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	சிறீலங்கா	 அரசுத்	
த ல ல வ ரி ன்	
கிழக்கு	 ததகால்	
த � கா ரு ட ் ள்	
தெயலணி	 ஒன்று	
அ ல ை க் ் ப � ட	
டலத	 ததகாடர்ந்து	
ை ட ட க் ் ள ப பு	
ை கா வ ட ட த் தி ல்	
அரெ	 �லட்ளின்	
து ல ை யு ட ன்	
த�ௌத்த	 பிக்கு்	
ளகால்	 அத்துமீறல்	
்ள்	 இடம்	 த�ற	
ஆரம்பித்துள்ளன.
	நேற்று	 முன்தினம்	

ைடடக்்ளபபு	ைகாவடடத்தின்	ஏறகாவூர்ப	�ற்று	பிர	
நதெ	 தெய	 லகாளர்	 பிரிவுக்குட�டட	 தமிழர்்ளின்	
�காரம்�ரிய	 வரலகாற்று	 தடயங்லளக்	 த்காணட	
குெனகார்ைலலக்கு	த�ௌத்ததுறவி்ள்	சிலர்	வருல்	
தந்த	 ்காரைத்தினகால்	 அஙகு	 முறு்ல்	 நிலல	
ஏற்�டடது.
	 இரகாணுவ	 ைற்றும்	 ்காவல்துலறயினரின்	
பிரென்னத்துடன்	 வருல்தந்த	 பிக்கு்ள்	 அஙகு	
ைலலயிலன	 �கார்லவயிடடதுடன்	அப�குதி	 தை	
க்கு	 தெகாந்தைகான	 �குதிதயன்றும்	 ததரிவித்துச்	
தென்றிருக்கின்றனர்.
	 இநதந�கான்று	 இன்று	 ைடடக்்ளபபு	
ைகாவடடத்தின்	தவல்லகாதவளி	பிரநதெ	தெயலகாளர்	
பிரிவுக்குட�டட	 நவற்றுச்நெலன	 �குதிக்கும்	
த�ௌத்த	 பிக்கு	 ஒருவரும்	 த�ருைளவகான	 �லட	
யினரும்	 தென்று	 அஙகுள்ள	 ்காணிதயகான்லற	
�கார்லவயிடடுள்ளதுடன்	 அது	 தைக்்கானது	 என	
அஙகுள்ள	ைக்்ளிடம்	ததரிவித்துள்ளர்.
	 நவற்றுச்நெலனயில்	 ஒதுக்குபபுறைகா்	
வுள்ள	 �குதிதயகான்றிலனநய	 குறித்த	 த�ௌத்த	
பிக்கு	இரகாணுவத்தினர்,	் காவல்	துலறயினர்	ெகிதம்	

வந்து	 �கார்லவயிடடுச்	 தென்றுள்ளதகா்	 பிரநதெ	
ைக்்ள்	ததரிவிக்கின்றனர்.
	 குறித்த	 �குதியில்	 ஒரு	 ைகாதத்திற்கு	 முன்	
�கா்	 அப�குதி	 இலளஞர்்ள்	 விலளயகாடடு	
லைதகானம்	 ஒன்லற	 அலைக்்	 முற்�டட	 ந�காது	
அஙகு	 வந்த	 தவல்லகாதவளி	 ்காவல்துலறயினர்	
அவற்	 றிலன	 தடுத்து	 நிறுத்தியதகா்வும்	 குறித்த	
�குதி	 அரெ	 �குதி	 என்�தனகால்	 அவற்றில்	 எந்த	
ேடவடிக்ல்யிலனயும்	முன்தனடுக்்	நவணடகாம்	
என	கூறிச்	தென்றதகா்வும்	பிரநதெத்திலன	நெர்ந்த	
வர்்ள்	ததரிவித்தனர்.
	 அவவகாறு	 ்காவல்துலறயினர்	 தலலயிடட	
தன்	பின்னர்	நேற்று	(4)	்காவல்துலறயினர்	ைற்றும்	
இரகாணுவத்தின்	உதவியுடன்	த�ௌத்த	பிக்கு	ஒரு	
வர்	 அப�குதிக்கு	 வந்து	 தென்றது	 ததகாடர்பில்	
தவல்லகாதவளி	 பிரநதெ	 ைக்்ள்	 அதிருபதி	 ததரி	
வித்	துள்ளனர்.
	 நவற்றுச்நெலனக்கு	அணலையில்	ைணடூர்	
்ந்தசுவகாமி	 ஆலயம்	 ்காைப�டும்	 நிலலயில்,	
த�ௌத்த	 நதரர்்ளின்	 இவவகாறகான	 தெயற்�காடு	
்ள்	 ததகாடர்பில்	 தமிழ்	 ைக்்ள்	 ெந்நத்ம்	 தவளி	
யிடடுள்ளனர்.	 இவவகாறகான	 நதரர்்ளின்	 தெயற்	
�காடு்ளுக்கு	 சில	 தமிழ்	 அதி்காரி்ளும்	 துலை	
நிற்�தகா்வும்	ைக்்ள்	குற்றஞ்	ெகாடடுகின்றனர்.
	 அணலையில்	 கிழக்கு	 ததகால்த�காருட்ள்	
தெயலணி	ஒன்று	அலைக்்ப�டடலத	ததகாடர்ந்து	
ைடடக்்ளபபு	 ைகாவடடத்தில்	 இவவகாறன	 அத்து	
மீறல்்ள்	இடம்த�ற்று	வருகின்றன.
	 நதர்தல்	திருவிழகாவில்	மூழ்கிக்	கிலடக்கும்	
தமிழ்	அரசியல்வகாதி்ள்
	 இது	�ற்றி	்ணடுத்காள்ள	ந�காவதில்லல.	
உைர்வுள்ள	தமிழ்	ைக்்ள்	ஒன்றுதிரணடு	இதலன	
எதிர்க்்காவிடின்,	 இந்த	 ஆக்கிரமிபல�	 அலனத்	
துல்	 ெமூ்த்தின்	 ்வனத்துக்கு	 த்காணடு	 வரகா	
விடின்	இஙகு	 தமிழரின்	 வரலகாற்று	இருபபு	 என்	
�து	இல்லகாதததகான்றகாகி	விடும்.

	 தெனீவகாவில்	இடம்த�ற்று	வரும்	ஐக்கிய	
ேகாடு்ள்	ெல�யின்	ைனித	உரிலை்ள்	அலைபபின்	
44	ஆவது	கூடடத்	ததகாடரில்	சிறீலங்கா	மீது	விைர்	
ெனங்ள்	முன்லவக்்ப�டடுள்ளன.
	 	 முஸ்லீம்்ள்	 உட�ட	 �ல	 நவற்று	 இன	
ைக்்ள்	மீது	த்காநரகானகா	லவரஸ்	நேகாய்	்காலத்தில்	
சிறீலங்கா	 அரசு	 ்டுலையகா்	 ேடந்து	 த்காணடு	
ள்ளது.	சிறு�கான்லை	ைக்்ள்மீது	் டுலையகான	விதி	
்லள	்லடபபிடித்த	சிறீலங்கா	அரசு,	த�ரும்�கா	
ன்லை	ைக்்ள்	மீது	அதலன	பிரநயகாகிக்்வில்லல	
என	ஐ.ேகா	 ைனித	உரிலை்ள்	ஆலைக்	குழுவின்	
தலலவர்	மிச்நெல்	�ச்தலட	ததரிவித்துள்ளகார்.
	 இவவகாறகான	 ேடவடிக்ல்்லள	 ேகாம்	
ஈரகாக்,	தெயிடடி,	�ல்ந்ரியகா	ைற்றும்	�காகிஸ்தகா	
னிலும்	அவதகானித்துள்நளகாம்.	அஙகும்	சிறு�கான்	

லையின	 ைக்்ள்	 ்டுலையகா்	 ேடத்தப�டடுள்ள	
னர்	என	அவர்	நைலும்	ததரிவித்துள்ளகார்.
	 இதனிலடநய,	 சிறீலங்கா	 அரசு	 ஐ.ேகா	
தீர்ைகானங்லள	 ேலடமுலறப�டுத்துவதில்	 இரு	
ந்து	தவறியுள்ளதகா்	நெர்ைனி,	வட	ைெ	நடகானியகா,	
தைகான்நரகா	நீக்நரகா,	்னடகா	ைற்றும்	பிரித்தகானியகா	
ஆகிய	 ேகாடு்லள	 இலைத்தலலலையகா்	
த்காணட	குழு	குற்றம்	சுைத்தியுள்ளது.
	 இந்த	ேகாடு்ளின்	ெகார்பில்	ந�சிய	பிரித்தகா	
னியகாவின்	 பிரதிநிதி	 றீடடகா,	 சிறீலங்கா	 மீது	 ்டு	
லையகான	விைர்ெனங்லள	முன்லவத்திருந்தகார்.
	 தற்ந�காலதய	 இந்த	 நிலலயகானது	 இலங	
ல்க்்கான	 ஐநரகாபபிய	 ஒன்றியத்தின்	 ஜி.எஸ்.பி	
வரிச்ெலுல்யில்	�காதிபல�	ஏற்�டுத்தும்	என்�து	
டன்,	இலஙல்யில்	இடம்த�ற்ற	ைனித	உரிலை	
மீறல்்ள்	 உறுதிப�டுத்தப�டடகால்	 சிறீலங்கா	
அரசு	 மீது	 த�காருளகாதகாரத்	 தலட்ளும்	 த்காணடு	
வரப�டலகாம்	 என	 த்காழும்பு	 த்வல்்ள்	 ததரி	
வித்துள்ளன.
	 இருந்த	ந�காதும்,	தகாம்	அலனத்துல்	ெமூ	
்த்தின்	 ஒத்துலழபபுக்்ளுடனும்,	 அவர்்ளின்	
ததகாழில்நுட�	 உதவி்ளுடனும்	 உள்ள்	 விெகா	
ரலை	ஒன்லற	நைற்த்காள்ள	ெம்ைதிப�தகா்வும்,	
இது	 ததகாடர்பில்	 ஐ.ேகாவுடன்	 தகாம்	 ததகாடர்ந்து	
்லந்துலரயகாடல்்லள	 நைற்த்காள்நவகாம்	 என	
வும்	சிறீலங்கா	அரசு	நேற்று	(4)	ததரிவித்துள்ளது.

rpwPyq;fh kPJ 
I.eh kdpj cupikfs; mikg;gpy; tpku;rdk;

	 இலஙல்யில்	 எதிர்வரும்	 ைகாதம்	 5	 ஆம்	
ேகாள்	இடம்த�றவுள்ள	ேகாடகாளுைன்றத்தில்	ந�காட	
டியிடும்	 ்டசி்ள்	 ெகார்�கா்	 நிறுத்தப�டட	 நவட	
�கா	ளர்்ளில்	த�ருைளவகான	நவட�காளர்்ள்	முன்	
னகாள்	 ேகாடகாளுைன்ற	 உறுபபினர்்ளகா்நவ	 உள்	
ளனர்.
	 தற்ந�காது	உள்ள	225	ேகாடகாளுைன்ற	உறுபபி	
னர்்ளில்	200	ந�ர்	மீணடும்	ந�காடடியிடுகின்றனர்.	
அவர்்ளில்	 �டுத்காலலயகாளி்ள்,	 நிதி	 நைகாெடி	
யில்	 ஈடு�டடவர்்ள்,	 ஊழல்்ளில்	 ஈடு�டடவர்	
்ள்,	ெடடவிதி்லள	ைதிக்்காதவர்்ள்	என	�லரும்	
உள்ளனர்.
	 ததன்னிலஙல்யில்	 புதிதகா்	 யகாலரயும்	
்ளமிறக்குவலத	 முக்கிய	 ்டசி்ள்	 தவிர்த்திருப	
�து	ஒருபுறம்	இருக்்,	வடக்கு	கிழக்கிலும்	முன்	
னகாள்	 ேகாடகாளுைன்ற	உறுபபினர்்ள்	தவவநவறு	
்டசி்ளில்	 ந�காடடியிடுவது	 இஙகு	 குறிபபிடத்	
தக்்து.

ehlhSkd;wj;jpw;F Nghl;bapLgtu;fspy; 

ngUk;ghyhdtu;fs; Kd;dhs; cWg;gpdu;fs;

	 இலஙல்யில்	எயிடஸ்	நேகாயினகால்	�காதி	
க்்ப�டு�வர்்ளின்	 எணணிக்ல்	 த�ருைளவில்	
அதி்ரித்து	 வருவதுடன்,	 ஆண்நள	 அதி்ம்	
�காதிக்்ப�டடுள்ளதகா்	 சிறீலங்காவின்	 சு்காதகார	
அலைச்சு	ததரிவித்துள்ளது.	2018ஆம்	ஆணடு	த்	
வல்்ளின்	 �டி	 285	 ஆண்ள்	 இந்த	 நேகாயினகால்	
�காதிக்்ப�டடுள்ளனர்.
	 2018ஆம்	 ஆணடு	 த்வல்்ளின்	 �டி	 ்ட	
ந்த	 9	வருடங்ளில்	இது	 265	விகித	அதி்ரிப�கா	
கும்.	2011ஆம்	ஆணடு	78	ஆண்நள	இந்த	�காதிக்	
்ப�டடிருந்தனர்.	 த�ண்ளில்	 இந்த	 நேகாயின்	
தகாக்்ம்	சீரகா்	அதி்ரித்துச்	தெல்கின்றது.	ஆணடு	
நதகாறும்	ஏறத்தகாள	60	த�ண்ள்	இந்த	நேகாயினகால்	
�காதிக்்ப�டடு	வருகின்றனர்.

,yq;ifapy; vapl;]; Nehahspfspd; 
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	 இலஙல்லய	நைல்-ேடுத்தர	வருைகானம்	
த்காணட	ேகாடு்ளின்	நிலலயில்	இருந்து	குலறந்த	
ேடுத்தர	வருைகானம்	த்காணட	ேகாடு்ளின்	�டடிய	
லுக்கு	உல்	வஙகி	தரமிறக்கியுள்ளது.	
 உலக வங்கி அனைத்துலக நாடுகனை 
ப�ாருைாதார அடிப�னையில் நான்கு வனகயாக 
வனகப�டுத்துகின்்றது.
• குலறந்த	வருைகானம்	த்காணட	ேகாடு்ள்
• குலறந்த-ேடுத்தர	 வருைகானம்	 த்காணட	

ேகாடு்ள்
• நைல்-ேடுத்தர	வருைகானம்	த்காணட	ேகாடு்ள்
• அதி்	வருைகானம்	த்காணட	ேகாடு்ள்
	 அணலையில்	 தவளியிடப�டட	 புதிய	
வல்	 தரப�டுத்தலின்	 அடிப�லடயில்	 இலங	
ல்யின்	 தரம்	 குலறக்்ப�டடுள்ளது.	 அநத	
ந�கால	சூடகான்	ைற்றும்	அல்ஜீரியகா	ந�கான்ற	ேகாடு	
்ளின்	 தரமும்	 குலறக்்ப�டடுள்ளது.	 எனினும்	
த�னின்,	 இந்நதகாநனசியகா,	 தைகாரிசியஸ்,	 நே�கா	
ளம்,	ருநைனியகா	ைற்றும்	தன்ெகானியகா	ஆகிய	ேகாடு	
்ள்	தரமுயர்த்தப�டடுள்ளன.
 இலஙல்லய	 த�காறுத்த	

வலரயில்	 ந்காத்த�காயகா	
ரகாெ�க்ெகா	 நிர்வகா்ம்	 தனது	
த�காருளகாதகாரத்	 திடடங	
்லள	 இதுவலர	 முன்	
லவக்்வில்லல	 என்�து	

மி்ப	 த�ரும்	 பின்னலடவகா்	 சுடடிக்	 ்காடடப	
�டடுள்ளது.
	 த�காருளகாதகார	வளர்ச்சி,	�ைவீக்்ம்,	ேகாை	
யைகாற்று	விகிதம்	ைற்றும்	ைக்்ள்	ததகால்	வளர்ச்சி	
என்�ன	்ருத்தில்	எடுக்்ப�டும்	தைகாத்த	நதசிய	
வருைகானத்தின்	 அடிப�லடயில்	 நைற்	 த்காள்	
ளப�டும்	இந்த	தரப�டுத்தலில்	ந்காவிட-19	இன்	
தகாக்்ம்	்வனத்தில்	த்காள்ளப�டவில்லல.
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 தங்களைக் க்கொன்றழிக்்கக் கூடிய ‘க்கொர�ொனொளை முற்றிலும் 
இல்ொ கதொழிக்்க இய்ொத உ்கு அதனுடன ைொழ்ந்து தொன அதிலிருந்து 
விடுபட்ொம் எனனும் துணிவுடன அதற்்கொன தடுப்பு மருந்து்களையும், 
குணப்படுத்தும் மருந்து்களையும் ரதடிய நிள்யில தற்்கொலி்கமொ்கத் தங்களைப் 
பொது்கொப்பதற்கு இயன்ற முள்ற்களைக் ள்கயொண்டு க்கொண்டு ‘க்கொர�ொனொ’ 
வுக்குப் பினனதொன ைொழ்ளை ைொழத் கதொடஙகி விடடது.
 ஈழத் தமிழர்களை ஆளைதற்்கொன சடடத் தகுதிளய 22.05.1972 
உடன இழந்து விடட தனது பொ�ொளுமன்றத்திற்்கொன, 9ைது பொ�ொளுமன்றத்  
ரதரதள் ஆ்கஸ்டடு 5ஆம் தி்கதி நடொத்த சிறீ்ங்கொ எடுத்துளை அ�சியல 
முயற்சியுடன ஆ�ம்பமொகியுளைது.
 இந்தத் ரதரதலில ‘க்கொ�ொனொ’ வீரியத்துடன அது தங்களைக் 
க்கொனறு அழிக்கும் எனபது கதரிந்தும் மொற்றுைழி ்கொணும் ைள� ைொழப் 
பு்றப்படும் உ்ள்கப் ரபொல, தங்களைக் க்கொன்றழிக்கும் ஆடசிளயத்  தம்மி 
லிருந்து வி்த்த உ்்கம் தைறிய நிள்யில, அந்த ஆடசிக்குள மொற்று 
மருந்து ்கொணப்படும் ைள� ைொழப் பு்றப்படடு விடடனர. அதொைது தங்களை 
இனஅழிப்புச் கசயைளத நியொயப்படுத்தும் சடடைொக்்கங்களைச் கசயைதற்்கொன 
மூனறில இ�ண்டு கபரும்பொனளமளயப் கபறுைளதரய ரநொக்்கொ்கக் க்கொண்டு 
நடொத்தப்படும் இத் ரதரதலில ஈழத்தமிழர்கள தமது ைொக்குரிளம எனனும் 
அடிப்பளட மனித உரிளமளயப் பி�ரயொகித்து அதளனத் தடுப்பதற்்கொன தமது 
அ�சியல ்கடளமளயச் கசயய ஆயத்தமொகிக் க்கொண்டுளைனர. ஆனொல 
ஈழத்தமிழர்களின தொய்கத்தில உளை ரதரதல கதொகுதி்களில சிங்கைக் 
குடிரயற்்றங்கள, சிங்கைப் பளட்களின குடிரயற்்றங்கள எனபைற்றின ைழி 
மக்்கள கதொள்கயில தமிழர்களைச் சிறுபொனளமயொக்கிச் சிங்கைைர்களைரய 
அத் கதொகுதி்களிலும் பி�திநிதி்கைொ்க ை�ளைப்பதன மூ்மும், ஏற்்கனரை 
பொ�ொளுமன்றத்தில தமிழர்களுக்குரிய பி�திநிதித்துை எண்ணிக்ள்க ரபொதியைவு 
இல்ொத நிள்ளய ரமலும் குள்றைளடயச் கசயகின்றனர. இதனொல 
ரதரதலில கைற்றி கபறுபைர்கைொல கூடச் சிறீ்ங்கொவின சடடைொக்்கங்களில 
ரம்ொண்ளம கசயய இய்ொத இயலபு நிள் உளைது. இதனொல சிறி்ங்கொ 
அ�சொங்கத்தில சடட ஆடசி எனபது இல்ொத பொது்கொப்பற்்ற நிள்யில 
பளடப் மற்றும் சிங்கை கபௌத்த ்கொளடத்தனம் ஏற்படுத்தும் இனங்கொணக் 
கூடிய அச்சத்துடரனரய ஈழத்தமிழர்கள கதொடரந்து ைொழ்கின்றனர. 
தங்களை பொது்கொப்பொன அளமதியில தங்கள ைைரச்சி்களை உறுதிப்படுத்தி 
ைொழளைப்பதற்்கொ்க மக்்கள தங்களை ஆளும் உரிளமளய ள்கயளித்து ஒரு 
அ�சொங்கத்ளத ைொக்்களிப்பு மூ்ம் உருைொக்கி அவ் அ�சொங்கத்தின குடி்கைொ்க 
ைொழ்ைளத அம்மக்்களின உளை்க தனனொடசி உரிளமப் பி�ரயொ்கம் எனறு 
அளழப்பர. அவ்ைொறு உருைொக்்கப்படட ஒரு அ�சொங்கம் தனது குடி்கைொ்க 
உளை அம்மக்்களுக்குப் பொது்கொப்ளபயும் அளமதிளயயும் ைைரச்சி்களையும் 
ைழங்கொது விடடொல அத்தள்கய மக்்கள அைற்ள்ற அளடைதற்்கொ்க சனநொய்க 
ைழி்களில ரபொ�ொட ரைண்டும். இந்த சனநொய்க ைழிப் ரபொ�ொடடங்கைொலும் 
அைற்ள்ற அளடயொ விடடொல அம் மக்்கள உ்கின குடி்கள என்ற ைள்கயில 
உ்்க நொடு்களையும் உ்்க அளமப்புக்்களையும் தமக்கு உதவுமொறு ர்கடகும் 
உரிளமளய கைளிய்க தனனொடசி உரிளம எனபர. 
 இ்ஙள்கயில இனப்பி�ச்சிளன ஒனறு இலள் - சிங்கை கபௌத்த 
கபரும்பொனளமயினரின விருப்புக்கு எதி�ொ்க எந்த அ�சியல அதி்கொ�ப் 
பகிரளையும் கசயய மொடரடொம் என சிறீ்ங்கொவின பி�தமரும் அ�ச தள்ைரும் 
அ�சின க்கொளள்கயொ்கரை அறிவித்துளைளம ஈழத்தமிழர்களின உளை்க 
தனனொடசி உரிளம மறுக்்கப்படடு விடடளதத் கதடடத் கதளிைொக்கியுளைது. 
இதனொல ஈழத்தமிழர்களைப் கபொறுத்தைள� இந்த கைளிய்க தனனொடசி 
உரிளமளயப் பயனபடுத்திரய தங்களின இனள்றய பி�ச்சிளன்களுக்குத் 
தீரவு ்கொண ரைண்டும் எனனும் நிள் மீைவும் கதளிைொக்்கப்படடுளைது. 
இதளன கைளிப்படுத்தக் கூடிய முள்றயில பு்ம்கபயர தமிழர்கள ்கருத்துக் 
ர்கொைங்களை உ்கில உருைொக்்க உளழத்து, ஈழத்தமிழர்களின கைளிய்க 
தனனொடசி உரிளமளய உ்ள்க ஏற்்க ளைப்பதன மூ்ரம ஈழத்தமிழர்களின 
உரிளம்களை மீைவும் அைர்கள கபற்றிட உதவுைளத க்கொர�ொனொவுக்குப் 
பினன�ொ்க அ�சியல பயணத்தின கசலகநறியொ்க மொற்்ற ரைண்டும்.

- Mrphpah;

	 விடுதலலபபுலி்ளின்	 த்காள்ல்்லள	 விளக்கும்,	
அல்லது	ைைவர்்ளிடம்	த்காணடு	தெல்லும்	ேடவடிக்ல்	
்ளில்	 �காடெகாலல	 ைகாைவர்்ள்	 ஈடு�டுவலத	 முற்றகா்	
தடுக்குைகாறு	வடைகா்காை	் ல்வித்	திலைக்்ளம்	�காடெகாலல	
்ளுக்கு	்டிதம்	ஒன்லற	அனுபபியுள்ளது.
	 சிறீலங்கா	�காது்காபபு	அலைச்சின்	உத்தரவுக்கு	அலை	
வகா்நவ	இந்த	்டிதங்ள்	அனுப�ப�டடுள்ளதகா்	ததரிவிக்	
்ப�டுகின்றது.	
	 இது	 த்காங	 த்காங	 நதெத்தில்	 சீனகா	 நைற்த்காணடு	
வரும்	ஆக்கிரமிபபு	ேடவடிக்ல்க்கு	ஒப�கானது	என	அவதகா	
னி்ள்	ததரிவித்துள்ளனர்.
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 சுைந்திரனுக்கு	வகாக்்ளிப�து	தமிழத்	நதசியம்	தூக்கி		
லிடப�டுவதற்கு	 ெைன்	 என	 தமிழீழ	 விடுதலலபபுலி்ள்	
அலைபபின்	 மூத்த	 ந�காரகாளியும்	 –	 ைகாவீரர்	 அறிவிழியின்	
தந்லதயுைகான	�சீர்	(்காக்்கா)	என்று	அறியப�	டட	மு.ைநனகா்ர்	
ததரிவித்துள்ளகார்.
	 தவள்ளிக்கிழலை	 (03)	 யகாழ்.	 ஊட்	 அலையத்தில்	
அவர்	ேடத்திய	ஊட்வியலகாளர்	ெந்திபபிநலநய	இதலனத்	
ததரி	வித்தகார்.
	 தமிழ்த்	நதசியத்லதத்	தூக்கிலிடுவதற்்கான	முயற்சி்ள்	
தீவிரைலடந்து	 வரும்	 இன்லறய	 சூழலில்	 ஒரு	 ைகாவீரரின்	
தந்லதயகான	முத்துக்குைகார்	ைநனகா்ர்	ஆகிய	ேகான்,	சில	விடய	
ங்லள	 தவளிப�டுத்திநய	 ஆ்	 நவணடிய	 ்டடகாயம்	
ஏற்�டடுள்ளது.
	 தமிழ்த்	 நதசியக்	 கூடடலைபபு,	 தமிழ்த்	 நதசிய	 ைக்	
்ள்	 முன்னணி,	 தமிழ்	 ைக்்ள்	 நதசியக்	 கூடடணி	 ஆகிய	
முக்கிய	 ்டசி்ளுடன்	 தமிழ்த்	 நதசிய	 �சுலை	இயக்்மும்	
நதசியத்லத	நேசிபந�காரின்	்வனத்லத	ஈர்த்துள்ளது.	இவற்	
றில்	எந்த	அணிக்கு	வகாக்்ளிப�து	என்�து	அவரவர்	தெகாந்த	
முடிவு.
	 ஆனகால்,	 ைகாவீரர்்ளின்	 த�ற்நறகார்்ள்,	 எம்லை	 வழி	
ேடத்திய	 தலலவர்	 பிர�கா்ரலன	 என்றும்	 நேசிக்கும்	 முன்	
னகாள்	ந�காரகாளி்ள்,	ஆதரவகாளர்்ள்	அலனவரும்	ெனகாதி�தி	
ெடடத்தரணி	 ஆபிரெகாம்	 ைதியகா�ரைம்	 சுைந்திரனுக்கு	
வகாக்்ளிப�து,	 எைது	 ைகாவீரர்்ளின்	 தியகா்த்லதக்	 ்ைக்	
கிதலடுக்்காத	 நதகாற்றத்லதக்	 த்காடுத்து	விடும்	 என்�லதப	
�ணிவுடன்	சுடடிக்்காடட	விரும்புகிநறன்என	அவர்	நைலும்	
ததரிவித்துள்ளகார்.

