 இைக்கு	 லவத்துத்	 ்தாக்கியது	 தொை	
அந்தக்	ப�ாடடில்	மீது	விழுநது	பவடித்்தது.	அந்த	
எறி�லையின்	 தேைடி	 ்தாக்�த்தில்	 ப�ால்ைபெட	
்ார்�ள.	 பவளியில்	 இருநது	 வந்த	 ை�ன்	 ப�ாட	
டிலை	பேருங்கிய	தொது	எறி�லை	வீழ்நது	பவடி	
த்்தது.	இ்தனால்	ெடு�ாயைல்ந்தார்.	அந்தக்	குடும்	
ெத்தில்	 அபதொது	 அவர்	 ைடடுதை	 ப்தய்வாதீன	
ைா�க்	 �ாயங்�ளு்ன்	 உயிர்	 ்தபபினார்.	 அருகில்	
பேருக்�ைா�	அலைநதிருந்த	ப�ாடடில்�ளில்	இரு	
ந்தவர்�ள	சுைார்	20	தெை்ளவில்	அந்தச	சம்ெவத்தில்	
�ாயைல்ந்தார்�ள.	இந்தச	சம்ெவம்	குறித்து	 	புது	

ைாத்்த்ளன்	 லவத்தியசாலையில்	 அபதொது	 ெணி	
யாறறிய	 முன்னாள	 ைருத்துவ	 தொைாளி	 ஒருவர்	
விெரித்்தார்.	பிைைந்தனால்றச	தசர்ந்த	அந்தக்	குடும்	
ெத்தில்	 மூன்று	 பிளல்ள�ள.	 ஒரு	 ை�ள.	 இைணடு	
ஆண�ள.	 ஒரு	 ை�ன்	 இயக்�த்தில்	 இலைநதி	
ருந்தார்.	 ைற்றவர்	 குடும்ெத்துக்குத்	 துலையா�	
இருந்தார்.	
	 இந்த	 எறி�லை	 ்தாக்கு்தல்	 ே்ந்த	 தொது	
ோங்�ள	 அருகில்	 புதுைாத்்த்ளன்	 ொ்சாலைக்கு	
ைாற்றபெடடிருந்த	 லவத்தியசாலையில்	 இருந	

த்தாம்.	 அபதொது்தான்	 அந்த	 லவத்தியசாலை	
அங்கு	இயங்�த்	ப்தா்ங்கி	இருந்தது.	சம்ெவ	தினத்	
்தன்று	 அடுத்்தடுத்து	 இைாணுவத்தினர்	 எறி�லை	

gp.khzpf;fthrfk; 
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உைகில்	தொர்�ள	இ்ம்பெறும்	தொது	தேைடி	
யான	தொரில்	ைடடுைன்றி	ெடடினி,	தோய்	

தொன்்றவற்றாலும்	அதி�்ளவு	ைக்�ள	உயிரிழபெது	
ோைறிந்த	வைைாறு.
	 ஆனால்	ொரிய	பொருணமியத்	்தல்�ல்ள	
ஏறெடுத்தி,	 உைவுப	 பொருட�ல்ள	 அனுபொது,	
ைக்�ளி்ம்	இருந்த	உைவுக்	�்ளஞசியங்�ள	மீதும்	
்தாக்கு்தல்	தைறப�ாணடு	ைக்�ளின்	வாழ்வா்தாைங்�	
ல்ள	முற்றா�	அழித்்தவாறு	ஒரு	இனஅழிபபு	தொ	
லைதய	 தைறப�ாண்	 சிறீைங்�ா	 அைசு.	 ஆனால்	
அ்தலன	எதிர்ப�ாணடு	 ்தைது	ைக்�ல்ள	ெட்னிச	
சாவில்	 இருநது	 �ாபொறறியிருந்தது	 எங்�்ளது	
விடு்தலை	அலைபபு.
	 ்தமிழீழ	 நிர்வா�க்	 �ட்லைபபு	 ்தம்மி்ம்	
இருந்த	வ்ளங்�ல்ளப	ெயன்ெடுத்தி	எவவாறு	ைக்�	
ல்ளப	ெடடினிச	சாவிலனத்	்தவிர்த்்தனர்,	விடு்தலை	
பபுலி�ள	 சாவின்	 விளிம்பில்	 நின்று	 தொைாடிய	
தொதும்,	 ைக்�ளு்ன்	இலைநது	கில்த்்த	வ்ளங்	
�ல்ளக்	 ப�ாணடு	 எவவாறு	 உைலவப	 ெகிர்நது	
ப�ாண்னர்	என்ெது	ப்தா்ர்பிலும்	்தமிழீழ	நிர்வா	
�க்	 �ட்லைபபின்	 திட்மி்ல்	 ெணிபொ்ளைா�	
ெணியாறறிய	 மூத்்த	 தொைாளி	 ஒருவர்	 ப்தரிவித்்த	
�ருத்துக்�ல்ள	இங்கு	்தருகின்த்றாம்.
	 2009ஆம்	ஆணடு	தொர்	உக்கிைைா�		இ்ம்	
பெற்ற	தொது	ைக்�ள	ப்தா்ர்நது	இ்ம்பெயர்நது	
வநது	ப�ாணடிருந்தனர்.	அபதொது	ோம்	இைலைப	
ொலைப	ெகுதியில்	்தங்கியிருநத்தாம்.	இ்ம்	பெய	
ர்ந்த	ைக்�ள	ைாத்்த்ளன்	ெகுதிலய	தோக்கிச	பசன்று	
ப�ாணடிருந்தனர்.	 மி�வும்	 �ல்ளபொ�	 இருந்த	
ைக்�ள	 ெடடினியு்தன	 ்தைது	 ெயைத்ல்த	 தைற	
ப�ாணடு	 வந்தனர்.	 இவர்�ளில்	 குழநல்த�ள	 ைற	
றும்	சிறுவர்�ளின்	நிலை	மி�வும்	தவ்தலன	்தந்தது.
	 எனதவ	 இந்த	 ைக்�ளின்	 ெடடினிலய	
தொக்கி	அவர்�ல்ள	�ாபொறறும்	திட்ம்	ப்தா்ர்	
பில்	 சிநதித்த்தாம்.	 ஆனால்	 அபதொது	 எம்மி்ம்	
இருந்த	உைவுக்	ல�யிருபபு,	அ்தலன	இைகுவா�	
்தயாரித்து	எல்ைா	ைக்�ளுக்கும்	வழங்குவ்தறகுரிய		
ேல்முல்றச	சாத்தியம்	குறித்தும்	�ஞசி	்தயாரித்து	
வழங்குவது	 குறித்தும்	 ஆதைாசித்த்தாம்.	 அந்த	
தயாசலன	 எல்தைாைாலும்	 ஏறறுக்	 ப�ாள்ளபெட	
்து.	 ோம்	வழங்கும்	ஒரு	 தவல்ளக்	 �ஞசி	அவர்�	
ளின்	ெசிலய	ஒை்ளதவனும்	தொக்குவது்ன்	அவர்	
�ளின்	 உைவு்ன்	 தசர்வ்தால்	 ெடடினிச	 சாவில்	
இருநது	 ைக்�ல்ள	 �ாபொறறும்	 என	 ோம்	 ேம்பி	
தனாம்.

	 அ்தற�ான	வ்ளங்�ள	ைறறும்	இ்தை	ஏறொடு	
�ள	 திட்மி்ல்�ள	 ப்தா்ர்ந்தன.	 மு்தலில்	 இை	
லைபொலையில்	உள்ள	ஒரு	ப�ாட்ல�யில்	ோம்	
்தயாரித்்த	�ஞசிலய	வழங்கிதனாம்.	அபதொது	எம்	
மி்ம்	 தொதிய	 பொருட�ள	 இருந்த்தால்	 சுலவ	
யான	ொல்	�ஞசிலய	வழங்கிதனாம்.	அதி�்ளவில்	
ெசியால்	 வாடிய	 சிறுவர்�ளும்	 குழநல்த�ளும்	
அ்தலன	விரும்பி	உண்னர்.

	 இ்தலன	 அவ்தானித்்த	 விடு்தலைப	 புலி	
�ளின்	அைசியல்துல்றப	பொறுபொ்ளர்	ொ.ேத்சன்	
அவர்�ள	 ைக்�ளின்	 ெசிலய	 தொக்கும்	 இந்தத்	
திட்த்தில்	 ்தமிழர்	 புனர்வாழ்வுக்	 �ழ�த்ல்தயும்	
ஈடுெடுத்தியது்ன்,	 ்தம்ைாைான	 உ்தவி�ல்ளயும்	
வழங்கினார்.
	 ஆனந்தபுைத்தில்	 பிடுங்�பெட்	 த்தங்�ாய்	
�ள,	்தமிழீழ	அைசி்ம்	இருந்த	அரிசி,	�ாடு�ளில்	தச	
�ரிக்�பெட்	வி்றகு	ைறறும்	்தணணீர்	என்ெவறல்ற	
இந்த	 நிலையங்�ளுக்கு	 விநிதயா�ம்	 பசய்வ்தறகு	
்தனித்்தனி	குழுக்�ல்ள	அலைத்த்தாம்.
	 ஒரு	 நிலையம்	 பின்னர்	 3ஆ�	 ைாறியது,	
அதுதவ	பின்னர்	ெை	இ்ங்�ளில்	விரிவாக்�ம்	பெற	
்றது.	 தொைாளி�ள	ைடடுைல்ைாது	ைக்�ளும்	எைது	
நிலையங்�ளுக்கு	வநது	உ்தவினார்�ள.	அைச	ெணி	
யா்ளர்�ள,	 கூடடு்றவுச	 சங்�	 உறுபபினர்�ள	 என	
பெருை்ளவானவர்�ள	 ைக்�ளின்	 ெசிலய	 தொக்கி	
சிறீைங்�ா	அைசு	 எதிர்ொர்த்்த	 ெடடினிசசாலவ	வை	
வி்ாைல்	 ்தடுத்்தனர்.	 எைது	 தொைாட்த்ல்த	 ோம்	
பவல்ை	தவணடும்	என்்ற	ைனநிலை	எல்ைா	ைக்�ளி	
்மும்	 இருந்தல்த	 ோம்	 �ண்	 தொது	 எைக்குப	
பெருலையா�	இருந்தது.
	 எதிரி	எைது	உைவுக்	�்ளஞசியங்�ல்ள	அழி	
பொன்	என்ெது	எைக்கு	ப்தரியும்,	எனதவ	நிர்வா�	
தசலவயி்மும்,	 புனர்வாழ்வுக்	 �ழ�த்தி்மும்	
இருந்த	வா�னங்�ளில்	்தான்	 ோம்	உைலவ	தசமி	
த்து	 லவத்திருநத்தாம்.	 இந்த	 உத்தியானது	 உைவு		
ல�யிருபலெ	 எதிரியி்ம்	 இருநது	 ொது�ாபெ்தற	
கும்	ைக்�ள	இ்ம்பெயரும்	தொது	அங்கு	உ்னடி	
யா�	ே�ர்த்துவ்தறகும்	உ்தவியது.
	 சிறீைங்�ா	 அைசின்	 தொர்	 உக்கிைைல்ய	
எைது	 ைக்�ளின்	 பேருக்�டி�ள	 தைலும்	 அதி�ரித்	
்தது.	அவர்�ளுக்�ான	உைவுத்	த்தலவயும்	அதி�ரித்	
்தது.	மூன்று	நிலையங்�ள	22	நிலையங்�்ளா�	ைாற	
்றம்	பெற்றது.	ஒவபவாரு	நிலையத்திலும்	3	கி்ாைங்	
�ளில்	 �ஞசி	 ்தயாரிக்�பெட்து.	 ைக்�ளி்ம்	 இரு	
நது	 அ்தறகுரிய	 கி்ாைங்�ல்ள	 ெைம்	 ப�ாடுத்த்த	
வாங்கிதனாம்.	எந்த	பொருல்ளயும்	இைவசைா�ப	
பெ்ற	எைது	நிர்வா�ம்	விரும்ெவில்லை.
	 புனர்வாழ்வுக்�ழ�ம்	 �ஞசிக்கு	 அபொல்	
்தணணீர்ப	ெந்தல்	அலைத்து	நீர்	ஆ�ாைமும்	வழங்கி	
யது.	 அத்த	 சையம்	 கில்த்்த	 த�ாதுலை	 ைாலவக்	
ப�ாணடு	 வாய்பென்	 ்தயாரித்து	 வா�னங்�ளில்	
ப�ாணடு	பசன்று	ைக்�ளுக்கு	வழங்கிதனாம்.	ஓவ	
பவாரு	குடும்ெத்துக்கும்	அவர்�ளின்	எணணிக்ல�	

க்கு	ஏறெ	வழங்கிதனாம்.
	இைலைபொலை	 ெகுதியில்	
ோம்	 இருந்த	 தொத்த	 சிறீைங்�ா	
அைசின்	 இறுதியான	 உைவுப	
ொைஊர்தி	 வந்தது.	 அ்தறகு	
பின்னர்	 அைசின்	 உைவு	 விநி	
தயா�ம்	 பெரி்தா�	 இருக்�வில்	
லை.	 �்றெகுதியில்	 இருநது	 சிை	
பொருட�ள	 விநிதயா�ம்	 பசய்ய	
பெட்து.	 70	 ஆயிைம்	 ைக்�த்ள	
உள்ளனர்	 என	 ைக்�ளின்	 எணணிக்	
ல�லய	 குல்றவா�	 கூறிய	 அைசு,	
அவர்�ளுக்கு	 தொதுைான	 உைவு	
உள்ளது	 எனத்	 ப்தரிவித்து	 உைவு	
விநிதயா�த்ல்த	 நிறுத்திக்	 ப�ாண	

்து.
	 ஆனாலும்	 ்தமிழீழ	 நிர்வா�	 சலெயின்	
சி்றந்த	 திட்மி்லினால்	 எம்மி்ம்	 தை	 15ஆம்	
ோள	 வலை	 விநிதயா�ம்	 பசய்	 வ்தற�ான	 ெசலச	
அரிசி	தொதிய	அ்ளவில்	இருந	்தது.	ஆனால்	உபபு,	
த்தங்�ாய்	 தொன்்றவறல்ற	 பெ்ற	 முடியவில்லை.	
எனதவ	இறுதி	ோட�ளில்	உபபு	ைறறும்	த்தங்�ாய்	
ொல்	 இல்ைா்த	 சுலவயற்ற	 �ஞசிலயதய	 ோம்	

வழங்கிதனாம்.
	 எல்ைா	 நிலையங்�ல்ளயும்	 பசன்று	 ொர்	
லவயிடடு	 த்தலவபெடும்	 விநிதயா�ங்�ல்ளயும்	
சீர்ெடுத்திதனாம்.	�ாலை	தவல்ளயில்	எறி�லைத்	
்தாக்கு்தல்	 குல்றவா�	 இருந்த்தால்	 எல்ைா	 நிலை	
யங்�ளுக்கும்	 நீர்,	 அரிசி	 ைறறும்	 வி்றகு	 தொன்்ற	
த்தலவயான	 பொருட�ல்ள	 அதி�ாலையில்	 விநி	
தயா�ம்	பசய்து	வநத்தாம்.
	 �ாலை	 10	 ைணிக்கு	முன்னர்	 ைக்�ளுக்கும்	
அைச	 அதி�ாரி�ளுக்கும்,	 லவத்தியசாலை	 ெணியா	
்ளர்�ள	ைறறும்	லவத்தியர்�ளுக்கும்	ோம்	�ஞசிலய	
வழங்கி	விடுவதுணடு.	ஒரு	�ட்த்தில்	�்ளஞசியங்	
�ளில்	இருந்த	பொருட�ல்ள	எம்ைால்	எடுக்�	முடி	
யாது	 தொனதொது,	 ோம்	 வா�னங்�ளில்	 தசமித்்த	
உைவுப	பொருட�ல்ள	ெயன்ெடுத்	திதனாம்.
	 ்தைது	வயிறறுப	ெசிக்�ா�	 �ஞசிலய	வாங்	
குவறகு	 வரிலசயில்	 நின்்றவர்�ள	 மீதும்	 தவவு	
விைானம்	மூைம்	்த�வல்�ல்ளத்	திைடடிய	சிறீைங்�ா	
அைசு,	எறி�லைத்	்தாக்கு்தல்�ல்ள	தைறப�ாண்து.	
சிறுவர்�ள	உடெ்	ெைர்	ெலியாகினர்,	ெைர்	�ாயை	
ல்ந்தனர்.	 இது	 ெை	 நிலையங்�ளில்	 இ்ம்	
பெற்றது.
	 எனது	 நிலையத்தில்	 உைவுக்�ா�	 �ாத்திரு	
ந்த	 வதயாதிெர்	 ஒருவர்	 எறி�லைத்	 ்தாக்கு்தைால்	
்தனது	 �ாலை	 இழந்த	 தசா�ம்	 ்தறதொதும்	 எனது	
ைனதில்	உள்ளது.	இருந்த	தொதும்	எைது	ைக்�ல்ள	
ோம்	 ெடடினிசசாவில்	 இருநது	 �ாபொறறிய	 ைன	
நில்றவு	 எங்�ளி்ம்	 இபதொதும்	 உணடு.	 மிதை	
சசத்்தனைான,	ைனி்த	தேயைற்ற	்தாக்கு	்தல்�ளுக்கும்	
இறுக்�ைான	பொரு்ளா்தாைத்	்தல்�ளுக்கும்	ைத்தி	
யில்	 ஒரு	 ெடடினிசசாவு	 கூ்	 இ்ம்	 பெ்றாைல்	
எைது	விடு்தலை	அலைபபு	ைக்�ல்ளக்	�ாத்்தது.
	 இந்த	வி்யத்தில்	ோம்	சிறீைங்�ா	அைசுக்கு	
த்தால்விலயதய	 ப�ாடுத்திருநத்தாம்.	 இதில்	 ைக்	
�ள,	தொைாளி�ள,	அைச	ெணியா்ளர்�ள,	 	நிர்வா�க்	
�ட்லைபபுக்�ள,	 கூடடு்றவு	 சங்�ங்�ள	 என	 எல்	
தைாரினதும்	 ெங்�ளிபபு	 அ்ளபெரியது,	 யாரும்	
அங்கு	 சுயேைம்	 ொர்க்�வில்லை.	 இைவு	 ெ�ைா�	
ெணியாறறினார்�ள.	 ோம்	 ஒறறுலையா�	 நின்று	
எைது	ைக்�ல்ள	�ாபொறறிதனாம்.
	 எத்்தலனதயா	 விடு்தலைப	 தொைாட்ங்	
�ளில்	 ைக்�ளின்	 உைலவ	 ப�ாளல்ளயடித்்த	 சம்	
ெவங்�ள	நி�ழ்ந்தன.	 பெருை்ளவானவர்�ள	 ெடடி	
னியால்	 ைடிந்த	 சரித்திைங்�ளும்	 உணடு.	 ஆனால்	
எைது	விடு்தலைப	தொரில்	்தான்	தொைாளி�ள	ைக்�	
ளு்ன்	 இலைநது	 ்தைக்குக்	 கில்த்்த	 உைலவ	
ெகிர்நது	 உண்னர்.	 ைக்�ல்ள	 �ாபொறறி	 ்தைது	
உயிலைத்	து்றந்தனர்.
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Mu;j;jp
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பொல் ேணம ேைெொ
பச்சிளம குழநறதயின் அழுகுரல் - அதன் 
ேொரபு சிறதநத தொயின் ேடியில்
இன்னும மகட்ட படி தொன் உள்ளது

முள்ளிெொய்்ககொல் எனும துயரேறத
உைகம ேை்கக னதொடஙகி விட்டொல்
நீதி கிறட்ககொ மெொகேறதச் னெொல்லும அெரகளின்
அழுகுரல்கள் ஓய்நது தொன் மபொகுமேொ?

ேண்ணிழநது
உறை ே்ககள் இழநது 
ேறைறெ எல்ைொம இழநது
உயிரினும மேைொ� ேொ�மும இழநது
கயெர களெொடிய இைட்ெம உயிரகள்
இன்றும நீதி இன்றி
அறேதிதொன் னகொள்ளுமேொ?

தெொபதம கடநது தொயகதறத – தொர

ெொறைகள் மூடி விட்டொல்
இனி ெரும கொைமும இநத உைகமும
மபொலிப பொெொஙகு்ககுள் ேளுஙகைொமேொ?

பசியுடன் இன்றும எம ேண்ணில் 
குழநறதகள் அழுது னகொண்டு இரு்கக; 
பொல் னகொடு்ககவும இயைொ ெறுறேயுடன் 
அன்ற�யும கண்ணீர ெடி்கக;

இன்னும இறுதி யுததம நடநது னகொண்டு தொன் 
இரு்ககிைது அஙகு  

நீதி ஒன்று கிறடதது, 
அததற� ஆயிரம உயிரு்ககும
நியொயம ஒன்று நிறைனபறும ெறர;

முள்ளிெொய்்ககொல் ஆன்ேொ்ககள்
அறேதி னகொண்டு உைஙகொேல்
அழுது னகொண்மட தொன் இரு்ககும…

mtu;fs; mq;F mOjgb jhd; cs;sdu;

NjD[h mkyjh];

இரண்டு சாதிகளின் பெயராலேலய  
இரண்டுெட்டுக் கிடந்தது அந்த ஊர்...
முரண்டு பிடித்த சாதிபெறிக்கு 
இருக்க இடமலே, ெடுததுறஙகத 
்தலேயலையும், ொயும் பகாடுததுப்
ெடா்த ொடு ெடுததியது...

ஆழகடல அலேகள் ஒரு புறம் 
அழகிய ெலை ெடலிகள் மறுபுறம் 
இலடயிலே ெளிஙகுலொல
மைறகடறகலர பெளியும்
ெகலிலே கிளிகளும், இரவிலே 
ொல நிேவும் பகாஞ்சி 
விலையாடும் ெயலபெளிகைாலும் 
ெண்ைமயமாைது அவ்வூர்...

அலேகளில ஏறிடும் ெலேஞனின் 
ொழவிலும், 
நிேஙகீறி உழுகின்ற உழெனின் 
வியர்லெயிலும் பசழிததுச் சிறநது
சிஙகாரம் பெறறது அவ்வூர்....

ெண்ைமயமாை மைல பெளியூர்நது 
மனி்த எண்ைெலேகலை நகஙகைால 
கீறிடும் நண்டுகள் லொட்ட எலலேகைால 
்தான் அவ்வூர் இரண்டுெட்டுக் கிடந்ததுலொ!

கண்சிமிட்டும் காரிலகயரின் கா்தல 
ெயப்ெட்டு ெண்டுகள்லொல சுழலும் 

காலையர்க்கும் இந்த ‘நண்டுகள்’ 
லொட்ட சாதி எலலே என்றும் 
சொோகத்தான் நின்றது...

அந்த உப்பு மைல கடலபெளியில 
்தாகம் தீர்க்கும் ஒரு நலே்தண்ணிக் 
கிைறறிலும்கூட ொகப்பிரிவிலை 
பசாலலிச் சாதியம் ்தன் 
்தாகம் தீர்ததுக்பகாண்டது...

மீலச முறுக்கியெடி பெருசுகளும்,
ஆலச அடக்கியெடி இைசுகளும்
ஆைாளுக்குத ்தஙகள் ஆைெம் 
காட்டியெடி  சாதிய லமறசட்லடலயச் 
பசௌகரியமாய் அணிநதுபகாண்டு ெேம்  
ெந்தைர்...

ஆைால,  

விடு்தலே ொடிய தீப்ெறலெகள் ெைர்த்த
்தர்மலெள்வியில ல்தசபமஙகிலும்
சாதியப்லெய்தன் அட்டூழியஙகள்
சாம்ெராகிக் பகாண்டிருந்த 
சரிததிர நாட்கள் அலெ,  
இதில, இந்த ஊர் மட்டும் என்ை 
விதிவிேக்கா? - நாலை

லொர்லமகஙகள் மூண்டு பொருதும்
கைமாட ஒரு ல்தசலம திரண்டு நிறகும் 

குருலசததிரநிேம் இது்தாபைன்று யாரும் 
கைவிலும் அன்று நிலைததிருக்கவிலலே,

இறுதி என்ற ொர்தல்தக்கு உறுதி 
லசர்க்கும் நிேமாய் குருதி ொய்ச்சி எம்
விடு்தலேலயப் ெததிரப்ெடுததிப் 
ெதியம் லெக்கப்லொகிலறாபமை 
எெருலம எண்ணியிருக்கவிலலே...

லொர்ெறறி எரித்தது ஊலர, பொருதும்
கைமாடி ஊர்ெறறி நின்றலொது
ல்தசம் முழுெ்தறகும் ்தஞ்சமாய்  
சீர்பெறறு நின்றது அவ்வூர்...

ஒரு இைததின் ஒட்டு பமாத்தக் 
கண்ணீரிலும், கட்டுக்கட்டாய் 
உடல சரிநது ,பசாரிநது நின்ற 
பசநநீரிலும் நலைநது குளித்தெடி
லெ்தலம ்தகர்நது நிமிர்நது 
நிறகின்ற அந்தச் சிெந்தமண்...

