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	 க�ொழும்பைத்	தளமொ�க்	க�ொண்ட	அகில	
இலங்�	ஜ்மதூல்	உலொமொ	அ்மப்பிற்கு	சீன	
அரசு	உதவி�்ள	வழஙகியுளளது.
 இநத	 அ்மப்பின்	 த்லவர்	

றிஸ்வ	முப்ரி	இற்கு	இநத	உத	
வி்ை	 சீன	 அதி�ொரி	 ஒருவர்	
வழஙகுவதுகத ொ்ட ர்பை ொன	
பு்�ப்பை்டத்்த	 க�ொழுமபில்	

உளள		சீன	துதர�ம	கவளியிட்டுளளது.	

rpwPyq;fh K];yPk; mikg;Gf;F rPdh cjtp

fpspnehr;rp tshf tpupTiuahsu; 

ahid jhf;fp gyp

	 ைொழப்பைொண	பைல்�்லக்�ழ�	கிளிக�ொச்சி	
வளொ�த்தில்	�்டநத	19	ஆம	தி�தி	�ொட்டு	ைொ்ன	
தொக்கிை	 நி்லயில்,	 பைடு�ொைம்்டநத	 கபைண	
விரிவு்ரைொளர்	சிகிச்்சை	பைலனின்றி	்�ற்று	 (01)	
உயிரிழநதுளளொர்.

		கதொழில்நுட்பை	
பீ ்ட த் தி ன் ,	
கபைொறியிைல்	
ம ற் று ம	
கதொழில்நுட்பை	
பி ரி வி ல்	
� ற் பி க் கு ம	
விரிவு்ரைொள	

ரொன		க�ொழுமபு,		�ளனி	பைகுதி்ைச்	் சைர்நத	�ொைத்ரி	
தில்ருக்ஷி	(32)	வைது்்டை	கபைண	விரிவு்ரைொளர்	
ைொழ.	 ்பைொதனொ	 ்வத்திைசைொ்லயில்	 சிகிச்்சை	
கபைற்்ற	நி்லயில்	் மலதி�	சிகிச்்சைக்�ொ�	க�ொழு	
மபு	 ்தசிை	 ்வத்திைசைொ்லயில்	 அனுமதிக்�ப்	
பைட்டு	அஙகு	உயிரிழநதுளளொர்.
	 தமிழ	மக்�ளின்	�ொணி�்ள	அபை�ரிக்கும	
்�ொக்�த்து்டன்,	அவர்�ளின்	குடியிருப்பு	பைகுதி�	
ளுக்கு	அண்மயில்	கதன்னிலங்�யில்	இருநது	
க�ொணடு	 வரப்பைட்்ட	 ைொ்ன�்ள	 சிறீலங�ொ	
பை்்டயினர்	அண்மயில்	இ்றக்கி	விட்்டது	�ொம	
அறிநத்த.

Nfhtpl;-19 Nehapdhy; 
jpzWk; ,e;jpah

	 தனது	கசைொத்து	விபைரங�்ள	பைகிரங�மொ�	
கவளியிட்டு	 ்வட்பைொளர்�ளின்	 ்�ர்்ம	 கதொ்ட	
ர்பில்	ஒரு	முன்மொதிரிைொன	உதொரணமொ�	கசைைற்	
பைட்டுளளொர்	தமிழ	மக்�ள	் தசிைக்	கூட்்ட	ணியின்	
த்லவர்	திரு	சி.வி.	விக்கி்னஸவரன்.
	 உளளூர்	 வஙகி�ளில்	 4.4	 மில்லிைன்	
ரூபைொய�ளும,	 கவளி�ொட்டு	 வஙகி�ளில்	 9,618	
ஸ்ரலிங	பைவுணஸ�ளும,	1210	அகமரிக்�	க்டல	
ர்�ளும	 உளளது்டன்,	 சைணடிலிப்பைொயில்	 �ொணி	
ஒன்று	 உளளது்டன்,	 க�ொழுமபு	 7இல்	 உளள	
வீட்்்ட	 தனது	 ம�ளுக்கு	 வழஙகியுளளதொ�வும	
அவர்	கதரிவித்துளளொர்.

	 இநத	வொரம	இ்டமகபை்றவுளள	்தர்த்ல	
�ண�ொணிப்பைதற்கு	அ்னத்துல�	் தர்தல்	�ண�ொ	
ணிப்பைொளர்�ள	வருவ்த	க�ொ்ரொ்னொ	்வரஸ	
க�ருக்�டி�்ள	�ொரணம	�ொட்டி	சிறீலங�ொ	அரசு	
தடுத்துளளது.
	 வழ்மைொ�	 சிறீலங�ொவில்	 இ்டம	
கபைறும	்தர்தல்�்ள	�ண�ொணிப்பைதற்கு	ஐ்ரொ	
ப்பிை	 ஒன்றிைம	 மற்றும	 ஆசிை	 �ொடு�்ளச்	
்சைர்நத	 �ண�ொணிப்பைளர்�ள	 அ்ழக்�ப்பைடுவ	
துணடு.
	 சிறீலங�ொ	்தர்தல்	தி்ணக்�ளம	�ண�ொ	

midj;Jyf fz;fhzpg;ghsu;fs; 

mw;w Nju;jy;

	 �ொணி�ள	 அற்்ற	
தமிழ	 மக்�ளின்	 எணணி	
க்்�	 வ்டக்கில்	 அதி�ரி	
த்து	 வருவதொ�வும,	 கிளி	
க�ொச்சி	 மற்றும	 ைொழ.
மொவட்்டங�ளில்	 அதன்	

எணணிக்்�	 36,000	 ்பைர்	 ஆகும	 எனவும	 ைொழ.	
த�வல்�ள	கதரிவித்துளளன.
	 சிறீலங�ொ	 அரசும	 அதன்	 பை்்டயினரும	

தமிழ	மக்�ளின்	 �ொணி�்ள	பைலவநதமொ�	அபை�	
ரித்து	வருவ்த	இதற்�ொன	பிரதொன	�ொரணம	என	
கூ்றப்பைடுகின்்றது.	 தமிழ	 மக்�ளின்	 �ொணி�ளில்	
்மற்க�ொளளப்பைடும	பைலவநத	சிங�ளக்	குடி்ைற்	
்றங�ள,	அத்துமீறி	அ்மக்�ப்பைடும	கபைௌத்த	வி�ொ	
்ர�ள,	பை்்ட	மு�ொம�ள	மூலம	ஆக்கிரமிக்�ப்பைட்	
டுளள	�ொணி�ள	என்பை்வ்ை	தற்்பைொ்தை	க�ரு	
க்�டிக்கு	�ொரணம	என	கதரிவிக்�ப்பைடுகின்்றது.

	 தமிழ	 மக்�ள	 மீது	
்மற்க� ொளளப்பை	
ட் ்ட ் பை ொ ் ர	
பி ர ச் சை ொ ர ம ொ க் கி	
அத்ன	 வொக்கு�	
ளொ�	 மொற்றுவதில்	
சி றீ ல ங � ொ வி ன்	

கதன்னிலங்�	 �ட்சி�ளி்்ட்ை	 �டு்மைொன	
்பைொட்டி	நிலவி	வருகின்்றது.
	 இநத	 நி்லயில்	 2006ஆம	ஆணடு	விடுத	

்லப்	 புலி�ளின்	 தற்க�ொ்லத்	 தொக்குதலில்	
பைடு�ொைங�ளு்டன்	 உயிர்தப்பிை	 சிறீலங�ொவின்	
முன்னொள	இரொணுவத்	 தளபைதி	 சைரத்	 கபைொன்்சை�ொ	
அநத	 தொக்குதலில்	 ்சைதம்்டநத	 தனது	 ்பைர்்ஜொ	
-	 406	 �ொ்ர	 ஊர்வலமொ�	 எடுத்துச்	 கசைன்று	 பிரச்	
சைொரத்்த	்மற்க�ொணடு	வருவதொ�	கதரிவிக்�ப்பை	
டுகின்்றது.	
	 கபைண	தற்க�ொ்லக்	குணடுதொரி்ை	்பைொ	
ன்்ற	உருவப்	கபைொம்மயும	இநத	பிரச்சைொரத்	தில்	
எடுத்துச்	கசைல்லப்பைட்டுளளது.

fpspnehr;rp> aho;. khtl;lq;fspy; 36>000 
kf;fs; fhzpaw;wtu;fs;

njd;dpyq;ifapy; njhlUk; ,dthj gpur;rhuq;fs;

jdJ nrhj;J tpguq;fis 
ntspapl;l ePjpauru; tpf;fpNd];tud;

	 ்�ற்று்டன்	 (01)	 முடிவுற்்ற	 24	 மணி்�	
ரத்தில்	இநதிைொவில்	 57,118	 புதிை	 ்�ொைொளர்�ள	
உறுதிப்பைடுத்தப்பைட்டுளளது்டன்,	 அஙகு	 பைொதிக்	
�ப்	 பைட்்டவர்�ளின்	 எணணிக்்�	 17	 இலட்சைங�	
ளொ�	உைர்நதுளளது.

	 �்டநத	 ஜுன்	
மொதம	 மட்டும	
1 1 இ ல ட் சை ம	
ம க் � ள	
் � ொ யி ன ொ ல்	
பை ொ தி க் � ப் பை ட்	

டிருநதனர்.	சைனிக்கிழ்ம	அஙகு	764	்பைர்	மரணம	
்்டநதுளள	து்டன்,	இ்றநதவர்�ளின்	எண	ணிக்்�	
36,511	 ஆ�	 உைர்நதுளளதொ�	 இநதிைொவின்	 சு�ொ	
தொர	அ்மச்சு	கதரிவித்துளளது.

	 சிறீலங�ொவின்	 கபைொருளொதொரம	 ்�ொவி	
ட்-19	 இன்	 தொக்�த்தொல்	 �டு்மைொ�	 பைொதிக்�ப்	
பைட்டுளள	 நி்லயில்,	 தனது	 கபைொருளொதொர	
வளர்ச்சியின்	 கமொத்த	 உற்பைத்தி	 கதொ்டர்பைொன	
த�வல்�்ள	 கவளியிடுவ்த	 சிறீலங�ொ	 அரசு	
�ொலதொமதப்பைடுத்தியுளளதொ�	 கதரிவிக்�ப்பைடு	
கின்்றது.
	 சிறீலங�ொவின்	கபைருளொதொர	வளர்ச்சி	6.5	
விகிதத்தொல்	 வீழச்சிை்்டயும	 என	 ஆசிை	 அபி	
விருத்தி	கதரிவித்துளள	நி்லயில்,	கபைொ	ருளொதொ	
ரம	 குறித்து	 கவளியி்டப்பைடும	 த�வல்�ள	

nkhj;j cw;gj;jp jfty; 
ntspapLtij jtpu;j;j rpwPyq;fh

	 சிறீலங�ொவில்	ஏற்பைட்டுளள	க�ொ்ரொ்னொ	
்வரசின்	 தொக்�ம	 �ொரணமொ�	 வீழச்சிை்்டநது	
ளள	 கபைொருளொதொரத்தினொல்,	 உணவுப்	 கபைொருட்	
�ளின்	வி்ல�ள	 என்றுமில்லொதவொறு	 அதி�ரித்	
துளளதொ�	கதரிவிக்�ப்பைடுகின்்றது.
	 வொசை்னத்	திரவிைப்	கபைொருட்�ள	மற்றும	
பைொதப்பைடுத்தப்பைட்்ட	 உணவுப்	 கபைருட்�ளின்	
வி்ல�ள	அதி�மொ�	அதி�ரித்துளளது.
	 425	 கிரொம	 த�ரத்தில்	 அ்்டக்�ப்பைட்்ட	
மீன்	 238	 ரூபைொயில்	 இருநது	 282	 ரூபைொைொ�வும,	
்�ொழி	இ்்றச்சி	ஒரு	கி்லொ	 562	ரூபைொயில்	இரு	
நது	 637	 ரூபைொைொ�வும,	 ்தங�ொய	 46	 ரூபைொயில்	

rpwPyq;fhtpy; czTg; nghUl;fspd; 

tpiy mjpfupg;G

 ஸகபையினின்		
மொநில	 மொன	
�ற்்ற்லொனி	
ை ொ வி ன்	
சு த ந தி ர ம	
க த ொ ்ட ர்பில்	
க சை ை ற் பை ொ டு	
�்ள	 ்மற்	

க�ொணடு	 வருபைவர்	 �ளின்	 ்�த்கதொ்ல்பைசி	
�்ள	 இஸ்ரலின்	 என்.எஸ.ஓ	 நிறுவனத்தின்	
உதவியு்டன்	 தைொரிக்�ப்பைட்்ட	 உளவு	 பைொர்க்கும	
சைொதனங�ள	மூலம	ஸகபையின்	அரசு	�ண�ொணித்து	
வருவதொ�	பிரித்தொனிைொ்வ	தள	மொ�க்	க�ொண்ட	
த	�ொர்டிைன்	பைத்திரி்�	கதரிவித்துளளது.

fw;wNyhdpah nraw;ghl;lsu;fis 

fz;fhzpf;Fk; ];ngapd;
க�ொ்ர ொ்னொ	
் வ ர ஸ	
் � ொ ய க் கு	
எ தி ர ொ �	
த டு ப் பூ சி	
்பைொடும	 திட்்ட	
த்்த	எதிர்வரும	
ஒக்்்டொபைர்	 மொ	

தம	மி�ப்	கபைருமள	வில்	 	ஆரமபிக்�வுளளதொ�	
ரஸைொவின்	 சு�ொதரத்து்்ற	அ்மச்சைர்	 மிக�யில்	
முரஸ்�ொ	்�ற்று	(01)	கதரிவித்துளளொர்.
	 தடுப்பூசி	கதொ்டர்பைொன	விபைரத்்த	கவளி	
யி்ட	 மறுத்துளள	 அ்மச்சைர்,	 முதல்	 �ட்்டமொ�	
ஆசிரிைர்�ள	 மற்றும	 ்வத்திைர்�ளுக்கு	 அது	

jLg;G+rpj; jpl;lj;ij xf;Nlhgupy; 
Muk;gpf;fpd;wJ u];ah

	 இநத	வொரம	சிறீலங�ொவில்	இ்டமகபை்றவு	
ளள	கபைொதுத்	்தர்தலொனது	சிறீலங�ொவின்	வரலொ	
ற்றில்	 இ்டமகபைற்்ற	 ்தர்தல்�ளில்	 மி�வும	
கசைலவு	மிக்�	 ்தர்தலொகும	 என	 சிறீலங�ொ	 ்தர்	
தல்	தி்ணக்�ளம	கதரிவித்துளளது.
	 10	 பில்லிைன்	 ரூபைொய�ளுக்குள	 ்தர்தல்	
கசைலவு�்ள	உளள்டக்குவதற்கு	தமது	தி்ணக்�	
மும	 அதி�ொரி�ளும	 �டும	 முைற்சி�்ள	 ்மற்	
க�ொணடு	வருவதொ�	்தர்தல்	ஆ்ணைொளர்	மகி	
நத	்தசைப்பிரிை	கதரிவித்துளளொர்.
	 ்�ொவிட்-19	 கதொற்று்�ொய	 தடுப்பு	 �்ட	
வடிக்்��ள	 �ொரணமொ�்வ	 அதி�ளவொன	 நிதி	
கசைலவொகி	வருவது	இஙகு	குறிப்பி்டத்தக்�து.

rpwPyq;fhtpd; tuyhw;wpy; 
nryTkpf;f Nju;jy;

