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	 இனவாதம்	 ததாடர்பில்	 கருத்துககளை	
தவளியிடடதால்	 முகநூல்	 நிறுவனம்	 த�ாது�ல	

சேன	அளைப்பின்	த�ாதுச்	தேயலாைர்	ஞானோர	
சதரரின்	கணகளக	தளட	தேய்துளைது.
	 	 எனினும்	 இநத	 தளட	 தவறானது	 என	
ததரிவித்து	 முன்னாள	 நாடாளுைன்ற	 உறுப்பின	
ரான	அத்துரலிய	ரத்னசதரர்	சிறீலஙகா	ைனித	உரி	
ளை	கள	அளைப்பில்	முளறப்�ாடு	தேய்துளைார்.
	 அரே	ைற்றும்	தனியார்	ஊடகஙகள	ஞான	
ோர	சதரரின்	கருத்துககளை	தவளியிடுவதில்ளல	
எனசவ	அவருககு	முகநூசல	பிரச்ோர	ஊடகைாக	
உளைது.	இநத	நிளலயில்	தளட	அவளர	அதிகம்	
�ாதித்துளைதாக	சதரர்	சைலும்	ததரிவித்துளைார்.

	 நளடத�றவுளை	 த�ாதுத்	 சதர்தலுககு	
முன்னர்	இலஙளகயில்	காணப்�டும்	நிலளை	குறி	
த்து	ஐககிய	 நாடுகள	 ேள�யின்	சிறப்பு	அறிகளக	
யாைர்	கிதைதைன்ட	என்	வுயுல்	கவளல	ததரிவித்	
துளைார்.
	 இலஙளகககான	 தனது	 �யணம்	 ததாடர்	
பில்	ஐ.நா	ைனித	உரிளைகள	ஆளணககுழுவிற்கு	
அவர்	 வழஙகிய	 அறிகளகயில்	 அவர்	 சைலும்	
ததரிவித்துளைதாவது:
	 இலஙளகயில்	சுதநதிரைாக	ஒன்றுகூடுவத	
ற்குரிய	நிலளைகள	காணப்�டவில்ளல.	நான்	ஒரு	
வருடத்திற்கு	முன்னர்	 அஙகு	 தேன்றதற்கும்,	 தற்	
ச�ாது	தேன்றதற்கும்	�ல	சவறு�ாடுகள	உளைன.	

அஙகு	நிலளை	சைாைளடநது	வருகின்	றது.
	 முன்னர்	அரே	 ோர்�ற்ற	அளைப்புககளின்	
தேயலகம்	 �ாதுகாப்பு	 அளைச்சின்	 கடடுப்�ாட	
டின்	கீழ்	இருநது	சவறு	அளைச்சிற்கு	ைாற்றப்�ட	
டிருநதது.	ஆனால்	அது	அரே	தளலவர்	சதர்தலின்	
பின்னர்	மீண்டும்	�ாதுகாப்பு	அளைச்சின்	கடடுப்	
�ாடடில்	தகாண்டு	வரப்�டடுளைது.	இநத	அளை	
ப்பில்	�திவு	தேய்யப்�டாத	அரே	ோர்�ற்ற	நிறுவ	
னஙகளை	 ேடட	விசராதைானளவ	 என	 நாடாளு	
ைன்றக	 குழு	 ஒன்று	 ததரிவித்துளைது	 என	அவர்	
தனது	அறிகளகயில்	ததரிவித்துளைார்.

,yq;ifapy; Vw;gl;L tUk; khw;wk; ftiy jUfpd;wJ- I.eh

	 சகாவிட-19	தநருககடியால்	நிறுத்தப்�ட	
டிருநத	 ரஸயாவின்	விைான	சேளவகள	ஆரம்பி	
ககப்�டவுளைதுடன்,	 அது	 சேளவயில்	 ஈடு�ட	
வுளை	 நாடுகளின்	 �டடியளலயும்	 ரஸயாவின்	
வான்	ச�ாககுவரத்து	அளைச்சு	கடநத	வியாழக	
கிழளை	(09)	தவளியிடடிருநதது.
	 முதலில்	தவளியிடப்�டட	13	நாடுகளின்	
�டடியலில்	 சீனாவுககும்,	 சிறீலஙகாவுககும்	
முன்னுரிளை	வழஙகப்�டடுளைது.	சைலும்	பிரி	
த்தானியா,	 ஹஙசகரி,	 சேர்ைனி,	 தடன்ைார்க,	
இத்தாலி,	 தநதர்லாநது,	 ச�ாலநது,	 பின்லாநது,	
வியடநாம்	 ைற்றும்	 தைாஙசகாலிய	 நாடுகளும்	
உளைட	ககப்�டடுளைன.
	 ரஸயா,	 சீனா	 ைற்றும்	 சிறீலஙகா	 ஆகிய	
நாடுகளுககு	 இளடயில்	 அண்ளைக	 காலைாக	
உறவுகள	வலுப்�டடு	வருவதும்,	அண்ளையில்	
நளடத�ற்ற	ஐ.நாவின்	�ாதுகாப்புச்	 ேள�	வாக	
தகடுப்பில்	சிறீலஙகா	அரசு	சைற்குலக	நாடுகளை	
புறககணித்ததும்	இஙகு	குறிப்பிடத்தககது.

rPdhTf;Fk; -rpwPyq;fhTf;FNk 
u];ahtpd; KjyhtJ tpkhd Nrit

	 தகாசரானா	 ளவரஸ	 தாககத்தினால்	
இன்று	 (12)	 வளர	 உலகில்	 உளை	 நாடுகளில்	
564,719	 ச�ர்	 ைரணைளடநதுளைனர்.	 சைலும்	
12,725,605	ச�ர்	�ாதிககப்�டடுளைதுடன்,	�ாதிக	
கப்�டடவர்களில்	 7,420,533	 ச�ர்	 குணைளட	
நதுளைனர்.

	 �ாதிககப்�டட	 நாடுகளில்	 அதைரிக	
காசவ	 முன்னனியில்	 உளைது.	 அஙகு	 136,995	
ச�ர்	 ைரணைளடநதுளைதுடன்,	 3,318,707	 ச�ர்	
�ாதிககப்�டடுளைனர்.	
	 ஏளனய	 அதிகம்	 �ாதிககப்�டட	 நாடுக	
ளில்	இறநவர்களின்	வி�ரம்:
	 பிசரசில்	70,623	ச�ர்,	பிரித்தானியா	45,650	
ச�ர்,	 தைகசிசகா	 34,191	 ச�ர்,	 இத்தாலி	 34,945	
ச�ர்,	 ஸத�யின்	 28,403	 ச�ர்,	 பிரான்ஸ	 30,004	
ச�ர்,	 இநதியா	 22,678	 ச�ர்,	 ஈரான்	 12,635	 ச�ர்,	
ரஸயா	11,205	ச�ர்.

Nfhtpl;-19 - ,wg;G vz;zpf;if 

564>719 Mf cau;T

fpspnehr;rp - aho; khtl;lq;fspy; 

330 Ntl;ghsu;fs;
	 யாழ்.	 ைற்றும்	 கிளிதநாச்சி	 ைாவடடங	
களில்	7	ஆேனஙகளுககாக	19	அரசியல்	கடசிகள,	
14	சுசயடளேக	குழுககள	ஆகியவற்ளறச்	சேர்நத	
330	ச�ர்	த�ாதுத்	சதர்தலில்	ச�ாடடியிடுவதாக	
ததரிவிககப்�டுகின்றது.
	 இநத	 இரு	 ைாவடடஙகளிலும்	 571,848	
ச�ர்	 வாககளிககத்	 தகுதி	 த�ற்றுளைனர்.	 அதிக	
சவட�ாைர்கள	ச�ாடடியிடுவதால்	வடைாகாண	
த்தின்	வாககுச்	சீடடு	மிகவும்	நீைைாக	இருககும்	
என	ததரிவிககப்�டுகின்றது.	
	 வன்னி	சதர்தல்	ததாகுதியில்	வவுனியா,	
முல்ளலத்தீவு	ைற்றும்	ைன்னார்	ைாவடடஙகளில்	
20இற்கும்	 சைற்�டட	 கடசிகளும்,	 சுசயடளேக	
குழுககளும்	 6	 ஆேனஙகளுககாக	 ச�ாடடியிடுகி	
ன்றன.	இநத	ைாவடடஙகளில்	287,013	ச�ர்	வாகக	
ளிககத்	தகுதி	த�ற்றுளைனர்.

 

	 ோவககச்சேரி	 பிரசதேத்தில்	 உளை	 மீோ	
ளலயில்	 தமிழத்	 சதசியக	கூடடளைப்பின்	கூட	
டம்	 ஒன்று	 கடநத	 திஙகடகிழளை	 (6)	 அவர்க	
ளின்	ஆதரவாைர்	 ஒருவரினால்	 ஒழுஙகு	 தேய்ய	
ப்�டடிருநதது.	 அதில்	 50	 இற்கும்	 குளறவான	
வர்கசை	 �ஙகு�ற்றியிருநதனர்.	 அதிலும்	 �லர்	
கூடடம்	முடிவதற்கு	முன்னர்	தேன்று	விடடனர்.	
சதர்தலுககு	 சில	 வாரஙகள	 உளை	 நிளலயில்	

Nju;jypy; mf;fiw fhz;gpf;fhj 

tlf;F fpof;F kf;fs;

       த�ொடர்ச்சி 06ம் பக்கம்

Qhdrhu Njuupd; KfE}y; Klf;fk;

mj;Juypa Njuu; rPw;wk;

	 சிறீலஙகாவின்	வருைானம்	அதன்	சுதநதிர	
த்திற்கு	70	வருடஙகளுககு	முன்னரான	நிளலககு	
தேன்றுளைதுடன்,	அரசு	அதிகைவான	 �ணத்ளத	
அச்சிடடு	வருகின்றது.	300	பில்லியன்	ரூ�ாய்களை	
சிறீலஙகா	 ைத்திய	 வஙகி	 அச்சிடடுளைதாக	
ததரிவிககப்�டுகின்றது.	

	 இதனால்	
நாடடில்	 �ண	
வீககம்	 மிக	
வி ள ர வி ல்	
அதிகரி ககும்	
நிளல	ஏற்�டடு	
ளைது
.	 தற்ச�ாசத	

த�ாருடகளின்	விளலகள	 இரு	 ைடஙகாக	 அதிக	
ரித்துளைது.	அதாவது	சிறீலஙகா	ைககள	விளைவு	
களை	 தற்ச�ாசத	 அனு�விகக	 ததாடஙகியுளை	
னர்.	இது	�ணம்	அச்சிடுவதற்கு	முன்ளனய	நிளல	
எனசவ	வருஙகாலத்தில்	நிலளை	சைலும்	சைாே	
ைளடயலாம்.	
	 இதுவளரயில்	6	இலடேம்	ச�ர்	சிறீலஙகா	
வில்	சவளலயிழநதுளைதாக	ததரிவிககப்�டுகின்	
றது.	ஆனால்	உண்ளையான	எண்ணிகளக	இதளன	
விட	 அதிகம்.	 சிறீலஙகாவின்	 புடளவ	 ஏற்றுைதி	
�ாரிய	 வீழ்ச்சி	 கண்டுளைது.	 சகாவிட-19	 இற்கு	
முன்னசர	 ேரிளவச்	 ேநதித்த	 த�ாருைாதாரம்	 தற்	
ச�ாளதய	 நிளலயில்	 ச�ரழிளவச்	 ேநதித்துளை	
தாக	ததரிவிககப்�டுகின்றது.

300 gpy;ypad; &gha;fis mr;rpl;l 
rpwPyq;fh kj;jpa tq;fp

 

	 எதிர்வரும்	25	ஆம்	நாள	ஆரம்�ைாகவுளை	
நல்லூர்	 திருவிழாவில்	 சகாவிலுககுள	 தேல்வத	
ற்கு	 50	 ச�ருககு	 ைடடுசை	 அனுைதி	 வழஙகப்	
�டும்	என	சகாவில்	நிர்வாகம்	ததரிவித்துளைது.

	 ச ைலும்	
காவடி,	 தூககுக	
காவடி,	 அஙகப்	
பி ர த ட ேண ம்	
ச � ா ன் ற	
ச ந ர் த் தி க	
க ட ன் க ள ை	

நிளறசவற்றவும்,	 தண்ணீர்	 �நதல்	 ைற்றும்	
அன்னதானம்	 ச�ான்ற	 நிகழ்வகளுககும்	 அனு	
ைதியில்ளல	 எனவும்	 இநத	 முடிவு	 சகாவிட-19	
சநாயினால்	ஏற்�டடுளை	நிலளைளய	கருத்தில்	
தகாண்டு	சுகாதார	விதிகளுககு	அளைவாக	எடுக	
கப்�டடுளைதாகவும்	நிர்வாகம்	சைலும்	ததரிவி	
த்துளைது.

ey;Y}u; jpUtpoh - 50 
NgUf;F kl;LNk mDkjp
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ethyp Gdpj gPw;wu; Mya
jkpopd mopg;Gf; fhy; E}w;whz;L

 சிறீலங்கா இரகாணுவத்தினர் தமது ‘முன்னறிப் பகாயதல்’ இரகாணுவ 
நடவடிக்்ககு வழிவிட்டு ஆலயங்ளில் மக்்ைத் தஞ்சம் அ்டயுமகாறு 
அறிவித்திருநதனர். இநத ்வண்டு்்காளுககு இணஙகி யகாழப்பகாணம் 
நவகாலிப் புனித பீற்றர் ஆலயத்தில் மக்ள் தஞ்சம் அ்டநதிருநதனர். 
09.07.1995ஆம் ஆண்டு திட்டமிட்ட மு்்றயில் சிறீலங்கா வகானப்டயினர் 13 
குண்டு்்ைத் ததகாடர்ச்சியகா் இநத ஆலயத்தின மீது வீசி, 157 ஈழத்தமிழ 
உயிர்்்ை இனஅழிப்புககுள்ைகாககி அநத ஆலயத்்தயும் ்்சதப்படுத்தினர். 
சிறீலங்காப் ப்டயினர் தகா்ம மக்்ைச் ்சரண்டய ்வத்த மக்ள் ்மல் 
யுத்தக குற்றச் த்சய்லச் த்சயது, மனிதகாயத்திறகு எதிரகான குற்றமுமகாககி 
ஈழத்தமிழின அழிப்பு ஒன்்ற நடகாத்திய ்கால் நூற்றகாண்டு ்டநத வகாரம் 
09ஆம் தி்தி நி்்றவு தபற்றது.
 உயிர் வகாழும் உரி்ம, உட்லப் ் பணும் உரி்ம, வழிபகாட்டுச் சுதநதிர 
உரி்ம எனனும் அடிப்ப்ட மனித உரி்ம்்ை எவ்வித அச்்சமுமினறி 
அழித்து, ஈழத்தமிழர்்்ை இனங்காணக கூடிய அச்்சத்திறகு உள்ைகாககி 
அவர்்ளின அரசியல் பணி்வப் ப்டபலம் த்காண்டு தபறும் சிறீலங்கா 
அர்ச த்சயறதிட்டத் ததகாடரின ஒரு சிறு உதகாரணமகா் நவகாலி பீற்றர் ஆலய 
ஈழத்தமிழின அழிப்பு ஈழத்தமிழர் வரலகாறறில் ்காட்சியளிககி்றது.
 இனறு நவகாலி ஈழத்தமிழினப் படுத்கா்ல நடகாத்தப் தபறறு ்கால் 
நூற்றகாண்டு நி்்றவு தபற்ற நி்லயில் அனறு தனது தமிழ தவளிவி்கார 
அ்மச்்சரகான லக்ஸமன ்திர்்காம்ரக த்காண்டு நவகாலி ஆலயத் தகாககு 
த்லத் தமிழீழ விடுத்லப்புலி்்ை த்சயதகார்்ள் என உலகுககு உண்்மககு 
மகா்றகான த்வ்ல அளிப்பித்த ்சநதிரி்கா பண்டகாரநகாயக்கா அவர்்ள், "இந 
நி்ழவு தவறுதலகா் ந்டதபற்ற ஒனறு" என ்கால் நூற்றகாண்டின பினனர் 
மறத்றகாரு நியகாயப்படுத்த்ல தவளியிட்டுள்ைகார்.
 சிறீலங்காவின இன்்றய ்்காத்தகாபகாய அர்சகாங்ம், தனது 
2009ஆம் ஆண்டு முள்ளிவகாயக்கால் ஈழத்தமிழின அழிப்்ப "நிரூபிக் 
முடியகாத குற்றச்்சகாட்டு"க்்ைக த்காண்டு உல் நகாடு்ளின மன்றத்தின 
மனித உரி்ம்ள் ஆ்ணயம் தனககுக ்ைங்ம் ஏறபடுத்துவதகா் தமது 
இனஅழிப்பகால் பகாதிக்ப்பட்டவர்்ளுககும், வலிநது ்காணகாமல் ஆக்ப் 
பட்்டகார்ககும் தபகாறுப்புக கூறி நீதி வழஙகி புனர்வகாழவு அளிககும் புனர் 
நிர்மகாணத்்தச் த்சயயகாது தப்பிக் முயறசிககும் அ்த பகாணியி்ல்ய 
நவகாலி புனித பீற்றர் ஆலய தமிழின அழிப்புககும் ்சநதிரி்கா பண்டகாரநகாயக்கா 
அம்்மயகாரும் தபகாறுப்பு ஏற்காது தவறி நடநத நி்ழவு என அச்த்சய்ல 
ம்டமகாற்றம் த்சயதுள்ைகார்.
 இவ்வகாறு சிங்ைத் த்ல்ம்ள் எல்லகா்ம தபௌத்த சிங்ை 
்பரினவகாதச் சிநத்னயி்ல மற்்றயவர்்ளின மதசுதநதிரத்்த மறுத்து 
அவர்்ளின வழிபகாட்டு இடங்்ை அழிப்ப்தத் தமது அர்ச த்காள்்்யகா்்வ 
ததகாடர்வதன இன்்றய உதகாரணமகா்்வ தமிழர்்ளின வரலகாறறுத் ததகான்ம 
மிகுநத பகாடல் தபற்ற ்்சவத் திருக்்காயிலகான திருக்்கா்ண்ஸவரம் உட்பட 
25 ் ்காயில்்ள் அ்வ தபௌத்த வி்கா்ர்ளுககுரிய நிலத்தில் ் ட்டப்பட்ட்வ 
என்ற ் ருத்்தப் தபௌத்த பிககு்ள் முன்வக்வும் ் காரணமகாகி்றது. ் ்சவத் 
திருக்்காயில்்ளின வைவுககுள் தபௌத்த சினனங்்ைப் பு்தப்பதற்கான 
புதிய த்சயலணியும் இன்்ற அர்ச அதிபரகால் நியமிக்ப்பட்டு அது தனிச் 
சிங்ைவர்்ள் அணி என எழுநத எதிர்ப்்பச் ்சமகாளிக் ஒரு தமிழ்ரயும் 
ஒரு மு்ஸலீ்மயும் நியமிக்ப் பரிநது்ரககுமகாறு அவரின அ்மச்்சரகான 
டகை்ஸ ் தவகானநதகாவிடம் ் ்ட்டுள்ைகார். இத்னக ் ண்டித்து வவனியகாவில் 
்பகாரகாட்டம் நடத்திய வலிநது ்காணகாமலகாக்ப்பட்்டகாரின உ்றவினர்்ள், 
இநதியப் பிரதம்ர த்லயிட்டு இநது வழிபகாட்டிடங்்ைப் பகாது்காககுமகாறு 
்வண்டு்்காள் விடுத்துத் தங்ளின பகாது்காவலர்்்ை அழிக் இநதிய 
்காஙகிர்ஸ த்ல்ம்்ை பச்்்சகத்காடி ்காட்டியதகால் இநத அவலம் 
ஏறபட்டுள்ைது எனப்தயும் சுட்டிக்காட்டியுள்ைனர். இநநி்லயில் புலம்தபயர் 
தமிழர்்ளும் தகாங்ள் வகாழும் நகாடு்ளின அரசுக்்ையும் உல் நகாடு்ளின 
மன்றத்்தயும் உல் அ்மப்புக்்ையும் ஈழத்தமிழர்்ளின தவளிய் 
சுயநிர்ணய உரி்மயின அடிப்ப்டயிலகான அவர்்ளின குர்ல மதித்து 
அஙகு ததகாடரும் ஈழத்தமிழினப் பண்பகாட்டு இனஅழிப்்பயும், ஈழத்தமிழின 
அழிப்்பயும் தடுத்து நிறுத்துமகாறு ்வண்டக ்ட்மப்பட்டுள்ைனர்.

- Mrphpah;

	 தம்ளை	 சிறீலஙகா	 �ளடயினர்	 ததாடர்நது	 கண்காணித்து	
வருவதுடன்,	துன்புறுத்தல்களையும்	சைற்தகாண்டு	வருவதாக	யாழ்.	
ைாவடட	தமிழ்	சவட�ாைர்கள	யாழ்.	ைாவடட	தேயலகத்தில்	கடநத	
திஙகடகிழளை	(6)	இடம்த�ற்ற	கூடடத்தில்	ைாவடட	தேயலாைரிடம்	
ததரிவித்துளைனர்.
	 சோதளனச்	 ோவடிகளில்	 தைது	 வாகனஙகள	 அடிககடி	 நிறு	
த்தப்�டடு	சோதளனகள	சைற்தகாளைப்�டுவதாக	அவர்கள	ததரிவி	
த்துளைனர்.
	 இதனிளடசய,	முல்ளலத்தீவு	ைாவடடத்தில்	புதிதாக	27	சோத	
ளனச்	 ோவடிகள	 நிறுவப்�டடுளைதுடன்,	 ைககளும்,	 சவட�ாைர்க	
ளும்	 ததாடர்நது	 துன்புறுத்தப்�டுவதாக	 வன்னி	 ைாவடட	 முன்	
னாள	 நாடாளுைன்ற	 உறுப்பினர்	 ோநதி	 சிறீஸகநதராோ	 சதர்தல்	
ஆளணயாைருககு	அனுப்பிய	கடிதத்தில்	ததரிவித்துளைர்.
	 �ளடயினரின்	இநத	நடவடிகளககைால்	சதர்தல்	கூடடஙகளில்	
ைககள	 கலநது	தகாளவது	மிகவும்	குளறவாக	 உளைதாகவும்,	இநத	
வாரம்	இடம்த�ற்ற	தனது	கூடடத்தில்	47	ச�சர	கலநது	தகாண்டதா	
கவும்	அவர்	சைலும்	ததரிவித்துளைார்.
	 அசதேையம்,	வட�குதி	ைககள	சதர்தல்	ததாடர்பில்	அதிக	ஆர்	
வம்	 காண்பிககவில்ளல.	 இது	 வாககளிப்பிலும்	 எதிதராலிககலாம்	
என	 யாழ்.	 �ல்களலககழகத்தின்	ஊடகப்பிரிவுத்	 தளலவர்	 கலாநிதி	
எஸ.	ரகுராம்	ததரிவித்துளைார்.

jkpo; Ntl;ghsu;fs; kPJ gilj;Jiw 
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	 சிறீலஙகா	அரே		தளலவரால்	நியமிககப்�டடுளை,	ததால்லியல்	
இடஙகளை	அளடயாைங	காண்�தற்கான	தேயலணியின்	தேயற்�ாட	
டிளன	 உடனடியாக	 நிறுத்த	 சவண்டும்	 என	 ைடடககைப்பு	 ைாநகர	
ேள�யினால்	தீர்ைானதைான்று	நிளறசவற்றப்�டடுளைது.
	 தமிழர்கள	எவரும்	அல்லாத	இநதச்	தேயலணியானது	தமிழர்	
களின்	 பூர்விக	 இடஙகளை	 த�ௌத்த	 ையைாககும்	 தேயற்�ாடுகளை	
முன்தனடுப்�தாகவும்	குற்றச்ோடடு	முன்ளவககப்�டடது.