Rke;jpuDf;F thf;fspg;gJ 
jkpoj; Njrpak; J}f;fpyplg;gLtjw;F rkd; 

- %j;j Nghuhsp



ககள்வி:
  த மி ழ்் ப � ா ழி யி ன் 

பதான்ன� பதாைர�ாை தமிழ் 
நாட்டின் பதால்லியல் சான்று 
களுக்கும் இலங்னகயில் காணப 

�டும் பதால்லியல் சான்றுகளுக்குமினைகய 
யாை ப�ாதுன�த் தன்ன�கள், கவறு�ாடுகள் 
�ற்றிக் கூ்றமுடியு�ா?

�தில்:
	 தமிழர்	 ததகாடர்�கான	 த�ருங்ற்்கால	 �ண	
�காடு	 தமிழ்த்திலிருந்து	 தகான்	 இலஙல்யில்	
�ரவியது.	தைகாழி,	உற்�த்திமுலற,	�யன்�டுத்தும்	
உ�்ரைங்ள்	ஆகியவற்றில்	நவறு�காடு	இல்லல.	
எழுத்து	 முலற	 தமிழ்ேகாடலடப	 ந�கால	 இஙகும்	
தமிழ்	பிரகாமி	எழுத்துக்்ள்	த�காறித்த	்லநவகாடு்ள்	
த�ருங்ற்்கால	�ண�காடடு	சின்னங்நளகாடு	தகான்	
்காைப�டுகின்றன.
	 பிரதகானைகான	 நவறு�காடு	 வழி�காடடுச்	
சின்னங்ள்,	 ்டடுைகானங்ள்	 என்�னவற்லறப	
�ற்றியதகாகும்.	 கீழடியில்	அ்ழகாய்வு	தெய்தவர்்ள்	
அஙகு	 வழி�காடடுச்	 சின்னங்ள்	 இல்லல	 என்று	
தெகால்கிறகார்்ள்.	 இலஙல்யில்,	 கிழக்கிலஙல்யி	
லும்	 ஏலனய	இடங்ளிலும்	 ்ணதடடுக்்ப�டட	
சின்னங்ள்	 த�ரும்�காலும்	 வழி�காடு்நளகாடு	
ததகாடர்புலடயலவ.	 ேகா்	 சிற்�ங்ள்	 ேகா்ருலடய	
வழி�காடடுடன்	 ததகாடர்புலடயலவ.	 அதுந�கால	
த�ருங்ற்்காலத்து	்ல்லலற்ளில்	ேகா்த்	தலல்ள்,	
திரிசூலம்	 என்�னவும்	 இலடயிலடநய	 ்காைப�	
டுகின்றன.

த�ௌத்த	 �ள்ளி்ளிலும்கூட	 ேகா்	 வடிவங்ள்	
்காைப�டுகின்றன.	 ஐந்து	 தலல	 ேகா்ம்	 ்காைப	
�டுகின்றது.	 அநதநவலள	 தூண	 நிலர்ள்	 சிலவ	
ற்றிலும்	சிறிய	அளவிலகான	ேகா்	வடிவங்ள்	்காை	
ப�டுகின்றன.	இஙகு	ேகான்கு	வழி�காடடு	முலற்ள்	
�ற்றிய	தமிழ்ப	பிரகாமியில்	த�காறிக்்ப�டட	�ண	
�காடடுச்	சின்னங்ள்	உள்ளன.	ேகா்	வழி�காடு,	லெவ	
ெைய	வழி�காடு	ெகார்ந்த	லிங்ம்,	ேந்தி	ந�கான்ற	உரு	
வங்ள்,	 த�ௌத்த	 ெைய	 வழி�காடு	 ததகாடர்�கான	
புத்தர்	வடிவங்ள்,	திருப�காத	வடிவங்ள்	ந�கான்ற	
வற்றிலும்	 அலவ	 ்காைப�டுகின்றன.	 அதுந�கால	
முன்பு	கூறியது	ந�கால	ெைை	ெையம்	ெம்�ந்தைகான	
ஒரு	்ல்தவடடு	்காைப�டுகின்றது.

	 இரணடகாவது	 நவறு�காடு	 ்டடுைகானங்	
லளப	�ற்றியதகாகும்.	இலஙல்யில்	ேகா்ர்்ள்	தூண	
தகாஙகு	 ்ற்்ள்	 என்று	 தெகால்லக்கூடிய	 வடிவங்	
லள	 �ரவலகா்	 �யன்�டுத்தியுள்ளகார்்ள்.	 இலவ	
்ற்பிடடி	முதல்	 �ருத்தித்துலற	வலரயிலும்,	 ்ந்த	
நரகாலட	முதல்	ெங்ைன்்ணடி	வலரயிலும்	்காைப	
�டுகின்றது	ஒரு	விநெட	அம்ெைகாகும்.	தூண	தகாஙகு	
்ற்்ள்	 தமிழ்த்தில்	 இருந்தலைக்்கான	 ெகான்று்ள்	
தவளிவரவில்லல.

	 அதுைடடுைன்றி,	�ல்லவர்்ளுலடய	்டடு	
ைகானங்ள்	 ்ற்்ளில்	 உருவகாவதற்கு	 முன்னநர	
இலஙல்யில்	ேகா்ர்்ள்	சிற்�க்	்லலயிலும்,	்டடி	
டக்	 ்லலயிலும்	த�ரும்	 ெகாதலன்லள	 ஈடடியுள்	
ளகார்்ள்.	 ்ற்தூண்ள்	 அலைந்த	 ்டடிடங்ள்	 �ல	
இலஙல்யின்	வடக்கு	கிழக்கு	�கா்ங்ளில்	அலை	
க்்ப�டடிருந்தன.
	 இலஙல்யின்	 ைத்திய	 �குதியில்	 அநுரகாத	
புரம்	 ந�கான்ற	 �குதியில்	 ்காைப�டுகின்ற	 ஆதி	
யகான	 ்டடுைகானங்ள்	 ேகா்ருலடய	 ்லலப�காணி	
யில்	 அலைந்தலவ.	 அநதந�கால	 பிற்்காலத்திநல	

அலங்கார	 நவலலப�காடு்ளுடன்	 அலைக்்ப	
�டட	 ெந்திர	வடடக்	 ்ற்்ள்	 என்னும்	அலைபபுக்	
்ள்	 ேகா்ர்்ள்	 தங்ள்	 ்டடிடங்ளிநல	 வகாயிற்	
்தவு்ளகா்	லவத்த	அலர	வடடக்	்ற்்லள	மூலைகா	
்க்	த்காணடலவ.
	 நைலும்	யகாழ்ப�காைத்தில்	ேவகாலி,	ைகாவிட	
டபுரம்,	வல்தவடடித்துலற	ந�கான்ற	இடங்ளிலும்	
்ல்முலன	 நெலனக்குடியிருபபு	 தகாந்தகாைலல	
ஆகிய	 இடங்ளிலும்	 தூண்நளகாடு	 ்ல்லினகால்	
அலைந்த	 ்டடிடங்லள	 அலைப�தற்கும்	 அவர்	
்ள்	 �ழகியிருந்தகார்்ள்	 என்று	 த்காள்ள	 முடியும்.	
அதுந�கால	 இலஙல்யிநல	 அதி	 உன்னதைகான	
�லழய	சிற்�ம்	என்று	்ருதப�டும்	இசுறுமுனியகா	

வில்	 உள்ள	 குதிலரத்	 தலலயுடன்	 கூடிய	 ஐயேகார்	
வடிவமும்.	ேடனைகாதர்	சிற்�ங்ளும்,	நெருவிலவில்	
்காைப�டும்	அதி	உன்னதைகான	அளவிநல	த�ரிய	
புத்தர்	 த�ருைகானின்	 ்ற்சிற்�ங்ளும்	 ேகா்ர்்ளு	
லடய	 நவலலப�காடு	 என்�து	 இபந�காது	 தகான்	
ததரிய	வந்துள்ளது.

ககள்வி:
 யுபைஸககாவின் �ாரம்�ரிய கலாசசார 
�ற்றும் இயற்னக நினைவுச சின்ைங்கள் பதாை 
ர�ாை வனரயன்றவுகள் எனவ? இலங்னகயில் 
அவவாறு ஏதாவது சின்ைங்கள் அங்கீகரிக்கப 
�ட்டுள்ைைவா? இலங்னகயில் அவவா்றாை 
வனரயன்றக்குள் அைங்கக்கூடிய தமிழர �ாரம் 
�ரிய, கலாசசார �ற்றும் இயற்னக நினைவுச 
சின்ைங்கள் எனவயாக அன�யலாம் எை நீங்கள் 
கருதுகின்றீரகள்? அவவா்றாை அங்கீகாரத்திற் 
காக ஏதாவது முயற்சிகள் பசயயப�ட்டுள் 
ைைவா?

�தில்:
	 யுதனஸ்ந்காவினகால்	 �காது்காக்்ப�ட	
நவணடியததன	தீர்ைகானிப�தற்்கான	சில	�ரிைகாை	
ங்ள்	உணடு.	அலவ	த�காதுவகானலவ.	எல்லகா	ேகாடு	
்ளுக்கும்	த�காருந்தும்.	யுதனஸ்ந்கா	நிறுவனம்	அர	
ெகாங்ங்நளகாடு	 தகான்	 ததகாடர்பு	 த்காள்வதுணடு.	
தனியகார்	 நிறுவனங்நளகாநடகா	 அல்லது	 ேகாடடிலு	
ள்ள	பிரகாந்திய	ெல�,	பிரநதெ	ெல�	ஆகிய	வற்நறகாடு	
ததகாடர்பு	 த்காள்ளும்	 அதி்காரமும்	 வழக்்மும்	
இல்லல.
	 அரெகாங்த்தினகாநல	சி�கார்சு	தெய்யப�டுகி	
ன்ற	 தலங்லளத்	 தகான்	 அவர்்ள்	 �ரிசீலலன	
தெய்வர்.	 இலஙல்	 அரெகாங்த்லதப	 த�காறுத்த	
வலரயில்,	அதனுலடய	்லகாெகார	திலைக்்ளமும்,	
ததகால்த�காருள்	 திலைக்்ளமும்	 இலஙல்	 சுதந்	
திரம்	அலடந்த	்காலம்	முதலகா்	எத்தல்ய	அணுகு	
முலறலய	 ல்யகாள்கின்றன,	 பின்�ற்றுகின்றன	
என்�லத	ேகான்	தெகால்லித்	தகான்	ததரிய	நவணடிய	
தில்லல.
	 ஆரம்�த்திநல	அவர்்ள்	 �லழய	இரகாெதகா	
னி்ளகான	 அநுரகாதபுரம்,	 த�காலேறுலவ,	 ்ணடி,	
தம்புள்ள	 ந�கான்றவற்லற	 தகான்	 த�ருைளவில்	
சி�கார்சு	தெய்தகார்்ள்.	இலவ	அலனத்தும்	த�ௌத்த	
ெையம்	 ததகாடர்�கானலவ.	 த�காலேறுலவயிலும்,	
்ணடியிலும்	இந்துக்	 ந்காயில்்ளும்	 ்காைப�டுகி	
ன்றன.	ஆனகால்	அவற்லறப	�ற்றி	எவரும்	ந�சுவதி	
ல்லல.

த�காலேறுலவயில்	 உள்ளலவ	 சிவகாலயங்நள	
அவற்றின்	அழி�காடு்ள்	�ல	இபத�காழுது	்காைப	
�டுவதில்லல.	 முதலகாம்	 சிவகாலயம்,	 இரணடகாம்	
சிவகாலயம்,	 ஐந்தகாம்	 சிவகாலயம்	 என்�னநவ	 �காது	
்காக்்ப�டட	 �குதி்ளகா்	 த்காள்ளப�டுகின்ற	
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ந�காதிலும்	நதடுவகாரற்ற	நிலலயிநல	்காைப�டுகி	
ன்றன.	 தமிழர்்ளின்	 அல்லது	 இந்துக்்ளுலடய	
நிறுவனங்ள்	 என	 த்காள்ளுநவகாைகாயின்,	 அநுரகா	
தபுரம்,	 த�காலேறுலவ	 ந�கான்ற	 இடங்லளப	
ந�கால	 புரகாதன	 ்டடிடங்ளின்	 அடி�காடு்ள்	
குவிந்து	 ்காைப�டும்	 இடங்ளில்லல.	 ஆனகால்	
அலவ	ந�கார்த்துக்	ந்யரகால்	முற்றகா்	அழிக்்ப�ட	
டதனகால்,	 அவற்றின்	அழி�காடு்ளின்	 எச்ெங்ளும்	
்காைப	�டுவ	தில்லல.	முன்நனஸ்வரம்	அ்ஸ்தியர்	
ஸ்தகா�னம்	ந�கான்ற	இடங்ளில்	யுதனஸ்ந்காவின்	
ஆதரவில்	 �காது்காபல�	 நதடலகாம்.	 ஆனகால்	 இவ	
ற்லற	ஒருவரும்	முன்லவக்்வில்லல.

	 முன்லவப�தகானகால்ததகால்லியல்	திலைக்	
்ளத்தின்	அனுெரலை	 நவணடும்.	 இலஙல்	 அர	
ெகாங்த்தின்	 ்லகாெகார	 நிறுவனத்தின்	 அனுெரலை	
நவணடும்.	இவற்லற	இலகுவில்	த�ற்றுக்த்காள்ள	
முடியகாது.	ஒருமுலற	திருக்ந்தீஸ்வரம்,	ேகுநலஸ்	
வரம்,	 ைகாவிடடபுரம்,	 திருக்ந்காநைஸ்வரம்	 முத	
லிய	 ஆலயங்ளின்	 புரகாதன	 சின்னங்லள	 யுதன	
ஸ்ந்கா	 �காது்காபபு	 சின்னங்ளகா்	 பிர்டனப�டு	
த்த	நவணடுதைன	முன்தனகாரு	்காலத்திநல	இலங	
ல்யின்	 �காது்காபபு	 அலைச்சின்	 தெயலகாளரகா்	
இருந்த	ஒரு	தமிழர்	விரும்பினகார்.
	 அதற்்கா்	ஒரு	கூடடம்	ல்லகாெபிள்லளயின்	
வீடடிநல	 கூடடப�டடது.	 ததகாடக்்த்தில்	 அவர்	
்ள்	 என்லன	 அலழக்்வில்லல.	 தமிழர்	 தரபபில்	
கூடியவர்்ள்	என்லன	அலழக்்வில்லல.	ஆனகால்	
சிங்ளவர்	 தரபபிலுள்ளவர்்ள்,	 �லழய	 ததகால்	
த�காருள்	திலைக்்ளத்தினரும்,	நவறு	சிலரும்	வற்	
புறுத்தியதனகால்	 தகான்	 கூபபிடடகார்்ள்.	 இது	 ஒரு	
முக்கியைகான	விடயம்	அஙகு	கூடிய	தமிழர்	எவரு	
க்கும்	ததகால்லியல்	வரலகாறு	�ற்றி	அறிவு	இல்லல.
	 ்காலம்	 ந�கா்	 இந்தக்	 கூடடத்லதக்	 கூட	
டியவர்்ள்	ததகால்லியல்	திலைக்்ளத்லதச்	நெர்ந்த	
வர்்ள்,	் லகாெகார	அலைச்லெச்	நெர்ந்தவர்்ள்	அவர்்	
ளுலடய	 உள்நேகாக்்மும்	 நவறகா்	 இருந்தது.	 அப	
�டி	 இவற்லற	 ததகால்லியல்	 சின்னங்ளகாக்்	
நவணடுைகானகால்,	 இவற்றுடன்	 ந்காடலட்ள்,	
துலறமு்ங்ள்	ஆகியவற்லறயும்	நெர்க்்	நவணடு	
தைன்று	 ைலறந்த	 ததகால்லியல்	 திலைக்்ளத்தின்	
முன்னகாள்	 ஆலையகாளரகான	 நறகாலன்	 டி	 சில்வகா	
தெகான்னகார்.
	 இது	 ஒரு	 ஆ�த்தகான	 திடடம்.	 ஏதனனில்,	
ந்காடலட்ள்	என்று	தெகால்லும்	ந�காது	இரகாணுவ	
ையைகாகும்.	இதுந�காலநவ	துலறமு்ங்ளும்	அவர்	
்ளின்	்டடுப�காடடில்	இருக்	கும்.	எங்ள்	ஆலயங	
்ளும்	 அவர்்ளின்	 ்டடுப�காடடிற்குள்	 ந�காகும்.	
யுதனஸ்ந்கா	என்று	தெகான்னகாலும்	நிர்வகா்ம்	தெய்	
�வர்்ள்	 இஙகுள்ளவர்்நள.	 அபந�காதுதகான்	 என	
க்கு	புரிந்தது	யுதனஸ்ந்காவின்	ஆதரலவ	ேகாடுவது	
ஆ�த்தகானது.

ககள்வி:
 இலங்னகயில் தமிழரகளின் பூரவீக இரு 
பபுத் பதாைரபில் அகழாயவிற்கு உட்�டுத்தப 
�ை கவண்டிய முக்கிய இைங்கைாக நீங்கள் 
எவற்ன்றப �ாரக்கின்றீரகள்? இநத அகழாயவு 

கனை வை கிழக்கிலுள்ை �ல்கனலக்கழகங்கள் 
க�ற்பகாள்வதற்காை வாயபபுக்கள் உள்ை 
ைவா?

�தில்
	 ஏற்்னநவ	ைகாந்லதயிலும்,	 ்ந்தநரகாலடயி	
லும்	 அ்ழகாய்வு்லள	 தெய்துள்நளகாம்.	 ைகாந்லத	
யிநல	 �ல	 தடலவ்ளகா்	 ததகால்	 த�காருளியல்	
திலைக்்ளத்தினுலடய	 அனுெரலைநயகாடு,	
தவளிேகாடு்லளச்	நெர்ந்த	புலலை	மிக்்	ததகால்லிய	
லகாளர்்ள்	 அ்ழ்வு்லள	 தெய்துள்ளனர்.	 புலலை	
மிக்்வர்்ள்	என்று	தெகால்லுகின்ற	ந�காது	அவர்்ள்	
�ல	 ேகாடு்ளிலும்,	 �ல	 தலங்ளிநல	 அ்ழகாய்வு	
்லள	 தெய்திருக்கிறகார்்ள்.	 ஒபபியல்	 நேகாக்கில்	
ெர்வநதெ	 ததகாடர்பு்ள்,	 அக்்காலங்ளில்	 ேலட	
த�ற்ற	ெர்வநதெ	வகாணி�ம்,	த�காருட	�ரிவர்த்தலன	
முதலியவற்றிநல	 தகான்	 அவர்்ளுக்கு	 கூடுதலகான	
அக்்லறயும்,	அனு�வமும்	உணடு.
	 அ்ழ்வு	 ேலடத�றும்	 பிரகாந்தியத்தின்	
வரலகாறு,	�ண�காடு	ததகாடர்�கான	ஆழைகான	புலலை	
அவர்்ளிடம்	் காைப�டவில்லல.	அதுைடடுைன்றி	
இவர்்ள்	 யுதனஸ்ந்கா	 மூலைகா்	 வருவதனகாலும்	
இலஙல்	 அரெகாங்த்தின்	 நிறுவனைகான	 ததகால்	
லியல்	திலைக்்ளத்தின்	அனுெரலைநயகாடு	அ்ழ்	
வு்லள	 தெய்வதகாலும்,	 எந்தளவிற்கு	 தவளிப	
�லடத்	 தன்லைலய	 இவற்றிநல	 ்காை	 முடியும்	
என்�து	ந்ள்விக்குறியகானது.
	 ஏதனனில்,	ஒரு	துலற	அரசியல்ையைகாக்்ப	
�டடிக்கின்றந�காது,	 தவளிேகாடு்ளிலிருந்து	 �ஙகு	
த்காள்�வர்்ளும்	 ஏநதகாதவகாரு	 ்காரைைகா்	 ்ட	
டுப�காடு்ளுள்	அடங்	நவணடிய	நதலவ்ள்	இரு	
க்கும்	 ந�காது	 தவளிப�லடயகான	 ்ருத்துக்்லள	
ேகாம்	எவவகாறு	எதிர்�கார்க்்	முடியும்?
	 உதகாரைைகா்	அநுரகாதபுரத்திலும்	திஸை்கா	
ரகாைவிலும்	 அ்ழகாய்வு்லள	 ேடத்திய	 தவளிேகாட	
டவர்்ள்	 அஙகு	 �காலனநயகாடு்ளில்	 உள்ள	 எழு	
த்துக்்லள	 �ற்றி	 அறிக்ல்	 தவளியிடடனர்.	
ஆனகால்	 ைகாந்லதயில்	 அ்ழகாய்வு	 ேடத்தியவர்்ள்	
அலத	தெய்யத்	 தவறி	விடடகார்்ள்.	அதுவும்	 ெற்று	
பிந்திய	்காலத்தில்	தகான்	அது	துலறமு்ம்	சிறபபுப	
த�ற்றது	என்ற	்காரைத்தினகால்	�காலன்ளில்,	ைட	
�காணடங்ளில்	 எழுத்துக்்ள்	 த�காறிக்்ப�டடி	
ருக்்	நவணடும்.	ஆனகால்	அவர்	் ளின்	அறிக்ல்யில்	
அது	�ற்றி	ஒரு	்லதயும்	்லதக்்வில்லல.
	 இரணடகாவதகா்	�ல	ஆணடு்ளுக்கு	முன்பு	
�ல்்லலக்்ழ்	 ைகாைவர்்நளகாடு	 திருக்ந்தீஸ்	
வரம்	 தென்ற	 ந�காது	 அ்ழகாய்வு	 ேடந்த	 ஒரு	 இட	
த்லத	 ேகாங்ள்	 �கார்க்்ப	 ந�காநனகாம்.	 அஙந்	 சில	
ைகாைவர்்ள்	 த�காறுக்கிதயடுத்த	 தலர	 நைல்	
்காைப�டட	 ்லநவகாடு்ள்	 சிலவற்றில்	 தமிழ்ப	
பிரகாமி	எழுத்துக்்ள்	்காைப�டுகின்றன.	இவற்லற	
ேகாங்ள்	 ஒரு	 நூலிலும்	 தவளியிடடுள்நளகாம்.	
அவற்லற	 வகாசிக்்த்	 ததரிந்தவர்்ள்	 அவற்லற	
அலடயகாளம்	்ணடு	த்காள்ள	முடியும்.
	 இதுந�கால	 ்ந்தநரகாலடயில்	 Poul	 E	 Peris	
அ்ழகாய்வு	தெய்த	ந�காது	அவரிடம்	பிரகாமி	எழுத்	
துக்்லள	 வகாசிக்கும்	 தன்லைலய	 ேகாங்ள்	 எதிர்	
�கார்த்திருக்்	 முடியகாது.	 பின்பு	 தென்ற	 நூற்றகாண	
டிநல	 66ஆம்	ஆணடில்	அ்ழகாய்வு்லள	 ேடத்திய	
ந�காது	 அவர்்ள்	 எழுத்துக்	 த�காறித்த	 ைட�காண	
டங்ள்	குறித்த	எதுவித	்லதயும்	இல்லல.	ஆனகால்	
அவற்றில்	 கிலடத்த	 ்லநவகாடு்ள்	 யகாழ்ப�காை	
அருங்காடசிய்த்தில்	்காைப�டுகின்றன.	்லநவகா	
டு்ளிலும்,	சுடுைண	்டடி்ளிலும்,	்ளிைண	்டடி	
்ளிலும்	எழுத்துக்்ள்	த�காறிக்்ப�டடுள்ளன.
	 அலவ	அலனத்தும்	தமிழ்	தைகாழியில்	உள்	
ளன.	 தமிழ்ப	 பிரகாமியில்	 உள்ளன.	 இலத	 ஒபபுக்	
த்காள்ளுவதற்கு	 அஙகுள்ளவர்்நள	 தயஙகுகின்	
றனர்.	அபத�காழுது	ைற்ற	இடங்ளில்	ஆய்வு்லள	
தெய்தகால்	 என்ன	 ேடக்கும்.	 இன்லறய	 நிலலயில்	
ஆய்வு்லள	தெய்தகால்,	இப�டியகான	சில	குலற்ள்,	
தவறு்ள்,	தைௌனங்ள்	்காைப�டும்.
	 ைற்றது	யகாழ்ப�காைப	�ல்்லலக்்ழ்த்தின்	
வரலகாற்றுத்	 துலறயினர்	 ்ந்தநரகாலடயிலும்,	

வன்னி	ைகாவடடங்ளிலுள்ள	ேகா்�டுவகான்,	் டடுக்	
்லரக்	 குளப�குதியிலும்	 அ்ழகாய்வு்லள	 நைற்	
த்காணடிருக்கிறகார்்ள்.	 பின்லனய	 இரணடிலும்	
்காைப	�டட	த�காருட்ள்	மி்	முக்கிய	ைகானலவ.

