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பிரான்ஸில் உள்ள Saint-Pierre-et-Saint-Paul ca-
thedral தேவாலயம் தேற்று (18) இடம்்பெற்்ற தீ 
விபெத்தினால் தேேமடடந்துள்ளது. 
 60 இற்கு தமற்பெ 

டட தீயடைப்பு 
பெ ட ட யி ன ர் 
தீ ய ட ை க் கு ம் 
மு ய ற் சி யி ல் 
ஈ டு பெ ட டி ரு ந் ே 

தபொதும், தேவாலயம் கடும் தேேமடடந்துள்ளது. 
கடந்ே வருடம் தோட தடம் என்்ற பிரசித்தி 
்பெற்்ற தேவாலயம் தீயினால் தபெரழிடவச் ேந்தி 
த்ே நிடலயில், ேற்தபொது மற்று்மாரு தேவால 
யம் அழிடவ ேந்தித்துள்ளது. தீவிபெத்துக்கான 
காரைம் ்ேரியவில்டல.
 1972 ஆம் ஆண்டும் இந்ே தேவாலயம் 
தீவிபெத்தினால் தேேமடடந்து 3 வருடஙகள மூட 
ப்பெடடது இஙகு குறிப்பிடத்ேக்கது.

gpuhd;]py; kw;WnkhU 
NjthyaKk; jPapdhy; Nrjk;

இலஙடகயில் மீண்டும் தீவிரமடடந்துள்ள 
்காதராதனா டவரசின் ோக்கம் மற்றும் எதிர் 
வரும் மாேம் இடம்்பெ்றவுள்ள ்பொதுத் தேர்ேல் 
தபொன்்றடவ காரைமாக பொடோடலகட்ள ஆரம் 
பிப்பெடே சிறீலஙகா அரசு மீண்டும் பிற்தபொடடு 
ள்ளது.
 எதிர்வரும் 27 ஆம் ோள பொடோடலகள 
ஆரம்பெமாகவிருந்ே தபொதும், அேடன ஆகஸ்ட 
மாேம் 10 ஆம் ோளுக்கு பிற்தபொடப்பெடடுள்ளோக 
சிறீலஙகாவின் கல்வி அடமச்ேர் டலஸ் அழகப் 
்பெருமா தேற்று (18) ்ேரிவித்துள்ளார்.
 இருந்ே தபொதும் 11, 12 மற்றும் 13 ஆம் 
வகுப்பு மாைவர்களுக்கான கல்வி ேடவடிக்டக 
கள எதிர்வரும் 27 ஆம் ோள ஆரம்பிக்கப்பெடவுள 
்ளது. கா.்பொ.ே உயர்ேரப் பெரீடடேகள மற்றும் 
ஆண்டு 5இற்குரிய  புலடமப் பெரிசில் பெரீடடேகள 
என்பென ேடட்பெ்றவுள்ள ோள குறித்து திஙகட 
கிழடம (20) அறிவிக்கப்பெடும் என அவர் தமலும் 
்ேரிவித்துள்ளார்.
இேனிடடதய, 200 இற்கு தமற்பெடட ஆசிரியர்கள 
ேனிடமப்பெடுத்ேலுக்கு உள்ளாகியுள்ளதும் அர 
சின் இந்ே முடிவுக்கு காரைம் என ்ேரிவிக்கப் 
பெடுகின்்றது.

ghlrhiyfis jpwg;gjpy; 
kPz;Lk; jhkjk;

Ngupdthjf; fl;rpfspd; tlgFjp 

gpur;rhu cj;jpfs;
்ேன்னிலஙடகயின் தபெரினவாே கடசிக்ளான 
ஐக்கிய தேசியக் கடசி மற்றும் சிறீலஙகா சுேந்தி 
ரக் கடசி ஆகிய கடசிகள வடபெகுதி மக்கட்ள ஏமா 
ற்றுவேற்காக புதிய வடக பிரச்ோர உத்திகட்ள 
கடடப்பிடித்து வருவோக யாழ். ேகவல்கள 
்ேரிவிக்கின்்றன.
 ஐக்கிய தேசியக் கடசியின் ோர்பில் தபொட 
டியிடும் விோயகமூர்த்தி ேகாதேவன் முச்ேக்கர 
வாகனத்தில் நின்்றவாறு ேந்திக்கு ேந்தி வீதிக்ளால் 
்ேல்லும் மக்களிடம் வாக்குகட்ள தகடடு 
வருகின்்றார்.
 அதே ேமயம் சுேந்திரக் கடசியின் தவடபொ 
்ளரான அஙகஜன் இராமோேன் சிறீலஙகா அரசு 
தமற்்காளளும் வீதி அபிவிருத்தி ேடவடிக்டக 
கட்ள ோன் தமற்்காண்டோக ்ேரிவித்து வி்ளம் 
பெர பெோடேகட்ள டவத்துள்ளார்.

இலஙடகயில் மனிே உரிடம ்ேயற்பொடுகள 
சீரழிந்துள்ளோகவும், ேற்தபொது சிறீலஙகா அரசு 
தமற்்காண்டுள்ள விமர்ேனத்திற்குரிய புதிய 

நியமனஙகள அஙகுள்ள நில 
டமடய தமலும் தமேமாக் 
கியுள்ளோகவும் பிரித்ோ 
னிய ோடாளுமன்்றத்தில் 
கடந்ே வியாழக்கிழடம (18) 
ேமர்பிக்கப்பெடடுள்ள மனிே 

உரிடமகள மற்றும் ஜனோயகம் ்ோடர்பொன 
ஆண்டு அறிக்டகயில் ்ேரிவிக்கப்பெடடுள்ளது.
 உலக ோடுகளின் மனிே உரிடம ்ேயற் 
பொடுகள ்ோடர்பொன 2019ஆம் ஆண்டுக்கான 
அறிக்டகயிதலதய இவவாறு ்ேரிவிக்கப்பெடடு 
ள்ளது.
 மனிே உரிடமகள மற்றும் இனேல்லிைக் 
கப்பொடு ்ோடர்பில் சிறீலஙகா அரசின் ்ேயற் 
பொடுகள குறித்து தகளவி எழுந்துள்ளது. நீதி மற் 
றும் ேடடபூர்வமான ்ேயற்பொடுகட்ள தமற் 
்காளபெவர்கள மீது சிறீலஙகா அரசு ேனது கண் 
காணிப்புக்கட்ள அதிகப்பெடுத்தியுள்ளோக பெல 
அறிக்டககள ்ேரிவிக்கின்்றன.
 அஙகு இனஙகளுக்கு இடடயிலான பெேற் 
்றஙகள, சிறுபொன்டம இனஙகளுக்கு எதிரான வன் 
முட்றகள, மனிே உரிடம ்ேயற்பொடட்ளர்கள 
மீோன துன்புறுத்ேல்கள என்பென அதிகரித்து 
ள்ளது. ஐ.ோ தீர்மானம் 40/1 ஜ ேடடமுட்றப்பெடுத் 
தும் ்ேயற்பொடுகளும் மிக மந்ேமாகதவ உள்ளது.
 தபொரின் இறுதி ோடகளில் அதிக்ளவு 
மனிே உரிடம மீ்றல்கட்ள தமற்்காண்ட 

,yq;ifapy; kdpj cupikfs; rPuope;Js;sJ 

- gpupj;jhdpa kdpj cupikfs; mikg;G

   த�ொடர்ச்சி 10ஆம் பக்கம்

 உலகில் ேற்தபொது நிலவி 
வரும் ்காதராதனா 
டவரஸ் ்ேருக்கடி நிடல 
க ா ர ை ம ா க ஏ ற் பெ ட ப் 
தபொகும் நிதிக் குட்றப்பு 

ேடவடிக்டகக்ளால் உலகில் 9.7 மில்லியன் சிறு 
வர்கள பொடோடலகளுக்கு ்ேல்ல முடியாே 
நிடல உருவாகும் என உலக சுகாோர நிறுவனம் 
்ேரிவித்துள்ளது.
 கடந்ே ்வளளிக்கிழடம (17) ஊடகஙக 
ளுக்கு வழஙகிய ் ேய்திக் குறிப்பில் உலக சுகாோர 
நிறுவனம் தமலும் ்ேரிவித்துள்ளோவது:
 சுகாோரத்துட்றப் பெணியா்ளர்கள அதிகம் 
பொதிக்கப்பெடடுள்ளனர். ேற்தபொது உலகில் பொதி 
க்கப்பெடடுள்ளவர்களில் சுகாோரப் பெணியா்ளர் 
களின் எண்ணிக்டக 10 விகிேமாகும். 690 மில்லி 
யன் மக்கள கடந்ே ஆண்டு உலகில் பெடடினிடய 
எதிர் தோக்கியிருந்ேனர். இந்ே எண்ணிக்டக 
இந்ே ஆண்டு தமலும் 132 மில்லியன்க்ளால் அதி 
கரிக்கும்.
 இந்ே ஆண்டின் இறுதியில் 9.7 மில்லியன் 
சிறுவர்கள ேமது கல்விடய இழப்பெதுடன், 
தமலும் மில்லியனுக்கு தமற்பெடட சிறுவர்கள 

 ேமிழத் தேசியக் கூடடடம 
ப்பு ேனது தேர்ேல் அறிக் 
டகடய தேற்று முன் தினம் 
(17) ்வளியிடட தபொதும், 
அதில் சிறீலஙகா அரசு தமற் 

்காண்ட தபொர்க் குற்்றஙகள மற்றும் இனப்பெடு 
்காடல ்ோடர்பொன வார்த்டேகள மிகவும் 
திடடமிடட முட்றயில் ேவிர்க்கப்பெடடுள்ளோக 
்ேரிவிக்கப்பெடுகின்்றது.
 வழடமதபொல வடக்கு கிழக்கு மாகாைங 
களின் இடைப்பு, பிரிக்கப்பெடாே ோடடிற்குள 
சுயாடசி அதிகாரம், ஐக்கிய ோடுகள ேடபெயின் 

தீர்மானஙகட்ள நிட்றதவற்றும் தகாரிக்டககள, 
மனிே உரிடம மீ்றல்கள ்ோடர்பொன விோரடை 
கள, காைாமல் தபொனவர்கள ்ோடர்பொன விோர 
டைகள தபொன்்ற விடயஙகள உள்ளடக்கப்பெடடு 
ள்ளது.
 இலஙடகயில் இடம்்பெற்்றது இனப்பெடு 
்காடல என்று அண்டமக் காலமாக அடனத்துலக 
ோடுகட்ளச் தேர்ந்ே அரசியல்வாதிகள மற்றும் 
அதிகாரிகள கருத்துக்கட்ள ்ேரிவித்து வரும் 
நிடலயில், ேமிழ்த் தேசியக் கூடடடமப்பு ேனது 
அறிக்டகயில் அேடன ேவிர்த்துள்ளது குறிப்பிடத் 
ேக்கது.

Nghu;f; Fw;wk;> ,dg;gLnfhiy Nghd;w thu;j;ijfs; mw;w 
$l;likg;gpd; Nju;jy; mwpf;if

 யாழ். பெல்கடலக்கழக ேடடத்துட்ற விரிவு 
டரயா்ளரும், சிவில் ேமூக ் ேயற்பொடடா்ளருமான 
குமாரவடிதவல் குருபெரன் ேனது விரிவுடரயா்ளர் 
பெேவியில் இருந்து கட ந்ே வாரம் விலகியுள ்ளார்.

விரிவுடரயா்ளராக பெேவி வகி 
க்கும் அவர், கடடம தேரத்தில் 
ேமூக ேலன் ோர்ந்ே வழக்குக 
ளில் ஈடுபெடடார் என்்ற குற்்றச் 
ோடடு முன்டவக்கப்பெடட 
டேத் ்ோடர்ந்து பெல்கடலக் 

கழக மானியஙகள ஆடைக்குழு அவருக்கு வழக் 
குகளில் வாோடுவேற்கு ேடட விதித்திருந்ேது. 
அந்ே ேடடக்கு எதிராக குருபெரன் மனு ோக்கல் 
்ேய்திருந்ோர். 

 அந்ே மனு மீோன விோரடை இடம் 
்பெற்்ற தபொதே விோரடை தமற்்காண்ட நீதிபெதி 
களில் ஒருவர் விலகியிருந்ோர். அேன் பின்னர் 
தமலும் ஒரு நீதிபெதியும் விலகியிருந்ோர். விரிவு 
டரயா்ளர் ஒருவர் வழக்குகளில் வாோடக் கூடாது 
என்று கூறுவது ேனது மனோடசிக்கு விதராேமா 
னது என்று அவர் ேனது விலகலுக்கான காரை 
த்டே முன் டவத்திருந்ோர்.
 எனினும் பெல்கடலக்கழக மானியஙகள 
ஆடைக்குழுவின் ்ோடர் அழுத்ேம் காரைமாக 
குருபெரன் ேனது பெேவிடய து்றந்துள்ளார். இந்ே 
ேடவடிக்டக மூலம் யாழ். பெல்கடலக்கழகம் ேனது 
சுயாதீனத்டே முழுடமயாக இழந்து விடடோக 
அவர் கருத்து ்ேரிவித்துள்ளார்.

 சிறீலஙகா பெல்கடலக்கழக 
மானியஙகள ஆடைக்குழு 
வின் ்ேருக்கடிகள காரை 
மாக   யாழ். பெல்கடலக்கழகத் 
தின் ேடடபீட  விரிவுடரயா 

்ளர்  கலாநிதி குமாரவடிதவல் குருபெரன் ேனது 
பெேவிடய து்றந்ேடேத் ் ோடர்ந்து, யாழ். பெல்கடல 
க்கழகத்தின் தபெரடவ உறுப்பினர் பெேவிடய ோன் 
து்றப்பெோக முன்னாள வடமாகாை ஆளுேர் 
சுதரன் ராகவன் ்ேரிவித்துள்ளார்.
  பெல்கடலக்கழக மானியஙகள ஆடைக் 

குழுவின் அழுத்ேம் காரைமாக யாழ். பெல்கடலக் 
கழக தபெரடவ குருபெரனுக்கு கடந்ே வருடத்தின் 
பிற்பெகுதியில் ேடட விதித்ேதே குருபெரனின் விலக 
லுக்கான காரைம்.
 கல்விமானாக ோன் அவருக்கு என்னு 
டடய ஆேரடவ ்ேரிவிப்பெதோடு கல்விமா்னா 
ருவருக்கு ஏற்பெடடுள்ள இந்ே நிடலக்கு FUTA 
தபொன்்ற அடமப்பு ்மௌனம் காப்பெது ஆதராக்கி 
யமான விடயமல்ல என்பெடேயும் இஙதக குறிப் 
பிட விரும்புகித்றன் என சுதரன் ராகவன் ்ேரி 
வித்துள்ளார்.