த�ொடர்ச்சி 10ஆம் பக்கம் த�ொடர்ச்சி 10ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 10ஆம் பக்கம் த�ொடர்ச்சி 10ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 10ஆம் பக்கம் த�ொடர்ச்சி 10ஆம் பக்கம்
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 இலங்கையில் எதிர்வரும் புதன்கிழ்ை இடம்்பெறவுள்ள நாடாளுைன்றத் 
ததரதலில் ்தற்கில் தகைாத்தபொயா ராஜபெக்ா அணியும், ்வடகிழககில் தமிழர 
அணியும் தைது ் பெரும்பொன்்ை்ய தககை்்வபபெதற்கைாகை தபொராடுகின்றன. ஆனால் 
இரண்டுககும் த்வறுபொடுகைள உண்டு. ்தற்கு அணி தனது குடும்பெ அரசியல் 
நலன்கை்்ள கைாககைவும், இனஅழிபபுக குற்றச்ாட்டுககைளில் இருந்து தபபித்துக 
்கைாள்ளவும் தபொராடுகின்றது.
 ஆனால் தமிழர அணி தனது இனவிழுமியஙகை்்ள கைாபபொற்றவும், 
தம்மீது தைற்்கைாள்ளபபெட்ட இன்வழிபபுககைாகை நீதிதகைாரி தைற்்கைாள்ளபபெடவுள்ள 
தபொராட்டஙகைளுககு ்வலுசத்ரககை த்வண்டிய பிரதிநிதிகை்்ள ததடியும் தபொராடுகி 
ன்றது. 225 உறுபபினரகை்்ள ்கைாண்ட சிறீலஙகைா நாடாளுைன்றத்தில் ஏறத்தா்ள 
14 ்தாடககைம் 16 உறுபபினரகை்்ளக ்கைாண்ட ஒரு அணி எத்னயும் 
்ாதிககை முடியாது என்பெ்த தமிழ் இனம் அறிந்த தபொதும், எைது இனத்திற்கு 
எதிராகை தைற்்கைாள்ளபபெட்ட ஒடுககுமு்றகை்்ள நாம் அ்னத்துலகை ்மூகைத்திடம் 
எடுத்துககூற எைககைான பிரதிநிதிகைள தத்்வ.
 தபொரின் பின்னர இரண்டு தட்்வகைள தமிழ்த் ததசியக கூட்ட்ைபபுககு 
ைககைள தைது ஆ்ை்ய ்வழஙகிய தபொதும், அ்வரகைள அத்ன புறம் தளளியது 
எைது இனத்தின் விடுத்லபதபொ்ர பெல ைடஙகு பின்தளளியுள்ளதாகை ைககைள 
உைரகின்றனர.
 தற்தபொ்தய ததரதலில் தமிழ் கைட்சிகைள ஒரு கூட்டணி்ய அ்ைககை 
முடியாதது பின்ன்ட்வாகை இருந்ததபொதும், கை்ளமிறஙகியுள்ள மூன்று தமிழ் 
கைட்சிகைளில் பெல உறுபபினரகைள ததசிய சிந்த்னயுள்ள்வரகை்ளாகை இருபபெது குறிபபி 
டத்தககைது.
 தமிழ் ைககைளின் தன்னாட்சி உரி்ை்ய சிறீலஙகைா அரசின் உள்ளடகைப 
்பொறிமு்ற ஊடாகை ்பெறமுடியாது என நம்பும் இரு கைட்சிகை்ளான தமிழ்த் ததசிய 
ைககைள கூட்டணியும், தமிழ்த் ததசிய ைககைள முன்னணியும் தன்னாட்சி உரி்ைகை்்ள 
்பெறு்வதற்கைான ்வழிகை்ளாகை புலம்்பெயர தமிழ் ்மூகைத்துடன் இ்ைந்து இயஙகி, 
அ்னத்துலகை ்மூகைத்தின் ஆதரவுகை்்ள ்பெறும் திட்டத்்தயும், சிறீலஙகைா 
அரசின் இனபபெடு்கைா்லககைான நீதி தகைாரல் மூலம் எைது இனத்தின் ததசிய 
உரி்ைகை்்ள கைாபபொற்றும் திட்டஙகை்்ளயும் தைது ததரதல் விஞ்ாபெனத்தில் 
முன்்்வத்துள்ளன.
 அதா்வது எது ந்டமு்றச ் ாத்தியதைா அத்ன தநாககி அ்வரகைள தைது 
நி்லபபொட்்ட ்வகுத்துள்ளனர. ஆனால் தமிழ்த் ததசியக கூட்ட்ைபபின் ததரதல் 
அறிக்கையானது 1977 ஆம் ஆண்டு தமிழரசுக கைட்சி முன்்்வத்த ததரதல் 
அறிக்கையில் சில ைாற்றஙகை்்ள ்கைாண்டதாகைத்வ முன்்்வககைபபெட்டுள்ளது.
 அதா்வது ஒருஙகி்ைந்த இலங்கைககுள சுயாட்சி உரி்ைகை்்ள 
்வடககு கிழககு இ்ைந்த தாயகைப பெகுதிகை்்ள உள்ளடககி ்பெறு்வது என்பெது 
அ்வரகைளின் ் கைாள்கையாகை பெல பெத்து ஆண்டுகை்ளாகை உள்ளது. முபபெது ்வருடஙகை 
ளுககு தைல் இடம்்பெற்ற தபொரில் ஏற்பெட்ட ைாற்றஙகைள அதன் மூலம் எைது 
விடுத்லப தபொ்ர நகைரத்து்வதற்கைாகை எைககு கி்டத்த ்ந்தரபபெஙகைளுககு 
ஏற்ற்வாறு அ்வரகைள தைது ்கைாள்கைகை்்ள ைாற்ற மு்னயவில்்ல. எனத்வ 
தான் ‘இனபபெடு்கைா்ல’ என்ற ்வாரத்்த்ய அ்வரகைள தவிரத்துள்ளனர.
 1977 ஆம் ஆண்டுககும் தற்தபொது உள்ள நி்லககும் அதிகை த்வறுபொடு 
கைள உள்ளது, இந்திய இலங்கை உடன்பொட்டில் ்கைாண்டு்வரபபெட்ட ்வடககு 
கிழககு ைாகைாைஙகைளின் இ்ைப்பெ சிறீலஙகைா அரசு 2006 ஆம் ஆண்டு 
இல்லாது ்்ய்துள்ளது. அது ைட்டுைல்லாது, சிறீலஙகைா அரசின் திட்டமிட்ட 
சிஙகை்ள குடிதயற்றஙகைளின் மூலம் கிழககு ைாகைாைத்தில் 60 விகித ைககைள 
தமிழர அல்லாததராகை ைாற்றம் அ்டந்துள்ளது.
 எனத்வ தற்தபொதுள்ள நி்லயில் நாம் ஒரு ததசிய இனம் என்ற பெதத்்த 
்வலியுறுத்து்வது, எம்மீது தைற்்கைாள்ளபபெட்ட இனஅழிபபுககைான நீதி தகைாரு்வது 
ஆகிய்வற்றின் ஊடாகைத்வ சிறீலஙகைாவின் ஒற்்றயாட்சிககுள இ்ைந்து 
்வாழமுடியாத ஒரு இனம் என்ற கைருத்்த அ்னத்துலகை ்மூகைத்தில் ்வலு்வாகை 
நாம் முன்்்வககை முடியும்.
 அத்ன தைற்்கைாள்ளககூடிய்வரகைளுககு அல்லது இந்த ் கைாள்கையின் 
நிமிரத்தம் ஒருஙகி்ைந்து ்்யற்பெடுபெ்வரகைளுககு கைட்சி தபெதம் கைடந்து நாம் 
்வாககைளிககை த்வண்டும். எனத்வ ைாறி்வரும் சூழ்நி்லகைளுககு ஏற்பெ நாம் 
முடி்்வடுபபெதுடன், ைககை்்ள ்தாடரந்து ஏைாற்றும் கைட்சிகை்்ள புறககைணியுஙகைள. 
தாயகைத்து ைககைளிற்கு உறுது்ையாகை நின்று அ்வரகைளின் முடி்்வடுககும் 
பெககு்வதற்திற்கு ்வலுச த்ரககை த்வண்டிய கை்ட்ைய புலம்்பெயர தமிழ் ்மூகைம் 
ஆற்ற த்வண்டும்.

- Mrphpah;

	 எதிர்வரும	 2020	 ஓ�ஸட்	 05ஆம	 �ொள	 இலங்�யில்	 இ்டமகபை்றவுளள	
கபைொதுத்	 ்தர்தலொனது	 தமிழ	 மக்�ளின்	 அரசிைல்	 அபிலொ்சை�்ள	 கபைறுவதற்�ொன	
ஒரு	 வழிைல்ல	 என்பை்த	 தமிழ	 இனம	 �ன்கு	 பைட்்டறிநதுளளது.	 என்று்ம	 மொ்றொத	
கபைருமபைொன்்ம	 சிங�ள	 உறுப்பினர்�்ளக்	 க�ொண்ட	 �ொ்டொளுமன்்றத்தில்	 தமிழ	
இனத்தின்	உரி்மக்	குரல்�ள	பு்றக்�ணிக்�ப்பைட்்ட்த	வரலொறு.	தமிழர்	தொை�	பைகுதி	
�்ள	 விழுஙகி	 மக்�்ள	 இனப்பைடுக�ொ்ல	 கசையத	 அரசு,	 தற்்பைொது	 தமிழ	 இனத்	
தின்	கதொன்்மக்�ொன	அ்்டைொளங�்ள	அழிப்பைதனூ்டொ�	வரலொற்்்ற	மொற்றி	இன	
வழிப்்பை	வலி்மப்பைடுத்த	முைல்கி்றது.
	 இலங்�யில்	 இன்று	 தமிழ	 ்தசிை	 இனம	 உளள�த்	 தன்னொட்சி	 உரி்ம	
்ைப்	 பைைன்பைடுத்தி	 சைன�ொை�	 வழியில்	 உரி்ம�்ள	 நி்லநிறுத்த	 முடிைொமல்	
தடுக்�ப்பைட்டுளளது.	 என்வ	 எமமினத்தின்	 கவளிை�த்	 தன்னொட்சி	 உரி்ம்ை	
பைைன்பைடுத்தி	 சைர்வ்தசை	 �ொடு�ளினதும,	 அ்மப்புக்�ளினதும	 ஆதரவு்டன்	 தமிழ	
்தசிை	 இனத்தின்	 உரி்ம�்ள	 நி்ல	 �ொட்டுவது்டன்,	 வலிநது	 �ொணொமல்	
ஆக்�ப்பைட்்்டொருக்�ொன	 நீதி்ையும,	 யுத்தக்	 குற்்றச்	 கசைைல்�ள	மற்றும	இனவழிப்பு	
ஆகிைவற்றுக்�ொன	 நீதி்ையும	 கபைறுவ்த	 இன்று	 எமமினத்தின்	 முன்	 உளள	 ஒ்ர	
வழிைொகும.
	 இதற்�ொ�	 �ொம	 இநத	 ்தர்தலிலும	 தமிழ	 இனத்திற்�ொன	 பிரதிநிதி�்ள	
கபைருமபைொன்்மைொ�	 கதரிவு	 கசையை	 ்வணடிை	 நி்லயில்	 உள்ளொம.	 ஏகன	
னில்	 அ்னத்துல�	 நிைமங�ளின்	 பைடி	 சிங�ள	 கபைௌத்த	 ்பைரினவொதத்தின்	 அ்டக்கு	
மு்்ற�்ளயும,	எமது	இனத்தின்	உரி்ம�்ளயும,	இலங்�	அரசிைல்	சைொசைனத்தின்	
பு்றக்�ணிப்பு�்ளயும,	தமிழினத்தின்	மீதொன	இனவழிப்்பையும	அ்னத்துல�	சைமூ�	
த்தி்டம	க�ொணடு	கசைல்வதற்கு	சைன�ொை�	கபைொறிமு்்றக்கூ்டொ�	கதரிவு	கசையைப்பைட்்ட	
பிரதிநிதி�ள	 ்த்வப்பைடுகின்்றனர்.	 இதற்கு	 தொை�ம,	 தமிழ�ம,	 புலமகபைைர்	
சைமூ�ம	ஆகிைவற்றில்	வொழும	அ்னத்து	தமிழ	மக்	 �்ளயும	ஒன்றி்ணத்து,	 ஈழத்	
தமிழினத்தின்	உரி்ம�்ள	கவன்க்றடுக்கும	மு்னப்புளளவர்	�ள	எமக்குத்	் த்வ.
	 தற்்பைொ்தை	நி்லயில்	இலங்�	அரசு	திட்்டமிட்டு	தமிழர்�ளின்	வொக்கு	
பைலத்்த	சி்தத்து	தமிழ	்தசிை	�ட்சி�ளின்	பிரதிநிதித்துவத்்த	கு்்றக்�	பைல	இன	
வொத,	மதவொத,	மற்றும	அரசை	சைொர்பு	உதிரி	்வட்பைொளர்�்ள	தொை�ப்	பைகுதி�ளில்	�ளமி	
்றக்கியுளளது.	 க�ொள்�ைளவில்	 தமிழ	 ்தசிை	 இனத்தின்	இருப்்பை	 வலியுறுத்தும	
மூன்று	அரசிைல்	�ட்சி�ள	உளள்பைொதும,	அதில்	தமிழத்	் தசிைக்	கூட்்ட்மப்பு	�்டநத	
�ொல	�்டவடிக்்��ள	மூலம	அதன்	மீதொன	மக்�ளின்	�மபிக்்�்ை	இழநதுளளது.
	 ஆயுதப்	 ்பைொர்	 கமௌனிப்பின்	பின்னர்	 தமிழத்	 ்தசிைக்	கூட்்ட்மப்பு	இரு	
த்ட்வ�ள	 கதரிவு	 கசையபைட்்ட	 ்பைொதும,	 அவர்�ளொல்	 தமிழ	 மக்�ளின்	 அரசிைல்	
அபிலொ்சை�்ள	மட்டுமல்லொது,	அவர்�ளின்	அடிப்பை்்டத்	் த்வ�்ளக்	கூ்ட	பூர்த்தி	
கசையை	முடிைவில்்ல.	மொ்றொ�	 தமிழத்	்தசிைக்	கூட்்ட்மப்பைொனது	 தனக்கு	மக்�ள	
இட்்ட	ஆ்ண்ை	ம்றநது	ஐ.�ொ	சை்பையில்	கி்்டத்த	சைநதர்ப்பைத்்தயும	இலங்�	அரசு	
க்கு	சைொர்பைொ�	மொற்றிை	வரலொற்றுத்	தவ்்ற	கசையதிருநதது.
	 தொை�த்தில்	 இ்டமகபைறும	 நில	 ஆக்கிரமிப்்பை்ைொ,	 கபைௌத்த	 சிங�ள	
மைமொக்�்ல்ைொ,	சைமூ�ச்	சீரழிவு�்ள்ைொ	இட்டு	தமிழ	மக்�ளின்	பிரதிநிதி�ள	என	
தம்ம	அ்்டைொளப்பைடுத்தி	�ொ்டொளுமன்்றம	கசைன்்்றொர்	அக்�்்ற	�ொட்்டவில்	்ல.	
இனப்பைடுக�ொ்லயின்	உயிர்ப்புளள	ஆதொரமொ�	விளஙகும	வலிநது	�ொணொமலொக்�ப்பை	
ட்்்டொருக்�ொன	 நீதி்ை	 கபைற்றுக்	 க�ொடுக்�	 இமமிைளவும	 முைலவில்்ல.	 தமிழ	
அரசிைல்	்�தி�ளின்	விடுத்ல	கதொ்டர்பைொ�	எநதவித	ஆக்�பூர்வமொன	முைற்சி�்ள	
யும	்மற்க�ொளளவில்்ல.
	 ஆனொலும	சிங�ள,	இஸலொமிை	மக்�ள	வொழும	தமிழர்	பைகுதி�ளிலும	தமிழ	
மக்�ளின்	 பிரதிநிதித்துவத்்த	 தக்�்வப்பைதற்�ொன	 மூ்லொபைொைங�்ள	 வகுக்�	
்வணடிை	்த்வ	ஒன்றும	எமக்குணடு.	 என்வ	தொன்	இநத	 ்தர்தலில்	 �ொம	 �ட்சி	
்பைதம	 பைொரொது,	 தமிழ்தசிைத்தின்பைொல்	 ஈடுபைொடு	 க�ொணடுளள	 ்வட்பைொளர்�	 ்ள	
்�ொக்கி	எமது	வொக்கு�்ள	அளிக்�	்வணடும.	எநத	�ட்சியில்	இருநது	தமிழ்தசிைத்	
திற்கு	ஆதரவொனவர்�ள	 கதரிவு	 கசையைப்பைடும	 ்பைொதும,	 தமிழ	இனத்தின்	 ்தசிைப்	
பிரச்சி்னயில்	அவர்�ள	அ்னவரும	ஒருங்�	நின்று	குரல்	க�ொடுக்கும	 த்�்ம	
யுளளவர்�ளொ�	இருக்�	்வணடும.
	 என்வ	தமிழ	்தசிை	்�ொட்பைொடு�்ள	உதொசீனம	கசையது,	 தமிழ	மக்�ளின்	
அபிலொ்சை�்ள	பு்றநதளளிை	 தரப்பு�்ள	இநத	 ்தர்தலில்	 தமிழ	மக்�ள	நிரொ�ரிப்	
பைதன்	மூலம	வரலொற்றில்	ம்றக்�ப்பை்ட	முடிைொத	பைொ்டகமொன்்்ற	பு�ட்்ட	முடியும.	தமது	
பைகுதி�ளில்	உளள	்வட்பைொளர்�ளில்	தமிழ	இனத்தின்	விழுமிைங�்ள	கசைொல்லிலும	
கசைைலிலும	�ொப்பைொற்றும	்வட்பைொளர்�்ள	கதரிவு	கசையை	்வணடும,
	 �ொம	வொக்கு�்ள	தவ்றொது	பைைன்பைடுத்த	் வணடும.	அத்ன	�ொம	பைைன்பைடுத்த	
தவறும்பைொது,	எமக்கு	எதிரொன	சைக்தி�ள	கு்்றநத	வொக்கு�ளு்டன்	கவற்றி	கபைறுவ்த	
தடுக்�	முடிைொது.	என்வ	எமது	வொக்கு�்ள	தவ்றொது	பைைன்பைடுத்துவது்டன்,	மூன்று	
விருப்பு	 வொக்கு�்ளயும	 பைைன்பைடுத்தி	 இனத்தின்	 விடுத்லக்கு	 வலுச்்சைர்க்கும	
உறுப்பினர்�்ள	கதரிவு	கசையயும	்தசிைக்	�்ட்ம்ை	நி்்ற்வற்்ற	்வணடும	என	
அ்னத்துல�	ஈழத்தமிழர்	உரி்ம	்மைம	அன்புரி்மயு்டன்	்வணடி	நிற்கின்்றது.

நிர்்ொ்கம்.
30. 07. 2020

அனைத்துல்க ஈழத்�மிழர் உரினை னையம்.
www.internationalcentreforeelamtamilsright.com

                   e- mail: info@ilakku.org
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எதிர்வரும	கபைொதுத்	்தர்தலில்	�ொம	�்ஜநதிர	
குமொரின்	 �ட்சி்ை	 ஆதரிக்கின்்்றொம.	 எனி	

னும	 ்பைொரொட்்டத்்த	 அரசிைல்	 மைப்பைடுத்தவி	
ல்்ல	என்று	வவுனிைொவில்	கதொ்டர்	்பைொரொ	ட்்டம	
்மற்க�ொளளும	�ொணொமல்	்பைொன	உ்றவினர்�ளின்	
இ்ணப்பைொளர்	்�ொ.ரொஜ்குமொர்	கதரிவித்தொர்.
 

வவுனிைொவில்	்�ற்்்றை	தினம	அவர்�ளொல்	முன்	
கனடுக்�ப்பைட்்ட	ஆர்ப்பைொட்்டத்தின்	பின்னர்	ஊ்ட�	
ங�ளுக்கு	�ருத்து	கதரிவிக்கும்பைொ்த	அவர்	இவ்	
வொறு	கதரிவித்தொர்.
	 �ொணொமல்	 ஆக்�ப்பைட்்ட	 தமிழர்�்ளக்	
�ணடு	 பிடிப்பைதற்�ொன	 கதொ்டர்ச்சிைொன	 ்பைொரொட்	
்டம	 இன்று	 1261வது	 �ொளொ�	 கதொ்டர்கி்றது.	 இநத	
�ொளில்,	�ொங�ள	எதிர்வரும	்தர்தலில்	பைொர்்வைொ	
ளர்�ளொ�	இருக்�	முடிைொது.
	 எங�ள	 அரசிைலில்	 ஆ�ஸட்	 5	 ்தர்தலில்	
எதுவும	�்டக்�ட்டும	என்றும	பைொர்த்துக்	க�ொணடிரு	
க்�	வி்ட	முடிைொது.	�ொணொமல்	ஆக்�ப்பைட்்ட	எங�ள	
தமிழர்�்ளக்	�ணடு	பிடிப்பைது	ஒரு	அரசிைல்	விவ	
�ொரம.	அ்த	தமிழ	்தசிை	க�ொள்�	உளள	அரசி	
ைல்வொதி�ளொல்	தொன்	தீர்க்�	முடியும.

