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 உலகில் தமிழ் 
ம�ொழி மிகத் 
ம த ொ ன ் � ய ொ 
ன து எ ன ்ப து 
ம த ொ ட ர ்ப ொ க 
்பலரும் ஆய்வு 
மெய்து  வருகின 

றனர. இந்தியொ, தமிழ்்ொட்டிலுள்ள, தமிழ் ம�ொழி 
ஆய்வொ்ளரும் எழுத்தொ்ளரு�ொன மு்னவர திரு 
கு. அரசெந்திரன அவரகள, தமிழ் ம�ொழி ஆய்வு 
மெய்து வரு்பவரொவொர. இவரின தமிழ் ம�ொழி 
ஆய்வு  மதொடர்பொன ஒனறுகூடல்கள எதிரவரும் 
கொலஙகளில் ச�றமகொள்ளப்படவுள்ளன. 
 முதல் கட்ட�ொக ஐசரொபபிய ம�ொழிகளுக் 
கும் தமிழ் ம�ொழிக்கும் இ்டயிலொன உறவுகள 
்பறறிய ஆய்வுக்்ள ச�றமகொள்ளவுள்ளொர. இதன 
மூலம் உலகில் உள்ள ம�ொழிகளுடன தமிழ் 
ம�ொழியும் வ்ளரச்சி ம்பறும் என்பதுடன, அது 
உலகில் ்பலரொலும் ் கயொ்ளப்படும் என்பதொலுச� 
அவர இந்த ஆய்்வ ச�றமகொள்ளவுள்ளொர. 

 அவரின இந்த ஆய்வுகளுக்கு தமிழ் ம�ொழி 
ஆரவலரகள, புலம்ம்பயர தமிழ் உறவுகளின ஆத 
ரவு இனறிய்�யொதது ஆகும். புலம்ம்பயர தமிழ் 
�க்க்ளொசலசய தமிழ் ம�ொழி்ய உலகறியச் 
மெய்யலொம் என்பது உண்�யும் அவரின சிந்த 
்னயு�ொகும். 
 இந்த ஒனறுகூடல், கொம�ொளி ஒனறு 
கூடலொக அ்�யவுள்ளது. இதில் தமிழ் ஆரவலர 
கள கலந்து மகொள்ளலொம் எனறு அறிவிக்கப்பட்டு 
ள்ளது. இதறகொன ஆயத்தஙகள ச�றமகொள்ளப 
்பட்டு வரப்படுகினறது. 45 நிமிடஙகள ஒரு மெொல் 
்பறறிய ஆய்வு ்்டம்பறும் எனவும், அடுத்த 45 
நிமிடஙகள அந்த மெொல் ்பறறிய ெந்சதகஙகளுக்கு 
மு்னவர கு. அரசெந்திரன அவரகள வி்ளக்கம் 
அளிப்பொர எனறும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 நிகழ்ச்சி ஒருஙகி்�பபு ்பறறிய 
கொம�ொளி ஒனறுகூடல் ச்றறு(27) ் ்டம்பறறது. 
இந்த ஒனறுகூடலில் ்பல ்ொடுகளிலிருந்தும் தமிழ் 
ஆரவலரகள ்பலர கலந்து மகொணடனர.

jkpo; nkhop Ma;T gw;wpa xd;W$ly;

அம�ரிக்கொவில் உள்ள ெட்டவொ்ளரொன கிமரக் 
சடொசி மரனட்  �றறும் கணிதத் து்ற நிபு�ர  
சேெனமில்லர ஆகிசயொர அம�ரிக்கொ கொவல் 
து்ற யினர ச�றமகொணட வனமு்றகள 
மதொடர்பொன 780 கொம�ொளிக்்ள கடந்த 16 ஆம் 
்ொள மவளியிட் டிருந்தனர.
 

இலங்கயுடன ச�றமகொணட மிசலனியம் 
ெலஞ் உடன்பொடு மதொடர்பொன நிதி உதவி எதுவும் 
இதுவ்ர இலங்கக்கு வழஙகப்படவில்்ல 
எனவும், அந்த விவகொரத்்த தறச்பொ்தய இல 
ங்க அரசு அரசியல் �யப்படுத்தி வருவதொகவும் 
அம�ரிக்கொ மதரிவித்துள்ளது.
 இது மதொடரபில் மகொழும்பில் உள்ள 
அம�ரிக்கத் தூதரகம் ச்றறு (27) மதரிவித்துள்ள 

தொவது:
 480 மில்லியன மடொலரகள ம்பறு�தியொன 
இந்த உடன்பொட்டின நிதி இதுவ்ர இலங்க 
அரசுக்கு வழஙகப்படவில்்ல. ஆனொல் இல 
ங்க அரசு அத்ன அரசியல் விவகொர�ொக்கி வரு 
கினறது. ்ொம் இந்த நிதி்ய 30 ்ொடுகளுக்கு 37 
தட்வகளுக்கு ச�ல் வழஙகியிருக்கினசறொம்.
 எனினும் இந்த நிதி்ய ஏற்பதும், �றுப 
்பதும் இலங்க்ய ம்பொறுத்தது என அது ச�லும் 
மதரிவித்துள்ளது.
 இதனி்டசய, இந்த உடன்பொடு மதொடர 
பில் விெொர்�க்்ள ச�றமகொளவதறகொக 
இலங்க அரெ த்லவர சகொத்த்பொயொ ரொே்பக்ெொ 
அ்�த்துள்ள குழுவனது இரணடு தட்வகள 
தலொ 7.4 �றறும் 2.6 மில்லியன மடொலரகள நிதி்ய 
அம�ரிக்கொ வழஙகியுள்ள தொகவும் எனினும் அது 

kpNydpak; epjp njhlu;gpy; mnkupf;fh - ,yq;if ,ilapy; Nkhjy;

mnkupf;fhtpy; cs;ehl;Lg; Nghu; 
kfpo;r;rpapy; rpq;fs Clfk;

 இலங்கயில் இடம்ம்பறற ச்பொரில் 
ச்பொரக் குறறஙக்்ள ச�றமகொணட அ்னவரும் 
விெொர்�க்கு உட்்படுத்தப்பட சவணடும் என 
ஐக்கிய ்ொடுகள ெ்்பயின �னித உரி்�கள 
ஆ்�க்குழுவின த்லவர மிசெல் ்பெமலற 
மதரிவித்துள்ளொர.
 இது மதொடரபில் அவர தனது ெமூக 
வ்லத்த்ளத்தில் ச�லும் மதரிவித்துள்ளதொவது:
 விடுத்லபபுலிகள அ்�பபின முன 
னொள உறுபபினரும், இலங்க அரசின அ்�ச்ெ 
ரொக ்பணியொறறியவரு�ொன கரு�ொ மீதொன குறறச் 
ெொட்டுக்க்்ள ்ொம் கருத்தில் மகொணடுளச்ளொம். 
சிறொர ்ப்ட செரபபு �றறும் ச்பொரக் குறறஙகள 
மதொடரபில் அவர விெொர்� மெய்யப்பட 
சவணடும்.  
 இந்த விதி இலங்கயில் உள்ள அ்னவ 
ருக்கும் ம்பொருந்தும் என அவர ச�லும் மதரிவித் 
துள்ளொர.

,yq;ifapy; Nghu;f; Fw;wq;fis 

Nkw;nfhz;ltu;fs; kPJ tprhuiz Ntz;Lk; - I.eh

 உலக ்ொடுக்்ள 
ம த ொ ட ர ந் து அ ச் சு று த் தி 
வ ரு ம் ச க ொ வி ட் - 1 9 
ச்ொயின தொக்கதினொல் 
இதுவ்ரயில் 500,539 
ச்பர உயிரிழந்துள்ளனர. 

ச�லும் 10,066,177 ச்பர ்பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர. 
்பொதிக்கப்பட்டவரகளில் 5,451,474 ச்பர கு�� 
்டந்துள்ளனர.
  பாதிக்கபபட்ட நாடு்களில் அதி்க 
மக்கள் உயிரிழந்த நாடு்கள் வருமாறு:
 அம�ரிக்கொவில் 128,132 ச்பரும், பிசரசி 
லில் 57,070 ச்பரும், பிரித்தொனியொவில் 43,514 
ச்பரும், இத்தொலியில் 34,716 ச்பரும், பிரொனஸில் 
29,778 ச்பரும், ஸம்பயினில் 28,341 ச்பரும், இந்தி 
யொவில் 16,103 ச்பரும் ரஸயொவில் 8,969 ச்பரும் 
�ர��்டந்துள்ளனர.

nfhNudh Nehapd; jhf;fk; 

 cyfpy; capupoe;jtu;fs; 500>539

 சகொவிட்-19 ச்ொய் இலங்கயில் அதிக 
்ளவு ்பரவொத ச்பொதும், ஐசரொபபிய ஒனறியம் 
த�து எல்்லகளுக்குள அனு�திக்கும் ்ொடுக 
ளின ்பட்டியலில் இருந்து இலங்க்ய புறக் 
கணித்துள்ளது.
 மகொசரொனொ ச்ொய் ்பொதிப்்ப மதொடரந்து 
மூடப்பட்ட த�து ்ொடுகளின எல்்லக்்ள 

,yq;ifia  Gwk; js;spa 

INuhg;gpa xd;wpak;

அம�ரிக்கொ இலங்கயுடன ஏற்படுத்த மு்ன 
ந்து நிறகும் ெரச்்ெக்குரிய மிசலனியம் ெலஞ் 
எனற உடன்பொட்டுக்கு இலங்கயின முன னொள 
அரெ த்லவர �கிந்தொ ரொே்பச்ெொசவ முதலில் 
விண�பபித்திருந்ததொக அம�ரிக்கொ மதரிவித் 

kfpe;jNt kpNydpak; ryQ; epjpia 

ngWtjw;F Kjypy; tpz;zg;gpj;jhu;

 சீனொவின முனனணி மதொ்லத் மதொடரபு 
நிறுவன�ொன குவொய் நிறுவனம் உட்்பட 20 சீன 
நிறுவனஙகளுக்கு சீனொவின �க்கள இரொணுவ 
த்துடன மதொடரபுகள உள்ளதொக அம�ரிக்கொ குற 
றம் சு�த்தியுள்ளது.

 இந்த நிறுவனஙகளில் சிலவ 
ற்ற சீனொவின இரொணுவச� 
நிரவகித்து வருவதொகவும், 
அவறறின மீது ம்பொரு்ளொதொரத் 
த்டக்்ள மகொணடுவருவது 
மதொடரபில் ஆசலொசித்து வரு 

வதொகவும் அம�ரிக்கொ மதரிவித்துள்ளது.
 குவொய் நிறுவனம் சதசிய ்பொதுகொபபுக்கு 
ஆ்பத்தொனது அத்ன தவிரக்கு�ொறு அம�ரிக்கொ 
பிரித்தொனியொவுக்கு அழுத்தஙக்்ள மகொடுத்து 
வருகினறது.

rPd epWtdq;fSf;F ,uhZtj;Jld; 

njhlu;G - mnkupf;fh

 இலங்கயில் மகொசரொனொ ச்ொயினொல் 
்பொதிக்கப்பட்டவரகளின எணணிக்்க 2033ஆக 
அதிகரித்துள்ளது. ச்றறு ெனிக்கிழ்� (27) 19 
ச்பர ச்ொயினொல் ்பொதிக்கப்பட்டுள்ளது உறுதிப 
்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
 கடந்த மவளளிக்கிழ்� ்பொகிஸதொனில் 
இருந்து ்ொடு திரும்பிய 4 ச்பர ச்ொயினொல் ்பொதிக் 

,yq;ifapy; nfhNuhdh Nehahspfspd; 

vz;zpf;if 2033 Mf mjpfupg;G

 ்ொடொளு�னற உறுபபினரகளின மெொத்து 
விவரஙகள ்பகிரஙக�ொக �க்களுக்கு மவளிப்ப 
டுத்தப்பட சவணடும் என “transparency internation-
al” எனற அ்�பபு மதொடரச்சியொக சகொரிக்்க 
ஒன்ற ்வத்துக் மகொணடு வந்திருக்கினறது.
 அந்தக் சகொரிக்்கக்கு �திப்பளிக்கும் 
வ்கயில் கடந்த மவளளிக்கிழ்� மகொழும்பு 

nrhj;J tpguq;fis ntspg;gilahf 
Kd;itj;j Ie;J ,yq;if murpay;thjpfs;!
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Mrphpah; jiyaq;fk;

03thuhe;j

kpd;dpjo;;
jhafj;jsk; [_d; 28> 2020  

,yq;ifapy; fpl;yuprj;ij 
cUthf;Ftjw;fhd Nju;jy;

 இலங்கைத் தீவில் உலகு குறித்்த எந்தவி்தமான அச்சமுமின்றி அத்தீவின் 
வரலாற்றுக்கு முற்்பட்ட கைாலம் மு்தலான மூத்்த குடிகைளாகிய ஈழத்்தமிழரகை்ள 
வ்கை த்தா்கையின்றிப் ்பல்லாயிரக் கைணக்கில் இனஅழிப்பு த்சய்து வரும் சிறீலஙகைா 
அர்சாஙகைம், தகைாரரானாக் கைாலத்்்தத் ்தனக்குச ்சா்தகைமாக்கி ஈழத்்தமிழினத் 
து்்டப்்்பரய நாடடின் அரசியலாக்கி வருகின்னர.
 இலங்கையின் அ்னத்து நிரவாகைக் கைட்ட்மப்புக்கைளும் சிறீலஙகைாப் 
்ப்்டயில் இருந்தவரகைளி்டமும், இருப்்பவரகைளி்டமும் ஒப்்ப்்டக்கைப்்படடு விட்டது. இந்த 
ஜனநாயகைத்தின் வழி ்சரவாதிகைாரத்்்த உருவாக்கும் உத்தி்ய ரயரமனியின் கிடலர 
ரமற்தகைாண்டு ்சரவாதிகைார ஆடசி்யத் ர்தாற்றுவித்்த்ம்யயும் அந்த ்சரவாதிகைாரத் 
்தனத்்்தப் ்பயன்்படுத்தி யூ்த மக்கை்ளப் ்பல்லாயிரக்கைணக்கில் இனஅழிப்புச த்சய்்த்ம 
்யயும் உலகை வரலாறு இன்்றளவும் கைண்டித்்த வண்ணம் உளளது.
 இப்த்பாழுது அர்த உத்தி்யப் ்பயன்்படுத்தி மகிந்த சிந்த்னதயன அண்ணா 
உருவாக்கிய முளளிவாய்க்கைால் ்தமிழினஅழிப்புக்குப் பின்னரான சிஙகைள த்பௌத்்த 
சிறீலஙகைா என்்ற இனதவறி, ம்ததவறிக் ரகைாட்பாட்்ட ்தம்பி ரகைாத்்த்பாயா அ்த்ன வி்ட 
ரமா்சமான மு்்றயில் சிறீலஙகைா என்கி்ற அரசின் தகைாள்கையாகைரவ மாற்றியுளளார. 
இலங்கையில் இனத்துவப் பிரசசி்னரய இல்்லதயனத் ்தமிழரகைளின் பிரசசி்ன்ய 
நிராகைரித்்தார. த்தா்டரநது சிஙகைள த்பௌத்்த ர்பரினவாதிகை்ளத் திருப்்பதி த்சய்யும் 
வ்கையில் அதிகைாரப் ்பரவலாக்கைல் என்்ற ர்பசசுக்ரகை இ்டமில்்லதயன்்ற அர்ச 
தகைாள்கை்ய தவளியிட்டார. 
 அ்தன் த்தா்டரசசியாகை அ்னத்துலகை மனி்த உரி்மகைள ஆ்ணக்குழுவின் 
்பரிநது்ரகை்ளயும் உ்தறித் ்தளளி முளளிவாய்க்கைால் இனஅழிப்புக்கு உளளாக்கைப்்பட்ட 
ஈழத்்தமிழரகைளுக்கைான நீதி்யயும் வலிநது கைாணாமலாக்கைப்்பட்டவரகைள குறித்்த 
த்பாறுப்புக் கூ்ற்லயும் அந்த அநீதியால் ்பாதிக்கைப்்பட்ட கிடடிய உ்றவினரக்கைான 
்தகைவல் அளிக்கும் த்பாறுப்்்பயும் மறுவாழ்வு அளிக்கும் கை்ட்ம்யயும் மறுத்து 
எல்லாரம யுத்்தத்தின் வி்ளவு என மனி்தாயத்திற்கு எதிரான குற்்றஙகை்ளயும், 
யுத்்தக் குற்்றஙகை்ளயும் நியாயப்்படுத்தினார. 
 இலங்கையின் உச்ச நீதிமன்்றத்்தால் ்தண்டிக்கைப்்பட்ட இனப்்படுதகைா்ல 
குற்்றவாளிக்கு ்தண்்ட்ன்ய விலக்கி மன்னித்்தருளி ்தன்னால் எந்த நீதிமன்்றத் 
தீரப்்்பயும் மாற்்ற முடியும் என்்ற நம்பிக்்கை்யச சிஙகைள த்பௌத்்த ர்பரினவாதிகைளுக்கு 
அளித்து என்றும் இலங்கையில் ்சட்டத்தின் ஆடசிக்ரகை இ்டமில்்ல எனத் 
த்தளிவாக்கினார. இத்்த்கைய மக்கைளாடசிக்கு எதிரான, மனி்த உரி்மகைளுக்கு 
எதிரான ்சரவாதிகைாரப் ர்பாக்கின் உச்சமாகைத் ்தமிழரகைளின் த்தான்்மத் ்தாயகைமான 
மட்டக்கைளப்புப் பிரர்த்சத்தில் 2200 அளவிலான த்தால்லியல் த்பாருளகை்ள 
உளள்டக்கிய த்தால்லியல் பிரர்த்சத்்்த த்பௌத்்த பிக்குகைளி்டம் ்கையளித்து ஜனாதி்பதி 
த்சயலணி்ய உருவாக்கினார. 
 ்தனது இராணுவ த்பாலிஸ் உயரதிகைாரிகை்ளயும் பிக்குகைளுக்கு ஆ்தரவாகை 
நியமித்்தார. வரலாற்றுத் திரிபுவா்தத்திற்குத் து்ண நிற்கைக் கூடிய சிஙகைளப் ர்பராசிரியர 
கை்ளயும் வரலாற்றுத் திருடடினுக்கு நிலத்்்த அளநது உறுதிப்்படுத்்தக் கூடிய 
கைாணி நில அள்வயாள்ரயும் மற்றும் ்தமிழர ்தாயகைத்்்த சிஙகைளவர த்தான்்ம 
நிலமாகை உண்்மக்கு மா்றாகை அனுமதிக்கைக் கூடிய கைாணி அத்்தாடசிப்்படுத்தும் உயர 
அதிகைாரிகை்ளயும் திட்டமிட்ட மு்்றயில் நியமித்்தார. இந்த ்சரவாதிகைாரத்்்தக் கைண்டு 
த்பாஙகிதயழக் கூடிய மக்கைளுக்கு இனஙகைாணக் கூடிய அச்சத்்்த ஏற்்படுத்்தக் 
கூடிய த்சயலணி ஒன்்்றயும் நல்ல குடிமக்கை்ள உருவாக்கை உ்தவும் அ்மப்்பாகை 
நிறுவியுளளார. இத்்த்ன நுணுக்கைமான ்சரவாதிகைாரத் திட்டமி்ட்லச ்சரவாதிகைரி 
கிடலர கூ்ட எப்ர்பா்தாவது த்சய்்தாரா என்்பது ஆய்வுக்குரியது.
 ஜனாதி்பதியின் இந்த மக்கைள நிரவாகைத்்்த இராணுவ மயப்்படுத்தும் 
த்சயற்்பாடடுக்கு த்சயலணி உறுப்பினர எல்லாவல ரம்தானந்த ர்தரர ஆசி வழஙகி, 
சிஙகைள த்பௌத்்த ர்பரினவா்தத்்்த ஊக்குவித்்ததும் அல்லாமல் ்தமிழரக்கு இலங்கை 
யில் பூரவீகைத் ்தாயகைம் என்்பர்த இல்்ல எனப் ்பகிரஙகை த்சவ்வி அளித்துளளார. இது 
சிறீலஙகைாப் ்பாராளுமன்்றத் ர்தர்தல் ந்டக்கை இருக்கும் இநரநரத்தில் சிஙகைள த்பௌத்்த 
ர்பரினவா்தத்தி்ன ந்டனமி்ட ்வப்்ப்தற்கைான இனதவறி, ம்ததவறி, தமாழிதவறிக் 
குழலூ்தலாகை வி்னத்தி்றன் உளள ஆடசிக்கைாகை ஜனாதி்பதி இராணுவத்தின்ர உள 
வாஙகி உளளார என்று ்சரவாதிகைாரத்்்த நியாயப்்படுத்தியும் உளளார. இ்வதயல்லாரம 
இத்ர்தர்தலில் ரகைாத்்த்பாய அரசுக்கு அதீ்த த்பரும்்பான்்மயுளள ்பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர எண்ணிக்்கை்ய உருவாக்கி ்பாராளுமன்்றத்தின் ்சட்டவாக்கைத்தின் மூலரம 
்சரவாதிகைாரத்்்த மக்கைள நிரவாகைமாக்கும் முயற்சிரய. இநரநரத்தில் வ்டக்கின் 11 
்பாராளுமன்்ற உறுப்பினரகை்ள 7 ஆகைக் கு்்றந்த நி்லயிலும் அந்த 7க்குள 
ஒருவராகி வி்ட ரவண்டுதமனத் ர்தர்தலில் ர்பாடடியிடு்பவரகைள முடடி ரமாதுவ்்தயும், 
்தமிழ் மக்கைள ்தஙகைள வாக்குப் ்பலத்்்தக் கூ்ட ்தஙகைளுக்கைான ்பாதுகைாப்புச ்சத்தியாகை 
மாற்்ற இயலாதிருப்்ப்்தயும் உலகைம் ரவ்த்னயு்டன் ரநாக்கிக் தகைாண்டுளளது. ்தமிழ்த் 
்த்ல்மகைள கூட்டதமன்னும் ரவ்ட்தாரிகைள இனிரயனும் ்தஙகைள ்ப்தவியா்்ச என்னும் 
அரி்தாரத்்்தக் கை்லத்துவிடடு மக்கைளுக்குத் ர்தாள தகைாடுப்்பாரகைளா?

