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	 சிறீலங்காவில்	 இடம்பெற்ற	 ்பெகாதுத்	
தேரேலில்	 அத�கா்�கா்	 ்ெறறி	 ்பெற்ற	 �கிநே	
ரகாஜபெக்கா	 ேலலல�யிலகான	 அரசுககு	 இநதிய	
பிரே�ர	 நதரநதிர	 த�காடி	 ேனது	 ெகாழ்த்துக்லை	
தநறறு	முன்தினம	(7)	்ேரிவித்துளைகார.
	 ்ேகாலலதபெசியில்	�கிநேகாலெ	 ்ேகாடரபு	
்்காணட	த�காடி,	த�லும	்ேரிவித்துளைேகாெது:
்்காதரகாதனகா	லெரஸ்	் நருக்டியிலும	தேரேலல	
சிறீலங்கா	 அரசு	 சி்றபபெகா்	 நடத்தியுளைது.	 சிறீல	
ங்கா	�க்ளும	் பெரு�ைவில்	பெங்்டுத்துளைனர.	
இது	 இரு	 நகாடு்ளிலும	 ஜனநகாய்ம	 சி்றபபெகா்	
்்யறபெடுெலே	 ்காட்டுகின்்றது.	 இரு	 நகாடு்ளும	
ே�து	உ்றெ்லை	பெலபபெடுத்தும.

	 ்பெௌத்ே	 யகாத்திரி்ர்ளின்	 ந்ரகான	 குஷி	
ந்ர	 பிரதே்த்தில்	 அல�யவுளை	 அலனத்	 துல்	
வி�கான	நிலலயம	் ேகாடரபிலும	இநதியகா	் ்யலகா	
றறும	என	அெர	த�லும	்ேரிவித்துளைகார.
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இநே	 ெகாரம	 இடம	
்பெற்ற	தேரேலில்	ஐக	
கிய	 தேசியக	 ்ட்சி	
பெடுதேகால்வியலட	
நதுளை	 நிலலயில்,	
த ேசியபபெட்டியல்	

மூலம	 கிலடத்துளை	 நகாடகாளு�ன்்ற	 உறுபபினர	
பெேவிலய	ரணில்	விககிர�சிங்காவுககு	்ட்சி	ெழ	
ஙகிய	தபெகாதும,	அெர	அேலன	நிரகா்ரித்துளைகார.	
	 43ெருடங்ள	்ேகாடரநது	பெேவி	ெகி	த்ே	
ேனககு	 இது	 தேலெயில்லல	 என	 அெர	 ்ேரி	
வித்துளை	தபெகாதும,	் ட்சியின்	தேகால்விலய	அெர	
ஏறறுக்்காணடுளைதே	 அேற்கான	 ்ரணம	 என	
்ேரிவிக்பபெடுகின்்றது.
	 இேனிலடதய,	 இநே	 பெேவி	 ்ட்சியின்	
மூத்ே	உறுபபினர	ருெகான்	விஜயெரத்ேனகாவுககு	
ெழங்பபெடலகாம	என	்ேரிவிக்பபெடுகின்்றது.

ehlhSkd;w cWg;gpdu;

gjtpia kWj;j uzpy;

Njhy;tpaile;j Kd;dhs; jkpo; 
ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs;

tlf;F fpof;fpy; njupthd 

jkpo; cWg;gpdu;fs;

	 ் பெ கா து த்	
தேரேல்	 முடிவு்	
ளினகால்,	 பெகாதிக	
்பபெட்டேகா்த்	
் ே ரி வி க ் ப	
பெடும	 ்சி்லகா	

ரவிரகாஜுககு,	தேலெதயறபெடின்	் ட்ட	உேவி்லை	
பெணமின்றி	்்ய்துத்	ேர	ே�து	ேரபபினர	ேயகாரகா்	
உளைேகா்	 ேமிழ்	 �க்ள	 தேசியக	 கூட்டணியின்	
உறுபபினர	எம.த்.சிெகாஜிலிங்ம	்ேரிவித்ேகார.
	 யகாழில்	இடம்பெற்ற	்்ய்தியகாைர	்நதிப	
பிதலதய	அெர	இவெகாறு	கூறினகார.

	 குறித்ே	 ்்ய்தியகாைர	 ்நதிபபில்	 சிெகாஜி	
லிங்ம	 த�லும	கூறியுளைேகாெது,	 “்சி்லகா	 ரவி	
ரகாஜ்	விருமபினகால்	அெருககு	தேலெயகான	அலன	
த்து	 ்ட்ட	 உேவி்லையும	 ்்ய்ெேறகு	 நகாங்ள	
ேயகாரகா்	உளதைகாம.
	 தேரேல்	 ஆட்த்பெலன	 �னுெகா்	 இருக்	
லகாம.	 எதுெகா்	இருநேகாலும	அெரது	குடுமபெத்தி	
னரின்	 ஒரு்ேம	 பெணம	 ்்லவின்றி	 ்பெகாது	 �க	
்தை	அநே	விடயங்லை	்பெகாறுபதபெறறு	பெல	்ட்	
டத்ேரணி்ள	இலெ்�கா்	ெகாேகாடககூடிய	நிலல	
ல�லய	எம�கால்	உருெகாக்	முடியும.