	 இது	 சைர்வ்தசை	 த்லயீட்டின்	 மூலம	 தொன்	
தீர்க்�	முடியும.	�்டநத	11	ஆணடு�ளில்,	இது	தமிழத்	
்தசிைக்	 கூட்்ட்மப்பைொல்	 ்தொல்வியுற்்றது.	 �ொம	
த்ல்ம்ை	மொற்்ற	்வணடிை	்�ரம	இது.
	 எங�ளுக்கு	 இப்்பைொது	 இரணடு	 மொற்றுத்	
த்லம�ள	 உளளன.	 ஒருவர்	 �்ஜநதிரகுமொர்	
கபைொன்னமபைலம	 மற்றும	 முன்னொள	 முதல்வர்	
விக்்னஸவரன்.
	 �்ஜநதிரகுமொரின்	 த்ல்ம்ைப்	 பைொர்	
க்கும	 ்பைொது,	 அவர்	 �ட்சியில்	 மூன்று	 இளம	
வழக்�றிஞர்�ள,	 அவர்�ள	 அதி�	ஆற்்றல்	 க�ொண	
்டவர்�ள,	 மி�வும	 க�கிழக்	 கூடிைவர்,	 சைர்வ்தசை	
அரசிைல்	மற்றும	ஐ.�ொ.	�்்டமு்்ற�ளில்	மி�வும	
அறிவுளளவர்�ள.
	 அவர்�்ள	வொங�	முடிைொது,	அவர்�ள	மி�	
வும	்�ர்்மைொனவர்�ள.	அவர்�்ள	நீதிமன்்றத்தி	
லும	பிரச்சைொரங�ளிலும	�ொங�ள	பைொர்க்கும	்பைொது,	
அவர்�ள	�ல்ல	விவொதக்�ொரர்�ள	என்று	கதரிகி்றது.
	 என்வ,	 தமிழர்�ளின்	 அரசிைல்	 விருப்பை	
த்்த	 தீர்மொனிக்�	 கபைொது	 வொக்க�டுப்புக்குக்கும	
சைர்வ்தசை	விசைொர்ணக்கும	ைொ்ரயும	ஒப்புக்	க�ொள	
ளக்	 கூடிை	 விவொதத்்த	 முன்	 ்வக்�	 ஆற்்றல்	
க�ொண்டவர்�ள.
	 அவர்�ள	 தமிழ	 ்தசிைவொதி�ள,	 அவர்�ள	
சிறீலங�ொ	 இனப்பைடுக�ொ்லக்கு	 சைர்வ்தசை	 விசைொ	
ர்ண	்வணடும	என்பைவர்�ள,	தமிழர்�ள	தங�ள	
அரசிைல்	எதிர்�ொலத்திற்�ொ�	என்ன	விருமபுகி்றொர்	
�ள	 என்பை்தக்	 �ண்டறிை	 வொக்க�டுப்பு	 �்டத்து	
்வணடும	என்பைவர்�ள.
	 அவர்�ள	 தமிழ	 தொை�த்தில்	 கபைொருளொதொர	
வளர்ச்சிக்�ொ�	 பைல	 திட்்டம	 க�ொணடுளளவர்�ள	
அ்தச்	 கசையை	 தமிழ	 புலமகபைைர்ந்தொர்	 வளங�	
்ளக்	 க�ொணடு	 வருவதொ�	 அவர்�ள	 உறுதிைளி	
க்கி்றொர்�ள.	அவர்�ள	எம.பி.க்�ளொ�	வநதொல்,	அவர்	
�ள	 வருமொனத்தில்	 ஒரு	 பைகுதி்ை	 தமிழர்�ளுக்கு	
�ன்க�ொ்்டைொ�	வழங�	விருமபுகி்றொர்�ள.

	 அவர்�ள	 இலங்�யு்டன்	 ்பைசை	 விருமபை	
வில்்ல,	 ஆனொல்	 அகமரிக்�ொ	 அல்லது	 இநதிைொ	
மதிப்பீட்்டொளர்�ளொ�	 வநதொல்,	 இநத	 வல்லரசு	
�ளுக்கு	 முன்னொல்	 இலங்�யு்டன்	 ்பைசுவ்த	
அவர்�ள	�ருத்தில்	க�ொளளலொம	என்கி்றொர்�ள.
	 பைொது�ொப்பைொன	 மற்றும	 பைொது�ொக்�ப்பைட்்ட	
தொை�த்திற்�ொ�	 தமிழ	 தொை�த்தில்	 உளள	 வளங	
�்ள	பைகிர்நது	க�ொளள	அகமரிக்�ொ	அல்லது	இநதி	
ைொவு்டன்	்பைரம	்பைசை	அவர்�ள	தைொரொ�	உளளனர்.	
என்வ	 �்ஜநதிரகுமொரின்	 �ட்சி்ை	 ஆதரிக்�	
விருமபுகி்்றொம.	 ஆ�்வ	 ஆ�ஸட்	 5	 ஆம	 தி�தி	
்சைக்கிளுக்கு	 வொக்�ளிக்�வும.	 தமிழ	 ்தசிைத்்த	
பைொது�ொக்�வும		என்்றொர்.
	 இ்த்வ்ள	குறித்த	்பைொரொட்்டத்தில்	அர	
சிைல்	�லப்பு	ஏற்பைட்டுளளதொ	என்று	ஊ்ட�	விைலொ	
ளர்�ள	் �ட்்ட	் �ளவிக்கு	அரசிைல்	�லப்பு	எதுவும	
இல்்ல	 ்சைக்கிள	 சின்னத்தில்	 ்பைொட்டியிடுபைவர்	
�ள	 �ொம	 எதிர்பைொர்க்கும	கபைொறிமு்்றயில்	கசைல்வ	
தொல்	அவர்�்ள	ஆதரிக்கின்்்றொமஎன்்றொர்.
	 கவளிப்பை்்டைொ�	 இவ்வொ்றொன	 பைதொ்த	
�்ள	 �ொட்சிப்பைடுத்தி	 ்பைொரொட்்டத்்த	 ்மற்	
க�ொளவது	 தொயமொர்�ளது	 ்பைொரொட்்டத்்த	
க�ொச்்சைப்பைடுத்துவது்பைொல	 இல்்லைொ	 என்று	
்�ட்்டதற்கு.	 ஒரு	 க�ொச்்சைப்பைடுத்தலும	 இல்்ல	
இத்த்ன	�ொட்�ள	்பைொரொட்்டத்்த	்மற்	க�ொணடு	
ள்ளொம.	 எங�ள	 கதொ்டர்பைொன	 வி்டைங�்ள	
ைொர்	 முன்கனடுக்கின்்றொர்�்ளொ	 அது	 கதொ்டர்பைொ�	
ஆரொயநத	 பின்ன்ர	 இநத	 முடிவி்ன	 எடுத்துள	
்ளொம	என்்றொர்.
	 �ொணொமல்	 ்பைொ்னொர்	 ்பைொரட்்டம	 ்மற்	
க�ொளளும	பைநத்ல	அரசிைல்	்ம்்டைொ�	பைொவிக்	
கின்றீர்�ளொ	 என்று்�ட்்டதற்கு.	 அப்பைடி	 எதுவும	
இல்்ல.	இலங்�	பிரச்சை்னைொ�	இத்ன	்வத்	
திருக்�	 நி்னப்பைவர்�்ள	 அப்பைடி	 கதரிவிக்கின்	
்றனர்	என்்றொர்.
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மு	ன்னொள	 பைொரொளுமன்்ற	 உறுப்பினர்�்ள	
இத்	 ்தர்தலில்	 கதரிவு	 கசையவ்த	 பு்றக்		

�ணித்து,	 தமிழத்	 ்தசிைத்தின்பைொல்	 க�ொள்�	
பைற்றுறுதியுளள	 புதிைவர்�்ள	 பைொரொளுமன்்றம	
அனுப்புவதன்	மூல்ம	�ொம	எமது	க�ொள்��்ள	
அ்்டை	முடியும	என	2020	கபைொதுத்	்தர்தல்	கதொ்ட	
ர்பைொ�	வலிநது	�ொணொமலொக்�ப்பைட்்டவர்�ளின்	உ்ற	
வினர்�ள	 இன்று	 (02)	 கவளியிட்்ட	 அறிக்்�யில்	
கதரிவித்துளளனர்.	

அதில்	்மலும	கதரிவிக்�ப்பைட்டுளளதொவது.
 
அனபொை உறவு்களே!
	 இன்னும	மூன்று	�ொட்�ளில்	இலங்�யில்	

பைொரொளுமன்்ற	 உறுப்பினர்�்ளத்	 கதரிவு	 கசையவ	
தற்�ொன	கபைொதுத்	்தர்தல்	�்்டகபை்ற	உளளது.
	 �ொங�ள	 வலிநது	 �ொனொமல்	 ஆக்�ப்பைட்்ட	
எமது	 உ்றவு�்ளத்	 ்தடி	 11	 வரு்டங�ளுக்கும	
்மலொ�	 அ்லநது	 திரிநதும,	 ்பைொரொடியும	 மனம	
்சைொர்வ்்டநது,	 விரக்தி	 நி்லயில்	 உள்ளொம.	
அதற்குக்	 �ொரணம	 என்ன?	 எமது	 �ொணொமல்	 ஆக்	
�ப்பைட்்ட	 உ்றவு�ளுக்கு	 என்ன	 �்டநதது	 என்பை்த	
அறிை	 முடிைவில்்ல.	 எமது	 �ொணி�ள	 விடுவிக்	
�ப்பை்டவில்்ல.	இரொணுவம,	அரசைபுலனொயவொளர்	
�ள	எமது	இைல்பு	வொழ	் வ	சீர்கு	் லக்கின்்றொர்�ள.	
இரொணுவ	ஆக்கிரமிப்பு	அதி�ரித்்த	கசைல்கின்்றது.	
புதிது	புதிதொ�	வி�ொ்ர�ள	மு்ளக்கின்்றன.	 ம�ொ	
வலி	அபிவிருத்தி,	கதொல்கபைொருள	பிர்தசைம,	புனித	
பிர்தசைம	 ்பைொன்்ற	 சைொட்டு�ள	 கூறி	 திட்்டமிட்்ட	
சிங�ளக்	குடி்ைற்்றம	�்டந்தறுகி்றது.	எமது	இள	
ஞசைநததியினர்	 திட்்டமிட்டு	 ்பைொ்தக்கும	 மதுவு	
க்கும	 அடி்மைொக்�ப்பைடுகின்்றனர்.	 எமது	 தொை�	
பிர்தசைத்தில்	 இளஞ	 சைமுதொைத்தின்	 �ல்வி	 திட்்ட	
மி்ட	வ்�யில்	பின்தஙகிை	நி்லக்கு	தளளப்	பைடுள	
ளது.	எமது	வரலொறு,	பைணபைொடு,	�்ல,	�லொச்சைொரம	
திரிபுபைடுத்தப்பைட்டும,	மழுங�டிக்�ப்பைட்டும	ம்றக்	
�டிப்பிக்�ப்பைடுகி்றது.
	 இநத	 அவல	 நி்ல	 கதொ்டர	 ்வணடுமொ?	
அல்லது	இதற்கு	முற்றுப்புளளி	் வக்�	் வணடுமொ?	
என்பை்த	 �ொமதொன்	 தீர்மொனிக்�	 ்வணடும.	
ஆம	 உ்றவு�்ள!	 இநதளவு	 வி்டைங�ளும	 �்்ட	

கபைறுவதற்கு	ம்்றமு�மொ�வும,	கவளிப்பை்்டைொ	
�வும,	 தமது	 ஆதர்வக்	 க�ொடுத்த	 �ொம	 கதரிவு	
கசையத	 முன்னொள	 பைொரொளுமன்்ற	 உறுப்பினர்�்ள	
இத்	 ்தர்தலில்	 கதரிவு	 கசையவ்த	 பு்றக்�ணித்து,	
தமிழத்	 ்தசிைத்தின்பைொல்	 க�ொள்�	 பைற்றுறுதி	
யுளள	 புதிைவர்�்ள	 பைொரொளுமன்்றம	 அனுப்புவ	
தன்	 மூலம	 ்ம்ல	 குறிப்பிட்்டவர்�்ள	 பு்றந	
தளளு்வொம.	 அப்்பைொதுதொன்	 புதிைவர்�ளுக்கும	
ஒரு	 பைைம	 வரும	 தொம	 மக்�ளின்	 அபிலொ்சை�ளு	
க்�ொ�	 உ்ழக்�ொவிடின்	 தூக்கி	 எறிைப்பைட்டு	 விடு	
்வொம	 என்று.	 �்டநத	 ்தர்தலில்	 தமிழ	 ்தசிைக்	
கூட்்ட்மப்்பை	பைலத்த	எதிர்பைொர்ப்பு்டன்	அனுப்பி	
்வத்்தொம.	அவர்�ள	சைொதித்தது	என்ன?	க�ொஞசைம	
எஞசியிருநத	எமது	உரி்ம�்ளயும	கூ்ட	சிங�ள	
த்துக்கு	அ்டகு	்வத்து	தங�ள	வசைதி�்ளப்	கபைருக்	
கிக்	 க�ொண்டதுதொன்	மிச்சைம.	 �ொவற்குழியில்	 புத்த	
வி�ொ்ர	 �ட்டுவதற்கு	 வசைதிைொ�	 ஏற்�ன்வ	 நீதி	
மன்்றத்தொல்	 ்பைொ்டப்பைட்்ட	 த்்டயுத்தர்வ	 மீளப்	
கபைற்று	வழி	சை்மத்துக்	க�ொடுத்தொர்�ள.	வவுனிைொ	
வ்டக்கில்	 சிங�ள	 குடி்ைற்்றங�ளில்	 குடி்ைறிை	
சிங�ளவர்�ளுக்கு	 �ொணி	 உறுதி	 வழஙகும	 அரசை	
நி�ழவில்	 முணடிைடித்துக்	 க�ொணடு	 பைஙகுபைற்றி	
எமது	�ொணி�்ள	தொ்ரவொர்த்துக்	க�ொடுத்தொர்�ள.	
இவ்வொறு	 நி்்றை்வ	 தமிழின	 து்ரொ�ங�்ள	
அடுக்கிக்	க�ொண்்ட	்பைொ�லொம.
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	 தமிழ	�ட்சி�ளின்	நி்ல	விரக்தி	தரு	வதொ�	
இருநதலும	 தமிழ	 மக்�ளொகிை	 �ொம	 ்தர்தலில்	
ஆர்வம	 �ொட்்டொமல்	 ஒதுஙகிவி்டக்	 கூ்டொது	 என்	
பை்த	 �ொம	 கதளிவொ�	 வலியுறுத்த	 விருமபுகின்	
்்றொம	என	ைொழ	பைல்�்லக்�ழ�	மொணவர்	ஒன்றி	
ைம	கதரிவித்துளளது

அவ் அறிகன்கயின முககிய விபரங்கள் கீழ்ரு 
ைொறு:
	 ்பைொர்	 கமௌனிப்பின்	 பின்	 எம	 மக்�ளின்	
சுைொதிபைத்திைத்துக்�ொன	்பைொரொட்்டத்்த	அரசிைல்	
ரீதிைொ�	முன்	 எடுக்�	 ்வணடும.	 இன	அழிப்புக்	
�ொன	 கபைொறுப்புக்	 கூ்றலுக்கு	 இலங்�	 அர்சை	
சைர்வ்தசை	ரீதிைொ�	உநதுவதன்	மூலம	தமிழ	மக்�ளு	
க்�ொன	பைரி�ொர	நீதி்ைப்	கபைற்றுக்	க�ொளள	்வண	

டும.
	 அதிலிருநது	 பி்றக்�க்	 கூடிை	 ஒரு	 தீர்்வ	
தமிழ	 மக்�ளின்	 அபிலொ்சை�்ள	 நி்்றவு	 கசைய	
யும.
	 ஆயினும	 எமது	 �்டநத	 பைத்தொணடு�ொல	
அரசிைல்	பைைணத்்த	திருமபிப்	பைொர்க்கும	்பைொது	
இவ்வி்டைங�ளில்	 �ொம	 சிறிதும	 முன்்ன்றவி	
ல்்ல	என்பைது	விரக்தி	 தரும	ஒரு	வி்டைமொ�்வ	
இருக்கி்றது.
	 இன்்்றை	நி்லயில்	கதன்னிலங்�யில்	
்பைரினவொத	சைக்தி�ள	கபைருமளவில்	உருத்திரணடு	
ளளன.	 இலங்�	 ஒரு	 கபைௌத்த	 சிங�ள	 ்தசைம	
என்பை்த	உறுதிப்பைடுத்துவதில்	அ்வ	மு்னநது	
நிற்பைது	கவளளி்்ட	ம்லைொ�	உளளது.	
	 இநநி்லயில்	தமிழத்	் தசிை	நி்லப்பைொட்	
டிலிருநது	கசைைல்பைடுவதொ�	கசைொல்லும	�ட்சி�ள,	
�ட்சி�ளுக்குளளொன	உட்பூசைல்�ளொலும,	�ட்சி�ளு	
க்கி்்டயிலொன	முரணபைொடு�ளொலும	பிளவுணடு,	
சிதறுண்ட்வ�ளொ�	 இத்்தர்த்ல	 எதிர்	 க�ொள	
கின்்றன.
	 என்வ	 இன்்்றை	 சூழநி்ல	 கபைரும	
விரக்தி	 தருவதொ�	 அ்மநதிருப்பைதொல்,	 தமிழ	
மக்�ளொகிை	�ொம	்தர்தலில்	ஆர்வம	�ொட்்டொமல்	
ஒதுஙகிவி்டக்	கூ்டொது.	அது	தவறு	என்பை்த	�ொம	
கதளிவொ�	வலியுறுத்த	விருமபுகின்்்றொம.
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	 தமிழத்	 ்தசிைத்திற்கு	 எதிர்த்	 தி்சையில்	
நின்று	 தமிழ	 மக்�ளின்	 உணர்வு�்ளயும,	
உரி்ம�்ளயும	 �்டநத	 �ொலங�ளில்	 இருநது	
இன்று	 வ்ர	 க�ொன்க்றொழித்தவர்�்ள	 �ொம	
முற்்றொ�	நிரொ�ரிக்�	்வணடும.	எமது	இனத்்த	
யும,	நிலத்்தயும	�ொப்பைதற்கு	சைரிைொனதும,	உண	
்மைொனதுமொன	பைொரொளுமன்்ற	உறுப்பினர்�்ள	
கதரிவு	 கசையை	 ்வணடிை	 த்லைொை	 �்ட்ம	
எம	 அ்னவருக்கும	 உணடு.”	 என	 கிழக்குப்	
பைல்�்லக்�ழ�	�்லப்பீ்ட	மொணவர்	ஒன்றிைம	
்தர்தல்	 கதொ்டர்பைொ�	 கவளியிட்டுளள	 தனது	
அறிக்்�யில்	்�ட்டுக்	க�ொணடுளளது.
	 கிழக்குப்	பைல்�்லக்�ழ�	மொணவர்	 சைமூ	
�மொகிை	 �ொம	 உங�ளி்டம	 �ரமகூப்பி	 நிற்பைது	
எமது	 சைமூ�த்தின்	 ஒற்று்மயி்ன்ை	 ஆகும.	
இத்ன	 �ருத்திற்	 க�ொணடு	 எமது	வொக்கு�்ள	
சித்றவி்டொமல்	 எமது	 ்�ொரிக்்��ளுக்கு	 கசைவி	
சைொயக்கும	 த்ல்ம�்ளத்	 கதரிவு	 கசையை்வ	
ணடும	என்பை்த	எமது	நி்லப்	பைொ்டொ�	உளளது	
என	அதில்	்மலும	கதரிவிக்�ப்பைட்டுளளது.

“கபைொது	 மக்�ளு்டன்	 ்சைர்நது	 ஒற்று்மைொ�,	 உரி	
்மக்�ொ�	உ்ழக்�க்	கூடிைவர்�்ளயும,	சைரிைொன	
க�ொள்�	 நி்லப்பைொட்டில்	 உளளவர்�்ளயும,	
்�ர்்மயின்	வழி	நின்று	மக்�ளுக்கு	கபைொறுப்புக்	
கூறுபைவர்�்ளயும	கதரிவு	கசையை	தவ்றொது	எமது	
வொக்குரி்ம்ையும,	 விருப்பு	 வொக்கு�்ளயும	
பைைன்பைடுத்து்வொம”	என	தமிழ	மக்�ள	்பைர்வ	
்வணடு்�ொள	விடுத்துளளது.