அதுலெ எஙகள் விடு்தலே ஆன்மாலெ 
உயிர்ப்பிக்க, ஊபரலோம் திரண்டெடி 
ஒன்றாய்த ல்தசமாய்க்கூடி நின்று
சததியம் பசய்கின்ற சரிததிர முறறமாம்...
முள்ளிொய்க்கால எனும் விடு்தலேமுறறம் 

-fhe;js;-

tpLjiy Kw;wk;

,oe;jtw;iw vg;gb kwg;gJ . . . . 
மறக்க முடியுமா? ??
இறந்த ்தாயில முலேயின்றிப் ொல குடித்த ொேகன்....
்தலேயின்றி முண்டமாக மாய்ந்த கைென் ....
ொக்கிடித்த ொட்டியின் ்தலே ெதுஙகுகுழி ொசலலமல....
கஞ்சி ொஙக லொை ்தாத்தா உடல மிஞ்சியது கூட இலலே ....
ெலி சுமந்தெர்கள் நாஙகள் ்தாலை எப்ெடி மறப்ெது .....
அடிலம்தாலை இனி என் இைம்....
ெட்டுொகல லநாக்கி எஞ்சிய உறவுகளுடன் நகர்ந்த லொது கூக்குரலகள். காரைம் லகட்ட பொழுது 
்தமிழிைம் அடிலமயாகின்றது என்று ஓேச்சத்தஙகள். பெருமி்தம் பகாள்கிறது லெரிைொ்தம் பென்று 
விட்லடாம் என்று ....
பென்றது லெரிைொ்தம் அலே உேக நாடுகலை!!!!
இது இரத்த பெள்ைததின் ெயைம்... காததிருக்க லெண்டியது நாஙகள் ்தாலை ...
இைந்தது பொருைலே ல்தச கைவுகலைச் சுமநது என்னுலடய கைெலர....
ெதிபைாரு ஆண்டுகள் அலே ெே நூறு ஆண்டுகள் என்றாலும்! !!
இழந்தெறலற எப்ெடி மறப்ெது ....
நம்புகின்லறாம் நாஙகள் ்தலே நிமிர்நது ொழ எஙகள் ல்தசததில நீஙகள் ெருவீர்கபைன்று ல்தசியத 
்தலேெனுடன்....

  jpUkjp [ae;jd; Rrp
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மு ளளிவாய்க்�ால்	 தெைவைத்தில்	 இருநது	
உயிர்	்தபபிப	பிலழத்து	ஆனந்தகுைைாசாமி	

இல்த்்தங்�ல்	மு�ாமிறகு	வநது	விடத்ாம்	என்்ற	
விதுர்சி�ாவின்	 பெறத்றார்�ளின்	 ேம்பிக்ல�லய	
்தவிடுபொடியாக்கியது	அந்த	பவடிசசத்்தம்!
	 இைாணுவத்தினரின்	துபொக்கியில்	இருநது	
ொய்நது	 வந்த	 குணடு	 விதுர்ஷி�ாவின்	 உ்லை	
துல்ளத்துக்	ப�ாணடு	தொன்தால்…	முள்ளந்தணடு	
வ்ம்	 ொதிக்�பெடடு	 இடுபபிறகு	 கீழ்	 இயக்�ம்	
இழந்தது.
	 “ைக்�ல்ள	 �டடுபெடுத்துவ்தற�ா�	 சுட	
த்ாம்”	என்்றனர்	ெல்யினர்.
	 ெை	 ோட�ள…	ைா்தங்�்ளாகியும்	ைருத்துவ	
ைலனலய	விடடு	வைமுடியவில்லை…!!	இ்தனால்	
சுறறித்திரியும்	 ெளளிப	 ெருவமும்,	 அவ்ளது	 ்தைம்	
ஒன்றிற�ாய்	ொ்சாலை	பசல்ைவிருந்த	மு்தல்	ோள	
�னவும்	சின்னாபின்னைாகியது!

 உடல் வலுவற்று கால்கள் பாரமாகி 
யது!
	 குதூ�லிக்�	 தவணடிய	 குழநல்தப	
ெருவம்	இபெடியாகி	விடுபைன்று	நிலனத்து	
க்	கூ்	ொர்க்�	வில்லை…�ால்�ளின்	உைர்சசி	
இல்லை	என்ெல்த	ேம்ெமுடியா்த	நிமி்ங்�ள	
்தந்த	வலி�ள	பசால்லி	முடியாது.
	 எபெடியும்	 ஒரு	 ்த்லவ	 நிைத்தில்	
இ்றங்கி	நிற�	தவணடும்	என்ப்றணணி	அடிக்	
�டி	த்தாறறுப	தொன	ோட�ல்ள	இன்று	ஒரு	
புன்னல�யு்ன்	 �்நது	 பசல்ை	இவ்ளாலும்	
முடியும்	 என்ெல்த	 இவளின்	 அலசக்�	 முடி	
யா்த	்தன்னம்பிக்ல�		�ாடடுகின்்றது.
	 எல்தைாரும்	 ஊருக்கு	 திரும்பிய	
தொது	இவர்�ளும்	முளளியவல்ள	மு்தைாம்	
வட்ாைத்திறகுள	 புகுந்தனர்.	 பசாந்தநிைம்	
சுடு�ா்ாய்	கி்ந்தது!.	ொட்ன்	லவத்்த	ெைா	
ைைமும்	 ொதி	 உயிைாய்	 கி்க்�,	 ப்தன்தனா	
லையும்	த்தங்�ாயும்	விறத்ற	வாழ்நதி்ைாம்	
என	எணணி	லவத்்த	ப்தன்லன�ள	எல்ைாம்	
்தலையறறு	கி்ந்தன.
	 எறும்பு,	அரிசிக்	குறுைல்�ல்ள	தசர்ப	
ெது	 தொல்	 ப�ாஞசம்	 ப�ாஞசைா�	 தசர்த்து	
லவத்்த	 அத்்தலன	 உ்லை�ல்ளயும்	 தொர்	
ெறித்து	பசன்று	விட்து	ைடடுைன்றி	முள்ளந	
்தணடு	 வ்ம்	 ொதிக்�பெட்	 ்தன்	 குழநல்த	
யின்	வலி�ள	ைறு	ெக்�ம்…
	 குடும்ெ	 வருைானங்�ல்ள	 இழந்தவ	
ைாய்	இனிவரும்	ோட�ளில்	வாழ்க்ல�ச	பசை	
லவ	எபெடிச	சைாளிபெது	என்்ற	ஏக்�த்து்ன்	
புகுந்த	்தநல்தக்கு,	வீத்	இல்ைா்த	நிலையில்,	ொதி	
க்�ப	ெட்	நிலையில்	எபெடி	ை�லவ	ெைாைரிக்�ப	
தொகிறீர்�ள	 என	 வினவியவர்�ளுக்கு	 ்தனது	
ேம்பிக்ல�லய	 ைடடுதை	 அவைால்	 ெதிைா�த்	 ்தை	
முடிந்தது.
	 ஆனால்	அபதொது	அவர்�ள	அனுெவித்்த	

துயைங்�ள	அலனத்ல்தயும்	ை்றநது	 தொ�	லவத்தி	
ருக்கி்றது	ை�ள	விதுர்சி�ாவின்	ெரீடலச	முடிவு�ள.!
	 ப�ாழும்பு,	அநுைா்தபுைம்	என்று	ைாறிைாறி	
ைருத்துவைலன�ளிறகுச	 சுைநது	பசன்்றனர்,	 குழந	
ல்தலய	எபெடியாவது	சு�பெடுத்திவி்	தவணடும்	
என்று!	 ஆனாலும்,	 அது	 நிைந்தைைான	 ொதிபபு	
என்ெல்த	ப்தரிந்த	பெறத்றார்	ெட்	வலி	பசால்ை	
முடியா்த	 தசா�ம்!	 ஆனாலும்	 தசார்நது	 தொ�	
வில்லை	 ்தன்னம்பிக்ல�லய	 ப�ாடுபெ்தறகு	 ்தாய்	
்தநல்த	பின்	நிற�வில்லை.
	 இைண்ாம்	வகுபபின்	இைண்ாம்	்தவலை	
யில்	முளளியவல்ள	�லைை�ள	வித்தியாையத்தில்	
ொ்சாலை	�ல்விலயத்	ப்தா்ங்கினாள.
	 இ்பபெயர்வு�ல்ள	 சநதித்்த	 ொ்சாலை	
அவவ்ளவு	 வசதி�ளு்ன்	 இருக்�ா	 விட்ாலும்,	
ஆசிரியர்�ள	 அர்பெணிபபு்ன்	 அந்தக்	 குழநல்த	

யின்	 �ல்விக்கு	 ஊக்�ைளித்்தனர்	 என்ெல்த	 ேன்றி	
யு்ன்	கூறிக்ப�ாளகின்்றாள.
	 உ்றகுல்றலய	 பவன்று	 ்தன்லன	 பைரு	
த�றறிக்	 ப�ாளவது	 ்தான்	 இவ்ளது	 ஒறல்ற	 இைக்	
�ாகியது.	 வறுலை,	 உ்ல்	 ேைக்குல்றவு	 அவவப	
தொது	அவ்ளது	ைனல்த	கீறீக்ப�ாணடிருந்தாலும்,	

அந்தக்	 கீ்றல்�ளிறகு	 �ல்வியால்	 ைருநதி்ைாம்	
என்று	உறுதியா�	எணணிக்	ப�ாள	கின்்றாள.
	 பெற்ற	 ை�ளுக்�ா�	 ்தன்லனதய	 உருக்கி	
உ்ல்	இயாைாலைலய	பு்றந்தளளி	்தன்	தேைங்�ல்ள	
பசைவு	பசய்து	வருகின்்ற	்தாய்	உ்தயகுைாரிக்கும்..
கூலி	 தவலை	 பசல்லும்	 ்தநல்தயின்	 வலி�ல்ள	
துல்த்ப்தறிய	்தன்	இைடசியங்�ல்ள	விரிவுெடுத்தி	
னாள	விதுர்சி�ா!

சாதுவாை தபண்ாக இருந்தாலும் 
்தன்ைம்பிகனகயில் சிகரம் த்தாடும் குரல்!

	 ொ்சாலையில்	ைாைவர்�ள	வில்ளயாடும்	
தொப்தல்ைாம்	 ்தன்	 நிலைலய	 எணணி	 வருநது	
வல்த	்தவிர்த்து,	ைாறறுவழி	த்த்த்	ப்தா்ங்கினாள;	
புத்்தங்�ல்ள	வாசிக்�ப	 ெழக்�பெடுத்தினாள.	 சா்த	
லனப	பெண�ளின்	சரித்திைங்�ல்ள	அதி�ம்	விரும்	
பிப	ெடிபெது	அவ்ளது	பொழுது	தொக்�ாகியது.
	 கில்க்�வில்லை	என்ெல்த	எணணி	வருந	
துவல்த	 விடுத்து	 கில்க்கும்	 சந்தர்பெங்�ளில்	
்தனக்கு	 சா்த�ைானவறல்ற	 த்தர்வு	 பசய்வது	 ்தான்	
அவ்ளது	பவறறி�ளிறகு	ெடிக்�ல்ைாகியது.!
	 ஒளிலய	தோக்கி	மு�த்ல்த	திருபபினாள…	
நிழல்	பின்னுக்குத்்தான்	பசல்ை	தவணடும்	என்ெது	
இவள	வாழ்விலும்	உணலையாகியது.
	 விஞ்ானம்,	�ணி்தம்	ஆகிய	ொ்ங்�ல்ள	
விரும்பிப	ெடிபெ்தா�க்	கூறும்	விதுர்்ஷ�ா,		2019ஆம்	
ஆணடு	ேல்பெற்ற	�ல்வி	பொது	சா்தாைை	்தைப	
ெரீடலசயில்	6A	B2	C	பெறுதெறல்ற	பெறறிருந்தார்.
ொ்சாலை	 வில்ளயாடடுப	 தொடடி�ளில்	 ெங்கு	
பெற்ற	 முடியா	 விட்ாலும்	 சக்�ை	 ோற�ாலி	
ஓட்ப	 தொடடி�ளில்	 ெங்கு	 ெறறி	 வையத்தில்	
பவறறி	பெறறு	ைா�ாைம்	வலை	பசன்று	பவன்றி	
ருக்கின்்றாள.!
	 ொ்சாலை	 சமூ�ம்	 ்தன்	 முயறசி�ளிறகு	
ெக்�ெைைா�	 இருந்த்தா�வும்,	 ்தங்�ள	 சிைைங்	
�ல்ளப	 ொைாைல்	 தவறுொ்றறு	 சக்�ை	 ோற�ாலி	
யில்	 இருக்கும்	 ்தன்லனயும்	 �வனித்துக்	 ப�ாண	
்ார்�ள	என்று	�ண�ள	ெனிக்�	ேன்றி�ல்ள	கூறிக்	
ப�ாளகி்றாள.

	 ொ்சாலைலய	 விடடு	 பவளியி்ங்�ளில்	
ேல்பெறும்	 தொடடி	 நி�ழ்வு�ளில்	 ்தான்	
�ைநது	ப�ாளவதில்லை	என்றும்,	அ்தற�ான	
தொக்குவைத்து	வசதி	ைறறும்	அவசிய	த்தலவ	
�ல்ள	 சாைாளிக்�	 முடியாது	 என்்ற	 வருத்்தம்	
அவள	உ்தடத்ாைம்	ஒடடியிரு	ந்தாலும்	அந்த	
வலி�ளிறகுள	மு்ங்கி	வி்வில்லை.
	 முன்னர்	்தனது	அணைா	சக்�ை	ோற�ாலி	யில்	
லவத்து	்தன்லன	ொ்சாலை	்தளளிப	தொன	
்தா�வும்,	 இபதொ	 அவர்	 ெல்�லைக்�ழ�ம்	
பசன்்ற	 பின்	 அம்ைாவு்ன்	 தொவ்தா�வும்	
நிலனவு	ெடுத்	திக்	ப�ாண்ாள!
	 முளளியவல்ளயின்	 ைைல்	 வீதி�ளில்,	
தசறு	சதி�ளில்	புல்தந்த	சக்�ைங்�ல்ள	எடுக்�	
முடியாது!	 �்ந்த	 ோட�ல்ளயும்	 ைலழ	
நீரு்ன்	தசர்த்து	�ைநது	தொன	்தாய்	உ்தயகு	
ைாரியின்	 �ணணீலையும்	 இன்று	 துல்த்து	
விடடிருக்கின்்றாள	இந்த	ை�ள!
	 ப்தா்ர்நது	 சக்�ைோற�ாலியில்	 இருபெது	
என்ெது	 சா்தாைை	வி்யைல்ை	 �ாலை	ஐநது	
ைணிக்கு	 எழும்பிப	 ெடிபெ்தறகு	 உட�ார்ந	
்தால்	 இைவு	 ெதிபனாரு	 ைணிவலை	 �டின	
உலழபபின்	 பின்	 ்தான்	 இன்று	 இந்த	 பெறு	
தெறல்றப	 பெறறு	 இந்த	 சமூ�த்திறகு	 ஒரு	
முன்தனாடியா�	 தி�ழ்கின்்றாள.	 எத்்தலன	
துன்ெங்�ள	வந்தாலும்	எதிரில்	ப்தரிவது	இை	
க்கு	ைடடுைா�தவ	இருந்தால்	எவைாலும்	சாதி	
க்�	முடியும்	என்ெதில்	ஐயம்	இல்லை!
	 2019ஆம்	ஆணடு	�ல்விப	பொது	சா்தாைை	
்தைப	ெரீடலச	முடிவு�ளின்	ெடி	வ்ைா�ாைம்	

ஒன்ெ்தாவது	இ்த்தில்	இருக்கின்்றது	என்்ற	புளளி	
விெைம்	�வலைலயத்	்தருகின்்றது.
	 ைாைவர்�ள	 யாவரும்	 குல்றந்தவர்�ள	
அல்ை	 சரியான	அர்பெணிபபு்ன்	ஆசிரியர்�ளும்,	
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இன	 விடு்தலை	 தொர்க்�்ளத்தில்	 �ாயமுறும்,	
தோய்வாய்பெடும்	தொைாளி�ல்ள	�ாபெதில்	

எழுந்த	 சிக்�ல்�ள,	 மு்தல்	 ைாவீைன்	 பைப.	 சங்�ர்	
விழுபபுணணுறறு	 வீைசசாலவத்்தழுவும்	 தொது	
விடு்தலைப	 புலி�்ளால்	 உைைபெட்து.	
தொைாளி�ல்ளக்	 �ாத்்த	 இைங்ல�	 அைச	
லவத்தியர்�ள	ல�து	 பசய்யபெடடு	 சில்ற�	
ளில்	அல்க்�பெடுவதும்,	 துன்புறுத்்தபெடு	
வதும்	வழக்�ைாகியது.	இ்தனால்	தொைாளி�	
ளுக்கு	 ைருத்துவம்	 �றபித்து,	 ைருத்துவப	
தொைாளி�்ளாக்குவது	 ஆைம்ெ	 ோட�ளி	
தைதய	ப்தா்ங்�பெடடு	விட்து.
	 தொைாட்ம்	 வ்ளரும்	 தொது	 எழும்	
த்தலவ�ளுக்த�றெ	 தைைதி�	 �றல��ள,	
ெயிறசி�ள	 ெடிபெடியா�	 தசர்க்�பெட்	
த்தாடு	 ைருத்துவப	 ெட்பெடிபலெ	 தைற	
ப�ாளளும்	ெல்�லைக்	�ழ�	ைாைவர்�ளும்	
தொைாளி�்ளா�	இலைநது	ப�ாணடு	தொைா	
டிக்	ப�ாணத்	�றல�லய	முடித்்தனர்.	ெத்ை	
தைாஜினி	 அன்ரி,	 த்தவா	 அன்ரி	 தொன்்ற	
வர்�ள	 லவத்தியர்�்ளா�தவ	 தொைளி�்ளாகி	

னர்.	இபெடி	புலி�ளின்	ைருத்துவப	பிரிவு	த்தாற்றம்	
�ண்து.
	 தொைாட்ம்	 பெரும்	 வ்ளர்சியல்யத்	
ப்தா்ங்கிய	 தொது,	 மி�வும்	 ெைம்	 ப�ாண்்தா�	
�டடிபயழுபெபெட்	 விடு்தலைப	 புலி�ளின்	
ைருத்துவத்	 துல்றயில்	 தொைாளி�ளில்	 இருநது	
ைருத்துவப	 ெட்்தாரி�ல்ள	 உருவாக்குவ்தற�ா�	
்தமிழீழ	 ைருத்துவக்	 �ல்லூரி	 உருவாக்�பெட்து.	
உை�த்தின்	 அபதொல்தய	 ஒழுங்கில்	 ்தமிழின	
விடு்தலையின்	இறுதி	அத்தியாயம்	எபெடி	அலை	
யும்	என்ெல்த	�ைக்கிடடிருந்த	த்தசியத்	்தலைவர்	
அவர்	�ள,	 1992	ைார்�ழி	ோப்ளான்றில்	ைருத்துவக்	
�ல்லூரி	 ஆைம்ெ	 லவெவத்தில்	 தொைாளி	 ைாைவ	
ஆ்ளணி	யி்ம்	பின்வருைாறு	தெசினார்.
	 “ோம்	 சுைார்	 450	 வரு்ங்�்ளா�	 அடிலைத்	
்தனத்தில்	்தபபிப	பிலழத்து	வாழ்நது	வரும்	இனம்.	
எைது	மூல்ள	வ்ளம்	எைது	இனத்துக்கு	ெயன்	ெ்ா்த	
ெடி	 �ல்விலய	 ஊடடிய	 சமூ�த்ல்த	 ல�விடடு	
பவளிதயறி	 �ாைம்	 �ாைைா�	 இ்ம்	 பெயர்நது	
வாழ்கின்்ற	நிலைதய	இன்று	உள்ளது.
	 ஏலனய	 த்தசங்�ளில்	 எல்ைாம்	 ்தைது	 ோட	
டின்மீது	தொர்	என்று	வரும்தொது	அந்த	ோடடின்	
நிபுைர்�ள	கூட்ம்	 ்தனது	 ோடடுக்கு	ெல்பயடு	
க்கும்.	 ேைது	 ைக்�ளின்	 நிபுைர்�ள	கூட்ம்	 ்தனது	
ைக்�ளமீது	 தொர்	 ஏறெடடு	 விட்ால்	
்தனது	 ைக்�ல்ள	 விடடு	 விடடு	 ்தபபி	
பவளிதயறி	விடுவார்�ள.	இது	ோம்	நீண்	
�ாைைா�	 அடிலைபெடடுப	 தொன்தன்	
வில்ளவு.
	 எைது	 த்தசத்தின்	 மீது	 யுத்்த	 பேரு	
க்�டி	 சூழும்தொது	 எைது	 ைக்�ல்ளயும்	
தொைாளி�ல்ளயும்	 �ாபெ்தறகு	 தொைாளி	
�ளிலிருநத்த	 ஒரு	 ைருத்துவர்	 குழாலை	
உருவாக்�	 தவணடும்	 என்்ற	 த்தலவ	
உள்ளது.	 இது	 மி�வும்	 ்தாை்தைா�தவ	
ப்தா்ங்குகி்றது.	 இருந்தாலும்	 இபதொ	
்தாவது	 ப்தா்ங்�பெடுகி்றத்த	 என்்ற	
நில்றவு	ஏறெடுகி்றது”.
இந்த	ைருத்துவக்	�ல்லூரியின்	ைாை	வப	
தொைாளி�ல்ள	 ைருத்துவத்துல்றயின்	
ெட்்தாரி	 ைருத்துவர்�ளும்,	 பவளியிலி	

ருநது	முன்வந்த	ெறறுக்	ப�ாண்	ைருத்துவர்�ளும்,	
விரிவுலையா்ளர்�ளும்	தெைாசிரியர்�ளும்	ைனபபூர்	
வைான	விருபதொடு	உருவாக்�ைாகினர்.

 
குனறந்தது ஐநது வருடஙகளுககுக குனறயா்த 
மருத்துவப் படட்தாரிக கற்னகனய உலக வரலா 
ற்றில் நடாத்திய விடு்தனல இயககமாக ்தமிழீழ 

விடு்தனலப் புலிகள் இயககமம இருககும். 
	 புலி�ள	இயக்�ம்	ஒரு	ஒடுக்�பெட்	ைக்�	
ளின்	விடு்தலை	வடிவம்	என்ெ்தறகு	இது	ஒரு	சி்றந்த	
உ்தாைைைா�	அலையும்.	தொர்�ளிலும்	இ்ம்பெய	
ர்வு�ளிலும்	்தைது	ைருத்துவ	தசலவ�ல்ள	ஏலனய	
ைருத்துவர்�த்ளாடு	 இலைந்தவாறும்	 த்தலவக்	
த�றெ	ைருத்துவப	தொைாளி	அணி�ல்ளக்	�றபித்து	
விரிவல்வித்்தவாறும்	்தமிழீழ	ைருத்துவக்	�ல்லூரி	
ைாைவர்�ள	ைருத்துவர்�்ளா�	உருபவடுத்்தனர்.
	 தொ்தனா	லவத்தியசாலையிலும்	ெல்�லை	
க்�ழ�த்திலும்	அவவபதொது	த்தலவக்த�ற்ற	ெயி	
றசி�ல்ளப	பெற்ற	இந்த	ைருத்துவ	அணி	இறுதியில்	
தொ்தனா	லவத்தியசாலை	நிபுைர்	குழுவின்	த்தர்வு	
�ளின்	 ஊ்ா�	 ்தனது	 ெட்ப	 ெடிபலெ	 நில்றவு	
பசய்்தது.
 மூடப்படும் நினலயில் இருந்த மககளு 
ககாை அரச மருத்துவ கடடனமப்பின் தவளி 
வாரி மருத்துவ னமயம் மு்தல் மாவடட னவத்திய 
சானல வனர ஏற்படடிருந்த தவற்றிடஙகனை 
நிரப்புவ்தற்கு புலிகளின் மருத்துவ ஆைணிகமை 

தபரும் பஙகாற்றிை.

	 புலி�ளின்	பெரும்	தொர்ப	ெல்	ே்வடிக்	
ல�ளின்	 தொது	 ெங்�ாறறுவ்தற�ான	 இைாணுவ	
ைருத்துவைலன�ளில்	 நிபுைர்�ளின்	 இ்த்ல்த	
நிைபபுவ்தற�ான	 அலனத்து	 ஆற்றல்�ல்ளயும்	

இந்த	 ைருத்துவத்துல்ற	 உருவாக்கிக்	
ப�ாண்து.
	 ஒரு	த்தசத்தின்	ைருத்துவத்துல்றயின்	
�ட்	 லைபபில்	 இருக்�க்	 கூடிய	
முக்கிய	 பிரிவு�ள	 அலனத்தும்	 ்தமி	
ழீழ	 ைருத்துவப	 பிரிவில்	 உருவாக்�ப	
ெட்ன.	 வருமுன்	 �ாத்்தல்,	 தோய்,	
�ாயம்	 ெைாைரித்்தல்,	 சட்	 லவத்திய	
நிபுைத்துவம்	என	அலன	த்து	முக்கிய	
தசலவ�ல்ளயும்	 இந்த	 ஆ்ளணி�ளி்	
மிருநத்த	 ்தமிழீழ	 ேல்முல்ற	 அைசு	
பெறறுக்	ப�ாண்து.
	 அைச	 ைருத்துவக்	 �டடுைானத்தின்	
பவளி	 லவத்தியர்	 குழாம்,	 புலி�ளின்	
ெல்	 ே்வடிக்ல�,	 இ்ம்பெயர்வு	
ைருத்துவத்	 த்தலவ�ளின்	 தொதும்	
அனத்ர்த்்தங்�ளின்	தொதும்	ஒதை	�ட்	
லைபொ	�தவ	ஒத்தியங்கி	வைைானது.

