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முள்ளிவாய்க்ாலில் தமிழ் ம்க்ள் படுக்ாலை 
கெய்யபபட்டலத நிலைவுகூரும் நி்ழ்லவ 
க்ார�ாைா லவ�ஸ் கெரு்க்டில்ய ்ா�ணம் 
்ாடடி தடுதத சிறீைங்ா அ�சும் அதன் ்ாவல் 
துலையிைரும், படுக்ாலையில் ஈடுபட்ட சிங்ள 

சிபபாய்லள கதன்னிைஙல்யில் நிலைவுகூரும் 
நி்ழ்வில் அதலை ்ல்டபபிடி்க்ாது விட்டது 
சிறீைங்ாவிலும் அலைததுை் மட்டததிலும் 
சிறீைங்ா அ�சின் இைபபாகுபாடல்ட உறுதிப 
படுததியுள்ளது.
 கதன்னிைஙல்யில் இ்டம்கபறை நி்ழ் 
வில் சிறீைங்ா அ�ெ தலைவர் கூ்ட மு்்க ்வெம் 
அணி்யாது பஙகுபறறி்யதும், சிங்ளவர்்ள் எநத 
சு்ாதா� விதி்லள பின்பறைவில்லை என்பதும் 
இஙகு குறிபபி்டதத்க்து.
 ஆைால் முள்ளிவாய்க்ால் நி்ழ்வில் 
்ைநது க்ாள்ளச் கென்ை வ்டமா்ாண முன்ைாள் 
முதல்வர் வி்ககிரைஸ்வ�ன் சு்ாதா� விதி்லள 
்ா�ணம் ்ாடடி சிறீைங்ா ்ாவல்துலையிை�ால் 
தடு்க்ப படடிருநதார்.
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 தமிழ் ம்க்ளின் கபாருளாதா� அபிவிருத 
தில்ய முன்ெ்ர்ததும் ரொ்க்தது்டன் அதற்ாை 
அடிததளமா் தமிழீழ லவபப்ம் திைநது லவ்க 
்பபட்டதன் நிலைவு ொள் ரெறைாகும் (23).
 கபாருளாதா�ததில் தன்னிலைவல்டயும் 
ஒரு இைம்தான் தைது இலைலமல்ய த்க்லவத 
து்கக்ாள்ள முடியும் என்ை க்ாள்ல்்ககு அலம 
வா் தமிழீழ ெல்டமுலை அ�சின் நிர்வா்ததுலை 
யிைரின் ்ட்டலமபபின் கீழ் இநத வஙகி இ்யஙகி 
வநதது்டன், தமிழ் ம்க்ளின் கபாருளாதா�த 
ரதலவ்லளயும் அன்று நிலைவுகெயது வநதது.

jkpoPo itg;gfk; 
Muk;gpf;fg;gl;ljd; epidT

rpwPyq;fhtpy; kQ;rSf;F jl;Lg;ghL

 மஞெலள ம்க்ள் உணவு்ககு ப்யன்படுதது 
வது்டன், க்ார�ாைா அச்ெம் ்ா�ணமா் கிருமி 
க்ால்லி்யா்வும் ப்யன்படுததி வருவதால், சிறீ 
ைங்ாவில் மஞெளு்ககு தடடுபபாடு ஏறபடடுள் 
ளதா் கதரிவி்க்பபடுகின்ைது.
 இதைால் ம்க்ள் அதி்ளவில் அதலை 
க்ாள்வைவு கெயது வருகின்ைைர். சிறீை ங்ா 
அ�சு மஞெளின் விலை 100 கி�ாம் 75 ரூபாய்ள் 
எை நிர்ணயிததுள்ள ரபாதும், தறரபாது 300 
ரூபாய்ளு்கர் அது விறபலை கெய்யபபடுகி 
ன்ைது.
 ொத�ணமா் சிறீைங்ா ம்க்ள் 6,800 
கதான் மஞெலள ஆண்டு ரதாறும் ப்யன்படுததி 
வருகின்ைைர். ஆைால் உள்ளுரில் 2000 கதான் 
மஞெரள உறபததி கெய்யபபடுகின்ைது. இை்க 
குமதிப கபாருட்ளு்ககு சிறீைங்ா தல்ட விதிதத 
தும் தறரபாலத்ய நிலை்ககு ஒரு ்ா�ணம் எை 
கதரிவி்க்பபடுகின்ைது. 

Ks;sptha;f;fhy; epfo;Tf;F Kf;fpaj;Jtk; 
nfhLj;j rpwPyq;fh jkpo; Clfq;fs;

 ்்டநத வா�ம் இ்டம்கபறை முள்ளிவாய 
்க்ால் நி்ழ்லவ சிறீைங்ா அ�சு தடு்க் முலைநத 
ரபாதும், தமிழ் ஊ்ட்ங்ள் அதறகு மி் மு்ககி்யத 

துவம் வழஙகி்யதா் க்ாழும்பு சிங்ள ஊ்ட்ம் 
கதரிவிததுள்ளது.
 திங்ள் மறறும் கெவவாயகிழலம்ளில் 
சிறீைங்ாவில் இருநது கவளிவநத தமிழ் 
ஊ்ட்ங்ளில் 75 கெயதி்ளில் 23 கெயதி்ள் 
முள்ளிவாய்க்ால் நி்ழ்வு கதா்டர்பாைலவ. பை 
ப்க்ங்ள் புல்ப ப்டங்ள் மறறும் அஞெலி 
உல�்ள், முள்ளிவாய்க்ால் பி�்்டைம் ஆகி்யவற 
லை தாஙகி்யதா் கவளிவநதுள்ளை. சிறீைங்ா 
அ�சு ஒரு ரபார்்க குறைவாளி என்ை வாெதது்டன் 
பி�்்டைம் பி�சு�ம்  கெய்யபபடடுள்ளதா் அது 
ரமலும் கதரிவித துள்ளது.

fpof;fpy; jkpou;fspd; G+u;tPfq;fis 

mopf;f Nfhj;jh jpl;lk;
 கிழ்ககு மா்ாணததில் கதால்லி்யல் ொன் 
று்ள் கதா்டர்பாை இ்டங்லள பாது்ாபப தறகு 
சிறீைங்ா பாது்ாபபு கெ்யைாளரும், ரபார்்க 
குறைவாளி எை ஐ.ொவிைால் அல்ட்யாளபபடு 
ததபபட்டவருமாை ரமஜர் கஜை�ல் ்மால் 
குண�டண தலைலமயிைாை குழு ஒன்லை சிறீ 
ைங்ா அ�ெ தலைவர் ர்ாததபா்யா �ாஜப்கொ 
நி்யமிததுள்ளார். 
 ரபாரின் பின்ை�ாை ்்டநத 11 ஆண்டு் 
ளில் ஏற்ைரவ கிழ்ககு மா்ாணததில் சிறீ 
ைங்ா கதால்கபாருள் திலண்க்ளம் தமிழர் 
்ளின் பு�ாதை ொன்று்லள அழிதது கபௌதத 
ம்யமா்க்லை கெயது வருகின்ைது.
 அம்பாலை மாட்டததில் 246 இ்டங்லள 
யும், திருமலையில் 74 இ்டங்லளயும், மட்ட்க் 
ளபபில் 83 இ்டங்லளயும் கபௌததமதம் ொர்  இ்ட 
ங்ளா் அது அல்ட்யளபபடுததியுள்ளது. இநத 
நிலையில் தறரபாலத்ய நி்யமைம் தமிழ் ம்க்ள் 
மததியில் மிகுநத அச்ெதலத ஏறபடுததியுள்ளது.

ரபார்்க குறைம்  
க த ா ்ட ர் ப ா ் 
ர � ா கி ன் ்ய ா 
முஸ்லிம்்ளு்க்ா்  
ஐ.ொ. ெலப எடு 
்க ் ப ப ட ்ட து  

ரபாை ஈழத தமிழர்்ளு்ககும் ெ்ட்ககும். புைம் 
கப்யர் தமிழர்்ள் பிரிநது நிறபதால்.  அவர்்ளின் 
அழுததம் ரபாதாததா் உள்ளது. இதைால் எம்க 
்ாை நீதி கில்டபபதில் தாமதம் ஏறபடுகின்ைது 
எை வ்டமா்ாண ெலபயின் முன்ைாள் உறுபபிை 
ரும், தமிழத ரதசி்ய முன்ைணியின் ொ்டாளுமன்ை 
ரவடபாளருமாை அைநதி ெசித�ன் இை்ககு ஊ்ட 
்ததிறகு வழஙகி்ய ்ருததில் கதரிவிததுள்ளார்
 சிறீைங்ா அ�சு ரமறக்ாண்்ட ரபார்்க 
குறைம் கதா்டர்பில் ெர்வரதெம் அலத எதிர்க்ாள் 
ளும் ொததி்யம் உண்்டா? என்ை ர்ள்வி்ககு அவர் 
ரமலும் கதரிவிததுள்ளதாவது:

 இநதப பி�ச்சிலைல்ய அவர்்ள் இ�ாஜ 
தநதி� ரீதி்யா் அணுகுவதன் ஊ்டா்த தான் எங 
்ள் நிலைல்ய பாது்ாபபுச் ெலப்ககு்க க்ாண்டு 
ரபா்்ககூடி்யதா் இரு்ககும். தறரபாது இைஙல் 
அ�ொங்ம் தான் வழஙகியுள்ள இலண அனுெ 
�லணல்ய விை்ககி்யதா் கூைபபடடுள்ள நிலை 
யில், இ�ண்டு வரு்ட ்ாை நீடிபபு ரதலவயில்லை. 
வில�வில் புைம்கப்யர் அலமபபு்க்ள் ெரி, புைம் 
கப்யர் புததிஜீவி்ள் ரெர்நது இநதப பி�ச்சிலைல்ய 
பாது்ாபபுச் ெலப்ககு பா�பபடுததுவது கபாருதத 
மாைதா் இரு்ககும்.
 எமது ம்க்ள் இை உணர்வு க்ாண்்டவர் 
்ள். தமிழ் ரதசி்யததின்பால் பறறு்க க்ாண்்டவர் 
்ள். இபரபாது பிரிநதிருநதாலும் ஒரு ் ாததி�மாை 
நிலை்ககு க்ாண்டு கெல்லுவார்்ள். தா்ய்மும், 
புைம்கப்யர் ரதெமும், தமிழ்ொடும் இநதரவலைத 
திட்டதலத முன்கைடு்க் ரவண்டும். முன்கைடு்க 
கும் என்று கதரிவிததார்.

vkJ gpur;rpidia ghJfhg;Gr; rigf;F 
ghug;gLj;JtJ nghUj;jkhdjhf ,Uf;Fk;  

- mde;jp

rpwPyq;fh murpd; ,dg;ghFghl;il kPz;Lk; 

cWjpg;gLj;jpa Ks;sptha;f;fhy;

 ஐ.ொ தீர்மாைததில் 
இருநது சிறீைங்ா 
விைகிைாலும் அது 
சி றீ ை ங ் ா ல வ 
் ட டு ப ப டு த து ம் 
ஒரு தீர்மாைமா 
்ரவ இரு்ககும் 

என்பது்டன் சிறீைங்ா அதறகு ்டடுபப்ட ரவண் 
டும் எை ரபார்்ககுறை விவ்ா�ங்ளு்க்ாை 

அகமரி்க்ாவின் முன்ைாள் தூதுவர் ஸ்ரீபன் �ாப 
கதரிவிததுள்ளார்.
 ொடு ்்டநத தமிழீழ அ�சின் அ�ெலவ 
அமர்வில் இலண்யவழியூ்டா் ்ைநது க்ாண்டு 
ரபசும் ரபாரத அவர் இதலை கதரிவிததுள்ளார். 
்்டநத ் ாைங்ளில் ரபார்்க குறைங்ளில் ஈடுபட்ட 
பைர் உைகில் தண்டி்க்பபடடு வருகின்ைைர். 
அலைததுை் ெட்டங்லள மீறி குறைங்ளில் 
ஈடுபடுபவர்்ள் தண்டி்க்பப்ட ரவண்டும் என்ை 

rpwPyq;fhit fl;Lg;gLj;Jk; xU jPu;khdkhf 

I.eh jPu;khdk; cs;sJ  

பண்பாடல்ட ொம் வளர்்க் ரவண்டும். 
 சிறீைங்ா இதறகு ்டடுபப்டாமல் இரு 
பபலத ஏற்முடி்யாது, இது ஒரு தவைாை எடுத 
து்க்ாட்டா் சிறீங்ாவில் உள்ளது. இைஙல் உை 
கில் இருநது தனிலமபபடுததபபடும் எை அவர் 
ரமலும் கதரிவிததுள்ளார்.
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nfhNuhdhTf;nfjpuhf khdplk; fhf;f mzpjpus; cyF

<oj;jkpou;fs; mope;jplhJ fhf;fTk; mzpjpus Ntz;Lk;

 22.05.1972இல் ஈழத்தமிழ் மக்கள் ்தங்கள் இறைறமறை ஒறறை 
ைாட்சிப் பாராளுமனைம் மூலம் சிங்களவர்களுடன பகிரந்து வாழ்வ்தறகு 
பிரித்தானிைா வழஙகிை ச�ால்பரி அரசிைலறமப்பு 29(2) �ட்டப் பாது்காப்றப 
வனமுறைப்படுததித ்தனனிசற�ைா்கத ்தான பிர்கடனப்படுததிை சிங்கள பபௌத்த 
சிறீலங்கா குடிைரசு எனனும் அர�ால், ஈழத்தமிழர்கறள ஆள்வ்தற்கான 
அரசிைலறமப்புச �ட்டத ்தகுதிறை சிறீலங்கா அரசு இழ ந்்தறம உல்க வரலாறு.
 ஆயினும் இனறுவறர 48 ஆண்டு்களா்க ஈழத்தமிழ் மக்களின 
இறைறமறை ஆககிரமித்த சிறீலங்காப் பாராளுமனைததிறன ஈழத்தமிழர 
்கறளயும் உள்ளடககிை மக்களாட்சி அர�ாங்கம் என உலகுககு ்காட்டி, 
ஈழத்தமிழர்களுககுமான �ட்ட அர�ா்கத ்தனறனப் சபாலிைா்க சிறீலங்கா 
பவளிப்படுததி வருகிைது. இந்்தச சிறீலங்காப் பாராளுமனைப் பபரும்பானறமக 
ப்காடுஙச்கானறமைால், சிங்கள பபௌத்த சபரினவா்ததற்தசை இலஙற்க 
அர�ாங்கததின �ட்டமாககும் �ட்டவாக்கங்களும், பபௌத்த ம்த பீடாதிபதி்கள் 
அமுக்கக குழுக்களா்கச ப�ைறபட்டு எ்தறனயும் மாறறும் வல்லறம அளிககும் 
�ட்ட அமுலாக்கங்களும், இனறுவறர ப்தாடரவ்தால் �ட்டததின முன ்தமிழர்களும் 
சிங்களவர்களும் �மம் எனை சபசசுகச்க இடமில்லாது �ட்ட ஆட்சி இல்லா்த 
மக்களா்க ஈழத்தமிழர்கள் உள்ளனர.
 இ்தன உச�மா்கச சிறீலங்காப் பறடயினசர அர� நிரவா்கததின பபரு 
ம்பாலான உைரதி்காரி்களா்க நிைமனம் ப�யைப்பட்டுள்ள இனறைை நிரவா்க 
முறைறமைால் சிறீலங்கா ்கண்ணுககுத ப்தரிைா்த இராணுவ ஆட்சிறைப் 
பாராளுமனை ஆட்சிைா்க பவளிப்படுததிக ப்காண்டுள்ளது.
 இ்தனால் ்கண்ணுககுத ப்தரிைா்த ப்காசரானா றவரஸ் உலகில் மனி்த 
இனதற்த அழிப்பது சபாலசவ ்கண்ணுககுத ப்தரிைா்த இராணுவ ஆட்சி 
எனனும் ப்காசரனாவால் ஈழத்தமிழினம் கூட்டா்க அழிக்கப்படும் சபரபா ைம் 
எழுந்துள்ளது.
 இந்்த ்கண்ணுககுத ப்தரிைா்த இராணுவ ஆட்சி எனனும் ப்காசரா னாறவ 
விறரவா்கவும் வலுவா்கவும் பாராளுமனை ஆட்சி முறை மூலம் இலஙற்கயில் 
நறடமுறைப்படுததுவ்தற்கா்கசவ ஐககிை நாடு்கள் �றப ஈழத்தமிழர்களுககு 
வழங்கக கூடிை அறனததுப் பாது்காப்புக்கறளயும் ்தடுக்கக கூடிை முறையில் 
ஐககிை நாடு்கள் �றபயின மனி்த உரிறம ஆறைை்கததின வழி்காட்டல்்கறளயும் 
பநறிப்படுத்தல்்கறளயும் சிறீலங்கா பவளிப்பறடைா்கசவ உல்க நாடு்களுககு 
எவ்வி்த அச�முமினறி மீறி வருகி ைது.
 அததுடன இலஙற்கத தீவில் இனப்பிரசசிறனசை இல்றல எனவும், 
அரசிைல் அதி்காரப் பரவலாக்கல் எனை சபசசுகச்க இடமில்றல எனவும், சிங்கள 
பபௌத்த சபரினவாதி்களின விருப்புககு எதிரா்க எந்்த உரிறமயும் ்தமிழர்களுககு 
வழங்கப்பட மாட்டாது எனவும் பவளிப்பறடைா்க சிறீலங்கா இலஙற்கயிலும், 
இந்திைாவிலும் ஐககிை நாடு்கள் �றப வறரயிலும் பிர்கடனப்படுததி வருகிைது.
 இ்தனால் இந்திைப் பிர்தமர  "இலஙற்கத ்தமிழர்களின ்கண்ணிைதற்தப் 
சபணும் தீரவு" ஒனறு வழங்கப்பட சவண்டும் என விடுத்த சவண்டுச்காறளக 
கூட சிறீலங்கா ஏபைடுததும் பாரக்காது விட்டுள்ளது. ஆயினும் இனறு படு்கடன 
நிறலயில் வஙகுசராதது அர�ா்கத ்தனது அரசு மாறுவற்தப் பாது்காககுமாறு 
சிறிலங்கா இந்திைாவிடசம ற்கசைந்தியுள்ளது. இவ்வாறு ்தனறன அலட்சிைம் 
ப�ய்தாலும், சீனாவுககும் அபமரிக்காவுககும் இறடசை மீண்டுள்ள பனிப்சபார 
சூழலில் சீனாவுடனான இலஙற்கயின உைவு்களில் ்தான சமலாதிக்கம் ப�லுத்த 
நிறனககும் இந்திைா சிறிலங்காவுக்கான நிதி உ்தவி்கறள அளிதது அ்தறனப் 
படு்கடன நிறலயிலிருந்து மீட்்கக கூடும் எனகிை ஊ்கம் பலமா்க உள்ளது.
 இ்தனால் ஊக்கமறடந்துள்ள சிறீலங்காவால் நடத்தப்படககூடிை 
சிறீலங்காவின எந்்தத ச்தர்தலும்  ஈழத்தமிழர்களின அரசிைல் வாழ்றவக 
கூட்டா்க அழிககும். உலகின ்கண்ணுககுத ப்தரிைா்த சிறீலங்கா இராணுவக 
ப்காசரானாறவ சமலும் சமலும் வளரககும் �ட்டத ்தகுதி்கறள உருவாக்க 
வல்லனவா்கசவ ப்தாடரப் சபாகிைது. இ்தனால் சைரமனியில் யூ்த இனம் பாரா 
ளுமனை முறை மூலம் ச்தானறிை �ரவாதி்காரத்தாசலசை அழிக்கப்பட்டது சபானை 
வரலாறு இலஙற்கயில் ஈழத்தமிழினததிறகு ஏறபடப் சபாகிைது.
 இந்்த உண்றம்கறள உலகுககு பவளிப்படுததி இராணுவ ஆட்சி 
எனனும் ்கண்ணுககுத ப்தரிைா்த ப்காசரானாவால் ஈழத்தமிழ் மக்கள் கூட்டா்கக 
ப்கானைழிக்கப்படும் அபாைததிறகு எதிரா்கவும்,   உலகு அணிதிரள சவண்டும் 
என வலியுறுததும் பபாறுப்பு உலப்கஙகும் உள்ள ஈழத்தமிழர்களின இனறைை 
்தறலைாை ்கடறமைா்க உள்ளது.