- Mrphpah;

 �னனொர தீவுப ்பகுதிகளில் உள்ள 204 ெதுர கி.மீ ்பரப்ப்ளவில் 
அவுஸதிசரலியொ நிறுவனம் ஒனறு இலங்க அரசின ஆதரவுடன 
தமிழீழ �ணணின கனி� வ்ளஙக்்ள அ்பகரித்து வருவதொக மதரி 
விக்கப்படுகினறது.
 அவுஸதிசரலியொவின கனி�வ்ள அகழ்வு நிறுவனம் (Aus-
tralian mineral exploration company) 2015 ஆம் ஆணடில் இருந்து இந்த 
்டவடிக்்கயில் ஈடு்பட்டு வருவதொக மதரிவித்துள்ளது. 265 ம�றறிக் 
மதொன அ்ளவு்டய கனி� வ்ளஙக்்ள அகழ்வசத த�து திட்டம் 
எனவும், அகழ்வதறகு உரிய அனு�திப ்பத்திரஙக்்ள மகொணடிருந்த 
ம�ொரிசியஸ ்ொட்டு இரு நிறுவனஙக்்ள வொஙகிய பினனசர தொம் 
இந்த ்டவடிக்்க்ய ச�றமகொணடு வருவதொக அது ச�லும் மதரி 
வித்துள்ளது. 
 இல்�்னற, றுற்ரல், செரசகொன �றறும் கொரனற வ்கயொன 
அரிய வ்க தொதுப ம்பொருட்க்்ள இந்த நிறுவனம் அகழ்ந்மதடுத்து 
வருகினறது.

  இதனி்டசய, �னனொ 
ரில் உள்ள கனி� வழஙக்்ள 
அகழ்வதறகுரிய அனு�திப்பத் 
திரஙக்்ள ஐந்து நிறுவனஙக 
ளும், தனி ்்பரும் மகொணடிருப 
்பதொக மதரிவிக்கப்படுகினறது.
 கனி� வ்ளஙக்்ள அக 
ழ்வு மெய்றும் நிறுவனஙகள 
அது மதொடர்பொன அறிக்்க 
க்்ள ெ�ரபபிப்பதில்்ல என 

இலங்கயின பூசகொ்ள ஆய்வு �றறும் கனி�வ்ள தி்�க்க்ளம் மதரி 
வித்துள்ளது.
இதனி்டசய, ச்பொரின பினனர இலங்க அரசு ச�றமகொணடு வரும் 
திட்டமிட்ட இனஅழிபபின ஒரு ்பகுதியொகசவ இந்த கனி�வ்ள 
திருட்்டயும் தமிழ் பிரசதெஙகளில் அனு�தித்துள்ளதொக அவதொனி 
கள மதரிவித்துள்ளனர.

jpUlg;gLk; jkpoPo fdpk tsq;fs;

வீட்்ட சுத்தம் மெய்யும் ச்ரம் வந்து விட்டது. தமிழ் சதசியத்துக்கு 
எதிரொக மெயற்பட மு்னயும் ்பொரொளு�னற உறுபபினரக்ளொன சிவ 
ஞொனம் சிறீதரன, எம்.ஏ.சு�ந்திரன ஆகிசயொருக்கு தமிழ் �க்கள 
்பொடம் புகட்டுவொரகள என தமிழரசுக் கட்சியின �களிர அணிச் 
மெயலொ்ளர வி�சலஸவரி ஸ்ரீகொந்தறூ்பன மதரிவித்துள்ளொர. கடந்த 
மவளளிக்கிழ்� இடம்ம்பறற ஊடகவியலொ்ளர �ொ்ொட்டில் அவர 
ச�லும் மதரிவித்துள்ளதொவது:

  தமிழ் சதசியம் ச்பசி கடந்த கொலத்தில் தமிழரசுக் கட்சி ஊடொக 
்பொரொளு�னறம் மெனற முனனொள ்பொரொளுனற உறுபபினர சிறீதரன 
இனறு தமிழ் �க்களின விடுத்லப ச்பொரொட்டத்்த மகொச்்ெப 
்படுத்தும் அ்ொகரீக ஒபபீட்டு அரசிய்ல ்டத்த மு்னவதன ஊடொக 
இ்்ளய ெமூகத்தின �த்தியில் பி்ழயொன வரலொறுக்்ள திணிக்க 
முயல்கினறொர.
 இதறகொன அறுவ்ட்ய இம்மு்ற சதரதலில் தமிழ் �க் 
கள அவருக்கு வழஙகுவொரகள, தமிழ் சதசிய அரசியலில் இருந்து 
முனனொள ்பொரொளு�னற உறுபபினரக்ளொன எம்.ஏ.சு�ந்திரன �ற 
றும் சி.சிறிதரன ஆகிசயொர அகறறப்பட சவணடியவரகள எனறு 
மதரிவித்தொர.
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 யாழபபாணம் அராலியய பிறபபி 
்டமா்க த்காண்ட பபராசிரியர் 
சி.பதமநா்தன் இலஙய்கயின் வர 
லாற்றுப பபராசிரியரும் ்கல்வி 
மானும் ஆவார். இலண்டன் பல் 

்கயலக்கழ்க வரலாற்றுததுயற முயைவராை 
(Ph.D. in South Asian History, University of Lon-
don) இவர், இலஙய்கயில் பல்பவறு பல்்கயலக 
்கழ்கங்களில் பணியாற்றியவர். வரலாறு, சமயம் 
த்தா்டர்பிலாை பல நூல்்கயை எழுதியவர். இவற் 
றில் ‘இலஙய்க ்தமிழ சாசைங்கள்’, ‘இலஙய்கத 
்தமிழர் வரலாறு: கிழககிலஙய்கயில் நா்கரும் 
்தமிழும்’ (கி.மு 250- கி.பி 300), ‘The Kingdom of 
Jaffna’, ‘வன்னியர் யாழபபாணம்’ பபான்ற வர 
லாற்று நூல்்கள் குறிபபி்டத்தக்கயவ.
 அணயமக ்காலமா்க இலஙய்கயில் ்தமிழ 

ர்்களின் த்தான்யமயாை இருபயப, பமம்பட்ட 
வாழவியயல த்தால்லியல் சான்று்களின்ஊ்டா்க 
தவளிச்சததுககு த்காணடு வரும் வய்கயில் 
அரும் பணியாற்றி வரும் பபராசிரியர் அவர் 
்கயை ‘’இலககு’’ பநர்்காணகின்றது .

ப்கள்வி:
 புறச்சான்று்களின் அடிபபய்டயில் இல 
ஙய்கயில் ்தமிழர்்களின் இருபபு எவவைவு ்கால 
ததிற்கு முற்பட்டது எை உறுதியா்க நிறுவ முடி 
யும்? அவவாறு ்கரு்தககூடிய முககிய சான்று 
்கைா்க நீங்கள் எவற்யற எடுத்தாள்கின்றீர்்கள்?

பதில்:
 தமிழரகளின இருபபு எனறு மெொல்வதிலும் 
்பொரக்க தமிழ் ம�ொழி ச்பசுசவொரின இருபபு எனறு 
மெொல்வது ம்பொருத்த�ொனது. ஏமனனறொல், தமிழ் 
ம�ொழி ச்பசுசவொரி்டசய புரொதன கொலத்தில் 
இனக்கலபபு ஏற்பட்டிருக்கினறது. �ட்டக்க்ளபபு 
பூரவ ெரித்திரம் இயக்கருக்கும், ்ொகருக்கும் இ்ட 
யில் அ்�ந்த கலபபி்னப ்பறறிப ச்பசுகினறது. 
“இயக்கசரொடு கூடி வலியரொகி ்ொகர ்கமரல்லொம் 
ஆட்சி மெய்தனர” எனறு அந்நூல் குறிபபிடுகினறது. 
கொலவ்ரய்ற ்பறறி ச்பசுமிடத்து தமிழ் ம�ொழி 
யொனது இலங்க்யப ம்பொறுத்தவ்ரயில் 

ம்பருஙகறகொல ்பண்பொட் சடொடு மதொடரபு்டயது.
 அந்தப ்பண்பொடு கி.மு 8ஆம் நூறறொணடிசல 
இஙகு ்பரவத் மதொடஙகி விட்டது. அண்�க் கொல 
த்தில் எ�க்குக் கி்டத்த ஆதொர பூரவ�ொன ெொனறு 
களின அடிப்ப்டயில் ்ொகரகச்ள ம்பருஙகறகொல 
்பண்பொட்்ட இலங்கயிசல ்பரபபினொரகள. 
்ொகர மூல�ொகசவ தமிழ் ம�ொழி ்பரவியது எனறும் 
கூறலொம்.
 தமிழ் ம�ொழியில் எழுதப்பட்ட அரும் 
ம்பொருட்கள, ்பண்பொட்டுச் சினனஙகள ்பலவ்கப 
்பட்ட்வ. அ்வ அனறொட வொழ்வில் ்பயன்படு 
த்திய அம்மி, கு்ளவி, உரல், ஆட்டுக் கல், எணம�ய் 
வடிக்கும் மெக்கு முதலொனவறறிலும், வழி்பொட்டு 
சினனஙக்ளொகிய ்ொக வடிவஙகள, ்ொக சிற்பஙகள, 
சிவலிஙக வடிவம், ்ெவ சினனஙக்ளொன ்ந்தி, 
வொகனஙக்ளொன எலி, ்ொய் ஆகியவறறிலும் சில 
வி்ொயகர, ்வரவர, அம்�ன ச்பொனற ்ெவ ெ�ய 
வடிவஙகளிலும் கொ�ப்படுகினறது. இது �ட்டு 
�னறி வழி்பொட்டுத் தலஙகளில் அடி�ட்ட அத்தி 
வொரஙகளிலும்கூட தமிழ் ம�ொழியில் எழுத்துப 
ம்பொறித்த ்ொக்ரக் குறிபபிடும் வெனஙகள கொ�ப 
்படுகினறன.
 அசதச்பொல ம்பௌத்த ெ�ய வழி்பொட்டு சின 
னஙக்ளொகிய புத்தர ம்பரு�ொனு்டய சிற்பஙகள, 
ச்பொதிெத்துவர வடிவஙகள, புத்தர ்பொதம் முதலொன 
வறறிலும் தமிழ் ம�ொழியில் ்ொக்ரக் குறிபபிடும் 
வெனஙகள கொ�ப்படுகினறன.

ப்கள்வி :
 இலஙய்கயில் ்தமிழரின் த்தான்யமயாை 
இருபயப எடுததுக ்காடடும் முககிய த்தால்லி 
யல் சான்று்கைா்க நீங்கள் எவற்யறப பார்ககின் 
றீர்்கள்?

பதில்:
 மதொல்லியல் அடிப்ப்டயிசல தமிழர 
்பண்பொடு மதொடர்பொன மிக கொலத்தொல் முற்பட்ட 
மதொல் ம்பொருள சினனஙகள ம்பருஙகறகொல 
்பண்பொட்்ட செரந்த்வ. அண்�க் கொலத்தில் 
ம்பருந்மதொ்கயொன இடஙகளில் ்ொட்டின ்பல 
்பொகஙகளிலும் இந்தச் சினனஙகள அகழ்வொய்வு 
களின மூல�ொக அறியப்பட்டுள்ளன. இவறறின 
ஆய்வுக்்ளப ்பறறிய வி்பரஙகள மதொடர்பொக மிக 
அரிதொகசவ அறிக்்ககள மவளிவந்தன.
 ம்பொன்பரிபபு, �ொந்்த, திஸ்ஸ�கொரக�, 
அநுரொதபுரம் ஆகிய இடஙகளிசலசய மதொல் 
ம்பொருள தி்�க்க்ளத்தின அனுெர்� யுடன 
மவளி்ொட்டு ஆய்வொ்ளரகள ்பலர அகழ்வொய்வு 
க்்ள மகொணடு அறிக்்க மவளியிட்டுள்ளனர.

 ம்பருந்மதொ்கயொன ம்பருஙகறகொல ்பண 

்பொட்டு சினனஙகள இலங்கத் தமிழரகள வொழும் 
்பகுதியில் கி்டக்கினற ச்பொதிலும். அ்வ கந்த 
சரொ்ட்யத் தவிர ஏ்னய இடஙகளில் அகழொ 
ய்வு மெய்யப்படவில்்ல.
 கந்தசரொ்டயிலும் மெனற நூறறொணடின 
மதொடக்கத்தில் இற்றக்கு நூறு வருடஙகளுக்கு 
முனபு Poul E Peirs ்டத்திய ச�சலொட்ட�ொன 
ஆய்வுக்்ளப ்பறறி அவர கட்டு்ரக்்ள எழுதி 

யுள்ளொர. 1966இல் மதொல்ம்பொருள தி்�க்க்ள 
அதி்பரொக இருந்த மகொடக்கும்புர த்ல்�யில் 
கந்தசரொ்டயில் மீணடும் ஒரு அகழொய்வு மதொட் 
டம் மதொட்ட�ொக ச�றமகொள்ளப்பட்டிருந்தது. 
அவரும் தனது அறிவுக்கு எட்டியவொறு அஙகு 
கி்டத்த மதொல்ம்பொருட்கள சிலவற்றப ்பறறி 
ஒரு அறிக்்க்ய ெ�ரபபித்துள்ளொர.
 இதில் முக்கிய�ொன விடயம் எனன 
மவனில், அஙகு அந்்ொட்களில் கந்தசரொ்டயில் 
கணமடடுக்கப்பட்ட ்பல ம்பொருட்கள யொழ்ப்பொ� 
த்து அருஙகொட்சியகத்தில் ்வக்கப்பட்டுள்ளன. 
அதில் ்பலவ்கயொன ம்பொருட்கள உள்ளன. எழுத் 
துப ம்பொறித்த கலசவொடுகள, �ட்்பொணட துணட 
ஙகள, வழி்பொட்டுச் சினனஙக்ளொக ்பயன்படுத்திய 
ெதுர வடிவ கறகள ஒனறு அல்லது இரணடு ்பயன 
்பொட்டிலிருந்த கல்லில் கு்டயப்பட்ட நீரத் 
மதொட்டி ஒனறு, கு்ளக்கட்டில் ்பொவ்னயில் இருந்த 
கல்லில் கு்டயப்பட்ட சிறிய கலனகள - அ்வ 
�ருந்துகள மெய்ய ்பயன்பட்டிருக்கலொம். இவற 
சறொடு மிகப ம்பரு�்ளவிலொன �ணிகள ்பலவ்க 
ப்பட்ட்வ, அறுத்த ெஙகுகளின துணடஙகள கண 
டறியப்பட்டன. ெஙகுகள கொ�ப்படவில்்ல. 
�ணிகள ம்பரு�்ளவில் அருஙகொட்சியகத்தில் 
்வக்கப்பட்டுள்ளன.
 அது�ட்டு�னறி ்பொவ்னப ம்பொருட்க 
்ளொன களி �ணணில் மெய்யப்பட்ட 4 அலகுக்்ளக் 
மகொணட ஒரு அழகொன வி்ளக்கு, சில ்படி�ஙகளும் 
அஙகு கொ�ப்படுகினறன. ஆனொல் இ்வ ம்டுங 
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கொல�ொக ஒழுஙகு்படுத்தப்பட்டு வி்பரக் குறிபபுக் 
கச்ளொடு ்வக்கப்பட்டிருக்கவில்்ல.
 இபம்பொழுது தொன இவற்ற �ரபம்பட்டி 
களிசலொ, அலு�ொரிகளிசலொ ்வத்துப ச்பணுகிறொ 
ரகள. ஆனொல் அவற்றப ்பறறிய வி்பரக் குறி பபு 
ஏடுகள எதுவும் அஙகில்்ல. அஙகு இருக்கின றவர 
களுக்கும் அவறறிசல இருக்கினற எழுத்துக்க்்ள 
மதரிந்து மகொளகினற தக்� கொ� ப்படவில்்ல.
 இவற்ற எல்லொம் எம்�ொல் ்பொரக்க முடிந் 
தது. மதொல்ம்பொருள தி்�க்க்ள அனு�தி ம்பறசற 
அந்்ொட்களில் இவற்ற எம்�ொல் ்பொரக்க முடிந்தது. 
்பொரத்து ்படம�டுப்பதறகு அந்நிறுவனத்தில் உள்ள 
வரகள த�க்கு அனு�தி வழஙக அதிகொரம்  இல்்ல 
எனசற மெொல்கிறொரகள.
அது �ட்டு�ல்ல இந்தக் கட்டுப்பொட்டுகளின கொர 
��ொகவும், அக்க்றயின்�யொலும் புல்�யொ 
்ளரகள, வரலொறறொசிரியரகள இந்த அருங கொட்சியக 
த்தில் இருக்கினற மதொல் ம்பொருட்க்்ள ஆரொய 
முற்படவில்்ல.
 இதறகி்டயில 2011ஆம் ஆணடு முதலொக 
யொழ். ்பல்க்லக்கழகமும், அவரகளுடன மதொல் 
ம்பொருள தி்�க்க்ளத்தினரும் சில அகழ்வுக்்ள 
்டத்தியிருக்கினறொரகள. இது மதொடர்பொன எழுத்து 

வடிவ�ொன அறிக்்ககள எதுவும் இதுவ்ர 
மவளிவரவில்்ல. சில ்பத்திரி்கயொ்ளரகளுக்கு 
அளித்த ச்பட்டிகளில் இஙகு கொ�ப்படும் ம்பொரு 
ட்கள ்பறறி மிகச் சுருக்க�ொன வி்ளக்கத்்த திரொன 
மதரணியகல வழஙகியுள்ளொர.
 �ொந்்த்யப ம்பொறுத்தவ்ரயில் அஙகு 
கணமடடுக்கப்பட்ட மதொல்ம்பொருள சினனஙகள 
எல்லொம் அநுரொதபுரத்திலுள்ள அருஙகொட்சியகத் 
தில் ்வக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்ற ்பொரப்பது 
மிகவும் சிர��ொனது.
 ்ொஙகள ச்பசுகினற ்ொகர ்பறறிய தமிழ் 
ம�ொழி வ்ளரச்சி ்பறறிய ்பண்பொட்டுச் சினனஙகள 
ம்பரும்்பொலும் அகழ்வொய்வுகளிலிருந்து ம்பறறுக் 
மகொள்ளப்படொத்வ. ச�லொய்வின மூல�ொக 
அறியப்படு்ப்வ.
 இவறறிசல தமிழ் பிரொமி வடிவஙகளில் 
எழுத்துக்கள இருப்பதொல், அவறறின கொல எல் 
்ல்ய கி.மு மூனறொம் நூறறொணடிறகும், கி.பி 
ஐந்தொம் நூறறொணடிறகும் இ்டப்பட்ட்வயொக 
வ்ரய்ற மெய்து மகொள்ள முடிகினறது. சில எழு 
த்துக்க்்ளப ம்பொறுத்தவ்ரயில் வரிவடிவ வ்ளரச் 
சி்ய எம்�ொல் வ்ரய்ற மெய்ய முடிகினறது.
 �ட்டக்க்ளபபிலுள்ள ்ொவறகுடொ, ம்டி 
ய�டு, ்பொலொ�டு, திருசகொ��்லயிலுள்ள 
மெம்பி�்ல, வவுனியொவிலுள்ள ம்டுஙசகணி 
ஆகியவறறிசல கொலத்தொல் மிகவும் பிற்பட்ட ஓர 
்ளவு உரு�ொறிய தமிழ்ப பிரொமி வடிவஙகள கொ�ப 
்படுகினறன. அ்வ ்ொனகொம், ஐந்தொம் நூறறொணடி 
றகுரிய்வ.
 ஏ்னய்வ அவறறிறகு முற்பட்ட கொலத் 
திறகுரிய்வ. �ட்டக்க்ளபபு மவல்லொமவளி, வந் 
தொறுமூ்ல, இலொவொ்�, சவரம், வொக்ர ஆகிய 

்பகுதிகளிலும் திருசகொ��்லயில் அகஸதியர 
ஸதொ்பனம், சகொச�ெர சகொவில் ்பகுதியில் கொ� 
ப்படும் சினனஙகள கி.மு. 2ஆம், 3ஆம் நூறறொணடி 
றகு உரிய்வ என்ப்த எழுத்துகளின உருவ அடிப 
்ப்டயில் உறுதி மெய்து மகொள்ள முடி கினறது.