	ைடடககைப்பு	ைாநகர	ேள�யின்	35	ஆவது	ேள�	அைர்வானது	இன்று	
09.07.2020	 (வியாழககிழளை)	 காளல	 ைாநகர	 முதல்வர்	 தியாகராோ	
ேரவண�வன்	 தளலளையில்	 இடம்த�ற்றது.	 இவ்	 அைர்வில்	 பிரதி	
முதல்வர்	 க.ேத்தியசீலன்,	 ஆளணயாைர்	 கா.சித்திரசவல்,	 ைாநகர	
ேள�யின்	 உறுப்பினர்கள	 ைற்றும்	 உத்திசயாகத்தர்கள	 ஆகிசயார்	
கலநது	தகாண்டிருநதனர்.
	 கிழககு	 ைாகாண	 ததால்லியல்	 இடஙகளையும்,	 த�ாருடக	
ளையும்	முகாளைத்துவம்	தேய்வதற்காக	சிறீலஙகா	அரே	தளலவரால்	
நியமிககப்�டடுளை	 தேயலணியின்	 தேயற்�ாடுகள	 காரணைாக	
கிழககு	 ைாகாணத்தில்	 வதியும்	 பூர்வீகத்	 தமிழர்களின்	 நிலஙகள,	
அளடயாைஙகள	அ�கரிப்புச்	தேய்யப்�ட	வாய்ப்பு	உளைதால்	இச்	
தேயலணியின்	தேயற்�ாடளட	உடன்	நிறுத்த	சவண்டும்	எனக	சகாரி	
ைாநகர	முதல்வரால்	தகாண்டு	வரப்�டட	முன்தைாழிவானது	ேள�	
யில்	அளனத்துக	கடசி	உறுப்பினர்கைாலும்	ஏகைனதாக	ஏற்றுக	தகாள	
ைப்�டடது.
	 அைர்வின்	 ைற்தறாரு	 	 அம்ேைாக	 ைாநகர	 ேள�யின்	 உறுப்பி	
னராக	தேயற்�டட	அைரர்	ேநதியாப்பிளளை,	சவடடின்	ேநதிரகுைார்	
அவர்களுககான	அஞேலியும்,	அதளனத்	ததாடர்நது	உறுப்பினர்கைால்	
இரஙகல்	உளரகளும்	இடம்த�ற்றன.

rpq;fskakhd njhy;nghUs; nrayzpapd; 
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 யொழ்பபொணம்  அரொலியய  பிற்பபி 
டமொ்க த்கொணட பபரொசிரியர் 
சி.பதமநொ�ன் இலஙய்கயின் வர 
லொற்று்ப பபரொசிரியரும் ்கல்வி 
மொனும் ஆவொர். இலணடன் 

பல்்கயலக்கழ்க வரலொற்றுததுயற முயைவ 
ரொை (Ph.D. in South Asian History, Universi-
ty of London) இவர், இலஙய்கயில் பல்பவறு 
பல்்கயலக்கழ்கங்களில் பணியொற்றியவர். வர 
லொறு, சமயம் த�ொடர்பிலொை பல நூல்்கயை 
எழுதி யவர். இவற்றில் ‘இலஙய்க �மிழ சொச 
ைங்கள்’, ‘இலஙய்கத �மிழர் வரலொறு’, ‘கிழக 
கிலஙய்கயில் நொ்கரும் �மிழும்’ (கி.மு 250- கி.பி 
300), ‘‘The Kingdom of Jaffna’, ‘வன்னியர் யொழ்ப 
பொணம்’ பபொன்ற வரலொற்று நூல்்கள் குறி்பபிடத 
�க்கயவ.
 அணயமக ்கொலமொ்க இலஙய்கயில் �மி 
ழர்்களின் த�ொன்யமயொை இரு்பயப, பமம்படட 
வொழவியயல த�ொல்லியல் சொன்று்களின்ஊடொ்க 
தவளிச்சததுககு த்கொணடு வரும் வய்கயில் 
அரும் பணியொற்றி வரும் பபரொசிரியர் அவர் 
்கயை ‘இலககு’  பநர்்கொணகின்றது .

ப்கள்வி:
 உரிய விழி்பபுணர்வு இன்யம, சுயநலம் 
பபொன்றவற்றொலும் எமது வரலொற்று முதுசங 
்கள் அழிந்து பபொகின்றை எை ்கவயல்கள் 
தவளி்பபடுத�்பபடுகின்றை. பல் பவறு இடங்க 
ளிலும், பநரடிக ்கை ஆய்வில் ஈடுபடட ஒரு 
த�ொல்லியலொைர் என்ற வய்கயில் இ�ற்்கொை 
எடுததுக ்கொடடுக்கள் சிலவற்யற கூறமுடியுமொ?

பதில்:
	 நான்	ஒரு	�யிற்சி	த�ற்ற	ததால்லியலாைர்	
அல்ல.	வரலாற்றாசிரியர்	என்ற	முளறயில்	ததால்லி	
யலில்	ஈடு�ாடு	உண்டு.	அத்சதாடு	தமிழ்ப்	பிராமி	
எழுத்துககளை	வாசிககும்	திறன்	த�ற்றிருப்�தனா	
லும்	இவற்ளறப்	�ற்றி	ச�ே	முடியும்.
	 விழிப்புணர்வு	என்�து	தமிழ்	ச�சும்	ைகக	
ளிளடசய	அடிைடடத்தில்	 தான்	இருநது	வருகின்	
றது.	 எஙகளின்	ஆலயஙகளில்	அநதணர்கள	இருக	
கிறார்கள.	அவர்கள	அடேகர்கைாக	கடளை	தேய்து	
முடிநததும்	ச�ாய்	விடுவார்கள.	ஆனால்	ஒரு	சில	
ளரத்	 தவிர	 ைாவிடடபுரம்,	 கீரிைளல,	 அகஸதியர்	
ஸதா�னம்	 ஆகியவற்றில்	 உளைவர்களைத்	 தவிர	
ைற்ளறய	 ஆலயஙகளுககு	 த�ாறுப்�ானவர்களும்	
அஙசக	வழி�ாடு	நிகழ்த்தும்	பூேகர்களும்	எதுவித	
ைான	அககளறயும்	தகாளவதில்ளல.

கீரிமயல 
	 ததால்த�ாருள	 சின்னஙகளை	 �ார்ககப்	
ச�ானால்	 அளதக	 காடடுவதற்கு	 தயககம்	 உளை	

வர்கள	 �லர்	 இருககிறார்கள.	 கிழககிலஙளகயில்	
இவ்வாறானவர்கள	 கூடுதலாக	 இருககிறார்கள.	
உதாரணைாக	பிர�லைான	ஆலயைான		தான்சதான்	
றீஸவரத்ளதக	கூறலாம்.
	 ஒப்பீடடைவில்	 த�ௌத்த	 ேையம்	 ததாடர்	
�ான	 சின்னஙகளை	 த�ாறுத்தவளரயில்	 த�ௌத்த	
ேஙகத்தார்	 மிகுநத	 ஈடு�ாடு	 உளடயவர்கைாய்	
இருககிறார்கள.	 ைளல	 நாடடுப்	 �குதிகளுககுப்	
ச�ானால்	 அஙகு	 அவர்கள	 விகாளரயிசல	 �ல	
ஏடுகளை,	 �டடயஙகளை,	 ததால்த�ாருள	 சின்ன	
ஙகளை	 ளவத்திருப்�ளதக	 காணலாம்.	 அது	
ைடடுைன்றி	 ததன்னிலஙளகயிசல	 அஙகுளை	
ஊடகஙகள	 சிலவற்றிலும்	 காலாகாலைாக	 ததால்	
த�ாருள	 சின்னஙகள,	 �ண்�ாடடுச்	 சின்னஙகள	
�ற்றி	வி�ரைாக	எழுதுகிறார்கள.	அநத	முளற	தமிழ்	
ஊடகஙகளில்	காணப்�டவில்ளல.
	 அவற்றிசல	ஆசிரியர்கைாக	கடளை	புரி�வ	
ர்களும்,	அதிகைாக	எஙகள	�ல்களலககழக	ஙகளில்	
�யிற்சி	 த�ற்றவர்கள	 தான்.	 அவர்களின்	 கவனம்	
சவறு	 விடயஙகளில்	 தான்	 தேல்கிறது.	 அன்றாட	
அரசியலுககு	முககியம்	அளிககப்�டுகின்றது.
	 தளலநகரில்	உளை	விடயஙகளுககு	முககி	
யத்துவம்	 அளிககப்�டுகின்றது.	 ஆனால்	 அநத	
தேய்தித்	தாளகளை	�டிககின்றவர்கள	எஙகு	வாழ்கி	
றார்கள.	 அவர்களின்	 பிரச்சிளனகள	 என்ன	 என்று	
அககளற	 தேலுத்துவதில்ளல.	 பிராநதியப்	 �த்திரி	
ளககளின்	விரித்தாநதஙகள	மிக	சைாேைானது.
	 குறிப்�ாக	 யாழ்ப்�ாணத்தில்	 காணப்�டும்	
�த்திரிளககள	 எதுவும்	 அண்ளையில்	 ததால்	
த�ாருள	 சின்னஙகளைப்	 �ற்றி	 எதுவும்	 தோல்வ	
தில்ளல.	 விழிப்புணர்வு	 என்�து	 ஒரு	 ஒப்பீடடை	
விலான	விடயம்.	இப்த�ாழுது	த�ருைை	வலான	
விழிப்புணர்வு	2	ைாகாணஙகளில்	ஏற்�டடுளைது.
	 கிழககு	 ைாகாணத்தில்	 எஙகளின்	 நூளலப்	
�ற்றி	 அறிநதவர்களிளடசய	 இவ்வைவு	 த�ாருட	
கள	 இஙகு	 இருககின்றனவா?	 இவ்வைவு	 த�ரிய	
நாகரீகம்	எஙகளுககு	மூலைானதா	என்ற	சிநதளன	
தவளிநாடுகளில்	 வாழுகின்ற	 �டித்தவர்கள	 ைத்தி	
யில்	சதான்றி	விடடது.
	 அசதச�ால்	வடைாகாணத்தில்	4	ைாதஙகளு	
ககு	முன்பு	ஆறு	திருமுருகன்	ஒரு	�ாரிய	கடடடத்ளத	
நாவற்குழியில்	 ஒரு	 அருஙகாடசியகத்திற்கான	
நிளலயைாக	 அளைத்துளைார்.	 அதற்கு	 இஙகுளை	
தேல்வநதர்களும்,தவளி	 நாடடிலுளைவர்க	 ளும்	
த�ருநததாளகயான	 �ணம்	 தகாடுத்து	 அளத	
அளைப்�தற்கான	 தேலவுகளைக	 தகாடுத்துளைா	
ர்கள.	கடடிடம்	மிகவும்	பிரைாண்டைானது.	�ரநதை	
வில்	அநதப்	த�ாருடகளை	ளவகக	முடியும்.	எநதை	
விற்கு	 சதடியிருககிறார்கள	 என்�ளத	 நான்	 இப்	
த�ாழுது	தோல்ல	முடியாது.

	 முககிய	விடயம்	 என்னதவன்றால்,	 முதல்	
நாள	 திறப்புவிழா	 ததாடர்�ான	 கூடடத்திசல	
5000இற்கும்	 குளறவில்லாத	 ைககள	 கலநது	
தகாண்டனர்.	அதிகைாக	குடா	 நாடடிலும்,	 தீவகத்	
திலும்	 வழி�ாடு	 நடத்துகின்ற	 அநதணர்கள,	 கல்	
லூரி,	கச்சேரி,	கல்வித்	திளணககைத்தில்	உயர்	�தவி	

களைப்	 த�ற்றிருககின்ற	 அதிகாரிகள	 முதலான	
எல்சலாரும்	 ஆண்களும்,	 த�ண்களுைாக	 வநது	
கூடியிருநதார்கள.	தமிழாராய்ச்சி	ைாநாடு	 1974இல்	
நளடத�ற்ற	ச�ாது	தான்	மிகக	கூடிய	ேனம்	கலநது	
தகாண்டது.

 சிவபூமி அருங்கொடசிய்கம்

	 அதற்குப்	 பிறகு	இநத	 திறப்பு	விழாவிசல	
தான்	காண	முடிநதது	ஏதனன்றால்,	அஙகு	அதிகார	
வர்ககத்தினுளடய	கடடுைானஙகள,	அதிகாரஙகள,	
தேல்வாககுகள	இல்ளல.	ேமுதாயத்தினுளடய	அபி	
ைானத்ளதயும்,	 த�ருைதிப்ள�யும்	 த�ற்ற	 ஒருவர்	
அளனவரின்	 நம்பிகளகளயப்	 த�ற்ற	 ஒருவர்	
ததாடககியிருககின்றார்.	அதனாசல	அவருககு	ஆத	
ரவு	 உண்டு.	 அதன்	 மூலைாக	 ஒரு	 விழிப்புணர்ச்சி	
ஏற்�டடிருககின்றது.
	 இலஙளகயின்	 ஏளனய	 �ாகஙகளில்,	 வட	
கிழககு	 ைாகாணஙகளில்	 ஏளனய	 �ாகஙகளைப்	
த�ாறுத்தவளரயில்	 இநதவிதைான	 முயற்சிகளை	
சைற்தகாளை	 முடியும்	 என்றால்	 அஙகு	 த�ருந	
ததாளகயான	ததால்த�ாருள	சின்னஙகள	இருககி	
ன்ற	த�ாழுதிலும்	முன்வருவார்	எவரும்	இல்ளல.
	 அஙகும்	 தேல்வநதர்கள	 இருககிறார்கள.	
குறிப்�ாக	கிழககு	ைாகாணத்தில்	தவளிநாடுகளில்	
உளைவர்கள	இநத	முயற்சிகளை	சைற்தகாண்டால்,	
பிராநதிய	சவறு�ாடு	இன்றி	உதவி	தேய்யக	கூடிய	
வர்களும்	 இருககின்றாரகள.	 ஆனால்	 பூளனககு	
ைணி	கடடுவது	யார்	என்ற	நிளல	இருககின்றது.	ஒரு	
ததால்லியல்	 ததாடர்�ான	 அருஙகாடசியகத்ளத	
அளைப்�சத	வலு	சிரைைாக	இருககின்றது.	ஹிஸ	
புல்லாஹ்	காத்தான்குடியில்	ஒரு	இஸலாமிய	அரு	
ஙகாடசியகத்ளத	 ஏற்�டுத்தியிருககிறார்.	 இளத	
முன்னுதாரணைாகக	 தகாண்டு	 ைற்றவர்கள	 ஏன்	
இளத	தேய்ய	முடியாது?

ப்கள்வி:
 �மிழிைததின் த�ொன்யமச் சொன்று்கயை 
அழிவிலிருந்து ்கொ்பபொற்ற �ற்பபொய�ய சூழ 
லில் நொம் எத�ய்கய நடவடிகய்க்கயை பமற் 
த்கொள்ை பவணடுதமை நீங்கள் ்கருதுகின் 
றீர்்கள்?

பதில்:
	 �லவிதைான	வழிகளில்	அநத	நடவடிகளக	
களை	சைற்தகாளைலாம்.	ஒன்று	குறிப்�ாக	ததால்	
லியல்துளற	திளணககைசை	இதற்கு	த�ாறுப்�ாக	
இருப்�தால்,	 அவர்களை	 இநதச்	 சின்னஙகளை	
உரிய	 முளறப்�டி	 ச�ணிக	 தகாளவதற்கும்,	 ஈடு	
�ாடு	 உளைவர்கள	 �ார்த்து	 ஆராய்வு	 தேய்வதற்கு	
அவர்களுககு	சவண்டுசகாள	விடுகக	சவண்டும்.
	 அத்சதாடு	 ததால்த�ாருள	 சின்னஙகள	
இருககும்	 இடஙகளில்	 சவறு	 நாடுகளைப்	
ச�ால	 உரிய	 கடடிடஙகளை	 அளைப்�தற்சகா	
அவற்ளற	 அடிப்�ளடயாகக	 தகாண்டு	 குடிகளை	
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ஆகஸட	 5	 ஆம்	 திகதிய	 சதர்தல்	 ஓர்	 ஆடசி	
ைாற்றத்ளத	ஏற்�டுத்தும்	என்�தற்கான	அறி	

குறிகள	 ததளிவாகசவ	 ததரிகின்றன.	 ஆடசி	 ைாற்	
றம்	 ைாத்திரைல்ல,	 ஆடசி	 முளறளையிலும்	 �ல	
ைாற்றஙகளுககு	அது	வித்திடும்	என்�தும்	ததளிவா	
கத்	 ததரிகின்றது.	 சதர்தலுககு	 முநதிய	 நிளலயில்	
இடம்த�றுகின்ற	நிகழ்வுகளும்	�லரும்	தவளியிடு	
கின்ற	 கருத்துககளும்	இவற்றுககுக	 கடடியம்	கூறி	
நிற்கின்றன.
	 சதசிய	 ைடடத்திலான	 இநத	 ைாற்றஙகளு	
ககு	 தமிழ்	 அரசியல்	 எவ்வாறு	 முகம்	 தகாடுககப்	
ச�ாகின்றது	 என்�ளதயும்,	 இநதத்	 சதர்தசல	 தீர்	
ைானிககப்	ச�ாகின்றது.	அதற்குத்	தமிழ்	ைககளும்,	
தமிழ்த்	தரப்பு	சவட�ாைர்களும்	ஆயத்தைாக	இரு	
ககின்றார்கைா?	அதற்குத்	தயா	ராகுவார்கைா?	தயா	
ராகின்றார்கைா?	 	 என்ற	 சகளவிகள	 இப்ச�ாது	
எழுநதுளைன.
	 சதசிய	ைடடத்தில்	வலுவானசதார்	 எதிர்த்	
தரப்பு	 சதர்தல்	 கைத்தில்	 இல்லாத	 நிளலயில்,	
த�ாதுேன	 த�ரமுன	 மூன்றிலிரண்டு	 த�ரும்�ா	
ன்ளை	 தவற்றிளய	 சநாககிக	 காத்திருககின்றது.	
அநத	தவற்றிக	கனவில்	அது	ஆழ்நது	கிடககின்றது	
என்றுகூட	கூறலாம்.	அநதக	கனவு	ோத்தியைா,	இல்	
ளலயா	என்�து	சவறு	விடயம்.	ஆனால்	ஆடசி	ைாற்	
றம்	என்�து	சதர்தலுககு	முன்னசர	 தீர்ைானி	ககப்	
�டட	ஒரு	நிளலளையாகசவ	காணப்�டுகின்றது.

	 சிஙகை	 த�ௌத்த	 சதசியத்ளத,	 சிஙகை	
த�ௌத்த,	 இராணுவ	 சதசியைாக	 இநதத்	 சதர்த	
லில்	 �ரிணமிககச்	 தேய்வதற்கான	 முயற்சிகளில்	
த�ாதுேன	த�ரமுன	துணிநது	இறஙகி	இருககின்	
றது.	 ேனாதி�தி	 சதர்தலில்	சிஙகை	த�ௌத்த	ைகக	
ளின்	 வாககு	 வஙகிளய	 ைாத்திரசை	 ஆதாரைாகக	
தகாண்டு	 த�ாதுேன	 த�ரமுன	 தவற்றியீடடியது.	
சகாத்தா�ாய	ராே�கே	ேனாதி�தியாகினார்.	அசத	
வழித்தடத்தில்	சிஙகை	த�ௌத்த	இராணுவ	சதசியம்	
என்ற	புதிய	�ரிைாணத்தில்	�யணிப்�தற்கு	இநதத்	
சதர்தளலக	 கைைாகப்	 �யன்�டுத்துவதற்கு	 அது	
ஆயத்தைாகி	இருககின்றது.	
	 இநதப்	 �த்திகளில்	 ஏற்கனசவ	 குறிப்பிட	
டது	ச�ான்று,	சோேலிஸ	ேனநாயகக	குடியரோகிய	
இநத	 நாடளட	 சோேலிஸ	 இராணுவ	 ேனநாயகக	
குடியரோக	ைாற்றுவசத	த�ாதுேன	த�ரமுனவின்	
அரசியல்	 இலககு.	 அதற்கான	 முன்சனாடி	 நடவ	
டிகளககள	 ஏற்கனசவ	 �டிப்�டியாக	முன்தனடுக	
கப்	�டடிருப்�ளதக	காண	முடிகின்றது.
	 சதர்தல்	காலத்தில்	எவ்வைவுககு	எவ்வைவு	
வாககுகளை	 சுவீகரிகக	 முடியுசைா	 அதற்கான	
முயற்சிகளை	 சவட�ாைர்களும்	 அரசியல்	 கடசிக	
ளும்	 முன்தனடுப்�சத	 வழளை.	 ஆனால்	 இநதத்	
சதர்தலில்	நாடடு	ைககள	அளனவரினதும்	த�ரும்	
�ான்ளையான	 வாககுகளுககுப்	 �திலாக	 த�ாது	
ேன	 த�ரமுன	 சிஙகை	 த�ௌத்த	 வாககுகளையும்,	
இராணுவ	ோர்பு	வாககுகளையுசை	இலககு	ளவத்தி	
ருககின்றது.
	 இநத	நாடு	�ல	இன	ைககளையும்	�ல	ைத	
ஙகளையும்	 சேர்நத	 ைககள	 வாழ்கின்ற	 ஒரு	 நாடு	

என்�ளதப்	 புறநதளளி,	 த�ரும்�ான்ளையான	
சிஙகை	 த�ௌத்த	 ைககசை	 ேகதி	 வாய்நதவர்கள,	
அவர்கசை	 கிங	 சைககர்ஸ	 என்�ளத	 நிளலநாட	
டுவதற்கான	முயற்சிகள	இதன்	மூலம்	முன்தனடு	
ககப்�டடிருககின்றன.
	 ேனாதி�தியினால்	 உருவாககப்�டடுளை	
கிழககு	 ைாகாண	 ததால்லியல்	 �ராைரிப்புககான	
சிஙகை	 த�ௌத்தர்களை	 ைடடுசை	 தகாண்ட	 தேய	
லணி,	நாடடின்	�ாதுகாப்பு	ைற்றும்	நல்தலாழுகக	
மும்	�ண்�ாடளடயும்	தகாண்ட	குடிைககளை	உரு	
வாககுவதற்கான	 இராணுவ	 தேயலணி	 என்�ன	
இநத	 சநாககத்ளதசய	 அடிப்�ளடயாகக	 தகாண்	
டிருககின்றன.
 