 மபாராளி மருத்துவர்களும் அரச மருத்து 
வர்களும் மவறுபிரிகக முடியா்தபடி ்தமிழிை 
விடு்தனலப் பரப்பில் இறுககமாக இன் 
நது பணியாற்றிைர். தபாது தவளிகளில் 
பகிரப்படா்த பககஙகைாக இனவ அனமநது 

கிடககிறது.
	 ைதைரியா	 ்தடுபபு	 ே்வடிக்ல��ள,	 ப�ா	
ைைா	 தோய்த்	 ்தடுபபு	 ே்வடிக்ல��ள,	 ப்ங்கு	
்தடுபபு	 ே்வடிக்ல��ள,	 சிக்குன்குனியா	 தோய்	
்தடுபபு	ே்வடிக்ல��ள,	சுனாமி	அனர்த்்தம்	என	ெை	
ே்வடிக்ல��ள	 ்தமிழீழ	 அைச	 �டடுைானங்�ளின்	
ெங்�ளிபதொடு	 ெை	 பிரிவு�ள	 உள்ள்ங்�ைான	
கூடடு	ே்வடிக்ல�யா�	இருந்தது.
	 அைசியல்	 துல்ற,	 �ாவல்	 துல்ற,	 சு�ா்தாைத்	
துல்ற	என்ென	தசர்நத்த	தவலை�ல்ள	முன்பனடு	
த்்தன.	இைங்ல�	அைச	�டடுபொடடுப	ெகுதி�ல்ள	
வி்	 பொரு்ளா்தாைத்	 ்தல்�ளின்	 பிடிக்குள	
சிக்கிய	 புலி�ளின்	 ெகுதி�ள	 ப்தாறறு	 தோய்�ல்ள	
்தடுத்்தாழ்வதில்	மி�வும்	தி்றன்வாய்நது	வி்ளங்கின.
	 இ்தலன	 சிறீைங்�ா	 இைாணுவ	 அதி�ாரி	
ஒருவர்	 ்தடுபபு	 மு�ாமில்	 கு்றபுழு	 ப்தாறறு	
்தடுபபு	 ெறறி	 தெசபதொன	 ்தடுபபுக்	 �ாவலில்	
இருந்த	ைருத்துவர்�ளி்ம்	தெசிய	தொது, “நீஙகள் 

எதிர்பார்ககும் உடைடி யாை சுகா்தார 
்தடுப்பு தசயல் முனறகள் இலஙனகயின் 
நிர்வாகத்தில் கினடயாது. அது புலிகளின் 
வன்னிப் பகுதிககுள் மடடுமம எதிர்பார்கக 
முடியும்”	 என்று	 குறிபபிட்த்தாடு	
ைருத்துவர்�ள	 த�டடுக்	 ப�ாண்	
சு�ா்தாை	ேல்	முல்ற	�ல்ள	உ்னடியா�	
அமுல்ெடுத்தினார்.
	 ைருத்துவைலன�ளின்	 சிகிசலசப	
பிரிவு	தவலை�ளுக்கு	பவளிதய	்தமிழீழ	
சு�ா்தாை	 தசலவ�ளின்	 வருமுன்	 �ாத்்தல்	
�்ளச	 பசயறொடு�ளில்,	 ைருத்துவைலன	
�ளின்	 சிகிசலசப	 பிரிவு	 தவலை�ளுக்கு	
பவளிதய	்தமிழீழ	சு�ா்தாை	தசலவ�ளின்	
வருமுன்	�ாத்்தல்	�்ளச	பசயறொடு�ளில்	
சு�ா்தாை	 �ல்வியூட்ல்	பிரிவு,	 ்தாய்	 தசய்	
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ேைன்	பிரிவு,	ெற	சு�ா்தாைப	பிரிவு,	சுத்தச	ைருத்துவப	
பிரிவு,	ே்ைா	டும்	ைருத்துவ	தசலவ,	தியாகி	திலீென்	
ைருத்துவ	 தசலவ,	 பைப.	 த�ைல்	 ப�ௌசல்யன்	
ே்ைாடும்	 ைருத்துவ	 மு�ாம்,	 ப்தாறறு	 தோய்த்	
்தடுபபுப	பிரிவு,	பூசசியியல்	ஆய்வுப	பிரிவு,	விதச்	
ே்வடிக்ல�ப	பிரிவு	 என்ென	நிறுவனையபெடடு	
இயங்கி	 வந்தன.	 இ்தனால்	 இைங்ல�யின்	 அைச	
ைருத்துவத்	 துல்றயின்	 பசயலில்பவளி�ள	 நிைப	
ெபெடடு	நிவர்த்தி	பசய்யபெட்ன.
	 இவறல்றப	ெறறிய்தான	விரிவான	ொர்லவ	
லய	இக்�டடுலையின்	தோக்�த்தினுள	அ்க்கிவி்	
முடியாது.	 பசவிபபுைன்	 ொதிபபுறத்றார்,	 விழிப	
புைன்	ொதிபபுறத்றார்,	தொசாக்கு	தோய்�ளுக்குட	
ெட்	 குழநல்த�ள	 ெைாைரிபபு,	 முதிதயார்	 ெைாை	
ரிபபு	இல்ைம்,	சிறுவர்	ெைாைரிபபு	இல்ைங்�ள	என	
ெை	�டலைபபுக்�ள	இயங்கின.
	 தூைப	பிைத்தசங்�ளில்	ைருத்துவ	தசலவ�ள	
கில்க்�ா்த	 நிலைலை�ல்ள	 ைாறறுவ்தற�ா�	
தியாகி	 திலீென்	 ைருத்துவைலன,	 தோயா்ளர்	 �ாவு	
வணடி�ள	 என்ென	 ைக்�ளுக்�ா�	 ஏறெடுத்்தபெட	
்ன.
	 பெரும்	 ைருத்துவ	ஆ்ளணி	வ்ளங்�ள	 புலி	
�ளின்	 இைாணுவ	 ைருத்துவ	 �ட்லைபபிறகுள	
ெணியாறறின.	 இ்தன்	 வடிவலைபதெ	 தொரினால்	
�ாயைல்யும்	 தொைாளி�ல்ளயும்	 ைக்�ல்ளயும்	
�ாக்கும்	ெணியில்	பெரும்	ெங்�ாறறின.
	 தொைாளிக்	�்ளைருத்துவ	அணி�ள,	ெல்ய	
ணி�ளில்	 முன்னணி	 தொர்முலன	 உயிர்�ாத்்தல்	
மு்தலு்தவிப	 ெணி�ல்ள	 பசய்்தனர்.	 அங்கிருநது	
�ாயைல்நத்தார்,	 உெ,	 பிை்தான	 �்ளைருத்துவ	
நிலை�ளினூ்ா�	்த்ளைருத்துவ	நிலை�ளுக்குைாற	
்றபெடுவார்�ள.

	 இைாணுவ	 ்த்ள	 ைருத்துவைலன�ளிதைதய	
உயிர்	 �ாத்்தல்	 சத்திை	 சிகிசலச�ள	 ைறறும்	 உயிர்	
�ாத்்தல்	ெைாைரிபபுக்�ள	இ்ம்	பெறும்.	இங்கிருநது	
ெல்யணிப	 பிரிவு	 ைருத்துவைலன�ளில்	 பின்	
னான	 ெைாைரிபபுக்�ள	 ேல்பெறும்.	 இந்த	 �ட்	
லைக்�பெட்	 பசயறொடு�ளில்	 ஏறெ்க்கூடிய	
சிக்�ல்�்ளல்ள	சைைாய்வு	ே்வடிக்ல��ளின்	அறிக்	
ல��ளின்	 ஊ்ா�	 ்தலைவரும்	 ்த்ளெதி�ளும்	 �வ	
னித்து	வந்தனர்.
	 ென்னாடு�ளின்	 துலைதயாடு	 இறுதிப	
தொர்	 வியூ�ங்�ல்ள	 எதிரி	 தைறப�ாண்	 தொது	
வன்னிப	பெருநிைப	ெைபபெங்கும்	 தொர்	முலன	
�ள	 தி்றக்�பெட்ன.	 இபெகுதி�ளில்	 இருநது	
வரும்	தொர்க்�ாயங்�ல்ளப	ெைாைரிக்�	இைாணுவ	
்த்ளைருத்துவ	 முலன�ள	 பிரித்துப	 பொறுபெளி	

க்�பெட்ன.
	 ைக்�ள	இைக்கு�ள	மீது	 எதிரி	 ்தாக்குவான்	
என்ெல்தயும்	 ைாணுவ	 ைறறும்	 இ்ம்பெயர்	
ைருத்துவைலன�ல்ளயும்	எதிரி	இைக்கு	லவபொன்	
என்ெல்தயும்	ைருத்துவ	ஆ்ளணித்	 ்தடடுபொடு�ள	
ஏறெடும்	என்ெல்தயும்	ைருத்துவப	பிரிவின்	உயர்பீ	
்மும்	்தலைலையும்	அறிநது	்தயாைா�விரு	ந்தது.
	 சைா்தான	 �ாைத்தின்	 பின்ெகுதியில்	
்தலைவர்	 அவர்�ள	 திட்மிட்ெடி	 ‘விஞ்ாை 
அறிவியல் கல்லூரி’	 உருவாக்�பெடடு	 அங்கு	
டிபத்ளாைா	 ைருத்துவக்	 �றல�,	 ்தாதியக்	 �றல�,	
ைருந்தா்ளர்�ள	 �றல�,	 தொசாக்கியல்	 �றல�	
தொன்்றவறறினூ்ா�	ைருத்துவ	ஆ்ளணி	வ்ளங்�ள	
பெருக்�பெட்ன.	பொது	ைக்�ளில்	இருநது	த்தர்வு	
பசய்யபெட்	 ஆண�ளும்,	 பெண�ளும்	 இந்த	
�றல�பேறி�ல்ளத்	 ப்தா்ர்ந்தனர்.	 இவர்�ளின்	
�ற்றலை	இைகுெடுத்்த	விடுதி	வசதி�ளும்	ஏறொடு	
பசய்யபெட்ன.
	 இறுதிப	தொைைங்கில்	ைக்�ளின்	ைருத்	துவப	
ெைாைரிபபுத்	 த்தலவ�ல்ள	 நில்றவு	 பசய்வதில்	
இந்த	ஆ்ளணி�த்ள	பெரி்த்ளவு	உ்தவின.	இந்த	ைருத்	
துவர்�ளும்	 ்தாதியர்�ளும்	 தொைாளி�்ளா�	 ைாறி	
இக்�ட்ான	நிலைலை�ளில்	ல�ப�ாடுத்்தனர்.
 
ஓரிருவனரத் ்தவிர தபரும்பாலாை அரச மருத் 
துவர்கள் யுத்்தத்தின் தநருககடிகளின் மபாது 

வன்னினய விடடு தவளிமயறி விடடார்கள்.
	 இ்பபெயர்வு�ள	ேல்பெற்ற்தாலும்,	ஆழ	
ஊடுருவும்	ெல்�ளினால்	தோயா்ளர்	�ாவு	வணடி	
�ள	இைக்கு	லவக்�பெட்்தாலும்,	லவத்தி	யர்�ள,	
்தாதி�ள,	 சாைதி�ள	 நிர்வாகி�ள	 என	 அலனத்து	
நிலை�ளிலும்	 ெணியா்ளர்�ள	 ப�ால்ைபெட்ார்	
�ள.	ைருத்துவைலன�ளின்	மீது	மீணடும்	மீணடும்	
விைானத்	்தாக்கு்தல்	ே்ாத்்தபெட்து.	இந்த	நிலை	
லை�ள	 அைச	 ைருத்துவ	 ஆ்ளணி�ளின்	 ெங்ல�	
முற்றா�	அபபு்றபெடுத்தியது.

 மககனையும் மபாராளிகனையும் உயிர்கா 
ககும் பணி முற்றுமுழு்தாக விடு்தனலப் புலி 
களின் மருத்துவக குழாமின் னககளில் ்தஙகியது.

	 குல்றவான	 ஆ்ளணியு்ன்	 மில�யான	
�ாயத்ல்தயும்,	தோயா்ளர்�ல்ளயும்	எதிர்	ப�ாணடு	
அவர்�ள	தசலவயாறறினர்.	இந்த	நிலைலை�ளில்	
ைக்�ளிலிருநது	உைர்வுபூர்வைான	உ்தவிக்�ைங்�ள	
நீண்ல்த	இங்கு	ெதிவு	பசய்ய	தவணடும்.
	 அைச	ைருத்துவ	அதி�ாரி�ள	இருவர்	 ்தைது	
ைக்�ளு்ன்	 நின்று	 இறுதிவலை	 தசலவ	 பசய்து	
உயிலை	விடுவது	உயர்வானது	என	வன்னியிதைதய	
நின்று	விட்ார்�ள.
	 தொரின்	 முன்னைங்கு�ள	 ே�ர்நது	 முளளி	
வாய்க்�ால்	வலை	வந்த	தொது	ைருத்துவைலன�ளும்	
இ்ம்பெயர்நது	 ப�ாணத்	 வந்தன.	 சிக்�ைான	
�ாயங்�ள	 உளத்ளார்	 சிகிசலச�ளின்	 பின்	 பசஞ	
சிலுலவச	 சங்�த்தின்	 ஊ்ா�	 �பெலில்	 ஏற்றப	

ெடடு	 திருத�ைைலைக்கு	 ெைாைரிபபுக்�ா�	
ப�ாணடு	பசல்ைபெட்னர்.
	 ைருத்துவைலன�ளின்	மீது	்தாக்கு்தல்	ப்தாடு	
க்�பெ்ாைல்	இருபெ்தற�ா�	பசஞசிலுலவச	சங்�	
த்்தால்	இைாணுவ	்தலைலைபபீ்ங்�ளுக்கு	அனுப	
ெபெட்	வலைெ்	ஆளகூறு�ள	சிை	ைணி	தேைங்	
�ளுக்குள	துல்லியைா�	ைருத்துவைலன�ள	்தாக்�ப	
ெடுவ்தறகு	 உ்தவின.	 சூனியப	 பிைத்தசங்�்ளா�	
அறிவிக்�பெடடு	ைக்�ள	பசறிவா�	குவிக்�பெட்	
இ்ங்�ல்ளத்	த்தர்வு	பசய்து	பசறிவான	்தாக்கு்தல்	
�ல்ள	 ப்தாடுத்்தது	இைாணுவம்.	இ்தனால்	 ைருத்து	
வைலன�ள	பெரும்	சவால்�ல்ள	எதிர்	ப�ாண்ன.
	 இ்ம்பெயர்	 அைச	 ைருத்துவைலன�ளின்	
கூலை�ளில்	�ாட்பெட்	பசஞசிலுலவ	அல்யா	
்ளங்�ள	 தொர்	 தவவு	 விைானங்�ளுக்கு	 ைருத்துவ	
ைலன�ல்ள	 துல்லியைா�	 �ாட்,	 எறி�லை�ள	
இைக்குத்	 ்தபொைல்	 ்தாக்கின.	 வன்னியில்	 ேல்	
பெற்ற	 பசஞசிலுலவச	 சங்�த்தின்	 தொர்க்�ாை	
ைருத்துவப	 ெட்ல்றயில்	 துல்லியைா�	 அறியப	
ெட்	வி்யம்	யாப்தனில்,	அைச	்தைபதெ	ைருத்துவ	
ைலன�ள	மீது	்தாக்கு்தல்	ே்த்்தைாம்	என்ெ்தா	கும்.
	 உல்யார்�டடு	 ொ்சாலையில்	 அலைக்	
�பெட்	 இ்ம்பெயர்	 கிளிபோசசி	 ைருத்துவ	
ைலனக்கு,	சு்தநதிைபுைம்	யுத்்தைற்ற	பிைத்தச	ைக்�ள	
பசறிவான	 ்தாக்கு்தல்�ளில்	 �ாயைல்ந்த	 நிலை	
யில்	 அளளி	 வைபெட்னர்.	 இத்ததவல்ள	 வளளி	
புனத்தில்	 அலைக்�பெட்	 முல்லைத்தீவு	 இ்ம்	
பெயர்	ைருத்துவைலனயிலும்	குவிக்�பெட்னர்.
	 வளளிபுனம்	 ைருத்துவைலன	 மி�த்துல்	
லியைா�	 ்தாக்�பெடடு	 சத்திை	 சிகிசலசக்	 கூ்த்தி	
னுள	 �ாயமுற்ற	 குழநல்த�ள	 உடெ்	 ைக்�ள	
சத்திைசிகிசலச	 தைலச�ளிதைதய	 ப�ால்ைபெட	
்னர்.	்தாக்கு்தலுக்கு	மு்தல்	ோளில்	்தான்	பசஞசிலு	
லவயினர்	வலைெ்	ஆளகூறு�ல்ள	ொது�ாபெ்தற	
�ா�	 எனக்கூறி	 எடுத்துச	 பசன்்றனர்.	 அபதொது	
இந்த	ஆளகூறு	ைருத்துவைலனலய	இைக்கு	லவப	
ெ்தறத�	ொவிக்�பெடும்	என	கூறி	தவண்ாபைன	
ைருத்துவ	அதி�ாரி	ஒருவர்	்தடுக்�	முயன்்றார்.
	 தி்றன்மிக்�	 தொைளியான	 ையக்�ைருநது	
நிபுைர்	பசல்வி.	அல்லி	அவர்�ள	வளளிபுனத்தில்	
�ாயைல்நது	உல்யார்�டடு	ைருத்துவைலனயில்	

வீ ை ச ச ாவல்ந்த ா ர் .	
இது	 உயிர்�ாக்கும்	 இய	
நதிைத்ல்த	 ெைமிழக்�		
லவத்்தது.
	 உல்ய ா ர் �டடு	
ை ரு த் து வ ை ல ன	
மீது	 ே்ாத்்தபெட்	
ப ச றிவ ா க் � ப ெ ட்		
ஆடைறி	 	 ்தாக்கு்தல்�	
ளில்	 அ்தலனச	 சுறறி	
ெ ா து � ா ப பு க் � ா �	
கூடிய	 ைக்�ள	 ப�ால்ை	
பெட்ார்�ள.	 ைருத்	
துவைலனக்�ள	 எறி�	
லை�ள	 வீழ்கி்றது	
என்்ற	 பசய்திலய	 சு�ா	
்தாை	 உயர்	 பீ்த்துக்கு	
ப்தாலைதெசி	 மூைம்	
ப்தரியபெடுத்துவ்தால்	

நிறுத்	 திவி்	 முடியும்	 என	 கிளிதோசசி	 சு�ா்தாை	
அதி�ாரி	ஒருவர்	மீணடும்	மீணடும்	முயன்்றார்.

       த்தாடர்ச்சி 14 பககம்

இறுதிவனர உறுதியுடன்  ... த்தாடர்ச்சி...
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விரிந்த தசயற்திடடதமான்றுககாை ஆ்தார 
சுருதியுனர:

	 முளளிவாய்க்�ாலுக்குப	 பின்னைான	 ஈழத்	
்தமிழ்	 ைக்�ளின்	 வாழ்வியல்	 பிைசசிலன	 என்ெது	
சிறீைங்�ா,	 ஈழத்்தமிழர்�்ளாகிய	 ்தங்�ளின்	 உயிர்	
க்கும்,	 உல்லை�ளுக்கும்,	 ோ்ளாந்த	வாழ்வுக்கும்	
ஏறெடுத்தி	 வந்த	 இனங்�ாைக்	 கூடிய	 அசசத்தில்	
இருநது	்தங்�ல்ள	முபெது	ஆணடு	�ாைைா�க்	�ாத்து	
வந்த	 ்தங்�ளின்	 ேல்முல்ற	 அைசின்	 ஆயு்தங்�ள	
பைௌனித்்த	 சூழ்நிலையில்,	 யுத்்தக்	 குற்றச	 பசயல்	
�ள,	 ைனி்தாயத்திறகு	 எதிைான	 குற்றங்�ள,	 இன	
அழிபபு	 என்னும்	முபெரிைாை	 ெல்	 ெைத்	 திட	
்த்தின்	மூைம்,	மீ்ளவும்	்தங்�ளின்	அைசியல்	ெணி	
லவ	ஆயு்த	முலனயில்	பெறும்,	அத்த	அைசின்	கீழ்	
எபெடித்	 ்தங்�ள	 உயிலையும்	 உ்லை�ல்ளயும்	
ோ்ளாந்த	வாழ்லவயும்,	சு்தநதிைம்	சைத்துவம்,	சத�ா	
்தைத்துவம்	என்்ற	அடிபெல்யில்	தெணுவது	என்ெ	
த்தயாகும்.
	 ஆயு்தங்�ள	 பைௌனித்்த	 புதிய	 நிலையில்	
சமூ�	 ஒன்று	 திைட்தை	 ொது�ாபபு	 ்தரும்.	 எந்த	
சிங்�்ள	பெௌத்்த	பெரும்ொன்லை	ஒறல்றயாடசிப	
ொைாளுைன்்ற	சர்வாதி�ாை	சனோய�த்்தால்	்தங்�ளின்	
ெத்திபைாரு	ெகுதி	ைக்�ள	ப்தால�	இன	அழிபபுக்கு	
உள்ளாக்�பெட்த்தா,	 அத்த	 சிங்�்ள	 பெௌத்்த	
பெரும்ொன்லை	 ஒறல்றயாடசிப	 ொைாளுைன்்றச	
சர்வாதி�ாை	சனோய�த்தில்	எந்த	ைாற்றமும்	இன்றி	
அது	 இன்னும்	 தவ�பெடடிருக்கும்	 ேல்முல்ற	
ய்தார்த்்த	நிலையில்,	 ஈழத்்தமிழ்	ைக்�ளின்	உள்ள�	
சுயநிர்ைய	 உரிலையின்	 அடிபெல்யில்	 அலை	
ந்த	அைபசன	உை�	ோடு�ள	கூறும்	சிறீைங்�ா	அைசா	
ங்�த்தி்ம்,	 அவர்�்ளால்	 ்தங்�ளுக்�ான	 அலைதி	
யான	 ொது�ாபலெதயா	 வ்ளர்சசி�ல்ளதயா	 பெற	
றுக்	ப�ாள்ள	இயைாதுள்ளது.
	 இ்தலன	 உறுதி	 பசய்யும்	 வல�யில்,	
இைங்ல�யில்	 இனபபிைசசிலனதய	 இல்லை,	
அைசியல்	 அதி�ாைப	 ெைவைாக்�ல்	 என்்ற	 தெசசு	
க்த�	 இ்மில்லை,	 சிங்�்ள	 பெௌத்்த	 தெரின	
வா்தம்	 எ்தலனச	 பசய்கி்றத்தா	 அ்தலன	 ஏறறு	
வாழலவபெத்த	 அைசின்	 ப�ாளல�யும்	 த�ாட	
ொடும்	அ்தலன		எவவி்தத்திலும்	மீறி	பெரும்ொன்	
லையினர்க்கு	 எதிைா�ச	 பசயறெ்	 முடியாது,	
இைங்ல�யின்	 த்தசிய	 கீ்தம்	 கூ்	 ்தமிழில்	 ொ்ப	
ெ்க்	 கூ்ாது,	 இைங்ல�யில்	 சிறீைங்�ாப	 ெல்	
�ளின்	 ைனி்தாயத்திறகு	 எதிைான	 குற்றங்�ள,	
யுத்்தக்	 குற்றங்�ள,	 இனஅழிபபு	 என்ெவற்றால்	
வலிநது	 �ாைாைல்	 ஆக்�பெடத்ாருக்�ான	 நீதி	
விசாைலை�த்ளா	 ொதிபபுற்றவர்�ளின்	 கிடடிய	
குடும்ெ	 உறுபபினர்�ளுக்குப	 புனர்வாழ்தவா	
கில்யாது,	 அலவ	 யாவுதை	 யுத்்தத்தின்	 வில்ள	
வா�க்	 �ரு்தபெ்	 தவணடும்,	 என்ப்றல்ைாம்	இை	
ங்ல�யிலும்	 இநதியாவிலும்	 ஐக்கிய	 ோடு�ள	
சலெ	முன்பும்	பிை�்னபெடுத்தி	வரும்	சிறீ	ைங்�ா	
அைசாங்�த்ல்த	 எபெடி	 அவ	 அைசாங்�ம்	 ஈழத்	

்தமிழர்�ளின்	 உள்ள�	 சுயநிர்ைய	 உரிலையின்	
அடிபெல்யில்	அலைந்த	அைசாங்�ம்	எனக்	�ரு்த	
முடியும்?	என்று	எணணுல�யில்,	ஈழத்்தமிழர்�ளின்	
பவளிய�	சுயநிர்ைய	உரிலையின்	அடிபெல்யில்	
அம்ைக்�ள	 ்தங்�ளின்	 ோ்ளாந்தப	 பிைசசிலன�ல்ள	
உை�	ோடு�ள	இ்ம்	எடுத்துக்	கூறிதய	தீர்வு	பெ்ற	
தவணடிய	நிலை	இன்ல்றய	அவர்�ளின்	ய்தார்த்்த	
நிலையா�	உள்ளது.
		 இந்தப	 புதிய	 சூழ்நிலைலய	 ஈழத்்தமிழ்	
ைக்�ளின்	 ‘சமூ�	 ஒன்றுதிைட்ல்’(Social	 Mobiliza-
tion)	வழியா�	அவர்�ல்ள	ஓைணியில்	நிற�	லவத்து,	
அவர்�ளின்	 ோ்ளாந்த	 வாழ்வின்	 பிைசசிலன�ல்ள	
அலனத்துை�	 ைக்�ளுக்கும்,	 அலனத்துை�	 அலை	
பபுக்�ளுக்கும்	அலனத்துை�	 ோடு�ளுக்கும்,	 உண	
லையும்	தேர்லையுைான	முல்றயில்	உ்னுக்கு்ன்	
ப்தரிவிபெ்தற�ான	சனோய�	வழி�ள	மூைம்	அவர்	
�ல்ள	 எடுத்துலைக்�	 லவபெ்தன்	 மூைதை	 பெ்ற	
லவக்�ைாம்.	இ்தறகு	உ்தவ	தவணடிய	�்லையும்	
பொறுபபும்	 உள்ளவர்�்ளா�	 உைப�ங்கும்	 உள்ள	
புைம்பெயர்	்தமிழர்�ள	உள்ளனர்.
	 சமூ�	ஒன்று	திைட்லுக்�ான	ெடிமுல்ற�ள	
வழியா�	 உருவாவத்த	 சி்றந்த	 ்தலைலை.	 சமூ�	
ஒன்று	திைட்லுக்கு,	ைக்�ளின்	சமூ�,	பொரு்ளா்தாை,	
அைசியல்,	 ஆன்மி�	 த்தலவ�ல்ளக்	 �ண்றி்தல்,	
அந்தத்	த்தலவ�ளின்	அடிபெல்யில்	திட்மி்ல்,	
அந்தத்	 திட்ங்�ல்ள	 ேல்முல்றபெடுத்்தக்கூடிய	
ஆடெைத்ல்தயும்,	 நிதிவ்ளத்ல்தயும்,	 �ருவி�ல்ள	
யும்	இலைத்்தல்,	பசயறொடடின்	்தல்	�ல்ளயும்	
வ்ளர்சசி�ல்ளயும்	�ண�ாணித்்தல்,	ைதிபபீடு	பசய்	
்தல்	 என்னும்	 ெடிமுல்ற�ள	 ைக்�ள	 சார்ொன	 கீழி	
ருநது	தைைான	அணுகுமுல்ற	மூைம்	பசய்யபெ்	
தவணடும்.

