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	 தமது	 எல்லைப்	
பி ர ச ்ச ் ை ் ை	
அ்மதிை ாைவழி	
களில	 பேசித்தீரப்ே	
தற்கு	 சீைாவும்	 இந்	

திைாவும்	 இணககம்	 ததரிவித்துள்ளதாக	 இந்திை	
தவளிவிவகார	அ்மசசு	ததரிவித்துள்ளது.
	 சீை	ே்ையிைர	இந்திை	எல்லைககுள	கை	
ந்த	 மாதம்	 3	 தை்வகள	 அத்துமீறி	 நு்ைந்ததாக	
இந்திைா	 குற்்றம்	 சுமத்திை்த	 ததாைரந்து	 அங்கு	
ேதற்்றம்	ஏற்ேட்டிருந்தது.	எனினும்	பேசசுககளுககு	
முனைர	இரு	நாட்டு	இராணுவங்களும்	எல்லைப்	
ேகுதிைாை	லைைாக	ேகுதியில	குவித்துள்ள	ே்ைத்	
த்ளோைங்க்்ள	 அங்கிருந்து	 அகற்்ற	 பவண்டும்	
எை	இந்திைா	பகாரிக்க	விடுத்துள்ளது.
	 1962	 ஆம்	 ஆண்டு	 இைம்தேற்்ற	 இந்திை-	
சீைா	 போருககு	 பினைர	 இந்த	 ேகுதி்ை	 சீைா	
்கப்ேற்றி	 ்வத்துள்ளது.	 இந்திைாவின	 வை	
கிைககு	 ேகுதியில	 சீைா	 90,000	 ்சதுர	 கி.மீ	 பிரபத	
்சத்்த	உரி்ம	பகாரி	வருகின்றது.	ஆைால	 சீைா	
38,000	்சதுர	கி.மீ	பிரபத்சத்்த	ஆககி	ரமித்துள்ளதாக	
இந்திைா	ததரிவித்துள்ளது.
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	 எதிரவரும்	ஆகஸ்ட்	 மாதம்	முதல	 சுற்று	
லைாப்	ேைணிக்்ள	அனுமதிககப்	போவதாகவும்,	
ஆைால	சுற்றுலைாப்	ேைணிகள	கு்்றந்தது	5	நாட்	
கள	சிறீலைங்காவில	தங்க	பவண்டும்	எைவும்	சிறீ	
லைங்கா	சுற்றுலைாத்து்்ற	ததரிவித்துள்ளது.
	 இது	ததாைரபில	அது	பநற்று	(6)	தவளியி	
ட்டுள்ள	த்சய்திக	குறிப்பில	 பமலும்	ததரிவித்து	
ள்ளதாவது:
	 ஏலலைா	நாடுகளிலும்	இருந்து	ேைணிக்்ள	
அனுமதிகக	திரமானிககப்ேட்டுள்ளது.	தகாழும்பு	
்சரவபத்ச	 விமாை	 நி்லைைம்	 மற்றும்	 மாத்த்்ள	
விமாை	நி்லைைம்	ஆகிைை	தி்றககப்ேைவுள்ளை.
ேைணிகள	72	மணிபநரத்திற்கு	முனைர	தகாபரா	
ைா	 ்வரஸ்	 ேரிப்சாத்ை	 பமற்தகாளவதுைன,	
அவரகள	 பநாய்	 அற்்றவரகள	 எை	 உறுதிப்ேடுத்	
தப்ேை	பவண்டும்.	எனினும்	அவரகள	தனி்மப்	
ேடுத்தப்ேை	 மாட்ைாரகள	 எை	 அதில	 பமலும்	
ததரிவிககப்ேட்டுள்ளது.

Rw;Wyhj;Jiwia Muk;gpf;f 
rpwPyq;fh muR jpl;lk;

	 ம ட் ை க க ்ள ப் பு	
த ா்ளங்குைாவில	
உள்ள	பதசிை	கலவி	
யிைல	 கலலூரியின	
மு த ல வ ரி ன	
இைமாற்்றத்தி்ை	

நிறுத்துமாறு	 பகாரி	 யும்	 குறித்த	 கலலூரிககு	
அட்ைா்்ளசப்ச்ை	முதல	வ்ர	இைமாற்றிை்த	
இ்ை	 நிறுத்துமாறு	 பகாரியும்	 ஆரப்ோட்ைம்	
ஒனறு	பநற்று	(6)	ேகல	முன	தைடுககப்ேட்டுள்ளது.
	 மட்ைகக்ளப்பு	 பதசிை	 கலவியிைல	 கல	
லூரியி்ை	 ோதுகாககும்	 அ்மப்பு	 எனனும்	
அ்மப்பின	 ஏற்ோட்டில	 இந்த	 ஆரப்ோட்ைம்	
கலவியில	கலலூரிககு	முனோக	ந்ைதேற்்றது.
	 தமிைரகள	அதிகமாக	வாழும்	இப்ேகுதிக	
ளில	 உள்ள	 தமிைரகளின	 கலைா்சாரத்தி்ையும்	
ோரம்ேரிைத்தி்ையும்	 தகாண்ை	 பதசிை	 கலவி	
யிைல	 கலலூரியில	 ஒரு	 முதலவராக	 தமிை	
பர	 நிைமிககப்ேை	 பவண்டும்	 எைவும்	 ஆர	
ப்ோட்ைத்தில	 கலைந்து	 தகாண்ைவரகள	 ததரி	
விககின்றைர.

	 1992ஆம்	 ஆண்டு	 கலலூரி	 ஆரம்பிககப்	
ேட்ை	 காலைம்	 ததாைககம்	 தமிைர	 ஒருவபர	 நிை	
மிககப்ேட்டு	 வந்த	 நி்லையில	 இனறு	 இந்த	
மாற்்றம்	பவறு	ஒரு	இைத்தவருககு	வைங்கப்ேட்	
டுள்ளதாகவும்	 இது	 உைைடிைாக	 நிறுத்தப்ேை	
பவண்டும்	எைவும்	ஆரப்ோட்ைககாரரகள	ததரிவி	
த்தைர.
	 இது	 முஸ்லிம்களுககு	 எதிராை	 போராட்	
ைம்	அலலை	எமது	கலைா்சாரத்தி்ை	ோதுகாககபவ	
முற்ேடுகினப்றாம்,	மட்ைகக்ளப்பு	பதசிை	கலவிக	
கலலூரி்ை	 முஸ்லிம்களுககு	 தா்ரவாரககாபத	
போன்ற	சுபலைா்சகங்க்்ள	தாங்கிைவாறு	ஆரப்ோ	
ட்ைத்தில	கலைந்துதகாண்ைைர.
	 இந்த	ஆரப்ோட்ை	இைத்திற்கு	வரு்கதந்த	
தோதுஜை	தேரமுைவின	மட்ைகக்ளப்பு	மாவட்ை	
அ்மப்ோ்ளர	 ே.்சந்திரகுமாரிைம்	 இதன	 போது	
மகஜர	ஒனறும்	்கைளிககப்ேட்ைது.
	 இது	 ததாைரபில	 ஜைாதிேதி,	 பிரதமரின	
கவைத்திற்கு	தகாண்டு	த்சனறு	நைவடிக	் கதைடு	
ப்ேதாக	அ்மப்ோ்ளர	்சந்திரகுமார	ததரிவித்தார.

nghJj;Nju;jy; NkYk; 
fhyjhkjkhfyhk;

	 சிறீலைங்காவில	இைம்தே்றவுள்ள	தோதுத்	
பதரதல	 பமலும்	 காலைதாமதமாகலைாம்	 எைவும்	
அது	எதிரவரும்	ஆகஸ்ட்	மாதம்	அலலைது	அதற்கு	
பினைர	பிற்போைப்ேைலைாம்	எைவும்	சிறீலைங்கா	
பதரதல	 தி்ணகக்ளத்்த	 பமற்பகாளகாட்டி	
தகாழும்பு	த்சய்திகள	ததரிவிககின்றை.
	 பதரத்லை	மிக	வி்ரவாக	 நைத்தும்	 ேடி	
சிறீலைங்கா	அர்ச	த்லைவரின	கட்சிைாை	சிறீலைங்கா	
தோதுஜை	 தேரமுை	 பகாரிக்க	 விடுத்து	 வரு	
கின்ற	 போதும்,	 தற்போதுள்ள	 நி்லையில	 சுகா	
தார	அ்மசசின	விதிமு்்றக்்ள	க்ை	ப்பிடித்து	
பதரத்லை	நைத்துவது	எனேது	அதிக	காலைம்	எடுக	
கும்	எை	ததரிவிககப்ேடுகின்றது.
	 எதிரவரும்	 திங்கட்கிை்ம	 (8)	 பதரதல	
தி்ணகக்ளம்	இது	ததாைரபில	கூட்ைம்	ஒன்்ற	
ஏற்ோடு	 த்சய்துள்ளது.	 அதில	 பதரதல	 ந்ை	
தேறும்	நாள	அறிவிககப்ேைலைாம்	எை	எதிரோர	
ககப்ேடுகின்றது.	 ஆகஸ்ட்	 மாதம்	 8	 ஆம்	 நாள	
அலலைது	 15	 ஆம்	 நாள	 பதரதல	 ந்ைதே்றலைாம்	
எை	ததரிைவந்துள்ளது.

	 சிறீலைங்கா	
அர்ச	 த்லைவர	
அண்்மயில	
அ்மத்துள்ள	
இ ர ண் டு	
நைவடிக்க	
ே்ை	 பிரிவு	

கள	 அங்கு	 இராணுவ	ஆட்சி	 வலுப்தேற்று	 வரு	
வ்த	 காட்டுவதாக	 அதமரிககாவின	 பவாசிங்ை	
்ைத்	த்ளமாகக	தகாண்ை	சிறீலைங்காவில	 ்சமத்து	
வமும்,	நிம்மதிககுமாை	மககள	அ்மப்பு	(PEARL)	
ததரிவித்துள்ளது.
	 இது	ததாைரபில	அது	பமலும்	ததரிவித்து	
ள்ளதாவது:
	 சிறீலைங்கா	அர்ச	த்லைவரின	இந்த	நைவடி	
க்க	 கடு்மைாை	 கண்ைைத்திற்குரிைது.	 இது	
அங்கு	ஒரு	்சரவாதிகாரத்திற்கு	வழிவகுககும்.	பத	
சிை	 ோதுகாப்பு,	 தகாபராைா	்வரஸ்	தநருககடி,	
அர்ச	 அதிகாரங்கள	 ஆகிைவற்றில	 அதிக்ளவு	
ே்ைத்து்்ற	நிைமைங்கள	பமற்தகாள்ளப்ேட்டு	
ள்ளை.
	 எைபவ	 எதிரவரும்	 தோதுத்	 பதரதலில	
இது	 ராஜேக்ச	அரசின	அதிகாரத்்த	ேலைப்ேடுத்த	

லைாம்.	 ஆைால	 சிறீலைங்கா	 அரசின	 இராணுவ	
மைப்ேடுத்த்லை	 தடுப்ேதற்குரிை	 நைவடிக்க	
க்்ள	அ்ைத்துலைக	்சமூகம்	பமற்தகாள்ள	பவண்	
டும்.	 அவவாறு	 நைவடிக்க	 எடுககா	 விட்ைால	
சிறீலைங்காவின	ே்ைை	வரலைாறு	அங்கு	மீண்டும்	
திரும்ேலைாம்.
	 புதிதாக	அ்மககப்ேட்ை	இரு	நைவடிக்க	
ே்ைைணியிலும்,	தேரும்ோலைாைவரகள	சிங்க்ள	
வரகள.	 பமலும்	 போரக	 குற்்றவாளிகளும்	அதில	
நிைமைம்	தேற்றுள்ளைர.	இந்த	நிைமைம்	மனித	
உரி்ம	 த்சைற்ோட்ைா்ளரகள,	 தோது	 அ்மப்பு	
பிரதிநிதிகள	மற்றும்	அரசிைல	பிரதி	 நிதிகளிைம்	
அச்சத்்த	பதாற்றுவித்துள்ளது.	இந்த	நைவடிக்க	
குழுவிைர	புலைம்தேைர	தமிழ்	மகக்்ள	கண்காணி	
ககும்	நைவடிக்கக்்ளயும்	பமற்	தகாண்டு	வரு	
கின்றைர.	 கிைககு	 மாகாணத்தில	 சிறீலைங்கா	 அர	
சின	 ஆதரவுைன	 சிங்க்ள	 குடிபைற்்றங்கள	 பமற்	
தகாள்ளப்ேடுகின்றை.	அதற்கு	சிறீ	லைங்கா	ே்ை	
யிைர,	ததாலதோருளிைல	தி்ணகக்ளம்	மற்றும்	
அர்ச	அதிகாரிகள	ஆகிபைார	ஒத்து்ைப்புகக்்ள	
வைங்கி	 வருகின்றைர	 எை	 அதில	 ததரிவிககப்	
ேட்டுள்ளது.

rpwPyq;fhtpy; ,uhZt Ml;rp 
- mnkupf;fhitj; jskhff; nfhz;l mikg;G

vy;iy gpur;ridia jPu;g;gjw;F

 ,e;jpah- rPdh ,zf;fk;

kl;lf;fsg;gpy; K];yPk; Kjy;tu; epakdj;Jf;F vjpu;g;G

 உலைக	 நாடுக்்ள	 ததாை	
ரந்து	 அசசுறுத்தி	 வரும்	
தகாபராைா	 ்வரஸ்	
பநாயின	 தாககத்திற்கு	
இனறு	 (07)	 வ்ரயில	

401,543	 பேர	 ேலிைாகியுள்ளதுைன,	 6,962,467	 பேர	
ோதிககப்ேட்டுள்ளைர.	 ோதிககப்ேட்ைவரகளில	
3,402,697	பேர	குணம்ைந்துள்ளைர.
	 அதிகம்	ோதிககப்ேட்ை	நாடுகளில	ேலிைா	
ைவரகளின	விேரம்	வருமாறு:
	 அதமரிககா	 112,076	 பேர,	 பிரித்தானிைா	
40,465	 பேர,	 பிபரசில	 35,919	 பேர,	 இத்தாலி	 33,846	
பேர,	 பிரானஸ்	 29,142	 பேர,	 ஸ்தேயின	 27,135	
பேர,	 இந்திைா	 6,946	 பேர,	 ரஸ்ைா	 5,725	 பேர	 ேலி	
ைாகியுள்ளைர.

nfhNuhdh itu]; ,wg;G vz;zpf;if 

4 ,yl;rj;ij jhz;baJ

Nfhtpl; 19 Nehahy; rpwPyq;fh 
flw;gilapNu mjpfk; ghjpg;G

சிறீலைங்காவில	 ேரவி	 வரும்	 தகாபராைா	 ்வரஸ்	
பநாயிைால	 சிறீலைங்கா	 கைற்ே்ையிைர	 அதிகம்	
ோதிககப்ேட்டுள்ளதாக	ததரிவிககப்ேடுகின்றது.
	 சிறீலைங்காவில	 இந்த	 பநாயிைால	 ோதிக	
கப்ேட்ை	 1749	 பேரில	 முகாம்களில	 தங்கியிருந்த	

	 தி ரு ம ் லை	
ம ா வ ட் ை த் தி ன	
புலபமாட்்ை	 ேகுதி	
சிறீலைங்கா	 அரசின	
ஆதரவுைன	 மிக	
வி்ரவாக	 சிங்க்ள	
தேௌத்தமைமாககப்	

ேட்டு	வருவதாக	ததரிவி	ககப்	ேடுகின்றது.
	 தமிழ்	 மககள	வாழும்	குச்சதவளி	பிரபத்ச	
த்சைலைக	 பிரிவில	 இருககும்	 இந்த	 சிறுநகரம்	
முல்லைத்தீவு	 மாவட்ைத்தின	 ததற்கு	 எல்லைப்	
ேகுதியில	அ்மந்துள்ளது.
	 30	 ்சதுர	 கி.மீ	 ேரப்ே்ளவுள்ள	 இந்த	 பிரபத	
்சத்தில	 2009	 ஆம்	 ஆண்டு	 போர	 நி்்றவ்ைந்த	
பினைர	10	தேௌத்த	விகா்ரகள,	2	சிங்க்ள	குடிபை	
ற்்றங்கள,	 4	 சிறீலைங்கா	 கைற்ே்ைத்	 த்ளங்கள,	 2	
இராணுவ	 முகாம்கள	 எனேை	 அங்கு	 அ்மககப்	
ேட்டுள்ளை.	 புலபமாட்்ை	அரிசிம்லை	எனனுமி	
ைத்தில	 தங்கியிருககும்	 திலைகவன்சா	 நாைகா	 என	
னும்	 தேௌத்த	 து்றவிபை	 இந்த	 சிங்க்ள	 மைமாக	
க்லை	 முனனினறு	 பமற்தகாண்டு	 வருவதாக	
ததரிவிககப்ேடுகின்றது.

ngsj;j rpq;fs kakhf;fg;gLk; 
Gy;Nkhl;il

712	 கைற்ே்ையிைரும்,	 முகாம்களுககு	 தவளி	
யில	தங்கியிருந்த	82	கைற்ே்ையிைரும்	அைங்கியு	
ள்ளைர.	 பநாைால	 ோதிககப்ேட்ைவரகளில	 374	
கைற்ே்ையிைர	 தற்போதும்	 ்வத்திை்சா்லைக	
ளில	சிகிச்்ச	தேற்று	வருகின்றைர.
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cyf kf;fshYk; cyf ehLfshYk; 
cld; ghJfhf;fg;gl Ntz;ba 

kf;fshf <oj; jkpou;fs;
 ப�ோலந்தில் வோழந்்த யூ்த இனச் சட்டத்தரணியோன இரோபப�ல் லலம்கின் 
(Raphael Lemkin). ஏன்�வபர ‘இனஅழிபபு’ என்்ற லசோல்்ல மு்தன்மு்தலில் 
அரசியலில் வடிவ்ைத்தவர். 1944இல் இவர் எழுதிய "ஆக்கிரமிபபுக்கு 
உள்ோன ஐபரோப�ோவின் கண்ணுக்குத ல்தரியோ்த சுழற்சி அச்சு" (Axis Rule 
in Occupied Europe) என்னும் நூலிபலபய ‘இனஅழிபபு’ என்னும் லசோல் 
லோடசி்ய இனப�டுலகோ்லக்்க் குறிக்கும் லசோல்லோக இவர் அறிமுகம் 
லசய்தோர். அந்நூலில் இவர் "ஒரு இனஅழிப்�ச் லசய�வர்கள அ்தன் 
ல்தோ்டர்ச்சியோக அந்்த இனததின் �ண்�ோடடு இனஅழிப்�யும் லசயவோர்கள" 
என மிகத ல்தளிவோக எதிர்வு கூறியிருந்்தோர்.
 இலங்கத தீவில் வரலோற்றுக்கு முற்�ட்ட கோலம் மு்தலோக 
இ்்ற்ையு்டனும், ்தன்னோடசியு்டனும் வோழந்து வரும் உலகின் ல்தோல்குடிக்ோன 
ஈழத்தமிழர்களின் மீது 1956ஆம் ஆண்டு மு்தல் ஐம்�தது மூன்று 
ஆண்டு கோலம் ல்தோ்டர்ச்சியோகப �ல இனஅழிபபுக்க்்த ்தனது �்்ட�லம் 
லகோண்டு லசயது வந்்த சிறிலஙகோ அரசு, அ்தன் உச்சைோக 2009இல் 
முளளிவோயக்கோலில் ஈழத்தமிழர்களின் ைக்கள ல்தோ்கயில் �ததிலலோரு 
�குதியின்ர இனப�டுலகோ்ல லசய்தது. இ்தன் ல்தோ்டர்ச்சியோக இன்று 
2020இல் ஈழத்தமிழர்களின் மீ்தோன �ண்�ோடடு இனஅழிப்� கிழக்கில், 
ல்தோல்லியல் இ்டஙக்் அ்்டயோ்ப�டுததிக் கடடுப�டுததும் லசயற்திட்டத்்த, 
�்்டத்த்ல்ைகளின் பேரடிக் கடடுப�ோடடில் ்கயோ்க்கூடிய மு்்றயில் 
�ோதுகோபபு அ்ைச்சின் லசயலோ்ர் கைோல் குணரதனோ்வத ்த்லவரோகக் 
லகோண்்ட முற்றிலும் �திலனோரு சிஙக்வர்க்்க் லகோண்்ட அரச அதி�ரின் 
பேோக்கு நி்்றபவற்றுக் குழுலவோன்்்ற, அன்்்றய முளளிவோயக்கோல் 
ஈழத்தமிழின அழிபபுக்குப ல�ோறுப�ோன அதிஉச்ச இரோணுவத ்த்ல்ையோக 
இருந்்தவரும், இன்்்றய சிறிலஙகோவின் அதிஉச்ச அதிகோரமுள் அரச 
அதி�ருைோன பகோத்த�ோய இரோஜ�க்ச நியமித்ததின் மூலம், ஈழத்தமிழின 
�ண்�ோடடு இனஅழிப்� ல்தோ்டரத ல்தோ்டஙகியுள்ோர். இது இரோபப�ல் 
இலலம்கின்னின் இனஅழிபபின் ல்தோ்டர்த்தன்்ை குறித்த எதிர்வு கூ்ற்ல 
நிரூபிக்கும் உலக வரலோ்றோகி உள்து.
 சிறிலஙகோ அரச அதி�ரின் பேோக்கு நி்்றபவற்றுச் லசயலணிக் 
குழுவில் சிஙக் ல�ௌத்த ப�ரினவோ்தத்்தபய ்தனது ப�ச்சோகவும் மூச்சோகவும் 
லகோண்்டவர்க்ோன எல்லோவல லைத்தோனந்்த ப்தரர், �னமுபர திலகவன் ப்தரர் 
ஆகிபயோ்ர நியமித்ததின் மூலம் சிஙக் ல�ௌத்த பிரப்தசைோக கிழக்்க 
அறிவிக்கக் கூடிய �லத்்த பகோத்த�ோயோ ல�ௌத்த அரசியல் அமுக்கக் 
குழுக்களுக்கு வழஙகிய்ை அ்ைகி்றது.
 சிஙக் ல�ௌத்த ப�ரினவோ்தப பிக்குகள ்தோம் விரும்பியவோறு 
கோண்க்் அ்ந்து கடடுப�டுத்தக்கூடிய வ்கயில் கோணி ஆ்ணயோ்ர், 
நிலஅ்்வ ஆ்ணயோ்ர் ஆகிபயோ்ரயும், ல�ோது�லபசனோ என்்ற சிஙக் 
ல�ௌத்த தீவிரவோ்த அ்ைபபின் ல�ோதுச் லசயல்ோ்ர் கலலகோப்ட அதப்த 
ஞோனசோர ப்தரரின் உண்்ைக்கு ைோ்றோன வ்டக்கு கிழக்குத ்தமிழர் ்தோயகைல்ல 
சிஙக் நிலம்்தோன், இ்த்ன இரோணுவபை �ோதுகோக்க பவண்டும் என்்ற சிஙக் 
ல�ௌத்த லகோள்கயோக்கத்்த நியோயப�டுத்தக் கூடிய மு்்றயில் சிஙக்ப 
ப�ரோசிரியர் ஒருவ்ரயும், சிஙக் விரிவு்ரயோ்ர் ஒருவ்ரயும், இவர்களுக்கு 
ைக்களி்்ட இருந்து எதிர்பபு எழுவ்்தத ்தடுக்கக் கூடிய மு்்றயில் இவர்க்்ப 
�ோதுகோக்க மூத்த ல�ோலிஸ் ைோ அதி�்ரயும், ைருததுவ்ரயும் கூ்ட அந்்தக் 
குழுவில் சிறிலஙகோ அரச அதி�ர் இ்ணததுள்ோர். இ்தன்வழி திட்டமிட்ட 
ஈழத்தமிழர் �ண்�ோடடு இனஅழிபபுச் லசயல்திட்டலைோன்று சிறிலஙகோ அரச அதி�ர் 
அவர்க்ோல் முன்னி்லப�டுத்தப�டுததியுள்ோர். இது புதிய ஹிடலசரிசம் ஒன்று 
ஈழத்தமிழர்கள பைல் திணிக்கப�டுவ்்த ல்தளிவோக்குகி்றது. இந்நி்லயில் 
1946இல் இலலம்கின்னின் சிந்்த்னயின் ்தோக்கத்தோல் உருவோக்கப�டடு 
இன்றுவ்ர ல்தோ்டரும் இனஅழிபபு ைற்றும் �ண்�ோடடு இனஅழிபபு ்தடுபபுச் 
சட்டஙகள வழி ஈழத்தமிழர்கள உ்டன் �ோதுகோக்கப�்ட பவண்டிய உலகின் 
�ோதுகோபபுக்குரிய ைக்க்ோகியுள்னர். அலைரிக்கோவில் நிகழத்தப�ட்ட பஜோர்ஜ் 
புல்ோயடடின் மீ்தோன நி்றலவறித்தனைோன இனப�டுலகோ்லக்கு எதிரோக உலகு்டன் 
பசர்ந்து குரல் லகோடுக்கும் உலகத ்தமிழர்க்ோகிய ேோம் உலக ேோடுகளுக்கும் 
உலக அ்ைபபுக்களுக்கும் உலக ைக்களுக்கும் ஈழத்தமிழர்களின் இந்்த 
அவசர ப்த்வ்யயும்  கோலந்்தோழத்தோது உணர்ததி அவர்க்்யும் உலகின் 
�ோதுகோப்�ப ல�்ற்வப�து எைது ்த்லயோய க்ட்ையோகி்றது.

- Mrphpah;

vOj;ijAk; MAjkhf;fpa 
vq;fs; ngz;fs; 

(“காத�ாடு ச�ால்லிவிடு”, கவித� ச�ாகுதியிலிருந்து: 
செளியீட்டுப் பிரிவு – விடு�தைப்புலிகள் மகளிர் அதமப்பு, 1993)

	 விடுதலைப்	ப�ோரோட்டம்	என�து	�ை	வடிவங்களில்	�யணம்	செயவதுண்டு,	
்கலையும்	 அதன	 ஒரு	 வடிவம்,	 விடுதலைப்	 ப�ோரில்	 ஈடு�டும்	 இனம்	 தமது	
விடுதலை	 பவடல்கலய	 ்கலை	 வடிவங்கள்	 மூைம்	 மக்களி்டம்	 ச்கோண்டு	
செல்வதுண்டு.	அவவோறு	தோன	விடுதலைப்	புலி்களின	ம்களிர்	அணியினர்	தமது	
வீரம்	 செறிநத	 ப�ோரோட்ட	 வரைோற்றின	 நடுவில்	 தமது	 ்கலைத்	 திறலனயும்	
சவளிக	ச்கோண்டு	வநதிருநதனர்.	அவர்்களில்	ஒருவர்	தோன	பமஜர்	�ோரதி.	இநத	
ப�ோரோளிக	்கலைஞரின	நிலனவு	நோலை	முனனிடடு	அவர்	எழுதிய	்கவிலதலய	
இஙகு	தருகினபறோம்.