- Mrphpah;

 இைஙல்யில் ரபார் முடிவல்டநது 11 ஆண்டு நிலைவில் 
ஜைாதிபதி ர்ாட்டபா்ய �ாஜப்கெ ரவண்டுகமன்ரை அதி்ாரி்ளு்ககு 
ரமஜர் கஜை�ல் பதவியு்யர்வு வழஙகியுள்ளார். பாது்ாபபு துலைச் 
சீர்திருததததிற்ாை ஐ.ொவின் தீர்மாைம் 30/1 இன் கீழ் இைஙல்யின் 
உறுதிபபாடு்ளு்ககு இணங் உததிர்யா்பூர்வமாை பதவி்ள் வழ 
ங்பப்ட முன்ைர் இநத அதி்ாரி்ள் வடி்ட்டல் மறறும் ஆயவு்க 
குடபடுததபபடடிரு்க் ரவண்டும் எை உண்லம்ககும் நீதி்ககுமாை 
ெர்வரதெ அலமபபின் நிலைரவறறுப பணிபபாளர் ஜஸ்மின் சூ்க்ா 
கதரிவிததுள்ளார்.
 இநத தனிெபர்்ளின் கதரிவாைது அ�சி்யலை அடிபபல்ட 
்யா் க்ாண்்டகதான்று. இது இைஙல்்யர்்ளு்ககும் ெர்வரதெ 
ெமூ்ததிறகும் ரபச்ெளவிைாை ெல்லிண்க்ம் என்பது கூ்ட நி்ழ்ச்சி 
நி�லில் இல்லை என்ை கெயதில்ய மீண்டும் அனுபபுகின்ைது. இது 
பாதி்க்பபட்டவர்்லள இழிவுபடுததும் இன்னுகமாரு கெ்யைா 
்வும், தண்்டலையிலிருநது துணிவா் பாது்ாபபு வழஙகும் 
கெ்யைா்வும் உள்ளது.
 இைஙல்யின் ஒரு இ�ாஜதநதிரி்யா் இருநத ரவலளயில் 
கபாது்க ் ட்டலளச் ெட்டதலத மீறி்யதா் நீதிமன்ைததிறகு ெமு்மளி்க 
்ாத ரபாதும் பிரிததானி்ய நீதிமன்ைததிைால் குறைங்ாணபபட்ட 
பிரி்யங்ா கபர்ைான்ர்டாவின் பதவியு்யர்வாைது மி்வும் மு்ககி்யமா 
ைதாகும். 
 இவர் குறைச் கெ்யல்்ள் புரிநத ரபாதும் இவர் இைஙல்்ககு 
திரும்பிச்  கென்ைதில் இருநது இவரு்ககு மீண்டும் மீண்டும் 
பதவியு்யர்வு்ள் வழங்பபட்டது்டன் ஒரு மாவீ�ைா்வும் அலழ்க 
்பபட்டார்.
 விரெ்ட அதி�டிபபல்ட்ளின் முன்ைாள் தளபதி்யாை 
ஹர�நதி� ப�ா்ககி�ம �ணசிங்வின் பதவியு்யர்வாைது கபாறுபபு்க 
கூைலு்ககு விழுநத இன்னுகமாரு பாரி்ய அடி்யாகும். ரம 2009 இல் 
இலெபபிரி்யா என்று அறி்யபபட்ட தமிழ் கதாலை்க்ாடசியின் 
கபண் த்யாரிபபாளர் இ�ாணுவததிைரி்டம் ெ�ணல்டவது பறறி்ய 
வீடிர்யா்க்ளில் ஒன்றில் இவர் அல்ட்யாளங ்ாணபபடடுள்ளார். 
இநதப கபண் த்யாரிபபாளர் சிறிது ரெ�ததின் பின்ைர் இ�ாணுவததின் 
பிடியில் இருநத ரவலளயில் க்ாலை கெய்யபபட்டதா் ஐ.ொ 
விொ�லண ஒன்று ்ண்டுபிடிததது. இலெபபிரி்யாவு்டன் கதளிவா் 
வீடிர்யாவில் ்ாணபபட்ட ரபாதும் என்ை ெ்டநதது என்பது பறறி 
�ணசிங் இன்று வல� விொரி்க்பப்டவில்லை. இலெபபிரி்யாவின் 
அல� நிர்வாண உ்டல் கவறறிப புல்பப்டங்ளில் ்ாணபபட்டது.
அதி்ரிதத இ�ாணுவ ம்யமா்க்ல் மறறும் ஜைாதிபதி்ககு கெரு்க 
்மாை ஓயவுகபறை மறறும் ரெலவ்யாறறும் அதி்ாரி்ளு்ககு 
சிவில் பதவி்ள் வழங்பபடடு வரும் பின்ைணியில் இநத பதவி 
உ்யர்வு்ள் இ்டம்கபறறுள்ளை. 
 ர்ாவிட 19 இைால் பாது்ாபபு பறறி்ய ்ரிெலை்ள் இருநத 
ரபாதும் ஆயுதபபல்டயிைல� உள்ள்ட்ககி இநத வா�ம் க்ாழும்பில் 
ஒரு ரபார் ஞாப்ார்தத நி்ழ்வு ஒன்றிலை ெ்டாததுவதறகு அனுமதி 
வழங்பபட்டது. ஆைால் இவவாைாை ஞாப்ார்தத நி்ழ்வு வ்ட்ககு-
கிழ்ககில் இ்டம்கபறுவலதத தடுபபதறகு பாது்ாபபு பல்டயிை�ால் 
லவ�ஸ் ஒரு ்ா�ணமா் ப்யன்படுததபபட்டது எைவும் அவர் 
குறைஞொடடியுள்ளார்.
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அ�சு ஒன்லை நிலைததிரு்க், 
க்ார�ாைா ரவறு திட்டதலத 
லவததிருநதது. இதைால் கபாதுத 
ரதர்தலை ரதர்தல் ஆலண்ய்ம் 
தள்ளிப ரபாட்டது. பின்ைர் ஜைாதி 

பதியின் அழுதததது்க்லம்ய புதி்ய தி்தில்ய 
அறிவிததது. ஆைால் க்ார�ாைா லவ�லை முழு 
லம்யா்்க ்டடுபபடுததும் வல�யில் ரதர்தலை 
ெ்டதத முடி்யாது. ்லை்க்பபட்ட ொ்டாளுமன்ை 
தலத்க கூடடுங்ள் ஒன்றிலணநது கெ்யறபடடு 
க்ார�ாைாவின் தா்க்ததில் இருநது விடுபடு 
ரவாம் என்ை எதி�ணியிைருல்ட்ய ர்ாரி்கல்ல்ய 
யும் அலழபலபயும் ஜைாதிபதி ர்ாததாபா்யா 
�ாஜப்கெ ஏறறு்கக்ாள்ளவில்லை. முழுலம்யா் 
நி�ா்ரிததார். எதி�ணியிைர் கவகுண்்டைர். அ�சு 
்ககு எதி�ா்ப பல்ரவறு விமர்ெைங்லள முன் 
லவததைர். ொ்டாளுமன்ை்க ்லைபபும் ்லை்க்ப 
பட்ட ெலபல்ய்க கூட்ட ரவண்டும் என்ை ர்ாரி்க 
ல்யும் அ�சி்யைலமபபு விவ்ா�மா் விசுவரூ 
பகமடுததை. நிலைலம்யச் ெமாளிபபதற்ா் பி� 
தமர் மகிநத �ாஜப்கெ முன்ைாள் ொ்டாளுமன்ைப 
பி�திநிதி்ளு்க்ாை கூட்டதலத்க கூடடிைார். 

 ொ்டாளுமன்ைததிறகு 2015ஆம் ஆண்டு 
கபாதுத ரதர்தலில் கதரிவு கெய்யபபட்ட பி�திநிதி 
்ளு்கர் முதலில் அலழபபு விடு்க்பபட்டது. 
பின் ைர் அநத அலழபபு முன்ைாள் ொ்டாளுமன்ை 
உறுபபிைர்்ள் அலைவரு்ககுமா் விஸ்தரி்க்ப 
பட்டது. ஆைால் தைது ெடபு்க ்டசி்ளு்டன் 
ஐ்ககி்ய ரதசி்ய ்டசி மறறும் ரஜவிபி உடபட்ட 
்டசி்ள் இநத அலழபலப ஏற் மறுதது விட்டை. 
தமிழ்த ரதசி்ய கூட்டலமபபு கூட்டததில் ்ைநது 
க்ாண்டு ொ்டாளுமன்ைம் கூட்டபப்ட ரவண்டி 
்யதன் அவசி்யம் குறிதது வலியுறுததி்யது்டன், 
க்ார�ாைாவின் தா்க்ததிைால் தமிழ் ம்க்ள் எதிர் 
க்ாண்டுள்ள பி�ச்சிலை்ள் குறிதது எடுதது ல�தது 
தீர்வு்ாண ரவண்டும் என்று ர்ாரி்யது. குறிபபா் 
அ�சி்யல் ல்தி்லள க்ார�ாைா லவ�ஸ் ரொய 
ஆபததில் இருநது பாது்ா்க் ரவண்டும் எை்க 
கூறி அவர்்லள விடுதலை கெயவதற்ாை வழி 
முலை்ள் குறிதது எடுததுல�ததது. ஏலை்ய எதிர் 
்க்டசி்ள் ்ைநது க்ாள்ளாத பி�தமருல்ட்ய 
கூட்டததில் தமிழ்த ரதசி்ய கூட்டலமபபு ்ைநது 
க்ாண்்டதன் மூைம் அது அ�சு்ககு ெல்ை பிள்லள 
்யா் ெ்டநது க்ாண்்டது என்றும் சு்ய அ�சி்யல் 
இைாபங்ளு்க்ா்ரவ கெ்யறபட்டது என்றும் 
பல்ரவறு விமர்ெைங்ள் முன்லவ்க்பபடடிரு 
்ககின்ைை. 
 இருபபினும் பி�தமர் மகிநத �ாஜப்கெ 
கூடடி்ய கூட்டம் ்லை்க்பபட்ட ொ்டாளுமன்ைத 
லத்க கூடடுவது, ரதர்தலைப பின் ரபாடுவது என்ை 
அ�சி்யைலமபபு ரீதி்யாை எரியும் பி�ச்சிலை்லள  
தணிபபதறகு வழிர்ாைவில்லை. இநத இ�ண்டு 
விவ்ா�ங்ளும் உச்ெ நீதிமன்ைததில் சூடு பிடித 
திரு்ககின்ைை. ொ்டாளுமன்ைதலத்க ்லைபபதற 
்ாை உதத�வு ெட்ட வலுவறைது. ஜுன் 20ஆம் 
தி்தி்ககுத தீர்மானி்க்பபடடுள்ள ரதர்தல் அ�சி்ய 
ைலமபபு்ககு மு�ணாைது எை சுடடி்க ்ாடடி, 

4 அடிபபல்ட உரிலம மீைல் வழ்ககு்ள் உச்ெ 
நீதிமன்ைததில் தா்க்ல் கெய்யபபடடிரு்ககின்ைை. 
மூவிை ம்க்ளின் ொர்பில் உரிலம மீைல் வழ்ககு 
மாறறு்க க்ாள்ல்்ளு்க்ாை நிலை்யததின் நிலை 
ரவறறுப பணிபபாளர் பா்ககி்யரொதி ெ�வண 
முதது, சிர�ஸ்்ட ஊ்ட்வி்யைாளர் வி்க்டர் ஐவன், 
ஐ்ககி்ய ரதசி்ய ்டசில்யப பி�தாைமா்்க க்ாண் 
டுள்ள ஐ்ககி்ய ம்க்ள் ெ்கதி ்டசியின் கெ்யைாளர் 
மததும பண்்டா�, ெட்டதத�ணியும் முன்ைாள் 
க்ாழும்பு மாெ்� ெலப உறுபபிைருமாகி்ய ெரிதத 
லமததிரி குண�தை ஆகி்ய ொல்வருரம இநத 
அடிபபல்ட உரிலம வழ்ககு்லளத தா்க்ல் கெயதி 
ரு்ககின்ைைர். 
ெட்டதத�ணி ெரிதத லமததிரி குண�தைவிைால் 
ஏற்ைரவ தா்க்ல் கெய்யபபடடுள்ள உரிலமமீைல் 
வழ்ககு கதா்டர்பிைாை மனுலவ உச்ெ நீதிமன்ைம் 
ரம 11 ஆம் தி்தி பரிசீைலை்ககு எடுதது்க க்ாள்ள 
வுள்ளதா் அறிவி்க்பபடடிரு்ககின்ைது. இநதத 
தருணததில்தான் அடிபபல்ட உரிலம மீைல் கதா்ட 
ர்பிைாை ஏலை்ய மூன்று வழ்ககு்ளும் 5 ஆம் 
தி்தி கெவவாய்ககிழலம ஒர� ொளில் தா்க்ல் 
கெய்யபபடடிரு்ககின்ைை. இவறறில் ஐ்ககி்ய ம்க 
்ள் ெ்கதியின் கெ்யைாளர் மததும பண்்டா�வின் 
மனு மடடுரம அ�சி்யல் ்டசி ொர்நததா்த தா்க்ல் 
கெய்யபபடடிருபபதா்த கதரிகின்ைது. மனித உரி 
லம்ளு்ககும் ஜைொ்ய் உரிலம்ள் விழுமி்யங்ளு 
்ககுமா்த கதா்டர்நது கு�ல் எழுபபிச் கெ்யறபடடு 
வருகின்ை ஓர் உரிலமச் கெ்யறபாடடு அலமபபின் 
ொர்பில் அதன் நிலைரவறறுப பணிபபாளர் 
பா்ககி்யரொதி ெ�வணமுதது தைது மனுலவத 
தா்க்ல் கெயதுள்ளார். அரதரபான்று ஊ்ட்வி்ய 
ைாளர் வி்க்டர் ஐவனும் அ�சி்யல் ்டசி ொ�ாத 
நிலையில் அடிபபல்ட உரிலம மீைலை எதிர்தது 
வழ்ககுத தா்க்ல் கெயதுள்ளார். மனித உரிலமச் 
கெ்யறபாடு்ள் கதா்டர்பில் ்வைம் கெலுததிச் 
கெ்யறபடுகின்ை ஒரு கெ்யறபாட்டாள�ா் பைரு 
ல்ட்ய ்வைதலதயும் இவர் ஈர்ததுள்ளார். பி�பல் 
்யமாை ஊ்ட்வி்யைாளர் என்பது குறிபபி்டதத்க்து. 
அரதரவலள அ�சி்யல் ்டசிக்யான்லைச் ொர்நத 
வ�ா் இருநத ரபாதிலும் ெட்டதத�ணி என்ை 
ரீதியில் தனிபபட்ட நிலையில் ெரிதத லமததிரி 
குண�தை அடிபபல்ட உரிலம மீைலு்ககு எதி�ாை 
வழ்கல்த தா்க்ல் கெயதுள்ளதா்த கதரிகின்ைது. 
 அ�சி்யைலமபபு விதி்ளு்ககு மு�ணாை 
வல்யில் அ�ெ விவ்ா�ங்ள் ல்்யாளபபடுவலதச் 
சுடடி்க்ாடடி, கபாது ம்க்ளுல்ட்ய ெைன்்லள 

அடிபபல்ட்யா்்க க்ாண்டு ொடடின் மூவிைத 
லதயும் ொர்நரதாரின் ொர்பா் இநத உரிலம மீைல் 
வழ்கல்த தா்க்ல் கெயதுள்ளதா் வி்க்டர் ஐவன் 
கதரிவிததுள்ளார். ஒரு ரப�ாசிரி்யர், ஒரு மருததுவர், 
ஒரு கதாழிறெங்த தலைவர், ஊ்ட்வி்யைாளர் 
உள்ளிட்ட வி்க்டர் ஐவனு்டன் 8 ரபர் க்ாண்்ட 
குழுவிைரு்க்ா் முன்ைாள் ொ்டாளுமன்ை உறுப 
பிைரும், தமிழ்த ரதசி்ய கூட்டலமபபின் ரபச்ொ 
ளரும், ஜைாதிபதி ெட்டதத�ணியுமாகி்ய சுமநதி�ன் 
இநத வழ்கல்த தா்க்ல் கெயதுள்ளார். ொடடில் 
உள்ள அலைதது இைங்ளும் இநத வழ்ககில் 
பி�திநிதிததுவபபடுததபப்ட ரவண்டும் என்ை 

ரொ்க்ததில் இநத வழ்ககு சிர�ஸ்்ட தமிழ் ெட்டத 
த�ணி்யாகி்ய சுமநதி�ன் ஊ்டா்த தா்க்ல் கெய்யப 
படடிருபபதா்வும், மறறும் தமது எடடுபரபர் 
க்ாண்்ட குழுவில் சிர�ஸ்்ட ெட்டதத�ணி்யாகி்ய 
முஸ்லிம் ஒருவரும் இ்டம் கபறறிருபபதா்வும் 
வி்க்டர் ஐவன் கூறியுள்ளார். 
 ்வலை்ககுரி்ய நிலைலம ொ்டாளுமன்ைம் 
்லை்க்பபட்டதும், உரி்ய ்ாைததில் ரதர்தலை 
ெ்டதத முடி்யாத நிலையில் ்லை்க்பபட்ட ொ்டா 
ளுமன்ைதலத்க கூட்டாமல் விட்டதும் அ�சி்யை 
லமபபின் 126 ஆவது உறுபபுல�யில் உறுதி கெய்யப 
படடுள்ள அடிபபல்ட உரிலமல்ய மீறியிருபபதா் 
அவருல்ட்ய மனுவில் சுடடி்க்ாட்டபபடடுள்ளது. 
அரதரவலள பா்ககி்யரொதி ெ�ணவமுதது ெமர்ப 
பிததுள்ள மனுவில் மார்ச் 2ஆம் தி்தி ொ்டாளு 
மன்ைம் ்லை்க்பபடடு ஜுன் 2ஆம் தி்தி்ககு 
முன்ைர் புதி்ய ொ்டாளுமன்ைம் கூட்டபப்ட 
ரவண்டும். ஆைால் அதற்லம்ய ரதர்தல் ெ்டதத 
பப்டவில்லை. ரதர்தல் ஜுன் மாதம் 20ஆம்தி்தி 
ெல்டகபறும் என்று ரதர்தலு்ககுப புதி்ய தி்தி 
அறிவி்க்பபடடுள்ளது. இதைால் மூன்று மாதங் 
ளு்ககு ரமறபட்ட ்ாைம் ொடடில் ொ்டாளுமன் 
ைம் கெ்யறப்ட முடி்யாத நிலைலம உருவா்க்ப 
படடுள்ளது. அ�சி்யைலமபபுச் ெட்டததின்படி 
மூன்று மாதங்ளு்கர் ரதர்தலைக்யாடடி ொ்டா 
ளுமன்ைம் கெ்யறப்டாமல் இரு்க் முடியும். இது 
ெட்டததிறகு மு�ணாைது. இதைால் ம்க்ளின் 
இலை லமயும் அடிபபல்ட உரிலம்ளும் மீைபபட 
டிரு்ககின்ைை எை பா்ககி்யரொதி  ெ�வணமுதது 
வின் மனுவில் அ�சி்யைலமபபின் 12 (1), 14 (1) 
ஆகி்ய உறுபபுல�்லள ரமறர்ாள் ்ாடடி ெட்ட 
ரீதி்யாை நிவா�ணம் ர்ா� பபடடிரு்ககின்ைது. 
 க்ார�ாைா லவ�ஸ் ப�வல் நிலைலம 
எதிர்பா�ாத இ்டங்ளு்கக்ல்ைாம் ப�வியுள்ளதன் 
அல்ட்யாளமா் ரமல் மா்ாணததில் ரமாதல�, 
க்ாைன்ைாவ மடடுமல்ைாமல் அநத மா்ாணததி 
றகு  கவளியில் குருணா்ல்,  ் ண்டி யில்  க்ாை பிஸ்ை 
ரபான்ை இ்டங்ளில் கபாது ம்க்ள் மததியில் 
க்ார�ாைா லவ�ஸ் கதாறறிப ப�வியிருபபதா்த 
கதரிவி்க்பபடடுள்ளது. க்ாைன்ைாவ, க்ாை 
பிஸ்ை பி�ரதெங்லளச் ரெர்நத 138 ரபர் தனிலம 
பபடுததல் நிலை்யங்ளு்ககு அனுபபபபடடிரு 
்ககின்ைைர். ரமாதல�ல்யச் ரெர்நத 1200 ரபர் சு்ய 
தனிலமபபடுததலு்ககு உடபடுததபபடடிரு்ககின் 
ைைர். இதைால் ெமூ்ததிறகுள் ஊடுருவியுள்ள 
க்ார�ாைா லவ�ஸ் ெமூ்த கதாறறு நிலையில் 
தீவி�மல்ட்யத கதா்டஙகியிருபபதா் அஞெபபடு 
கின்ைது. இநத நிலையில் க்ார�ாைா லவ�ஸ் 
ப�வலைத தடுபபதில் அலைவரும் ஒன்றிலண்ய 
ரவண்டி்ய தருணததில் அ�சி்யைலமபபுச் ெட்ட 
விதி்ள் மீைபபடடிரு்ககின்ைை. அடிபபல்ட உரி 
லம ்ள் மீைபபடடிரு்ககின்ைை என்று நீதிமன்ை 
வாெ லில் நி்யா்யததிற்ா்வும் நீதி முலையிைாை 
நிவா� ணததிற்ா்வும் ்ாதது்க கி்ட்க் ரவண்டி்ய 
நிலை லம உருவாகியிரு்ககின்ைது. இநத நிலைலம 
க்ார�ாைா லவ�ஸ் என்ை க்ாடி்ய ரபரி்டர் சூழ் 
நதுள்ள தருணததில் அ�ொங்தலதயும் ொடடு 
ம்க்லளயும் பாது்ாபபா் வழிெ்டததிச் கெல்வ 
தறகுரி்ய  தலைலமததுவம் அறறுப ரபாயிருபப 
லதர்ய ்ாடடுகின்ைது. 
 கபாறுபரபாடு கெ்யறப்ட ரவண்டி்யவர்்ள் 
அ�சி்யல் ரீதி்யா்வும் அ�சி்யைலமபபு ரீதி்யா்வும் 
தங்ளு்ககுள் ரமாதி்கக்ாண்டிரு்ககின்ைார்்ள். இ 
தைால் தங்லளச் ெரி்யா்்க ்வனிபபார் ்யாரும் 
இல்லைர்ய, 

nfhNuhdh neUf;fbAk; ePjpNfhuYk; 
ghfk;
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தமிழ்த ரதசி்ய்க  கூட்டலம 
பலப உருவா்ககுவதில் 