Rakhf ,aq;f Kbahj epiyapy; aho;. gy;fiyf;fofk; 

- FUgud; gjtp tpyfy;

fy;tpkhd;fspd; RahjPdk; ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk; 
- RNuDk; gjtp tpyfy;  

9.7 kpy;ypad; rpWtu;fspd; fy;tp ghjpg;G 
- cyf Rfhjhu epWtdk;
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kPsTk; jd;dhl;rp Nfhupf;ifAk;
jkpopd mopg;Gf;fhd ePjpAk; Nju;jy; Nfhrq;fshfpd;wd

 இலங்கையின் ப�ொதுத் தேரேல் கைளத்தில் த�ொட்டியிடும் மூன்று 
முக்கிய ேமிழர கைட்சிகைளுதே மீளவும் ேன்்ொட்சிக் தகைொரிக்்கை்யயும், ேமிழி் 
அழிப்புக்கைொ் நீதி்யயும், வலிந்து கைொணொேல் ஆக்கைப்�ட்தடொருக்கைொ் ப�ொறு 
ப்புக் கூற்லயும் ஏதேொ ஒரு வ்கையில் முன்்வத்துளள். ஆயினும் இதே 
கைட்சிகைள கைடந்ே �திப்ொரு ஆண்டுகைளொகை ேொஙகைள இன்று மீளவும் முேன் 
்ேப்�டுத்தும் இந்ே முக்தகைொரிக்்கைகைளுக்குேொ் ச்நொயகை வழியிலொ் த�ொரொ 
ட்டஙகைள எவற்றயும் முேன்்ேப்�டுத்தித் ேொஙகைள முன்ப்டுக்கைவில்்ல. 
இே்ொல் ேொஙகைள தேரந்பேடுத்ே, ேஙகைளின் பிரதிநிதிகைளின் து்ணயின்றிதய 
�ொதிக்கைப்�ட்ட ஈழத்ேமிழ் ேக்கைள ேொேொகைதவ முன்ப்டுத்ே ச்நொயகை வழியிலொ் 
ேக்கைள த�ொரொட்டஙகை்ள அரசியல் தகைொரிக்்கையொகை முன்ப்டுப்�திலும் ேக்கை 
ளின் இந்ேக் தகைொரிக்்கைகைளுக்கு உேவுேொறு அ்்த்துலகை நொடுகை்ள, அ்்த் 
துலகை அ்ேப்புக்கை்ளக் தகைொருவதிலும் இந்ேத் ேமிழ் அரசியல்வொதிகைள த�ொதிய 
கைவ்தேொ, அக்கை்றதயொ கூடச் பசலுத்ேொேதி்ொதலதய சிறீலஙகைொ அரசொங 
கைத்ேொல் இ்ப்பிரச்சி்்தய அஙகு இல்்ல; ப�ரும்�ொன்்ேயி்ர விரும்�ொே 
எந்ே அரசியல் அதிகைொரப் �ரவலொக்கை்லயும் பசயய ேொட்தடொம் எ் உலகுக்குப் 
�கிரஙகைேொகை அறிவிக்கை முடிந்ேது. 
 இன்று ேஙகைள தேரேல் பகைொள்கைத் திரட்டில் ேக்கைளிடதே இ்ற்ே 
உளளது எ்த் ேமிழ்த் தேசியக் கூட்ட்ேப்பு - இலங்கைத் ேமிழரசுக் கைட்சி 
�ொரொளுேன்றத் தேரேல் 2020 தேரேல் அறிக்்கையில் மீளவும் அறிவித்துளள்ர. 
கூடதவ 2002இல் தநொரதவயின் அனுசர்ணயில் ேமிழீழ விடுே்லப்புலிகைளுக்கும் 
சிறீலஙகைொ அரசொஙகைத்திறகும் ஏற�டுத்ேப்�ட்ட ஒஸதலொ உடன்�டிக்்கையின் 
"ஒன்று�ட்ட இலங்கைக்குள ேமிழ் த�சும் ேக்கைளின் வரலொறறு ரீதியொ் வொழ்விடப் 
�குதிகைளில் உளளகை சுயநிரணய உரி்ேகைளின் பிரகைொரம் சேஸடிக் கைட்ட்ேப்பின் 
அடிப்�்டயில் அ்ேந்ே தீரபவொன்்ற ஆரொயேல்" என்னும் அரசியல் தீரவுக்கைொ் 
ஆரம்� கைட்ட நடவடிக்்கை்ய மீளவும் வலியுறுத்தி உளள்ர. ஆ்ொல் இந்ேத் 
ேமிழ்த் தேசியக் கூட்ட்ேப்பின் ே்லவரொ் திரு சம்�ந்ேன் அவரகைள ேொம், 
ேந்்ே பசல்வொ தகைட்டது சேஸடி அல்ல எ் உலகுக்கு 2009இறகுப் பின்்ர 
அறிவித்து, சிஙகைள ப�ௌத்ே த�ரி்வொேத்்ேப் �லப்�டுத்தியவர. ேமிழரகைளின் 
உளளகை சுயநிரணய உரி்ே குறித்து ே்து �ேவிக் கைொலத்தில் வொய திறவொேது 
ேட்டுேல்ல, ேஙகைளுக்கும் விடுே்லப்புலிகைளுக்கும் எந்ேக் கைொலத்திலும் பகைொள 
்கைத் பேொடரபு கூட இல்்லபய் ேறுத்து, சிஙகைக் பகைொடி்யத் ே்லக்கு 
தேதல தூக்கிப் பிடித்து, சிஙகைள ப�ௌத்ே த�ரி்வொதிகைளுக்கு ப�ருேகிழ்ச்சி 
ஊட்டியவர. இப்�டியொ் �ல பசயற�ொடுகைளின் மூலம் ேமிழரகைளின் உளளகை சுய 
நிரணய உரி்ேயின் ேனித்துவத்்ே இவர பவளிப்�டுத்ேொேதின் வி்ளவொகைதவ 
சிறீலஙகைொவொல் இ்ப்பிரச்சி்்தய இல்்ல எ்க் கூற முடிந்ேது. 
 அது ேட்டுேல்ல இன்்றய தகைொத்ே�ொயொ அரசொஙகைம் தேலும் ஒரு �டி 
ப�ௌத்ே சிஙகைள த�ரி்வொேத்்ே உயரத்தி இலங்கையில் இ்ஙகைதள இல்்ல; 
வந்தேறு ேக்கைள பேொகுதியி்தர உளள்ர என்னும் மிகைவும் அ�ொயகைரேொ் 
புதிய இ்பவறிக் பகைொள்கை்ய ந்டமு்றப்�டுத்துவேறகு �ொரொளுேன்றத்தில் 
ேமிழரகைளின் பிரதிநிதிகைளில் அதிகை எண்ணிக்்கை்யக் பகைொண்டிருந்ே ேமிழ்த் 
தேசியக் கூட்ட்ேப்பின் ்கையொலொகைத்ே் அரசியதல கைொரணேொகியது. ஆ்ொல் 
இன்று தேரேல் அறிக்்கையில் "சரவதேச நியேஙகைளின் �டியும், சரதவதேச 
சொச்ஙகைளின் பிரகைொரமும் ேமிழரகைளொகிய நொஙகைள சிறப்பு மிக்கை ேக்கைள 
குழொேொதவொம்" எ்த் ேமிழரகைளின் பவளியகை சுயநிரணய உரி்ே குறித்துக் 
குறிப்பிடும் ேமிழ்த் தேசியக் கூட்ட்ேப்பு, இனியொவது ஈழத்ேமிழரகைளின் 
பவளியகை சுயநிரணய உரி்ேேொன் அவரகை்ளப் �ொதுகைொக்கும் என்ற இன்்றய 
ந்டமு்ற அரசியல் எேொரத்ேத்்ே உலகுக்குத் பேளிவு�டுத்துவொரகைளொ? என்�து 
சந்தேகைதே. அவவொதற "இலங்கை நொடு ஏறறுக் பகைொண்டு, ்கைச்சொத்திட்டுளள 
ஐக்கிய நொடுகைள அ்ேப்பின் குடியியல் உரி்ேகைள ேறறும் அரசியல் உரி்ே 
கைள பேொடர�ொ் சொச்த்திலும், ப�ொருளொேொர, சமூகை, ேறறும் கைலொச்சொர 
உரி்ேகைள பேொடர�ொ் சொச்த்திலும் அடஙகி இருக்கும் விதிகைளின் பிரகைொரம், 
ேமிழ் ேக்கைள ஒரு ேனித்துவேொ் ேக்கைள என்ற அடிப்�்டயில் சுயநிரணய 
உரி்ேக்கு உரித்து்டயவரகைள" எ் இன்று அறிவிக்கும் ேமிழ்த் தேசியக் 
கூட்ட்ேப்பு இே்் கைடந்ே �த்ேொண்டுகைளில் உலகுக்கு ேஙகைள சொர�ொகை எந்ே 
அளவுக்கு பவளிப்�டுத்தியுளள்ர? ேமிழி் அழிப்பு ேறறும் வலிந்து கைொணொேல் 
ஆக்கைப்�ட்தடொரக்கைொ் நீதி குறித்து பவளியுலகிறகு எந்ே அளவுக்கு எடுத்துக் 
கூறியுளளொரகைள? இவறறின் அடிப்�்டயிதல தேரேல் அறிக்்கை்ய ஆரொயந்தே 
ேமிழ் ேக்கைள தேரேல் அறிக்்கை குறித்து ேஙகைள தீரப்்� வொக்கைளிப்பு மூலம் 
பவளிப்�டுத்ே தவண்டியவரகைளொகை உளளொரகைள.

- Mrphpah;

இலஙடகயில் ்ோல்லியல் திடைக்க்ளம் இருக்கின்்ற தபொது, 
்ோல்லியல் ்ேயலணி என்பெது எேற்காக அடமக்கப்பெடடது 

என்பெது இன்னும் புரியாே புதிராகதவ காைப்பெடுகின்்றது என யாழ். 
பெல்கடலக்கழகத்தின் ்ோல்லியல் வரலாற்றுத்துட்ற ேடலவரும், 
மூத்ே தபெராசிரியருமான பெரமு புஸ்பெரத்தினம் தகளவி எழுப்பியுள 
்ளார்.

இது த�ொடர்பில் அவர் இலககு ஊட்கத்திற்கு மேலும் த�ரிவித்துள் 
ள�ொவது:
 
 இலஙடகயில் பிரித்ோனியர் ஆடசியிலிருந்து ்ோல்லியல் 
ோர்ந்ே ஆய்வுகட்ள தமற்்காள்ளவும், ஆவைப்பெடுத்ேவும், பொதுகா 
க்கவும் ேடடஙகள ்காண்டு வரப்பெடடன. இந்ேச் ேடடஙகள 
1949, 2011ஆகிய ஆண்டுகளில் மீண்டும் மாற்்றப்பெடடு புதிய 
விடயஙகள ்காண்டு வரப்பெடடது. இந்ேச் ேடடத்தின் பிரகாரம் 
இலஙடகயிலுள்ள நூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பெடட, மண்ணிற்குள 
மட்றந்திருக்கின்்ற, மண்ணிற்கு ்வளிதய ்ேரிகின்்ற மரபுரிடமச் 
சின்னஙகட்ள கண்டறிந்து, ஆவைப்பெடுத்தி, பொதுகாப்பெது 
அந்ே ்ோல்லியல் ேடட த்தினது முக்கிய தோக்கமாகும். இந்ேச் 
ேடடத்திற்கு அடமவாக இலஙடகயில் ்ோல்லியல் பெணிப்பொ்ளர் 
ோயகமும், அவருக்குக் கீழ் உேவிப் பெணிப்பொ்ளர்கள என பெலரும் 
பெணியாற்றி வருகின்்றார்கள. அந்ே ்ோல்லியல் திடைக்க்ளத்தின் 
கீழ் ்ோல்லியல் சின்னஙகட்ளப் பொதுகாப்பெேற்கு காவல் பிரிவும் 
உள்ளது.
 எனதவ இலஙடகப் பொராளுமன்்றத்தில் இயற்்றப்பெடட 
்ோல்லியல் சின்னஙகட்ள பொதுகாக்கும் ேடடத்தின் பிரகாரம் இல 
ஙடகயின் தேசிய மரபுரிடமச் சின்னஙகள ேம்பெந்ேமான முடிவுகட்ள 
எடுக்கும் அதிகாரம் ் ோல்லியல் திடைக்க்ளத்திற்கும், அேன் பெணிப் 
பொ்ளருக்கும், அவரின் கீழ் பெணியாற்றும், பெணியாற்றுபெவர்களுக்கும் 
உரிய கடடமயாக வடரயறுக்கப்பெடடுள்ளது.
 இந்நிடலயில் ்ோல்லியல் திடைக்க்ளம் இருக்கின்்ற 
்பொழுது, அேன் பெணிப்பொ்ளர் ோயகம், அதிகாரிகள, நிர்வாகிகள, 
உத்திதயாகத்ேர்க்்ளன பெலர் கடடமயாற்றி வருகின்்ற நிடலயில், 
தமலதிகமாக ஒரு ்ோல்லியல் ்ேயலணி நிறுவப்பெடடிருப்பெேன் 
தோக்கம் ேரியாக எனக்கு இன்னும் புரியவில்டல. அதுவும் கிழக் 
கிலஙடகடய டமயப்பெடுத்தி அந்ே ்ேயலணி ேமது ேடவடி 
க்டககட்ள எடுத்திருப்பெோக ோன் அறிகின்த்றன்.
 அந்ே ்ேயலணியில் பொதுகாப்புப் பிரிவினரும், மேத்ேடலவ 
ர்களும், ்ோல்லியல் ோர்ந்ே அறிஞர்களும் பெங்கடுப்பெோக பெத்தி 
ரிடக வாயிலாக ோன் அறிகின்த்றன். ் ோல்லியல் திடைக்க்ளம் இரு 
க்கின்்ற தபொது, ்ோல்லியல் ்ேயலணி என்பெது எேற்காக அடமக்க 
ப்பெடடது என்பெது இன்னும் புரியாே புதிராகதவ காைப்பெடுகின்்றது. 
இந்ே ்ேயலணி ்ேய்யப் தபொகின்்ற கடடமகள, திடடஙகள பெற்றி 
இதுவடர எந்ேவிேமான அறிவிப்பும் வராே நிடலயில், இந்ே ்ேய 
லணி என்ன ் ேய்கின்்றது என்பெடே அவர்களின் ேடவடிக்டககட்ளக் 
்காண்தட அவோனிக்க இருக்கின்த்றாம் எனத் ்ேரிவித்துள்ளார்.
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வடகிழக்கு என்பெது ேமிழர்களின் ோயகப் 
பெகுதி. இடைந்ே வடகிழக்கில் ேமிழர்கள 

சுய நிர்ைய உரிடமயுடன் வாழ தவண்டும். இந்ே 
தகாரிக்டக இன்று, தேற்று ஏற்பெடட தகாரிக்டக 
அல்ல. உரிடம நிடல நிறுத்ேலுக்கான இந்ே தபொரா 
டடம் 70 ஆண்டு கால வரலாற்ட்றக் ்காண்டது.