	 ேகான்	முன்பு	தெகான்ன	்ருத்துக்்ளுக்கு	அழு	
த்தம்	அளிக்கின்ற	வல்யில்	அவர்்ளுலடய	் ணடு	
பிடிபபுக்்ள்	அலைந்தன.	த�ருங்ற்்கால	�ண�காட	
டுச்	 சின்னங்ள்	 அந்த	 அ்ழ்வு்ளில்	 கிலடத்துள்	
ளன.	 ்ரும்	 தெம்	 ைட�காணடத்	 துணடங்ள்,	 சில	
வழி�காடடு	சின்னங்ள்,	்ரும்	தெம்	ைட�காணடத்	
துணடங்நளகாடு	 குளக்்டடிலுள்ள	 சிவபபு	 ைட	
�காணடங்ள்,	றுலல்	(rulel	pottery)	ைட�காணடங்ள்,	
நரகாைர்	்காலத்து	ேகாையங்ள்,	ேகா்ர்	வழஙகிய	்காசு	
்ள்	 ந�கான்றலவ	 அஙகு	 கிலடத்துள்ளன.	 இவ	
ற்லற	 �ற்றிய	 அறிக்ல்்ள்	 தவளிவரவில்லல.	
�த்திரில்்ளில்	தவளியிடட	சில	்டடுலர்லளக்	
த்காணநட	இவற்லற	ேகாம்	அறிய	முடிந்தது.
இருந்தும்	 வன்னியில்	 ேலடத�ற்ற	 அ்ழ்வு்லள	
இவர்்ளகால்	ததகாடர	முடியவில்லல.	நைலிடத்திலி	
ருந்து	 அனுெரலை	 கிலடக்்வில்லல.	 இவற்லற	
�ற்றிய	அறிக்ல்்ளும்	தவளிவரவில்லல.
	 கிழக்குப	�ல்்லலக்்ழ்த்லதப	த�காறுத்த	
வலர	அஙகு	அ்ழகாய்வு்லள	நைற்த்காள்ளக்கூடிய	
த்லைலய	 எவரும்	 இன்னும்	 த�றவில்லல.	
ததகால்த�காருள்	 சின்னங்லள	 நதடுவதற்கு	 கூட	
அவர்்ள்	 முயற்சி	 நைற்த்காள்ளவில்லல.	 அந்த	
நிலலயில்	 அந்த	 நிறுவனத்லதப	 �ற்றி	 ந�சுவது	
இப	த�காழுது	த�காருத்தைகா்காது.
	 முலறயகான	அ்ழ்வு்லள	தெய்து	தவளிப	
�லடயகா்	 வி�ரங்லள	 த�ற	 நவணடுைகானகால்,	
இலஙல்	 அரசியலலைபபில்	 ைகாற்றம்	 ஏற்�ட	
நவணடும்.	 அதி்ைகான	அதி்காரப	 �ரவல்	இந்திய	
ைகாநிலங்ளுக்குரிய	 வல்யில்	 ஏற்�டடகால்	 தகான்	
இவற்லற	 உரிய	 முலறயில்	 த்காணடு	 தெல்ல	
முடியும்.	இபத�காழுது	ைகா்காைெல�யின்	 	அதி்கா	
ரங்ளில்	 த�காதுப	 �டடியலில்	 ததகால்லியலும்	
அருங்காடசிய்ங்ளும்	இடம்த�றுகின்ற	த�காழு	
திலும்	ைகா்காை	ெல�்ளினகாநல	இலவ	ததகாடர்�கா்	
எலதயும்	 நைற்த்காள்ளவில்லல.	 நிலறநவற்று	
அதி்காரம்	ஆளுேரின்	வெம்	இருப�நத	இதற்்கான	
்காரைம்.
	 தமிழ்ேகாடடில்	கீழடி	�ற்றிய	அ்ழகாய்வு்ள்	
ெர்வநதெ	 �ரிைகாைத்லதப	 த�ற்றுள்ளன.	 அஙகு	
ைத்திய	 அரசின்	 ததகால்லியல்	 திலைக்்ளம்	 ேகாட	
டின்	 �ல	 �கா்ங்ளில்	 அ்ழ்வு்லள	 தவளிப	
�லடத்	தன்லை்நளகாடு	தெய்கின்றது.	அது	ைடடு	
ைன்றி	தமிழ்ேகாடடு	ததகால்லியல்	துலற	தகான்	கீழடி	
யில்	த�ரும்�காலகான	அ்ழ்வு்லள	தெய்கிறகார்்ள்.	
அப�டியகான	ஒரு	நிலல	இந்த	 ேகாடடில்	இல்லல.	
இவவகாறகான	 ஒரு	 சூழ்நிலலயில்	 எஙந்	 அ்ழ்வு	
தெய்வது	அதனகால்	என்ன	�லன்	என்று	சிந்திப�தில்	
எந்த	ஒரு	�லனும்	இருக்்காது.

பதாைரும்.....

இலங்னகயில் தமிழர   ... பதாைரசசி...
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 திரு. பசல்வின் அவரகள் இலங்னக 
நிரவாககசனவயில் 25 வருைங்கைாக �ல துன்ற 
களில், �ல �தவிகளில் கசனவயாற்றியிருநதார. 
கசனவக்கும், கசனவக்கு அப�ாற்�ட்ை கசனவ 
யாக சமூக ஆளுன�னய அபிவிருத்தி பசயதல், 
உள் ளுராட்சி, கிரா� அபிவிருத்தி, கூட்டு்றவு 
ஆகிய �ரி�ாணங்களும் கட்டிபயழுப�ப�டும் 
க�ாது தான் க�ாருக்குப பின்ைராை இநத சமூ 
கம் முன்கைற்்றம் அனையும் என்�து அவரது 
நம்பிக்னக.
 இநத நினலயில் அனைத்துலக கூட்டு்றவு 
திைத்னத முன்னிட்டு எ�க்கு அவர வழங்கிய 
கநரகாணனல இங்கு தருகின்க்றாம்.

ககள்வி:
 1995 முதல் ஜூனல �ாத முதலாம் சனிக் 
கிழன� கூட்டு்றவு திை�ாக கனைபபிடிக்கப 
�ட்டு வருகின்்றது. காலனித்துவ ஆட்சியின் 
பின் இலங்னக கூட்டு்றவு சன�யின் வைரசசி 
�ற்றி சுருக்க�ாகக் கூ்ற முடியு�ா?

�தில்:
	 இலஙல்	 கூடடுறவு	 வரலகாறு	 என்�து	
மி்வும்	 ஆழைகான	 வரலகாற்லறக்	 த்காணடது.	
ஆசி	யகாவிநல	இந்தியகாவில்	�ஞ்ெகாப	ைகாநிலமும்,	
இலங	ல்யும்	ஆரம்�	்காலத்திலிருந்து	கூடடுறவுத்	
துலறலய	வளர்த்திருக்கின்றது.	கூடடுறவுத்	துலற	
என்�லத	 விட	 கூடடுறவு	 இயக்்ம்	 என்று	 தகான்	
கூற	நவணடும்.	ஏதனனில்,	இது	ைக்்ள்	ெகார்ந்த	ஒரு	
இயக்்ம்.	 இலஙல்	 சுதந்திரம்	 அலடந்த	 பின்னர்	
அரெகாங்ம்	ெடடங்லள	ஒழுஙகு�டுத்தும்	ந�காது	
கூடடுறவுத்	துலற	என்றலழத்தநத	தவிர	உணலை	
யில்	கூடடுறவுத்துலற	என்�து	ஒரு	ைக்்ள்	ெகார்ந்த	
இயக்்ம்.
	 இந்த	 ைக்்ள்	 ெகார்ந்த	 இயக்்ம்	 இலஙல்	
யில்	 நவரூன்றிய	 ந�காது,	 த�காருளகாதகார	 நேகாக்்ங	
்ளுக்்கான	வெதி்லளயும்,	வகாய்பபுக்்லளயும்	ைக்	
்ளுக்கு	த்காடுப�தற்்கா்	ைக்்ள்	தங்ளுக்கு	தகாங	
்நள	்டடிதயழுப	பியதகா்த்	தகான்	இருந்தது.	ஆரம்	
�த்தில்	உற்�த்தியகாளர்	கூடடுறவுச்	ெங்ங்ள்	�ல	
இருந்தன.	 சிக்்னக்	 ்டன்	 கூடடுறவுச்	 ெங்ங்ள்	
�ல	 இருந்தன.	 யகாழ்ப�காைத்லத	 லையைகா்க்	
த்காணடு	கூடடுறவுச்	ெங்ங்ள்	�ல	ெகாதலன்லள	
தெய்துள்ளது.	 யகாழ்ப�காைத்தில்	 �ல	 ்காலைகா்	
புல்யிலல	உற்�த்தி,	 ஏற்றுைதி	இருந்தது.	 யகாழ்ப	
�காைத்திலிருந்து	திருவகாஙகூர்,	இந்தியகாவின்	தலல	
ே்ரங்ளுக்கு	புல்யிலல	அனுப�ப�டடன.	அதற்	
்கா்	 புல்யிலல	 உற்�த்தி,	 ஏற்றுைதி	 கூடடுறவுச்	
ெங்ம்	இருந்தது.	

அத்துடன்	 ்டல்	 வளம்	 கூடிய	 வடைகாநிலத்லதப	
த�காறுத்தவலரயில்	 ்டற்தறகாழிலகாளர்்ளுக்்கான	
கூடடுறவுச்	ெங்ங்ள்	இருந்தன.
	 வகாலழ	 மி்ப	 த�ரும்	 த�காருளகாதகாரைகா்	
இருந்தது.	வகாலழக்குலல	உற்�த்தி,	ஏற்றுைதி	தெய்	
வதற்்கா்	கூடடுறவுச்	ெங்ம்	இருந்தது.	
	 இலதவிட	 ஆழைகா்	 கிரகாைங்ளில்	 நவரூ	
ன்றி	இருந்த	ஒரு	கூடடுறவுச்	ெங்ம்	சிக்்னக்	்டன்	
கூடடுறவுச்	ெங்ம்.
	 தேருக்்டியகான	 இந்த	 ்கால்டடத்தில்	 அர	
ெகாங்ம்	 தங்ளின்	 விநிநயகா்	 �யன்�காடடிற்்கா்	
இந்த	கூடடுறவுச்	ெங்ங்ளின்	வணி்த்லத	�யன்	
�டுத்த	முயற்சித்தன.	அதன்	விலளவகா்	கூடடுறவுச்	
ெங்ங்ளின்	நேகாக்்ங்ள்	நிலல	ைகாறி	அரெகாங்ங	
்ளின்	நிவகாரைத்	திடடங்லள	விநிநயகாகிக்கின்ற	
ஒரு	்ருவியகா்	ைகாற்றப�டடு	தஙகி	வகாழும்	நிலல	
ஒன்று	ஏற்�டடுள்ளது.	இதனகால்	�லநேகாக்கு	கூடடு	
றவுச்	 ெங்ங்ள்	 என்ற	 ெங்ங்ள்	 உருவகாகி,	 �ல	
நேகாக்்ங்லளயும்	தவிர்த்து,	் லடசியகா்	நு்ர்	நவகா	
ருக்கு	த�காருட்லள	விநிநயகாகிக்கின்ற	அரெகாங்த்	
தின்	்ரங்ளகா்	ைகாற	நவணடிய	நிர்ப�ந்தம்	ஒன்று	
ஏற்�டடுள்ளது.	இதுநவ	இலஙல்யின்	வட�குதி	
யில்	உள்ள	கூடடு	றவின்	வரலகாறகா்	உள்ளது.

ககள்வி:
நீங்கள் குறிபபிட்ை காலப�குதியில் கூட்டு்றவுத் 
துன்றயின் பசயற்�ாடுகளில் க�கலாங்கியிருநத 
�ாவட்ைங்கள் என்று சுட்டிக்காட்ைக்கூடிய �ாவ 
ட்ைங்கள் ஏதாவது உள்ைதா? அது சம்�நத�ாை 
கருத்துக்கனை கூறுங்கள்?

�தில்:
	 குறிப�கா்	 வட�குதியில்	 யகாழ்ப�காைம்	
மி்வும்	 சிறப�கா்	 இருந்தது.	 அநதந�கால	 ததன்	
�குதியில்	 ்காலி,	 ந்்காலல	 ைகாவடடங்ள்	 இருந்	
தன.	 யுத்த	 தேருக்்டி	 ்கால்டடத்தில்	 கூடடுறவு	
மி்வும்	 சிறப�கா்	 தெயற்�டடது.	 ்காரைம்	 மி்ப	
த�ரிய	த�காருளகாதகாரத்	தலடலய	உலடத்ததறிந்து	
ைக்்ளுக்கு	உைவளிப�தில்	ஒரு	சிறந்த	விநிநயகா	
்க்	 ்ரைகா்வும்,	 ெவகால்்லள	 எதிர்	 த்காள்வதற்்கா	
்வும்,	 கிளிதேகாச்சி,	 ைன்னகார்,	முல்லலத்தீவு	ைகாவ	
டடங்ளில்	 கூடடுறவு	 தனது	 தளத்லதப	 �தித்தி	
ருந்தது.

ககள்வி:
 வைக்கு கிழக்கு கூட்டு்றவுச சங்கங்களின் 
வைரசசியும், �ங்களிபபும் 1945 இலிருநது இன்று 
வனர எவவாறு �ாற்்றங்கள் அனைநதிருப�தாக 
நினைக்கிறீரகள்?

�தில்:
 ததகாடர்ச்சியகான	யுத்த	தேருக்்டி	் காரைைகா்	
உற்�த்திக்	 கூடடுறவுச்	 ெங்ங்ள்	 �லமிழந்து	
ந�காயுள்ளது.	 1977இன்	 பின்னர்	 இலஙல்யின்	
த�காருளகாதகாரம்	சிறந்த	ெந்லதப	த�காருளகாதகாரைகா்	
ைகாற்றியலைக்்ப�டடது.	1980இற்குப	பின்னர்	இன	
ரீதியகான,	 யுத்தக்	 ்காரணி்ளகால்	 ேகாங்ள்	 மி்வும்	
தேருக்்டிக்கு	 உள்ளகான	 ்காலங்ளில்	 சிறந்த	
த�காருளகாதகாரத்தின்	 அனுகூலங்லள	 வட�குதி	
ைக்்ளகால்	அனு�விக்்	முடியவில்லல.	ததன்�குதி	
ைக்்ள்	சிறந்த	த�காருளகாதகாரத்தின்	அனுகூலங்லள	
எதிர்த்காணடு	 நவதறகாரு	 �காலதயில்	 �யணிக்்த்	
ததகாடஙகிய	ந�காது,	1977	ததகாடக்்ம்	இன்று	வலர	
எங்ளுக்கு	ததகாடர்ச்சியகா்	ல்	த்காடுத்தது.	கூடடு	
றவுத்துலற	 எங்ள்	 உள்ளுர்	 ைக்்ளிடம்	 த�காரு	
ளகாதகாரம்,	 வகாழ்வகாதகாரம்	 ந�கான்றவற்றிற்கு	 ல்	
த்காடுத்தது.

	 ஒரு	 விடயத்லத	 ேகான்	 �திவு	 தெய்ய	

நவணடும்.	 ஒன்று	 வட�குதியில்	 கூடடுறவுத்	
துலறயினகால்	�ல	முயற்சி்ள்	முன்தனடுக்்ப�ட	
டிருந்தன.	லவத்தியெகாலல்ள்.	 குறிப�கா்	மூளகாய்	
கூடடுறவு	லவத்தியெகாலல,	ததல்லிப�லள	கூடடு	
றவு	லவத்தியெகாலல	ந�கான்றன	முக்கிய	ைகானலவ.	
ஒரு்காலத்தில்	 ைக்்ள்	 தங்ளுக்குத்	 நதலவயகான	
லவத்தியத்	நதலவ்லளக்	ல்யகாள்வதற்்கா்	கூட	
டுறவு	இயக்்த்லத	ஒரு	வலிலையகான	இயக்்ைகா்	
த்காணடு	வந்தகார்்ள்.

	 2000	ஆணடிற்குப	பின்னர்	கூடடுறவு	இயக்	
்ம்	 மி்	 வலிலையுலடயதகா்	 இருந்தது	 மீணடும்	
அந்த	 வகாய்பபு	 திரும்�	 எங்ளுக்குக்	 கிலடத்	
துள்ளது.

ககள்வி:
 கூட்டு்றவு அன�பபுக்கள் ஊைாக சாதா 
ரண �க்கள் எவவனகயாை அனுகூலங்கனை 
ப�ற் றுக் பகாள்ை முடியும் ?

�தில்:
	 கூடடுறவு	இயக்்ங்ள்	ஊடகா்	3	அல்லது	4	
�ரிைகாைங்லளப	த�ற	முடியும்.	
 முதலாவது உற்�த்திக் கூட்டு்றவுச சங் 
கங்கள்:	வகாலழக்குலல	உற்�த்தி,	ஏற்றுைதி	கூடடு	
றவுச்	 ெங்ங்ம்	 நீர்நவலியில்	 உள்ளது.	 அந்தப	
�குதியிலுள்ள	 வகாலழக்குலல	 உற்�த்தியகாளர்்ள்	
ேகாளகாந்தம்	 ஆயிரம்,	 ஆயிரத்து	 ஐநூறு	 வகாலழக்	
குலல்லள	தவடடும்	ந�காது,	அவற்லற	ெந்லதப	
�டுத்துவது	மி்ப	த�ரும்	ெவகாலகா்	இருக்கின்றது.	
இதனகால்	 அந்தக்	 கூடடுறவுச்	 ெங்ங்ள்	 அந்த	
வகாலழக்	குலல்லளப	த�ற்று	தவளி	ைகாவடடங	
்ளில்	விற்�லனக்கு	அனுபபுகின்றது.	தவளிைகாவ	
டடங்ளுக்கு	 தெல்ல	 முடியகாத	 ்கால	 ்டடத்தில்	
நீர்நவலியில்	உள்ள	தனது	அலுவல்த்தில்	லவத்து	
விற்�லன	தெய்து	த்காடுக்கின்றது.		
	 அடுத்தது	 சிக்கைக் கைன் கூட்டு்றவுச 
சங்கம்:	கிரகாைங்ள்	நதகாறும்	மி்	வலுவகா்	விரிவ	
லடந்துள்ளது.	 இன்று	 ெமுர்த்தி	 ந�கான்ற	 விடய	
ங்ள்	ேடந்தகாலும்கூட	சிக்்னக்	்டன்	கூடடுறவுச்	
ெங்ம்	குறிப	�கா்	கிரகாமியப	த�ண்ள்,	குடும்�ப	
த�காருளகாதகாரத்தில்	ெகாதகா்ைகான	தகாக்்ங்லள	உரு	
வகாக்கிக்	த்காடு	த்துள்ளன.
மூன்றகாவது �லகநாக்கு கூட்டு்றவுச சங்கம்: 
ைகிந்தவின்	விநிநயகா்	 நவலல்ளில்	 தஙகி	 வகாழ்	

       பதாைரசசி 15�க்கம்
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இலஙல்யின்	 பூர்வீ்க்	 குடி்ள்	 தமிழர்்ள்	
என்ற	 ஆதகாரபூர்வைகான	 உணலைலய	 திரித்	

தும்,	 ைலறத்தும்,	 அழித்தும்	 வரும்	 ல்ங்ரிய	
த்லத	த�ௌத்த	சிங்ள	நதசியவகாதம்	�லநூறு	வரு	
டங்ளுக்கு	 முன்நன	 ஆரம்பித்து	 விடடது.	 ை்கா	
வம்ெத்தில்	 ஆரம்பித்தது	 தற்ந�காலதய	 ததகால்	
த�காருட்லள	�காது்காக்கும்	அரசுத்	தலலவர்	தெய	
லணி	வலர	இந்த	தெயற்�காடு்ளின்	தவளிப�காடு	
்ள்	ேகாைறிந்	தலவ.
	 இலஙல்யில்	 தமிழ்	 ெமூ்ம்	 தனது	 சுய	
நிர்ைய	உரிலைலய	வலியுறுத்தும்	ந�காததல்லகாம்	
‘இது	சிங்ள	த�ௌத்த	ேகாடு’,	 ‘தமிழர்்ள்	வந்நதறி	
்ள்’	என்ற	கூச்ெல்்ள்	சிங்ள	த�ௌத்த	்டும்	ந�காக்	
்காளர்்ளகால்	உரக்்	எழுப�ப�டுகின்றன.
	 ஆனகால்	 இந்த	 ேகாடடில்	 	 சிங்ளம்	 என்று	
ஒரு	நதகாற்றம்	த�றுவதற்கு	முன்ந�	தைகாழியகால்,	
நைம்�டட	 வகாழ்வியலகால்	 உயர்நிலல	 த�ற்ற	
தமிழ்	ெமூ்ம்	இஙகு	நிலலத�ற்றிருந்தலத	உரத்து	
உயர்த்தி	ந�சும்	தமிழர்்ள்	மி்க்	குலறவு.
இதற்கு	 �ல்நவறு	 ்காரைங்ள்	 கூறப�டடகாலும்,	
எைது	பூர்வீ்	வரலகாறு	�ற்றி	ேகாம்	அறிந்து	த்காள்வ	
தில்	ஆர்வம்	்காடடகாலையும்,	எைது	வரலகாற்று	சுவ	
டு்லள	 �காது்காத்து	 முலறயகா்	 ஆவைப�டுத்த	
தவறியலையும்	 முக்கியைகான	 ்காரைங்ள்	 என்	
�லத	ேகாம்	ஏற்றுக்	த்காள்ள	நவணடும்.
	 அழிக்்ப�டடலவ,	 அ�்ரிக்்ப�டடலவ	
ந�கா்	 இருப�வற்லறயகாவது	 �காது்காக்கும்	 விழி	
பபுைர்வு	கூட	இன்னும்	எைது	ெமூ்த்திற்கு	ஏற்�	
டகாலையகால்	 ைற்றவர்்ள்	 அவற்லற	 உரிலை	
த்காணடகாடி,	 தைது	 அலடயகாளங்ளகா்	 அ�்ரிக்	
கும்	அ�காயநிலல	ஏற்�டடுள்ளது.
	 இனியகாவது	 இந்த	 நிலல	 ைகாற்றப�ட	
நவணடும்.	 தமிழர்்ளின்	 எஞ்சியுள்ள	 வரலகாற்று	
த�காக்கிெங்லளயகாவது	�காது்காப�தற்்கான	 ேடவ	
டிக்ல்்லள	ேகாங்ள்	முன்தனடுக்்	நவணடும்.
	 இலஙல்	 தமிழர்்ள்	 இந்த	 ேகாடடின்	 ,	
பூர்வீ்	 குடி்ள்,	 ேகாடடின்	 தெகாந்தக்்காரர்்ள்	 என்ற	
வல்யிலகான	 �ல	 தடயங்ள்	 இன்று	 வடகிழக்கு	
�குதி்ளில்	அறியப�டுகின்றது.	வரலகாற்றுத்துலற	
ந�ரகாசிரியர்	சி.�த்ைேகாதன்,	வரலகாற்றுத்துலற	ந�ரகா	
சிரியர்	 �ரமு	 புஸ்�ரத்தினம்	 வரலகாற்றுத்துலற	
ஆய்வகாளர்	திருச்தெல்வம்,ந�கான்நறகார்	�ல	ஆய்வு	
்லள	 நைற்த்காணடு	 இதுவலரயில்	 தமிழர்்ள்	
அறியகாத	தமிழரின்	வரலகாற்று	தடங்லள	தவளிக்	
த்காணடு	வந்துள்ளனர்.
	 இந்த	 தவளிப�டுத்தல்்ளில்	 த�ருைளவி	
லகானலவ	 கிழக்கு	 ைகா்காைத்தில்	 நி்ழ்ந்துள்ள	
நிலலயிநலநய	 அரெகாங்த்தினகால்	 அவெர	 அவெ	
ரைகா்	கிழக்கு	ததகால்த�காருள்	தெயலணிதயகான்று	
அலைக்்ப�டடுள்ளது.	இதன்மூலம்	தமிழர்்ளின்	
வரலகாற்று	 ததகால்லியல்	 ெகான்று்ளுக்கு	 ஆ�த்து,	
ந�ரகா�த்து	 ஏற்�டடுள்ளதகா்	 ஆர்வலர்்ள்	 ேம்பு	
கின்றனர்.
	 குறிப�கா்	 ைடடக்்ளபபு	 ைகாவடடத்தில்	
2500	 வருடங்ளுக்கு	 முன்�கான	 தமிழர்்ளின்	
வரலகாற்றிலனக்	த்காணட	குெனகார்ைலல	�குதிலய	
இலக்கு	 லவக்கும்	 வல்யில்	 சில	 தினங்ளுக்கு	
முன்னர்	 சில	 புத்த	 பிக்கு்ளும்	 ததகால்லியல்	
திலைக்்ள	அதி்காரி்ளும்	வந்து	தென்றுள்ளலை	
தமிழ்	 ைக்்ள்	 ைத்தியில்	 த�ரும்	 அச்ெத்திலன	
ஏற்�டுத்தியுள்ளது.
	 குறிப�கா்	ைடடக்்ளபபு	ைகாவடடத்திலன	
த�காறுத்தவலரயில்,	ைகாவடடத்தின்	எல்லலப	�கு	
தி்ளில்	 அதி்ளவகான	 வரலகாற்று	 த�காக்கிெங்ள்	
ைலறந்து	 கிடக்கின்றன.	 �ல	 யுத்ததிற்கு	 பின்னர்	
அழிக்்ப�டடுள்ளன.
	 ைடடக்்ளபபு	 ைகாவடடத்தின்	 ததன்	

நைற்ந்	உள்ளது	தவல்லகாதவளி	பிரநதெ	தெயல்ப	
பிரிவு.	 �டுவகான்்லர,	 எழுவகான்்லர	 என	 இரு	
பிரிவு்ள்	 ைடடக்்ளபபு	 வகாவியிலனக்	 த்காணடு	
பிரிக்்ப�டுகின்றன.	 இஙகு	 �டுவகான்்லர	 �குதி	
யகானது	95வீதைகான	தமிழர்்ள்	வகாழும்	�குதியகாகும்.	
நீர்நிலல்ளும்,	 வயல்	 �குதி்ளும்,	 ்காடு்ளும்,	
ைலல்ளும்	 சூழ்ந்த	 �குதியகா்	 �டுவகான்்லர	
இயற்ல்யின்	உலறவிடைகா்	இருக்கின்றது.	இதன்	
்காரைைகா்	 �ணலடய	 ைக்்ள்	 தங்ளது	 வகாழ்	
விடங்ளகா்	 இவவகாறகான	 �குதி்லள	 ததரிவு	
தெய்திருந்தனர்.
	 தவல்லகாதவளி	 �குதிலய	 த�காறுத்தவலர	
யில்	43கிரகாை	நெலவயகாளர்	பிரிவு்லளக்	த்காணட	
�ரப�ளவில்	 �காரிய	 பிரநதெைகா்க்	 ்காைப�டட	
ந�காதும்,	 ெனப�ரம்�ல்	 மிக்்	 குலறவகானதகா்நவ	
்காைப�டுகிறது.	 தவல்லகாதவளி	 பிரநதெத்தின்	
எல்லலப	 �குதி்ளில்	 சிங்ளவர்்ளும்	 வகாழ்ந்து	
வருகின்றனர்.
	 யுத்ததிற்கு	பின்னர்	அதி்ளவகான	சிங்ளவர்	
்லள	 குடிநயற்றியுள்ளதுடன்,	 இப	 �குதி்ளில்	
தமிழர்	�குதி்லள	ஆக்கிரமிக்கும்	தெயற்�காடு்ள்	
ததகாடர்ச்சியகா்	முன்	தனடுக்்ப�டடு	வருகின்றது.
	 இவவகாறகான	 நிலலயிநலநய	 தவல்லகா	
தவளி	�குதியகானது	தமிழர்்ளுக்கு	மி்வும்	முக்கி	
யத்துவமிக்்	 �குதியகா்	 ்காைப�டுகின்றது.	 குறி	
ப�கா்	 வடகிழக்கு	 தமிழர்்ளின்	 வரலகாற்றின்	
த�காக்கிெைகா்	இன்று	தவல்லகாதவளி	�குதி	அலட	
யகாளப�டுத்தப�டடுள்ளது.