	 இ்தலன	 வறுலைலயயும்	 அறியாலைலய	
யும்	 அ�றறுவ்தற�ான	 அடித்்த்ளப	 ெணி�ளில்	
இருநது	 ஆைம்பித்து,	 சமு்தாயக்	 கூட்ங்�ல்ளக்	
கூடடி,	ெங்த�றெவர்�ளுக்கு	அவர்�ளின்	ேடிெங்கு	
குறித்்த	 ெயிறசி�ல்ள	 அளித்து,	 ஒன்று	 திைட்ல்	
பசயறொடு�ல்ள	தவ�பெடுத்தி,	அ்தலன	ைதிபபீடு	
பசய்து,	த்தலவயான	முல்றயில்	மீ்ளலைத்து,	சமூ�	
த்ல்த	லையைா�க்	ப�ாண்	ைக்�ள	அலைபபிலன	
உருவாக்�	தவணடும்.
	 இந்த	அலைபலெ	ைக்�ளு்ன்	ஒருங்கிலை	
த்்தல்	மூைம்	சமூ�த்ல்தப	ெடித்து,	பிைசசிலன�ல்ளப	
ெகுபொய்வு	பசய்து,	அ்தன்	அடிபெல்யில்	விரிவா	
ன	்தற�ாலி�	திட்மி்ல்	ஒன்ல்ற	அலைத்து,	அ்த	
லனச	 பசயறெடுத்்தக்	 கூடிய	 லையக்குழுலவ	
உருவாக்கி,	ப்தா்ங்�பெட்	அடித்்த்ளப	ெணி�ள	
ப்தா்ர்சசியா�வும்	வ்ளர்சசியா�வும்	அலையும்ெடி	
மு�ாலைபெடுத்துல�யில்	்தான்	சமூ�	ஒன்று	திைட	
்ல்	 என்ெது	 ைக்�ளுக்குச	 சத்தியளிக்கும்	 ஒன்்றா	
�வும்	சமூ�	விைக்கு�ல்ள	சமூ�	உள	வாங்�ல்�்ளா�	
ைாறறும்	 வல்ைலை	 வாய்ந்த்தா�வும்	 அலையும்.	
இந்த	 சமூ�த்ல்த	 ஒன்று	 திைடடும்	 ெணி	 சிறிய	
குழுக்�்ளா�த்	 ப்தா்ங்�பெடடு	 அலவ�ளின்	

பவறறி�்ளால்	ேம்	பிக்ல�	யூட்ப	ெ்ல்	அவசியம்.	
	 இந்த	 ேம்பிக்ல�யின்	 அடிபெல்யில்	
பெருங்குழுக்�்ளா�	 அலவ	 இயல்ொன	 வ்ளர்சசி	
பெறுவல்த	ஊக்குவிக்�	 தவணடும்.	அபபொழுது	
்தான்	 இந்த	 சமூ�	 ஒன்று	 திைட்ல்	 ெணியில்	 ஒவ	
பவாருவரும்	 அக்�ல்றயும்	 ஆர்வமும்	 ப�ாணடு	
இலைநது	 வி்ாமுயறசியு்னும்	 நிலைபெடு	
த்தும்	 தவ�த்து்னும்	 பசயறெடுவர்.	 இந்த	 உ்ளப	
ெைதை	ைக்�ள	சார்ொ�ப	தெைம்	தெசும்	ஆற்றலை	
இயல்ொ�த்	 த்தாறறுவிக்கும்.	 இந்த	 விடடுக்	
ப�ா்ாது	 தெைம்தெசும்	 ஆற்றதை	 உள்ளார்ந்த	
ஆற்றலுள்ள	 ்தலைவர்�ல்ளத்	 த்தாறறுவிக்கும்.	
இந்த	 சமூ�	ஒன்று	திைட்ல்	மூைைா�	உருவாகும்	
உள்ளார்ந்த	 ்தலைவர்�ள்தான்	 ்தன்னைத்ல்த	 மீறி	
பொது	 ேன்லைக்�ா�	 உலழக்கும்	 சி்றந்த	 சமூ�	
பொரு்ளா்தாை	அைசியல்	ஆன்மீ�த்	 ்தலைவர்�்ளா�	
இனங்�ாைபெடுவர்.
	 இந்தத்	 ்தலைலை�ளின்	 வழியா�தவ	
ைக்�ள	 சார்ொன	 ைக்�ளுல்ய	 பிைசசிலன�ளுக்கு	
முக்கியத்துவம்	ப�ாடுபெதில்	எந்த	விடடுக்	ப�ாடு	
பலெயும்	 பசய்யா்த	 சி்றந்த	 ்தலைலை	 ஒன்று	 ஒரு	
பின்னல்வின்	 பின்னர்	 மீ்ளவும்	 ைக்�ல்ள	 முன்	
தனாக்கி	ே�ர்த்்தத்	த்தான்றும்.
	 இந்த	விடடுக்ப�ாடுக்�ா்த	்தலைலை	ஈழத்	
்தமிழரில்	 உருவாவ்தறகு	 புைம்பெயர்	 ஈழத்	
்தமிழர்�ள	்தாங்�ள	வாழும்	ோடு�ளின்	குடிைக்�ள	
என்்ற	 உரிலையு்ன்	 அந்த	 அந்த	 ோடடின்	 சட்	
திட்ங்�ளுக்கு	ஏறெ,	ஈழத்்தமிழ்	ைக்�ல்ள	எல்லை	
பெட்	 ைக்�ள�்ளா�	 (Vulnerable	 people)	 என்னும்	
இன்ல்றய	 நிலையிலிருநது	 விடுவிக்�	 ்தம்ைால்	
இயன்்றல்தச	பசய்ய	உறுதி	ப�ாள்ள	தவணடும்.
	 புைம்பயர்	்தமிழர்�ளின்	்தாய�	உ்தவி�ளின்	
முளளிவாய்க்�ால்	பின்னைான	முக்கியத்துவம்
	 சிறீைங்�ா	 அைசாங்�ம்	 திட்மிட்	 வல�	
யில்	இைங்ல�யில்	ஈழைக்�ள	தைைான	இன	அழி	
பபு	 யுத்்த	 ே்வடிக்ல��்ளால்	 ொதிபபுற்ற	 ைக்	
�ல்ள	 எல்லைபெடுத்்தபெட்	 ைக்�்ளா�	 (Vulner-
able	 people)	 ைாறறுவ்தன்	 மூைம்	 அவர்�ள	 ைடடு	
ைல்ை	அவர்�ளின்	சந்ததி�ள	கூ்	தொைாட்	குை	
மில்ைா்தவர்�்ளா�	 ைாற்றபெ்	 தவணடுபைன்	
னும்	பசயறதிட்த்ல்தயும்	மி�க்	�வனைா�	ேல்	
முல்றபெடுத்தியது.
	 ஈழத்்தமிழர்�ளில்	 ்தாழ்வுசசிக்�லை	 (In-
feriority	 complex)	 வ்ளர்க்கும்	 அத்த	 தவல்ளயில்,	
சிங்�்ள	பெௌத்்தர்�ளில்	உயர்வுச	சிக்�லை	(Supe-
riority	Complex)	ஊக்குவித்து	அ்தன்	வழி,	ஈழத்்தமிழர்	
�ளுக்கு	 குைல்	 ப�ாடுக்�	 முடியா்த	 (voiceless)	 ைக்�	
்ளா�த்	 ்தாம்	 ைாறிவிட்ார்�ள	 என்றும்,	 ்தம்தைல்	
யாைாலும்	அக்�ல்ற	�ாட்	இயைாது	என்ெதுைான	
சமூ�	 உ்ளவியலை	 உருவாக்குவ்தன்	 மூைம்,	
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அவர்�ல்ள	 தெசாைல்	 இருந்தாதை	 தொதும்	
என்னும்	 �ைாசசாைத்துள	 (Culture	 of	 Silence)	 வாழ	
லவத்து,	 சிங்�்ள	 பெௌத்்த	 அைசாங்�த்தில்	முறறு	
முழு்தா�த்	 ்தங்கி	 வாழும்	 நிலைலய	 (Dependen-
cy)	ஏறெடுத்து்தல்	மூைம்	அ்க்கி	ஒடுக்கி	ஆளும்	
்தநதிதைாொயத்ல்தயும்	 அைசியல்	 பசயறதிட்ைா	
�க்	ல�யா்ளத்	ப்தா்ங்கினர்.
	 இந்தச	 பசயறதிட்த்தின்	 அதி	 முக்கிய	
இைக்�ா�தவ	 ்தாய�	 ஈழத்்தமிழ்	 ைக்�ல்ளயும்	
புைம்பெயர்	 ஈழத்்தமிழ்	 ைக்�ல்ளயும்	 ெல்தவறு	
முல்ற�ளில்	 பி்ளவுெடுத்து்தல்	 ேல்முல்றபெடு	
த்்தபெட்து.
	 இ்தற�ா�ப	புைம்பெயர்	ஈழத்்தமிழ்ைக்�ள	
ெயங்�ைவா்தத்திறகு	 துலை	 பசய்ெவர்�ள	 என்்ற	
�ருத்தியல்	 ஒன்ல்ற	 உைப�ங்கும்	 ெைபபுலை	
பசய்து	புைம்பெயர்	ஈழத்்தமிழ்	ைக்�ளின்	்தாய�ம்	
தோக்கிய	 சு்தநதிைைான	 ஈடுொடு�ல்ளயும்,	 அக்�	

ல்ற�ல்ளயும்,	 உ்தவி�ல்ளயும்	 அவைவர்	 வாழும்	
ோடு�ளிதைதய	 ைடடுபெடுத்துவித்்தல்,	 அல்ைது	
்தல்	பசய்வித்	்தல்	என்ெல்த	அைசாங்�ங்�ளு்ன்	
அைசாங்�ம்	 என்கி்ற	 உடப்தா்ர்பு	 மூைம்	 சாதி	
த்்தல்,	 புைம்பெயர்	 ோடு�ளில்	 உள்ள	 ஈழத்்த	
மிழர்�ளின்	 ்தாய�ம்	 குறித்்த	 உ்தவி�ல்ளச	
பசய்யும்	 எல்ைா	 அலைபபு�ளு	 க்குளளும்	 அவ	
ர்�்ளது	 தேர்லையான	 பசயறொடு�ள	 குறித்்த	 சந	
த்த�ங்�ல்ளயும்,	 சத�ா்தைத்துவப	 ெல�லை�	
ல்ளயும்,	 பசயறொட்ா்ளர்�ள	 தைல்	 பவறுப	
பு�ல்ளயும்	 இயலுைான	 அ்ளவுக்கு	 வ்ளர்த்்தல்,	
தொன்்ற	ெைவி்த	்தநதிதைாொயங்�ல்ள	சிறீைங்�ா	
இன்று	வலை	ப்தா்ர்கி்றது.
		 இ்தன்வழி	 புைம்பெயர்	 ைக்�ளின்	 வழி	
�ாட்ல்�ள,	 உ்தவி�ள	 ்தாய�த்தில்	 உள்ள	
ஈழத்்தமிழ்	 ைக்�ளுக்கு	 உரிய	 �ாைத்தில்	 உரிய	
முல்ற�ளில்	கில்க்�ா்தவாறு	்தடுத்து,	ஈழத்்தமிழ்	
ைக்�ல்ள	 எல்லைபெடுத்்தபெட்	 (Vulnerable	
people)	 ைக்�்ளா�தவ	 ப்தா்ர்நது	 வாழலவக்�	

சிறீைங்�ா	 இன்று	 வலை	 ப்தா்ர்நது	 முயறசித்து	
வருகின்்றது.
	 இநநிலையில்	 புைம்பெயர்	 ்தமிழர்�ள	
்தாங்�ள	 வாழும்	 ோடு�ளில்	 உள்ள	 அைசு�ளுக்கு	
ஈழத்்தமிழரின்	 ோ்ளாந்த	 வாழ்வில்	 அவர்�ளின்	
எல்லைபெடுத்்தபெட்	நிலைலய	எடுத்துலைபெ	
்தறகுப	 புைம்பெயர்	 ்தமிழர்�ள	 ஒரு	 அணியில்	
்தம்லை	 இலைத்து	 பொதுவான	 பசயறதிட்ம்	
ஒன்ல்ற	 உருவாக்கி,	 பொது	 தவலைத்	 திட்ங்	
�ல்ள	 ்தங்�ளில்	 உள்ள	 ைாறுொடு�ள,	 தவறு	
ொடு�ள	 அ்தறகுத்	 ்தல்யா�	 அலையா்தவாறு,	
ஒருவருக்ப�ாருவர்	்தங்�ளுக்குள	உள்ள	ைாறுொடு	
�ல்ள	ைதித்து	(Value	the	Diversity),	பொது	தவலைத்	
திட்ங்�ல்ள	முன்பனடுக்�	முழுமூசசு்ன்	ஒத்து	
லழக்�	தவணடும்.
	 இநதேைத்தில்	புைம்பெயர்	ஈழத்்தமிழ்	ைக்�	
ளுக்�ான	 இைாெ	 தோக்�ற்ற	 முழுதேை	 �ாபைா	
ளி	 த�ப்ளாலி	 ோளி்தழ்	 உடெட்	 திைளநிலைச	
சா்தனம்(Mass	Media)	மு்தன்லை	பெறுகி்றது.	புைம்	
பெயர்	 ்தமிழர்�ளுக்�ான	 வங்கி	 ஒன்றும்	 ேல்	
முல்றச	பசயறொடடுக்கு	அவசியைாகி்றது.
	 இவவி்த்தில்	 புைம்பெயர்	 ்தமிழர்�ள	
்தாய	 �த்தில்	 ஈழத்்தமிழ்	 ைக்�ளின்	 சமூ�	 ஒன்று	
திைட்லுக்குத்	 ்தனித்்த	 நிலையிலும்	 சிறுசிறு	
குழுக்�ளுக்கு	அவர்�ளின்	 த்தலவ�ல்ளக்	 �ண்	
றிநது	 உ்தவி	 அங்கு	 ைாற்றங்�ள	 இயல்ொ�	
பவறறி	 �ைைா�	 ேல்பெறுகி்றது	 என்ெ்தலனப	
புைத்தில்	 உள்ள	 ஈழத்்தமிழ்	 ைக்�ளுக்குச	 சான்்றா	
்தாைபெடுத்தும்	 பொழுது	 ்தான்	 ேம்பிக்ல�,	
ப்தாண்ார்வம்	என்ெவறறு்ன்	மூைவ்ளப	ெகிர்	
வு�ளுக்�ான	 ப்தாழில்நுடெ	 உ்தவி�ளுக்�ான	
அறிவியல்	 ெரிைாற்றங்�ளுக்�ான	 ைனி்தவலு	
இலைபபு�ளுக்�ான	ைன	உநது்தல்�ளும்	தவ�ம்	
பெறும்.
	 சிறிய்தா�	 இலைநது	 பெரியனவறல்றச	
பசய்து	 அரியனவறல்றயும்	 பசய்ய	 முடியும்	 என	
நிரூபித்து	எங்�ள	உ்ன்	பி்றபபுக்�ள	எல்லைபெடு	
த்்தபெட்	 ைக்�்ளா�	 வாழும்	 நிலைலய	 ைாறறு	
தவாம்.

 உசாத்துன் :- விகைராணி. பா, சமூக 
ஒன்றுதிரடடல். மானுடம் சமூகவியல் ஏடு. 
(2000). 3 யாழப்பா்ப் பல்கனலககழகம். 
பக. 31.
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தொரின்	இறுதி	 ோட�ளில்	முளளிவாய்	 க்�ாலில்	
ெதுங்கு	 குழிக்கு	 பவளிதய	 வந்தால்	 இ்றநது	
விடுதவாம்	என்்ற	நிலை்தான்	இருந்தது.
	 எந்த	தேைமும்	எறி�லை	வநது	ப�ாணத்	
்தான்	 இருக்கும்.	 ோங்�ள	 தை	 16ஆம்	 தி�திதய	
முளளிவாய்க்�ால்	ெகுதிலய	விடடு	வடடுவா�ல்	

ொைத்திறகு	வநத்தாம்.	அ்தறகில்யில்	எத்்தலன	
தயா	ைக்�ள	இ்றநது	விட்ார்�ள.	ோங்�ள	ெதுங்கு	
குழிலய	விடடு	பவளிதய	வைா்தெடியால்	ோங்�ள	
ொதிக்�பெ்வில்லை.
	 இைாணுவத்தினர்	எங்�ளி்ம்	வநது	இனி	
பிைசசிலன	 இல்லை.	 உங்�ளுக்கு	 எந்தவி்த	 ொதி	
பபும்	 வைாது.	 உங்�ல்ள	 ோங்�ள	 மு�ாம்�ளுக்கு	
ப�ாணடு	 பசல்ைவுளத்ளாம்	 என்று	 வலுக்�ட்ா	
யைா�தவ	ப�ாணடு	வந்தார்�ள.	 ொைத்தின்	இரு	
ெக்�ங்�ளிலும்	எங்�ளின்	உ்றவு�ளின்	பிைங்�ள	
்தான்	 �ாைபெட்ன.	 ஒன்று	 பசருபபு்ன்	இருக்	
கும்	ஒன்று	பசருபபு	இல்ைாைல்	இருக்கும்.	ஒன்று	
உல்யு்ன்	இருக்கும்,	ஒன்று	உல்	இல்ைாைல்	
இருக்கும்.
ோங்�ள	முல்லைத்தீவிறகுள	வந்ததுதை	 ோங்�ள	
உயிர்	 பிலழத்்தது	 தொல்	 இருந்தது.	 எங்�ளு்ன்	
வந்த	 ஒரு	 பெரியவர்	 ோங்�ள	 ெதுங்கு	குழிக்குள	
இருந்த	தொது	அருகில்	இருந்தவர்.	ப்ஷல்	வந்தது.	
பின்னர்	ொர்த்்தல்	அவரின்	கு்ல்	்தன்	அந்த	இ்த்	
தில்	இருந்தது.	 �ாபொறறுங்த�ா	என்்றால்	யாலை	
யார்	�ாபொறறுவது?
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மகள்வி 
 முள்ளிவாயககால் இைவழிப்னப மநரில் 
கணடு அனுபவித்்த மபாது உஙகள் மைதில் 
ம்தான்றிய எண்ஙகனை சில வரிகளில் கூற 
முடியுமா?

பதில்: 
	 ோங்�ள	 யாருதை	 உயிரு்ன்	 வருதவாைா	
என்்ற	 ேம்பிக்ல�	 சிறிது	 கூ்	 இல்லை.	 �ாைைம்	
ெதுங்கு	குழிக்குள	இருநது	பவளிதய	வைமுடியாது.	
எங்கும்	 ைைை	 ஓைம்.	 வார்த்ல்த�்ளால்	 பசால்ை	
முடியாது.	 இறுதிச	 சணல்யில்	 �ாலில்	 குணடு,	
வைது	 ல�யில்	 குணடு,	 ல�	 பின்ெக்�ம்	 திரும்பி	
இருக்கி்றது.	 �ழுத்்த்ளவு	 ்தணணீர்.	 எழும்பி	 வை	

முடியவில்லை.	 அதி�ாலை	 2.30	 ைணிய்ளவில்	
�ாயம்	 வநது	 விட்து.	 �ாலை	 9.00	 ைணிவலை	
்தணணீரில்	 ்தான்	 கி்நத்தன்.	 உயிதைாடு	 மீளு	
தவாம்	 என்்ற	 ேம்பிக்ல�	 சிறிதுகூ்	 எனக்கு	
இல்லை.	இது	்தான்	எனது	இறுதி	நிமி்ம்	என்று	
கூ்	 எணணிதனன்.	 �ாைைம்	 இைத்்தம்	 தொய்க்	
ப�ாணடிருக்கி்றது.	ஆனால்	்தணணீர்	உபபுத்	்தண	
ணீர்	 என்்ற்தால்	 இைத்்தம்	 தொகும்	 வீ்தம்	 சறறுக்	
குல்றவா�	 இருந்தது.	 இ்தறகு	 தைல்	 பசால்ை	
முடியவில்லை

மகள்வி: 
 இராணுவக கடடுப்பாடடின் கீழ வந்த 
மபாது உஙகள் மைநினல எவவாறு இருந்தது?
பதில்: 
	 உடுத்்த	உல்தயாடு	�ாயத்த்தாடு	எங்�ல்ள	
இைாணுவம்	 எடுத்து,	 �ாயத்திறகு	 ைருநது	 �டடி,	
ஆஸ்ெத்திரியில்	 தொட்	 தொது	 நிலனத்த்தாம்	
இனி	 ோம்	 உயிர்	 பிலழத்து	 மீணடு	 விடத்ாம்	
என்று.	ஆனால்	அந்தக்	�ாயபெட்	வலி�த்ளாடும்	
�ாத்திருந்தது	்தடுபபு	மு�ாம்	சில்றசசாலை.	அத்்த	
லனயும்	்தாணடி	்தான்	மீணத்ாம்.

மகள்வி:
 முள்ளிவாயககால் அவலம் நடநம்தறி 
11 வருடஙகள் ஆகிய நினலயில் ்தாஙகள் 
வலிகனை அனுபவித்்த ஒரு ்தமிழர் என்னும் 
வனகயில் ்தஙகள் எண்ம் அல்லது ஏககம் 
என்ை?

பதில்: 
	 இந்த	 இனவழிபபு	 ெல்ைாயிைம்	 ைக்�ள,	
ைாவீைர்�ல்ள	இழநது	இருக்கித்றாம்.	விரும்பிதயா,	
விரும்ொைதைா	 இந்த	 தொைாட்	 �ாைத்தில்	
எங்�ல்ள	 அர்பெணித்து	 உ்ல்	 எங்கும்	 �ாயம்.			
ஆனால்	 இத்்தலனயும்	 ்தாணடி	 ோங்�ள	 சமூ�த்	
து்ன்	இலைந்த	தொது	இந்த	சமூ�ம்	�ாடடியது	
ொைெடசம்	 ைடடுதை.	 �ல்தபெது,	 எங்�ளு்ன்	
தசர்நது	 வாழ்வது	 என்ப்றல்ைாம்	 பிைசசிலனயா�	
இருந்தது.	ோங்�ள	அடி	ைட்த்தில்	விழுநது	விடடு	
எழும்புவது	 என்ெது.	 வார்த்ல்த�்ளால்	 பசால்ை	
முடியாது.	 எங்�ளுக்கு	 வழி�ாடடி,	 முன்தனறறி	
வி்	யாரும்	இன்று	வலைக்கும்	முன்வைவில்லை.	
ஆனால்	 எங்�ளுல்ய	 ்தன்னம்பிக்ல�யால்	 ்தான்	
இந்த	்ளவிறகு	இருக்கித்றாம்
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முள்ளிவாயககாலின்  ... த்தாடர்ச்சி...



தொர் உக்கிைைா�	 இ்ம்பெற்ற	 2009ஆம்	
ஆணடு,	 ஏபபிைல்	 ைா்தை்ளவில்	

தொரின்	 தொக்கு	 சிங்�்ள	 த்தசத்தின்	 ெக்�ம்	 திரு	
ம்பியிருந்தது.	 ்தமிழ்	 இனத்தின்	 மீ்தான	 சிறீைங்�ா	
அைசின்	 இனஅழிபபுக்கு	 30	 இறகு	 தைறெட்	
ோடு�ள	 உ்தவி�ல்ள	 வழங்கியது	 ்தமிழருக்கு	
ெல்த்்தைபபு	 ரீதியா�	 ொரிய	 பின்னல்லவக்	
ப�ாடுத்்தது.
	 தொலை	 எவவாறு	 ்தலைவர்	 பிைொ�ைன்	
அவர்�ள	 நில்றவு	 பசய்யப	 தொகின்்றார்	 என்்ற	
ெ்தற்றம்	்தமிழ்	ைக்�ளி்ம்	இருந்தது.
	 ஆனால்	அலனத்துை�	சமூ�ம்	உன்னிபொ�	
அவ்தானிக்கும்	 அல்ைது	 ெங்ப�டுத்துள்ள	 இந்த	
தொரில்	சிங்�்ள	அைசு�ளின்	இனஅழிபபு	மு�த்ல்த	
ஆ்தாைங்�ளு்ன்	 பவளிக்ப�ாணடு	 வருவ்தன்	
மூைம்	 அலனத்துை�ம்	 இறு�ப	 ெறறிப	 பிடித்து	
வரும்	 ைனி்த	 உரிலை	 மீ்றல்�ள,	 தொர்க்	 குற்றம்,	
இனஅழிபபு	 என்்ற	 ொல்த�ளின்	 ஊ்ா�	 ்தனது	
விடு்தலைக்�ான	 அடுத்்த�ட்	 ே�ர்லவ	 ்தமிழ்	
இனம்	 தைறப�ாளளும்	 என்று	 ்தலைவர்	 எணணி	
யிருபொர்.
	 அ்தற�ான	்த்யங்�ல்ள	இனஅழிபபு	அைசு	
விடடுச	 பசல்லும்	 என்ெதும்	 அவருக்கு	 ப்தரியும்.	
அவர்	எதிர்ொர்த்்தது	தொை	சிறீைங்�ா	அைசு	்தனது	
இனஅழிபலெ	ஆ்தாைங்�ளு்ன்	 தைறப�ாண்து,	
லவத்தியசாலை�ள	 மீ்தான	 ்தாக்கு்தல்,	 வலிநது	
�ாைாைல்	 ஆக்�பெடு்தல்,	 சைைல்ந்தவர்�ல்ள	
நீதிக்குப	பு்றம்ொ�	ெடுப�ாலை	பசய்்தல்,	ொலியல்	
துன்புறுத்்தல்�ள	 என	 சிறீைங்�ா	 தைறப�ாண்	
இனஅழிபபு	ஏைா்ளம்.
	 அ்தற�ான	 சாடசியங்�ள	 தச�ரிக்�பெ்	
தவணடும்,	 அ்தற�ான	 உ்தவி�ல்ள	 தைறகுை�	
ோடு�ள	அல்ைது	அவர்�ள	சார்ந்த	அலைபபுக்�த்ள	
தைறப�ாள்ள	முடியும்,	ஏபனனில்	அ்தன்	ஊ்ா�த்	
்தான்	அவர்�ளின்	 பூத�ா்ள	 த�நதிை	 அைசியல்	 ே�ர்	
வதுணடு.
	 எனதவ	 ்தான்	 ஐ.ோ	 ைனி்த	 உரிலை�ள	
அலைபபில்	 ஓருதொதும்	 இலைய	 விரும்ொ்த	
அபைரிக்�ா,	 தொரின்	 தொக்கு	 சிறீைங்�ா	 அைசின்	
ெக்�ம்	 திரும்பிய	 தொது	 2008ஆம்	 ஆணடு	 ைனி்த	
உரிலை�ள	அலைபபில்	இலைநது	ப�ாண்து.
	 அன்று	ோம்	ெைைா�	இருந்த	தொது	உை�த்	
திறகு	எைது	த்தலவ	இருந்தது,	எனதவ	தொர்	நிறு	
த்்தத்திற�ான	 ே�ர்வு�ள	 தைறப�ாள்ளபெட்ன,	
ஆனாலும்	இநதியா	என்்ற	பிைாநதிய	சக்திலய	மீறி	
அவர்�்ளால்	ஒன்றும்	பசய்ய	முடியவில்லை.
	 எனினும்	 ்தைது	 அடுத்்த	 �ட்	 ே�ர்வா�	
தொர்க்குற்ற	 ஆ்தாைங்�ல்ள	 தச�ரிக்கும்	 ெணிலய	
முடுக்கி	 விடடிருந்தனர்.	 அ்தலன	 தச�ரித்்தவர்�ள	
எல்தைாரும்	 உைகில்	 இ்ம்பெற்ற	 தொர்க்குற்ற	
விசாைலை�ளில்	 ெங்குெறறிய	 மி�வும்	 ்தைம்	

வாய்ந்த	 அதி�ாரி�ள.	 உ்தாைைைா�	 சிறீைங்�ா	
ெல்யினதை	 அதி�்ளவில்	 ்தமிழ்	 ைக்�ல்ள	 ெடு	
ப�ாலை	 பசய்திருந்தனர்	 என்்ற	 உணலைலய	
2014ஆம்	ஆணடு	அலனத்துை�	குற்றவியல்	சான்று	
க்�ான	 தவலைத்திட்ம்	 என்்ற	 அலைபபு	 பவளி	
யிடடிருந்தது.
    