மாமனிதர் சிவ�ாமின் பஙல் 
விள்ககுமாறு அவரின் பதிலை 
நதாவது நிலைவு ொலள முன் 

னிடடு தமிழ்கெற ஆசிரி்யர் கஜ்யாவி்டம் இை்ககு 
மின்னிதழ் விைவி்ய ரபாது, அவர் வழஙகி்ய ்ருத 
துருவா்க்ம் வருமாறு: 
 பல்்லை்க்ழ் நி்ழ்கவான்று்ககு கிழ்க 
கு்ககு வநதிருநத மாலவ ரெைாதி�ாஜாவு்டனும் 
ரஜாெப ப��ாஜசிங்தது்டனும் முதலில் சிவ�ாம், 
ெ் ஊ்ட்வி்யைாளர்்ள் சிைரு்டன் தைது ்ருதலத 
முன்லவததார். அவர்்ளு்டைாை ெநதிபபு எதுவித 
மாை கபறுரபறு்லளயும் த�வில்லை என்று 
சிவ�ாம் அபரபாது கொன்ைார். ெரி்யாை ்ாைம் 
எை்ககுத தறரபாது நிலைவில் இல்லை. 
அலதத கதா்டர்நது விடுதலைப புலி்ளின் 
்டடுபபாடடுப பகுதி்ககுள் கென்று மடடு. 
அ�சி்யற கபாறுப பாளர் திரு ்ரி்ாைன் 
அவர்்ளு்டன் இது குறிதது தைது ் ருதது்லள 
முன்லவதது, அவல� வன்னி்ககு இதுபறறி 
அறிவி்ககுமாறு சிவ�ாம் ர்ாரியிருநதார். 
அரதரவலள கெல்வம் அல்ட்க்ைொதலை 
அடி்க்டி ெநதிததுப ரபசிவநத சிவ�ாம், 
கெல்வதது்டன் ஒரு மு்ககி்யமாை இண்க்ப 
பாடல்ட ஏறபடுததி்க க்ாண்்டார். அதாவது, 
கூட்டலமபபு ஒன்லை அலமபபதறகு முன் 
ரைாடி்யா், வ்ட்ககிலும் கிழ்ககிலும் ஒடடு்க 
குழு்க்ளா் இ்யஙகும் மு்ாம்்லள அவ�து 
இ்ய்க்ம் மூடி வி்டரவண்டும் என்பரத 
அது. அநத வா்ககுறுதிர்யாடு மீண்டும் ்ரி 
்ாைன் அவர்்லள சிவ�ாம் தலைலமயிைாை 
ஓர் ஊ்ட்வி்யைாளர் குழு க்ா்க்டடிச்ரொலை 
யில் ெநதி்ககிைது. இநதத த்வல்்ள் வன்னி்ககு 
்ரி்ாைனூ்டா்த கதரிவி்க்பபடுகிைது. கதா்டர்ச்சி 
்யா் க�ரைாவின் மு்ாம்்ள் தமது ஒடடு்ககுழுச் 
கெ்யறபாடு்ளு்ககு முறறுபபுள்ளி லவ்க் ஆ�ம்பி 
்ககின்ைை. ஒரு சிைர் கெல்வம் அவர்்ளின் ்ட்ட 
லள்ககு அடிபணி்ய மறுதது, இைஙல் இ�ாணு 
வதது்டன் கதா்டர்நது கெ்யறபட்டாலும், அவரின் 
்டடுபபாடடில் இருநதவர்்ள் அநத ெ்டவடி்கல் 
்ளில் இருநது முறைா் விைகி்க க்ாள்கிைார்்ள். 
 இலதத கதா்டர்நது கெல்வம் அல்ட்க்ை 
ொதன் ்ரி்ாைலைச் ெநதி்க் சிவ�ாம் ஏறபாடு 
கெயததா்வும் எை்ககு ஒரு ஞாப்ம். அடுதத 
படி்யா் சுர�ஸ் பிர�மச்ெநதி�ன் தலைலமயிைாை 
ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ உம் க�ரைாலவப ரபான்ை ஒரு 
நிலைபபாடல்ட ரமறக்ாள்கிைது. புகளாடல்டப 
கபாறுததவல� ஒடடு்ககுழுச் கெ்யறபாடடு்ககு 
முறறுபபுள்ளி லவ்ககும் ஆறைல் இல்ைாத நிலை 

யில் அதன் தலைலம இருநத ்ா�ணததிைால், 
அது தவி� மறலை்ய ்டசி்லள இலண்ககும் 
கெ்யறபாடடில் சிவ�ாம் தைது ்வைதலதச் 
கெலுததுகிைார்.
 இறுதி்யா் அவர் தலைலமயிைாை ஊ்ட் 
வி்யைாளர் குழு ெநதிததது மாமனிதர் குமார் 
கபான்ைம்பைததின் மலைவின் பின்ைாை அகிை 
இைஙல்்க தமிழ்்க ்ாஙகி�லெ. அநத்க ்டசியின் 
மூதத அ�சி்யல்வாதி்யா் அபரபாதிருநத 
அ.விொ்ய்மூர்ததில்ய சிவ�ாம் தலைலமயிைாை 
ஊ்ட்வி்யைாளர்்ள் குமார் கபான்ைம்பைததின் 
வீடடில் ெநதிதத ரபாது கூட்டலமபபு அலம்ககும் 
மு்யறசி்ககு அவர் உ்டைடி்யா் ஆத�வு ெல்் முன் 

வ�வில்லை. 
 ஆயினும், சிவ�ாம் மைம் தளர்நது வி்ட 
வில்லை. இழுபறி நிலை ஒ்கர�ாபர் 2001 வல� 
கதா்டர்நதது. குறிபபா் லெ்ககிள் சின்ைதலத்க 
ல்வி்ட அநத்க ்டசி த்யா�ா் இரு்க்வில்லை. 
பின்ைர் தமிழர் விடுதலை்க கூட்டணியின் உத்ய 
சூரி்யன் சின்ைததின் கீழ், தமிழீழ விடுதலைப புலி 
்ளு்டன் மடடுரம ரொர்ரவயின் முன்கைடுபபு்ட 
ைாை ரபச்சுவார்தலத இ்டம்கபை ரவண்டும் 
என்ை ர்ாரி்கல்யு்டன் தமிழ்த ரதசி்ய்க கூட்டலம 
பபு தைது ரதர்தல் விஞஞாபைதலத ெவம்பர் 
2001இல் கவளியிட்ட ரபாது, அதில் தமிழர் விடு 
தலை்க கூட்டணியும், தமிழ்்க ்ாஙகி�சும், க�ரைா, 
ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ ஆகி்ய ொன்கும் இலணநது 
க்ாண்டிருநதை. அதரதாடு சிவ�ாமின் முன்கை 
டுபபு க்ாள்ல் ரீதி்யா் முறறு்ககு வநததது. 
 பின்ைர் தமிழீழ விடுதலைப புலி்ளு்டன் 
தமிழ்த ரதசி்ய்க கூட்டலமபபு ்ருததிலெநது 
கெ்யறபடும் நிலை 2002 ஏப�ல் மாதமளவில் 

உறுதிபபடுத தபபட்டது. தமிழர் விடுதலை்க 
கூட்டணியின் அபரபாலத்ய தலைவர் மு. சிவ 
சிதம்ப�ம் அவர்்ள் 2002 ரம மாதம் ரபச்சுவார்தலத 
்ககு முன்ைதா் தமிழீழ விடுதலைப புலி்ள் 
மீதாை தல்ட நீ்க்பப்ட ரவண்டும் என்று பகி�ங 
்மா்்க கூட்டலமபபின் நிலைபபாடல்ட அறிவி 
ததார். சிவசிதம்ப�ம் அவர்்ளின் மலைலவ 
கதா்டர்நது தமிழர் விடுதலை்க கூட்டணி்ககுள் 
உருவாகியிருநத இழுபறி நிலை குறிதது சிவ�ாம் 
்வலை க்ாண்டிருநதார். ஏறபட்ட உள் மு�ண் 
பாடு்ளின் விலளவா் தமிழர் விடுதலை்க கூட 
்டணியின் உரிலமல்ய வீ. ஆைநதெங்ரி தை்ககு 
மடடுமுரி்யதா்்க ர்ா�ைாைார். தமிழ்த ரதசி்ய்க 
கூட்டலமபபு்க்ாை ரதர்தல் இைச்சிலை கதா்டர் 
பாை சி்க்ல் தலைதூ்ககி்யது. அததருணததிரைர்ய 
ஒரு கபாது இைச்சிலையின் ரதலவ்ருதி, தநலத 
கெல்வாவால் முடிவு்ககு்க க்ாண்டுவ�பபடடி 
ருநத இைஙல்த தமிழ�சு்க ்டசியின் பதிவு 
தூசி தட்டபபடடு மீண்டும் உயிர்பபி்க்பபடடு 
‘வீடு’ 2004 இல் தமிழ்த ரதசி்ய்க கூட்டலமபபின் 
சின்ைமா்க்பபட்டது. 
 தமிழ்த ரதசி்ய்க கூட்டலமபபின் உருவா்க் 
ததில் தன்ரைாடு உலழதத அபரபாலத்ய மட்ட்க 
்ளபபு தமிழ்கெற கெயதி்யாளர் ரெ. கஜ்யாைநத 
மூர்ததில்ய கூட்டலமபபின் ொர்பில் 2004 ரதர்த 
லில் பங்ளி்க்ச் கெயது கவறறிகபைச் கெயதார் 
சிவ�ாம். சிவ�ாலமப கபாறுதத வல�யில் 
தமிழ்த ரதசி்ய்க கூட்டலமபபு என்பது தமிழ்த 
ரதெதது ்க்ாை ஓர் அ�சி்யல் கவளி. இைஙல்ப 
பா�ாளு மன்ைததிறகுள் அதன் பி�திநிதி்ள் ்டடு 
பப்ட ரவண்டியிருநததால் அது மடடுபபடுததப 
பட்ட ஓர் அ�சி்யல் கவளி்யா் இருநதாலும், சிை 
ெவால்்லள முறி்யடிபபதறகும், அ�சி்யல் ஒன்றி 
லணலவ ஏறபடுததுவதறகும், ரதெ்க ்ட்டலு்க 
கும் ப்யன்படும் கவளி்யா் அலத மாறறியிருநதார். 
ஆைாம் ெட்டததிருததது்ககுள் உடபடும் ஒரு பி�தி 
நிதி தமிழ்கெறறின் கெயதி்யாள�ா்த கதா்டர் 
நதும் பணி்யாறை முடி்யாகதன்ை வல்யில் 
கஜ்யாைநத மூர்ததி தமிழ்கெறறின் கெயதி்யாள 
�ா்த கதா்டர்நது ்்டலம்யாறை முடி்யாத நிலை 
ஏறபடுகிைது. 

 தமிழ்த ரதசி்ய்க கூட்டலமபலப தாரை 
முன்னின்று உருவா்ககி்ய ரபாதும் கூட்ட 
லமபலப விமர்ெைதரதாடு ரொ்ககும் 
விதததில் தமிழ்கெற தைது சு்யாதீைமாை 
தளததிரைர்ய கதா்டர்நதும் கெ்யறப்ட 
ரவண்டும் என்பதில் சிவ�ாம் கதளிவா் 
இருநதார். பின்ைாளில் தமிழீழ விடு தலைப 
புலி்ளின் புைைாயவுத துலையின் ஒரு 
மு்ககி்யஸ்தர் கொன்ை ஒரு வி்ட்யம் இஙகு 
நிலைவு்ககு வருகிைது. “தமிழ்த ரதசி்ய்க 
கூட்டலமபலப, கூட்டலமபபா்ப ரபணு 
வதறகு ொம் ொம, ரபத, தாை, தண்்டம் 
ஆகி்ய ொன்கு வழிமுலை்லளயும் ல் ்யாள 
ரவண்டியிருநதது”. 2009 இறகு முன்ைர� 
அநத நிலை என்ைால், தமிழ்த ரதசி்ய்க 

கூட்டலமபபு ஈழததமிழரு்க்ாை ெர்வரதெ 
நீதி்க ்ா்வும் நி�நத� அ�சி்யற தீர்லவ ரொ்ககியும் 
ரெர்லம்யா் இ்யங் முடி்யாத நிலையில் 2009 
இறகுப பின்ைர் மநதமாைதா் மடடுமல்ை, குநத் 
மாை ஒரு த�பபா்வும் கெ்யறபடடு வருகிைது 
என்பது ஆச்ெரி்யமாைகதான்ைல்ை. 
 அரதரவலள, ரதர்தல் அ�சி்யலு்ககு அப 
பால் திை்க்பப்ட ரவண்டி்ய ஈழததமிழர் ரதெ்க 
்ட்டலு்க்ாை அ�சி்யல் கவளி்ள் பை இன்றும் 
கவறுலம்யா் இரு்ககின்ைை. அலவ பறறி்ய 
ரத்டலு்ககும் கதா்ட�பப்ட ரவண்டி்ய முலைபபு் 
ளு்க்ாை படிபபிலை்ககும் மாமனிதர் சிவ�ாம் 
தமிழ்த ரதசி்ய்க கூட்டலமபலப உருவா்ககி்ய 
பின்ைணில்ய அறிநது லவததிருபபது ப்யனுள்ள 
ஒரு பா்டமாகும்.

முற்றும்
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க்ார�ாைா அைர்ததம் வளர்நது வரும் 
ொடு்ளின் கபாருளாதா� மறுசீ�லமப 

பிற்ாை ஏது நிலை்லள உருவா்ககி வருகின்ைது. 
குறிபபா் ரெலவத கதாழிறதுலை்ளிலிருநது 
விைகி உள்ொடடு விவொ்யப கபாருளாதா�தலத 
விருததி கெயவதன் ரதலவயிலை இததல்்ய 
ொடு்ளின் ஆடசி்யாளர்்ளு்ககு எடுததுல�தது 
நிறகின்ைது.
 இதன் ்ா�ணமா் வளர்நது வரும் ொடு 
்ளின் அ�ொங்ங்ள் க்ார�ாைாவிறகுப பின்ை 
�ாை கபாருளாதா� சீ�ா்க்ததில் உள் ொடடு விவ 
ொ்யதலத ரமம்படுததுவதற்ாை கெ்யறறிட்டங 
்லளப பறறி அ்க்லை கெலுததத கதா்டஙகி 
யுள்ளை. இபபின்ைணியில் இைஙல்யின் கிழ்ககு 
மா்ாணததின் விவொ்யததுலை குறிதது அ்க்லை 
கெலுததுவதற்ாை வாயபபு்க்ள் வாய்க்ப 
கபறறுள்ளை.
 இைஙல்யின் கிழ்ககு மா்ாணததின் புவி 
யி்யல் ப�பபில் அதி்ளவாை பகுதி விவொ்யததி 
றகுரி்ய நிைமா்ரவ ்ாணபபடுகின்ைது. முழு 
இைஙல்்ககும் ரொறு ரபா்ட்ககூடி்ய விலளச்ெலை 
வழங்வல்ை நிை வளம் கிழ்ககிரை ப�நது விரிநது 
்ாணபபடுகின்ைது.
 இவவிதம் இருநத ரபாதிலும் இநநிைததில் 
கபரும்பாைாை பகுதியில் வாைம் பார்தது விவ 
ொ்யம் கெய்ய ரவண்டி்ய நிலைலமலமர்ய ்ாண 
பபடுகின்ைது. அதாவது நீல�தரதலவ்க ர்றப 
ப்யன்படுததும் வாயபபு்க்ரளா வெதி்ரளா விரு 
ததி கெய்யபப்டாமல் கபரும்பாைாை நிைபபகுதி 
வ�ண்்ட நிைங்ளா் ்ாடசி்யளி ்ககின்ைை.
 இதைால் இபபகுதி்ளில் வாழும் விவொ்ய 
ததில் அறிவும் திைனும் உல்ட்ய மனித வளததில் 
்ணிெமாைவர்்ள் ரவலைவாயபபு்க்ளின்றி 
கவளி மாவட்டங்ளு்ககும், கவளிொடு்ளு்ககும் 
ொதா�ண கூலித கதாழிைாளர்்ளா் இ்டம்கப்ய� 
ரவண்டி்ய துர்பபா்ககி்ய நிலை்ககுள் தள்ளபபடடு 
வருகின்ைைர்.

 இநநிலை கதா்டருமா் இருநதால், விவ 
ொ்யப பண்பாடடிலை மைநத நு்ர்வுப பண் 
பாடடிறகும், ரெலவத கதாழிறதுலை்ககும் பரிச்ெ 
்யமாை புதி்ய தலைமுலை்ள் உருவாகுவலதத 
தவிர்்க் முடி்யாது ரபாயவிடும். இததல்்ய புதி்ய 
நு்ர்வுப பண்பாடு ரப�ைர்தத ்ாைங்ளில் தா்ககு 
பபிடி்க் முடி்யாத மனிதர்்லளர்ய உருவா்ககித 
தரும்.

 எைரவ எவரி்டமும் ல்ர்யநதாத தன்மா 
ைமும், சு்யாதீைமும் உள்ள ெவால்்லள எதிர் 
க்ாண்டு வாழும் ஆறைலும் அறிவும் உள்ள மனித 
ெமூ்ங்லள கிழ்ககிைஙல்யிரை உருவா்ககுவ 
தறகும் அததகு நிலையிலைத தற்ாதது விருததி 
கெயவதறகும் கிழ்ககின் விவொ்யப பண்பாட 
டிலைப பாது்ாததல் அடிபபல்டத ரதலவ்யா் 
உண�பபடுகின்ைது.