	 தவல்லகாதவளி	 �குதி்ளில்	 அணலைக்	
்காலைகா்	 ்ணடறியப�டும்	 ததகால்த�காருட்ள்	
ைற்றும்	 அது	 ததகாடர்�கான	 ஆய்வு்ளின்	 அடிப	
�லடயில்	இலஙல்யில்	ைற்றும்	தமிழ்	தைகாழியின்	
நதகாற்றம்	 2500	 வருடங்லளயும்	 தகாணடியதகா்	
ஆய்வகாளர்்ளினகால்	்ணிக்்ப	�டடுள்ளது.
	 இப�குதி்ளில்	 உள்ள	 ததகால்த�காருட்ள்	
�ற்றி	 உள்ளூர்	 எழுத்தகாளர்்ள்	 அவவபந�காது	
எழுதிவந்த	 ந�காதும்	இந்திய	ததகால்லியலகாளர்்ள்	
ைற்றும்	 இலஙல்	 வரலகாற்று	 ந�ரகாசிரியர்்ள்	
நைற்த்காணட	 ஒரு	 ஆய்வின்	 பின்னநர	 இப�கு	
தியின்	வரலகாற்று	முக்கியத்துவம்	உைரப�டடது.
	 பின்னர்	 ந�ரகாசிரியர்	 �த்ைேகாதனும்	 அவ	
ரும்	 அவரது	 குழுவினரும்	 தவல்லகாதவளியின்	
�ல	 �குதி்ளிலும்	 ஆய்வு	 தெய்து	 ைலறந்து	 கிட	
ந்த	 தமிழரின்	 ததகான்லை	 வரலகாற்லற	 ஆவை	
ைகா்க்	 த்காணடு	 வரும்	 அரிய	 முயற்சிலய	 நைற்	
த்காணடனர்.	 (இது	 �ற்றிய	வி�ரங்லள	அவரின்	
(இலஙல்த்	 தமிழர்	 வரலகாறு	 கிழக்கில்	 ேகா்	 ரும்	
தமிழும்	 கிமு	 250	 -	 கிபி	 300-ந�ரகாசிரியர்	 சி.�த்ை	
ேகாதன்	என்ற	நூலில்	்காைலகாம்	)
	 இது	 ஒரு	 முழுலையகான	 ஆய்வு	 என்று	
கூறமுடியகாவிடினும்	கிலடக்்க்கூடிய	வளங்ளின்	
அடிப�லடயில்	 இவர்்ள்	 இந்த	 ஆய்லவ	 நைற்	
த்காணடிருந்தனர்.	 தவல்லகாதவளி	 �குதியில்,	
விநவ்கானந்தபுரம்,	 தும்�ஙந்ணி,	 ்ளுமுந்தன்	
தவளி,	 தகாந்தகாைலல	 ந�கான்ற	 �குதி்ளில்	 �ண	
லடத்	 தமிழரின்	 ததகான்லை	 நிலறந்து	கிடக்கிறது.	
ஆனகால்	 அலவ	 ஆதரவற்று	 அழிவின்	 விளிம்பில்	
நிற்�து	மி்	நவதலனயகான	விடயம்.
	 நைற்தெகான்ன	�குதி்ள்	ஓரளவிற்கு	ஆய்வு	
க்கு	 உட�டுத்தப�டட	 ந�காதும்	 இன்னும்	 �ல	
�குதி்ள்	 தவளிச்ெத்துக்கு	 வரகாைல்	 இருபபிழந்து	
தெல்கின்றன.
	 தவல்லகாதவளி	பிரநதெ	தெயலகாளர்	பிரிவு	
க்குட�டட	 35ஆம்	கிரகாைைகான	்ணைபுரம்	�குதி	

யில்	 உள்ள	 �ள்ளிைலல	 என்னும்	 ைலலயில்	 �ல	
வரலகாற்று	தடங்ள்	்காைப�டுகின்றன

		 குறித்த	 	�ள்ளிைலலயில்		மூன்று		இடங்	
ளில்	ைலல்ளில்	ஏறுவதற்்கான	�டி்ள்	அலைக்்ப	
�டடு	அதில்	 ேகா்ர்்ள்	வகாழ்ந்துள்ளதற்்கான	 தடய	
ங்ள்	் காைப�டுகின்றன.	குறிப�கா்	அஙகு	�ழலை	
யகான	ஆதிக்குடி்ளகான	தமிழர்்ள்	வகாழ்ந்ததற்்கான	
�ல்நவறு	 அலடயகாளங்ள்	 ்காைப�டுவதகா்	
ததகால்த�காருள்	 ஆய்வகாளர்	 ந�ரகாசிரியர்	 சி.�த்ை	
ேகாதன்	ததரிவித்துள்ளகார்.
	 இஙகு	 தமிழும்	 பிரகாகிருதமும்	 ்லந்த	 ்ல்	
தவடடு்ள்	்காைப�டுவதகா்	ந�ரகாசிரியர்	சி.�த்ை	
ேகாதன்	குறிபபிடுகிறகார்.	இஙகு	தமிழ்	த�ௌத்தர்்ள்,	
ைற்றும்	தமிழ்	ெைைர்்ள்	வகாழ்ந்துள்ளனர்.	இன்று	
த�ௌத்த	 அலடயகாளங்ள்	 யகாவற்லறயும்	 சிங்ள	
த�ௌத்தைகா்	்காடடும்	ேடவடிக்ல்	இலஙல்யில்	
மி்த்	 தீவிரைலடந்து	 வருகிறது.	 யகாழ்ப�காைம்	
்ந்தநரகாலட	இதற்கு	எடுத்துக்	்காடடகாகும்.
	 இலஙல்யில்	சிங்ளம்	என்தறகாரு	இனம்,	
தைகாழி	 நதகான்றுவதற்கு	 முன்ந�	 தமிழர்்ள்	
த�ௌத்த	ைதத்லத	பின்�ற்றினர்	என்�து	வரலகாறு.	
வன்னியில்	்ணதடடுக்்ப�டடு	இன்று	வவுனியகா	
அருங்காடசிய்த்தில்	லவக்்ப�டடிருக்கும்	ததகால்	
த�காருட்ள்	தமிழ்	த�ௌத்தம்	ெகார்ந்தலவநய.
	 இஙகு	 ேகா்ர்	 ்காலத்தில்	 நைற்த்காள்ளப	
�டட	்டடிடங்ள்	அழிந்த	நிலலயில்	்காைப�டு	
கின்றன.	 குறித்த	 ைலலயிலன	சூழ	வயல்	 நிலங்	
ளும்	 ்காடு்ளும்	 ்காைப�டுகின்றன.	 இப�குதி்	
ளில்	சில	இடங்ளில்	புலதயல்	நதகாணடியதற்்கான	
அலடயகாளங்ளும்	்காைப�டுகின்றன.
	 இப�குதியில்	 ததகாடர்ச்சியகா்	 புலதயல்	
நவடலட்ளும்	ேலடத�றுவதகா்வும்	சிலர்	பிடிக்	
்ப�டடு	த�காலிஸகாரிடம்	ஒப�லடக்்ப�டட	ெம்	
�வமும்	 இடம்த�ற்றுள்ளதகா்	 அப�குதி	 ைக்்ள்	
ததரிவிக்கின்	றனர்.
	 ைலலயின்	சுைகார்	 50m	உயரத்தில்	நீர்ஊற்று	
சுலனதயகான்றும்	 ்காைப�டுகின்றது.	 இது	 இஙகு	
வகாழ்ந்தவர்்ள்	 �யன்�டுத்தியிருக்்லகாம்	 எனவும்	
ஆய்வகாளர்்ள்	ததரிவித்துள்ளனர்.	இந்த	நீர்	சுலன	
யகானது	இப�குதி்ளில்	்டுலையகான	வறடசி	நில	
வும்	 ்காலப�குதியிலும்	 ைலலயின்	 நைல்	 உள்ள	
இந்த	 நீர்	 சுலனயில்	 நீர்	வற்றுவதில்லலதயனவும்	
அப�குதி	ைக்்ள்	ததரிவிக்கின்றனர்.

	 குறிப�கா்	 இஙகுள்ள	 ைலல்ளில்	 சில	 ்டந்த	
்காலத்தில்	 வீதி	 புனரலைபபுக்்கா்	 உலடக்்ப�ட	
டுள்ள	 நிலலயிலும்	 அப�குதிலய	 நெர்ந்தவர்்ள்	
ததரிவித்த	எதிர்பபு	்காரைைகா்	அந்த	ேடவடிக்ல்	
்ள்	தடுக்்ப�டடதகா்	தவல்லகாதவளி	பிரநதெெல�	

       பதாைரசசி 15ம் �க்கம்
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இலஙல்யின்	 அரசியலலைபபுக்்கான	 ெர்லெக்	
குரிய	 13	 ஆவது	 திருத்தச்	 ெடடமூலம்	 அரசி	

யலரஙகில்	 மீணடும்	 ந�சுத�காருளகாக்்ப�டடிருக்	
கின்றது.	முன்னகாள்	அலைச்ெரும்	ரகாெ�க்ெகாக்்ளின்	
அரெகாங்த்துடன்	தற்ந�காது	தேருஙகி	தெயற்�டு�வ	
ருைகான	மிலிந்த	தைகாரத்காட	ததரிவித்திருந்த	சில	
த்வல்்லள	 அடுத்நத	 இது	 குறித்த	 வகாதபபிரதி	
வகாதங்ள்	 மீணடும்	 அரசியல்	 அரஙகில்	 விவகாதத்	
திற்குரியதகாகியிருக்கின்றது.	 “13	 ஆவது	 திருத்தச்	
ெடடமூலம்	 நீக்்ப�ட	 நவணடும்”	 என	 அவர்	
ததரிவித்திருக்கும்	்ருத்து	அரெகாங்த்தின்	நிலலப	
�காடலடப	பிரதி�லிக்கின்றதகா	என்ற	ந்ள்வி	தவிர்	
க்்	முடியகாைல்	எழுகின்றது.	

	 13ஆவது	 திருத்த	 ெடடமூலம்	 நீக்்ப�ட	
நவணடும்	என்ற	் ருத்து	சிங்ள	நதசியவகாத	அலை	
பபு்ளகால்	ததகாடர்ச்சியகா்நவ	முன்லவக்்ப�டடு	
வருகின்றது.	்காரைம்	13வது	திருத்தச்	ெடட	மூலத்	
தின்	 மூலைகா்த்தகான்	 ைகா்காைெல�்ள்	 அலைக்	
்ப�டடன.	 தற்ந�காது	 இருக்்க்கூடிய	 மி்வும்	
குலறந்த�டெைகான	 அதி்கார	 �ரவலகாக்்லுக்்கான	
ஒரு	்ருவியகா்	இருப�து	ைகா்காை	ெல�	ைட	டும்	
தகான்.	�தின்மூன்றகாவது	திருத்தத்லத	இல்லகாததகாழி	
ப�தன்	 மூலம்	 ைகா்காைெல�த்	 திடடத்லதநய	
இல்லகாைலகாக்கி	 விடலகாம்	 என்�துதகான்	 சிங்ள	
நதசியவகாதி்ளின்	 உ�காயம்.	 தன்லன	 ஒரு	 தகாரகா	
ளவகாதியகா்க்	 ்காடடிக்	 த்காள்ளும்	 மிலிந்த	 தைகார	
த்காடவும்	இந்தக்	் ருத்லதப	பிரதி	�லித்திருப�தன்	
நேகாக்்ம்	என்ன?	
	 ைகா்காைெல�்ள்	 முதலில்	 அலைக்்ப�	
டட	ந�காது	வடக்கும்	கிழக்கும்	இலைந்திருந்தன.	
பின்னர்	நீதிைன்ற	தீர்பபு	ஒன்று	மூலைகா்	இரணடு	
ைகா்காைங்ளும்	 தனித்தனியகா்	 பிரிக்்ப�டடன.	
இவவகாறு	 பிரிக்்ப�டடது	 தைக்கு	 கிலடத்த	 ஒரு	
தவற்றியகா்நவ	 சிங்ள	 நதசியவகாதி்ளகால்	 �கார்க்	
்ப�டுகின்றது.	 வடக்கு	 கிழக்கு	 ைகா்காைங்ள்	

தமிழ்	ைக்்ளுலடய	தகாய்ைகா்	்ருதப�டும்	பிரநத	
ெைகாகும்.	அது	இலைந்திருப�லத	சிங்ள	நதசிய	
வகாதி்ள்	 ஒருந�காதும்	 ஏற்றுக்	 த்காள்ளப	 ந�காவ	
தில்லல.	 அதனகால்தகான்	 அது	 பிளவு	 �டுத்தப�ட	
நவணடும்	 என்�தில்	 அவர்்ள்	 அதீத	 அக்்லற	
த்காணடிருந்தகார்்ள்.	இது	தமிழ்	ைக்்ளின்	தகாய்க்	
ந்காட�காடலடப	�லவீனப�டுத்	திவிடும்	என்�து	
அவர்்ளுலடய	எதிர்�கார்பபு.	
	 1987	 இலஙல்	 -	 இந்திய	 உடன்�டிக்ல்	
யின்�டி	 வடக்கு	 கிழக்கு	 ைகா்காைங்ள்	 இலைக்	
்ப�டடு	ைகா்காை	ெல�	உருவகாக்்ப�டடந�காநத	
இலஙல்யின்	அபந�காலதய	ெனகாதி�தி	தெயவர்	

த்தநன	திடடவடடைகா்	ஒரு	விடயத்லத	தெகால்லி	
யிருந்தகார்.	 ஒரு	 வருடத்திற்குள்	 கிழக்கு	 ைகா்காை	
த்தில்	ெர்வென	வகாக்த்டுபபு	ேடத்த	ப�டடு,	அதில்	
ஏற்றுக்த்காள்ளப�டடகால்	 	 ைடடுநை	 இலைபபு	
ததகாடரும்	என்�து	அவரது	நிலலப�காடு.	இதலன	
அவர்	இந்தியப	பிரதைர்	ரகாஜீவ	்காந்தியிடம்	வலியு	
றுத்தியிருந்தகார்.	அது	பின்னர்	இலஙல்	 	 -	இந்திய	
உடன்�டிக்ல்யிலும்	இலைக்்ப�டடது.
இருந்த	 ந�காதிலும்	 விடுதலலபபுலி்ளுக்கும்	
இந்திய	 இரகாணுவத்துக்கும்	 இலடயில்	 ந�கார்	
மூணடதகால்	 அவவகாறு	 திடடமிடட�டி	 ெர்வென	
வகாக்த்டுபல�	 ேடத்த	 முடியகாைல்	 ந�கானது	
என்�து	வரலகாறு.	பின்னர்	நெவிபி	த்காணடு	வந்த	
ைனு	ஒன்றின்	அடிப�லடயில்	வடக்கும்	கிழக்கும்	
பிரிக்்ப�ட	 நவணடும்	 என்�லத	 நீதிைன்றம்	
ஏற்றுக்	த்காணடிருந்தது.	அதலனயடுத்நத	இரணடு	
ைகா்காைங்ளும்	 பிரிக்்ப�டடன.	 இரணடுக்கும்	
தனித்தனியகா்	நதர்தலும்	ேடத்தப�டடது.	

	 இரணடு	 ைகா்காைங்ளும்	 பிரிக்்ப�டடகா	
லும்	 அதனுடன்	 திருபதியலடய	 சிங்ள	 நதசிய	

வகாதி்ள்	 தயகாரகா்வில்லல.	 அதற்கும்	 நைலகா்	
ைகா்காைெல�	 திடடத்லதநய	 இல்லகாததகாழிக்்	
நவணடும்	 என்�தில்	 அவர்்ள்	 ததகாடர்ந்து	 அக்்	
லற	 யகா்	 இருக்கின்றகார்்ள்.	 அதி்காரப	 �ரவலகா	
க்்லுக்்கான	 ஒரு	 அலகு	 இருப�லதநய	 அவர்்ள்	
ஏற்்த்	 தயகாரகா்	 இல்லல.	 இதன்	 மூலம்	 ேகாடடின்	
ஒரு	 �குதியில்	 ஆடசி	 அதி்காரம்	 தமிழர்்ளின்	
ல்்ளுக்குச்	 தென்றுவிடுவலதச்	 ெகித்துக்	
த்காள்ள	 அவர்்ளகால்	 முடியகாதுள்ளது.	 அது	 எதிர்	
்காலத்தில்	 தமிழர்்ள்	 தகாய்க்	 ந்காட�காடலட	
வலியுறுத்துவதற்்கான	 அடிப�லடயகா்	 அலைந்து	
விடலகாம்	என்ற	அச்ெம்	அவர்்ளுக்குள்ளது.	
	 மிலிந்த	 தைகாரத்காட	 ததரிவித்திருப�து	
ைகா்காைெல�	 இல்லகாததகாழிக்்	 நவணடும்	 என்	
�தற்்கான	 ஒரு	 ்ருத்து	 உருவகாக்்த்திற்்கான	 முன்	
நனகாடியகா்	 இருக்்லகாம்.	 அநத	 நவலளயில்	 தற்	
ந�காலதய	 த�காதுென	 த�ரமுன	 அரெகாங்த்தில்	
அதி்		அளவுக்கு	தெல்வகாக்கு	தெலுத்தும்	‘வியத்ை்’,	

‘எலிய’	 ந�கான்ற	 அலைபபு்ளும்	 ைகா்காை	 ெல�	
்ள்	 இல்லகாது	 ஒழிக்்ப�ட	 நவணடும்	 என்ற	
்ருத்தில்	 உறுதியகா்வுள்ளன.	 ெனகாதி�தி	 ந்காட	
டகா�ய	 ரகாெ�க்ெவும்	 இந்தக்	 ்ருத்துடன்	 உடன்	
�டட	 ஒருவரகா்நவ	 ததன்�டுகின்றகார்.	ஆ்,	 எதிர்	
்காலத்தில்	 ைகா்காை	 ெல�த்	 திடடம்	 எதிர்த்காள்	
ளக்கூடிய	ஆ�த்லத	ந்காடி	் காடடுவதகா்நவ	ைலிந்த	
தைகாரத்காடவின்	 ்ருத்துக்்ள்	 அலைந்திருப�தகா	
்நவ	்ருத	நவணடும்.	

	 ஆனகால்,	இது	ததகாடர்பில்	இரணடு	ந்ள்வி	
்ள்	உள்ளன.	இலஙல்	அரெகாங்ம்	எடுக்்க்கூடிய	
எந்த	ஒரு	தீர்ைகானமும்	�காரகாளுைன்	றத்தில்	மூன்றில்	
இரணடு	த�ரும்�கான்லையுடன்	நிலறநவற்றப�ட	
நவணடும்.	அதற்்கான	ெகாத்தியம்	உள்ளதகா	என்	�து	
முதலகாவது	 ந்ள்வி.	 ேலடத�றவுள்ள	 த�காதுத்	
நதர்தலில்	த�காது	ென	த�ரமுன	மூன்றில்	இரணடு	
த�ரும்�கான்லைலய	த�ற்றுக்	 த்காணடகால்	இதற்	
்கான	 முயற்சிலய	 அவர்்ள்	 முன்தனடுப�கார்்ள்	
என	எதிர்�கார்க்்லகாம்.
	 அவவகாறகான	 ெந்தர்ப�த்தில்	 இந்தியகாவின்	
நிலலப�காடு	 எவவகாறகானதகா்	 இருக்கும்	 என்�து	
இரணடகாவது	 ந்ள்வி.	 இந்தியகாலவப	 த�காறுத்த	
வலரயில்	தன்னுலடய	ேலன்்ள்	ைற்றும்	இலஙல்	
அரெகாங்த்துடனகான	 ேடபுறவு	 என்�து	 தகான்	
இந்தியகாவுக்கு	முக்கியம்.	தன்னுலடய	ேலன்்லள	
ந�ணி	 த்காள்வதற்்கான	 ஒரு	 முயற்சியகா்த்தகான்	
இலஙல்	-	இந்திய	உடன்�டிக்ல்க்்கான	அழுத்த	
த்லத	1987	இல்	புதுடில்லி	த்காடுத்திருந்தது.	அதன்	
�டி	உருவகாக்்ப�டடதுதகான்	ைகா்காை	ெல�.	
	 வடக்கு	 -	கிழக்கு	பிளவு�டுத்தப�டுவலத	
இந்தியகா	அனுைதிக்்காது	என்ற	ஒரு	்ருத்து	தமிழ்த்	
தரபபினரகால்	 �ல்நவறு	 ெந்தர்ப�ங்ளிலும்	 முன்	
லவக்்ப�டடது.	 ஆனகால்,	 இரணடு	 ைகா்காைங்	

       பதாைரசசி 15ம் �க்கம்
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இந்தியகாவில்	 ்காவல்துலறயினரின்	 அடகாவடி	
யகால்	 ைக்்ள்	 உயிரிழப�து	 வழலையகான	

ததகான்று.	 தற்ந�காது	 த்காநரகானகா	 ததகாற்று	 ்காரை	
ைகா்	 ஊரடஙகு	 பிறபபிக்்ப�டடலதயடுத்து,	
்காவல்துலறயினரின்	 அடகாவடி்ள்	 அதி்ரித்த	
வணைநை	 உள்ளன.	 ்காரைத்துடன்	 தவளியில்	
தெல்லும்	 ைக்்லளத்	 தகாக்குவதும்,	 அவர்்லள	
இம்லெப�டுத்துவதும்	 தற்ந�காது	 வழக்்ைகான	
ததகான்றகாகியுள்ளது.	

	 இநத	 வல்யில்,	 ்டந்த	 ெூன்	 19ஆம்	
தி்தி	 	துகாத்துக்குடி	ைகாவடடம்,	ெகாத்தகான்குளத்தில்	
ைரக்்லட	 ஒன்லற	 ேடத்திய	 தெயரகாஜ்(60வயது),		
தெல்ந�கான்	் லட	ஒன்லற	ேடத்தி	வந்த	இவருலடய	
ை்ன்	த�ன்னிக்ஸ்	(31வயது)	ஆகிநயகார்		ஊரடஙகு	
்காலத்தில்	நீணடநேரைகா்	்லடலய	திறந்து	லவத்	
திருந்ததகா்	 கூறி	 ந�காலீெகாரகால்	 விெகாரலைக்கு	
அலழ	த்துச்	தெல்லப�டடனர்.	 	ெூன்	 20-ம்	நததி	
பிற்	�்ல்	2.30	ைணி	அளவில்	ந்காவில்�டடி	கிலளச்	
சிலறயில்	 தெயரகாெும்	 த�ன்னிக்ஸும்	 அலடக்	
்ப�டடனர்.	 அஙகிருந்து	 ைருத்துவ	 சிகிச்லெக்	
்கா்	 இருவரும்	 அரசு	 ைருத்துவைலனயில்	 அனு	
ைதிக்்ப�டட	 நிலலயில்	 22-ம்	 நததி	இரவு	 த�ன்	
னிக்ஸும்,	 ைறுேகாள்	 அதி்காலலயில்	 தெயரகாெும்	
ைரைைலடந்தனர்.	 த்கால்லப�டட	 இலளஞர்	
ெமூ்ப	 �ணியில்	முது்லலப	 �டடம்	முடித்தவர்	
என்�து	குறிபபிடத்தக்்து.	
	 இந்தச்	 ெம்�வத்லத	 ததகாடர்ந்து	 அந்த	
்காவல்	 நிலலயத்தில்	 �ணியகாற்றிய	 அலனவரும்	
இடைகாற்றம்	தெய்யப�டடனர்.	நைற்த்காணடு	ேட	
வடிக்ல்	 எடுக்்த்	 தவறியதுடன்,	 ்காலத்லத	 தகாை	
தப�டுத்தியும்	 வந்தனர்.	 விெகாரலை்ள்	 ததகாடங	
்ப�டகாத	நிலல	்காைப�டடது.
	 இதலனயடுத்து,	 ைக்்ளின்	 ஆர்ப�காடடங	
்ளும்,	 த்காந்தளிபபும்	 எழுந்தன.	 தந்லத-ை்ன்	
உயிரிழந்தலத	 ்ணடித்து,	 வியகா�காரி்ள்	 ைகாநிலம்	
தழுவிய	 ்லடயலடபபு	 ைற்றும்	 ஆர்ப�காடடம்,	
தைௌன	ஊர்வலம்	ேடத்தினர்.
	 இதனகால்	 தென்லன	 உயர்	 நீதிைன்றத்தின்	
ைதுலரக்	கிலள	இந்த	வழக்ல்	தகாைகா்	முன்வந்து	
ல்யிதலடுத்தது.	 	 28ஆம்	 தி்தி	 தென்லன	 உயர்	

நீதிைன்ற	 உத்தரவின்	 த�யரில்	 நீதியரெர்	 �காரதி	
தகாென்	விெகாரலை்லள	ஆரம்பித்தகார்.	விெகாரலை	
க்்கா்	அவர்	ெகாத்தகான்குளம்	்காவல்	நிலலயத்திற்கு	
தென்ற	ந�காது,	அஙகுள்ள	்காவலர்்ள்	விெகாரலை	
க்கு	 ஒத்துலழக்்காதகா்வும்,	 தன்லன	 மிரடடும்		
ததகானியில்	 ஒருலையில்	 ந�சியதகா்வும்	 அவர்	
தனது	அறிக்ல்யில்	குறிபபிடடுள்ளகார்.(	“உன்னகால	
ஒணணும்	புடுங்	முடியகாதுடகா”	என	ந�சியுள்ளகார்)		
ஒரு	 நீதி�திலய	 ஒரு	 ்காவல்துலறயினன்	 அவதூ	
றகா்ப	ந�சியது		த�ரும்	ெர்ச்லெலய	ஏற்�டுத்தியது.

	 அத்துடன்	 தலலலைப	 த�ண	 ்காவலர்	
நரவதிலய	விெகாரிக்்	அஙகுள்ள	்காவலர்்ள்	அச்சு	
றுத்தல்	தெய்ததகா்வும்	குறிபபிடடுள்ளகார்.	அப�டி	
யிருந்தும்	நரவதி	ேடந்த	ெம்�வத்லத	நீதியகாளரிடம்	
சுருக்்ைகா்	ததரிவிக்ல்யில்,		த�காலிெகார்	லத்தியகால்	
அடித்ததகா்வும்,	 லத்தியிலும்,	 நைலெயிலும்	 இரத்	
தக்்லற	 இருப�தகா்க்	 கூறியலதயடுத்து,	 நீதி�தி	
லத்திலய	தருைகாறு	த�காலிெகாரிடம்	ந்டட	ந�காது,	
தங்ளிடம்	 இல்லலதயன	 கூறியதுடன்,	 ஒருவர்	
ைதில்	�காய்ந்து	தபபிநயகாடியும்	உள்ளகார்.	
	 நைலும்	 ல்தி்ள்	 இருவலரயும்	 அஙகி	
ருந்த	 ்காவலர்்ள்	 விடிய	விடிய	 லத்தியகால்	 அடித்	
ததகா்வும்	அதில்	லத்தி	ைற்றும்	நைலெயில்	இரத்தக்	
்லற	 �டிந்துள்ளதகா்வும்	அதலன	அவர்்ள்	அழி	
க்்	நேரிடும்	என்றும்	உடனடியகா்	அதலனக்	ல்ப	
�ற்ற	நவணடுதைன்றும்	கூறினகார்.	