 இந்ே தபொராடடஙகள பெல்தவறு வடிவங 
களில் முன்்னடுக்கப்பெடடன. 30 வருடத்திற்கு 
தமலான அகிம்டே ரீதியான தபொராடடம், 35வருட 
த்திற்கும் தமலாக ஆயுே ரீதியான தபொராடடம், 
இன்று மீண்டும் இராஜேந்திர ரீதியான தபொராடடம் 
என ேமிழர்கள ேஙக்ளது வாழ்வுரிடமக்காக பெல் 
தவறு தபொராடடஙகட்ள ்ோடர்ச்சியாக முன்்ன 
டுத்து வருகின்்றனர்.
 ேமிழர்கள மீது ேடத்ேப்பெடட, ேடத்ேப்பெ 
டும் பெவதவறுபெடட ஒடுக்குமுட்றகளில் இருந்து 
ேமூகத்திடன பொதுகாக்கவும், ேமக்கான உரிடம 
யிடன ்வன்்்றடுக்கவும் தமற்்காள்ளப்பெடட 
தபொராடடஙகட்ள, ்ேயற்பொடுகட்ள தோரம் 
தபொகும் ேமிழர்கட்ள பெயன்பெடுத்தியும், ஏகாதிபெத் 
திய கூடடாளிகட்ளக்  ்காண்டும் சிஙக்ள தேேம் 
அடக்கியும் ேலிவடடயச் ்ேய்தும் வருகி்றது.
 ேற்தபொடேய நிடலயில் ேமிழ் மக்கள இரா 
ஜேந்திர ரீதியான அரசியல் தபொராடடஙகட்ள முன் 
்னடுத்து வரும் நிடலயில், அவற்றிடன இல்லா 
மல் ் ேய்து ேமிழர்களின் பெலத்திடன சிடேப்பெேற்கு 
சிறீலஙகா அரே ேரப்பு மிகவும் திடடமிடட ்ேய 
ற்பொடுகட்ள எமது ேமூகத்திடனக் ்காண்தட முன் 
்னடுத்து வருகின்்றது.
 இலஙடக சுேந்திரம் அடடந்ே காலம் ் ோட 
க்கம் ேமிழர்கள பெலம் அடடயும் தபொதேல்லாம் 
எமது டகவிரல்கட்ளக் ் காண்தட எமது கண்கட்ள 
குத்தும் தமற்்காண்ட வரலாறு ோமறிந்ேதே. இந்ே 
நிடலயின் ஒரு ்வளிப்பொதட இன்று ோம் காணும் 
ேமிழ் தேசிய அரசியலின் பெடுகுழி தோக்கிய 
பெயைம்.
 ேமிழர்களின் அரசியல் ரீதியான தபொராட 
டத்திடன முன்்னடுப்பெ ேற்காக உருவாக் 

கப்பெடட ேமிழ் 
தேசிய கூடடடம 
ப்பின் ்ேயற் பொடு 
கள ேமிழ் தேசிய 
அரசியல் பெலத்டே 
இ ல கு வ ா க 
சி ட ே ப் பெ ே ற் கு ரி ய 

வழிவடககட்ள சிஙக்ள அரசுக்கு ஏற்பெடுத்திக் 
்காடுத்துள்ளது.
 ேமிழ் தேசிய ்காளடகயிடன சிடேக்க 
்வன க்ளமி்றக்கப்பெடடுள்ள ேமிழ்தேசிய கூடட 
டமப்பில் உள்ள ஒரு சிலரின் ்ேயற்பொடுகத்ள 
இன்று ேமிழ் மக்கள மத்தியில் ஏற்பெடடுள்ள பொரிய 
பி்ளவுக்கு காரைமாக அடமந்துள்ளது. இந்ே பி்ள 
வானது இன்று குறிப்பொக கிழக்கு மாகாைத்தில் 
முன்னர் என்றுமில்லாே மிகவும் பொேகமான்ோரு 

சூழ்நிடலடயத் தோற்றுவித்துள்ளது.
 இந்ே நிடலயிதலதய 2020ஆம் ஆண்டிற் 
கான பொராளுமன்்ற தேர்ேல் ேடட்பெ்றவுள்ளது. 
இடைந்ே வடகிழக்தக ேமிழரின் ோயகம் என்பெதில் 
எந்ே மாற்றுக் கருத்தும் இருக்க முடியாது. ஆயினும் 
இனப் பெபெரம்பெல், புவியியல் அடமப்பு, அரசியல் 
நிடலடமகள ்ோடர்பில் கிழக்கு ேனித்துவமான, 
சிக்கலான விடயஙகட்ளக் ்காண்டுள்ளது.
 இந்ே நிடலடமயிடன ேமிழ் தேசிய 
ேடலடமகட்ள இன்னும் ேரியாக புரிந்து ்காள்ள 
வில்டல என்த்ற கூ்ற தவண்டியுள்ளது. இேனால் 
சிஙக்ள தபெரினவாேம் இலகுவாக ேனது குறிக் 
தகாளகட்ள இஙகு எடட வழிதயற்பெடுகி்றது.
்பொதுவாக ேமிழ் தேசிய அரசியற் கடசிகள வடக் 
கிடன டமயப்பெடுத்திதய ேமது ேடவடிக்டககட்ள 
தமற் ்காளகின்்றன என்்ற கருத்து இஙகு பெரவலாக 
காைப்பெடுகி்றது.
 ேமிழ் தேசியக் கூடடடமப்பு ஓர்ளவிற்கு 
பெரந்துபெடடு ் ேயற்பெடுகின்்ற தபொதிலும், இஙகுள்ள 
நிடலடமகள ்ோடர்பில் ்வளிப்பெடடயாக கரு 
த்துக்கட்ள முன்டவக்க முடியாேவர்க்ளாக, தீர்மா 
னஙகட்ள எடுக்க முடியாேவர்க்ளாக இஙகுள்ள 
கூடடடமப்பு பிரதிநிதிகள உள்ளனர் என்பெது 
்வளி ப்பெடட.

 ஏடனய ேமிழ் தேசிய கடசிகள, ேமிழ் தேசிய 
மக்கள முன்னணி, ேமிழ் மக்கள தேசியக் கூடடணி 
என்பென கிழக்கின் குறிப்பொக மடடக்க்ளப்பு, 
அம்பொட்ற மாவடடஙகள ்ோடர்பில் எந்ேவிே 
மான புரிேல்களும் அற்்றடவயாக இருக்கின்்றன. 
இது அவர்களின் தவடபொ்ளர் ்ேரிவுகளில் இரு 
ந்து ேன்கு ்வளிப்பெடுகி்றது. திரு.விக்கிதனஸ் 
வரன் ேடலடமயிலான ேமிழ் மக்கள தேசியக் 
கூடடணி தேர்ேல் பெரப்புடர ேவிர்ந்ே எந்ே ்ேயற் 
பொடுகட்ளயும் இதுவடர இஙகு தமற்்காண்டோக 
்ேரியவில்டல.
 ேமிழ் தேசிய கடசிகள ேமக்குள்ள எத்ே 
டகய கருத்து தவறுபொடுகள இருப்பினும் கிழக்கு 
்ோடர்பொக ஒரு குட்றந்ேபெடே ஒருடமப்பொடடு 
க்காவது வந்திருக்க தவண்டும். இந்ே மா்பெரும் 
ேவறின் விட்ளவு மிக பொேகமாகதவ அடமயும்.
 இம்முட்ற கிழக்கு மாகாைத்தில் திரு 
தகாைமடலயிலும், அம்பொட்றயிலும் ேமிழ் பிரதி 
நிதித்துவத்திடன இழக்கும் வடகயிலான ்ேயற் 
பொடுகள முன்்னடுக்கப்பெடுவதுடன் மடடக்க 
்ளப்பு மாவடடத்திலும் ேமிழர்களின் பிரதிநித்து 
வத்திடன குட்றப்பெேற்கான ்ேயற்பொடுகட்ள அர 
ோஙகம் திடடமிடடு தமற்்காண்டு வருகின்்றன.
 கடந்ே காலத்தில் மகிந்ே ராஜபெக்்ஸவின் 
்ேல்லப் பிளட்ளக்ளாக இருந்ேவர்கள பெல வழி 
களிலும் ேமிழர்களின் வாக்குகட்ளப் பிரிப்பெேற்கு 

பெயன்பெடுத்ேப்பெடடு வருகின்்றனர். அம்பொட்ற 
மாவடடத்தில் கருைா க்ளமி்றக்கப்பெடடு ேமிழர் 
களின் வாக்கு கட்ள சிே்றடிக்கும் ேடவடி க்டககள 

முன்்னடுக்கப்பெடடுள்ள அதே தவட்ளயில், மட 
டக்க்ளப்பு மாவடடத்தில் ்மாடடு கடசியில் 
வியாதழந்திரனும், ேமிழர் விடுேடலக் கூடடணி 
யில் அருண் ேம்பிமுத்து மற்றும் கிழக்கு ேமிழர் 
ஒன்றியத்தில் இருந்து‚ ‘கல்விமான்களும்’ க்ளமி்றக் 
கப்பெடடுள்ளனர்.
 ோஙகள நிச்ேயமாக தோற்தபொம் என்று 
்ேரிந்தும் இவர்கள க்ளமி்றஙகியுள்ளனர் /க்ளமி்றக் 
கப்பெடடுள்ளனர் என்்றால், அேன் தோக்கத்திடன 
ோஙகள இலகுவில் புரிந்து ்காள்ள முடியும்.
 இதே தபொன்று பிளட்ளயானின் கடசிடய 
ேனித்து தபொடடியிடச் ்ேய்யப்பெடடுள்ளது. 
வியாதழந்திரன், அருண் ேம்பிமுத்து, பிளட்ளயா ன் 
இவர்கள அடனவரும் மகிந்ேவின் டகப்்பொம்டம 
கள என்று அடனவருக்கும் ்ேரிந்ே நிடலயிலும், 
ேனித்ேனியாக க்ளமி்றக்கப்பெடடுள ்ளனர். மகிந்ேவு 
க்கு ஒரு பொராளுமன்்ற பிரதிநிதி வரதவண்டும் என் 
பெேற்கு அப்பொல், ேமிழர்களின் பெலம் சிடே க்கப்பெட 
தவண்டும் என்பெதில் அவர்கள குறியாகவுள்ளடம 
புலப்பெடுகின்்றது.
 அதேதபொன்று கிழக்கில் ேமிழ் தேசிய 
கூடடடமப்புக்கு மாற்று அணி தவண்டும் என்று 
கருதுபெவர்களும், ேமிழ் தேசியத்திற்காக தபொராடு 
பெவர்களும் பெல்தவறு வழிகளிலும் கிழக் கில் 
பிரிந்து நிற்பெதும் ேமிழர்களின் வாக்குகள பிரிந்து 
்ேல்வேற்கான ஒரு வழியாகதவ இருக்கி ன்்றது.
 வடக்கில் தேர்ேல் ்ோடர்பொன ்காளடக 
கள எவவாறு இருந்ோலும் கிழக்கில் அடன வரும் 
இடைந்து தபொடடியிடுவேன் மூலதம ேமிழ் பிரதி 
நித்துவத்திடன காப்பொற்்ற முடியும்.
 சிஙக்ள ேமூகமும், முஸ்லிம் ேமூகமும் 
இன்று கிழக்கில் மிகவும் திடடமிடட வடகயில் 
காய் ேகர்த்ேல்கட்ள முன்்னடுத்துள்ள நிடலயில், 
ேமிழர் ேரப்பு அடவ ் ோடர்பில் எந்ே விழிப்புைர் 
வும் இன்றியிருப்பெது ேமிழ் மக்களுக்கு பொதிப் 
பிடன ஏற்பெடுத்துவோக அடமயப் தபொகின்்றது.
 எனதவ ேமிழ் அரசியல் ேடலடமகள 
கிழக்கில் ேமிழர் இருப்புக்கு இருக்கின்்ற தபெராபெத் 
டே உைர்ந்ேவர்க்ளாக ்ேளிந்ே மனதோடு ஒன்று 
பெடடு ்ேயற்பொடுகட்ள முன்்னடுப்பெதே காலத் 
தின் கடடாயமாகும்.
 ‘இடைத்ே வடகிழக்கு ேமிழர் ோயகம்’ 
என தமடடகளில் மடடுதம தபெோது ்ேயலிலும் 
கடடுவேற்கு ேமிழ் தேசியத் ேடலடமகள இனியா 
வது முன்வர தவண்டும் என்பெதே இஙகுள்ள மக் 
களின் எதிர்பொர்ப்பொகும்.
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வரலாற்று வழியிலும், அரசியல் ்வளியிலும் 
இலஙடகத் தீவில் ேமிழர்கள ்பெற்்ற 

உரிடம, தேசிய இன அடடயா்ளம், ேமிழர் ோயகம் 
ோர்ந்ே இட்றயாண்டம உளளிடடடவகளின் தகார் 
டவதய ஈழத்ேமிழர்களின் நூற்்றாண்டுப் தபொராட 
டஙகளுக்குக் காரைம். அரசியலில் ேமவுரிடம 
என்று ்ோடஙகிய ேமிழர் தபொராடடங கள, 
கல்வி, தவடலவாய்ப்பு மறுப்பு, இராணுவ ஒடுக்கு 
முட்ற, இனக்கலவரஙகள, பெடு்காடலகள என 
்ோடர்ந்ே சிஙக்ள ேர்வாதிகாரத்தின் பின்னதர 
ேமிழருக்கான விடுேடல கூடடணிடய ேமிழரசு 
கடசி முன்னின்று ்ோடஙகி, ேமிழீழத் தீர்விடன 
வடடுக்தகாடடடப் பிரகடனம் வழிதய முன் 
்மாழிந்ேது வரலாறு!
 1976இல் ்ோடஙகிய புதிய பெரிைாம 
தகாரிக்டகக்கான மக்கள ஆடை 1977இல் கிடடக் 
கப்்பெற்்ற பின் ேமிழீழ அரசியல் அபிலாடேகள 
ேமிழீழ மண்ணின், தேேத்தின் இட்றயாண்டம 
தயாடு பின்னிப்பிடைந்ேடவ ஆகிவிடடது என் 
பெதே வரலாறு.

 ேமிழீழ மக்களின் அரசியல் விருப்பிடன 
்காடுத்ே வரலாற்றிடன 2001 வடர ேஙகள ்ேஞ் 
ேஙகளில் ஏந்திய ’மாவீரர்கள’ ேமிழர் தேேத்திடன 
வரலாற்றின் பெலநூறு ஆண்டுகளுக்கு பின் சிஙக்ள 
தேேத்தின் அரசியல், இராணுவ வலிடமக்கு நிக 
ராக நிறுத்தினார்கள என்பெடேயும் இந்தேரத்தில் 
நிடனவில் ்காண்தட எேடனயும் ோம் சிந்திக்க 
முடியும்.
 2002இலிருந்து 2009 வடர சிஙக்ளப் தபெரின 
வாேம் ேர்வதேே ோடுகளின் துடைதயாதட, ஐ.ோ 
வின் தமற்பொர்டவயிதலதய, ்காத்துக் குண்டு, 
தவதிக்குண்டு உளளிடட எல்லாவிேமான ேடட 
விதிமுட்ற மீ்றல்கள, மனிே உரிடம மீ்றல்கள, 

மாந்ேகுல விதராேஙகள, தபொர்க் குற்்றஙகள, இனப் 
பெடு்காடலகட்ள நிகழ்த்தி முளளிவாய்க்கால் 
வடர எம் இடனத்திடன அடழத்துச் ்ேன்்றடே 
யும், அதே ேர்வதேே ோடுகள, ஐ.ோவின் ்ம்ளன 
மான ோடசியஙகத்ளாதட முளதவலி முகாம்கள, 
சித்திரவடே முகாம்களில் எம் இனம் உலகின் 
ேடந்திராே சித்திரவடேகளுக்கு உள்ளாக்கப்பெட 
டடேயும் நிடனத்துப் பொர்க்க தவண்டியு ள்ளது.
 அத்ேடகயச் சூழல்களில், புலம்்பெயர்ந்ே 
வர்களின் அடமப்புகள, ேமிழ் ோடடின் அரசியல் 
குரல்கட்ள விட, எம் இனத்திற்கு ்பெரும் பெலமாய் 
இருந்திருக்க தவண்டியது ேமிழ்த்தேசியக் கூடட 
டமப்பின் ஆேரதவ!.
 இலஙடக அரசின் மீோன இனவழிப்புக் 

குற்்றச்ோடடுகட்ளயும் ேர்வதேே ோடுகளின் கூடடுக் 
க்ளவாணித்ேனத்டேயும் அம்பெலப்பெடுத்துவேன் 
ஊடாகதவ, எம் இனத்திற்கான நீதியிடனப் ்பெற் 
றிருக்க முடியும், நிரந்திர அரசியல் தீர்விடன எடடி 
யிருக்க முடியும்.
 உல்க அரங்கில் எவர் மபசியிருந�ொலும், 
�மிழீழ நிலத்தில் இருநது வநதிருக்க மவண்டிய 
அரசியல் உரிமேக குரல் முமையொ்க வநதிருந�ொல், 11 
ஆண்டு்கள் ்கழித்� இனமைய தபொழுது �மிழருககு 
மவறு ஒரு ’நல்’வொழ்விமை அளித்திருககும்.