ப்கள்வி:
 அ்கழாய்வு்கள் பமற்த்காள்ைபப்டா்த 
நியலயிலும்கூ்ட இலஙய்கயில் பவறு எந்தப 
பகுதியயயும்வி்ட கிழககில் அதி்க பிராமி வடிவ 
ங்கள் தவளிபபடடு நிற்கின்றை. அ்தற்்காை 
்காரணங்கள் என்ை?

பதில்:
 இதுவ்ர கொலமும் தமிழ்ப பிரொமி வடிவ 
ஙக்்ள அஙகுள்ள எவரும் அறிந்திருக்கவில்்ல. 
தொம் வொழும் சுறறொடலிலும், கொட்டுப ்பகுதிகளி 
லும், வயல் நிலஙகளிலும் இருக்கக்கூடிய ்பண 
்பொட்டுச் சினனஙக்்ள அவரகள அவதொனித்திரு 
ந்தும் அவறறினு்டய ம்பறு�தி்ய உ�ரந்து 
மகொள்ள முடியவில்்ல. ஏறக்கு்றய 10-12 ஆணடு 
களுக்கு இ்டயில்தொன இது ்பறறிய உ�ரவு 
ஏற்படலொயிறறு.
 அஙகு மதொழில் புரிகினற சில கலொெொர 
உத்திசயொகத்தரகளும், சில ்வீன �ருத்துவம் கறற 
்வத்தியரகளும், கல்லூரி ஆசிரியர சிலரும் விச்ொ 
த�ொன ம்பொருட்க்்ளக் கணடு ்படஙக்்ள எடுத்து 
அவறறிசல ஏசதொ அதிெய�ொன வி்பரஙகள இருப 
்ப்த உ�ரந்தொரகள. ஆனொல் எழுத்துக்க்்ள 
அவரக்ளொல் புரிய முடியவில்்ல.
 ்ொவறகுடொவில் கலொெொர உத்திசயொத்தகரொக 
இருக்கினற எழில்வொணி ்பத்�கு�ொர தொன முதன 
முதலொக எம்்�த் மதொடரபு மகொணடு இவற்றப 
்பறறி எ�க்கு அறிமுகம் மெய்தொர. அதன வி்்ள 
வொகசவ இவறறின பு்கப்படஙக்்ள ம்பறறு 
ஆரொய்ந்தசதொடு அ்வ கொ�ப்படும் இடஙகளுக் 
கும் ்ொஙகள பிரயொ�ம் மெய்து ச்ரிசல அவதொனி 
த்து அந்தச் ெ�யஙகளில் ்படஙக்்ள எடுத்சதொம்.
 அதிக உயரவொன �்லகளிலும், கொட்டுப 
்பகுதிகளிலும் உள்ளவற்ற எனனொல் ்பொரக்க 
முடியவில்்ல. �றற எல்லொவற்றயும் ச்ரிசல 
மெனறு ்பொரக்க முடிந்தது. அம்்பொ்றயிலுள்ள 
ெஙக�னகணடி ச்பொய் அஙகுள்ளவற்ற ்பொரக்க 
முடிந்தது. இது தறமெயலொகத் தொன கி்டத்தது.
 ்ொஙகள முதன முதலொக மவல்லொமவளி, 
விசவகொனந்தபுரம், ்பட்லக்கல் எனனும் இடங 
களுக்குச் மெனசறொம். எம்முடன இந்து கலொெொர 
தி்�க்க்ளம் �ட்டக்க்ளபபில் ்டத்திய ெொென 
வியல் ்பயிலரஙகில் ்பஙகு மகொளவதறகொக இந்தியொ 
விலிருந்து வரு்க தந்த தமிழ்்ொடு மதொல்லியல் 
து்ற தி்�க்க்ள சிசரஸட ெொெனவியலொ்ளர 
க்ளொன ரொேசகொ்பொல், சவதொெலம், ெொந்தலிஙகம் 
முதலொனவரகளும் வந்திருந்தொரகள.

இந்த இடஙகளில் கொ�ப்பட்ட கல்மவட்டுக்கச்ள 
முதலொவதொக எம்�ொல் கணடறியப்பட்டது. ்பொ்ன 
ஓடுகளிலும், கொசுகளிலும் தமிழ் வொெகஙகள, தமிழ் 
பிரொமியில் ம்பொறிக்கப்பட்டிருப்ப்த முனபு சிலர 

கணடு அவற்றப ்பறறி கட்டு்ரக்்ள எழுதி 
யிருந்தொரகள. ஆனொல் கல்லிசல மவட்டப்பட்ட 
தமிழ்ப பிரொமி வடிவஙகளிலொன ஒரு கல்மவட்டு 
எனற வ்கயில் இதுதொன முதலொவதொக கணடு 
பிடிக்கப்பட்டது. அதிசல இஸகொவு கொலத்து 
ஆந்திர ்ொட்டு எழுத்துக்களின மெல்வொக்கு 
இருப்பதனொல், இந்தக் கல்மவட்டு 4ஆம், 5ஆம் நூற 
றொணடிறகு உரியது எனறு ்ொம் அ்த அ்டயொ 
்ளப்படுத்திசனொம்.
 இ்வ ்பறறிய மெய்திகள ஊடகஙகள 
வொயிலொக �ொத்திரம் ெரவசதெ �ட்டத்திலும் மிக 
சவக�ொகப ்பரவியது. அதன எதிமரொலியொக கிழக்கி 
லங்கயிசல ம்பரும்்பொலும் �ட்டக்க்ளபபு �ொவ 
ட்டத்திசல ்பல்சவறு தரபபினரி்டசயயும் ஒரு 
விழிபபு�ரவு ஏற்பட்டது. ்பல்க்லக்கழகம் தொன 
இதறகு புற்்டயொக இருந்தது.
 அதறகு மவளியில் இருந்தவரகள தொன 
அதிக�ொக இவறறிசல கவனம் மகொணடு தம்மு 
்டய இருபபிடஙகளில், மெனறு வழி்படுகினற 
ஆலயஙகளில், சவறு இடஙகளில் கொ�ப்படுகினற 
எழுத்துப ம்பொறித்த கறகள, சவறு ம்பொருட்க்்ள 
எல்லொம் ்படம�டுத்துக் கொட்டத் மதொடஙகினர. 
இதனொல் தொன ெடுதியொகவும், மிக சவக�ொகவும் 
வி்ரவிசல தமிழ் ம்பயரகள ம்பொறித்த மிகப 
புரொதன�ொன சினனஙக்்ள �ட்டக்க்ளபபு, அம் 
்பொ்ற �ொவட்டத்தின சில ்பகுதிகளிலும், திருசகொ 
��்லயிலும் இனஙகொ� முடிந்தது.
 இதிசல சிறப்பம்ெம் எனனமவனறொல், 
எழுத்துப ம்பொறித்த சில மதொல்ம்பொருள சினனஙகள, 
ம்பருஙகறகொல ்பண்பொட்டிறகுரியனவொகும். கதிர 
மவளியில் ஒரு கல்ச�்ெ இருப்பதொக முனபு கூறி 
னொரகள. ஆனொல் அ்த இபச்பொது கொ�வில்்ல. 
குரு்ொகல் �ொவட்டத்தில் ்பதிய கம்வு்டய ம்பருங 
கறகொல ்பண்பொட்டுக் கொலத்திறகுரிய கல்ல்ற 
கொ�ப்படுகினறது.
 ்ொனகு �ொதஙகளுக்கு முனபு அ்த ்ொன 
மெனறு ்பொரத்த ச்பொது அதிசல தமிழ்ப பிரொமி வரி 
வடிவஙகளும், ஐந்து த்ல ்ொகம், ்ொக தந்த உருவ 
ஙகள, ஒருத்ல ்ொக வடிவஙகள எனப ்பலவற்ற 
அவதொனிக்க முடிந்தது.

 அடுத்து மவல்லொமவளியிலும், வொக்ரயி 
லும் ஈ�க் கல்ல்றக்்ள சுறறிய இடஙகளில் 
அடுக்கி ் வக்கப்பட்ட கறகளிலும் எழுத்துக்க்்ள, 
வொெகஙக்்ள கணசடொம். ஒரு இடத்திசல ்பொம்பு 
வடிவமும் ம்பொறிக்கப்பட்டிருந்தது.
 இவறறிறகு அப்பொல் இ்பனகட்டுவ எனனு 
மிடத்தில் ம்பருந்மதொ்கயொன கல்ல்றக்்ள அக 
ழ்வு மெய்துள்ளொரகள. கிறிஸதுவுக்கு முற்பட்ட  
நூறறொணடுகளில் அஙகு ஒரு விெொல�ொன ம்பருங 
கறகொல ்பண்பொட்டு �க்களின ஈ�க்கொடு அ்�ந்து 
ள்ளது. அஙகுள்ள கல்ல்றகளின சுவரகள அல்லது 
கற்ப்லகளில் தமிழ் வொெகஙகள ம்பொறிக்கப்பட்டி 
ருப்ப்த கொ� முடிந்தது.

த்தா்டரும்....

இலஙய்கயில் ்தமிழர்   ... த்தா்டர்ச்சி...
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கரு�ொ எனறு அ்ழக்கப்படும் வி்ொயக 
மூரத்தி முரளீதரன தனனு்டய சதரதல் 

மவறறி்ய இலக்கொகக் மகொணடு நிகழ்த்திய 
உ்ர மகொழும்பு அரசியலில் மகொந்தளிப்்ப 
ஏற்ப டுத்தியிருக்கினறது. கரு�ொவுடன அரசியல் 
உற்வ ்வத்திருக்கும் ரொே்பக்ெக்களின அரெொங 
கத்துக்கும் இது ெஙகடத்்தக் மகொடுத்திருக்கினறது. 
சிஙக்ளத் சதசியவொதக் கட்சிகளின அழுத்தஙக்ளொல், 
குறறப புலனொய்வுத் தி்�க்க்ளத்துக்கு அவர 
அ்ழக்கப ்பட்டொர. ஏழு �ணி ச்ரம் அவரிடம் 
வொக்கு மூலம் ம்பறப்பட்டது. இதன மூலம் த�க்கு 
வந்த ம்ருக்கடி்ய அரெொஙகம் ஓர்ளவுக்குச் ெ�ொளி 
த்துக் மகொணடிருக்கினறது. 

 கரு�ொ குறித்து இபச்பொது உருவொக்கியுள்ள 
பிரச்சி்ன இலங்க அரசியலிசலொ அல்லது வரப 
ச்பொகும் சதரதலிசலொ ஏதொவது தொக்கத்்த ஏற்படுத் 
து�ொ என்பதுதொன இபச்பொதுள்ள சகளவி. குறிப 
்பொக ரொே்பக்ெக்களுடனொன கரு�ொவின உற்வ 
இது ்பொதிக்கு�ொ  எனற சகளவியும் உள்ளது. 
 தன்ன “மகொசரொனொ்வ விட ச�ொெ�ொன 
ஒருவர” என எதிரணி்யச் ெொரந்த பிரசதெ ெ்்பத் 
த்லவர ஒருவர மதரிவித்திருந்த கருத்துக்கு ்பதி 
லடி மகொடுக்க முற்பட்சட புதிய ெரச்்ெயில் 
கரு�ொ சிக்கிக் மகொணடொர. “ஆம் ்ொன மகொசரொ 
னொ்வவிட ச�ொெ�ொனவன தொன. மகொசரொனொ 

வினொல்  9 ச்பர �ட்டும் தொன ்பலியொனொரகள. 
ஆனொல், ்ொம் ஆ்னயிறவில் ஒசர இரவில் 2,000, 
3,000 ்ப்டயின்ரக் மகொனசறொம். அதனொல், ்ொன 
மகொசரொனொ்வவிட மகொடியவன தொன” எனற 
வ்கயில் அவரது உ்ர அ்�ந்திருந்தது. 
 கரு�ொவின இந்த உ்ர்யப ்பயன்படுத்த 
முற்பட்ட எதிரக் கட்சியினர, அதன மூலம் ரொே்பக்ெ 

க்களுக்கு ம்ருக்கடி்யக் மகொடுக்க முற்பட்டொர 
கள. ஆனொல், அது எதிர்பொரத்த ்பல்னக் மகொடுக்க 
வில்்ல. 

 கரு�ொ விடுத்லப புலிகள அ்�பபின 
முக்கிய த்ள்பதியொக இருந்திருந்தொலும், த்ல்� 
யுடன முரண்பட்டு அரசுடன இ்�ந்து மெயற்பட் 
டவர. அதனொல், அவ்ரத் துசரொகியொகப ்பொரக்கும் 
நி்லயில் தொன தமிழ் �க்கள உள்ளொரகள. கடந்த 
ரொே்பக்ெ அரெொஙகத்தில் ஒரு பிரதி அ்�ச்ெரொக 
அவர இருந்திருந்தொலும், சதசியப ்பட்டியல் மூல 
�ொகத்தொன ்பொரொளு�னறத்துக்கு வந்தவர. சதரத 
லில் ச்பொட்டியிட்டு மவறறி ம்பறுவது தனக்குச் 
ெொத்திய�ொகொது என்பது அவருக்குத் மதரியும். அர 
ெொஙகமும் அவ்ர அரவ்�த்து சதசியப ்பட்டி 
யல் ஆெனத்்த �ட்டு�னறி, சிறீலஙகொ சுதந்திரக் 
கட்சியின பிரதித் த்லவர ்பதவி்யயும், பிரதி 
அ்�ச்ெர ்பதவி்யயும் மகொடுத்தது. �கிந்த ரொே 
்பக்ெ கரு�ொ விடயத்தில் ்கயொணட ம�ன ச்பொக் 
கின வி்்ளவு இது. 
 இந்த மு்ற �க்கள ஆதரவு தனக்கு இருப 
்பதொகக் கொட்டிக் மகொள்ள சவணடிய சத்வ 
கரு�ொவுக்கு இருந்தது. அதறகொக அம்்பொ்ற 
�ொவட்டத்தில் க்ளமிறஙகயிருக்கினறொர. சிஙக்ள 
- ம்பௌத்த கடும்ச்பொக்குவொதிகளின ஆதரவுடன 
சதரத்லச் ெந்திக்கும் ரொே்பக்ெக்களின ம்பொதுேன 
ம்பரமுன, கடந்த ஒரு தெொபதத்துக்கும் ச�லொக 
தம்முடன இ்�ந்து ்பயணித்த கரு�ொ்வ த�து 
கட்சியின ெொரபில் க்ளமிறக்க விரும்்பவில்்ல. 
அதன பினனணியில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் 
சூட்சு�ஙகள புரிந்து மகொள்ளக் கூடிய்வதொன. 

ஆனொல், கரு�ொ மவறறி ம்பறறொல், அ்�யப 
ச்பொகும் ரொே்பக்ெ அரசில் அ்�ச்சுப ்பதவி ஒனறு 
அவருக்கு நிச்ெய�ொக வழஙகப்படும். ம்பொது 
ேன ம்பரமுன்வக்கு ஆதரவொன சிறு்பொன்�க் 
கட்சிகள அ்னத்்தயுச� த�து மெொந்தக் கட்சி 
களின ெொரபில் ச்பொட்டியிடு�ொறு அக் கட்சியின 
உ்பொயஙக்்ள வகுப்பவரொன ்பசில் ரொே்பக்ெ உத்தர 
விட்டிருந்தொர. ம்பொது ேன ம்பரமுனவின ெொரபில் 
ச்பொட்டியிட்டொல் சிறு ்பொன்�யின வொக்குக்்ள 
அவரக்ளொல் ம்பற முடியொ�ல் ச்பொகலொம் என்ப 
தொல் இந்த ஏற ்பொடு. அதன ்படிதொன டக்்ளஸ கூட 
வீ்�ச் சினனத்தில்தொன க்ளமிறஙகியுள்ளொர. 
ஆனொல், மவனறொல் அ்�ச்ெர ்பதவி கி்டக்கும். 
 ்பசில் வகுத்த திட்டத்தின்படிதொன கரு�ொ 
வும் தனியொகக் க்ளமிறஙக சவணடிய நி்ல 
அதனொல் ஏற்பட்டது. தனியொகக் க்ளமிறஙகும் 
கரு�ொவுக்கு தமிழ் வொக்குக்்ளக் கவர சவணடு 
�ொனொல், இது ச்பொனற த�து வீரப பிரதொ்பஙக்்ள 
எடுத்துவிட சவணடிய சத்வ இருந்தது. ரொே 
்பக்ெக்களின அணியில் இல்லொ�ல் தனியொகக் க்ள 
மிறஙகியிருப்பதொல், இவவொறொன உ்ரக்்ள 
நிகழ்த்து வதறகொன சுதந்திரம் தனக்கிருப்பதொக 
அவர கருதினொர. 
 ஆனொல், அவரது உ்ர அதிக்ளவுக்கு மி்க 
ப்படுத்தப்பட்ட ஒனறொகசவ மதரிகினறது. ஆ்ன 
யிறவுப ச்பொரில் கரு�ொ எந்த்ளவுக்குச் ெம்்பந்தப 
்பட்டொர? என்பன ச்பொனற விடயஙகள தனியொக 
ஆரொயப்பட சவணடிய்வ. கரு�ொவுக்குக்கூட, 
விடுத்லப புலிகளுடன தன்னச் ெம்்பந்தப்படுத் 
திசய தமிழ் �க்களிடம் வொக்குக் சகட்க சவணடும் 
எனற நி்ல இருக்கினறது. இது ம்ரு க்கடி ஒன்ற 
ஏற ்படுத் தும் என்பது அவர எதிர ்பொரக்கொதததொக 
இருந்திருக்கலொம். தொன ரொே்பக்ெக்களுடன இருப 
்பதொல், பிரச்சி்ன வரொது எனறு அவர கருதி யிருக் 

கலொம். 
 ஆனொல், ம்ருக்கடி 
பூதொகர�ொகி எதிரக் 
கட்சிகள இத்னத் 
த�து அரசியலுக்குப 
்ப ய ன ்ப டு த் த த் 
மதொடஙகியிருப்பது 
்ப ர ப பு ் ர க் 
க்ளத்தில் ஒரு புதிய 
�ொறறத்்த ஏற்படுத் 
தி யி ரு க் கி ன ற து . 
சிஙக்ள சதசியவொத 
த ்ள த் தி ல் இ ரு ந் து 
மகொணடு அரெொஙகத் 
்தத் தொக்குவதறகுக் 