	 இந்த	அறிக்ல�லய	
யூத�ாஸ்ைாவாக்கிய	
வில்	இ்ம்பெற்ற	தொர்	
க்குற்ற	 விசாைலைக்குத்	
்தலைலை	 வகித்்த	 திரு	
தேன்	ைல்ஸ்ைன்,	பிரித்்தா	
னியா	 மிடில்பசக்ஸ்	
ெல்�லைக்�ழ�த்தின்	
த ெ ா ை ா சி ரி ய ரு ம் ,	
சி ய ை ா லி த ய ா னி ல்	
உ ண ல ை � ல ்ள க்	
�ண்றி்தலும்,	 இன	
ேல்லிைக்�பொடும்	

என்்ற	குழுவில்	ெணியாறறிய	வருைான	வில்லியம்	
பசொஸ்,	 �ாசாவில்	உணலை	�ல்ளக்	 �ண்றியும்	
குழுவில்	 ெணியாறறிய	 ஓய்வு	 பெற்ற	 த�ைல்	
ப்ஜபைான்ட	 ைவாஸ்	 ைறறும்	 சிறீைங்�ாவில்	
தொர்	இ்ம்பெற்ற	தொது	அங்கு	ஐ.ோ	தூதுவைா�	
ெணியாறறிய	த�ா்ன்	லவஸ்	என்ெவர்�ள	்தயாரித்	
திருந்தனர்.
	 இது,	சிறீைங்�ா	மீ்தான	தொர்க்குற்ற	விசாை	
லைலய	 மி�	 அணலையா�	 ப�ாணடு	 வநதுள்ள	
்தா�	 அவுஸ்திதைலியாலவத்	 ்த்ளைா�க்	 ப�ாண்	
பொது	 தசலவ�ள	 நீதிலையம்	 (PIAC)	 அன்று	
ப்தரிவித்திருந்தது.
	 ்தைம்	 வாய்ந்த	 அதி�ாரி�ல்ளக்	 ப�ாணடு	
்தயாரிக்�பெட்	இந்த	அறிக்ல��ள	 ைறறும்	 தச�	
ரிக்�பெட்	 ஆ்தாைங்�ள	 எல்ைாம்	 அன்ல்றய	 சிறீ	
ைங்�ா	 அதிெர்	 ைகிந்த	 ைாேெக்சாவின்	 சத�ா்தைர்	
த�ாத்்தொய	 ைாேெக்சாவுக்கு	 எதிைானது	 என	
2014ஆம்	ஆணடு	ேூன்	ைா்தம்	பவளிவந்த	தவாசி	
ங்்ன்	லைம்ஸ்	ப்தரிவித்திருந்தது.
	 அத்தசையம்,	 பின்ைாநது	 ோடடின்	 முன்	
னாள	அைச	்தலைவரும்,	தோெல்	ெரிசு	பெற்றவரும்,	
�ம்தொடியாவில்	இ்ம்பெற்ற	இனபெடுப�ாலை	
ப்தா்ர்பில்	விசாைலை�ல்ள	 தைற	 ப�ாண்வரு	
ைான	 த்தமி	 சில்வியா	 �ாடலைட	 ்தலைலையில்	
அலைக்�பெட்	 குழு	 ஒன்றும்	 சிறீைங்�ாவில்	
இ்ம்பெற்ற	ைனி்த	உரிலை	மீ்றல்�ள	ப்தா்ர்பில்	
விசாைலை�ல்ள	தைற	ப�ாணடிருந்தது.
	 சனல்	 4	 ப்தாலைக்�டசி,	 பிற்றர்	 சார்க்ஸ்,	
பிரித்்தானியாலவ	 ்த்ளைா�க்	 ப�ாண்	 சன்த்	
லைம்ஸ்	 ெத்திரில�யில்	 ெணியாறறிய	 �ாைம்	
பசன்்ற	அபைரிக்�ாலவச	தசர்ந்த	ஊ்�வியைா்ளர்	

தைரி	ப�ால்வின்	என	ோம்	இங்கு	ெைலைக்	குறிபபி	
்ைாம்.
	 ஊ்�பபிரிவு	 ெணியா்ளர்	 இலசபபிரியா	
ப்தா்ர்ொன	தொர்க்குற்ற	ஆ்தாைங்�ல்ளயும்	சனல்	
4இன்	ஆசிய	பிரிவு	ஊ்�வியைா்ளர்	போனார்்தன்	
மில்ைர்	 2013ஆம்	ஆணடு	 பவளிக்ப�ாணடு	வநதி	
ருந்தார்.

தொரின்	 பின்னைான	 த்தடு்தல்	 ைறறும்	 துபபுைவு	
என்்ற	தொர்லவயில்	சிறீைங்�ா	ெல்யினர்	ொரிய	
அ்ளவிைான	ெடுப�ாலை�ல்ள	தைறப�ாண்்தா�	
வும்,	 அவவாறு	 ப�ால்ைபெட்வர்�ளில்	 ெைர்	
சைைல்ந்தவர்�த்ள	எனவும்	அலனத்துை�	தொர்	
க்குற்றவியல்	 வழக்�றி்ர்	 யூலியன்	 தோவல்	
ப்தரிவித்திருந்தார்.
	 சிறுவன்	ொைசசநதிைனின்	இ்றந்த	புல�பெ	
்த்ல்த	ஆய்வு	பசய்்த	்த்வியல்	நிபுைர்	தெைாசிரியர்	
ப்ரிக்,	 சைைல்ந்த	 சிறுவன்	 எவவாறு	 அருகில்	
இருநது	 சு்பெட்ார்	 என்ெல்த	 ஆ்தாைங்�ளு்ன்	
வி்ளக்கியுள்ளார்.	 பிரித்்தானியாலவத்	 ்த்ளைா�க்	
ப�ாண்	குற்றத்	்த்யவியல்	நிபுைர்	தெைாசிரியர்	
பெௌண்ரும்	அ்தலன	உறுதிபெடுத்தியுள்ளார்.
	 ஐ.ோ	 அலைத்்த	 மூவர்	 ப�ாண்	 நிபுைர்	
குழுவும்	 70,000	 பொது	 ைக்�ள	 ெடுப�ாலை	
பசய்யபெடடுள்ளல்த	 உறுதிபெடுத்தியிருந்தது.	
விடு்தலைபபுலி�ளின்	அைசியல்	பிரிவுப	 பொறுப	
ொ்ளர்	ைறறும்	சைா்தானச	பசயை�ப	ெணிபொ்ளர்	
ஆகிதயார்	 சைைல்ந்த	 பின்னர்	 ெடுப�ாலை	
பசய்யபெட்	ஆ்தைங்�ளும்	உள்ளன.	இது	ப்தா்ர்	
ொன	ஆ்தாைங்�ள	ஐ.ோ	குழு,	அலனத்துை�	ைன்னி	
பபுசசலெ,	அலனத்துை�	ைனி்த	உரிலை�ள	�ண�ா	
ணிபெ�ம்	 என	 ெை	 அலைபபுக்�ளி்ம்	 உள்ள.	
அருட்தநல்த	 பிைான்ஸிஸ்	 தோசப	 �ாைாைல்	
தொனதும்	இதில்	அ்ங்கும்.

	 முன்னர்	 ஐ.ோ	
நிபுைர்	 குழுவில்	
ெணியாறறியவரும்	
உணலைக்கும்	 நீதிக்கு	
ைான	 அலனத்துை�	
ப ச ய ற தி ட ்	
அலைபபின்	 ெணிப	
ொ்ளருைன	 ேஸ்மின்	
சூக்�ாவும்	 பெருை்ள	
வான	 ஆ்தாைங்�ல்ள	
தச�ரித்து	வருகின்்றார்.	
	 	 அ ்த ா வ து	
ப ெ ரு ை ்ள வ ா ன	
ஆ்தாைங்�ள	தச�ரிக்�ப	

ெடடுள்ளது்ன்,	 அ்தற�ான	 உயிருள்ள	 சடசியங்�	
ளும்	உை�ம்	எங்கும்	ெைவி	வாழ்கின்்றனர்.	ஐ.ோவும்	
ெை	தீர்ைானங்�ல்ள	ப�ாணடு	வநதிருந்தது.
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மகள்வி:
 முள்ளிவாயககால் இைவழிப்பின் மபாது உங 
கள் மைதில் ம்தான்றிய எண்ஙகனை சில 
வரி களில் கூற முடியுமா?

பதில்:
	 எனக்கு	தொைாட்த்திலன	ெறறிய	ப்தளி	
வான	 அறிவு	 இல்லை.	 வன்னிபெகுதியில்	
2006	 இல்	 குடிதயறியிருநத்தன்.	 பின்னர்	
முளளிவாய்க்�ால்	 வலை	 பசன்்ற	 தொது	 ்தான்	
என்னுல்ய	 இனம்	 �ண	 முன்தன	 ஒவபவாரு	
நிமி்மும்	 அழிவல்நது	 பசன்்ற்தலன	
ொர்த்்த	 தொது	இந்த	 தொைாட்ம்	 நியாய	 ைான	
விடு்தலைப	தொைாட்ம்	என்்ற	ப்தளிவு	என்னுள	
நிைந்தைைா�	 ஏறெட்து.	 அவைத்ல்த	 ்தந்த	
வனுக்த�	அ்தலன	திருபபிக்	ப�ாடுக்�	தவணடும்	
என்்ற	பவறி	என்னுள	ஏறெட்து.	ோன்	அபதொது	
4	 ைா்த	 ல�க்குழநல்தயு்ன்	 இருந்தலையினால்	
என்	னாதை	ஒன்றும்	பசய்ய	முடியா்த	நிலையில்	
இருக்�	நிர்ெநதிக்�பெடத்ன்.

மகள்வி:
 இராணுவ கடடுப்பாடடின் கீழ மககள் 
வந்த மபாது உஙகள் மை நினல எவவாறு 
இருந ்தது?

பதில்:

	 என்னுள	அறிய	முடியா்த	ஒரு	குழபெமும்,	
என்னால்	 எனது	 இனத்திறகு	 ஒன்றும்	 பசய்ய	
முடியவில்லைதய	என்்ற	ல�யறு	நிலையிலனயும்	
உைர்நது	அழுல�	வந்தது்ன்.	சிங்�்ள	இைாணு	
வம்,	 �ருைா	 குழுக்�ளின்,	 இநதிய	 இைாணுவ	
அதி�ாரி�ளின்	 விசாைலை�ளும்	 பெண	 என்்ற	
நிலையில்	என்லன	மிக்�	அசசத்திறகு	உள்ளாக்கி	
யது.	எைது	குழநல்த�ள,	பெண�ள	என்று	வயது	
தெ்தமின்றி	ப�ான்றுவிடடு	எைது	இனத்தின்	பிை	
த்தின்	மீது	தை	18	2009	அன்று	ொல்	தசாறு	பசய்து	
சிங்�்ள	இைாணுவம்	ப�ாண்ாடிய்தலன	ொர்த்்த	
தொது,	 ோங்�ளும்	 சிங்�்ள	 தெரினவா்தத்திலன	
பவறறி	ப�ாணடு	எபதொது	எைது	பவறறியிலன	
ப�ாண்ாடுதவாம்	என்்ற	பவறி	என்னுள	ஏறெட	
்து.

மகள்வி:
 முள்ளிவாயககால் அவலம் நடநம்தறி 
11 வரு டஙகள் ஆகிய நினலயில் ்தாஙகள் ஓர் 
்தமிழர் எனும் வனகயில் ்தஙகள் எண்ம் 
அல் லது ஏககம் என்ை?

பதில்:
	 தொர்	சிங்�்ளவனால்	பவறறி	ப�ாள்ளபெ	
டடு	11	ஆணடு�ள	�்நதும்	எைது	்தமிழ்	இனம்	
எ்தலனயும்	பவறறி�ைைா�	சாதிக்�வில்லை.	இ்த	
லனப	ொர்க்கும்	பொழுது	2006ஆம்	ஆணடு	கிளி	
போசசி	 தசைன்	 உைவ�த்திறகு	 முன்னால்	 ஒரு	

வான்ளவான	 புல�பெ்ம்	 �ாடசிபெடுத்்தபெட	
்து	 நிலனவிறகு	 வருகின்்றது.	 அதில்	 ஒரு	
குழநல்த	 முளளுக்�ம்பியில்	 பிடித்துக்ப�ாணடு		
“அணைா	ைாதை	அக்�ாைாதை	தொரிலன	எம்மீது	
திணிக்�ாதீ	 ர்�ள”	 என்்ற	 வாச�ம்	 பசால்லிச	
பசன்்ற	 �ல்த	 11	 வரு்ங்�ள	 �்நதும்	 இன்றும்	
ப்தா்ர்	�ல்தயா�	உள்ளது	.
	 இ்தறகு	ோன்	பெரிது	நீ	பெரிது	என்்ற	தொட	
டியில்	எம்மினம்	சி்தறுணடு	கி்பெத்த	�ாைைம்	
ஆகும்.	 இனியாவது	 உளவீடடு	 தொடடியிலன	
விடடு	 எறிநது	விடடு	 ோம்	 ஒரு	 குழுவா�	 இல்	
ைாது	 ஒரு	 இனைா�	 பசயறெ்	 தவணடும்	 என	
அலனவலையும்	 தவணடுகின்த்றன்.	 இல்த	
்தவறும்	 சந்தர்பெத்தில்	 ப்தா்ர்நது	 	 வரும்	
ஒவபவாரு	சந்ததி	யிலனயும்	அழிவிலன	தோக்கி	
இடடுபசன்்ற	வை	ைாறறு	்தவறிறகு	அலனவரும்	
பொறுபொளியா�	இருபதொம்	என்ெது	உறுதி.
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மகள்வி:
 முள்ளிவாயககால் இைவழிப்பின் மபா 
து உஙகள் மைதில் ம்தான்றிய எண்ஙக னை 
சில வரிகளில் கூற முடியுமா?

பதில்:
	 இந்த	 இன	 அழிபலெ	 ்தாங்�ாது	 பொங்கி	
எழுந்த	 என்	 சத�ா்தை/சத�ா்தரி�ல்ள	 அழித்்தது	

ைடடும்	இல்ைாைல்	 பொது	 ைக்�ள�ல்ள	வஞச�	
ைா�	 ொது�ாபபு	 வலையத்துக்குள	 வைவலழத்து,	
திட்மிடடு	ெடுப�ாலை	பசய்யபெட்னர்.	இது	
வைைாறறு	ெக்�ங்�ளில்	ஓரு	அழியா்த	வடு.	்தமிழ	
னா�,	 �னைான	 இ்தயத்து்ன்	 வலி�ல்ள	 சுைநது	
நின்த்றன்.

மகள்வி:
 இராணுவ கடடுப்பாடடின் கீழ மககள் 
வந்த மபாது உஙகள் மை நினல எவவாறு 
இருந்தது?

பதில்:
	 உைர்வு�ல்ளயும்	உ்லை�ல்ளயும்		இழந	
்தது	ைடடும்	இன்றி	அவர்�ளின்	உயிலைப	தொன்	
த்றார்�ல்ளயும்	 இழந்தது	 தொ�	 எஞசியவர்�ள...	
அோல்த�ள	இல்லை!	 சு்தநதிை	 ஈழத்தில்	இருநது,	

அோல்த�ள	 ஆக்�பெட்வர்	 �ள.	 இன்று	 தவறு	
ோட்வர்�ள	 ்தத்து	 எடுக்கி்றார்�த்ளா....	 என	
நிலனத்த்தன்.

மகள்வி:
 முள்ளிவாயககால் அவலம் நடநம்தறி 
11 வருடஙகள் ஆகிய நினலயில் ்தாஙகள் ஓர் 
்தமிழர் எனும் வனகயில் ்தஙகள் எண்ம் 
அல்லது ஏக கம் என்ை?

பதில்
	 தீைா்த	வலி�ல்ள	சுைக்கும்	்தமிழனா�...	ஈழ	
்தா�த்ல்த	 ைடடும்	 இன்றி	 உயிலை	 எங்�ளுக்�ா�	
அர்பெணித்்த	 உ்றவு�ல்ளயும்	 ைனதில்	 ப�ாணடு,	
ோங்�ள	ப�ாண்	தோக்�த்ல்த	ை்றவாதிருபதொம்.	
அத்து்ன்	 ப்தா்ர்நது,	 நிதீலய	 பெ்ற	 தொைா்	
தவணடும்.

njhlu;e;J> epjPia ngw Nghuhl Ntz;Lk;

  kA+ud; rpthde;jd; Nehu;Nt

  fpwp];bdh kNdh

ehd; ngupJ eP ngupJ vd;w Nghl;bapy; 
vk;kpdk; rpjWz;L fplf;fpd;wJ

 முள்ளிவாயககாலில் இன்னும் உறங 
கா்த ஆன்மாககள் மகள்விகடகாை ஒரு மபாரா 
ளியின் பதில் 
 
மகள்வி: 
 முள்ளிவாயககால் இைவழிப்னப மநரில் 
கணடு அனுபவித்்த மபாது உஙகள் மைதில் 
ம்தான்றிய எண்ஙகனை சில வரிகளில் கூற 
முடியுமா?

பதில்	:
	 குறுகிய	நிைபெைபபு	ப�ாண்	பவள்ளாம்	
முளளிவாய்க்�ால்	 ெகுதியில்	 ைக்�ள	 ப்தால�	

அதி�ரித்்தது.	 	ொது�ாபபு	வையம்	என	அைசு	அறி	
வித்்த	அந்த	ெகுதியில்	்தான்	�ல்சியா�	ைக்�ளின்	
தெைவைம்	 ஆைம்ெைானது.	 	 அந்த	 ெகுதி�ளில்	
ொரிய	குணடுைலழ	பொழிந்த	ெடிதய			ெல்யினர்	
முன்தனறினர்.	 அந்த	 ெகுதியில்	 அ�பெட்	 ோம்		
உயிரு்ன்	இருபதொம்	என்று	நிலனக்�வில்லை.	
உைவு,	 	 குடிநீர்,	 	 இருபபி்ம்	 இல்லை.	 ெதுங்கு	
குழி�ளில்	்தான்	ெை	ைா்தங்�ள	�்ந்தது.	
	 ெதுங்கு	குழி		அலைக்	கூ்	சாக்கு	அல்ைது	
யூரியா	லெ�ளகூ்	இல்ைா்த	நிலையில்	பெண�ள	
அணியும்	சாறி�ல்ள		சிறு	சிறு	ெகுதியா�	பவடடி	
ல்தத்து	அல்ைது	முடிசசு	தொடடு	்தான்	ொது�ாபபு	
ைண	 அைண�ல்ள	 அலைத்து	 ைக்�ள	 	 உயிர்	
பிலழத்்தனர்...		

மகள்வி: 
 இராணுவ கடடுப்பாடடின் கீழ வந்த 
மபாது உஙகள் மை நினல எவவாறு இருந்தது?

பதில்: 
	 அலனவலையும்	 சுடடு	 விடுவார்�ள	 என	
ைனதில்	த்தான்றியது.	ஆனால்	உ்னடி	த்தலவயா�	
குடிநீர்	 ்தந்தார்�ள.	 பிஸ்�ட	 ்தந்தார்�ள.	 அது	 ஒரு	
வல�யில்	 ெடடினியில்	 இருநது	 மீணடு	 வந்த	
தொது	 ெயத்த்தாடு	 ப�ாஞச	 ஆறு்தல்	 இருந்தது.	
ைறு�ைம்	 யார்	 யார்	 வநது	 எங்�ல்ளப	 பிடித்து	

Ks;sptha;f;fhy; epidtiyfs;... 
jpUj;jzp; ( Nghuhsp ) yz;ld;

       த்தாடர்ச்சி 17ம் பககம்
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	 இயறல�	 எழில்	 ப�ாஞசும்	 கிளிபோசசி	
ைாவட்த்தின்	விோய�புைம்	கிைாைம்	எைது	வசிப	
பி்ம்.	 அபொ	 ஒரு	 தொைாளி	அம்ைா	 கிளிபோசசி	
ைத்திய	ை�ா	வித்தியாைய	ஆசிரிலய.	சிறுபிளல்ள	

ெைாயம்	 என்லன	 அம்ைா	 தினநத்தாறும்	 உநதுரு	
ளியில்	 சநதிைன்	 சர்வத்தச	 ொ்சாலைக்கு	 கூடடிச	
பசல்வதும்	பி்ன்பு	்தனது	ொ்சாலைக்கு	அலழத்துச	
பசல்வதும்	என்	வாழ்வின்	ெசுலை	நிலனவு�ள.	
	 சிறீைங்�ா	 ெல்யினரின்	 ப�ாலை	 பவறி	
த்்தனைான	ஆக்கிைமிபபு	ே்வடிக்ல�யினால்,	2008	
பசப்ம்ெர்	ேடுபெகுதியில்	கிளிபோசசி	ெகுதிலய	
விடடு	 பவளிதயறி	 ைக்�ளு்ன்	 ைக்�்ளா�	 ோங்�	
ளும்	விசுவைடு	பிைத்தசத்ல்த	தோக்கி	ே�ர்	நத்தாம்.
	 சிறீைங்�ா	 இைாணுவத்தின்	 இல்வி்ா்த	
எறி�லை	 வீசசும்,	 அதிேவீன	 மிக்,	 கிபிர்	 தொர்	
விைானங்�ளின்	குணடு	வீசசுக்�ளும்	ப்தா்ை	இ்ம்	
பெயர்வு�ளும்	 ப்தா்ைைாயின.	 ோங்�ள	 வலை	
்ர்ை்த்தில்	இருந்த	இந்த	�ாைபெகுதியில்	எனது	
ெளளித்	த்தாழி	நிைா	்தனது	அபொவு்ன்	ோங்�ள	
இருந்த	ப�ாட்ல�க்கு	வநதுவிடடு	தொனவள.

	 ்தாங்�ள	 புதுைாத்்த்ளனில்	 இருபெ்தா�	
பசான்னாள.	 அடுத்்தோள	 வந்த	 பசய்தி	 உயிர்	
ேடுங்�	லவபெ்தாய்	இருந்தது.	இன்றுவலை	ை்றக்�	
முடியா்த	என்	இனிய	த்தாழி.....	அபெகுதி	தோக்கிய	
சிறீைங்�ா	ெல்�ளின்	எறி�லைத்	்தாக்கு்தலினால்	
அவ்ளது	குடும்ெத்தில்	நிைா,	அவ்ளது	்தங்ல�	ேடச	
த்திைா,	 அவ்ளது	 அம்லையா,	 ைாைா	 என	 அலன	
வருதை	உ்ல்	சி்தறி	ெலியாகி	விட்னர்.	அவ்ளது	
அம்ைா	ெைத்்த	�ாயங்�ளு்ன்	உயிர்	்தபபினர்.
	 நிைா..அவள	 குடும்ெம்..	 அந்த	 இழபபு.	
அந்த	வயதிதைதய	என்னுள	ஆழப	ெதிநது	தொனது	
….	இபெடி	எத்்தலன	எத்்தலன	நிைாக்�ள..இன்னும்	
நீதிக்�ாய்	எங்கும்	ஆத்ைாக்�்ளாய்	...
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	 ோங்�ள	சுவிறசர்ைாநதில்	வாழ்கின்த்றாம்.	
ஆனால்	எங்�ள	பசாந்த	ைண	2009	இன்	தை	ைா்தம்	
சிறீைங்�ா	 அைசின்	 ஈவிைக்�ம்	 அற்ற	 ்தாக்கு்தைால்	
தெைவைத்ல்த	 �ண்து.	 அல்த	 எணணி	 பசய்வ	
்தறியாது	துடித்த்தாம்.	இந்த	உைகில்	இபெடி	ஒரு	
இைக்�ைற்ற	 �ணமூடித்்தனைா�	 ்தாக்கு்தலைத்	
ப்தாடுபதொலை	 தோக்கி	 நிறுத்து	 எனச	 பசால்ை	
ஒருவரும்	இல்லைதய	 என்்ற	 ஏக்�த்து்ன்	 என்ன	
எங்�்ளால்	முடியும்	என	எம்லை	ோதை	த�ட்ெடி	
வீதியில்	கூட்ைா�க்	கூடி	குைல்	ப�ாடுக்�	ைடடும்	
முடிந்தது.	 அந்தக்	 குைலும்	 எவர்	 பசவி�ளுளளும்	
பு�வில்லை.	
	 வயது	 தவறுொடு	 இன்றியும்	 ொல்	 தவறு	
ொடு	இன்றியும்	வன்னியின்	கிழக்குக்	�லைதயாைம்	
்தமிழினப	 தெைழிலவ	 ப�ாண்்தா�	 அன்ல்றய	
பொழுது�ள	�ாைபெட்ன.	ைக்�	ல்ள	ொது�ாபபு	
வையம்	 தொங்�ள	 எனச	 பசால்லி	 விடடு	 அைச	
ெல்யினர்	 �்ைாலும்.	 ்தலையாலும்	 வானாலும்	
குணடு�ல்ள	 பேருபபு	 ைலழபயனப	 பொழிநது	
ப�ான்்றழித்்தார்�ள.	அங்கு	என்ன	ே்க்கின்்றப்தன	
ோ்ளாந்தம்	அறிநது	ப்தரிந்தவர்�ளு்னும்	எதுவும்	
தெசாைல்	துயர்	சுைந்த	பேஞசு்னும்	இந்த	உை�	

ோடு�ள	உண	லையில்	அங்த�	என்ன	ே்க்கி்றப்தன	
அறிநதும்	அலைதியாய்	இருபெல்தக்	 �ணடு	சின	
த்து்னும்	இருநத்தாம்.	
	 ஒன்று	 ைடடும்	வி்ளங்கியது	 உளளூர்	 ைற	
றும்	 ென்னாடடு	 ப்தாணடு	 நிறுவனங்�ல்ளயும்	
பவளிதயறறி	 விடடு	 சாடசி�ள	 அற்ற	 தொலை	
பசய்கின்்றனர்.	 இ்தன்	 மூைம்	 இந்தக்	 �ாைத்தில்	
உைகின்	ஓர்	ெகுதியில்	சிங்�்ளப	தெரினவா்த	அைசு	
திட்மிடடு	 ்தமிழினத்ல்த	 அழிக்கி்றது.	 ஆனால்	
இந்தப	 தெைழிவால்	 ைடடும்	 இைங்ல�த்	 தீலவ	
அலைதி	ப�ாள்ள	லவக்�	முடியாது.	
	 இன்று	 ெதிபனாரு	 ஆணடு	 �்நது	 விட	
்து	 இந்த	 நிலையிலும்	 ்தமிழர்	 ்தங்�ளின்	 இை	
க்ல�	தோக்கிப	ெயணிக்கின்்றனர்.	்தமிழரின்	ஆழ்	
ைன	விருபபு	நில்றதவறும்	வலை	அவர்�ள	தொைா	
டுவார்�ள.	ொல்த	ைா்றைாம்	இைக்கு	ஒன்று	்தான்.	
இந்த	உை�ம்	 ்தமிழர்	 த�ாரும்	 நீதியான	அைசியல்	
உரிலைலய	 ஒரு	 ோள	 ஏற்றா�	 தவணடும்.	 ்தங்	
�ல்ள	 அழிக்கின்்றனர்	 எனதவ	 எங்�ல்ளப	 ொது	
�ாக்�	 ோங்�ள	 ெல்யா�த்	 திைணத்ாம்	 என்்ற	
்தமிழலை	 அவர்�ளின்	 ொது�ாபபு	 உறுதிபெடு	
த்்தா்த	 நிலையில்	தெைழிலவ	பசய்து	மு்க்குவது	

சிங்�்ளப	 தெரினவா்த	 அைசுக்கு	 நிைந்தை	 பவற	
றியல்ை.	 இ்தலன	 பசாந்த	 ைணணில்	 இன்றும்	
தொைாடும்	 ைக்�ள	 பவளிபெடுத்தி	 நிறகின்்றனர்.		
்தமிழலை	அழித்து	நீங்�ா்த	துயலை	ஏறெடுத்திதயார்	
அவர்�ளின்	 அைசியல்	 உரிலைலயக்	 ப�ாடுக்�ாது	
அவர்�ல்ள	பவல்ை	முடியாது.	அன்ல்றய	ோளின்	
துயலை	 எணணுல�யில்	 ைனதில்	 இபெடிப	 ெை	
வருவது	இயல்ொன்தா�த்	ப்தரிகின்்றது.	
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ப்தாலைதெசியினூ்ா�	எறி�லை�ல்ள	துல்லிய	
ைா�	ைருத்துவைலன	மீது	திருபபியிருக்கி	த்றாம்	
என்ெல்த	 புரிநது	 ப�ாண்பின்	 அந்த	 முயற	
சி�ல்ள	ல�விட்ார்	அந்த	அதி�ாரி.	அவர்�்ளது	
்தாக்கு்தல்�ள	 அ்தன்	 மூைம்	 பசறிவாக்�பெட்	
தொது	ஒரு	்தாதியும்	�்லையின்	தொது	�ாயைல்	
நது	அந்த	இ்த்திதைதய	ப�ால்ைபெட்ார்.
	 �்லையில்	 இருந்த	 ்தமிழீழ	 ைருத்துவக்	
�ல்லூரி	 தொைாளி	 ைருத்துவர்	 திருைதி.	 �ைலினி	
அவர்�ள	 முளளிவாய்க்�ால்	 சத்திை	 சிகிசலசக்	
கூ்த்தில்	லவத்து	எறி�லை	வீசசில்	வீைசசாவல்	
ந்தார்.	 ைக்�ளுக்�ான	 ைருத்துவ	 தசலவயில்	
இருந்த	 லவத்தியர்	 சிவைதனா�ைன்	 அவர்�ள	
ப�ாத்துக்	 குணடு�ளுக்குப	 ெலியாகிபதொனார்.	
மூத்்த	 ைருத்துவப	 தொைாளி�ள	 இல்றபயாளி,	
பசவவானம்	 �்லையில்	 இருந்தெடி	 வீைசசாவ	
ல்நது	தொனார்�ள.	இவவாறு	வீைசசாவல்ந்த	
ைருத்துவ	 தொைாளி�ள	 அதே�ர்.	 பொஸ்ெைஸ்	
எரிகுணடு�ள,	ப�ாத்துக்	குணடு�ள,	ஆர்.பீ.ஜீ	எறி	
�லை�ள,	ஆடைறி	வீசசுக்�ள,	விைானத்	 ்தாக்கு	
்தல்�ள	�ணணுக்குத்	ப்தரிந்த	�்றெல்க்	�பெ	
ல்�ள	ஏவிய	குணடு�ள	வீழ்கின்்ற	நிைலை�ளில்	
�ாபபுக்�ள	 அற்ற	 சூழலில்	 ைருத்துவைலன�ள	
இயங்கிக்	 ப�ாணடு	 இருந்தன.	 அங்கு	

பவடிக்�ாைல்	 �ாலில்	 பசருகிய	 நிலையில்	
இருந்த	ப�ாத்துக்	குணடு,	ஆர்.பீ.ஜீ	குணடு�ல்ள	
பெரும்	 ஆெத்துக்கு	 ேடுவில்	 புதுைாத்்த்ளனில்	
பவடடிய�றறி	 உயிர்	 �ாக்கும்	 ெணி�ல்ள	
நில்றதவறறினார்�ள.