முயற்சிக்கொை உற்சொ்கமும் தூணடு�லும்
	 ஏதனனில்	 இநத	 தேயலணிகளை	 இப்	
ச�ாது	 உருவாககுவதற்கான	 அவசியமும்	 அவேர	
முைான	 சூழலும்	 	 காணப்�டவில்ளல.	 அநத	
நிளலயில்	 சதர்தல்	 ஒன்ளற	 எதிர்	 தகாண்டுளை	
ஓர்	 அரசியல்	 சூழலில்தான்	 இநத	 தேயலணிகள	
உருவாககப்�டடிருககின்றன	 என்�து	 முககியைா	
கக	 கவனத்திற்	தகாளைத்	தககது.	குறிப்�ாக	இநத	
இரண்டு	 தேயலணிகளுசை	 �ாதுகாப்பு	 அளைச்	
சின்	தேயலாைராகிய	முன்னாள	இராணுவ	அதிகா	
ரியாகிய	 கைால்	 குணரடனளவத்	 தளலவராகக	
தகாண்டிருககின்றன.
	 எதிர்காலத்தில்	 நாைாவிய	 ரீதியில்	 சிஙகை	
த�ௌத்தத்தினதும்,	 இராணுவத்தினதும்	 சைலாதிக	
கத்ளத	 நிளல	 நிறுத்துவசத	 இநத	 தேயலணிகள	
உருவாககப்�டடதன்	 உளசநாககைாகத்	 ததரிகின்	
றது.	குறிப்�ாகக	கூறுவததன்றால்,	சிஙகை	த�ௌத்த,	
இராணுவையைான	ஒரு	நாடளட	உருவாககுவசத	
அடிப்�ளட	இலககு.
	 நாடடின்	 தளலவராகிய	 ேனாதி�தி	 நிளற	
சவற்று	 அதிகாரஙகளைக	 தகாண்டிருககின்	 றார்.	
ேனநாயகத்தின்	 முககிய	 தூண்களில்	 ஒன்றாகிய	
நிளறசவற்று	அதிகாரம்	திகழ்கின்றது.	அது	ஏளனய	
தூண்கைாகிய	 ேடடவாககம்,	 நீதித்துளற	 என்�வற்	
றின்	 தேயற்�ாடுகளில்	 தளலயிட	முடியாது	 என்ற	
வளரவிலககணத்ளதக	தகாண்டிருககின்றது.	இருப்	
பினும்	2019	ேனாதி�தி	சதர்தலின்	பின்னர்	இரண்டு	
முககிய	நிளலளைகள	நிளறசவற்று	அதிகாரத்தின்	
ளகளய	 வளரயளறகளைக	 கடநத	 நிளலயில்	
சைசலாஙகச்	தேய்திருககின்றது.
	 ேனாதி�தி	 சதர்தல்	 முடிவளடநத	 சூட	
சடாடு	சூடாகப்	த�ாதுத்	சதர்தலுககாக	சைற்தகாள	
ைப்�டட	நாடாளுைன்றக	களலப்பும்,	அசதசவளை	
ேர்வசதே	அைவில்	�ரவி	ச�ரச்ேத்ளத	உருவாககிய	
தகாசரானா	 ளவரஸின்	 ச�ரிடர்	 நிளலளையும்	
ேனாதி�தியின்	 தேயற்�ாடுகளுககான	 வாய்ப்�ாக	
அளைநதன.
	 நாடாளுைன்றம்	தேயலிழநதிருப்�து,	எதிர்	
ககடசியினர்	 அரசியல்	 ரீதியாகப்	 �லமின்றி	 இரு	
ப்�து	 என்�னவும்	 கா�நது	 அரோஙகத்தின்	 தளல	
வராகிய	 ேனாதி�தி	 சுயஅரசியல்	 நலன்	 ோர்நத	
ச�ாககில்	 தேயற்�டுவதற்கு	 வழிசயற்�டுத்தி	
இருககின்றன.
	 யுத்தத்தில்	தவற்றி	த�ற்று	அரசியல்	 கைத்	
தில்	சிஙகை	ைககளின்	ச�ராதரளவப்	த�ற்றிருநத	
ராே�கேககள	 2015	சதர்தல்களில்	அளடநத	சதால்	
விளய	 ஈடு	 தேய்து	 நீண்ட	 காலத்திற்கு	 அதிகாரத்	
தில்	நிளலத்திருப்�தற்கான	முயற்சிகளில்	 ஈடு�ட	
டிருககின்றனர்.	இநத	முயற்சிககு	ஸதிரைற்ற	அரசி	
யல்	 நிளலளைககுள	 நாடளட	 இடடுச்	 தேன்ற	
ளைத்திரி	 –	 ரணில்	 தளலளையிலான	 முன்ளனய	
கூடடு	 அரோஙகம்	 வழிசயற்�டுத்திக	 தகாடுத்தி	
ருககின்றது.
	 அத்துடன்	 ஐககிய	 சதசிய	 கடசிககும்	

சிறீலஙகா	 சுதநதிரக	 கடசிககும்	 இளடயில்	 2015	
ஆம்	 ஆண்டு	 உருவாகியிருநத	 சதநிலவு	 குளலந	
ததும்,	அத்துடன்	ஐககிய	சதசிய	கடசிககுள	தளல	
தயடுத்துளை	அதிகாரப்	ச�ாடடியினால்	ஏற்�டடு	
ளை	 கடடுககுளலவும்	 ராே�கேககளை	 உற்ோகப்	
�டுத்தி	உளைது.
	 தமிழர்	விவகாரத்ளதப்	த�ாறுத்தைடடில்	-	
குறிப்�ாக	இனப்பிரச்சிளனககு	ஓர்	அரசியல்	தீர்வு	
காண்�திலும்	யுத்தத்தினால்	�ாதிககப்�டட	தமிழ்	
ைககளின்	பிரச்சிளனகளுககுத்	 தீர்வு	 காண்�திலும்	
ராே�கேககள	ஆர்வைற்றவர்கைாகசவ	காணப்�டு	
கின்றனர்.	யுத்தத்தில்	விடுதளலப்புலிகளை	தவன்	
றதன்	 மூலம்	 சிஙகை	 ைககள	 ைத்தியில்	 கிளடத்து	
ளை	அரசியல்	ரீதியான	அஙகீகாரம்	ைற்றும்	ஆதரவு	
என்�ன	அவர்களை	அதிகாரத்தின்	உச்ேத்ளத	சநாக	
கிய	 அரசியல்	 �யணத்ளத	 முடிவின்றி	 ததாடர்	
வதற்சக	தூண்டியிருககின்றன.

சிந்�யையும் விழி்பபுணர்வும்
	 விடுதளலப்புலிகளை	 இராணுவ	 ரீதியாக	
தவற்றி	தகாண்டளதயடுத்து,	தமிழ்	ைககளை	அரவ	
ளணத்துக	 தகாண்டு	 �ன்ளைத்	 தன்ளை	 தகாண்	
டசதார்	 அரசியல்	 கலாோரத்ளத	 சைம்�டுத்துவத	
ற்கு	 அவர்கள	 முயற்சிககவில்ளல.	 ைாறாக	 ஒசர	
இனம்,	ஒசர	ைதம்	என்ற	ஒற்ளற	அரசியல்	சகாட�ா	
டடின்	கீழ்	நாடளடக	தகாண்டு	வருவதற்கான	வழி	
முளறளயசய	அவர்கள	பின்�ற்றி	வருகின்றனர்.
	 இத்தளகய	 நிளலளையில்	 த�ாதுத்	 சதர்த	
லுககுப்	 பின்னரான	 நாடடின்	 நிளலளைகள	 �ன்	
ளைத்	தன்ளை	தகாண்டசதார்	அரசியல்	கலாோரத்	
திற்குப்	 பிரகாேைாகத்	 சதான்றவில்ளல.	 சிஙகை	
த�ௌத்த	 இராணுவையைான	 ஓர்	 அரசியல்	 நிளல	
ளைககுளசைசய	 நாடு	 இடடுச்	 தேல்லப்�டும்	
என்று	 ததரிகின்றது.	 இத்தளகய	 ஒரு	 நிளலளை	
குறித்து	 தமிழ்	அரசியல்	 தளலவர்கள	ைடடுைன்றி	
நாடடின்	 எதிரணியினராகிய	 அரசியல்	 தளலவர்க	
ளும்	எதிர்வு	கூறியிருககின்றனர்.	நாடடு	ைககளுககு	
எச்ேரிகளக	தேய்திருககின்றனர்.
	 இத்தளகய	 எதிர்கால	 நிளலளை,	 தமிழ்,	
முஸலிம்	 ேமூகஙகளுககு	 ோதகைானதாக	 அளைய	
ைாடடாது	என்�து	தோல்லித்	ததரிய	சவண்டியதி	
ல்ளல.	 இது	 ோதகைற்ற	 நிளலளை	 ைடடுைல்ல.	
சிறு�ான்ளை	இன	ேமூகஙகளுககு	அரசியல்	ரீதியா	
ன	ஆ�த்தானதும்கூட.
	 தமிழ்,	முஸலிம்	அரசியல்	தளலளைக	ளும்,	
இவ்விரு	 ேமூகஙகளைச்	 சேர்நத	 அரசியல்வாதிக	
ளும்	 இநத	 நிளலளையின்	 தீவிரத்	 தன்ளைளய	
உணர்நதிருககின்றார்கைா	 என்�து	 சகளவிககு	
உரியதாகசவ	 இருககின்றது.	 ஏதனனில்	 அரசியல்	
நிளலளைகளைக	 கடநது	 இரு	 ேமூகஙகளினதும்	
இருப்	ள�சய	சகளவிககு	உளைாககப்	 ச�ாகின்ற	
நிளலளை	குறித்து	அவர்கள	அவதானிப்பும்,	அகக	
ளறயும்	 தகாண்டிருப்�தாகத்	 ததரியவில்ளல.	
சதசிய	 ரீதியில்	 த�ரியசதார்	 அளலயாக	 உருவா	
கிக	 தகாண்டிருககின்ற	 நிளலளை	 குறித்து	 ேமூக	
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நிளலயில்	 அவர்கள	 ஒன்றிளணநது	 சிநதிககவு	
மில்ளல.	அநத	நிளலளை	குறித்த	கலநதுளரயாடல்	
களை	நடத்தியதாகவும்	ததரியவி	ல்ளல.
	 தமிழ்,	முஸலிம்	 ேமூக	அரசியல்	 தளலவர்	
களும்,	அரசியல்வாதிகளும்	வரப்ச�ாகின்ற	சதர்த	
லில்	தஙகளுககிளடயிலான	ச�ாடடியில்	எவ்வாறு	
தவற்றி	த�றுவது	என்�ளத	ைடடுசை	இலககாகக	
தகாண்டிருககின்றார்கள.	 இதற்காக	 எதிரணியினர்	
மீது	 சேறடிப்�ளதசய	 சதர்தல்	 கால	அரசியலாகக	
தகாண்டிருககின்றார்கள.
	 இப்ச�ாளதய	 அரசியல்	 நிளலளைகள	
குறி	 த்தும்,	 சதர்தலுககுப்	 பின்னரான	 உடனடி	
ைற்றும்	 எதிர்கால	 அரசியல்	 நிளலளைகள	 குறித்	
தும்	தமிழ்த்	தரப்பினர்	கடசி	சவறு�ாடுகள,	அரசி	
யல்	 நல	 சவறு�ாடுகளைக	 கடநது	 தஙகளுககுள	
கலநதுளரயாட	 சவண்டிய	 தருணம்	 இது.	 அசத	
ச�ான்று	 முஸலிம்	 தரப்பினரும்	 தஙகளுககிளட	
யிலான	 சவறு�ாடுகளைக	 கடநது	 நிளலளைகள	
குறித்து	 இநதத்	 தருணத்தில்	 சீர்தூககிப்	 �ார்கக	
சவண்டும்.	 அத்தளகய	 அரசியல்	 ைடடத்திலான	
கலநதுளரயாடல்களின்	 த�றுச�றுகளை	 அடிப்�	
ளடயாகக	 தகாண்டு	 ைககளை	 விழிப்�ளடயச்	
தேய்ய	சவண்டியதும்	அவசியம்.
	 ஆனால்	 இப்ச�ாதுளை	 நிளலளை	 என்ன	
தவனில்	அரசியல்	 தளலவர்களும்,	அரசியல்வாதி	
களும்	விழிப்புணர்வு	த�றாதவர்கைாகவும்	அடுத்து	
வரவுளை	 நிளலளைகள	 குறித்து	 ஒன்றிளணநது	
சிநதிககாதவர்கைாகவுசை	காணப்�டுகின்றார்கள.

்கணடைக ்கயண்களும் அச்ச உணர்வும்
	 ஒற்ளற	ஆடசிளய	ஆணிசவராகக	 தகாண்	
டுளை	நாடடின்	அரசியல்	ச�ாககில்	சிறு�ா	ன்ளை	
இன	 ைககளுளடய	 ேமூக	 நலன்களும்	 அரசியல்	
உரிளைகளும்	திடடமிடட	வளகயில்	நசுககப்�டடு	
வநதுளைன.	 இநத	 அடககுமுளற	 �டிப்�டியாக	
வைர்ச்சியளடநது	ைதரீதியான	அடககு	முளறயாக	
வும்	ஆககிரமிப்�ாகவும்	ைாறியிருககின்றது.	அத்து	
டன்	 இனவாதமும்,ைத	 வாதமும்	 சதசிய	 அரசிய	
லின்	அச்ோணியாக	ைாற்றப்�டடிருககின்றது.	இத	
னால்	 இஙகு	 �ன்முகத்	 தன்ளையும்	 �ல்லின	 ைக	
கள,	�ல	ைதங	களைப்	பின்�ற்றுகின்ற	ைககள	வாழ்	
கின்ற	 நிளல	 என்�து	 அரசியல்	 ரீதியாக	 அற்றுப்	
ச�ாகச்	தேய்யப்�டுகின்றது.
	 இன	ரீதியாகவும்,	ைதரீதியாகவும்	சிறு�ான்	
ளை	இன	ைககள	அடககப்�டுகின்ற	அசதசவளை,	
ஆடசி	 அதிகார	 வலுளவப்	 �யன்�டுத்தி	 அநத	
ைககளின்	 ைனஙகளை	 தவன்தறடுப்�து	 ச�ான்ற	
ச�ாலியான	 அரசியல்	 தேயற்�ாடுகளை	முன்தன	
டுப்�தில்	 ஆடசியாைர்களும்	 எதிரணியினரும்	
வல்லவர்கைாகத்	 திகழ்கின்றார்கள.	 அவர்களின்	
�சுத்	 சதால்	 ச�ார்த்திய	 தேயற்�ாடுகளில்	 சிறு	
�ான்ளை	இன	அரசியல்	தளலவர்களும்	அரசியல்	
வாதிகளும்	 இலகுவாகப்	 �லியாகிப்	 ச�ாவசத	
நாடடின்	அரசியல்	வரலாறாகப்	�திவாகி	உளைது.
	 இநத	அரசியல்	 	 நாடகஙகள	சதர்தல்	 கால	
ஙகளில்	மிக	அதிகைாக	அரஙசகறுவதுண்டு.	இநதத்	
சதர்தலிலும்	 அத்தளகய	 நாடகஙகளின்	 அம்ேஙக	
ைாகசவ	புதிய	அரசியலளைப்பு	உருவாககம்,	பிரச்	
சிளனகளுககுத்	 தீர்வு	 காண்�து,	 முஸலிம்	 ைக	
களும்	 தமிழ்	 ைககளும்	 �ாதுகாககப்�டுவார்கள	
என்�து	 உளளிடட	 பிரதைருளடய	 ச�ச்சுககளும்,	
அறிகளககளும்	அளைநதிருககின்றன.
	 ைறுபுறத்தில்	 வடககும்	 கிழககும்	 தமிழ்	
ைககளின்	 தாயகப்	 பிரசதேைல்ல.	 பிர�ாகரனின்	
அநதப்	பிரகடனத்ளதத்	தூககிப்	பிடிககாதீர்	என்று	
தமிழ்	அரசியல்	 தளலவர்களுககும்	 தமிழ்	 ைககளு	
ககும்	கிழககு	ைாகாண	ததால்லியல்	பிரசதே	 �ரா	
ைரிப்புககான	 தேயலணியின்	 உறுப்பினராகிய	
எல்லாவல	 தைத்தானநத	 சதரர்	 அறிவுளர	 கூறும்	
அைவுககு	 நிளலளைகள	 சைாேைளடநதிருககின்	
றன.
	 கிழககு	 ைாகாணத்ளத	 த�ௌத்தைத	 ரீதி	

யாக	 ஆககிரமிப்�தற்காகசவ	 இநதத்	 சதரளர	
உறுப்பினராகக	 தகாண்ட	 சிஙகை	 த�ௌத்த	 தேய	
லணி	 உருவாககப்�டடிருககின்றது.	 இதளன	அவ	
ருளடய	கூற்று	உறுதிப்�டுத்தி	உளைது.	இநத	தேய	
லணியின்	உருவாககத்தினால்	தமிழ்	முஸலிம்	ைகக	
ளிளடசய	 ஏற்�டடுளை	 �தடட	 நிளலளைளய,	
எல்லாவல	தைத்தானநத	சதரருளடய	கருத்து	அதிக	
ரிககச்	தேய்திருககின்றது.	அச்ேத்ளதயும்	ஏற்�டுத்தி	
உளைது.

	 இசதச�ான்று,	 “வடககில்	 இராணுவ	
முகாம்கள	 இருககின்றன.	 அவற்ளறப்	 �லைான	
முகாம்கைாக	 ைாற்றசவ	 முயற்சிப்ச�ாம்.	 இரா	
ணுவ	 இயல்பும்	 அதுவாகசவ	 இருககும்.	 யுத்த	
சைாதல்கள	 இடம்த�ற்ற	 பிரசதேஙகள	 என்றும்,	
யுத்த	 சைாதல்கள	 இப்ச�ாது	 இல்ளல	 என்ற	
களததயல்லாம்	 எைககுத்	 சதளவயில்ளல”	
என்று	 இராணுவத்	 தை�தி	 தலப்டினன்	 தேனரல்	
ேசவநதிர	 சில்வா	 கூறியுளைார்.	 அசதசவளை	
வலிநது	 காணாைல்	 ஆககப்�டடவர்கள	 தகால்	
லப்�டடிருகக	 சவண்டும்	 என்றும்	 விடுதளலப்	
புலிகசை	 �லளரக	 தகான்றார்கள	 என்றும்	 அவர்	
ததரிவித்துளைார்.	அவருளடய	கூற்று	தமிழ்	அரசி	
யல்	 தளலவர்களிடம்	 இருநதும்,	 வலிநது	 காணா	
ைல்	ஆககப்�டடவர்களுளடய	உறவினர்களிடமிரு	
நதும்	கண்டனக	களணகளை	எழுப்பியிருககின்றது.	
தமிழ்	 ைககள	 ைத்தியில்	 ஒருவித	 அச்ே	 நிளலளை	
ளயயும்	சதாற்றுவித்துளைது.

“கீழத�ர அரசியல் ய்கவிட்பபட பவணடும்”
	 இனஙகளுககிளடயில்	�தடடத்ளதயும்	பீதி	
ளயயும்	உருவாககி,	உடனடியாக	த�ரும்�ான்ளை	
இன	 ைககளுடன்	 இளணநது	 தேயற்�டுவதன்	
மூலம்	 சிஙகை	 த�ௌத்த	 ைககளின்	 வாககுகளைக	
கவர்நது	 தகாளவசத	 ச�ரின	அரசியல்வாதிகளின்	
அரசியல்	 தநதிசரா�ாயைாகும்.	 இதில்	 ராே�க	
ேககள	 வல்லவர்கள.	 அநத	 வல்லளைளயப்	 �ல	
தடளவகளில்	அவர்கள	நிரூபித்துளைார்கள.	அநத	
வளகயிசலசய	வரப்ச�ாகின்ற	த�ாதுத்	சதர்தளல	
இலககாகக	 தகாண்டு	 �ல்சவறு	 கருத்துககளும்	
அரே	 தரப்ள�ச்	 ோர்நத	 �லராலும்	 தவளியிடப்�	
டுகின்றன.
	 இவ்வாறு	 சிறு�ான்ளை	 இன	 ைககளின்	
எதிர்காலத்ளதக	 சகளவிககு	 உளைாககுகின்ற	
நிளலளைகள	குறித்த	அறிகுறிகள	தவளிப்�டடுக	
தகாண்டிருககின்ற	 தருணத்தில்	 அநத	 ைககளின்	
அரசியல்	 தளலவர்களும்	அரசியல்வாதிகளும்	சுய	
அரசியல்	 இலா�த்ளதயும்,	 சுய	 அரசியல்	 அதிகார	
த்ளதயும்	 இலககாகக	 தகாண்ட	 அரசியல்	 தேயற்	
�ாடடில்	ஈடு�டடிருப்�ளதசய	காண	முடிகின்றது.
	 சிறு�ான்ளை	சதசிய	இன	ைககள	குறிப்�ாக	
தமிழ்	 ைககள	 தஙகளுககுள	 ஒன்றிளணநத	 இறு	
ககைான	நிறுவன	ரீதியானசதார்	அரசியல்	கடட	ளை	

ப்ள�க	 தகாண்டிருகக	 சவண்டும்	 என்ற	 சதளவ	
யுத்தம்	முடிவளடநத	 நாள	முதலாகசவ	 ஏற்�டடி	
ருநதது.	 அநதத்	 சதளவ	 குறித்து	 தமிழர்	 அரசியல்	
தளலளைகளும்,	அரசியல்	தளலவர்களும்,	அரசிய	
ல்வாதிகளும்	 ேமூக	 முககியஸதர்களும்	 த�ரிதாக	
அலடடிக	தகாளைவில்ளல.
	 நாைளடவில்	 �ல்சவறு	 ேநதர்ப்�ஙகளும்,	
பிரச்சிளனகளுககுத்	தீர்வு	காண	சவண்டிய	கடடாய	
ைான	நிளலளைகளும்,	சதர்தல்	காலஙகளும்,	இநதத்	
சதளவ	தவிர்கக	முடியாதது	என்�ளத	வலியுறுத்தி	
இருநதன.	 ஆனாலும்	 அரசியல்	 ரீதியான	 அநத	
ஒன்றிளணவுககு	 அவர்கள	 தயாராகசவ	 இல்ளல.	
ைாறாக	 சைலும்	 சைலும்	 புதிய	 புதிய	 அரசியல்	
கடசிகளும்	 அளைப்புககளுசை	 உருவாகின.	 உரு	
வா	ககப்�டடன.	ைாற்றுத்த	ளலளை	என்ற	சதளவ	
உணர்வும்	கூட,	ைககளுளடய	நம்பிகளகளய	தவன்	
தறடுககத்	 தகக	 வளகயிலான	அரசியல்	 கடடளை	
ப்ள�	உருவாககத்	தவறிவிட	டது.
	 ேனாதி�தி	 சதர்தல்	 மூலைாக	 ஏற்�டட	
ஆடசி	ைாற்றத்ளதத்	ததாடர்நது	த�ாதுத்	சதர்த	லின்	
ஊடாக	 முழுளையான	 ஆடசி	 ைாற்றம்	 ஏற்�டப்	
ச�ாகின்ற	இப்ச�ாளதய	சூழலில்	ஆளுளை	மிகக	
சதார்	 அரசியல்	 தளலளை	 அவசியைாகி	 உளைது.	
ஆனால்	அநத	அவசியம்	அபிவிருத்தி	ோர்நத	அரசி	
யல்	 என்ற	 ச�ார்ளவயில்	 ைளறககப்�டுகின்றது.	
ைளறககப்�டடிருககின்றது.
	 அபிவிருத்திககான	ைககள	பிரதிநிதிகளைத்	
ததரிவு	 தேய்வதா?	 	 அல்லது	 அபிவிருத்திளயயும்	
பிரச்சிளனகளுககுத்	 தீர்வு	 காண்�ளதயும்	 இளண	
த்துக	 தகாண்டு	 நடத்தவல்ல	 ஆளுளையும்	 தீர்கக	
தரிேனமும்	தகாண்ட	தேயல்வல்லளையுளை	தளல	
வர்களைத்	 ததரிவு	 தேய்வதா	 என்�சத	இப்ச�ாது	
தமிழ்	 ைககள	 முன்னால்	 உளை	 சதர்தல்	 கால	
சகளவியாகும்.
	 ஆனால்	 இநதத்	 சதர்தல்	 கால	 நிளலளை	
யானது,	 சவறு	 விதைாக	 உளைது	 என்று	 தமிழ்	
ைககள	ச�ரளவ	தனது	அறிகளகயில்	சுடடிககாடடி	
உளைது.	 அநத	 நிளலளையில்	 ைாற்றம்	 ஏற்�ட	
சவண்டும்	 என்�ளத	அநத	அறிகளக	வலியுறுத்தி	
இருககின்றது.
	 “ஒவ்தவாருவரும்	ைற்றவரிசல	சேறுபூசும்	
கீழ்த்தரைான	 அரசியளல	 விடுத்து	 தைது	 நிளலப்	
�ாடுகளையும்	 திடடஙகளையும்	 தகாளளககளை	
யும்	 முன்ளவப்�திசல	 தைது	 ேகதிளய	 தேலவிடு	
வார்கைானால்	 அது	ஆசராககிய	 ைானதாக	 அளை	
யும்.	 நடககவிருககும்	 இநதத்	 சதர்தலிசல	 ைககள	
முன்	 �ல	 ச�ாதுைானைவு	 ததரிவுகள	 இருககின்	
றன.	 எைது	 ைககள	 ஏளனயவர்களுடன்	 ஒப்பிடும்	
த�ாழுது	ததளிவான	அரசியல்	�ார்ளவ	தகாண்ட	
வர்கள.	அவர்கைால்	 ேரியான	ததரிவுகளை	அளட	
யாைப்�டுத்த	 முடியும்”	 என்று	 தமிழ்	 ைககள	
ச�ரளவ	கூறியிருககின்றது.
	 இதளன	 அரசியல்	 தளலவர்கள,	 அரசியல்	
வாதிகள	ைடடுைல்ல	சவட�ாைர்களுடன்	இளண	
நது	தமிழ்	ைககளும்	கவனத்திற்	தகாளை	சவண்டும்.	
தேய்வார்கைா?