ஐ.நா சபையின் அடுக்குமாடி
உறுதியாக உயர்ந்து நிற்கிறது
மனித எலும்புகளின் மகததான உறுதியினால்
வாபனப் பிடிக்க வளர்ந்து வருகிறது
ைட்டாளி வீசி ைறக்கின்ற ்காடியிபன
எடடிப் ைாருஙகள் – ்தாபக வபகயாய்
சசர்ந்த உயிர்கள் ஆடிததுடிக்கின்றன.
சமபடமீது ஏறி இருந்து
ஏற்றம் ைற்றி சைச்சு நடததும்
சதசததுபைமாசை குனிந்து ைாருஙகள்
பூவாய் இருக்கும் கம்ைளம் கீசே
புழுவாய் ்நளியும் மனித உடல்கள்
அபவ உஙகள் குருடடுக் கணகபள
்வருடடி திறக்கும்.
சகாழிச் ்சடபடக்குள்
குஞ்சுகள்தான் ைாதுகாக்கப்ைடும்
ஆனால் இஙசக ைருந்துகள் தாசன
ைாதுகாக்கப்ைடுகின்றன.
ஐ.நா சபைசய உன் ஏமாளிததனதபத
என்்னன்று ்சால்்ல – சகாடி சகாடியாய்
ஏபே உயிர்கபள ஏப்ைம் விடட
வல்லூறுகளின் வணடி
ஊதிப்்ைருதது உள்ளுக்குள் அடஙகாது
்சடபடக்குள்சள சின்னதாய் ்தரியுது
உ்லக சமாதானம் – இந்த
உன்னத சகாடைாடடிற்குள்
தப்லபயப் புபதக்கும் தீக்சகாழி நீ
முகம் ்தரியா விடடாலும் – சீ…
முழு உடலும் அம்மணமாய் ்தரிகிறது.
உரிபமப் சைார் எல்்லாம் உன்னால்
உறுதிப்ைடுததப்ைட சவணடுமாம்
உ்லகம் ்சால்கிறது.
சுதந்திைததின் சுகம் ைற்றி ்சால்வதற்கு
்சாந்தமாய் உனக்சகதும் அனுைவம் உணடா?
இல்ப்லசய
எஙகள் சதசம் எஙகள் மக்கள்
எமசத உரிபம எனசவ நாம்
சுதந்திைப் பிைகடனம்
்சய்து முடிததிடுசவாம்.
நாபள தியாகமும் திறபமயும்
திடமாய் எபம வளர்க்கும் – அப்சைாது
சமநிப்லபய சரிப்ைடுதத எம்பம நீ
சந்திக்க சவணடிவரும்.
அக்கணததில் சுதந்திைம் ைற்றிய
்சாந்த அனுைவதபத
நாஙகள் ்சால்லித தருசவாம்.
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முன்னுதை
	 ஈைத்தமிைர	 உரி்மகள	 மீட்பு	 எனனும்	
நீண்ை	ேைணத்தில	ஆனி	5ஆம்	திகதி	எனேது	இரு	
தேரும்	வரலைாற்று	உந்துதலக்்ளத்	தரும்	நா்ளாகத்	
திகழ்கி்றது.	 ஒனறு	 05.06.1956	 இல	 இலைங்்கயின	
(Ceylon)	 ோராளுமன்றத்தின	 அன்்றை	 பிரதமராக	
இருந்த	த்சாலைமன	தவஸ்ட்	ரிச்சரட்	ைைஸ்(S.W.R.D.)	
ேண்ைாரநாைககா	அவரகளின	 த்லை்மயில	இரு	
ந்த	 சிறீலைங்கா	 சுதந்திரக	 கட்சிைால	 சிங்க்ளம்	 மட்	
டும்	 ்சட்ைம்	 தகாண்டு	 வரப்ேட்டு	 ஈைத்	 தமிைரக	
ளின	 தமாழியுரி்ம,	 ததாழில	 உரி்ம	 எனேை	
தேரும்ோன்மப்	 ோராளுமன்றத்தின	 தகாடுங்	
பகான்மயிைால	 ஆககிரமிப்புககு	 உள்ளாககப்	
ேட்ைதிைால	 ஈைத்	 தமிைர	 உரி்மகள	 மீட்பு	 என	
ேது	்சைநாைகப்	போராட்ைங்களின	வழி	தே்றப்ேை	
பவண்டும்	 எனகி்ற	 வரலைாற்று	 உந்துத்லைப்	 தேற்	
்றது.	 அடுத்தது	 05.06.1974	 இல	 தமிழ்த்	 திைாகி	
தோன	 சிவகுமாரன	 அவரகளின	 உயிர	 ஈகம்,	
ஈைத்தமிைர	உரி்மகள	மீட்தைடுப்புப்	போராட்ை	
த்்த	உயிர	ஈகம்	வழிைாக	எழுசசி	தேறும்	போரா	
ட்ை	 வடிவமாகவும்	 வ்ளரசசிை்ைைச	 த்சய்தது.	
மாணவைாகத்	தைது	ஈைத்	தமிைர	உரி்மப்	போரா	
ட்ைத்்தத்	ததாைங்கிை	வரலைாற்றுககு	மதிப்ேளிக	
கும்	 முகமாக	 அவரின	 உயிர	 ஈகம்	 இைம்	 தேற்்ற	
ஆனி	5ஐ	ஒவதவாரு	ஆண்டும்	ஈைத்தமிைர	மாண	
வர	 எழுசசி	 நா்ளாக	 ஈைத்	 தமிைரகள	 போற்றும்	
ேண்ோடு	உருவாகிைது.	இந்த	வரலைாற்று	நி்ைவு	
க்்ளச	 சுருககமாக	 நி்ை	 பவந்துவது	 இசசிறு	
ஆய்வின	பநாககாகும்.
	 ஈைத்தமிைரகள	தங்கள	இ்ளம்	த்லைமு்்ற	
யிைரககு	 ஆனி	 5ஆம்	 திகதி்ைத்	 தங்க்்ள	 அடி	
்மப்ேடுத்திை	நா்ளாகவும்	இைஅழிப்்ேத்	ததாை	
ங்கிை	சிங்க்ளப்	ோராளுமன்ற	தகாடுங்பகான்மயி	
ைதும்,	சிங்க்ளப்ே்ைேலை	ஆட்சியிைதும்	ததாைகக	
நா்ளாகவும்	தமிழ்	இ்்ளைவரகள	தங்கள	இனனுயி	
ராபலைனும்	நீதி்ைச	்சமத்துவத்்த	தங்கள	மண்ணி	
ைதும்	மககளிைதும்	மீட்்ேத்	தங்கள	வரலைாற்றுத்	
தாைகத்தில	தே்ற	பவண்டுதமை	வீறு	தகாண்தைழு	
ந்த	 நா்ளாகவும்	எடுத்து்ரககும்	போக்கப்	ேைக	
கமாககி	வைககமாகக	பவண்டும்	எனே்த	இசசிறு	
ஆய்வு	தன	ேைைாகக	கருதுகி்றது.

பாைாளுமன்்றக் சகாடுஙதகான்தமயின் 
ச�ாடக்க நாளாக 05.06.1956

	 1948ஆம்	 ஆண்டு	 பிரித்தானிைா	 தமிைரக	
ளின	இ்்ற்மயின	ததான்ம்ையும்	ததாைரசசி	
்ையும்	 கவைத்தில	 எடுககாது	 சிங்க்ள	 தேௌத்த	
தேரும்ோன்ம	 ஒற்்்றைாட்சிப்	 ோராளுமன்ற	
ஆட்சிககுள	 ஈைத்தமிைரகளின	 இ்்ற்ம்ையும்	
ேங்தகடுககச	 த்சய்ததின	 வி்்ளவாக	 சிங்க்ள	
தேௌத்த	பினகாலைனித்துவ	அரசிைல	அடி்மத்தை	
த்்த	ஈைத்தமிைரகள	அனுேவிககத்	ததாைங்கிைர.
இதன	முதல	கட்ைமாக	

01.	 நூ்றாண்டுகளுககு	 பமலைாக	 இலைங்்கயில	
வாழ்ந்து	இைற்்கநி்லைக	குடியுரி்மயுைன	(	Citi-
zen	by	Naturalisation)	இருந்த	ம்லைைகத்	தமிைரகளின	
அரசு	 பநாககிை	 அர்ச	 தகுதி்ை	 (Defacto	 Status)	
இைகக்வப்ே்தயும்,	

02.	 இலைங்்கப்	 ோராளுமன்றத்தில	 33%	 வீதமாக	
இருந்த	தமிைரகளின	உறுப்புரி்மப்	ேலைத்்த	20%	
மாகக	 கு்்றத்துச	 சிங்க்ள	 தேௌத்த	 ்சட்ைவாகக	
ஆற்்ற்லை	மூனறில	இரண்ைாக	அதிகரிகக	்வப்ே	
்தயும்,	

03.	 தங்கி	வாழும்	 ்சமுதாைமாக	 ஒரு	 ்சமுதாைத்்த	

மாற்றுவதன	மூலைம்	அச்சமுதாைத்தின	 ்சைநாைகப்	
ேங்களிப்்ேயும்	போராடும்	உரி்ம்ையும்	மாற்	
றுவதுமாை,	
	 இரண்டு	மாங்கா்ை	அலலை	மூனறு	மாங்கா	
்ை	ஒபர	கலலில	விழுத்தும்	த்சைற்ோைாக,	ம்லை	
ைகத்	 தமிைரகளின	 குடியுரி்ம்ைப்	 ேறித்து,	
அவரகளின	 வாககுரி்ம்ை	 மறுத்து,	 அவரகளு	
ககுப்	 ோராளுமன்றத்தில	 இருந்த	 உறுப்புப்	 ேலைத்	
்தச	 சிங்க்ளப்	 தேரும்ோன்மககாை	 உறுப்புப்	
ேலைமாக	 இந்த	 ோராளுமன்ற	 ்சட்ைவாககத்்தக	
தகாண்டு	வந்த	அன்்றை	சிங்க்ளத்	த்லை்மைாை	
பஜ.	 ஆர.	 ஜைவரத்தைா	 நாட்டின	 தோரு்ளாதாரச	
சீரதிருத்த	்சட்ைவாககம்	என்ற	தேைரத்தி்ரயிட்டு	
மாற்றிக	தகாண்ைார.
	 இந்த	 தமிழிை	 அழிப்பு	 அரசிைற்	 த்சைற்	
திட்ைத்்த	 ம்லைைகத்	 தமிைரகளுககு	 அரசு	
பநாககிை	 அரசு	 நி்லை	 உள்ளததைச	 த்சானை	
முன	 ைாள	 இந்திைப்	 பிரதமர	 ஜவர்ஹலைால	
பநரு	 அவரகளின	 கண்தணதிரிலும்,	 இலைங்்கத்	
தீவில	 சிறுோன்மைாக	 உள்ள	 இைங்களுகபகா	
மதங்க	 ளுகபகா	 எதிராை	 ்சட்ைங்கள	 இலைங்்கப்	
ோராளு	 மன்றத்தில	 தகாண்டு	 வரப்ேட்ைால	
தனனிைம்	 பமனமு்்றயீடு	 த்சய்ைலைாம்	 எை	
ப்சால	 ேரி	 அரசிை	 லை்மப்பின	 29(2)	 இன	மூலைம்	
உறுதிைளித்த	 பிரித்தானிை	 மகாராணியும்	 இலைங்	
்கத்	 தீவின	 அர்சத்த்லைவிைாக	 அச்சமைம்	 வி்ள	
ங்கிைவருமாை	 மாட்சி்ம	 தாங்கிை	 2வது	 எலி்ச	
பேத்	 மகாராணி	 அவரகளின	 கண்ணுககு	 முனோ	
கவும்	 த்சைற்ேடுத்தி	 இவரகளின	 த்லைைைாத்	
தன்மயிைால	 தான	எ்தயும்	த்சய்ைலைாம்	என்ற	
உறுதி	 தேற்்ற	 இலைங்்கப்	 ோராளுமன்றத்தின	
சிங்க்ளத்	 த்லை்மகள	 அடுத்து	 இலைங்்கத்	
தீவி்ை	 வரலைாற்றுககு	 முற்ேட்ை	 காலைம்	 முதலைா	
கத்	 தாைகமாகக	 தகாண்டு	 வாழ்ந்து	 வரும்	 ஈைத்	
தமிைரகளின	 இ்்ற்ம்ையும்	 தனைாட்சி்ை	
யும்	 தமதாககும்	 பநாககில	 சிங்க்ளம்	 மட்டும்	
்சட்ை	 த்்த	 ஐககிை	 பதசிைக	 கட்சியின	 பஜ	 ஆர	
ஐை	 வரத்தைா	 1952இல	 முன	 ததாைங்க,	 சிறீலை	
ங்கா	 சுதந்திரக	 கட்சியின	 த்லைவரும்	 அன	 ்்றை	
பிரதமருமாை	 SWRD	 ேண்ைாரநாைககா	 05.06.1956	
இல	 ‘சிங்க்ளம்	 மட்டும்	 ்சட்ைம்’	 எைத்	 தான	
பதரதல	 காலைத்தில	 தான	 ஆட்சிககு	 வந்தால	 24	
மணி	 பநரத்தில	 த்சய்பவன	 எைச	 சூளு்ரத்து	
வாககளித்த	 சிங்க்ள	 தேௌத்த	 பமலைாதிககத்	 திணி	
ப்்ே	 இலைங்்கத்தீவின	 ்சட்ைமாகத்	 தங்களின	
ோராளுமன்றப்	தேரும்ோன்ம	தகாண்டு	ோராளு	
மன்றப்	 தேரும்ோன்மக	 தகாடுங்பகான்ம	
ஆட்சி்ைத்	 பதாற்றுவித்ததின	 மூலைம்	 நிறுவிக	
தகாண்ைார.
	 இதன	வழி	தமிைரகளின	அடிப்ே்ை	மனித	
உரி்மக்ளாை	 தமாழியுரி்ம,	 ததாழில	 உரி்ம,	
சுதந்திரமாக	ஒனறு	ப்சரவதற்காை	உரி்ம	எனேை	
மறுககப்ேட்டு	 ஈைத்தமிைரகள	 தங்கள	 த்சாந்த	
நாட்டிபலைபை	 இரண்ைாவது	 குடிக்ளாக	 அடி்ம	
வாழ்வுககுத்	 தள்ளப்ேட்ைைர.	 இத்ை	 எதிரத்து	
்சைநாைக	 வழிகளில	 தங்கள	 தமாழியுரி்ம்ைப்	
ோதுகாககப்	 போராடிை	 தோழுது	 அவரக்்ள	
இைதவறிைரகள	தமாழிதவறிைரகள	எைச	சிங்	க்ள	
தேௌத்த	 பேரிைவாதம்	 அர்சாங்கம்	 என்ற	 மு்்ற	
யில	 திரிபு	 த்சய்து	 உலைகுககுத்	 தவ்றாை	 தகவல	
க்்ளப்	ேரிமாறிக	தகாண்ைது.

சிஙகளப் பதடபை ஆட்சியின் ச�ாடக்க 
நாளாக 05.06.1956

	 ஈைத்தமிைரகளின	 அன்்றை	 த்லை்மக	

கட்சிைாக	 இருந்த	 இலைங்்கத்	 தமிைரசுக	 கட்சி	
யின	 த்லைவராை	 தந்்த	 ்சா.பஜ.	 பவ.	 த்சலவ	
நாைகம்	 அவரகள	 சிங்க்ளம்	 மட்டும்	 ்சட்ைத்்த	
எதிரத்து	 இலைங்்கத்	 தமிைரகளின	 (ஈை	 மககள,	
ம்லைைகத்	 தமிைர,	 தமிழ்	 பேசும்	 இஸ்லைாமிைச	
்சபகாதரரகள)	 தமாழியுரி்மகாககப்ேை	 பவண்டு	
தமை	 அடிப்ே்ை	 மனித	 உரி்மயி்ை	 வலியு	
த்தி	 காலிமுகத்	 திைலில	 இலைங்்கப்	 ோராளுமன	
்றத்திற்கு	 எதிரில	 அ்றவழிப்	 போராட்ைமாக	 ்சத்	
திைாககிரகப்	 போராட்ைத்்த	 05.06.1956	 இல	
நைாத்திைர.	 இந்த	 அகிம்்்சப்	 போராட்ைத்்த	
தைது	 ே்ைகளின	 பமற்ோர்வயில	 சிங்க்ளக	
கா்ைைரக்்ளக	 தகாண்டு	 அதில	 ேங்பகற்்றவர	
க்்ள	 அடித்து	 தநாறுககிக	 காைப்ேடுத்திை	 தன	
மூலைமாகவும்	 அந்	 பநரத்தில	 தகாழும்பில	 அப்	
ேகுதியில	ததருககளில	காணப்ேட்ை	தமிைரக்்ள	
அடித்து	 தநாறுககித்	 தமிைரக்்ள	 இைங்காணக	
கூடிை	அச்சத்துககுள்ளாககும்	அரசிைல	தந்திபராோ	
ைத்்தத்	ததாைங்	கிைதன	வழிைாகவும்	இலைங்்கத்	
தீவில	வன	மு்்ற	அரசிை்லையும்,	இைத்துவ	தவறு	
ப்பு	அரசிை்லையும்	சிங்க்ளத்	த்லை்மகள	ததாை	
ங்கிை.
	 அபத	பநரத்தில	தகாழும்பில	தமிைரக்்ள	
அடித்துக	 காைப்ேடுத்தியும்	 அவரகளின	 க்ைக	
்்ளத்	 ததாழிலைகங்க்்ளச	 த்சாத்துகக்்ள	 தநாறு	

ககி	நா்சப்ேடுத்தியும்	ததாைங்கிை	இந்த	தமிழிைம்	
பமலைாை	இைஅழிப்புககலைவரத்்த	ஊககப்ேடுத்தி	
ஆககப்ேடுத்திை	 தேௌத்த	 பிககுகள	 கலபலைாைா	
குடிபைற்்றத்	திட்ைத்தில	தமிழ்ப்	ேைணிகள	பமலும்,	
தமிழ்த்	 ததாழிலைா்ளரகள	 பமலும்	 விரிவுேடுத்தி	
150	 தமிைரகளின	இனனுயிர	இைப்புகக்்ள	ஏற்ே	
டுத்தி	 இலைங்்கத்	 தீவின	 முதல	 தமிழிை	 அழிப்	
புச	 த்சைற்ோட்்ை	 அர்சே்ைகளின	 ஆதரவுை	
னும்	 சிங்க்ள	 தேௌத்த	 கா்ைைரகளுைன	 இ்ண	
ந்த	பநரடிச	த்சைற்ோட்டில	இ்றங்கிை	அர்ச	ே்ை	
களுைனும்	 த்சய்து,	 இலைங்்க	 எங்கள	 சிங்க்ள	
நாடு,	 எங்கள	 தேௌத்த	 மதநாடு,	 எங்கள	 சிங்க்ள	
ஆட்சிககு	 மட்டும்	 உரிை	 நாடு	 என்ற	 இலைங்்கத்	
தீவின	இனறு	வ்ரைாை	சிங்க்ள	அரசிைற்	தகாள	
்கத்	 திட்ைத்்த	 ேகிரங்கமாை	 முைககமிட்டு	
அறிவித்தைர.	அந்த	வ்கயில	05.06.1956	இலைங்்கத்	
தீவில	 அர்ச	 ேைங்கரவாதம்	 நிராயுதோணிக்ளாை	
இலைங்்கத்	 தமிைரகள	 பமல	 ததாைங்கப்ேட்ை	
முதல	நா்ளாகவும்	வரலைாற்றுப்	ேதிவு	தேறுகி்றது.	
	 இதன	 ததாைரசசிைாக	 1958ம்	 ஆண்டு	
தமிழிை	 அழிப்பு	 தேரும்ளவில	 இைம்தேற்று	
அனறு	 முதல	 25	 ஆண்டுகள	 தமிழிை	 அழிப்பு	
தேௌத்த	சிங்க்ளப்	பேரிைவாதத்தின	மகிழ்	தோரு	
்ளாக	 சிங்க்ளவரகளி்ை	 முனதைடுககப்ேட்டு	
ேலபவறு	 தமிழிை	 அழிப்புகள	 இ்ைை்றாது	
ததாைரந்து	 அதன	 தவளளி	 விைாவாக	 1983ஆம்	
ஆண்டு	 ஆடி	 தமிழிை	 அழிப்ோக	 தேருவ்ளரசசி	
தேற்று	 ததாைரந்து	 அதன	 தோனவிைாவாக	
2009	 முளளிவாய்ககால	 தமிழிைப்	 பேரழிப்பு	
மூலைம்	 சிங்க்ள	 தேௌத்த	 பேரிைவாதம்	 தைது	
இது	சிங்க்ள	நாடு	தேௌத்த	மதநாடு	சிங்க்ளவரின	
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ஆட்சிககு	 உரிை	 நாடு	 என்ற்த	 உலைகப்	 ேரப்பில	
உலைக	 நாடுகளுகபகா	 உலைக	 அ்மப்புககளுகபகா	
எந்தவித	 அச்சமுமினறி	 நிறுவி	 இனறுவ்ர	 உலை	
கின	 ததாலகுடிக்ளாை	 ஈைத்தமிைரக்்ள	 அவர	
களின	 த்சாந்த	 மண்ணில	 ஆககிரமிப்புச	 த்சய்து	
இைங்காணக	கூடிை	அச்சத்்த	அவரகள	வாழ்வா	
ககி	 உளநாட்டிலும்	 தவளிநாட்டிலும்	 அவரக்்ள	
அகதிக்ளாக	வாை்வத்துக	தகாண்டிருககி்றது.
	 இந்த	சிங்க்ளம்	மட்டும்	்சட்ைத்்த	எதிரத்து	
உலைகப்	 புகழ்தேற்்ற	 கலவிைா்ளராை	 தனிநாைகம்	
அடிகள	 காலிமுகச	 ்சத்திைாககிரகத்தில	 ேங்பகற்்ற	

்மககாகபவ	 அவ்ர	 இலைங்்கப்	 புலைைாய்வுத்	
து்்றயிைர	 கடும்	 துனேங்களுககு	 உள்ளாககிை	
சூைலில	அவர	பேராத்ைப்	ேலக்லைககைகத்்த	
விட்டு	தவளிபைறி	மபலைசிைாப்	 ேலக்லைககைகத்	
தில	ததாழில	தேற்றுச	த்சனறு	இைங்காணக	கூடிை	
அச்சத்தாலைாை	 ஈைத்தமிைரகள	 புலைம்தேைர	 அகதி	
வாழ்்வத்	 ததாைககி	 ்வத்தார.	 இந்த	 வ்கயில	
அனறு	முதல	இனறு	வ்ர	64	ஆண்டுக்ளாகத்	ஈைத்	
தமிைரகளின	 அகதி	 வாழ்வு	 ததாைர	 க்தைாகத்	
ததாைரந்து	தகாண்பை	உள்ளது.
	 இந்தச	 சிங்க்ளம்	 மட்டும்	 ்சட்ைத்தால	 ஏற்	
ேட்ை	 சிங்க்ள	 தேௌத்த	 பேரிைவாத	 எழுசசிபை	
இலைங்்கயின	 வைககு	 கிைககுககு	 தவளிபை	
வாழ்ந்த	 தமிைரக்்ள	 அடித்து	 தநாறுககி	 ‘ைாப்ே	
பைைற்்ற	ைனர’	 ‘திருகபகாணமலைைரற்்ற	ைனர’எை	
விரட்டி	 அடித்த	 தோழுபத	 ஈைத்	 தமிைரகள	 இலை	
ங்்கயின	வைககு	கிைககு	எங்கள	தாைகம்,	எங்	கள	
தாைகத்தில	 எங்களின	 ோதுகாப்பு	 எனேது	 அதன	
தனிைாட்சியிபலைபை	ந்ைமு்்றச		்சாத்திை	தமனறு	
வாைத்	 ததாைங்கிைர.	 இத்ைபை	 பிரிவி்ை	
வாதம்	எனறு	சிறீலைங்கா	திரிபுவாதம்	த்சய்தது.
	 கூைபவ	 எவர	 அர்ச	 ேைங்கரவாதத்்தத்	
ததாைங்கி	ேைங்கரவாத	ஆட்சி்ைபை	இனறு	வ்ர	
ததாைருகின்றாரகப்ளா	அவரகள	ஈைத்தமிைரகளின	
வாழ்வாதாரப்	 போராட்ைத்்தப்	 ேைங்கரவாதம்	
எை	இனறுவ்ர	திரிபு	வாதம்	த்சய்கின்றைர.