இப�டியகா்	 ்காவல்துலறயினரின்	 ஒத்துலழபபு	
கிலடக்்காலையகால்	 விெகாரலைலய	 சிபிஐ	 இடம்	
ஒப�லடக்்	 உயர்	 நீதிைன்ற	 ைதுலரக்	 கிலள	 தீர்	
ைகானித்தது.	சிபிஐ	விெகாரலை்லள	ஆரம்பிப�தற்கு	
முன்னர்	 தடயங்ள்	 அழிக்்ப�டும்	 என்ற	 அச்ெத்	
தகால்,	சிபிஐ	த�காறுபபுற்கும்	வலர	வழக்ல்	சிபிசி	
ஐடியிடம்	 ஒப�லடக்்	 தீர்ைகானிக்்ப�டடது.	 12	
ேகாட்ளின்	பின்னர்	ெூன்	30ஆம்	தி்தி	சிபிசிஐடிஐச்	
நெர்ந்த	 ்காவல்துலற	 துலைக்	 ்ண்காணிப�காளர்	
(டிஎஸ்பி)	 அனில்	 குைகார்	 தலலலையிலகான	விெகார	
லைக்	குழுவினர்	விெகாரலை்லள	ஆரம்பித்தனர்.		

சிபிசிஐடியிைரின் விசாரனணகளும் 
சாட்சியங்களும்

	 சிபிசிஐடியினர்	 �ல	 இடங்ளிலும்	 ஒநர	
நேரத்தில்	தென்று	விெகாரலை்லள	ஆரம்பித்தனர்.
த்காலல	 தெய்யப�டடவர்்ள்	 குடும்�த்தினர்,	
தெல்	ந�கான்	்லடக்கு	அரு்காலையில்	்லட	லவத்	
திருந்தவர்்ள்,	 	 ்காவல்	 நிலலய	 ்காவலர்்ள்	 உட	
�ட	 �லர்	 மீது	 விெகாரலை்ள்	 நைற்த்காள்ளப�	
டடது.	அத்துடன்	்ண்காணிபபு	்ைரகாக்்ள்	த�காரு	
த்தப	�டடிருந்த	இடங்ளில்	அவற்றின்	�திவு்ள்	
ஆய்வு	தெய்யப�டடன.		் காவல்	நிலலயத்திலிருந்த	
்ண்காணிபபு	 ்ைரகாக்்ளின்	 �திவு்ள்	 ஒவதவகாரு	
ேகாளும்	அழியும்�டி	ஒழுஙகு	தெய்யப�டடிருந்தது.	
்காவல்நிலலயத்தில்	 அழிக்்ப�டட	 �திவு்லள	
மீடகும்	�ணியில்	வல்லுனர்்ள்	ஈடு�டடுள்ளனர்.
	 பிரதகான	 ெகாடசியகா்	 ்காவல்	 நிலலயத்தின்	
தலலலைக்	 ்காவலரகான	 நரவதி	 உள்ளகார்.	 அவர்	
தனது	வகாக்குமூலத்தில்	த்கால்லப�டட	இருவலர	
யும்	 இரவிரவகா்	 த�காலிஸ்	 லத்தியகால்	 தகாக்கியதகா	
்வும்,	 அவர்்ளின்	 பின்�க்்த்திலும்	 தகாக்குதல்	
ேடத்தியதகால்	அவர்்ள்	இரத்தப	த�ருக்்கால்	அவ	
தியுற்றதகா்வும்,	 தன்னிடம்	 குடிப�தற்கு	 ஏதகாவது	
தரும்�டி	ந்டடதகா்வும்.	தகான்	ந்காபபி	வரவலழ	
த்து	 த்காடுத்ததகா்வும்,	 இலதக்	 ்ணட	 இன்ஸ்	
த�க்டர்	 அலத	 தடடிவிடடகார்	 என்றும்	 கூறினகார்.	
நைலும்	இரத்தம்	த�ருகியதகால்	உலட	ைகாற்றப�	ட	
டதகா்வும்,	பின்னர்	இரும்புக்	்ம்பி	யகால்	தகாக்கிய	
தகா்வும்	 ததரிவித்துள்ளகார்.	 இந்த	 தகாக்குதலில்	 6	
்காவலர்்ள்	 �ஙகு�ற்றியதகா்வும்	 அவர்	 குறிப	
பிடடுள்ளகார்.	
	 த�ன்னிக்ஸின்	 தெல்ந�கான்	 ்லடக்கு	
அரு்காலையில்	உள்ளவர்்ளின்	கூற்றுப�டி,	ெகாத்தகா	
ன்குளம்	 ்காவல்	 நிலலயத்திலிருந்து	 ஒவதவகாரு	
தைகால�ல்ந�கான்	 ்லட்ளுக்கும்	 தென்று	 அடிக்	
்டி,	 இன்ஸ்த�க்டருக்கு	 ந�கான்	 நவணடும்,	 ெப	
இன்ஸ்த�க்டருக்கு	 ந�கான்	 நவணடும்	 என்று	
ந்ட	�லத	வகாடிக்ல்யகா்	லவத்து	ள்ளனர்.	�ைம்	
ந்டடகால்	 ்காவல்	 நிலலயத்திற்கு	 வந்து	 வகாஙகிக்	
த்காள்ளுைகாறு	 கூறுகின்றனர்.	 அஙகு	 தென்றகால்	
மிரடடி	 அனுபபிவிடுகின்றனர்.	 இதுந�கான்நற	
த�ன்னிக்ஸ்	தெல்ந�கான்	த்காடுக்்	ைறுத்ததகா்வும்,	
இதலன	 ைனதில்	 லவத்நத	 அவர்்லள	 ்காவல்	
நிலலயம்	 அலழத்துச்	 தென்று	 தகாக்கியதகா்வும்	
ததரிவித்தனர்.	
	 அவலர	�ரிநெகாதித்த	அரசு	ைருத்துவைலன	
டகாக்டர்	 வினிலகா,	 ெகாத்தகான்குளம்	 நீதி�தி	 ெரவை	
னிடம்	 அலழத்துச்	 தென்ற	 ்காவலர்,	 சிலறயிலிட	
உத்தரவிடட	 நீதி�தி	 ெரவைன்,	 ந்காவில்�டடி	
கிலளச்	சிலற	் காவலர்்ள்,	சிலற	அதி்காரி்ள்,	ைருத்	
துவைலனக்கு	 அலழத்துச்	 தென்ற	 ்காவல்நிலலய	
ஆய்வகாளர்	 ஸ்ரீதரின்	 ்கார்	 ஓடடுேர்	 தெயநெ்ர்,	
சிலறயில்	 இருவலரயும்	 �ரிநெகாதித்த	 ைருத்துவர்	
தவங்நடஷ்,	 ந்காவில்�டடி	 ைருத்துவைலனயில்	
�ரிநெகாதித்து	 அறிக்ல்	 அளித்த	 ைருத்துவர்	 �கால	
சுபபிரைணியன்,	ஊழியர்்ள்,	பிநரத	�ரிநெகாதலன		
யின்		ைருத்துவர்்ள்	என	இச்ெம்�வம்	ேடந்த	இடங	
்ளில்	ததகாடர்புலடயவர்்லள	 	சிபிசிஐடியினரின்	
தனித்த	னி	குழுவினர்	விெகாரலை	ேடத்தினர்.

னகதுகள்
	 இதலனயடுத்து	 ெுலல	 முதலகாம்	 தி்தி	
்காவலர்்ள்	 ஒவதவகாருவரகா்	 ல்து	 தெய்யப�ட	
டனர்.	முதலில்	பிரதகான	குற்றவகாளிதயன	்ருதப�	
டும்	உதவி	்காவல்	ஆய்வகாளர்	 ரகு	்நைஷ்,	ல்து	
தெய்யப�டடகார்.	 	 வரும்	 16ஆம்	 நததி	 அவலர	
மீணடும்	 	 நீதிைன்றில்	முன்னிலலப�டுத்த	 உத்தர	
விடடலதயடுத்து,	 ரகு	 ்நைஷ்	தூத்துக்குடி	 ந�ரூ	
ரணி	சிலறச்ெகாலலயில்	அலடக்்ப�டடகார்.	ெகாத்தகா	
ன்குளம்	 உதவி	 ்காவல்	 ஆய்வகாளர்	 ரகு	 ்நைஷ்	
ல்து	 தெய்யப�டடலத	 தூத்துக்குடி	 ைகாவடடம்	
ெகாத்தகான்குளத்லத	 அடுத்த	 தேடுஙகுளம்	 ைக்்ள்	
�டடகாசு	தவடித்து	த்காணடகாடினர்.

       பதாைரசசி 10ம் �க்கம்
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	 நைலும்	 இரணடகாம்	 தி்தி	 ்காலல	 இந்த	
வழக்கில்	 ததகாடர்புள்ள	 ஆய்வகாளர்	 ஸ்ரீதர்,	 உதவி	
்காவல்	ஆய்வகாளர்	�காலகிருஷ்ைன்,	ைற்றும்	் காவலர்	
முரு்ன்	ஆகிநயகார்	ல்து	தெய்யப�டடனர்.	ஸ்ரீதர்	
என்ற	் காவலலர	ல்து	தெய்யும்	ந�காது,	அவர்	தபபிச்	
தென்ற	 வகா்னத்தில்	 அரசியல்வகாதி	 ஒருவரின்	
உறுபபினர்்ள்	இருந்ததகா்	த்வல்்ள்	வந்துள்ளன.	
எனநவ	இவலரக்	் காப�காற்ற	குறித்த	அரசியல்வகாதி	
முயற்சி	தெய்துள்ளதகா்	கூறப�டுகின்றது.
	 இதலனயடுத்து	 03ஆம்	 தி்தி	 தலலைலற	
வகா்	 இருந்த	முத்துரகாஜ்	 என்�வர்	 ல்து	 தெய்யப	
�டடுள்ளகார்.	
	 ்காவல்	 நிலலயத்தில்	 �ணியில்	 இருந்த,	
இந்த	 இரடலடக்	 த்காலலயுடன்	 ததகாடர்புலடய	
அலனத்து	் காவல்	துலறயினரும்	ல்து	தெய்யப�ட	
டுள்ளதகா்	அறிவிக்்ப�டடுள்ளது.
	 இந்த	 வழக்கில்	 பிரதகான	 குற்றவகாளியகான	
ரகு	்நைஸ்	என்�வர்	இதற்கு	முன்னர்	நை	ைகாதம்	
23ஆம்	தி்தி	ெகாத்தகான்குளம்	�குதியில்	ேலடத�ற்ற	
த்காலலச்	ெம்�வம்	ததகாடர்�கா்	துலர	என்�வலர	
நதடிச்	 தென்ற	 ந�காது	 அவர்	 அஙகு	இல்லகாததகால்	
அவரின்	 தம்பியகான	 ைந்ந்திரன்	 என்�வலர	
்காவல்	 நிலலயத்திற்கு	 த்காணடு	 வந்து	 அடித்து	
துன்புறுத்திய	 பின்னர்	 ைறுேகாள்	 ்காலல	 வீடடிற்கு	
அனுபபி	 லவத்துள்ளகார்.	 இதன்	 பின்னர்	 அவர்	
ையஙகி	விழுந்துள்ளகார்.	ையக்்	நிலலயில்	இருந்த		
அவர்	 ெுன்	 13ஆம்	 தி்தி	 ைரைைலடந்தகார்.	 பின்	
னர்	துலர	என்�வலர	ல்து	தெய்து	சிலறக்கு	அனு	
பபியுள்ளகார்.	ஆனகால்	அந்தக்	த்காலலக்கும்	துலரக்	
கும்	 எந்தவித	 ததகாடர்பும்	 இல்லல	 என	 அவரின்	
தகாயகார்	 ததரிவிக்கிறகார்.	 தற்ந�காலதய	 வழக்குடன்	
ைந்ந்திரன்	 த்காலல	 வழக்ல்யும்	 இலைக்்	
நவணடும்	என்று	ைந்ந்திரனின்	உற	வினர்	ததரிவி	
த்துள்ளகார்.	.

	 இநதந�கான்று	நவநறகார்	வழக்கில்	நதடப	
�டடு	 ெரைலடந்த	 �லனக்குளம்	 என்ற	 இடத்து	
்வுன்சிலரகான	 ரகாெகா	 சிங	 என்	 �வலர	 லத்தியகால்	
அடித்து	சித்திரவலத	தெய்ததன்	்காரைைகா்	அவர்	
ந்காவில்�டடி	 அரசு	 ைருத்து	 வைலனயில்	 சிகிச்	
லெக்்கா்	அனுைதிக்்ப�டடுள்	ளகார்.

பகானல பதாைர�ாக கருத்துத் பதரிவித்கதார
	 த்காலல	 தெய்யப�டட	 தந்லத	 ைற்றும்		
ை்னின்	உடல்்ளில்	�லத்த	 ்காயங்ள்	இருந்ததகா	
்வும்,	 இரத்தம்	 வடிந்த	 நிலலயில்	 அவர்்ளின்	
உலட்ள்	இருந்ததகா்வும்	உறுதிப�டு	த்தப�டடுள்	
ளது.	இதற்கு	 ்காவல்துலறயினரின்	 தரபபில்	அவர்	
்ள்	 2	 ந�ரும்,	 தலரயில்	 உருணடு	 உள்	 ்காயம்	
அலடந்ததகா்			கூறப�டடுள்ளது.	அத்துடன்	ை்ன்	
த�ன்னிக்ஸ்	 தேஞ்சு	 வலியகாலும்	 தந்லத	 ்காய்ச்ெ	
லகாலும்	இறந்து	ந�கானதகா்	்காவல்துலற	கூறியது.
	 தெயரகாஜ்,	த�ன்னிக்ஸ்	�டுத்காலல	ெம்�	
வம்	 குறித்து	 ்ருத்து	 ததரிவித்த	 தமிழ்	 முதல்வர்	
எடப�காடி	�ழனிச்ெகாமி,	“மூச்சுத்	திைறலகால்	அவர்	
்ள்	ைரைைலடந்தனர்’’	என்று	கூறியிருந்தகார்.	இந்த	
்ருத்லத	 ்ணடிக்கும்	 வல்யில்	 எடப�காடிக்கு	
எதிரகா்	 ்ணடனங்ள்	 எதிதரகாலித்தன.	 அத்துடன்	
முதல்வர்	 எடப�காடி	 �ழனிெகாமிக்கு	 எதிரகா்	 உச்ெ	
நீதிைன்றத்தில்	 வழக்கு	 ததகாடரப�டடுள்ளது.	 இர	
டலட	 த்காலல	 ததகாடர்�கா்	 உச்ெநீதிைன்றத்தில்	
வழக்கு	 தகாக்்ல்	 தெய்திருக்கும்	 வழக்்றிஞர்	
ரகாெரகாென்	 என்�வர்	 தனது	 ைனுவில்,	 “ெகாத்தகான்	
குளம்	இரடலடக்	த்காலல	வழக்கில்	வழக்கு	�திவு	
தெய்து	 விெகாரலைலய	 துவஙகுவதற்கு	 முன்�கா	

்நவ,	 மூச்சுத்	 திைறலகால்	 தகான்	 தெயரகாெும்,	
த�ன்னிக்ஸும்	 இறந்தனர்	 என	 முதல்வர்	 எடப	
�காடி	�ழனிெகாமி	கூறியிருப�து	தவறு.	த�காய்யகான	
த்வலல	ததரிவித்திருக்கிறகார்	என்றும்	குறிபபிடடு	
ள்ளகார்.
	 ஒரு	ைகாநில	முதல்வரகா்	இருந்தும்	த�காறு	
ப�ற்ற	 விதத்தில்	 ேடந்துள்ளலையகானது,	 விெகார	
லைலய	திலெ	திருபபும்	நேகாக்கில்	உள்	ளதகா்வும்,	
இதனகால்	 தமிழ்	 அரசின்	 உள்து	 லற	 அலைச்சின்	
கீழ்	இருக்கும்	சிபிசிஐடி	விெகாரலைலய			நீதிைன்ற	
்டடுப�காடடின்	 கீழ்	 த்காணடுவர	 நவணடும்	
என்றும்	 த�காதுைக்்ள்	 தரபபில்	 ்ருத்து	 ததரிவி	
க்்ப�டடுள்ளது.	
	 இச்	ெம்�வம்ததகாடர்�கா்	்ருத்துத்	ததரிவி	
த்த	 	 தமிழ்	 �காெ்	 தலலவர்	 முரு்ன்,	 இது	 ஒரு	
சிறிய	பிரச்சிலன.	இலத	லவத்து	அரசியல்	தெய்வது	
நியகாயைல்ல	என்று	கூறியுள்ளகார்.

	 விளம்�ரத்துலற	அலைச்ெர்	்டம்பூர்	ரகாெு	
்ருத்துத்	 ததரிவிக்ல்யில்,	 சிலறயில்	 இறந்தகாநல	
அது	சிலற	ைரைம்.	இவர்்ள்	லவத்தியெகாலலயில்	
இறந்துள்ளகார்்ள்.	எனநவ	இது	சிலற	ைரைைல்ல	
என்று	 கூறியிருக்கிறகார்.	 இது	 ைக்்ளிலடநய	 �ல	
விைர்ெனத்லத	ஏற்�டுத்தியிருக்கிறது.
	 ந்காவில்�டடி	 சிலறயில்	 ஏற்�டட	 ைரை	
ங்ளின்	ெகான்று		முழுலையகான	விெகாரலைலயயும்	
சிபிஐக்கு	ைகாற்றினகாநல	முழுலைகாயன	விெகாரலை	
லய	 அவர்்ள்	 ேடத்த	 முடியும்	 என	 ைக்்ள்	 ்ண	
்காணிப�்த்லதச்	நெர்ந்த	தென்றி	திந�ன்	ததரிவி	
த்துள்ளகார்.
	 இச்ெம்�வம்	 ததகாடர்�கா்	 வழக்்றிஞர்	
்ளும்,	 ெமூ்	ஆர்வலர்்ள்	 �லரும்	 தங்ள்	 ்ருத்து	
க்்லளப	�திவு	தெய்து	வருகின்றனர்.

விசாரனணயின் தற்க�ானதய நினல
	 தலலலைப	 த�ண	 ்காவலர்	 நரவதி	
ெகாடசியைளித்திருப�தகால்,	 அவருக்கும்	 அவரின்	
குடும்�த்தினருக்கும்	�காது்காபபு	வழங்ப�டடுள்	
ளதுடன்,	ெம்�ளத்துடன்	கூடிய		ஒருைகாத	விடுபபும்	
வழங்ப�டடுள்ளது.
	 த்காலலச்	 ெம்�வம்	 குறித்த	 அலனவரும்	
ல்து	தெய்யப�டடு	விடடனர்	என்றும்,		ெம்�வம்	
குறித்த	 ்ண்காணிபபுக்	 ்ைரகாக்்ளின்	 �திவு்ள்	
சில	 த�றப�டடுள்ளன	 என்றும்,	 ைற்றும்	 ்காவல்	
நிலலயத்தில்	அழிக்்ப�டட	�திவு்ள்	மீளப	த�ற	
ப�டடுள்ளன	என்றும்		கூறப�டுகின்றது.	அத்துடன்	
விெகாரலையில்	எந்த	அரசியல்	தலலயீடும்	இல்லல	
என்றும்	கூறப�டுகின்றது.
	 ல்தகான	 ்காவல்துலறயினர்	 எதிர்வரும்	
16ஆம்	தி்தி	நீதிைன்றில்	முன்னிலலப�டுத்தப�ட	
வுள்ளனர்.	அதுவலர	அவர்்ள்	ந�ரூரணி	சிலறயில்	
அலடக்்ப�டடுள்ளனர்.	 சிலறயில்	 தனித்தனி	
அலற்ளில்	 இவர்்ள்	 அலடக்்ப�டடுள்ளனர்.	
இவர்்ளில்	பிரதகான	குற்றவகாளியகான	ரகு	்நைஸ்	
என்�வர்	ைன	அழுத்தத்தில்	்காைப�டுவதகா்வும்,	
இவவளவு	தூரம்	இந்த	விடயம்	ந�காகும்	என	தகான்	
எதிர்�கார்க்்வில்லல	 என்றும்	 ததரிவித்ததகா்வும்	
கூறப�டுகின்றது.	 இவர்்ளின்	 வழக்கு	 �ற்றிய	
வி�ரங்ள்	 �த்திரில்யில்	 வருவதகால்,	 சிலறயில்	
அவர்்ளுக்கு	 �த்திரில்	 வகாசிக்்	 த்காடுக்்ப�டு	
வதில்லல	என்று	கூறப�டடுள்ளது.
நேற்று(04)	திடீதரன்று	 	ைதுலர	உயர்நீதிைன்ற	நீதி	
�தியகா்	பிர்காஷ்	என்�வர்	ைகாற்றப�டடகார்	என்ற	
தெய்தி	வந்துள்ளது.	தென்லன	உயர்	நீதிைன்றத்தில்	
�ணியகாற்றும்	 நீதி�தி்ள்	 தமிழ்ேகாடடில்	 உயர்நீதி	
ைன்ற	 பிரிவு	 என்ற	 அடிப�லடயில்	 ைதுலரயில்	

�ணியகாற்ற	 ்டலைப�டடுள்ளகார்்ள்.	 அதில்	
மூன்று	ைகாதங்ளுக்கு	ஒருமுலற	வழக்்ைகான	ேலட	
முலறயில்	ைகாற்றப�டுவது	வழலைதகான்,	அப�டி		
ைகாற்றப�டடவர்தகான்	 	நீதி�தி	பிர்காஷ்	என்று	நீதி	
ைன்றம்	விளக்்ம்	த்காடுத்துள்ளது.	ஆனகால்	இந்த	
வழக்கில்	எந்தவித	ைகாற்றமும்	இருக்்காது	என்றும்	
ததரிவிக்்ப�டுகின்றது.

கவறு காவல்துன்ற �ரண சம்�வங்கள்
	 புதுக்ந்காடலட	 ைகாவடடம்	 தேடுவகாெல்	
என்னுமிடத்தில்	 2006ஆம்	 ஆணடு	 பூமிக்்டியில்	
துலளயிடப�டடது.	 இதனகால்	 21	 லடெம்	 ஏக்்ர்	
நிலம்	உ�ரி	நிலைகா்	ைகாறி	விடும்	என்�து	 ்ணடு	
பிடிக்்ப�டடதகால்	 த�காதுைக்்ள்	 மி்பத�ரிய	
அளவில்	 ந�காரகாடடம்	 ேடத்தினர்.	 இந்தப	 ந�காரகா	
டடத்லத	 அடக்கிய	 �லடயினரின்	 துப�காக்	 கிச்	
சூடடில்	 13ந�ர்	 த்கால்லப�டடனர்.	 �லந�ர்	
்காயைலடந்தனர்.	இது	ததகாடர்�கான	விெகாரலை்ள்	
ஆரம்பிக்்ப�டடிருந்தன.
	 2018ஆம்	 ஆணடு	 திருச்சியில்	 ரகாெகா	 என்	
�வர்	 தன்னுலடய	 ்ர்பபிணி	ைலனவிலய	அலழ	
த்துக்	த்காணடு	இரணடு	 ெக்்ர	வகா்னத்தில்	தெல்	
லும்	ந�காது,	அவரிடம்	தெல்ைட	இல்லல	என்ற	
்காரைத்திற்்கா்	 அவர்்லளத்	 துரத்திச்	 தென்று	
உலதத்ததில்	 அந்தக்	 ்ர்பபிணிப	 த�ண	 ெம்�வ	
இடத்திநலநய	ைரைைலடந்தகார்.	ைக்்ள்	எல்லகாம்	
ந�காரகாடுகிறகார்்ள்,	 அதற்குப	 �யந்து	 ஒரு	 வழக்கு	
ந�காடடகார்்ள்.	த்காஞ்ெ	ேகாள்	உள்நள	இருந்துவிடடு			
தற்ந�காது	தவளிநய	வந்து	விடடகார்.	
அணலையில்	 ்காவல்	 நிலலய	 ்ழிவலற்ளில்	
ெறுக்கி	விழுந்ததகால்	ல்	முறிந்த	ல்தி்ள்	என	ஒரு	
தெய்தி	 �டத்துடன்	 தவளிவந்தது.	 அதில்	 இருந்த	
ல்தி்ள்	 அலனவருக்கும்	 ல்யில்	 ைகாவுக்்டடு	
ந�காடப�டடிருந்தது.	இது	ததகாடர்�கா்	நீதித்துலற	
லயச்	 நெர்ந்த	 ஒருவர்	 த்வல்	 அறியும்	 ெடடத்	
தின்	 கீழ்	 ந்ள்வி்லள	 எழுபபியிருந்தகார்.	 ்காவல்	
நிலலயத்தில்	�ணி	புரியும்	்காவலர்்ள்,	�ணியகாளர்	
்ள்	 அந்த	 ்ழிவலறயில்	 ெறுக்கி	 விழகாத	 ந�காது,	
ல்தி்ள்	ைடடும்	ஏன்	விழுகின்றகார்்ள்	என	அவர்	
ந்ள்விதயழுபபியிருந்தகார்.
	 2019	 ஏபரல்	 ைகாதம்	 	 ரஹைத்துல்லகாஹ	
என்�வர்	�ஸ்	நிலலயத்திற்குள்	ஆடநடகா	ஓடடிவந்	
ததற்க்்கா்	 ததன்்காசி	 ந�காலீெகாரகால்	 ்டுலையகா்	
தகாக்்ப�டடகார்,	 அவர்	 இதற்்கா்	 ந�காலீெகார்	 மீது	
பு்கார்	அளித்தகார்,	பு்கார்	அளித்ததற்்கா்	இவர்	வீடடி	
ற்குள்	 ேடு	இரவில்	 புகுந்த	 ந�காலீெகார்	இவலரயும்	
இவருலடய	 அணைலனயும்	 த�ண்ளின்	 முன்	
னகால்	 லவத்து	 அடித்து	 இழுத்துச்	 தென்று	 த�காய்	
வழக்கு	ந�காடடு	சிலறயில்	அலடத்தனர்,
	 இந்தியகாவில்	 2019-ஆம்	 ஆணடு	 ைடடும்	
தினெரி	ஐந்து	ந�ர்	ந�காலிஸ்	் காவலில்	ைரைைலடந்	
துள்ளதகா்	�தியப�டடுள்ளது.
	 ்டந்த	 15	 ேகாட்ளுக்கு	முன்பு	 வீரந்ரளம்	
புதூர்	 ்காவல்	 நிலலயத்திற்கு	 த�காது	 இடத்தில்		
நின்றதற்்கா்	 விெகாரலைக்கு	 அலழத்துச்	 தெல்ல	
�டட	 ஆடநடகா	 டிலரவர்	 27-06-20	 அன்று	 திரு	
தேல்நவலி	 அரசு	 ைருத்துவைலனயில்	 சிகிச்லெ	
�லனின்றி	உயிரிழந்தகார்.
	 ்காவல்துலறயினரின்	 அடகாவடியகால்	 ைர	
ைைலடயும்	 ைக்்ளுக்கு	 ெரியகான	 நீதி	 என்�து	
இதுவலர	 வழங்ப�டடதகா்த்	 ததரியவில்லல.	
2012	 ஆம்	 ஆணடு	 டில்லியில்	 நிர்�யகா	 �காலியல்	
த்காலல	 வழக்கில்	 ெம்�ந்தப�டட	 ே�ர்்ளுக்கு	
2020இல்	 ைரை	 தணடலன	 வழங்ப�டடது.	
அதுவும்	 �ல	 தடங்ல்்ளுக்கு	 ைத்தியிநலநய	 8	
வருடங்ள்	 வழக்கு	 ேலடத�ற்று	 ஒரு	 ெரியகான	
தீர்வு	வழங்ப�டடது.	இந்தச்	ெம்�வத்திற்கு		இது	
ந�கான்ற	 ஒரு	 தீர்லவநய	 ைக்்ள்	 எதிர்�கார்க்கின்	
றகார்்ள்.	அத்துடன்	்காவல்துலறயின்	்காவல்	ைரை	
ங்ள்	இத்நதகாடு	முடிவலடய	நவணடும்	என்�நத	
அலனவரினதும்	எதிர்�கார்ப�காகும்.