rrpfyh utpuh[{f;F> rl;l cjtpfis 
nra;J ju jkJ jug;gpdu; jahu;

450 gpy;ypad; &gha;fis mr;rpl;l 
kj;jpa tq;fp

	 இநே	ெகாரம	இடம்பெற்ற	தேரேலில்	ெட	
ககு	�றறும	கிழககு	�கா்காணங்ளில்	்ேரிெகான	
உறுபபினர்ளின்	விபெரம

யாழ் மாவட்டம்
ேமிழ்த்	 தேசிய	 கூட்டல�பலபெ	 த்ரநே	 சி.சிறீ	
ேரன்,	 எம.	 ஏ.	 சு�நதிரன்,	 ே.	 சித்ேகாரத்ேன்,	 ேமிழ்		
தேசிய	�க்ள	முன்னிலய	த்ரநே	் பெகா.	் தஜநதிர	
கு�கார,	 ேமிழ்	�க்ள	 தேசிய	கூட்டணிலய	 த்ர	
நே	 சி.வி.விககிதனஸ்ெரன்,	 சிறீலங்கா	 சுேநதிரக	
்ட்சிலய	 த்ரநே	 இ.	 அங்ஜன்	 �றறும	 ஈழ	
�க்ள	 ஜனநகாய்க	 ்ட்சிலய	 த்ரநே	 டகைஸ்	
தேெகானநேகா.

வன்னி மாவட்டம்
ேமிழ்த்	தேசிய	கூட்டல�பலபெ	த்ரநே	்கா.நிர�ல	
நகாேன்,	 ்்ல்ெம	 அலடக்லநகாேன்,	 விதனகா	
தநகா்ரகாேலிங்ம.	 குலசிங்ம	 திலீபென்	 (ஈழ	 �க	
்ள	ஜனநகாய்க	்ட்சி).

திருமலை மாவட்டம்
ேமிழ்த்	 தேசிய	 கூட்டல�பலபெ	 த்ரநே	 இரகா.	
்மபெநேன்

மட்டக்களப்பு மாவட்டம்
ேமிழ்	 �க்ள	 விடுேலலப	 புலி்ள	 ்ட்சிலய	
த்ரநே	 சி.	 ்நதிர்காநேன்,	 ேமிழ்த்	 தேசிய	 கூட்ட	
ல�பலபெ	த்ரநே	இ.்காணகயகா,	த்கா.்ருணகா்ரன்,	
சிறீலங்கா	 ்பெகாதுஜன	 ்பெரமுனலெ	 த்ரநே	
்.வியகாதழநதிரன்

அம்்ாலை மாவட்டம் 
	 ேமிழர	 பிரதிநிதி்ள	 யகாரும	 ்ெறறிய	
லடயவில்லல.

	 ்பெரும	 ்பெகாருைகாேகார	 ்நருக்டிககுள	
சிககியுளை	சிறீலங்கா	அரசு,	450	பில்லியன்	ரூபெகா	
ய்்லை	்டநே	்பெபரெரி	�காேம	முேல்	ஜூலல	
�காேம	 ெலரயிலும	 அச்சிட்டுளைேகா்	 ்ேரிவிக	
்பபெடுகின்்றது.
	 இேனிலடதய,	 2020	 ஆம	 ஆணடில்	 சிறீ	
லங்கா	 அரசு	 1,257	 பில்லியன்	 ரூபெகாய்்லை	 பெல்	
தெறு	ேரபபினரிடமும	இருநது	்பெறறுக	்்காள	
ைவுளைேகா்வும	்ேரிவிக்பபெடுகின்்றது.
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	 சிறீலங்காவில்	இடம்பெற்ற	தேரேல்	ஜன	
நகாய்	 ரீதியகா்	 நலட்பெ்றவில்லல	 என்பெேறகு		
்சி்லகாவிறகு	 நடநே	 ்மபெெம	 ஒரு	 உேகாரணம	
என	 ேமிழ்	 �க்ள	 தேசியக	 கூட்டணி	 ்காரபில்	
தேரேலில்	 தபெகாட்டியிட்ட	அனநதி	 ்சிேரன்	்ேரி	
வித்துளைகார.
	 இது	குறித்து	அெர	த�லும	்ேரிவித்துள	
ைேகாெது:
	 இரவு	 ெகாக்்ணணும	 நலடமுல்றலய	
ேவிரத்து	பெ்ல்	எணணியதுடன்,	முன்னர	எணணி	
முடிநே	 ெகாககு	 எணணிகல்லய	 �றுநகாள	 அதி	
்காலல	 2.30	 �ணி	 ்டநது	 உத்திதயகா்பூரெ�கா்	
அறிவித்ேகார்ள.	
	 பெலமுல்ற	 ்ேரிெத்ேகாட்சி	 அலுெலரிடம	
நகான்	 முடிலெ	 அறிவிககு�காறு	 த்ட்டும	 பெயனி	
ல்லல.	
	 தேரேல்	 நில்றெலடநேதும	 (8.8.2020)ல்	
யில்	 நிய�ன	 ்டிேம	 ேருெேகா்	 சுேநதிரக்ட்சி	
தெட்பெகாைர	அங்யன்	கூறியேறகு	அல�ய	அெரு	