05.06.1974 மாவீைர் சபான் சிெகுமாைனின் உயிர் 
ஈகத�ால் ஈழமாணெர் எழுச்சி நாளாகியது

	 1965ஆம்	ஆண்டில	அன்்றை	இலைங்்கப்	
பிரதமராை	 ைட்லி	 ப்சைநாைககாவின	 ஐககிை	
பதசிைக	கட்சியின	கலவி	அ்மச்சராக	இருந்த	ஐ.	
எம்.	 ஆர.	 ஏ	 ஈரிைகதகால்லை	 அவரக்ளால	 தமிழ்	
மாணவரகளின	 ேலக்லைககைகப்	 ேடிப்்ேயும்	
ததாழிலநுட்ே	 உைர	 கலவிக்்ளயும்	 ்சட்ை	 முகா	
்மத்துவ	 உைர	 கலவிக்்ளயும்	 கு்்றககும்	 தரப்	
ேடு	 த்தல	 திட்ைம்	 அறிமுகம்	 த்சய்ைப்ேட்ைது.	
இது	 ஈைத்தமிழ்	 மாணவரகளின	 பநரடிைாை	 எதிர	
ப்ே்ேத்	 பதாற்றுவித்த	 தோழுது	 ைாழ்	 கிலைர	
மண்ைேத்தில	 தோன	 சிவகுமாரன	 அவரகள	

த்லை்மயில	 வண்ணாரேண்்ண்ைச	 ப்சரந்த	
திரு	 கந்தபவள	 எனேவர	 ஏற்ோடு	 த்சய்திருந்த	
மாணவரகள	எழுசசிக	கூட்ைம்	ஈைத்தமிைர	வரலைா	
ற்றில	 மாணவரகள	 தங்கள	 பிரசசி்ை்ைத்	
தாங்கப்ள	 போராடிப்	 தேறுவதற்காை	 மாணவர	
பேர்வ	ஒன்்ற	உருவாககி,	தரப்ேடுத்தலுககு	எதி	
ராை	 மாணவர	 பேர்வயின	 முதல	 ஆரப்ோட்ை	
ஊரவலைத்்தயும்	நைாத்திைது.	
	 இதன	எதிதராலிைாகவும்	தகாழும்பு	அரசி	
ைலில	 ஏற்ேட்ை	 உள	 பிரசசி்ைக்ளாலும்	 ந்ை	
மு்்றககு	 வராது	 போை	 இந்தத்	 தரப்ேடுத்தல	
திட்	 ைம்	 சிறிமாபவா	 ேண்ைாரநாைககா	 அவரகள	
த்லை்மயிலைாை	சுதந்திரக	 கட்சி	இைது்சாரிக	 கட்	
சிகள	 கூட்ைணிைால	 1970ஆம்	 ஆண்டில	 மீ்ளவும்	
அன்்றை	 கலவி	 அ்மச்சர	 அல்ஹாஜ்	 ேதியுதீன	
முகம்மது	 மூலைம்	 பமலும்	 தமிைரகளின	 கலவி	
உரி்ம்ை	ேறிப்ேதற்காை	ேலை	புதிை	ஷரத்துககள	
ப்சரககப்ேட்டு	 பவகப்ேடுத்தப்ேட்டு	 ந்ைமு்்ற	
ப்ேடுத்தப்ேட்ைது.	 அபதபவ்்ள	 இைது்சாரிச	
சிங்க்ளக	கட்சிகள	கூ.ை	தமிழிை	அழிப்பில	மாற்்ற	
மற்்ற	 சிங்க்ள	 தேௌத்த	 போரிைவாத	 தமிழிை	
அழிப்புக	தகாள்க்ைபை	தமது	அரசிைற்	தகாள	
்கைாகக	 தகாண்டுள்ளைர	 எனே்தயும்	 ததளிவு	
ேடுத்திைது.	 அபத	 பநரத்தில	 தமிழ்க	 கட்சிகள	
1960ஆம்	 ஆண்டு	 ்சத்திைாககிரகம்	 ே்ைேலைம்	
தகாண்டு	 ஒடுககப்ேட்டு	 தமிழ்த்	 த்லை்மகள	
சி்்றககுள	 தள்ளப்ேட்ை	 காலைம்	 முதலைாக	 இைங்	
காணக	கூடிை	அச்சத்துககுள	தம்்மயும்	உட்ேடுத்தி	
தமன்மைாை	 அரசிைல	 நகரவுக்ளால	 தங்கள	
ோராளுமன்றப்	ேதவிக்்ளத்	தகக	்வககும்	தந்தி	
பராோைத்்தத்	ததாைரந்து	தவளிப்ேடுத்தி	வந்தை.	
அபத	 பநரத்தில	 காரணமினறி	 தமிழ்	 அரசிைற்	
த்சைற்ோட்ைா்ளரக்்ளக	 ்கதுத்சய்வதும்	 வி்சார	
்ணயினறி	தடுத்து	்வப்ேதும்
	 வி்ளககம்	 ஏதுமினறி	 தகானறு	 போடுவது	
மாை	அர்ச	ேைங்கரவாதம்	பவகம்	தேற்று	தமிைர	
களின	 நா்ளாந்த	 வாழ்வும்	 உை்மகளும்	 உயிரும்	
இைங்காணக	 கூடிை	 அச்சத்துள	 தள்ளப்ேட்ை	
பநரத்திபலைபை	தங்கள	இனனுயிரக்்ளயும்	தோரு	
ட்ேடுத்தாது	 தமிழ்	 மாணவரகள	 நீதிககாக	 ்சமத்து	
வத்திற்காக	 சுதந்திரத்திற்காகப்	 போராைத்	 ததாை	
ங்கிைர.	இந்த	ஈைமாணவ	எழுசசியின	த்லைவைாக	
தவளிந்த	தோன	சிவகுமாரன	அவரகளின	போரா	
ட்ை	 உணரவின	 பவகத்்த	 1974இல	 ைாழ்ப்ோ	
ணத்தில	ந்ைதேற்்ற	4ஆவது	உலைகத்	தமிை	ராய்சசி	
மாநாட்டிற்காை	 அனுமதி்ை	 மறுத்து	 மககள		
தங்கள	 த்சாந்த	 விருப்பில	 த்சாந்தச	 த்சலைவில	
முழு	 முைற்சியுைன	 த்சய்த	 இந்த	 மாநாட்டின	
இறுதி	நா்ளாை	 10.01.1974இல	 9	இனனுயிரக்்ளக	
கலைாச்சார	 இைஅழிப்புககு	 உள்ளாககியும்	 தமிழ்ப்	
தேண்க்்ள	 ேகிரங்கமாக	 தைது	 ே்ையிைர	
மூலைம்	மாைேங்கம்	த்சய்தும்	தமிழிை	வரலைாற்றில	
தாங்தகாணா	 பவத்ை்ை	 ஏற்ேடுத்திை	 சிறீலைங்	
காவின	 த்சைற்ோைாைது	 ஆயுத	 எதிரப்பு	 மூலைம்	
ஈைத்தமிைரகள	 தங்க்்ளத்	 தாங்கப்ள	 ோதுகாகக	
பவண்டுதமனனும்	 உறுதி்ைப்	 தே்ற	 ்வத்தது.	
இந்த	 உறுதியின	 தவளிப்ோடுக்ளாகபவ	 சிறீ	
லைங்கா	 சுதந்திரககட்சியின	 ைாழ்	 பமைராை	 அலபி	
தரட்	 தங்கராஜா	 து்ரைப்ோ	 தமிைரகளின	 கலைாச	
்சார	 நிகழ்சசிககு	உரிை	அனுமதிகளும்	 ோதுகாப்பு	
களும்	 வைங்காததிைால	 அவ்ரயும்	 இந்தக	
கலைாச்சார	 இைஅழிப்புககாை	 காரணிகளில	 ஒன	

்றாக	 தவளிப்ேடுத்தி,	 ைாழ்	 பிரதாை	 வீதியில	
அவரின	 வாகைத்்த	 தவடிகுண்ைால	 தாககிச	
ப்சதப்ேடுத்திைார.	 ததாைரந்து	 இந்த	 தமிழிை	
கலைாச்சார	இைஅழிப்புககு	காரணமாக	பநரடிைாகப்	
ே்ையிை்ர	வழிநைத்திை,	தோலிஸ்	பிரதிைட்்சகர	
்சந்திரப்சகராவின	 வாகைத்திற்கு	 குண்டுவீசி	 அவ	
ரின	 தமிழிை	கலைாச்சார	இைஅழிப்பின	ேங்கி்ை	
தவளிப்ேடுத்திைார.	
	 இதனவழி	 தோன	 சிவகுமாரன	 அவரகள	
ஈைமாணவர	 போராட்ை	 ்சகதி்ை	 உயிர	 தேற்று	
எைச	 த்சய்தார.	 இதைால	 சிறீலைங்காவால	 ்கது	
த்சய்ைப்ேட்டு	 தாங்தகாணா	 பவத்ைக்்ளச	
சி்்றச்சா்லையில	அனுேவித்த	நி்லையிலும்	தனனி	
ைத்தின	 இைஅழிப்பு	 பவத்ைக்்ளத்	 து்ைக	
கும்	 தோன	 சிவகுமாரன	 அவரகளின	 உறுதி	

பமலும்	 பமலும்	 ேலைம்தேற்றுச	 த்சன்ற	 பவ்்ள	
யிபலைபை,	 பகாப்ோய்	 வங்கியில	 நிகழ்ந்த	 ்சம்ேவ	
தமானறின	வி்்ளவாக	 தோன	 சிவகுமாரன	அவ	
ரகள	 தனஇனனுயி்ரபை	 ஈைத்தமிழ்த்	 பதசிை	
விடுத்லைப்	 போராட்ைத்திற்கு	 உயிர	 ஈகம்	 த்சய்த	
வரலைாற்றுச	 ்சம்ேவம்	 05.06.1974இல	 இைம்	 தேற்	
்றது.	 தோன	 சிவகுமாரன	 அவரகளின	 இந்த	
உயிரத்	 திைாகம்	 ஈைமாணவரகளின	 எழுசசிககாை	
பேராற்்றலைாக	தவளிப்ேட்ைதால	ஆனி	5	ஈை	மாண	
வர	எழுசசித்	திைமாக	இனறு	வ்ர	ஈைத்தமிைரக	
ளி்ை	ததாைரந்து	வருகி்றது.

உயிர் ஈகததின் எழுச்சியாக 1975இல் 
�ன்்ாட்சிப் பிைகட்ம்

	 மாவீரர	 தோன	 சிவகுமாரன	 அவரகளின	
உயிர	 ஈகத்தின	 எழுசசிைாக	 1975	 ்த	 மாதத்தில	
சிறீலைங்கா	 தேௌத்த	 சிங்க்ளக	 குடிைரசு	 ஈைத்தமி	
ைரக்்ள	 ஆளவதற்காை	 அரசிைலை்மப்புச	 ்சட்ை	
உரி்ம்ை	 இைந்து	 விட்ைது	 எனேதற்காை	
அ்ை	ைா்ளக	குடிதைாப்ேமாக	இைம்தேற்்ற	காங்	
பக்சனது்்றப்	 ோராளுமன்றத்	 ததாகுதி	 இ்ை	
த்	 பதரதலில	 தந்்த	 த்சலவநாைகம்	 அவரகள	
அறுதிப்	 தேரும்ோன்ம	 தவற்றி்ைப்	 தேற்று	
சிறீலைங்காப்	 ோராளுமன்றத்தில	 ஈைத்	 தமிைரக	
ளின	 தனைாட்சிப்	 பிரகைைத்்தச	 த்சய்தார.	
“காலைனித்துவ	 ஆட்சிககுள	 இத்தீவு	 வரும்	 வ்ர	
இங்கு	 சிங்க்ளவரகளும்	 தமிைரகளும்	 தனித்தனி	
ைாை	 இ்்ற்மயுைன	 வாழ்ந்து	 வந்பதாம்.	 காலை	
னித்துவத்திற்கு	எதிராை	போராட்ைங்களில	தமிை	
ரகள	 சுதந்திரத்ததின	 மூலைம்	 தங்களின	 சுதந்திர	
த்்த	மீட்போம்	என்ற	உறுதி	யுை	பைபை	போரா	
டிைர.	 சிங்க்ளவரகளுைன	 ஒனறி்ணககப்ேட்ை	
ோராளுமன்ற	 ஆட்சியில	 கைந்த	 25	 ஆண்டுக்ளாக	
நாம்	 ்சமத்துவத்துைன	 எங்கள	 அரசிைல	 உரி்ம	
க்்ள	 மீட்போம்	 எை	 எடுத்த	 ஒவதவாரு	முைற்சி	
க்்ளயும்	 ததாைரந்து	 வந்த	 சிங்க்ள	 அர்சாங்கங்	
கள	 சுதந்திரத்தால	 தமககுக	 கி்ைத்த	 அதிகாரப்	
ேலைத்்தக	 தகாண்டு	 மறுத்து	 எங்க்்ள	 அடி்ம	
ப்ேடுத்துகின்றைர.	இது	 தமிைரக்ளதும்	சிங்க்ளவர	
க்ளதும்	 இ்்ற்மக்்ள	 காலைனித்துவம்	 தோது	
்மைாககிைதன	 வி்்ளவாக	 இருப்ேதால	 இந்தத்	
பதரதலில	 எைககுக	 கி்ைத்த	 இந்த	 தவற்	
றி்ை	 எங்கள	 மககளின	 குடிதைாப்ே	 ஆ்ண	
ைாக	 இலைங்்கத்	 தமிைரகளிைம்	 ஏற்கைபவ		
இருந்து	 வரும்	 அவரகளின	 இ்்ற்ம	 அவர	

       ச�ாடர்ச்சி 15 பக்கம்
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தமிழ்	 பதசிைம்,	 தமிைரகளின	 உரி்ம,	 வைகி	
ைககு	தமிைரகளின	தாைகம்	போ	ன்ற	வற்றி்ை	

முனனிறுத்தி	ேலபவறு	போராட்ைங்க்்ள	தமிைர	
பத்சம்	முனதைடுத்தது.	இத்	த்கை	போராட்ைங்கள	
ேலபவறு	 இனைலக்்ள,	 இைப்புகக்்ள	 தந்த	
போதும்	இைத்தின	உரி்மகள	என்ற	்சமர்சத்திற்கு	
அப்ோற்ேட்ை	 பகாட்ோட்டிலிருந்து	 விலைகாமபலை	
அது	த்சனறு	தகாண்டிருந்தது
	 ஆைால	 ஆயுதப்	 போராட்ைத்திற்கு	 பின	
ைாை	காலைத்தில	இந்த	பகாட்ோடுகளில	ஏற்ேட்ை	
மாற்்றங்கள	 மற்றும்	 விலைகலகள	 இனறு	 தமிைர	
்சமூகத்தின	 இருப்பி்ை	 பகளவிககுறிைாககி	 நிற்	
ேது	போல	பதானறுகி்றது.
	 போர	 ந்ைதேற்்ற	 காலைத்தில	 தம்மால	
த்சய்ை	முடிைாதிருந்த	 ேலைவி்ைைங்க்்ள	இனறு	
அது	 எந்த	 எதிரப்புகளுமினறி	 த்சய்து	 வருகி்றது.	
குறிப்ோக	வைகிைககி்ை	சிங்க்ள	மைப்ேடுத்தும்	
நைவடிக்கக்்ள	 தவற்றிகரமாை	 மு்்றயில	
முனதைடுககும்	ேலபவறு	த்சைற்ோடுக்்ள	முன	
தைடுத்து	வருகின்றது.
	 குறிப்ோக	 கிைககு	 மாகாணத்தில	 தமிைர	
களின	ோரம்ேரிைத்தி்ையும்,	ேண்ோட்டி்ையும்,	
நிலைவுரி்மயி்ையும்	 சி்தககும்	 த்சைற்ோடு	
க்்ள	 திட்ைமிட்ை	 வ்கயில	 சிங்க்ள	 பதசிை	
பேரிைவாதம்	 மிகத்	 திட்ைமிட்ை	 வ்கயில	 பமற்	
தகாண்டு	வருகி்றது.
	 கைந்த	 காலைத்தில	 மட்ைகக்ளப்பு	 மாவட்	
ைத்தின	 தவலலைாதவளி,	 ேட்டிப்ே்்ள,	 ஏ்றாவூரப்	
ேற்று	 பிரபத்ச	 த்சைலைா்ளர	 பிரிவுகளில	 திட்ைமி	
ட்ை	 குடிபைற்்றங்க்்ள	 முனதைடுத்த	 சிங்க்ள	
பேரி	ைவாதம்,	தற்போது	அத்ை	பமலும்	விரிவு	
ேடுத்தியுள்ளது.
	 மட்ைகக்ளப்பு	 மாவட்ைத்தில	 பமய்ச்சல	
த்ரககு	எை	ஒதுககப்ேட்ை	ேலலைாயிரககணககாை	
ஏககர	 தகாண்ை	 காணிக்்ள	 அேகரித்து	 சிங்க்ள	
குடிபைற்்றங்க்்ள	 பமற்தகாளவதற்காை	 ேணிகள	
முனதைடுககப்ேட்டு	வருகின்றை.
	 மாவட்ைத்தின	 வைபமற்காக	 ஏ்றாவூரப்	
ேற்று,	 கிரான	 பிரபத்ச	 த்சைலைகப்	 பிரிவுக்்ள	
உள்ளைககிை	எல்லைப்	ேகுதிைாக	காணப்ேடுே்வ	
மயிலைத்தமடு,	மாதவ்ை	ேகுதிக்ளாகும்.	இப்ேகுதி	
களின	 எல்லைப்	 ேகுதிக்ளாக	 தோலைநறு்வ,	
அம்ோ்்ற	மாவட்ைங்கள	உள்ளை.
	 இப்ேகுதிகள	 இைற்்க	 வ்ளம்	 நி்்றந்த	
ேகுதிைாக	காணப்ேடுவதன	காரணமாக	இப்ேகுதிக	
ளில	 காலைம்	 காலைமாக	 தமிைரகள	 காலந்ை	
வ்ளரப்புககாக	 ேைனேடுத்தி	 வருகின்றைர.	 1974	
ஆம்	 ஆண்டு	 காலைப்ேகுதிககு	 முனோக	 இருந்பத	
இப்ேகுதிகளில	 காலந்ை	 வ்ளரப்புககாக	 தமிை	
ரகள	ேைனேடுத்தி	வருகின்றைர.
	 தேரிைமாதவ்ை,	 சினைமாதவ்ை,	
மயிலைத்தமடு	 ஆகிை	 ேகுதிகளில	 உள்ள	 சுமார	
6000	 ஏககர	 காணிகளில	 இவவாறு	 காலந்ை	
வ்ளரப்பு	முனதைடுககப்ேடுகின்றது.	யுத்தம்	தீவிர	
ம்ைந்த	 காலைங்களில	 அப்ேகுதிககு	 காலந்ை	
வ்ளரப்புககு	 த்சலலைாத	 போதிலும்	அப்ேகுதி	 ஒரு	
ோதுகாககப்ேட்ை	ேகுதிைாகபவ	விடுத்லைப்	புலி	
க்ளால	 பேணப்ேட்டு	 வந்தது.	 பினைர	 2009ஆம்	
ஆண்டு	 ததாைககம்	 இப்ேகுதிகளில	 தமிைர	 கள	
காலந்ை	 வ்ளரப்பி்ை	 பமற்தகாண்டு	 வருகி	

ன்றைர.
	 மட்ைகக்ளப்பு	 மாவட்ைத்தின	 ஏ்றாவூர	
ப்ேற்று,	 கிரான	 பிரபத்ச	 த்சைலைகப்	 பிரிவுக்்ள	
ப்சரந்த	சுமார	600	காலந்ை	வ்ளரப்ோ்ளரகள	சுமார	
ஒரு	இலைட்்சத்திற்கும்	பமற்ேட்ை	கால	ந்ைக்்ள	
இங்கு	வ்ளரககின்றைர.	இங்கு	 தே்றப்ேடும்	 ோல	
முழுவதும்	ததன	ேகுதிகபக	அனுப்ேப்ேடுகின்றது.
	 ோ்தகள	 சீரின்மைால	 போககுவரத்து	
மிக	சிரமமாை	விைைமாகி்றது.	பமாட்ைார	்்சககி	
ளில	வரும்போபத	 தேரும்	 கஸ்ைத்தின	மத்தியில	
நீண்ை	தூரம்	ேைணிகக	பவண்டிை	நி்லையுள்ளது.
	 இவவா்றாை	 நி்லையில	 2010ஆம்	 ஆண்டு	
ததாைககம்	 இப்ேகுதிக்்ள	 கேளீகரம்	 த்சய்து	
அங்குள்ள	காலந்ை	வ்ளரப்ோ்ளரக்்ள	அகற்றுவ	
தற்கு	 தேரும்ோன்மயிைத்தவரகளிைால	 ததாை	
ரசசிைாை	 நைவடிக்ககள	 முனதைடுககப்ேட்டு	
வந்தை.
	 மட்ைகக்ளப்பு	மங்க்ளராமை	விகாராதி	ேதி	
அம்பிட்டிபை	 சுமணரத்ை	 பதரரின	 ஆதரவுைன	
இப்ேகுதிகளில	250ற்கும்	பமற்ேட்ை	குடும்ே	ங்கள	
குடிைமரத்தப்ேட்டு	 அவரகளுககாை	 தற்காலிக	
தகாட்டிலகளும்	 2010ஆம்	ஆண்டு	அ்மககப்ேட்	
ைை.

	 அது	 ததாைரபில	 அன்்றை	 கிைககு	
மாகாண	 முதலை்மச்சராக	 இருந்த	 பிள்்ளைான	
மற்றும்	 மீளகுடிபைற்்ற	 பிரதிை்மச்சராக	 இருந்த	
கருணா	 ஆகிபைாரின	 கவைத்திற்கும்	 தகாண்டு		
த்சலலைப்ேட்ை	போதிலும்	அது	ததாைரபில	எந்தவித	
நைவடிக்ககளும்	 எடுககப்ேைவில்லைதைை	
குறித்த	ேகுதி	காலந்ை	வ்ளரப்ோ்ளரகள	ததரிவி	
ககின்றைர.

	 குறித்த	ேகுதிக்்ள	ஆககிரமிப்ேதற்கு	முன	
ைர	 தமது	 காலந்ைக்்ள	 க்ளவாடுவதும்	 சுடுவ	
துமாக	 இருந்ததாகவும்	 குடிபைறிை	 பினபும்	இந்த	
நி்லை்ம	ததாைரவதாகவும்	காலந்ை	வ்ளரப்பில	
ஈடுேட்ைவரகள	ததரிவிககின்றைர.
	 2013ஆம்	ஆண்டு	200	குடும்ேங்கள	அப்ேகுதி	
ககு	 வந்து	 குடிபைறிைதுைன	 காடுக்்ள	 தவட்டி	
ப்ச்ை	 ேயிரசத்சய்்கயிலும்	 ஈடுேட்டுள்ளைர.	
இது	ததாைரபில	காலந்ை	வ்ளரப்ோ்ளரகள	ததாை	
ரசசிைாை	போராட்ைங்க்்ள	முனதைடுத்த	போதி		
லும்	 எதுவித	 நைவடிக்ககளும்	 எடுககப்ேை	
வில்லை.
	 திைமும்	 ேலபவறு	 பிரசசி்ைக்்ள	 இப்	
ேகுதிகளில	காலந்ை	வ்ளரப்பில	ஈடுேட்டு	வந்த	
தமிழ்	 காலந்ை	 வ்ளரப்ோ்ளரகள	 எதிரதகாண்டு	
வந்தைர.	குறித்த	ேகுதி	மகாவலிககும்	வை	இலைகா	

வுககும்	உரிை	ேகுதி	என்ற	காரணத்திைால	அதிகாரி	
களின	தகடுபிடிகளுககும்	இப்ேகுதியின	காலந்ை	
வ்ளரப்ோ்ளரகள	முகம்	தகாடுககின்றைர.
	 காலந்ை	 வ்ளரப்ோ்ளரகள	 தமது	 மாடு	
க்்ள	 வ்ளரப்ேதற்காக	 ேட்டி	 அ்மப்ேதற்கு	
கம்புகள	 தவட்டும்	 போது	 அவரக்்ள	 ்கது	
த்சய்து	 நீதிமனறில	 நிறுத்தும்	 வை	 இலைகாவிைர	
இப்ேகுதிககு	 வந்து	 காடுக்்ளதவட்டி	 குடிபை்ற	
மு்ைபவார	 ததாைரபில	 எந்தவித	 நைவடிக்கக	
்்ளயும்	எடுப்ேதில்லை.
	 2016ஆம்	 ஆண்டு	 பமலும்	 ஒரு	 ததாகுதி	
குடிபைற்்றங்க்்ள	 இப்ேகுதிகளில	 த்சய்ை	 முற்ே	
ட்ை	 போது	 அன்்றை	 மட்ைகக்ளப்பு	 மாவட்ை	
அர்சாங்க	 அதிேராக	 இருந்த	 திருமதி	 பி.எஸ்.எம்.
்சாரளஸ்	 மற்றும்	 தமிழ்	 பதசிை	 கூட்ை்மப்பு	
ோராளுமன்ற	 உறுப்பிைரகள	 இது	 ததாைரபில	
அன்்றை	ஜைாதிேதி	்மத்திரிோலை	சிறிப்சைவின	
கவைத்திற்கு	தகாண்டு	த்சன்றைர.	இப்ேகுதி	மகா	
வலி	 வலைைத்திற்காை	 ேகுதிைாக	 உள்ள	 காரணத்	
திைால	அன்்றை	ஜைாதிேதி	மகாவலி	அபிவிருத்	
திககாை	அ்மச்சராகவும்	இருந்த	காரண	த்திைால	
அது	 ததாைரபில	 உைைடிைாக	 நைவடிக்க	 எடுக	
கப்ேட்ைது.
	 இதைடிப்ே்ையில	 தேரிைமாதவ்ை,	
சினை	மாதவ்ை,	மயிலைத்தமடு	ஆகிை	ேகுதிகளு	
ககு	விஜைம்	த்சய்த	மகாவலி	அபிவிருத்தி	அதிகா	
ர்ச்ே	 உத்திபைாகத்தரகள,	 மட்ைகக்ளப்பு	 மாவ	
ட்ை	 அர்சாங்க	 அதிேர	 திருமதி	 பி.எஸ்.எம்.்சாரள	
ஸ்,	 தமிைரசுக	 கட்சியின	 தோதுச	 த்சைலைா்ளரும்	
அன்்றை	 கிைககு	 மாகாண	 விவ்சாை	 அ்மச்ச	
ராை	கி.து்ரராஜசிங்கம்	போன்றவரகள	அப்	ேகுதி	
க்்ள	ோர்வயிட்ைதுைன	அங்கிருந்த	தேரும்ோ	
ன்மயிைத்்த	ப்சரந்த	 ்சட்ை	விபராத	குடிபைற்்ற	
வாசிகள		600ற்கும்	பமற்ேட்ை	குடும்ேங்க்்ள	அங்	
கிருந்து	அகற்றிைர.
	 அத்ை	 ததாைரந்து	 ததாைரசசிைாக	 தமது	
காலந்ை	 வ்ளரப்புக்்ள	 பமற்தகாண்டு	 வந்த	
நி்லையில	மாடுகள	சுைப்ேடுவது,	திருைப்ேடுவது	
எை	ததாைரந்த	வண்ணம்	இருந்ததுைன	காலந்ை	
வ்ளரப்ோ்ளரகள	 மீதாை	 அசசுறுத்தலகளும்	இருந்	
தை.	 எனினும்	 ்சட்ை	 விபராதமாை	 மு்்றயில	
பமற்தகாள்ளேட்ை	காணி	அேகரிப்புகள	தடுககப்ே	
ட்ைை.
	 இந்த	நி்லையில	இனனுதமான்்ற	சுட்டிக	
காட்ை	பவண்டிை	பத்வயிருககின்றது.	குறிப்ோக	
காலந்ை	 வ்ளரப்ோ்ளரகள	 தமது	 கிராமங்களில	
இருந்து	 இங்கு	 வருவதற்கு	 தேரும்	 சிரமங்க்்ள	
எதிர	தகாளகின்றைர.	வீதிகள	ேைணிகக	முடிைாத	
நி்லையில	 கரடு	 முரடுமாக	 இருப்ேதைால	 வந்து	
த்சலவதில	 தேரும்	 கஸ்ைங்க்்ள	 எதிர	 தகாள	
கின்றைர.
	 ஆைால	 தோலைநறு்வயில	 இருந்தும்	
அம்ோ்்றயில	 இருந்தும்	 இங்கு	 சிங்க்ளவரகள	
வந்து	 த்சலவதற்காக	 வீதிகள	 த்சப்ேனிைப்ேட்டு	
போககுவரத்து	 த்சய்வதற்கு	 இலைகுவாககப்ேட்டு	
ள்ளது.	இதன	மூலைம்	இப்ேகுதிகளில	நனகு	திட்ை	
மிைப்ேட்ை	வ்கயில	குடிபைற்்றங்கள	பமற்தகாள	
்ளப்ேடுகின்றது	எனேது	புலைைாகின்றது.
அதுமட்டுமனறி	மட்ைகக்ளப்பு	மாவட்ைத்திற்குள	
குடிபைற்்றங்க்்ள	 பமற்தகாளவதில	 அம்ோ்்ற,	
தோலைநறு்வ	 மாவட்ைங்களில	 உள்ள	 சிங்க்ள	
அரசிைலவாதிகளும்	சிங்க்ள	அதிகாரிகளும்	மு்ை	
ப்புைன	த்சைற்ேட்டு	வருவ்தயும்	காணமுடிகி்றது.
இது	 ததாைரபில	 மட்ைகக்ளப்பு	 மாவட்ை	 அர	
்சாங்க	 அதிேர	 திருமதி	 கலைாமதி	 ேத்மராஜாவிைம்	
ததாைரபு	தகாண்டு	பகட்ை	போது,	ததாைரசசிைாக	
இவவா்றாை	 ்சம்ேவங்கள	 ந்ைதேறுவதும்	
அத்ை	தடுத்து	நிறுத்துவமாக	இருந்து	வருவதாக	
வும்	காலந்ைககு	எை	ஒதுக	கப்ேட்ை	ேகுதிகளில	
பவறு	 மாவட்ைங்களில	 இருந்து	 குடிபைறுபவார	
ததாைரபில	 நைவடிக்கதைடுககுமாறு	 உரிை	
அதிகாரிகளுககுேணிககப்ேட்டுள்ளதாகவும்	
ததரிவித்தார.