“ காவலில்” பதாைரும்  ... பதாைரசசி...
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சிறீலங்காவிைால் அசசுறுத்தப�டுகின்்ற 
பதன் ைாபிரிக்க �னித உரின�ச  பசயற் 

�ாட்ைாைர யஸமின் சூக்காவுக்கு �ன்ைாட்டு 
சமூக நீதிக்காை அன�பபுக்கள் த�து உறுதி 
யாை ஆதரனவ பவளிப�டுத்தியுள்ைை.
	 மி்வும்	 அனு�வம்	 வகாய்ந்த	 ததன்னகாபிரி	
க்்	ேகாடலடச்	நெர்ந்த	ைனித	உரிலைச்	தெயற்�காட	
டகாளரகான	யஸ்மின்	சூக்்காவின்	ேற்த�யருக்குக்	்ள	
ங்த்லத	ஏற்�டுத்தும்	விதைகா்	சில	ேகாட்ளகா்	சிறீ	
லங்கா	அரசு	�ல	முயற்சி்லள	எடுத்து	வருகிறது.
	 சிறீலங்கா	அரசுக்கு	எதிரகா்	வன்முலறலயத்	
தூணடுவதகா்	 சூக்்கா	 மீதும்	 அவரது	 சிறிய	 அரெ	
ெகார்�ற்ற	நிறுவனைகான	‘உணலைக்கும்	நீதிக்குைகான	
�ன்னகாடடுத்	 திடடம்’	 என்ற	 அலைபபு	 மீதும்	
குற்றஞ்ெகாடடப�டடுள்ளது.
	 ்டந்த	 மூன்று	 தெகாபதங்ளகா்	 யஸ்மின்	
சூக்்காவுடன்	 இலைந்து	 �ணியகாற்றியவர்்ளில்	
�லர்	அவர்	மீது	லவக்்ப�டும்	இக்குற்றச்ெகாடடுக்	
்லள	அடிநயகாடு	ைறுப�து	ைடடுைன்றி,	அவருக்	
்கான	 தைது	 உறுதியகான	ஆதரலவ	 தவளிப�டுத்தி	
யிருக்கிறகார்்ள்.
	 சிறீலங்கா	 அரசிடமிருந்து	 அச்சுறுத்தல்்	
லளச்	 ெந்தித்து	 வரும்	 ததன்னகாபிரிக்்	 ைனித	
உரிலைச்	 ெடடத்தரணியகான	யஸ்மின்	சூக்்காவுக்கு	
ஆதரவகா்	 53	அலைபபுக்்ளும்	 153	 தனிே�ர்்ளும்	
தங்ளது	ஒப�ங்ளுடன்	ஒரு	ை்ெலர	தவளியிட	
டிருக்கின்றன.
	 அரசுக்கு	 எதிரகா்ச்	 ெதி	 தெய்வதகா்	 சூக்்கா	
அவர்்ள்	குற்றஞ்	ெகாடடப�டடிருக்கின்றகார்.	தனது	
த�யருக்கு	 ்ளங்ம்	 ஏற்�டுத்தியதற்்கா்	 ஐந்து	
மில்லியன்	 தடகாலர்்லள	 ேடடஈடகா்க்	 ந்காருகி	
ன்ற,	ேகாடடின்	புலனகாய்வு	அலைபபு்ளுக்கு	தலல	
வரகா்	 விளஙகுகின்ற,	 நைெர்	 தெனரல்	 சுநரஷ்	
ெநலயகால்	 அனுப�ப�டட	 ்டிதத்தின்	 வடிவில்	
சூக்்காவுக்்கான	அச்சுறுத்தல்	வந்திருக்கிறது.	

	 ெநலக்கு	ஆதரவகான	ெடடத்தரணி்ள்	சிலர்,	
ஐக்கிய	ேகாடு்ள்	அலைபபின்	�ணிைலனக்கு	முன்	
�கா்	ஒரு	தெய்தியகாளர்	ைகாேகாடலட	ேடத்தி	அஙந்	
சூக்்கா	 ேடத்தி	 வரும்	 அலைபல�ப	 ந�கான்ற	 ைக்	
்ள்	 அலைபபு்ள்,	 �யங்ரவகாதத்லதயும்	 பிரிவி	
லனவகாதத்லதயும்	 தூணடுவதகா்	 குற்றஞ்	 ெகாடடி	
யுள்ளனர்.
	 ெர்வநதெ	ைன்னிபபுச்ெல�,	ெர்வநதெ	ைனித	
உரிலை	் ண்காணிபபு	லையம்	ந�கான்ற	�ன்னகாடடு	
ைனித	உரிலை	அலைபபு்ள்,	உல்ளகாவிய	அதி்கா	
ரவரம்ந�காடு	ததகாடர்புலடய	வழக்கு்லள	ேடத்து	
கின்ற	முக்கிய	அலைபபு்ளுடனும்	�ல	தரப�டட	
ஆபிரிக்்	 ைனித	 உரிலை்ள்	 அலைபபு்ளுடனும்	
இலைந்து,	இந்த	ஆதரவுக்	்டிதத்தில்	ஒப�மிடடி	
ருக்கின்றன.

	 உலத்ஙகும்	�ரந்து	வகாழுகின்ற	முன்னணி	
ெடடவகாளர்்ள்	ெஸ்மின்	சூக்்காவுக்்கான	தங்ளது	
ஆதரலவ	 தவளிப�டுத்தியிருக்கிறகார்்ள்.	 வழக்கு	
லரஞர்்ள்,	 நீதி�தி்ள்,	 ைனித	 உரிலை்ளுக்்கான	
இரு	முன்னகாள்	ஆலையகாளர்்ள்,	ஐேகா	நிபுைர்்ள்,	
ஐேகாவுக்்கான	விநெட	அறிக்ல்்ள்	தயகாரிப�வர்்ள்,	
ஐேகாவின்	 தூதுவர்்ள்	 எனப	 �லதரப�டடவர்்ள்	
இக்குழுவில்	அடஙகுகிறகார்்ள்.
	 யஸ்மின்	சூக்்காவின்	தகாய்ைகான	ததன்னகா	
பிரிக்்காலவப	 த�காறுத்தவலரயில்,	 நிறதவறிக்	
்காலத்து	சித்திரவலத்ள்	ைற்றும்	த்காலல	வழக்கு	
்ள்,	 உணலை	ைற்றும்	 ேல்லிைக்்	ஆலைக்	குழு	
என்�வற்றில்	அவர்	ஆற்றிய	�ணி்ள்	ததகாடர்�கா்	
வும்	 மி்வும்	 அணலையில்	 ேடந்நதறிய,	 ததன்	
சூடகானுக்்கான	ஐேகாவின்	ைனித	உரிலை்ள்	ஆலை	
ய்த்தின்	அதி�ரகா்	அவர்	ஆற்றிய	�ணி்ள்	ததகாட	
ர்�கா்வும்	அவர்	அஙகு	மி்வும்	அதி்ைகா்நவ	அறிய	
ப�டடிருக்கிறகார்.	அநத	 நவலளயில்	ந�காரில்	 �ல	
குற்றங்லள	 இலழத்து	 தணடிக்்ப�டகாதிருக்கும்	
சிறீலங்கா	அரலெ	எதிர்க்கும்	ஒருவரகா்வும்	சூக்்கா	
இருந்து	வருகிறகார்.
	 இலஙல்யில்	 2009	இல்	 ேலடத�ற்ற	உள்	
ேகாடடு	 யுத்தத்தின்	 இறுதிக்	 ்டடத்தில்	 இலழக்	
்ப�டட	 ந�கார்க்	 குற்றங்ளுக்்கான	 த�காறுபபுக்	
கூறல்	 ததகாடர்�கான	 �ரிந்துலர்லள	 நைற்த்காள்	
வதற்்கா்,	ஐ	ேகா	தெயலகாளர்	ேகாய்ம்	�கான்	கீ	மூனி	
னகால்	 ஏற்�டுத்தப�டட	 மூன்று	 நிபுைர்்லளக்	
த்காணட	குழுவில்	ஒருவரகா்ப	�ணியகாற்றிய	அனு	
�வத்தின்	 ததகாடர்ச்சியகா்	 அவரது	 இச்தெயற்�காடு	
அலைந்திருக்கிறது.
	 நைற்�டி	 நிபுைர்்ள்	 குழுவின்	 �ணி	
நிலறவு	த�ற்ற	பின்னரும்	�காதிக்்ப�டடவர்்ளும்	
ெகாடசி்ளும்	 சூக்்காலவ	 ததகாடர்ச்சியகா்	 அணுகி	
வந்ததன்	 ்காரைத்தினகால்	 ‘உணலைக்கும்	 நீதிக்கு	
ைகான	 �ன்னகாடடுத்	 திடடம்’	 	 என்று	 அலழக்்ப	
�டும்	 அவரது	 அரெ	 ெகார்�ற்ற	 அலைபபு	 ததகாடங	
்ப�டடது.
	 “ஐரிநெபி”-	 (International	 Truth	 and	
Justice	 Project	 –	 ITJP)	 என	 அலழக்்ப�டும்	 இந்த	
அலைபபு,	 யுத்தம்	 முடிந்ததன்	 பின்னரகான	 ்காலப	
�குதியிலிருந்து	 இன்றுவலர	 சிறீலங்கா	 �காது்கா	
பபுப	 �லடயினரகால்	 நைற்த்காள்ளப�டடு	 வரு	
கின்ற	 �காலியல்	 ரீதியிலகான	 வன்முலற்லள	 மி்	
வும்	குறிப�கா்	ஆண்ளுக்கு	எதிரகா்	நைற்	த்காள்	
ளப�டடு	 வரும்	 �காலியல்	 வன்முலற்லள	 ஆவ	
ைப�டுத்தும்	 தெயற்�காடலட	 முன்தனடுத்து	
வருகிறது.
	 இலஙல்யில்	 ேலடத�ற்ற	 உள்ேகாடடுப	
ந�காரின்	 ந�காதும்	 அதன்	 பின்னரும்	 குற்றமிலழ	
த்தவர்்லள	 த�காறுபபுக்	 கூறலவக்கும்	 ்லபபுப	
த�காறிமுலற	 ஏற்�டுத்தப�டகாத	 ஒரு	 பின்புலத்	
தில்,	�காரிய	ைனித	உரிலை	மீறல்்ளுக்குப	த�காறு	
ப�கானவர்்லள	 �ன்னகாடடு	 ெடடத்தின்	 முன்	
நிறுத்துவதற்்கா்,	 ஐரிநெபி	 அலைபபு	 தகாம்	 மி்க்	
்வனைகா்	 ஆவைப�டுத்திய	 ெகான்று்லளப	
�யன்�டுத்தி	வருகிறது.
	 இலத்தீன்	 அதைரிக்்காவில்	 இரகாெதந்திர	
�ணியில்	 அைர்த்தப�டட	 சிறீலங்கா	 இரகாணுவத்	
தில்	உயர்	த�காறுபல�	வகித்த	முன்னகாள்	்டடலள	
அதி்காரி	 ஒருவருக்கு	 எதிரகா்ப	 ந�கார்க்குற்ற	 வழ	
க்ல்த்	 ததகாடுப�தற்்கா்,	 2017ஆம்	 ஆணடில்	
ஐரிநெபி	 அலைபபு	 இலத்தீன்	 அதைரிக்்	 ைனித	
உரிலை	 அலைபபு்ளுடன்	 இலைந்து	 �ணி	
யகாற்றியது.
	 பிநரசில்	 ேகாடடு	 நீதிைன்றங்ள்	 நைற்�டி	
வழக்ல்	 விெகாரிக்்	 தைக்கிருக்கும்	 அதி்கார	 வர	
ம்ல�	 உறுதிப�டுத்திய	 அநத	 நேரத்தில்,	 சிலிய	
ேகாடடு	அரசு,	நைற்�டி	வழக்ல்	விெகாரிப�தற்்கா்	
ஒரு	 வழக்குலரஞலர	 நியமித்தது.	 இவவகாறு	
இலத்தீன்	 அதைரிக்்காவில்	 நைற்த்காள்ளப�டட	

முயற்சி்ளின்	 ்காரைைகா்,	 இரகாெதந்திரியகா்	
ைகாறிய	முன்னகாள்	இரகாணுவ	அதி்காரி,	தனது	�காது	
்காபபுக்்கா்	 சிறீலங்காவுக்குப	 தபபிச்	 தெல்ல	
நவணடிய	நிலல	ஏற்�டடது.
  

2019ஆம்	 ஆணடில்,	 அதைரிக்்	 ெடட	 நிறுவனம்	
ஒன்றுடன்	இலைந்து	ந்காடடகா�ய	ரகாெ�க்ெவுக்கு	
எதிரகா்	் லிந�கார்னியகாவில்	ேடட	ஈடடு	வழக்ல்த்	
ததகாடுப�தற்்கா்,	சித்திரவலத	யகால்	இலஙல்யில்	
�காதிக்்ப�டட	�திதனகாரு	தனி	ே�ர்்ளுக்கு	இந்த	
ஐரிநெபி	அலைபபு	உதவி	யளித்தது.	ந்காடடகா�ய	
ேகாடடின்	 அதி�ரகா்த்	 ததரிவு	 தெய்யப�டட	
ந�காது,	 ேகாடடின்	 அதி�ர்	 என்ற	 வல்யில்	 அவர்	
தணடிக்்ப�ட	முடியகாதவர்	என்ற	்காரைத்தினகால்	
நைற்�டி	வழக்கு	தற்்காலி்	ைகா்	வகா�ஸ்	த�றப�ட	
டது.
	 சிறீலங்காவிலிருந்து	ஐேகா	அலைதி	்காக்கும்	
�ணிக்கு	தெல்லும்	இரகாணுவ	வீரர்்லளப	�ரிநெகாதி	
க்கும்	 தெயற்�காடலட	 ஆதரிப�திலும்	 ஐரிநெபி	
முன்னணியில்	 தி்ழ்கிறது.	 இதன்	 ்காரைைகா்	
சிறீலங்காலவச்	 நெர்ந்த	 ஒரு	 ்டடலளயதி்காரி	
ைகாலி	 நதெத்திலிருந்து	 தனது	 தெகாந்த	 ேகாடடுக்கு	
திருபபி	அனுப�ப�டடகார்.
	 நிலலைகாறு்கால	நீதி,	இனங்ளுக்கிலடநய	
யகான	 ேல்லிைக்்ம்,	 �ரி்கார	 நீதி	 ந�கான்ற	 விடய	
ங்ளில்	 யஸ்மின்	 சூக்்கா,	 உல்ளகாவிய	 அளவில்	
நிபுைத்துவம்	 த�ற்றவர்்ளில்	 ஒருவர்	 என்று	
அவருக்்கான	�ன்னகாடடு	ஆதரலவ	தவளி	ப�டுத்	
தும்	அறிக்ல்	 சுடடிக்	 ்காடடுகிறது.	இரு	பபினும்	
தங்ளது	 ேகாடடில்	 நிலலைகாறு்கால	 நீதி	 லயயும்	
த�காறுபபுக்	 கூறலலயும்	 �காதிக்கிறது	 என்று	 சிறீ	

லங்காவின்	 புலனகாய்வு	 அதி்காரிக்கு	 ஆதரவகான	
ெடடத்தரணி்ள்	கூறுகின்றனர்.
	 சூக்்கா	 நைல்	 லவக்்ப�டும்	 குற்றச்ெகாடடு	
க்கு	 எந்தவிதைகான	 அடிப�லடயும்	 கிலடயகாது	
என்�து	ைடடுைன்றி	இவவிடயங்லளச்	சுடடிக்்கா	
டடு�வர்்ளின்	 குரல்்லள	 அடக்குவ	 தன்	 மூலம்	
ைனித	 உரிலை	 ததகாடர்�கான	 விடயங்ளிலிருந்து	
விலகிச்	 தெல்லும்	 நைகாெைகான	 அரசியல்	 நேகாக்்த்	
லதயும்	 இது	 தவளிச்ெத்துக்குக்	 த்காணடு	 வருகி	
றது.	 குற்றமிலழத்தவர்்லளப	 �காது்காக்கும்	 ்லகா	
ச்ெகாரத்லத	 ந�ணிப�காது்காக்்	 விரும்புநவகார்	 வழ	
லையகா்	நைற்த்காள்ளும்	ஒரு	தந்திரைகா்நவ	இது	
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	 ந்காவிட	-19	விவ்காரம்	அதைரிக்்காவுக்கும்,	
சீனகாவுக்குமிலடயிலகான	 நைகாதலல	 ஏற்�டுத்தியு	
ள்ள	நிலலயில்	தற்ந�காது	த்காங	த்காங	விவ்காரம்	
அதலன	நைலும்	சிக்்லகாக்கியுள்ளது.
	 பிரித்தகானியகாவின்	ஆடசியின்	கீழ்	இரு	ந்த	
த்காங	 த்காங	 ேகாடு	 சீனகாவிடம்	 1997ஆம்	 ஆணடு	
ல்யளிக்்ப�டடந�காது	ஒரு	ேகாடு	இரு	நிர்வகா்ம்	
என்ற	ஒப�த்தத்தின்	அடிப�லடயில்	ல்யளிக்்ப	
�டடிருந்தது.	சீனகாவின்	கீழ்	இருக்கும்	இந்த	நிர்வகா	
்ைகானது	 50	 வருடங்ள்	 ைடடுநை	 தெல்லு�டியகா	
னது.	 அதன்	 பின்னர்	 தனிேகாடகா்	 பிரிந்து	 தெல்ல	
த்காங	 த்காங	 உரித்துலடயது.	 எனினும்	 சீனகா	
அதலன	 அனுைதிக்குைகா	 என்ற	 அச்ெம்	 அதைரிக்	
்காவு	க்கு	உணடு.
	 எனினும்	 தகாய்வகானுக்கு	 அணலையில்	
ததன்சீனக்	 ்டலின்	 முக்கிய	 ந்ந்திரப	 புள்ளியில்	
அலைந்துள்ள	த்காங	த்காஙல்	தனிேகாடகா்	ைகாற்று	
வதன்	மூலம்	 சீனகாவின்	த்கால்லலபபுறத்தில்	ஒரு	
அச்சுறுத்தலல	ஏற்�டுத்த	நைற்குல்ம்	விரும்புகின்	
றது.	 எனநவ	தகான்	அஙகு	உள்ள	அலைபபுக்்லள	
ஊக்குவித்து	 தனிேகாடடுக்	 ந்காரிக்ல்லய	 வலுப	
�டுத்தி	வருகின்றன.
	 ஆனகால்	 இந்த	 ே்ர்லவக்	 ்டடுப�டுத்த	
சீனகா	 தனது	 ேடவக்ல்்லள	 ்காலத்திற்கு	 ்காலம்	
இறுக்கி	வந்தகாலும்,	 தற்ந�காது	மி்வும்	தீவிரைகான	
ேடவடிக்ல்யில்	 அது	 இறஙகியுள்ளது.	 அதன்	
தவளிப�காடுதகான்	 ்டந்த	 ைகாதம்	 30	 ஆம்	 ேகாள்	
த்காணடு	 வரப�டட	 புதிய	 �காது்காபபுச்	 ெடடைகா	
கும்.
	 இந்த	 ெடடத்தின்	பிர்காரம்,	பிரிவிலனலய	
ந்காருவது,	 �யங்ரவகாத	 ேடவடிக்ல்்ள்,	 தவளி	
ேகாடு்ளுடன்	 அல்லது	 அலைபபுக்்ளுடன்	 ெடட	
விநரகாத	ததகாடர்பு்லள	ந�ணுவது	என்�ன	தலட	
தெய்யப�டடுள்ளது.
	 சீனகாவின்	 இந்த	 ெடடம்	 அதைரிக்்காவின்	
திடடத்திற்கு	�லத்த	அடியகா்	வீழ்ந்ததகால்	அதைரி	
க்்கா	உட�ட	நைற்குல்ம்	அதி்	சினைலடந்துள்ளன.	
த்காங	 த்காங	 இல்	 ெனேகாய்ம்	 நவணடும்	 என	
குரல்	 த்காடுத்து	 வரும்	 அலைபபுக்்ளும்,	 ்டந்த	
1	 ஆம்	 ேகாள்	 த்காங	 த்காஙகில்	இந்த	 ெடடத்திற்கு	
எதிரகா்	ஆர்ப�காடடத்	லத	நைற்த்காணடிருந்தன.

	 இந்த	ஆர்ப�காடடத்தில்	தனிேகாடடுக்	ந்காரி	
க்ல்க்்கான	 த்காடிலய	 தகாஙகியவர்	 உட�ட	 370	
ந�ர்	ல்து	தெய்யப�டடுள்ளனர்.	சீனகாவின்	புதிய	
ெடடைகானது	 த்காங	 த்காஙகில்	 உள்ளவர்்ளின்	
ேடவடிக்ல்லய	்ண்காணித்து	அவர்்ள்	மீது	 ேட	
வடிக்ல்லய	 நைற்த்காள்வதற்்கான	 உத்தரலவ	

த்காங	 த்காங	 அரசுக்கு	 வழஙகும்	 அதி்காரம்	
த்காணடது.

	 சீனகாவின்	 ேடவடிக்ல்	 என்�து	 ஒரு	 ேகாடு,	
ஒரு	 நிர்வகா்ம்	 என்ற	 அடிப�லடலய	 த்காணடது	
என	அதைரிக்்காவின்	தவளிவிவ்காரச்	 தெயலகாளர்	
லைக்	 த�காம்பிநயகா	 ததரிவித்துள்ளதுடன்,	 இந்த	
ெடடத்லத	ேலடமுலறப�டுத்திய	சீனகா	அதி்காரி்ளு	
டன்	 வர்த்த்	 ேடவடிக்ல்்லள	 நைற்த்காள்ளும்	
த்காஙத்காங	வஙகி்ள்	மீது	ேடவடிக்ல்	எடுக்கும்	
ெடடமூலத்லதயும்	 அதைரிக்்காவின்	 ்காஙகிரஸ்	
ெல�	நிலறநவற்றியுள்ளது.