கி்டத்த ஒரு ்ல்ல ெந்தரப்ப�ொக எதிரக் கட்சிகள 
இத்னக் ்கயில் எடுத்துள்ளன. குறிப்பொக 
ெஜித் பிசர�தொெவின த்ல்�யிலொன ஐக்கிய 
�க்கள ெக்தி, இது த�து ்பரபபு்ரகளுக்குக் கி்ட 
த்துள்ள சிறந்த விடய�ொகக் கருதிப ்பயன்படுத்தத் 
மதொடஙகியுள்ளது. ்பதிலடியொக அரெ தரபபு ெஜித் 
தின தந்்த ர�சிஙக பிசர�தொெ்வ ்கயில் எடுத் 
திருக்கினறது. புலிகளுக்கு அவர ஆயுதம் மகொடுத் 
தொர எனற பிரெொரத்்த அவரகள முனமனடுத்தி 
ருக்கினறொரகள. 
 தனனு்டய வொக்கு வஙகி்ய ெறறு 
அதிகரிக்கலொம் எனற ்ம்பிக்்கயில் கரு�ொ 
மகொடுத்த ்பதிலடி இபச்பொது மதறகு அரசிய்ல 
சூறொவளியொக்கியுள்ளது. குறறம் ெொட்டும் ெஜித் 
தரபபுக்குப ்பதிலடி மகொடுக்க �கிந்தவும், கரு�ொ 
வும் ஒசர ஆயுதத்்தத்தொன ்பயன்படுத்தினொரகள. 
அதொவது, பிசர�தொெவும் புலிகளுக்கு ஆயுதம் 
மகொடுத்தொர என்பதுதொன அந்தக் கருத்து. ஆனொல், 
இந்த உ்ரகள அ்னத்தும் சதரதல்கொல உ்ரக 
்ளொகத்தொன உள்ளன. அதறகு ச�லொக அதறகு 
அரத்தம் இருப்பதொகத் மதரியவில்்ல. சதர தலின 
பினனர ரொே்பக்ெக்களுடனொன கரு�ொவின உறவு 
மதொடரத்தொன ச்பொகினறது.
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்பயஙகரவொத ெந்சதக ்்பரகள எனற ம்பயரில் 
தமிழரக்்ளக் ்கது மெய்வது இலங்க 

அரசின ெட்ட அஙகீகொரம் மகொணட ்்டமு்ற 
யொகும். கொல வ்ரய்ற அறறுத் தடுத்து ்வக்க 
லொம் எனற ெட்ட ெரத்துக்கள மூலம் �னித வ்த 
க்்ளச் மெய்ய ்பயஙகரவொதத் த்டச் ெட்டம் இட 
�ளிக்கினறது. தமிழ் இனத்்தச் செரந்த இலங 
்கக் குடி�க்கள அ்னவரும் இச் ெட்டத்தின கீழ் 
வயது, ்பொல் சவறு்பொடுகளினறி தடுபபுக் கொவ 
லிலும், தடுபபு முகொம்களிலும் �னிதவுரி்� 
ெட்ட விதிக்்ள மீறும் வித�ொக ்டத்தப்பட்டு 
வருகிறொரகள. அவவொறு தடுத்து ்வக்கப்படு 
சவொர ம்பரும் சித்திரவ்தகளுக்கு உள்ளொக்கப 
்படுவது இலங்கயில் தமிழரகளின வொழ்விய்ல 
சகளவிக்குள்ளொக்குகிறது.
 இலங்க �க்க்ளொல், �க்களுக்கொகசவ சதர 
ந்மதடுக்கப்பட்ட அரசு த�து ்ொட்டின சிறு்பொன 
்�க் குடி�க்க்்ள ெட்டத்தின து்�சயொடு 
சித்திரவ்த மெய்யக் கூடியதொக உள்ளது. ஆ்பத் 
தொன ேனொதி்பதிக்கொன (நி்றசவறறு) அதிகொரங 
கள சிறு்பொன்� இனத்தின மீதொன அடக்குமு்ற 
க்்ளக் கடந்து, ம்பரும்்பொன்� இனத் தின மீசத 
கருத்துச் சுதந்திரப ்பறிப்்பயும் மகொ்லக்்ளயும் 
மெய்யும் துணிவி்னக் மகொடுத்துள்ளது.  

சிததிரவய்தயின் தபாருள்
 சித்திரவ்த என்பது அதிகொரத்தி்னப 
்பயன்படுத்தி ஒருவரிடமிருந்து தகவ்ல அறிவதற 
கொக திட்டமிட்ட உள ச்ொக்கத்சதொடு ்பொர்பட்ெ�ொக 
உடல், உ்ள ரீதியொக புணவி்்ளவித்தல் எனறு 
ம்பொருள்படும். விெொர்� ஒனறுக்கொக நீதி�னற 
ஆ்� ம்பறறு தடுத்து ்வத்தல் சித்திரவ்த 
அல்ல. ஆனொல் ்பொதுகொபபுக் கொர�ஙகளின 
ச்பரில் விெொர்�கள மெய்கினற ச்பொது, �க்கள 
செ்வயொ்ளரக்ளொகப ்பணி மெய்யும் அதிகொரிகள 
�னிதவுரி்�க்்ள மீறும் வித�ொக சித்திரவ்த 
மெய்கிற நி்ல்�கள உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 
இந்த வ்கயில் இனரீ தியொன ்பொகு்பொடு கொட்டப 
்பட்டு ஈழத்தமிழரகள ெட்ட விதிக்்ள ்வத்துக் 
்கது மெய்யப்பட்டு �்றவொன இடஙகளில் 

ெொட்சிக்ளறறு இரகசிய�ொன மு்றயில் துனபுறுத் 
தப்படுவது ்பல தெொபதஙக்ளொக இலங்கயில் 
்்டம்பறும் மகொடு்�யொகவுள்ளது.

 சித்திரவ்தயி்ன �ொனுடவியல் ெட்டங 
கள குறற�ொக கணிக்கினறன. ்பனனொட்டுச் ெட் 
டஙகளுக்கு இலங்கயில் மகொடுக்கப்படும் 
முக்கியத்துவம் மிகவும் கு்றவொகசவ உள்ளது. 
சித்திரவ்தக் சகொட்்பொடுகள 1980களில் சே.விபி 
இயக்கத்்த அழிப்பதறகொக ம்பரும்்பொ ன்� 

சிஙக்ள இனத்தினுள ்கயொ்ளப்பட்ட உ்பொய�ொக 
வுள்ளது. இது 219 ்�யஙகளில் இலங்க முழு 
வதும் ்பரவலொக ்்ட ம்பறறிருப்பதொக ெரவசதெ 
உண்� �றறும் நீதிக்கொன திட்டம் (ITJP) தனது 
ஆய்வில் மவளிப்படுத்தியுள்ளது.

இலஙய்கயின் சிததிரவய்த்கள்
 ்கது மெய்யப்படு்பவரகள விெொர்� 
களின ச்பொது சித்திரவ்தக்கு உள்ளொகினறனர. தடி, 
தடித்த வயர ச்பொனறவறறொல் அடித்தல், சூடொன 
இரும்புக் கம்பி, எரியும் சிகரட்டொல் சுடுதல், மின 
அழுத்தியொல் சுடுதல், விரல் ்கஙக்்ளப புடுங 
குதல், விரல்களில் கட்டித் தூக்குதல், மூட்டுக்கள 
வலிக்கு�ொறு ்கக்்ளக் பினபுற�ொகக் கட்டி 
தூக்குதல், த்லகீழொகக் கட்டித் தூஙக ்வத்து 
அடித்தல், ம்பறசறொல் நிரம்பிய ம்பொலித்தீன ்்ப 
யொல் த்ல்ய மூடி மூச்சுத்தி�ற ்வத்தல், 
த்ல்யத் தணணீரில் மூழ்கடித்து மூச்சுத் தி�ற 
்வத்தல் ச்பொனற சித்திரவ்தகள பிர்பல்ய 
�ொன்வ. இந்த வ்கயொன சித்திரவ்த முகொம் 
கள ்டத்தப்பட்ட்த இலங்க அரசு �றுத்து 
வருகிறது.
 இ்தவிட ்பட்டினி ச்பொடுதல், சிகிச்்ெ 
யளிக்கொ�ல் தவிக்க விடுதல், இருட்ட்றயில் 
ச்பொடுதல் ச்பொனற்வகளும் இவறறுள 
அடஙகும்.

ம்பண ெந்சதக ்்பரகளுக்கு ்பொலியல் வ்த, கூட்டு 
வனபு�ரவு என்பனவும் ஆணகளுக்கு ்பொலியல் 
வ்தகள, ்பொலுறுபபுக்களில் புணவி்்ளவித்தல் 
ச்பொனற வி்பரிப்பதறகு முடியொத அ்ளவுக்கு சித்திர 
வ்தகள இடம் ம்பறறுள்ளது. இ்வ �னித குல 
வொழ்வியலின ்பொதுகொபபின்�்ய இலங்க 
யில் இனனும் நி்லம்பறும் யதொரத்த�ொக விட்டு 
்வத்துள்ளது. இந்த வித�ொக உ்ளக் கொயஙகச்ளொடு 
இலங்கயில் �க்கள நீதியறறு வொழ்கிறொரகள. 
இந்த நி்ல்�்ய �ொறொது ்வத்துக் மகொளவ 
தொல் சிறு்பொன்�யினர அ்�தி வொழ்வு சதடி 
மவளி்ொடுகள ச்ொக்கி உயிர வி்ல மகொடுத்துத் 
தபபிச் மெனறு தஞ்ெ�்டய ச்ரகிறது.

சிததிரவய்தயின் சமூ்க வியைவு
 இந்த வ்கயொன ்பொதிபபுறறவரகளில் 
எத்த ்கய உ்ளக்கொயஙகள ஏற்பட்டிருக்கும் 
எனற அறிவு ெமூகத்தில் இல்்ல. உ்ளவ்ளம் ்பொதி 
க்கப்பட்ட இந்த உ்ளக் கொயஙகளுக்கு உள்ளொசனொர 
உரிய சிகிச்்ெ ்பரொ�ரிபபினறி ெமூகத்தில் விடப 
்படுகினறொரகள. வறு்�, வ்ளப ்பறறொக்கு்ற 
ச்பொனற ம்பொதுவொன பிச்சி்னகளின ்டுவில் 
இந்த உ்ளக் கொயமுளச்ளொரும் ெவொல்களுக்கு முகம் 

மகொடுக்கினறனர. ெொதொர��ொனவரகச்ள 
எதிரமகொள்ளத் திணடொடும் அசத நி்ல 
்�க்்ள உ்ளப ்பொதிபபுறசறொர எதிர 
ச்ொக்கும் ச்பொது தொக்கஙகள ச�ொெ�ொக 
இருக்கும். இதனொல் குடும்்ப வொழ்விய 
லில் அ்�தியின்�, ெகித்துக் மகொள 
்ளொ்�, பி�க்குகள, ெமூக�யப 
்படொ்�, வனமு்றகள, தறமகொ்ல 
முடிவுகள என்பன அதிகரித்துக் கொ�ப 
்படுகினறன. கணடு மகொள்ளப்படொத பிந் 
திய உ்ளக்கொய அழுத்த ச்ொயொளிக்ளொக 
(PTSD) ்பலர தொயகத்திலும் புலம் ம்பயர 
ந்தும் வொழ்ந்து மகொணடிருக்கிறொரகள. 
இவரக்்ள ெொதொர� �னிதரக்்ள 
்டொ த்துவது ச்பொல ்டொத்த முடியொது. 
ம்பறசறொர முதல் வ்ளரும் இ்ளம் ெந்ததி 
யினுளளும் இப்பொதிபபுக்கள தொக்கம் 

மெலுத்துவதொல், குறறச் மெயல்கள ம்பருகும் 
வொய்பபுக்களும், ச்பொ்தப ம்பொருட்களுக்கு அடி 
்�யொகும் வொய்பபுக்களும் அதிகரித்துள்ளது.

தீர்வு்கள்
 உ்ளப ்பொதிபபு ்பறறிய அரெ கட்டு�ொனங 
களின சத்வ உ�ரப்பட்டு நிறுவன உருவொக்கங 
கள ச்பொதிய்ளவு ்்டம்பறவில்்ல. இந்த வி்்ள 
வுக்்ள �ொறறத் சத்வயொன உ்ளவ்ளத்து்�, 
புரிதலுடன கூடிய ெமூக ்பரொ�ரிபபு என்பன 
ச்பொதிய அ்ளவில் ச�றமகொள்ளப்படுவது அரிதொக 
வுள்ளது. ம்பொது �க்களிடமும் இது மதொடர்பொன 
விழிபபு�ரவுகள மிகவும் கு்றவொக உள்ளது. 
புலம்ம்பயரந்துள்ள ்பொதிக்கப்பட்டவரகளுக்கொன 
ஆறறுப்படுத்தும் அ்�பபுக்களும் இல் ்ல.
 சித்திரவ்தகள ்பறறிய அறிவு ்பொடெொ்ல 
�ட்டஙகளில் இருந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட 
சவணடும்.  �னிதவுரி்�கள ்பறறிய விழிபபு �ரவு 
அ்னத்து �ட்டஙகளுக்கும் அத்தியொவசிய�ொகக் 
மகொணடு வரப்பட சவணடும். ்டந்த தவறுகள 
உலக நிய�ஙகளின்படி விெொரிக்கப்பட்டு உண்� 
கள மவளிக்மகொ�ரப்பட சவணடும். வரலொறுகள 
்பொட�ொக்கப்பட சவணடும்.
 விெொர்�கள ெட்டத்தின மவளிச்ெத்தில் 
இருந்து �்றயொதவொறு ஒளிப்பதிவு கருவிகள 
இ்�க்கப்பட்ட அ்றகளில் ்்டம்பறுவ்த 
தறகொல மதொழில் நுட்்ப உலகம் உறுதி மெய்ய 
சவணடும்.
 ்பொதிக்கப்பட்டவரகளுக்கொக உ்ளவ்ளத் 
து்� மெய்யும் சத்வக்்ளப புரிந்து மகொணட 
து்றெொர அறிவொரந்த ெமூகம் உரிய வ்கயில் 
து்� மெய்ய சவணடும்.
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தமிழர தொயகப ்பகுதிகள, ஆயுத ச்பொரொட்டம் 
ம�ௌனிக்கப்பட்டதன பினனர ்பல்சவறு 

வ்கயொன ம்ருக்கடிக்்ள எதிரமகொணடு வருகி 
னறது. ெரவசத ெமூகம் யுத்த ்பொதிபபுக்்ள எதிர 
மகொணட ்பகுதிக்்ள மீ்ள்�ப்பதறகு ்பல்லொயிரம் 
சகொடிக்்ள வழஙகியது. ஆனொல் அ்வ தமிழர 
்பகுதிக்கு மெனற்டந்ததொ என்பது இனறும் 
சகளவிக்குறியொகசவ உள்ளது.
 த�து இருப்்ப தக்க்வக்க, இ்ழக்க 
ப ்பட்ட அநீதிகளுக்கு நீதிம்பற, த�து உரி்� 
க்்ள நி்லநிறுத்த தமிழரகள ்பல்சவறுவித�ொன 
ெவொல்க்்ள எதிரமகொணடு இனறும் மதொடரச்சி 
யொன ச்பொரொட்டஙக்்ள முனமனடுத்து வருகிறொர 
கள. அசதசவ்்ள அவரகளின வொழ்வில் செொத்ன 
கள,  சவத்னகள, துன்பஙகள என்பன இனனும் 
மதொடர க்தயொகசவ உள்ளன.
 குறிப்பொக விடுத்லப ச்பொரொட்டத்தில் 
எல்்லக் கிரொ�ஙகள �றறும் கொடுகள ெொரந்த 
்பகுதிகளில் வொழ்ந்த �க்களின அரப்பணிபபி்ன 
்ொம் �றந்து வொழும் ெமூக�ொக �ொறிவிட்சடொ�ொ 
என எண�த் சதொனறுகிறது.
 �ட்டக்க்ளபபு �ொவட்டத்தின கிரொன பிர 
சதெ மெயலொ்ளர பிரிவுக்குட்்பட்ட முறுத்தொ்ன, 
மினுமினுத்தமவளி, அக்குற்� ஆகிய கிரொ�ங 
க்்ள உள்ளடக்கிய முறுத்தொ்ன கிரொ� செ்வ 
யொ்ளர பிரிவுக்குட்்பட்ட �க்கள கிட்டத்தட்ட 
மவளியுலக மதொடரபுகளில் இருந்து ்கவிடப 
்பட்ட ஒரு ெமூக�ொகசவ வொழ்ந்து மகொணடிருப 
்ப்த கொ� முடிகிறது.
 �ட்டக்க்ளபபு ்கரின வடக்சக திருசகொ� 
�்ல வீதியின சு�ொர 28 கிசலொமீறறர மதொ்லவில் 
கிரொன பிரசதெம் அ்�ந்துள்ளது. அபபிரசதெத்தின 
ச�றகுப புறத்திசல சு�ொர 41கிசலொமீறறர மதொ்ல 
வில் அக்குற்� எனனும் கிரொ�ம் உள்ளது.

 �ட்டக்க்ளபபு �ொவட்டத்தின 14 பிரசதெ 
மெயலகர பிரிவில் ஒனறொன சகொற்்ளப்பறறு 
மதறகு, கிரொன பிரசதெ மெயலக பிரிவுகளில் ஒனறொ 

கும். இதில் 18 கிரொ� செவகர பிரிவுகள உள்ளன. 
எனினும் இபபிரிவில் 11 பிரசதெ மெயலகர பிரிவு 
கள கடந்த கொல யுத்தத்தினொலும் கடும் வறட்சி 
யினொலும் ்பொதிக்கப்பட்டு வரும் கிரொ� செவகர 
பிரிவுக்ளொகும்.
 இக்கிரொ�த்தில் வொழ்கினற தமிழ் பூரவகுடி 
�க்களில் ஒருெொரொர சவடுவர ்பரம்்ப்ரயி்ன 

செரந்தவரகள. சவட்்டயொடுதல், சதன செகரித் 
தல், கு்ளஙகளில் மீன பிடித்தல், விறகு மவட்டுதல், 
வயல் கூலி, கொவல் சவ்லகளுக்குச் மெல்லல், 
்பருவகொலச் செ்னச் மெய்்க என்பனசவ இவர 
களின பிரதொன மதொழில்க்ளொகும்.
இந்த ஆதி தமிழ் ெமூகம் ச்பொரொட்டத்திறகு ்பல் 
சவறு வழிகளில் து்� நினறது. இதன வி்்ளவொக 
்படுமகொ்லக்்ள எதிர மகொணடது. சிறியமதொரு 
ெமூக�ொக இருந்த ச்பொதிலும், ம்பரு�்ளவொன 
�ொவீரரக்்ள இந்த �ணணுக்கு அது தந்தது.