       ச�ாடர்ச்சி 13பக்கம்
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சிறீலைங்கா	 தேௌத்த	 சிங்க்ள	 அர்ச	 ே்ைகளும்,	
்சரவபத்ச	 நாடுகளும்	 2006-2009	 காலைப்	 ேகுதி	

களில	 வனனியில	 இைப்ேடுதகா்லைப்	 போ்ர	
நைத்திைாரகள.	 தீவிரமாை	 இைப்ேடுதகா்லைப்	
போரின	 வி்்ளவாக	 உளநாட்டில	 இைம்	 தேைர	
ந்த	 3,30,000	 ற்கும்	 அதிகமாை	 மககள	 மிகவும்	
குறுகிை	 கைபலைாரப்	 ேகுதியில	 வாை	 பவண்டிை	
நி்லை	 ஏற்ேட்ைது.	 சுமார	 ேனனிரண்டு	 கிபலைா	
மீட்ைர	நீ்ளமும்	ஒன்ற்ர	கிபலைாமீட்ைர	அகலைமும்	
தகாண்ை	 பிரபத்சம்,	 மாத்த்ளன	 முதல	 முளளி	
வாய்ககால	 வ்ர	 நீண்டு	 தகாண்டிருககும்	 இந்த	
கைபலைாரப்	 ேகுதி	 மாவட்ைத்தின	 எல்லைக	 கிரா	
மங்க்ளாக	 இருககின்ற	 ேகுதி.	 இத்ை	 இலைங்்க	
அரசு	 போர	 தவிரப்பு,	 ோதுகாப்பு	 வலைைம்	 எை	
அறிவித்திருந்தது.
	 முல்லைத்தீவு	மாவட்ைத்தில	உள்ள	வ்லை	
ஞரமைம்,	 முளளிவாய்ககால,	 புதுமாத்த்ளன	 மற்	
றும்	 தோகக்ண	 எை	 ோதுகாப்பு	 வலைைப்	 ேகுதி	
க்்ள	 குறி்வத்து	 சிறீலைங்கா	 ே்ையிைர	 உலைக	
நாடுக்ளால	 த்ைத்சய்ைப்ேட்ை	 தோஸ்ேரஸ்	
குண்டுக்்ளயும்,	 கி்ளஸ்ைர	 குண்டுக்்ளயும்	 கை	
ரகத்	தாககுத்லை	நைத்திைபதாடு,	நசசு	வாயுத்	தாக	
குதல	 மற்றும்	 தோஸ்ேரஸ்	 குண்டுத்தாககுதல	
போன்ற	 அபகார	 எறிக்ணத்	 தாககுதலக்்ள	
மருத்துவம்ை,	 ோதுகாப்பு	 வலைைப்	 ேகுதிகளில	
அதிகமாக	நைாத்தியிருந்தாரகள.
	 இைப்தேைர்வயும்	ேடுதகா்லைக்்ளயும்	
நித்தம்	 எதிர	 தகாண்டு	 வனனியில	 வாழும்	 மகக	
ளின	 உ்ளவிைல	 மற்றும்	 உ்ளவிைல	 ரீதிைாை	 தாக	
கத்்த	 மதிப்பிடுவதும்	 போரககாலைச	 சூைலில	
தவளிப்ேடுத்துவதும்	 மிகவும்	 ்சவாலைாை	 ேணிைா	
கும்.	ோரிை	இராணுவ	நைவடிக்ககளும்	ததாைரச	
சிைாை	விமாை,	ேலகுைல	தகாத்துக	குண்டுகளின	
தாககுதலக்ளால	இறுதிப்	ேகுதியில	ேலை	குடும்ேங்	
கள	ஒனறு	அலலைது	ஒருவரின	மரணத்தால	ஏற்ேடும்	
இைப்புகள,	தவிரகக	முடிைாத்வ.
	 மனித	 வாழ்வின	 அனபுககுரிைவரகளின	
இைப்பும்	இ்றந்த	தம்	அனபுககுரிை	குடும்ே	உறுப்பி	
ைரக்்ள	பு்தககககூை	முடிைாத	நி்லையில	இ்றந்த	
உைலைங்க்்ள	 வீதியிபலைபை	 விட்டுவிட்டு	 கைத்த	
மைதுைன	நகரந்து	போை	நி்லையும்		நாங்கள	ேட்ை	
துனேங்க்்ளயும்	பநரடிைாகப்	ோதிககப்ேட்ை	மக	
க்ளாய்	 எம்முள	 ேலைருககு	 அனோரந்த	 ஒருவரின	
மரணத்தால	ஏற்ேடும்	இைப்்ே	எதிர	தகாளளும்	
போது	 உண்ைாகும்	 துனேமும்	 துைரமும்	 த்சால	
லில	 வடிகக	 முடிைாத்வ.	 வைககு	 கிைககு	 மகக	
ளிைத்தில	 அனபுககுரிை	 ஒருவ்ர	 இைந்த	 அனு	
ேவம்	இருககும்	எனறு	நம்புகினப்றன.
	 யுத்தத்தில	ஒரு	 தாய்	 தன	மக்ை,	மக்்ள	
இைப்ேதாலும்,	 ஒரு	 ம்ைவி	 கணவன	 தம்	
து்ணயி்ைப்	 ேறிதகாடுப்ேதைாலும்	 ஏற்ேடும்	
உணரசசிக	 தகாந்தளிப்புகள	 அைங்கப்	 ேலை	 ஆண்	
டுகள	 ஆகலைாம்.	 ஒரு	 குடும்ேத்தில	 ஏற்ேடும்	 ஓர	

அகாலை	 மரணம்	 அவரகளின	 வாழ்க்க்ைபை	
புரட்டிப்	 போட்டுள்ளது	 என்றால	 மி்கயில்லை.	
அந்த	மரணம்	நைந்த	இைம்	காலைம்	சூைல	ஒருநிைல	
அவரகள	மை்த	விட்டு	நீங்குவபத	இல்லை.
	 ைாழ்ப்ோணத்்த	 த்சாந்த	 இைமாகவும்	
1980ஆம்	 ஆண்டிற்கு	 பினைர	 திருமுறுகண்டி	
பிரபத்சத்தில	 வாழ்ந்து	 வருகின்ற	 52	 வைது	
நி்்றந்த	 முத்துத்தம்பி	 நாபகஸ்வரன;	 2009ஆம்	
ஆண்டு	 இைப்தேைரவின	 போது	 த்சாத்துகக்்ள,	
உ்ை	 ்மக்்ள	 விட்டு	 தப்பிப்	 பி்ைத்து	

முறுகண்டியில	வட்ைககசசி,	விசுவமடு,	தருமபுரம்	
போன்ற	 ேகுதிகளூைாக	 ேடிப்ேடிைாக	 இைம்தே	
ைரந்த்த	நி்ைவு	கூரந்தார.	 தகாத்துக	தகாத்தாக	
ஒவதவாரு	 எறிக்ணயிலும்	 சி்தயுண்டு	 போை	
மரண	 அழுகுரலகள,	 வீதிபைாரம்	 எறிக்ணகள	
விழுகின்ற	 ்சத்தங்கள,	 குைந்்தகள	முதல	 தேரிை	
வரகள	வ்ர	எலபலைாரது	அலை்றல	்சத்தம்	மககளும்,	
வாகைக	 கூட்ைங்களுமாக	 பிரதாை	 வீதி	 எங்கும்	
தநரி்சல.	 எைபவ	 தநரி்சல	 கு்்றவாக	 இருந்த	
குறுககு	 வீதிதைானறின	 ஊைாக	 ேைணிகக	 தீரமா	
னித்பதாம்.	 அந்த	 குறுககு	 வீதிபை	 மகனுககு	
எமைாக	வந்தது.
	 பிரதாை	 வீதியில	 பநராக	 ஒரு	 40	 மீற்்றர	
வ்ர	 முனைால	 த்சன்ற	 என	 மூத்த	 மக்ை	
அ்ைத்து	 இந்த	 குறுககு	 வீதியூைாக	 த்சலபவாம்	
எைக	 கூறிபைன.	 நிமிைங்களில	 ஏவப்ேட்ை	 எறி	
க்ணகளில	 ஒனறு	 துவிச்சககர	 வண்டிபைாடு	
அப்ேடிபை	நினறு	என	மகன	முனபைபை	விழுந்து	
அவன	 உைல	 சி்தந்து	 என	 த்சலலை	 மகனின	
உைல	த்சைல	இைந்து	போய்	விட்ைபத	எனே்த	
ஏற்றுக	தகாள்ளவும்	மைம்	மறுத்தது.	முககிைமாை	
ஏபதா	ஒரு	தோரு்்ளத்	ததா்லைத்துவிட்ை	போது	
ஏற்ேடும்	 ேைேைப்பு	 இருககி்றபத,	 அது	 போன்ற	
ஒரு	ேதற்்றம்	என	தநஞ்சில	மருத்துவம்ைககு	தகா	
ண்டு	த்சலலை	முடிைாத	நி்லையில	எங்கள	கண்முன	
துடிதுடித்து	உயிர	து்றந்தான.
	 எங்க்ளால	அந்தக	காட்சி்ை	ஜீரணிகக	பவ	

முடிைவில்லை.	 பிரதாை	 வீதிபைாரம்	 த்சனறிருந்	
தால	 அவனின	 மரணத்்தத்	 தடுத்திருககலைாம்	
என்ற	 உணரவும்	 மை்த	 உறுத்துகி்றது.	 “நான	
அவ்ைப்	 மீ்ளக	 கூப்பிட்டிருகக	 கூைாது	 எனறு	
ம்ைவி	 புலைம்பி	 பராட்டில	 விழுந்து	 கதறி	 அழு	
தார	 எனைாலும்	 பிள்்ளக்ளாலும்	 தாங்க	 முடிை	
வில்லை.	 என	 அனபு	 மக்ை	 காப்ோற்்ற	 முடிை	
வில்லை	 எனனுயிபர	 போைது	 போலை	 இருந்தது.
ம்ைவி்ையும்	 மற்்ற	 பிள்்ளக்்ளயும்	 காப்	
ோற்்ற	 பவண்டிை	 தோறுப்பு	 எனனு்ைைது	
எைபவ	என்ை	சுதாரித்துக	தகாண்பைன.
	 எறிக்ணகள	 ததாைரசசிைாக	 விழுந்து	
தகாண்பை	 இருந்தை.	 நீண்ை	 பநரத்துககு	 பி்றகு	
ம்ைவி்ை	 ஆறுதல	 கூறி	 துணிதைான்்ற	
போட்டு	பு்தத்து	விட்டு	அங்கிருந்து	பு்றப்ேைலைா	
பைாம்.	ேத்து	மாதம்	சுமந்த	தேற்்ற	அன்ைைால	
அ்த	தாங்கி	தகாள்ளபவ	முடிைவில்லை.	எலலைா	
உ்றவுகளுககும்	 இபத	 நி்லை	 எனே்த	 ததளிவு	
ேடுத்தி	 அழு்கபைாடு	 ஒரு	 மாதிரிைாக	 இரவு	
மாத்த்ள்ை	த்சன்ற்ைந்பதாம்.		ஒவதவாருநாளும்	
கா்லையில	 எழுந்தவுைன	 அவ்ைத்	 பதடுபவன.	
மகன	 இல்லை	 எனறு	 உணரக	 தகாஞ்்சபநரம்	
ஆகும்”	என்றார.
	 பமலும்	 அவர	 கூறு்கயில,	 “ஏப்ரல	 மா	
தம்	 மாத்த்ளனில	 ே்ையிைரிை	 சுற்றிவ்்ளப்பு	
அபகாரத்	 தாககுதலகளிைால	 ேதுங்கு	 குழிகளில	
இருந்து	 தவளிபை்ற	 முடிைாது	 அவதிப்ேட்பைாம்	
காைம்ைந்தவரக்்ள	 மருத்துவம்ைககு	
தகாண்டு	 த்சலலை	 முடிைாத	 நி்லை.	 உணவுப்	
தோருட்களும்	 இலலைாத	 நி்லையில	 மகக்ளாக	
இராணுவக	 கட்டுப்ோட்டுககுள	பிரபவசித்பதாம்.	
தவிரகக	 முடிைாத	 சூைல	 பவறு	 வழியில்லை	 நரி	
பைாட்ைககைல	 வழிைாக	 கழுத்த்ளவு	 தண்ணீரில	
நைந்து	 இராணுவத்தின	 கட்டுப்ோட்்ை	 அ்ை	
ந்பதாம்.	 அவவாறு	 த்சல்கயில	 இராணுவத்தின	
துப்ோககிச	 சூடுகளில	 ஏரா்ளமாை	 மககள	 தண்	
ணீருககுள	தா்ரதா்ரைாக	விழுந்து	இ்றந்து	தகா	
ண்டிருந்தாரகள.	 ஒருவிதமாை	 ேைம்	 என்றாலும்	
ஒனறுபம	 த்சய்ை	 முடிைாத	 நி்லை	 இராணுவக	
கட்டுப்ோட்டுககுள	பிரபவசித்பதாம்.	
	 எறிக்ணைால	 மூத்த	 மக்ைப்	 ேறித்து	
மீ்ளாத	 எமககு	 அடுத்த	 இடியும்	 காத்திருந்தது.	
இராணுவத்திைர	வி்சார்ண	எை	இ்்ளை	மக்ை	
ஆககிபரா்சமாக	 எங்கள	 கண்முனபைபை	 தாககி	
ைாரகள.	 எங்க்ளது	 மக்ைப்	 போன்ற	 தமிழ்	
இ்்ளஞரகள	 ஒரு	 ததாகுதியிைர	அந்த	 ேகுதியில	
தகாடூரமாகத்	 தாககப்ேட்ைாரகள.	 எங்கள	 இத	
ைம்	ஸ்தம்பித்து	குருதி்ை	கண்கள	கககிக	தகாண்	
டிருந்தை.	 (ஜபைா	 எை	 கதறி	 அைத்	 ததாைங்கி	
விட்ைார...)	 பினைர	 அங்கு	 அமரத்தப்ேட்டிருந்த	
மககளுககு	 முனனி்லையில	 அவரக்்ள	 சிறிை	
வி்சார்ணயின	 பினைர	 விடுவதாகக	 கூறி	 ஒரு	
தேரிை	இராணுவ	வாகைத்தில	ஏற்றிச	த்சன்றாரகள.	
கதறி	அழுத	மகக்்ள	துப்ோககி்ை	காட்டி	கத்தி	
கதறிைால	 சுடுபவாம்	 என்ற	 ததானியில	 சிங்க்ளத்	
தில	 த்சாலலைவும்	 நாம்	 அவரகளின	 காலக்்ளப்	
பிடித்து	கதறி	அழுபதாம்.
	 ேலபவறு	ப்சாத்ைகள	தகடுபிடிகளுககுப்	
பி்றகு	 அங்கிருந்து	 அருணாச்சலைம்	 இ்ைத்தங்கல	
முகாமிற்கு	 தகாண்டு	 வரப்ேட்பைாம்	 முகாமில	
இருககும்	 காலைத்தில	 நாங்கள	 மு்்றயிைாத	 இை	
ங்கப்ள	 இல்லை.	 இரண்டு	 ஆண்	 பிள்்ளகளும்	
இலலைாத	 நி்லை்ை	 எங்க்ளால	 தாங்க	 முடிைவி	
ல்லை.	 அவரக்்ள	 வ்ளரப்ேதற்கு	 நாங்கள	 எவவ	
்ளவு	 சிரமப்ேட்டிருப்போம்	 எனே்த	 அறிைாத	
வரகள	இலைகுவாகப்	 ேறித்து	விட்ைாரகள.	 காணா	
மல	 போை	 எங்கள	 இ்்ளை	 மகனின	 பதசிை	
அ்ைைா்ள	அட்்ை	போன்ற	அ்ைத்து	ஆவணங்	
க்்ளயும்	 ேத்திரமாக	 ்வத்திருககினப்றாம்.	 சிலை	
பவ்்ளகளில	 தாைார	 மகனின	 ேைங்க்்ளப்	
ோரத்து	இனறும்	அழுது	புலைம்புவது	ததாைரகி்றது”	
என்றார.
	 யுத்தத்தின	பின	இைம்தேற்்ற	வாகை	விேத்	

       ச�ாடர்ச்சி 15 பக்கம்
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	 ஒரு	இைம்	தனனிகரிலலைா	வ்ளரசசி	அ்ைை	
பவண்டுதமன்றால,	 அவவிைம்	 ஐககிைப்ேட்டு	
இருகக	பவண்டும்.	ஆைால	தமிழீைத்தில	வாழும்	
தமிைரக்ளாகிை	 நாங்கள,	 அற்ே	 த்சாற்ே	 ்சலு்கக	
ளுககும்	 ேதவிகளுககும்	வி்லை	 போகும்,	 த்சாந்த	
இைத்த்ைபை	 ப்சரந்த	 துபராகிக்ளால	 ததாைரந்	
தும்	 துபராகத்துககு	 உள்ளாகிப்றாம்.	 நாங்கள	
இந்த	 துபராகிகளின	 ஈைத்தைமாை	 த்சைலக்ளால	
இனியும்	ததாைரந்து	ோதிககப்ேை	முடிைாது.		2009	
வ்ர	தமிழீைத்தில	இைம்தேற்்ற	மாதேரும்	திைா	
கங்களுககு	பினைரும்	இைம்தேறும்	இந்ந	துபராக	
த்சைலகளின	 ததாைரசசியிைால	 எங்களு்ைை	
்சகிப்புத்தன்ம	எல்லை	கைந்து	விட்ைது.
	 ஒரு	அரசிைல	கட்சியில	அங்கம்	வகிககும்	
ஒருவர	தைது	த்சாந்த	கருத்்த	தவிரத்து,	மககளின	
குரலைாக,	 மககளின	 கருத்்த	 தோது	அரங்குகளில	
ததரிவிககும்	 ேககுவம்	 உ்ைைவராக	 இருகக	
பவண்டும்.	முனைாள	ோராளுமன்ற	உறுப்பிைரும்	
தமிழ்	 பதசிை	கூட்ைணியின	பேச்சா்ளருமாை	திரு	
சுமந்திரன	அவரகள	ததாைரந்து	ததரிவித்து	வரும்	
கருத்துககள	 தமிைரக்ளாகிை	 எங்கள	 மைங்க்்ள	
பநாகடிககும்	 விதமாக	 அ்மகின்றை.	 அவரிைத்	
தில	தகாஞ்்சமாவது	கண்ணிைம்	எஞ்சி	இருந்தால,	
அவர	உைைடிைாக	தாைாக	முனவந்து	ேதவி	விலைக	
பவண்டும்.	 அவர	 தைது	 த்சாந்த	 விருப்ேப்ேடி	
அ்த	த்சய்ைத்	தவறிைால,	தமிழ்	மகக்ளாகிை	எங்க	
ளின	 கருத்துககு	 மதிப்ேளித்து,	 தமிழ்த்	 பதசிைக	
கூட்ை்மப்பின	த்லை்ம	அவ்ர	கட்சியிலிருந்து	
நீககி	பவண்டும்.
	 மகக்ளாகிை	நாங்கள	திரு	சுமந்திரன	அவர	
களின	கருத்துச	சுதந்திரத்்தயும்	அவர	தைது	த்சாந்	
தக	 கருத்்த	 தவளிப்ேடுத்தும்	 உரி்ம்ையும்	
மதிககும்	அபதபவ்்ள,	அவரும்	தமிழ்த்	பதசிைக	
கூட்ை்மப்பு	 உருவாககேட்ை	 பநாககத்்தயும்,	
தமிழ்த்	 பதசிைக	 கூட்ை்மப்புககு	 வாககளித்த	
மககளின	அரசிைல	அபிலைா்்சக்்ளயும்	ேரஸ்ேரம்	
மதிகக	 பவண்டும்	 எனறு	 எதிரோரககிப்றாம்.	
தைது	 த்சாந்த	 நிகழ்சசி	 நிர்லைத்	 நி்்றபவற்றும்	
த்ளமாக	தமிழ்த்	பதசிைக	கூட்ை்மப்்ேப்	ேைன	
ேடுத்த	 அவர	 அனுமதிககப்ேைக	 கூைாது	 என	
ே்த	 நாம்	 ததளிவாகக	 கூ்ற	 விரும்புகிப்றாம்.	
அவரிைம்	 துணிவு	 இருந்தால,	 தமிழ்த்	 பதசிைக	
கூட்ை்மப்பிலிருந்து	 தவளிபைறி	 சுதந்திரமாை	
ஒரு	 கட்சி்ை	 அ்மத்து,	 தமது	 த்சாந்த	 கருத்்த	
தாரா்ளமாக	 போதித்து	 தவற்றிதேற்றுக	 காட்ை	
பவண்டும்.	 தமிழ்	 பதசிை	 கூட்ை்மப்பில	 குளிர	
காய்வ்த	நிறுத்த	பவண்டும்.
	 தமிழ்	 பதசிை	 கூட்ை்மப்பின	 வரலைாறு	
எனேது	எப்போதும்	விடுத்லைப்	புலிகளுைன	பின	
னிப்	பி்ணந்துள்ளது.	தமிழ்	பதசிை	கூட்ை்மப்பு	
எனேது,	 விடுத்லைப்	 புலிகளின	 முைற்சியில	
2001ஆம்	 ஆண்டு	 தமிழ்	 ஐககிை	 விடுத்லை	 முன	
ைணி,	இலைங்்க	தமிழ்	காங்கிரஸ்,	தைபலைா	மற்றும்	
ஈ.பி.ஆர.எல.எவ	 ஆகிை	 கட்சிகளுைன	 புரிந்து	
ணரவு	 உைனேடிக்க	 ஏற்ேட்ை்த	 ததாைரந்து	
உருவாககேட்ைது.
	 அப்போ்தை	TULF	தோதுச	த்சைலைா்ளர		திரு	
R.	்சம்ேந்தன,	“ஆயு� தபாைாட்டததில் ஈடுபட்டுள்ள 
தபாைாளிகளுக்கு (புலிகள்) முழு அைசியல் ஆ�ை 
தெயும் அளிக்க ெடக்கு மற்றும் கிழக்கில் உள்ள 
அத்தது �மிழ் அைசியல் �க்திகளும் ஒதை ப�ாதக 
யின் கீழ் ஒன்றுபடுெ�ற்கா் தநைம் ெந்து விட்டது” 
எனறு	அறிவித்திருந்தார.

	 2006ஆம்	 ஆண்டு	 தமிழ்த்	 பதசிைக	 கூட்	
ை்மப்பு	 தவளியிட்ை	 அறிக்க	 ஒனறில,	
“இைஙதக மற்றும் செளிநாடுகளில் உள்ள �மிழ் 
மக்களிதடதய புலிகளுக்கு கிதடத� சபரும் 
ஆ�ைவு மற்றும் ஒற்றுதமயின் அதடயாளமாக 
�மிழ் மக்களின் உணதமயா் ஏக பிைதிநிதிகளாக 
நதடசப்ற உள்ள அதமதி தபச்சுொர்தத�களில் 
விடு�தைப் புலிகதள அஙகீகரிக்கும் ஆதணதய 
தய மக்கள் த�ர்�ல் மூைமாகவும் கூட்டதமப்புக்கு 
ொக்களித��னூடாகவும் நிரூ பிததுள்ள்ர்”	 எை	
ததளிவாக	எழுதப்ேட்டுள்ளது.

	 2013	 ஆம்	 ஆண்டில,	 தமிழ்த்	 பதசிைக	
கூட்ை்மப்பின	 உறுப்பிைர	 திரு	 சிவஞாைம்	 சிறீ	
தரன	இலைங்்க	நாைாளுமன்றத்தில,	வைகி	ைககில	
உள்ள	தேரும்ோன்மைாை	தமிழ்	மககள	தமிழ்த்	
பதசிைக	 கூட்ை்மப்பிற்கு	 வாககளித்ததாகவும்,	
புலிகள	 த்லைவராை	 திரு	 பவலுப்பிள்்ள	 பிரோ	
கரனின	 தகாள்கக்்ள	 மககள	 இனறும்	 ஆதரி	
ப்ேதாகவும்,	 அைங்கிககிைந்த	 தமிைரக்்ள	 தட்டி	
எழுப்பிை	 பிரோகரன	 தமிைர	 வரலைாற்றில	 சி்றந்த	
த்லைவர	எைவும்	ததரிவித்தார.
 “புலிகளின் பஙகளிப்புடன் எஙகள் மக்க 
ளின் �க்தியாக உருொ் �மிழ் த�சிய கூட்டணிதய 
யாைாலும் உதடக்க முடியாது” எனறு	 2019	 ஆம்	
ஆண்டில	 தைபலைா	 த்லைவர	 திரு	 த்சலவம்	
அ்ைககலைநாதன	தமிழ்த்	பதசிைக	கூட்ை்மப்்ே	
உருவாககுவதில	 புலிகளின	 ேங்களிப்பு	 குறித்து	
பேசிை	போது	ததரிவித்திருந்தார.
	 2010	இல	திரு	சுமந்திரன	மகக்ளால	ததரிவு	
த்சய்ைப்ேைாமல	 பதசிை	 ேட்டிைல	மூலைமாகதான	
முதன	முதலில	ோராளுமன்ற	உறுப்பிைராகிைார.	
கூட்ை்மப்பின	 உருவாககம்	 ேற்றிபைா	 அலலைது	
அதன	ஆரம்ேகாலை	வரலைாற்்்றப்	ேற்்றபைா	அறிந்	
திருகக	மாட்ைார	எனே்த	புரிந்து	தகாளளும்	நாங்	
கள	 அவ்ர	 அவ	 வரலைாற்்்ற	 எங்காவது	 பதடிக	
கற்றுகதகாளளும்ேடி	பவண்டுகிப்றாம்.
	 திரு	 சுமந்திரன	 உண்்மயில	 ஒரு	 மனித	
உரி்ம	 வைககறிஞபரா	 அலலைது	 மககள	 பிரதி	
நிதிபைா	 அலலை	 எனே்த	 அவர	 ேலை	 ்சந்தரப்ேங்	
களில	 நிரூபித்துள்ளார.	 எந்ததவாரு	 ேலக்லைகக	
ைகத்திலும்	அவர	 மனித	 உரி்மகள	 ்சட்ைம்	அல	
லைது	 ்சரவபத்ச	 ்சட்ைத்்த	 ேடித்ததற்காை	 எந்த	
ஆதாரமும்	 இல்லை.	 அவர	 எந்த	 அரசிைல	 ்கதி	
க்்ளயும்	 பிரதிநிதித்துவப்ேடுத்திைதாக	 அலலைது	
எந்ததவாரு	தோது	நலைன	வைககுகளிலும்	ஈடுேட்ை	
தற்காை	 ்சாட்சிகள	 இல்லை.	 உண்்மயில,	 அவர	
எப்போதுபம	 தகாழும்்ே	 த்ளமாகக	 தகாண்டு	
ேணத்துககாக	வைககாடும்	ஒரு	்சரா்சரி	அப்புககாத்	
தாகபவ	வாழ்ந்துள்ளார.	வைககு	மற்றும்	கிைககில	