எமது	 அடிப்பை்்ட	 அரசிைல்	 அபிலொ்சை�ளொன	
தொை�ம,	 ்தசிைம,	 சுைநிர்ணைம	 ்பைொன்்றவற்்்ற	
கதொ்டர்ச்சிைொ�	 நிரொ�ரித்து	 நிற்கும	 ்பைரினவொத	
�ட்சி�்ளயும,	 அவற்்்ற	 ்தர்தல்	 �ொலங�ளில்	
உச்சைரிக்கும	 �ட்சி�்ளயும,	 அவற்்றொல்	 இ்றக்�ப்	
பைட்டுளள	 குழுக்�்ளயும	 நிரொ�ரிப்்பைொம	 என	
வும	 தமிழமக்�ள	 ்பைர்வ	 ்வணடு்�ொள	
விடுத்துளளது.
எமது	 வொக்கு�்ள	 தற்�ொலி�	 சைலு்��ளுக்�ொ�	
வும,	 கவகுமொனங�ளுக்�ொ�வும	 விற்பை்த	 தவி	
ர்ப்்பைொம	 என	 கதரிவித்துளள	 தமிழ	 மக்�ள	
்பைர்வ,	இவ்வொ்றொனவர்�ளுக்கு	அளிக்�ப்	பைடும	
வொக்கு�ள	 தமிழ	 மக்�ளின்	 அரசிைல்	 நி்லப்	
பைொட்்்ட	பைலவீனப்பைடுத்தி	எமது	இருப்பி்னயும	
்�ளவிக்குளளொக்கி	விடும	எனவும	தமிழ	மக்�ள	
்பைர்வ	கதரிவித்துளளது.

rupahd nfhs;ifAs;stu;fSf;F thf;fspAq;fs;

 - jkpo; kf;fs; Nguit

	 இணக்�	அரசிைல்	என்்ற	கபைைரில்	தமிழர்	
�ளின்	�லன்�்ளப்	பைலி	க�ொடுக்�ொமல்,	சைர்வ்தசை	
அரசு�ளின்	 நி்லப்பைொடு�ளி்்ட்ை	 அரசு�ளின்	

�லன்�்ளயும,	 தமிழர்�ளின்	 �லன்�்ளயும		
இ்ணக்கும	 அரசை	 தநதிரம	 க�ொணடு,	 தமிழத்	
்தசிைத்்த	 தமது	 கசைொல்லொலும,	 கசைைலொலும	
உண்மைொ�	 வலுப்பைடுத்தக்	 கூடிைவர்�்ள	
சிறீலங�ொவின்	 �ொ்டொளுமன்்றத்	 ்தர்தலில்	 தமிழ	
மக்�ள	 தமது	 பிரதிநிதி�ளொ�	 ்தர்வு	 கசையை	
்வணடும	 என	 �ொடு	 �்டநத	 தமிழீழ	அரசைொங�ம	
கதரிவித்துளளது.
	 சிறீலங�ொவின்	�ொ்டொளுமன்்றத்தில்	தமிழர்	
்தசிை	பிரச்சை்னக்கு	தீர்வி்னக்	�ொண	முடிைொது	
என்்ற	்பைொதும,	அத்	தளத்தி்ன	தமிழர்	்தசைத்தின்	
சுதநதிர	 ்வட்்�யி்ன	 கவளிப்பைடுத்தும	 ஒரு	
்ம்்டைொ�,	 �ளமொ�,	 �ருவிைொ�க்	 ்�ைொளக்	
கூடிை	 வொயப்்பை	 தமிழர்	 ்தசைம	 முடிநத	 அளவு	
பைைன்பைடுத்த	 ்வணடும	 என	 அது	 ்மலும	
கதரிவித்துளளது.

rpwPyq;fh muRld; ,zf;f murpay; nra;Ak; 

fl;rpfis Gwf;fzpg;Nghk; 
ehL fle;j jkpoPo muR

- aho;. gy;fiyf;fof khztu; xd;wpak;

kf;fspd; Nfhupf;iff;F 

nrtp rha;f;Fk; 

jiyikfis njupT nra;Aq;fs;

 fpof;F gy;fiyf;fof khztu; xd;wpak;

	 �ொம	 பைல	 அரசிைல்	 �ட்சி�ளுக்கு	 வொக்�	
ளித்து	ஏமொநதுள்ளொம.	எம்ம	�ொ்ம	அழிவுப்	
பைொ்தக்கு	 இட்டுச்	 கசைல்லும	 கசைை்லச்	 கசைய	
ைொமல்	 எமது	 ்தசிைத்துக்�ொ�	 குரல்	 க�ொடுக்�க்	
கூடிைவர்�ளுக்கு	வொக்�ளிக்�	்வணடும.	

	 தமிழ	 ்தசிைக்	
கூட்்ட்மப்புக்கு	
�ொம	எதிரொனவர்�ள	
அல்ல.	தமிழ	்தசிை	
கூட்்ட்மப்	 பில்	

அங�ம	 வகிக்கும	 ஒருசில	 அசைமநத,	 சுை�ல	
அரசிைல்வொதி�்ள	 �ொம	 பு்றக்�ணிக்கி்்றொம	
என	்தர்தல்	கதொ்டர்பில்	மட்்டக்�ளப்பில்	கவளி	
யிட்்ட	 அறிக்்�யில்	 ம்றத்	 தமிழர்	 �ட்சி	 கதரி	
வித்துளளது.
	 அற்பை	 அபிவிருத்தி	 சைலு்��ளுக்�ொ�	
மீணடும	இரத்தக்�்்ற	பைடிநத	�ரங�்ள	ஆட்சி	
பீ்டத்திற்கு	க�ொணடுவர	தமிழ	சைமூ�ம	அனுமதி	
க்�க்	கூ்டொது	என	அதில்	்மலும	கதரிவிக்�ப்பைட்	
டுளளது.

$l;likg;gpd; Raey 

murpay;thjpfis jkpou;fs; 

Gwf;fzpf;f Ntz;Lk;

kwj; jkpou; fl;rp

	 தமிழத்	 ்தசிைக்	 கூட்்ட்மப்பின்	 த்ல	
வர்	 இரொ.சைமபைநதனுக்கு	 ஓயவு	 க�ொடுப்பைதன்	
மூலம	புதிைகதொரு	�ொ்டொளுமன்்ற	உறுப்பின்ரத்	
கதரிவு	 கசையயுமொறு	 திரு்�ொணம்ல	 மொவட்்ட	
தமிழ	 மக்�ளுக்கு	அ்ழப்பு	விடுப்பைதொ�	 தமிழ	
கபைொது	அ்மப்பு�ளின்	ஒன்றிைம	் வணடு்�ொள	
விடுத்துளளது.
	 திரு்�ொணம்லயில்	 ்�ற்று	 �்்ட	
கபைற்்ற	 ஊ்ட�விைலொளர்	 சைநதிப்பின்	 ்பைொ்த	

nraw;jpwdw;w rk;ge;jDf;F 

Xa;TnfhLq;fs;

jpUkiy nghJ mikg;Gf;fspd; xd;wpak;
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ப�ோடபேணும் ேோக்கோன்று ேருகின்்ற பேரேலிபே
சூடபேணும் ்ேற்றிேோகக எஙகளது கட்சிகளேோன்
அரஙபகறுது ஈழத்தில் அடுத்ே பேரே்ேோன்று
ஆளுககோள குற்்றம் ்�ோல்லி அதிக பேட்�ோளரகள
ஐநேோறு ேோககிருநேோல் ஆளுக்கோன்று ப�ோட்டிடேோம்
ஐயபகோ என் ்�யபேன் ஒருேோகபக எனககுண்டு
மககளுககுத் ்ேோண்டோற்்ற மனமுேநது நிற்கி்றோரகள
மோளிககயில் ்�ன்றுேம் மககளுககோய ப�சிடுேர
பூரிப�ோய இருககுகேபயோ புதுச்�யதி இதுஎமககு
யோரிஙகு பகட்�ோரகள நோனிஙபக இகேச்�ோன்னோல்
அடி�ட்டு நிற்கி்றோரகள ஆளுக்கோரு திககோக
யோருககுககு ப�ோட்ேன நோனிஙகு திகககககயிபே
அபிப�ரோயம் ்�ோல்கி்றோரகள ஆளுக்கோரு எண்்ணத்துடன்
ப�ோடபேண்டோம் ேோககுஎன்று �த்திரமோய கேத்திருநேோல்
ப�ோடுகினம் பேறுஆட்கள என்்�யகர ேன்்�யரோய
அடிகமயோக ேோழபேோகர �மநிகேககுத் தூககிடபே
அரசியலில் புகுநதுவிட அன்்்றோருேர முடி்ேடுத்ேோர
அடிகமநிகே ககளேேற்கு அயரோது அேருகழத்ேோர
ஆபிரகோம் லிஙக்னன்்ற புகழ்�யரேோன் அேர்�யரோம்
மககளோல் ஆளப�டும் மககளின் ஆட்சியது
மககளோட்சி என்றுகூறி விளககமும் ேநதுநின்்றோர
மகககள கோப�பே ஆட்சியின் பநோகக்மன்்றோர
அேருயிகர குண்டினுககு �ரி�ோகப �றித்்ேடுத்ேோர
கோேத்தின் ஓட்டத்தில் மககளோட்சி திக�மோறி
ஞோேத்தில் இன்்றதுபேோ �ேமோற்்றம் ேோன்கண்டு
உளளகேச ்�ோல்ேபப�ோனோல் எஙகளுககு மககளோட்சி
உன்னேமோய மககளிகன உரிகமயுடன் அடககிடபே
உரித்துப்�்ற அனுமதிகக விகளநதிட்ட நல்ேரநேோன்
ஐநேோண்டு ஆட்சிககோேம் என்�துேோய ஆரம்பித்து

ஆயுளகோேம் முழுேதுபம அஙகிருககும் ஆக�யுடன்
கதிகரககளப பிடிப�திபே கரி�கனயோய இருநதிடுேோர
எபப�ோதும் மககளுகபக உேவுேேோய ்�ோல்லிக்கோண்டு
எண்ணிடுேோர ேஙகளுககு ஏற்்றஙககள பேடிக்கோளள
�ோரினில் புகழ்�ற்்ற ்�ருமனிேர ஆகிபமலும்
அேரகுரபே அகே்யஙகும் ஒலிககின்்ற ேலிகம்�றும்
அனுபபிவிட்ட மகக்ளல்ேோம் அடுத்ேபேரேல் �ோரத்திருப�ோர
அபப�ோதும் அேரகுரல்ேோன் பமகடயிபே முழஙகிநிற்க
ேகரயிபே அமரநதிருநது ககேட்டல் எம்பேகே
இபப�ோதும் அேரகூட்டம் நோ்மன்று ்�ருகம்கோளபேோம்
சின்ன்ேோரு பேகேயிகன நோம் பேடிபப�ோனோபேோ
என்ன்ேல்ேோம் ்ேரியு்மன பகளவிககளக பகட்டிடுேோர
முன்னரநோன் பேகே்�யபேன் என்்றேரககு உகரத்துவிட்டோல்
அனு�ேத்கேச ்�ோல்்ேன்று வி�ரமோகக பகட்டிடுேோர
்கோளககபயோ �ட்டறிபேோ எதுவுமிஙகு பேகேயில்கே
்�யதிட்ட பேகேககள பகட்டிடவும் ஆட்களில்கே
ேோயவீச�ோல் எழும்கூச�ல் ேரும்்ேற்றி நிரநேரமோய
மககளோட்சி ேநதுவிட்ட ேோக்கோன்று இருப�ேனோல்
ேநது�ோரப�ோர எஙககளயும் உயிருளள மகக்ளன்று
இதுேோபன விதி்யன்று ்ேநது்நோநது ப�ோகின்ப்றோம்
கோேம்ேோன் ேரோசு�டி கட்டோயம் மோற்்றம்ேரும்
்மலிேோன குர்ேனினும் உண்கம அதிலிருநேோல்
கடவுகளத் பேடோமல் கேனமோய சிநதித்து
நீண்ட்நடிய ேரேோறு உளளோரஎன்று எண்்ணோமல்
புகனககேகள புதுகககேகள கற்�கனகள ஒபபுவித்து
அடிகமககு்ணம் சிரபமற்றி �லுககககளச ்�ோல்லிக்கோண்டு
ஆளுமினம் ்�ரி்ேோன்்ற ஆரப�ரிபக� பு்றம்ேளளி
எம்பேகே எது்ேன்று ்ேளிநபேோகர கண்டறிநது
ப�ோட்டிடுக அேரகளுககு ஒருபேகள நன்கமயுண்டு
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புவியிைல்	 	 ரீதிைொ�	 ஒரு	
ம ட் டு ப் பை டு த் த ப் பை ட் ்ட	

பைகுதியில்	 	 	 இனப்பைடுக�ொ்ல	
நி�ழலொம	 (கஜலிசிச்	 வழக்கு	
மன்்றம,	 பைநதி	 83,	 ்சைர்பிைொவுக்கு	
எதிரொ�	 கபைொஸ	 னிைொ,	 தீர்ப்பு,	

2007,	 பைநதி.	 199).	 �ணிசைமொன	 பைகுதி	 என்	 பைது,	
முழுக்குழுமத்து்டன்	 ஒப்பிடும	 ்பைொது	 பைகு	
தியின்	 எணணிக்்�,	 விகிதொசைொரம	 மற்றும	 முக்கி	
ைத்துவம,	 அப்பைகுதிக்குள	 பைொது�ொக்�ப்பைட்்ட	 குழு	
மத்தின்	 த்ல்மயின்	 பிரசைன்னம	 (கிறிஸரிச்	 ்ம	
ன்மு்்றயீட்டு	மன்று,	பைநதி.	12)	என்பைவற்்்ற	உள	
ள்டக்குகின்்றது.

எண்ணிகன்க அேவும் விகி�ொசொரமும்
	 கபைொஸனிைொ	 ்ேர்கசைொக�ொவினொவில்	
வொழநத	முஸலிம�ளின்	கமொத்த	எணணிக்்�யில்	
2.9	வீதத்தின்ர,	ஸக்றபிக்றனிற்சைொவில்	் மற்க�ொள	
ளப்பைட்்ட	 இனப்பைடுக�ொ்லயின்	 ்பைொது	 அஙகு	
வொழநதிருநதொர்�ள	 (எவ்.என்	 27).	இதற்கு	மொ்றொ�,	
க�ொழுமபில்	 இருநத	 187,456	 தமிழர்�	 ்ளப்	
பைொர்க்கும	 ்பைொது	 க�ொழுமபு	 ��ரத்தின்	 முழுச்	
சைனத்கதொ்�யின்	 11	 வீதத்்த	 அவர்�ள	 க�ொண	
டிருநதொர்�ள.	 அத்து்டன்	 இலங்�த்	 தமிழரின்	
முழுச்	சைனத்கதொ்�்ைப்	பைொர்க்கும	்பைொது	அது	6.7	
வீதமொ�வும	இருநதது.	இலங்�த்	தீவு	முழுவதும	
வன்மு்்ற	 பைரவிை	 ்பைொது	 6.7இற்கும	 அதி�	 வீத	
மொன	மக்�ள	இதனொல்	பைொதிக்�ப்பைட்்டொர்�ள.

முககியத்து்ம் 
	 தமிழ	 மக்�்ள	 கதற்கிலிருநது	 முழு்ம	
ைொ�	கவளி்ைற்றுவது	சிங�ள-கபைௌத்த	இனவொத	
அர்சை	 நிறுவுவதற்கும	 ்பைணுவதற்கும	 அவசிை	
மொ�	இருநதது.	வன்மு்்ற	முக்கிைமொ�	க�ொழுமபி	
்ல்ை	 ்மற்க�ொளளப்பைட்டிருநதது.	 மி�	 ்மொசை	
மொ�ப்	பைொதிக்�ப்பைட்்ட	பைகுதி�்ள	உற்று	்�ொக்கும	
்பைொது	தமிழ	மக்�ள	மி�	அதி�மொ�	வொழநத	பைகு	தி	
�ளிலும,	 தமிழ	 மக்�ள	அதி�மொ�	வொழநத	 ��ரங	
�ளிலு்ம	 வன்மு்்ற�ள	 அதி�மொ�	 ்மற்க�ொள	
ளப்பைட்டிருநதது.

�னலனையின பிரசனைம்
	 �ொட்டின்	த்ல��ரமொ�வும,	கபைொருணமிை	
்மைமொ�வும	 விளஙகிை	 க�ொழுமபு	 ��ரத்தில்,	
தமிழ	அரசிைல்வொதி�ள,	வர்த்த�ர்�ள	எனப்	பைலர்	
இருநதொர்�ள.	 இவர்�ளது	 உயிர்�ளும	 உ்்ட்ம	
�ளும	அழித்கதொழிக்�ப்பைட்்டன.	தமது	கசைைற்பைொடு	
�ளுக்�ொ�ச்	 சி்்ற்வக்�ப்பைட்டிருநத	 தமிழின	
விடுத்ல்ை	பைற்றிை	கதொ்ல்�ொக்குப்	பைொர்்வ	

க�ொண்டவர்�ளும	 விடுத்லப்	 ்பைொரொட்்டத்தின்	
ஆதரவொளர்�ள	பைலரும	க�ொழு	மபு	கவலிக்�்்டச்	
சி்்றயில்	 உச்சைக்�ட்்ட	 பைொது�ொப்பு்டன்	 ்வக்�ப்	
பைட்டிருநதொர்�ள.	 உண்மயில்	 அரசின்	 ்�ரடிக்	
�ட்டுப்பைொட்டில்	 அவர்�ள	 இருந	 தொர்�ள.	 இரு	
கவவ்்வறு	 �ொட்�ளில்	 53	 தமிழ	 அரசிைல்	 ்�தி	
�்ள	பைடுக�ொ்ல	கசையை,	சிங�ளக்	்�தி�ளுக்கு	
சிங�ளச்	சி்்றக்�ொவலர்�ள	வசைதி	கசையது	க�ொடுத்தி	
ருநதொர்�ள.

3. இைபபடுத்கொனலச் தசயறபொடு்கள்
	 ்மற்கசைொல்லப்பைட்்ட	 வி்சை்ட	 ்�ொக்�த்து	
்டன்	 அரசை	 ஆதரவு	 கபைற்்ற	 சிங�ளக்	 குமபைல்�ள	
மூன்று	இனப்பைடுக�ொ்லச்	கசைைற்பைொடு�்ள	முன்	
கனடுத்தன.

த்கொனல தசய�ல்
அரசினொல்	 ஊக்குவிக்�ப்பைட்்ட	 சிங�ளக்	 குமபைல்	
�ள	 எரித்்தொ,	 அடித்்தொ,	 அல்லது	 �த்தி�ளொல்	
கவட்டி்ைொ	3000இற்கும	் மற்பைட்்ட	தமிழர்�்ளக்	
க�ொன்்றொர்�ள.	 க�ொதித்துக்	 க�ொணடிருநத	 தொர்ப்	
பீப்பைொக்�ளுக்குள	சிறு	 தமிழப்	பிள்ள�்ள	வீசி	
கைறிநதது	மட்டுமன்றி,	தமிழப்	பைைணி�ளொல்	நிரம	
பிை	 ்பைருநது�ளிலும	 ஏ்னை	 வொ�னங�ளிலும	
க�ருப்்பை	 பைற்்ற	 ்வத்தொர்�ள.	 மருத்துவம்ன	
�ளில்	சிங�ள	இனத்்தச்	சைொர்நத	சு�ொதொரப்	பைணிைொ	
ளர்�ள	தங�ள	பைரொமரிப்புக்குட்பைட்்ட	தமிழ	்�ொைொ	
ளி�்ள	தொக்கிக்	க�ொ்ல	கசையதொர்�ள.