சிங்கை தபௌத�    ... த�ொடர்ச்சி...

ப�ர்�லில் அக்கயற   ... த�ொடர்ச்சி...

சதர்தலில்	ைககள	கவனம்	தேலு	த்தவில்ளல.
	 எல்லா	 கடசிகளின்	 கூடடஙகளிலும்	
குளறவான	ைககசை	கலநது	தகாண்டு	வருகின்ற	
னர்.	 தகாசரனா	ளவரஸ	அச்ேம்,	 சதர்தல்	முடிவ	
ளடநத	 பின்னர்	 கடசிகள	 புறககணிப்�தால்	
ஆதரவாைர்களிடம்	 ஏற்�டட	விரகதி,	 நிதிப்	 �ற்	
றாககுளற	ச�ான்றனசவ	இதற்கான	காரணம்.
	 சதர்தல்	 ததாடர்பில்	 வடககு	 ைற்றும்	
கிழ	ககு	ைாகாண	ைககள	அதிக	அககளற	காண்பி	
ககவில்ளல	 ஆனால்	 சதர்தலின்	 முககியத்துவம்	
ததாடர்பில்	ைககள	ததரிநதுதகாளை	சவண்டும்		
என	சிறீலஙகா	சதர்தல்	ஆளணயாைரும்	ததரிவித்	
துளைார்.
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 தசல்வின் இலஙய்க நிர்வொ்க பசயவயில் 
25 வருடங்கைொ்க பல துயற்களில் பல 
ப�வி்களில் பசயவயொற்றியிருந்�ொர். பசயவ 
ககும் பசயவககு அ்பபொற்படட பசயவயொ்க 
சமூ்க ஆளுயமயய அபிவிருததி தசய்�ல், 
உள்ளுரொடசி, கிரொம அபிவிருததி, கூடடுறவு 
ஆகிய பரிமொணங்களும் ்கடடிதயழு ்பப்பபடும் 
பபொது �ொன் பபொருககு்ப பின்ைரொை இந்� 
சமூ்கம் முன்பைற்றம் அயடயும் என்பது அவரது 
நம்பிகய்க.
 இந்� நியலயில் அயைததுல்க கூடடுறவு 
திைதய� முன்னிடடு எமககு அவர் ்கடந்� வரம் 
வழஙகிய பநர்்கொணலின் த�ொடர்ச்சியய இஙகு 
�ருகின்பறொம்.

ப்கள்வி
 குறி்பபொ்க ப்கொ்ப சிற்றி என்பது அண 
யமக ்கொலமொ்க பபொருககு பின்ைர் கிரொமங்களில் 
மூட்பபடும் நியல ்கொண்பபடுகின்றது. இது 
த�ொடர்பொ்க உங்கள் ்கருதது என்ை?

பதில்:
	 த�ரும்�ாலான	 கூடடுறவுச்	 ேஙகஙகள	
இடப்த�யர்வு	 காலத்தில்	 தஙகள	 தோத்துககளை	
இழநது	 ளைன.	 கடடிடம்,	 ச�ாககுவரத்து	 ோதன	
ஙகள,	 கைஞசியப்�டுத்தி	 ளவககப்�டடிருநத	
உணவுப்	த�ாருடகள	என்�ன	�ாரியைவில்	இழக	
கப்�டடன.	இதற்கு	அரோஙகம்	எநதவித	நடடஈடும்	
தகாடுககவில்ளல.	இதனால்	கூடடுறவுச்	ேஙகஙகள	
உறுதியற்றவர்கைாக	இருககின்றார்கள.	இத்தளகய	

நிளலளையில்	அளவகள	தஙகள	கிளைகளை	�ரா	
ைரிப்�தும்,	 அவற்றிற்கு	 விநிசயாகம்	 சைற்தகாள	
வதும்	 �ாரிய	 ேவாலாக	 இருககின்றது.	 இதனால்	
கிளைகள	 இயஙக	 முடியாைல்	 ச�ாவதும்,	 அவர்	
கைால்	உருவாககப்�டட	 சகாப்	 சிற்றிகள	இயஙக	
முடியாைல்	 ச�ாவதும்	 ஒரு	 புதிய	 நிளலளையாக	
காணப்�டடது.

	 இதற்கு	 ைாற்றாக	 இப்ச�ாது	 வவுனியா,	
கிளிதநாச்சி,	 தகாடிகாைம்	 கூடடுறவுச்	 ேஙகஙகள	
சகாப்	சிற்றிகளை	தாஙகைாகசவ	உருவாககி	சிறப்	
�ாக	நடத்திக	தகாண்டிருககிறார்கள.	அதற்கு	அடு	
த்த	 கடடைாக	 யாழ்ப்�ாணத்திலுளை	 �லசநாககு	
கூடடுறவுச்	 ேஙகஙகள	 எல்லாம்	 இளணநது,	 யாழ்	
ப்�ாண	 கூடடுறவுச்	 ேஙகஙகளின்	 ேைாேம்	 என்று	
தேயற்�டுகின்ற	 ஒரு	 அளைப்பு	 இருககின்றது.	
அநத	ேைாேம்	இப்ச�ாது	ைககள	களடகள,	சகாப்	
சிற்றிகளை	 உருவாககுகின்ற	 ஒரு	 முயற்சிளய	
ததாடஙகியிருககின்றது.	 அதன்�டி	 ஒவ்தவாரு	
கூடடுறவுச்	 ேஙகஙகள	 இருநத	 பிரசதேஙகளிலும்	
முன்ைாதிரியாக	 சில	 கிளைகளை	 எடுத்து	 அளவ	
களை	 சகாப்	 சிற்றிகைாக	அல்லது	 ைககள	 களடக	
ைாக	ைாற்றி	ேைாேசை	த�ாருடகளை	தகாளவனவு	
தேய்து,	அநதக	கூடடுறவுச்	ேஙகஙகளின்	முகாளை	
யாைர்களை	 சவளலககு	 அைர்த்தி	 அநதக	 கிளை	
களை	சிறப்�ாக	தேயற்�டக	கூடியதாக	தரமுயர்த்து	
கின்றது.	 அவற்ளற	 மீண்டும்	 அநதக	 கூடடுறவுச்	
ேஙகஙகளுககு	ளகயளிககின்றது.	அதனால்	கூடடுற	
வுச்	ேஙகஙகள	தஙகைால்	முடியும்	என்ற	ஒரு	நம்பி	
களகளய	த�றக	கூடியதாக	இருககின்றது.
	 இத்தளகய	முயற்சிளய	தற்ச�ாது	நாஙகள	
ேைாேம்	 என்ற	 வளகயில்	 ததாடஙகியிருககின்	
சறாம்.	இநத	வளகயில்	5	ைககள	களடகளை	ததாட	
ஙகியுளசைாம்.	 இன்னும்	 2	 ைககள	 களடகளை	
ததாடஙகவுளசைாம்.

ப்கள்வி:
 ஈழ்ப பபொர் உச்சம் தபற்றிருந்� ்கொல்பப 
குதியில், வடககில் கூடடுறவு அயம்ப புக்களின் 
பஙகு எ்பபடியிருந்�து?

பதில்:
	 இககாலப்	 �குதியில்	 கூடடுறவுச்	 ேஙகங	
களின்	 �ஙகு	 மிகவும்	 உன்னதைானது.	 ஏதனனில்	
அககாலப்	 �குதியில்	 த�ாருடகள	 கப்�லால்	
தகாண்டு	வரப்�ட	சவண்டும்.	 �துககல்	இருககக	
கூடாது.	 த�ாருடகள	 நியாய	 விளலககுத்	 தான்	
வழஙகப்�ட	சவண்டும்	என்று	இருநத	ச�ாது,	ைகக	
ளின்	இருப்புககு	ஆதாரைாக	இருநதது	கூடடுறவுச்	
ேஙகஙகள	 தான்.	 அளவகள	 தஙகள	 இயல்பிற்கு	
அப்�ால்	நின்று	கடுளை	யான	உயிர்	ஆ�த்துககளின்	
ைத்தியிலும்,	 எத்த	 ளனசயா	 இழப்புககள,	 குண்டு	
வீச்சுககளின்	 நடுவிலும்	 ைககள	 இடம்த�யரும்	
ச�ாது,	தாஙகளும்	இடம்த�யர்நது,	அவர்களுககான	
உணவு	 விநிசயாகத்ளத	 உத்தரவாதப்�டுத்திக	
தகாண்சட	 இருநதன.	 அசதச�ால	 இடம்	 த�யர்	
நத	 இடஙகளில்	 உற்�த்திப்	 த�ாருடகளை	 உற்	
�த்தி	தேய்த	ச�ாது,	அவற்ளற	தகாளவனவுதேய்து	
விவோயிகளை	 காப்�ாற்றியது.	 மிகவும்	 கடுளை	
யான	உணவுத்	தடடுப்�ாடு	ஏற்�டடிருநத	ேையம்,	
கப்�லில்	சகாதுளை	ைா	அனுப்பி	ளவககப்�டாது	
இருநத	 காலத்தில்	 குரககன்	 தேய்ளகளய	 ஊககு	
வித்திருநதார்கள.	 குரககன்	 தேய்ளக	 சைற்	
தகாளைப்	�டடு	அறுவளட	தேய்யப்�டடச�ாது,	

எஙகளுககு	 சகாதுளை	 ைாளவ	
அனுப்பியிருநதார்கள.	 இதனால்	
குரககன்	 தேய்ளகயாைர்கள	
�ாதிககப்�டடிருந	 தனர்.	
கூடடுறவுச்	 ேஙகஙகள	 குரககளன	
தகாள	 வனவு	 தேய்து	 ைாவாககி	 ைககளுககு	
விநிசயாகி	 ககும்	 த�ரும்	 த�ாறுப்ள�	 சைற்	
தகாண்டிருநதனர்.	 யுத்த	 தநருககடிககுள	
சிககியிருநத	 ேமூகத்ளத	 தாஙக	 ளவத்ததில்	
வடைாகாண	 கூடடுறவுச்	 ேஙகங	 களுககு	 முககிய	
�ஙகு	உண்டு.

ப்கள்வி:
 2009ஆம் ஆணடிற்கு பிற்படட இந்�க 
்கொல்பபகுதியில் கூடடுறவு சங்கங்களின் தசயற் 
பொடும், வைர்ச்சி்ப பபொககும் எ்பபடியிரு 
ககின்றது?

பதில்:
 ஆரம்�	 காலப்	 �குதியில்	 மிகவும்	 ைநத	
கதியில்	 தான்	 இருநதது.	 அரோஙகம்	 தஙகளுககு	
நடடஈடு	 தரும்	 அல்லது	 விசேட	 நிதிகள	 தரும்,	
அளதக	 தகாண்டு	 தாஙகள	 சைதலழலாம்	 என்று	
கூடடுறவுச்	 ேஙகஙகளுககு	 மிகப்	 த�ரிய	 எதிர்	
�ார்ப்பு	இருநதது.	ஆனால்	அப்�டி	எதுவுசை	நளட	
த�றவில்ளல.	அது	மிகப்	த�ரிய	ஏைாற்ற	காலமும்,	
மிகப்	 த�ரிய	 தநருககடியான	 காலமுைாய்	 இரு	
நதது.	 அத்துடன்	 2009இற்கு	 பின்னர்	 வட	 �குதி	
ககு	 த�ருைைவில்	 �ளடதயடுத்த	 நிதிக	 கம்�னி	
கள,	 சதசிய	 விற்�ளனயாைர்கள,	 முகவர்கள	
ச�ான்சறார்	 வட�குதியில்	 த�ாருைாதாரத்ளத	
ஆககிரமித்திருநத	 சவளையில்,	 அவர்களுடன்	
ச�ாடடி	ச�ாட	இயலாத	நிளல	கூடடுறவு	த்துளற	
ககு	 ஏற்�டடது.	 அநத	 சவளையில்	 கூடடுறவுத்	
துளறளய	 மீள	 த�ாறியியல்	 கடடளைப்பு	 சைற்	
தகாளை	 சவண்டிய	 சதளவ	 ஒன்று	 இருநதது.	
இதளன	 உருவாககுவதில்	 த�ாருத்தைான	 தளல	
ளைத்துவம்	இல்லாத	காரணத்தினால்	இது	தாைதி	
த்துப்	ச�ானது.

	 ஆனாலும்	 தற்ச�ாது	 இருககும்	 ைாகாண	
கூடடுறவு	 ஆளணயாைர்	 திரு	 வாகீேன்	 அவர்கள	
ைற்றும்	 கூடடுறவுத்	 துளறககு	 ஆதரவாக	 வநது	
ளை	 அனுேரளணயாைர்கள	 இநதத்	 துளறககு	
முழுளையாக	 உளவநது	 அரோஙகத்துடன்	 ச�சி	
சிறப்பு	 நிதிகளை	 எடுத்து	 2017,	 2018,	 2019	 கால	
கடடஙகளில்	 கூடடுறவுத்துளறககு	 ஒரு	 எதிர்	
காலம்	 இருப்�தற்கான	 நம்பிகளகளய	 தகாண்டு	
வநதிருககின்றனர்.	 சிறிது	 சிறிதான	 ைாற்றஙகளை	
தகாண்டு	 வநதிருககின்றார்கள.	 அநதக	 குழுவில்	
நானும்	 இளணநதுளசைன்.	 நிளறய	 நம்பிகளக	
சயாடு	 இருககின்சறாம்.	 இன்னும்	 இரண்டு	 அல்	
லது	மூன்று	 வருடத்திற்குள	 வட�குதியில்	கூடடு	
றவு	ஒரு	த�ரிய	ைாற்றத்திற்கும்,	ஒரு	த�ரிய	நிளல	
ககும்	வரும்	என்�து	உறுதியான	நம்பிகளக.

முற்றும்.
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சிறீலஙகாவின்	 முன்னாள	 அரே	 தளலவர்	
ேநதிரிககா	 குைாரதுஙகாவின்	 ஆடசிக	 காலத்	

தில்	 சிறீலஙகா	 வான்�ளடயினர்	 நவாலி	 கிராை	
த்தில்	சைற்தகாண்ட	இனப்�டுதகாளலயில்	தகால்	
லப்�டட	 அப்�ாவி	 ைககளின்	 25	 ஆவது	 ஆண்டு	
நிளனவு	தினம்	ேூளல	9ம்	திகதி	ஈழத்தமிழர்கைால்	
நிளனவு	கூரப்�டடது.

	 வரலாற்றில்	 இரத்தககளற	 �டிநத	 அநத	
நாடகளின்	 துன்�ஙகளை	 இலகுவில்	 ைறநதுவிட	
முடியாது.	ேநதிரிககா	�தவிசயற்ற	பின்னர்	குறுகிய	
காலத்தில்	 சைற்தகாளைப்�டட	 தமிழர்	 மீதான	
இனப்�டுதகாளல	அதுவாகும்.
	 1995	ஆம்	ஆண்டு	ேுளல	ைாதம்	9	ஆம்	நாள	
அதிகாளல	5.40	ைணியைவில்	முன்சனறிப்	�ாய்தல்	
என்னும்	 �ளட	 நடவடிகளகளய	 சிறீலஙகா	 அரசு	
சைற்தகாண்டிருநதது.	 வலிகாைம்	 ததன்சைற்கு,	
வலி.	சைற்கு,	வலி.ததற்கு,	வலி.வடககு	�குதிகளில்	
உளை	ைககள	குடியிருப்புககளை	சநாககிய	ேரைாரி	
யாக	 எறிகளண	 வீச்சுககளுடன்	 ஆரம்�ைாகிய	
�ளட	 நடவடிகளகயானது.	 த�ருைைவான	 ைக	
களை	 இழப்புககளுககு	 ைத்தியில்	 இடம்த�யர	
ளவத்திருநதது.
	 ைாடடு	 வண்டில்கள,	 துவிச்ேககர	 வண்டி	
கள,	லான்ட	ைாஸரர்	வாகனஙகள,	கால்	நளடயாக	
என	 ைககள	 கண்ணீருடனும்,	 துன்�த்துடனும்	

இடம்	 த�யர்நது	 தகாண்டிருநதனர்.	 ஆளனக	
சகாடளட,	 ேஙகரத்ளத,	 நவாலி,	 வழுகளகயாறு	
தவளி,	 ஆளனகசகாடளட-ைானிப்�ாய்	 பிரதான	
வீதி	ஆகிய	வழிகைால்	அவர்கள	இடம்த�யர்நது	
தேன்று	தகாண்டிருநதனர்.
	 ஆனால்	ைககள	இடம்த�யர்நது	தேல்லும்	
வீதிகளை	 குறிளவத்து	 சிறீலஙகா	 �ளடயினர்	 120	
மி.மீ	சைாடடார்	தாககுதல்களை	ேரைாரி	யாக	சைற்	
தகாண்டதனால்,	 இடம்த�யர்நத	 ைககளில்	 �லர்	
வீதிகளில்	ைரணிகக	சவண்டிய	நிளல	ஏற்�டடது.	
வீதிககு	 வீதி	 ேடலஙகள,	 காயைளடநதவர்களை	
எடுத்துச்	 தேல்லககூடிய	 அைவுககு	 வாகன	 வேதி	
கசைா,	 ைருநதகஙகசைா,	 ளவத்தியோளலகசைா	
இல்ளல.
	 இவ்வாறு	 இடம்த�யர்நது	 வநத	 ைகக	
ளில்	 த�ருைைவாசனார்,	 நவாலி	 கதிர்காை	 முரு	
கன்	 ஆலயத்திலும்,	 நவாலி	 தேன்ற்	 பீற்றர்ஸ	
சதவாலயத்திலும்	அதன்	அருகில்	இருநத	 தேன்ற்	
பீற்றர்ஸ	 �ாடோளலயிலும்	 த�ருநததாளகயாகத்	
தஞேைளடநதிருநதனர்.	 அவர்களுககு	 உணவு,	 நீர்	
ச�ான்ற	அடிப்�ளட	வேதிகளை	ஊர்ைககள	தேய்து	

தகாண்டிருநத	 ைாளல	 சவளையில்	 திடீதரன	
வானில்	 சதான்றிய	 சிறீலஙகா	 வான்�ளடயின்	
3	 புககாரா	 குண்டு	 வீச்சு	 விைானஙகள	 இரு	
ஆலயஙகளிலும்	 தஞேைளடநதிருநத	 த�ாது	
ைககள	மீது	13	குண்டுகளை	ததாடர்ச்சியாக	வீசின.