உள்ள	 தமிைரகளின	 வாழ்க்க்ைப்	 ேற்றி	 ஒரு	
போதும்	அவர	கவ்லைப்ேைவில்லை.
	 ஒரு	 வைககறிஞருககு	 உரிை	 அடிப்ே்ை	
ஒழுகக	 விதிமு்்றக்்ள	 கூை	 திரு	 சுமந்திரன	
எனறும்	பினேற்றிைதில்லை.	இதற்கு	சி்றந்த	உதார	
ணமாக	2006	இல	வைககு	கிைக்க	இலைங்்க	அரசு	
பிரித்த்த	 எதிரத்து	 தைபலைா	 ்சாரப்ோக	 ததாைரப்	
ேட்ை	 வைககில	 ்சட்ைவா்ளராக	 நிைமிககப்ேட்ை,	
அந்த	வைக்க	மனுதாரரகளின	அனுமதியினறிபை	
மீ்ள	தேற்றுக	தகாண்ைார.	இது	ோரதூரமாை	குற்்றம்	
மட்டுமனறி,	 அவர	 ஒரு	 ்சட்ைத்தணிைாக	 கை்ம	
ைாற்்ற	தகுதிைற்்றவர	எனே்தயும்	நிருபிககி்றது.
	 ஒரு	 வைககறிஞர	 தைககு	 ேரிச்சைம்	 இல	
லைாத	 து்்றயில	 தன்ை	 நிபுணர	 எை	 ோ்சாங்கு	
த்சய்வதும்,	எந்தவிதமாை	அனுேவமும்	இலலைாமல	
்சட்ை	 ஆபலைா்ச்ைக்்ள	 வைங்க	 முைற்சிப்ேதும்	
கீழ்தரமாை	 ஒரு	 ததாழில	 ்சாரந்த	 தந்திரமாகும்.	
இவவா்றாகபவ,	திரு	சுமந்திரன	தன்ை	ஒரு	மனித	
உரி்ம	வைககறிஞராகக	காட்டி,	்சரவபத்ச	்சட்ைம்	
ததாைரோை	விைைங்களில	தவ்றாை	ஆபலைா்ச்ை	
க்்ள	வைங்குவதன	மூலைம்	மகக்்ள	தவ்றாக	வழி	
நைத்தும்	பகவலைமாை	த்சை்லை	த்சய்து	வருகி்றார.
	 எடுத்துககாட்ைாக,	வைககில	இருந்து	முஸ்	
லீம்கள	தவளிபைற்்றப்ேட்ை	25வது	ஆண்டு	நி்்ற	
்வக	குறிககும்	வ்கயில	 2015	 நவம்ேரில	 ந்ை	
தேற்்ற	 ஒரு	 விைாவில	 திரு	 சுமந்திரன	 EXPRESS	
த்சய்தித்தாள	 ஊைகவிைலைா்ளரிைம் “1990களில் 
புலிகள் யாழ்ப்பாணதத� விட்டு முஸ்லீம்கதள 
கட்டாயமாக செளிதயற்றியது ஒரு இ் சுததிகரிப்பு 
நடெடிக்தக (Ethhnic Cleansing)” எனறு	ததரிவித்தது	
மட்டுமனறி,	 அ்த	 தமிைரகள	 காலைம்	 காலைமாக	
அனுேவித்து	வரும்	இைப்ேடுதகா்லையுைன	ஒப்பி	
ட்டும்	பேசியிருந்தார.
	 அவரது	 இந்த	 கருத்து,	 அவர	 ்சரவபத்ச	
்சட்ைம்	ேற்றி	அறிைாதவர	மட்டுமலலை,	அவருககு	
வரலைாறு	குறித்த	அறிவும்	மிகககு்்றவாக	உள்ளது	
எனே்தயும்	்சந்பதகத்திற்கு	அப்ோல	நிரூபிககி்றது.	
முதலைாவதாக,	 திரு	 சுமந்திரன,	 இை	 சுத்திகரிப்பு	
எனேதன	 ்சட்ைரீதிைாை	 வ்ரவிலைககணத்்த	
அவர	புரிந்து	தகாள்ள	பவண்டும்.	இரண்ைாவதாக,	
இை	 சுத்திகரிப்பு	 மற்றும்	 இைப்ேடுதகா்லை	
எனேவற்றுககாை	வித்திைா்சத்்த	கற்றுக	தகாள்ள	
பவண்டும்.
	 யூபகாசிலைாவிைாவில	 ந்ைதேற்்ற	 ்சரவ	
பத்ச	மனித	உரி்ம	மீ்றலக்்ள	வி்சாரிகக	அ்மக	
கப்ேட்ை	 ஐககிை	 நாடுகளின	 நிபுணர	ஆ்ணைம்,	
அதன	 இ்ைககாலை	 அறிக்கயில	 (S/25274)	 இைச	
சுத்திகரிப்பு	 என்றால	 “மைபுெழியாக ொழ்ந்� இட 
ததிலிருந்து ஒரு இ் மக்கதள பைதத� பயன் 
படுததி கட்டாயமாக செளிதயற்று�ல்”  எனறு	
குறிப்பிட்டுள்ள	 போதிலும்,	 அதன	 இறுதி	 அறிக	
்கயில	 (S/1994/674;)	 “ஏ�ாெது ஒரு இ்தத� 
அல்ைது ஒரு ம�தத� த�ர்ந்�ெர்களால், இன் 
ச்ாரு இ்தத� அல்ைது ம�தத� த�ர்ந்� மக் 
கதள, குறிப்பிட்ட நிைப்பகுதிகளில் இருந்து, 
ென்முத்ற மற்றும் பயஙகைொ� நடெடிக்தககள் 
மூைம் நிைந்�ைமாக செளிதயற்று�ற்காக, திட் 
டமிடப் பட்டு ெடிெதமக்கப்பட்ட சகாள்தகதய 
இ்ச் சுததிகரிப்பு”	 எை	ததளிவாக	வ்ரைறுககப்	
ேட்டுள்ளது.
	 இவவாறு	 முஸ்லீம்க்்ள	 முழு்மைாக	
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அவுஸ்திபரலிை	ோராளுமன்ற	உறுப்பிைராை	
திரு.	 ்ஹக	 தமகதைரபமாட்	 (Hugh	 McDer-

mott)	 இலைங்்க	 இைப்ேடுதகா்லை	 ததாைரபில	
தமிைரகளுககாக	குரல	தகாடுத்து	வருேவர.	இந்த	
நி்லையில	 இவருககு	 எதிராக	 சிங்க்ளவரக்ளால	
10,000	 ்கதைழுத்துககள	 ப்சகரிககப்ேட்டு	 ஒப்ே	
்ைககப்ேட்டுள்ள	நி்லையில,	அவருககு	ஆத	 ரவு	
ததரிவித்து	 ்கதைழுத்துகக்்ள	 தேறும்	 நைவ	
டிக்க	ஆரம்ேமாகியுள்ளது.
	 எனினும்	 ஆதரவு	 போதாமல	 உள்ளதாக	
தகவலகள	 வந்த்தைடுத்து	 தமிைக	 தி்ரப்ேை	
இைககுைரும்,	தமிைர	நலைப்	பேரிைககத்தின	த்லை	
வருமாை	 திரு.க்ளஞ்சிைம்	 அவரகள	 காதணாளி	
தைான்்ற	தவளியிட்டிருந்தார.
	 அவர	 அதில	 குறிப்பிட்ை	 விைைங்க்்ள	
இங்கு	தருகிப்றாம்;

	 அவுஸ்திபரலிை	 ோராளுமன்ற	 உறுப்பிைர	
ஒருவர,	 ஈைத்தில	 ந்ைதேற்்ற	இைப்ேடுதகா்லை	
ககு	நீதி	பத்வ	எை	முகநூலில	ேதிவிட்ை்மககாக	
அவுஸ்திபரலிைாவில	 வாழ்கின்ற	 சிங்க்ளவரகள	
ஒருங்கி்ணந்து	 10000	 ்கதைழுத்துககள	 வாங்கி,	
அந்த	 நாைாளுமன்ற	 உறுப்பிை்ர	 ேதவி	 நீககம்	
த்சய்ை	 பவண்டும்	 எனறு	 பகாரி	 அவுஸ்திபரலிை	
அரசிைம்	ஒப்ே்ைத்துள்ளைர.
	 அந்த	ோராளுமன்ற	உறுப்பிைருககாக	தமி	

ைரகள	 க்ளத்தில	 இ்றங்க	 பவண்டுமா?	 பவண்ைா	
மா?	 தமிைரகள	 ஏன	 உணரவற்று	 இருககி்றாரகள,	
உ்றங்கிக	 தகாண்டிருககி்றாரகள	 எனேது	 தான	
நமககு	 புரிைவில்லை.	 அவுஸ்திபரலிைாவில	 கிட்	
ைத்தட்ை	90,000	இற்கு	பமற்ேட்ை	ஈைத்	தமிைரகள	
வாழ்கி்றாரகள.
	 நம்மு்ைை	இைத்திற்கு	ஒருவர	ஆதரவாக	
குரல	தகாடுத்து	அவர	தைது	ேதவி்ை	இைககப்	போ	
கி்றார	 எனறு	 த்சானைால,	 அவ்ரக	 காப்ோற்றும்	
தோறுப்பும்	 கை்மயும்	 ைாருககு	 இருககி்றது.	
நாம்	புலைம்	தேைரந்து	தவளிநாடுகளில	இருப்ேது	
எதற்காக?	 தனி	 ஈைம்	 ஒனப்ற	 தீரவு	 என்ற	 அந்த	
இலைக்க	 அ்ைவதற்காை	 ஒரு	 போராட்ைத்தில	
தாபை	 நாங்கள	 இருகக	 பவண்டும்.	 ஆைால	
உலைகம்	 முழுவதும்	 வாழுகின்ற	 ஈைத்	 தமிைரகள,	
மாவீரர	 நாள,	 இைப்ேடுதகா்லை	 நாள,	 கறுப்பு	
யூ்லை	 எை	 ஒரு	 ்சம்பிரதாை	 கலைா்சார	 ேண்டி்க	
போல	 இவற்்்றதைலலைாம்	 மாற்றி	 அவற்்்ற	
க்ைப்பிடிப்ேபத	தமது	கை்மைாக	இருந்து	விை	
ககூைாது	அலலைவா?
	 நமககு	 எதிராக	 ஒபர	 வாரத்தில	 10,000	
்கதைழுத்தகக்்ள	சிங்க்ளவன	வாங்குகின்றான.	
அவன	 இராஜதந்திரத்தில	 நம்்ம	 ததாைரந்து	
தவனறு	 தகாண்டிருககி்றான.	 ஐ.நா	 மனித	 உரி	
்மகள	 ஆ்ணைத்தில	 சிங்க்ளவர	 தாங்கள	 பம	
ற்தகாண்ைது	 போரக	 குற்்றவாளிகள	 அலலை,	 நாங்	
களஇைப்ேடுதகா்லை	 த்சய்ைவில்லை.	 நாங்	 கள	
மனித	 பநைத்திற்கு	 எதிராக	 எந்தத்	 தவ்்றயும்	
த்சய்ைவில்லை.	 நாங்கள	 எங்கள	 நாட்டின	 மீது	
திணிககப்ேட்ை	 ேைங்கரவாதத்திற்கு	 எதிராக	விடு	
த்லைப்	புலிகள	என்ற	அ்மப்புைன	மட்டும்	தான	
போரிட்பைாம்	 எனறு	 இலைங்்கயின	 தவளிவி	
வகாரத்து்்ற	 அ்மச்சர	 திபைஸ்	 குணவரத்தை	
ஐ.நா.	மன்ற	மனித	உரி்மகள	ஆ்ணைத்தில	மனு	
ஒன்்ற	 தாககல	 த்சய்துள்ளார.	 இ்த	 அவரகள	
ஏற்க	மறுத்து	விட்ைாரகள.
	 ஆைால	 சிங்க்ளவன	 தன்ை	 இந்த	 குற்்ற	
ச்சாட்டிலிருந்து	 விடுவிகக	 பவண்டும்	 என்ற	

மனு்வ	 உலைகம்	 முழுவதும்	 உள்ள	 நாடுக்்ளத்	
திரட்டி	 அவரகள	 தவளிபை	 வரப்போகி்றாரகள.	
நாங்கள	உ்றங்கிக	தகாண்டிருந்தால	இது	நைககும்.	
தவளிநாடுகளில	போய்	அகதிக்ளாக,	ஏதிலிக்ளாக,	
நாைற்்றவரக்ளாக	 வாழ்ந்து	 தகாண்டிருககிப்றாம்.	
இது	 தரும்	 பவத்ையிலிருந்து	 மீ்ள	 பவண்டும்	
எனகின்ற	எண்ணம்	நமககு	இருகக	பவண்டும்.
	 உலைகம்	முழுவதும்	வாழுகின்ற	எமது	தாய்த்	
தமிழ்	 உ்றவுகள	 சிங்க்ளவரகள	 ததாைரசசிைாக	
தவனறு	 தகாண்டிருககும்	 வாய்ப்பி்ை	 நாங்கள	
தான	 தகாடுககிப்றாம்.	 நாங்கள	 உ்றங்கி	 விைககூ	
ைாது.	அவரகளுககு	எதிராக	நாங்கள	எழுந்து	நிற்க	
பவண்டும்.
	 அவுஸ்திபரலிைாவில	வாழ்ந்து	தகாண்டிரு	
ககககூடிை	 ஒவதவாரு	 தமிைனும்	 நமககாக	 குரல	
தகாடுத்து	 தைது	 ேதவி்ை	 இைககப்	 போகின்ற	
அந்த	உறுப்பிைருககாக	குரல	தகாடுகக	பவண்டும்.	
அவருககாக	நீங்கள	்கதைாப்ேம்	இை	பவண்டும்.	
90,000	பேர	இருககினறீரகள.
	 90,000	 பேரின	 ்கதைாப்ேமும்	 அவருககு	
ஆதரவாக	 வரபவண்டும்.	 அப்ேடியிருந்தால	 தான	
அந்த	நாடு	சீர	தூககிப்	ோரககும்.	அந்த	நாைாளுமன்ற	
உறுப்பிைரின	 ேதிவில	 நிைாைம்	இருப்ேதாக	 உலை	
கபம	 நி்ைககும்.	 ஒரு	 நாட்டுககாரன	 எமககாக	
குரல	 தகாடுத்து	 தைது	 ேதவி்ை	 இைப்ோைாக	
இருந்தால,	 பவறு	 எந்த	 நாட்ைவனும்	 எமககாக	
குரல	தகாடுகக	மாட்ைான.
	 தாய்த்	 தமிழ்	 உ்றவுகப்ள	விழித்துக	 தகாள	
ளுங்கள.	 நமககாை	 போராட்ைம்	 ஓய்ந்து	 விை	
வில்லை.	 முளளிவாய்ககால	 எனேது	 ஆரம்ேம்	
தான	 முடிவலலை.	 தனி	 ஈைபம	 தீரவு	 என்ற	 இந்த	
போராட்ைம்	 25	 ஆண்டுகளுககு	 முனோக	 தந்்த	
த்சலவா	அவரகளின	த்லை்மயில	ஒரு	அகிம்்்ச	
வழிப்	 போராட்ைமாக	 அது	 ததாைரந்தது.	 அதன	
பி்றகு	 சிங்க்ளவனின	 அட்டூழிைம்	 உச்சத்திற்கு	
த்சன்ற	 போது,	 உயிபராடு	 தமிைரக்்ள	 தநருப்பு	
்வத்துக	தகாழுத்திை	போது,	அது	ஆயுதப்	போரா	
ட்ைமாக	 ேரிணமித்து	 35	 ஆண்டுகளுககு	 பமலைாக	
அந்த	 மண்ணிபலை	 நைந்து	 முடிந்து	 இப்	 போது	
ஒரு	ஜைநாைக	வழிப்	போராட்ைத்தில	இப்போது	
இருந்து	தகாண்டிருககிப்றாம்.
	 இந்த	பநரத்தில	நமது	போராட்ைக	குணத்்த	
நாங்கள	 விட்டு	 உ்றங்கி	 விடுபவாமாைால,	 சிங்	
க்ளவன	 தவனறு	 விடுவான.	 ஐ.நா.	 மன்றத்திபலை	
உள்ள	 அவரகளின	 குற்்றச்சாட்டுககளிலிருந்து	
அவரகள	 தப்பி	 விட்ைாரகப்ளைாைால	 ஈைம்	
நமககு	 இல்லை.	 ஈை	 மண்ணிபலை	 வாழும்	 தமி	
ைரக்்ள	 தகாஞ்்சம்	 தகாஞ்்சமாக	 அழித்து	 விடு	
வாரகள.	 இப்போபத	 400	 அடிககு	 ஒரு	 இராணு	
வத்்த	 நிறுத்தி	 ்வத்துள்ளான.	 தமிைர	 ேகுதி	
களில	 புதிை	 இராணுவ	 முகாம்க்்ள	 உருவாக	
கிக	 தகாண்டிருககி்றான.	 புதிை	 சிங்க்ள	 குடிபைற்	
்றங்க்்ள	 நமது	 ேகுதிகளில	 ஏற்ேடுத்திக	 தகாண்	
டிருககி்றான.
	 ஆகபவ	 உலைகம்	 முழுவதும்	 வாழுகின்ற	
தமிைரகள	விழித்துக	தகாள்ள	பவண்டும்.	சிங்க்ள	
வரகளுககு	எதிராை	யுத்தத்்த	மிக	பவகமாக,	மிக	
உககிரமாக	 ததாைர	 பவண்டும்.	 எனறு	 தாழ்்ம	
யுைன	பகட்டுக	தகாளகிப்றன.
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ஈைத்	 தாைகத்தில	 நிகழ்த்தப்ேட்ைது	 இைப்	
ேடுதகா்லை	 தான	 என்ற	 நம்மு்ைை	 கரு	

த்்த	உலைக	அரங்கில	ஒலிககச	 த்சய்ை	 நாம்	்ஹக	
தமகதைரபமாட்	இற்கு	ஆதரவு	தகாடுகக	பவண்	
டும்	 எை	 நாம்	 தமிைர	 கட்சியின	 த்லைவர	 திரு	

சீமான	அவரகள	ததரிவித்துள்ளார.
	 இது	 ததாைரபில	 அவர	 தவளியிட்டுள்ள	
அறிக்கயில	பமலும்	ததரிவித்துள்ளதாவது:
	 ஈைத்	தாைகத்தில	நம்	இைம்	அழித்ததாழிக	
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்கைாளதல	 அரசு்றவிைல	 (Engage-
ment	 Diplomacy)	 உலைகில	 நீண்ை	

காலைமாக	 இருந்துள்ளது.	 அதமரிகக	 அதிேராக	
பில	 கிளிண்ைன	 இருந்த	 போது	 அது	 ேரவலைாக	
ந்ைமு்்றப்ேடுத்தப்ேட்ைது.	 2008ஆம்	 ஆண்டு	
பிரித்தானிை	தவளியு்றவுத்து்்ற	அதற்கு	ஒரு	பகாட்	
ோட்டு	 வடிவம்	 தகாடுத்தது.	 அதம	 ரிகக	 அதிேர	
ேராக	ஒோமா	2009இல	அ்த	தைது	தவளியு்றவுக	
தகாள்கயின	 முககிை	 ேகுதிைாககிைார.	 முன	
ைாள	அதமரிகக	அதிேரக்ளாை	பில	கிளிண்ைனும்	
ேராக	 ஒோமாவும்	 அதமரிககாவிற்கு	 எதிராை	
ஆட்சிைா்ளரகளுைன	 பமாத்லை	 தவிரத்து	 அவர	
க்்ள	்கைாளுதல	 எனே்த	 தமது	தவளியு்றவுக	
தகாள்கயில	 ோவித்தைர.	 அதமரிககாவிற்கு	
ஒவவாத	 ்சரவாதிகார	ஆட்சிைா்ளரகளுைன	முரண்	
ேைாமல	‘்கைாளதல’	த்சய்ை	பவண்டும்	எனேது	
அவரக்ளது	 பநாககமாக	 இருந்தது.	 அதமரிககாவி	
ற்கு	ஒவவாத	அரசுக்்ள	அபைாககிை	அரசுகள	எை	
ஒதுககாமல	 அவரகளுைன	 இருதரப்புககும்	 நலைன	
தரககூடிை	வ்கயில	த்சைற்ேடுவ்த	்கைாளும்	
தகாள்க	 எைப்ேட்ைது.	 அவரக்்ளப்	 தோறு	
த்தவ்ர		்கைாளதல	என	ேது	இறுதி	இலைக	கலலை,	
இலைக்க	 பநாககிை	 நகரவு.	 மிைனமார	 ே்ைத்து	
்்றயிை்ர	 ேராக	 ஒோமா	 ்கைாண்டு	 வீட்டுக	
காவலில	 ்வககப்ேட்ை	 ஆங்	 ்சாங்	 சூகி்ை	
ஆட்சிப்	ேதவியில	அமர	வழி	வகுத்தார.

அசமரிக்க செளியு்றவில் தகயாள்�ல் 
அைசு்றவியல்

	 பில	 கிளிண்ைன	தோஸ்னிைாவிலும்	தகா	
த்சாவாவிலும்	 ே்ைத்து்்றக	 ்கைா்ள்லையும்	
த்சய்ைத்	 தைங்கவில்லை.	 அந்த	 நைவடிக்க	
சீைத்	 தூதுவரகத்தின	 பமல	 ததரிந்து	 தகாண்பை	
குண்டு	 வீசும்	 அ்ளவிற்கும்	 இரசிைாவுைன	 ஒரு	
போர	ஏற்ேடும்	அோைம்	அதிகரிககும்	வ்ரககும்	
தள்ளப்ேட்ைது.	 ்தவா்ை	 சீைா	 ஆககிரமிகக	
முைன்ற	போது	்தவான	நீரி்ணககு	அதமரிககா	
வின	 இரு	 விமாைம்	 தாங்கிக	 கப்ே்லை	 அனுப்பி	
சீைாவின	ஆககிரமிப்பு	முைற்சசி்ைக	கிளிண்ைன	
்கவிைச	 த்சய்தார.	 எதிரிகளுைன	 ததளிவாை	
உ்ற்வ	 உருவாகக	 எடுககும்	 முைற்சசி்ை	 கிளி	
ண்ைன	பமற்தகாண்ைார.	இரசிைா்வ	ஜீ-8	அ்ம	
ப்பிலும்	ஆசிை	ேசுபிக	ஒத்து்ைப்பு	அ்மப்பி	லும்	
மற்றும்	 ேலை	 ேனைாட்டு	 நிதி	 அ்மப்புககளிலும்	
இ்ணை	 கிளிண்ைன	 வழிவகுத்தார.	 ேராக	
ஒோமா	்கைாளதல	எனேது	இறுதி	இலைக	 கலலை,	
இலைக்க	 பநாககிை	 நகரவு	 என்றார.	 மிைனமார	
ே்ைத்து்்றயிை்ர	 அவர	 ்கைாண்டு	 வீட்டுக	
காவலில	 ்வககப்ேட்ை	 ஆங்	 ்சாங்	 சூகி்ை	
ஆட்சிப்	ேதவியில	அமர	வழிவகுத்தார.	இஸ்பரல,	
்சவுதி	 அபரபிைா	 போன்ற	 நாடுகளின	 எதிரப்புக	
கி்ையிலும்	 ஈரானுைன	 யூபரனிைம்	 ேதப்ேடுத்	
தல	 ததாைரோை	 ஒப்ேந்தத்்த	 ஐந்து	 நாடுகளு	
ைன	 இ்ணந்து	 ஒோமா	 த்சய்தார.	 ஒோமா	
வின	 ்கைாளதல	 இருதரப்பு	 மரிைா்த,	 தோது	

வாை	 அகக்்றகள,	 ேகிரும்	 விழுமிைங்கள	
ஆகிைவற்்்ற	 அடிப்ே்ைைாகக	 தகாண்ை்வ.	
இரசிைா	 உகபரனுககு	 எதிராக	 பமற்தகாண்ை	
நைவடிக்ககள	 அதமரிககாவின	 ்கைாளதல	
அரசு்றவிைலின	பதாலவிைாகப்	ோரககப்ேட்ைது.

�மிழர்களால் இந்தியாதெக் தகயாள 
முடியுமா?

“இந்திைா	ததாைரோக	 தமிழ்த்	தரப்பு	எதிர	நி்லை	
யும்	 எடுகக	 பவண்ைாம்.	 எடுபிடிைாகவும்	இருகக	
பவண்ைாம்.	 ்கைாளும்	 மாரககங்க்்ளக	 கண்டு	
பிடிகக	 பவண்டும்.”	 என்ற	 கருத்்த	 சிலைர	 ஈைத்	
தமிைரகள	 முன	 ்வககின்றாரகள.	 நாம்	 இந்திைா	
்வ	 அப்ேடிக	 ்கைா்ள	 முடியுமா?	 2009	 பம	
மாதத்தின	 பினைர	 தபதகூ	 ஐ	 ்சந்தித்த	 எம்	 நாரா	
ைணனும்	 ஷிவ	 ஷங்கர	 பமைனும்	 உங்களுககு	
எனை	பவண்டுதமை	நீங்கள	த்சாலலை	பவண்ைாம்,	
உங்களுககு	 எனை	 பத்வ	 எனே்த	 நாம்	முடிவு	
த்சய்கினப்றாம்	 என்றைர.	 தகாடுப்ே்த	 வாங்கிக	
தகாளளும்	 பிச்்சககாரரகள	 நீங்கள	 எை	 அவர	
களின	 நி்லைப்ோடு	 இருந்தது;	 இனறும்	 இருககி	
ன்றது.	 அப்ேடி	 இருககும்	 போது	 இருதரப்பு	
மரிைா்த	 இலலைாத	 நி்லையில	 ்கைா்ளல	 என்ற	
தகாள்க்ை	தமிைரகள	முனதைடுகக	முடிைாது.	
பில	கிளிண்ைனின	தவளியு்றவுத்	து்்ற	அதிகாரிைாக	
இருந்த	தராபேரட்	சூட்டிங்கர	்கைாளுதல	என்ற	
த்சால	 பமா்சமாக	 வ்ரை்்றச	 த்சய்ைப்ேட்டு	
அ்ளவிற்கு	அதிகமாகப்	ோவிககப்ேடுகின்றது	என	
்றார.	அ்தத்	தான	தமிைரகளும்	த்சய்ை	பவண்டுமா?	
்கைாளதல	 என்றால	 எனை,	 அ்த	 எப்ேடி	முன	
தைடுப்ேது	 என்ற	 வி்ளககம்	 இலலைாமல	 இந்தி	
ைா்வக	 ்கைாளுபவாம்	 எனகின்றைர.	 2013ஆம்	
ஆண்டு	இலைங்்கயில	தோதுநலைவாை	 நாடுகளின	
மாநாட்்ைக	கூட்ைக	கூைாது	எை	தமிைரகள	முன	
்வத்த	 போது	அதன	தோதுச	த்சைலைராக	இருந்த	
இந்திைர	த்சானைது	நாங்கள	இலைங்்க்ை	்கைா	
்ள	பவண்டும்.	எனேது	அப்ேது	அவரகள	த்சானைது	
ஒரு	தநாண்டிச்சாட்டு	மட்டுபம.	தமிைரக்்ள	ஏமா	
ற்்ற	 சிலைர	 ்கைாளதல	 அரசு்றவிை்லைக	 ்கயில	
எடுத்துள்ளைர.

 �மிழர்கள் இந்தியாதெக் தகயாள தெண 
டும் எ்ப் தபாதிக்கும் அைசியல் அறிஞர்களின் 
கருததுக்கள் நிதையா்�ாகதொ அல்ைது உறுதியா 
்�ாகதொ இல்தை. அெர்களின் கருததுக்கள் 
1980களில் இருந்து இப்படி மாறிக் சகாணடு தபாகி 
ன்்றது:

• இந்தியா இைஙதகயில் �மிழர்களுக்கு ஒரு 
�னிநாடு சபற்றுத �ரும்.

• இந்தியா �மிழர்களுக்கு இதணப்பாட்சி சபற்றுத 
�ரும்

• இந்தியா �மிழர்களுக்கு அதிகாைப் பைெைாக்கம் 
சபற்றுத �ரும்

• இந்தியா �மிழர்கதளக் தகவிடாது.

• இந்தியாதெ எதிர்தது ஒன்றும் பயனில்தை.

	 ஆைால	 இந்திைா	 ததாைரசசிைாக	 ோககு	
நீரி்ணககு	 இரு	 பு்றமும்	 உள்ள	 தமிைரகளுககு	
விபராதமாை	 த்சைற்ோடுக்்ள	 ததாைரந்து	 முன	
தைடுத்து	வரும்	நி்லையில	இவரக்ளால	இந்திைா	
விற்கு	்சாரோக	அறிவு	்சாரந்த	விவாதங்க்்ள	முன	
்வகக	முடிைாத	நி்லையில	ஒரு	புதிை	விவாதத்்த	
முன	்வககின்றைர.	அதுதான	நாம்	“இந்திைா்வ	
்கைா்ள	 பவண்டும்”	 என்ற	 முனதமாழிபு.	 தமிை	
ரக்்ள	 இந்திைாவின	 நிகழ்சசி	 நிரலுககுள	 ்வத்	
திருகக	 இந்திைாவிற்கு	 ்சாரோைவரகள	 முன	
்வககும்	விவாதம்தான	இந்த	்கைாளதல	என்ற	
வா்சகம்.