பொரதூரைொை உடல், உேப பொதிபபு்கனே 
ஏறபடுத் து�ல்

	 குமபைல்�ளினொல்	் மற்க�ொளளப்பைட்்ட	வன்	
மு்்ற�ளில்	 அடிக்�ப்பைட்்்டொ,	 எரிக்�ப்பைட்்்டொ	
உயிர்	தப்பிை	பைல	தமிழர்�ள	தங�ள	உ்டல்	அவை	
வங�்ள	 இழநதிருக்கி்றொர்�ள.	 அரசினொல்	 ஊக்	
கு	 விக்�ப்பைட்்ட	 இநதக்	 குமபைல்�ளினொல்	 கு்்ற	
ந	தது	 500	கபைண�ளொவது	பைொலிைல்	வன்பு	ணர்	வு	
க்கு	உட்பைடுத்தப்பைட்டிருக்கி்றொர்�ள.	்ம	ற்குறிப்பி	

்டப்பைட்்ட	க�ொடூரக்	க�ொ்ல�்ள	தமது	�ண�ளொல்	
்�ரடிைொ�ப்	பைொர்த்த	தமிழ	மக்�ள	பைலர்	ஆழமொன	
உளப்பைொதிப்பு�ளுக்கு	 உளளொகியிருக்கி்றொர்�ள.	
பைல	 தமிழ	 மக்�ள	 தமது	 உ்றவு�ளொன	 கபைண�ள	
பைொலிைல்	வன்புணர்வுக்கு	அல்லது	கூட்டுப்	 பைொலி	
ைல்	வன்புணர்வுக்கு	உளளொக்�ப்பைடுவ்தப்பைொர்க்�	
நிர்ப்பைநதிக்�ப்பைட்	்டொர்�ள.

	 குறிக்�ப்பைட்்ட	 குழுமத்துக்கு	 கபைௌதீ�	
அழிவு�்ள	 ஏற்பைடுத்துவதற்�ொன	 வொழக்்�	
நி்ல்ம�்ள	்வணடுகமன்்்ற	உருவொக்குதல்
அரசினொல்	 ஊக்குவிக்�ப்பைட்்ட	 குமபைல்�ள	 தமிழ	
மக்�ளின்	180,000	வீடு�்ளயும	5000	�்்ட�்ளயும	
க�ொள்ளைடித்து,	எரித்து,	அழித்தொர்�ள.	இவற்றின்	
�ொரணமொ�	 180,000	 ்பைர்	 தமது	 வீடு�்ள	 இழநத	
்தொடு	300	மில்லிைன்	க்டொலர்�ள	கபைறுமதி	வொயநத	
கபைொருளொதொர	இழப்புக்�ளும	ஏற்பைடுத்தப்பைட்்டன	
(பைொர்க்�வும:	ஐசிசி	குற்்றங�ளின்	கூறு�ள,	சைரத்து.	6	
(சி)	 (4),	 எவ்என்.4).	 தமிழ	மருத்துவர்�ளின்	மருநத	
�ங�ள,	 வீடு�ள	 என்பை்வ	 எரிக்�ப்பைட்டு,	 சில	
மருத்துவர்�ளும	க�ொல்லப்பைட்்டொர்�ள.
	 தமிழ	மக்�ள	மீது	 சிங�ள	 �ல�க்�ொரர்�ளி	
னொல்	்மற்க�ொளளப்பைட்்ட	வன்மு்்ற�ள	கதொ்டர்	
பைொ�க்	 கி்்டக்�ப்பைட்்ட	 சைொன்று�ள	 அ்னத்தும	
்மற்பைடி	கசைைற்பைொடு�ள	இனப்பைடுக�ொ்லக்�ொன	
கசைைற்பைொடு�்ள	என்்ற	முடிவுக்கு	வர்வணடியிரு	
க்கி்றது	என்று	 1983	டிசைமபைரில்	பைன்னொட்டு	நீதிபைதி	
�ள	ஆ்ணைத்தினொல்	கவளியி்டப்பைட்்ட	அறிக்்�	
சுட்டிக்�ொட்டுவது	இங்�	குறிப்பி்டத்தக்�தொகும.

இைபபடுத்கொனலககு அரளச தபொறுபபு
	 வி்சை்டமொ�	 குற்்றங�ள	 கதொ்டர்பைொ�	 தனி	
�பைர்�்ள	 விசைொரித்து,	 கபைொறுப்புக்கூ்ற்ல	 உறுதி	
ப்பைடுத்தி	அவர்�ளுக்கு	எதிரொ�	வழக்குத்	கதொடுப்	
பைதற்�ொன	 அரசிைல்	 உறுதிப்பைொடு	 ஒரு	 அரசி்டம	
இல்லொத	 பைட்சைத்தில்,	 அநத	 குறிப்பிட்்ட	 அர்சை	
இனப்பைடுக�ொ்லக்�ொன	கபைொறுப்்பை	ஏற்�	் வண	
டும	என்பைது	ஒரு	முக்கிைமொன	சைட்்ட	ரீதிைொன	கபைொறு	
ப்புக்	 கூ்றலொ�ப்	 பைொர்க்�ப்பைடுகி்றது.	 இனப்பைடு	
க�ொ்ல	 உண்மயில்	 �்்டகபைற்்றது	 என்பை்த	
ஏற்றுக்	 க�ொளவதில்	 பைல	 ்�ொக்�ங�ள	 அ்டஙகியி	
ருக்கின்்றன.	 பைன்னொட்டுச்	 கசைைற்பைொடு�்ள	 அது	
முடுக்கி	விடும	அ்த	்�ரத்தில்,	பைொதிக்�ப்பைட்்டவர்	
�ளுக்கும	அவர்�ளது	வொரிசு�ளுக்கும	பைொதிப்பு�ளி	
லிருநது	 விடுபைடுவதற்�ொன	 நிவொரணத்்த	 வழங	
குகி்றது.	இனப்பைடுக�ொ்லயிலிருநது	உயிர்தப்பிை	
வர்�ள	 பைல	 பைரமபை்ர�ளொ�	 �லொச்சைொரப்	 பைொதிப்பு	
க்கு	 உளளொ�க்	 கூடிை	 ஆபைத்து	 இருக்கி்றபைடிைொல்,	
இநத	 நிவொரணம	முக்கிைத்துவம	 கபைறுகி்றது.	 துர	
திஸட்்டவசைமொ�,	உல�த்	த்லவர்�ள,	கபைொதுவொ�	
அரசிைல்	 �ொரணங�ளுக்�ொ�்வொ	 அல்லது	 இனப்	
பைடுக�ொ்ல	மொ�ொடு	இது	கதொ்டர்பைொ�	அவர்�ளுக்கு	
சுட்டும	கபைொறுப்பு�ளுக்குப்	பைைந்தொ,	ஒரு	மக்�ள	
கூட்்டத்தின்	மீது	இ்ழக்�ப்பைடும	குற்்றத்்த	இன	
ப்பைடுக�ொ்ல	 என	 அ்்டைொளம	 �ொணபை்தத்	
தவிர்த்துக்	க�ொளகி்றொர்�ள.
	 இனப்பைடுக�ொ்ல	 மொ�ொட்டின்	 அடிப்பை	
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	 கபைொதுத்	 ்தர்தலுக்�ொன	 பைரப்பு்ர�ள	
இன்று	ஞொயிற்றுக்கிழ்மயு்டன்	முடிவுக்கு	வருகி	
ன்்றது.	 புதன்கிழ்ம	 வொக்�ளிப்பு.	 இ்்டயில்	
வரும	இரணடு	தினங�ளும	அ்மதித்	 தினங�ள.	
மக்�ள	 தீர்மொனிப்பைதற்�ொன	 தினங�ள	 இ்வ.	
மக்�ள	 எவ்வொறு	 தீர்மொனிக்�ப்்பைொகின்்றொர்�ள?	
ைொருக்கு	வொக்�ளிக்�ப்்பைொகின்்றொர்�ள?
	 கதன்னிலங்�்ைப்	 கபைொறுத்தவ்ரயில்	
சிங�ள	மக்�ளு்்டை	வொக்கு�ள	 எவ்வொறு	அ்ம	
யும	 என்பைது	 கதளிவொ�த்	 கதரிகின்்றது.	 ரொஜபைக்சைொ	
க்�ளின்	கபைொதுஜன	கபைரமு்னவிற்குத்தொன்	அவர்	
�ள	 வொக்�ளிக்�ப்	 ்பைொகின்்றொர்�ள.	 ஜனொதிபைதித்	
்தர்தலில்	கபைற்றுக்	க�ொண்ட	கவற்றி்ை	-	கபைொதுத்	
்தர்தலிலும	அவர்�ள	தக்�்வப்பைொர்�ள.	பிரதொன	
எதிர்க்	�ட்சிைொ�	இருக்�	் வணடிை	ஐக்கிை	் தசிைக்	
�ட்சியில்	ஏற்பைட்டிருக்கும	பிளவும	அவர்�ளுக்குச்	
சைொத�மொகியிருக்கின்்றது.	
	 புலனொயவுத்	 த�வல்�ளின்	 அடிப்பை்்ட	
யில்	கபைொதுஜன	கபைரமுன	இத்	்தர்தலில்	கவற்றி	
கபைறும.	 ஆனொல்,	 மூன்றில்	இரணடு	 கபைருமபைொன்	
்ம்ை	அவர்�ளொல்	கபைற்றுக்	க�ொளள	முடிைொது	
எனத்	 கதரிவிக்�ப்பைட்டிருக்கின்்றது.	 அதொவது	
சுமொர்	115	ஆசைனங�்ள	அவர்�ள	கபைற்றுக்	க�ொள	
வொர்�ள.	 225	உறுப்பினர்�்ளக்	க�ொண்ட	பைொரொளு	
மன்்றத்தில்	 ஆட்சி	 அ்மப்பைதற்கு	 அது	 ்பைொதும.	
ஆனொல்,	 மூன்றில்	 இரணடு	 -	 150	 ஆசைனங�்ளப்	
கபைறுவதற்கு	 ்தர்தலின்	 பின்னர்தொன்	 அவர்�ள	
்பைரம	்பைசை	்வணடியிருக்கும.	
	 எதிர்க்	 �ட்சி�்ளப்	 கபைொறுத்தவ்ரயில்	
சைஜித்	பி்ரமதொசை	த்ல்மயிலொன	ஐக்கிை	மக்�ள	
சைக்தி	 சுமொர்	 65	 ஆசைனங�்ளப்	 கபைற்று	 பிரதொன	
எதிர்க்	�ட்சிைொ�	வரலொம.	ரணில்	த்ல்மயிலொன	
ஐ.்த.�.	சுமொர்	20	ஆசைனங�ள	வ்ர	தொன்	கபைற்றுக்	
க�ொளளும.	ஆ�,	மீணடும	பிரதமரொ�	வரப்்பைொவது	
மகிநத	 ரொஜபைக்ஷதொன்	 என்பைதுதொன்	 புலனொயவுப்	
பிரிவு�ள	 க�ொடுத்துளள	 த�வல்.	 பைொரொளுமன்்றத்	
தில்	 மூன்றில்	 இரண்்டப்	 கபைற்றுக்	 க�ொளவ	
தற்கு	ரணிலின்	தை்வ	மகிநத	�ொ்டலொம.	அப்பைடி	
ைொனொல்,	 தமிழத்	 தரப்புக்�்ளயிட்டு	 �வ்லப்	
பை்டொமல்	ஆட்சி	கதொ	்டரும.

�மிழத் �ரபபின நினல எனை?

		 தமிழத்	தரப்்பைப்	கபைொறுத்தவ்ரயில்	அத	
்ன	 மூன்று	 பிரிவொ�ப்	 பைொர்க்�	 முடியும.	 தமிழத்	
்தசிைத்்த	முன்னிறுத்திை	அணி�ள.	 அதில்	 தமி	
ழத்	 ்தசிைக்	 கூட்்ட்மப்பு,	 தமிழ	 மக்�ள	 ்தசிை	
முன்னணி,	 தமிழத்	 ்தசிை	மக்�ள	முன்னணி	என்	
பைன	 அ்டஙகும.	 இரண்டொவது,	 அரசு்டன்	 இ்ண	
நது	கசைைற்பைடும	தமிழக்	குழுக்�ள.	ஈ.பி.டி.பி.,	பிள	
்ளைொன்	அணி,	�ருணொ	அணி	என்பைன	இதற்குள	
அ்டஙகும.	 மூன்்றொவது	 சு்ைச்்சைக்	 குழுக்�ள.	
இவற்்்றவி்ட	கதன்னிலங்�யின்	பிரதொன	�ட்சி	
�ளின்	 ்வட்பைொளர்�ளொ�	 தமிழப்	 பைகுதி�ளில்	
்பைொட்டியிடுபைவர்�ள.	
	 இதில்	 தமிழர்	 தொை�ப்	 பைகுதி�்ளப்	
கபைொறுத்தவ்ரயில்	 தமிழத்	 ்தசிைத்்த	 முன்னி	
றுத்தும	 மூன்று	 �ட்சி�ளு்ம	 முதன்்மைொன்வ	

ைொ�	 உளளன.	 தமிழத்	 ்தசிைக்	 கூட்்ட்மப்பு	
மட்டுமதொன்	வ்டக்கு	கிழக்கில்	அ்னத்து	மொவட்	
்டங�ளிலும	்பைொட்டியிடுகின்்றது.	விக்கி்னஸவர	
னின்	அணியும,	 �்ஜநதிர	குமொரு்்டை	அணியும	
கிழக்கு	 மொ�ொணத்தில்	 ்பைொதிைளவு	 ஆதர்வக்	
க�ொண	்ட்வைொ�	இல்்ல.	ைொழ,	வன்னி	்தர்தல்	
மொவட்்ட	 ங�ளில்தொன்	 அதி�ளவு	 கசைல்வொக்்�க்	
க�ொண	்ட்வைொ�	அ்வ	உளளன.	

		 “அதி�ளவு	 பைலத்து்டன்	 கசைன்்றொல்தொன்	
்பைரம்பைசை	முடியும”	என்்ற	்�ொஷத்்த	முன்்வக்	
கும	 தமிழத்	 ்தசிைக்	 கூட்்ட்மப்பு,	 அதற்�ொ�	 20	
்பைர்	 தமது	 தரப்பில்	கவற்றிகபை்ற	வொக்�ளியுங�ள	
என்்ற	 ்�ொரிக்்�்ை	 வொக்�ொளர்�ள	 முன்்வக்கி	
ன்்றது.	ரொஜபைக்சைொக்�ள		ரணிலின்	ஆதர்வயும	தக்�	
்வத்து	மூன்றில்	இரண்்டப்	 கபைற்று	விட்்டொல்,	
கூட்்ட்மப்பைொல்	 எவ்வொறு	 ்பைரம	 ்பைசை	 முடியும	
என்பைது	 கதரிைவில்்ல.	 ஆனொல்,	 கூட்்ட்மப்பு	
அதி�	ஆசைனங�்ளப்	கபைறுவ்தத்தொன்	ரொஜபைக்சைொ	
க்�ளும	விருமபுவதொ�்வ	 கதரிகின்்றது.	 �ொரணம	
-	 கூட்்ட்மப்்பைக்	 ்�ைொளவது	 இலகுவொனது	
என்பைது	ரொஜபைக்சைொக்�ளுக்குத்	கதரியும.	

ள�ர்�ல் விஞ்ொபைங்கள்
	 இநத	நி்லயில்	பிரதொன	தமிழக்	�ட்சி�ள	
தமது	விஞஞொபைனங�்ளயும	கவளியிட்டுளளன.	
தமிழத்	 ்தசிைக்	 கூட்்ட்மப்பின்	 விஞஞொபைனம	
வழ்ம்பைொல	 சைமஷ்டி்ை	 வலியுறுத்துகின்்றது.	
“ஒன்றுபைட்்ட	இலங்�க்குள	 சைமஷ்டிக்	க�ொள்�	
�்ள	உளள்டக்கிை	அரசிைல்மப்பு	ஏற்பைொட்டின்	
மூலம	 மட்டு்ம	 இலங்�த்	 தமிழர்�ள	 மற்றும	
தீவின்	 வ்டக்கு-கிழக்குப்	 பைகுதி�ளில்	 வசிக்கும	
ஏ்னை	தமிழ	்பைசும	மக்�ளின்	நிைொைமொன	அபி	
லொ்சை�்ள	பூர்த்தி	கசையை	முடியும.	உண்மயில்	
அத்த்�ை	 ஏற்பைொடு	 அமமக்�்ள	 நி்ல	 நிறுத்து	
வதற்கு	 இன்றிை்மைொததொகி	 விட்்டது”	 என்பைது	
தொன்	கூட்்ட்மப்பு	முன்்வக்கும	அரசி	ைல்	தீர்வு.

	 ்பைொர்	 முடிவுக்கு	 வநத	 �்டநத	 பைத்து	 வரு	
்டங�ளில்	 சைநதிக்கும	 மூன்்றொவது	 ்தர்தல்	 இது.	
இதற்கு	 முன்்னை	 இரணடு	 ்தர்தல்�ளிலும	
தமிழத்	 ்தசிைக்	 கூட்்ட்மப்்பைத்தொன்	 மக்�ள	
�ொ்டொளுமன்்றத்துக்கு	 அனுப்பினொர்�ள.	 முதல்	 5	
வரு்டங�ள	 மகிநத	 ரொஜபைக்ஷ	 ஆட்சியிலும,	 	 பின்	
்னை	ஐநது	வரு்டங�ள	்மத்திரி	 -	 ரணில்	ஆட்சி	

யிலும	 கூட்்ட்மப்பினொல்	 சைொதிக்�	 முடிநதது	
என்ன	 என்்ற	 ்�ளவி	 பிரதொனமொ�	 எழுகின்்றது.	
அவர்�்ள	மீணடும	வநதொல்	சைொதிப்பைொர்�ளொ	என்்ற	
்�ளவிக்கும	வி்்ட�ொண	்வணடும.	
	 அ்த்வ்ளயில்	 கபைொறுப்புக்	 கூ்றல்	வி்ட	
ைத்திலும	கூட்்ட்மப்பு	உறுதிைொ�	நிற்�வில்்ல.	
குறிப்பைொ�	பைரி�ொர	நீதி்ை	கூட்்ட்மப்பு	்�ட்�வி	
ல்்ல.	 இலங்�யில்	 இனப்பைடுக�ொ்ல	 ஒன்று	
இ்டமகபைற்றுளளது	 என்பை்த	 ஏற்றுக்க�ொண்டொல்	
மட்டு்ம	பைரி�ொர	 நீதி்ைக்	்�ொர	முடியும.	இனப்	
பைடுக�ொ்லயிலிருநது	தமிழ	மக்�்ளப்	பைொது�ொப்	
பைது	 என்பைதற்�ொ�	 சைர்வ்தசை	 அஙகீ�ொரத்து்டனொன	
நிரநதரமொன	அரசிைல்	 தீர்்வ	 ்�ொக்கியும	அதிலி	
ருநதுதொன்	 கசைல்ல	 முடியும.	 ஆனொல்,	 கூட்்ட்ம	
ப்்பைப்	கபைொறுத்தவ்ரயில்,	“அ்னத்து	இனமக்�	
ளும	 ஏற்றுக்க�ொளளக்	 கூடிைதொ�	 தீர்வு	 அ்மை	
்வணடும”	என	 தமது	 சுருதி்ை	மொற்றியிருப்பைது	

�வனிக்�த்தக்�து.	அதொவது,	சிங�ளவர்�ளின்	அங	
கீ�ொரத்்தப்	கபை்றக்	கூடிை	ஒரு	தீர்வு	தமிழ	மக்�ளு	
்்டை	 அபிலொ்ஷ�்ள	 எப்பைடித்	 தீர்ப்பைதொ�	
இருக்கும?