 ஆனால், ேடந்ேடவ தவறு!. 2009இல் ்ோல் 
்லாண்ைாத் துயரஙகத்ளாடும் தபெரவலத்தோடும் 
முடிந்ே  இனவழிப்பின் சுவடு காயும் முன்தன, 
முள தவலி முகாம்களில் எம் மக்கள சிந்தும் இரத்ே 
மும் தவர்டவயும் கலந்ே வலி மட்றயும் முன்தன, 
இந்திய டகக்குள ்ேன்றுவிடட ேமிழ்த் தேசியக் 
கூடடடமப்பு எல்லா ேமரேத்திற்கும் ்ோடக்கத் 
திடன உருவாக்கியது. இனவழிப்பு, தபொர்க் குற்்ற 
ஙகள பெற்றி எேடனயுதம தபெோமல், 1918இல் 
ோம்  தபெேத் ்ோடஙகிய பெலமில்லாே நிடலயில் 
அரசியல் தபெச்சுவார்த்டேடய ்ோடஙகியது. நூற் 
்றாண்டுக்கு முன்பு, பிரித்ோனியர்களுடன் தபெேத் 
்ோடஙகிய அரசியல் யாப்பு மாற்்றம், ேமிழர்- 
சிஙக்ள உ்றவின் மூலமான உரிடம பெகிர்வு மற்றும் 
ோயகம், தேசியம், ேமிழர் இட்றயாண்டம, சுயநிர் 
ைய உரிடம என எதுவுதம முன்னிறுத்ோே அரசி 
யல் தீர்வுக்கான ஒப்புேடல ேமிழ்த் தேசியக்கூடட 
டமப்பு ேமிழர்களின் ’ஏதகாபித்ே’ ஜனோயகப் 
பிரதிநிதிகள என்்ற முகவரிதயாடு வழஙகிக் ் காண் 
டிருந்ேது.
 புலம்்பெயர்ந்ே ோடுகளில் உருவாக்கப் 
பெடட ஜனோயக,அரசியல் அடமப்புககள மற்றும் 
ேமிழ் ோடடு அரசு, அடமப்புகளின் ்ேயற்பொ 
டுகளும்(ேமிழ்ோடடின் ேடடமன்்றத்தின் இனவழி 
ப்பு ்ோடர்பொன தீர்மானஙகள குறிப்பிடத் 
ேக்கடவ) இனவழிப்பிற்கான நீதிக்கான குரடல 
வலுவாக்கியோல், எமக்காக ்ேவிோய்க்க தவண் 
டிய நிர்பெந்ேத்திற்கு ேர்வதேே ோடுகள உள்ளாகின. 
 ஐ.ோவின் அன்ட்றய ்பொதுச் ்ேயலா்ளர் 
பொன்கிமூன் நியமித்ே மூவர் குழு, ஐ.ோவின் உள 
்ளக சீராய்வுக் குழுவான ‘ோர்ல்ஸ் ்பெற்றி’ அறி 
க்டக, தோர்தவயின் சுயமதிப்பீடடு அறிக்டக, 
நிரந்ேர மக்கள தீர்ப்பொயத்தின் 2010 மற்றும் 2013 
விோரடை அறிக்டககள என ்ோடர்ந்து வந்து 
்காண்டிருந்ேோல், ேமிழ்த் தேசியக் கூடடடம 
ப்டபெ மடடும் டவத்து ேமிழீழ அரசியலுக்கான 
தீர்விடன எடட முடியாே வரலா ற்று ் ேருக்கடிக்கு 
எம் அரசியல் வந்து நின்்றடேயும் கவனிக்க 
தவண்டும்.
 ேமிழீழத்தின் ஏதகாபித்ே பிரதிநிதிக்ளாக 
ேமிழ்த் தேசியக் கூடடடமப்பு மடடும் இருந்ோல் 
என்ன ேடக்கும் என்பெடேயும் ேமிழர் ேரப்பின் 
பெல்தவறு ே்ளஙகள கூடடுப் பெலமாய் நின்்றால் 
எவவடகயான சூழல் உருவாகும் என்பெடேயும் 
இதிலிருந்து ோம் வி்ளஙகிக் ்காள்ளலாம்.
 அதேதவட்ள, எமது இந்ே கூடடுப் பெல 
த்திடன சிடேக்க ேர்வதேே ேமூகம் மீண்டும் முய 

ன்்றது. 2011இல் புது்டல்லியில், காஙகிரசின் சுேர் 
ேன ோச்சியப்பென் ேடலடமயில் ேமிழீழத்தின் 
எல்லா அரசியல் இயக்கஙகட்ளயும் ஒன்று தேர்த்து, 
‘இந்தியா’ முன்்மாழியும் அரசியல் யாப்பிற்கு 
ஒப்புக்்காள்ளச் ்ோல்லி வற்புறுத்ேப்பெடட 
்பொழுது, கதஜந்திரகுமார் ்பொன்னம்பெலம் மற் 
றும் ்ேல்வராோ கதஜந்திரன் அவர்கள மடடு தம 
எதிர்த்துப் தபெசி அக்கூடடத்தின் தபொக்டக மாற்றி 
னார்கள.
 2012, 2013இல் ்ஜர்மனின் பெர்காாஃப் அடம 
ப்பின் துடைதயாடு மீண்டும் புலம்்பெயர்ந்ே ோடு 
களின் ேமிழீழ மக்க்ளடவகள, ோடுகடந்ே ேமிழீழ 
அரோஙகம், உலகத் ேமிழர் அடமப்பு (Global Tam-
il Forum), ேமிழ்த் தேசியக் கூடடடமப்பு, (முேல் 
சில கூடடஙகளுக்கு மடடும் கதஜந்திரகுமார் 
்பொன்னம்பெலம்) என அடனவடரயும் இடைத் 
துத் ேமிழர் ேரப்பின் ்பொதுத் தீர்வுக்கான கூடடங 
கள ேடத்ேப்பெடடு, வீரியமாக ேமிழர் அரசியல் 
தபெசியவர்கள எல்தலாரும் அடுத்ேடுத்ேக் கூடடங 
களில் அடழக்கப்பெடாமல் தபொக, உலகத் ேமிழர் 
அடமப்பின் சுதரன் சுதரந்ேர், அருடேந்டே இம் 
மானுதவல் மற்றும் ேமிழ்த் தேசியக் கூடடடமப்பு 
ோர்ப்பொன ேம்பெந்ேர், சுமந்திரன் மடடுதம முன்னி 
ன்்ற கூடடஙக்ளாக தோர்தவ, ்ஜர்மன், சுவிஸ், 
நியூசிலாந்து ோடுகளின் துடையுடன் அரசியல் 
முளளிவாய்க்காலுக்கு காலம் ேகர்த்தியது.

இதே காலகடடத்தில், 2012-2014 ஆண்டுகளில், 
ஐ.ோவின் மனிே உரிடம மன்்றத்தில் பெல ோடுக 
ளின் கூடடில் அ்மரிக்கத் தீர்மான ோடகம் ேடந் 
தேறிக் ்காண்டிருக்க, அஙதகயும் ேமிழ்த் தேசியக் 
கூடடடமப்பு ோர்பொக வந்ே சுமந்திரன் இனவழி 
ப்பு, தபொர்க்குற்்றம் தபொன்்ற வார்த்டேகள எதுவும் 
யாரும் தபெசிவிடாேபெடி பொர்த்துக் ்காண்டு, அதே 
தவட்ள, இலஙடக அரசிற்கான கால அவகாேத் 
திடன வழஙகும் ேர்வதேே ோடுகளின் ேதிகளுக்கு 
துடை நின்று ்காண்டிருந்ோர். இேடன, ஐ.ோ 
மனிே உரிடம மன்்றஙகளில் அனந்தி ேசிேரன் தபெே 
விருந்ே சிலவற்ட்ற திருத்ே முயன் றிருக்கி்றார் என்்ற 
அனந்தி அவர்களின் ்ோடர் குற்்றச் ோடடுக்கள 
மூலம் உறுதிப்பெடுத்திக் ்காள்ளலாம்.
 இத்ேடன ்ோடர் அரசியல் சூழ்ச்சிகளுக்கு 
மத்தியில் சுதரன் சுதரந்ேரர் மற்றும் சுமந்திரன் 
அவர்கட்ள உள்ளடக்கி, ேந்திரிகா குமாரதுஙக, 
மஙக்ள ேமரவீரா உளளிடட சிஙக்ளத் ேரப்பிடன 
உள்ள டக்கி, சிஙகப்பூரில் 2013 முேல் 2015 வடர பெல 
கூடட ஙகள ேடத்தி சிஙக்ள-ேமிழர் ஒற்றுடமக்கான 
ோடகத்திடன, அரசியல் யாப்பு மாற்்றம் என்்ற 
்பெயரில் ேடத்தி 2015இல் டமத்திரி-ரணில் ேல் 
லாடசி அரோஙகம் உருவாக்கப்பெடடடேயும் ோம் 
நிடனவில் ்காள்ள தவண்டும்.
 2015இல் இருந்து 2020 வடர ேடந்ேவற்ட்ற 
ோம் பொர்த்துக் ்காண்டுோனிருக்கித்றாம். சிறீல 
ஙகா அரசின் மீோன இனவழிப்பு, தபொர்க் குற்்றஙகள 
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்காதரானா ்ோற்று மீண்டும் அபொயத் 
திடன ஏற்பெடுத்தும் நிடலயில் சிறீல 

ஙகா அரசு பொராளுமன்்ற தேர்ேடலயும் ேடத்தி விட 
தவண்டும் என கஙகைம் கடடி நிற்கும் சூழலில் 
எதுவும் ேடந்து விடக்கூடிய நிடல காைப்பெடுகின் 
்றது.
 ேபொல் மூலமான வாக்களிப்பு இடம்்பெற்று 
வரும் நிடலயில் ராஜாஙகடனயில் ேபொல் மூல 
வாக்களிப்புக்கான திகதி பிற்தபொடப்பெடடுள்ளோக 
தேர்ேல்கள ஆடையா்ளர் ்ேரிவித்துள்ளார்.
 இதேதவட்ள, மருத்துவர் ேஙகத்தின் அறிவு 
டரகட்ளயும் மீறி பொடோடலகட்ள தி்றந்து இன்று 
மாைவர்கள மத்தியில் ்ோற்ட்ற ஏற்பெடுத்தி மீண் 
டும் பொடோடலகட்ள மூடும் துர்ப்பொக்கிய நிடல 
க்கு அரோஙகம் ேள்ளப்பெடடுள்ளது.
 இந்நிடலயில் தேர்ேலும் எதிர்வரும் ோட 
களில் இலஙடகயில் காைப்பெடப்தபொகும் ் காதரா 
னாத் ்ோற்றின் தவகத்திடனயும் அேன் ோக்கத்தி 
டனயும் ்பொறுத்தே தீர்மானிக்கப்பெடப் தபொகின் 
்றது என்பெது உண்டம.
 எனினும் சிறீலஙகா அரோஙகத்திடன 
்பொறுத்ேவடரயில், இந்ே தேர்ேடல ேமக்கான 
அடல்யான்று இருக்கும் தபொதே ேடத்திவிட 
தவண்டும் என்்ற அவாவில் உள்ளனர். இேற்காக 
அவர்கள எத்ேடன விடல ்காடுக்கவும் இரு ந்ே 
நிடலயில் ேற்தபொது ்காதரானாதவாடு தபொடடி 
தபொடுவார்க்ளா, இல்டலதயல் தேர்ேல் பிற்தபொ 
டப்பெடுமா என்்ற தகளவிக்கு மத்தியில் தேர்ேல் 
க்ளமும் சூடுபிடித்துள்ளது.

 ேமிழர் பிரதேேஙகள எஙகும் தேர்ேல் பிர 
ோரஙகள வழடமக்கு மா்றாக ஒருவடர ஒருவர் 
தேரடியாக கூடடிக் காடடி பிரோரம் ்ேய்வதும், 
ேமது கடசிக்குளத்ளதய ேக தவடபொ்ளடர ோக்கிப் 
தபெசும் அோகரீக பிரோர யுக்தி டகயா்ளப்பெடடு 
வருகின்்றது.
 விருப்பு வாக்குமுட்ற தேர்ேல் என்பெேனால், 
யார் மக்கள பிரதிநிதியாகுவது என்்ற தபொடடி 
காைப்பெடடாலும், ேற்தபொடேய பிரோர யுக்தி அதி 
பெயஙகரமானது என்பெது மறுப்பெேற்கில்டல.
 இந்நிடலயில் யாழ்ப்பொைம் தேர்ேல் 
்ோகு தியில் ேமிழ் தேசியக் கூடடடமப்பின் முக் 
கிய உறுப்பினர்கள மற்றும் ேகதவடபொ்ளர்கள 
சிலதர ேமது கடசியின் ஒரு சில தவடபொ்ளர்கட்ள 
மக்கள மத்தியில் இருந்து துடடத்்ேறிந்துவிட 
தவண்டும் என கஙகைம் கடடி நிற்கின்்றனர்.
 இேன் ஓர் ்வளிப்பொடாகதவ ேமிழரசுக் 
கடசியின் யாழ். மாவடட மகளிர் அணி ்ேயலா 
்ளரான விமதலஸ்வரியின் கருத்துக்கள அண்டமய 
ோடக்ளாக ்பெரும் ேர்ச்டேடய ஏற்பெடுத்தியுள்ளது. 
அோவது ேமிழரசுக் கடசிக்கு கனடா ஆேரவா்ளர்க 
்ளால் வழஙகப்பெடட சுமார் 21 தகாடி ரூபொ நிதிக்கு 
என்ன ேடந்ேது என்்ற தகளவியாகும்.
 வடக்கு கிழக்கில் தேர்ேல் க்ளத்தில் உள்ள 
சுதயடடேகள முேற்்காண்டு அரசியல் கடசிகள 
அடனத்தும் ேமிழ் தேசியக் கூடடடமப்டபெ எந்ே 

அ்ளவிற்கு மக்கள மத்தியில் ்வறுப்புைர்டவ 
ஏற்பெடுத்ே கூடியோக பிரோரம் ்ேய்து வருகின் 
்றனதரா, அேற்கு தமலாக அக்கடசியின் மகளிர் 
அணி ்ேயலா்ளாரின் கருத்து பொரதூரமானோக 
அடமந்துள்ளது.