 இக்கிரொ�த்தி்ன ம்பொறுத்தவ்ரயில், இது 
வ்ரயில் ம்பொதுப ச்பொக்குவரத்தி்ன இப்பகுதி 
�க்கள கணடதில்்ல. இதுவ்ரயில் ெரியொன 
குடிநீ்ரப ம்பறறதில்்ல, இஙகுள்ள �ொ�வரகள 
மு்றயொன கல்வி்ய ம்பறறதில்்ல. இவவொறு 
்பல்சவறு பிரச்சி்னக்்ள இச் ெமூகம் எதிர 
மகொணடுள்ளது. 
 வறு்�, கல்வியறிவின்�, �ருத்துவ வெ 
திக்்ள இலகுவொக ம்பறறுக்மகொள்ள முடியொ்�, 
கு்றவொன குடியிருபபு வெதிகள என அந்த �க்க 
ளின துன்ப நி்ல மதொடரந்து மெல்லும்.
இக்கிரொ�த்தில் 267 குடும்்பஙக்்ளச் செரந்த 860 
இறகு ச�ற்பட்ட �க்கள உள்ளனர. அசதசவ்்ள 
இக் கிரொ� செவகர பிரிவில் இக்கிரொ�த்்த 
உள்ளடக்கியதொக 02 ்பொடெொ்லகள கொ�ப்படுகி 
னறன. அதில் ஒனறுதொன அக்குற்� ்பொரதி வித்தி 
யொலயம். இப்பொடெொ்லயில் தரம் 1 மதொடக்கம் 

தரம் 8 வ்ரக்கும் 98 �ொ�வரகள கல்வி ்பயில் 
கினறனர. அசத ெ�யம் இப்பொடெொ்லயில் கல்வி 
கறபிக்கும் ஆசிரியரகளின எணணிக்்க 05 ஆகும். 
 இப்பகுதிகளில் உள்ள இரணடு ்பொடெொ 
்லகளிலும் 160இறகும் ச�ற்பட்ட �ொ�வரகள 
கல்வி ்பயில்கினறனர. ஆனொல் இவரகள தரம் 
08 வ்ர �ட்டுச� கறக முடியும். அந்த கல்வி 
யுடன �ொ�வரகளின கல்வி ்டவடிக்்ககள 
பூரத்தியொவதொக அஙகு கறபித்தல் ்டவடிக்்க 
களில் ஈடு்படும் ஆசிரியரகள கூறுகினறனர.
 கல்வியிலிருந்து இ்டவிலகல் கொர��ொக 
ம்பறசறொர ம்பணபிள்்ளகளுக்கு இ்ளவயதில் 
திரு��ம் மெய்து ் வக்கும் சூழ்நி்ல அதிக்ளவில் 
கொ�ப்படுகினறது. அத்துடன ஆணபிள்்ளகள 
சிறுவயதிசலசய சவட்்டக்கும், கொவலுக்கும் 
அனுபபி ்வக்கப்படும் சூழ்நி்லயும் கொ�ப்படு 
கினறது
 இப்பகுதி �ொ�வரகள சிறந்த உடல் 
வலி்�யும், �னவலி்�யும் மகொணடவரக்ளொக 
கொ�ப்படுவதொகவும் அவரகள சிறந்த மு்றயில் 
்பயிறறப்படுவதன மூலம்  வி்்ளயொட்டுத்து்ற 
உட்்பட ்பல்சவறு து்றகளில் ெொதிக்கும் நி்ல 
சயற்படும் எனவும் அஙகுள்ள ஆசிரியரகள மதரி 
விக்கினறனர.
 இஙகு கு்றந்தது ெொதொர� தரம் வ்ரயி 
லொவது கறபிப்பதறகொன வ்ளஙகள ஏற்படுத்தப 
்படுமிடத்து கல்வி ரீதியொன �ொறறம் ஒன்ற 
மகொணடுவர முடியும் எனவும், இஙகு கறபிக்கும் 
ஆசிரியரகள மதரிவிக்கினறனர. இஙகுள்ள ்பொடெொ 
்லகள மிகுந்த வ்ளப்பறறொக்கு்றயுடன இயஙகு 
வதொகவும் �க்கள சுட்டிக் கொட்டுகினறனர.
 இப்பகுதியொனது தமிழ் �க்களின எல்்லப 
்பகுதியொக கொ�ப்படுவதனொல் இப்பகுதியி்ன 
்பொதுகொக்க சவணடிய ம்பொறுபபு அ்னவருக்கும் 
உள்ளது. இஙகு அரெ ெொர்பறற நிறுவனஙகளின 
பிரெனனம் என்பது மிகவும் கு்றவொன நி்ல 
யிசலசய இருந்துள்ளது. ச்பொக்குவரத்து ்பொ்தகள 
மிகவும் ச�ொெ�ொன நி்லயில் உள்ள்�யொல் அரெ 
ெொர்பறற நிறுவனஙகள இஙகு மெனறு வருவது 
மிகவும் கு்றவொகசவ உள்ளது.
 இப்பகுதியில் நீணட கொல�ொக குடிநீர 
பிரச்சி்ன்ய �க்கள எதிர மகொணடு வருகினறனர. 
அரெொர்பறற நிறுவனம் ஒனறின ஊடொக குடிநீர 
விநிசயொக திட்டம் ஒனறு மெயற்படுத்தப்பட்ட 
ச்பொதிலும், சில வருடஙகளில் நீர ்பம்பி ்பழுத 
்டந்த கொர�த்தினொல் நீரவிநிசயொக திட்டம் 
நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. அத்ன மெய்வதறகு யொரும் 
முனவரொத நி்லயில் �க்கள கடந்த சில வருடங 
க்ளொக குடிநீ்ரப ம்பறறுக் மகொளவதில் ம்பரும் 
கஸடஙக்்ள எதிரச்ொக்கி வருகினறனர.
சு�ொர இரணடு கிசலொமீறறர தூரத்திறகு அப்பொல் 
கொட்டு ்பகுதியினூடொக ஆறறஙக்ரக்கு மெனறு 
நீ்ரப ம்பறறுக் மகொள்ள சவணடிய துரப்பொக்கிய 
நி்ல இக்கிரொ�த்தில் கொ�ப்படுகினறது. சில 
சவ்்ளகளில் யொ்னயின அச்சுறுத்தல் உள்ளதொ 
கவும் அண்�யில் கூட யொ்னயினொல் தொக்கப்ப 
ட்டு ஒருவர உயிரிழந்ததொகவும் இப்பகுதி �க்கள 
மதரிவிக்கினறனர.
 இபபிரசதெத்தில் இதுவ்ரயில் ஒரு ்வத் 
தியெொ்லயில்்ல. ச்ொய்வொய்ப்படும் ச்பொது 
சு�ொர நூறு கிசலொமீறறர ்பய�ம் மெய்து வொ்ழச் 
செ்னக்கு வரசவணடிய நி்லயில் இப்பகுதி 
�க்கள உள்ளனர. அதிலும் இரவில் ச்ொய்வொய்ப 
்படும் ஒருவ்ர உடனடியொக ்வத்தியெொ்ல 
க்கு மகொணடு மெல்ல முடியொத நி்லசய கொ�ப 
்படுகினறது.
 இவவொறு ்பலதரப்பட்ட பிரச்ெ்னக்்ள 
எதிரச்ொக்கி நிறகும் இந்த �க்களின வறு்� 
நி்ல்ய ்பயன்படுத்தி அவரகளின உ்ழப்்ப 
சுரணடும் ் டவடிக்்ககள வியொ்பொரிகள, முதலொளி 
க்ளொல் ச�றமகொள்ளப்படுவதும் இஙகு மவளிப 
்ப்டயொனது.
 இந்த நில்�்யப ச்பொக்க,  இந்த �க்க்்ள 
கூட்டு மதொழில் முயறசிகளில் ஈடு்படுத்தும் 

       த்தா்டர்ச்சி 13ம் பக்கம்
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ஆகஸட் 5 ஆம் திகதி ்்டம்பறவுள்ள 
ம்பொதுத் சதரதல், ம்பொதுேன ம்பரமுன 

கட்சி்ய ்�ய�ொகக் மகொணடிருக்கினறது. இல 
ங்க அரசியலில் அது ஒரு புதுமுக அரசியல்கட்சி. 
ம்பொதுத் சதரதலில் முதற தட்வயொக இம்மு்ற 
க்ளமிறஙகி உள்ளது. அந்தக் கட்சியின சதரதல் 
பிரசவெம் 2018 ஆம் ஆணடு உளளுரொட்சி �னறங 
களுக்கொன சதரதலில் இடம் ம்பறறது. இரணடொ 
வதொக 2019 ஆம் ஆணடு ேனொதி்பதி சதரதலில் அது 
மிகுந்த ்ம்பிக்்கசயொடு குதித்திருந்தது.
 உளளுரொட்சித் சதரதலில் ் �த்திரி – ரணில் 
கூட்டு அரெொஙகத்தின சவட்்பொ்ளரக்்ள அது �ண 
மகௌவச் மெய்திருந்தது. ஆட்சி அதிகொரத்தில் இரு 
ந்த ஐக்கிய சதசிய கட்சி �றறும் சிறீலஙகொ சுதந்திர 
க் கட்சி ஆகிய கட்சிகளுக்கு இதனொல் ்படு சதொல்வி 
ஏற்பட்டது. உளளுரொட்சி �னறத் சதரதல்களில் 
ஆட்சியில் உள்ள அரெ கட்சிகச்ள மவறறி ம்பறுவது 
வழ்�. அந்த வழ்�க்கு �ொறொக ம்பொது ேன 
ம்பரமுன 2018 ஆம் ஆணடு உளளுரொட்சித் சதரத 
லில் 40 வீத வொக்குக்்ள சுவீகரித்து அச�ொக�ொக 
மவறறி ம்பறறது.
 ஐக்கிய சதசியக் கட்சி 29 வீத வொக்குக 
்்ளயும், சிறீலஙகொ சுதந்திரக் கட்சி 12 வீத வொக்குக 
்்ளயும் �ொத்திரச� ம்பறறிருந்தன. மதொடரந்து 2019 
ேனொதி்பதி சதரதலில் ம்பொதுேன ம்பரமுனவின 
ெொரபில் க்ளமிறஙகியிருந்த சகொத்தொ்பொய ரொே்பக்ெ 
69 லட்ெம் வொக்குக்்ளப ம்பறறு ேனொதி்பதியொகத் 
மதரிவு மெய்யப்பட்டொர.
 ேனொதி்பதி சதரதலில் 51 வீத�ொன வொக்குக 
்்ளப ம்பறு்பவசர மவறறியொ்ளரொவொர. ஆனொல் 
ம்பொதுேன ம்பரமுன முதற தட்வயொகப ச்பொட்டி 
யிட்ட இந்த ேனொதி்பதி சதரதலில் வரலொறறில் 
இதுவ்ரயில் இல்லொத வ்கயில் 69 லட்ெ 
வொக்குக்்ளப ம்பறறு ெொத்ன ்ப்டத்தது. அந்த 
வரி்ெயில் ம்பொதுேன ம்பரமுன தனது மூனறொவது 
சதரதலொக ஆகஸட் 5 ம்பொதுத் சதரத்ல ெந்திக் 
கவுள்ளது. இந்தத் சதரதலிலும் அந்தக் கட்சிசய 
மவறறி ம்பறும் எனறு அரசியல் ஆய்வொ்ளொரகளும் 
ச்ொக்கரகளும் ஆரூடம் கூறியிருக் கினறொரகள.

 ஆனொல் ம்பொதுேன ம்பரமுனவின 
த்லவரொகிய பிரத�ர �கிந்த ரொே்பக்ெவும் 
அவரு்டய ெசகொதரரொகிய ேனொதி்பதி சகொத்தொ 
்பொய ரொே்பக்ெவும் இந்தத் சதரதலில் த�து கட்சி 
மூனறிலிரணடு ம்பரும்்பொன்�யுடன மவறறி 
ம்பறும் எனற எதிர்பொரப்்பக் மகொணடிருக்கின 
றொரகள. அந்த மவறறி இலக்்க அ்டவதறகொன 
சதரதல் முயறசிகளில் அவரகள மும்முர�ொக ஈடு 
்பட்டிருக்கினறொரகள.
 ேனொதி்பதி சதரதலில் கி்டத்த அச�ொக 
மவறறி்யயும் குறிப்பொக சிஙக்ள ம்பௌத்த �க்க 
ளின திரட்சியொன வொக்குப ்பலத்்தயும் ெொதக�ொகப 
்பயன்படுத்தி ம்பொதுத் சதரத்ல உடனடியொக ் டத் 
திவிட சவணடும். அதில் மூனறிலிரணடு ம்பரும் 
்பொன்� ்பலத்்தப ம்பறறுவிட சவணடும் எனற 
சதொர அரசியல் இலக்்க அ்டவதறகொகசவ 
ேனொதி்பதி சகொத்தொ்பொய ரொே்பக்ெ �ொரச் �ொதம் 2 
ஆம் திகதி ்ொடொளு�னறத்்தக் க்லத்து ம்பொதுத் 
சதரதலுக்கொன அறிவித்த்ல விடுத்தொர.

ஐககியம் குயலந்த ஐககிய ப்தசியக ்கடசி
 ்ல்லொட்சி அரெொஙகம் எனற ்�த்திரி 
– ரணில் கூட்டு அரெொஙகத்தின ்பதவிக் கொலம் 
முடிவ்டவதறகு 6 �ொதஙகள இருந்த நி்லயி 
சலசய ேனொதி்பதிக்கு உரிய அதிகொரத்்தப ்பயன 
்படுத்தி அவர ்ொடொளு�னறத்்தக் க்லத்திருந் 
தொர. மூனறிலிரணடு ம்பரும்்பொன்�யுடன ்ொடொ 
ளு�னறத்்தயும் ்கப்பறறி அரெொஙகத்்த 
முழு்�யொக ம்பொதுேன ம்பரமுனவின வெ�ொக்கி 
விட சவணடும் எனற அவரு்டய அரசியல் ச்ொக் 
கம் மவளிப்ப்டயொகி இருந்தது.

 இதனொல்தொன இந்தத் சதரதல் ம்பொதுேன 
ம்பரமுன கட்சி்ய ்�ய�ொகக் மகொணடிருக்கி 
னறது எனறு கணிக்க சவணடியதொயிறறு. ம்பொது 
ேன ம்பரமுன கட்சியின அரசியல் கொட்டில் ்ல்ல 
�்ழ ம்பொழிகினறது எனசற கூற சவணடும். 
எதிரக் கட்சியொகிய ஐக்கிய சதசியக் கட்சி அதறகொன 
அரசியல் சூழ்ல ஏற்படுத்தி இருக்கினறது. வலி 
ந்து ஏற்படுத்தி உள்ளது எனறுகூடக் கூறலொம்.
 ஒரு தீரக்க�ொன மவறறி இலக்்க ச்ொக்கி 
ம்பொதுேன ம்பரமுன இந்தத் சதரதலுக்கொன முன 
சனற்பொடுகளில் ஈடு்பட்டிருக்கினற தரு�த்தில் 
ஐக்கிய சதசியக் கட்சி ஐக்கிய�ொகவும் உறுதியொ 
கவும் சதரதல் க்ளத்தில் அடிமயடுத்து ்வத்திருக்க 
சவணடும். ஆனொல் அது ்்டம்பறவில்்ல.
 த்ல்�ப ்பதவிக்கொன அதிகொரப ச்பொட்டி 
யில் அந்தக் கட்சி சிக்கி சினனொபினன�ொகிக் 
மகொணடிருக்கினறது. ரணில் விக்கிர�சிஙகவும், 
ெஜித் பிசர�தொெொவும் இந்தப ச்பொட்டியில் விடொ 
க்கணடன மகொடொக்கணடனொகச் மெயற்பட்டுக் 
மகொணடிருக்கினறொரகள.. இதனொல் அந்தக் கட்சி 
க்குள ஐக்கியம் கு்லந்து ச்பொயுள்ளது. யொரு்டய 
த்ல்�்ய ஏறறுச் மெயற்படுவது என்பது 
மதரியொ�ல் கட்சியின முக்கியஸதரகளும் முக்கிய 
உறுபபினரகளும் குழம்பியுள்ளொரகள.
 அசதசவ்்ள சதசிய சதொட்டத் மதொழிலொ 
்ளர ெஙகத்தின மெயலொ்ளர வடிசவல் சுசரஷுக்குப 
்பதிலொக சவறு ஒருவ்ர ரணில் விக்கிர�சிஙக 
நிய�னம் மெய்த்தயடுத்து, �்லயகத் மதொழிற 
ெஙக வட்டொரஙகளிலும், ஐக்கிய சதசியக் கட்சியு 
டன கூட்டொக இ்�ந்திருந்த �்லயகம் �ற 
றும் தமிழ்க் கட்சிகள �த்தியிலும் ஒரு குழப்ப 
நி்ல்� உருவொகியுள்ளது.
 இதனொல் ஐக்கிய சதசியக் கட்சிக்குளச்ள 
யும் குழப்ப நி்ல்�. ்பஙகொளிக் கட்சிகளுடனொன 
உறவிலும் ஒரு குழப்ப நி்ல்�. இந்த அகபபுற 
குழப்ப நி்ல்�கள கொர��ொக ஐக்கிய சதசியக் 
கட்சி தனது ்பொரம்்பரிய அரசியல் மெல்வொக்்க 
இழந்து சிறீலஙகொ சுதந்திரக் கட்சி்யப ச்பொனறு 
உருக்கு்லந்த நி்ல்�க்குத் தள்ளப்பட்டிருக் 
கினறது.
 ம்பொதுேன ம்பரமுன கட்சி த்லமயடுத்த 
்தயடுத்து, சிறீலஙகொ சுதந்திரக் கட்சி உருக்கு்ல 
ந்து ச்பொயுள்ளது. அசத ச்பொனற நி்ல்�க்கு 
ஐக்கிய சதசியக் கட்சியும் ஆ்ளொகியிருப்பதனொல் 

இந்தத் சதரதலில் ஏறுமுக நி்லயில் உள்ள 
ம்பொதுேன ம்பரமுன கட்சிக்கு எதிரொக ஆளு்�யு 
ள்ளசதொர அரசியல் ெக்திக்கு ஒரு மவறறிடம் 
ஏற்பட்டிருக்கினறது. இது ஆளும் கட்சிக்கு எதி 
ரொன வல்ல்�யுள்ளசதொர எதிரக் கட்சிக்கொன மவ 
றறிட�ொகக் கூட கருத முடியும்.