	 சீனகாவுக்கு	 எதிரகா்	 தனது	 எதிர்பல�	
ததரிவித்த	 பிரித்தகானியகா	 பிரதைர்	 த�காரிஸ்	
நெகான்ென்	 த்காங	 த்காஙகில்	 உள்ள	 3	 மில்லியன்	
பிரித்தகானிய	 ்டவுச்சீடடுள்ள	 ைக்்ளுக்கு	 நிரந்தர	
குடியுரிலை	வழங்வும்	முன்வந்துள்ளகார்.	பிரித்தகா	
னியகா	ைற்றும்	அதைரிக்்காவின்	ேடவடிக்ல்	ததகாட	
ர்பில்	 சினைலடந்துள்ள	 சீனகா,	 தகுந்த	 �திலடி	
வழங்ப�டும்	 என	 எச்ெரித்துள்ளதுடன்	 தனக்கு	
ஆதரவகான	 ேகாடு்லளயும்	 கியூ�கா	 தலலலையில்	
தயகார்�டுத்தியுள்ளது.
	 ஐக்கிய	 ேகாடு்ள்	 ெல�யின்	 ைனித	 உரிலை	
்ள்	 ஆலைக்குழுவில்	 சீனகாவின்	 �காது்காபபுச்	
ெடடத்லத	 ஆதரரித்து	 அறிக்ல்	 தவளியிடடுள்ள	
கியூ�கா,	அதற்கு	ஆதரவகா்	53	ேகாடு்லளயும்	அணி	
திரடடியுள்ளது.	 அதில்	 15	 ஆபிரிக்்	 ேகாடு்ள்	 உள்	
ளன.	பிரித்தகானியகாவின்	சீனகாவுக்கு	எதிரகா்	ேடவடி	
க்ல்க்கு	 ஆதரவகா்	 27	 ேகாடு்நள	 ல்லய	 தூக்கி	
யுள்ளன.	அவற்றில்	�ல	ஐநரகாபபிய	ைற்றும்	ஆசிய	
ேகாடு்ள்.
	 ஐநரகாபபிய	ேகாடு்ளிலும்	�ல	அலர	ைனது	
டன்	 தகான்	 ஆதரவு	 தந்துள்ளதகா்	 அலனத்துல்	
ஊட்ம்	ஒன்று	ததரிவித்துள்ளது.	அதகாவது	்டந்த	5	
வருடங்ளில்	ஆபிரிக்்காவில்	உள்ள	�ல	ேகாடு்லள	

பிரித்தகானியகா	 சீனகாவிடம்	 இழந்துள்ளதகா்	 அது	
நைலும்	ததரிவித்துள்ளது.
	 கியூ�காவின்	 ேடவடிக்ல்	 என்�து	 உல்	
ஒழுஙகில்	ஏற்�டடுள்ள	பிரிவிலனலய	ததளிவகா்க்	
்காடடுகின்ற	 அநதெையம்,	 ஆசியப	 பிரந்தியத்தில்	
ஆயுதப	ந�காடடியிலயயும்	விரிவு�டுத்தியுள்ளது.
	 தனது	�காது்காபபு	தெலவீனத்திற்கு	நைலும்	
270	பில்லியன்	தடகாலர்்லள	ஒதுக்கியுள்ள		அவுஸ்	
திநரலியகா,	 நீணடதூர	 ஏவு்லை்ள்,	 லெ�ர்	 தகாக்	
குதல்	 �காது்காபபு	 த�காறிமுலற்ள்	 என்�வற்லற	
நைம்�டுத்தபந�காவதகா்	 ததரிவித்துள்ள	அவுஸ்தி	
நரலியகாவின்	பிரதைர்	ஸ்த்காட	 தைகாறிென்,	 அதை	
ரிக்்	்டற்�லடயிடம்	இருந்து	்ப�ல்்லள	தகாக்கி	
அழிக்கும்	 200	 நீணடதூர	 ஏவு்லை்லள	 யும்	
த்காள்வனவு	தெய்யப	ந�காவதகா்	ததரிவித்துள்ளகார்.	
அதன்	த�றுைதி	800	மில்லியன்	தடகாலர்்ளகாகும்.
	 அவுஸ்திநரலியகாவின்	 இந்த	 ேடவக்ல்	
என்�து	 இந்திய	 �சுபிக்	 பிரகாந்தியத்தில்	 உருவகாகி	
யுள்ள	 ந�கார்	 �தற்றத்தின்	 அறிகுறியகாகும்	 என	
அவுஸ்திநரலியகா	 நதசிய	 �ல்்லலக்்ழ்த்தின்	
நதசிய	 �காது்காபபு	 ்ல்லூரியின்	 தலலவர்	 நறகாறி	
தைட்வ	ததரிவித்துள்ளகார்.
	 சீனகாவின்	 தற்ந�காலதய	 ேடவடிக்ல்லய	
ததகாடர்ந்து	 த்காங	 த்காஙகில்	 இயஙகி	 வந்த	
3இற்கு	 நைற்�டட	 அலைபபுக்்ள்	 தகாம்	 தைது	
அலைபல�	 ்லலத்துள்ளதகா்	 ததரிவித்துள்ளன.	
இந்த	அலைபபுக்்ள்	தனி	ேகாடடுக்	ந்காரிக்ல்லய	
முன்லவத்து	ெனேகாய்ப	ந�காரகாடடங்லள	நைற்	
த்காணடு	வந்தலவயகாகும்.
	 இதனிலடநய,	 2011ஆம்	 ஆணடு	 வூ்கான்	
ே்ரத்தில்	ஏற்�டட	் லவரத்லத	தனது	் டுலையகான	
ேடவடிக்ல்்ள்	மூலம்	அடக்கிய	தெங	ென்ஜியகாங	
என்�வலர	சீனகா	தற்ந�காது	த்காங	த்காங	இன்	புதிய	
�காது்காபபுத்	துலற	தலலவரகா்	நியமித்துள்ளது.
	 அதகாவது	 சீனகாவுக்கும்	 நைற்குல்த்திற்கும்	
இலடயிலகான	 முரண�காடு்ள்	 ேகாளுக்கு	 ேகாள்	
அதி்ரித்து	 வருவதுடன்,	 உல்	 ஒழுஙகிலும்	
இரு	 தரபபுக்கும்	 ஆதரவகான	 அணி்ள்	 உருவகாகி	
வருகின்றன.	 ஆசியப	 பிரகாந்தியத்லத	 லையைகா்க்	
த்காணடு	 உருவகாகி	 வரும்	 இந்த	 முலனவகாக்்ம்	
ஆசியகா	வில்	உள்ள	�ல	ேகாடு்ளின்	தலலவிதி்லள	
ைகாற்றி	எழுதும்	வல்லலை	த்காணடதகா்நவ	எதிர்	
்காலத்தில்	இருக்்பந�காகின்றது.
	 அஙகு	 ஒரு	 அலைதி	 ஏற்�டுவது	 என்�து	
விலரவில்	ெகாத்தியைற்றது	என்�லதநய	அணலைய	
ெம்�வங்ள்	எடுத்துக்்காடடுகின்றன.	அதற்கு	சிறந்த	
ைற்றுதைகாரு	 உதகாரைைகா்நவ	 இந்தியகாவுக்கும்	 -	
சீனகாவுக்கும்	 இலடயில்	 இடம்த�ற்ற	 அணலைய	
நைகாதல்்ளும்	அலைந்திருந்தன.
	 எனநவ	 சிறீலங்கா	 அரசின்	 நிலலயும்	
ஒரு	 மி்வும்	 தேருக்்டியகான	 ்டடத்திற்குள்தகான்	
எதிர்்காலத்தில்	 தள்ளப�டும்	 ெகாத்தியங்ள்	 உள்	
ளன.	 அதன்	 விலளவு்ள்	 என்ன	 என்�லத	 தமிழ்	
தரபபுக்்ள்	 ேன்கு	 ஆய்வு	 தெய்து	 அதற்கு	 ஏற்�	
தம்லை	 தயகார்ப�டுத்துவது	 தற்ந�காலதய	 நதலவ	
யகாகின்றது.
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ஏற்்னநவ	 ஆக்கிரமிக்்ப�டடிருக்கும்	 நைற்	
குக்	 ்லரயின்	 சில	 �குதி்லள	 தைது	 ேகாடடு	

டன்	 உத்திநயகா்பூர்வைகா்	 இலைப�தற்கு	 ஏற்	
்னநவ	 இஸ்நரல்	 அரசு	 திடடமிடடிருந்தது.	 �ல	
தரபபினரகாலும்	விைர்சிக்்ப�டட	இச்	தெயற்�காடு	
்லள	 ்டந்த	 புதன்கிழலைநய	 ஆரம்பிப�தற்கு	
தற்ந�காலதய	 கூடடணி	 அரசு	 தீர்ைகானித்திருந்தது.	
இருபபினும்	நைற்�டி	தெயற்�காடு்ள்	�ற்றிய	அறி	
விபபு	 தற்ந�காலதக்கு	 நைற்த்காள்ளப�ட	 ைகாட	
டகாது	 என	அந்ேகாடடின்	 தவளிவிவ்கார	 அலைச்ெர்	
அணலையில்	ததரிவித்திருக்கிறகார்.
	 இந்த	இலைபபுத்	திடடங்ள்	ததகாடர்�கா்	
அதைரிக்்காவுடன்	தைது	அரசு	நைற்த்காணடு	வரும்	
ந�ச்சுவகார்த்லத்ள்	 எதிர்வருகின்ற	 ேகாட்ளில்	
ததகாடர்ந்து	ேலடத�றும்	என்று	இஸ்நரல்	ேகாடடின்	
பிரதை	 ைந்திரி	 தேத்தன்யகாகு	 அறிவித்ததற்கு	 அடு	
த்த	 ேகாள்	 இச்தெய்தி	 தவளியிடப�டடுள்ளது.	 ெர்ச்	
லெக்குரிய	இந்த	விடயம்	ததகாடர்�கான	விவகாதத்லத	
யூலல	 முதலகாம்	 தி்திநய	 ஆரம்பிப�தற்கு	 தேத்	
தன்யகாகு	 ஏற்்னநவ	 ேகாள்	 குறித்திருந்தகார்.	 அடுத்	
தடுத்து	 ேலடத�ற்ற	 மூன்று	 நதர்தல்்ள்	 எந்த	
முடிவு்லளயும்	 த்காடுக்்காத	 சூழலில்,	 தேத்தன்	
யகாகுவின்	வலதுெகாரி	லிக்குட	 ்டசியுடன்	இலை	
ந்து	 ஆடசியலைத்த	 ைத்திய	 நீலம்	 தவள்லளக்	
்டசியின்	 உறுபபினரகான	 அஷ்த்னகாசி,	 இஸ்நர	
லின்	 இரகாணுவ	 வகாதனகாலியில்	 இலதத்	 ததரி	
வித்தகார்.
	 நேர்்காைலல	நைற்த்காணடவரகால்	ததகாடு	
க்்ப�டட	 ஏலனய	வினகாக்்ளுக்்கான	 �தில்்லள	
தேத்தன்யகாகுலவ	வழஙகுைகாறு	அஷ்த்னகாசி	�ணி	
த்ததிலிருந்து,	 �காலஸ்தீனர்்ளகாலும்	 �ன்னகாடடு	
ெமூ்த்தகாலும்	 மி்க்	 ்டுலையகா்	 எதிர்க்்ப�டும்	
ஒருதலலப�டெைகான	 இந்த	 ே்ர்வுக்்கான	 உரிய	
நேரம்	ததகாடர்பில்	கூடடணியில்	பிளவு்ள்	ஏற்�டு	
வதற்்கான	அறிகுறி்ள்	ததன்�டுகின்றன.
	 தற்ந�காலதய	 த்காநரகானகா	 லவரஸ்	 தேருக்	
்டி	் டடுப�காடடுக்குள்	த்காணடு	வரப�டும்	வலர	
க்கும்	இந்த	இலைபபு	தகாைதிக்்ப�ட	நவணடும்	
என்று	 �காது்காபபு	 அலைச்ெரும்	 இரணடு	 வருட	
ங்ளுக்குப	பின்னர்	பிரதை	ைந்திரிப	�தவி	லய	ஏற்்	
விரும்பு�வருைகான	த�னி	்கான்டஸ்	ததரிவித்தகார்.	
கூடடணியில்	எடடப�டட	உடன்�கா	டடுக்்லைய	
நீலம்	தவள்லளக்	் டசியின்	தலலவரகான	் கான்டஸ்,	
2021ஆம்	ஆணடு	ேவம்�ர்	ைகாதத்தில்	பிரதை	ைந்திரி	
க்்கான	த�காறுபல�	ஏற்்	விருக்கிறகார்.
	 இருபபினும்,	தெருெநலம்	ே்ருக்கு	தவளி	
நயயுள்ள	 புறே்ர்ப	 �குதியில்	 அலைந்துள்ள	 ஒரு	
ெடடவிநரகாத	குடியிருபல�யகாவது	இலைப�தன்	
மூலம்	ஒரு	அலடயகாள	ரீதியகான	இலைபல�	எதிர்	
வரும்	 ேகாட்ளில்	 தேத்தன்யகாகு	 அறிவிக்்க்கூடும்	
என்று	இஸ்நரல்	ஊட்ச்	தெய்தி்ள்	கூறுகின்றன.

ஆக்கிரமிபன� க�லும் உறுதிப�டுத்துதல்
	 இது	இப�டியிருக்்,	குறிபபிடட	திடடத்து	
க்கு	தங்ள்	எதிர்பல�த்	ததரிவிப�தற்்கா்	�காலஸ்	
தீனர்்ள்	 ்காஸகா	 ே்ரத்தில்	 ஒரு	 ஆர்ப�காடடத்லத	
நைற்த்காள்வதற்்கா்	ஒன்று	திரள்வலதயும்	அன்று	
ைகாலல	நைற்குக்	்லரயில்	ஊர்வலங்லள	ேடத்தத்	
திடடமிடடிருப�லதயும்	அவதகானிக்்	முடிகிறது.
	 �காலஸ்தீன	உத்திநயகா்த்தர்்லளப	த�காறு	
த்த	வலரயில்	“இலைபபு	என்ற	விடயம்	�டிப�டி	
யகா்	 ஏற்�டடகாதலன்ன,	 அல்லது	 வகாரங்ள்	
ைகாதங்ளகா்த்	 தகாைதப�டுத்தப�டடகாதலன்ன,	
அது	 நிச்ெயைகா்	 ேடக்கும்	 ஒரு	 விடயம்”	 என்று	
றைல்லகா	 என்று	 அலழக்்ப�டும்	 �காலஸ்	 தீன	
அதி்கார	 பீடத்திலிருந்து,	 அல்ெசீரகாவின்	 தெய்தி	
யகாளரகான	 நீடகா	 இபரகாஹிம்	 கூறினகார்.	 இஸ்நரல்	
நைற்த்காள்ளும்	 ஆக்கிரமிபல�	 நைலும்	 உறுதிப	

�டுத்தி	 அதலன	 நிறுவனையப�டுத்தும்	 தெயற்	
�காடடில்	 இது	 இன்தனகாரு	 �டி	 என்று	 அவர்்ள்	
ததரிவித்தனர்.

	 ‘ைத்திய	கிழக்குத்	திடடம்’	என்று	தடகானகா	
ல்ட	 ரம்பினகால்	 அலழக்்ப�டும்	 திடடத்துடன்	
இலைந்து	 தெல்லும்	 இச்தெயற்�காடலட,	 ்டந்த	
புதன்கிழலைநய	 ஆரம்பிப�தற்கு	 தேத்தன்யகாகு	
மி்வும்	 ஆர்வைகா்	 இருந்தகார்.	 ெனவரி	 ைகாதத்தின்	
இறுதிப	�குதியில்	அறிவிக்்ப�டடு,	�காலஸ்தீனர்	
்ளகால்	 எதிர்க்்ப�டும்	 இத்திடடம்,	 �ன்னகாடடுச்	
ெடடத்தில்	‘ெடட	விநரகாதைகானலவ’	என்று	்ருதப	
�டுகின்ற	நைற்குக்்லரயில்	உள்ள	யூத	குடிநயற்ற	
ங்லளயும்	 ஏலனய	 பிரநதெங்லளயும்	 இஸ்நர	
லுடன்	இலைப�தற்்கான	ஒரு	�காலதலயத்	திறந்தி	
ருக்கிறது.	 �காலஸ்தீனத்தில்	 ஆங்காஙந்	 இருக்	
கின்ற	 ஒரு	 சில	 �குதி்லள	 இலைத்து,	 இரகாணு	
வப	 பிரென்னம்	 அற்ற	 ஒரு	 �காலஸ்தீன	 நதெத்லத	
உருவகாக்குவது	 நைற்�டி	 திடடத்தின்	 ஒரு	 �குதி	
யகாகும்.
	 மி்	நீணட	்காலைகா்	நிறுத்தி	லவக்்ப�ட	
டிருக்கின்ற	 இஸ்நரல்	 ேகாடடுடனகான	 ந�ச்சுவகார்த்	
லதலய	 மீளவும்	 புதுபபிப�தற்குத்	 தகாம்	 தயகாரகா்	
இருப�தகா்	அறிவிக்கும்	�காலஸ்தீனத்	தலலவர்்ள்,	
தடகானகால்	 ரம்ப	முன்தைகாழிந்திருக்கும்	விடயங்	
ளின்	 அடிப�லடயில்	 தகாம்	 ந�ெத்	 தயகாரில்லல	
எனத்	ததரிவித்திருக்கிறகார்்ள்.

“அதைரிக்்காவும்	 இஸ்நரலும்	 இலைந்து	 தற்	
ந�காது	 தயகாரித்திருக்கும்	 திடடத்லதப	 �ற்றிய	
ந�ச்சுவகார்த்லத	 ேலடத�றும்	 நைலெயில்	 நிச்ெ	
யைகா்	 ேகாங்ள்	இருக்்	 ைகாடநடகாம்”	 என்று	 �கால	
ஸ்தீன	 விடுதலல	 இயக்்த்தின்	 நிலறநவற்றுக்	
குழுவின்	தெயலகாளர்	ேகாய்ைகான	ெகாதயப	எதர்காட	
ததரிவித்தகார்.	 “தேத்தன்யகாகு	 முன்லவக்கும்	 இத்	
திடடம்	 ெைகாதகானத்துக்்கான	 ஒரு	 திடடம்	 அல்ல.	
ைகாறகா்	 இது	 ஒரு	 இலைபபுத்	 திடடம்,	 இது	 நிற	
தவறித்	தன்லைலயக்	த்காணடது.	இப�டிப�டட	
எந்தப	 ந�ச்சுவகார்த்லதயிலும்	 ேகாங்ள்	 ்லந்து	
த்காள்ள	 ைகாடநடகாம்”	 என	 அவர்	 நைலும்	
ததரிவித்தகார்.
	 நைற்குக்	 ்லரப	 �குதிலய	 இஸ்நரலுடன்	
இலைப�து	ஒரு	ந�கார்ப	பிர்டனத்துக்கு	இலை	
யகானது	 என	 முற்றுல்யிடப�டடிருக்கும்	 ்காஸகா	

பிரநதெத்தில்	நிர்வகா்த்லத	நைற்த்காள்ளும்	ெைகா	
ஸ்	ததரிவித்திருக்கிறது.
	 குறிபபிடட	நைற்குக்	் லரப	பிரநதெங்லள	
இஸ்நரலுடன்	 இலைக்கும்	 இத்திடடத்தின்	 ்கார	
ைைகா்	 �காலஸ்தீன	 ைக்்ள்,	 தங்ளது	 மி்	 முக்	
கியைகான	 விவெகாய	 நிலங்லளயும்	 விநெடைகா்	
நெகார்தகான்	�ள்ளத்தகாக்குப	பிரநதெத்லத	உள்ளடக்	
கிய	தங்ளது	நீர்	வளங்லளயும்	முற்றகா்	இழக்கும்	
நிலலக்குத்	 தள்ளப�டுவகார்்ள்.	அத்நதகாடு	 ெைகாதகா	
னத்துக்்கான	 நிலம்	 என்னும்	 அடிப�லட	 லயக்	
த்காணடு	 அரபு	 -	 இஸ்நரல்	 முரண	 �காடடுக்்கான	
தீர்வகா்	முன்லவக்்ப�டுகின்ற	இரு	நதெக்	த்காள்	
ல்யின்	ெகாத்தியத்	தன்லைலயயும்	இது	முற்றகா்நவ	
அழித்து	விடும்.
	 அநத	 நவலளயில்,	 நைற்குக்்லரயில்	
்டந்த	 �ல	 வருடங்ளகா்	 உணலையில்	 ேடந்து	
த்காணடிருக்கும்	விடயங்லளப	�கார்க்கும்	ந�காது	
இலைபபு	 என்�து	 ஏற்்னநவ	 ேடந்து	 விடட	
ஒரு	 விடயத்லத	 ந�ச்ெளவில்	 அறிவிக்கும்	 ஒரு	
விடயம்	ைடடுநை	என்று	�காலஸ்தீனர்்ளில்	�லர்	
வகாதிடுகின்றனர்.
	 ்டந்த	 சில	 வருடங்ளகா்	 ேலடத�ற்று	
வருகின்ற	 அதி்ரிக்்ப�டட	 குடியிருபபுக்	 ்டடு	
ைகானங்ளும்	 அநத	 நவலளயில்	 ‘யூத	 குடிநய	
றி்ளுக்கு	 ைகாத்திரம்’	 என	 வலரயறுக்்ப�டடு	
இஸ்நரல்	 ேகாடடுடன்	 இலைக்கும்	 நேகாக்குடன்	
ஏற்�டுத்தப�டட	வீதி்ளும்	ஆங்காஙந்	ஒன்நறகா	
தடகான்று	 ததகாடர்ச்சியற்ற	 விதத்தில்	 உருவகாக்்ப	
�டட	 ைகாே்ரங்ள்,	 ே்ரங்ள்,	 கிரகாைங்ள்	 என்�	
வற்லற	�காலஸ்தீனத்தில்	நதகாற்று	வித்திருக்கிறது.
	 இலைபபுக்கு	எதிரகா்	எழும்	�ன்னகாடடுச்	
ெமூ்த்தின்	 குரல்்ள்	 ‘தடகானகால்ட	 ரம்ப’	 திடடத்	
தின்	 ஒரு	 �குதியகான	 உடனடி	 இலைபபுக்கு	
அதைரிக்்கா	தனது	ைலறமு்	ஆதரலவ	அளித்துள்ள	
ந�காதிலும்,	 �ன்னகாடடு	 ெமூ்த்தின்	த�ரும்	�குதி	
இந்த	 இலைபபுக்கு	 முற்றிலும்	 எதிரகா்க்	 குரல்	
த்காடுத்திருக்கிறது.

	 இஸ்நரல்	அரசினகால்	திடடமிடப�டடுள்ள	
இந்த	இலைபபு,	�ன்னகாடடுச்	ெடடத்லத	மீறுவது	
ைடடுைன்றி,	 இஸ்நரல்	 நதெத்துக்கு	 அருகில்	 ஒரு	
சுதந்திர	 �காலஸ்தீன	 நதெத்லத	 தகாபிக்கும்	 ெகாத்தி	
யத்லத	ந்ள்விக்குறிக்குள்ளகாக்கும்	என்றும்	ஐக்கிய	
ேகாடு்ள்	தெயலகாளர்	ேகாய்ம்,	ஐநரகாபபிய	ஒன்றியம்,	
முக்கிய	அரபு	ேகாடு்ள்	ஆகிநயகார்	ஒருமித்துக்	குரல்	
த்காடுத்துள்ளனர்.
	 இலைபபு	 ஒரு	 ‘மி்ப	 �காரிய	 ஒரு	 நைகாத	
லலத்’	 தூணடிவிடும்	 என்று	 இஸ்நரலுடன்	
இரகாெதந்திர	 உறவு்லளப	 ந�ணுகின்ற	 இரு	
அரபு	 ேகாடு்ளில்	ஒன்றகான	 நெகார்தகான்	 எச்ெரித்திரு	
ப�நதகாடு	அப�டி	இலைபபு	 ேலடத�றும்	�டெ	
த்தில்	இஸ்நரலுடன்	 1994ஆம்	ஆணடில்	 தகாம்	 ஏற்	
�டுத்திய	 ெைகாதகான	 ஒப�ந்லத	 மீள்�ரிசீலலன	
தெய்ய	 நவணடிய	 சூழல்	 உருவகா்லகாம்	 எனவும்	
அறிவித்திருக்கிறது.
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இன்றுவலர	உல்ளகாவிய	ந்காவிட	
-19	ததகாற்று	ஏறுமு்ைகா்நவ	் காைப	
�டுவதுடன்	 ேகாதளகான்றுக்கு	
சுைகார்	 இரணடு	 இலடெம்	 நேகாயகா	
ளரும்,	 5000	 வலரயகான	 இறபபு	
்ளும்	 இடம்த�ற்றுக்	 த்காணடிரு	

க்கின்றன.	ந்காவிட-19	நேகாயகானது	எவவகாறு	ைனித	
வகாழ்வின்	 �ருவங்லளயும்	 வகாழ்வியல்	 நதலவ	
்ளில்,	உைவு,	உலட,	உலறயுள்	என்�வற்றின்மீது	
எவவகாறகான	 தகாக்்ங்லள	 எதிர்வரும்	 ஆணடு	
்ளில்	 ஏற்�டுத்தும்	 என்�து	 ததகாடர்�கா்	 முன்	
லனய	 ்டடுலரயில்	 �கார்த்திருந்	 நதகாம்.	 அந்த	
வல்யில்	 ைனித	 வகாழ்வின்	 அடிப�லட	 நதலவ	
்ளுடன்	 கூடிய	 வகாழ்வியல்	 நதலவ்ளகான	 சு்கா	
தகாரம்,	 ்ல்வி,	 விலளயகாடடு,	 என்�வற்லற	 உல்	
ளகாவிய	 ந்காவிட	 -19	 ததகாற்றும்	 ததகாடர்	 �ரம்	
�லும்	எவவல்யில்	�காதிக்கும்	என்�லதயும்	அத்	
தகாக்்த்தில்	 இருந்து	 எவவகாறு	 மீளலகாம்	 எனவும்	
இப�கா்த்தில்	�கார்பந�காம்.

சுகாதாரம்

	 உல்ளகாவிய	 ந்காவிட	 -	 19	 நேகாய்	 ததகாற்று	 என்	
�து	 ைனித	 ெமூ்த்லத	 ஆடடி	 லவக்கும்	 ஓர்	 சு்கா	
தகாரம்	 ெகார்ந்த	 தேருக்்டியகாகும்.	 எனநவ	 ைனித	
வகாழ்வியல்	 நதலவ்ளில்	 ஒன்றகான	 சு்காதகார	
நெலவ்லள	இந்நேகாய்	தேருக்்டிக்கு	உள்	ளகாக்கி	
யிருப�து	 ்ணகூடு.	 இந்நேகாய்	 சு்காதகார	 நெலவ	
்ளின்	 நைல்	 ஏற்�டுத்தியிருக்கும்	 தேருக்்டி்ள்	
என்�து	 மி்ச்	 ெகாதகாரைைகானதல்ல.	 சு்காதகார	
நெலவ்ளின்	 ஆளணி	 இழபபு	 இதில்	 முக்கிய	
ைகானது.	 தற்ந�காலதய	 சூழ்நிலலயில்	 ெரகாெரி	
7%	 ைகான	 நேகாயகாளர்்ள்	 சு்காதகார	 நெலவ்ள்	
வழஙகும்	 ஆளணியினரகா்	 இருப�தகா்	 ெர்வநதெ	
தகாதியர்	 ெங்ம்	 ்ணிபபிடுகிறது.	 இவவீதைகானது	
ேகாடடுக்கு	 ேகாடு	 நவறு�டட	 ந�காதும்	 ெூன்	 ைகாத	
இறுதி	 வலரயகான	 சு்காதகார	 நெலவயகாளர்்ளுக்கு	
ஏற்�டட	ஒடடுதைகாத்த	ததகாற்றுக்்ள்	700,000இற்கு	
நைல்	 என	 ்ைக்கிடப�டுகிறது.	 இவர்்ளில்	
சுைகார்	 7000	 ந�ர்வலர	 உயிரிழந்திருக்்லகாம்	 என	
்ைக்கிடப�டுகிறது.	 இவற்றுக்கு	 நைலகா்	 இத்	
துலற	 ெகார்ந்த	 �ணியகாளர்்ள்	 �ணிக்கு	 திரும்�	
முடியகாலை,	 விடுபபில்	 தெல்லுதல்,	 பிற	 நேகாய்்	
ளின்	தகாக்்ம்	அல்லது	வயது	மூபபு,	்ர்ப�ம்,	�யம்	
ந�கான்ற	 ்காரைங்ளகால்	 �ணிக்கு	 ெமு்ம்	 தர	
முடியகாத	அல்லது	வர	விரும்�காத	�ணியகாளர்்ளின்	
எணணிக்ல்யும்	 சு்காதகார	 நெலவ்லள	 �காதித்து	
ள்ளது.	இது	ஆளணி	�ற்றகாக்குலறயகால்	தடுைகாறும்	
வளர்மு்	ேகாடு்ளில்	மி்பத�ரும்	தேருக்்டி்லள	
உருவகாக்கி	வருகிறது.
	 ந்காவிட	-	19	இன்	தகாக்்ம்	சு்காதகார	நெலவ	
்ளின்	 ்டடலைபபு	 வெதி்லளயும்	 த�ருைளவு	
�காதித்துள்ளது	 இன்னுதைகாரு	 ்வனிக்்தக்்	 விட	
யைகாகும்.	 இந்நேகாய்	 �ரகாைரிபபுக்்கா்	 த�ருைளவு	
லவத்தியெகாலல்ள்	 தனிலைப�டுத்தும்	 நிலலய	
ங்ளகா்	 �யன்�டுத்தப	 �டுவதகால்,	 இவ	 லவத்	
திய	 ெகாலல்ளின்	 அலனத்து	 வளங்ளும்	 ந்காவி	
ட	 -	 19	 நேகாய்	 �ரகாைரிபபுக்்கா்	 �யன்�டுத்தப	

�டுகிறது.	 இதனகால்	 பிற	 நேகாய்்ளுக்்கான	 சிகிச்	
லெ்ள்	 குறிப�கா்	 நதர்ந்ததடுக்்ப�டட	 ெத்திர	
சிகிச்லெ்ள்,	 நீணட்கால	 நேகாய்்ளுக்்கான	 �ரகாை	
ரிபபு,	 தகாய்	 நெய்	 ேலன்	 பிரிவு்ள்	 என்�வற்றின்	
தெயற்�காடு்ள்	 �காதிக்்ப�டுகிறது.	 இந்நேகாய்்ள்	
அல்லது	உடல்	நிலல	�ரகாைரிபபு்ள்	குலறவலட	
வதகால்	 ஏற்�டக்கூடிய	 விலளவு்ளும்,	 இழபபு	
்ளும்	ைனித	வகாழ்வியலில்	மி்	நீணட	்காலத்	திற்கு	
தகாக்்ங்லள	 தெலுத்தும்	 என்�தும்	 ைருத்துவத்	
துலறயின்	இன்தனகாரு	ெவகாலகா்	உள்ளது.	
	 நைலும்,	 சு்காதகார	 நெலவ்ளுக்்கான	 �காதீ	
டடின்	த�ரும்�குதி	ந்காவிட	 -	 19	 தடுபபு,	இனங	
்காைல்,	 சிகிச்லெ,	 சிகிச்லெயின்	 பின்னகான	 �ரகாை	
ரிபபு	என்�வற்றுக்கு	தெலவிடப�ட	நவணடியிரு	
ப�தகால்,	 ஏலனய	 சு்காதகார	 நெலவ்ள்	 முற்றகா்	
ல்விடப�ட	 நவணடிய	 நிலலக்கு	 தள்ளப�டுகி	
ன்றன.	இவவகாநற	ைருந்து்ள்,	ைருத்துவப	த�காருட	
்ளின்	 உற்�த்தியும்,	விநிநயகா்மும்	 ந்காவிட	 -	 19	
ஐநய	 முன்னுரிலையகா்	 த்காணடு	 முன்தனடு	
க்்ப�டுவதகாலும்,	உற்�த்தித்	திறன்	வீழ்ச்சி	அலடந்	
திருப�தகாலும்	 ஏலனய	 நேகாய்்ளுக்்கான	 ைருந்து	
்ளுக்கும்,	 ைருத்துவ	 த�காருட்ளுக்குைகான	 தடடு	
ப�காடு	என்�தும்	சில	்காலம்	ததகாடரநவ	தெய்யும்.	
இந்நிலல	வளர்மு்	ேகாடு்ளில்	த�ரும்	தகாக்்த்லத	
ஏற்�டு	த்தும்	என	எதிர்�கார்க்்லகாம்.
	 அந்த	வல்யில்	ைனித	வகாழ்வில்	 சு்காதகார	
நெலவ்ள்	மீதளழுச்சி	த�ற	குலறந்தது	இன்னும்	
ஐந்து	ஆணடு்ள்	தெல்லலகாம்.
	 இந்நிலலயில்	இருந்து	மீள	ைக்்ளிலடநய	
யகான	 உரிய	 விழிபபுைர்வும்,	 தற்்காபபு	 ேடவடிக்	
ல்்ளும்,	 ெமூ்	 இலடதவளி	 ந�ைலும்	 ெமூ்	
த�காறுபபுைர்வுடனகான	 தெயற்�காடு்ளும்	 உட	
னடி	 நதலவயகாகிறது.	அநதநவலள	 ந்காவிட	 -	 19	
நேகாய்க்த்திரகான	 தடுபபு	 ைருந்து்லளயும்,	 சிகி	
ச்லெ	 ைருந்து்லளயும்	 விலரவகா்	 ்ணடுபிடிக்்	
நவணடியது	 ைருத்துவ	 விஞ்ஞகான	 உலகின்	 முத	
ன்லை	�ணியகா்	உள்ளது.