பரி்கொர நீதியும் நினலைொறு்கொல நீதியும்
	 மறுபு்றத்தில்	 	விக்கி்னஸவரனும,	 �்ஜந	
திரகுமொரும	பைரி�ொர	நீதி்ை	ஏற்றுக்	க�ொளகின்்றொர்	
�ள.	 இருவரு்ம	 இலங்�யில்	 இ்டமகபைற்்றது	
இனப்பைடுக�ொ்ல	என்பை்த	ஏற்றுக்	க�ொண்டவர்	
�ள.	எநத	ஒரு	தீர்வும	அதன்	அடிப்	பை்்டயில்தொன்	
வர	 ்வணடும	 என்பை்த	 கதொ்டர்ச்சிைொ�	 வலியு	
றுத்தி	வருபைவர்�ள.	அ்த்வ்ளயில்,	தீர்வுக்	�ொ�	
சைர்வ்தசை	 சைமூ�த்தின்	 ஆதரவு்டன்	 தமிழர்	 தொை�ப்	
பைகுதி�ளில்	 மக்	 �ள	 �ருத்தறியும	 வொக்க�டுப்பு	
�்டத்தப்பை்ட	் வணடும	என்பை்த	இருவரு்ம	தமது	
்தர்தல்	 விஞஞொபைனங�ளில்	 வலியுறுத்தியிருக்	
கின்்றொர்�ள.
	 “இலங்�யில்	 தமிழ	 மக்�ள	 தமது	 இரு	
ப்்பை	தக்�்வத்துக்	க�ொளவதற்கும	ஒட்டு	கமொத்	
தமொன	 ஒரு	 இனப்பைடுக�ொ்லயில்	 இருநது	 தம	
்மப்	 பைொது�ொத்துக்	 க�ொளவதற்கும	 முரணபைொடு	
�்ளக்	 �்ளயும	 விதத்திலும	 ஒரு	 நிரநதர	 தீர்	
வி்ன	கபைற்றுக்	க�ொளவதற்கும	சைர்வ்தசை	ரீதிைொன	
ஒரு	 சைர்வஜன	 வொக்க�டுப்்பை	 வ்டக்கு	 கிழக்கு	
மொ�ொணங�ளில்	 �்டத்துமொறு	 சைர்வ்தசை	 �ொடு�ள	
மற்றும	 ஐக்கிை	 �ொடு�ள	 சை்பை	 ஆகிைவற்றி்டம	
்�ொருவதொ�”	 விக்கி்னஸவரனின்	 தமிழ	 மக்�ள	
்தசிைக்	கூட்்டணியின்	விஞஞொபைனத்தில்	கதரிவிக்	
�ப்பைட்டுளளது.	
	 �்ஜநதிரகுமொர்	 த்ல்மயிலொன	 தமிழத்	
்தசிை	மக்�ள	முன்னணி	அதன்	விஞஞொபைனத்தில்	
பிரதொனமொ�க்	குறிப்பிட்டிருப்பைது	இத்னத்தொன்;	
“எமது	மக்�ளின்	தொை�ம,	தனித்	துவமொன	இ்்ற்ம	
க�ொண்ட	்தசைம	மற்றும	அதன்	இ்்ற்ம,	சுைநிர்	
ணை	 உரி்ம	 என்்ற	 அடிப்பை்்ட�ள	 சைமரசைத்துக்கு	
அப்பைொற்பைட்்ட்வ.	 எமது	 மக்�ளின்	 �லன்�ளு	
க்கு	 ்மற்குறித்த	 ்�ொட்பைொடு�ள	 அஙகீ�ரிக்�ப்பை	
டுவது	அடிப்பை்்டைொனது.	�ொம	எநத	�ொட்டினதும	
்தசைத்தினதும,	 இனத்தினதும,	 இனக்	 குழுக்�ளின	
தும	�லன்�ளுக்கு	எதிரொனவர்�ள	அல்லர்.	மொ்றொ�,	
எமது	்தசைத்தின்	�லன்�ள	்பைணப்பைடும	வ்�யில்	
சிங�ள	 	 ்தசைத்து்டனும	 இநதிைொ	 ்மற்	 குலகு	
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கபைல்ஜிைத்தின்	 அரசைரொ�	 விளஙகிை	 இரண	
்டொம	 லி்ைொ்பைொல்ட்,	 ஹிட்ல்ரப்	

்பைொன்்ற	 ஒரு	 மனிதப்	 பைடுக�ொ்லைொளிைொ	 அல்	
லது	சில	அநீதி�ள	மட்டில்	�ண்ண	மூடிக்	க�ொண	
டிருநத	ஆட்சிைொளனொ?	தனது	�ொலனித்துவ	�்டநத	
�ொலத்துக்கு	 மு�ஙக�ொடுக்கும	 ஒரு	 �ொட்டில்,	 ஒரு	
புதிை	புத்த�ம	ஒரு	புதிை	சைர்ச்்சை்ைத்	்தொற்றுவித்	
திருக்கி்றது.
	 கபைல்ஜிைத்தின்	 த்ல��ரொன	 பிரசைல்ஸில்	
சூரிைன்	ம்்றநது	க�ொணடிருநதது.	அ்த	் �ரத்தில்	
ம்்றநது	க�ொணடிருக்கும	சூரிைனின்	மஙகும	�திர்	
�ள	 விக்்ரொறிைன்	 �ொலத்தில்	 ்லக்�னில்	 உளள	
அரசை	 மொளி்�யில்,	 தொவரங�்ளப்	 பைொது�ொப்பைத	
ற்�ொ�	நிர்மொணிக்�ப்பைட்்ட	மி�வும	அழகிை	பைசு்ம	
வீடு�ளின்	 கூ்ர�ளில்	 பைட்டுப்	 பைளபைளத்துக்	
க�ொணடிருநதன.
	 ஆபிரிக்�ொவின்	 க�ொங்�ொவிலிருநது	 ஒரு	
நூற்்றொணடுக்கு	 முன்னர்,	 இரண்டொவது	 லி்ைொ	
்பைொல்ட்	 மன்னனொல்	 ்சை�ரிக்�ப்பைட்்ட	 தொவரங	
�்ளக்	 �ொட்சிப்பைடுத்துவதற்�ொ�க்	 �ட்்டப்பைட்்ட	
இநதப்	பைசு்ம	வீடு�ள	அ்ர	்மலுக்கும்மலொன	
தூரத்துக்கு	 நீணடிருக்கின்்றன.	 அ்த	 சைமைத்தில்	
ஒரு	 �ொலத்தில்	 கபைல்ஜிைத்்த	 வி்ட	 அறுபைது	
ம்டஙகு	 கபைரிதொ�	 இருநத	 ஆபிரிக்�ப்	 ்பைரரசின்	
பை�ட்்டொனதும,	பைொர்க்�க்	கூடிைதுமொன	அ்்டைொள	
ங�ளொ�	இநதப்	பைசு்ம	வீடு�ள	விளஙகுகின்்றன.
	 வரலொற்றில்,	ஒரு	தனி	மனிதன்	தனக்க�ன	
உருவொக்கிை	கபைரு	நிலமொ�	இநதக்	 �ொலனி	தி�ழ	
நதது.அரசைன்	ஒரு்பைொது்ம	அத்னப்	்பைொயப்	பைொர்	
க்�வில்்ல.

 
	 தனது	மரும�னுக்கு	இநத	பைசு்ம	வீடு�்ள	
அரசைன்	�ொணபித்த	கபைொழுது,	அநத	இ்ளஞ்னொ,	
இது	சிறிை	்வர்சைொய	 (பிரொன்சில்	உளள	 16ம	லூயி	
மன்னனின்	 ்�ொட்்்ட)	 ்பைொல	 இருக்கி்றது	 எனப்	
பைதிலளித்தொன்.	 மரும�ன்	 அவற்்்ற	 ‘சிறிை்வ’	
என்று	 கூறிைது	அரசைனுக்கு	 பைலத்த	 ஏமொற்்றத்்தக்	
க�ொடுத்தது.
	 லி்ைொ்பைொல்ட்	 எ்தகைடுத்தொலும	 கபைரி	
தொ�்வ	்ைொசிப்பைொர்.	ஆனொல்,	ஆபிரிக்�ப்	பிர்தசை	
ங�்ள	மி�வும	்மொசைமொன	விதத்தில்	்�ைொண்ட	
அரசைனின்	்�ைொள்�	 கதொ்டர்பைொன	 சைர்ச்்சை,	 மி�	
வும	க�ொடூரமொன
	 �ொலனித்துவ	 �்டநத	 �ொல	 வரலொற்்்றக்	
க�ொணடிருக்கும	 ஒரு	 �ொட்டில்	 இன்றும	 உணர்வு	
�்ளத்	 தட்டிகைழுப்புகின்்ற	 ஒரு	 வி்டைமொ�்வ	
இருக்கி்றது.
	 �ொசி�ளொல்	 க�ொல்லப்பைட்்ட	 யூதர்�ளின்	
எணணிக்்�்ை	 வி்ட	 அதி�	 எணணிக்்�ைொன	
ஆபி	ரிக்�	மக்�ள	க�ொல்லப்பைடுவதற்குக்	�ொரணமொ�	
இருநத	 கூரிை	 தொடி்ைக்	 க�ொண்டவரும	 மி�வும	
்மொசைமொன	குண	இைல்பு�்ளக்	க�ொண்டவருமொன	
லி்ைொ்பைொல்ட்,	அண்மக்�ொலத்தில்,	முதல்	இன	
ப்பைடுக�ொ்ல்ை	நி�ழத்திை	ஒரு	க�ொ்லைொளிைொ	
என்பை்த,	தற்்பைொது	அ்னவரொலும	முன்்வக்�ப்	
பைடும	வினொவொகும.

	 க�ொன்்றொட்	 என்பைவரொல்	 எழுதப்பைட்்ட	
‘இருளின்	 இதைம’	 என்்ற	 ஆக்�த்துக்கும	 மனிதத்	
த்ல�்ளத்	 தனது	 ்தொட்்டத்தில்	 கதொங�விட்்ட	
க�ொடூரனொன	்�ட்சுக்கும	�ளம	அ்மத்துக்	க�ொடு	
த்த	 பூமத்திை	 ்ர்�யில்	 அ்மநதிருநத	 அவரது	
ஏ�ொதிபைத்திைத்தில்	 �்டநத	பைடுக�ொ்ல�ள	அ்ன	
த்தும	 இன்று	 ம்றக்�ப்பைட்டு	 விட்்டனவொ?	 என்்ற	
்�ளவி	எழுப்பைப்பைடுகி்றது.
	 அகமரிக்�	எழுத்தொளரொன	அ்டம	கேொக்ஷி	
ல்லினொல்	எழுதப்பைட்்ட	‘லி்ைொ்பைொல்ட்	அரசைனின்	
ஆவி’	என்்ற	நூலின்	கவளியீடு	பை்ழை	�ொைங�்ள	
மீளவும	 தி்றநதிருக்கி்றது.	 கபைல்ஜிைம	 �ொட்டி்ல	
அதி�மொ�	 விற்பை்னைொகும	 நூல்�ளில்	 இது	 ஒரு	
முக்கிை	இ்டத்்தப்	பிடித்திருநதொலும	கூ்ட,	கபைல்	
ஜிைத்தில்	 வொழுகின்்ற	 வைது	முதிர்நத	 �ொலனித்து	
வவொதி�ளுக்கும	 ஒரு	 சில	 வரலொற்்றொசிரிைர்�ளுக்	
கும	 இநத	 நூல்	 �டும	 சீற்்றத்்தத்	 ்தொற்றுவித்தி	
ருக்கி்றது.

	 கபைல்ஜிைத்தின்	 �ொலனித்துவ	 �ொலத்்த	
விவொதிப்பைதற்கு	 இ்தவி்ட	 ஒரு	 கபைொருத்தமொன	
�ொலம	 இருக்�்வ	 முடிைொது.	 லி்ைொ்பைொல்டின்	
க�ொளளுப்	 ்பைரனொன	 இரண்டொவது	 அல்்பைட்	
இப்்பைொது	 அங்�	 அரசைனொ�	 இருக்கி்றொர்.(	 தற்	
்பைொது	2020	ஆம	ஆணடில்,	ஆல்பைர்ட்	11	இன்	ம�ன்	
பிலிப்	அரசைரொ�	உளளொர்,	கமொ-ர்	)
	 அவரது	அரசைமொளி்�க்கு	கவளி்ை,	தமது	
�ொட்டின்	கபைருமபைொன்்மைொன	பிரச்சி்ன�ளுக்கு	
ஆபிரிக்�ொவிலிருநது	வநத	கவள்ளைரல்லொத	�று	
ப்பினக்	 குடி்ைறி�்ள	 �ொரணம	 என்்ற	 க�ொள்�	
யு்்டை	விளொமஸ	பிரிவினர்,	அடுத்த	மொதம	�்்ட	
கபை்றவிருக்கின்்ற	�ொட்டின்	்தர்தலி்ல	அதி�மொ�	
கவற்றிகபைறும	 வொயப்்பையு்்டை	 �ட்சி�ளில்	
ஒன்்்றச்	 ்சைர்நதவர்�ள	 என்பைது	 குறிப்பி்டத்தக்�	
வி்டைமொகும.
	 இநதப்	 பைசு்ம	 வீடு�ளுக்கு	 ்மலொ�	 உை	
ரப்	 பை்றநது	 கசைல்லும	 விமொனங�ள	 பிரசைல்்ஸை	
விட்டுப்	 பு்றப்பைடும	 ்பைொது	 பைல	 சைநதர்ப்பைங�ளில்	
ஆபிரிக்�ொவுக்கு	 பைலவநதமொ�த்	 திருப்பிைனுப்பைப்	
பைடும	�றுப்பினத்்தச்	சைொர்நத	அ�தித்	தஞசைக்	்�ொரி	
க்்�ைொளர்�்ளக்	க�ொணடிருக்கும.	சில	தருணங	
�ளில்	 இவர்�ள	 நிர்வொ	 ணமொ�வும,	 இரத்தம	
்தொயநத	 நி்லயிலும	 �ொடு�்டத்தப்பைடுகி்றொர்�ள.	
�்டநத	 வரு்டம	 கசைப்கரமபைர்	 மொதத்தில்,	 இருபைது	
வைது்்டை	 ‘கசைமீரொ	 அ்டமு’	 என்்ற	 ்�ஜீரிைப்	
கபைண,	விமொனத்தில்	க�ொணடு	கசைல்லப்பை்ட	இருநத	
்வ்ளயில்,	கபைல்ஜிை	குடி்ைற்்ற	அதி�ொரி�ளொல்	
த்ல	த்லை்ணக்குள	அமுக்�ப்பைட்டு	க�ொ்ல	
கசையைப்பைட்்டொர்.	 அநதப்	 கபைணணின்	 த்ல்ை	
கீ்ழ	தளளிை	்�ரத்தில்	�ொவல்து்்ற	அதி�ொரி�ள	
தமக்கி்்ட்ை	 சைரளமொ�	 உ்ரைொடுவ்தயும	 சிரி	
த்து	மகிழவ்தயும	அவர்�்ள	எடுத்த	ஒளி	�ொ்டொ	
வில்	 பைொர்க்�க்கூடிைதொ�விருக்கின்்றது.	 இருபைது	
நிமி்டங�ளில்	 அநதப்	 கபைண்ண	 அவர்�ள	
க�ொ்ல	கசையதொர்�ள.
	 க�ொங்�ொ்வ	 லி்ைொ்பைொல்ட்	 ஆட்சி	
கசையத	வரலொறு,	நீண்ட	�ொலமொ�்வ	அறிைப்பைட்டி	
ருக்கி்றது.	 �்டநத	 நூற்்றொணடு	 உதைமொன்பைொது,	
அகமரிக்�	 மற்றும	 பிரித்தொனிை	 எழுத்தொளர்�ளொ	
லும	ஏ்னை	பைரப்பு்ரைொளர்�ளொ	லும	இவ்	வி்டை	
ங�ள	கவளிச்சைத்துக்குக்	க�ொணடு	வரப்பைட்்டன.
	 இவற்றின்	 �ொரணமொ�்வ	லி்ைொ்பைொல்ட்	
தனது	 கசைொநத	 உ்்ட்மைொ�விருநத	 க�ொங்�ொ	
�ொட்்்ட	கபைல்ஜிை	அரசி்டம	் �ைளிக்�	நிர்ப்பைநதிக்	
�ப்பைட்்டொர்.	 இ்றப்பைர்	 மற்றும	 ைொ்னத்	 தநதம	

்பைொன்்றவற்றிலிருநது	 கபை்றப்பைட்்ட	 பைணத்தின்	
மூலம	 தனது	 வருவொ்ை	 பைன்ம்டஙகு	 அதி�ரிக்�	
்வணடும	 என்்ற	 ்பைரவொ்வக்	 க�ொண்டவ்ர	
லி்ைொ்பைொல்ட்	என்்ற	புரித்ல	ஏற்�ன்வ	க�ொண	
டி	 ரக்கும	 இளம	 த்லமு்்றயினருக்கு	 கேொக்ஷி	
ல்லின்	இநநூல்,	லி்ைொ்பைொல்ட்	பைற்றிை	ஒரு	புதிை	
பைரிமொணத்்தப்	புரிை	்வத்துளளது.
	 க�ொங்�ொ	 ஆற்்றங�்ர�ளில்	 அ்மக்�ப்	
பைட்டிருநத	�ளஞசிைங�ளில்	பைணிபுரிநத	லி்ைொ்பைொ	
ல்ட்	மன்னனின்	அதி�ொரி�ள,	அப்பிர்தசைவொசி�ள	
்வ்ல	 கசையைத்	 தவறினொல்,	 அவர்�ளதும	 அவர்	

�ளது	 பிள்ள�ளி	 னதும	 ்��ளும,	 �ொல்�ளும	
கவட்்டப்பைடும	 என்று	 பைைமுறுத்தி்ை	 அவர்�ளி	
்டமிருநது	 ்வ்ல	 வொஙகினொர்�ள.	 அரசைனுக்கு	
இலொபைத்்தப்	கபைறுவதற்�ொ�	கபைண�ள	பைொலிைல்	
வன்புணர்வுக்கு	உட்பைடுத்தப்பைட்்டொர்�ள.	ஆண�ளு	
க்கு	மரணதண்ட்ன	வழங�ப்பைட்்டது.	கிரொமங�ள	
எரியூட்்டப்பைட்்டன.
	 ம்றக்�ப்பைட்்ட	 இநத	 மனிதப்	 பைடுக�ொ்ல	
யில்	 பைத்து	 மில்லிைன்	 வ்ரயிலொன	 எணணிக்்�	
யு்்டை	மக்�ள	இ்றநதிருக்�லொம	என்்ற	கேொக்ஷில்	
லின்	 �ருத்து	 கபைல்ஜிை	 வரலொற்்றொசிரிைர்�ளின்	
வயிற்றில்	புளி்ைக்	�்ரத்திருக்கி்றது.
	 இக்குற்்றச்சைொட்டினொல்	 மி�வும	 சீற்்றம்்ட	
நதிருக்கும	 க�ொங்�ொவில்	 �்்டசிக்	 �ொலங�ளில்	
பைணிைொற்றி	 தற்்பைொது	 மி�வும	 வைது	 முதிர்நத	
நி்லயில்	 இருக்கும	 அதி�ொரி�ள,	 ஆ�	 அறுவரது	
்��்ள	கவட்்டப்பைட்்டன	என்றும	அதுவும	க�ொங	
்�ொ	�ொட்்்டச்	் சைர்நத	பை்்ட�ளொ்ல்ை	அது	் மற்	
க�ொளளப்பைட்்டது	 என்றும	 இ்ணைத்தில்	 ஒரு	
கசையதி்ைப்	பைதி்வற்்றம	கசையதிருக்கி்றொர்�ள.
அண்மக்	 �ொலங�ளில்	 அகமரிக்�ொவில்	 பைடு	
க�ொ்ல	 கசையைப்பைட்்ட	 கசைவ்விநதிைர்�ளதும	
மற்	 றும	 கதன்னொபிரிக்�ொவில்	 ்பைொைர்	 யுத்தத்தில்	
க�ொல்லப்பைட்்டவர்�ளதும	பைடுக�ொ்ல�ளில்	மட்	
டிலுளள	�வனத்்தத்	தி்சைதிருப்பை்வ	அகமரிக்�	
மற்றும	 பிரித்தொனிை	 எழுத்தொளர்�ள	 இவ்வி்டை	
த்துக்கு	 முன்னுரி்ம	 க�ொடுத்	 திருக்கி்றொர்�ள	
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்கறறளலொனியொ தசயற ... த�ொடர்ச்சி... �ைது தசொத்து விரபங    ... த�ொடர்ச்சி...