 கிழ்ககிலுள்ள அதி்ளவாை விவொ்ய 
நிைங்ளு்ககு வரு்டம் முழுவதும் நீல�ப பாயச்ெ்க 
கூடி்ய வெதி்ள் ஏறபடுததபபடுமா் இருநதால், 
கிழ்ககின் நிலைலம ரவறு விதமா்ரவ அலமந 
திரு்ககும். பைரும் விவொ்யம் கெயவதிரைர்ய 
ஆர்வஞ கெலுததும் நிலை உருவாகும், வரு்டத 
திறகு இ�ண்டு த்டலவ கெல்லை உறபததி கெய 
வதற்ாை ஏதுநிலை்ள் வாய்க்பகபறும். இத 
ைால் ரவலை வாயபபு்க்ள் அதி்ரி்ககும். கிழ்க 
கின் உறபததி வளர்ச்சி முழு ொடல்டயும் தன்னிலை 
வாை அபிவிருததி்ககு இடடுச் கெல்லுவதா்வும் 
இரு்ககும்.
 எைரவ கிழ்ககின் விவொ்யததுலையிலை 
அபிவிருததி கெயவது என்பது முழு இைஙல்த 
தீவிலையும் தன்னிலைவாை அபிவிருததி்ககுள் 
இடடுச் கெல்வதறகு கபரும் பங்ாறறும் என்ை 
வல்யில் கிழ்ககு மா்ாணததின் விவொ்யத துலை 
யின் விருததி்க்ாை ் ாததி�மாை ெ்டவடி்கல்்ளில் 
ஈடுப்ட ரவண்டி்யது இைஙல்த தீவின் அபிவிரு 
ததில்ய விரும்பும் ஒவகவாருவரிைதும் ்்டலம 
்யா் இரு்ககிைது.
 கிழ்ககிைஙல்யின் விவொயி்ள் எதிர் 
ரொ்ககும் பாரி்ய பி�ச்சிலை நீர்வளததின் பறைா்க 
குலைர்ய ஆகும். அதாவது கிழ்ககிலுள்ள சிறு சிறு 
குளங்ளில் நீர் ரெ்ரிபபு முலையும் அநத நீல� 
உரி்ய முலையில் அதன் அருகிலுள்ள நிைங்ளு்ககு 
விநிர்யாகி்க்்க கூடி்ய நிலைவாை வெதி்ள் விரி 
வா்க்ம் கபைாமலும் வலுவிழநது கெல்லுதல் 
இதில் மு்ககி்யமாை ெவாைா் இரு்ககின்ைது.
 இதன் ்ா�ணமா் சின்ைஞ சிறி்ய குளங 
்லள லம்யமா்்க க்ாண்டு விவொ்யஞ கெய்யப 
படடு வநத ெ்�ங்லள அண்டி்ய, கெடுஞொலை 
்லள அண்டி்ய சிை நூறு ஏ்க்ர் விவொ்ய நிைங்ள் 
விவொ்யத ரதலவயிலிருநது ரவறு ரதலவ்ளு 
்க்ா் நி�நத�மா்ரவ மாறைபபடும் அபா்ய நிலை 

கமல்ை கமல்ை அதி்ரிதது வருகின் ைது.
 ரமறகூறி்ய சிறு குளங்லள லம்யபபடுததி 
ரமறக்ாள்ளபபடடு வநத விவொ்யததிற்ாை நீர் 
ரெ்ரிபபும், நீர் விநிர்யா்மும் கெ்யலிழநதலம 
்யால் உரி்ய விலளச்ெலைப கபைமுடி்யாத நிலை 
யில் இநநிைங்லள அதி் விலை்ககு விறறு வி்ட்க 
கூடி்ய நிலைலம்ள் வலுபகபறறு வருகின்ைை.
 இவவாறு சிறு அளவில் வல�்யறு்க்பபட்ட 
விவொ்ய நிைங்ள் பைவும் விவொ்யம் கெய்ய 
முடி்யாத வல்யில் மாறைபபடுவதால் கவள்ளப 
கபரு்ககு முதைாை பாரி்ய சுறறுச் சூழல் பி�ச்சி 
லை்ள் உருவாவது்டன், ெவால்்ளு்ககு மததியி 
லும் விவொ்யம் கெய்ய மு்யறசி்ககும் மனிதர்் 
லளயும் ரவறுவழியின்றி அநநிலையிலிருநது 
கவளிர்யைரவ நிர்பபநதி்ககின்ைது. ொடடின் 
உணவு உறபததியில் இது தா்க்ஞ கெலுததுவதா 
்வும் உள்ளது. மி்மு்ககி்யமா் இததல்்ய சிறி்ய 
குளங்லள அண்டி சு்யாதீைமா் வாழ்நத மனித 
ர்்ளில்டர்ய ரவலையின்லம அதி்ரிதது வருகி 
ன்ைது.
 ஆ்ரவ இனிவரும் ்ாைததில் கிழ்ககின் 
அபிவிருததியில் ரமறக்ாள்ள ரவண்டி்ய முதல் 
ெ்டவடி்கல் கிழ்ககிலுள்ள ஒவகவாரு சிறி்ய 
குளங்லளயும் இைங்ண்டு அவறறில் வரு்டா 
நதம் நீல�ச் ரெ்ரிதது ரதலவ்கர்றப அநத நீல� 
அதன் எல்லை்ககுள் அ்டஙகும் விவொயி்ள் 
ப்யன்படுதத்க கூடி்ய விலைததிைைாை ெ்டவடி்க 
ல்்லள முன்கைடுததைாகும்.
 அடுததது இைஙல்யின் மததி்ய மலைப 
பி�ரதெததிலிருநது ரமைதி்மா் கிழ்ககின் 
க்ாடடி்யா�மூ்டா் ்்டலில் ரெருகின்ை ென்நீல� 
கிழ்ககிைஙல்யில் நீர் விநிர்யா்மின்றி வ�ண்டு 
ரபாயுள்ள வ்யல் நிைங்ளு்ககு திலெ திருபபி 
அனுபப்ககூடி்ய ெல்டமுலைச் ொததி்யமாை திட்ட 
ங்லள உருவா்ககி அவறலை ெல்ட முலைபபடுத 
துவதாகும்.
 இதன் மூைம் பல்ைாயி�்க ்ண்க்ாை 
வ்யல் நிைங்ளில் வரு்டததிறகு இ�ண்டு த்டலவ 
விவொ்யதலத ரமறக்ாள்வது ொததி்யமா்க்ப 
படும். நீண்்ட ொலை்லள, அதிரவ்ப பாலத 
்லள அலம்ககும் கெ்யறறிட்டங்லளப ரபால் 
கிழ்ககின் நிைங்லள வளமுள்ள பூமி்யா்ககும் நீர் 
விநிர்யா்ப பாலத்லள உருவா்ககுவதனூ்டா் 
இைஙல்யிலை தன்னிலைவாை விவொ்ய ொ்டா் 
ஒரு சிை வரு்டங்ளிரைர்ய மாறறி்க ்ாட்ட முடியு 
மா் இரு்ககும்.
 ரமலும் கிழ்ககிைஙல்யில் மட்ட்க்ளபபு 
மாவட்டததில் ெநதணமடு ஆறலை அண்டியுள்ள 
கி�ான்புல் அலண்க்டல்ட நி�நத�மா் அலம 
பபதனூ்டா் வரு்டததில் தவைாமல் இரு ரபா்ங 
்ளு்க்ாை விவொ்யதலத சுமார் பததாயி�ம் 
ஏ்க்ர் நிைததில் உறபததி கெயது அதன் விலள 
ச்ெலை கபறறு்க க்ாள்ள முடியும் எை்க கூைப 
படுகின்ைது. இநத அலண்க்டடிலை அலமபப 
தற்ாை மு்யறசி்ள் ்்டநத ்ாைததில் முன்கை 
டு்க்பபட்டை. இச்கெ்யறபாடு வில�வா் நிலை 
ரவறும் படெததில் கிழ்ககின் விவொ்ய விருததியின் 
ஒரு பகுதில்ய நிச்ெ்யமா் அல்ட்ய்ககூடி்யதா் 
இரு்ககும்.
 இவவாறு கிழ்ககிைஙல்யின் அபிவிருததி 
்ககு அடிபபல்டத ரதலவ்யா்வுள்ள நீர்வளப 
பஙகீடல்ட இைங்ண்டு அதறகுரி்ய கபாருதத 
மாை முன் திட்டங்லளத த்யாரிதது அவறலை 
ெல்டமுலைபபடுததும் ரபாதுதான் இனித கதா்ட 
�பரபாகும் க்ார�ாைா லவ�ஸ் ்ாைததில் கிழ்க 
கிலை வளம்மி்க் மா்ாணமா் மாறை முடியும்.
 கிழ்ககிைஙல்யில் உண்லம்யாை பறறு்க 
க்ாண்டு கெ்யறப்ட முறபடும் த�பபு்க்ள் இதத 
ல்்ய ெ்டவடி்கல்்ளு்ககு முன்னுரிலம வழஙகி 
அவறலை ொததி்யமா்ககுவதறகு முழு மூச்சு்டன் 
இ்யங் ரவண்டி்யது இன்றி்யலம்யாதது ஆகும்.
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சிறீைங்ாவின் ‘இரும்பு மனிதர்’ எைப கப்ய 
க�டுததுள்ள ஜைாதிபதி ர்ாததாப்ய 

�ாஜபக்ஷ இ�ண்டு திைங்ளு்ககு முன்ைர் க்ாழு 
ம்பிலுள்ள அவ�து அலுவை்ததில் ெ்டததி்ய 
ெநதிபபு ஒன்று மு்ககி்யமாைது. அதலை வழலம 
்யாை ஒரு ெநதிபபு எை ொம் ்்டநது கென்றுவி்ட 
முடி்யாது. க்ார�ாைா அச்சுறுததலு்ககு மததியில் 
ம்ா ெங்ததிைரு்டன் கவள்ளி்ககிழலம மாலை 
ெல்டகபறை அநதச் ெநதிபபில் தமிழர் தா்ய்த 
லத்க குறிலவதத தீர்மாைம் ஒன்று எடு்க்பபட 
டிரு்ககின்ைது. க்ார�ாைா, கபாதுத ரதர்தல் 
என்ை ஆ�வா�ங்ளு்ககு மததியில் அது ்வனி்க் 
பப்டாமல் ரபாயவி்டைாம் என்பது ஜைாதிபதி த� 
பபிைரின் ்ணிபபா் இரு்க்ைாம். 
 ஒவகவாரு மாதமும் மூன்ைாவது 
கவள்ளி்க கிழலம்ளில் கபௌதத ஆரைாெ 
லைச் ெலபல்ய ஜைாதிபதி கூடடுகின்ைார். 
ஜைாதிபதி்யா்த கதரிவாை பின்ைர் 
கபௌதத மதத தலைவர்்ளின் ஆரைாெ 
லை்லளப கபறறு்க க்ாள்வது இதன் 
ரொ்க்ம் எை்க கூைபபட்டது. இைஙல் 
ததீலவ முறறுமுழுதாை ஒரு கபௌதத 
ொ்டா் மாறறுவதற்ாை திட்டததின் 
ஒரு மு்ககி்ய ெ்ர்ரவ இநத கவள்ளி்க 
கிழலம்க கூட்டம். ரெறறு முன்திைம் 
கவள்ளி்ககிழலம ெல்டகபறை கூட்டம் 
இநத வரிலெயில் மூன்ைாவது க்ார�ாைா 
அச்ெம், க்ாழும்பில் ஊ�்டஙகு என்பவற 
று்ககு மததியில் பாது ்ாபபா் அலழதது 
வ�பபட்ட ம்ாெங்ததிைர் ஜைாதிபதில்யச் 
ெநதிததார்்ள்.
 ஜைாதிபதி கெ்யை்ததில் இ்டம்கபறை 
இநத்க கூட்டததின் ஆ�ம்பததில் ம்ாெங்ததிைர் 
கதரிவிதத ்ருதது மு்ககி்யமாைது. “பல்ட வீ�ர் 

்ள் நிலைவு திைததில் (ரம 19) ஜைாதிபதி 
ஆறறி்ய உல�்ககு ென்றி கதரிவி்க் அ்�ாதியில் 
வார்தலத்ரள இல்லை” எை ம்ாெங்ததிைர் 
பு்ழா�ம்  சூடடி்ய ரபாது, ர்ாததா குளிர்நது 

ரபாயவிட்டார். 
 “ொடடு்க்ா் கபரும் அர்பபணிபபு்லளச் 
கெயத பல்டயிைர் ரதலவ்யறை அழுதததது்ககு 
உள்ளா் ொன் ஒருரபாதும் இ்டமளி்க்ப ரபாவதி 
ல்லை. அரதரவலள, எமது ொடடு்ககு அநீதி்யாை 
வல்யில் ஏரதனும் ஒரு ெர்வரதெ நிறுவைம் அல் 
ைது ெர்வரதெ அலமபபு கதா்டர்நதும் கெ்யறபடு 
மா் இருநதால், அநத நிறுவைததின் அல்ைது 
அலமபபின் உறுபபுரிலமயிலிருநது இைஙல்ல்ய 
விை்ககி்கக்ாள்ள ொன் ஒரு ரபாதும் பின் நிற்ப 
ரபாவதில்லை” என்ை ர்ாததாவின் உல� தான் 

ம்ாெங்ததிைல� கமயசிலிர்்க் லவத திருநதது. 
 இ�ாணுவதலதப பாது்ாபபதற்ா் இநத 
அறிவிததலை கவளியிட்ட ர்ாததா, “கபௌததம்ய 
மா்க்லு்க்ா்” தன்னுல்ட்ய அடுதத அறிவிபலப 
ம்ாெங்ததிைர் முன்பா் கவளியிட்டார். “கிழ 
்ககு மா்ாணததில் கதால்கபாருள் மு்ககி்யததவம் 
வாயநத இ்டங்லள முலை்யா் மதிபபீடுகெயது 
பாது்ாபபதறகு பாது்ாபபு அலமச்சின் கெ்யைா 
ளரின் தலைலமயில் ஜைாதிபதி கெ்யைணி ஒன்று 
அலம்க்பபடும்” என்பதுதான் ர்ாததாப்யவின் 
கெயதி. இநத கெ்யைணி கூ்ட, முன்ைாள் இ�ா 
ணுவ அதி்ாரி ஒருவரின் தலைலமயிரைர்ய 
அலம்க்பபடுகின்ைது. ரபார்்க குறைங்ள் பைவ 
றறு்டன் ெம்பநதபபட்டவ�ா் ெர்வரதெததிைால் 
அல்ட்யாளம் ்ாணபபட்ட ்மால் குண�டணதான் 
தறரபாது பாது்ாபபு அலமச்சின் கெ்யைாளர். 
ர்ாததாவின் ெம்பி்கல்்ககுப பாததி�மாைவர். 
அவ�து வைது ல் ரபான்ைவர். 
 “கதால்கபாருள் மு்ககி்யததுவம் வாயநத 
இ்டங்ள் அழிவல்டவது குறிதது பல்ரவறு 
த�பபிைர் வி்ட்யங்லள முன்லவதது வருகின் 
ைைர். அலவ அலைதலதயும் ்ருததிற க்ாண்டு 
வ�ைாறறு மு்ககி்யததுவம் வாயநத இ்டங்லள 

லம்யபபடுததி அவறலைப பாது்ா்ககும் ப�நத 
நி்ழ்ச்சித திட்டகமான்று கதால்கபாருள் திலண்க 
்ளததின் உதவியு்டன் ெல்டமுலைபபடுததபபடும்” 
என்ை அறிவிததலையும் ஜைாதிபதி இஙகு கவளி 
யிட்டார். இநத அறிவிபபு ம்ாெங்ததிைரின் 
கபரும் வ�ரவறலபப கபற ைது. 
 இைஙல்யில் 1947ஆம் ஆண்டிலிருநரத 
சிங்ள்க குடிர்யறைங்ள் இ்டம்கபறறுள்ளை. 
நீர்பபாெைத திட்டங்லள அடிபபல்ட்யா்்க 
க்ாண்டு தான் இநத்க குடிர்யறைங்ள் முன்கைடு 
்க்பபட்டை. அல்லை - ்ல்ரைா்யா முதல், மண 
ைாறு வல�யில் நீர்பபாெைத திட்டங்லள அடிப 
பல்ட்யா்்க க்ாண்ர்ட குடிர்யறைங்ள் முன்கை 
டு்க்பபட்டை. பின்ைர் மீன்பிடி்க கி�ாமங்லள 
லம்யபபடுததி்ய ்்டற்ல�ர்யா�்க குடிர்யறைங 
்ள் இ்டம்கபறைை. இபரபாது கதால் கபாருள் 
திலண்க்ளம் அநதப கபாறுபலப எடுததிரு்ககி 
ன்ைது. ஒரு பகுதி கதால் கபாருள் மு்ககி்யதது 
வம் வாயநத பகுதி்யா் கதால்கபாருள் திலண்க 
்ளததிைால் அல்ட்யாளம் ் ாணபபட ்டால், அநதப 
பகுதி க்ாஞெ ொட்ளில் சிங்ள ம்யமா்க்பபடும் 
என்பது இைஙல்யின் விதி.  
 வன்னியில் இதுதான் ெ்டநதது. அஙகு சுமார் 
300 இ்டங்ள் கதால்கபாருள் மு்ககி்யததுவம் வாய 
நத இ்டங்ளா் கதால்கபாருள் திலண்க்ளததி 
ைால் பி�்்டைபபடுததபபடடுள்ளது. எநத அடிப 
பல்டயில் இநதப பி�்்டைதலத அவர்்ள் கவளி 
யிடுகின்ைார்்ள் என்பலத ்யாரு்ககும் அவர்்ள் 
கொல்ைத ரதலவயில்லை. சுமார் 30 சிங்ளப 
ரப�ாசிரி்யர்்ரள இநதத திலண்க்ளததின் பணிப 
பாளர்்ளா் உள்ளைர். அதைால், ென்கு திட்ட 
மிட்ட முலையில் சிங்ள ம்யமா்க்லை அவர்்ள் 
ரமறக்ாள்கின்ைார்்ள். முல்லைததீவு கெம்மலை 
யிலும் இரதரபான்ை ஆ்ககிமிபபுத திட்டம் ஒன்று 
்்டநத வரு்டததில் இ்டம்கபறைது. தமிழ் ம�பு 

ரிலம அலமபபு மி்வும் உறுதி்யா் 
இருநதலம்யால், அநதத திட்டம் தடு்க்ப 
பட்டது. 
 இபரபாது கிழ்ககில் ்ண்லவ்ககி 
ன்ைார்்ள் என்பலத கவள்ளி்ககிழலம கூட 
்டம் உறுதிபபடு ததியிரு்ககின்ைது. ்்டநத 
10 ஆண்டு்ளா் கிழ்ககு மா்ாணததில் 
கதால்கபாருள் திலண்க்ளம் தமிழர்் 
ளின் கதான்லம்ள் மறறும் கதான்லமச் 
ொன்று்லள அழிதது கபௌதத ம்யமா்க 
்லை கெயது வருவது இ�்சி்யமாைதல்ை. 
குறிபபா் அம்பாலை மாவட்டததில் 
மடடும் 246 இ்டங்லள கபௌதத மதம் 
ொர்நத இ்டங்ளா் அல்ட்யாளப படுததி 
இரு்ககிைார்்ள். திருர்ாணமலை மாவட 
்டததில் 74 இ்டங்லள கபௌதத மதம் 
ொர்நத இ்டங்ளா் அல்ட்யபபடுததி 

இரு்ககிைார்்ள் . மட்ட்க்ளபபு மாவட்ட ததில் 28 
புதத வி்ால�்ள் உடப்ட 55 கபௌதத மததரதாடு 
கதா்டர்புல்ட்ய இ்டங்ள் இருபபதா் கொல்லுகி 
ைார்்ள்.
 இவறறு்ககு ெட்ட ரீதி்யாைதும், வ�ைாறறு 
ரீதி்யாைதுமை அஙகீ்ா�தலதப கபறறு்க க்ாடு 
பபதுதான் ்மால் குண�டணவின் பணி்யா் இரு 
்ககும். ர்ாததப்யா கபௌதத ம்ா ெங்ததின் வழி 
்ாட்டலில், இ�ாணுவ அதி்ாரி்ள் தலைலமயி 
ைாை ஜைாதிபதி கெ்யைணி ஒன்லை உருவா்ககி 
கபௌதத மதததிறகு கொநதமாை கதால்லி்யல் 
இ்டங்ள் எை பூர்வி் தமிழ் கி�ாமங்ளில் இருநது 
அபபாவி தமிழ் குடும்பங்லள கவளிர்யறறி 
கிழ்ககு மா்ாணதலத கபௌதத ம்யமா்ககி, சிங்ள 
குடிர்யறைங்லள பாரி்ய அளவில் முன்கைடுப 
பலத இை்க்ா்்க க்ாண்்டதா்ரவ தமது ரவலைத 
திட்டதலத வகுததிரு்ககின்ைார்்ள். 