 விமதலஸ்வரி யார் என்்ற தகளவி எழலாம். 
இட்ளஞர் தேடவகள மன்்றத்தின் வவுனியா பிரா 
ந்திய உேவி பெணிப்பொ்ளராக இருந்து பின்னர் 
மாகாை பெணிப்பொ்ளராக கடடமயாற்றிய ஆளுடம 
மிக்க ்பெண். அரசியலானாலும் ேரி ேமூக விடயஙக 
்ளானாலும் ேரி துணிந்து கருத்துக்கட்ள முன்டவக் 
கும் ்பெண் என்்ற கருத்துள்ளது.

 எனினும் இவர் கடந்ே காலஙகளில் சிறீ 
லஙகா சுேந்திரக் கடசியில் வன்னி தேர்ேல் ்ோகு 
தியில் தபொடடியிடட கீோஞ்ேலியுடன் ்ேருஙகிய 
்ோடர்புடடயவ்ரன்பெதுடன், தேர்ேல் பிரோரஙக 
ளிலும் பெலம் கண்ட ேம்பெவஙகளும் உள்ளது. அேற் 
குமப்பொல் ோமல் ராஜபெக்ேவினால் இட்ளஞர் 
தேடவகள மன்்றத்தின் மூலம் ஆரம்பிக்கப்பெடட 
நீலம் பெடடயணியின் ்ேயற்பொடுகளிலும் ஓய்வு 
்பெற்்றேன் பின்னரும் கூட ்ேருஙகி ்ேயற்பெ 
டடிருக்கின்்றார். இவவா்றான நிடலயில் விமதல 
ஸ்வரியின் கருத்துக்கள எந்ே பின்புலத்தில் இருந்து 
தேர்ேல் காலத்தில் ்வளிப்பெடுத் ேப்பெடடது என்்ற 
ேந்தேகம் எழச் ்ேய்வது யோர்த்ேதம.
 ேனி ஒரு தவடபொ்ளராக சுமந்திரடன ோக்கு 
வோக நிடனத்து அவர் ேடத்திய பெத்திரிடகயா்ளர் 
ேந்திப்பு, இன்று ேமிழ் மக்களின் ஏகபிரதிநிதிகள 
என ேம்டம அடடயா்ளப்பெடுத்திய ேமிழ் தேசி யக் 
கூடடடமப்பிற்தக  பொரிய ோக்கத்திடன ஏற்பெடுத்தி 
யுள்ளது.
 ஏ்னனில், ேமிழ் தேசியக் கூடடடமப்பு 
க்கு என புலம்்பெயர் தேேத்தில் இருந்து வரும் நிதி 
களுக்கு என்ன ேடக்கின்்றது என்்ற தகளவி அவர் 
களின் பெஙகாளி கடசிகளுக்கு எழாவிடடாலும், 
அல்லது ேமிழரசுக் கடசியிடம் தகடக தவண்டும் 
என தோன்்றாது விடடாலும் கூட ேமிழ் மக்கள 
மத்தியில் இந்ே நிதி ்ோடர்பொன ேந்தேகம் காைப் 
பெடடிருந்ேது.
 ஏ்னனில், புலம்்பெயர் தேேத்தில் இருந்து 
கூடடடமப்புக்கான நிதி அனுேரடை அதிக்ளவில் 
உள்ளோக கருத்து நிலவிவரும் நிடலயிதலதய 
விமதலஸ்வரியின் கருத்து புரளிடய கி்ளப்பி விட 
டுள்ளது.
 இதுதபொன்று வன்னி தேர்ேல் ்ோகுதியி 
லும் ேமிழ் மக்களின் இருப்பு என்பெது தகளவிக் 
குடபெடுத்ேப்பெடும் வடகயிலான சிஙக்ள குடிதயற் 
்றஙகள இடம்்பெற்று வரும் நிடலயில் பெல சுதயட 
டேகளும் அரசியல் கடசிகளும் க்ளத்தில் உள்ளது.
 6 ஆேனஙகட்ள ்காண்ட வன்னி தேர்ேல் 
்ோகுதியில் 405 தவடபெ்ளார்கள க்ளத்தில் உள்ளனர். 

எனதவ வாக்கு சிே்றல் என்பெது அதிக்ளவாகதவ 
இடம்்பெறும் என கணிக்கப்பெடடுள்ள நிடலயில், 
ேமிழ் பிரதிநிதித்துவத்டே எவவாறு ேக்க டவத்துக் 
்காள்ளப் தபொகின்்றனர் என்்ற ஐயப்பொடு காைப் 
பெடுகின்்றது.
 வன்னி நிலப்பெரப்தபொடு எவவிே ்ோடர் 
புமற்்ற பெல சிஙக்ள தவடபொ்ளர்கள ்பொது ஜன 
்பெரமுனவுடன் க்ளமி்றஙகியுள்ளனர். அேற்குமப் 
பொல் பொரிய நிதி வ்ளத்துடன் சுதயடடேயாகவும் 
்ேன்பெகுதியில் இருந்து சிஙக்ள வர்த்க்ராருவர் 
க்ளமி்றஙகியுள்ளார். இவர்களுடன் ேமிழ் பிரதிநிதி 
களும் தவடபொ்ளர்க்ளாக க்ளத்தில் உள்ளதுடன் 
ேமிழ் மக்கள சிலரும் இவவா்றான தவடபொ்ளர்களு 
க்காக வாக்கு ் பெறும் பிரோரத்தில் ஈடுபெடடுள்ளனர்.
 இந்நிடலயில் கடந்ே 3 பொராளுமன்்ற தேர் 
ேலில் சிஙக்ள பிரதிநிதித்துவம் இன்றி காைப் 
பெடட வன்னி தேர்ேல் ்ோகுதியில் இம்முட்ற ஒரு 
வடரயாவது ்காண்டு வந்துவிட தவண்டும் என 
சிஙக்ள மக்கள மடடுமன்றி அரோஙகமும் எண் ணி 
யுள்ளது.
 இது வன்னிப் பிரதேேத்திடன உள்ளடக்கிய 
வவுனியா, முல்டலத்தீவு, மன்னார் மாவடடத் 
திடன உள்ளடக்கிய பிரதேேஙகளில் சிஙக்ள குடி 
தயற்்றஙகட்ள தமற்்காளவேற்கு இலகுவாக 
அடமயும் என கரிேடன ்காண்டுள்ளனர்.
 ஆகதவ இவவா்றான தேர்ேல் சூழலில் 
வன்னி தேர்ேல் மாவடடம் பொரிய இனப்பெரம்பெடல 
மாற்றியடமக்கும் க்ளமாக மா்றப் தபொவடே 
ேமிழர்கள உைரத்ேடலப்பெடதவண்டும்.
 இச் சூழலிதலதய பிரோன ேமிழ் கடசிக 
ளின் வாக்குகட்ள உடடத்து ேமிழ் பிரதிநிதித்துவத் 
திடன இல்லா்ோழிக்கும் ்ேயற்பொடடில் பெல 
ேமிழர்களும் புதிய புதிய ்பெயர்கட்ள ்காண்ட 
கடசிகளில் அறிமுகமாகி தபொடடியிடுகின்்றனர்.
 கடந்ே காலஙகளில் சுேந்திரக் கடசியிலும், 
்பொதுஜன ்பெரமுனவிலும் தபொடடியிடட பெல 
ேமிழ் தவடபொ்ளர்கள ேமிழ் மக்களின் வாக்குகட்ள 
்பெற்று வீைடித்ே நிடலயில் ேற்தபொது ேம்டம 
ேமிழர்கள, ேமிழ் மக்கட்ள மடடும் ்காண்ட கடசி 
என்்ற தகாேத்துடன் இனவாேத்திடன கி்ளப் பிய 
நிடலயில் வன்னி தேர்ேல் ்ோகுதியில் க்ளமி்றங 
கியுள்ளடமயானது, ேமிழ் மக்களின் வாக்குகட்ள 
மீண்டும் வீைடிப்பெேற்தகயன்றி பிரதிநிதித்துவத் 
திடன உருவாக்குவேற்காக இல்டல என்பெதே 
யோர்த்ேம்.
 இேற்குமப்பொல் ேமிழ் அரசியல் க்ளத்தில் 
வாக்கு சிே்றல் என்பெது ேவிர்க்க முடியாே நிடல 
யில் ேமக்கான பிரதிநிதித்துவத்திடன ஆளுடமயு 
ள்ளோகவும் அறிவார்ந்ேதுமாகவும் ்ேரிவு ்ேய் 
யும் ேந்ேர்ப்பெத்டே  ேவ்றவிடும் வாய்ப்புக்கள 
உள்ளது.
 கடந்ே காலஙகளில் ேமிழ் கடசிகளின் ஒற் 
றுடமடய வலியுறுத்திய தபொதிலும் அது ோத்தியப் 
பெடாே நிடலயில் இன்று பெல கடசிக்ளாக தேர் 
ேடல முகம் ்காடுத்துள்ள ேமிழர்கள ேற்தபொது 
ேமது வாக்கு சிே்றல்க்ளால் ேமது பிரதிநிதித்துவ 
த்திடனயும் இழக்கும் நிடலக்கு ேள்ளப்பெடடுள 
்ளடம ்பெரும் துயரதம.
 ேற்தபொது ஏற்பெடடுள்ள ்காதரானா அச்சு 
றுத்ேல் காரைமாக வாக்களிப்பு வீேம் குட்றந்து 
்ேல்லும் என அவோனிக்கப்பெடடுள்ள நிடலயில், 
வாக்களிப்பில் இருந்து ேமிழ் வாக்கா்ளர்கள விலகு 
வோனது ஆதராக்கியமற்்ற ்ேயற்பொடாக இருக் 
கும் என்பெேடன உைரத்ேடலப்பெட தவண்டும்.
 ஆகதவ ேமிழ் தவடபொ்ளர்கட்ள ்பொறுத்ே 
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தென்னாபிரிக்னாவின தெசத் ெந்ெயிம்
மண்ணில் உதித்ெ மனாெவ நனா்ை
எண்்ணத்திருத்திட எமகத்லனாம் மீண்டுதமனார்
த�னான்னாள் உதித்ெது! புத்துயிரளித்ெது!
ென்ம்பிக்்யின.. ெைரனா உறுதியின..
சின்ம் உலகின சி்ை்்ை யு்டத்திடக
்ண்்்ணத் திைநது ்னாசினிக குழந்ெயனாய்
மண்ணில் உதித்ெ நனாள் எம்முனத் விரிநெது!
ஐ. நனா ச்�யின அ்வயி்ர் கூடி…
இரண்டனாயிரத்து ஒன�ெனாம் ஆண்டு…
ெம் நனா கூட்டித் ெரணிககு அறிவித்ெ
நன்னாள் ஜு்ல �தித்ட்டு! வனாழ்வின
ெநநனாள் அ்்த்்ெயும் ெரணிக்னாய்த் ெநெ
தென்னாபிரிக்னாவின தெசப்பிெனா ம்ர்
‘மடி�னா’ தநல்சன மண்தடலனா தி்தம்!
விலங்கு்ள் அறுநது விடுெ்லத�றை
நிலநெனில் வனாழும் நிரநெர அ்மதிக்னாய்
மலர்நெ ்னாவியம் மண்தடலனா ்னாவியம்!
இழநெ மனானிட உரி்ம்ள் மீட்டு…
இ்்ணநது வனாழ்கினை இனிய தெசத்்ெ
அ்டய ஏங்கிய மக்ளின கூட்டத்்ெ
அணி திரட்டிய ெ்லவத் மண்தடலனா!
இரு�த்து ஏழு ஆண்டு்ள் சி்ையின
இருள் ்ககும் நனானகு சுவர்்ளின நடுதவ..
அ்ட�ட்டுக கிடநதும்…அகிலத்்ெ நிரப்பிய
உருவத்்ெ உைத்தில் உருப்த�னாடும் நனாளிது!
்ருவுறை இலக்்க ்ருதிய குறிகத்னா்ை
இறு்த் ெனனுயிரில் ஏநதிதய ெ்து
இறுதிப் த�னார்வ்ரயும் இயங்கிய மனானிடத்
துருவத்்ெத் துதிககும் தூய தி்மிது!
மனானிட வர்க்த்தின மெதமனார் அனத�னனும்
வனானுயர் த்னாள்்்்ய ்வயத்தில் நி்ழ்த்திடும்
�னான்மத்னாள் �னா்ெயில் நடககினை ெ்லவர்்ள்
தெனானறிட முடியும் துவைனாதீர் எனறு
சனானறு �்ர்நெ சரித்திர நனாய்ன
வனாழ்நெ வரலனாற்ை வழிதமனாழியும் தநரமிது!
கூனி நடககும் குவலயத்்ெ ‘நிமிர்்!’ எனறு
கூவிய்ழக்க த்னாடியுயர்த்தும் வனாரமிது!
ஆந்ெ்ளும் �ருநது்ளும் சுயநலத்தின பிசனாசு்ளும்
ஆண்டுவரும் உலத்னான்ை அடிதயனாடு மனாறறுகினை

மனாநெரியல் ென்் மனானிடர்ககு வழங்குகினை
மனாநதிரி்தமனான்ைப் �திவு தசய்யும் தவ்ையிது!
்னாநதியவன ்ண்ட ்றுப்பு தவள்்ைக ்னாழ்ப்பு்ளில்
நீநதியதவனார் தெசத்தில் நி்ழ்வுறை த்னாடு்ம்்ை…
‘ஆண்டனான அடி்ம’தயனும் அநநியத்தின இழிவு்்ை…
ஏநதியவர் தசய்ெ தநனானபு்ளின வி்ைவனா்
தநர்நெ வியனா�்தம தநல்சன மண்தடலனா!
‘அப்�னா்ெட்’ எனும் அநீதியின பிடியில்
சப்�னாத்துத் து்டத்துச் ச்தியிற குளித்துக
்ப்பிலும் ்ழுவிலும் ்னா்டயர் சி்ையிலும்
ஒப்�னாரி ்வத்து உதிரம் சிநதிய…
அப்�னாவிக ்றுப்பு இ்த்்ெக ்னாத்திட…
‘த்ப்’ மனாநிலத்தின.. ‘முவதசனாப்’ �குதியில்…
‘தெம்பு’ அரச குடும�த்தின மரபினில்…
ெப்�னாமல் வநெவ ெரித்ெவர் மண்தடலனா!
தெனாலின நிைத்ெனால் ஆளும் இ்தம்
ஞனாலம் ென்்க ்னாலின கீழ் மிதித்ெ
தம்லத்தெய தமத்திரிக கூடலடத்தின
தவ்லககூலியனாய் நனா்ைக ்ழித்ெவர்
த்னாலம் மனாறிடக த்னாள்்் இயறறிய
தெனாழர் வரி்சயிற தெனாடங்கி்னார் அரசியல்!
வனாெம் தசய்யும் வல்ல்மதயனாடு
வனாழ்வி்்த் ெ்து தெசத்திற்னாககி்னார்!
இலட்சியத்தின வி்ைவனால் இநெ
இ்ைய மண்தடலனா இழநெ்வ எத்ெ்்?
விலத்தி்வத்ெ விடுெ்ல வீர்னாய்…
விலங்கு மனாட்டிய ்்தியனாய் மனாறி்னான!
்னாலம் மனாறிறறு! ஞனாலமும் மனாறிறறு!
�னாலம் விர்நது �ரிநது்ரயனாயிறறு!
சி்ையில் இருநெவன சிைகி்் விரித்ெனான!
அ்ையின ்திதரனாளி அகிலத்்ெ நி்ைத்ெது!
்்லயும் ்வி்ெயும் சி்லயும் எழுநெ்!
அரசு்ள் ஆட்சி்ள் �ட்டனா்ட விரித்ெ்!
நி்ைவனாய் மனானிடம் நிலதவனாளி �னாய்ச்சிறறு!
நித்திய ஒளியில் இ்ைநிழ்ல் தெடிறறு!
சுெநதிரக ்னாற்ைச் சுவனாசிக்த் துடித்ெ
இ்நெ்் தநசித்ெ இனிய இெயத்்ெக
்றுப்பு ஜு்லயின ்்த்ெ உ்ணர்தவனாடு…
்ண்்ள் ்சிய வ்ணங்கிய்மகிதைன
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ஸ்்்றபி்்றனிற்ோ இனப்பெடு்காடல நிகழ்த் 
ேப்பெடடு இருபெத்டேந்து ஆண்டுகள… ஸ்்்ற 