தைொத்� உறபத்தி    ... த�ொடர்ச்சி...

�டுபபூசித் திடடத்ன�  ... த�ொடர்ச்சி...

சிறீலங்கொவில் உணவுப ... த�ொடர்ச்சி...

அனைத்துல்க ்கண்்கொ  ... த�ொடர்ச்சி...

தசயறதிறைறற சம்ப  ... த�ொடர்ச்சி...

இநத	வி்டைம	கதரிவிக்�ப்பைட்்டது.	இது	குறித்து,	
திரு்�ொணம்ல	 மொவட்்ட	 தமிழ	 கபைொது	
அ்மப்புக்�ளின்	 ஊ்ட�ப்	 ்பைச்சைொளர்	 ைதீநதிரொ	
கதரிவிக்்�யில்;
	 “திரு்�ொணம்ல	 மொவட்்ட	 தமிழ	
மக்�ளுக்குத்	 கதொ்டர்நது	 20	 வரு்ட	 �ொலமொ�	
ஒருவ்ர்ை	�ொ்டொளுமன்்றத்துக்கு	கதரிவுகசையை	
்வணடிை	 எநத	 அவசிைமும	 இல்்ல.	 இம	
மு்்ற,	 ்தர்தலின்	 ்பைொது	 ஒரு	 மொற்று	 �பை்ரத்	
கதரிவு	 கசையை	 கபைொது	 மக்�ள	 சிநதித்து	 வொக்	
�ளிக்�	 ்வணடும	 என	 திரு்�ொணம்ல	 மொவ	
ட்்ட	 தமிழ	 கபைொது	 அ்மப்புக்�ளின்	 ஒன்றிைத்	
தினர்	 ்�ட்டுக்	க�ொளகின்்றனர்”	 என்று	கதரிவி	
த்துளளொர்.

	 �ற்்ற்லொனிைொ	 �ொ்டொளுமன்்ற	 உறுப்பி	
னர்�ளின்	த்லவர்	க்றொஜர்	கரொக்றன்ட்	உட்பை்ட	
பைல	 சுதநதிர	 ்பைொரொட்்ட	 கசைைற்பைொட்்டளர்�்ள	
ஸகபையின்	அரசு	�ண�ொணித்து	வருகின்்றது.
	 ஐ்ரொப்பிை	 �ொடு�ளில்	 உளள	 �ற்்ற்லொ	
னிைொ	 கசைைற்பைொடு�்ள	ஸகபையின்	அரசு	 நீண்ட	
�ொலமொ�	 கதொ்டர்நது	 �ண�ொணித்து	 வருவதொ�	
முன்னர்	குற்்றச்சைொட்டுக்�ள	எழுநதிருநதது	குறிப்	
பி்டத்தக்�து.	சுவிஸ	இல்	உளள	கசைைற்பைொட்்டொளர்	
�்ள	 �்டநத	 வரு்டம	 ஸகபையின்	 �ண�ொணித்த	
தொ�	 சுவிஸ	 �ொ்ள்டொன	 பிளிக்	 பைத்திரி்�	 கதரி	
வித்திருநதது.

்பைொ்டப்பை்டவுளளதொ�	கதரிவித்துளளொர்.
	 இதனி்்ட்ை,	 150இற்கும	 ்மற்பைட்்ட	
மருநது	 உற்பைத்தி	 நிறுவனங�ள	 தடுப்பு	 மருநது	
தைொரிக்கும	 பைணியில்	 ஈடுபைட்டு	 வருவதொ�வும,	
எதிர்வரும	வரு்ட	முற்பைகுதியில்	தடுப்பு	மருநது	
பைொவ்னக்கு	வரும	சைொத்திைங�ள	உளளதொ�வும	
உல�	சு�ொதொர	நிறுவனம	�்டநத	வொரம	கதரிவித்து	
ளளது.

ணிப்பைொளர்�ளுக்�ொன	 அ்ழப்பி்ன	 விடுத்த	
்பைொதும,	சிறீலங�ொ	அரசு	தனி்மப்பைடுத்தல்	விதி	
�்ள	தளர்த்த	மறுத்ததொல்	�ண�ொணிப்பைொளர்�ள	
பைஙகுபைற்்ற	முடிைவில்்ல	என	கதரிவிக்�ப்பைடு	
கின்்றது.
	 சிறீலங�ொ	 வருவதற்கு	 �ொம	ஆைத்தமொ�	
இருந்தொம.	 ஆனொல்	 தற்்பைொ்தை	 நி்லயில்	
அது	 முடிைவில்்ல	 என	 ஐ்ரொப்பிை	
ஒன்றிைத்தின்	்பைச்சைொளர்	கதரிவித்துளளொர்.
	 சிறீலங�ொவின்	 தனி்மப்பைடுத்தல்	 விதி	
�ள,	பைைணத்	த்்ட�ள	எமது	முழு	அளவிலொன	
�ண�ொணிப்பு	பைணி�ளுக்கு	த்்டைொ�	இருநதன.	
முழு்மைொன	 பைணி�ளுக்கு	 100	 பைணிைொளர்�ள	
்த்வ	என	அவர்	்மலும	கதரிவித்துளளொர்.

�்்டகபை்றவுளள	்தர்தலில்	அரசுக்கு	பைொத�மொ�	
அ்மைலொம	என்்ற	�ொரணத்தொல்	சிறீலங�ொ	அரசு	
அத்ன	 கவளியிடுவ்த	 ்வணடுகமன்்்ற	
�ொலதொமதொக்கி	 வருவதொ�	 சிறீலங�ொவின்	 முன்	
னொள	அ்மச்சைர்	�லொநிதி	ேர்ஷொ	டி	சில்வொ	கதரி	
வித்துளளொர்.
	 ஆனொல்	சிறீலங�ொவின்	இநத	�ொலதொமத	
�்டவடிக்்�	சிறீலங�ொவில்	முதலீடு�்ள	்மற்	
க�ொளபைவர்�ளி்டம	�மபிக்்�யீனத்்த	ஏற்பைடுத்	
தலொம	என	அவர்	்மலும	கதரிவித்துளளொர்.

	 வஙகி�ளில்	 உளள	 பைணம,	 தனது	 ஓயவு	
திைம	 மற்றும	 வ்டமொ�ொண	 முதல்மச்சைரொ�	
பைதவி	 வகித்த்பைொது	 வழங�ப்பைட்்ட	 சைமபைளப்	
பைணம	என	அவர்	்மலும	கதரிவித்துளளொர்.	வ்ட	
க்கில்	 ்பைொட்டியிடும	 ்வட்பைொளர்�ளில்	 விக்கி	
்னஸவர்ன	தனது	கசைொத்து	விபைரங�்ள	கவளி	
யிட்டுளள	முதலொவது	்வட்பைொளரொவொர்.

இருநது	67	ரூபைொைொ�வும,	்தங�ொய	எண்ண	254	
ரூபைொயில்	இருநது	359	ரூபைொைொ�	அதி�ரித்துளளது.
	 அ்தசைமைம,	 மரக்�றி�ளின்	 வி்லயும,	
உணவுச்	 சைொ்ல�ளில்	 விற்பை்ன	 கசையைப்பைடும	
உணவுப்	கபைொருட்�ளின்	வி்ல�ளும	அதி�ரித்து	
ளளதொ�	கதரிவிக்�ப்பைடுகின்்றது.

என்று	 இவர்�ள	 வொதிடுகி்றொர்�ள.	 ‘அவ	 தூறு	
மிக்�	ஒரு	புத்த�ம’	என்்ற	த்லப்பில்	கவளி	�ொடு	
�ளுக்�ொன	கபைல்ஜிை	அரசை	ஒன்றிைம	கவளியிட்்ட	
நூல்	பின்வருமொறு	கூறுகி்றது:	“
 ஹிட்லரும	 ஸரொலினும	 நி�ழத்திை	
க�ொடூ	ரங�ளு்ட்னொ	அல்லது	கசைவ்விநதிைர்�ள,	
தொஸ	 ்மனிைர்�ள,	 அவுஸதி்ரலிைொவின்	
பூர்வீ�குடி�ள	 மட்டில்	 ்மற்க�ொளளப்பைட்்ட	
க�ொடூரங�ளு்ட்னொ	 ்வறு	 எத்னயும	
ஒப்பி்டமுடிைொது.	 வரலொற்்்ற	 மொற்றி	
எழுத	 மு்னகின்்றவர்�ளுக்கும,	 �ொவலொ	
சிரிைர்�ளுக்கும	 தீனி	 ்பைொடுவதற்�ொ�,	 விவொத	
வொதி�ளொலும	அகமரிக்�	 மற்றும	பிரித்தொனிை	
எழுத்தொளர்�ளொலும	 உருவொக்�ப்பைட்்ட்த	 இக்	
�றுப்புக்	�ட்டுக்�்த.”
	 குறிப்பிட்்ட	இநதக்	 �ொலம	 கதொ்டர்பைொ�	
முன்னணியில்	 தி�ழும	 வரலொற்்றொசிரிைரொன	
்ஜொன்	ஸகரஙக�ஸ,	 “்மொசைமொன	வி்டைங�ள	
�்டநது	தொன்	இருக்கின்்றன.	ஆனொல்	கேொக்ஷில்	
மி்�ப்பைடுத்திக்	கூறுகின்்றொர்.	இவ்வளவு	மில்லி	
ைன்	 �ணக்கிலொன	 மக்�ள	 இ்றநதிருக்கி்றொர்�ள	
என்று	 கசைொல்வது	 அபைத்தமொன	 வி்டைமொகும.	
இநத	நூலுக்கு	�ொன்	அதி�	முக்கிைத்துவம	க�ொடு	
க்�வில்்ல.	 இரணடு,	 மூன்று	 வரு்டங�ளில்	
இந	 நூல்	 ம்றக்�ப்	 பைட்டுவிடும.”	 “இது	 ஒரு	
்மொசைமொன	ஆக்�ம”	என்கி்றொர்	லி்ைொ்பைொல்ட்	
சைரி்த்ை	 எழுதிை	 பிரித்தொனிை	 எழுத்தொளர்	
பைொர்பைரொ	 எமர்சைன்.	 லி்ைொ்பைொல்ட்	 ஒரு	
இனப்பைடுக�ொ்ல்ை	ஆரம	பிக்�வில்்ல.

	 பைணத்தின்	 மட்டில்	 ்பைரொ்சை	 க�ொண்ட	
வரொ�	 அவர்	 இருநதொர்.	 வி்டைங�ள	 �ட்டு	
மீறிைது	 ்பைொது	 அவர்	 அவற்்்றப்	 பைற்றி	
அலட்டிக்	 க�ொளளவில்்ல.	 கபைல்ஜிை	

சைமூ�த்தின்	 ஒருபைகுதி	 இக்குற்்றச்சைொட்டுக்�்ள	
ஏற்றுக்க�ொளளத்	தைொ	ரொ�	இல்்ல.	இவ்வளவு	
்மொசைமொ�	 �ொங�ள	 இருக்	 �வில்்ல.	 �ொங�ள	
க�ொங்�ொ்வச்	 சீர்திருத்தி	 அஙகு	 ஒரு	 �ல்ல	
நிர்வொ�த்்த	ஏற்பைடுத்தி்னொம.
	 முப்பைது	 வரு்டங�ளில்	 க�ொங்�ொவின்	
சைன	 த்கதொ்�	 �ணிசைமொன	 அளவு	 சுருஙகிைது	
என்பை்த	 ஸகரஙக�ஸ	 ஏற்றுக்	 க�ொளகி்றொர்.	
ஆனொல்	 1880	 �ளில்	 க�ொங்�ொவின்	 பைரநத	
�ொடு�ளில்	 உண்ம	 யில்	 எவ்வளவு	 மக்�ள	
வொழநதொர்�ள	 என்று	 ைொருக்	 கு்ம	 கதரிைொது	
என்பைதொல்	 சைரிைொன	 எணணி	 க்்�	 ்ைக்	
�ணக்கிடுவது	 இைலொத	 �ொரிைமொகும	 என்று	
அவர்	�ருத்துத்	கதரிவித்தொர்.

நனறி - � ்கொர்டியன

த்கொஙள்கொவில் ஒரு ள்கொ ... த�ொடர்ச்சி...

தமிழ்ரயும	 தமி்ழயும	 க�ொச்்சைப்பைடுத்தும,	
சிங�ளவர்�ளு்டன்	 வொழவ்தப்	 பைொக்கிைமொ�க்	
�ரு	 தும	 சுமநதிரன்,	 அவ்ர	 நிைொைப்பைடுத்தும	
சிறிதரன்,	 இவர்�ள	 இருவர்	 மீதும	 �்டவடிக்்�	
எடுக்�ொது	 அவர்�்ள	 இன்னமும	 முதன்்மப்	
பைடுத்தும	கூட்்ட்மப்பின்	த்ல்ம	ஆகிை	இவர்	
�்ள	 பைொரொளுமன்்றம	 கசைல்ல	 �ொம	 அனுமதித்	
தொல்,	தமிழத்்தசிைத்்த	்�சித்த	அத்த்ன	மொவீ	
ரர்�ளுக்கும	 அதன்	 கபைொருட்டு	 உயிர்நீத்த	 கபைொது	
மக்�ளுக்கும	 �ொம	 கசையயும	 து்ரொ�மல்லவொ?	
என்வ	இவர்�ளுக்கு	வொக்�ளிக்�ொதீர்�ள.
	 அதுமட்டுமல்ல,	 எமது	 பிர்தசைத்தில்	 சிங	
�ளக்	 �ட்சி�ள,	 தம	 ்�க்கூலி�்ள	 தமது	 சின்ன	
த்தில்	 ்பைொட்டியி்ட	 ்வத்துளளன.	 மொறி	 மொறி	
ஆட்சிக்கு	வநத	சிங�ளக்	 �ட்சி�ள	அரங்�ற்றிை	
இனப்பைடுக�ொ்ல�ள,	 இனச்சுத்தி�ரிப்பு	 என்பை	

வற்்்ற	 எப்பைடி	 எமமொல்	 ம்றக்�	 முடியும?	 ம்றக்	
�வும	முடிைொது.	மன்னிக்�வும	முடிைொது.	என்வ	
இவர்�ள	எல்்லொ்ரயும	இனிவருங	�ொலங�ளில்	
எமது	 பிர்தசைங�ளில்	 ்பைொட்டியிடும	 எணண்ம	
வரொத	 அளவுக்கு	 பைடு்தொல்விை்்டைச்	 கசையை	
்வணடும.	 ்மலும	 சிங�ளக்	 ்தசிை	 �ட்சி�ளு்ட	
னும,	சிங�ள	ஆட்சிைொளர்�ளு்டன்	் சைர்ந	திைஙகும	
ஒட்டுக்	 குழுக்�ளுக்கும,	 சு்ைட்்சை�ளுக்கும	 நீங	
�ள	எலுமபுத்துணடுக்கு	வொலொட்டுபைவர்�ளஅல்ல	
உணர்வுளள,	 மொனமுளள	 தமிழர்�ள	 என்பை்த	
வ்டக்கு	கிழக்கு	எஙகிலும	புரிை	் வக்�	் வணடும.
	 ஆ�்வ,	 தமிழ	 ்தசிைத்்த	 விசுவொசைத்து	
்டன்	் �சிப்பைவர்�ளுக்கும,	“எமக்கு	�்டநதது	இனப்	
பைடுக�ொ்ல”என	அடித்துச்	கசைொல்பைவர்�ளுக்கும,	
�ொணொமல்	ஆக்�ப்பைட்்டவர்�ளுக்கு	சைர்வ்தசை	விசைொ	
ர்ண்ை	் த்வ	என	் �ொரும	�ட்சி�ளுக்்�	வொக்	
�ளியுங�ள.	அக்�ட்சி�ளில்	உளள	பைணபைொளர்�ள,	
கசைொன்ன	 கசைொல்்லக்	 �ொப்பைொற்்றக்	 கூடிைவர்�ள	

என	உங�ளுக்கு	�மபிக்்�	ஏற்பைடுபைவர்�ள	மூவ	
ருக்கு	உங�ள	விருப்பு	வொக்்�	அளியுங�ள.
	 தைவு	 கசையது	 �்டநத	 �ொலத்தில்	 கபைற்்ற	
�சைப்பைொன	அனுபைவத்தொல்	விரக்திை்்டந்தொ	அல்	
லது	 சைலிப்பை்்டந்தொ	 வொக்�ளிக்�ச்	 கசைல்லொது	
வி்ட்வண்டொம.	 உங�ள	 ஒவ்கவொரு	வொக்�ொலும	
எமது	 �ொணொமல்	ஆக்�ப்பைட்்ட	 உ்றவு�ளுக்கு	 நீதி	
கபைற்றுத்	தரக்கூடிை	பைொரொளுமன்்ற	உறுப்பினர்�ள	
தீர்மொனிக்�ப்பைடுவர்.	என்வ	வருகி்ற	5ஆம	தி�தி	
அதி�ொ்லயில்	தமிழ	மணணுக்�ொய	உயிர்	நீத்தவ	
ர்�்ள	 க�ஞசில்	 நிறுத்தி	 தமிழத்	 ்தசிைத்்த	
உளமொர	 ்�சிப்பைவர்�ளுக்கும,	 அவர்�ள	 சைொர்நத	
�ட்சிக்கும	 புளளடி	 இட்டு	 அவர்�்ள	 கவற்றி	
கபை்றச்கசையை	் வணடுகமன்று	வலிநது	�ொணொமல்	
ஆக்�ப்பைட்்டவர்�ளின்	 உ்றவு�ளொகிை	 �ொம	 உங	
�்ள	்வணடி	நிற்கின்்்றொம	என	அதில்	கதரிவிக்	
�ப்பைட்டுளளது.