இது குறித்து மேலும் விரிவொ்க அடுத்� 
வொரங்களில் பொர்்மபொம்.
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 22.05.1972 உை் வ�ைாறறில் அதன் மூதத 
குடி்ளில் ஒருவ�ாை ஈழததமிழ் ம்க்ள் தங்ளின் 
கொநத ொடடிரைர்ய ொ்டறை ரதெ இைமா் மாறை 
பபட்ட வ�ைாறலைப பதிவா்ககி்யது.
 ஈழததமிழர்்ள் இைஙல்த தீவில் வ�ைாற 
று்ககு முறபட்ட ்ாைம் முதைாை கதான்லமயும் 
கதா்டர்ச்சியும் க்ாண்்ட, வாழ்வி்யலை்க க்ாண்்ட 
உைகின் ம்க்ள் இைம். இன்று தங்ள் இலைலம 
யும் தன்ைாடசியுமுல்ட்ய இைஙல்யின் வ்ட்ககு, 
கிழ்ககு மா்ாணங்ளில் வ�ைாறறுத தா்ய் உரிலம 
க்ாண்்ட தமிழ்த ரதசி்ய இைமா் வாழ்நது வருகி 
ன்ைைர்.
 ரபார்தது்கர்்யர் ்ாைனிததுவ ஆடசில்ய 
இைஙல்யின் சிங்ள்க ‘ர்ாடல்ட’ அ�சில் 1505 
இல் நிறுவி்யதன் பின்ைர், 116 ஆண்டு்ள் தங் 
ளால் கவல்ைபப்ட முடி்யாத நிலையில் எதிர்தது 
வநத தமிழர்்ளின் இலைலமயுள்ள ்யாழ்பபாண 
அ�லெ 1621இல் ்ல்டசி ்யாழ்பபாண மன்ை�ாை 
2ஆம் ெஙகிலி மன்ைல�்க ல்பபறறி்யதன் மூைம் 
தமதா்ககி்க க்ாண்்டது.

 ஆயினும் ரபார்தது்கர்்யர் இநதுமா ்்ட 
லின் உை் வணி் கமாழி்யா் இருநத தமிழ் 
கமாழி்ககு தமிழ் - ரபார்தது்கர்்ய அ்�ாதி்லள 
உருவா்ககியும்,  தமிழ் இை்க்ணதலதப பிைகமா 
ழியிைர் படி்க்த த்க் வல்யில் நூல்்லள எழு 
தியும், ஈழததமிழ் ம்க்ளின் தமிழ்த ரதசி்யதலத 
உை்றி்ய லவததைர். அவவாரை தமிழர் தா்ய்ங 
்லள அஙகிருநத உள்ளூர் ஆடசி முலைலம்ளின் 
வழி்யா்ரவ தாங்ளும் ஆடசி கெயது, தமிழர் 
்ளி்டம் தங்ள் வர்தத்ததிறகுத ரதலவ்யாை 

ெநலதப கபாருள்்லளயும், வரிப பணதலதயும் 
கபறைது்டன், தங்ளின் ்தரதாலி்க்்க கிறிஸ்தவ 
தலத ம்க்ளில்ட ப�பபுவதில் ஆர்வம் ்ாடடிை 
ர�்யன்றி, ஈழததமிழர்்ளின் இலைலமல்யப 
பாதி்க்்க கூடி்ய ஆடசி முலைலம ்லள உருவா்க 

்வில்லை. தமிழர்்ளின் சிறை�ொ் இருநத வன்னி 
அ�லெ இவர்்ளால் கவ ல்ை முடி்யவில்லை.
 பின்ைர் ரபார்தது்கர்்யர் இைஙல்யில் தங 
்ள் ஆடசியில் இருநத பகுதி்ளின் இலைலமல்ய 
்டச்சு்க்ா�ரி்டம் ல்்யளிதத ரபாது, அவர்்ள் தமி 
ழர்்ளின் இலைலமயின் தனிததுவதலத ஏறறு 
தமிழர்்ளுல்ட்ய ரதெவழலம்லளயும் ெட்டமா்க 
கித ‘ரதெவழலமச் ெட்டம்’ என்னும் கப்யரு்டன் 
தங்ள் உர�ாமச் ெட்டதது்டன் இலணதது புதத 
ளம் வல� ஆடசிப ப�பலப்க க்ாண்டிருநத தமி 
ழர்்ளின் தா்ய்தலத உள்ளூர் ஆடசி முலைலம 
்ளு்ககு ஊ்டா் ஆண்்டைர். இதைால் தமிழர்்ளின் 
இலைலம பாதிபபல்ட்யாமரை கதா்டர்நதது. 

 1796இல் கிழ்ககிநதி்ய்க ்ம்கபனி, தமிழர் 
தா்ய்ங்ளாை தமிழ்தலதயும் இைஙல்ல்யயும் 
ஒர� ரதெமா்்க ்ருதி 1802வல� கென்லையில் 
இருநது ஒர� நிதிபபுழ்க்தது்டன் ஆஙகிரை்ய ஆட 
சி்ககு உடபடுததித தமிழர்்ளின் தா்ய், ரதசி்ய, 
தன்ைாடசி உரிலம்லள கவளிபபடுததிைர். 
 1802 இல் இைஙல் முடி்ககுரி்ய ொ்டா் 
பிரிததானி்ய அ�ொல் பி�்்டைபபடுததபபட்ட 
கபாழுது ஈழததமிழர்்ளின் இலைலம பிரிததானி 
்யப ரப��சி்டம் கென்ைல்டநதது. 1832இல் தமிழர்் 
ளின் வன்னிச் சிறை�லெ பிரிததானி்ய ்ாைனிததுவ 
அ�சு கவறறி க்ாண்்டதன் பின்ைர� 1833இல் 
ர்ால்புறூ்க ்மர�ான் அ�சி்யல் சீர்திருததததின் 
மூைம் தமிழர்்ளின் இலைலமயும் சிங்ளவர்்ளின் 
இலைலமயும் உள்ள தனிததனி்யாை அ�சு்ளின் 
எல்லை்லள இலணததது. இவவிலணபபில் 
இைஙல்த தமிழ் ம்க்ளின் ெமூ் கபாருளாதா� 
அ�சி ்யல் ஆன்மீ் இ்யல்பு நிலை்ள் ் வைததில் க்ா 

ள்ளபப்டவில்லை. இைஙல்த தீலவத தங்ளின் 
ெநலத ெைனு்க்ா்வும் ஆடசிப பாது்ாபபிலை 
உறுதி கெயவதற்ா்வும் ஒர� ொ்டா் சிரைான் 
என்னும் ஒறலை்யாடசி்ககுள் க்ாண்டு வநதைர். 
இதைால் ஈழததமிழர்்ளின் இலைலமயும் சிங்ள 
வர்்ளின் இலைலமயும் சிரைான் என்னும் ொட 
டின் இலைலமயுள் இலண்க்பபட்டது. ஆயினும் 
தமிழர்்ளதும், சிங்ளவர்்ளதும் இலைலமயின் 
தனிததன்லம்லள மதிதது 1833இல் சிரைானின் 
ெட்டவா்க் ெலப்ககு ஒரு தமிழல�யும், ஒரு சிங்ள 
வல�யும் பி�திநிதி்ளா் நி்யமிததலம மு்ககி்ய 
மாை வ�ைாைா் உள்ளது.
  தங்ளால் பணபபயி�ா் அறிமு்ம் 
கெய்யபபட்ட ர்ாபபி, ரதயிலை, இைபபர், 
க்ா்கர்ா பயிர்ச்கெயல்்யால் உருவா்க்பபட்ட 
கபருநரதாட்டப கபாருளாதா�ததில் ரவலை 
கெயவதற்ா்த தங்ளின் ஆடசியில் இருநத 
தமி ழ்ததில் இருநது இைடெ்க்ண்ககில் தமிழ்த 
கதாழிைாளர்்லள ஒபபநத்க கூலி்ளா்்க 
க்ாண்டு வநதைர். பிரிததானி்ய ்ாைனிததுவ 
அ�சின் இம்மு்யறசி்யால் சிங்ளவர்்ள் நிைமிழந 
தலம யும், தமிழ்த கதாழிைாளர்்ளு்ககுப ரபாதி்ய 
பாது்ாபபு்ள் வழங்பப்டாலமயும், இைஙல் 
யில் இைததுவ அ�சி்யல், கமாழிததுவ ரவறுபாடு 

்ள் வழி்யாை கவறுபபு அ�சி்யல் உருவா் வழி 
வகுததது. அதது்டன் இைஙல்த தமிழர்்லளயும் 
குடிவ�வு கபறைவர்்ள் எை உை்ம் ்ருதும் தவ 
ைாை ரபா்கல்யும் கதா்ட்ககி லவததது.
 1910இல் பிரிததானி்ய்க ் ாைனிததுவம் ஆங 
கிைம் படிததவர்்ளு்ககும் கொதது்டலமயுள்ள 
வர்்ளு்ககும் மடடும் வா்ககுரிலம எை மடடுபபடு 
ததபபட்ட வா்ககுரிலமல்ய வழஙகி அததல்்ய 
ெட்டெலபப பி�திநிதி்ள் மூைம் ்றரைார் குழாத 
தின் ெைொ்ய்தலதச் சிரைானில் உருவா்க் விரும் 
பிைர். இநத ்றரைார் குழாததின் பி�திநிதி்யா்ரவ 
ரெர். கபான்ைம்பைம் இ�ாமொதன் என்னும் 
தமிழர் ெட்டெலபயின் உறுபபிை�ாைார்.
 இநத ்றரைார் குழாதது ெைொ்ய்ம் இைங 
ல்த தீவின் கபரும்பான்லம ம்க்ளாை சிங்ள, 
தமிழ் ொதா�ண ம்க்ளின் அ�சி்யல் பங்ளிபலபப 
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புைநதள்ளி்யது. இதலை ஊ்க்பபடுதத்க கூடி்ய 
வல்யில் ‘சிரைானிஸ் ரதசி்யம்’ என்னும் ஆஙகிை 
கமாழி ரபசும் ஆஙகிைப பண்பாட்டா்க்ம் அல்ட 
நத ரதசி்யதலத நிலைபபடுததப பிரிததானி்ய ்ாை 
னிததுவம் தங்ள் ஆடசி்க்ாைம் முழுவதும் மு்யற 
சிதத ரபாதிலும் அதில் கவறறி கபைவில்லை.
 1920்ளில் மன்னிங அ�சி்யைலமபபுச் சீர் 
திருததததின் வழி இைவாரி்யாை பி�திநிதிதது 
வமாை வகுபபு வாரிப பி�திநிதிததுவதலத அறி 
மு்ம் கெயதைர். இதைால் இைஙல்யின் ்ல� 

ர்யா�ச் சிங்ளவர், ்ண்டிச் சிங்ளவர், இைஙல்த 
தமிழர்்ள், தமிழ்கமாழி ரபசும் முஸ்லீம்்ள், 
மலை்ய்த தமிழர்்ள் என்னும் ஐவல் ம்க்ள் 
இல்டயிலும் தலைலம ரபாடடி்ள் ஏறபடடுத 
ரதசி்ய மு�ண்பாடு்ள் ரவ்ம் கபறைை. 1924இல் 
வகுபபு வாரிப பி�திநிதிததுவம் ெட்டவா்க் ெலப 
யில் சிங்ளவர்்ளின் பி�திநிதிததுவதலத மறலை்ய 
இைங்ளின் பி�திநிதி்லள வி்ட அதி்ரி்க்ச் கெ 
யததிைால், ெட்ட உருவா்க்ததில் சிங்ளப கபரும் 
பான்லம பைம் வள�ச் கெயதைர்.
 1931இல் இைஙல்்ககு மடடுபபடுததபப 
ட்ட கபாறுபபாடசில்ய வழஙகி்ய க்டாைமூர் 
அ�சி்யைலமபபுச் சீர்திருததம், எல்ைா ம்க்ளு்ககும் 
வா்ககுரிலமல்ய அறிமு்ம் கெயதது. ஆைால் வ்ட 
்ககு கிழ்ககில் கபரும்பான்லம ம்க்ளா் வாழ்நத 
தமிழர்்ளின் இலைலம்ககுப ரபாதி்ய பாது்ாபபு 
அளி்க்த தவறி்யது. இதைால் இைஙல்யின் மற 
லை்ய மா்ாணங்ளில் வாழ்நத கபருநகதால் 
்யாை சிங்ளவர்்ள் வா்ககுரிலம கபறை கபாழுது 
சிங்ளவர்்ள் உல்ட்ய கபரும்பான்லமயிைச் 
ெட்டெலப ஆடசி உருவாகி்யது. அதது்டன் ஒரு 
தமிழர� கூ்ட இல்ைாத சிங்ளப கபரும் பான்லம 
அலமச்ெ�லவயும் உருவா்ச் கெயதது. இது சிங்ள 
கபௌதத ரபரிைவாத ெ்கதி்ள் ‘எங்ள் ொடு, 
எங்ள் இைம், எங்ள் ஆ்மம் (கபௌததம்)’ இலவ 
மடடுரம இைஙல்யில் இரு்க் ரவண்டும் எைச் 
கெ்யறபடும் அ�சி்யலை கதா்ட்ககிை.
 சிங்ள கபௌதத கவறி க்ாண்க்டழுநத 
சிங்ள கபௌதத ரபரிைவாதி்ள் இைஙல்த 
தமிழர்்லள அ�சின் எல்ைா நிலை்ளிலும் இை 
ஒது்க்ல் கெயவதின் வழி்யா்வும், தமிழர் தா்ய்ப 
பகுதி்ளில் சிங்ளவர்்லள்க குடிர்யறறி, தமிழர் 
்ளு்ககு ரமல் வன்முலை்ளு்டன் கூடி்ய இை 
கவறித தா்ககுதல்்லள ெ்டாததி்யதால், இைங 
்ாண்ககூடி்ய அச்ெதலத ஏறபடுததி, அவர்்ளின் 
தா்ய் எல்லை்லளச் சுரு்ககிச் சிங்ளவர்்ளின் 
குடிர்யறை பூமி்யா்த தமிழர்்ளின் நிைவளப பி� 
ரதெங்லளயும், ்்டல்வளப பி�ரதெங்லளயும் 
ஆ்ககி�மிததது. தமிழரின் ெைதகதால்யிலை்க 
குலைததுச் சிங்ளப பி�திநிதி்ள் தமிழர் தா்ய்ப 
பகுதி்ளில் உருவா்ச் கெயதும், சிங்ள தமிழ் 
ரதெங்ளில்ட இ்யல்பா்ரவ எல்லை்ளா் இ்ய 
றல் அலமததிருநத ்ாடக்டல்லை்லள விவ 
ொ்யததிற்ா் ்ா்டழிபபு என்ை கப்யரில் அழிதது 
சிங்ள ொ்டா் மாறறியும், தமிழர்்ளின் இலைலம 

ரமைாை ஆ்ககி�மிபபு்க்லளச் சிங்ளவர்்ள் 
ரவ்ப படுததிைர்.
 இைஙல்்ககுச் சுதநதி�ம் க்ாடு்க்கவை 
நி்யமி்க் பபட்ட ரொல்பரி ஆலண்ககுழு முன்பா்த 
தமி ழர்்ளின் நி்யா்யமாை ர்ாரி்கல்்ள் முன்லவ 
்க்பபட்ட ரபாகதல்ைாம், தமிழ்த தலைலம பிரித 
தானி்ய ்ாைனிததுவ அலுவை்ச் கெ்யைாளர்் 
லளச் ெநதி்க் அனுமதி்க்ாத வல்யில் இைண்்ட 
னில் இருநத கபருநரதாட்ட உறபததி விறபலை 
வழி்யாை ரிரெர்வ நிதியிலை சிங்ளத தலைலம 
்ள் பிரிததானி்யாவு்ககு்க க்ாடுபபதா் வா்ககுறுதி 
அளிததுத தல்ட கெயதைர்.

 இதைால் தமிழர் 
்ளின் இலைலம 
குறிதது அ்க்லை்யறை 
முலையில் ரொல்பரி 
அ � சி ்ய ை ல ம ப பு 
எ ழு த ப ப ட ்ட ா லு ம் , 
2 9 ( 2 ) வி தி யி ன் ப டி 
சிறுபான்லமஇைதது 
்கர்ா அல்ைது மதததி 
றர்ா எதி�ாை ெட்ட 
ங்ள் சிரைான் பா�ா 
ளுமன்ைததில் இ்யற 
ைபபட்டால், பிரிததா 
னி்ய உ்யர்நீதி்யலமப 
பாை பிரிவு்க ்வுன்சி 
லு்ககு நீதி ர்ாரி 
வி ண் ண ப பி ்க ் ை ா ம் 
என்னும் அ�சி்யைலம 

பபுப பாது்ாபபு ஒன்றிலை பிரிததானி்யா வழங 
கி்யது. இநதப பாது்ாபபு உதத�வாதததின் அடி 
பபல்டயிரைர்ய இைஙல்த தமிழர்்ளின் 
இலைலம  சிங்ள இலைலமயு்டன் பகி�பபடுகி 
ன்ை ஒறலை்யாடசிப பா�ாளுமன்ை முலைலம 
மூைம் சிரைானு்ககுச் சுதநதி�ம் 04.02.1948இல் வழ 
ங்பபட்டது.
 ரொவி்யத இ�ஸ்்யா, சிரைான், ஐ்ககி்ய 
ொடு்ள் ெலபயின் உறுபபு ொ்டாவதறகு விண்ண 
பபிதத கபாழுது  ரொல்பரி அ�சி்யைலமப பால் 
சிரைானின் இலைலம கதா்டர்நதும் பிரிததானி்யா 
வின் ரமைாண்லமயில் இருபபதால் அதலைத 
தனி உறுபபு ொ்டா் அஙகீ்ரி்க் முடி்யாது எை 
1948 முதல் 1956 ்ககு இல்டர்ய இ�ண்டு த்டலவ்ள் 
தைது இ�தது உரிலம அதி்ா�தலத - வீடர்டா 
அதி்ா�தலதப - ப்யன்ப்டததி தல்ட கெயதது. 
எைரவ தமிழர்்ளின் இலைலம முறறுமுழுதா் 
ஒறலை்யாடசிப பா�ாளுமன்ைதது்ககுப பா�பபடுத 
தபப்டவில்லை என்பதறகு இது ஒரு உை்ச் ொன் 
ைா் அலமநதது.
 ரொல்பரி அ�சி்யைலமபபின் அடிபபல்ட 
யில் 1956 ஆம் ஆண்டின் சிங்ள மடடும் ெட்டத 
தால் ரவலையிழநத ர்ாடீஸ்வ�ன் அவர்்ள் 
பிரிததானி்ய பிரிவு்க ்வுன்சிலில் ரமன்முலையீடு 
கெயத கபாழுது அதலை விொரிதத உ்யர் நீதி்ய 
லமபபு அவல� ரவலை நீ்க்ம் கெயதது தவறு 
எைவும், அவரு்ககு ெட்டஈடு க்ாடுதது மீளவும் 
ரவலை்ககுச் ரெர்்ககும்படியும், அதது்டன் ‘சிங் 
ளம் மடடும் ெட்ட’தலதப பா�ாளுமன்ைம் மீளப 
கபறறு ரொல்பரி அ�சி்யைலமபபு்ககு ஏறப திருதத 
ங்ளு்டன் மீளச் ெமர்பபி்க் ரவண்டுகமைவும் 
தீர்பபு வழஙகி்யது. 
 இதலைச் கெ்யறபடுதத மறுதத சிங்ள 
கபௌதத ரபரிைவாதத தலைலம்ள், 1970ஆம் 
ஆண்டுத ரதர்தலில் தம்ககு்க கில்டதத மூன்றில் 
இ�ண்டு கபரும்பான்லம ஆடசி அலமததல் வழி, 
தமிழ்்க ்டசி்லளச் ரெர்நத தமிழ்ப பி�திநிதி்ள் 
பஙகுபறைாத பா�ாளுமன்ைதது்ககு கவளிர்ய நிறு 
வபபட்ட அ�்யசிைலமபபு நிர்ண்ய ெலப மூைம் 
சிங்ள கபௌதத சிறீைங்ா்க குடி்ய�லெ நிறுவி, 
மாடசிலம்ககுரி்ய பிரிததானி்ய ம்ா�ாணியின் 
தலைலமயில் இருநது விைகி ரொல்பரி அ�சி்யை 
லமபலப வன்முலைபபடுததிைர்.
 இதைால் தமிழர்்ளின் இலைலம மீளவும் 
தமிழர்்ளி்டரம மீண்்ட இ்யல்பாை நிலையில் 