வைர்மு்க பபாககில் பிர்காசமா...?
 ஐக்கிய சதசிய கட்சியில் ஏற்பட்ட த்ல 
�ப ்பதவிக்கொன ச்பொட்டியின வி்்ளவொக ஐக்கிய 
�க்கள ெக்தி எனற புதிய கூட்டணி்ய உருவொக் 
கியுள்ள ெஜித் பிசர�தொெொவுக்கு அரசியலில் 
பிரகொெ�ொன எதிரகொலம் கொ�ப்படுவதொகக் கரு 
தப்படுகினறது. இருபபினும் இந்தத் சதரதலில் 
அவரு்டய த்ல்�யிலொன ஐக்கிய �க்கள 
ெக்தி எனற கூட்டணி ஆளும் கட்சியொகிய அதிகொர 
்பலத்்தக் மகொணடுள்ள ம்பொதுேன ம்பரமுனவின 
அரசியல் மெல்வொக்கு அ்லயில் எந்த அ்ளவுக்கு 
ஈடுமகொடுப்பொர, எந்த அ்ளவுக்கு ஈடு மகொடுக்க 
முடியும் என்பது மதரியவில்்ல.
 எதிரக்கட்சித் த்லவரொகப ்பதவி வகி 
த்த ெஜித் பிசர�தொெொவின தந்்த ர�சிஙக 
பிசர�தொெொ, ஐக்கிய சதசியக் கட்சியின ஆளு்� 
மிக்க த்லவரகளில் ஒருவரொகத் திகழ்ந்தொர. 
�க்கள �த்தியில் மெல்வொக்கு ம்பறறிருந்தொர. ஒரு 
ச�தின ்ொளில் ஆ�ர வீதி ம்பொலிஸ நி்லயச் 
ெந்தியில் இடம் ம்பறற தறமகொ்ட குணடுத் 
தொக்குதலில் மகொல்லப்பட்ட அவரு்டய �ர 
�ம்கூட சிஙக்ள �க்கள �த்தியில் அவர மீதொன 
அனுதொ்ப அ்ல்ய ஏற்படுத்தி இருந்தது. அந்த 
வ்கயில் அவரு்டய புதல்வரொகிய ெஜித் 
பிசர�தொெொ சிஙக்ள �க்களின அபி�ொனத்்தப 
ம்பறற ஒருவரொகத் திகழ்கினறொர. எனினும் அவர 
தனனு்டய அரசியல் மெயற்பொடுகளின மூலம் 
�க்கள �னஙகளில் இடம் பிடித்திருக்கினறொரொ 
என்பது சகளவிக்குறியொகசவ உள்ளது.
 ேனொதி்பதி சதரதலில் சிறு்பொன்� இன 
�க்க்ளொகிய தமிழ் �க்களும் முஸலிம் �க்களும் 
இ்�ந்து அவருக்கு வொக்களித்திருந்த ச்பொதிலும், 
அந்த �க்களின �னஙகளில் ்ம்பிக்்கக்குரிய ஓர 
அரசியல் த்லவரொக இடம் பிடிக்க அவர தவறி 
விட்டொர. சிஙக்ள - ம்பௌத்த சதசியத்்த முதன 
்�ப்படுத்தி �த ரீதியொகவும், இன ரீதியொகவும் 
சிஙக்ள �க்க்்ள அணிதிரட்டி அதன ஊடொக 
சதரதலில் மவறறி ம்பறுவதறகொன வியூகத்்த 
வகுத்துச் மெயற்படுகினற ரொே்பக்ெக்களின முன 
னொல் அவர ம்பரிய அ்ளவில் மெல்வொக்கு மெலுத்த 
முடியும் எனறு கூறுவதறகில்்ல.
 அசதசவ்்ள, ்ொட்டின மூனறொவது அரசி 
யல் ெக்தியொகத் திகழ்கினற சேவிபியின வொக்கு 
வஙகி்யயும் ெஜித் பிசர�தொெொவின ஐக்கிய 
�க்கள ெக்தி கூட்டணி சதரதலில் எதிர மகொள்ள 
சவணடி இருக்கினறது.
 �றுபுறத்தில் சிறீலஙகொ சுதந்திரக் கட்சி 
ஏறகனசவ அரசியல் ரீதியொகப ்பலமிழந்திருக்கி 
னறது. த்ல்�த்துவப ச்பொட்டி கொர��ொக ஐக்கிய 
சதசியக் கட்சியும் வலுவிழந்து ச்பொயிருக்கினறது. 
ம்பொதுத் சதரதல் ்்டம்பறுகினற ஒரு தரு�த்தில் 
்ொட்டின ்பொரம்்பரிய வரலொறறு ம்பரு்�்யக் 
மகொணடிருந்த இரணடு ம்பரும் சதசிய கட்சிகளும் 
இவவொறு மெயல் வல்ல்� இழந்திருப்பது 
ம்பொதுேன ம்பரமுன எனற வ்ளரமுக ச்பொக்கில் திக 
ழ்கினற ம்பொதுேன ம்பரமுனவின எதிரகொலத்்தப 
பிரகொெ�ொக்கி உள்ளது எனசற கூற சவணடும்.
 ஒரு ம்பொதுநி்ல ச்ொக்கில் ம்பொதுேன 
ம்பர முன சதரதல்க்்ள மவறறிகர�ொகக் 
கடந்து வந்து மகொணடிருக்கினறது. சதரதல் 
க்ளத்தில் எதிரக்கட்சி களும் ம்பரிய ெவொலொகக் 
கொ�ப்படவில்்ல. இருப பினும் சதரதல் 
ம்ருஙகுகினற தரு�த்தில் அரெொங கத்தினதும், 
அரெ தரபபினரதும் சில ்டவடிக்்க களும் 
மெயற்பொடுகளும் ஒரு சுமுக�ொன சதர தல் 
மவறறிக்கு இ்டயூறு வி்்ளவிக்கக் கூடிய்வ 
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யொகசவ மதன்படுகினறன.

பிடிவா்தமும் வியைவும்
 குறிப்பொக மகொசரொனொ ்வரஸ ்பரவல் 
கொர��ொக ்ொடு முழுவ்தயும் முடக்கி ஊரடஙகு 
உத்தர்வ ்்டமு்றப்படுத்தி �க்க்்ள வீடுகளு 
க்குளச்ளசய அடஙகி இருக்கச் மெய்ய சவணடிய 
நிரப்பந்தம் ஏற்பட்டிருந்தது. இவவொறு ்ொட்ளொ 
விய ரீதியில் இயல்பு வொழ்க்்க்ய முடக்கிய 
நி்ல்�்ய ேனொதி்பதி சகொத்தொ்பொய ரொே்பக்ெ 
ஓர அவெர நி்ல்�யொகக்  கருதுவதறகு �றுத்து 
விட்டொர.
 ம்பொதுத் சதரதலுக்கொக ்ொடொளு�னறம் 
க்லக்கப்பட்டு திகதி குறிக்கப்பட்டிருந்த ச்பொதி 
லும், சதரத்ல ்டத்த முடியொதவொறு மகொசரொனொ 
ச்ொயிடர த்டசயற்படுத்தி விட்டது. இந்த 
்வரஸ ச்ொய்த் மதொறறிப ்பரவுவ்தத் தடுப்பத 
றகொக முழு ்ொட்்டயும் முடக்கியதனொல் ம்பொரு 
்ளொதொர ரீதியொகவும் அரசியல் ரீதியொகவும் ்பல் சவறு 
சிக்கல்களுக்கு அரசு முகம் மகொடுக்க சவணடிய 
தொயிறறு.
அந்த சிக்கல்க்்ளத் தீரப்பதறகுக் க்லக்கப்பட்ட 
்ொடொளு�னறத்்த மீணடும் கூட்ட சவணடிய 
சத்வயும், தவிரக்க முடியொத அவசியமும் ஏற்ப 
ட்டிருந்தன. ஆனொல் ்ொடொளு�னறத்்தத் திரும்்ப 
வும் கூட்ட முடியொது எனறு திட்டவட்ட�ொக 
ேனொதி்பதி சகொத்தொ்பொய ரொே்பக்ெ �றுத்துவிட்டொர. 
அதில் பிடிவொத�ொகவும் இருந்தொர.
 ்ொடொளு�னறம் க்லக்கப்பட்டதில் இரு 
ந்து மூனறு �ொதஙகளுக்குள சதரத்ல ்டத்தி 
புதிய ்ொடொளு�னறத்தின முதலொவது அ�ர்வ 
்டத்தி முடிக்க சவணடும் என்பது ெட்ட ரீதியொன 
சதரதல் கொல நி்பந்த்ன. ஆனொல் மகொசரொனொ 
ச்ொயிடர கொர��ொக இந்த நி்பந்த்ன்ய நி்ற 
சவறற முடியொ�ல் ச்பொயிறறு. இந்த நி்ல்� 
அரசியல்�பபுச் ெட்ட ரீதியொன பிரச்சி்னக்்ள 
யும் சிக்கல்க்்ளயும் உருவொக்கி விட்டது.
 ஆனொலும் ேனொதி்பதி ்ொடொளு�னறத்்த 
மீணடும் கூட்டி நி்ல்�களில் ஏற்பட்டிருந்த 
சிக்கல்க்்ளத் தீரப்பதறகு முனவரவில்்ல. அவரு 
்டய பிடிவொதம் அரசியல்�பபு ரீதியொன ம்ரு 
க்கடிக்்ள உருவொக்கி விட்டிருந்தது. இந்த நி்ல 
யில் அடிப்ப்ட உரி்� மீறல்க்ளொகச் சுட்டிக் 
கொட்டி இந்த நி்ல்�களுக்குத் தீரவு கொண்பதற 
கொக எதிரக் கட்சிகளும் ேன்ொயகவொதிகளும் 
உச்ெ நீதி�னறத்்த ்ொடிய ச்பொதிலும், அவரகள 
எதிர்பொரத்தவொறு நீதி�னறத்தின தீரபபும் அ்�ய 
வில்்ல. நீதி�னறத்தின முடிவு ேனொதி்பதியின 
்க்ய ஓஙகச் மெய்வதறசக வழி வகுத்து விட்டது.
 ஆனொலும் ்ொட்டின அதி உச்ெ ெட்ட�ொகிய 
அரசியல்�பபுச் ெட்டம் மீறப்பட்டிருக்கினறது. 
அதன மதொடரச்சியொன மெயல் ஒழுஙகில் ஓர இ்ட 
மவளி ஏற்பட்டு விட்டது என்ப்த ்ொட்டு �க்கள 
ஓர்ளவுக்கொவது உ�ரந்து மகொணடொரகள. அறிந்து 
மகொணடொரகள.
 அரசியல்�பபுச் ெட்டத்தின்படி ஒழுக 
சவணடிய கடப்பொடு அத்துடன முடிந்து விடவில் 
்ல. அடிப்ப்ட உரி்� மீறல் மதொடர்பொன 
வழக்குகளில் தீரபபு வழஙகப்பட்ட ேுன 2 ஆம் 
திகதி தொன உருவொக்கியிருந்த இரணடு ேனொதி்பதி 
மெயலணிக்்ளப ்பறறிய அறிவித்த்ல ேனொதி்பதி 
சகொத்தொ்பொய ரொே்பக்ெ வரத்த�ொனி அறிவித்தலின 
மூலம் மவளியிட்டிருந்தொர.

ப்காரிகய்க்கள்
 இவறறில் கிழக்கு �ொகொ�த்தின மதொல்லி 
யல் இடஙக்்ளக் கணடறிந்து அவற்றப ்பரொ� 
ரிப்பதறகொன மெயலணி ஒனறு. ம்பௌத்த பிக்கு 
க்்ளயும், முக்கிய தி்�க்க்ளஙகளின சிஙக்ள 
ம்பௌத்த ச்பொக்்கக் மகொணட சிஙக்ள அதிகொரி 
க்்ளயும் இந்த மெயலணி உறுபபினரக்ளொகக் 
மகொணடு ்பொதுகொபபு அ்�ச்சின மெயலொ்ளரு 

்டய த்ல்�யில் இது மெயற்படும் எனறு அறி 
விக்கப்பட்டது.
 ்ொட்டின ்பொதுகொபபு �றறும் ெட்டத்்த 
�திக்கும் ்பண்பொன ஒழுக்கமுள்ள ெமூகத்்தக் 
கட்டிமயழுபபுவதறகு�ொன விசெட மெயலணி என 
்பது �றமறொனறு. இந்த மெயலணியில் முப்ப்டத் 
த்ள்பதிகள, புலனொய்வு நிறுவனஙகளின த்லவர 

கள, ம்பொலிஸ உயரதிகொரிகள ஆகிசயொர உறுபபினர 
க்ளொக நியமிக்கப்பட்டு, இந்தச் மெயலணியும் 
்பொதுகொபபு அ்�ச்சின மெயலொ்ளரு்டய த்ல 
்� யில் இயஙகும் எனறும் அறிவிக்கப்பட்டது.
 ேனொதி்பதி மெயலணிக்்ள உருவொக்குவ 
தறகொக நி்றசவறறு அதிகொரத்்தக் மகொணட 
ேனொதி்பதிக்கு அரசியல்�பபில் வழஙகப்பட்டு 
ள்ள அதிகொர வரம்்்ப மீறிய வ்கயிசலசய 
இந்த இரணடு மெயலணிகளும் உருவொக்க ப்பட்டி 
ருக்கினறன. எனசவ இந்த மெயலணிக்்ள உருவொ 
க்கியதன மூலம் அரசு அரசியல்�ப்்ப மீறிச் 
மெயற்பட்டிருக்கினறது என ெட்டத்து்ற நிபு�ர 
கள சுட்டிக்கொட்டி இருக்கினறொரகள.
 ்ொடொளு�னறம் க்லக்கப்பட்டு, ்ொடு 
சதரத்ல எதிர மகொணடிருக்கினற தரு�த்தில் 
ேனொதி்பதி தனனிச்்ெயொக இந்த மெயலணிக்்ள 
உருவொக்கி இருப்பது ேன்ொயகத்திறகு விசரொத 
�ொனது.
 ேன்ொயகத்தின முக்கிய தூணகளில் ஒன 
றொகிய ெட்டவொக்கத் து்றயின அதிகொரத்்த 
நி்றசவறறதிகொரம் தன ் கயில் எடுத்துக்மகொணட 
அத்துமீறிய மெயற்பொடொகும் எனறு அந்த நிபு�ர 
கள எடுத்து்ரத்திருக்கினறொரகள.
 அசதசவ்்ள, தனி�னித ச்ொக்கஙக்்ள 
நி்றசவறறிக் மகொளளும் வ்கயில் இந்த மெயல 
ணிக்்ள ேனொதி்பதி உருவொக்கியுள்ளொர எனறும், 
அது ேன்ொயக ் ்டமு்றக்்ளயும் மெயல் ஒழுங 
்கயும் மீறிய மெயற்பொடு எனறு ேன்ொயகத்துக் 
கொன மெயற்பொட்டொ்ளரகள சுட்டிக் கொட்டி கணட 
னம் மவளியிட்டிருக்கினறொரகள.
 ஐக்கிய �க்கள ெக்தியின த்லவரொகிய 
ெஜித் பிசர�தொெொ, தமிழ்த் சதசிய கூட்ட்�பபின 
த்லவர இரொ.ெம்்பந்தன உளளிட்ட முக்கிய 
அரசியல் த்லவரகளும் ேனொதி்பதி மெயலணி 
களின உருவொக்கத்்தக் கணடித்திருக்கினறொரகள. 
அந்தச் மெயற்பொடு ேன்ொயக வழிமு்றக்்ள 
மீறிய மெயல் எனறு சுட்டிக்கொட்டி கணடித்திருக் 
கினறொரகள.
 ்ொட்டின புத்திஜீவிகளும் இந்த மெயலணிக 
ளின உருவொக்கத்்தக் கணடித்துள்ளதுடன, அதற 
கொன உத்தர்வ ேனொதி்பதி மீ்ளப ம்பற சவணடும் 
எனறும் சகொரிக்்க விடுத்துள்ளொரகள.

பசா்தயைக்கைமா.....?
 சதரதல் கொலத்தில் கிழக்கு �ொகொ�த்தின 
மதொல்லியல் இடஙக்்ளப ்பொதுகொப்பதறகொன 
விசெட ேனொதி்பதி மெயலணி உருவொக்க சவணடிய 
அவசியமில்்ல. அசத ச்பொனறு சதரதல் கொலத் 
தில் ்ொட்டின ்பொதுகொபபு �றறும் ெட்டத்்த �திக் 
கும் ்பண்பொன ஒழுக்கமுள்ள ெமூகத்்தக் கட்டி 
மயழுபபுவதறமகனசற ஒரு விசெட மெயலணி்ய 

உருவொக்க சவணடிய அவசியம் எழவில்்ல. 
சத்வயும் ஏற்படவில்்ல எனறு து்றெொரந்த 
்பலரும் ்பல்சவறு அ்�பபுக்களின ஊடொக 
வலியுறுத்தி உள்ளொரகள.
 வடக்கு கிழக்கு �றறும் ்ொட்டின மதன 
்பகுதி எனற பிரசதெ ரீதியொக அல்லொ�ல் ்ொமடங 
கிலும் உள்ளவரகளினொல் அரெொஙகத்தின இந்த 

்டவடிக்்க மு்றயறறதொகவும் கொலத்திறகு அவ 
சியமில்லொததொகவும் ச்ொக்கப்பட்டிருக்கினறது.
 இந்த விடயஙகள மிகவும் முக்கிய விடய 
ஙக்ளொக சதரதல் பிரெொரத்தினச்பொது எதிரக் கட்சி 
களினொலும், அவறறின சவட்்பொ்ளரகளினொலும் 
்கயொ்ளப்படும். பிரெொரம் மெய்யப்படும் எனறு 
நிச்ெய�ொக எதிர்பொரக்கலொம்.
 சிஙக்ள �க்க்்ளயும் ம்பௌத்தத்்தயும் 
முதன்�ப்படுத்தி இனவொத, �தவொத ரீதியொன 
பிரெொரத்தில் சிஙக்ள �க்க்்ளத் தம் வெப்படுத்திய 
ரொே்பக்ெக்களுக்கு ேன்ொயக விசரொத ்டவடிக்்க 
எனற எதிரக்கட்சிகளின பிரெொரம் சதரதலில் ்பொதி 
ப்்ப ஏற்படுத்தும் எனறு சதரதல் அவதொனிகள 
கருதுகினறனர.
 யுத்த மவறறி்ய முதலீடொகக் மகொணடு 
அரசியல் ்டத்திய ரொே்பக்ெக்களின அரசியல் 
வியூகம் 2015ஆம் ஆணடு சதரதல்களில் சதொல்வி 
்யச் ெந்தித்தது. எதிர்பொரொத வ்கயில் அவரகள 
அபச்பொது வீழ்ச்சியுறறொரகள. அந்த வீழ்ச்சியில் 
இருந்து மீள எழுந்துள்ள அவரகள இபச்பொது 
சிஙக்ள ம்பௌத்தத்்தயும், ம்பௌத்த சதசியத்்த 
யும் முதன்�ப்படுத்தி உள்ளனர. சிஙக்ள 
ம்பௌத்தத்திறசக முதலிடம், முனனுரி்� எனற 
சகொெத்தின அடிப்ப்டயில் சிஙக்ள ம்பௌத்த �க் 
க்்ள �ட்டுச� இந்த ்ொட்டின அதிகொரபூரவ�ொன, 
அதிகொரம் வொய்ந்த குடி�க்கள எனற நி்லப 
்பொட்்ட உருவொக்குகினற ஓர அரசி யல் �ொ்ய்ய 
உருவொக்கி இருக்கினறொரகள.
 இந்த அரசியல் �ொ்யயில் சிஙக்ள 
ம்பௌத்த �க்கள சிக்கியுள்ள அசதசவ்்ள, ஏ்னய 
�தஙக்்ள, குறிப்பொக கிறிஸதுவ �தத்தின சவறு 
சவறு பிரிவுக்்ளப பின்பறறுகினற சிஙக்ள �க்கள 
�த்தியில் இந்த ம்பௌத்த �த ரீதியொன அரசியல் 
ச்பொக்கு எதிர�்றயொன வி்்ளவுக்்ளசய ஏற்படு 
த்தும் என்பதில் ெந்சதகமில்்ல.
 இந்த �த ரீதியொன பி்ளவு சிஙக்ள �க்க்்ள 
இருகூரொகப பிரிவ்டயச் மெய்யவும் கூடும். 
இந்தப பிரிவு ரொே்பக்ெக்களுக்கு சதரதல் மவறறிக் 
கொன அ்ளவில் தொக்கத்்த ஏற்படுத்தசவ மெய்யும் 
எனறு எதிர்பொரக்கலொம்.
 எது எப்படியொனொலும், ம்பொதுேன ம்பரமு 
ன்வ ்�ய�ொகக் மகொணடுள்ள இந்தத் சதரதல் 
்பல தரபபினருக்கும் ்பல நி்ல்�களில் ஓர அரசி 
யல் செொத்னக் க்ள�ொகசவ அ்�யும் என்ப்த 
ஊகித்து உ�ர முடிகினறது.

பசா்தயைக ்கைம்   ... த்தா்டர்ச்சி...
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 ‘வினட்றஷ்’ ஊழல் நிகழ்ந்து இற்றக்கு 
இரணடு வருடஙகள கடந்து விட்டன. ்பல தெொப 
தஙக்ளொக ஐக்கிய இரொச்சியத்தில் வொழ்ந்து,மதொழில் 
புரிந்து வந்த, ம்பொது்லவொய ்ொடுக்்ளச்செரந்த 
பிள்்ளகள,  உரிய உத்திசயொகபூரவ ஆவ�ங 
க்்ளக் மகொணடிருக்கவில்்ல எனற ஒசரமயொரு 
கொர�த்தொல் ஐக்கிய இரொச்சியத்தில் அவரகள 
ெட்ட விசரொத�ொக தஙகியிருப்பதொகக் குறறஞ் 
ெொட்டப்பட்டு, ்ொடு கடத்தப்படுவொரகள எனறு 
எச்ெரிக்கப்பட்டொரகள. இவவொறு விடுக்கப்பட்ட 
எச்ெரிக்்கக்கொக இறுதியில் அன்றய பிரித்தொனிய 
அரசு இந்த வினட்றஷ் ்பரம்்ப ் ரயிடம் �னனிபபுக் 
சகொரும் நி்லக்குத் தள்ளப்பட்டது.
 அக்கொலப ்பகுதியிலிருந்து இது மதொடர 
்பொன அறிக்்ககளும் ்பொதிக்கப்பட்டவரகளுக்கு 
்ட்டஈடு வழஙகும் திட்டஙகளும் அறிவிக்கப 
்பட்டன. இருபபினும் இவவிடயம் மதொடர்பொக 
ச்பொதிய ்டவடிக்்ககள எடுக்கப்படவில்்ல 
எனறு இந்தப ்பரம்்ப்ர்யச் செரந்த சிலர மு்ற 
யிடுகிறொரகள. 1948ஆம் ஆணடிலிருந்து 1971ஆம் 
ஆணடு வ்ரயொன கொலப ்பகுதியில் கரிபியன 
்ொடுகளிலிருந்து ஐக்கிய இரொச்சியத்துக்கு வந்து 
செரந்தவரகச்ள ‘வினட்றஷ் ்பரம்்ப்ர’ என அ்ழ 
க்கப்படுகிறொரகள.
 இரணடொம் உலகப ச்பொருக்குப பிற்பட்ட 
கொலப ்பகுதியில் ஐக்கிய இரொச்சியத்தில் நிலவிய 
மதொழிலொ்ளர ்பறறொக்கு்ற்யப ச்பொக்குவதறகொக 
ேச�க்கொ, திரினிடொத், மரொச்பசகொ ்ொடுக்்ளயும் 
ஏ்னய கரிபியன தீவுக்்ளயும் செரந்த மதொழிலொ 
்ளரகளுடன, 1948ஆம் ஆணடு, ஆனி �ொதம் 22ஆம் 
திகதி இஙகிலொந்து ் ொட்டின எமெக்ஸ பிரசதெத்தின 
ரில்ம்பரி து்றமுகத்துக்கு வந்து செரந்த ‘எம்.வி 
எம்்பயர வினட்றஷ்’ எனற கப்பலின ம்பயரொல் 
இந்த ்பரம்்ப்ர அ்ழக்கப்படுகிறது. 492 ்பயணி 
க்்ளக் மகொணடிருந்த இந்தக் கப்பலில் வந்தவர 
களில் ம்பரும்்பொலொசனொர சிறுவரகள ஆக இருந் 
தொரகள.
 