 (ஆர்.பீ.ஜீ ்தாககு்தலுககு உள்ைாை தபண 
்தற்தபாழுதும் உயிர் வாழகிறார்)

	 இைவு	 ெ�ைா�	 ெல்ைாயிைக்�ைக்�ான	
�ாயங்�ளுக்கு	 ைருத்துவச	 சிகிசலச�ள	
ே்நது	 ப�ாணத்	 இருந்தன.	 ெ�லில்	 பெண	
ைருத்துவர்�ளும்	 இைவில்	 ஆண	 ைருத்துவர்	
�ளும்	 ெணியில்	 இருந்தார்�ள.	 ஏபனனில்	
இந்த	 ைருத்துவர்�ள	 ்தைது	 குழநல்த�ல்ள	
இைவில்	 ெைாைரிக்�	 பசல்ை	 தவணடும்.	 இ்ம்	
பெயர்வு�ளில்	 ைருத்துவர்�ளின்	 குடும்ெங்�ள	
்தங்�ல்ளத்	்தாங்�த்ள	உ்தவி�ளின்றி	ே�ர்த்்த	தவ	
ணடிய	நிலை	ஏறெட்து.
	 ைருத்துவைலனக்குள	 ைருத்துவ	 ஆ்ள	
ணியினர்	 �ாயைல்நது	 தோயா்ளர்�்ளா�	 ெைா	
ைரிக்�பெ்த்	ப்தா்ங்கினர்.	ெைர்	பின்னர்	வீைசசா	
வல்நது	 தொனார்�ள.	 அதுவலை	 �டினைா�	
உலழத்்த,	 ்தனது	 மூன்று	 குழநல்த�ல்ளயும்	
குணடுவிசசில்	 ெலிப�ாடுத்்த,	 ைருத்துவர்	
இலசவாைன்	்தனது	ப்தால்	என்பு	முறிவு்ன்	
ைற்றவர்�ளின்	சுலை	�ல்ள	நிலனத்து	சயலனட	
குபபிலயக்	�டித்து	வீைசசாலவத்	்தழுவிக்	ப�ாண	

்ார்.
	 �ாயைல்ந்த	நிலையிலும்	ைருத்துவர்�ள	
ைற்றவர்�ளின்	உயிர்�ாபெ்தற�ா�	�டடு�த்ளாடு	
பசயறெடடுக்	ப�ாணடிருக்கின்்றார்�ள.	 ச�ைருத்	
துவ	 ஆ்ளணி�ள	 வீழ்நது	 ப�ாணடிருக்�	 ஆண	
பெண	 ைருத்துவ	 ஆ்ளணி	 ்தங்�்ளது	 உயிர்�ள	
மீது	 எந்த	 �வனமுைறத்றாைாய்	இயநதிைங்�்ளா�	
தவலை�ல்ளக்	�வனித்துக்	ப�ாண்து.	உ்ைங்	
�ல்ள	 அ�றறுவதில்	 ஈடுெட்	 ்தமிழீழக்	 �ாவல்	
துல்ற	 பசயலிழநது	 தொ�	 ைருத்துவைலன�ள	
உ்ல்�்ளால்	நிைம்ெத்	ப்தா்ங்கியது.	இபெடியா�	
தை	 ைா்தம்	 15ம்	 தி�தியு்ன்	 ைருத்துவ	 ஆ்ளணி	
�ளின்	 பசயறொடு�ள	 அலனத்தும்	 முடிவுக்கு	
வநது	விடுகி்றது.

 “எைது கடனமகனை நான் இறுதி 
வனர நினறமவற்றுமவன்; உஙகைது கடனம 
கனை நீஙகள் உஙகைது மககளுககாக நினற 
மவற்றுவீர்கள் எை முழுனமயாக நம்பு 
கிமறன்” என்று இறுதிச் சநதிப்பில் மகட டுக 
தகாணட ்தமிழீழ ம்தசியத் ்தனலவர் அவர் 
களின் நம்பிகனகனய இறுதிகக்ம் வனர 
காப்பாற்றியது ்தமிழீழ மருத்துவக குழாம்.

இறுதிவனர உறுதியுடன்  ... த்தாடர்ச்சி...



2002இல்	 சர்வத்தச	 �ண�ாணிபபு்னும்	
எணணிை்ங்�ா	 சர்வத்தச	 அைச	 சார்	

ெற்ற	நிறுவனங்�ளு்னும்	வன்னியில்	ஆைம்பித்்த	
தொர்	 நிறுத்்த	 ஒபெந்தமும்	 சைா்தான	 தெசசுவார்	
த்ல்த�ளும்,	 	5	வரு்ங்�ளில்	இ்பபெயர்வு�ளும்	
ெதுங்கு	குழி�ளும்	ஆ�	ைாறியது.
	 ப�ாலை�ள	 பசய்வ்தறகு	 வசதியா�	 2009	
ஏபபிைலில்	ைாறி	ைாறி	மூன்று	“ொது�ாபபு	வையங்	
�ள”	த்தான்றின.	ப்தா்ர்நது	தை-17-18	�ளில்	பசல்	
துணடு�ல்ள	உ்லில்	எங்கும்	்தாங்கியெடி	பவளி	
தயறிய	வன்னி	ைக்�ள	முளளுக்�ம்பி	தவலிக்குள	
அல்பபு.	 பி்றகு	 என்ன?	 �ாைாைல்	 ஆக்�பெடு	
்தலும்,	 ொலியல்	 வன்புைர்வு�ளும்,	 வழக்கு�ள	
இன்றி	ெை	ஆணடு�ள	சில்றயிலும்	அ�தி	்தஞசம்	
த்தடி	 ஓடியவர்�ளும்	 மிரு�ங்�ள	 தொல்	 பவளி	
ோடு�ளில்	துன்புறுத்்தபெடு்தலுைா�	ப்தா்ர்	கி்றது	
எைது	வாழ்க்ல�.
	 பூத�ா்ள	சக்தி�ளின்	ேன்லைக்�ா�,	உரிலை	
�ள	ெறிக்�பெடடு,	உை�தை	பு்றம்	்தளளும்	பெரிய	
பவாரு	ைக்�ள	ப்தாகுதிக்குள	இன்று	ஈழத்	்தமிழரும்	
இலைநது	விட்ார்�ள.	ோம்	என்ன	பசய்யைாம்?
	 எம்ைவர்	 ைத்தியில்	 உள்ள	 உைர்வா்ளர்	
�ளின்	பசயறொடு�ள	இன்று	ெை	்த்ளங்�ளில்	விரிவ	
ல்நதுள்ளன.	 ைனி்தாபிைான	 பசயறொடு�ளில்	
தைாசைா�	ொதிக்�பெட்வர்�ளுக்கு	உ்தவிக்	�ைம்	
நீடடுவதில்	 இருநது	 ெளளிக்கூ்ங்�ள,	 லவத்திய	
சாலை�ல்ள	 சீைலைபெது	 வலை	 இது	 நீளகி்றது.	
ப்தா்ரும்	 உரிலை	 மீ்றல்�ல்ள	 ஆவைபெடுத்தி	
ஐ.ோவிலும்	ஏலனய	அதி�ாை	லையங்�ளிலும்	அறி	
வூடடும்	தவலைலயயும்	பசய்கித்றாம்.
	 தொர்குற்றம்,	இனவழிபபு	சார்ந்த	வழக்கு�	
ல்ள	உைப�ங்கும்	அவறல்ற	வழக்கு�்ளா�	ஏறகும்	
நீதிைன்்றங்�ளில்	முன்பனடுக்�	 தவணடும்	 என்று	
முலனெவர்�ளும்	 எம்மில்	 உள்ளார்�ள.	 பூத�ா்ள	
அைசியல்	சூழலில்	ைாற்றம்	வரும்	தொது	்தாய�ம்-
த்தசியம்-சுயநிர்ையம்	 (்தாத்தசு)	 சாத்தியம்.	 அது	
வலை		இல்த	உயிதைாட்த்து்ன்	ோம்	லவத்திருக்�	
தவணடும்	 என்று	 சிநதிபெவர்�ளும்	 எம்மி்ம்	
உணடு.
இவவாறு	 ோம்	 ெை	 ்த்ளங்�ளில்	இயங்குகித்றாம்.	
இத்்த்ளங்�ளில்	 இயங்குெவர்�ள	 எல்தைாருக்கும்	
தொதிய்ளவு	ஒத்தியங்கும்	பசயறொடு�ள	இல்லை	
என்்ற	ைனக்குல்றயும்	உணடு.

பூமகாை அரசியல் த்தளிவின் ம்தனவ 
	 எங்கும்	 தொைதவ	 ேைக்குளளும்	 �ருத்து	
தவறுொடு�ள	 இருபெது	 ஒன்றும்	 பெரிய	 தீலை	
யல்ை.	 �ருத்து	 தவறுொடு�ளுக்குள	 இருநது்தான்	
பெரும்	சக்தி�ள	பவளிபெடும்.	்தாய�	ஈழத்்தமிழர்	
ைத்தியிதைா	 அல்ைது	 புைம்	 பெயர்	 ஈழத்்தமிழர்	
ைத்தியிதைா	இனிவரும்	சந்ததி�ளில்	அபெடிபயாரு	
சக்தி	 எழும்பும்	 சாத்தியங்�ள	 நிசசயம்	 உணடு	
உணடு.	அவவாறு	எழும்பும்	சக்திக்கு	பூத�ா்ள	அை	
சியல்	ப்தளிவு	இல்ைாவிட்ால்….

 ்தமிழர் ஒருனமனய முன்னிறுத்தி வைர் 
ந்த ்தமிழ ம்தசிய கூடடனமப்பு இன்று ்தமிழரின் 

எதிரியாக தசயற்படுகிறது. இது இன்று த்தளி 
வாக த்தரிகிறது. 2009	 �ாை�ட்த்திலும்	 இது	
ப்தளிவா�தவ	ப்தரிந்தது.	இருநதும்	அது	நிலைத்து	
நிறெ்தறகு	 �ாைைம்	 பூத�ா்ள	 அைசியல்	 ப்தளிவு	
எைக்கு	 இல்ைா்தத்த.	 அத்தாடு	 இது	 ்தமிழரின்	
கூடடு	 என்்ற	 �ருத்்தாக்�ம்	 ்தமிழர்	 ைனதில்	 ஆழ	
ைா�	 தவரூன்றி	 விட்தும்	 ஒரு	 �ாைைம்.	 அல்த	
ைாறறுவ்தறகு	 �ாைம்	 த்தலவ.	 அந்தக்	 �ாைத்தில்	
அதி�ாை	 சக்தி�ள	 இல்த	 ்தைது	 �ருவியா�	 ல�யா	
ணடு	வருகி்றார்�ள.

	 இது	 தொைத்்தான்	 பூத�ா்ள	 அைசியலை	
புரியாது	 இனிவரும்	 �ாைத்தில்	 வ்ளரும்	 ்தமிழர்	
ஒறறுலையும்	இருக்கும்.	இபெடி	வ்ளரும்	ஒரு	அலை	
பபும்	்தமிழர்	எதிரியா�	ஒரு	�ாைத்தில்	பசயறெடும்	
சாத்தியம்	அதி�ம்.	இவவாறு பூமகாை அரசியல் 
புரி்தலின்றி உருவாகும் ்தமிழர் ஒற்றுனம பற்றி 
நாம் பயத்துடனும் சநம்தகத்துடனுமம அணுக 
மவணடும். ஏதைனில் ஆழமாை பூமகாை அர 
சியல் விைககம் அற்று வைரும் ஒற்றுனம 
பூமகாை சகதிகளின் கருவியாக மாற் றப்படும் 
சாத்தியம் அதிகம். பூமகாை சகதிகளின் ஒரு 
அம்சம்்தான் ஐ.நாவும் என்பன்த ஏற்றுக தகாள் 
ளும் புரி்தலுககு தபரும்பான்னம ்தமிழர் இன்று 
கூட வர முடியாதுள்ைைர். சில மவனலகளுககு 
ஐ.நா சாத்தியமாக இருந்தாலும் ஐ.நானவ நம்பி 
வைரும் ஒரு ்தமிழர் கூடடு மமமல தசான்ை 
கார்ஙகளுககாக அபாயமாைது.
 

	 தைதைாட்ைா�	 பூத�ா்ள	 அைசியலை	
ெறறி	 ஈழத்்தமிழருக்கு	 ஓை்ளவு	 ப்தரியும்.	 ஆனால்	
ஆழம்	புரியாது.	அணலையில்	இைத்தீன்	அபைரிக்�	
வைைாறறு	 நூல்	 ஒன்ல்ற	 ெடித்்த	 ஒரு	 ஈழத்்தமிழர்	
பசான்ன	 ஒரு	 வார்த்ல்த	 பூத�ா்ள	 அைசியலின்	
ஆழத்ல்த	 உைர்த்தி	 நிறகி்றது.	 அவர்	 இைத்தீன்	
அபைரிக்�	 வைைாறல்ற	 ெடித்துவிடடு	 அது	 ஈழத்	
்தமிழர்	 வைைாறறின்	 ப�ாபபி	 தெஸ்ட	 (Copy-Paste)	
என்று	 விெரித்்தார்.	 எைக்கு	 ே்ந்தது	 ஏ்றக்குல்றய	
அத்த	 தொை	 ெை	 ைக்�ளுக்கும்	 ே்நதிருக்கி்றது	
என்்ற	உணலைலய	ோம்	உளவாங்�	தவணடும்.
	 இன்னுபைாரு	 உ்தாைைம்.	 சைா்தான	 ஒப	
ெந்த	 �ாைத்தில்	 விடு்தலைபபுலி�ளுக்கு	 எதிைா�	
எத்்தலன	 பசய்தி�ளும்	 அறிக்ல��ளும்	 ஐ.ோவில்	
இருநது	வந்தன	என்று	சிநதித்து	அத்்தலன	அறிக்ல�	
�ள	 ஐ.ோவில்	இருநது	 வல்ைைசு�ளின்	 ப�ாடுலை	
�ள	 ெறறி	 வந்தனவா	 என்று	 ஒபபிட்ால்	 ஐ.ோ	
என்ெது	 எது	 என்று	 புரியும்.	 தைறகுை�	 நிதியு்ன்	
இயங்கும்	 அைச	 சார்ெற்ற	 அலைபபுக்�ளும்	
இ்தறகு	விதிவிைக்�ல்ை.	அலவ	சிறீைங்�ா	அைலச	
�டுலையா�	சாடினால்	ோம்	ைகிழ்கித்றாம்.	அலவ	
வல்ைைசு�ல்ள	சாடினால்	அவர்�ளுக்கு	நிதி	கில்	
க்�ாது	 என்ெது்தான்	 உணலை.	 இம்ைாதிரி	 அ�ப	
ெடடு	கி்க்கும்	அலைபபு�ளின்	பின்னணிலயயும்	

ோம்	புரிநது	ப�ாள்ள	தவணடும்.	அவர்�	ல்ள	எைது	
த்தலவக்கு	 ோம்	 ல�யா்ளைாம்.	 ஆனால்	 அலவ	
ேைது	தொைாட்	த்தாழலை	சக்தி�ள	அல்ை	என்்ற	
உணலைலய	புரிநது	ப�ாள்ள	தவணடும்.

இன்யா்த சந்ததிகள்
	 இலவபயல்ைாவறறிறகும்	தைைா�,	வைைா	
றும்	அைசியல்	ப்தளிவும்	அடுத்்தடுத்்த	்தலைமுல்ற	
�ல்ள	 அல்வ்தற�ா�,	 ஈழத்்தமிழர்	 சந்ததி�ள	
இல்தய	 ப்தா்ர்	 உலையா்ல்�ள	 அதி�ைா�	
த்தலவ.	முக்கியைா�	முளளிவாய்�ால்	�ண்	ஈழத்	
்தமிழர்	 சந்ததிக்கு	 ஒரு	 அபூர்வைான	 அனுெவம்	
இருக்கி்றது.	 வ்ளரும்	 சந்ததிக்கு	 முக்கியைா�	
பவளிோடு�ளில்	 வ்ளரும்	 சந்ததிக்கு	 அொைைான	
�ல்வி	 வசதி�ளும்	 த்த்லுக்�ான	 தி்றலை�ளும்	
இருக்கி்றது.	 இன்று	 இலவயிைணடும்	 இலைய	
வில்லை.	பெறத்றார்	பிளல்ள�ள	ைட்த்தில்	கூ்	
இலையவில்லை.	 இைணடும்	 இலைநது	 த்தடி	
னால்	 வைைாறறு	 அறிவும்	 பூத�ா்ள	 அைசியல்	 அறி	
வும்	 சமூ�த்தில்	 வ்ளரும்.	 அதுதவ	 விடு்தலைக்கு	
மு்தல்ெடி.

மககள் சகதி
	 இன்று	 உை�த்துக்கு	 பூத�ா்ள	 அைசியலை	
�றபிபெவர்�ளில்	அதி�ம்	அறியபெட்வர்	தோம்	
பசாம்ஸ்கி.	 அவருல்ய	 எழுத்துக்�ளும்,	 தெசசுக்	
�ளும்	நூல்�ளும்	பிைமிபலெ	்தருெலவ.	அது	ைடடு	
ைல்ை	அவலைப	ெறறிய	எழுத்துக்�ளும்	நூல்�ளும்	
கூ்	 ஏைா்ளம்.	 ”ைக்�ள	 சக்திதய	 உைகின்	 இைண	
்ாவது	வல்ைைசு”	என்்ற	அவர்	விெரித்திருக்கி்றார்.
	 ைக்�ள	சக்தியின்	தைலும்	ைக்�ள	்தைக்கு	எது	
ேன்லையானது	என்்ற	சிநதித்து	ப்தளியும்	ைக்�ளின்	
வல்ைலை	தைலும்	அவர்	அொை	ேம்பிக்ல�	லவத்தி	
ருக்கி்றார்.	ைா்றா�	எைது	�ைாசசாைங்�ளிலும்	சினி	
ைாக்�ளிலும்	 ்தலைவர்�ளுக்கு	 அெரி்த	 ைதிபபு	
ப�ாடுத்து	ைக்�ல்ள	ைாநல்த�்ளா�	சித்்தரித்து	ைக்�	
ளின்	சிநதித்து	பசயறெடும்	தி்றலன	இலவ	பெரிது	
ெடுத்துவத்த	 இல்லை.	 ைக்�ல்ள	 வழிே்த்துவ	
்தறகும்	அவர்�ளுக்கு	உ்தவி	பசய்வ்தறகு	ைட	டுதை	
்தலைவர்�ள	உருவாவதில்லை.
 
மககளின் கருத்துககனை மதித்து அவர்கனை 
ஊககுவித்து தசயற்பட னவப்பவர்கமை ்தனலவ 
ர்கள். இம்மாதிரியாை ்தனலவர்கள் இன்று 
எம்மத்தியில் ம்தனவ. விடு்தனலப்பு லிகளின் 
்தனலவர் அவவாறு ்தம்னம தசயற்பட னவத்்தார் 
என்று பல தபண மபாராளிகள் என்னிடம் 
தசால்லியிருககிறார்கள்.