பி்்ற னிற்ோவுக்கு ்வளிதய அடமந்திருக்கின்்ற 
இனப்பெடு்காடல நிடனவு டமயத்திதல, அழகிய 
மடலக்குன்றில், ஆயிரக்கைக்கான ்வளட்ள நி்ற 
த்தினாலான நிடனவுக் கற்கள கண்ணுக்கு எடடி ய 
தூரம் வடர பெரந்து கிடக்கின்்றன.
 இேற்கு அண்டமயில் ோன், 1995ஆம் 
ஆண்டு யூடல மாேத்தின் ஒரு குறிப்பிடட சில 
ோடகளில் ்பொஸ்னிய, தேர்பிய பெடடகள ஏ்றக் 
குட்றய எண்ைாயிரம் ்பொஸ்னிய முஸ்லிம் இன 
த்டேச் தேர்ந்ே ஆண்கட்ளயும் ஆண் பிளட்ளகட்ள 
யும் ்கான்்்றாழித்ோர்கள. ்பொஸ்னிய யுத்ேத் 
திதல இடழக்கப்பெடட ஆகக் ்காடூரமான குற்்ற 
மாக இந்நிகழ்வு திகழ்வதோடு, இரண்டாவது 
உலகப் தபொருக்குப் பின்னர் ஐதராப்பிய மண்ணில் 
ேடட்பெற்்ற பெடு்காடலகளில் ‘இனப்பெடு 
்காடல’ என்்ற வடரவிலக்கைத்துக்குள உள்ளடக் 
கப் பெடக் கூடிய ்ோன் ்றாகவும் வி்ளஙகு கின்்றது.
 இவவினப்பெடு்காடலயில் ்கால்லப்பெட 
டவர்களின் உடல் பொகஙகள இன்றும் கண்்டடுக் 
கப்பெடடு அடடயா்ளங காைப்பெடுகின்்றன. இக் 
குற்்றஙகட்ள மூடிமட்றக்கும் தோக்குடன், இப் 
பெடு்காடலக்குப் பின்னர், ஏற்கனதவ உடல்கள 
புடேக்கப்பெடட இடஙகளில் இருந்து அடவ கி்ளறி 
எடுக்கப்பெடடேன் காரைமாக ஒதர குறிப்பிடட 
ேபெரின் உடற்பொகஙகள பெல டமல்களுக்கு அப் 
பொல் ஐந்து ்வவதவறு இடஙகளில் கண்்டடுக் 
கப்பெடும் ேந்ேர்ப்பெஙகளும் ஏற்பெடடிரு க்கின் ்றன.
 ேனிக்கிழடம ேடட்பெ்றவுள்ள இனப் பெடு 
்காடல நிடனவு நிகழ்வின் தபொது, பெடு்காடலக் 
குள்ளான இன்னும் எடடுப் தபெரின் உடல்கள 
இறுதியாக, முட்றயாக அடக்கம் ்ேய்யப்பெட 
விருக்கின்்றன.
 இது எவவாறிருப்பினும் இந்நிகழ்வுகள 
ேடட்பெற்றுக் கால் நூற்்றாண்டு கடந்து விடட 
இத்ேருைத்தில், ஸ்்்றபி்்றனிற்ோவில் உண்டம 
யாக ேடந்ேது என்ன என்பெடே ஆராயும் தபொது, 
ேடந்ேவற்ட்ற்யல்லாம் மறுேலிக்கும் ்ேயற்பொடு 
கத்ள முடனப்புப் ்பெற்று வருவடேக் காைக் 
கூடியோக இருக்கின்்ற அதே தவட்ளயில், இனப் 
பெடு்காடலடய மறுேலிக்கும் இக்குரல்கள 
்பொஸ்னி யாவின் தீவிர வலதுோரிகளின் பெக்கத்தி 
லிருந்து ஆரம்பித்து இன்று உலகம் முழுவ டேயும் 
ஆக்கிரமிக்கும் குரல்க்ளாக எதி்ராலித்துக் ்காண் 
டிருப்பெடே அவோனிக்கக் கூடியோகவுள்ளது.

 ஸ்்்றபி்்றனிற்ோடவப் ்பொறுத்ேவடர 
யில் அேன் ேற்தபொடேய தமயரிலிருந்தே இந்ே 
மறுேலிப்பு ்ோடஙகுகி்றது. ஸ்்்றபி்்றனிற்ோ 
வின் ேற்தபொடேய ேனத்்ோடக ஏ்றத்ோழ ஏழா 

யிரம் எனக் கணிக்கப்பெடுகி்றது. தபொருக்கு முன்னர் 
அஙதக வாழ்ந்ே மக்கள ்ோடகடயப் பொர்க்கும் 
தபொது இது ஐந்தில் ஒரு பெஙகாகும்.
 தேர்பிய இனத்ேவடரவிட ்பொஸ்னிய 
முஸ்லிம் மக்கத்ள அஙதக மிகவும் அதிகமாக 
வாழ்ந்ோர்கள. ோன்கு வருடஙகளுக்கு முன்னர் 
ஸ்்்றபி்்றனிற்ோ ேகரம் ேனது வரலாற்றில் 
‘மிலாடன் குரூஜிசிச்’ என்்ற ்பெயருடடய 
முேலாவது தேர்பிய இனத்டேச் ோர்ந்ே தமயடரத் 
தேர்ந்்ேடுத்ேது. இந்ே தேர்பிய தமயரின் வருடக 
யுடன் அஙகு ேடந்தேறிய இனப் பெடு்காடல பெற் 
றிய பொர்டவ முற்றிலும் மாற்்ற மடடந்திருக்கி்றது.

 முப்பெத்்ேடடு வயதுடடய, மிகவும் 
துடிப்புமிக்க முன்னாள இரோயன ஆசிரியரான 
குரூஜி சிச்டேப் ்பொறுத்ேவடரயில் இனப்பெடு 
்காடல பெற்றிக் கடேப்பெேற்கு தேரத்டே ஒதுக்குவ 
ேற்கு அவர் ேயாரில்டல. “்பொஸ்னிய முஸ்லிம் 
கள மிகவும் ்காடூரமான முட்றயில் இஙதக 
்கால் லப்பெடடார்கள என்பெடே எந்ே தேர்பியர் 
களும் மறுக்க மாடடார்கள. ஆனால் இனப் பெடு 
்காடல என்பெது ஒரு குறிப்பிடட மக்கள ேமூக 
த்டே தவண்டு்மன்த்ற அழித்்ோழிப்பெது. 
தவண்டு்மன்த்ற மக்கட்ள அழிப்பெேற்கான எந்ே 
தோக்கமும் இஙதக இருக்கவில்டல” என்று ஸ்்்ற 
பி்்றனிற்ோ ேகரின் ேடுவில் அடமந்திருக்கும் அவ 
ரது பெணிமடனயில் ேடட்பெற்்ற ஒரு தேர்காைலில் 
அவர் குறிப்பிடடிருந்ோர்.
 தபொர் ்ோடஙகிய தபொது அவருக்கு 
பெத்து வயோகியிருந்ேது. தபொர் ேடட்பெற்றுக் 
்காண்டிருந்ே தபொது ஸ்்்றபி்்றனிற்ோவுக்கு 
அண்டமயில் இருக்கும் ஒரு கிராமத்திதல ோன் 
அவரது ேந்டே ்கால்லப்பெடடார். தபொர் ேடட 
்பெற்றுக் ்காண்டிருந்ே தபொது எல்லாப் பெக்கஙகளி 
லும் மக்கள பொதிக்கப்பெடடார்கள. இேன் காரை 
மாக யூதகாஸ்லாவியா என்றிருந்ே ஒதர ோடு வீழ்ச்சி 
யடடந்ே தபொது பெல்லின மக்கட்ளக் ்காண்டிருந்ே 
்பொஸ்னியா பெல்தவறு பி்ளவுகட்ளச் ேந்தித்ேது 
என்று குரூஜிசிச் குறிப்பிடடார்.
 அப்பெடி்யன்்றால், ேடயவியல் ரீதியிலான 
ோன்றுகட்ள ேன்கு ஆய்ந்து, 1995ஆம் ஆண்டு 
யூடல மாேத்தில் ஸ்்்றபி்்றனிற்ோடவ அண்டிய 
பெகுதிகளில் ேடட்பெற்்ற, ஒழுஙகடமக்கப்பெடட 
பெடு்காடலகள, தபொரில் இடழக்கப்பெடட ஏடனய 
குற்்றஙகட்ளப் தபொலன்றி ‘இனப்பெடு்காடல’ என 
பென்னாடடு நீதிமன்றுக்ளால் வடரயட்ற ்ேய்யப் 
பெடடுள்ளதே? என்று அவரிடம் தகடகப்பெடடது. 
“துரதிடடவேமாக, இந்ே நீதிமன்றுகள எல்லாதம 
தேர்பிய இனத்டேச் ோர்ந்ே மக்களுக்கு எதிரான 
நிடலப்பொடடடக் ்காண்டடவ என்பெதோடு, 
ஏற்கனதவ மக்கள ேடுவில் இருந்ே பி்ளவுகட்ள 
இடவ இன்னும் ஆழப்பெடுத்தியிருக்கின்்றன என்று 
குரூஜிசிச் ்ேரி வித்ோர்.
 ேகர மண்டபெத்திலிருந்து ஐந்தே நிமிடத் 
தில் வாகனத்தில் ்ேல்லக் கூடிய தூரத்திதல அடம 
ந்திருக்கின்்ற இனப்பெடு்காடல நிடனவு மண்ட 
பெத்டே அவருடடய இந்ேப் பெணிக் காலத்தில் அவர் 
ஒருதபொதுதம ேரிசிக்கவில்டல என்பெது இஙகு 
குறிப்பிடடுக் கூ்றப்பெட தவண்டிய ஒரு விடய 
மாகும்.

 ்பொஸ்னியாவில்  தபொருக்குப் பிந்திய 
மிகச் சிக்கல் வாய்ந்ே அரசியல் ஒழுஙகடமப்பில் 
இருக்கின்்ற இரு பெகுதிகளில் ஒன்்றான தேர்பிய 
இனமக்கட்ள அதிகமாகக் ்காண்ட ‘தேர்ப்ஸ்க்கா 
குடியரசு’ ோர்ந்ே தேர்பிய அரசியல்வாதிகளின் ஒரு 
்பொதுவான நிடலப்பொடாக இக்கருத்து பொர்க்கப் 
பெடுகி்றது.
 மூன்று பெகுதிக்ளாக வகுக்கப்பெடடிருக்கும் 
்பொஸ்னிய அதிபெருக்கான அதிகாரத்தில் தேர்பிய 
இனத்டேப் பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்தும் மிதலாடாக் 
தடாடிக் ‘இனப்பெடு்காடல ஒரு கடடுக்கடே’ 
என்று ்ேரிவித்ோர்.
 அத்துடன் அஙகு ேடட்பெற்்ற நிகழ்வுகட்ள 
விோரிப்பெேற்காக ‘தேர்ப்ஸ்க்கா குடியரசு’ ோர்ந்ே 
அதிகாரிகள ேஙக்ளது ஆடைக்குழு்வான்ட்ற 
நிறுவியுள்ளனர். இந்ே ஆண்டின் இறுதிப் பெகுதியில் 
்வளியிடப்பெடவுள்ள அேன் அறிக்டக ் பொஸ்னிய, 
தேர்பிய பெடடகளினால் தமற்்காள்ளப்பெடட 
குற்்றஙகட்ள முற்றிலும் மூடி மட்றக்கும் என எதிர் 
பொர்க்கப்பெடுகி்றது.
 “முற்றிலும் ஒரு புதிய வரலாற்ட்ற வடிவ 
டமக்கும் இந்ே அடுத்ே கடடம், இனப் பெடு்காடல 
டய மறுேலிப்பெடே விட மிகவும் தமாேமான 
விடயம்” என்று ்ேேர்லாந்து ோடடின் ‘தேக்’ 
எனும் இடத்தில் அடமந்துள்ள ஐக்கிய ோடுகள 
ோபெனத்தின் பென்னாடடு குற்்ற வியல் நீதிமன்றின் 
வழக்குடரஞராக பெத்து ஆண் டுகளுக்கு தமலாகப் 
பெணியாற்றிய தேர்தஜ பிரம் ்மடஸ் கருத்து ்ேரி 
வித்ோர்.

 ்பொஸ்னிய தேர்பிய அரசியல் ேடலவரான 
‘ராதடாவான் கரடசிச்’ மற்றும் இராணுவ கடடட்ள 
யதிகாரியான ‘்றடதகா மிலாடிச்’ ஆகிதயார் இனப் 
பெடு்காடல மற்றும் தபொர்க்குற்்றஙகள, மனிே 
குலத்துக்்கதிரான குற்்றஙகள என்பெவற்ட்ற இடழ 
த்ேோக இந்ே பென்னாடடு நீதிமன்று தீர்ப்பெளித்ேது. 
ேனக்கு வழஙகப்பெடட தீர்ப்டபெ எதிர்த்து மிலா டிச் 
முன்டவத்ே தமன்முட்றயீடு இன்னும் விோரிக் 
கப்பெடடுக் ்காண்டிருக்கி்றது.
 ்பொஸ்னியாவில் தமற்்காள்ளப்பெடட 
இனப்பெடு்காடல அதீே வலதுோரிக் ்காளடக 
கட்ளக் ்காண்ட தீவிரவாதிகளுக்கும், முஸ்லிம் 
மக்களுக்்கதிரான ்காளடகயுடடயவர்களுக்கும் 
தூண்டுதகாலாக அடமந்திருக்கி்றது. கடந்ேஆண்டு 
நியூசிலாந்து ோடடில் ‘கிட்றஸ்டதேச்’ எனும் இட 
த்தில் அடமந்திருக்கும் பெளளிவாேலில் ோக்கு 
ேடல தமற்்காண்ட ோக்குேல்ோரி, கரட சிச்சின் 
புகழ்பொடும் ஒரு பொடடல ேனது ோக்குேடல 
ஆரம்பிக்கும் முன்னர் தகடடோகவும், அதே தேரத் 
தில் பெல வருடஙகளுக்கு முன்னர் தோர்தவயில் 
ோக்குேடல தமற்்காண்ட ‘அண்டர்ஸ் பிட்றவிக்’ 
பொல்க்கன் தபொர் மற்றும் தேர்பிய தீவிர தேசிய 
வாேம் தபொன்்றவற்றினால் உந்ேப்பெடடு ேனது 
ோக்குேடல தமற்்காண்டோகவும் அறியப்பெடு 
கின்்றது.
 உண்டமயில் இனப்பெடு்காடல என்று 
ஒன்று ேடட்பெ்றதவயில்டல என்்ற குரல்கள 
அண்டமக் காலமாக அதிகரித்து வருவடேயும் 
அடவ பெலரால் ஏற்றுக்்காள்ளப்பெடுவடேயும் 
அவோனிக்கக் கூடியோக இருக்கின்்றது.
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மனிே வாழ்வியல் தேடவக 
ட்ள தகாவிட-19 தபொன்்ற 

ஒரு உலக்ளாவிய ்ோற்று எவ 
வா்றான ோக்கஙகட்ள ஏற்பெடுத் 
தும் என்பெடே உைவு, உடட, உட்ற 

யுள, கல்வி, சுகாோரம், வி்ளயாடடு ஆகிய ே்ளங 
களில் கடந்ே இரு ஆக்கஙகளில் சுருக்கமாக ஆராய் 
ந்தோம். இப்பெகு தியில் இவவடக உலக்ளாவிய 
்ோற்றுக்கள தபொக்குவரத்து, ்ோழிற்றுட்ற, 
்பொரு்ளாோரம், மற்றும் அரசியல் ஆகியவற்றில் 
எவவடக ோக்கஙகட்ள ஏற்பெடுத்தும் என்பெது 
்ோடர்பொக ஆராய்தவாம்.