சிஙகளத �தைெர்களின் மாறிய நிதைப்பாடு
	 இந்திைக	 தகாள்க	 வகுப்ோ்ளரகள	 தமி	
ைரக்்ள	 தமது	 தவளியு்றவுக	 தகாள்க்ைப்	
தோறுத்தவ்ர	 ஒரு	 முள்ளாகபவ	 கருதுகின்றைர.	
சிங்க்ளவரக்்ள	 தமது	 ேககம்	 நிற்க	 ்வப்ேபத	
இந்திைாவின	பநாககமாக	இருககின்றது.	இலைங்்க	
்ை	 ஆட்சிைா்ளரகள	 இந்திைாவிற்கு	 எதிராை	
நி்லைப்ோட்்ை	 எடுகக	 மாட்ைாரகள	 எனேது	

த்லை்ம	 அ்மச்சர	 மஹிந்த	 ராஜ்ேக்ச	 2020	 பம	
மாதம்	 நியூஸ்-18	 ததா்லைககாட்சிககு	 தகாடுத்த	
பேட்டியில	 இருந்து	 ததளிவாகத்	 ததரிகின்றது.	
2014ஆம்	 ஆண்டு	 நைந்த	 இலைங்்க	 அதிேர	 பதர	
தலின	பினைர	ராஜேகப்சககள	இந்திைா	அதிருப்தி	
ை்ையும்	வ்கயில	சீைாவுைன	உ்ற்வ	வ்ளரப்ேது	
ஆேத்து	எனே்த	உணரந்து	தகாண்ைைர.

தகயாள்�ல் அைசு்றவியல் என்்றால் என்்?
	 அரசு்றவிைலில	 தற்போது	 அரசுகள	 அர	
சிலைா	அ்மப்புககள,	 ேனைாட்டு	தோது	அ்மப்	
புககள,	 இைககுழுமங்கள,	 குடி்சார	 ்சமூகங்கள,	
ே்ைககலைனகள	 ஏந்திை	 குழுககள	 எனே	 ேலை	
உள்ளைககப்ேட்டிருககின்றை.	இவற்்்ற	அரசு	அல	
லைது	அ்மப்பு	எைச	சுருககமாக	அ்ைப்போமாக
	 ஓர	 அரசு	 அலலைது	 அ்மப்பு	 தைககு	
போட்டிைா்ளருைன	அலலைது	 எதிரியுைன	 பமாதல	
தவிரந்த	பி்றவழிகள	மூலைம்	தைது	நலைனகளுககும்	
தகௌரவத்திற்கும்	 ோதகம்	 ஏற்ேைாத	 வ்கயில	
இ்ைவி்ைைாற்றி	 இரு	 தரப்பிற்கும்	 நன்மை	
ளிககக	கூடிை	வ்கயில	இ்ைவி	்ைைாற்றுதல	
(interacting)	்கைாளுதல	எைப்ேடும்
	 இந்திைா	ஈைத்	தமிைரகளின	நலைனகளுககும்	
தகௌரவத்திற்கும்	 ோதகம்	 ஏற்ேைாத	 வ்கயில	
த்சைற்ேைாதவ்ரயில	 தமிைரக்ளால	 இந்திைா	
்வக	் கைா்ள	முடிைாது.	சிங்க்ள	அரசிைலவாதிகள	
இலைங்்கப்	ோரா்ளமன்றத்தில	நாம்	தமிைரகளுககு	
இ்ணப்ோட்சி	தகாடுககத்	தைாராக	இருந்தாலும்	
இந்திைா	 அ்த	 அனுமதிககாது	 எனறு	 த்சாலலும்	
அ்ளவிற்கு	இந்திைாவின	நி்லைப்ோடு	உள்ளது.
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	 தோதுவாக	 காப்புரி்ம	 எனேது	 ேலை	
வ்ளங்க்்ள	 முதலீைாககி	 ஆய்வுகள	 நைத்தி	
அதன	 வி்்ளவாக	 கி்ைககும்	 புதிை	 கண்டு	
பிடிப்புக்்ள	 ோதுகாப்ேதற்காை	 ஒரு	 ்சட்ைவ்ர	
மு்்றைாகும்.	 இவவாறு	 கண்டு	 பிடிப்புககள	
ோதுகாககப்ேட்ைாபலை	 புதிை	 கண்டு	 பிடிப்புகக	
ளுககாை	 ஆய்வுகள	 நைத்துவது	 ஊககுவிககப்	
ேடும்.	 இதுபவ	 காப்புரி்ம	 தகாடுப்ேதன	 அடிப்	
ே்ை	பநாககங்கள.
	 ஆைால	 உயிரிைங்களுககு	 காப்புரி்ம	
வைங்குவதில	 ேலை	 சிககலகள	 உள்ளை.	 1955	 இல	
போலிபைா	தடுப்பூசி	கண்டு	பிடித்த	விஞ்ஞானியி	
ைம்	 அதற்குரிை	 காப்புரி்ம	 ைாருககு	 த்சாந்தம்	
எனறு	பகட்ை	போது,	“அதற்காை	காப்புரி்ம	ஒரு	
வருககும்	இல்லை.	சூரிைனுககு	காப்புரி்ம	எடுக	
கலைாபமா?”	 எனறு	 பகட்ைாராம்.	 இது	 60	 ஆண்டு	
களுககு	முனைர.
	 ஆைால	 இனறு,	 மரேணு	 ஆய்வுகளும்	
கண்டுபிடிப்புகளும்	 காப்புரி்மக்ளாக	 எடுககப்	
ேட்ைை.	 மனிதரகளின	 மரேணுககள	 24000	 உள்ள	
தாகவும்	 அவற்றில	 20	 வீதத்திற்கு	 ஐ-அதமரிககா	

வில	 காப்புரி்மகள	 எடுககேட்டுள்ளதாகவும்	
த்சாலலைப்ேட்ைது.	இவவாறு	காப்புரி்ம	எடுககப்	
ேட்ை	 சிலை	 மரேணுககள	 	 புற்றுபநாய்,	 ஆஸ்துமா	
போன்ற	 	 சிலை	 விைாதிக்்ள	 தகாண்டு	 வருே்வ	
எனறும்	கண்டுபிடிககப்ேட்ை்வ.
	 இம்மரேணுகக்்ள	அதன	காப்புரி்ம்ை	
்வத்திருககும்	 காரேபரட்டின	அனுமதிப்ேத்திரம்	
இலலைாமல	 ஆய்வு	 த்சய்ை	 வி்்ளயும்	 எவரும்	
நீதிமன்றத்திற்கு	இழுககப்ேைலைாம்.	ைார	இம்மரே	
ணு	ேற்றிை	ஆய்வுகள	த்சய்ைலைாம்.	இ்த	தகாண்டு	
கண்டு	 பிடிககப்ேடும்	 பநாய்காை	 தீரவுகளின	
வி்லை	 எனைவாக	இருககும்	 எனே்ததைலலைாம்	
இந்த	காரேபரட்	தான	தீரமானிககும்.
	 2009இல	 இ்த	 எதிரத்து	 சிலைர	 போட்ை	
வைககின	ேைைாக	இப்போது	மனித	மரேணுககளு	
ககு	 காப்புரி்ம	 இல்லை	 எனறு	 நீதிமன்றம்	 தீர	
ப்ேளித்திருககி்றது.	இருந்தாலும்	மாற்்றங்கள	த்சய்	
ைப்ேட்ை	 மரேணுககளுககு	 காப்புரி்ம	 வைங்	
கப்ேட்டிருககி்றது.
	 உலைகின	தாவர	இைங்களுககு	காரேபரட்டு	
கள	எடுத்த	காப்புரி்மகள	ேலை	இனறும்	இருககின	
்றை.	 காலைம்	 காலைமாக	 இைற்்க	 ைாக	 வி்்ளந்து	
தகாண்டிருந்த	 தாவரங்க்்ள	 உணவு	 காப்புரி்ம	

என்ற	 தேைரில	 திருடுதல	 மககளின	 அறி்வ	
திருடுவது	 எனேதற்கு	அப்ோல,	 அ்வ	 மககளின	
பத்வககு	 ேைனேடுத்துவதில	 த்ைக்்ளயும்	
விதிககி்றது.
	 இங்பக	காப்புரி்ம	எனேது	பமபலை	த்சால	
லைப்ேட்ை	பநாககங்க்்ளவிை	தேரும்	காரேபர்சன	
களின	 இலைாேத்்த	 தேருககுவதற்கு	 ்கைா்ளப்	
ேடுகி்றது	எனேபத	உண்்ம.
	 தமான்சனபராஇ	 டூயூதோனட்	 போன்ற	
நாடு	 கைந்த	 காரேபர்சனகள	 பூரவகுடி	 மககளின	
தாவரங்க்்ள	திருடி	காப்புரி்ம	தேற்றிருககின்றை.	
இதைால	 தாம்	 காலைம்	 காலைமாக	 உேபைாகித்த	
தாவரங்க்்ள	வி்லை	தகாடுத்து	வாங்க	பவண்டிை	

நி்லைககு	 இம்மககள	 தள்ளப்ேடுகின்றைர.	 உதார	
ணமாக	 பிபரசில	 நாட்டில	 கி்ைககப்தேறும்	
55,000	 தாவர	 வ்ககளில	 ோதிககும்	 பமலைாை	
தாவரங்களுககு	 இககாரேபர்சனகள	 காப்புரி்ம	
தேற்றிருககின்றை.
	 உயிரிைல	 ததாழில	 நுட்ேம்	 உலைகின	 உண	
வுப்	 பிரச்ச்ைக்்ள	 தீரேதற்காக	 எனறு	 இந்த	
ஆய்வுக்்ள	 த்சய்யும்	 விஞ்ஞானிகள	 கூறுகி்றா	
ரகள.	 ஆைால	 இவரகளின	 ஆய்வுகளுககு	 காரே	
பர்சனகள	 ததா்கைாக	 நிதிக்்ள	 தகாடுப்ேதால	
விஞ்ஞானிகள	 இவவாறு	 தி்்ச	 திருப்ேப்ேடுகி	
்றாரகள	 என்ற	 குற்்றச்சாட்டும்	 உள்ளது.	 வ்ளரும்	
நாடுகளுககு	 காரேபர்சனகளின	 இத்த்கை	 திருட்	
டுகக்ளால	தேரும்	நட்ைம்	உண்ைாகி்றது.
	 ஐ-அதமரிககாவின	 ்ரஸ்தரக	 எனனும்	
காரேபர்சன	 மரேணு	மாற்்றப்ேட்ை	 ேசுமதி	அரிசி	
ககு	 காப்புரி்ம	 எடுத்து	 அ்த	 ேசுமதி	 அரிசி	
எனப்ற	விற்ே்ை	த்சய்தது.	இந்திை	அரசு	இதற்கு	
எதிரப்பு	 ததரிவித்த	 பினைபர	 இவவா்றாை	
நானகு	 காப்புரி்மகள	 வாேஸ்	 தே்றப்ப்ேட்ைை.	

இப்போதும்	் ரஸ்தரக	இவவாறு	மரேணு	மாற்்றப்	
ேட்ை	ேசுமதி	அரிசி்ை	ஜஸ்மதி		கஸ்மதி	போன்ற	
தேைரகளில	விற்ே்ை	த்சய்கி்றது.
	 இது	 போலை	 இனனும்	 100	 இந்திை	 தாவர	
இைங்கள	 ஐ-அதமரிககாவில	 காப்புரி்மககாக	
விண்ணப்பிககப்ேட்டிருககின்றை.	இது	போலை	பவ	
ஆபிரிகக	 மற்றும்	 லைத்தீன	 அதமரிகக	 நாடுகளின	
தாவரங்களிலும்	இத்திருைரகள	கண்	்வத்திருககி	
்றாரகள.
	 மஞ்்சள,	 பவம்பு,	 ேசுமதி	 அரிசி	 போன்ற	
ேராம்ேரிை	 தாவரங்க்்ள	 ேற்றிை	 அறி்வ	 காரே	
பரட்டுககள	திருடுவ்த	நிறுத்தும்	பநாககத்துைன,	
ே்ைை	 ஏடுகள	 போன்றவற்றில	 ேலை	 இந்திை	
தமாழிகளில	 கிைககும்	 ஆயுரபவதம்,	 சித்த	 ்வத்	
திைம்	 போன்ற	 மருத்துவ	 அறி்வ	 ஆங்கிலைம்,	
தஜரமன	 போன்ற	 தமாழிகளுககு	 தமாழிைாககம்	
த்சய்து	இந்திை	அரசு	தவளியிட்டு	வருகி்றது.
	 காரேபரட்டுகளின	திருட்டு	 ஐ-அதமரிககா	
வில	 நீதிமன்றம்	 வ்ர	 போை்த	 ம்றந்துவிட்டு,	
காரேபரட்	பேச்சா்ளர	ஒருவர	“இலலைாத	பிரச்ச்ை	
ககு	இந்திை	அரசு	தீரவு	தருகி்றது”	எனறு	நககலைாக	
பேசியிருககி்றார.
	 காரேபரட்டுகளின	 உணவு	 திருட்்ை	 பே	
சும்	 போது	 வந்தை-சிவா	 என்ற	 இந்திை	 விஞ்ஞா	
னி்ை	 ேற்றி	 பே்சாமல	 இருகக	 முடிைாது.	 2017	
டி்சம்ேரில	இவர	எழுதிை	ஒரு	கட்டு்ரயில		உணவு	
திருட்டு	த்சய்யும்	தமான்சனபரா	என்ற	காரேபரட்	
எவவாறு	இந்திை	விவ்சாயிகளின	தேரும்	ததா்க	
ைாை	தற்தகா்லைகளுககு	காரணமாைது	எனே்த	
வி்ளககுகி்றார.
	 இந்திைாவில	வி்்ளயும்	ேருத்தி	தகாட்்ை	
களில	 95	 வீதம்	 தமான்சனபரா	 காரேபரட்டின	
வி்தகள.	வி்தகள	 ஒரு	 காரேபரடின	 கட்டுப்ோ	
ட்டிற்கு	 போய்	விட்ைால,	அந்த	 காரே	 பரட்	வாழ்	
க்க்ைபை	 கட்டுப்ேடுத்தும்	 ேலைம்	 தகாளகி்றது.	
முககிைமாக	 விவ்சாயிகளின	 வாழ்க்க்ை.	

இதுபவ	 விவ்சாயிகளின	 தற்தகா	 ்லைக்்ளயும்	
தமான்சனபரா்வயும்	 ததாைரபு	 ேடுத்துகி்றது.	
இந்திைாவில	 மட்டுமலலை.	 உலைகின	 ேலை	 இைங்க	
ளிலும்.	காப்புரி்மகள	ஊைாக	விவ்சா	யிகள	ேயிர	
த்சய்வதற்கு	 தமான்சனபரா	 வாை்க	 வசூலிககி	
்றது.
	 இந்திை	அரசு,	அதன	வி்தகள	்சாரந்த	்சட்ை	
ங்க்்ள	 த்ளரத்தி	 தவளியிலிருந்து	 வி்தக்்ள	
இ்றககுமதி	 த்சய்வதற்கு	 வழித்சய்ை	 1988ஆம்	
ஆண்டு	 உலைக	 வங்கி	 நிரப்ேந்தித்தது.	 இதன	 பின	
ைபர	 இந்திைாவின	 வி்தகள	 வட்ைத்தினுள	
தமான்சனபரா	 நு்ைந்தது.	 விவ்சாயிகள	 தாபம	
உற்ேத்தி	த்சய்து	வந்த	வி்தகள	இப்போது	தமான	
்சனபராவிைது	 காப்புரி்ம	 ஆகிைது.	 விவ்சாயி	
களின	கைனகளும்	தற்தகா்லைகளும்	தேருகிை.
	 இதுவும்	 நவதாரா்ளவாதத்தின	 ஒரு	 தவளி	
ப்ோடுதான.

fhg;Gupik vd;Dk; jpUl;L
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	 ஜாரச	பி்ளாய்டின	மரணம்	உலைகம்	முழு	

வதிலும்	உள்ள	கறுப்பிை	மககள	அ்ைவ்ரயும்	
அதிரசசியில	ஆழ்த்தியுள்ளதாக	 காைா	 நாட்டின	
அதிேர	அகுபோ	அபைா	ததரிவித்துள்ளார.
	 இது	 ஒரு	 பமா்சமாை	 ேககத்்த	 நி்ை	
வுேடுத்தியுள்ளது.	இது	்சரிைாைது	அலலை.	அதமரி	
ககாவில	 உள்ள	 எங்கள	 உ்றவுகளின	 கடிைமாக	
பநரத்தில	 நாங்கள	 து்ண	 நிற்போம்.	 காைா	
மககளின	 ்சாரபில	 பி்ளாய்டின	 குடும்ேத்திற்கு	
எை	அனுதாேங்க்்ள	ததரிவித்துக	தகாளகிப்றன	
எை	அவர	பமலும்	ததரிவித்துள்ளார.

epwntwpia ehk; Vw;Wf;nfhs;sg; 
Nghtjpy;iy: Nghg; Mz;ltu; gpuhd;rp];

	 தவள்்ள	நி்றதவறி்ை	நாம்	எந்த	காரண	
த்்தக	தகாண்டும்	்சகித்துக	தகாள்ள	முடிைாது	எை	
பி்ளாயிட்ன	மரணம்	குறித்து	கருத்து	தத	ரிவித்துள்ள	
போப்	ஆண்ைவர	ததரிவித்துள்ளார.
	 தற்போது	அதமரிககாவில	நிகழ்ந்து	வரும்	
வனமு்்றகள	 சுைஅழிவு	 மற்றும்	 சுைபதாலவி	
ைாகும்	எை	அவர	பமலும்	ததரிவித்துள்ளார.

	 நாங்கள	 எலபலைாரும்	 அதமரிககாவில	
இைம்தேறும்	 ்சம்ேவங்க்்ள	 மிகுந்த	 அச்சத்து	
ைன	அவதானித்து	வருகினப்றாம்	எை	கபைடிை	
பிரதமர	 ஜஸ்டின	 ட்ரூபைா	 கைந்த	 வாரம்	 ததரி	
வித்துள்ளார.
	 அதமரிககாவில	 காவலது்்ற	 அதிகாரிக	

்ளால	 கறுப்பு	 இை	 அதமரிககராை	 பஜாரச	
பி்ளாய்ட்	 முைங்காலைால	 மிதித்து	 ேடுதகா்லை	
த்சய்ைப்ேட்ை்தத்	 ததாைரந்து	அதமரிககாவில	
தேரும்	 போராட்ைங்கள	 தவடித்துள்ளை.	 இந்த	
போராட்ைம்	அதமரிககாவில	ததாைரும்	நி்றதவ	
றிககு	எதிராை	போராட்ைமாக	மாறியுள்ளது.
	 இத்ைத்	ததாைரந்து	போராட்ைககாரரக	
ளுககு	 எதிராை	 கடு்மைாை	 நைவடிக்கக்்ள	
பமற்தகாள்ள	 வலியுறுத்தும்	 அதமரிகக	 அதிேர	
தைாைாலட்	 ரம்பிற்கு	 எதிராக	 அ்ைத்துலை	
மட்ைத்தில	விமர்சைங்கள	எழுந்துள்ளை.
	 இந்த	 நி்லையில	 கைைா	 பிரதமர	 அதம	
ரிகக	 அதிேரின	 நைவடிக்க்ை	 கடு	 ்மைாக	
விமரசித்துள்ளார.	 இது	 மகக்்ள	 ஒருங்கி்ண	
ப்ேதற்காை	பநரம்.	அவரகளின	குரலக்்ள	பகட்	
ேதற்காை	 பநரம்	 எை	 ட்ரூபைா	 பமலும்	 ததரி	
வித்துள்ளார.

mnkupf;fhtpy; ,lk;ngWk; rk;gtq;fis 
mr;rj;Jld; ghu;f;fpNwhk; - fdlh gpujku;

gpsha;bd; kuzk; cyfpy; cs;s fWg;gpd kf;fis 

mjpu;r;rpaila itj;Js;sJ: fhdh mjpgu;

gpsha;bd; kuzj;jpw;F gpupj;jhdpa 
gpujku; N[hd;rd; fz;ldk;

 அதமரிகக	 காவலது்்ற	 அதிகாரிக்ளால	
கறுப்பு	இை	அதமரிககராை	பஜாரச	பி்ளாய்ட்	ேடு	
தகா்லை	த்சய்ைப்ேட்ைதற்கு	பிரித்தானிை	பிரதமர	
தோரிஸ்	பஜான்சன	கண்ைைம்	ததரிவித்	துள்ளார.
	 அதமரிககாவில	உள்ள	அ்ைத்து	மாநிலை	
ங்களிலும்	காவலது்்றயிைரின	நைவடிக	்கககு	
எதிராக	 போரட்ைங்கள	 தவடித்துள்ள	 நி்லையில	
பிரித்தானிை	பிரதமர	இந்த	 போராட்ைம்	குறித்து	
முதல	 முதலைாக	 கருத்து	 ததரிவித்துள்ளது	 இங்கு	
குறிப்பிைத்தககது.

mnkupf;fhtpd; epwntwpf;F vjpuhf mzp jpuz;l cyfk;

epwntwp nfhLikahdJ - 
N[u;kd; mjpgu;

	 நி்றதவறி	 தகாடு்மைாைது	 எை	 அதம	
ரிககாவில	பஜாரச	பி்ளாய்ட்	ேடுதகா்லை	த்சய்ைப்ே	
ட்ைது	 ததாைரபில	 கருத்து	 ததரிவித்த	 பஜரமன	
அதிேர	ஏஞ்்சலைா	தமரகல	ததரிவித்துள்ளார.	
	 பி்ளாய்டின	 தகா்லை	 மிகவும்	 தகாடு்ம	
ைாைது.	 நி்றதவறி	 எனேதும்	 தகாடு்மைாைது.	
அதமரிகக	 அதிேரகளின	 அரசிைல	 அணுகுமு்்ற	
்சரச்்சைாை	ஒனறு	எை	அவர	பமலும்	ததரிவித்து	
ள்ளார.

	 அதமரிககாவின	 நி்றதவறிககு	 எதிராக	
உலைகம்	 முழுவதும்	 ேலை	 ஆயிரம்	 மககள	 பேர	
ணிக்்ள	 பமற்தகாண்டு	வருகின்றர.	அதமரிகக	
கறுப்பு	 இைத்்த	 ப்சரந்த	 பஜாரச	 பித்ளய்	 என	
ேவ்ர	 கைந்த	 மாதம்	 25	 ஆம்	 நாள	 அதமரிகக	
காவல	து்்றயிைர	நீதிககு	பு்றம்ோக	ேடுதகா்லை	
த்சய்ததற்கும்,	 கறுப்பிை	 மககளுககு	 எதிராக	
ததாைரந்து	அதமரிகக	 காவல	து்்றயிைர	 பமற்	
தகாண்டு	 வரும்	 வனமு்்றகளுககு	 எதிராகவும்	
உலைகம்	எங்கும்	மககள	அணி	திரண்டுள்ளைர.
	 அதமரிககாவில	 இைம்தேற்று	 வரும்	
வனமு்்றக்்ளத்	 ததாைரந்து	 23	 மாநிலைங்களில	
பதசிை	 ோதுகாப்பு	 ே்ையிை்ர	 அதமரிககா	
அரசு	கை்மயில	ஈடுேடுத்தியுள்ளது.
	 அதமரிககாவுககு	 தவளிபை	 ேலை	 நாடுக	
ளில	உள்ள	நகரங்களில	பேரணிகள	இைம்தேற்று	
வருகின்றது.

ெடஅசமரிக்கா - கைைா,	 தமகசிகபகா	 ஆகிை	
நாடுகளில	 தேரும்ளவில	 மககள	 கூடிைதுைன,	
நீதி	 இல்லை	 பைல	 அ்மதி	 இல்லை	 என்ற	
பகா்சத்்த	அவர	கள	எழுப்பியிருந்தைர.
ச�ன்அசமரிக்கா - பிபரசில	மற்றும்	ஆரஜனரீைா	
ஆகிை	 நாடுகளின	 நகரங்களில	 தேரும்ளவாை	
மககள	கூடியிருந்தைர.

ஐதைாப்பா -	 ஐபராப்பிை	 ஒனறிைத்தில	 உள்ள	
நாடுகளின	 நகரங்க்ளாை	 லைண்ைன,	 பேரலின,	

அம்ஸ்ரைாம்	ஆகிைவற்றில	அணிதிரண்ை	மககள	
பி்ளாய்டின	 மரணம்	 அதிகார	 துஸ்பிரபைாகம்	
என்ற	பகா்சங்க்்ள	எழுப்பியிருந்தைர.

ஆபிரிக்கா	-	்நயீரீைா,	தகனைா	ஆகிை	நாடுகளில	
பேரணிகள	இைம்தேற்்றதுைன,	 தகனைா,	 ததன	
ஆபிரிககா,	 தன்சானிைா,	 உகண்ைா,	 சிம்ோபே	
மற்றும்	 தகாங்பகா	 ஆகிை	 நாடுகளில	 உள்ள	
அதமரிகக	 தூதரகங்கள	 அறிக்கக்்ளயும்	 தவ	
ளியிட்டிருந்தை.

மததியகிழக்கு	 -	 தரல	 அவிவ,	 ்கோ	 மற்றும்	
கிைககு	தஜரு்சலைம்	ஆகிை	நகரங்களில	பேரணிகள	
இைம்தேற்றுள்ளை.

ஆசிய பசுபிக்	 -	 அவுஸ்திபரலிைா,	 நியூசிலைாந்து	
உட்ேை	 ேலை	 நகரங்களில	 பேரணிகள	 இைம்	
தேற்றுள்ளை.

mnkupf;fhtpd; epwntwpf;F vjpuhf 
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இவர் பககளில் வி்லஙகு
இவர் முகம் நி்லததில்
இவர் கழுததில் கால்கள்
இவர் "ஐயா"என்கிறார்
நால்வர் கணகளில்
்காப்ல்வறி துசவசம்
இவர் தணணீர் சகடடார்
இவர் கருபண சகடடார்
இவர் உயிர் பிச்பச சகடடார்
நால்வர் கணகளில்
்காப்ல்வறி துசவசம்
இவர் மூக்கில் இைததம்
இவர் தபசகளில் நடுக்கம்
இவர் உறுப்புகள் ை்லமிேக்க
இவர் அழுதார்…
"மூச்்சடுக்க முடியவில்ப்ல"
நால்வர் கணகளில்
்காப்ல்வறி துசவசம்
இவர் மீணடும் மீணடும்
ைன்னிைணடு தடபவகள்
"மூச்்சடுக்க முடியவில்ப்ல"
என்கிறார் ….
அவர் நால்வர் கணகளில்
்காப்ல்வறி துசவசம்

இவர் உடல் துவணடது
"மூச்பசைார்"
ஒரு அன்புள்ளம் ்கஞ்சியது
மருததுவர் ்கஞ்சினார்கள்
நால்வர் கணகளில்
்காப்ல்வறி துசவசம்
சுவாசம் அற்று
உறுப்புகள் கதற
உயிர் பிரிய
உடல் துவணடது
நால்வர் கணகளில்
்காப்ல்வறி துசவசம்
இவர் அம்மா என்றழுதார்
உயிர் ்காடுதத தாபய சதடி
ச�ார்ஜ் ஃபுசளாயிட உயிர் பிரிந்தது
நால்வர் கணகளில்
அந்த எடடு நிமிடஙகள்
்காப்ல்வறி துசவசம்
இவர் கறுப்ைர் ஆனதினால் இப்ைடி
நால்வபை காக்க
இைடபட நீதியிலிருந்து
விளக்கஙகள் வரும்.
அபமதி ்காள்ளுஙகள் ச�ார்ஜ்
ஆஙகி்லததில் -

S.Hashan’s Poems & Messages

,tu; fWg;gu; Mdjpdhy;. . .