இைஙல்த தமிழர்்ள் ொ்டறை ரதெ இைமா் மாற 
ைபபட்டைர்.
 எைரவ தமிழர்்ளின் ொ்டறை ரதெ இைம் 
என்கிை நிலை உள்ொடடுப பி�ச்ெலை்யல்ை. 
்ாைனிததுவப பி�ச்சிலை்யா் ஐ்ககி்ய ொடு்ள் 
ெலப்யால் பார்்க்பப்ட ரவண்டி்ய ஒரு ெர்வரதெப 
பி�ச்சிலை. ெர்வரதெத தலையீட்டால் தீர்்க்பப்ட 
ரவண்டி்ய  உை்ப பி�ச்சிலை.
 இநத உண்லமல்ய உைகு்ககு அறிவி்க் 
அன்லை்ய தமிழ்த தலைவ�ா் இருநத தநலத 
கெல்வொ்ய்ம் அவர்்ள் தைது ்ாஙர்ென்துலை 
பா�ாளுமன்ைத கதாகுதில்ய இ�ாஜிைாமாச் கெ 
யது, தமிழ் ம்க்ள் தங்ளுல்ட்ய அ�சி்யல் எதிர் 
்ாைதலதத தாங்ரள நிர்ணயி்ககும் தன்ைாடசி 
அதி்ா�ததிலைப பி�ர்யாகிபபதற்ாை அல்ட 
்யாள்க குடிக்யாபபமா் மாறறி, ஒன்பதிைாயி�த 
து்ககு ரமறபட்ட ரமைதி் வா்ககு்ளால் கவறறி 
கபறறு, தமிழர்்ளின் தன்ைாடசி்க்ாை  ம்க்ள் 
அஙகீ்ா�தலத கவளிபபடுததிைார்.
 1975இல் சிறீைங்ாப பா�ாளுமன்ைததில் 25 
ஆண்டு்ளா் ஒறலை்யாடசிப பா�ாளுமன்ைததில் 
பிரிததானி்ய ்ாைனிததுவ ஆடசியி்டம் ொமிழநத 
எங்ள் அ�சி்யல் உரிலம்லள மீளவும் ொங்ள் 
கபைகவை எடுதத மு்யறசி்ள் எல்ைாம் ப்யைற 
றுப ரபாைதால், இனி ொங்ள் எங்ளுல்ட்ய 
பிரி்க்பப்ட முடி்யாத அடிபபல்ட மனித உரிலம 
்யாை தன்ைாடசி உரிலமயின் அடிபபல்டயில், 
எங்ளுல்ட்ய அ�சி்யல் எதிர்்ாை தலத ொங்ரள 
நிர்ண்யம் கெயரவாம் எைப பி�்்டைபபடுததி 
சிறீைங்ாப பா�ாளுமன்ைதலத நி�ா்ரிதது அதிலி 
ருநது விைகிைார்.
 1976இல் வடடு்கர்ாடல்டத தீர்மாைததின் 
மூைம் ஈழததமிழர்்ள் தனி்யாை பாது்ாபபாை 
அ�சிலை நிறுவுதறகு தீர்மானிதது 1977 ரதர்தலை 
இதற்ாை குடிக்யாபபமா் அறிவிதது, அதரதர்த 
லில் அததீர்மாைததிறகுப ரபாதி்ய ரமைதி் வா்ககு 
்லளப கபறைைர். இநத முடிலவ சிறீைங்ா 
ெைொ்ய் முலை்ளில் அல்டவலதத தல்ட கெய 
தால் எநத வழி்ளிலும் அல்டரவாம் எைவும் அத 
ரதர்தல் க்ாள்ல்ப பி�்்டைததில் கதளிவா் அறி 
விததிருநதைர்.
 இதுரவ ஈழததமிழ் ம்க்ளின் ரதசி்ய விடு 
தலைப ரபா�ாட்டததிற்ாை ெட்டபூர்வமாை 
அஙகீ்ா�தலத அளிததது. ரதசி்யத தலைவர் ஒரு 
வரின் உருவா்க்தலத இ்யல்புபடுததி, ம்க்ரள 
தங்ளு்க்ாை பாது்ாபபுப பல்ட்யாகி, அவர் 
தலைலமயில் தம்மாலி்யன்ை வழி்ளில் எல்ைாம் 
ரபா�ா்ட லவததது.
 ஆைால் தமிழ் ம்க்ளின் ரதசி்ய விடுதலைப 
ரபா�ாட்டதலத அவர்்ளின் ெைதகதால்யில் 
பததிகைாரு பகுதி்ககு ரமறபட்ட ம்க்லள இை 
அழிபபால் க்ான்கைாழிதது, இன்று வாழுகின்ை 
ஈழததமிழர்்லளயும், இைங்ாண்க கூடி்ய அச் 
ெதது்ககு உள்ளா்ககி, மீளவும் ஈழத தமிழ் ம்க்ளின் 
அ�சி்யல் பண்லப அவர்்ளின் விருபபு ்ககு மாைா் 
ஆயுதபல்ட பைததால் கபறறு வருகின்ைைர். இது 
ரவ இன்லை்ய அ�சி்யல் எதார்ததமா் உள்ளது.
 இநநிலையில் ொ்டறை ரதெ இைமா், தங் 
லள ஆளும் ெட்டத தகுதில்ய இழநத அ்ட்ககுமுலை 
ஆடசி்யாை சிறீைங்ா ஆடசியுள், 49 ஆம் ஆண்டில் 
்ால்லவததுள்ள ஈழததமிழ் ம்க்ளு்க்ாை, குடி 
க்யாபபம் ஒன்லை ெ்டாததி, அவர்்ள் தங்ள் அ�சி 
்யல் எதிர்்ாைதலதச் சிறீைங்ாவு்டன் கதா்ட� 
விரும்புகின்ைார்்ளா, இல்லை்யா என்பலத உை 
்ம் உறுதி கெயதால் மடடுரம, அவர்்ளின் ொ்டறை 
ரதெ இை நிலை மாறும்.
 இதறகு உைக்ஙகும் ரதெங்்டநதுலை ம்க 
்ளா்வும், உை் ொடு்ள் பைவறறின் குடி்ளா 
்வும் உை்த தமிழிைமா் உள்ள தமிழர்்ள் ஒன்று 
படடு உலழததாரை ஈழததமிழர்்ளின் உரிலம்ள் 
மீளும்.

ஈழத்�மிழர்்கள் நொடற்்ற  ... த�ொடர்ச்சி...
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இபரபாது தான் ெ்டநதது ரபான்று இரு 
்ககிைது. 11 அண்டு்ள் உருண்ர்டாடி 

விட்டது. 2009 ரம மாதம் மததியிரை தமிழ 
்ததின் எல்லை ்ககு அருர் கூபபிடு தூ�ததிரை 
வங்்க ்்டலு்ககு அபபால் ஈழததிரை இை 
டெ்க ்ண்க்ாை ஈழத தமிழர்்ள் சிங்ள 
ரபார்ப பல்டயிை�ால் இைபபடு க்ாலை 
கெய்யபபட்ட ரபாது அலத எதிர்தது எதுவும் 
கெய்ய முடி்யாத ல்்யறு நிலையில் ொங 
்ள் இருநரதாம். அதன் பின்ைர் 2014ஆம் 
ஆண்டு பு�டசிததலைவி அம்மாவின் ஆடசி 
தமிழ்ததில் அலமநத பிைகு ெட்டமன்ை 
ததிரை இ�ண்டு முலை அலைதது்க ்டசி 
்ளாலும் ஏறறு்க க்ாள்ள்ககூடி்ய ஒருமை 
தாை தீர்மாைம் ஈழப படுக்ாலை்ககு்க ்ா�ண 
மாைவர்்ள் மீது ெர்வரதெ நீதிமன்ைததிரை வழ 
்ககுத கதா்ட�பபடடு அவர்்ள் மீது ரபார்்க குறைம் 
குறிதது விொ�லண ெ்டததபபடடு அவர் ்ளு்ககு 
தண்்டலை வழங்பப்ட ரவண்டும் என்று அநத 
தீர்மாைம் நிலைரவறைபபட்டது. ஆைால் அது 
கெவி்டன் ் ாதில் ஊதி்ய ெங்ா்ரவ தான் இருநதது.
 ரதசி்ய்க ்டசி்ள் ்யார் மததியில் ஆடசி 
யில் இருநதாலும் ெரி ்ாஙகி�ைா் இருநதாலும் 
ெரி பிரஜபி ஆ் இருநதாலும் ெரி அவர்்ளு்ககு 
தங்ளின் பாதிபபு்ள் தங்ளின் ெைன்்லள்க 
்ாடடிலும் அண்ல்ட ொடடின் ெல்லுைவு தான் 
மு்ககி்யமா்்க ்ாணபபடுகிைது. எைரவ அவர்்ளி 

்டமிருநது இது குறிதது நி்யா்யம் கில்ட்ககும் என்று 
ொம் எதிர்பார்்க் முடி்யாது.
 அரதரவலள ஐ்ககி்ய ொடு்ள் ெலபயும் 
இநத வி்ட்யததில் ஈழத தமிழர்்லள ல்விடடு 
விட்டதா்த தான் ொன் ்ருதுகிரைன். ஒவகவாரு 
ஆண்டும் கதா்டர்நது ஐ.ொ. மன்ைததிரை ரபார்்க 
குறைம் குறிதது விொ�லண ெ்டதத ரவண்டும் 
என்ை வல�வுத தீர்மாைம் க்ாண்டு வ�பபடும். 
இத தீர்மாைம் நிலைரவறும் என்று நிலைதது்க 

க்ாண்டிரு்ககும் ரபாது ஏதாவது ஒரு உரு 
வததிரை த்டங்ல் எறபடடு அது நின்று 
விடும். அது தான் இன்று வல� ெ்டநது க்ாண் 
டிரு்ககின்ைது.
 இநதப பி�ச்சிலை குறிதது 2009 முதல் 2019 
வல� ொ்டாளுமன்ை அமர்வில் பைமுலை 
ொன் ரபசியிரு்ககிரைன். பி�ச்சிலை எழுபபி 
யிரு்ககிரைன். ஆைால் இதுவல� அதற்ாை 
தீர்வு எட்டபப்டவில்லை. இன்று நிலை 
ரவைாமல் இரு்க்ைாம். ஆைால் ஈழததமிழ 
ர்்ள், உை்ளாவி்ய தமிழர்்ள் இது குறிதது 
கதா்டர்நது தங்ளின் மு்யறசில்ய ரமற 
க்ாள்ள ரவண்டும். பல்ரவறு ொடு்ளி 
ல்டர்ய கென்று இநதப பி�ச்சிலையினுல்ட்ய 

தீவி�தலத எடுததுச் கொல்லி இது குறிதது அவர் 
்ளி்டததில் நி்யா்யம் ர்ட் ரவண்டும். ஐ.ொ. 
மன்ைததில் மீண்டும் மீண்டும் ர்ா� ரவண்டும். 
ஈழததில் ெல்டகபறை இைபபடு க்ாலை்ககு 
்ா�ணமாைவர்்ள் மீது ரபார்்ககுறைம் கதாடு்க்ப 
படடு அவர்்ளு்ககு உரி்ய தண் ்டலை வழங்பப்ட 
ரவண்டும். அது ஒன்று தான் ெரி்யாை நீதி்யா் 
இரு்ககும். அதறகு அலை வரும் ஒதது லழதது 
பாடுப்ட ரவண்டும். இநத ஈழப படுக்ாலையில் 
இன்னுயில� ஈர்தத ஈழ மைவர்்ளு்ககு எைது 
இத்யபூர்வமாை அஞெலி.
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இது ொன் ஏநதுகிை சு்டர் இது உயிர்த தி்யா் 
மாைவர்்ளு்ககு மடடுமல்ை என்னுல்ட்ய 

ஒன்றுபட்ட எழுச்சி்ககும், ஒன்றுபட்ட ெ்கதி்ககு 
மா் ொம் ஏறறுகிை சு்ட�ா் அலமகிைது. இநத 
வரு்டம் ொம் ெ்டததுகின்ை இநத நிலைரவநதல் 
நி்ழ்வு. மி் மு்ககி்யமாை ஒரு ்ாை்ட்டததிரை 
ொம் ெ்டததுகின்ரைாம். ெர்வரதெ ரீதி்யா் ்்டநத 
11 வரு்டங்ளா் தமிழர் தா்ய்ததில் ெ்டநதது 
இை அழிபபு தான் என்று ொம் கூறிவநத ரபாதும் 
ெர்வரதெ வல்ை�சு்ள், ஐ.ொ அலமபபு்க்ள் மனித 

உரிலம்ளா் பார்்ககின்ைரத தவி� இை அழிபபு 
என்பலத பார்்க்வில்லை. இை அழிபபு என்று 
பார்்க்ாமல் இருபபதுகூ்ட ஒரு முன்கைடுபபு 
தான். இஙகு ெ்டநத யுதத்க குறைங்லள யுதத்க 
குறைங்ளா் ஏறறு்க க்ாள்ளாமல் இருபபதும் 
இை அழிபபு தான். அது மடடுமல்ை இைஙல்யின் 
இை அழிபபு ொ்ய்ன் ஜைாதிபதி்யா் இரு்ககின் 
ைார். இநத ொடடிரை யுதத்க ல்தி்ள் என்று 
அ�சி்யல் ல்தி்ள் என்று எவரும் கில்ட்யாது. 
்ாணாமல் ஆ்க்பபட்டவர்்ள் என்று ஒன்றும் 
கில்ட்யாது. அ�சி்யல் பி�ச்சிலை என்று எதுவும் 
கில்ட்யாது. இநத ொடடில் இருபபது கபாருளா 
தா� அபிவிருததிப பி�ச்சிலைர்ய என்று கூறி்யலத 
ொம் அறிகின்ரைாம். இதுவும் கூ்ட இை அழிப 
பிறகு உடபட்ட ஒன்று தான்.
 ெர்வரதெம் இை அழிபபிறகு துலண 
ரபாகின்ைது. தறரபாது பதவியிலிருபபவர் இை 
அழிபபின் ொ்ய்ைா் மடடுமல்ை க்ார�ாைாலவ 
லம்யபபடுததி ொடடின் அபிவிருததி என்ை ரபார் 
லவயிரை வ்டகிழ்ககிலுள்ள நிைங்லள ல்்ய் 
பபடுததுவதறகும் இ�ாணுவ ம்யமா்ககுவதறகும் 
திட்டங்லள தீடடி்க க்ாண்டிருபபலத ொம் 
அறிரவாம். எைரவ இை அழிபபாைது இன்னும் 
இன்னுமா் கதா்ட�ப ரபாகின்ை ்ாை்ட்டம். 
இது ப்யங்�மாை ஒரு ்ாை்ட்டம். இநத்க 
்ாை்ட்டததிரை ெர்வரதெ ரீதி்யா் ொம் ஒன்று 
பட்ட ெ்கதி்யா் இ்யங் ரவண்டும். தமிழர் தா்ய் 
ததில் எமது அல்ட்யாளங்லள, அ�சி்யல் அல்ட 
்யாளங்லள பாது்ா்க் ரவண்டி்ய கபாறுபபிரை 
ொம் இரு்ககின்ரைாம்.
 இநத முள்ளிவாய்க்ால் நிலைரவநதல் 
எமது ஒன்றுபட்ட ெ்கதி்க்ாை எமது ஒன்றுபட்ட 
எழுச்சி்க்ாை தி்யா் சு்ட�ா் அலம்ய ரவண்டும். 
இதுரவ என்னுல்ட்ய விருபபம். ்்டநத ்ாைங 
்ளில் எமது ஒன்றுபட்ட மு்யறசி, ஒன்றுபட்ட 

கெ்யறபாடு இன்னும் இன்னுமா் பைபப்ட 
ரவண்டும் என்பலதர்ய இ்க்ாை்ட்டம் எம்ககு 
உணர்ததுகின்ைது.
 கதா்டர்நது ொம் இ்ய்க்மா் கெ்யறபடு 
ரவாம். ஒன்ைா் கெ்யறபடுரவாம். எம்முல்ட்ய 
ம்க்ள் உயிர்த தி்யா்ம் கெயதது எமது ரதசி்யதலத 
்ாபபதற்ா், எமது ரதசி்ய அ�சி்யலை பாது்ாப 
பத ற்ா். அவர்்ளுல்ட்ய உயிர்தி்யா்ம் வீணா்்க 
கூ்டாது. அநத உயிர்ததி்யா்ம் ்டடிக்யழுபபடடு, 
பாது்ா்க்பபட்ட எமது அ�சி்யல் எமது ரதசி்யம் 
்ா்க்பப்ட ொமும் ஒன்றுபட்ட ெ்கதி்யா் கெ்யற 
படுரவாம்.
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மு ள்ளிவாய்க்ால் நிலைவு ொளில் ம்க் 
ளு்ககும் ரபா�ாளி்ளு்ககும் எைது 

வீ�வண்க்தலத கதரிவிதது்க க்ாள்கிரைன். 
முள்ளிவாய்க்ால் முடிவல்ை ஆ�ம்பம் என்று 
ொங்ள் எபரபாதும் கூறுரவாம். அநத வலி்ள் 
மை்க் முடி்யாத வலி்ள். அநத வலி்லள 
வி�்கதி்யா் மாறைாமல் வலிலம்ளா் மாறறி 
வ�ைாறு பல்டபரபாம்.
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இநதி்யாவில் ரம 18 முள்ளிவாய்க 
்ால் நிலைவு திை நி்ழ்வு்ள் பை 

இ்டங்ளில் வழலம்யா் ெல்டகபறு 
வது வழ்க்மாகும். ஆைால் இம்முலை 
க்ார�ாைா லவ�ஸ் கதாறறு ்ா�ண 
மா் ம்க்ள் வீடடினுள்ரள மு்ட்க்பபட 
்டது்டன்  ஊ�்டஙகுச் ெட்டமும் ெல்ட 
முலையில் உள்ளதால்  கபாது இ்டங் 
ளில் இநநி்ழ்வு நிலைவுகூ�பப்ட 
வில்லை.
 தமிழ்ொடடில் முள்ளிவாய்க 
்ால் நிலைரவநதல் நி்ழ்வு்ள் ெல்ட 
கபறைை. ம்க்ள்  வீடு்ளில் இருநத 
படிர்ய முள்ளிவாய்க்ால் நிலைரவந 
தலை ்ல்டபபிடி்க் ரம 17 இ்ய்க்ம் 
அலழபபு விடுததிருநதது. இரதரபால் 
மதிமு், தி�ாவி்டர் விடுதலை ்ழ்ம், தநலத 
கபரி்யார் தி�ாவி்ட்க ்ழ்ம் உள்ளிட்ட பல்ரவறு 
இ்ய்க்ங்ளும் 18ஆம் தி்தி முள்ளிவாய்க்ால் 
நிலைரவநதல் நி்ழ்லவ ்ல்டபபிடிததை.
 வழலம்யா் தஞொவூரில் உள்ள முள்ளிவா 
ய்க்ால் முறைததில் நிலைவு நி்ழ்வு்ள் ெல்ட 
கபறும். இநநி்ழ்வில் ஈழ ஆத�வாளர்்ள் பைரும் 
்ைநது க்ாள்வதுண்டு. அதது்டன் ஈழ ஆத�வு்க 
்டசி்ள், ஈழத தமிழர் ெைன் விரும்பி்ள் எை 
பைரும் ்ைநது க்ாள்வார்்ள்.
 ஆைால் இம்முலை கபாது நி்ழ்வு்ள் 
ெல்டகபைாலம்யால் ஊ்ட்ங்ள் இநத கெயதில்ய 
கபரிதா் எடுதது்க க்ாள்ளவில்லை ரபாை கதரி 
கிைது. நி்ழ்லவ ரமறக்ாண்்டவர்்ள் தங்ள் 
இலண்யததளங்ள் வழி்யா்வும், யூரியூப வழி்யா 
்வும், தங்ள் மு்நூல்்ள் வழி்யா்வுரம நி்ழ்லவ 
பகிர்நது க்ாண்டுள்ளைர்.
 இருநதும் ஒரு சிை ஊ்ட்ங்ள் கெயதி்ள் 
கவளியிடடுள்ளை.  ஒரு ஊ்ட்ம் தைது பதிவில்,
 உை்ம் முழுவதும் தமிழர் வாழும் ொடு் 
ளில் முள்ளிவாய்க்ால் நிலைரவநதல் (ரம 18) 
நி்ழ்வு்ள் 17ஆம் தி்தி முதல் அனுெரி்க்பபடடு 
வருகின்ைை. முல்லைததீவு ெநதி்க்்டலில் 18ஆம் 
தி்தி மைர் தூவி அஞெலி கெலுததபபட்டது. 
 தமிழீழ தனிொடு ர்ாரி இைஙல் அ�சி 
றகு எதி�ா் விடுதலைப புலி்ள் ஆயுதப ரபா�ா 
ட்டம் ெ்டததிைர். தமிழரு்ககு தனிொடு என்ை 
க்ாள்ல்யின் அடிபபல்டயில் ெல்டகபறை விடுத 
லைப புலி்ள் ரபா�ாட்டதலத ெர்வரதெ ொடு்ள் 
ப்யங்�வாத கெ்யைா் ்ருதிை.
 இதைால் விடுதலைப புலி்ளு்ககு எதி 
�ாை இைஙல்யின் யுததததிறகு அததலை உை் 
ொடு்ளும் உதவிை. இதன் விலளவா் 2009ஆம் 
ஆண்டு ரம 18ஆம் தி்தியு்டன் தமிழீழ விடுத 
லைப புலி்ளின் ஆயுதப ரபா�ாட்டம் முடிவிறகு 
க்ாண்டு வ�பபட்டது. 2009ஆம் ஆண்டு இறுதி 
யுததததின் ரபாது 2 இைடெம் ஈழத தமிழர்்ள் 
படுக்ாலை கெய்யபபட்டைர். இது இநத நூறைா 
ண்டின் மி் ர்ா�மாை இைப படு க்ாலை்யாகும்.
எை்க குறிபபிட டுள்ளது.