மபாராடட மநாககம்
	 உைகில்	இயங்கும்	அைசு�ளின்	்தன்லைலய	
தோக்கும்	 தொது	 ்தமிழீழ	அைசு	 ைடடுதை	 எழுசசி	
்தரும்	 தோக்�ைா�	 இருக்�	முடியாது.	 நீண்	 �ாை	
தோக்கில்	 ோம்	 எல்த	 தோக்கி	 தொைாடுகித்றாம்	
என்்ற	ப்தளிவும்	எைக்கு	த்தலவ.	தோம்	பசாம்ஸ்கி	
“வருங்�ாை	அைசு”	என்்ற	ஒரு	நீ்ளைான	ஆக்�த்தில்	
மூன்று	 வி்தைான	 அைசு�ல்ள	 ெறறி	 விெரிக்கி்றார்.	
1930�ளில்	 தெசபெட்	 “்தாைா்ளவா்த	 அைசு”,	 இை	
ண்ாம்	 உை�	 தொருக்கு	 பின்னர்	 பிைெை	 ைல்ந்த	
“அைச	 தசாசலிசம்	 ைறறும்	 அைச	 மு்தைாளித்துவம்”,	
ைறறும்	அவர்	முன்லவக்கும்	 “்தாைா்ளவா்த	 தசாசலிசம்	
அல்ைது	ெைைான	ைத்திய	அைசற்ற	ைக்�ள	ஆடசி”.	
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�ல்ள	 ஏவிக்ப�ாணடிருந்தார்�ள.	 லவத்தியசாலை	
லயச	சுறறிலும்	ப்தாலைவில்	ெைவைா�	குணடு�ள	
வீழ்நது	 பவடித்துக்	 ப�ாணடிருந்தன.	 எறி�லை	
ஒன்று	லவத்தியசாலைக்கு	அருகில்	வீழ்நது	பவடி	
த்்தல்தயடுத்து	ோனும்	தவறு	சிைரும்	அங்கு	ஓடிச	
பசன்று	 ொர்த்த்தாம்.	 எறி�லை	வீழ்நது	 பவடித்்த	
இ்ங்�ள	 எபெடி	 இருக்குதைா	 அத்த	 தொன்று	
்தான்	அந்த	இ்மும்	சின்னாபின்னைாகிக்	கி்ந்தது.	
அைங்த�ாைைான	 அந்த	 இ்த்தில்	 அந்தத்	
்தநல்தயும்	 ்தாயும்	 ெைத்்த	 �ாயங்�ளு்ன்	 இ்றநது	
கி்ந்தார்�ள.	அல்தவி்	உ்ல்	ஒன்று	சி்தறிய்தறகு	
அல்யா்ளைா�	அவயவங்�ள	வீசி	எறியபெடடுக்	
கி்ந்தன.	 ்தலைமுடியு்ன்	 �ாைபெட்	 ஒரு	
்தலைப	 ொ�த்ல்த	 லவத்துத்்தான்	 அந்தத்	 ்தாய்	
்தநல்தயரு்ன்	இருந்த	ை�த்ள	உ்ல்	சி்தறிப	ெலி	
யாகினார்	 என்ெல்தக்	 �ண்றிநத்தாம்.	 அந்தக்	
ப�ாடடிலுக்கு	அருகில்	இருந்த	ெலன	ைைங்�ளும்	
குணடுச	 சி்த்றல்�ளின்	 சீற்றத்திறகு	 ஆ்ளாகியிரு	
ந்தன.	எறி�லை	்தாக்கிய	அந்த	ப�ாடடில்	வீடடின்	
்தைபொள	 துணடு�ளும்	 ஏலனய	 பொருட�ளின்	
சி்த்றல்�ளும்	அந்த	ைைங்�ளில்	ப்தாங்கிக்	ப�ாண	டி	
ருந்தன.	 அவறறுக்கில்யில்	 ஒரு	 ைனி்தக்	ல�யும்	
�ாைபெட்து.
	 அதில்	 �ட்பெடடிருந்த	 நூல்்தான்	 அந்தச	
சம்ெவத்தில்	உ்ல்	சி்தறிப	தொன	பெணணின்	ல�	
என்று	 அல்யா்ளம்	 �ாடடியது.	 ்தாய்	 ்தநல்தயர்	
இ்றநது	விட்ார்�ள.	உ்ல்	சி்தறிய்தனால்	சத�ா்தரி	
லயக்	�ாைவில்லை.	வீடல்	பேருங்கி	வந்த	தொது	
ை�ன்	 ல��ள	 �ால்�ளில்	 ெடு�ாயைல்ந்தார்.	
பவளியில்	 வீழ்நது	 கி்ந்த	 அவலைத்	 தூக்கி	 எடுத்	
்தவு்ன்	அவர்	ையங்கிப	தொனார்.	அவசை	அவசை	
ைா�	 அருகில்	 இருநது	 லவத்தியசாலைக்குக்	
ப�ாணடு	 பசன்த்றாம்.	 ஆனால்	 அங்கு	 ைருநது	
வசதி�ள	இருக்�வில்லை.	மு்தலு்தவியா�	ல�யில்	
அ�பெட்	 சீலைத்	 துணடு�ளினால்	 �டடு	 தொ்	
பெட்து.	 அ்தனால்	 இைத்்தப	 பெருக்ல�த்	 ்தடுக்�	
முடிநதிருந்தது.	 	 அந்த	 தேைம்	 சர்வத்தச	 பசஞசிலு	
லவக்	 �பெல்	 ெடு�ாயைல்ந்தவர்�ல்ள	 ஏறறிச	
பசல்வ்தற�ா�	வநது		அந்தப	ெகுதி	�்ற	ெைபபில்	
ேங்கூைம்	ொய்சசி	இருந்தது.	ஏலனய	�ாயக்	�ாைர்�	
ளு்ன்	அந்த	இல்ள்லனயும்	நிலனவிழந்த	நிலை	
யில்		அந்தக்	�பெலில்	ஏறறி	திரு	த�ாைைலைக்கு	
அனுபபி	 லவத்த்தாம்.	 இந்தச	 சம்ெவம்	 2009ஆம்	
ஆணடு	பெபைவரி	ைா்தத்தின்	முறெகுதியில்	இ்ம்	
பெற்றது.	
	 ைல்ைாவி	 லவத்தியசாலை	 உல்யார்�ட	
டில்	இ்ம்பெயர்ந்த	நிலையில்	இயங்கிக்	ப�ாணடி	
ருந்தது.	 புதுக்குடியிருபபு	 லவத்தியசாலையும்	
புதுக்குடியிருபபில்	பசயறெடடுக்	ப�ாணடிருந்தது.	
இந்தப	 ெகுதி�ள	 எல்ைாதை	 அைசாங்�த்தினால்	
ொது�ாபபு	 வையங்�்ளா�ப	 பிை�்னம்	 பசய்யப	
ெடடிருந்தன.	 அந்தத்	 ்தற�ாலி�	 லவத்தியசாலை	
�ல்ள	 வானில்	 சுறறிப	 ெ்றந்த	 வான்	 ெல்யினரு	
ல்ய	 உைங்கு	 வானூர்தி�ள	 ைறறும்	 ்தாக்கு்தல்	
விைானங்�ளில்	இருந்தவர்�ள	லவத்திய	நிலை	ய	
ங்�ள	 என	 அல்யா்ளம்	 �ாணெ்தறகு	 வசதியா�	
கூலைப	ெகுதியில்	பசஞசிலுலவ	அல்யா்ளத்ல்த	
சர்வத்தச	பசஞசிலுலவச	சங்�த்தினர்	பொறித்திரு	
ந்தனர்.	 ஆயினும்	 அந்த	 அல்யா்ளத்ல்தயும்	 மீறி	
உல்	 யார்�டடு	லவத்தி	 யசாலையும்,	 	 புதுக்குடி	
யிருபபு	 லவத்தியசாலையும்	 குணடுத்	 ்தாக்கு்தல்	
�ளுக்கும்	எறி�லை	்தாக்கு்தல்�ளுக்கும்	இைக்�ாகி	
இருந்தன.	அந்தப	 ெகுதி�ளில்	இருபெது	ஆெத்்தா	
னது	 என்்ற	 நிலைலை	 உருவாகியிருந்தது.	 அந்தப	
ெகுதி�ளில்	 வநது	 ்தஞசைல்நதிருந்த	 ைக்�ள	
ொது�ாபொன	இ்ங்�ல்ள	ோடி	இ்ம்பெயர்ந்தார்	
�ள.	லவத்தியசாலை�ளும்	இ்ம்பெயை	தவணடிய	
்தா	யிறறு.	இ்தலனயடுத்த்த	புதுைாத்்த்ளன்	ொ்சா	
லைக்கு	2009	பெபைவரி	ைா்தம்	2ஆம்	தி�தி	லவத்தி	
யசாலை	ே�ர்த்்தபெடடிருந்தது.	
	 அன்றிலிருநது	ஏபைல்	ைா்தம்	 20	ஆம்தி�தி	
வலை	ைலழயா�ப	பொழிந்த	எறி�லை	்தாக்கு்தல்	
�ளுக்கு	 ைத்தியில்	 ெ்தட்ைான	 ஒரு	 சூழலில்	

அந்தப	 ொ்சாலை	 லவத்தியசாலையா�ச	 பசயற	
ெடடிருந்தது.	 மு்தலில்	 அந்தப	 ொ்சாலையில்	
இ்ம்	 பெயர்ந்த	 ைக்�ள	 நில்றநதிருந்தார்�ள.	
ொ்சாலை	 �டடி்ங்�ளில்	 லவத்தியசாலைக்கு	
இ்ைளிபெ்தற�ா�	அந்த	ைக்�ளுக்கு	தவறி்த்தில்	
்தங்குவ்தற�ான	 கூ்ாை	 வசதி�ல்ள	 அபதொல்தய	
முல்லைத்தீவு	 ைாவட்	 தைைதி�	 அைசாங்�	 அதி	
ெைா�ப	ெணியாறறிய	ொர்த்திென்	அவர்�ள	பசய்தி	
ருந்தார்.	 இ்தற�ா�	 அவர்	 புதுக்குடியிருபபில்	இரு	
நது	 தேைடியா�	 அங்கு	 வருல�	 ்தநதிருந்தார்.	 வன்	
னிக்	 �்ளமுலன�ளில்	 இயங்கிய	 லவத்தியசாலை	
�ளில்	 சர்வத்தச	 பசஞசிலுலவக்	 குழுவினால்	
ஏறொடு	 பசய்யபெடடிருந்த	 பவளி	 ோடு�ல்ளச	
தசர்ந்த	லவத்தியர்�ள	சிைரும்	ெணியாறறினர்.	இைா	
ணுவம்	விடு்தலைபபுலி�ளுல்ய	பிைத்தசங்�ளுக்	
குள	 முன்தனறிக்	 ப�ாணடிருந்த்தனால்	 லவத்திய	
சாலை�ளும்	பொது	 ைக்�த்ளாடு	அடிக்�டி	இ்ம்	
பெயை	தேர்நதிருந்தது.	இந்தச	சூழலில்	�டும்	தைா்த	
ல்�ள	இ்ம்பெறுகின்்றன.	ஆ�தவ	பவளி	 ோட்	
வர்�ளின்	 ொது�ாபலெ	 உறுதி	 பசய்ய	 முடியாது.	
ஆ�தவ	அவர்�ள	அலனவரும்	வன்னிபபிைத்தசத்	
தில்	இருநது	பவளிதயறிவி்	தவணடும்	என	அைசா	
ங்�ம்	அறிவித்திருந்தது.	 இ்தலனயடுத்து	 சர்வத்தச	
ப்தாணடு	 நிறுவனங்�ளின்	 ெணியா்ளர்�ள,	 ஐ.ோ	
பிைதிநிதி�ள	உளளிட்	ெைரும்	அபதொது	பவளி	
தயறி	இருந்தார்�ள.	
	 ஆனாலும்	வன்னியில்	நிலைலை�ள	அத�ா	
ைைா�	 இருந்த்தனால்	 லவத்திய	 தசலவ	 மி�வும்	
அவசியைா�	இருந்தது.	இ்தனால்	சிை	பவளிோடடு	
லவத்தியர்�ள	அபதொது	புதுக்குடியிருபபு	லவத்தி	
யசாலையில்	 ெணியாறறிக்	 ப�ாணடிருந்தார்�ள.	
அந்த	 லவத்தியசாலையும்	 ்தாக்கு்தல்�ளுக்கு	 இை	
க்�ாகியல்தயடுத்து		புதுைாத்்த்ளன்	ெகுதிக்கு	லவத்	
தியசாலை	 ைாற்றபெட்	 சந்தர்பெத்தில்	 அந்த	
இறுதித்	ப்தாகுதியான	பவளிோடடு	லவத்தியர்�ள	
சிைரும்	சர்வத்தச	பசஞசிலுலவக்	�பெலில்	வன்னி	
லய	விடடு	பவளிதயறிச	பசன்்றார்�ள	என்று	அந்த	
முன்னாள	ைருத்துவப	தொைாளி	விெரித்்தார்.	
	 சர்வத்தச	 பசஞசிலுலவக்	 �பெலில்	 ஏறறி	
அனுபபி	 லவக்�பெட்	 அந்த	 இல்ள்லன	
எங்த�	 ப�ாணடு	 பசன்்றார்�ள,	 அவருக்கு	 எங்கு	
சிகிசலசயளிக்�பெட்து,	 	 அவர்	 சு�ைாகினாைா,	
என்ன	ே்ந்தது	என்்ற	விெைங்�ள	எதுவும்	பவளிவை	
வில்லை.	விடு்தலைபபுலி�ள	அலைபபில்	இலை	
நதிருந்த	அவருல்ய	சத�ா்தைன்	எறி�லை	்தாக்கு	
்தலில்	 உயிரிழந்த	 ்தாய்்தநல்தயலையும்	 சத�ா்தரி	
லயயும்	உ்னடியா�	வநது	ொர்க்�	முடிய	வில்லை.	
உயிைாெத்து	 மிக்�	 அந்தச	 சூழலில்	 அவருக்கு	
இந்த	அனர்த்்தம்	 ெறறிய	 ்த�வல்�ள	 பசன்்றல்ய	
வில்லை.	இ்றந்த	உ்ல்�ல்ள	புது	ைாத்்த்ளன்	ெகுதி	
யில்	அபதொதிருந்த	 ்தமிழர்	 புனர்வாழ்வுக்	 �ழ�த்	
தினர்	 எடுத்து	அ்க்�ம்	 பசய்திருந்தனர்.	 ோள	 �்	
ந்த	 நிலையில்	 ்தனது	 குடும்ெத்தினருக்கு	 தேர்ந்த	
அவைம்	 குறித்து	 அறிந்த	 அந்த	 சத�ா்தைனுக்கு	
என்ன	பசய்வப்தன்று	ப்தரியவில்லை.	
	 யுத்்தம்	 முடிவுக்கு	 வந்தது.	 வன்னியில்	
யுத்்தமுலன�ளில்	 சிக்கியிருந்த	 பொது	 ைக்�ளும்	
தொைாளி�ளும்	வடடுவா�ல்	வழியா�	இைாணுவ	
த்தினரி்ம்	 பசன்்றல்ந்தார்�ள.	 இ்ம்	 பெயர்ந்த	
ைக்�ல்ள	 அைசாங்�ம்	 வவுனியா	 பசடடிகு்ளம்	
அ�தி�ள	மு�ாமில்	அெயைளித்துத்	்தங்�	லவத்்தது.	
பெறத்றாலையும்	சத�ா்தைர்�ல்ளயும்	இழந்த	துயைம்	
தைலிட்்தனால்	 உ்ள	 ரீதியா�ப	 ொதிக்�பெட்	
அந்த	 இல்ள்ன்	 ேைம்பியல்	 தோய்க்கு	 ஆ்ளாகிய	
நிலையில்	பசடடிகு்ளம்	அ�தி	மு�ாமில்	 ்தனிலை	
பெடடிருந்தல்தப	 ெைர்	 �ணடிருந்தனர்.	 ஆனால்	
அ்தறகுப	பின்னர்	அவருக்கு	என்ன	ே்ந்தது,	அவர்	
எங்கு	 பசன்்றார்,	 இபதொது	 அவர்	 எங்கு	 இருக்கி	
ன்்றார்	என்்ற	விெைங்�ள	எதுவும்	எவருக்கும்	ப்தரி	
யாது.	
	 முளளிவாய்க்�ாலின்	ஊழிக்�ாை	நிலைலை	
�ள	 இவவாறு	 ெை	 குடும்ெங்�ல்ளச	 சில்தத்து	
சின்னாபின்னைாக்கி	உள்ளது.	�ாயைல்ந்தவர்�ள	
இல்ைா்த	 குடும்ெதை	 இல்லைபயன்று	 கூறு	 ை்ள	
விறகு	முளளிவாய்க்�ாலில்	ைக்�ள	ொதிக்�பெடடி	

ருந்தார்�ள.	 ஆயிைக்�ைக்�ானவர்�ள	 	 அவயவங்	
�ல்ள	 இழநதுள்ளார்�ள.	 ெைகுடும்ெங்�ள	 ்தைது	
உற்றவர்�ல்ள	 இழநதுள்ளன.	 இ்தனால்	 பெற	
த்றாலை	 இழந்த	 பிளல்ள�ளும்,	 பிளல்ள�ல்ள	
இழந்த	பெறத்றாரும்	என	ெைவாறு	ொதிக்�பெட்	
வர்�ள	 இருக்கின்்றார்�ள.	 அவர்�ள	 அந்த	 முளளி	
வாய்க்�ால்	 துயைத்தில்	 இருநது	 இன்னுதை	 மீ்ள	
முடியாவர்�்ளா�வும்,	 ்தங்�ளுக்கு	 தேர்ந்த	 இழபபு	
�ல்ள	சீைணித்துக்	ப�ாள்ள	முடியா்தவர்�்ளா	�வும்	
இருக்கின்்றார்�ள.	உ்ளவியல்	ஆறறுபெடுத்்தலுக்கு	
வழியின்றி,	 திைள	 நிலையில்	 துயைங்�ளுக்	 கும்	
துன்ெங்�ளுக்கும்	ஆ்ளாகிய	பின்னர்	அத்ததொன்்ற	
திைள	நிலையில்	்தங்�ளுக்கு	தேர்ந்த	இழபபு�ளுக்	
�ா�	 ஒன்றுகூடி	 வாய்விடடு	 வருநதி	 அழுது	 ஆற	
றிக்ப�ாள்ள	முடியா்தவர்�்ளா�	 இருக்கின்்றார்�ள.	
அவர்�ளில்	 ெைரும்	 உணலையில்	 ேல்ப	 பிைங்	
�்ளா�தவ	 ே்ைாடுகின்்றார்�ள.	 முளளிவாய்க்	
�ாலில்	 யுத்்தம்	முடிவல்நது	 ெதிபனாரு	ஆணடு	
�ள	 �ழிநது	 விட்ன.	 ஆனால்	 அங்கு	 ொதிக்�ப	
ெட்வர்�ளுக்கு	ஆறு்தைளிபெ்தறகு	உரிய	 பசயற	
ொடு�ள	இதுவ	லையிலும்	 உரிய	முல்றயில்	முன்	
பனடுக்�பெ்வில்லை.	அவர்�ளுக்கு	தேர்ந்த	உ்றவு	
நிலை	 இழபபு�ளுக்கும்,	 அவர்�ள	 அ�தி�்ளா�	
அனுெவித்்த	 அவைானங்�ளுக்கும்	 எந்தவல�யி	
லும்	உரிய	இழபபீடடு	ே்வடிக்ல��ள	முன்பனடு	
க்�பெ்	 வில்லை.	 அநீதிக்கு	 உள்ளாக்�பெட்		
அந்த	 ைக்�ளுக்கு	 நீதி	 வழங்�பெ்வுமில்லை.	
ெதினபனாரு	 ஆணடு�ளின்	 பின்னரும்	 அவர்�	
ளுக்கு	 நீதி	 கில்க்குைா	 என்ெ்தற�ான	 அறிகுறி	
�ல்ளயும்	�ா	ை	முடியவில்லை.

ஆறா்த வலிகள்:  ... த்தாடர்ச்சி...

சிறகுகள் ஒடிந்தாலும்  ... த்தாடர்ச்சி...
ைாைவர்�ளும்	 ெயணித்்தால்	 நிசசயம்	 ைாற்றம்	
ஏறெடும்.	 இயைாது	 என்று	 ஒன்றுமில்லை	 என்	
ெல்த	 இன்று	 இபெடியான	 ைாறறுத்தி்றனாளி	
ைாைவர்�ள	சாதித்துக்	�ாடடியிருக்கி்றார்�ள.
	 சி்றகு�ள	 ஒடிக்�பெட்வு்ன்	 சில்தநது	
தொ�ாைல்	 ்தன்	 ஒறல்ற	 இைக்கு	 ைடடுதை	 �ண	
ணில்	 ப்தரிய	 சக்�ை	 ோற�ாலியில்	 இருந்தவாத்ற	
சாதித்திருக்கின்்றாள.!”ோன்	 ஒரு	 லவத்தியைா�	
வநது	 என்லனப	 தொன்று	 ொதிக்�பெட்வர்�	
ளிறகு			தசலவ	பசய்வத்த	என்	இைடசியம்”	என்கி	
ன்்றாள	பசல்வி	ைதியழ�ன்	விதுர்சி�ா..!
	 முளளிவாய்க்�ால்	்தந்த	வலி�ளில்	வாடிப	
தொ�ாைல்	 மீணடும்	 உயிர்த்ப்தழுநது	 வநதிரு	
க்கும்	 இந்த	 சா்தலனயா்ளர்�ல்ள	 ோம்	 வாழ்த்	
்தாைல்	இருக்�	முடியாது.
	 சாதிக்�	 நிலனபெவர்�ளின்	 மு்தறெடி	
்தன்லன	முழுலையா�	ேம்புவது	்தான்..!	இவளும்	
அபெடித்்தான்.	 அலனத்து	 ோட�ல்ளயும்	 புதுப	
புது	 ோட�்ளா�தவ	 �்க்�	 முயறசித்துக்	 ப�ாண	
டிக்கி்றாள.
	 �ால்�ள	ே்க்�	ைறுத்்தாலும்,	உ்ல்	ேைம்பு	
�ள	 சுளப்ளன	 வலித்்தாலும்…	 ஒவபவாரு	 ோளி	
லும்	 ஏத்தாபவான்ல்ற	 சநத்தாசைா�	 நிலனத்து	
ப�ாளகின்்றாள.

 ஈழம் என்ற  ... த்தாடர்ச்சி...

	 �்ந்த	பவளளிக்கிழலை	(15)	பவளியாகிய	
்த	 �ார்டியன்	 ோத்ளடு	 ஈழம்	 என்ெது	 எந்த	 சுறறு	
ைாத்	 தீவின்	 பூர்வீ�ப	 பெயர்	 என்்ற	 வினாலவ	
எழுபபியிருந்தது.	 வில்யில்	 சிறீைங்�ா	 என்்ற	
பெ	யரும்	வழங்�பெடடிருந்தது.
	 தைலும்	 குறிபபிட்	 தீவின்	 அணலைய	
கி்ளர்சசி	அலைபபின்	 பெயர்	 ்தமிழீழ	விடு்தலை	
பபுலி�ள	எனவும்	குறிபபி்பெடடிரு	ந்தது.
	 ்தமிழ்	 இனம்	 ப்தா்ர்பில்	 பவளிவரும்	
எந்த	 அல்யா்ளத்ல்தயும்	 ஆைம்ெத்திதைதய	
அழிபெதில்	 சிறீைங்�ா	 அைசு	 தீவிைைா�	 இருநது	
வருகின்்றது.
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மீதைழுச்சிககு   ... த்தாடர்ச்சி...

	 தேர்ைனின்	 தெர்ைன்	 ெகுதியில்	 2013ஆம்	
ஆணடு	இ்ம்பெற்ற	நிைந்தை	ைக்�ள	தீர்பொயத்தின்	
இை	 ண்ாவது	 அைர்வில்	 சிறீைங்�ா	 அைசு	 ்தமிழ்	
ைக்�	 ளுக்கு	 எதிைா�	 இனஅழிபபில்	 ஈடுெட்து	
என்	 ெது	 ஏறறுக்ப�ாள்ளபெடடிருந்தது.	 இ்தன்	
மு்தைாவது	 அைர்வு	 அயர்ைாநதின்	 ்பபிளின்	
ெகுதியில்	2010ஆம்	ஆணடு	இ்ம்பெறறிருந்தது.
	 இனபெடுப�ாலை	 ைறறும்	 தொர்க்	 குற்ற	
ங்�ள	 ப்தா்ர்பில்	 அதி�	 அனுெவம்	 வாய்ந்த	
அலனத்துை�	 ோடு�ளின்	 முன்னனி	 ெல்�லை	
க்�ழ�ங்�ளின்	 தொைாசிரியர்�ள	 உடெ்	 11	 நீதி	
யா்ளர்�ள	இந்த	அைர்வில்	ெங்கு	ெறறியிருந்தனர்.
	 எனதவ	 எைது	 விடு்தலைப	 தொைானது	
புதிய	 ொல்த	 ஊ்ா�	 விலைவா�	 ே�ர்வ்தறகுரிய	
இ்த்தில்	்தான்	ல�யளிக்�பெடடிருந்தது.	ஆனால்	
அ்தலன	 ோம்	 இன்று	 ்தவ்ற	 விடடுளத்ளாம்.	
இது	 ப்தா்ர்பில்	 ோன்	 ஓவியர்	 பு�தழநதியு்ன்	
தெசும்	 தொது	 அவர்	 கூறினார்	 “எந்த	 இனத்திற	
கும்	 கில்க்�ா்த	 ஒரு	 அரிய	 சந்தர்பெம்	 எைக்கு	
கில்த்்தது.	 ஆனால்	 ோம்	 அ்தலன	 ்தவ்ற	 விடடு	
ளத்ளாம்”		என்று.	உண	லை்தான்.	அ்தறகு	�ாைைம்	
யார்?
	 தெைழிலவச	 சநதிக்கும்	இனம்	ஓைணியில்	

இலைநது	 தைலும்	 வலுபபெறும்	 என்ெத்த	 வை	
ைாறு.	 யூ்தர்�ளின்	 ஒருங்கிலைவும்,	 ெை	 வரு்	
ங்�ளின்	 பின்னர்	 மீணடும்	 இலைந்த	 கிழக்கு,	
தைறகு	தேர்ைன்	ைக்�ளும்	அ்தலன	்தான்	கூறுகின்	
்றனர்.
	 ஆனால்	 இங்கு	 எைது	 எதிர்ொர்பலெவி்	
எதிரியின்	எதிர்ொர்பதெ	நி�ழ்ந்தது.	்தாய�த்திலும்,	
புைத்திலும்	்தமிழினம்	சி்தறிப	தொயுள்ளது.	புைம்	
பெயர்	 த்தசங்�ளில்	 தைறப�ாள்ளபெட்	 �ைநது	
லையா்ல்�ளின்	முடிவு	இது.
	 எனதவ	 ்தான்	 �்ந்த	 11	 வரு்ங்�்ளா�	
எைது	தொைாட்ம்	த்தங்கிப	தொயுள்ளது,	அலனத்	
துை�	சமூ�மும்	குறிபொ�	தைறகுை�மும்	எம்லை	
க்	ல�விடடு	சிறீைங்�ா	ெக்�ம்	பசல்ை	முலனநது	
நிறகின்்றது.	அ்தாவது	2009	இறகு	முன்னர்	அலன	
த்துை�	ைட்த்தில்	இருந்த	அல்யா்ளத்ல்த	்தமிழ்	
இனம்	ப்தாலைத்து	நிறகின்்றது.	
	 ்தாய�	 அைசியல்	 ெ்தவி	 தைா�ம்,	 விலை	
தொ்தல்,	ஊழல்	என	இைக்ல�	தூை	எறிநதுவிடடு	
துணடு	 துண்ா�	 கி்க்கின்்றது	 ்தமிழ்	 �டசி�ள.	
புைம்பெயர்	 த்தசங்�ளிலும்	 சநதிக்கு	 சநதி	 சங்�ம்	
லவத்து	சணல்	பிடிபெதிதைதய	�ாைத்ல்த	�்த்	
துகித்றாம்.
	 “ோன்	பெரிது	நீ	பெரிது	என்று	வாழாைல்	
ோடு	 பெரிப்தன்று	 வாழுங்�ள.	 ோடு	 ேைக்குப	

பெரி்தானால்	ோம்	எல்தைாரும்	அ்தறகுச	சிறியவர்	
�த்ள.”	 என்்ற	 பொருந்தலைவனின்	வழி	வந்தவர்	
�ள	கூ்	்தங்�ளில்தய	ஒரு	பொதுவான	ஒருலை	
பொடடுக்கு	வைமுடியாைல்	சி்தறிக்கி்நது	ஒருவர்	
தைல்	ஒருவர்	தசறல்ற	வாரியடிபெது	இனத்திறத�	
்தலைகுனிவு,	மி�	தவ்தலனயான	வி்யமும்	கூ்.
	 இவற்றால்்தான்	 ப்தா்ைபெ்க்	 கூடிய	
இ்த்தில்	வலுவான	ஆ்தாைங்�ளு்ன்	வி்பெட்	
தொைாட்த்ல்தயும்	ோம்	ப்தா்ை	முடியா்த	நிலை	
யில்	 நிறகின்த்றாம்.	 இ்தறகு	 �ாைைைா�	 அலைப	
புக்�ல்ளயும்,	ேெர்�ல்ளயும்	எைது	தொைாட்த்ல்த	
சில்தத்்தவர்�்ளா�தவ	 ்தமிழ்	இனம்	 ்தனது	வைைா	
றறில்	ெதிவு	பசய்து	ப�ாளளும்.
	 எனதவ	 எைது	 விடு்தலைக்�ா�	 ோம்	 மி�	
விலைவா�	 ஒருங்கிலைவது்ன்,	 விடு்தலை	
ஒன்த்ற	 எைது	இைக்கு	 என்்ற	 சிந்தலனயு்ன்	 எல்	
தைாரும்	ஒரு	அணியில்	ெயணிக்�	தவணடும்.	அது	
தவ	 சிறீைங்�ா	 அைசின்	 இனபெடுப�ாலையில்	
அழிலவச	 சநதித்்த	 எைது	 ைக்�ளுக்கும்,	 தொைாளி	
�ளுக்கும்	 ோம்	 பசய்யும்	 தூய்லையான	 அஞசலி	
யாகும்.

த்தாடரப்படக கூடிய  ... த்தாடர்ச்சி...