குண்டுகள	 வீழநத	 சிறிது	 சநரத்தில்	 கரும்புளக	
மூடடத்துககுள	அவலககுரல்கள	அநதப்	�குதிளய	
அதிர	ளவத்தன.	அதில்	147	இற்கு	சைற்�டட	த�ாது	
ைககள	 தகால்லப்�டடதுடன்,	 சுைார்	 360	 இற்கும்	
சைற்�டசடார்	 காயைளடநது	சிகிச்ளே	அளிககாத	
நிளலயில்	நீண்ட	சநரம்	இரத்தம்	சிநதி	�லர்	உயிர்	
இழநதளத	காணககூடியதாக	இருநதது.
	 அன்ளறய	 தாககுதலில்	 த�ாது	 ைககள	
சேளவயில்	 சநரடியாகப்	 �ஙகு	 தகாண்ட	 வலி.
ததன்சைற்கு	 ேண்டிலிப்�ாய்	 பிரசதே	 தேயலாைர்	
பிரிளவச்	 சேர்நத	 கிராை	அலுவலர்கைான	 நவாலி	
வடககுப்	 பிரிவு	 கிராை	 அலுவலர்	 தேல்வி.சஹை	
லதா	தேல்வராோ	அவர்களும்,	சில்லாளலப்	பிரிவு	
கிராை	அலுவலரான	பிலிப்புப்பிளளை	கபிரிசயல்	
பிளளை	 அவர்களும்	 ஸதலத்தில்	 �லியான	 அரே	
சேளவயாைர்கள.
	 ைககள	 ததாண்டுப்	 �ணியில்	 ஈடு�டடு	
உணவு,	குடிநீர்	வழஙகிக	தகாண்டிருநத	48	ததாண்	
டர்களும்	 அநத	 இடத்தில்	 துடிதுடித்து	 உயிர்	
இழநதளத	ைறகக	முடியாது.
	 இநத	தாககுதலில்	13	குழநளதகள	உட�ட	
65	ைககளின்	ேடலஙகள	உடனடியாக	மீடகப்�டட	
தாகவும்,	 இறநதவர்களின்	 எண்ணிகளக	 பின்னர்	
120	 ஆக	 அதிகரித்ததாகவும்	 அளனத்துலக	 தேஞ	
சிலுளவச்	ேஙகத்தின்	அன்	ளறய	கைநிளல	அதிகாரி	
தடாமினிக	தஹன்றி	ததரிவித்திருநதார்.
	 கத்சதாலிகக	சதவாலயத்தில்	இடம்த�ற்ற	
இநத	 தாககுதலில்	 13	 குழநளதகள	 அவர்களின்	
தாய்களில்	 கரஙகளிசலசய	 இறநததுடன்,	 வீசிய	
குண்டுகளில்	 ஒரு	 குண்டு	 சதவாலயத்தின்	 மீது	
சநரிளடயாக	வீழ்நதிருநதது.	ைககளை	ஆலயஙகள	
ைற்றும்	�ாடோளலகள	ஆகியவற்றில்	தஞேைளட	
யுைாறு	 துண்டுப்	 பிரசுரஙகளை	 வானில்	 இருநது	
வீசிய	சிறீலஙகா	அரசு	பின்னர்	அவர்களை	ஆலயங	
களில்	ளவத்து	�டுதகாளல	தேய்தது	ைனிதாபிைான	
விதிகளை	 அப்�டடைாக	 மீறிய	 தேயலாகும்	 என	
அவர்	சைலும்	ததரிவித்திருநதார்.
அசதேயம்,	 அன்ளறய	 யாழ்.	 ச�ராயர்	 சதாைஸ	
ேவுநதரநாயகம்	அடிகைாரும்,	 சதவாலயஙகள	ைற்	
றும்	ஆலயஙகள	மீதான	தாககுதல்களை	ேநதிரிககா	
அரசு	 நிறுத்த	 சவண்டும்	 என்று	 சகாரி	 ேநதிரிககா	
வுககு	அவேர	கடிதம்	ஒன்ளற	அனுப்பியிருநதார்.
	 ஆனால்	 தனது	 இனப்�டுதகாளலகளை	
ைளறப்�தற்காக	அன்ளறய	சிறீலஙகாவின்	தவளி	
விவகார	அளைச்ேர்	லகஸைன்	கதிர்காைரின்	மூலம்	
அளனத்துலக	தேஞசிலுளவச்	 ேஙகத்தின்	அதிகாரி	
ளய	நாடளட	விடடு	தவளிசயற்றியிருநதது	சிறீல	
ஙகா	அரசு.
	 அரசுகள	 ைாறினாலும்,	 தமிழ்	 இனத்தின்	
மீதான	 அவர்களின்	 தகாளளககள	 என்�து	 எப்	
ச�ாதும்	இனவாதக	 தகாளளகயாகசவ	இருககும்	
என்�தற்கு	 ோடசியாக	 அதிகைவான	 இனப்�டு	
தகாளல	வடுககளை	தமிழீழம்	தாஙகி	நிற்கின்றது,	
அவற்றில்	அழியாத	ஒரு	தளடயைாக	நவாலி	இனப்	
�டுதகாளலயும்	அளைநதுளைது.
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	 நவாலி	 �டுதகாளல	 எனப்�டும்	 தேன்.	
பீற்றர்ஸ	 சதவாலயத்தில்	 �டுதகாளல	 தேய்யப்�	
டடவர்களின்	நிளனவாக	அளைககப்�டட	நிளன	
வுத்	தூபியில்	அஞேலி	தேலுத்த	சிறீலஙகா	காவல்	
துளற	தளடகளை	ஏற்�டுத்த	முற்�டட	ச�ாதிலும்,	
அதளனயும்	 தாண்டி	 ைககள	 கடநத	 வியாழக	
கிழளை	(09)	அஞேலி	தேலுத்தியுளைனர்.
	 நவாலி	 தேன்.	 பீற்றர்ஸ	 சதவாலயத்தில்	
கடநத	1995ஆம்	ஆண்டு	இசத	நாைன்று	சிறீலஙகா	
விைானப்	 �ளடயினர்	 நடத்திய	 குண்டு	 வீச்சில்	
இடம்த�யர்நது	 சதவாலயத்தில்	 தஞேம்	 புகுந	

திருநத	குழநளதகள	த�ண்கள	உளளிடட	147ககும்	
அதிகைான	 த�ாது	 ைககள	 �டுதகாளல	 தேய்யப்	
�டடிருநதனர்.
	 அன்ளறய	தினம்	�டுதகாளல	தேய்யப்�ட	
டவர்களின்	நிளனவாக	சதவாலயத்தி	ற்கு	அருகில்	
நிளனவு	தூபி	அளைகக	ப்�டடுளைது.
	 நிளனவு	தூபியில்	அஞேலி	தேலுத்துவதற்	
காக	 காவல்துளறயினர்	 தளட	 ஏற்�டுத்தி	 இருந	
தனர்.

       த�ொடர்ச்சி 09ம் பக்கம்
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சிறீலஙகாவில்	 இடம்த�றவுளை	 த�ாதுத்	
சதர்தல்	 ததாடர்பில்	 ததன்னிலஙளகயில்	

சதர்தல்	பிரச்ோரஙகள	தீவிரைளடநது	வருகின்றது.	
வழளைச�ால	 இனவாதத்ளத	 முன்ளவப்�தன்	
மூலம்	 சிஙகை	 ைககளின்	 வாககுகளை	 த�ற்று	
மூன்றில்	 இரண்டு	 த�ரும்�ான்ளை	 த�றுவதன்	
மூலம்	19	ஆவது	திருத்தச்	ேடடத்ளத	அகற்றி	தனது	
அரே	 தளலவர்	 �தவிககு	 சைலும்	அதிகாரஙகளை	
தகாண்டுவரப்	 ச�ாராடுகின்றது	 சகாத்த�ாயா	
அரசு.
	 எனசவ	 தான்	 கிழககு	 ைாகாணத்தில்	
அவேர	 அவேரைாக	 ததால்த�ாருள	 ஆய்வுககான	
அரே	தளலவர்	தேயலணி	ஒன்று	அளைககப்�டடு	
ளைதுடன்,	 அது	 கிழககில்	 உளை	 தமிழ்	 ைககளின்	
ததான்ளையான	இடஙகளைதயல்லாம்	த�ௌத்தத்	
திற்குரியது	 என	 த�ாய்கூறி	 தனது	 இனஅழிப்ள�	
முன்தனடுத்து	 வருகின்றது.	 அதிலும்	 த�ௌத்தம்	
என்ற	 ைதத்தின்	 த�யரால்	 இடம்த�ரும்	 இன	
அழிப்பு	தான்	மிகவும்	தகாடுளையானது.

	 அதாவது	 தமிழ்	 இனத்தின்	 தாயகம்	 சிளத	
ககப்�டுகின்றது.	இதன்	மூலம்	ஒரு	இனத்தின்	தாய	
கக	 சகாட�ாடளட	 அழித்து	 விடலாம்	 என்�து	
உலக	 நளடமுளறயில்	 இருநது	 சிறீலஙகா	 கற்றுக	
தகாண்ட	உத்தி.	இநத	நிளலயில்	தமிழ்	ைககளுககு	
அவர்களின்	 தாயகப்	 பிரசதேஙகளை	 காப்�ாற்றி,	
அவற்றின்	ஊடாக	 உரிளைகளை	 த�ற்றுக	 தகாள	
ளும்	 நடவடிகளகளய	முதன்ளைப்�டும்	 நாடாளு	
ைன்றக	குழு	ஒன்றின்	சதளவ	அவசியைாகின்றது.
	 தகாங	 தகாஙகில்	 சைற்குலகம்	 களடப்பி	
டிகக	முற்�டடு	நிற்கும்	ஒரு	நாடு,	இரு	நிர்வாகங	
கள	அல்லது	இரு	சதேஙகள	என்ற	அதிக	அதிகார	
ஙகள	 தகாண்ட	 நிர்வாகம்	 ஒன்று	 தமிழ்	 இனம்	
தனது	இருப்ள�	தககளவப்�தற்கு	தற்ச�ாது	அவசி	
யைானது.
	 தற்ச�ாது	 சிறீலஙகாவில்	 இனப்பிரச்ேளன	
இல்ளல	 எனவும்,	 அதிகாரஙகளை	 தமிழ்	 ைககளு	
ககு	�கிரைாடசடன்	எனவும்	கூறிவரும்	கருத்துகக	
ைானது,	அஙகு	ஒரு	உளைக	சுயநிர்ணய	உரிளைளய	
த�றுவதற்கான	 ோத்தியககூறுகளை	 முற்றாகசவ	
இல்லாது	தேய்துளைது.
	 எனசவ	தான்	தகாங	தகாஙகில்	சைற்தகாள	
ைப்�டடது	ச�ால	அளனத்துலக	ேமூகத்தின்	உதவி	
யுடன்	தவளியக	சுயநிர்ணய	உரிளைளய	த�ற்றுக	
தகாளளும்	 நிளல	 ததாடர்பில்	 ஈழத்தமிழ்	 இனம்	
தனது	நகர்ளவ	சைற்தகாளை	சவண்டும்.
	 சுயநிர்ணய	 உரிளை	 தகாண்ட	 ஆடசிளய	
உளைக	 அல்லது	 தவளியக	 த�ாறிமுளறகளின்	
ஊடாக	நளடமுளறப்�டுத்த	முடியும்.
	 உளைக	 சுயநிர்ணய	 உரிளை	 என்�து	 நாம்	
உளநாடடு	 அரசியல்	 அளைப்புககளின்	 ஊடாக	
த�ற்றுக	 தகாளவது,	 ஆனால்	 ஒரு	 இனத்தின்	 சுய	

நிர்ணய	 உரிளையானது	 அவர்களை	 ஆடசி	 தேய்	
யும்	அரசினால்	ைறுககப்�டுைாக	இருநதால்	அநத	
இனம்	 தனது	 உரிளைகளை	 அளனத்துலக	 ேமூக	
த்தின்	 உதவியுடன்	 நளடமுளறப்�டுத்த	 முடியும்	
அது	தவளியக	சுயநிர்ணய	உரிளையாகும்.	உளைக	
சுயநிர்ணய	 உரிளை	 மூலம்	 தைது	 சுயாடசிளய	
த�ற்றுக	தகாண்ட	இனஙகளுககான	சிறநத	உதார	
ணஙகைாக	 சைற்கு	 ேகாரா,	 கற்றதலானியா	ஆகிய	
னவும்	 அண்ளைய	 உதாரணஙகைாக	 கிளரமியா	
ைற்றும்	 விதநசராவும்	 உளைன.	 கிளரமியாவின்	
சுயநிர்ணய	 உரிளைககு	 ஆதரவாக	 உககிசரனில்	
வாழும்	 ரஸயர்கள	 கூட	 வாககளித்தது	 உகசரன்	
அரளேயும்,	 சைற்குலகத்ளதயும்	 அதிர்ச்சியில்	
ஆழ்த்தியிருநதது.
	 சைற்கூறப்�டட	 உதாரணஙகளில்	 சில	
பூசகாை	வல்லாதிககப்	ச�ாடடிகளின்	விளைவாக	
உருவாககப்�டடளவ.	 அவற்றில்	 சில	 சுயநிர்ணய	
உரிளைககு	அப்�ால்	நகர	முடியாதவாறு	பிராநதிய	
வல்லாதிகக	ேகதிகைால்	முடககப்�டட	நிளலயில்	
இருப்�ளவ.

	 எனசவ	 தமிழ்	 ைககளைப்	 த�ாறுத்தவளர	
யிலும்,	அவர்கைால்	தனது	இனத்திற்கு	ஆற்றப்�டும்	
த�ாருைாதார	 ைற்றும்	 ஏளனய	 உதவிகளுககு	
அப்�ால்	 தாயகத்தின்	 எல்ளலகளையும்,	 தமிழ்	
இனத்தின்	 இருப்ள�யும்	 காப்�ாற்றும்	 நடவடிக	
ளகசய	 தற்ச�ாது	 முககியைான	 சதளவயாக	
உளைது.	 எனசவ	 தான்	 முன்ளனய	 ச�ச்சுககளின்	
ச�ாது	அபிவிருத்தி	ததாடர்பில்	அககளற	காண்பி	
ககாத	 தமிழ்	 இனம்,	 தனது	 அரசியல்	 உரிளைகள	
ததாடர்பில்	அதிக	கவனம்	தேலுத்தியிருநதது.
	 எைது	 சுயநிர்ணய	 உரிளைகளை	 சநாககி	
நாம்	நகர	சவண்டும்	எனில்	அதற்கு	ஒரு	�லைான	
சதசியப்�ற்றுளை	 அரசியல்	 பிரதிநிதிகள	 எைது	
இனத்திற்கு	சதளவ.	அதளன	உருவாககும்	தகளை	
யில்	 தான்	 தமிழ்	 ைககளின்	 அரசியல்	 முதிர்ச்சி	
என்�து	தவளிப்�டும்.

	 தமிழ்	 ைககள	 ோர்பில்	 தற்ச�ாது	 கைத்தில்	
குதித்துளை	 அரசியல்	 கடசிகள	 ைற்றும்	 சுசயட	
ளேக	 குழுககள	 அகியவற்றின்	 எண்ணிகளக,	
அவர்களுககு	ச�ாடடியாக	கைமிறஙகியுளை	ததன்	
னிலஙளக	அரசியல்	கடசிகளின்	பிரதிநிதிகள,	சிறீ	
லஙகா	அரசுககு	காலம்	காலைாக	சேளவ	தேய்யும்	
தமிழ்	ஒடடுக	குழுககள	ததாடர்பில்	தமிழ்	ைககள	
மிகப்த�ரும்	குழம்�ம்	அளடநத	நிளலயில்	இருக	
கலாம்.	 ஆனால்	 �ல	 கடசிகள	 இருப்�து	 என்�து	
ஒரு	 ேனநாயக	 நளடமுளறயின்	 �ண்பு,	 ஆனால்	
தமிழ்த்	 சதசியம்	 ததாடர்�ான	 தகாளளககளில்	
அநத	 கடசிகள	 அளனத்தும்	 கடசி	 ோராது	 தேயற்	
�டுவசத	 அவர்களின்	 அரசியல்	 முதிர்ச்சியாக	
தகாளைப்�டும்.
	 த�ருைைவான	சவட�ாைர்கள	கைமிறஙகி	
யுளைதால்,	 வாககுகள	 பிைவளடயலாம்	 என்ற	
அச்ே	 நிளலயும்	 சதாற்றுவிககப்�டடுளைது.	 இநத	
அச்ே	 நிளலளய	 சில	 கடசிகள	 தைககு	 ோதகைான	

பிரச்ோரத்திற்கும்	 �யன்�டுத்தி	 வருகின்றனர்.	
ஆனால்	கடசி	ோராது	தமிழ்த்	சதசியம்	ததாடர்பில்	
ததாளல	 சநாககு	 சிநதளனயுடன்	 தமிழ்	 ைககள	
சிநதிப்�ார்கசையானால்,	இநத	 ைாளயகளில்	இரு	
நது	 தவளிவருவதுடன்,	 கடசிகளை	 �ார்ககாது	
தமிழ்	இனத்தின்	மீது	�ற்றுளைவர்களை	இலகுவில்	
சதர்நததடுகக	முடியும்.	அதன்	மூலம்	வாககுகளை	
பிரிவளடயாது	தககளவககவும்	முடியும்.

	 எல்லா	 ைாவடடஙகளிலும்,	 எல்லா	 ைாகா	
ணஙகளிலும்	ஒரு	கடசிளய	ோர்நதவர்கள	தான்	வர	
சவண்டும்	என	நாம்	சிநதித்தால்	அதுசவ	எைககான	
சதால்வி.	கடசிகளின்	தகாளளக	ததாடர்பில்	ஆய்வு	
தேய்தல்,	 அவர்கள	 நிறுத்தியுளை	 சவட�ாைர்கள	
குறித்து	ஆய்வு	தேய்தல்,	சுசயடளே	சவட�ாைர்கள	
குறித்து	ஆய்வு	தேய்தல்,	முன்ளனய	நாடாளுைன்ற	
உறுப்பினர்களின்	மூலம்	இனம்	த�ற்ற	நன்ளைகள	
ததாடர்பில்	 ஆய்வு	 தேய்தல்	 என்�ன	 எைககான	
சிறநத	 வழிளய	 காண்பிககும்	 என்�துடன்,	 நாம்	
யாருககு	 வாககளிகக	 சவண்டும்	 என்ற	 ததளிளவ	
யும்	எைககுத்	தரும்.	அதாவது	யாளர	ததரிவு	தேய்	
யக	கூடாது	என்ற	ததளிவான	சிநதளனளய	எைககு	
தரும்.
	 தமிழ்	 இனம்	 மிகவும்	 ததன்ளை	 வாய்நத	
இனம்,	 இநத	 இனம்	 த�ருைைவான	 புத்திஜீவி	
களைக	 தகாண்டது,	 கல்வியறிவு	 ோர்நத	 இனம்,	
த�ாருைாதரத்திலும்	வைர்ச்சி	த�ற்ற	இனம்	என்ற	
வார்த்ளதகளை	 நாம்	 தினமும்	 சகடகின்சறாம்.	
ஆனால்	இளவ	அளனத்தும்	எஙகு	பிரதி�லிககும்	
என்�ளத	 நாம்	 ைறநது	 விடுகின்சறாம்.	 அதாவது	
நீஙகள	யாளர	உஙகள	பிரதிநிதிகைாக	 சதர்நததடு	
ககின்றீர்கசைா	அவர்கசை	உஙகள	நாடடில்	உளை	
உஙகள	 இனத்தின்	 அளடயாைம்.	 உஙகள	 ேமூக	
சைம்�ாடடின்	அளடயாைம்.
	 எனசவ	 தற்ச�ாளதய	 நிளலயில்	 நாம்	
கடசிகள	 ோராது,	 இனத்தின்	 விடுதளல	 ைற்றும்	
சிறீலஙகா	 அரசின்	 ததாடர்	 நடவடிகளககைால்	
விழுஙகப்�டும்	தைது	தாயகப்	பிரசதேஙகளை	தகக	
ளவப்�தற்கான	த�ாறிமுளற	ச�ான்றவற்ளற	சிந	
தித்து	 அதற்கு	 ஏற்�	 பிரதிநிதிகளை	 ததரிவு	 தேய்	
சவாைாக	 இருநதால்	 அதுசவ	 எைது	 இனத்தின்	
அரசியலின்	முதிர்ச்சியாகும்.
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நவொலி ப�வொலய ... த�ொடர்ச்சி...

	 பின்னர்	 அருடதநளதயர்கள	 ைடடும்	
சுடசரற்றி	 அஞேலி	 தேலுத்த	 அனுைதித்தனர்.	
எனினும்	 உயிரிழநதவர்களின்	 உறவினர்கள	
ைற்றும்	 த�ாது	 ைககள	 அஞேலி	 தேலுத்த	 சிறீ	
லஙகா	காவல்துளற	அனுைதிககவில்ளல.
	 9/7/2020	அன்று	அஞேலி	நிகழ்வில்	கலநது	
தகாண்ட	 வடைாகாண	 ேள�யின்	 முன்	 னாள	
உறுப்பினர்	எம்.சக.சிவாஜிலிஙகம்	காவல்துளற	
யின்	தளடகளை	மீறி	சுடசரற்ற	முற்�டடச�ாது	
காவல்துளற	 அதிகாரிதயாருவர்	 அவளர	 இழு	
த்து	 விழுத்த	 முற்�டடார்.	 இருநத	 ச�ாதிலும்	
அதளனயும்	 மீறி	 சிவாஜிலிஙகம்	 நிளனவுத்		
தூபியில்	 சுடசரற்றி	 அஞேலி	 தேலுத்தியளை	
குறிப்பிடத்தககது.
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ைண்	விடுதளலககாகவும்	இனத்தின்	 உரிளை	
ககாகவும்	 எழுநத	 ச�ாராடடத்தின்	 இருப்	

ள�	 அன்று	 உறுதி	 தேய்த,	 அதற்காக	 த�ருவிளல	
தகாடுத்த	கிராைஙகள	�ல	இன்று	கவனிப்�ாரற்று	
களட	 நிளலயில்	 கிடப்�து	 மிகக	 கவளலககுரிய	
விடயசை.

	 குறிப்�ாக	 ைடடககைப்பு	 ைாவடடத்தில்	
அரசியல்வாதிகள,	 அரே	 அதிகாரிகள,	 அரசு	 ோரா	
அளைப்புகள	என	எத்தரப்பிலும்	கண்டு	தகாளைப்	
�டாத	�ல	எல்ளலசயார	கிராைஙகள	நிர்ககதியில்	
நிற்கும்	 நிளலளை	 தநஞளேத்	 ததாடுவதாக	
உளைது.
	 இவ்வாறான	�ல	தமிழ்	கிராைஙகள	ைாற்று	
ேமூகத்திடம்	இன்று	ளகசயநதி	வாழும்	நிளலயில்	
இருப்�து	 ஒடடுதைாத்த	 தமிழ்	 ேமூகத்ளதயும்	
சகளவிககுளைாககி	 நிற்கும்	 ஒரு	 விளடயைாக	
அளைகிறது.
	 ைடடககைப்பு	 ைாவடடத்தின்	 கிரான்	
பிரசதே	 தேயலாைர்	 பிரிவுககுட�டட	 வாகசனரி	
கிராைம்	 என்�து	 ைடடககைப்பு	 ைாவடடத்தின்	
�ழம்த�ரும்	தமிழ்	கிராைைாகவும்	உளைது.
	 கிரான்	 பிரசதே	 தேயலாைர்	 பிரிவில்	
காணப்�டும்	 கிராைஙகளின்	 ஒரு	 எல்ளலக	 கிராை	
ைாகவும்	 இது	 காணப்�டுகின்றது.	 ஓடடைா	 வடி	
உட�ட	�ல	முஸலிம்	�குதிகளை	அருசக	தகாண்	
டதாக	 அளைநதுளைது.	 வாகசனரி	 தனி	 கிராை	
சேளவயாைர்	பிரிவிளனக	தகாண்டதாக	காணப்�டு	
கின்ற	ச�ாதிலும்	இககிராை	சேளவயாைர்	பிரிவில்	
ஐநது	கிராைஙகள	உளைடகக	ப்�டுகின்றன.
	 குைத்துைடு,	 குடாமுளனககல்,	 வாகசனரி,	
த�டளடககுைம்,	 கூழாவர்சேளன	 என	 இநத	
ஐநது	 கிராைஙகள	 காணப்�டுகின்றன.	 இஙகு	 535	
குடும்�ஙகளை	 சேர்நத	 1782	 ச�ர்	 வசிககின்றனர்.	
இநத	 கிராைத்திளனப்	த�ாறுத்தவளரயில்	விவோ	
யம்,	 கால்நளட	 வைர்ப்பு,	 மீன்பிடி	 ஆகியனவற்றி	
ளன	 வாழ்வாதாரைாக	 தகாண்டுளை	 ச�ாதிலும்	
இஙகுளை	 த�ருைைவான	 குடும்�ஙகள	 ஓடடைா	
வடி,	 காவத்தமுளன	 ஆகிய	 �குதிகளில்	 உளை	
முஸலிம்களைசய	 நம்பியிருகக	 சவண்டிய	 நிளல	
சயற்�டடுளைது.
	 இஙகு	 வாகசனரிககுைம்,	 நிலபுலஙகள	
என	 வாழ்வாதாரத்திளன	 சதடககூடிய	 �ல்சவறு	

வைஙகள	 உளை	 நிளலயில்	 இப்�குதி	 ைககள	
முஸலிம்களிடம்	ளகசயநத	சவண்டிய	நிளலகசக	
தளைப்�டடுளைனர்.
	 இஙகுளை	 த�ருைைவான	 காணிகளை	
முஸலிம்கள	தகாண்டுளைனர்.	கடநத	காலஙகளில்	
காணி	 அ�கரிப்புகள,	 �ல்சவறு	 தநருககடிகள	
அச்சுறுத்தல்கைால்	தமிழர்கள	காணிகளை	விற்�து	
என	 �ல்சவறு	 காரணஙகளினால்	 அதிகைவான	
வயல்	நிலஙகளை	முஸலிம்கள	தகாண்டுளைனர்.
	 இன்று	இநத	வயல்	நிலஙகளின்	கூலி	உளழ	
ப்�ாைர்கைாக	 தமிழர்கள	 ஆகியுளைனர்.	 இஙகு	
சுரண்டப்�டும்	அவர்களின்	உளழப்பு	மூலம்	முத	
லாளிகள	தகாழுத்த	இலா�த்திளன	ஈடடுகின்றனர்.