மபொககுவரத்து
 இன்ட்றய உலக்ளாவிய ்பொருண்மிய 
வடலயடமப்பினால் இடைக்கப்பெடட மனிே 
வாழ்வியலில் தபொக்குவரத்து என்பெது ேவிர்க்க 
முடியாே ஒன்்றாகி விடடது. உளளூர் மனிே மற் 
றும் ேரக்கு தபொக்குவரத்து முேல் ோடுகளிற்கிடட 
தயயான தபொக்குவரத்துகள வடர தகாவிட-19 
்ோற்று மிகுதியால் பொதிக்கப்பெட டிருப்பெது ்வளி 
ப்பெடட. இேனால் அன்்றாட குறுகிய மற்றும் ்ேடு 
ந்தூர உளளூர் தபொக்குவரத்து வேதிகள ேடடப் 
பெடடடம மக்களுக்கும் தபொக்குவரத்து துட்றயின 
ருக்கும் பொரிய இடடயூறுகட்ளயும் ்பொரு்ளாோர 
மற்றும் உயிர் இழப்புகட்ளயும் ஏற்பெடுத்தி 
வருகி்றது.

சர்வம�ச ்கபபல் மூலேொை சரககு ம்கயொளும்க 
திைன 26/07/2020

  இந்நிடலயில் ேர்வதேே விமான மற்றும் 
கப்பெல் தபொக்குவரத்து ேடடக்ளாலும், கடடுப் 
பொடுக்ளாலும் ஏற்பெடடுள்ள பொதிப்பொனது ்பொரு 
்ளாோர வீழ்ச்சிக்கு காரைமாக அடமந்துள்ளது. 
தகாவிட-19 உலக்ளாவிய ்ோற்றின் பின்னரான 
பெயணிகள தபொக்குவரத்து 80-90% வடர பொதிக்கப் 
பெடடுள்ளோகவும், ேரக்கு விமான தபொக்குவரத்து 
தேடவகள 40-50% பொதிக்கப்பெடடுள்ளோகவும் 
ேர்வதேே விமான தபொக்குவரத்து கூடடடமப்பு 
்ேரிவிக்கி்றது. அவவாத்ற கப்பெல் தபொக்குவரத்து 
மற்றும் ்காளகலன் டகயாளும் தி்றன் என்பென 
உலகின் பெல துட்றமுகஙகளில் வீழ்ச்சி அடடந்து 
ள்ளடமயால், கப்பெல் மூலமான ேரக்கு டகயா 
ளுடக அடனத்து கண்டஙகளிலும் 40-50% பொதிக் 
கப்பெடடுள்ளோக ேர்வதேே கப்பெல் தபொக்குவரத்து 
ஒருஙகிடைப்பு நிறுவனம் கூறுகி்றது. உலக 
ோடுகள யாவும் ேத்ேம் ோடுகளில் தகாவிட -19 
இன் ோக்கத்டே கடடுக்குள ்காண்டு வருவ ேன் 
மூலமும், புதிய தபொக்குவரத்து கடடுப்பொடடு 
ேடடமுட்றகட்ள ்காண்டு வருவேன் மூல முதம 
உளளூர், ்வளியூர் மற்றும் ேர்வதேே தபொக்கு 
வரத்டே சீர் ்ேய்ய முடியும் என்பெதுடன் இேனால் 
ஏற்பெடுகின்்ற ்பொரு்ளாோர இழப்புகட்ளயும் சீர் 
்ேய்ய முடியும்.

த�ொழிற்றுமை
 ்ோழிற்றுட்ற என்பெது பிரோனமாக சிறு 
டகத்்ோழில் அல்லது ்பெரும் ்ோழிற்ோடல 
உற்பெத்தி துட்றடய குறிப்பெோகும். இஙகு தகாவிட-
19 இன் ோக்கமானது அடனத்து மடட ்ோழி 
ற்றுட்ற ோர்ந்ேவர்கட்ளயும் பெதிப்பெோகதவ அடம 
ந்துள்ளது. ்ோழிற்றுட்றயின் பொதிப்புகட்ள இரு 
வடகக்ளாக பொர்க்கலாம், ஒன்று உளளீடுகள மீோன 
ோக்கம் இரண்டாவது ்வளியீடான வருவாயின் 
தமலான ோக்கம்.

 உளளீடுகளில் மிகப் பிரோனமானதும் 
மனிே வாழ்வியலில் மிகப்்பெரும் ோக்கத்டே ஏற் 
பெடுத்ே வல்லதுமாக மனிேவலு காைப்பெடுகி்றது. 
இம்மனிே வலுவானது தவடல வாய்ப்புகள, 
தவடல ்ேய்யும் தேரம் என்பெவற்்றால் அ்ளவிடப் 
பெடுகி்றது. அந்ே வடகயில் தகாவிட-19 இன் ோக் 
கத்ோல் ஒரு வருடத்தில் 305 மில்லியன் நிரந்ேர 
தவடல வாய்ப்புகள உல்கஙகும் இழக்கப் 
பெடும் வாய்ப்புள்ளோகவும், இேனால் ஒரு வருட 
த்தில் 14,640 மில்லியன் மனிே தவடல வலு 
மணித்தியாலஙகள இழக்கப்பெடும் எனவும் ஐ.ோ 
வின் உலக ்ோழில் நிறுவனம் கணிப்பிடுகி்றது. 
இேனால் உலக்ளாவிய ரீதியில் மனிேர்களுக்கு 
ஏற்பெடக்கூடிய குட்றந்ேபெடே வரு வாய் இழப்பு 3000 
பில்லியடன ோண்டும் என கணிப்பிடப்பெடுகி்றது. 
தமலும் ேற்காலிக தவடல புரியும் 1.6 பில்லி யன் 
மக்கள ேமது தவடல வாய்ப்டபெயும், வருவாடய 
யும் இழக்கும் வாய்ப்புகள உள்ளடேயும் அேற் 
கான மாறு வருவாய் இன்றி ேவிப்பெடேயும் உலக 
்ோழில் நிறுவனம் பொரதூர மான ஓர் விட்ள 
வாக கருதுகி்றது. இது மடடுமன்றி தகாவிட-19 
்ோற்றினால் மரைமடடபெவர்களின் எண்ணிக்டக 
யும், தோய் வாய்ப்பெடடு ்ேயலிழப்பெவர்களின் 
எண்ணிக்டகயும் தமலும் ்பொரு்ளாோர இழப் 
புகட்ள தோற்றுவிக்கும். இவவிழப்புகள வறிய 
மற்றும் வ்ளர்முக ோடுகளில் புலம்்பெயர் ்ோழி 
லா்ளர்களுக்கு ்பெரும்ளவு பொதிப்டபெ ஏற்பெடுத்தும் 
என்பெது கண்கூடு.
 

 இத்ேடகய இழப்புகட்ள எதிர் ்காள்ள 
அடனத்து ோடுகளும் உளளூர் உற்பெத்திடயயும் 
சிறு மற்றும் ேடுத்ேர டகத்்ோழில் உற்பெத்திகட்ள 
தமம்பெடுத்ேல், உளளூர் உற்பெத்திடயயும் சிறு மற் 
றும் ேடுத்ேர வியாபொர ்ேயற்பொடுகட்ள விரிவா 
க்கல் ஆகிய முன்்னடுப்புகட்ள தமற்்கா ளவதே 
இேற்கான உடனடி தீர்வாக அடமயும்.

தபொருளொ�ொரம்
 மனிே வாழ்வியலின் ஒவ்வாரு பெக்கமும் 
தகாவிட-19 இன் ோக்கத்ோல் பொதிக்கப்பெடடிரு 
ப்பெடே கருத்தில் ்காளளும் தபொது, இன்ட்றய 
உலக்ளாவிய ்பொரு்ளாோர வடலயடமப்பு 
முட்றடமக்குள அடனத்து ோடுகளின் ்பொரு்ளா 
ோரத்டேயும் பொதிக்கும் என்பெது ேவிர்க்க முடியாேது. 

உலக வஙகியின் பெதிவுகளின் பெடி உலக்ளாவிய ஆள 
வீே வருமானம் 5.2% ஆல் வீழ்ச்சியடடயும் எனவும், 
்பொரு்ளாோர விருத்தி வீேம் 8%ஆல் வீழ்ச்சி 
அடடயும் என வும், ்ோண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னர் 1931 இல் பெஙகுச் ேந்டே வீழ்ச்சியினால் 
ஏற்பெடட ்பொரு்ளாோர ேரிவு 83% மான ோடுகட்ள 
பொத்தித்ே்ேனவும், இம்முட்ற தகாவிட-19 இன் 
ோக்கம் 92.9% ோடுகட்ள பொதிக்கும் எனவும் 
கணிப்பிடப்பெடுகி்றது. இேனால் ஏற்பெடும் ோக்கத் 
தில் இருந்து மீ்ள ேலிவடடந்ே ோடுகள அறுபெது 
ஆண்டுகள தபொராட தவண்டியிருக்கும் எனவும் 
குறிப்பிடுகி்றது. குறிப்பொக எண்்ைய், ோதுப் 
்பொருடகள தபொன்்ற இயற்டக மூலவ்ள ஏற்றுமதி, 
உைவுப் ்பொருடகளின் ஏற்றுமதி மற்றும் சுற்றுலா 
வருமா னமீடடும் ோடுகள ்பெரிதும் பொதிப்பெடட 
யும் என எதிர்பொர்க்கப்பெடுகி்றது.
 இந்ே நிடலயில் இருந்து மீ்ள தவண்டு 
மாயின், ோடுகள ்பொரு்ளாோர ்ேருக்கடிகள 
மத்தியிலும் சுகாோர தமம்பொடடிலும் தோய் பெர 
வல் கடடுப்பொடடிலும் முேலிடடு தகாவிட-19 
இந்ே ோக்கத்டேயும் இது தபொன்்ற எதிர்கால தோய் 
களின் ோக்கஙகட்ளயும் கடடுப்பெடுத்தும் வல் 
லடம ்பெறுவதே முேன்டமயான ்ேயற்றிடட 
இலக்காக ்காள்ள தவண்டும் என உலக வஙகி 
வலியுறு த்துகி்றது. தமலும் ேனியார் துட்ற வீழ்ச் 
சிடய ேவிர்த்ோலும், மக்களின் அன்்றாட தேடவ 
கட்ள சுயமாக பூர்த்தி ்ேய்யக்கூடிய வடகயிலும், 
அத்தியாவசிய தேடவகள ்ோடரக்கூடிய வடக 
யிலுமான திடடஙகட்ள ேடடமுட்றப்பெடுத்ே 
தவண் டியது ோடுகளின் ேடலயாய கடடமயாகும்.

அரசியல் ேற்றும் ம�ர்�ல் ்களங்்களில் �ொக்கம்

 உலகில் ேனோயக அரசியல் ்பொறிமுட்ற 
்காண்ட ோடுகள (பெச்டே நி்றத்தில் காடடப்பெடட 
டவ )
 இன்ட்றய உலகில் ஒருசில ோடுகள ேவி 
ர்ந்ே அடனத்து ோடுகளும் ேனோயக தேர்ேல் 
அரசியல் முட்றடமகட்ள ்காண்ட ோடுக்ளாக 
திகழ்கின்்றன. அந்ே வடகயில் ேனோயக தேர்ே 
ல்கத்ள அந்ே ோடுகளின் அரசியல் சித்ோந்ேத்திற் 
கடமந்ே அரசியல் ேடலடமகட்ள தேர்ந்்ேடுக் 
கவும் அவற்றின் ஆடசியிடன ்ோடரவும் வழி 
வகுக்கின்்றன. இந்ே ஆண்டு மடடும் உல்கஙகும் 
90இற்கு தமற்பெடட ோடுகளில் ேடடப்பெடி தேர்ே 
ல்கள ேடட்பெ்ற தவண்டும் அவற்றில் சில முடிவு 
ற்்ற நிடலயில் இன்னும் 70 வடரயான தேர்ேல் கள 
இந்ே ஆண்டு இறுதிக்குள இடம்்பெ்ற தவண்டியுள 
்ளோக ேர்வதேே ேனோயக தேர்ேல் உேவி நிறுவனம் 
்ேரிவிக்கி்றது. இந்ே ஆண்டு தகாவிட-19 ோக்கம் 
உலக்ளாவிய ்ோற்்றாக அறிவிக்கப்பெடும் முன்பும் 
பின்பும் பெல தேர்ேல்கள இடம்்பெற்்றன.
 இவற்றுள ஆபிரிக்க கண்டத்தில் தம 20 
அன்று புருண்டியிலும், ஜூன் 23 மலாவியிலும் 
இடம்்பெற்்ற தேர்ேல்கள முட்றதய 88 மற்றும் 

   த�ொடர்ச்சி 10ஆம் பக்கம்
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கடந்ே வருடத்தில் இலக்கியத்துக்கான தோபெல் 
பெரிசு, ஆஸ்த்திரிய எழுத்ோ்ளரான பீற்்றர் 
ேன்தக என்பெவருக்கு வழஙகப்பெடட விடயம் 
தபொரால் பொதிக்கப்பெடட முஸ்லிம் மக்களுக்கு 
ஆத்திரமூடடும் ஒரு விடயமாகதவ அவர்க்ளால் 
பொர்க்கப்பெடுகின்்றது.
 தேர்பியத் ேடலவரான ஸ்தலாபெடான் 
மிதலா்ேவிச்சின் அடக்க நிகழ்வில் அவர் உடர 
யாற்றியிருந்ேதோடு, ்பொஸ்னிய யுத்ேத்தின் 
தபொது ேடட்பெற்்ற விடயஙகள ்ோடர்பொக முர 
ைான கருத்துக்கட்ளயும் ்ேரிவித்திருந்ேேனால் 
இனப்பெடு்காடலடய மறுேலிப்பெவர் என்று 
குற்்றம் அவர் தமல் சுமத்ேப் பெடடிருக்கி்றது.
 “உண்டமயில் இல்லா்ோழிக்கப்பெட 
தவண்டியது மிதலா்ேவிச்சின் அடக்க நிகழ்வில் 
உடரயாற்றுவது தபொன்்ற இனப்பெடு்காடலடய 
மறுேலிக்கும் கலாச்ோரம் ோன்” என்று ஸ்்்றபி்்ற 
னிற்ோவுக்கு ்வளிதய அடமந்துள்ள ்பொடதடா 
ச்ோறி இனப்பெடு்காடல நிடனவு டமயத்டே 
ேடத்துகின்்ற எமிர் சூலாஜிச் ்ேரிவித்ோர்.
 ஐக்கிய ோடுகள ோபெனத்ோல் ‘பொதுகாப்பு 
வலயம்’ என்று அறிவிக்கப்பெடடிருந்ே ஸ்்்றபி்்ற 
னிற்ோவில், திரண்டிருந்ே மக்கட்ளப் பொதுகாக்கத் 
ேவறிய ஐக்கிய ோடுகள ோபெனத்தின் ்ேேர்லாந்து 
பெடடப்பிரிவின் முன்னாள ேடலடமயகம் அடம 

ந்திருந்ே இடத்திதலதய இந்ே இனப்பெடு ்காடல 
நிடனவு டமயம் ேற்தபொது அடமந்திருக்கி்றது.