 

எவவா்றாயினும்	 மட்ைகக்ளப்பு	 மாவட்ைத்தி்ை	
திட்ைமிட்ை	 குடிபைற்்றங்கள	 மூலைம்	 தமது	 தேரு	
ம்ோன்மயி்ை	உறுதிப்ேடுத்தும்	பவ்லைத்	திட்	
ைத்தி்ை	 சிங்க்ள	 பேரிைவாதம்	 நனகு	 திட்ைமி	
ட்ை	வ்கயில	முனதைடுத்து	வருகின்றது.
எதிரகாலைத்தில	 இப்ேகுதிக்்ள	 தமிைரகள	 ோது	
காகக	பவண்டுமாைால	இப்ேகுதிகளில	காலந்ை	
வ்ளரப்போர	 அலலைது	 தமிைரகள	 நிரந்தரமாக	
குடிபை்ற	 பவண்டிைது	 காலைத்தின	 கட்ைாைமாக	

நிற்கின்றது.	 இதற்காை	 நைவடிக்ககளும்	 வி்ர	
வாக	எடுககப்ேை	பவண்டிைது	அவசிைம்.
	 தமிைரகள	 தங்களின	 ஆயுதப்	 போராட்ம்	
மூலைம்	 ோதுகாத்த	 நிலைங்க்்ள	 இனறு	 இலைகுவில	
கேளீகரம்	த்சய்யும்	நைவடிக்கக்்ள	முனதைடுத்	
துள்ள	 நி்லையில	 அர்சாங்கத்திற்கு	 வககா்ளத்து	
வாங்கும்	 அரசிைலவாதிகள	 வககற்்ற	 நி்லையில	
நிற்ே்த	காண	முடிகின்றது.
	 எவவா்றாயினும்,	மட்ைகக்ளப்பு	மாவட்ைத்	
தின	 எல்லைகக்்ளப்	 ோதுகாப்ேதன	 மூலைபம	
கிைககு	 மாகாணத்தின	 தமிைரகளின	 இருப்பி்ை	
ோதுகாகக	 முடியும்.அவவாறு	 இலலைாவிட்ைால,	

வைகிைககு	 தமிைரகளின	 தாைகம்	 என்ற	 பேசசு	
இனனும்	ஐந்து	வருைங்களில	இலலைாமல	போகும்	
அோைம்	உள்ளது.	இந்த	நி்லையில	மட்ைகக்ளப்பு	
மாவட்ை	 தமிழ்	 ஊைகவிைலைா்ளர	 ஒனறிைம்,	 மட்	
ைகக்ளப்பு	மாவட்ை	சிவில	்சமூகங்களின	ஒனறிைம்	
எனேை	 இ்ணந்து	 இப்ேகுதியின	 தமிைரகள	
இருப்பு	அத்ை	ோதுகாப்ேதற்காை	வழிவ்ககள	
குறித்தாை	க்ள	ஆய்வுக்்ள	முனதை	டுத்து	வருகி	
ன்றது.	 எதிரகாலைத்தில	 அ்ைவரும்	 இது	 ததாை	
ரபில	 ஒனறித்து	 ேைணிகக	 பவண்டும்	 எை	 இக	
கட்டு்ரயின	ஊைாக	பவண்டுகினப்றன.

விழுஙகப்படுகி்றது   ... ச�ாடர்ச்சி...
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உலைக	இைற்்கச	சூைலத்	ததாகுதியில	மனிதன	
ஓர	 விலைங்கு	 எனே்த	 மனிதன	 ஏபைா	

ம்றந்து	 விடுகி்றான.	 அவவப்போது	 அவ்ைச	
சுற்றி	 நைககும்	 வ்றட்சி,	 தவள்ளப்தேருககு,	 மண்	
்சரிவு,	 ேனிச்சரிவு	போன்ற	ோரிை	சூைலிைல	மாற்	
்றங்களிைால	 ஏற்ேடும்	 வி்்ளவுக்ளால	 ‘சுை்லை	
ஞாைம்’	போலை	சிறிது	பநரம்	தன்ைச	சுற்றியி	ரு	
ககும்	 சூை்லைப்	 ேற்றிச	 சிறிது	 சிந்திககத்	 த்லைப்	
ேட்ைாலும்	 அவைது	 நா்ளாந்த	 இைந்திர	 வாழ்	
க்க	அவற்்்ற	இலைகுவில	ம்றககச	த்சய்து	விடும்.	
நவீை	 விஞ்ஞாை	 வ்ளரசசியின	 வி்்ளவுகளிதலைா	
ன்றாகிை	 அதிகரிககும்	 பவகத்தில	 அதிகரிககின்ற	
்சைத்ததா்கப்	 தேருககமும்,	 அச்சைத்	 ததா்க		
யின	 பத்வக்்ள	 பூரத்தி	 த்சய்வதற்காை	 நிலைம்,	

நீர,	 காடுகள,	 கனிைங்கள	 போன்ற	 அதிகரித்த	
வ்ளப்ேைனோடுகளும்,	 அவற்்றால	 ஏற்ேடும்	
குறு	 ங்காலை,	 நீண்ை	 காலை	 வி்்ளவுகளும்	 ஒட்டு	
தமாத்த	இவவுலைகத்்தபை	மீ்ளமுடிைாத	அழிவுப்	
ோ்தககு	இட்டுச	த்சலலுகின்றை	எனேது	தவள	
ளி்ைம்லை.	ஆைாலும்	மனித	இைத்தின	வ்ரை	
்்றைற்்ற	 சுைநலைப்	 போககு	 தம்்மச	 சுற்றியுள்ள	
சூைலைத்	 ததாகுதி்ைப்	 ேற்றிபைா,	 ்சக	 விலைங்கு	
க்்ள	 ேற்றிபைா	 சிந்திப்ே்த	முற்்றாககத்	 தடுத்து	
விடுகின்றது.

ச�ன்்ாசிய நாடுகளில் சுற்றுச் சூழலுக்கா் 
சநருக்கடிகள்:

	 பமலமத்திை,	 கீழ்மத்திை	 வருமாைங்கள	
தகாண்ை	ததற்காசிை	நாடுகளில	அதிகரித்து	வரும்	
்சைத்ததா்கயும்,	இந்திைா,	இலைங்்க,	வங்கபத்சம்,	
ோகிஸ்தான	 போன்ற	 நாடுகளில	 தேருத்து	 வருகி	
ன்ற	 நடுத்தர,	 மி்க	வருமாைங்கள	 தகாண்ை	மக	
கள	 ததா்கயும்	 அவரகளின	 குடியிருப்பு,	 ்சகதி	
நுகரவு,	 உ்ை,	 நீரிைல	 பத்வகள,	 ஆைம்ேர	
தோருட்கள	 போன்ற	 ேலவ்கத்	 பத்வகளின	
அதிகரிப்பும்	 அதைால	 ஏற்ேடுகின்ற	 காைழிப்பு,	
நகர	 மைமாககல,	 தேருந்	 ததருககள	 அ்மத்தல,	
அதிகரித்த	கட்டுமாைப்	ேணிகள,	நனனீர	நி்லைகள	
அழிவ்ைதல	 எனேை	 இருககின்ற	 இைற்்கச	
சூைல	 ததாகுதி்ை	 எனறுமிலலைாதவாறு	 அழிவுக	
குள்ளாககுகின்றை.	 முககிைமாக	 இந்திைா,	

இலைங்்க	 போன்ற	 நாடுகளிபலை	 அதிகரித்த	 காை	
ழிப்புச	 ்சம்ேவங்கள,	 நனனீர	 நி்லைகள	 தூரந்த்து	
போதல	 அலலைது	 குடியிருப்ோ்ளரக்ளால	 ஆககிர	
மிககப்ேைல	 எனேை	 காடுகள,	 நனனீர	 நி்லைகள	
எனேைவற்றில	காணப்ேடும்	ேலைவ்க	உயிரிைங்	
களின	 இைப்	 தேைரவுககும்,	 அழிவுககும்	 காரண	
மாகின்றை.

இைஙதகயின் சுற்றுச் சூழல்:
	 மிகச	 சிறிை	 தீவாை	 இலைங்்க்ைப்	
தோறுத்தவ்ரயிபலை	 மற்்்றை	 நாடுகள	 போல	
அங்கு	 காணப்ேடும்	 அதிகரித்த	 ்சைத்ததா்க	
வ்ளரசசியும்	 அதைால	 ஏற்ேடும்	 அதிகரித்த	 நிலைப்	
ோவ்ையும்	 அதன	 வ்ரைறுககப்ேட்ை	 நிலைப்	
ேரப்பில	அ்மந்த	காடுக்்ள	அதிக்ளவில	அழிவு	

ககுள்ளாககுகின்றை.	இதைால	 ேலை	 தாவர,	விலைங்	
கிைங்கள	அழிவுககுள்ளாகி,	 அங்குள்ள	 உயிரிைப்	
ேலவ்கத்	 தன்ம	 அருகி	 வருவ்தக	 காணக	
கூடிைதாகவிருககின்றது.	ஐககிை	நாடுகளின	உணவு	
விவ்சாை	நிறுவைத்	தகவலகளினேடி	1990	இபலை	2	.4	
மிலலிைன	த்ஹகைராகக	காணப்ேட்ை	காடுகளின	
ேரப்ே்ளவு	2010	இபலை	1.9	மிலலிைன	த்ஹகைராகக	
காணப்ேட்ைது	குறிப்பிைத்தகக	அம்்சமாகும்.

ெடகிழக்கு இைஙதகயின் நிதை:
	 இலைங்்கயின	 வைகிைககு	 மாகாணங்க	
ளில	 காடுகள	 கணி்சமாை	 ேங்்க	 வகிககின்றை.	
அபதபோலை	 ோரிை	 கு்ளங்கள	 போன்ற	 நனனீரநி	
்லைகள	ைாழ்ப்ோணம்	 தவிரந்த	கிளிதநாசசி,	வவு	
னிைா,	முல்லைத்தீவு,	மனைார,	திரும்லை,	மட்ைகக	
்ளப்பு	 போன்ற	 மாவட்ைங்களில	 அதிக்ளவு	 காண	
ப்ேடுகின்றை.	 2009	 இபலை	 ந்ைதேற்்ற	 ோரிை	
யுத்தம்	 காரணமாக	 வைமாகாணத்தின	 வனனிப்	
தேருநிலைப்ேரப்பில	 காடுகளுககுப்	 ோரிை	 ப்சதம்	
ஏற்ேட்ைது	 மட்டுமலலைாது	முனதைப்	 போதுமில	
லைாதவாறு	வைவிலைங்குகள	பேரழி	் வச	்சந்தித்தை.	
இதைால	தாவர	விலைங்குகளின	ேலவ்கத்தன்ம	
அங்கு	பகளவிககுறிைாகி	நிற்கி	ன்றது.

ெடகிழக்கில் விெ�ாய ச�யற்பாடுகள் இயற்தகச் 
சூழல் ச�ாகுதியில் ச�லுததும் �ாக்கம்:

	 ‘விவ்சாை	ேசு்மப்	புரட்சி’	என்ற்ைககப்ே	
ட்ை	காலைப்ேகுதிககு	முனபு	வைகிைககில	விவ்சாயி	
கள	 இைற்்கபைாதைானறித்த	 விவ்சாைத்்த	
பமற்தகாண்ைைர.	 காலைங்காலைமாக	 சுபத்சமாகப்	
தேருககிக	காத்து	வந்த	வி்தயிைங்கள	ேயிரக்ளா	
யிை,	 அத்பதாடு	 விலைங்குகள,	 தாவரங்களிலிருந்து	
தே்றப்ேட்ை	 கழிவுகளும்	 தாவரங்களுககு	 உரமா	
யிை.	 வைகிைககில	 மிக	 அதிக்ளவாை	 ஒருங்கி	
்ணந்த	 ேண்்ண	 மு்்ற்மகள	 ே்ைை	 காலை	
ங்களிபலை	 புைககத்திலிருந்தை.	 சூைபலைாதைானறி	

்ணந்த,	 நட்பிைல	 விவ்சாை	 மு்்ற்மகள	
்ககதகாள்ளப்ேட்ைை.	 ேசு்மப்	 புரட்சியின	
பினைர	அப்சதை	இர்சாைைங்கள	உரங்க்ளாகவும்,	
கிருமிநாசினிக்ளாகவும்	 விவ்சாைத்திபலை	 ேைனே	
ைத்	 ததாைங்கிை.	 விவ்சாயிகளின	 வி்்ளச்சல	
அதிகரித்தது.	 ஆைால	 விவ்சாை	 நிலைங்கள	 தமது	
இைற்்க்ை,	 கருவ்ளத்்த	 இைந்தை.	 நிலைங்கள	
அப்சதை	இர்சாைைங்க்்ள	மட்டுபம	ேதிலைளிககத்	
ததாைங்கிை.	ோரம்ேரிை	வி்தயிைங்கள	ோவ்ை	
யிலிருந்து	 அருகிை.	 புதிை	 புதிை	 கலைப்பிைங்கள	
அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்ைை.	 அ்வகளில	 பூசசி,	
பீ்ைகள	 தாககம்	 அதிகரிககபவ	 பூசசி,	 பீ்ை	
நாசினிகளின	ோவ்ை	எனறுமிலலைாதவாறு	அதிக	
ரிககத்	ததாைங்கிைது.

அதிகரித� உைஙகள், பீதடநாசினிகள் தபான்்ற 
அத��் இை�ாய்ஙகளின் பாெத்யால் 

ஏற்பட்ட விதளவுகள்:

	 அதிகரித்த	 அப்சதை	 இர்சாைைங்களின	
ோவ்ைைால	விவ்சாைம்	த்சய்கின்ற	மண்ணிபலை	
உள்ள	 நுண்ணங்கிகள,	 பூசசியிைங்கள,	 மண்புழு	
ககள,	 நத்்தகள	 மற்றும்	 ஊரும்	 விலைங்குகள	
அழிவ்ைைத்	 ததாைங்கிை.	 இதைால	 ப்சதைப்	
தோருட்கள	மண்ணிபலை	உககுவது	இலலைாததாழிக	
கப்ேட்ைது.	அத்பதாடு	அதிகரித்த	 பீ்ை	 நாசினிப்	
ோவ்ைைால	 நன்ம	 தரும்	 பூசசியிைங்க்ளாை	
தும்பிகள,	பலைடிபேட்	வண்டுகள,	மற்றும்	மகரந்தச	
ப்சரக்கககு	 முககிைமாை	 பதனீககள	 எனேை	
ோரிை	 அழி்வச	 ்சந்தித்தை.	 ஆக	 தமாத்தத்தில	
இைற்்க	விவ்சாைச	சூைற்த்றாகுதி	முற்்றாகக	குை	
ப்ேம்ைந்து	விட்ைது.
	 இ்தவிை	 இவ	 அப்சதை	 இர்சாைைங்கள	
கு்ளங்கள,	 கிணறுகள,	ஆறுகள	 போன்ற	 நனனீரநி	
்லைகளுைன	 கலைப்ேதால	 அது	 மனிதனுககும்	
ஏ்ைை	 விலைங்குகளுககும்	 மிகப்ோதிப்்ே	 ஏற்ே	
டுத்துகின்றை.	 உதாரணமாக	 வை	 இலைங்்கயிபலை	
அண்்மக	 காலைங்களில	அதிகரித்துள்ள	புற்றுபநா	
ய்கள,	சிறுநீரக	பநாய்கள,	பவ்ளாண்	விலைங்குகளின	
அதிகரித்த	 இ்றப்புககள	 எனேவற்்்றக	 குறிப்பிை	
லைாம்.
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களிைபம	 திரும்பி	 விட்ை	 அடிப்ே்ையில	 நாங்	
கள	 சுதந்திரமாைவரக்ளாக	 மாறியுளப்ளாம்	
எனே்த	 உலைகுககும்	 எலலைா	 மககளுககும்	
பிரகைைப்ேடுத்துகிப்றன.	 நாங்கள	 இந்த	 மககள	
ஆ்ண்ை	முழுமைதுைன	முழு	அ்ளவில	முன	
தைடுப்போம்”	 எனேபத	 அவரது	 தனைாட்சிப்	
பிரகைைம்.	 இதுபவ	 இனறு	 வ்ரைாை	 ஈைத்	
தமிைரகளின	 வாழ்வாதாரப்	 போராட்ைமாகத்	
ததாைரந்து	தகாண்டிருககி்றது.
 முடிவுதை:-	 64	 ஆண்டுக்ளாக	 ததாைரசசி	
ைாக	 உலைகின	 ததாலகுடிக்ளாை	 ஈைத்தமிைரகள	
இைஅழிப்புககும்	 கலைாச்சார	 இைஅழிப்புககும்	
உள்ளாகிக	 தகாண்டிருககும்	 ந்ைமு்்ற	 உண்	
்ம	 யி்ையும்	 அவரகளின	 இ்்ற்ம	 அவர	
களிைபம	 மீண்டுவிட்ை	 நி்லையில	 அவரகளின	
அரசிைல	 எதிரகாலைத்்த	 நிரணயிககும்	 அவரக	

ளின	 குடிதைாப்ேம்	 சுதந்திரமாை	 மு்்றயில	
நைத்தப்ேடுவததானப்ற	 ஈைத்தமிைரகளின	 உரி	
்ம	கள	மீட்ே்ைவதற்காை	ஒபர	வழி	எனே்த	
யும்,	 உலைதகங்கும்	 உள்ள	 தமிைரகள	 தங்கள	
தங்கள	 நாடுகளின	 மககளுககும்	 அர்சாங்கங்களு	
ககும்	அ்ைத்துலைக	அ்மப்புககளுககும்	எடுத்து	
்ரத்து	 ஈைத்தமிைரகளின	 உரி	 ்மக்்ள	 அவர	
கள	 மீட்தைடுகக	 உதவுவ்தத்	 தங்கள	 நா்ளாந்த	
வாழ்வின	ஒரு	அம்்சமாகக	கருதிச	த்சைற்ேடு	தல	
ஒனப்ற	 மாவீரர	 தோன	 சிவகுமாரன	 முத	 லைாக	
ஈைமண்ணில	 46	 ஆண்டுக்ளாகப்	 ேலலைாயிரக	
கணககில	 தங்கள	 இனனுயிரக்்ள	 ஈந்தவரகளுக	
காை	வீரவணககமாகவும்	ஈைமண்ணில	போராட்	
ைங்க்ளால	 உயிரிைந்த	 மககளுககாை	 உண்்ம	
ைாை	 மதிப்ேளிப்ோகவும்	வாழ்ந்து	 தகாண்டிருப்	
ேவரகளுககாை	 ோதுகாப்ோை	 அ்மதிைாை	
வாழ்வுககு	வழியுமாகவும்		அ்மயும்.

ஈழத�மிழர் உரிதமகள்  ... ச�ாடர்ச்சி...

கப்ேட்ைதில	இருந்து	அந்த	அநீதிககாை	நீதி்ைப்	
தே்ற	 ேனைாட்டுச	 ்சமூகத்திைம்	 நாம்	 ததாைரசசி	
ைாக	போராடி	வருகிப்றாம்.
	 நமகதகனறு	 உலைக	 அரங்கில	 ஆதரவு	
கரம்	 நீட்ைபவா	 குரல	 எழுப்ேபவா	 ஒருவரும்	
இலலைாத	 நி்லையில	 தனித்து	 விைப்ேட்ை	 ஒரு	
பதசிை	 இைத்தின	 மககள	 நாம்	 ததாைரசசிைாகப்	
போராடி	வருகிப்றாம்.	இசசூைலில	அவுஸ்பரலிை	
ோராளுமன்ற	 உறுப்பிைராை	 மாண்புமிகு	 ்ஹக	
தமகதைரபமாட்	 (Hugh	 McDermott)	 அவரகள	
நமககு	 ஆதரவாக	 ததாைரசசிைாக	 குரல	 எழுப்பி	
வருகி்றார.
	 அண்்மயில	 அங்கு	 ந்ைதேற்்ற	 பம	
18	 நி்ைபவந்தல	 நிகழ்வில	 ேங்பகற்று	 ஈைத்	
தில	 நைந்தது	 இைப்ேடுதகா்லை	 தான	 என்ற	
கருத்்த	 உறுதிேை	 ததரிவித்துள்ளார.	 உலைகின	
ேலை	 நாடுகளில	 ேலபவறு	 த்லைவரகள,	 மனித	
உரி்ம	 ஆரவலைரகள	 கூை	 இைப்ேடுதகா்லை	
எனறு	 ேதிவு	 த்சய்ை	 ேைப்ேடுகி்ற	 சூைலில	
தவறும்	போரக	குற்்றம்	 எனறு	பூசி	தமாழுகுகி்ற	
இக	 காலைககட்ைத்தில	 அங்கு	 நைந்தது	 இைப்ேடு	

தகா்லை	தான	எனறு	தமிைர	அலலைாத	ஒருவரினு	
்ைை	 குரல	 உலைக	 அரங்கில	 ஒலிப்ேது	 எனேது	
நமது	 போராட்ைத்திற்கு	 மிகவும்	 வலுசப்சரகக	
கூடிை	ஒன்றாகும்.	
	 ஆைால	 அவருககு	 அவுஸ்பரலிை	 மண்	
ணில	 வாழ்கி்ற	 சிங்க்ளரகள	 மட்டுமலலைாது	 ேல	
பவறு	நாடுகளில	வாழும்	சிங்க்ளரகளும்	எதிரப்பு	
ததரிவித்து,	 அவர	 தோய்	 த்சாலவதாகவும்	 அவ	
ரது	கருத்்த	ஏற்க	கூைாது	எனறும்	அவுஸ்பரலிை	
அரசுககு	 அழுத்தம்	 தகாடுத்து	 வருகி்றாரகள.	
எைபவ	ததாைரந்து	நமககாக	குரல	எழுப்பிவரும்	
அவுஸ்பரலிை	 நாைாளுமன்ற	உறுப்பிைர	மாண்பு	
மிகு	்ஹக	தமகதைரபமாட்	அவரகளுககு	எதிராக	
ேத்தாயிரத்திற்கும்	 பமற்ேட்பைார	 தங்களு்ைை	
கருத்்தப்	ேதிவு	த்சய்து	வருகி்றாரகள.
	 ஒனப்ற	 கால	 பகாடி	 சிங்க்ளவரகள	
10000ககும்	பமற்ேட்ை	்கதைழுத்துகள	என்றால	
ேதிமூனறு	பகாடி	தமிைரகள	எத்த்ை	இலைட்	்சம்	
்கதைழுத்துக்்ளப்	 தே்ற	 முடியும்	 எனே்த	
சிந்திகக	பவண்டும்,	ோதிப்புககு	உள்ளாககிை	வர	
கள	ஒனறி்ணந்து	நிற்கி்ற	போது	ோதிககப்ேட்ை	
மககள	 நாம்	 எவவ்ளவு	 பேதரழுசசிைாக	 ஒனறி	
்ணந்து	 நிற்க	 பவண்டும்	 எனே்த	 உங்களுககு	

நான	கூறி	உணரத்த	பவண்டிை	பத	்வயில்லை.
	 ஆைால	இசசூைலில	5000ககும்	கு்்றவாை	
ஆதரவு	 ்கதைழுத்துகப்ள	 தே்றப்ேட்டுள்ளது	
எனேது	 வருத்தமளிககி்றது.	 இககாதணாளி்ைப்	
ோரககின்ற	என	உைன	பி்றந்தாரகள,	என	உயிருக	
கும்	பமலைாை	உ்றவுகள	நீங்கள	அ்ைவரும்	்ஹக	
தமகதைரபமாட்	 அவரகளின	 கருத்்த	 வலுப்	
ேடுத்தும்	 பநாகபகாடு	உலைகம்	 தழுவி	முனதைடு	
ககப்ேடும்	 ்கதைழுத்து	 இைககத்தில	 அ்ை	
வரும்	ேங்பகற்று	் கதைழுத்திட்டு	பேரா	தர்வத்	
தரபவண்டும்.
	 ஈைத்	தாைகத்தில	நிகழ்த்தப்ேட்ைது	இைப்	
ேடுதகா்லை	 தான	 என்ற	 நம்மு்ைை	 கருத்்த	
உலைக	அரங்கில	ஒலிககச	த்சய்ை	இவருககு	ஆதரவு	
தகாடுப்ேதில	 தான	 மற்்றவரகளும்	 வலுப்சரகக	
வருவாரகள.	 அதைால	 ஒவதவாரு	 தமிழ்ப்	 பிள	
்்ளகளும்	தைவுகூரந்து	இ்த	ஒரு	தேரும்	தோறு	
ப்ோக	 பி்றவிக	 கைைாக	 எடுத்துக	 தகாண்டு	
இதில	 கவைதமடுத்து	 அவருககு	 ஆதரவாக	
்கதைழுத்திை	 பவண்டும்	 எனறு	 அனபோடு	
பவண்டுகிப்றன.

சிறீைஙகாவில்   ... ச�ாடர்ச்சி...

சிை விெ�ாயிகளின் சுயநைதத�ாடு கைந்� 
அத��் இை�ாய்ப் பாெத்:

	 இங்கு	நான	குறிப்பிடும்	சிலை	விவ்சாயிகள	
தமது	சுைநலைம்	ஒன்்ற	மட்டுபம	கருத்திற்தகாண்டு	
பினவரும்	 வழிகளிபலை	 தாம்	 வாழும்	 ்சமூகங்	
களுககுத்	 துபராகமி்ைககின்றாரகள.	 மரககறிக	
ளுககு	 பீ்ைநாசினிகள	 ததளித்தபின	 அப்பீ்ை	
நாசினிகள	 முற்்றாககச	 த்சைலிைககும்	 காலைம்	
மட்டும்	 தோறுத்திருககாது	 உைபைபை	 மரககறி	
க்்ள	்சந்்தப்ேடுத்துகி்றாரகள.	சிலை	விவ்சாயிகள	
்சந்்தப்ேடுத்தலுககு	 வ்சதிைாகத்	 தங்கள	
வி்்ளதோருட்களுககு	 பநரடிைாக	 இர்சாை	
ைத்்தப்	 பிரபைாகிககி்றாரகள.	 உதாரணமாக	
சிலை	 விவ்சாயிகள	 வா்ைககு்லைகள	 மரத்திலி	
ருககும்	 போபத	 அவற்றிககு	 யூரிைா	 கட்டிவிைல,	
மாங்காய்க்்ள,	 வா்ைககாய்க்்ள	 வி்ரவா	
கப்	 ேழுகக	 ்வப்ேதற்காக	 த்சைற்்க	 இர்சாை	
ைங்க்்ள	ஊசி	மூலைம்	ஏற்றுதல	எனேை.

எம்மக்களின் நிதைதப்றா் ொழ்வியலில் 
விெ�ாயச் சுற்றுச்சூழல் தபணல்:

	 இலைங்்கயின	 வைகிைககில	 யுத்தத்தால	
அழிவ்ைந்து,	நலிந்திருககும்	எம்	மககள	மீண்டும்	
ேலைத்துைன	மீண்தைைபவண்டின	எம்மககள	ஒவ	
தவாருவரும்	தாம்	வாழும்	சுற்றுசசூைலத்	ததாகுதி	
க்்ள	மிகுந்த	ஆபராககிைமாகவும்,,	மனித	நீண்ை	
காலை	வாழ்தகவுகபகற்்றதாகவும்	பேண	பவண்டிை	
கைப்ோட்டுககுரிைவராவாரகள.	 தாம்	 மட்டுமல	
லைாது	 தமது	 பிற்காலை	 ்சந்ததிகளும்	 நீடித்த	 நி்லை	
பே்றாை	ஆபராககிை	 வாழ்்வ	 வாை	 பவண்டின	

இ்தவிை	பவற்று	வழியில்லை.	இதிபலை	விவ்சாயி	
களின	ேங்கு	அ்ளப்ேரிைது.