	 வாகசனரிளய	சூழவுளை	�குதிகள	மிகவும்	
வைைான	�குதிகள.	இநதப்	�குதிகளை	அ�ரிககும்	
வளகயிலான	 தேயற்�ாடுகள	 நன்கு	 திடடமிடட	
வளகயில்	முன்தனடுககப்�டடு	வருகின்றன
	 யுத்ததிற்கு	 முன்னரான	 காலப்	 �குதியில்	
இப்�குதிககு	 வநது	 வியா�ார	 நடவடிகளககளில்	
ஈடு�டடவர்கள	தற்ச�ாது	அஙகு	வநது,	இது	தைது	
�குதிதயன	 உரிளை	 சகாரும்	 நிளலசயற்�டடுள	
ைதுடன்	 �ல	 �குதிகள	 அளடககப்�டடு	 சவலி	
ச�ாடப்�டடுளைளதயும்	காண	முடிகின்றது.

	 குறிப்�ாக	வாகசனரி	திடல்	என்னும்	�குதி	
யில்	 �ழம்த�ரும்	 ஆலயம்	 ஒன்று	 உளைது.அதன்	
அருகில்	 ஓரு	 �ளளிவாயல்	 ஒன்று	 அண்ளையில்	
அளைககப்�டடுளைதுடன்	 ஆலயத்திளன	 சூழவு	
ளை	�குதிகள	அளனத்து	க�ளிகரம்	தேய்யப்�டடு	
ளைது.
	 இசதச�ான்று	வாகசனரி	�குதியில்	த�ரு	
ைைவான	 ைளலகள	 சூழ்நதுளை	 �குதியாகவும்	
காணப்�டுவதனால்	 இநத	 ைளலகள	 உளடககப்	
�டடு	வீதி	அபிவிருத்தி	 �ணிகளுககாக	 �யன்�டு	
த்தப்�டுகின்றது.	 இநத	 வைத்திளனயும்	 முஸலிம்	
கசை	�யன்�டுத்திவருகின்றனர்.
	 அதுைடடுைன்றி	வாகசனரிககு	தோநதைான	
த�ால்	அலுவலகம்	காவத்ளதமுளனககு	தகாண்டு	
தேல்லப்�டடு	 அஙகு	 வாகசனரி	 என்னும்	 த�யர்	
ப்�லளகயுடன்	இயஙகிவருகின்றது.அஙகு	தேன்று	

ைாதாநதம்	உதவிப்�ணம்	த�றுசவார்	தைது	உதவி	
களை	த�றசவண்டிய	நிளலயுளைதாக	அப்�	குதி	
ைககள	ததரிவிககின்றனர்.
	 ச�ாககுவரத்து	கஸடஙகளை	எதிர்	தகாண்	
டுளை	 இப்�குதி	 ைககள	 சுைார்	 10	 கிசலா	 மீற்றர்	
தூரம்	 �யணித்சத	 அநத	 த�ால்	 அலுவலகத்தில்	
சேளவயிளனப்	 த�ற	முடியும்.	 காவத்ளத	முளன	
முஸலிம்	 ைககளிளன	 நலளனக	 தகாண்டு	 இநத	
த�ால்	அலுலகம்	அஙகு	தகாண்டு	தேல்லப்�டடுள	
ைதாக	அப்�குதி	ைககள	குற்றஞ	ோடடுகின்றனர்.
	 வாகசனரி	 �குதி,	 ச�ாராடட	 நாடகளில்	
உறுதியாக	சதாள	தகாடுத்த	�குதி	என்�தால்	அது	
தகாடுத்த	 விளலகளும்	 அதிகைாகசவ	 உளைன.	
இஙகு	 கடநத	 கால	 யுத்ததினால்	 தைது	 கணவர்	
ைாளர	 இழநத	 110இற்கும்	 சைற்�டட	 குடும்�த்	
திளன	 தளலளை	 தாஙகும்	 த�ண்கள	 உளைனர்.	
இப்�குதிளய	 த�ாறுத்தவளரயில்	 98	 வீதைான	
ைககள	மிகவும்	வறிய	நிளலயிசலசய	உளைனர்.
	 இப்�குதியில்	 ஐநது	 கிராைஙகளையும்	
இளணத்து	 ஒதரதயாரு	 �ாடோளல	 காணப்�டுகி	
ன்றது.	 அநத	 �ாடோளலயில்	 சுைார்	 700இற்கும்	
சைற்�டட	ைாணவர்கள	கல்வி	கற்கின்றனர்.	இநத	
ைாணவர்களில்	அதிகைவாசனார்	மிகவும்	வறுளை	
நிளலயில்	 உளைதன்	 காரணைாக	 �ாடோளலககு	
வரவும்	குளறவான	நிளலயிசலசய	உளைதாகவும்	
ததரிய	வருகின்றது.
	 இநத	 ைாணவர்களுககான	 அடிப்�ளட	
சதளவகளை	 பூர்த்தி	 தேய்யசவ	 இநத	 ைாணவர்க	
ளின்	த�ற்சறார்	த�ரும்	கஸடஙகளை	எதிர்சநாககி	
வருகின்றனர்.
	 குறிப்�ாக	 வாகசனரிப்	 �குதியில்	 வரு	
டாநதம்	 30இற்கும்	 சைற்�டட	 ைாணவர்கள	
இளடவிலகும்	நிளலசயற்�டடுளைதாகவும்	கடநத	
காலத்தில்	இநத	நிளல	அதிகைாக	இருநததாகவும்	
ஆனால்	அது	ததாடர்பில்	கல்வித்	திளணககைமும்	
பிரசதே	தேயலகமும்	முன்தனடுககும்	தேயற்�ாடு	
களினால்	 ஓரைவு	 குளறநதுளை	 ச�ாதிலும்	 அது	
நிறுத்தப்�டவில்ளலதயனவும்	அஙகு	சேளவயாற்	
றும்	உத்திசயாகத்தர்	ஒருவர்	ததரிவித்தார்.
	 இநத	�ாடோளலயின்	ஆசிரியர்கள	அர்ப்�	
ணிப்புடன்	தேயலாற்றிவருகின்றச�ாதிலும்	இஙகு	
சைலதி	 வகுப்புகளை	 நடாத்தி	 ைாணவர்களின்	
கல்வி	 அபிவிருத்திளய	 சைற்தகாளவதன்	 மூலம்	
இப்�குதியில்	 எதிர்காலத்தில்	 சிறநத	 ைனித	 கடட	
ளைப்பிளன	உருவாககும்	நிளலசயற்�டும்.
	 இசதச�ான்று	 இப்�குதியில்	 உளை	 வாழ்	
வாதாரத்திளன	 ஏற்�டுத்தும்	 வளகயிலான	 சிறிய	
சிறிய	ததாழில்	நிளலயஙகளை	அளைககும்	ச�ாது	
எதிர்காலத்தில்	 இப்�குதிளய	 சேர்நத	 ைககள	
முஸலிம்களிடம்	 ளகசயநத	 சவண்டிய	 நிளல	
சயற்�டாது.
	 குறிப்�ாக	இப்�குதியில்	கல்வாடி	அளைத்து	
கல்தவடடுவதற்கான	 ோத்தியப்�டககூடிய	 வைங	
கள	 அதிகைவில்	 காணப்�டுகின்றன.	 அதற்கான	
முதலீடுகளை	சைற்தகாண்டு	அவர்களுககான	வாழ்	
வாதாரத்திளன	 ஏற்�டுத்தும்	 ச�ாது	 அதிகைவா	
சனார்	 சவறு	பிரசதேஙகளுககு	 ததாழில்	வாய்ப்பு	
களை	த�ற்றுச்	தேல்ல	சவண்டிய	நிளலயிருககாது.

	 இசதச�ான்று	கால்நளட	வைர்ப்பு	உட�ட	
இப்பிரசதேஙகளின்	 வைஙகளை	 ஆய்வுககுட�	
டுத்தி	 அதன்	மூலம்	 ததாழில்	முயற்சிகளை	 சைற்	
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சகாவிட	 19இற்குப்	 பின்னான	 காலத்தில்	
த�ண்களின்	 �ாலியல்	 வாழ்வினதும்	

கருவை	உற்�த்தியினதும்	உடல்நலம்	ச�ணப்�டல்	
என்�து	இவ்வாண்டுககான	ளையக	கருத்து.
	 உலகின்	 ைககள	 ததாளக	 7.7	 பில்லியளன	
தநருஙகிய	 நிளலயில்,	 சகாவிட	 19	 ஏற்�டுத்திய	
முடகக	காலத்தில்	திடடமிடப்�டாத	கருககடடல்	
கைால்	 7.7	 பில்லியனால்	 ைககள	 ததாளக	 உயரக	
கூடுதைன்ற	 எதிர்�ார்ப்பும்	 உளைது.	 இநதச்	 சூழ	
லில்	 இவ்வாண்டுககான	 உலக	 ைககள	 ததாளகத்	
தினம்	யூளல	 11ம்	நாள	அளனத்துலக	நாடுக	ளின்	
ஒன்றியத்தால்	 முன்தனடுககப்�டடது.	 47	 மில்லி	
யன்	 த�ண்கள	 வருைானம்	 குளறநத	 உலக	 நாடு	
களில்	 சகாவிட	 19	 காலத்தில்	 நவீன	 கருககடடுப்	
�ா	டடுச்	ோதனஙகளைப்	த�ற	இயலாைல்	ச�ான	
ளையாசலசய	 உலக	 ைககள	 ததாளகயில்	 திடீர்	
அதிகரிப்�ான	 7.7	 மில்லியன்	 ஏற்�டும்	 நிளல	
சதான்றியுளைது	 என்�தும்	 இக	 காலத்தில்	 31	
மில்லியன்	 த�ண்கள	 வீடடு	 வன்முளறகளைச்	
ேநதித்துத்	 துன்புற்றுளைார்கள	 எனவும்	 அளனத்	
துலக	 நாடுகளின்	 ைககள	 ததாளக	 நடவடிகளக	
களுககான	 நிதியம்	 ததரிவித்துளைது.	 இதன்	 அடி	
ப்�ளடயில்	 அளனத்துலக	 ஒன்றியத்தின்	 தேய	
லாைர்	அன்சரானிசயா	குற்ரஸ	அவர்கள	“உலகில்	
ேைத்துவைற்ற	முளறயில்	சகாவிட	19	�ரவல்	தாக	
கஙகள	 உளைதால்,	 ேைத்துவமின்ளைகளும்	 நலிவு	
றுதல்களும்	அதிக	அைவில்	எதிர்	�ார்ககப்�டுகிறது.	
அதிலும்	 குறிப்�ாகப்	 த�ண்களும்,	 இைவயதுப்	
த�ண்களும்	 மிக	 அதிக	 �ாதிப்புககளை	 எதிர்	
சநாககியுளைனர்.	 இநத	 உலக	 ைககள	 ததாளகத்	
தினத்தில்	 சகாவிட	 19இற்கு	 பின்னான	 காலத்தில்	
த�ண்களின்	 �ாலியல்	 வாழ்வினதும்,	 கருவை	
உற்�த்தியினதும்,	 உடல்	 நலத்ளதப்	 ச�ணககூடிய	
முளறயில்	 த�ண்களினதும்,	 இைவயதுப்	 த�ண்க	
ைதும்	உரிளைகளைப்	�ாதுகாப்�தற்கு	அளனவரும்	
உறுதிபூண	சவண்டும்”	என்று	தைது	உலக	ைககள	
ததாளக	நாளுககான	தேய்தியில்	ததரிவித்துளைார்.	
	 அளனத்துலக	 நாடுகளின்	 ைன்றத்தின்	
இநத	 ளையக	 கருத்திளன	 �டிககும்	 த�ாழுது	
ஈழத்தமிழ்ப்	 த�ண்களினதும்,	 இைநதமிழ்ப்	
த�ண்களினதும்	�ாலியல்	வாழ்வின்	�ாதுகாப்பும்	
கருவை	 உற்�த்தியின்	 �ாதுகாப்பும்	 கூட	 அவர்	
களின்	 தமிழ்ப்	 த�ண்கள	 என்ற	 அளடயாைத்தி	
னால்	 இனஙகாணக	 கூடிய	 அச்ேத்திற்கு	 உளைா	
கியுளைளதயும்,	 அதிலிருநது	 ஈழத்தமிழ்ப்	 த�ண்	
களைப்	 �ாதுகாப்�தற்கான	 அவர்களின்	 த�ண்	
உரிளைகளை	 உறுதி	 தேய்ய	 சவண்டும்	 என்றும்	
உலக	 நாடுகளையும்,	 உலக	 அளைப்புககளையும்	
சகார	சவண்டிய	கடளை	புலம்	த�யர்	தமிழர்கள	
அளனவருககும்	 உண்டு	 என்�ளத	 நிளனவுறுத்த	
விரும்புகின்சறன்.
	 ஈழத்தமிழ்ப்	 த�ண்	 அவளின்	 இனத்துவ	
அளடயாைம்	 காரணைாக	 சிஙகை	 த�ௌத்த	 ச�ரி	
னவாத	 இனதவறி,	 ைததவறி	 இலஙளகயில்	 வீறு	
தகாண்தடழும்	த�ாழுததல்லாம்	�ாலியல்	சித்திர	
ளவளதகளுககும்,	 வன்புணர்ச்சிகளுககும்,	 �ாலி	

யல்	 உறுப்புச்	 சிளதப்புகள	 வழியான	 �ாலியல்	
வாழ்வுச்	 சிளதப்புகளுககும்,	 கருவை	 உற்�த்திச்	
சிளதப்புகளுககும்	நீண்ட	காலைாக	ஆைாகி	வருகி	
ன்றாள	என்�து	உலகறிநத	உண்ளை.

	 சிறீலஙகா	 அரோஙகம்	 ஈழத்தமிழர்களைத்	
தனது	 குடிகதைன்று	 கூறிக	 தகாண்டு,	 தனது	 குடி	
களுககு	 சைசலசய	 தவளிநாடடுடன்	 யுத்தப்	 பிர	
கடனம்	 தேய்வது	 ச�ால்	 ச�ார்	 என்றால்	 ச�ார்	
என்று	யுத்தப்	பிரகடனம்	தேய்தும்,	 தனது	குடிகள	
எனத்தாசன	 கூறிகதகாளளும்	 ஈழத்தமிழர்களின்	
உயிர்	 உடல்	 உடளைகளைத்	 தாசன	 குண்டு	 வீச்சு	
ககள,	 எறிகளணத்	 தாககுதல்கள,	 துப்�ாககிப்	 பிர	
சயாகஙகள	வழி	அழித்து	அவர்	களை	இனஙகாணக	
கூடிய	அச்ேத்திற்குள	ளவத்து	அவர்களின்	அரசியல்	
�ணிளவ	 பிரகடனப்�டுத்தாத	 இராணுவ	 ஆடசி	
மூலம்	 த�ற்று	 வரும்	 அரசியல்	 தநதிசரா�ாயம்	
2009	இல்	யுத்தத்ளதத்	தான்	முடிவுககுககு	தகாண்டு	
வநத	பின்னர்	அஙகு	இல்ளல	எனச்	சிறீலஙகா	வாய	
ைவில்	அறிவித்தாலும்	தேயலைவில்	இன்று	வளர	
ஏசதா	ஒரு	வடிவில்	இனஙகாணக	கூடிய	அச்ேத்தால்	
தமிழரின்	அரசியல்	 �ணிளவப்	 த�றுதல்	 என்�து	
ததாடர்நது	தகாண்சட	உளைது.
	 இநநிளல	 ைாற	 சவண்டும்	 என்றால்	 முத	
லில்	 ேடடத்தின்	 முன்	 இலஙளகயின்	 குடிகள	
அளனவரும்	 ேைம்	 என்�து	 எழுத்தைவில்	 அல்	
லாது	 தேயலைவில்	 எநத	 அைவுககு	 உளைது	
என்�ளத	 உலக	 நாடுகளின்	 ைன்றம்	 உண்ளை	
கண்டறியும்	 முளறயியல்	 மூலம்	 கண்டறியதல்	
அவசியம்.	 அப்த�ாழுது	 தான்	 தமிழர்களின்	 அதி	
முககிய	 சகாரிகளகயாகிய	 சிறீலஙகாப்	 �ளடகள,	
தமிழர்களின்	 வாழ்விடஙகளில்	 இருநது	 அகற்றப்	
�டடு	 ஊருககு	 தவளிசய	 ைககள	 நடைாடடம்	
இல்லாத	�குதிகளில்	இநதப்	ச�ாராடடம்	ததாட	
ஙகுவதற்கு	 முன்ன	 தான	 1972இல்	 இருநத	 நிளல	
களுககு	 �ளட	 முகாஙகளில்	 நிறுத்தப்�ட	 சவண்	
டும்	என்�தன்	முககியத்	துவத்ளத	உலக	நாடுகளின்	
அளைப்�ால்	கண்டறிய	முடியும்.
	 அவ்வாசற	 சிறீலஙகா	 அரோஙகத்தின்	
�ளடகளின்	ேர்வாதிகாரப்	ச�ாககால்	இன்றுவளர	
ஈழத்தமிழ்ப்	 த�ண்கள	 நயைாகவும்,	 �யைாகவும்	

�ாலியல்	 வன்புணர்ச்சிகளுககு	 உளைாககப்�டடு	
வரும்	 தகாடுளை	 என்�தும்	 அவற்ளற	 தவளிசய	
தோல்ல	இயலாத,	அவர்களின்	உயிருககான	அச்சு	
றுத்தல்கள	 எநத	 அைவுககு	 உளைது	 என்�தும்	
ததளிவாககப்�ட	 சவண்டும்.	 தற்த�ாழுதும்கூட	
த�ண்களின்	 குடும்�த்	 தளலவர்	 யுத்தத்தால்	
அழிககப்�டட	 நிளலயில்	 வறுளையில்	 தவிககும்	
சூழளலப்	 �யன்�டுத்தி	 இராணுவத்தினர்	 அவர்	
களின்	�ாலியல்	வாழ்ளவயும்	உடல்	 நலத்ளதயும்	
�ாதிககும்	�ல	தேயல்களுககு	அவர்களைத்தூண்டி	
வருகின்றனர்	 என்�து	 ைககளின்	 குற்றச்	 ோடடாக	
உளைது.	 அசத	 ச�ான்று	 �ாலியல்	 உல்லாேப்	
�யணத்திற்கான	வழஙகலிலும்	யாழ்ப்�ாணப்	�குதி	
களில்	 சிறுவர்கள	 ஈடு�டுத்தப்�டடுளைளைளய	
அளனத்துலக	நாடுகளின்	ஒன்றிய	ஆய்வாைர்கசை	
கூடடிக	காடடியுளைனர்.
	 இளவ	 அளனத்திற்கும்	 மூலகாரணைாக	
உளை	 �ளடகள,	 ைககள	 வாழும்	 இடஙகளில்	
நிளலப்�டுத்தப்�டும்	 அரசியல்	 முளறளைளய	
நிறுத்துைாறு	 சிறீலஙகா	 அரசிற்கு	 உலக	 நாடுகள	
அழுத்தம்	 தகாடுகக	 ளவப்�து,	 புலம்த�யர்	 தமி	
ழர்களின்	கடளையாகிறது.	அவ்வாசற	த�ண்களின்	
உை	 உடல்	 நலத்தின்	 முககிய	 காரணியாக	 உளை	
�ளடயினர்	 தஙகள	 கிடடிய	 குடும்�	 உறுப்பினர்	
களுககு	 இளழத்த	 இன	 அழிப்புகள,	 இனத்துளட	
ப்புககள	குறி	த்த	அவர்களின்	நீதிககான	சதடலுககு	
நீதி	 வழஙகப்�டாளை	 என்�தும்,	 வலிநது	 காணா	
ைலாககப்	�டடவர்களின்	வி�ரஙகள	குறித்து	�தி	
லளிககாத	 த�ாறுப்�ற்ற	 தேயல்களும்	 ததாடர்	
களதயாகத்	 ததாடர்கின்றன.	 இவற்றுககு	 அளனத்	
துலகச்	ேடடஙகள	வழியாகவும்	நீதி	முளறளைகள	
வழியாகவும்	 த�ாருைாதாரத்	 தளடகள	 மூலைாக	
வும்	உலக	நாடுகள	�திலளிகக	சவண்டும்	என்னும்	
த�ாறுப்ள�	உலக	நாடுகளுககும்	உலக	நாடுகளின்	
ைன்றத்துககும்	எடுத்துளரகக	சவண்டிய	கால	கடட	
ைாகவும்	இன்ளறய	காலம்	உளைது.	
	 இவற்ளற	 உண்ளையானதும்	 சநர்ளையா	
னதும்	 ஆகிய	 முளறயில்	முன்னுரிளை	 தகாடுத்து	
உலதகஙகும்	 உளை	 தமிழர்கள	 தாஙகள	 வாழும்	
நாடுகளின்	ைககளுககும்	அரசுககளுககும்	எடுத்துச்	
தோல்லும்	தினைாக	இநத	உலக	ைககள	ததாளகத்	
தினத்ளத	 முன்தனடுத்தாசல	 சகாவிட	 19ககுப்	
பின்னரான	 காலத்தில்	 ஈழத்தமிழ்ப்	 த�ண்களின்	
�ாலியல்	வாழ்ளவயும்,	 கருவை	 உற்�த்திளயயும்,	
அவர்களின்	 த�ண்களுககான	 உரிளைகளை	 மீள	
நிளலநிறுத்தச்	தேய்வதின்	வழி	�ாதுகாகக	முடியும்.
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வொழவிழந்து பபொகும்... த�ொடர்ச்சி...