இதுதவ	அவைது	�னவா�வும்	உள்ளது.
	 அத்த	 ஆக்�த்தில்	 அவர்,	 “இனி	 வரும்	
�ாைங்�ளில்	 ்தாைா்ளவா்த	 தசாசலிசம்	 வ்ளர்சசி	
அல்யைாம்.	 ஆனால்	 இன்று	 அது	 தொன்்ற	
எல்தயும்	ோம்	�ாை	முடியாது.	இருநதும்	அ்தன்	
சிை	 அம்சங்�ல்ள	 சிை	 இ்ங்�ளில்	 �ாைைாம்.	
்தனிைனி்த	 உரிலையின்	 முழுவடிவத்ல்த	 சிை	
தைறகுை�	சனோயத்தில்	ொர்க்	கித்றாம்.	ஆனால்	
இவறறில்	துயைைான	குல்றொடு�ள	ெை	உணடு.	
ைக்�ள	 விழிபபுைர்லவ	 ்தடடி	 எழுபபி	 அவர்�	
ல்ள	சமூ�த்தில்	ஈடுெடுத்தும்	ெை	மூன்்றாம்	உை�	
ோடு�ளின்	புைடசி�ை	இயக்�ங்�ளிலும்	இ்தன்	சிை	
அம்சங்�ல்ள	 ொர்க்கித்றாம்.	ஆனால்	இவவியக்	
�ங்�ளில்	 ஏறறுக்ப�ாள்ள	 முடியா்த	 சர்வாதி�ாை	
தொக்கும்	தசர்நத்த	த்தான்றுகி்றது.	….”
	 இன்று	 நிைவும்	 த�ாைங்கி	 சனோய�	
அைசு	�ளிலிருநது	தவறுெட்	ைக்�்ளாடசிலயதய	
தைதை	குறிபபிட்	ஆக்�த்தில்	தோம்	பசாம்்ஸகி	
தெசுகி்றார்.	 இவவாக்�த்தின்	 பைாழியாக்�த்ல்த	
இப	ெத்தியில்	விலைவில்	எதிர்ொருங்�ள.

்றபதொவதில்லை	என	தைலும்	ப்தரிவித்துள்ளார்.
	 ்தமிழ்	த்தசியக்	கூட்லைபபின்	தெசசா்ளர்	
எம்.	ஏ.	சுைநதிைனுக்கும்	ைகிந்த	ைாேெக்சவிறகும்	
இல்யில்	�்ந்த	வாைம்	இ்ம்பெற்ற	அைசியல்	
ல�தி�ள	 ப்தா்ர்ொன	 தெசசுக்�ல்ளத்	 ப்தா்ர்	
நத்த	 சிறீைங்�ா	 அைசின்	 �ருத்்தா�	 ைம்புக்பவை	
வின்	 �ருத்து	அலைநதுள்ளது	இங்கு	குறிபபி்த்	
்தக்�து.

 அச்சுறுத்்தனலயும் ... த்தாடர்ச்சி...
சிறீைங்�ா	�ாவல்துல்றயினர்	புல�பெ்ம்	எடு	த்து	
அசசுறுத்தியது்ன்,	 ஊ்�வியைா்ளர்�ல்ளயும்	
ெ்ம்பிடித்து	அசசுறுத்தியிருந்தனர்.	யாழ்.	�ாவல்	
நிலைய	பொறுபெதி�ாரிதய	இவவாறு	ைக்�ல்ள	
அசசுறுதியுள்ளார்.
	 எனினும்	 இந்த	 சம்ெவத்ல்த	 ஊ்�விய	
ைார்�ள	ெ்ம்	பிடித்து	அ்தலன	பவளி	உைகிறகு	
ப்தரியபெடுத்தியுள்ளனர்.முளளிவாய்க்�ால்	
நிலனவு	வாைத்தில்	ைணல்தீவு,	புனி்த	ோ�பெர்	
த்தவாையம்,	்தமிழாைாடசி	ைாோடடு	ெடுப�ாலை	
�ளில்	உயிரிழந்தவர்�ளுக்கு	்தமிழ்	த்தசிய	ைக்�ள	
முன்னனியினர்	அஞசலி	பசலுத்தியிருந்தனர்.

 வடககில் அதிகரிககும்  ... த்தாடர்ச்சி...

க்கும்	 ே்வடிக்ல��ல்ளயும்	 தீவிைபெடுத்தியுள	
்ள்தா�	 ப்தரிவிக்�பெடுகின்்றது.	 இது	 ்தமிழ்	 ைக்	
�ல்ள	அசசத்தில்	ஆழ்த்தியுள்ளது.
	 ெைந்தன்	முல்லைத்தீவு	பிை்தான	வீதியில்,	
முளளிவாய்க்�ால்	நிலனவுத்	தூபிக்கு	பசல்லும்	
வீதியின்	 ஆைம்ெத்தில்	 சிறீைங்�ா	 �ாவல்துல்ற	
தசா்தலன	நிலையம்	ஒன்றும்,	இைடல்	வாய்க்	
�ால்	ெகுதியில்	இைாணுவ	தசா்தலன	நிலையம்	
ஒன்றும்	 அலைக்�பெடடுள்ளது்ன்,	 தசா்தலன	
�ளும்	அதி�ரிக்�பெடடுள்ளன.
	 வடடுவா�ல்	 ொைத்திறகு	 முன்ொ�வும்	
அதி�்ளவு	 சிறீைங்�ா	 ெல்யினர்	 நிறுத்்தபெட	
டுள்ள்தா�	 அங்கிருநது	 கில்க்கும்	 ்த�வல்�ள	
ப்தரிவிக்கின்்றன.

 சிறீலஙகானவ  ... த்தாடர்ச்சி...

�ாபைாளி	 �ைநதுலையா்லில்	 அவர்	 இ்தலன	
ப்தரிவித்துள்ளார்.
	 மு்தலில்	 இரு	 ோடு�ளும்	 இலைநது	
்தைது	ப்தாழில்நுடெத்ல்த	ெயன்ெடுத்தி	ப�ாதைா	
னா	 லவைசிலன	 ஒழிபெது,	 பின்னர்	 இரு	 ோடு	
�ளும்	இலைநது	பொரு்ளா்தாைத்ல்த	�டடிபயழு	
பபுவது	 என	 தீர்ைானிக்�பெடடுள்ளது.	 இந்த	
�ைங்துலையா்லில்	 இநதிய	 ைறறும்	 சிறீைங்�ா	
பொருளியல்	 வல்லுேர்�ள	 ைறறும்	 தெைாசிரியர்	
�ள	�ைநது	ப�ாணடிருந்தனர்.

த்துள்ளார்.
 இைங்ல�யில்	 முளளிவாய்க்�ாலில்	 சிங்�்ள	
இைாணுவ	 பவறியர்�்ளால்	 ெடுப�ாலை	 பசய்	
யபெட்	ைக்�ள	ைறறும்	விடு்தலைப	புலி�ள	ஆகி	
தயாரின்	ெதிபனாைாம்	ஆணடு	நிலனவு	நி�ழ்சசி	தை	
17-18	ஆகிய	ோட�ளில்	ேல்பெ்றவி	ருக்கி்றது.
	 ப�ாதைானா	 ப்தாறறு	 தோய்	 உை�பைல்	

ைாம்	 ெைவி	 யிருக்கி்ற	 தவல்ளயில்	 வழக்�ம்	 தொல்	
இநநி�ழ்சசிலய	 ே்த்்த	 இயைா்த	 சூழ்நிலை	 உள	
்ளது.	 எனதவ	அவை	வர்�ள	வீடு�ளில்	இருந்தவாத்ற	
அந்த	 ோட�ளில்	 ைாலை	 6	 ைணிக்கு	 வி்ளக்கு	 ஏறறி	
வீை	 வைக்�ம்	 பசலு	 த்தும்ெடி	 உை�த்	 ்தமிழர்�ல்ள	
தவணடிக்	 ப�ாளகித்றன்	 என	 அவர்	 தைலும்	 ப்தரி	
வித்துள்ளார்.

 வீடுகளில் விைகமகற்றி ... த்தாடர்ச்சி...

தொவார்�ள	 என்ெல்த	 உைர்நது	 ப�ாஞசம்	
ைக்�த்ளாடு	ைக்�்ளா�	ைல்றநது	்தான்	இருநத்தன்	.

மகள்வி: 
 முள்ளிவாயககால் அவலம் நடநம்தறி 
11 வருடஙகள் ஆகிய நினலயில் ்தாஙகள் ஓர் 
்தமிழர் எனும் வனகயில் ்தஙகள் எண்ம் 
அல்லது ஏககம் என்ை?

பதில்:
	 ்தமிழ்	ைக்�ளின்	நீண்	�ாை	�்தவு	்தலைவர்	
பிைொ�ைன்	அவர்�த்ளாடு	முடிநது	விட்து.	்தமிழ்	
ைக்�ல்ள	 �்வு்ளாலும்	 இனிதைல்	 �ாபொற்ற	
முடியாது.	ெல்ைாயிைம்	ைாவீைர்	ைறறும்	பொது	ைக்	
�ல்ள	இழந்த	பூர்வீ�	மூத்்த	்தமிழ்	குடிைக்�ள	ைற்ற	
வர்�ளி்ம்	 ல�தயநதி	 வாழும்	 நிலைக்கு	 வநது	
இருக்கின்த்றாம்.	 யாைா�	 இருந்தாலும்	 எல்தயும்	
்தமிழ்	 ைக்�ள	 மீது	 பசய்து	 விடடு	 தொ�ைாம்.		
த�ட�,	ொர்க்�	யாரும்	இல்லை	என்்ற	நிலையில்	
இபதொது	வாழ்கின்த்றாம்	.
	 ்தமிழ்	 ைக்�ள	 இவர்�ளுல்ய	 ைணணில்	

ைற்றவர்	 ஆதிக்�ம்	 இன்றி	 ப�ா்ளைவைா�	 ச�ை	
அைசியல்	 உரிலை�த்ளாடும்	 	 வாழ	 தவணடும்.	
பெரும்ொன்லை	ைக்�ளுக்கு	இருக்கும்	அலனத்து	
அதி�ாைங்�ளும்	 ்தமிழ்	 ைக்�ளுக்கு	 கில்க்�	
தவணடும்	.
	 எதிர்	 �ாைத்தில்	 எைது	 இல்ளய	 ்தலை	
முல்றயினர்		்தமிழ்	ைக்�ளின்	அைசியல்	பொரு்ளா	
்தாைத்த்தாடு	 எைது	 பசாந்த	 ைணணில்	 வாழ்வ்தற	
�ான	 அலனத்து	 வழிவல��ல்ளயும்	 	 இபதொது	
வாழ்நது	 ப�ாணடிருக்கும்	 ோங்�ள	 அலைத்து	
ப�ாடுக்�	தவணடும்	.
	 இைங்ல�யில்	 ்தமிழ்	 ைக்�ளின்	 ொது�ா	
பலெயும்	அவர்�ளின்	இருபலெயும்	உறுதிபெடுத்்த	
உை�	 ோடு�ள	முன்	வநது	 ்தமிழ்	ைக்�ளின்	அைசி	
யல்	பிைசசலனக்கு	அதி�ாை	ெகிர்வு	அல்ைது	வாக்	
ப�டுபபு	ஒன்ல்ற	ே்த்தி	உரிலைதயாடு	வாழ	வழி	
வல�	பசய்ய	உை�த்	 ்தமிழ்	அலைபபு�ள	அலன	
த்தும்	 ஒன்றுெடடு	 ஒரு	 அணியில்	 திைணடு	 குைல்	
ப�ாடுக்�	 தவணடும்..	 இழக்�பெட்	 அைசியல்	
உரிலைலய		பவன்ப்றடுக்�	தவணடும்	.
	 அபதொது	 ைாவீைர்�ளின்	 �னவில்	 உ்தய	
ைாகிய	 எைது	 ்தாய�ம்	 பசழித்து	 நிம்ைதி	 பெரு	
மூசதசாடு	 எதிர்�ாை	 சந்ததியினர்	 வாழ	 முடியும்		
என்ெத்த	எைது	நீண்	�ாை	எதிர்ொர்பபும்	கூ்	...

முள்ளிவாயககால்  ... த்தாடர்ச்சி...



பெண�ளின்	 உரிலை�ளிலும்,	 பெண�ளின்	
உ்ல்	 ஆதைாக்கியத்திலும்	 இன்று	 வலை	

ெல்தவறு	 முன்தனற்றங்�ள,	 ொரிய	 வ்ளர்சசி�ள	
ஏறெட்	தொதிலும்,	ெல்தவறு	வல�யான	ஆதைாக்	
கியம்	சம்ெந்தைான	பிைசசிலன�ளுக்கு	ஆண�ல்ள	
வி்	 பெண�ள	 அதி�ம்	 மு�ம்	 ப�ாடுக்�	 தேரிடு	
கி்றது.
	 உை�்ளாவிய	தோய்�ளின்	்தாக்�த்ல்த	�ருத்	
தில்	ப�ாளளும்	பொது	ை�பதெறு	்தவிர்ந்த	பெண	
தோய்�ள	 4.5%	 ைான	 தோய்�ளுக்கு	 �ாைைைா�	
அலைவ்தா�	�ைக்கி்பெடுகி்றது.	இது	ைதைரியா	
(1.04%)	 �ாச	 தோய்	 (1.9%),	 இ்தய	 தோய்�ள	 (2.2%)	
ைறறும்	 ை�பதெறு	 சார்ந்த	 தோய்�ள	 (3.5%)	 என்ெ	
வறல்ற	வி்	மி�	அதி�ைானது	என்ெது	எைக்கு	ஆச	
சரியைான	்த�வைா�	இருக்�ைாம்.
	 பெண�ளின்	 ைார்பு,	 சூை�ம்,	 �ருபலெ	
சம்ெந்தைான	 தோய்�ள,	
�ர்பெ	 �ாைத்தில்	 எறெடும்	
பிைசசிலன�ள,	இலவ	ப்தா்	
ர்ொன	புறறுதோய்�ள	தொன்	
்றலவ,	 ொலியல்	 ப்தாறறு	
தோய்�ள,	 குடும்ெத்திட்	
முல்ற�ல்ள	 பெறறுக்	 ப�ா	
ள்ள	 ொரிய	 ்தல்	 �ல்ள	
சநதித்்தல்	 இவறறுள	 அ்ங்	
கும்.	 இல்தவி்	 பெண�ளு	
க்கு	 எதிைான	 	 வீடடு	 வன்	
முல்ற�ளும்	அதி�ரித்்த	வண	
ைதை	உள	்ளது.
	 பெண�ளில்	 ஏறெ	
டும்	 �ருபலெ	 சம்ெந்தைான	
புறறு	தோய்�ளில்	�ருபலெக்	
�ழுத்து	 புறறுதோய்�ள	 ைற	
றும்	 �ருபலெயின்	 அ�வ	
ணியில்	 ஏற	 ெடும்	 புறறு	
தோய்�ள	 ொரிய	 வில்ளவு�	
ல்ளயும்,	 ைைைத்ல்தயும்	 ஏற	
ெடுத்துகின்்றது.
	 �ருபலெக்	 �ழுத்து	 புறறுதோலய	 மி�மி�	
ஆைம்ெ	 த்திதைதய	 �ணடுபிடித்து	 சிகிசலச	 பசய்	
வ்தன்	 ஊ்ா�,	 அ்தலனமுறறு	 முழு	 ்தா�	 குைப	
ெடுத்்த	முடியும்.	அபிவிரு	த்தி	அல்ந்த	ோடு�ளில்	
30	 –	 35	வயதி	றகு	தைறெட்	பெண�ளுக்கு	கிைை	
ைான	 �ருபலெக்	 �ழுத்து	 ெரிதசா்தலனலய(Pap	
test)	 3	 –	 5	 வரு்	இல்பவளியில்	 எல்ைா	 பெண	
�ளுக்கும்	தைறப�ாள்ளபெடுகின்்றது.	இ்தன்மூைம்	
அவர்�ள	 இநதோயின்	 ்தாக்�த்திலிருநது	 பெரும்	
ொலும்	 விடுெடடுக்	 ப�ாளகி்றார்�ள.	 ஆனால்	
வ்ளர்மு�	 ோடு�ளில்	 இபெரிதசா்தலன	 எல்ைாப	

பெண�ளுக்கும்	 இைகுவில்	 கில்க்�பபெறுவ	
தில்லை.	இ்தனால்	�ருபலெக்	�ழுத்து	புறறுதோய்	
�ள	 மி�வும்	 வலுபபெற்ற	 நிலையிதைதய	 �ணடு	
பிடிக்�பெடுகி்றது.	 இ்தனால்	 இநதோயினால்	 ைை	
ைம்	நி�ழ்வல்த	்தடுக்�	முடி	வதில்லை.	�ருபலெக்	
�ழுத்து	 புறறு	 தோயானது	 இைங்ல�யில்	 பெண	
�ளுக்கு	ஏறெடும்	புறறு	தோயில்	மூன்்றாவது	இ்த்	
ல்தப	 பெறுகி்றது.	 (ைார்பு	 புறறுதோய்	 1ஆவது	
இ்ம்,	ல்தபைாயிட	புறறுதோய்	2ஆவது	இ்ம்)
	 அடுத்து	 �ருபலெயின்	 அ�வணியில்	 ஏற	
ெடும்	 புறறுதோயானது	 இைங்ல�யில்	 பெண�	

ளுக்கு	 ஏறெடும்	 புறறுதோயில்	 7ஆவது	இ்த்தில்	
உள்ளது.	இது	பொதுவா�	45	வயதிறகு	தைறெட்	
பெண�ளில்	ஏறெடும்.	 தைலும்	ைா்தவிைக்கு	ஒழு	
ங்கீனம்,	அதீ்த	குருதி	பவளிதயற்றம்	என்ென	இ்தன்	
அறிகுறி�ள	ஆகும்.	ெை	பெண�ள	இ்தலன	பெரிது	
ெடுத்துவதில்லை.	அல்ைது	லவத்திய	ஆதைா	சலன	

பெறுவதில்லை.	 இ்தனால்	 இநதோயிலன	 மி�	
ஆைம்ெத்திதைதய	�ணடுபிடிக்�	்தவறுகி்றார்�ள.
	 சூை�ப	 புறறுதோயானது	 இைங்ல�யில்	
பெண�ளுக்கு	 ஏறெடும்	 புறறுதோயில்	 4ஆவது	
இ்த்ல்த	 பெறுகி்றது.	 சூை�ம்	 பெண�ளின்	
இடுபபின்	 அடிக்குழியுள	 அலைநதுள்ள்தாலும்,	
சூை�க்	 �டடி�ள	அறிகுறி�ல்ள	 பவளிபெடுத்தும்	
்தன்லை�ள	 குல்றவா�	 இருபெ்தாலும்	 இவறல்ற	
கிைைைான	 லவத்திய	 ெரிதசா்தலன	 மூைதை	 �ண	
்றிய	முடியும்.	சூை�ப	புறறுதோலய	்தைது	குடும்	
ெப	 பின்னணியில்	 லவத்திருபெவர்�ள	 40	 –	 45	
வயதிறகு	 பின்பு	 கிைைைான	 லவத்திய	 ெரிதசா்த	
லனலய	பசய்வ்தன்	மூைைா�	இநதோலய	ஆைம்ெ	
�ட்த்தில்	�ணடு	தீர்வு	�ாணும்	வாய்பபு	உள்ளது.
ொலியல்	தோய்�ல்ள	எடுத்துக்	ப�ாண்ால்,	 சு�ா	
்தாைைற்ற	ைா்தவி்ாய்	�ாை	ெைாைரிபபு,	முல்றயற்ற	
அல்ைது	 ொது�ாபெற்ற	 ொலு்றவு	 ஆகிய	 �ாைணி	
�்ளால்	 ஏறெடுகி்றது.	 ொலு்றவினூ்ான	 ப்தாறறு	
இருொைலையும்	ொதிக்�	கூடியது	எனினும்	பெண	
�ளுக்கு	இநதோய்	ஏறெடும்	விகி்தமும்,	அநதோய்	
ஏறெடுத்தும்	வில்ளவு�ளும்	அதி�ைாகும்.
	 �ல்வியறிவு	குல்றந்த,	வறிய	பெண�ள	இந	
தோய்	 சம்ெந்தைான	 விழிபபுைர்வு	 குல்றந்தவர்	
�்ளா�	இருபெ்தால்,	இநதோயின்	்தாக்�த்திறகு	கூடு	
்தைா�	மு�ம்	ப�ாடுக்�	தேரிடுகி்றது.
	 இைங்ல�யில்	பெண�ளின்	சைாசரி	திருைை	
வயது	23.6	வரு்ங்�ள	ஆகும்.	எனினும்	ெை	பெண	
�ள	 இ்ளவயது	 திருைைங்�ள,	 திருைைைா�ாது	
முல்றயற்ற	 ொலு்றலவ	 லவத்திருத்்தல்	 தொன்்ற	
�ாைைங்�்ளால்	�ருத்்தரிக்கின்்றனர்.	இ்தனால்	அவர்	
�ள	�ல்வியிலிருநது	இல்விை�	�ாைைைாகி்றது.
	 இைங்ல�யில்	6.1%ஆன	�ர்பெம்	இ்ளவயது	
�ர்பெைாகும்.	 இது	 பெண�ளில்	 ெல்தவறு	 வல�	
யான	 ஆதைாக்கிய,	 சமூ�,	 உ்ளவியல்	 பிைசசிலன�	
ளுக்கு	வழிவகுக்கின்்றது.	இைங்ல�யில்	இ்ளவயது	
திருைைங்�ள	ைட்க்�்ளபபில்	மி�வும்	கூடு்தைா�	

உள்ளது.	 21.4%வீ்தைான	�ர்பெம்	்தரித்்த	பெண�ள,	
இ்ளவயதினர்	ஆவர்.	இது	இைங்ல�யின்	அதிகூடிய	
விகி்தைாகும்.	இது	அவர்�ளின்	குல்றவான	 �ல்வி	
ைட்ம்,	 பொரு்ளா்தாை	 நிலைக்கு	 மி�	 முக்கிய	
�ாைைைாகும்.	 இதில்	 75.4%வீ்தைாதனார்	 ்தமிழ்ப	
பெண�ள	 ஆவர்.	 24%	 முஸ்	 லிம்�ள	 ஆவர்.	 இது	

்தமிழ்	 ைக்�ளின்	 பின்னல்	
லவக்	 �ாடடும்	மி�	முக்கிய	
வி்ய	ைாகும்.
	 பெண�ளின்	 �ல்வி	 ஓர்	
சமூ�	 வ்ளர்சசியில்	 ொரிய	
ைாற்றத்ல்த	 ஏறெடுத்்த	 வல்	
ைது.	 எனதவ	 சமூ�	 பொரு	
்ளா்தாை	 அபிவிருத்தி	 ைற	
றும்	 �ல்வியில்	 தைம்ொடு	
தொன்்ற	 வி்யத்தினூ்ா�	
இ்ளவயதுத்	 திருைைத்ல்த	
்தடுக்�	தவணடும்.
	 இைங்ல�யில்	 சைாசரி	 68%	
வீ்தைான	குடும்ெப	பெண�ள	
�ருத்்தல்	 முல்றலய	 பின்	
ெறறு	 கின்்றனர்.	 ஆனால்	
இவ	 வீ்தைானது	 ைட்க்�	
்ளபபில்	 34%	 ஆகும்.	 இ்த	
னால்	 த்தலவயற்ற	 �ர்பெம்	
இைணடு	�ர்பெத்திறகு	இல்	
பவளிகுல்றவல்்தல்,	 ்தாய்	
ைறறும்	சிசு	ைைைவீ்தம்	அதி	

�ரித்்தல்	தொன்்ற	வில்ளவு	�ள	ஏறெடும்.
	 பெண�ளுக்கு	 எதிைான	 வீடடு	 வன்	
முல்றயானது,	இைங்ல�யின்ெல்தவறு	ைாவட்ங்	
�ளிலும்	இ்ம்பெறுகின்்றது.	எனினும்	ைட்க்�்ள	
பபின்	பசங்�ைடிப	பிைத்தசத்தில்	2019ஆம்	ஆணடு	
தைறப�ாண்	ஆய்வில்	 90%	வீ்த	ைான	பெண�ள	
வீடடு	வன்முல்றயில்	ொதிக்�ப	 ெடுவ்தா�	அறிய	
முடிகி்றது.	இது	மி�வும்	ஆெத்	்தான	�ட்ைாகும்.
	 ேவீன	 ைருத்துவ	 விஞ்ான	 வ்ளர்சசியின்	
ைத்தியிலும்	 பெண�ள	 உை�்ளாவிய	 ொலியல்	
ப்தாறறு	மு்தல்,	 ை�பதெறு	 சார்ந்த	 சிக்�ல்�ள	 ைற	
றும்	 புறறுதோய்	 வலையான	 தோய்�்ளாலும்,	 வன்	
முல்ற�்ளாலும்	ொதிக்�பெடும்	எணணிக்ல�	அதி	
�ரித்து	 ப�ாணத்	 தொவது	 ைருத்துவ	 துல்றக்கு	
பெரும்	 சவாைா�	 அலைநதுள்ளது.	 இநநிலையில்	
இருநது	 விடுெ்	 தவணடுைாயின்	 பெண�ளில்	
தயயும்,	சமூ�	�ைாசசாை	்த்ளங்�ளிலும்	அதி	கூடிய	
விழிபபுைர்வும்	ஒத்துலழபபும்	அவசி	யைாகி்றது.
	 எனதவ	 பெணதோயியலில்	 இன்னமும்	
உை�ம்	 ்தடுைாறிக்	 ப�ாணடிருக்கும்	 தொது,	 இன,	
ை்த,	 சமூ�	வன்ப�ாடுலை�்ளாலும்,	வறுலையினா	
லும்	இன்னும்	்த்ம்	ைாறியும்,	்தடுைாறியும்	பசன்று	
ப�ாணடிருக்கும்	எைது	சமூ�	நிலைலய	சரிபசய்ய	
தவணடும்.	 சரியான	 திட்மி்லின்	 கீழ்	 எைது	
ைக்�ளின்	சமூ�,	பொரு்ளா்தாை	அபிவிருத்தி,	�ல்வி	
தைம்ொடு,	 விழிபபுைர்வு,	 பெண�ளின்	வலுவூட	
்ல்	 என்ென	 சை	 �ாைத்தில்	 ேல்முல்றபெடு	
த்்தபெடும்	தொத்த	எைது	சமு்தாயத்தில்	ைல்றமு�	
ைான	்தாக்�த்ல்த	ஏறெடுத்தி	வரும்	பெண	தோய்�ளி	
னின்றும்	ோம்	எம்லை	்தற�ாத்து	ப�ாள்ள	முடியும்.

,jo;
78

18thuhe;j

kpd;dpjo;;
Nk 18> 2020  mwpthAjk;

ngz; Nehapaypy; ,d;dKk; 
jLkhWk; cyfk;

fl;Liu

DR. kh. jpUf;Fkhu;
kfg;Ngw;wpay;Jiw rpNu];l tpupTiuahsUk;> epGzUk;; jiytu; - 

kUj;Jt rpfpr;irj;Jiw kUj;JtgPlk;  fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;