ஒரு பரம்பயர முற்றுப தபறுகிறது
 ஐக்கிய இரொச்சியத்தில் ஏறகனசவ வசித்து 
வந்த ம்பொது்லவொய ்ொடுக்்ளச் செரந்தவரகளு 
க்கு நிரந்தர�ொக வதிவிட உரி்�்ய அளித்த, 
1971ஆம் ஆணடு புதிதொக இயறறப்பட்ட குடிவரவு 
ெட்டத்துடன, இந்த வரு்க ஒரு முடிவுக்கு வந்தது. 
இந்த ெட்டம் இயறறப்பட்ட பினனர மவளி்ொடு 
ஒனறில் பிறந்து, பிரித்தொனிய கடவுச்சீட்்டக் 
மகொணடிருக்கும் ஒருவர, இரணடு நி்பந்த்னகளின 
அடிப்ப்டயிசலசய பிரித்தொனியொவில் நிரந்தர 
�ொக வொழக் கூடியதொக இருந்தது. இவறறுள 
முதலொவதொக, குறிபபிட்டவர மதொழில் மெய் யும் 
உரி�த்்தக் மகொணடிருக்க சவணடும். இரண 
டொவதொக அவரக்ளது ம்பறசறொசரொ அல்லது 
ம்பறசறொரின ம்பறசறொசரொ பிரித்தொனியொவில் 

பிறந்தொரகள என்ப்த நிரூபிக்க சவணடும்.

இபபரம்பயரயிைர் ்தற்பபாது எஙப்க 
இருககிறார்்கள்?

 இவவொறொக வந்து செரந்தவரகளில் ்பலர 
ெரீரத் மதொழிலொ்ளரக்ளொகவும், துபபுரவுத் மதொழிலொ 
்ளரக்ளொகவும், தொதிக்ளொகவும் தறச்பொது ்பணிபுரி 
ந்து மகொணடிருக்கிறொரகள. அசத சவ்்ளயில், ஒரு 
சிலர  ‘கறுபபு பிரித்தொனியர’ எனற புதிய வகுப்்ப 
யும் உருவொக்கியிருக்கிறொரகள.

ஐககிய இராச்சியததில் இவர்்களின் வதிவு சட்ட 
பூர்வமாை்தா?

 நிரந்தர வதிவிட உரி்� ம்பறறவரகளின 
வி்பரஙக்்ள உள்ொட்டு விவகொரஙகளுக்குரிய 
்பணி�்ன ச்பணிப ்பொதுகொக்கவில்்ல என்பது 
�ட்டு�னறி அத்ன உறுதிப்படுத்துகினற எந்த 
வித�ொன ஆவ�ஙக்்ளயும் உரியவரகளுக்கு 
வழஙகவில்்ல. இக்கொர�த்தினொல் ‘வினட்றஷ்’ 
்பரம்்ப்ர்யச் செரந்தவரகள தொம் ெட்டரீதி 
யொக ஐக்கிய இரொச்சியத்தில் தஙகியிருக்கிறொர 
கள என்ப்த நிரூபிக்க முடியொத இக்கட்டொன 
நி்லயில் இருக்கிறொரகள. 2010ஆம் ஆணடில் 
‘வினட்றஷ்’ குடிசயறிகள ஐக்கிய இரொச்சியத்து 
க்கு வந்து செரந்த்த உறுதிப்படுத்தி அவரகளு 
க்கு வழஙகப்பட்ட ்படிவஙகள உள்ொட்டு விவகொ 
ரஙகளுக்கொன ்பணி�்னயொல் அழிக்கப்பட்டன. 
அதுவ்ர சுதந்திரம் அ்டந்திரொத பிரித்தொனிய 
கொலனித்துவ ்ொடுகளி லிருந்து இந்த �க்கள வந்து 
செரந்த்படியொல் தொஙகள பிரித்தொனிய பிர்ேகள 
எனசற அவரகள எணணினொரகள.
 

அவர்்கள் எபபடிபபட்ட பிரச்சியை்களுககு 
மு்கம் த்காடுததுகத்காணடிருந்தார்்கள்?

 மதொடரந்து மதொழில் புரிவதறகும் சதசிய 
சுகொதொர செ்வகளிலிருந்து சிகிச்்ெக்்ளப ம்பற 
றுக் மகொள்ளவும், ஏன ஐக்கிய இரொச்சியத்தில் 
தஙகியிருப்பதறகுச� ெொனறு சத்வ எனறு, 
உரிய ஆவ�ஙக்்ளக் மகொணடிரொதவரகளுக்கு 
மெொல் லப்பட்டது. மதொழில் புரிவதறசகொ, ஒரு 
மெொத்்த வொட்கக்கு ம்பறுவதறசகொ அல்லது 
சுகொதொர செ்வகள ச்பொனற ்ன்�க்்ளப ம்பறு 
வதறசகொ ஆவ�ஙகள அவசியம் சத்வ எனற 
நி்ல்ய, மதொடரந்து வந்து அரெொஙகஙகளினொல் 
உருவொக்கப்பட்ட குடிவரவு ெட்டஙகள ஏற்படுத்தி 
யதன கொர�த்தினொல் இந்த �க்கள த�து வதியும் 
உரி்� மதொடர்பொக அச்ெத்சதொடு வொழசவணடிய 
நி்லக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறொரகள.

அரசு என்ை தசய்்தது? 
 ‘வினட்றஷ்’ ்பரம்்ப்ர்யச் செரந்தவரகள 
்டத்தப்பட்ட மு்றக்கொக அந்த ச்ரத்தில் பிர த� 
�ந்திரியொகப ்பதவி வகித்த மதசரெொச� அவரகள 
�னனிபபுக் சகொரினொர. இது மதொடர்பொன ஒரு 
விெொர்� ்்டம்பறும் என அறிவிக்கப்பட்டது 
டன ்ட்டஈடு வழஙகும் திட்டமும் ஏற்படுத்தப 
்பட்டது. அத்சதொடு உள்ொட்டு விவகொரஙகளுக் 
கொன ்பணி�்னயில் நிலவிய அவ்ம்பிக்்க, 
கவனக் கு்றவு ச்பொனறவற்றக் மகொணட கலொச் 
ெொரத்்தயும் அறிக்்க வி�ரசித்திருந்தது.
 குறிபபிட்ட விெொர்� 30 சி்பொரிசுக்்ளச் 
மெய்திருந்தது. ஆவறறில் பினவரும் மூனறு விடய 
ஙகள உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தன.

• ஐக்கிய இரொச்சியத்தின குடிவரவுக் மகொள 
்கயின ‘எதிரபபு சூழ்ல’ உள்ொட்டு விவகொர 
ஙகளுக்கொன ்பணி�்ன முழு்�யொக மீள்பரி 
சீல்ன மெய்ய சவணடும்.

• குடிசயறிகளுக்கொன ஆ்�யொ்ளர ஒருவர 
நியமிக்கப்பட சவணடும்

• இனஙகள மதொடர்பொக ஆசலொெ்ன வழங 
குவதறகு ஒரு ெ்்ப உருவொக்கப்பட சவணடும்.

 விெொர்�யின சி்பொரிசுக்்ள தொம் முழு 
்� யொக ஏறறுக்  மகொளவதொகவும் அவற ் ற ் ்ட 
மு்றப்படுத்த ஒரு திட்டத்்தத் தயொரிப்பதொகவும் 
அரசு மெொல்லியிருக்கிறது. 
 இந்த முடிவுகள அறிவிக்கப்பட்ட பினனர 
்பொதிக்கப்பட்ட �க்களுக்கு உரிய ஆவ�ஙகளும் 
்ட்டஈட்டுத் மதொ்ககளும் வழஙகப்படும் மெய 
ற்பொடுகள மதொடரந்து ்்டம்பறறு வருகினறன. 
ஆனொல் ‘வினட்றஷ்’ ்பரம்்ப்ரக்கொக குரல் மகொடு 
த்து வரும் ஆரவலரகச்ளொ, இச்மெயற்பொடுகள மிக 
வும் �ந்த கதியில் ்்டம்பறறு வருவதொகவும் 
மகொடுக்கப்படும் ்ட்டஈடுகள ச்பொது�ொனதொக 
இல்்ல எனறும் வி�ரெனம் மெய்கிறொரகள.
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இழபபு என்பது ்�து அனபிறகுரிய ஓர ்்பர 
்ம்்� இவவுலகில் உள்ள அ்னத்து ்பந்த 

ஙகளில் இருந்தும் விட்டு பிரிந்து மெல்லும் ஓர 
நிகழ்வு ஆகும். இழபபி்ன இரணடு வ்கயொகப 
பிரிக்க முடியும். நிரந்தரம் (உயிரிழபபு) தறகொலிகம் 
(அஙக இழபபு) இவறறில் ஒருவரு்டய �ர�த் 
்தப ்பறறிக் சகளவிப்பட்டொல், இயல்்பொகசவ 
்ொம் வருத்தம் அல்லது செொக�ொன உ�ர்வ 
உ�ர சவொம். �க்கள ்பலவித�ொன அ்டயொ்ள 
இழபபுக்்ள எணணியும் துக்கப்படுகிறொரகள. 
க� வ்ன, �்னவி்ய, �க்ன, �க்்ள இழந்து 
ள்ளனர. அவரகளின ்ொ்ளொந்த துயரஙக்ளொல் ்்ட 
பபி��ொகக் கொ�ப்படுகினறனர.

 �ர�த்்த அறிந்த பின முதன முதலில் 
ஏற்படுவது �னஅதிரச்சி. கூடசவ �னம் �ரத்துப 
ச்பொகிறது (Shock and Numbness). �ர�ம் நிகழ்ந்து 
விட்டது என்ப்த உள்ளம் ்ம்்ப �றுக்கிறது. ‘இது 
உண்� இல்்ல’ எனறு எண�த் சதொனறுகிறது. 
�ர��ொனது திடீமரனறு நிகழ்ந்ததொல் அ்த 
எதிரமகொள்ள முடியொ�ல் அதிரச்சியுடன கொ�ப 
்படுகினறொரகள. ம்ருஙகிய ஒருவரின �ர�த்து 
க்குபபின ஏற்படும் உ�ரச்சிப ம்பருக்குக்்ளப 
்பட்டியலிடுவது கடினம்.
 உடல் அறிகுறிக்ளொக த்லயிடி, ம்ஞ்சு 
ச்ொ, ம்ஞ்சுகுத்து, வயிறறுவலி, வயிறறுச்ொ, ்க 
கொல் உ்்ளவு, நித்தி்ரக் குழப்பம், �ொதவிடொய் 
சிக்கல், அதிக விந்து மவளிசயறறம், வியர்வ, 
்பசி, மவள்்ள்படல், கருச்சி்தவு, கனவு, ெக்திய 
றற நி்ல, ்ொவறட்சி, வொய்புலம்்பல் எனவும் உ்ள 
நி்லப்பொட்டின உ�ரவொக தனி்�, கவ்ல, அச் 
ெம், மவறுபபு, சகொ்பம், செொரவு, ்பதட்டம், எரிச்ெல், 
்பழிவொஙகும் உ�ரவு, விரக்தி, தறமகொ்ல எண 
�ம், மவறுபபு, ஏக்கம், ஏ�ொறறம், இயலொ்�, 
்ம்பிக்்கயின்�, �னக் குழப்பம், �னச்செொரவு. 
என்பனவும் கொ�ப்படுகிறது.
 இழபபு, கழிவிரக்கத்தின வி்்ளவுக்ளொக 
குழப்ப நி்ல, இழவிரக்கம், அறிமுக�றற நி்ல, 
�றதி, நித்தி்ரயின்�, ்பசியின்�, மெவிபபுல, 
கட்புல �ொ்யகள, ஸதம்பித நி்ல, �ரத்துப 
ச்பொதல், உ�ரகினற துன்பம், கடுந்துயர வலி 
எனறு அவரகளின துயரக்்ள வொரத்்தகளினொல் 
வி்ளக்கிவிட முடியொது. ஆனொலும் இழபபுத் துய 
ரத்்த அறிவியல் பூரவ�ொக ஆரொய்ந்தவரகள, அன 
்பொரந்த ஒருவ்ர இழந்த பின ஏற்படும் உ�ரச்சி 
க்்ளயும், அனு்பவஙக்்ளயும் விரிவொக உடல், 
உ்ளம், சிந்த்ன, ் டத்்த என விவரித்துள்ளொரகள.
 சிந்த்ன, எதிலும் அக்க்றயறற நி்ல, 
தறமகொ்ல எண�ம், ஒசர விடயத்்த திரும்்பத் 
திரும்்ப சிந்தித்தல், செொகம் அல்லது �கிழ்ச்சி 
யின்�, ்டப்பது எல்லொம் சவமறொரு உலகத்தில் 
்டப்பது ச்பொலத் சதொனறும் வருத்தம், எதிரகொல 
்ம்பிக்்க கு்றவு, ஞொ்பகம் ்வத்திருப்பதில் 

கஷ்டம், ஆழ்ந்த சயொெ்ன, மெவி�டுத்தல் �ந்தம், 
ம்ஞ்சில் சவல் ்பொய்ந்தது ச்பொனறு உள்ளம் 
வலித்தல், இறந்தவ்ர ஏதொவது மெய்து இ்தத் 
தடுத்திருக்கலொம் எனறு நி்னத்தல், ஏறறுக் 
மகொள்ளொ்�, �ொயப புலனு�ரவு, ஈடுமெய்ய 
முடியொ்� அல்லது இந்த இறபபுக்கு ்ொன எனற 
குறறவு�ரச்சி, நிறுத்த முடியொத அழு்க, இந்தக் 
கட்டத் தில் தன்னசய கு்ற கூறுவது (்ொன 
�ட்டும் அனறு அவர கூடசவ இருந்திருக்கலொம். 
கூடசவ ்ொனும் உடசன �ருத்துவ�்னக்குக் 
மகொணடு ச்பொயிருக்கலொம்,) தன்ம்பிக்்கயி 
ன்�,  அெட்டு ்ம்பிக்்க, பிடிபபில்லொத நி்ல, 
இ்ற ்ம்பிக்்க அதிகம், - கு்றவு, எதிரகொல 
சிந்த்ன, �றறவரக்்ளக் குறறம் ெொட்டும் கடும் 
துயரம் என்பன �ன்த ஆக்கிரமிக்கிறது.
 சகொ்பம் அல்லது விரக்தி, சில சவ்்ளகளில் 
இறந்தவர மீசத கடும் சகொ்பம் மகொளவதும் உணடு. 
(இந்த �னுஷன என்னத் தனிசய விட்டு விட்டுத் 
தொன ச்பொய்ச் செரந்து விட்டொன). இம்�ொதிரியொன 
எண�ஙக்ளொல் குறற உ�ரவு ம்பரிதொகி, அ்த 
மவளிசய மெொல்வதறகுத் தயக்கத்துடன“என்ன 
ஏ�ொறறி விட்டு அவர இறந்து விட்டொர” எனறு 
நி்னக்கக் கூடும், அல்லது, திடீமரனறு தொன 
்கவிடப்பட்டு விட்டதொல் அவரகள விரக்திய 
்டயக் கூடும். இந்த நி்லயில் ்டத்்தயில் 
ெக்தி கு்றதல், மெயல்்பொடுகள கு்றதல், ஒரு 
சவ்லயில் மதொடரந்து ஈடு்படுதல் கஷ்டம், எதி 
லும் விருப்ப�றற நி்ல, ெொதொர� ்டத்்தயில் 
�ொறறம், �ன்த ஒரு நி்லப்படுத்துவதில் 
கஷ்டம், சில ெந்தரப்பஙக்்ளயும் இடஙக்்ளயும் 
தவிரத்தல், �துப ்பழக்கத்்த ஏற்படுத்தல், ்பழி 
வொஙகுதல், ஒதுஙகுதல், தன்னத்தொசன தொக்குதல், 
அடிக்கடி சிறுநீர கழித்தல், வொய் புலம்புதல், �றந்த 
நி்ல, சுய கவனிபபின்�, ம்பொறுபபுக்க்்ள 
தவிரத்தல் எனவும் கொ�ப்படுகிறது.