 ்ேேர்லாந்துப் பெடடயினருக்கு ்மாழி்பெயர் 
ப்பொ்ளராக கடடமயாற்றியேன் காரைத்தினால் 
சுலாஜிசிச் இனப்பெடு்காடலயிலிருந்து உயிர்ேப்பெ 
முடிந்ேது. குற்்றஙகள ேடட்பெற்்ற அதே இடத்தி 
தலதய மீண்டும் வாழ தவண்டிய நிர்ப்பெந்ேத்து 
க்கு அவவிடத்துக்கு திரும்பி வந்திருக்கும் மக் 
கள உள்ளாகியிருப்பெோக சுலாஜிசிச் கவடல ்ேரி 
வித்ோர்.

நனறி- � ்கொடியன

முமைபபுறும் இைப   ... த�ொடர்ச்சி...

்ோடர்பொன குற்்றச்ோடடுகள ேர்வ தேே 
அரஙகில் ஒலிக்கப்பெடுவது குட்றக்கப்பெடடுள 
்ளன. அரசியல் தீர்வு, யாப்பு மாற்்றஙகள குறித்து 
விவாதிக்கப்பெடும் சூழலில் இனவழிப்பு, தபொர் 
க்குற்்றம் தபொன்்றடவ தபெேப்பெடடால், தீர்விடன 
எடட முடியாது என ்பொய்க் காரைஙகள ்ோல் 
லப்பெடடன. தமற்குலக ோடுகளின் ’்ேல்லப் 
பிளட்ள’தய ’டமத்திரி-ரணில்’ ேல்லாடசி அரோ 
ஙக்மனவும் அேற்கு எவவிே ஆபெத்தும் சூழக் 
கூடா்ேன தமற்குலக ோடுகளின் இராஜேந்திரி 
கள புலம்்பெயர்ந்ே ோடுகளின் பிரதி நிதிகளிடம் 
’மூட்ளச்ேலடவ’ ்ேய்ேனர்.
 2020இல் நிற்கித்றாம். எமக்கான நீதி 
யிடன ்பெ்றதவண்டிய, தபெே தவண்டிய ே்ளங 
கட்ள வலுவிழக்கச் ்ேய்திருக்கி்றார்கள, இன 
வழிப்பின் நீதி ்பெ்றாமல் கிடடக்கும் அரசியல் 
தீர்வு 1920களில் தபெேப்பெடட தீர்விடன விட மிக 
மிக வலுக் குட்றவான உரிடமகத்ளாதட வரும்.

�மிழ்த் ம�சியக    ... த�ொடர்ச்சி...

65% வாக்கு பெதிவுகளுடன் சுமுகமாக ேடாத்தி 
முடிக் கப்பெடடன. அவவாத்ற ஆசியாவில் 
்ேன் மஙதகாலியா, ்காரியா, சிஙகப்பூர் ஆகிய 
ோடு களில் ஏப்ரல், ஜூன், ஜூடல மாேஙகளில் 
இடம்்பெற்்ற தேர்ேல்களில் முட்றதய 65%, 74%, 
96% மான வாக்கு பெதிவுகளுடன் ேடந்து முடிந்ேன. 
்ேன் ்காரியாவில் ஆளும் ேனோயக கடசியில் 
்ேல்வாக்கு அதிகரிப்பும். மஙதகாலியாவில் 
ஆளும் மக்கள கடசியின் ்ேல்வாக்கு ேரிவும், 
சிஙகப்பூரில் ஆளும் மக்கள ்ேயற்பொடடு கடசி 
யின் ்ேல்வாக்கு வீழ்ச்சியும் தகாவிட -19 தோய் 
கடடுப்பொடடு தி்றன் காரைமாகதவ ஏற்பெடடோக 

ஆய்வா்ளர்கள கருதுகி்றார்கள.
 இக்காலப்பெகுதிகளில் ஐதராப்பொவில் 
இடம் ்பெற்்ற தேர்ேல்களில் வாக்கு பெதிவு வீேம் 
48-68% வடரயாகதவ காைப்பெடடதுடன், வட மசி 
தடானியா உடபெட ஆளும் கடசிகள ேம் நிடல 
கட்ள ேக்க டவத்துக் ் காண்டன. குதராஷியாவில் 
எதிர்க் கடசிகளின் பெகிஷகரிப்பு ஆளும் கடசிக்கு 
ோேகமாக அடமந்ேது. இவவாறு தேர்ேல்களிலும் 
அரசியலிலும் தகாவிட-19 ோக்கம் உள்ளோகதவ 
ஆய்வா்ளர்கள கூறுகி்றார்கள. அந்ே வடகயில் 
இலஙடகயில் இடம்்பெ்ற உள்ள தேர்ேல் எவ 
வடகயான மாற்்றஙகட்ள ்காண்டு வரப்தபொகி 
்றது என மக்கள ஆவலுடன் காத்திருக்கின்்றனர்.

ேனி� வொழ்வியல்  ... த�ொடர்ச்சி...

வடர யில் ேமது தேர்ேல் பிரோரப் பெணியில் முக்கிய 
பெஙகாக மக்கட்ள வாக்களிப்பு ்ேய்ய தூண்டுவது 
முக்கியமானோக உள்ளது.
 அதிக்ளவான வாக்களிப்பு இடம்்பெறுமா 
யின் பிரதிநிதித்துவ இழப்டபெ ேவிர்ப்பெேற்கும் 
வழிவகுக்கும் என்பெதும் மறுப்பெேற்கில்டல. 
எனதவ ேமிழ் மக்கள வாக்களிப்பு வீேத்திடன 
ேமது ்ோகுதிகளில் அதிகரிப்பெேனூடாகதவ ேமக் 
கான சி்றந்ே பிரதிநிதித்துவத்திடன ்பெ்ற வாய்ப் 
பொக அடமயும்.
 இவவா்றான நிடலயில் யாழ். மாவடடத் 
தில் எவவாறு உடகடசி தமாேல்களுக்கு மத்தியில் 
தேர்ேல் பிரோரம் சூடுபிடித்துள்ளதோ அதே 
தபொன்த்ற வன்னி தேர்ேல் ் ோகுதியிலும் உடகடசி 
்வடடுப்பொடுகள அதிகரித்துள்ளது.
 ேமிழ் தேசியக் கூடடடமப்பில் இ்ளம் தவ 
டபொ்ளராக ்டதலாவினால் க்ளமி்றக்கப்பெடட 
தவடபொ்ள்ராருவர் அக் கடசியினால் ஓரஙகட 
டப்பெடுவோக ்ேரிவிக்கப்பெடுகின்்றது. ்ட தலாவி 
ற்கு வன்னி தேர்ேல் ்ோகுதியில் 3 ஆேனஙகள 
கூடடடமப்பிற்குள ஒதுக்கப்பெடட நிடலயில் 
கடசியின் ேடலவரான ் ேல்வம் அடடக்கலோேன், 
முன்னள பொராளுமன்்ற உறுப்பினர் விதனா தோக 
ராேலிஙகம் மற்றும் முன்னாள மாகாைேடபெ உறு 
ப்பினர் ் ே. மயூரன் ஆகிதயார் க்ளமி ்றஙகியுள்ளனர்.
 இதில் மயூரன் இ்ளம் தவடபொ்ளராக உள்ள 
தபொதிலும் அக்கடசியின் பிரோரஙகளில் அவர் 
ஒதுக்கப்பெடடுள்ளோக குற்்றச்ோடடு காைப்பெடுகி 
ன்்றது. அக்கடசியினர் இது விருப்பு வாக்கு தேர்ேல் 
என்்ற முட்றயில் அவவாறுோன் இருக்கும் என 

்ேரிவித்து வருகின்்றனர்.
 எனதவ ேமது கடசிக்குளத்ளதய ஒருவடர 
ஒருவர் வீழ்த்தி தபொடடியிடும் இந்ே தேர்ேல் 
முட்றக்குள ேமிழ் பிரதிநிதித்துவத்திடன எவவாறு 
காப்பெது என்்ற தகளவியும் அதிகமாகதவ காைப்பெ 
டுகின்்றது.
 எனதவ வாக்க்ளார்கள தீர்க்கமானதும் திட 
மானதுமான முடிவிடன எடுக்கும் பெடேத்திதலதய 
இம்முட்ற ேமிழ் மக்கள ேமது இருப்டபெ திடமாக 
டவத்துக் ் காள்ள வழிவடக ் ேய்யும் என்பெது மறு 
ப்பெேற்கில்டல.

மவடபொளர் ப. சத்தியலிங்்கத்தின ்கருத்து
 கடந்ே காலஙகளில் ்பெரமுனவின் பெஙகா 
ளிக்ளாக தேர்ேலில் தபொடடியிடடு ்வற்றி ்பெ்ற 
முடியாேவர்கள ேற்தபொது ோம் ேனி ேமிழ் கடசி 
என்்ற தபொலி முகமூடிடய தபொடடு மக்களிடம் 
வாக்கு தகடகி்றார்கள என வன்னி மாவடட இல 
ஙடக ேமிழரசுக் கடசியின் தவடபொ்ளர் டவத்திய 
கலாநிதி பெ. ேத்தியலிஙகம் ்ேரிவித்ோர்.
வவுனியா அரே விருந்தினர் விடுதியில் இடம்்பெற்்ற 
இட்ளதயார் ேந்திப்பு ஒன்றின் தபொது இவவாறு 
்ேரிவித்ோர்.

தமலும் இது ் ோடர்பொக கருத்து ் ேரிவித்ே தபொது;
 வன்னி தேர்ேல் ் ோகுதி என்பெது முக்கியமா 
னது என்பெடே மக்கள புரிந்து ்காள்ள தவண்டும். 
கடந்ே காலத்தில் ்வற்றிடல சின்னத்திலும் ்வவ 
தவறு சின்னத்திலும் தபொடடியிடடவர்கள ேற் 
தபொது ோஙகள ேமிழர்கள, ோஙகள ேமிழ் கடசி 
யிதல தபொடடியிடுகின்த்றாம், எஙகளுடடய தவட 
பொ்ளர்களும் ேமிழர்ோன் என்கின்்ற பிரச்ோரத்டே 

முன்்னடுத்து ேஙகட்ள ேமிழர்க்ளாக காடடி 
வாக்களியுஙகள என்று தகடகி்றார்கள. அப்பெடி 
தகட பெவர்கள இந்ே ்பொதுஐன ்பெரமுன என்று 
்ோல்லப்பெடுகின்்ற ்மாடடு கடசியினுடடய 
ேதகாேர, ேதகாேரி தவடபொ்ளர்கள அல்லது அந்ே 
கடசிகள ்பொதுஐன ்பெரமுடனயுடடய பெஙகாளி 
கடசிகள அல்லது கூடடாளி கடசிகள. அவர்கள 
ேமிழ் ்பெயர்களில் தகடபெேற்கு காரைம் கடந்ே 
காலஙகளிதல எஙகளுடடய மக்கள அரோஙக 
கடசிக்கு கணிேமான வாக்குகட்ள ்காடுக்கவி 
ல்டல. ஆகதவ அவர்கள ேமிழ் கடசி என்்ற அந்ே 
முகமூடிதயாடு இப்தபொது வந்து மக்கள முன் 
நிற்கி்றார்கள.
 அவர்களுக்கு ்ேரியும் ேஙகளுக்கு ஒரு 
ஆேனம்கூட கிடடக்காது என்று. அவவாறு ்ேரிந் 
தும் ஏன் நிக்கி்றார்கள என்்றால், ேமிழ் பிரதிநிதி 
கட்ள குட்றப்பெோகவும் எஙகளுடடய வாக்கு கட்ள 
சிே்றடிக்கப்பெடதவண்டும் என்பெேற்காகவுதமயா 
கும். இவவாறு சுதயடடேக் குழுக்களிலும் இேர 
கடசிகளிலும் தகடபெவர்கள 15000 ் ோடக்கம் 20000 
வாக்கு கட்ள சிே்றடிப்பொர்கத்ளயானால் ோஙகள 
ேமிழ் பிரதிநிதி ஒருவடர  இழந்து விடுதவாம்.
 வன்னி தேர்ேல் ் ோகுதி என்பெது இப்தபொது 
சிஙக்ள மக்கட்ள ்காண்டு வந்து குடிதயற்றி 
இனப் பெரம்பெடல மாற்றுகின்்ற ஒரு பிரதேேமாக 
அவர்க்ளால் அவோனிக்கப்பெடடு வருகின்்றது. 
எனதவ ோம் சிந்தித்து வாக்களிக்க தவண்டும். 
கூடடடமப்டபெ பெலப்பெடுத்துவேனூடாகதவ ோம் 
எமது இருப்டபெ பெலப்பெடுத்திக் ்காள்ள முடியும் 
என ்ேரிவித்ோர்.

�மிழர்்களுககு ... த�ொடர்ச்சி...

பெடடயணிடய வழிேடத்திய தமஜர் ்ஜனரல் 
ேவீந்திர சில்வாவின் நியமனம் ்ோடர்பில் பிரித் 
ோனியாவும், அேன் அடனத்துலக ேண்பெர்களும் 
ேமது கவடலடய ்வளியிடடிருந்ேன. இந்ே நிய 
மனமானது மனிே உரிடமகள மற்றும் நீதி ்ோட 
ர்பில் சிறீலஙகா அரசின் ேடவடிக்டககள ்ோட 
ர்பொக தகளவிடய எழுப்பியுள்ளது என அதில் 
்ேரிவிக்கப்பெடடுள்ளது.

கல்வியில் பின்ேஙகிய நிடலடய அடடவார்கள. 
எதிர்வரும் காலஙகளில் ஊடச்ேத்துக் குட்றபொடு, 
இடப்்பெயர்வுகள, உைவுத் ேடடுப்பொடு, ்ோற் 
றுதோய்கள என்பெவற்றின் ோக்கம் அதிக்ளவில் 
கைப்பெடுவேற்குரிய ேந்ேர்ப்பெஙகள உள்ளோக 
அது தமலும் ்ேரிவித்துள்ளது.