நொம் �மிழர் ்கட்சி �ேது இணைய் பதிவில் 
�ேது நி்கழ்வு்கணை் பகிர்ந்துள்ைனர்.

 
 ரம 18 அன்று மாலை ெரி்யா் 6.10 மணி 
்யளவில் ொம் தமிழர் ்டசியின் தலைலம அலு 
வை்மாை இ�ாவணன் குடிலில் தலைலம ஒருங 

கிலணபபாளர் சீமான் தலைலமயில் நிலைரவ 
நதல் நி்ழ்ச்சி ெ்டததபபட்டது. சீமான் அவர்்ள் 
எழுச்சிச் சு்டர�றறிைார். கூடியிருநத ொம் தமிழர் 
்டசியிைர் அலைவரும் ல்்ளில் கமழுகுவர்ததி 
ஏநதி இை மீடசி்ககு உறுதிகமாழிர்யறறு உயிரிழ 
நத உைவு்ளு்ககு வீ�வண்க்ம் கெலுததிைர் எை 
பதிவிடடுள்ளைர்.

 முள்ளிவாய்க்ாலில் படுக்ாலை கெய்யப 
பட்ட ம்க்ள் மறறும் விடுதலைப புலி்ள் நிலை 
வா் வீடு்ளில் விள்கர்றறுமாறு தமிழர் ரதசி்ய 
முன்ைணி தலைவர் பழ.கெடுமாைன் ரவண்டு 
ர்ாள் விடுததுள்ளார். இது கதா்டர்பா் அவர் ஒரு 
அறி்கல்ல்யயும் கவளியிடடிருநதார்.
 

்ாஞசிபு�ம் ரமறகு மாவட்ட மதிமு் ொர் பில், 
மாவட்ட மதிமு் கெ்யைாளர் வலள்யாபதி 
தலைலமயில் நிலைரவநதல் நி்ழ்ச்சி ெ்டநதது. 
பாைாறு பாது்ாபபு கூடடி்ய்க்ம் கெ்யைாளர் 
்ாஞசி அமுதன், தன்ைாடசி தமிழ்ம் கபாறுபபா 
ளர்்ள் தாண்்டவமூர்ததி, பழனி, தி�ாவி்டர் விடு 
தலை ்ழ்ம் கபாறுபபாளர் �வி பா�தி, மதிமு் 
ெ்� கெ்யைாளர் மர்ஷ், அருள், ஏ்ாம்ப�ம், கவங 
்ர்டென், குணரெ்ர், �ாமானுஜம், ொமரதவன், 
பாபு, ெ�வணன் இளரவனில் உள்ப்ட பைர் 
்ைநதுக்ாண்்டைர். இரதரபான்று ஆம் ஆதமி 

்டசி ொர்பில் மாநிை ஒருஙகிலணபபாளர் சுதா 
தர்மலிங்ம் தலைலமயில் ்ாஞசிபு�ததில் முள்ளி 
வாய்க்ால் நிலைவு திைம், சு்டர் ஏநதி அனுெரி்க 
்பபட்டது.
 ரம 17 இ்ய்க்த தலைவர் திருமுரு்ன் ் ாநதி 
்ருததுத கதரிவி்ககும் ரபாது, 2009ஆம் ஆண்டு 
மததி்ய அ�சில் ஆடசியில் இருநது ்ாஙகி�ஸ் ்ட 
சியும், தமிழ் ொடடில் ஆடசியில் இருநத திமு் வும் 
இநத படுக்ாலை்லள தடு்க்த தவறி விட்டை 
என்று குறைஞொடடியுள்ளார். ரமலும் தமிழீழம் 
இல்ைாமல் தமிழ் ொடடில் ஜைொ்ய்ம் என்பது 
ொததி்யமில்லை என்றும் கூறியுள்ளார்.

 ரமலும் ஓவி்யர் பு்ரழநதி தைது இல்ைத 
தில் சு்டர�றறி முள்ளிவாய்க்ாலில் உயிர் நீதத 
ரபா�ாளி்ள், கபாது ம்க்லள நிலைவுகூர்நததா் 
தைது மு்நூலில் பதிவு கெயதுள்ளார்
 லவர்ா அவர்்ள் முள்ளிவாய்க்ால் 
நிலைவு நி்ழ்லவ தைது இலணததளததில் பதிவு 
கெயதுள்ளார்.

விஜய கதாலை்க்ாடசியில் ெல்டகபறை சுபபர் 
சிங்ர் நி்ழ்வில் பஙகுபறறி்ய பா்ட்ர்்ளில் சிைர் 
முள்ளிவாய்க்ாலில் உயிர்நீதத எம் உைவு்ளு்க்ா் 
பா்டல் பாடி தங்ளின் வண்க்ங்லள கெலுததி 
யுள்ளைர். இவவல்யில் ஸ்ரீ ெர்ாதரி்ள் ொர்பில் 
ஸ்ரீெ்கதி மறறும் திவா்ர் ரபான்ரைார் முள்ளிவாய 
்க்ாலில் உயிர்நீதத உைவு்ளு்க்ா் பா்டல்்லள 
பாடி மு்நூலில் பதிவிடடுள்ளைர். 
 இவவாறு அரை்ர் தமது இலண்யததள 
ங்ள் ஊ்டா்வும், யூரியூப ஊ்டா்வும், மு்நூல் 
்ள் ஊ்டா்வும் தங்ள் பதிவு்லள ரமறக்ாண்டி 
ருநதைர் என்பது குறிபபி்டதத்க்து.
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,e;jpahtpy; 
Nk 18 

Ks;sptha;f;fhy; epfo;Tfs;

த்கொமரொனொ ... த�ொடர்ச்சி...

ஆளுலமயுள்ள ஒரு தலைவர் ொடடில் இல் 
ைாமல் ரபாயவிட்டார�ா என்று உண�த தலைப 
படுகின்ை நிலைலமல்ய ரொ்ககி இநத நீதி 
மன்ைப ரபா�ாட்டம் ம்க்லளத தள்ளிச் கெல் 
ைவும் கூடும். இநத நிலைலம ்வலை்ககுரி்யது. 
இததல்்ய நிலைலம்ககு வழிர்யறபடுததி்யவர் 
்ளின் கெ்யறபாடு்ள் ்ண்்டைததிறகுரி்யது எை 
ஜைொ்ய்ததின் மீது பறறுள்ளவர்்ளும், ொட 
டின் ெைன்்ளில் அ்க்லை க்ாண்்டவர்்ளும் 
சுடடி்க ்ாடடுகின்ைார்்ள்.

முறறும்
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 “சு்யநிர்ண்ய உரிலம்க்ாை ரபா�ாட்டத 
தில் 1,46, 000 தமிழர்்ள் ஆறு தொபத ்ாைததில் 
ம�ணதலதத தழுவியுள்ளைர். இநத நிலைவு 
திைததில் ம�ணமாை தமிழர்்லள ொம் க்ௌ� 
வி்ககும் அரதரவலளயில், அவர்்ளின் நீதி்ககும், 
சுதநதி�தது்ககும், இழபபீடல்டப கபறறு்க க்ாள் 
வதறகுமாை அவர்்ளுல்ட்ய ரபா�ாட்டதது்ககு 
ொம் துலண நிறரபாம்.
 இைஙல்யில் ெல்டகபறை இநதப 
ரபாரின் ரபாது ெர்வரதெ குறைங்ள் அதாவது 
ரபார்்க குறைங்ள், மனிதாபிமாைதது்ககு எதி�ாை 
குறைங்ள் இ்டம்கபறறுள்ளது என்பலத ஐ.ொ. 
முன்கைடுதத விொ�லண்ள் உறுதிபபடுததியிரு 
நதது.
 ஆைால், இது குறிதது விொ�லண்லள 
முன்கைடுபபதற்ா் இதுவல�யில் நீதிபகபாறி 
முலை ஒன்று ஏறபடுததபப்டவும் இல்லை, இதில் 
ெம்பநதபபட்ட ்யாரும் இதுவல�யில் நீதியின் 
முன்பா்்க க்ாண்டு வநது நிறுததபப்டவும் 

இல்லை. 
 ஆைால், அண்லமயில் ஒரு சிறுவன் உடப்ட 
எடடுப ரபல�்க க்ாலை கெயதலம்க்ா் சிலைத 
தண்்டலை விதி்க்பபடடிருநத பல்டச் சிபபாய 
ஒருவல� இைஙல் அ�ொங்ம் மன்னிபபளிதது 

விடுதலை கெயதது. ்்டநத மாதததில்தான் இவர் 
ஜைாதிபதி்யால் விடுதலை கெய்யபபட்டார்.
 இைஙல்யில் தமிழர்்ள் ஒடு்ககுமுலை் 
ளால், மனித உரிலம மீைல்்ளால் கதா்டர்நதும் 
்ஷ்்டங்லள எதிர்க்ாண்டுள்ளர்்ள். தமிழர்்ளி்ட 
மிருநது அப்ரி்க்பபட்ட ் ாணி்ள் இதுவல�யில் 
அவர்்ளி்டம் மீள்கக்ாடு்க்பப்டவில்லை. 
 ரதசி்ய கீததலத தமிழில் பா்டமுடி்யாத 
நிலை ஏறபடுததபபடடுள்ளது. 200 ரபர் கதா்டர்ந 
தும் தடுபபு்க ்ாவலில் உள்ளைர்.
 தமிழ் ம்க்ளின் உரிலம்ள் கதா்டர்நதும் 
அ்ட்க்பபடுவதால்தான் இநத நிலைலம ஏறபட 
டிரு்ககின்ைது. தமிழ் ம்க்ளின் உரிலம்லள உறுதி 
பபடுததுவதறகும், அவர்்ளு்க்ாை நீதில்யயும், 
இழபபீடு்லளயும் கபறறு்க க்ாடுபபதறகுமா் 
ொம் அலைவரும் ெர்வரதெ ெமூ்தது்டன் இலண 
நது கெ்யறப்டரவண்டும்” எை அவர் தமது அறி்க 
ல்யில் குறிபபிடடுள்ளார்.

rpwPyq;fhtpy; ,lk;ngw;w Ks;sptha;f;fhy; ,dtopg;G epidT ehs;  
njhlu;gpy; ru;tNjr gpugyq;fs; njuptpj;j fUj;Jf;fis ,q;F jUfpNwhk;

,e;j fUj;Jf;fspy; rpyu; ,dg;gLnfhiy vd;w nrhy;iy gad;gLj;jpAs;sJ ,q;F Fwpg;gplj;jf;fJ.

jkpo; kf;fspd; cupikfis cWjpg;gLj;Jtjw;F ehk; ru;tNjr r%fj;Jld; ,ize;J nraw;gl Ntz;Lk;

etePjk;gps;is 
I.eh. kdpj cupikfs; Nguitapd; 

Kd;dhs; Mizahsu;

 ரபார் நிலைவல்டநது 11 வரு்டங்ள் ்்ட 
நதுள்ள நிலையிலும் ொம் அஙகு க்ால்ைபபட 
்டவர்்ளின் ெரி்யாை எண்ணி்கல்ல்ய ்ண்ககி்ட 
முடி்யவில்லை. ்்டநத சிை வரு்டங்ளா் ்ாண 

மால் ரபாைவர்்ள் கதா்டர்பில் ரபா�ாட்டங்லள 
ெ்டததி வருபவர்்ள் சிறீைங்ாவில் அச்சுறுததல்் 
ளு்ககு உள்ளாகி வருகின்ைைர்.
 ்்டநத சிை வரு்டங்ளில் ொம் இநத குறை 
ங்லள ரமறக்ாண்்டவர்்லள இைங்ண்டு 
உறுதிபபடுததியுள்ரளாம். ஆைால் அவர்்ளு்ககு 
எதி�ாை ெ்டவடி்கல்்லள ரமறக்ாள்ள முடி 
்யவில்லை, எனினும் சிைரு்ககு எதி�ா் ப்யணதத 
ல்ட்ள் ஏறபடுததபபடடுள்ளை.
 புதிதா் பதவிர்யறை சிறீைங்ா அ�ெ தலை 
வர் ர்ாததபா்யா �ாஜப்கொ தன்லை சுறறி ரபார்்க 
குறைங்ளில் ஈடுபட்ட பல்ட அதி்ாரி்லள அதி 
்ா�ததில் லவததிருபபது கதா்டர்பில் ொம் அலை 
ததுை் ெமூ்ததின் ்வைததிறகு க்ாண்டு வநது 

ள்ரளாம்.
 ெட்டததிறகு புைம்பா் கெ்யறபட்ட பல்ட 
ததுலை அழுததங்ள் தறரபாது இவரின் ஆடசியில் 
ெட்டபூர்வமாைதா் மாறைம் கபறறுள்ளது. 
ர்ாவிட-19 நிலைலமல்ய ப்யன்படுததியும் 
சிறீைங்ா அ�சு  தமிழ் மறறும் முஸ்லீம் சிறுபான் 
லம இைங்ள் மீது அழுததங்லள பி�ர்யாகிதது 
வருகின்ைது.
 சிறீைங்ா அ�சு ரமறக்ாண்்ட குறைங்ளு 
்க்ாை நீதில்ய கபறுவதறகு ்ாைம் எடு்க்ைாம். 
ஆைால் நீதி்க்ாை ரபாரில் ொம் எமது ெம்பி்க 
ல்ல்ய இழ்க் கூ்டாது எை அவர் ரமலும் கதரிவி 
ததுள்ளார்.

ePjpf;fhd Nghupy; ehk; ek;gpf;if ,of;ff; $lhJ

[];kpd; R+f;fh 
cz;ikf;Fk; ePjpf;Fkhd midj;Jyf 

nraw;jpl;l mikg;gpd; gzpg;ghsu;

 தமிழர்்லளப ரபான்று மி்பகபரும் 
இை அல்ட்யாள உணர்வும் வ�ைாறறு உணர்வும் 
க்ாண்்ட ஒரு ரதசி்ய இை ம்க்ள் தனிததிரு்க் 
விரும்புவது ஏன்? எை தம்லமததாரம ர்டடு்க 
க்ாள்ளும் கபாறுபபு ஆளும் அ�சு்ளு்ககு இருபப 
தா் கிழ்ககுத தீரமாரின் முன்ைாள் ஜைாதிபதியும், 
அலமதி்க்ாை ரொபல் பரிசு கபறைவருமாை 
முலைவர் கஹாரெ �ரமாஸ்-ரஹார்தா,  ொடு 
்்டநத தமிழீழ அ�ொங்ததிறகு வழஙகி்ய முள் 
ளிவாய்க்ால் நிலைவுபரபருல�யில் கதரிவிதது 

ள்ளார். 
 ்ததரைானி்யா ம்க்ள் நூறைாண்டு்க 
்ண்ககில் ரெர்நது வாழ்நத பின் பிரிநது கெல்ை 
விரும்புவது ஏன்? என்ை ர்ள்வில்ய மாடரிட 
தை்ககுததாரை ர்டடு்க க்ாள்ள ரவண்டும் 
என்பது ரபாைரவ,  ஸ்்ாடடு்ள் பிரிததானி்யா 
வி்டம் இருநது பிரிநது கெல்ை விரும்புவது 
ஏன்? என்று இைண்்டன் தன்லைததாரை ர்டடு 
்கக்ாள்ள ரவண்டும் என்பது ரபாைரவ,  க்ாழு 
ம்பில் இ்டம்கபறறுள்ள அ�ொங்மும் தமிழர்்ள் 
பிரிநது கெல்ை விரும்புவது ஏன் என்று ர்டடு்க 
க்ாள்ள ரவண்டும்.
 தமிழர்்லளப ரபான்று மி்பகபரும் 
இை அல்ட்யாள உணர்வும் வ�ைாறறு உணர்வும் 
க்ாண்்ட ஒரு ரதசி்ய இை ம்க்ள் தனிததிரு்க் 
விரும்புவது ஏன்? தம்லமததாரம ர்டடு்க க்ாள் 
ளும் கபாறுபபு ஆளும் அ�சு்ளு்ககு இருப பதா் 
அவர் வலியுறுததிைார். ஏரதா தவறு ெ்டநதிரு்க் 
ரவண்டும் என்பலதயும் அ�சு்ள் ஒபபு்க க்ாள் 
ளததான் ரவண்டும். ஸ்கபயினில் ்தத ரைானி்யர் 
்ளும்,  துரு்ககியில் குர்து்ளும்,  ஐ்ககி்ய பிரிததா 
னி்ய முடி்ய�சில் ஸ்்ாடடு்ளும் ெ்டததி வரும் 

n`hNr uNkh];-N`hu;jh
fpof;Fj; jPNkhupd; Kd;dhs; [dhjpgjpAk;> 

mikjpf;fhd Nehgy; gupR ngw;wtUkhd 

Kidtu;

tuyhw;W czu;T nfhz;l xU gok;ngUk; 

,dk; jdpj;jpUf;f tpUk;GtJ Vd;?

 சிறீைங்ாவில் தமிழ் ம்க்ள் பை தொபத 
ங்ளா் இைஅழிபபு்ககு மு்ம் க்ாடுதது 
வருகின்ைைர். ்யாழ். நூை்ம் எரி்க்பபட்டது. 
ஜுலை ்ைவ�ததில் பை ஆயி�ம் ம்க்ள் க்ால் 
ைபபட்டைர். பின்ைர் முள்ளிவாய்க்ால் அைர் 
ததம். இநத இைஅழிபபில் கபருமளவாை தமிழ் 
ம்க்ள் க்ால்ைபபட்டது்டன் கபருமளவில் 
ரபார்்க குறைங்ள் மறறும் மனித உரிலம மீைல் 
்ள் ரமறக்ாள்ளபபடடுள்ளை.
 எைரவ அலவ கதா்டர்பில் முழுலம 
்யாை சு்யாதீை விொ�லண்ள் ரதலவ. அதன் 
மூைம் தான் தமிழ் ம்க்ளு்ககு நீதில்ய கபறறு்க 
க்ாடு்க் முடியும்.