 அடுத்ததொக, ம�ல்லம�ல்ல உண்� 
வி்ளஙக ஆரம்பிக்கும் ச்பொது, கடும் �னசவத்ன 
ஒருவ்ர ஆட்மகொளகிறது. இறந்தவரின பிரி்வத் 
தொஙக முடியொ�ல், ்டந்த்தசய நி்னத்து நி்ன 
த்து �னம் வருந்துவது தவிரக்க முடியொத ஒனறு. 
அழு குரல்கள, �னநி்ல �ொறறஙகள, தூக்க 
மின்�, நி்னவுக் சகொ்ளொறு, க்லந்த கனவுகள 
என ்பல அனு்பவஙகள ஏற்படும். சில சவ்்ள 
களில் இறந்தவர தனனுடன ச்பசுவது ச்பொல 
அவரு்டய குரல் சகட்கலொம்; அவர அருகில் 
இருப்பது ச்பொனற உ�ரவும் ஏற்படலொம். 
ஆனொல், இ்வ ம்டுஙகொலம் நீடிப்பதில்்ல.
 ்ப்ழய நி்னவுகள திரும்பி வருவதும், 
மீணடு விடு்படுவதும் யுத்தத்தில் அனபுக்குரிய 

ஒருவ்ர இழந்து விட்சடொம் எனறு புரிந்து மகொள 
்ளொதவரகளுக்கு ஏற்படுகினற சவத்னசயொ, 
அ்தப புரிந்து மகொணடவரகளின சவத்ன்ய 
விடக் மகொடு்�யொனது. இழந்தவரின நி்னவு 
�ன்த விட்டு நீஙகுவசத இல்்ல. இதிலிருந்து 
மீ்ளச் சில வொரஙகள, �ொதஙகள வருடஙகளும் 
ஆகலொம்.
 ்னகு ்பழகிய அல்லது ம்ருக்க�ொன 
ஒருவரு்டய �ர�த்்தச் ெந்திக்கிறவரகள, ஒரு 
�ர�த்துக்குப பின �ன அதிரச்சி, �னவலி, சகொ்பம், 
குறற உ�ரவு, �ன ெஞ்ெலம் ஆகிய ்பலதரப்பட்ட 
�னமவழுச்சிகளுக்கு ஆ்ளொகிறொரகள. இ்வ குறி 
பபிட்ட எந்த ஒழுஙகுமினறி �ன்த வியொபிப்பது 
தொன இழபபுத் துயரத்தின தன்�த்ன அவர 
கள அனு்பவிக்கிறொரகள. சில ச்ரஙகளில், �ர� 
�்டந்தவ்ரச் ெொரந்திருக்கக் கூடியவரகளும் 
இவவொறு உ�ரவொரகள. தொஙகள இனி யொரிடம் 
உதவி சகட்்பது எனறு தி்கபபுடன வொழ்கிறொரகள.
 இறந்தவரின பிரி்வத் தொஙக முடியொ�ல், 
்டந்த்தசய நி்னத்து நி்னத்து �னம் வருந்து 
வது தவிரக்க முடியொத ஒனறு. ஒருவரது �ர�த் 
துக்குப பின ்டத்தப்படும் இறபபுச் ெடஙகுகள 
ெமுதொயத்துக்குச் ெமுதொயம் சவறு்பட்டொலும், 
இ்வ இழபபுத் துயரத்்தக் கு்றப்பதில் 
ம்பரும் ்பஙகு வகிக்கினறன. இழபபுத் துயரம் 
உட்லயும் மவகுவொகப ்பொதிக்கிறது. இவவொறொக 
ஒரு �ர�த்துக்குப பின �னஅதிரச்சி, �னவலி, 
சகொ்பம், குறற உ�ரவு, �ன ெஞ்ெலம் ஆகிய 
்பல தரப்பட்ட �னமவழுச்சிகளுக்கு �னிதரகள 
ஆ்ளொகிறொரகள. 
 �்னவி்ய இழந்த ஆணகளில் ்பலர 
இதய ச்ொய்க்ளொல் ்பொதிக்கப்பட்டு, அடுத்த 
இரணடு ஆணடுகளில் �ர��்டகிறொரகள என 

்ப்த ஆரொய்ச்சிகள சுட்டிக் 
கொட்டுகினறன. ெொதொர� இழப 
புத் துயரத்தின ச்பொது ஏற்படும் 
�னசவத்னக்கு �ருந்துகள 
சத்வ இல்்ல. கொலம்தொன 
இவரகளுக்கு �ருந்து. சிலர 
தூக்க நிவொரணி �ருந்துக்்ளப 
்பயன்படுத்துவதுணடு. சிலர 
த�து உடல் ்லத்திறகு சகடு 
வி்்ளவிக்கும் �து �றறும் 
ச்பொ்தப ம்பொருட்க்்ளப 
்பொவித்து �ன்த �ரத்துப 
ச்பொகச் மெய்வதுணடு. இ்வ 
்பயன தருவதில்்ல. சிகிச்்ெ 
ஏதும் இல்லொ�சலசய ஓரிரு 
ஆணடுகளில் ெொதொர� இழப 

புத் துயரம் தொனொகக் கு்றயும். ம்ருக்க�ொனவர 
களுடன, அல்லது �ன்ல ஆசலொெக்ர தஙக 
ளின �னசவத்ன்யப ்பகிரந்து மகொளவது, 
இழபபுத் துயரத்தில் இருந்து மீளவதறகு உதவும். 
மதொடரச்சியொக மீ்ளமுடியொது துன்பத்்த எதிர 
மகொள்பவரகள �ன்ல �ருத்துவரின ஆசலொெ்ன 
களுடன �ருந்துக்்ள ்பயன ்படுத்தல் சவணடும்.
 சில �ர�ஙகள தீவிர�ொன இழபபுத் துய 
ரத்்த உணடொக்கலொம். தறமகொ்லகள,அகொல 
�ர�ஙகள ச்பொனற்வ ஏற்படுத்தும் துயரம் 
கடு்�யொகவும், ம்டுஙகொலம் நீடிப்ப்வயொக 
வும் அ்�யலொம். இது தீரொத இழபபுத் துயரம் 
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எனறு அ்ழக்கப்படுகிறது. ஒருவர ்பல ஆணடுகள 
கழிந்த பினனும் தொன இழந்தவ்ரப ்பறறி ச்பசும் 
ச்பொது மிகுதியொக உ�ரச்சிவெப்படுகிறொர என 
றொல், அவர இனனும் அந்தத் துயரத்தில் இருந்து 
விடு்படவில்்ல எனறு கூறலொம். பிள்்ள்ய 
இழந்த ஒருவருக்கு, அல்லது வொழ்க்்கத் 
து்�்ய இழந்த ஒருவருக்கு இழபபுத் துயரம் 
ஓரிரு ஆணடுகள வ்ர நீடிக்கும். பின வொழ்க்்க 
இயல்பு நி்லக்குத் திரும்பும். இறந்தவரின 
நி்னவு, நிழல் ச்பொல ம்டுஙகொலம் மதொடரும். 
இறந்தவர இல்லொ�ல் வொழ்க்்க்யச் சீர்�க்க 
சவணடிய நி்ல கொ�ப்படுகிறது.
 சில சவ்்ளகளில் இறந்தவர தனனுடன 
ச்பசுவது ச்பொல அவரு்டய குரல் சகட்கலொம். 
அவர அருகில் இருப்பது ச்பொனற உ�ரவும் 
ஏற்படலொம். ஆனொல், இ்வ ம்டுஙகொலம் நீடி 
ப்பதில்்ல. இறந்தவரின ெடலத்்தக் கொ�க் 
கி்டக்கொத ச்பொது ஏற்படும் துயரம் இவவ்க 
்யச் செரந்தது. இறந்தவர ஒரு்ொள திரும்பி 
வருவொர எனற எதிர்பொரபபில், இவரகள ்ொட்க 
்்ளக் கடத்துகிறொரகள. அவர திரும்பி வருவது 
ெொத்தியமில்்ல என்பது அடி�னதில் மதரிந்தொல் 
கூட, அ்த ஏறறுக் மகொள்ள இவரகள �றுக்கிறொர 
கள. அனபுக்குரியவர திரும்பி வரசவ �ொட்டொர 
என யுத்த மு்னயிலிருந்து கி்டக்கும் துயர�ொன 
மெய்தியொல் ஏற்படும் அதிரச்சியிலிருந்து கொலம் 
முழுவதும் விடு்படசவ முடியொது. இவரகள, 
யதொரத்தஙகள �ரணித்து விட்ட இருள சூழ்ந்த 
ஓர உலகிசலசய வொழ்கினறனர. இவரக்்ளப 
ம்பொறுத்த�ட்டில் தினெரி ஒரு �சனொ அதிரச்சிக்கு 
உள்ளொகி வருகினறொரகள
 அனபுக்குரியவரின இறந்த உடல் கொ 

�க் கி்டக்கொது பிற இடஙகளிலும் �க்கள கூட் 
டஙகளிலும் இறந்தவ்ரத் சதடும் ்பலர உ்ளப 
்பொதிபபுகள மதொடர்பொகவும் வி்ளக்குகினறொரகள. 
அத்துடன இறந்தவர உயிருடன இருப்பது ச்பொனற 
உ�ர்வக் மகொணடிருப்பதுடன, அவரக்ளது 
உருவஙகள மதரிவது ச்பொலவும், அவரகளுடன 
உ்ரயொடுவ்தப ச்பொலவும் சதொறறப்பொடுகள 
ஏற்படலொம். அவரகளு்டய நி்னவுகளில் �ன 
்தப ்பறிமகொடுத்த நி்லயிசல கொ�ப்படுவர. 
்பதிமனொரு ஆணடுகளுக்கு ச�லொக எவ்ரயும் 
தன �கனின அ்றக்குள ச்பொக அனு�திக்கொ�ல், 
அந்த அ்ற்யப ்பழசு ச்பொலசவ ்வத்திருந்தொர.  
இழபபி்னத் மதொடரந்து �னம்ருக்கீடு ஏற்ப 
ட்டு அது கவ்லயொகவும் கணணீரொகவும் மவளி 
ப்படுகிறது. அனரத்தஙகளினொல் வொழ்வின ம்ருக் 
கீடுக்்ள அனு்பவித்துக் மகொணடிருக்கினறொரகள.
 இலங்கயில் ்்டம்பறற உள்ொட்டுப 
ச்பொரில் ஏறக்கு்றய 20,000 ச்பருக்கு ச�ல் 
வலிந்து கொ�ொ�ல் ஆக்கப்பட்டுள்ளொரகள. இவர 
களின ம்பறசறொர, உறவினர ்படும் இழபபுத் 
துயரமும் இவவ்க்யச் செரந்ததுதொன. வொழ்க் 
்க்யத் மதொடரவதறகு த�து அனபுக்குரியவர 
கள ்பறறிய சிந்த்னயில் அவரகள உ�வு உண 
டொரக்ளொ? அல்லது அவரகள ெரியொக கவனிக்கப 
்படுகினறொரக்ளொ? ்ொ்ளொந்தம் எத்த்ன மகொடு்� 
க்்ள அனு்பவிக்கிறொரகச்ளொ? என கவ்லப்படு 
கினறனர. இம் �க்கள ்ம்பிக்்கக்கும் ்ம்பிக்்க 
யின்�க்கும் இ்டயில் கொ�ப்படுகினறனர.
 ெ�ய கலொெொரச் ெடஙகுக்்ளப பின்பறறு 
வதொல் அவருக்கு ஆறுதல் உ�ரவு கி்டக்கிறது, 
இது அவரு்டய �ன்லத்தில் ஒரு ச்ரவித�ொன 
தொக்கத்்தக் மகொணடு வரும். இத்த்கய இழப 
பின ஆனமீகப ம்பொரு்்ளப ்பறறியும் ஒருவர 
சிந்திக்கலொம். சில ச்ரஙகளில், ஆனமீகத்தின 

மூலம் ஒருவரொல் அந்த நிகழ்்வ அல்லது இழப 
்்பப புரிந்து மகொள்ள முடிகிறது. இந்து�த �ர�ச் 
ெடஙகுக் கிரி்யகள ஒழுஙகு மு்றயொக மெய்்ப 
வரகள அத்ன மெய்யொதவரக்்ள விட வி்ரவொக 
�ர�த் துயரிலிருந்து மீணமடழுகினறனர. ெமூக 
கூட்டி்�வு, ஆதரவு என்பன �ர�த் துயரி்னக் 
கு்றக்கினறது. இறுதி �ர�க் கிரி்யகளில் 
�னம் விட்டு அழுது புலம்புவது அவரகளின �னப 
்பொரத்தி்னக் கு்றக்கும். அத்துடன உடல், உ்ள 
தூய்்�்ய ஏற்படுத்துகினறன.
 கொ�ொ�ல் ஆக்கப்பட்சடொ்ர சதடி அ்ல 
யும் உயிரகள த�து வலிந்து கொ�ொ�ல் ச்பொன 
உறவு உயிருடன உள்ளொரொ இல்்லயொ என்பத்ன 
அறிய முடியொ்�யினொல் ஈ�ச்ெடஙகுகள �றறும் 
கிரி்யகள �றறும் இழவிரக்கத்்த ஆசரொக்கிய 
�ொக எதிர மகொளவதறகு உறுது்�யொக உள்ளன 
வற்ற ச�றமகொணடு இழவிரக்க த்்தக் கு்றக்க 
முடியொத நி்லயில் கொ�ப்படுகினறனர. இழப 
்்பப ்பறறியும் தொன அனு்பவிக்கும் துக்கத்்தப 
்பறறியும் தனக்கு ்ம்பிக்்கயொன ஒருவரிடம் 
ச்பசுதல். பு்கப்படத் மதொகுபபுகள �றறும் வீடி 
சயொக்க்்ளக் மகொணடு, அவருடன மெலவிட்ட 
்ல்ல நி்னவுக்்ள எணணிப ்பொரப்பது; இதன 
மூலம் அவரு்டய நி்னவுகள மீணடும் எழும். 
அவசரொடு மதொடரபு்டய உ�ரவுகளுக்குப ்படிப 
்படியொக இவர தன்னத் தயொர மெய்து மகொள்ள 
உதவும். துக்கத்்த அனு்பவிக்கிறவரகள தஙகள 
எண�ஙக்்ள எழுதி ்வப்பது உதவும். தீரொத 
இழபபுத் துயரத்துக்கு உ்ளவியல் ஆசலொெ்ன 
அவசியம். கடு்�யொன இழபபுத் துயரம் �னச் 
செொரவுக்கும் வழி வகுத்து விடலொம். எனசவ, 
அதறகு ஆசலொெ்ன ம்பறுவசத சிறந்தது.
 அனபுக்குரிய ஒருவரு்டய �ர�த்்தச் 
ெ�ொளிப்பதறகுச் சில வழிக்்ள ்ொம் ்கயொ்ள 
சவணடும். உ்ளப ச்பரதிரவு, சிக்கலொன அவெர 
நி்ல, �ன்லமும் ெமூக ஆதரவும், ம்ருக்கீட் 
டி்ன எதிர மகொள்ளல், தீவிர ம்ருக்கீட்டு எதிர 
தொக்கம், ம்ருக்கீட்டுக்குப பிற்பட்ட �னவடு 
ச்ொய், இழவிரக்கம், ம�ய்ப்பொடு, ்பதகளிபபு,�னச் 
செொரவுடன வொழும் �க்கள ்ொ்ளொந்த வொழ்க்்க 
யில் ்பல பிரச்சி்னக்்ள எதிரமகொணடு வொழ்கின 
றொரகள. புலம்ம்பயர ெமூகமும் தொயக த்ல்� 
களும் தனனிச்்ெயொன மெயற்பொடுக்்ளத் தவிரத்து, 
ஒனறு்பட்ட �க்களின உ்ள ஆறறப்படுத்தல்ஊடொக 
இலக்கு ச்ொக்கி ்பயணிப்பதறகொன மெயல்திட்ட 
ஙக்்ள முனமனடுத்தல் கொலத்தின கட்டொய�ொகி 
னறது. இது தமிழ் �க்களின உரி்�ப ச்பொரொட்டத் 
துக்கும் ஆசரொக்கிய வொழ்விறகும் எ�து ெமூக 
இருபபிறகும் விடி்வத் சதடித்தரும்.

உை ஆற்றுபபடுத்தல்  ... த்தா்டர்ச்சி...

ெரியொன திட்டஙக்்ள வி்ரந்து முன மனடுக் 
கப்படுவது கொலத்தின கட்டொய சத்வ ஆகும். 
இப்படிப்பட்ட ்டவடிக்்ககச்ள இந்த �க்க 
ளின ச�ொெ�ொன வறு்�நி்ல்ய நிரந்தர 
�ொய்ப ச்பொக்க உதவும்.
 அரசியல்வொதிகள சதரதல் கொலஙகளில் 
�ட்டும் வருவொரகள. எனன பிரச்சி்னமயனறு 
சகட்்பொரகள. சதரதல் முடிந்த பினனர இப்பகு 
திக்்ள நி்னத்தும் ்பொரக்க �ொட்டொரகள எனறு 
இப்பகுதி �க்கள கவ்ல மதரிவிக்கினறனர.
 அரசியல்வொதிகள, அரெொஙகம் என்பன 
வறறுக்கு அப்பொல், எ�து தமிழ் ெமூகம் எ�து 
�க்களுக்கொக கொத்திர�ொன ்பணிக்்ள ஒருஙகி 
்�த்த மு்றயில் மெயற்படுத்துமிடத்து எ�து 
�க்களின இருபபுக்கும் ச�ம்்பொட்டுக்கும் 
உ்ழக்க முடியும். இ்த மெய்ய சவணடியது 
எ�து கடப்பொடொகும்.

்தமிழரின் பூர்வீ்க  ... த்தா்டர்ச்சி...
ஐசரொபபிய ஒனறிய ்ொடுகள தறச்பொது திறப்ப 
தறகு தீர�ொனித்துள்ளன. இது மதொடரபில் 
ஐசரொபபிய ஒனறியம் ச்றறு (27) மவளியி 
ட்டுள்ள அறிக்்கயில் இலங்கயின ம்பயர 
இடம் ம்ப றவில்்ல..
 எந்த ்ொடுகள ்பொதுகொப்பொன்வ 
என்பது மதொடரபில் ஐசரொபபிய ஒனறியம் 
உள்ளக ஆய்வு ஒன்ற ச�றமகொணடுள்ளது. 
சுகொதரத்தின அடிப்ப்டயில் இந்த முடிவு எடு 
க்கப்பட்டுள்ளதொக ஐசரொபபிய ஒனறியத்தின 
ச்பச்ெொ்ளர எரிக் �ொம�ர மதரிவித்துள்ளொர.

இலஙய்கயய  புறம்  ... த்தா்டர்ச்சி...

விெொர்�கள ஊடகவியலொ்ளர இ்� 
யத்த்ள�ொன Bellingcat ஆனது அம�ரிக்கொவில் 
இடம்ம்பறற ஆரப்பொட்டஙகளின ச்பொது 
ஊடகவியலொ்ளரகளுக்கு எதிரொக அம�ரிக்க 
கொவல்து்ற ச�றமகொணட 140 ெம்்பவஙக்்ள 
்பதிசவறறியுள்ளது. 
 ஆனொல் அம�ரிக்கொவுக்கு எதிரொக யொரும் 
ச்பெவில்்ல. இசதச்பொனற ெம்்பவம் இலங்க 
யில் இடம்ம்பறறிருந்தொல் அம�ரிக்கொவின 
மவளிவிவகொரத் தி்�க்க்ளம் எச்ெரிக்்க விடு 
த்திருக்கும், மகொழும்பில் உள்ள அம�ரிக்கொ 
தூதுவர அ்லனொ மதபலிஸ அறிக்்கயும் 
விட்டி ருப்பொர.
 தறச்பொது அம�ரிக்கொசவ உள்ொட்டுப 
ச்பொரின �த்தியில் நிறகினறது, இலங்க 
இல்்ல என இலங்கயின த்ல்கர மகொழு 
ம்பில் இருந்து மவளிவரும் சிஙக்ள ஊடகம் 
தனது ்பத்தியில் மதரிவித்துள்ளது.

மகிந்தபவ மிபலனியம்  ... த்தா்டர்ச்சி...

துள்ளது.
 இது மதொடரபில் அம�ரிக்கொவின 
ம்பொதுவிவகொரத் து்ற அதிகொரி சடவிட் 
�க்குயர ச�லும் மதரிவித்துள்ளதொவது:
 மிசலனியம் ெலஞ் உடன்பொட்டு நிதி்ய 
ம்பறுவதறகு 2005 ஆம் ஆணடு �கிந்த ரொே்பக்ெ 
விண�ம் மெய்திருந்தொர. 480 மில்லியன மடொ 
லரகள ம்பறு�தியொன இந்த நிதி தறச்பொது அரசி 
யல் �யப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அது மதொடரபில் 
தவறொன தகவல்களும் ்பரப்பப்பட்டு வருகின 
றது.
 இந்த உடன்பொடு மதொடரபில் தறச்பொ 
்தய அரெ த்லவர சகொத்த்பொயொ ரொே்பக்ெொ 
விெொர்�க் குழு ஒன்ற அ்�த்த ச்பொதும், 
அவரகள இனறுவ்ர எம்மிடம் எந்த சவண 
டுசகொ்்ளயும் விடுக்கவில்்ல என அவர ச� 
லும் மதரிவித்துள்ளொர.

தசாதது விபரங்கயை   ... த்தா்டர்ச்சி...

நிபம்பொன ம�ொட்டலில் குறித்த அ்�பபினர 
ஏற்பொடு மெய்திருந்த விசெட ெந்திபபில் 
ஊடகவியலொ்ளரகள முனனி்லயில் ்பொரொளு 
�னற உறுபபினரகள சு�ந்திரன, வொசு சதவ 
்ொ�யக்கொர, தொரக ்பொலசூரிய, எரொன விக்ர 
�ரத்ன, விதுர விக்கிர�்ொயக்க ஆகிய ஐந்து 
்பொரொளு�னற உறுபபினரகள தஙக்ளது மெொத்து 
வி்பரத்்த அறிவித்துள்ளனர.

இலஙய்கயில் த்காபரா   ... த்தா்டர்ச்சி...
கப்பட்டிருந்தனர. அசதெ�யம், 384 ச்பர 
தறச்பொதும் சிகிச்்ெம்பறறு வருவதுடன, 
்பொதிக்கப்பட்டவரகளில் 1619 ச்பர கு��்டந்து 
ள்ளனர.

மிபலனியம் நிதி    ... த்தா்டர்ச்சி...

வழஙகப்ப ட்ட க�க்கு இலக்கஙகள மதொடரபில் 
தகவல் இல்்ல என வும் மதரிவித்துள்ளது. 
 இலங்கயின இந்த குழு மதரிவித்த கரு 
த்துக்கள அம�ரிக்கொ்வ சின�்டய ்வத்துள 
்ளது.