முனைொள் பொரொளுைனற  ... த�ொடர்ச்சி...

உளளிட்்ட	சைர்வ்தசை	சைமூ�த்து்டனும	ஆ்ரொக்கிை	
மொன	 இரொஜதநதிர	 உ்றவு�்ள	 �ட்டிகைழுப்பை	
விருமபுகின்்்றொம.”	
	 வொக்�ொளர்�்ளப்	 கபைொறுத்தவ்ரயில்	
விஞஞொபை	னங�்ளப்	பைடித்து	வொக்�ளிப்பைவர்�ள	
அல்ல	 அவர்�ள.	 ஆனொல்,	 பிரதொன	 தமிழக்	
�ட்சி�ள	 எவ்	 வொ்றொன	 பைொ்தயில்	 கசைல்லப்	
்பைொகின்்றன	 என்	 பை்த	 இ்வ	 ஓரளவுக்�ொவது	
�ட்டிைம	 கூறுவதொ�	 இருக்கும.	 புதன்	 கிழ்ம	
மக்�ள	எடுக்�ப்	்பைொகும	முடிவு	என்ன?

கூடடனைபபு அதி்க  ... த�ொடர்ச்சி...
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ஏழு	மொதங�ள,	பைதி்னழு	லட்சைம	் �ொைொளர்�ள,	
ஆறு	 லட்சைத்து	 எழுபைதினொயிரம	 இ்றப்புக்�ள	

என்று	கதொ்டரும	்�ொவிட்டின்	தொக்�ம	இவ்வரு்ட	
குளிர்	�ொயச்சைல்	 (INFLUENZA)	பைரமபைலில்	எவ்வொறு	
தொக்�ம	ஏற்பைடுத்தும	என்பை்த	இன்்்றை	மருத்துவ	
உலகின்	்பைசு	கபைொருளொ�	உளளது.

உல்கேொவிய ள்கொவிட-19 பரம்பலின 
இனனறய நினல

	 வரு்டம	 ்தொறும	 ஏற்பைடும	 குளிர்	 �ொயச்சை	
லொனது	இன்புளுவன்சைொ	A,	B	வ்�	்வரசுக்�ளின்	
தொக்�த்தொல்	 ஏற்பைடுகி்றது.	 இவ்்வரசுக்�ள	 பைல்	
்வறு			உபை	பிரிவு�்ள	க�ொணடுளள	் பைொ	தும,	�்டநத	
வரு்டங�ளில்	H1N1,H3N2	ஆகிை	இன்புளுவன்சைொ	A	
்வரசுக்�ளினதும	விக்்்டொரிைொ	B	வ்�	இன்புளு	
வன்சைொ	் வரசுக்�ளினதும	தொக்�்ம	பைரவலொ�	�ொண	
ப்பைட்்டது.	 ஆனொல்	 இன்புளுவன்சைொ	 ்வரசுக்�ள	
�ொலத்திற்கு	 �ொலம	 மொற்்றம	 கபைற்று	 வருவதும,	
வீரிைம	கபைற்று	வருவதும	அதன்	�ொரணமொ�	கசைை	
ல்தி்றன்	 மிக்�	 தடுப்பு	 மருநகதொன்்்ற	 தைொரிக்�	
முடிைொதிருப்பைதும	 கபைரும	 சைவொலொ�்வ	இன்்றள	
வும	உளளது.	
	 �்டநத	ஒரு	வரு்டத்தில்	சுமொர்	ஒரு	மில்லிைன்	
உறுதிப்பைடுத்தப்பைட்்ட	 இவ்வ்�	 குளிர்	 �ொயச்சைல்	
கதொற்று,	உலக�ஙகும	பைதிவு	கசையைப்பைட்டுளளது.	
இவர்�ளில்	அகமரிக்�ொ,	ஐ்ரொப்பைொ	மற்றும	ஆசிை	
�ொடு�ளில்	 தலொ	 மூன்று	 லட்சைம	 ்�ொைொளர்�ளும,	
ஆபிரிக்�ொ	 மற்றும	 ஓசிைொனொவில்	 ஒரு	 லட்சைம	
்�ொைொளர்�ளும	 பைதிவொகியுளளனர்.	 ்�ொவிட்-19	
இன்	தொக்�மும	இநத	பிரொநதிைங�ளி்ல்ை	அதி�	
தொக்�த்்த	ஏற்பைடுத்தி	இருப்பைது	இஙகு	�வனிக்�த்	
தக்�து.

04/02/2020 இல் உல்கேவில் குளிர் ்கொயச்சலின 
பரம்பல் ைொதிரி

இரடனட வினேவு ஏறபடுைொ?
	 ்�ொவிட்-19	 இன்	 தொக்�ம	 இன்னமும	
கு்்றவ்்டைொத	நி்லயில்,	எதிர்வரும	கசைப்்டமபைர்	
முதல்	 எதிர்பைொர்க்�ப்பைடும	குளிர்	 �ொயச்சைலின்	 தொக்	
�ம	 இப்பிரொநதிைங�ளில்	 இரட்்்ட	 வி்ள்வ	
ஏற்பைடுத்துமொ	என்பை்த	இன்றுளள	்�ளவி.	இதற்	
�ொன	மருத்துவ	விஞஞொனி�ளின்	பைதில்	அவ்வொறு	
அ்மைலொம	என்பைதொ�்வ	உளளது.
	 குளிர்	�ொயச்சைலொனது,	்�ொவிட்-19ஐ	்பைொல	
ல்லொது	குழந்த�்ளயும,	சிறுவர்�்ளயும	வைது	
முதிர்நதவர்�்ளயும	 கபைருமளவில்	 தொக்கும	
தன்்ம	 க�ொண்டது	 என்பைது்டன்,	 	 அண்மயில்	
சீனொவில்	 இனங�ொணப்பைட்்ட	 பைன்றி�ளிலிருநது	

மனிதருக்கு	 பைரவ	 வல்ல	 G4	 வ்�	 H1N1	 ்வரசு	
க்�ள,	 வீரிைம	 கபைற்்ற	 உல�ளொவிை	 பைரமபை்ல	
ஏற்பைடுத்துமொனொல்,	 அதனொல்	 பைொரிை	வி்ளவு�ள	
ஏற்பை்டலொம	என்பைதும	மருத்துவ	விஞஞொன	வல்லு	
�ர்�ளின்	 எதிர்வு	 கூ்றலொ�	 உளளது.	 ்மலும	 இது	
வ்ரயில்	பைொவ்னயில்	உளள	குளிர்	�ொயச்சைலுக்கு	
எதிரொன	 தடுப்பு	 மருநது�ளின்	 வீரிைம	 அல்லது	
கசைைல்	 தி்றன்	 40%	 வ்ரயி்ல	 உளளதும	 வரு்ட	
ந்தொறும	இ்டமகபைறும	குளிர்	�ொயச்சைலினொல்	ஏற்	
பைடும	இழப்பு�்ள	முழு்மைொ�	தடுக்�	முடிைொத	
நி்ல்ை	்தொற்றுவித்து	வருகி்றது.	

	 ்�ொவிட்-19	இற்�ொன	்�ொய	�ண�ொணிப்பு	
அதி�ரிப்பு,	 ஆயவுகூ்ட	 பைொவ்ன,	 தடுப்பு	 மருநது	
உற்பைத்தி	 மற்றும	 வழங�ல்	 முைற்சி�ள	 என்பைன	
குளிர்	 �ொயச்சைலுக்�ொன	 �ண�ொணிப்பு,	 ஆயவுகூ்ட	
உறுதிப்பைடுத்தல்,	தடுப்பு	மருநது	உற்பைத்தி	மற்றும	
விநி்ைொ�த்்த	 பைொதிக்�லொம	 என்பைதும	 இன்னு	
கமொரு	அசைச்சுறுத்தும	வி்டைமொ�	் �ொக்�ப்பைடுகி்றது.	
இவ்வளவு	 சைவொல்�ளுக்கு	 மத்தியிலும	 மருத்துவ	
உலகின்	சிறு	 �மபிக்்�	ஒளிக்	கீற்்றொ�	இருப்பைது,	
இரு	 ்�ொய�ளும	 சுவொசை	 துணிக்்��ளொல்	 பைரவும	
தன்்மைது	 என்பைதும,	 அவற்றுக்�ொன	 தற்�ொப்பு	
�்டவடிக்்��ள	மற்றும	பைரொமரிப்பு	மு்்ற்ம�ள	
கிட்்டத்தட்்ட	ஒ்ர	மொதிரிைொ�	அ்மவது்மைொகும.	
அத்து்டன்	 ்�ொவிட்-19	 பைரொமரிப்புக்�ொ�	 அ்��	
�ொடு�ள	 கபைருமளவு	 தைொரிப்பு	 ஏற்பைொடு�்ள	
கசையதிருப்பைதும	 எதிர்	 வரும	 குளிர்	 �ொயச்சைலின்	
தொக்�த்்த	கு்்றக்�	உதவும	என்பைதொகும.	
	 எது	எவ்வொ்றொயினும,	இரு	்�ொய�ளினதும	
தொக்�த்்த	கு்்றப்பைதற்�ொன	கபைொருளொதொர,	ஆளணி	
வள	 ்த்வைொனது	 அதி�ரித்ததொ�்வ	 இருக்கும	
என்பைதும,	 இது	 குறிப்பைொ�	 வறிை	 �ொடு�ள	 மீது	
இரட்்்ட	 தொக்�த்தின்	வி்ளவு�்ள	பைொரதூரமொக்	
கும	 என்பைதும	 �வ்லக்குரிை	வி்டைமொ�்வ	உள	
ளது.	 இன்்்றை	 நி்லயில்	 ்�ொவிட்-19இன்	இநத	
தொக்�ம	 உரிை	 தடுப்பு	 மருநது�ள	 டிசைமபைர்	 இல்	
கி்்டக்�ப்கபைற்்றொல்	 கு்்றநத	 பைட்சைம	 எதிர்வரும	
கபைப்ரவரி	இறுதிவ்ர	கதொ்டரும	எனவும,	அதன்	
பின்	னர்	இதன்	தொக்�ம	கு்்றைலொம	எனவும	எதிர்வு	
கூ்றப்	 பைடுகி்றது.	 அ்த்வ்ள	 குளிர்	 �ொயச்சைலின்	
தொக்�மும	வழ்மைொ�	டிசைமபைர்	முதல்	கபைப்ரவரி	
மொதம	வ்ர்ை	அதி�	தொக்�த்்த	ஏற்பைடுத்தி	வருகி	
்றது.	என்வ	அக்�ொலப்பைகுதி	உலக�ஙகும	வொழும	
மக்�ளுக்கு,	 குறிப்பைொ�	 அகமரிக்�,	 ஐ்ரொப்பிை,	
ஆசிை	பிரொநதிைங�ளில்	கபைரும	தொக்�த்்த	ஏற்பைடு	
த்தும	என	எதிர்பைொர்க்�லொம.

இச்ச்ொலிலிருந்து நொம் மீள்்து எபபடி?
	 முன்னர்	குறிப்பிட்்டது	்பைொல	குளிர்	�ொயச்	
சைலின்	 தொக்�ம	 எவ்வொறு	 அதி�ரிக்�லொம	 என்பைது	
ஏற்க�ன்வ	 இனங�ொணப்பைட்டுளள	 நி்லயில்,	
அத்ன	தவிர்ப்பைதற்�ொன	வழிமு்்ற�்ள	இனங	
�ொணுவதும	 �்்டமு்்றப்பைடுத்துவது்ம	 இன்று	
எமமுன்	உளள	பைணிைொகும.	இதற்�ொ�	குளிர்	�ொய	

ச்சைல்	 �ண�ொணிப்பிற்�ொ�	 உலக�ஙகும	 அ்மக்�	
ப்பைட்டுளள	 ்தசிை	 இன்புளுகவன்ஸைொ	 நி்லைங	
�ளின்	 கசைைற்பைொட்்்ட	 விரிவொக்�ல்,	 ஆயவுகூ்டங	
�ளில்	 கசைைற்பைொட்்்ட	 மீகளொழுஙகு	 கசையதல்,	
தடுப்பு	மருநது�்ள	அதி�ளவு	குழந்த�ள,	சிறு	
வர்�ள,	 முதி்ைொருக்கு	 உரிை	 ்�ரத்தில்	 வழங�	
ஆவன	கசையதல்,	்�ொய	தடுப்பு	மு்்ற�்ள	்�க்	
க�ொளளல்,	மற்றும	குளிர்	�ொயச்சைல்	்�ொய	சிகிச்்சை	
க்�ொன	 வசைதி�்ள	 ்மலதி�மொ�	 ஏற்பைடுத்துதல்	
ஆகிை	 �்டவடிக்்��்ள	 �்டநத	 �ொலங�ளில்	
அதீத	தொக்�த்	திற்கு	உளளொன	�ொடு�ள	உ்டனடிைொ�	
்மற்க�ொளள	 ்வணடும.	 ஏ்னை	 �ொடு�ளும	
முடிநதளவு	 முன்்னற்பைொடு�்ள	 ்மற்க�ொளள	
்வணடும.	அ்த	்வ்ள	கபைொருளொதொர	சு்ம�ள	
�ொரணமொ�வும,	்�ொவிட்-19	இன்	பைரவ்ல	தடுக்�	
�்்டப்	பிடிக்�ப்பைடும	தனி்மப்பைடுத்தல்	மற்றும	
்பைொக்குவரத்து	த்்ட�ள	�ொரண	மொ�வும	திணறும	
�ொடு�ளும,	மக்�ளும	கூடிைளவு	கபைொறு்ம�ொத்து,	
மட்டுப்பைடுத்தப்பைட்்ட	அளவிலொன	உளள�	மற்றும	
சைர்வ்தசை	கதொ்டர்பைொ்டல்�்ளயும	நி�ழவு�்ளயும	
்மற்	 க�ொளள	 ்வணடிைதும	 இன்்்றை	 ்த்வ	
ைொ�	உளளது.
	 எல்லொவற்றிற்கும	்மலொ�,	மக்�ள	தம்ம	
த்தொ்ம	பைொது�ொத்துக்	க�ொளள,	தனி்மப்பைடுத்தல்	
மற்றும	உரிை	தற்�ொப்பு	சு�ொதொர	�்்டமு்்ற�்ள	
கதொ்டர்நதும	 �்்டப்பிடிக்�	 ்வணடும.	 சிறுவர்	
�ளுக்கும,	வ்ைொதிபைர்�ளுக்கும	குளிர்	 �ொயச்சைலுக்	
�ொன	 தடுப்பு	 மருந்த	 உரிை	 �ொலத்தில்	 கபைற்றுக்	
க�ொடுக்�	முன்னுரி்ம	வழங�	்வணடும.	குளிர்	
�ொயச்சைல்	அறிகுறி�ள	கதன்பைடு்வொர்	உரிை	மருத்	
துவ	ஆ்லொசை்னயும	சிகிச்்சையும	கபை்ற	் வணடும.	
என்வ,	 ்�ொவிட்-19	 ்�ொயின்	 தொக்�த்தொலும	 அத	
ற்கு	மு�ம	க�ொடுத்து	�ற்றுக்	க�ொண்ட	பைடிப்பி்ன	
�ளிலிருநதும	எதிர்வரும	குளிர்	�ொயச்சைல்	�ொலத்திற்	
�ொ�வும	எம்ம	தைொர்ப்பைடுத்தி	இரு	வ்�	்�ொய	
�ளின்	இரட்டிப்பு	தொக்�த்தில்	இருநது	வரும	முன்	
�ொப்்பைொம.
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்்டயில்,	 மிைன்மொருக்கு	 எதிரொ�	 பைன்னொட்டு	
நீதிமன்றில்	 �ொமபிைொ	 ஒரு	 வழக்்�த்	 கதொடுத்	
ததிலிருநது,	சைட்்டபூர்வமொன	இனப்	பைடுக�ொ்ல	
அறிவிப்பு	 மீணடும	 பைன்னொட்டுத்	 த்லைங�ங	
�ளில்	 இ்டமபிடிக்�த்	 கதொ்டஙகியிருக்கி்றது.	
இனப்பைடுக�ொ்ல	 மொ�ொட்்்ட	 மீறும	அரசு�ள	
மீது	 கதொடுக்�ப்பைடும	 மூன்்றொவது	 வழக்கு	
இதுவொகும.
	 முதல்	இரணடு	வழக்கு�ளும	் சைர்பிைொவு	
க்கு	 எதிரொ�	 ்மற்க�ொளளப்பைட்்ட்வ.	 “்சைர்பி	
ைொவுக்கு	 எதிரொ�	 கபைொஸனிைொ’’	 (2007)	 என்்ற	
வழக்கு,	ஸக்றபிக்றனிற்சைொவில்	நி�ழத்தப்பைட்்ட	
க�ொடூரங�்ள	 இனப்பைடுக�ொ்லைொ�	 அ்்ட	
ைொளப்பைடுத்திைது.	 அ்த	 ்�ரத்தில்	 ்சைர்பிைொவு	
க்கு	 எதிரொ�	 கு்்றொசிைொவொல்	 ்மற்க�ொளளப்	
பைட்்ட	 வழக்கு	 எநதவித	 இனப்பைடுக�ொ்ல	
முடிவுக்கும	வரவில்்ல.
	 இதி்ல	 �வனத்தில்	 க�ொளளப்பை்ட	
்வணடிை	வி்டைம	என்னகவன்்றொல்,	மிைன்மொ	
ருக்கு	 எதிரொ�	 �ொமபிைொ	 வழக்்�த்	 கதொடுக்�	
முன்ன்ர,	 பைன்னொட்டு	 நீதிமன்றின்	முன்	இனப்	
பைடுக�ொ்ல	 வழக்்�	 கதொடுக்�	 புலம	 கபைைர்	
அ்மப்புக்�ள	 சில	 சிநதிக்�த்	 கதொ்டஙகியிருந	
தது	இங்�	�வனத்தில்	க�ொளளப்பை்ட	் வணடிை	
வி்டைமொகும.	 இது	 �ொன்�ொவது	 இனப்பைடு	
க�ொ்ல	 வழக்�ொ�	 அ்மைக்கூடிை	 சைொத்திைம	
இருக்கி்றது.
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