விெ�ாயிகள் இயற்தகக்கு மீள்�ல்:
	 இலைங்்கயின	வைகிைககிலுள்ள	விவ்சாயி	
கள	தம்	்சக	மனிதரகளின	ஆபராககிைமாை	நி்லை	
பே்றாை	 வாழ்விைலில	 மட்டுமலலைாது,	 தம்	
வாழுகின்ற	 சூைலிபலை	 உள்ள	 உயிரிைங்களின	
ேலவ்கத்தன்ம்ை	 உறுதிப்ேடுத்துவதற்காை	
தாரமீகப்தோறுப்புககுட்ேட்டிருககி்றாரகள.		
இதற்குள்ள	 ஓபரதைாருவழி	 அப்சதை	 விவ்சாை	
த்்தப்	 ேடிப்ேடிைாகக	 ்கவிட்டு	 இைற்க்க	
பைாடி்ணந்த	 விவ்சாைத்துககு	 மீண்டு	 த்சலவ	
துதான.

உயிர் உைம், உயிர்ப்பீதடநாசினிப் பாெத்தய 
அதிகரித�ல்:

	 ‘உயிர	 உரங்கள’	 எனேை	 உககலகள,	 மற்	
றும்	 ேசுந்தாட்	 ே்ச்்ளக்்ளப்	 போலைலலைாது	 மிக	
நவீை	 மு்்றயிபலை	 தைாரிககப்ேடும்	 சிறுமணி	
கள	 போன்ற	 நுண்ணங்கிகள.	 இவற்்்றத்	 தாவ	
ரங்களுககு	 விசுறும்போது	 அ்வ	 தாவரங்களுக	
குத்	 பத்வைாை	 போஷ்ணச	 ்சத்துகக்்ள	
வைங்குகின்றை.	 அத்பதாடு	 இ்வ	 மனிதரகளுக	
கும்	 விலைங்குகளுககும்	 எத்தீங்குகளும்	 வி்்ள	
விககாத்வ.	 ்ரப்சாபிைம்,	 அ்சட்பைா	 ோகைர,	
அப்சாஸ்பிரிலலைம்,	சூபைா	பமாைாஸ்	ோகடீரிைா	
ககள,	நீலைப்ேச்்ச	அலகாககள,	அப்சாலைா	எனகி்ற	
ேனைம்	 எனேை	 இவற்றுள	 அைங்கும்.	 உயிர	
பீ்ை	 நாசினிகள	 ஏற்று	 வரும்போது	 பூசசிகளில	
பநாய்க்்ள	 உருவாககும்	 பூஞ்்சண	 வ்ககள,	
புழுவ்ககள,	மற்றும்	ேயிரித்திரம்,	தரட்டிதைான,	

பவப்தேண்்ண,	 மற்றும்	 தேற்ப்றாபமானஸ்	
போன்ற	 உயிர	 ப்சதை	இர்சாைைங்கள	 எனே்வ	
அைங்கும்.

ஒருஙகிதணந்� பணதணமுத்றப் பயன்பாடு:
	 நி்லைபே்றாை	விவ்சாைத்துககும்,	சுற்றுசசூ	
ைல	்சமநி்லை்ைப்	பேணலுககும்	ஒருங்கி்ணந்த	
ேண்்ணமு்்ற்மபை	 சி்றந்த	 தீரவாகும்.	 இவ	
வா்றாை	 ேண்்ணமு்்றகளிபலை	 விவ்சாயிகள	
தனிதைாரு	 ேயி்ரபைா	 அலலைது	 விலைங்்கபைா	
வருமாைத்துககு	 நம்பி	 இருககாமல,	 ேலவ்கப்	
ேயிரக்்ளயும்,	 விலைங்குக்்ளயும்	 ஒன்றாக	 வ்ளர	
ப்ேதன	 மூலைம்	 சி்றந்த	 சூைலிைற்	 ்சமநி்லை்ை	
உருவாகக	முடியும்.	 அத்பதாடு	அவரக்்ள	 நம்பி	
யிருககும்	 நுகரபவாரக்்ளயும்	 நீண்ை	 ஆபரா	
ககிைத்பதாடு	 மகிழ்சசிைாக	 வாழுவதற்கு	 உதவு	
வதாகவுமிருககும்.

சூழல் பாதுகாப்பில்  ... ச�ாடர்ச்சி...

தில	 தைது	 ஒரு	 ்க்ையும்	 ம்ைவியின	 ஒரு	
காலும்	 த்சைல	 இைந்த	 நி்லையில	 இைலைா்ம	
ைால	 தவிககும்	 இந்த	 தந்்த	 முறுகண்டி	
ஆலைைம்	அருபக	சிறிை	கச்சான	க்ைதைான்்ற	
நைாத்துவதன	 மூலைம்	 தைது	 குடும்ேத்தின	
வாழ்	 வாதாரத்்த	 பமற்தகாளகின்றார.	 ேட்ை	
காலிபலை	ேடும்	எனேது	போலை	 தைது	ம்ைவி	
ககு	புற்றுபநாய்	இருப்ேதாக	மருத்துவ	அறிக்க	
ததரிவிககி்றது.
சிறீலைங்கா	 இராணுவத்தின	 தகாடு்மகளின	
வி்்ளவாக	 கைந்த	 ேதிதைாரு	 ஆண்டுக்ளாக	
இரவில	 ேடுக்கககாகச	 த்சலகின்ற	 போது	
அனபுககுரிைவரகள	திரும்பி	வருவாரகள	என்ற	
நம்பிக்க	 காணப்ேடுகி்றது.	 இப்ேடித்தான	
ஒவதவாரு	நாளும்	எங்களில	ேலைருககு	ஆரம்ே	
மாகி்றது.	 தைது	 மூத்த	 மகன	 இராணுவத்தின	
எறிக்ணத்	தாககுதலில	தகாலலைப்ேை,	இ்்ளை	
மகன	 இராணுவத்தால	 வலிந்து	 காணாமல	
ஆககப்ேட்ை	அந்த	வலிகப்ளாடு	வாழும்	இந்த	
தந்்தயின	மைக	குமு்றல	போல	ஆயிரககணக	
காைவரகள	 இனனும்	 உ்ளநலைம்	 குனறி,	 பிடிப்	
ேற்்ற	வாழ்வில	ந்ைப்	பிணங்க்ளாக	நாட்க்்ள	
எண்ணி	தகாண்டிருககி்றாரகள.

நிலைவன	/	நிக்சன	ோலைா,
உ்ளவ்ளத்து்ண,

மற்றும்	உ்ளச்சமூகப்	ேணிைா்ளர.

அன்புக்குரியெர்கள்   ... ச�ாடர்ச்சி...
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அகற்றி	தமிழிருககு	மட்டுமாை	தமிழீைத்்த	உரு	
வாககும்	 எந்தவிதமாை	 ‘திட்டதமா’	 அலலைது	 ஒரு	
‘சகாள்தகதயா’ புலிகளிைம்	 எனறும்	 இருந்த	
தில்லை	 எனேது	 அ்ைவரும்	 அறிந்த	 உண்்ம.	
சிங்க்ள	ஆட்சிைா்ளரின	்சதிைால,	முஸ்லீ	ம்களுககும்	
தமிழ்	மககளுககும்	இ்ையில	பி்ள்வ	ஏற்ேடுத்த,	
ஜிகாத்	 என்ற	 ஆயுத	 குழு	 உருவாககப்ேட்ைது,	
மதககலைவரங்கள	 தூண்டி	 விைப்ேட்ைை.	 இந்த	
நி்லையில,	ைாழ்ப்ோணத்தில	உள்ள	சிலை	முஸ்லீம்	
வீடுகள,	க்ைகள	மற்றும்	மசூதிகளில	ஆயுதங்கள	
கண்டு	பிடிககப்ேட்ை்த	ததாைரந்து,	அங்கு	ந்ை	
தே்றவிருந்த	 தேரும்	 மதககலைவரத்்த	 தடுப்ேதற்	
காபவ	முஸ்லீம்கள	தற்காலிகமாக	தவளிபைற்்றப்	
ேட்ைைர.	 அந்த	 சூழ்நி்லையில,	 அவவா்றாை	
ஒரு	 தந்திபராோைமாை	 முடி்வ	 எடுகக	 புலிகள	
நிரப்ேந்திககப்ேட்ைைர.	 இந்த	 ்சமபைாசித	 முடி	
வால	தேரும்ததா்கைாை	உயிர	மற்றும்	உை்ம	
ப்சதங்கள	 தவிரககப்ேட்ைை	 எனே்த	 அறிவாளி	
கள	மட்டுபம	உணரவாரகள.
ைாகைர	 ஞாை	 ்சங்கரலிங்கம்	 தைது	 கட்டு்ரயில	
்சரிைாக	 சுட்டிககாட்டிைேடி,	 முஸ்லீம்களுககுச	
த்சாந்தமாை	 த்சாத்துகக்்ள	 தமிைரகள	 ஆககிரமி	
ககபவா	அலலைது	ேைனேடுத்தபவா	புலிகள	அனும	
திககவில்லை.	 பமலும்	 அ்வ	 யுத்த	 நிறுத்தத்தின	
போது	 திரும்பி	 வந்த	 முஸ்லீம்	 உரி்மைா்ளரகளி	
ைம்	புலிக்ளால	ோதுகாப்ோக	திருப்பி	்கைளிககப்	
ேட்ைை.
	 13	 ஏப்ரல	 2002	 அனறு,	 தமிழ்த்	 பதசிைத்	
த்லைவர	திரு	பிரோகரன	 த்லை்மயில	கிளிதநா	
சசியில	விடுத்லைப்	 புலிகள	 ஒரு	கூட்ைத்்த	 நை	
த்திைர.	 இந்த	 ்சந்திப்பு	 தமிழ்	 மற்றும்	 முஸ்லீம்	
்சமூகங்களுககி்ையில	 உைனோட்்ை	 ஏற்ேடுத்	
தும்	 வ்கயில	 அ்மந்தது.	 இதில	 முஸ்லீம்		
காங்கிரஸ்	 த்லைவர	 திரு	 ரவூூஃப்	 ்ஹககீம்,	 திரு	
அதாவுலலைா,	திரு	உத்துமபலைபே,	திரு	தமாஹிதீன	
அப்துல	பகைர,	திரு	ேஸீர	த்சகு	தாவூத்,	திரு	மசூர	
நூரதீன	மற்றும்	திரு	மசூர	தமௌலைாைா	ஆகிபைார	
கலைந்து	தகாண்ைைர.
	 புலிகளின	்சாரபில	அரசிைல	ஆபலைா்சகர	திரு	
அனரன	 ோலைசிங்கம்,	 அரசிைல	 து்்றத்	 த்லைவர	
திரு	சு.ே.	தமிழ்த்சலவன	மற்றும்	விடுத்லைப்	புலி	
களின	 மாவட்ைத்	 த்ளேதிகள	 ஆகிபைார	 கலைந்து	
தகாண்ைைர.	இரு	தரப்பிைருககும்	இ்ையிலைாை	
பேசசுவாரத்்தக்்ளத்	 ததாைரந்து,	 விடுத்லைப்	
புலிகள	 ்சாரபில	திரு	அனரன	ோலைசிங்கம்	கருத்து	
ததரிவிக்கயில,	 “கடந்� காைததில் நடந்�ெற்று 
க்காக நான் முஸ்லீம் மக்களிடம் மன்னிப்பு தகட் 
தடன். கடந்� காைததில் நடந்�த� ம்றந்துவிட 
தெணடும். அெர்களுடன் தபசி அெர்களின் பிைச் 
சித்கதள தீர்க்கவும் நாஙகள் �யாைாக இருக் 
கித்றாம்”	 எனறு	 குறிப்பிைது	 மட்டுமலலைாமல,	
வைககில	முஸ்லீம்கள	தங்கள	வீடுகளுககு	திரும்ே	
லைாம்	எனறு	உறுதிைளித்தைர.
	 இது	 மட்டுமனறி, “�மிழ் �ாயகமும் ெட 
கிழக்கில் உள்ள �மிழ் பிைத��ஙகளும் முஸ் லீம் 
மக்களுக்கும் ச�ாந்�மா்து” எனறும்	அவர	வலியு	
றுத்திைார.	 இத்ை	 ஏற்றுகதகாண்ை	 முஸ்	 லீம்	
த்லைவர	திரு	்ஹககீம்,	முஸ்லீம்	மககள	புலிக்்ள	
மனனிகக	தைாராக	இருப்ேதாக	கூறி	ைார.
	 இது	 புலிகள	 எந்த	 விதத்திலும்	 முஸ்லீம்	
மககளுககு	 எதிராைவரகள	 அலலை	 எனே்தயும்,	
அவரகளின	 தேருந்தன்ம்ையும்	 எடுத்துக	
காட்டுகி்றது.	 ஆைால,	 தைது	 த்சாந்த	 சுைநலை	 கார	
ணங்களுககாக	 ே்ைை	 காைங்க்்ள	 கி்ளறி,	 தமிழ்	
மற்றும்	 முஸ்லீம்	 ்சமூகங்களி்ைபை	 மீண்டும்	
தவறுப்்ேத்	தூண்டுவது	திரு	சுமந்திரனின	க்ை	
தகட்ை	த்சைற்ோடு	அலலைவா?
	 திரு	 சுமந்திரனுககு	 ்சரவபத்ச	 ்சட்ைத்்தப்	
ேற்றிை	இம்மிை்ளவு	அறிவு	இருந்திருந்தால	கூை,	
1990இல	 இைம்தேற்்ற	 முஸ்லீம்	 தவளிபைற்்றம்	
எந்த	வ்கயிலும்		‘இை	சுத்திகரிப்பு’	என்ற	வ்ரை	
்்றயில	அைங்காது	எனே்த	அவர	உணரந்திருப்	

ோர.	பமலும்		முஸ்லீம்	த்லைவரகள	கூை	நைந்தவ	
ற்்்ற	ம்றந்து	முனபை்ற	முடிவு	த்சய்துள்ள	போதும்,	
திரு	 சுமந்திரன	முஸ்லீம்	 ்சமூகத்தின	வாககுக்்ள	
தேறுவதற்காக,	 அவரக்்ள	 தவ்றாக	 வழிநைத்த	
முைலவது	மிகவும்	அருவருப்ோைது.
	 டி்சம்ேர	 2015	 இல	 திரு.	 சுமந்திரன	 தஜனீ	
வாவுககுச	 த்சனறு	 ஐ.நா	 மனித	 உரி்மகள	 பேர	
்வயில	 உ்ரைாற்றும்	 போது,	 “இைஙதகயில் 
நதடசபற்்ற இறுதி யுத�ததில் அை� பதடகள் 
�ர்ெத�� அளவில் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட ெதைய 
த்றகளின்படிதய நடந்து சகாணட் என்றும் அஙகு 
�மிழ் இ்ப்படுசகாதை நடக்கவில்தை” எனறும்	
ததரிவித்ததாக	ைாகைர	எஸ்.	ஐ.	கீததோனகலைன	Co-
lombo	telegraph			ேத்திரி்கயில	எழுதியுள்ளார.
	 இலைங்்கயில	நைப்ேது	ஒரு	இைப்ேடுதகா	
்லைதான	 எனே்த	 முதலமுதலைாக,	 டி்சம்ேர	
1997இல	 லைண்ைனில	 இைங்கும்	 தமிைர	 தகவல	
்மைம்	(TIC)	பிரகைைம்	த்சய்திருந்தது.	Dr.Lutz	Oett			
என்ற	பஜரமன	நாட்்ைச	ப்சரந்த,	தற்போது	SOAS	
University	 of	London	இல	விரிவு்ரைாற்றும்,	பிரேலை	
்சட்ை	வலலுைர	 பமற்தகாண்ை	ஆய்வுகளின	அடி	
ப்ே்ையிபலைபை	 தமிைர	 தகவல	 ்மைம்	 “The	
International	 Crime	 of	 Genocide:	 The	 case	 of	 the	 Tam-
il	 People	 in	 Sri	 Lanka”	 என்ற	 இந்த	 அறிக்க்ை	
தவளியிட்டிருந்தது.	 அதுமட்டுமினறி	 2009ககு	
பினைர	 	 Professor	 Francis	 A	 Boyle,	 Professor	 Ramu	
Manivannan,	Professor	M.	Somaraja,	Bruce	Fein,	Lee	Rhi-
annon,	 Deirdre	 Mc	 Connell	 	 போன்ற	உலைகின	 த்லை	
சி்றந்த	 ்சரவபத்ச	 ்சட்ை	 வலலுைரகளின	 கி்ைத்த	
ஆதாரங்க்்ள	ஆைமாக	ஆராய்ந்து,	தமது	ஆய்வறி	
க்ககள	மூலைம்	இது	இைப்ேடுதகா்லை	தான	எை	
உறுதிைாக	ததரிவித்துள்ளாரகள.
	 இது	 மட்டுமனறி,	 பஜரமனியில	 ந்ை	
தேற்்ற	 இலைங்்கயின	 நிரந்தர	 மககள	 தீரப்ோை	
த்தின	 (Permanent	 People’s	 Tribunal)	 தேரும்	 புகழ்	
வாய்ந்த	ேனனிரு	நீதிேதிகள	தகாண்ை	குழு,	ஆதா	
ரங்க்்ளயும்	 ்சாட்சிக்்ளயும்	 ேலை	 நாட்க்ளாக	
பகட்டு	 ஆராய்ந்து,	 அவற்றின	 அடிப்ே்ையில,	
இலைங்்கயில	ந்ைதேற்்றது	மற்றும்	ந்ை	தேற்	
றுக	 தகாண்டிருப்ேது	 இைப்	 ேடுதகா்லை	 தான	
எனறு	 ஐைம்	 ததளிவு்ற	 தீரப்பு	 வைங்கியுள்ளைர.	
இந்த	 தீரப்ோைம்	 ்சரவபத்ச	 உரி்மகள	 மற்றும்	
விடுத்லைககாை	 மககள	 அ்மப்பு	 உதவியுைன	
நைத்தப்	 ேடுகி்றது.	 இவ	 அ்மப்பு	 1979	 இல	
இத்தாலியில	 உருவாககப்ேட்ைது.	 இதில	 ஐந்து	
பநாேல	ேரிசு	தேற்்ற	அறிஞரகள	உட்ேை	31	நாட்டு	
்சமூக	 த்லைவரகள	 அங்கம்	 வகிககின்றைர.	 இந்த	
அ்மப்பு	விைட்ைாம்	மீதாை	 தீரப்ோைம்(1966-67)	
மற்	றும்	இலைத்தீன	அதமரிககா	்சரவாதிகாரம்	(1974-
1976)	போன்றவிைைங்க்்ள	்கைாண்டுள்ளது.
	 இ்வ	 ததாைரோக	 திரு	 சுமந்திரன	
அறிைவில்லை	போலும்.	இறுதி	யுத்தத்தில	நைந்த	
இைப்ேடுதகா்லைககாை	 போதிை	 ஆதாரங்களு	
ைன	 வணபிதா	 இராைப்பு	 பைா்சப்பு	 ஆண்ை்க			
Stephen	 Rapp	 என்ற	 அதமரிகக	 தூதருககு	 புரிை	
்வத்தார.	அத்ைககூை	திரு	 சுமந்திரன	அறிைவி	
ல்லைைா?
	 இலைங்்கயில	நைந்தது	இைப்ேடுதகா்லை	
அலலை	 எனறு	 முனபு	 வாதிட்டு	 வந்த	 திரு	 சுமந்	
திரன,	 தற்போது,	 ்சற்று	 நழுவி,	 தற்போது	 “இைங 
தகயில் நடந்�து இ்ப்படுசகாதை�ான் எ் 
�ர்ெத��ததிடம் உறுதிப்படுத� எம்மிடம் இன்று 
தபாதிய �ாட்சிகள் இல்தை. எ்தெ எதிர் காைத 
தில் அத� நிரூபிக்கும் ெதை அத� இ்ப் படு 
சகாதை என்று கூ்றக்கூடாது”	எனறு	புலைம்	தேைர	
தமிழ்	 ்சமூகத்திைம்	 க்த	 விட்டு	 வருகி்றார.	 வை	
ககு	 மாகாண	 ்ச்ே	 இைப்ேடு	 தகா்லை	 தீரமாை	
த்்த	 தகாண்டு	 வந்த	 போது,	 தான	 எதிரத்ததற்	
காை	 காரணம்,	 அந்த	 பகாரிக்க்ை	 ்சரவபத்ச	
நீதிமன்றம்	 அலலைது	 யு.என.எச.ஆர.சி	 நிராகரிப்	
ே்த	 தான	 விரும்ேவில்லை	 எனேதுதான	 எைக	
கூறி	வருகி்றார.
	 த்சப்ைம்ேர	 2015	 இல	 தஜனீவாவில	 திரு	
லைதன	சுந்தரலிங்கம்	இவ்ர	பேட்டி	கண்ைபோது,	
திரு	 சுமந்திரன	வைககு	 மாகாண	 ்ச்ே	 தீரமாைம்	

ஒரு ‘முட்டாள்�்மா் நடெடிக்தக’	 எனறும்	
கூறிைார.	 முனைாள	 முதலை்மச்சர	 நீதிைர்சர	 விக	
பைஸ்வரன	தைது	ஆபலைா்ச்ை்ை	எதிரத்து	அந்த	
தீரமாைத்்த	 நி்்றபவற்றி	 இைப்ேடுதகா்லை	
வி்சார்ணககாை	கத்வ	மூடிவிட்ைதாக	பமலும்	
ததரிவித்தார.	 நீதிைர்சர	 விகபைஸ்வரன	 தன்ை	
விை	 ்சட்ைத்து்்றயில	 எத்த்ைேடி	 சி்றந்தவர	
எனே்தககூை	திரு	சுமந்திரன	ம்றந்து	விட்ைார.
	 DAN	ததா்லைககாட்சி	பநரகாணலில	பகள	
விகளுககு	 ேதிலைளித்த	 போது,	 திரு	 சுமந்திரன,	
இலைங்்கயில	 நைந்த	 போரககுற்்றங்கள	 ததாைர	
ோை	 ்சரவபத்ச	வி்சார்ண	முழு்மைாக	நி்்றவ	
்ைந்துள்ளதாகவும்,	16	நவம்ேர	2015	அனறு	தஜனீ	
வாவில	 தவளியிட்ை	 251	 ேகக	 அறிக்க	 ஒரு	
முழு்மைாை	 மற்றும்	 விரிவாை	 ஆவணமாகும்	
எனறும்	 அப்ேட்ைமாக	 தோய்யு்ரத்தார.	 முதலைா	
வதாக,	 இந்த	 அறிக்க	 முழு்மைைாைது	
அலலை	 எனே்த	 திரு	 சுமந்திரன	 புரிந்து	 தகாள்ள	
பவண்டும்.	ஏதைனில	இது	தேப்ரவரி	2002	முதல	
நவம்ேர	 2011	வ்ர	மட்டுமாை	விைைங்க்்ளபை	
உள்ளைககியுள்ளது.	 இரண்ைாவதாக,	 இவர	 கூறு	
வது	 போலை	 இந்த	 அறிக்கைாைது	 யுத்த	 குற்்றங்	
கள	இ்ைககப்ேட்ை்த	உறுதி	த்சய்கின்ற	போதி	
லும்,	 நைந்தது	 இைப்ேடுதகா்லை	 எனே்த	
உறுதிப்ேடுத்த	 போதுமாை	 ஆதாரம்	 இல்லை	
எனறு	எந்த	இைத்திலும்	ததரிவிககவில்லை.	இது	
போலைபவ,	 ஐ.நா.	 மனித	 உரி்ம	 ்ச்ேயின	 முன	
ைாள	 ஆ்ணைா்ளர,	 இ்ளவர்சர	 ்சாயிட்	 அவரக	
ளிைம்	 ேத்திரி்கைா்ளரகள	 பகட்ை	 போது,	
அவரும்	 நைந்தது	 இைப்ேடுதகா்லை	 எனே்த	
உறுதிப்ேடுத்த	 போதுமாை	 ஆதாரம்	 இல்லை	
எனறு	 ேதிலைளித்ததாக	 த்சாலவது	 முற்றிலும்	
தோய்ைாைது.	 இவவா்றாை	 ஒரு	 ்சம்ேவம்	 இைம்	
தேற்்றதற்காை	ேதிவுகள	எங்கும;	இல்லை.
	 அபத	பநரகாணலில,	திரு	சுமந்திரன,	தான	
தமிைரக்்ள	ஆதரிககும்	ேலை	்சட்ை	நிபுணரகளு	ைன	
பேசிைதாகவும்,	‘அெர்கள் அத்ெரும்’	இைப்	ேடு	
தகா்லை்ை	 நிரூபிகக	 போதுமாை	 ஆதாரங்கள	
இல்லை	எனறு	அறிவுறுத்திைர	எனறும்	கூறிைார.	
ஆைால	 எந்ததவாரு	 நிபுண்ரயும்	 அவரால	
தேைர	 குறிப்பிை	முடிைவில்லை	 எனேது	அவரது	
கூற்றில	 எந்த	 உண்்மத்	 தன்மயும்	 இல்லை	
எனே்தபை	 காட்டுகி்றது.	 அவரது	 பநர்மைற்்ற	
தன்ம்ையும்,	 தமிழ்	 ்சமூகத்்த	 முட்ைா்ளாக	
கும்	 தி்ற்ையும்	 நிரூபிகக	 இந்த	 உண்்மகள	
போதுமாை்வ.
	 விடுத்லைப்	புலிகள	போரக	குற்்றங்க்்ளச	
த்சய்த்த	 ஒப்புக	 தகாள்ளத்	 தைாராக	 இருப்ே	
தாக	2019	ஜைவரியில	திரு	சுமந்திரன	நாைாளுமன	
்றத்தில	ததரிவித்தார.	 “இராணுவம்	மற்றும்	விடுத	
்லைப்	 புலிகள	 இரண்டும்	 போரக	 குற்்றங்க்்ளச	
த்சய்ததாக	 அ்ைத்து	 ்சரவபத்ச	 அறிக்ககளும்	
மிகத்	 ததளிவாகக	 கூறுகின்றை”	 எனறும்	 அவர	
மீண்டும்	 மீண்டும்	 கூறுகி்றார.	 ஆைால,	 ஐ.நா.
வின	 OISL	 அறிக்கயில;	 “இைஙதக அை� பதட 
களால் �மிழ் சபணகள் மட்டுமன்றி ஆணகளும் 
மிகக்சகாடுைமா் பாலியல் சிததிைெத�க்கு உள் 
ளாக்கப்பட்டு ெருெ�த் இந்� வி�ாைதண உறு 
திப்படுததியிருப்பது மிகவும் ெருத�மா்து. அதது 
டன் பாலியல் சிததிைெத� ச�ாடர்ந்து ெருெது 
மிகவும் அதிர்ச்சி �ருகி்றது. விடு�தைப்புலிகள் 
பாலியல் சிததிைெத�களில் ஈடுபட்டதுக்கா் எந்� 
வி�மா் �கெலும் எமக்கு கிதடக்கவில்தை”	என	
றும்	ததளிவாக	குறிப்பிைப்ேட்டு	ள்ளது.
	 இந்த	அறிக்க்ை	தான	நனகு	அறிந்திருப்	
ேதாக	 கூறிவரும்	 திரு	 சுமந்திரன,	 பமபலை	 உள்ள	
முககிை	 தகவ்லை	 திட்ைமிட்டு	 இருட்ைடிப்பு	
த்சய்து	வருவது	அவர	 தைது	 த்சாந்த	 தமிழ்	 ்சமூக	
த்திற்பக	த்சய்யும்	துபராகம்	அலலைமல	பவறு	எது	
வாக	இருககும்.

ச�ாடரும்...

சுமந்திைன் கட்சி்    ... ச�ாடர்ச்சி...