தகாளவதன்	 ஊடாக	 இப்�குதிளய	 முழுளை	
யாக	 தமிழ்	 �குதியாக	 �ாதுகாப்�தற்கான	
நடவடிகளக	களை	முன்தனடுககமுடியும்.
	 கிழககில்	 இன்று	 எத்தளனசயா	
கிராைஙகள	 ைாற்றினத்தவர்களின்	
ஆககிரமிப்புளைாகி	 அஙகு	 தமிழரின்	
இருப்பு	 அறசவ	 இல்லாததாழிககப்�டடு	
விடடது.	 �ல	 கிரா	 ைஙகள	 இநிலபுலன்கள	
அ�கரிப்புககுளைாகி	நிற்கின்றன.
	 இன்னும்	 தமிழ்	 உணர்வுகுன்றாைல்	
தைது	 �குதிளய	 �ாதுகாப்�தற்காக	 அஙகுளை	
இளைஞர்கள	 ச�ாராடிவருவது	 அவர்களுடன்	
உளரயாடும்ச�ாது	 ததரிகின்றது.நாஙகள	 எவ்	
வாறான	 நடவடிகளககளை	 எடுத்தாலும்	 வாழ்	
வா	 தாரத்திற்காக	 ைககள	 எநத	 எல்ளலககும்	
தேல்லும்	நிளலயுளைதாகவும்	அவர்கள	கவளல	
ததரிவிககி	ன்றனர்.
	 இன்ளறய	 நிளலளை	 மிகவும்	 ஆ�த்தா	
னது.எனசவ	இருககின்ற	தமிழர்களின்	வாழ்விட	
ஙகள	 இனியாவது	 �றிககப்	 �டாதவாறு	 	 ளக	
நழுவிப்	 ச�ாகாதவாறு	 கவனதைடுத்துச்	 தேயற்	
�ட	 சவண்டி	 யது	 ஒடடுதைாத்த	 ேமூகத்தின்	
ஒன்று�டட	கடளைதயன	தகாளசவாம்.



“பமல் பவொல்ற்றொ” என	 அளழககப்�டட	 தனது	
நாடடுககு,	 “புர்ககீனா	 �ாசோ”	 என்ற	 புதிய	த�ய	
ளரச்	 சூடடி,	 அதிகாரத்தில்	 அைர்நத	 சதாைஸ	
ேஙகாரா,	நான்சக	நான்கு	ஆண்டுகளில்	(1983	-	1987)	
தனது	 நாடடில்	 ோதித்த	விடயஙகள	பிரமிப்	புககு	
ரியளவ.
	 சதாைஸ	இசிசதார்	 சநாதயல்	 ேஙகாரா	 (21	
டிேம்�ர்	 1949	 -	 15	 ஒகசரா�ர்	 1987)	 புர்ககீனாச�	
ைககளின்	இராணுவத்	தளலவன்,	கால்	ைார்கஸின்	
தகாளளககளைப்	பின்�ற்றும்	ஒரு	புரடசியாைன்.
ஆபிரிகக	ைககள	அளனவரும்	இளணய	சவண்டும்	
என்ற	சிநதளனளயக	தகாண்டவர்	என்�வற்றுடன்	
1983	 இலிருநது	 1987	 வளர	 புர்ககீனா	 �ாசோவின்	
அதி�ராக	விைஙகியவர்.	அளனவளரயும்	கவர்நதி	
ழுககும்	 ஆளுளைளயக	 தகாண்ட	 வரும்	 புரடசி	
யின்	 அளடயாைைாகவும்	 விைஙகியவருைான	
ேஙகாரா,	ஆபிரிககாவின்	“சே	குசவரா”	என	அளழ	
ககப்�டுகிறார்.

•மூயைக ்கொய்ச்சல், மஞசட ்கொய்ச்சல், �டடம்யம 
பபொன்ற பநொய்்களுககு எதிரொை �டு்பபு மருந்ய� 
25 இலடசம் பிள்யை்களுககு ஒரு சில வொரங்களில் 
வழஙகியவர்.
•எழு�, வொசி்பப�ற்்கொை பர்பபுயரயய நொடைொவிய 
வய்கயில் பமற்த்கொணடு, 1983 – 1987ஆம் ஆணடு 
்களுககியடயில் எழு� வொசிககும் வீ�தய� 13 இலி 
ருந்து 73 ஆ்க  உயர்ததியவர்.
•நிலம் வரணடு பொயலவைமொவய�த �டு்பப�ற்்கொ்க, 
ஒரு ப்கொடிககு பமலொை மரங்கயை நடடவர்.
•�ைது நொடடின் பல்பவறு பகுதி்கயை இயண்ப 
ப�ற்்கொ்க, தவளிநொடடு உ�வி்கள் எதுவுமின்றி வீதி 
்கயையும் த�ொடர் வணடி்ப பொய�்கயையும் நிர்மொ 
ணித�வர்.
•தபண்கயை அரசின் உயர் ப�வி்களில் அமர்ததி 
யவர், அவர்்கயை பவயல தசய்ய ஊககுவித�வர், 
இரொணுவததில் அவர்்கயை இயணத�வர். ்கல்வி 
்கற்கும் பபொது பிரசவ ்கொல விடுமுயறயய வழஙகி 
யவர்.
•தபண உரியமயய்ப பபணுவ�ற்்கொ்க, தபண 
பிற்பபுறு்பபுச் சிய�வு, ்கடடொயத திருமணம், பல 
�ொரத திருமணம் பபொன்றவற்யறத �யட தசய்�வர்.
•அரசிடம் அந்� பநரததில் இருந்� மி்கவும் 
வியலயுயர்ந்� “பமர்சிடஸ்” வய்கயயச் சொர்ந்� 

அயைதது மகிழுந்து்கயையும் விற்று, புர்ககீைொ 
பொபசொவில் அ்பபபொது மி்கவும் குயறந்� வியலயில் 
விற்்க்பபடட “தறபைொ 5” வய்க மகிழுந்து்கயை 
அயமச்சர்்களுக்கொை உததிபயொ்கபூர்வ மகிழுந்�ொக 
கியவர்.
•�ைது பவ�ைம் உடபட அயைதது அரச ஊழி 
யர்்கைதும் பவ�ைங்கயையும் குயறத�ப�ொடு விமொ 
ைததில் மு�ல் வகு்பபில் பயணஞ தசய்யும் சலுய்க 
யயயும் அரச சொரதி பவயலயயயும் �யட தசய்�வர்.
•நில்ப பிரபுக்கள் ய்கயிலிருந்து நிலங்கயை மீட 
தடடுதது அவற்யற சொ�ொரண மக்களுககு்ப பகிர்ந் 
�ளித�வர், இவவொறு ப்கொதுயம உற்பததியய 3 
வருடங்களில் ஒரு தெகபடயருககு 1700கிபலொ 
கிரொம் என்ற நியலயிலிருந்து 3800 கிபலொ கிரொமுககு 
உயர்ததி, நொடயட உணவில் �ன்னியறயவக ்கொண 
வழி வகுத�வர்.

•”உங்களுககு உணயவக த்கொடு்பபவபர பின்ைொளில் 
உங்கயைக ்கடடு்பபடுததுகிறவரொ்க மொறுகின்றொர்” 
என்று கூறி, தவளிநொடடு நிதியு�விககு எதிர்்பயப 
தவளியிடடவர்.
•பமற்்கதய�ய வணி்கம், நிதியு�வி என்பவற்றூ 
டொ்கத த�ொடர்ந்து த்கொணடிருககும் நவ்கொலனி 
ததுவ த்கொள்ய்கககு எதிரொ்க, “ஆபிரிக்க ஒன்றியண 
வுக்கொை அயம்பபு” பபொன்ற �ைங்களில் குரதலழு 
்பபியவர். தவளிநொடடுக ்கடன்்கயை மீைச் தசலுத 
துவய� நிரொ்கரி்பப�ற்்கொ்க, ஆபிரிக்க நொடு்கள் �மக 
கியடபய ஒன்றுபடபவணடும் எை அயழ்பபு விடு 
த�வர்.
•ஏயழ்களும், சுரணட்பபடடவர்்களும் தசல்வந்�ர் 
்களுககும், சுரணடுபவர்்களுககும் ்கடயை மீைச் 
தசலுத� பவணடிய அவசியமில்யல எைத த�ரிவி 
த�வர்.
•நொடடின் �யலந்கரமொை “குவொ்கொடூகுவில்” அயமந் 
திருந்� இரொணுவததிைருக்கொை உணவு்ப தபொருள் 
வழஙகும் ்கைஞசியதய�, அயைவருககும் தபொது 
வொை பல்தபொருள் அங்கொடியொ்க மொற்றியயமத�வர்.
•அரச ஊழியர்்கள் �ங்கள் ஒரு மொ�ச் சம்பைதய� 
அரச திடடங்களுககுக த்கொடுக்க பவணடும் எைக 
்கடடொய்பபடுததியவர்.
•குளிரூடடலுக்கொை வசதி்கள், ஒரு சில புர்ககீைொ 
வொசி்களுகப்க இருககின்றை என்று தசொல்லி �ைது 
பணிமயையிலிருந்� குளிரூடடும் சொ�ைதய� உப 
பயொகிக்க மறுத�வர்.
•�ைது பவ�ைதய� 450 தடொலர்்கைொ்கக குயறத� 

துடன், ஒரு மகிழுந்து, நொன்கு உந்துருளி்கள் மூன்று 
கிற்றொர்்கள்,ஒரு குளிர்சொ�ை்பதபடடி, எை �ைது 
உயடயம்கயை மடடு்பபடுததியவர்.
•உந்துருளி்ப பிரியரொை அவர், �ைது பொது்கொ்பபுக்கொ்க 
முற்றுமுழு�ொ்க்ப தபண்கயை உள்ைடககிய 
உந்துருளி்ப பயடயய உருவொககியவர்.

•உள்ளுர் உற்பததியயயும் உள்ளுர் அயடயொைத 
ய�யும் ஊககுவி்பப�ற்்கொ்க புர்ககிைொபப பருததி 
யயக த்கொணடு,புர்ககீைொ த�ொழிலொளி்களிைொல் 
தநய்ய்பபடட பொரம்பரிய ஆயடயய அரச உததிபயொ 
்கத�ர்்கள் அணிய பவணடும் என்ற ்கடடொயதய� 
ஏற்படுததியவர்.
•ஏயைய ஆபிரிக்க �யலவர்்கயை்ப பபொல் பகிரங 
்கமொை இடங்களில் �ைது உருவ்ப படதய� யவ்பப 
�ற்கு ஏன் விரும்பவில்யல என்று ப்கட்க்பபடட 
பபொது, எழுபது இலடசம் ப�ொமஸ் சங்கொரொக்கள் 
நொடடிபல இருககின்றொர்்கள் எை்ப பதிலிறுத�வர்.
•கிற்றொர் வொததிய விற்பன்ைரொை சங்கொரொ, புதிய 
ப�சிய கீ�தய� �ொபை �ன்ய்க்பபட எழுதியவர்.
	ஊழளலயுை,	முன்ளனய	காலனித்துவ	ேகதி	யான	
பிதரஞசு	அரசின்	அதிகாரத்ளதயும்	இல்லாததாழிப்	
�தற்காக,	 நாடடு	 ைககளின்	 ஆதரவுடன்	 முன்தன	
டுககப்�டட	ஆடசிக	கவிழ்ப்பின்	மூலம்	1983ஆம்	

ஆண்டு,	 தனது	 33வது	
வயதில்	ேஙகாரா	ஆடசி	
ளயப்	பிடித்தார்.
	 ஆபிரிகக	 கண்	
டத்தில்	முன்தனப்த�ா	
ழுதுசை	முன்தனடுககப்	
�டாத	 ேமூக	 ைற்றும்	
த � ா ரு ண் மி ய	
ை ா ற் றங களுக க ான	
மிகவும்	 �ாரிய	 திட	
டஙகளை,	 தான்	 �தவி	
ச ய ற் ற த ருணத்திலி	
ருநசதஆரம்பித்தார்	
ேஙகாரா.

	 இப்புதுப்பிறப்ள�யும்	 புதிய	 தன்னாட	
சிளயயும்	 அளடயாை	 ரீதியாக	 தவளிக	
தகாணர்வதற்காக	‘’சைல்	சவால்ற்றா’’	என	அளழ	
ககப்�டட	தனது	நாடடின்	த�யளர	‘’ைாண்புமிகக	
ைனிதர்	 வாழும்	 நாடு’’	 எனப்	 த�ாருள�டும்	
‘’புர்ககீனா	�ாசோ’’	என்று	ைாற்றினார்.
	 ேஙகாராவின்	தவளிநாடடுக	தகாளளககள	
ஏகாதி�த்திய	 எதிர்ப்ள�	 அடிப்�ளடயாகக	
தகாண்டளவ.	 அவரது	 அரசு,	 அளனத்து	 தவளி	
நாடடு	 நிதியுதவிளயயும்	 தவிர்த்ததுடன்	 �ாரிய	
கடன்	 குளறப்ள�	 வலியுறுத்தியது.	 அளனத்து	
நிலஙகளும்	 கனிை	 வைஙகளும்	 அரே	 உளடளை	
யாககப்�டடதுடன்	 �ன்னாடடு	 நாணய	 நிதியம்	
ைற்றும்	உலக	வஙகி	ஆகிய	நிறுவனஙகளின்	தேல்	
வாகளக	தவிர்ககத்	ததாடஙகியது.
	 �டடினிளயப்	ச�ாககுவது,	விவோயத்தில்	
தன்னிளறவு,	 நிலக	 தகாளளகச்	 சீரளைப்பு,	 கல்வி	
யறிளவ	 ஊககுவித்தல்	 ச�ான்ற	 அணுகுமுளற	
களை	அவரது	உளநாடடுக	தகாளளககள	தகாண்டி	
ருநதன.
மிகவும்	 அடிப்�ளடயான	 இநத	 ைாற்றத்ளத	
ேமூகத்தில்	 சதாற்றுவிப்�தற்காக,	 நாடடின்	 மீது	
தனது	 ஆடசியதிகாரத்ளத	 ேஙகாரா	 இறுககிய	
துடன்	 தனது	 திடடஙகளைச்	 தேயற்�டுத்த	 தளட	
யாக	 இருககின்றன	 எனத்	 தான்	 கருதிய	 ததாழிற்	
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இரண்டாயிரத்து	 இரு�தாம்	 ஆண்டு	 ைலர்நத	
ச�ாது,	இநத	ஆண்டு	எப்�டிதயல்லாம்	அளை	

யப்	ச�ாகின்றது	என்று	எஙகளைசய	நாஙகள	�ல	
சகளவிகள	சகடடிருப்ச�ாம்.	ஆனால்	அது	இப்�டி	
த்தான்	இருககும்	என்று	எஙகளில்	யாருசை	கனவு	
கூடக	கண்டிருகக	ைாடசடாம்.
	 வருடத்தின்	 ஆரம்�த்தில்	 சீனாவில்	
தகாசரானா	 	 நுண்ணுயிரியின்	 �ரவல்	 �ற்றி	 நாம்	
அறிநத	 ச�ாதும்	அது	 நாம்	வாழும்	 நாடுகளுகதக	
ல்லாம்	வநது,	எைது	அன்றாட	வாழ்ளவசய	சகளவி	
ககுறிககுளைாககும்	என்று	நாஙகள	யாருசை	நிளன	
த்திருகக	ைாடசடாம்.
	 கடநத	ஆறு	ைாதஙகளில்	தகாசரானா	நுண்	
ணுயிரி	இல்லாத	 நாசட	இல்ளல	என்று	தோல்லு	
ைைவுககு	 இநத	 நுண்ணுயிரியினால்	 சதாற்றுவிக	
கப்�டும்	சகாவிட-19	என்ற	சநாயின்	தாககம்	உல	
கம்	முழுவளதயும்	�ாதித்திருககிறது.	தற்ச�ாளதய	
சூழ்நிளலயில்	சகாவிட-19	இன்	தாககம்	அதைரிகக,	
ததன்	 அதைரிகக	 நாடுகளிலும்	 இநதியா	 ச�ான்ற	
நாடுகளிலும்	 அதிகைாக	 இருப்�ளத	 தேய்திகள	
மூலைாக	நாம்	அறிநது	தகாளைக	கூடியதாக	இருக	
கிறது.	
	 தாயகத்திலும்,	 புலம்	 த�யர்நது	 நாம்	
வாழும்	�ல	நாடுகளிலும்,	சகாவிட-19	இன்	தாககம்	
கணிேைான	அைவு	குளறநதிருககின்ற	 ச�ாதிலும்,	
இநத	நுண்ணுயிரி	எம்	எல்சலாரதும்	நாைாநத	வாழ்	
ளவசய	 புரடடிப்	 ச�ாடடிருககின்றது	 என்�ளத	
நாம்	ஏற்றுக	தகாண்சட	ஆகசவண்டும்.
	 ஒரு	 புறம்	இநத	நுண்ணுயிரியினால்	 ஏற்�	
டுத்தப்�டும்	 சநாயிலிருநது	 எம்ளைப்	 �ாதுகாகக	
ேமூக	 விலகல்,	 முகக	 கவேம்	 அணிதல்,	 ளககளை	
அடிககடி	 கழுவுதல்	 ச�ான்ற	 தேயற்�ாடுகளிசல	
எம்மில்	 �லர்	 மிகவும்	 விழிப்�ாக	 இருககின்ற	
ச�ாதிலும்,	இநத	நுண்ணுயிரி	உருவாககியிருககும்	
இப்புதிய	 சூழலில்	 எைது	 உைநலத்ளத	 எப்�டிப்	
ச�ணிப்	�ாதுகாககலாம்	என்�ளதச்	சிநதிகக	நாங	
கள	த�ாதுவாகசவ	தவறி	விடுகிசறாம்.
	 சகாவிட-19	இன்	தாககத்தினால்	நாம்	அளன	
வரும்	எைது	வீடுகளுககுளசைசய	முடஙகியிருகக	
சவண்டிய	 சூழல்	 உருவாகியிருககிறது.	 எம்ைால்	
தவளிசய	 தேல்ல	 முடியவில்ளல.	 வழி�ாடடுத்	
தலஙகளுககுச்	 தேல்ல	முடியவில்ளல.	 எைது	வழ	
ளையான	ேமூகக	தகாண்டாடடஙகளைசயா,	நிகழ்	
வுகளைசயா	 நடத்த	 எம்ைால்	 முடியவில்ளல.	
எம்மிசல	�லர்	எைது	ததாழில்களை	வீடுகளுககுள	
இருநசத	 தேய்ய	 சவண்டிய	 நிர்ப்�நதத்திற்கு	
உளைாகியிருககிசறாம்.
	 ைாணவர்களும்	 �ாடோளலககுச்	 தேன்று	
கல்வி	 கற்க	 முடியவில்ளல.	 இளணயத்தின்	
துளணசயாடு	 கல்வி	 கற்க	 சவண்டிய	 கடடாயம்	
அவர்களுககு	 ஏற்�டடிருககிறது.	 சிறுவர்களைப்	
த�ாறுத்தவளரயில்	 �ாடோளலயில்	அவர்களுககு	
�ல்சவறுவிதைான	தேற்�ாடுகள	இருநதன.	விளை	
யாடககூடிய	 வாய்ப்பு	 அஙசக	 அவர்களுககு	 இரு	
நதது.	 ஏளனய	ைாணவர்களுடன்	 கலநதுளரயாடிக	
கல்வி	 கற்க	 அவர்கைால்	 முடிநதது.	 ஆனால்	
சகாவிட-19	 எல்லாவற்ளறயும்	 ைாற்றியளைத்து	
விடடது.	கணினிககு	முன்	�ல	ைணித்தியாலஙகளை	

ைாணவர்கள	 தேலவழிகக	 சவண்டிய	 சூழளல	
இநத	சநாய்	உருவாககி	விடடது.
	 சகாவிட-19	 இலிருநது	 எம்ளை	 நாம்	
�ாதுகாத்துக	 தகாளை	 ேமூக	 விலகளலககளடப்	
பிடிககுைாறு	 நாம்	 அறிவுறுத்தப்�டடிருககின்	
சறாம்.	இநத	சநாயிலிருநது	எம்ளை	நாம்	�ாதுகாத்	
துக	 தகாளை	 இநத	 ேமூக	 விலகல்	 அத்தியாவசிய	
ைான	தாகும்.	ஆனால்	அசத	சநரத்தில்	இநத	ேமூக	
விலகலின்	 காரணைாக	 எைது	 வழளையான	 உறவு	
களையும்	ததாடர்புகளையும்	ச�ண	முடியாத	ஒரு	
நிளலககு	நாம்	தளைப்�டடிருககின்சறாம்.	இளவ	
அளனத்ளதயும்	 உற்றுசநாககும்	 ச�ாது,	 சகாவிட-
19	 இனால்	 சதாற்றுவிககப்�டட	 இநத	 ேைகாலச்	
சூழல்,	எைது	உைநலளன	அதிகைாகப்	�ாதித்திருப்	
�ளத	நாம்	ஏற்றுகதகாண்சட	ஆகசவண்டும்.

குறிப்�ாக	 நாள	 முழுவதும்	 சிறுபிளளைகளுடன்	
வீடடுககுளசைசய	தஙகள	சநரத்ளதச்	தேலவிடும்	
தாய்ைாரின்	உணர்வுச்	சூழல்	புரிநது	தகாளைப்�ட	
சவண்டியததான்றாகும்.	 எனசவ	 ஒருபுறம்	
சகாவிட-19	 இன்	 ததாற்றுககு	 நாம்	 ஆைாகி	
விடாது	 நாம்	மிகவும்	விழிப்�ாக	இருககும்	அசத	
சவளையில்,	இநத	நுண்ணுயிரியினால்	உருவாகக	
ப்�டடிருககும்	இப்புதிய	சூழலினால்	அதிகைாகப்	
�ாதிககப்�டககூடிய	 எைது	 உைநலளனயும்	 நாம்	
�ாதுகாத்துப்	ச�ண	சவண்டும்	என்ற	விழிப்புணர்	
வும்	எம்மிளடசய	உருவாக	சவண்டும்.
	 இன்று	 �த்து	 இலடேத்துககு	 சைற்�டட	
ஈழத்தமிழர்கள	 நாஙகள	புலம்	த�யர்நது	உலகின்	
�ல	 நாடுகளில்	 வாழ்நது	 தகாண்டிருககிசறாம்.	
ஆனால்	 புலம்த�யர்நத	 தமிழர்களில்	 அதிகைா	
சனார்	1983ம்	ஆண்டுககுப்	பின்னரான	காலப்	�குதி	
யிசலசய	 சைற்கு	 நாடுகளுககுப்	 புலம்த�யர்ந	
திருககின்சறாம்.