,dg;gLnfhiy njhlu;gpy;
ePjpahd tprhuiz Njit

Fulhd; rpq;
fdlh ehlhSkd;w cWg;gpdu;

       த�ொடர்ச்சி 13ம் பக்கம்

சிறீலங்கொவில் இடம்தபற்்ற ..... த�ொடர்ச்சி 13ம் பக்கம்
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nra;jp njhFg;G

 ரபாரின் இறுதி ொட்ளில் தமிழ் ம்க்லள 
சிறீைங்ா அ�சு திட்டமிடடு குண்டு்லள வீசி 
படுக்ாலை கெயதுள்ளது. அஙகு 10 கதா்ட்க்ம் 
100 ஆயி�ம் ம்க்ள் க்ால்ைபபடடுள்ளைர்.
 சிறீைங்ா அ�சிைால் படுக்ாலை கெய 
்யபபட்ட ம்க்ளு்ககு நீதி கில்ட்க் ரவண்டும், 
ரபார்்க குறைங்ளில் ஈடுபட்டவர்்ள் தண்டி்க் 
பப்ட ரவண்டும். அவர்்ளு்க்ாை நீதி கில்டபபத 
றகு ொம் அலைவரும் கு�ல் க்ாடு்க் ரவண்டும்.

jkpo; ,dj;jpw;F ePjpia 
ngw;Wf; nfhLf;f ehk; 

Kd;tu Ntz;Lk;

jpNurh tpypau;]; 
gpupj;jhdpa ehlhSkd;w cWg;gpdu;

 சிறீைங்ா பல்டயிைர் ரமறக்ாண்்ட 
எறி்லண மறறும் குண்டுத தா்ககுதல்்ளில் 
அதி்ளவாை ம்க்ள் க்ால்ைபபடடிருநதைர். 
சிறீைங்ா அ�சு ரமறக்ாண்்ட இைஅழிபபு மற 
றும் மனித குைததிறகு எதி�ாை குறைங்லள 
நிலைவு க்ாள்ளும் ொள் இநத ொள் என்பது்டன், 
இநத குறைங்ளில் ஈடுபட்டவர்்லள தண்டிபப 
தறகு ொம் எபரபாதும் தமிழ் ம்க்ளு்டன் நிற 
ரபாம்.

rpwPyq;fh Nkw;nfhz;lJ ,d

mopg;G kw;Wk; kdpj Fyj;jpw;F 

vjpuhd Fw;wq;fs;

 தமிழ் ம்க்ள் ெநதிதத க்ாடூ�ம், வன் 
முலை, தி்யா்ம் எல்ைாம் ொம் அறிரவாம். நீங்ள் 
கதா்டர்நதும் நீதி்க்ா் ரபா�ாடுவது எை்ககு 
கதரியும். எனினும் இன்றுவல� உங்ளு்ககு நீதி 
கில்ட்க்வில்லை. 
 தறரபாதும் வன்முலையின் நிழலில் தான் 
தமிழ் ம்க்ள் வாழ்கின்ைைர். அவர்்ள் ெநதி தத 
வடு்க்ளும் இன்னும் ஆைவில்லை. ொம் எப 
ரபாதும் இைபபாகுபாடு, வன்முலை்ககு எதி�ா் 
நிறபது்டன், நீதி்ககு எபரபாதும் கு�ல் க்ாடுப 
ரபாம். எை தமிழ் ம்க்ளின் இநத இை அழிபபு 
நிலைவு ொளில் ொன் கதரிவி்க் விரும்புகிரைன்.

jkpou;fs; jw;NghJk; td;Kiwapd; 
epoypy; jhd; tho;fpd;wdu;

 2009 ஆம் ஆண்டு சிறீைங்ாவில் நி்ழ்நத 
இைபபடுக்ாலைல்ய நியூசிைாநதில் உள்ள 
தமிழ் ம்க்ள் நிலைவு கூருகின்ைைர். இது ஒரு 
உணர்வுபூர்வமாை நி்ழ்வு. அஙகு ஏைததாள 40 
வரு்டங்ள் மி்பகபரும் வன்முலை்ள் இ்டம் 
கபறறுள்ளை.
 அஙகு இ்டம்கபறை இைபபடுக்ாலை 
யில் ரமறக்ாள்ளபபட்ட ரபார்்ககுறைங்ள், 
மனித உரிலம மீைல்்ள் என்பை முறறு முழுதா் 
விொ�லண கெய்யபப்ட ரவண்டும். இநத வி்ட்ய 
ததில் ொம் ஐ்ககி்ய ொடு்ள் ெலப்ககு எபரபாதும் 
எமது ஆத�வு்லள வழஙகுரவாம். முறறுமுழு 
தாை சுதாதீைமாை அலைததுை் விொ�லண்ள் 
ரதலவ.

ikf;Nfy; T+l;
epA+rpyhe;J ehlhSkd;w cWg;gpdu;

 சிறீைங்ா அ�சின் இைஅழிபபில் க்ால் 
ைபபட்டவர்்ளின் நிலைவு ொலள இைஙல் 
தமிழ் ம்க்ள் உை்ம் எஙகும் நிலைவுகூர்நது 
வருகின்ைைர். ்்டநத 11 வரு்டங்ளா் அவர்்ளு 
்ககு நீதி மறு்க்பபடடுள்ளது.
 ரபார்்க குறைங்ள் குறிதது ஐ்ககி்ய ொடு 
்ள் ெலப க்ாண்டுவநத தீர்மாைததில் இருநதும் 
சிறீைங்ா விைகியுள்ளது. எைரவ தமிழ் ம்க்ளு 
்ககு நீதி கில்டபபதற்ா் ொம் எம்ரபாதும் அவர் 
்ளு்க்ா் கு�ல் க்ாடு்க் ரவண்டும்.

nghg; gpsf;khd;
gpupj;jhdpa ehlhSkd;w cWg;gpdu;

kpfTk; Jaukhd 
,dmopg;G ehs;

 ப டு க ் ா ல ை ் ளி ல் 
ஈ டு ப ட ்ட வ ர் ் ல ள 
ொம் நீதியின் முன்நிறு 
தத ரவண்டும்.   
அது  உண்லமல்ய 
்ண்்டறிதல், விொ� 
லண்ள் மறறும் 
ெ ல் லி ண ்க ் ங ் ள் 
மூைம் தான் எட்ட 
பபடும் எை முள்ளி 
வாய்க்ால் நிலைவு 
நி்ழ்வு கதா்டர்பில் 

்ருதது கவளியிட்ட பிரிததானி்யாவின் கதாழிற் 
டசித தலைவர் க்்யர் ஸ்�ாகமர்  தைது ருவிட்டர் 
ெமூ் வலைததளததில் கதரிவிததுள்ளார்.
 இன்று எைது நிலைவு்ள் பிரிததானி்யா 
வில் வாழும் தமிழ் ம்க்ளு்டன் தான் உள்ளது. 
அவர்்ள் முள்ளிவாய்க்ால் 11 ஆவது ஆண்டு 
நிலைவு ொலள நிலைவு கூருகின்ைைர்.
 இநத படுக்ாலை்ளில் ஈடுபட்டவர்்லள 
ொம் நீதியின் முன் நிறுதத ரவண்டும், அது உண் 
லமல்ய ்ண்்டறிதல், விொ�லண்ள் மறறும் 
ெல்லிண்க்ங்ள் மூைம் தான் எட்டபபடும் எை 
அவர் ரமலும் கதரிவிததுள்ளார்.

gLnfhiyfspy; <Lgl;ltu;fis ehk; 

ePjpapd; Kd; epWj;j Ntz;Lk;

nfau; ];uhnku; 
gpupj;jhdpa 

njhopw;fl;rpj; jiytu;

 ரபாரின் இறுதி ொட்ளில் க்ால்ைப 
பட்டவர்்லள தமிழ் ம்க்ள் நிலைவு கூர்நது 
வருகின்ைைர். அஙகு ஒரு இை அழிபபு நி்ழ்நது 
ள்ளது. தமிழ் ம்க்ள் சு்யாடசி அதி்ா�ம் மறறும் 
நீதி்ககு உரிததுல்ட்யவர்்ள். அது அவர்்ளு்ககு 
கில்ட்க் ரவண்டும். ்்டநத 10 வரு்டங்ளா் 
ரபாரில் க்ால்ைபபட்டவர்்ளு்க்ாை நீதி மறு்க 
்பபடடுள்ளது.

rpwPyq;fhtpy; ,lk;ngw;wJ

 ,d mopg;G

nwhNgl; fy;Nghd;
gpupj;jhdpa  ehlhSkd;w cWg;gpdu;

vypaw; nfhy;Ngu;d;
gpupj;jhdpa jkpou;fSf;fhd midj;Jf;  

fl;rp ehlhSkd;wf; FO cWg;gpdu;

gpupaq;fh uhjhfpU];dd;
epA+rpyhe;J ehlhSkd;w cWg;gpdu; 

rpwPyq;fhtpy; ,lk;ngw;w ,dg;gLnfhiy 
njhlu;gpy; midj;Jyf 

tprhuizfs; Njit Ntz;Lk;

வரலொற்று உைர்வு   ... த�ொடர்ச்சி...
நி்ழ்்ாைப ரபா�ாட்டங்லளச் சிைபபு எடுத 
து்க்ாடடு்ளா்்க குறிபபிட்டவர் தமிழ்ம்க்ளின் 
ரபா�ாட்டதலதயும் அரத வரிலெயில் லவதது 
்ருததுல�ததார். 
  இைஙல்யில் தமிழர் இைவழிபபு என்ப 
லத குறிபபிட்ட அவர்,  கென்ை நூறைாண்டில் 
கஜர்மனியில் யூதர்்ள் இைவழிபபு, சிரி்யாவிலும் 
சூ்டானிலும் இபரபாதும் கதா்டரும் இைவழி 
பபு ஆகி்யவறறின் விரிவாை சூழலில் கபாருத 
தி்க ்ாடடிைார். ரதசி்ய இை்க குழு்க்ள் ஒன்லை 
க்யான்று அ�்க்�ா்ககி்க ்ாடடுவதறகு ரமல் 
உ்யர்நது  ரதசி்ய இைச் சி்க்ல்்லளத தீர்்க் ஆ்க் 
வழியில் உல�்யா்ட ரவண்டி்ய ரதலவல்ய வலி 
யுறுததிைார்.

சிறீலங்கொவில் இடம்   ... த�ொடர்ச்சி...

nra;jp njhFg;G 
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பூமியில் அழிவு்ள் ஏறபடும் ொததி்யங்லள 
விள்ககும் அட்டவலண இது. இநத அட்ட 

வலண 2014ம் ஆண்டு பிபிசி தளததில் ஏறைப 
பட்டது. (http://www.bbc.com/future/story/20141230-apoc-
alypse-when)
 இஙகு ்ாட்டபபடடிரு்ககும் அழிவு்ள் 
்யாவும் மனிதரின் கெயல்்ளால் ஏறப்ட்ககூடி்ய 
அழிவு்ரள. மனித�ால் உை்ததிறகு ஏறப்ட்ககூடி்ய 
அழிவு்ள் அண்லம்க ்ாைங்ளிரைர்ய வ�ைாம் 
என்னும் ஆபதலதயும் இது ்ாடடுகிைது. மனிதர் 
்ளால் பூமி்ககு ஏறபடும் ஆபதது்க்ள் நிலைநத 
தற்ாைதலத மானி்ட தா்க்ததின் ்ாைம் என்ை 
கபாருளில் anthropocene என்று இபரபாது 
அலழ்ககிைார்்ள்.
 ெம்மில் பைர் இலத ெம்புவதில்லை 
அல்ைது இதுபறறி அதி்ம் அைடடி்கக்ாள்வதி 
ல்லை. தறெம்யம் க்ார�ாைா பாதிபபும் சிை 
ஆண்டு்ளு்ககு முன்ைர� இஙகு ்ாட்டபபடடிரு்க 
கிைது என்பலத ்வனிததால் இலவ ்யாவும் 

ெ்ட்க்கூடி்யலவர்ய என்பலத புரிநது க்ாள்ள 
ைாம். 
 முதைாளிததுவ உைகில் இைாபதலத லம்ய 
ரொ்க்மா் க்ாண்்ட ெ்கதி்ள் இநத அழிவு்லள 
தடுபபதற்ாை கெ்யறபாடு்ளு்ககு தல்ட்ள் 
ரபாடும். அரதாடு ெவதா�ளவாத கபாருளாதா�ம் 
கெல்வதலத ஒருசிைரி்டம் க்ாடுதது விடுவதால் 
அவர்்ள் தங்ள் பணபைதலத்க க்ாண்டு அ�சு 
்லளயும் தீர்மானி்ககும் ெ்கதில்ய கபறுகிைார்்ள்.
அபபடி்யாைால் ஒடடு கமாதத ம்க்ளின் கெ்யற 
பாடு்ளாரைர்ய இநத அழிவு்லள தடு்க்ைம்.
 இதில் ெம்ககு எல்ைாம் ஒரு பஙகு உண்டு 
என்பலத ொம் உண� ரவண்டும்.

பூமியில் அழிவு்ள் ஏறபடும் ொததி்யங்லள 
விள்ககும் அட்டவலண இது.  

mopT vg;NghJ?

க்ார�ாைா ல�வஸ் இறகு எதி�ாை எதிர்பபு 
ெ்கதி ஆறு மாதங்ளு்கர் மனிதர்்ளில் 

இரு்ககும் எைவும் இது ரொய எதிர்பபு ெ்கதி 
்்டவுச்சீடடு (immunity passports) என்ை ொடு்ளின் 
திட்டதலத ர்ள்வி்ககுறி்யா்ககியுள்ளதா்வும் கதரி 
வி்க்பபடுகின்ைது. 
 அம்ஸ்�்டாம் பல்்லை்க்ழ்ததில் உள்ள 
ஆயவாளர்்ள் 4 வல்்யாை க்ார�ாைா லவ�ஸ் 
இறகு எதி�ாை எதிர்பபு ெ்கதி கதா்டர்பில் 10 மனி 
தர்்ளில் ்்டநத 35 வரு்டங்ளா் ஆயவு்லள 
ரமறக்ாண்டுள்ளைர். இநத வல் லவ�சு்ரள 
கபாதுவாை ்ாயச்ெல், தடிமல் ரபான்ை சு்வீைங 
்ளு்க்ாை ் ா�ணி்ள். ஆைால் இநத லவ�சு்ளு்ககு 
எதி�ாை எமது ரொய எதிர்பபு ெ்கதி குறுகி்ய ்ாைம் 
க்ாண்்டது. 
 

 12 மாதங்ளின் பின்ைர் ம்க்ள் மீண்டும் 
ரொய கதாறறு்ககு உள்ளாகி வருகின்ைைர். 6 மாத 
ங்ளின் பின்ைர் அவர்்ளின் ரொய எதிர்பபு ெ்கதி 
யும் குலைவல்டகின்ைது.
 ரொய எதிர்பபு ெ்கதி்க்ாை பரிரொதலை 
்லள கெயவதன் மூைம் தறரபாலத்ய கெரு்க்டி் 
ளில் இருநது விடுப்டைாம் எை ொடு்ள் ெம்புகி 
ன்ைை. ஆைால் இநத பரிரொதலை்ளின் மூைம் 
எததலை ரபர் பாதி்க்பபடடுள்ளைர் என்பலத 
மடடுரம ்ண்ககி்டைாம் எை பல்்லை்க்ழ் ஆய 
வாளர்்ள் கதரிவிததுள்ளைர். ஒ்கஸ்ரபாட பல்் 
லை்க்ழ்ம் தடுபபு மருநதின் பரிரொதலைல்ய 
கபருமளவில் ம்க்ளில் ரமறக்ாள்ள திடமிடடு 

ள்ளது.
 ஆைால் இநத தடுபபு மருநதாைது ஒவ 
கவாரு வரு்டமும் ம்க்ளு்ககு ரபா்டபப்ட 
ரவண்டும் எை ஆயவு்ள் கதரிவி்ககின்ைை. 
க்ார�ாைா ரொயிைால் பாதி்க்பபட்டவர்்ள் 
6 கதா்ட்க்ம் 12 மாதங்ளில் மீண்டும் அதைால் 
பாதி்க்பபடுவார்்ள் என்பது பி�ச்ெலை்யா் 
உள்ளது. ஆைால் மீண்டும் பாதி்க்பபடுபவர்்ள் 
எவவாைாை தா்க்ததிறகு உள்ளாவார்்ள் என்பது 
கதா்டர்பில் கதளிவறை தன்லம உள்ளதா் ரப�ா 
சிரி்யர் லி்யா வன் க்டர் கஹா்க கதரிவிததுள்ளார்.

ேனி�ர்்களில் மேற்த்கொள்ை்பட்ட �டு்பு 
ேருந்து ம�ொ�ணன தவற்றி

 தடுபபு மருநது மனிதர்்ளில் கவறறி கபற 
றுள்ளதா்வும்  அவர்்ளில் வில�வா் ரொய எதிர் 
பபு ெ்கதில்ய ரதாறறுவிததுள்ளதா்வும் ைன்கெற 
(The Lancet) என்ை மருததுவ ஏடு கதரிவிததுள்ளது.
 சீைாவின் ்ன்சிரைா உயிரி்யல் ஆயவு 
நிறுவைம் ரமறக்ாண்்ட இநத ரொதலை்ளில் 
108 ரபர் ்ைநது க்ாண்டிருநதைர். அவர்்ளில் 
கபரும்பாைைவர்்ளி்டம் ரொய எதிர்பபு ெ்கதி உரு 
வாகி்யது உறுதிபபடுததபபடடுள்ளது.
 எைரவ ரமைதி் ரொதலை்ளு்ககு உடப 
டுததபபடடு க்ார�ாைாலவ முறைா் அழி்ககும் 
மு்யறசி்ள் தறரபாது ரமறக்ாள்ளபபடுகின்ைை. 
இநத மருநது மனிதர்்ளில் 14 ொட்ளில் ரொய 
எதிர்பபு ெ்கதில்ய ஏறபடுததியுள்ளது மி்வும் 
்ாததி�மாைது எை பீஜிங உயிர் கதாழில்நுடப 
நிறுவைதலத ரெர்நத ரப�ாசிரி்யர் வீ கென் கதரிவி 
ததுள்ளார். ஆைால் தறரபாலத்ய முடிவு்ள் இறுதி 
்யாைது அல்ை இநத மருநது முறைா் க்ார�ாைா 
லவ தடு்ககுமா என்பலத உறுதிபபடுதத ்ாைம் 
எடு்ககும் எை அவர் ரமலும் கதரிவிததுள்ளார்.
 தறரபாது உை்ம் எஙகும் 100 இறகு ரமற 
பட்ட தடுபபு மருநது்ள் பரிரொதலை்ககு உடப 
டுததபபடுகின்ைை. அவறறில் 12 மாததி�ரம மனி 
தர்்ளில் பரிரொதலை கெயயும் நிலைல்ய எடடி 
யுள்ளை. அதாவது அலவ பாது்ாபபாைலவ.
தறரபாலத்ய மருநது மனிதர்்ளில் எநதவித 
ப்க்விலளவு்லளயும் ஏறபடுததவில்லை. 

இது ொன்கு வா�ங்ள் அவதானி்க்பபட்டது. 
எைரவ கபருகமடுபபிைாை பரிரொதலைல்ய 
ரமறக்ாள்வதறகு சீை நிறுவைம் த்யா�ாகி வரு 
கின்ைது. சீைாவின் வூ்ன் ெ்ரில் இநத ரொத 
லை்ள் ரமறக்ாள்ளபப்டவுள்ளதா் கதரிவி்க்ப 
படுகின்ைது.

தரம்டிசிவீர் ேருந்தின் ம�ொ�ணனயில் 
முன்மனற்்றம்

 ஒ்கஸிென் ரதலவயுள்ள ரொ்யாளி்லள 
குணபபடுததுவதில் அகமரி்க்ாவின் கிலி்யாட 
(Gilead) நிறுவைம் த்யாரிததுள்ள க�ம்டிசிவீர் (rem-
desivir) மருநது ப்யன்தருவதா் அகமரி்க்ாவின் 
ரதசி்ய சு்ாதா� நிறுவைம் கதரிவிததுள்ளது.
 ஒ்கஸிென் ரதலவபபடுபவர்்ளு்ககு இநத 
மருநது பைலை்க க்ாடு்ககின்ைது ஆைால் கெ 
்யறல் சுவாெ்க ் ருவி்ள் ரதலவபபடுபவர்்ளு்ககு 
அல்ை. ொதா�ண ரொ்யாளி்லள வி்ட இதலை ப்ய 
ன்படுததுபவர்்ள் ொன்கு ொட்ள் முன்ை�ா்ரவ 
குணமல்டகின்ைைர்.
 1,063 ரொ்யாளி்ளில் 10 ொடு்ளில் இநத 
பரிரொதலை ரமறக்ாள்ளபபட்டது. க�ம்டிசிவீர் 
மருநது க்ாடு்க்பபட்டவர்்ளில் இைபபு 7 விகித 
மா்வும், க்ாடு்க்பப்டாதவர்்ளில் இைபபு 12 
விகிதமா்வும் உள்ளது உறுதிபபடுததபபடடு 
ள்ளது. இைபபு விகிததலத வி்ட ரொ்யாளி்ள் ் ண்்ட 
றி்யபபடடு, கெ்யறல் சுவாெம் அவர்்ளு்ககு 
ரதலவபபடுவதறகு முன்ைர் இநத மருநதிலை 
க்ாடுபபரத மு்ககி்யமாை திரும்பம் எை ஆயவா 
ளர்்ள் கதரிவிததுள்ளைர். இதன் மூைம் கெ்யறல் 
சுவாெ்க ்ருவி்ளின் ப்யன்பாடல்ட குலை்க்ைாம்.
 க�ம்டிசிவீர் மருநது நிறுவைததின் ஆயவு 
முடிவு்ளும் இநத மாதததின் இறுதியில் கவளியி 
்டபப்டவுள்ளை. 1.5 மில்லி்யன் மருநது்லள இநத 
நிறுவைம் விநிர்யா்ம் கெயது வருகின்ைது. இது 
140,000 ரொ்யாளர்்ளு்ககு ரபாதுமாைது.
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