கல்வி

	 ந்காவிட	-	19	இன்	தகாக்்ம்	ைனித	வகாழ்வின்	
்ல்வி	 நதலவ்லள	 ்டந்த	 மூன்று	 ைகாதங்ளில்	
முற்றகா்	 �காதித்து	 வந்தது	 தவளிப�லடயகான	
ஒன்று.	 யுதனஸ்ந்காவின்	 ்ணிபபீடடின்	 �டி	 உல	
த்ஙகும்	 194	 ேகாடு்லள	 நெர்ந்த	 ்ல்வி	 நிலல	
யங்ள்	முற்றகா்	மூடப�டடதனகால்	ஏபரல்	முதல்	
1.5	 பில்லியனிற்கு	 நைலகான	 ைகாைவர்்ள்	 �காதிக்	
்ப�டடிருந்தனர்.	 இந்நிலலயகானது	 ெூன்	 30ஆம்	
தி்தியளவில்	 குலறவலடந்து	 111	 ேகாடு்லள	
நெர்ந்த	ஒரு	பில்லியனுக்கு	நைற்�டட	ைகாைவர்்ள்	
இன்னமும்	 ்ல்விலய	 ததகாடர	 முடியகாத	 நிலல	
்காைப�டுகிறது.	 ததகாடரும்	 நேகாயின்	 தகாக்்ம்	
இவவருட	இறுதி	வலர	இநத	நிலலயில்	50%	ைகான	
ைகாைவர்்ளின்	 ்ல்விலய	 �காதிக்்நவ	 தெய்யும்	
என	 ்ணிபபிடப�டுகிறது.	 இந்த	 ்ல்வித்துலற	
முடக்்ம்,	ெமூ்	முடக்்ம்	என்�ன	ைகாைவர்்ளின்	

உளவியலிலும்,	 தன்னம்பிக்ல்யிலும்	 தெயலூக்	
்த்திலும்	 தகாக்்த்லத	 ஏற்�டுத்துவதுடன்	 வறிய	
ைகாைவர்்ளின்	் ல்வி	இலட	வில்லலயும்	அதி்ரி	
க்கும்	என்�து	 ்ல்வியியலகாளர்்ளின்	்வலலயகா்	
உள்ளது.	 ்ல்வியின்	 மீதகான	 தகாக்்ம்	 கிடடத்தடட	
ஒரு	 ்ல்வியகாணலட	 முழுலையகா்	 �காதிக்கும்	
ந�காது	இத்ததகாற்றின்	பின்	விலளவு்ள்	�ல்நவறு	
வல்்ளில்,	ததகாழில்	த்காள்நவகாலரயும்,	ததகாழில்	
நதடுநவகாலரயும்	 ததகாழிற்றுலற்லளயும்,	 த�காரு	
ளகா	தகாரத்லதயும்	�காதிக்கும்	என்றகால்	மில்யகா்காது.
	 ்ல்வித்துலறலய	 த�காறுத்தவலர	 இன்	
லறய	ேவீன	ததகாலல	தூர	இலையவழி	்ற்பித்தல்	
முலற்ள்	 ஓரளவுக்கு	 அறிவியல்	 ெகார்ந்த	 விடயங	
்லள	 ்ற்பிக்்வும்,	 தெயன்முலற	 விளக்்ங்லள	
வழங்வும்	 ஏதுவகா்	 அலைந்துள்ளலை	 அபிவிரு	
த்தியலடந்த	 ேகாடு்ளில்	 த�ரும்	 தகாக்்த்லத	 ஏற்	
�டுத்தகா	 விடடகாலும்.	 வறிய	 ேகாடு்ளில்,	 பின்	
தஙகிய	 கிரகாைங்ளில்	 வசிக்கும்	 ைகாை	 வர்	 ்ள்	
முற்று	 முழுதகா்	 �காதிக்்ப�டும்	 நிலல	 ்காைப	
�டுகிறது.	எனநவ	கிரகாைங்ள்	நதகா	றும்	இலைய	
வழி	 அல்லது	 ததகாலலக்்காடசி	 ்ற்பித்தல்	 முலற	
்லள	 முன்தனடுப�நத	 இன்றுள்ள	 த�ரிய	 ெவகா	
லகா்	 உள்ளது.	 வகாழ்வில்	 பின்தஙகி	 நிற்கின்ற	
கிரகாைங்லள	 நைலும்	 தேருக்்டிக்கு	 உள்ளகாக்கி	
யிருக்கும்	 இந்நிலலலய	 ைகாற்றியலைக்்	 கிரகாை	
ைடட	 ெமூ்	 அலைபபு்ளும்,	 ததகாணடர்்ளும்	
முன்வர	நவணடியது	இன்லறய	்காலத்தின்	நதலவ	
யகாகிறது.

வினையாட்டு
	 ைனித	 வகாழ்வியலில்	 விலளயகாடடும்	
இன்றியலையகாத	ஒன்றகா்நவ	தி்ழ்ந்து	வருகிறது.	
சிறுவர்	 முதல்	 முதிநயகார்	 வலர	 விலளயகாடடு	
என்�து	பிரிக்்	முடியகாத	ஒன்றகா்நவ	இருக்கிறது.	
விலளயகாடடகானது	 இலளஞர்்ளதும்,	 த�ண்	
ளதும்	 ெமூ்,	 த�காருளகாதகார	 நைம்�கா	 டடிற்கும்	
ெமூ்	அலடயகாளங்லள	 	 ந�ணுவதற்குைகான	ஓர்	
�காலதயகா்	 தி்ழ்கிறது	 என்றகால்	 அது	 மில்யகா	
்காது.	 குறிப�கா்	 வளர்மு்	 ேகாடு	 ்ளுக்கும்	 அவற்	
றின்	 இலளநயகாருக்கும்	 வகாய்பபு்லளயும்,	 ஓர்	
அலடயகாளத்லதயும்	 த்காடுப�தகா்	 விலள	 யகாட	
டுத்துலற	 உள்ளது.	 அது	 ைடடுைன்றி	 வருடந்	
நதகாறும்	 விலளயகாடடுத்துலற	 ல்யகாளும்	 நிதி	
வளைகானது	 கிடடத்தடட	 800	 பில்லியன்	 தடகாலர்	
்ள்	 என	 ைதிபபிடப�டுகிறது.	 இந்நிலலயில்	
இருவருக்கு	 நைற்�டட	 குழுக்்ளகா்வும்,	 அநே்	
�கார்லவயகாளர்்லளயும்	 த்காணநட	 இயஙகும்	

விலளயகாடடுத்	 துலறயகானது	 ந்காவிட-	 19	 உல்	
ளகாவிய	 ததகாற்று	 தடுபபிற்்கான	 ெமூ்	 இலட	
தவளி	 ந�ைல்	 மூலம்	 முற்றகா்	 முடஙகிப	
ந�காயுள்ளது.	 இத்துலற	 ெகார்ந்து	 தம்	 வகாழ்லவ	
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யின்	தவிெகாளர்	நயகா.ரெனி	ததரிவித்தகார்.
	 இநதந�கான்று	 இந்த	 ைலலக்கு	 சுைகார்	
200	 மீற்றர்	 தூரத்தில்	 �டலக்்ல்லடி	 ேகாரகாயைன்	
ஆலயம்	 உள்ளது.	 இந்த	 ஆலயம்	 ததகாடர்பிலும்	
ஆய்வு்ள்	 தெய்யப�ட	 நவணடிய	 நதலவயுள்ள.	
தற்ந�காது	 இந்த	 ஆலயத்தில்	 ேகாரகாயை	 வழி�காடு	
்ள்	 முன்தனடுக்்ப�டுகின்ற	 ந�காதிலும்,	 இந்த	
வழி	 �காடு	 சுைகார்	 100	 வருடத்திற்குள்நளநய	முன்	
தனடுக்்ப�டடதகா்வும்	 அதற்கு	 முன்னர்	 இஙகு	
கிரகாமிய	வழி�காடு்ள்	முன்தனடுக்்ப�டடு	வந்த	
தகா்வும்	 அப�குதிலய	 நெர்ந்த	 ைக்்ள்	 ததரிவிக்	
கின்றனர்.

	 குறித்த	 ஆலயத்தின்	 மூலமூர்த்தியகா்	 இந்த	
�குதியில்	 ஆதியகா்	 வழி�டட	 ்ருங்ல்	 இஙகு	
்காைப�டுகிறது.	 இந்த	 ஆலயம்	 இன்று	 த�ரிய	
ஆலயைகா்	 கும்�காபிநெ்ம்	 ்ணடுள்ள	 நிலலயில்,	
இந்த	 ஆலயத்தில்	 ேகா்ர்	 வழி�டடுவந்த	 ேகா்	
�காம்பு	 த�காறிக்்ப�டட	 ்ல்	 ஆலயத்தின்	
பின்புறைகா்வுள்ள	 ைரத்திற்கு	 கீழ்	 ்வனிப�காரற்ற	
நிலலயில்	லவக்்ப�டடுள்ளது.	ைணிேகா்ன்	என்ற	
த�யர்	த�காறிக்்ப�டட	இந்த	்ல்லில்	ஐந்து	தலல	

ேகா்மும்	இரணடு	நவலும்	்காடடப�டடுள்ளது.

	 இதுந�கான்ற	தமிழரின்	பூர்வீ்	வகாழ்விடம்	
�ற்றிய	 ஆய்வு்லள	 விலரந்து	 நைற்த்காணடு	
அவற்லற	 தவளியுலகுக்கு	 த்காணடுவர	 நவணடி	
யது	துலறெகார்	உைர்வகாளர்்ளின்	்ட	ப�காடகாகும்.
	 அத்துடன்	 எைது	 வரலகாற்று	 சின்னங்ள்	
ததகாடர்	பில்	அந்தந்த	பிரநதெ	ைக்்ள்	விழிபபுைர்வு	
த்கா	ணடு	அவற்லற	�காது்காக்்	முன்வர	நவணடும்.	
பிரநதெ,	 அரசியல்,	 ைத	 நவறு�காடின்றி	 தமிழர்்ள்	
என்ற	 உைர்நவகாடு	 தெயற்�டடு	 அலனவரும்	
இதில்	ஒன்று�டடு	�யணிக்்	நவணடும்.

�ள்ளி�னல,�ைனலக்கல்... பதாைரசசி...

நைற்த்காணட	 மில்லியன்	 ்ைக்்கான	 விலள	
யகாடடு	 வீரர்்லளயும்,	 விலளயகாடடுத்துலற	
ஊழியர்	 ்லளயும்,	 விலளயகாடடு	 ெகாதனங்ள்,	
உலட்ள்,	 ைற்றும்	 உைவு,	 நீரகா்காரங்ள்	 விற்�	
லனயகாளர்	 ்லளயும்	 த�ருைளவு	 �காதித்துள்ளது.	
விலளயகாடடுத்துலறயில்	 ஏற்�டடுள்ள	 இப	
�காதிபபு	விலளயகாடடு	ததகாடர்�கான	ஊட்	துலற	
யினலரயும்	அஙகு	�ணியகாற்றும்	ஊழியர்்லளயும்	
�காதித்துள்ளலையும்	 இஙகு	 ்வனிக்்த்தக்்து.	
ெகாதகாரை	 உடற்	 �யிற்சி	 முதல்	 சிறபபு	 �யிற்சி	
்ளும்	 ைனித	 ேடைகாடடமும்	 ைடடுப�டுத்தப�	
டடுள்ளதகால்	உடல்,	உள	ேலமும்	�காதிக்்ப�டும்	
நிலலயும்	்காைப�டுகிறது.
	 வளர்ச்சியலடந்த	 ேகாடு்நள	 த�ருைளவு	
விலளயகாடடுத்துலறயில்	 முதலீடு்லள	 தெய்து	
வந்தகாலும்,	 குறிப�கா்	ஆபிரிக்்,	 ஆசிய	 ேகாடு்ளி	

நலநய	 இத்துலற	 ெகார்ந்த	 த�காருட்ளின்	 உற்�	
த்தி	 நைற்த்காள்ளப�டுகிறது.	 இதன்	 மூலம்	
வருைகானம்	 த�ற்ற	 ேகாடு்	 ளில்	 விலள	 யகாடடுத்	
துலற	 மீதகான	 தகாக்்ம்	 த�காருளகா	 தகார	 தேருக்்டி	
்லள	நதகாற்றுவித்துள்ளலை	யும்	ைகாற்று	வழி்ள்	
எதுவும்	 இல்லகாததும்	 இத்துலறயில்	 இருந்து	
ைகாற்றுத்துலற்லள	 ேகாட	 நவணடிய	 நிலலலய	
ஏற்�டுத்தியுள்ளது.
	 ஏலனய	 துலற்லள	 ந�காலல்லகாது	
ைகாற்றுவழிமுலற	இல்லகாத	ஓர்	துலறயகா்	விலள	
யகாடடுத்துலற	 அலைவது	 த�ரும்	 ்வலலக்குரி	
யநத.	இதனகால்	தனிப�டட	�யிற்சி்லள	ததகாட	
ர்தல்,	விலளயகாடடுத்	 துலற	 ெகார்ந்தவர்்ளுக்்கான	
நிவகாரைம்	 வழங்ல்,	 புதிய	 ேலடமுலற்ளு	
டன்,	 ெமூ்	 இலடதவளியுடன்	 ேடகாத்த	 கூடிய	
விலளயகாடடு்லளயும்	 �யிற்சி்லளயும்	 கூடிய	
விலரவில்	ஆரம்பித்தல்	இத்துலறயினருக்கு	ஆறு	
தல்	அளிப�தகா்	அலையலகாம்.

�னித வாழ்வியல்  ... பதாைரசசி...

ந்து	 வந்தனகால்	 சிரைப�டடிருந்தனர்.	 தற்ந�காது	
அதிலிருந்து	மீணதடழுவதற்்கா்	புதிய	தந்திநரகா	
�காயத்லத	 அவர்்ள்	 நதடிக்த்காணடிருக்கின்றன.	
ஆனகால்	�லநேகாக்கு	கூடடுறவுச்	 ெங்ங்ள்	இந்த	
இலடக்்காலத்தில்	 �ல	 உற்�த்தி	 முயற்சி்லள	
முன்தனடுத்திருக்கின்றன.	உதகாரை	ைகா்	�ணடத்	
தரிபபு,	ெங்காலன	�லநேகாக்கு	கூடடுறவுச்	ெங்ம்,	
இறக்குைதித்	தலட	இருந்த	70்ளின்	பிற்�குதியில்	
மி்ப	 த�ரிய	துணி	ஆலல்லள	லவத்திருந்தன.	
இலஙல்யில்	த�ரிய	துணி	ஆலல்லள	லவத்தி	
ருந்த	 கூடடுறவுச்	 ெங்ங்ளகா்	 �ணடத்தரிபபு	
கூடடுறவுச்	 ெங்மும்	 ெங்காலன	 கூடடுறவுச்	
ெங்மும்	இருந்தது.
	 அதுந�கால	மீணடும்	�லநேகாக்கு	கூடடுற	
வுச்	 ெங்ங்ள்	 �ல	 �ல	 முயற்சி்ளில்	 ஈடு�டடு	
உைவு	 உற்�த்தி,	 உைவு்லள	 த�காதியிடடு	
விற்றல்,	சிறு	ததகாழில்	முயற்சி்லள	ஆரம்பித்தல்	
ந�கான்ற	 முயற்சி்லள	 நைற்த்காணடு	 வருகின்	
றன.	 த்காடி்காைம்	கூடடுறவுச்	 ெங்ம்	 ஒரு	அரிசி	
ஆலலலய	லவத்திருக்கின்றது.	அநதந�கால	விசுவ	

ைடு,	 தேடுஙந்ணி,	 துணுக்்காய்	 ந�கான்ற	 கூடடு	
றவுச்	ெங்ங்ள்	மி்ப	த�ரிய	அரிசி	ஆலல்லள	
தங்ளுக்கு	தெகாந்தைகா்	லவத்திருக்கின்றன.	அத்து	
டன்	அந்தப	பிரநதெத்தினுலடய	தேல்	உற்�த்தியகா	
ளர்்ளின்	தேல்லல	நியகாயைகான	விலலக்கு	த்காள்	
வனவு	தெய்து	ெந்லதப�டுத்துகின்ற	மி்ப	த�ரிய	
ஒரு	�ணியில்	தங்லள	அர்ப�ணித்துள்ளன.
	 அலதவிட	 �ல்த�காருள்	 அங்காடி்லள	
நதசிய	வர்த்த்ர்்ள்	த்காணடு	வந்து	ந�காடடிருக்கி	
ன்ற	ந�காதிலும்,	அவர்்ள்	த�ரும்�காலும்	ே்ரத்லத	
அணடியதகா்நவ	 இருக்கின்றகார்்ள்.	 அதற்கு	 ஈடு	
த்காடுக்கும்	 வல்யில்	 தரைகான	 த�காருட்லள	
நியகாயைகான	 விலலயில்	 ெகாதகாரை	 ைக்்ளுக்கு	
கிலடக்்க்	 கூடியதகா்	 வவுனியகா,	 கிளிதேகாச்சி,	
யகாழ்ப�காைத்திலும்	�ல்நவறு	ந்காப	சிற்றிஎன்று	
தெகால்கின்ற	 �ல்த�காருள்	 அங்காடி்லள	 கூடடு	
றவுச்	 ெங்ங்ள்	 திறந்து	 அதன்	 மூலம்	 ெகாதகாரை	
ைக்்ளுக்கும்,	 கிரகாைங்ளில்	 உள்ள	 ைக்்ளுக்கும்	
கிலடக்்க்கூடிய	 வெதிலய	 உருவகாக்கிக்	 த்காடுத்	
திருக்கின்றன.

பதாைரும்……..

ஒரு காலத்தில் கூட்டு்றவு   ... பதாைரசசி...

நேகாக்்ப�டுகிறது.
	 த�காறுபபுக்கூறல்	 ததகாடர்�கா்	 சூக்்கா	
ஆற்றிவரும்	 �ணி	 ததகாடர்�கா்	 அவருக்கு	 அளி	
க்்ப�டும்	 அ�ரிமிதைகான	 ஆதரலவப	 �ற்றியும்	
�காதி	 க்்ப�டடவர்்ளுக்கு	அவர்	அளித்துவரும்	
மி்	உறுதியகான	ஆதரலவப	�ற்றியும்	அவருக்கு	
ஆதர	 வகா்	 எழுதப�டட	 �ல	 ்டிதங்ளில்	
குறிபபிடப�	டடிருந்தலதக்	்காை	முடிந்தது.
	 சிறீலங்காவின்	 அரெ	 தலலவர்்ள்,	
தவளிநய	 �கார்ப�தற்குப	 �திலகா்	 இதயசுத்தியு	
டன்	தம்லைத்	தகாநை	ஆய்வு	தெய்து	இலஙல்யின்	
உள்ேகாடடு	 யுத்தத்தில்	 த�காறுபபுக்கூறல்	 ததகாட	
ர்�கா்வும்	 �காதிக்்ப�டடவர்்ளுக்கு	 நீதி	 வழங	
குவது	 ததகாடர்�கா்வும்	 உரிய	 ேடவடிக்ல்	 எடு	
க்்	முன்வரநவணடும்	என்றும்	லலபீரிய	ேகாடடு	
க்்கா்	ஏற்�டுத்தப�டட	உணலை	ைற்றும்	ேல்லி	
ைக்்	 ஆலைக்குழுவின்	 ஆலையகாளரகா்ப	
�ணிபுரிந்த	 நெகாண	 ஸ்ருநவட	 அவர்்ள்	 குறிப	
பிடடிருக்கிறகார்.
	 “எந்தவிதைகான	நெறுபூசும்	�ரபபுலரநயகா,	
தீய	பிரச்ெகாரங்நளகா	அல்லது	யஸ்மின்	சூக்்காவின்	
ேடைகாடும்	 சுதந்திரத்துக்ந்கா	 அல்லது	 அவரது	
உயிருக்கு	விடுக்்ப�டும்	அச்சுறத்தல்்நளகா	அவ	
ரது	 ேம்�்த்	 தன்லைலயநயகா	 அல்லது	 அவரது	
�ணிலயநயகா	எந்தவிதத்திலும்	�காதிக்்ப	ந�காவ	
தில்லல”	 என்று	 ஸ்ருநவட	 நைலும்	 குறிபபிட	
டிருக்கிறகார்.

நன்றி. ப�வரிக் சிற்றிசன்: �னித உரின�கள்

ஆக்கிரமிக்கப�ட்ை  ... பதாைரசசி...

	 இஸ்நரல்	ேலடமுலறப�டுத்த	உத்நதசிக்	
கும்	 இலைபபுக்கும்	 அதன்	 ‘்காடடுச்ெடட	 ைன	
ப�காஙகுக்கும்’	எதிரகா்	மி்க்	்டுலையகான	ேடவ	
டிக்ல்லய	 எடுக்்	 நவணடும்	 என்று	 ைனித	
உரி	 லை்ளுக்்கா்	 ந�காரகாடுகின்ற	 குழுக்்ளில்	
ஒன்றகான	 �ன்னகாடடு	 ைன்னிபபுச்	 ெல�	
�ன்னகாடடுச்	ெமூ்	த்லதக்	ந்காரியிருக்கிறது.
	 “�ன்னகாடடுச்	 ெமூ்த்தில்	 அங்ம்வகிப	
ந�கார்	 �ன்னகாடடுச்	 ெடடத்லத	 அமுல்	 ேடத்தி,	
ஆக்கிரமிக்்ப�டட	 நைற்குக்	 ்லரயின்	 எந்த	
தவகாரு	�குதிலயயும்	இஸ்நரலுடன்	இலைக்கும்	
தெயற்�காடு	 முற்றிலும்	 தெல்லு�டியற்றது	 என்	
�லத	�கிரங்ைகா்	அறிவிக்்	நவணடும்”	என்று	
ைத்திய	 கிழக்கு	 ைற்றும்	 வட	 ஆபிரிக்்	 பிரகாந்	
தியங்ளுக்்கான	 �ன்னகாடடு	 ைன்னிபபுச்	 ெல�	
யின்	துலைப	பிரகாந்திய	இயக்குேர்	ெகாநல	ஹி்காசி	
கூறியிருக்கிறகார்.

நன்றி - அல்ஜசீரா

அரசியல் �ாற்்றங்களு   ... பதாைரசசி...

ளும்	பிரிக்்ப�டட	ந�காது,	“இது	உள்ேகாடடு	விவ	
்காரம்”	 எனக்	 கூறிவிடடு	 இந்தியகா	 தைௌனைகா்	
இருந்தது.	
	 இலஙல்	 மீதகான	 தைது	 பிடிலய	
லவத்	 திருப�தற்்கான	 ஒரு	 ்ருவியகா்	 13	
ஆவது	 திருத்தத்லத	 இந்தியகா	 �யன்�டுத்தும்	
என்ற	 ்ருத்தும்	 உள்ளது.	 ஆனகால்,	 அதற்்கான	
அழுத்தங்லளக்	த்காடுப�து	த்காழும்புடனகான	
உறவு்ளில்	 நவறு	 வல்யகான	 �காதிபபுக்்லள	
ஏற்�டுத்தும்	 என்றகால்,	 அதலனக்	 ல்விட	
இந்தியகா	 தயங்காது.	 தவளிவிவ்காரக்	 த்காள்	
ல்யில்	 ேகாடு்ள்	 தைது	 ேலன்்ளுக்குத்தகான்	
முன்னுரிலை	 த்காடுக்கும்.	 ஆ்,	 ததகாடரப	
ந�காகும்	 ரகாெ�க்ெகாக்்ளின்	 ஆடசியில்	 13ஆவது	
திருத்துக்கு	என்ன	ேலடத�றும்	என்�து	ந்ள்வி	
க்குறியகா்த்தகான்	இருக்கின்றது.