	 அப்�டிதயன்றால்	எம்மில்	�லர்	ஏற்கனசவ	
ச�ாரின்	 �ல்சவறு	 உடலியல்,	 உைவியல்	 தாககங	
களுககு	 முகஙதகாடுத்திருககின்சறாம்.	 எைககு	
ஏற்�டட	 உடலியல்	 �ாதிப்புகளுககு	 எம்மில்	
�லர்	 நாம்	 ஏற்கனசவ	 சிகிச்ளே	 த�ற்றிருககின்	
சறாம்.	ஆனால்	எைககு	ஏற்�டட	உைவியல்	ரீதியி	
லான	 �ாதிப்புகளுககு	 எம்மிசல	 எத்தளன	 ச�ர்	
உரிய	சிகிச்ளே	த�ற்றிருககின்சறாம்	என்�து	நாம்	
சிநதித்துப்	 �ார்கக	 சவண்டிய	 ஒரு	 விடயைாக	
இருக	 கின்றது.	 ஏற்கனசவ	 ச�ாரால்	 �ாதிககப்	
�டட	 ஒரு	 ேமூகத்ளதச்	 ோர்நத	 நாஙகள,	 தற்ச�ா	

ளதய	 சகாவிட-19	 என்ற	 இப்புதிய	 சநாயினால்	
உருவாககப்�டடிருககும்	 இப்புதிய	 அோதாரண	
ைான	 சூழலின்	 காரணத்தால்	 இன்னும்	 அதிகைா	
கசவ	 உைரீதியாகப்	 �ாதிககப்�டக	 கூடிய	 வாய்	
ப்பு	இருககின்றது	என்�ளத	நாம்	புரிநது	தகாளை	
சவண்டும்.
	 உலதகஙகும்	வாழும்	�ல்சவறு�டட	ேமூக	
ஙகளை	நாம்	ஆய்நது	�ார்ககும்	ச�ாது,	எல்லா	ைககள	
நடுவிலும்	உைப்�ாதிப்புகள	ததாடர்�ாகவும்	உை	
சநாய்கள	ததாடர்�ாகவும்	தைககு	இருககும்	பிரச்சி	
ளனகளை	 தவளிப்�டுத்துவதற்குப்	 பின்னி	 ற்கும்	
இயல்பு	வியாபித்திருப்�ளதக	 காண	முடிகின்றது.	
இதற்குக	 காரணம்	 உைசநாய்ககு	 உளைாகுசவார்	
‘உைசநாயாளிகை’;	என	முத்திளர	குத்தப்�டுவசத	
ஆகும்.
	 எைது	 ேமூகத்திலும்	 எைககிருககும்	 உைப்	
பிரச்சிளனகள	 �ற்றியும்	 உைசநாய்கள	 �ற்றியும்	
நாம்	தவளிப்�டுத்த	தயஙகும்	இயல்பு	�ரவலா	கக	
காணப்�டுகின்றது.	 உைசநாய்களுககு	 உளைாகி	
விடடால்,	 அவசனா,	 அவசைா	 ேமூகத்தில்	 தாழ்	
நத	 நிளலயில்	இருப்�தாக	 நாம்	 எண்ணிக	 தகாள	
வசத	 இதற்கான	 அடிப்�ளடக	 காரணைாகும்	
குறிப்�ாக	எைது	குடும்�த்திசல	யாராவது	உைரீதி	
யான	 �ாதிப்புகளைசயா	 அன்சறல்	 உைசநாய்க	
கான	 அறிகுறிகளைசய	 தவளிப்�டுத்தும்	 ச�ாது	
எைது	குடும்�	ைதிப்புக	கருதி	குறிப்பிடட	அப்பிரச்	
சிளனகளுககான	 நிவாரணஙகளை	 உடனடியாகப்	

த�ற்று	அவற்றின்	தாககங	களிலிருநது	விடு�டசவா	
அல்லது	ைற்றவர்களை	விடுவிககசவா	நாம்	முயற்	
சிப்�தில்ளல.
	 உடல்	 சநாய்களுககான	 �ரிகாரஙகளை	
நாம்	 உடனடியாகசவ	 சதடிக	 தகாளகின்சறாம்.	
அது	எஙகளுககு	எநத	விதத்திலும்	பிரச்சிளனயாக	
அளைவதில்ளல.	ஆனால்	அசத	சவகத்தில்	உைரீதி	
யான	பிரச்சிளனகளுககான	�ரிகாரஙகளை	நாஙகள	
சதடிக	 தகாளவதில்ளல.	 இன்று	 உலகில்	 உை	
சநாய்கள	 �ற்றிய	அறிவு	மிக	 அதிகைாக	 வைர்ச்சி	
யளடநதிருககிறது.	�ல	உைசநாய்களுககு	தேயற்றி	
றன்	மிகக	சிகிச்ளே	முளறகளும்	அறிமுகப்�டுத்தப்	
�டடிருககின்றன.
	 எைககு	 உடல்	 ரீதியான	 சநாய்கள	 ஏற்�டு	
கின்ற	ச�ாது	அவற்றுககான	சிற	நத	சிகிச்ளேளயப்	
த�றுவதற்கு	 நாம்	 முயற்சி	 எடுககின்சறாம்.	 அது	
ச�ாலசவ	 உைசநாய்களையும்	 நாம்	 கருத	 சவண்	
டும்.	எைது	ேமூகம்	உைசநாயாளிகளை	தாழ்வாகப்	
�ார்ககும்	�ார்ளவயிலிருநது	கடடாயம்	தவளிசய	
வரசவண்டும்.	 உைரீதியான	 �ாதிப்புகளுககும்	
சநாய்	 களுககும்	 விளரவாக	 சிகிச்ளேளயப்	 த�ற்	
றுக	தகாளை	நாம்	முன்வர	சவண்டும்.	அதுைடடு	
ைன்றி	எைது	குடும்�த்தில்	அல்லது	ேமூகத்தில்	உை	
த்தாககஙகசைாடு	 வாழ்�வர்களை	 நாம்	 இனங	
காணும்	 ச�ாது,	 உரிய	 சிகிச்ளேளய	 விளரவாகப்	
த�றுவதற்கு	 அவர்களுககு	 நாஙகள	 வழிகாடட	
சவண்டும்.
	 அன்றாடம்	நாம்	ேநதிககும்	அனு�வஙகளின்	
காரணைாக	 �ல்சவறு�டட	 உணர்வுகளை	 நாம்	
அனு�வித்துக	 தகாண்டிருககிசறாம்.	 நாம்	 அனு�	
விககும்	 இநத	 உணர்வுகள	 கணத்துககுக	 கணம்	
ைாற்றம்	அளடநது	தகாண்டிருககின்றன.
	 இநத	 உணர்வுகளில்	 சகா�ம்,	 கவளல,	
�யம்,	 ஏைாற்றம்	 ச�ான்ற	 உணர்வுகள	 எம்ளை	
ஆழைாகப்	�ாதிககக	கூடியளவ.	எைது	உைநலளன	
நாம்	நன்கு	ச�ண	சவண்டும்	என்றால்	எைககு	அவ்	
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நிறுவுவளதசயா	 தவிர்கக	 சவண்டும்.	 வழி�ாடடு	
சின்னஙகள	அளவ	எநதச்	ேையத்ளதச்	சேர்நதாலும்	
ஒரு	 த�ாதுவான	 தகாளளகளய	 களடப்பிடிகக	
சவண்டும்.	 ைற்றது	 த�ாது	 ைககள	 தம்ைால்	 இய	
ன்ற	 வளர	 இவற்ளற	 அளடயாைப்�டுத்தி	 �ாது	
காப்�தற்கான	 ஒரு	 வழிமுளறளய	 உருவாகக	
சவண்டும்.
	 இவர்களை	 பிரதிநிதித்துவப்�டுத்துகின்ற	
பிரசதே	 ேள�	 ைடடத்திலும்,	 ைாகாண	 ேள�	 ைட	
டத்திலும்,	�ாராளுைன்றத்திலும்	அஙகத்தவர்கைாக	
இருககிறவர்களுககு	 அதிக�டே	 வலியுறுத்தல்	
களை	வழஙக	சவண்டும்.	ஏதனனில்	இவர்களுககு	
இயலுைான	வளகயில்	இளவ	ததாடர்�ான	முயற்	
சிகள	 சைற்தகாளைககூடிய	 ோத்தியஙகள	 உண்டு.	
அதிகாரம்	இல்ளல	என்�து	சவறு	விடயம்.
	 ஆனால்	 இவற்ளறப்	 �ற்றி	 ச�ேககூடிய	
ோத்தியஙகள	 உண்டு.	 அசதச�ால	 பிரசதே	 ேள�,	
ைாகாண	 ேள�கள	 ஊடாக	 இப்த�ாழுது	 அளட	
யாைம்	 காணப்�டட	 சின்னஙகளை	 எல்லாம்	 எடு	
த்து	 �ாதுகாப்�ாக	 ளவப்�தற்கு	 வழிவளக	 சதட	
சவண்டும்.	 ஆலயஙகள	 குறிப்�ாக	 முன்சனஸ	
வரம்,	 ைாவிடடபுரம்,	 வன்னியிலுளை	 சகாயில்	
கள,	 அகஸதியர்	 ஸதா�னம்,	 ச�ான்றளவ	 தகாக	
கடடிச்சோளல	 தான்சதான்றி	 ஈஸவரம்	 ச�ான்	
றளவ	 தஙகளின்	 வேமுளை	 எஞசியுளை	 த�ாருட	
களையாவது	 �ாதுகாப்�தற்கு	 சகாவில்களில்	
அருஙகாடசியகஙகளை	உருவாககி	�ாதுகாப்	�ாக	
ளவத்துக	தகாளைலாம்.
	 தகாககடடிச்சோளலயிலுளை	 சதர்கசை	
அருஙகாடசியகத்திற்குரியதாகி	விடடன.	இவற்ளற	
அழிவிலிருநது	 �ாதுகக	 சவண்டுைானால்,	 அவற்	
றிற்கு	நிரநதரைாக	ஒரு	தகாடடளககளை	அளைத்து	
ஒரு	 ஆலய	 அருஙகாடசியகத்துடன்	 இளணத்து	
ளவத்	திருப்�து	தான்	ஒசரதயாரு	வழி.	அல்லா	விட	
டால்	அதிலிருககும்	 சிற்�ஙகள	அழிநது	 சிளதநது	
�லரும்	எடுத்துக	தகாண்டு	ச�ாய்	�யன்�டுத்துவர்.	
இசதச�ால்	 தேஙகடடிகள,	 கருஙகல்,	 உசலாகப்	
த�ாருடகள	என	�ல	உண்டு.	இவற்ளற	�ாதுகாகக	
சவண்டும்.	இவற்ளற	விற்கக	கூடாது.

	 இதுவளர	காலமும்	ததால்த�ாருள	சின்ன	
ஙகளை	அதாவது	உசலாகப்	த�ாருடகளை	தவறும்	
தகடடின்	 த�றுைானஙகளுககு	 வியா�ாரிகளுககு	
விற்�துண்டு.	ஆலய	நிர்வாகத்தினரும்	இநத	குற்ற	
காரியத்ளத	 தேய்துளைனர்.	 இனியாவது	 இளத	
தவிர்த்துக	தகாளை	சவண்டும்.	ைற்றது	ைளலகள,	
ைளலப்�ா	ளறகளிலுளை	ததால்த�ாருள	சின்னங	
கள	மிக	சவகைாக	தகர்ககப்�டுகின்றன.
	 இளத	தளட	தேய்வதற்கான	வழிவளக	

களை	�ல	ைடடஙகளிலும்	சதடிக	தகாளை	

சவண்டும்.	இஙசக	வாகளர,	கதிரதவளியில்	சில	
ைளலகளிசல	வாேகஙகள	எழுதப்�டட	கற்�ாளற	
கள	உண்டு.	இருநதும்	அளவ	முற்	காலத்தில்	நாகர்	
களுளடய	வாழ்விடஙகைாக,சகாடளடகைாக	

இருநதுளைன.
	 இவற்ளறப்	 �ற்றி	 எவரும்	 அறிநதிருகக	
வில்ளல.	ததால்லியல்	திளணககை	மும்	அககளற	
தகாளவதாக	 இல்ளல.	 அவர்களுககு	 இஙகு	 கல்	
தவடடு	 இருப்�து	 ததரியாது.	 இவர்கதைல்லாம்	
ைாற்றான்	�ால்	ைனப்�ான்ளைசயாடு	இருப்�தால்,	
இலஙளகயில்	 அரே	 திளணககைஙகளுககும்,	 தனி	
யார்	நிறுவனஙகளுககும்	கற்களை	வழஙகு�வர்கள	
த�ரிய	 இயநதிரக	 கருவிகளைக	 தகாண்டு	 கணப்	
த�ாழுதில்	 உளடத்து	 விடககூடிய	 நிளல	 காணப்	
�டுகின்றது.
	 அவர்களுககு	த�ாருள	தான்	சதளவ.	ததா	
ல்த�ாருள	 சின்னஙகள,	 வரலாறுகள	 �ற்றி	 எநத	

சதளவயும்	இல்ளல.	அககளறயும்	இல்ளல.	குரஙகு	
தகாடி	 ச�ாடட	 ைளல	 என்று	 வாகளரப்	 பிரசதே	
எல்ளலயில்	 காணப்�டடது.	 அதிசல	 எழுத்துப்	
த�ாறித்த	 �ல	 கற்கள	 இருநதன.	 சைசல	 இருநத	
த�ௌத்த	�ளளி	இடி�ாடுகைாகி	விடடது.	ஆனால்	
அதில்	 ஒரு	 �ாகத்திலிருநத	 நாகககல்	 அைவிசல	
த�ரியது.	 பிரைாண்டைானது.	 தூரத்திலிருநது	
காணககூடியதாக	 இருநதது.	 2	 வருடஙகளின்	 பின்	
ச�ானால்	ைளலயும்	இல்ளல.	ைளல	அடிவாரமும்	
இல்ளல.	 கீசழ	 நீர்	 சதஙகி	 நிற்கும்	 ஒரு	 �ளைம்	

தான்	 ததரிகின்றது.	 ைற்ற	
ைளலப்�ாளறகளை	 மிக	
விளரவிசல	 அழித்து	 விடுவா	
ர்கள.
	 தவல்லாதவளி	 தவளளி	
ைளலயிசல	நாகர்கள	அளைத்த	
நீர்த்	 தடாகம்	 ஒன்று	 இருநதது.	
அதிசல	 வருடத்தின்	 எல்லா	
ைாதஙகளிலும்	 நீர்	 சதஙகி	
நிற்கும்.	 விளிம்புகளில்	 தமிழ்	
வேனஙகள	 எழுதப்�டடிருந	

தன.	 என்ன	 வி�ரீதம்	 என்றால்	
இநது	ேைய	கலாோர	திளணககைத்திடம்	சகாவில்	
கடடுவதற்கு	10	இலடேம்	ரூ�ாளவ	த�ற்ற	அஙகி	
ருநத	 சகாயில்	 நிர்வாகிகள	 சதர்	 ஓடும்	 வீதிளய	
அளைப்�தற்கு	 இநதச்	 சின்னஙகள	 தளடயாய்	
இருப்�தாகக	 கூறி	 இநத	 சின்னஙகளை	 அழித்து	
விடடார்கள.	இது	ஒரு	அலடசியப்	ச�ாககு.
	 அறிவின்ளை	 எஙகள	 ேமூகத்தினுளடய	
அடிப்�ளடயான	 சின்னஙகளைசய	 ததாளலத்து	
விடுகின்றளை	த�ருைைவில்	தண்டளனககும்	கண்	
டன	 த்திற்கும்	 உரியது.	 அவற்றிற்கு	 வழிவளககள	
இல்லாததாசலசய	இவர்கள	 	 இவற்ளற	 தேய்வத	
ற்கு		துணிகின்றார்கள.

முற்றும்
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ேஙகஙகளையும்	சுதநதிர	ஊடக	ஙகளையும்	தளட	
தேய்தார்.
	 நகரஙகளிலும்	ததாழிற்	தைஙகளிலும்	தன	
ககு	 எதிராக	 உருவாகும்	 எதிர்ப்புககளை	 	 முறிய	
டிப்�தற்காக	 ‘’புரடசிககு	 எதிரானவர்களையும்’’	
ைற்றும்	 ‘’சோம்ச�றித்	 ததாழிலாைர்களையும்’’	
�கிரஙகைாக	 புரடசி	 நீதிைன்றுகளில்	 நிறுத்தத்	
ததாடஙகினார்.
	 சைலதிகைாக	 பீதடல்	 காஸற்சறாவின்	
கியூ�ா	 நாடடுப்	 புரடசியின்	 அபிைானி	 என்ற	
வளகயில்	புரடசிளயப்	�ாதுகாப்�தற்காக	கியூ�ா	
வடிவிலான	குழுககளை	ஏற்�டுத்தினார்.
	 ஆபிரிககாளவ	 தனது	 தோநதக	 காலில்	
நிற்க	 ளவப்�தற்கான	 ேஙகாராவின்	 புரடசிச்	
தேயற்றிடடஙகள,	 ஆபிரிககாவின்	 ஏளழ	 ைககள	
ச�ாற்றுகின்ற	ஓர்	தளலவனாக	அவளர	அளடயா	
ைங	காடடின.
	 அநத	 ஏளழ	 ைககள	 நடுவில்	 ேஙகாரா	
மிகவும்	 பிர�ல்யைான	 ஒருவராகத்	 திகழ்நதார்.	
இளவ	 எவ்வாறு	 இருப்பினும்	 அவரது	 தகாள	
ளககள,	 தஙகள	 தோநத	 நலன்களில்	 அககளற	
தகாண்டிருநத	 �லவிதைான	 குழுககளின்	 எதிர்	
ப்ள�	ேம்�ாதிககத்	ததாடஙகின.
	 சிறிதாக	 இருநதாலும்	 �லம்	 வாய்நதாக	
இருநத,	 புர்ககினாசவ	 நடுத்தர	 வர்ககத்தினரதும்	
ைற்றும்	கடடாய	சவளல	வாஙகும்	உரிளை	�றிக	
கப்�டட	�ழஙகுடித்	தளலவர்கள,	பிரா	ன்சு	நாடு,	
அயல்	 நாடான	 ஐவறி	 சகாஸட	 ச�ான்றவற்றின்	
எதிர்ப்ள�யும்	 ேம்�ாதிககும்	 நிளலககு	 ேஙகாரா	
தளைப்�டடார்.
	 இநத	எதிர்ப்புகளின்	காரணைாக,	1987ஆம்	

ஆண்டு,	ஒகசரா�ர்	 15ம்	திகதி	அவரது	முன்னாள	
நண்�ராக	இருநத	‘’பிசைஸ	தகாம்�வுசர’’	என்�	
வரால்	முன்தனடுககப்�டட	ஆடசிக	கவிழ்	ப்பின்	
மூலம்	ேஙகாரா	தகாளல	தேய்யப்�டடார்.
	 (இநத	 �டுதகாளலயின்	 பின்னணியில்	
பிரான்ஸ	சதேம்	இருநதது	என்�து	த�ரிதும்	ச�ே	
ப்�டாத	உண்ளையாக	இருககிறது	என்கிறா	ர்கள	
சநாககர்கள.	-	தைா-ர்)
	 “தனிந�ர்கள	 என்ற	 வளகயில்	 புரடசியா	
ைர்களைக	தகால்ல	முடியுசை	ஒழிய,	அவர்கைது	
எண்ணஙகளை	 ஒருச�ாதுசை	 தகால்ல	 முடி	
யாது”		 என்று	 தகாளல	 தேய்யப்�டுவதற்கு	 ஒரு	
வாரத்துககு	முதல்	சதாைஸ	ேஙகாரா	ததரிவித்திரு	
நதார்.

நன்றி - அல்்ஜசீரொ

வப்ச�ாது	ஏற்�டும்	உணர்வுகளுககான	ேரியான	
வடிகால்களை	நாம்	அளைகக	சவண்டும்.
எம்ளைப்	 �ாதிககும்	 உணர்வுகள	 �ற்றி	 ைனம்	
திறநது	 நாம்	 நம்�க	 கூடியவர்களுடன்	 �கிர்நது	
தகாளை	 சவண்டும்.	 எைது	 உணர்வுகள	 �ற்றி	
நாம்	அடுத்தவர்களுடன்	ைனம்	திறநது	உளரயாட	
சவண்டும்.	 எம்ளைத்	 ததாடர்நது	 �ாதித்துக	
தகாண்டிருககும்	 உணர்வுகள	 �ற்றி	 நாம்	 ைனம்	
திறநது	 உளரயாடாது,	 அவற்ளற	 நாம்	 உளை	
த்தில்	ஆழப்	புளதககும்	�ழககத்ளத	ளகக	தகாள	
சவாைானால்,	 எஙகள	 ஆழ்ைனத்தில்	 புளதக	
கப்�டும்	 அநத	 உணர்வுகள	 ஒன்று	 சேர்நது	 எரி	
ைளல	 திடீதரன்று	 தவடிப்�து	 ச�ால,	 எம்ளை	
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அறியாைசல	ஒருநாள	தவளிவரும்.	கடடுப்�டுத்	
தப்�டும்	 அநத	 உணர்வுகள	 திடீதரன	 தவளி	
வரும்	 ச�ாது	 அது	 எைககும்,	 எம்ளைச்	 சுற்றி	
யிருப்�வர்களுககும்	 அதிகைான	 �ாதிப்புகளை	
ஏற்�டுத்து�ளவயாக	அளைநது	விடும்.
	 ஆகசவ	 தற்ச�ாளதய	 சகாவிட-19ககுப்	
பின்னரான	சூழலில்	எைது	உடல்	நலளன	ைடடு	
ைல்ல	எைது	உைநலத்ளதயும்	ச�ணிப்	�ாதுகாகக	
நாம்	முன்வர	சவண்டும்.	எைது	உளைத்துககு	உற்	
ோகத்ளதக	 தகாடுககும்	 விடயஙகளில்	 எம்ளை	
நாம்	ஈடு�டுத்துவது	அவசியைானது.
	 நீண்ட	 சநரம்	 சவளல	 தேய்த	 பின்	 ஒரு	
நளடப்	�யணத்ளத	சைற்தகாளவது	உடலுககும்	
உளைத்துககும்	 புத்துணர்ளவக	 தகாடுப்�தாக	
அளையும்.	 உை	 இறுககத்ளத	 விடுத்து	 உைம்	
திறநது	 ச�சும்	 �ழககத்ளத	 நாம்	 ளககதகாளை	
சவண்டும்.	இககாலத்தில்	ேமூக	விலகல்	அவசிய	
ைானது.
	 ஆனால்	 அது	 உணர்வு	 ரீதியிலான	 விலக	
ளலத்	சதாற்றுவிககக	கூடாது.	இப்புதிய	சூழலில்	
எைது	 குடும்�த்திசலா	 அதற்கு	 தவளியிசலா	
அடுத்	தவர்களின்	உணர்வுகளை	நாம்	புரிநது	அதற்	
சகற்றவாறு	 நடகக	 சவண்டிய	 சதளவ	 இருககி	
ன்றது.	 எம்ளையும்	அடுத்தவர்களையும்	 துல்லிய	
ைாகப்	 புரிநது	 தகாளவதும்,	 எைது	 உணர்வுகள	
ைடடில்	 விழிப்�ாக	 இருநது	 அவற்ளற	 தவளிப்	
�டுத்த	உரிய	வழிமுளறகளைத்	சதர்வு	தேய்வ	தும்	
உைசநாய்களுககு	 உளைாகும்	 ச�ாது	 உைவைத்	
துளண	 ைற்றும்	 உைைருத்துவர்களின்	 உதவிளய	
உரிய	 சநரத்தில்	 நாடுவதும்	 எைது	 உைநலளனப்	
ச�ணுவதற்கு	இககாலத்தில்	 நாம்	ளககதகாளை	
சவண்டிய	தேயற்�ாடுகைாகும்.

ப�ொvமஸ் சங்கொரொ   ... த�ொடர்ச்சி...

தவல்லொதவளி