க்கா்	பெணியகாறறி	
யெ ர ்ள�ட்டு	
ல்லகாது	 குடுமபெ	
ங்ள	 முழுல�	
யகா்	 பின்னகால்	
்்ன்்றலே	 பெகாரத்	
தேன்.	 தேரேலு	
ககு	 முேல்	 நகாள	
5000	 ரூபெகாய்்ள	 பெணம	 அங்யன்	 குழுவினரகால்	
ெழங்பபெட்டது.	
ேமிழ்தேசியம	 தபெசுகி்ற	 ்ட்சி்ள	 கூட	 �துபெகான	
த்லே	விநிதயகாகித்ேது.	எனககு	கிலடத்ேேகா்	கூ்றப	
பெடுகி்ற	9191	ெகாககு்ளும	உணரெகான	ெகாககு்ள.	
கிளி்நகாச்சி	 ெகாககு்ள	 அஙகு	 எணணபபெட்டு	
�ல்றக்பபெட்ட	ேரெகா்	எணணுகித்றன்.	அஙகும	
நிரகா்ரிக்	முடியகாே	அைவு	ெகாககு்ள	எனககு	ெழ	
ங்பபெட்டது.	ஆனகால்	முடிவு்ள	ேலல	கீழகானது.	
 

Nju;jy; [dehaf Kiwapy; ,lk;ngwtpy;iy
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	 ்டநே	 முல்ற	
ந கா ட கா ளு � ன் ்ற த்	
தேரேலில்	 ்ெறறி	
் பெ ற ்ற ே மி ழ்	
நகாடகாளு�ன்்ற	 உறு	
பபினர்ளில்	 பெலர	
இமமுல்ற	 தேகால்வி	
யலடநதுளைனர .	
அெர்ளின்	 விபெரம	

ெரு�காறு.
	 �காலெ	 த்னகாதிரகாஜகா,	 ஈ.	 ்ரெணபெென்,	
விஜய்லகா	�த்ஸ்ெரன்,	்காநதி	சிறீஸ்்நேரகாஜகா,	
எஸ்.சிெத�கா்ன்,	சிெ்கதி	ஆனநேன்,	் .த்காடீஸ்	
ெரன்,	ஞகா.	சிறீதந்ன்,	சி.	தயகாத்ஸ்ெரன்.

mjpfstpy; mspf;fg;gl;l 
nry;Ygbaw;w thf;Ffs;

	 சிறீலங்காவில்	 இதுெலரயில்	 இடம	
்பெற்ற	தேரேல்்ளில்	இநே	ெகாரம	இடம்பெற்ற	
தேரேலிதலதய	 அதி்ைவில்	 ்்ல்லுபெடியற்ற	
ெகாககு்ள	 அளிக்பபெட்டுளைேகா்	 ்ேரிவிக்ப	
பெடுகின்்றது.	
	 அளிக்பபெட்ட	ெகாககு்ளில்	744,373	ெகாக	
கு்ள	 ்்ல்லுபெடியற்றலெ	 என	 தேரேல்	 ்ண	
்காணிபபெகாைர்ள	்ேரிவித்துளைனர.	இது	அளிக	
்பபெட்ட	்�காத்ே	ெகாககு்ளில்	 4.8	விகிேம	என	
்ேரிவிக்பபெடுகின்்றது.	 ஐககிய	 தேசியக	 ்ட்சி	
ஆேரெகாைர்ளிடம	 ஏறபெட்ட	 குழபபெத�	 இேற	
்கான	்காரணம	என்பெது	குறிபபிடத்ேக்து.

த�ா்டர்ச்சி 05ஆம் ்க்கம்

த�ா்டர்ச்சி 06ஆம் ்க்கம்
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Nju;jy; ntw;wp vjid rhjpj;Js;sJ? 
<oj; jkpou;fs; mjid vg;gb vjpu;nfhs;tJ?

 சிறீலங்காப் பகாரகாளுமன்றத்தின 2020ஆம் ஆண்டுக்கான தேரேல் எேனனச் 
சகாதித்துள்ளது? சிங்்ள பபௌத்ே தபரினவகாேம் ேனது புதிய ்ட்டனமப்புககும், 
கூட்டனமப்புககுமகான பவற்றினய ஈடடியுள்ளது. இநேத் தேரேல் பவற்றியகால் 
சிறீலங்கா ஓரின, ஒருமே நகாடு எனனும் மகிநே சிநேனனயின இலககு, த்காத்ேபகாய 
ஆடசியின அரச ப்காளன்யகா் நன்டமுன்றப்படுத்ேப்படுவேற்்கான சிங்்ள மக்ளின 
ஒருமித்ே ஆனைனய த்காத்ேபகாய ஆடசி பபற்றுள்ளது. இநே சிங்்ள பபௌத்ே 
இனவகாேத்தின பவற்றினய இலஙன்த் தீவின மக்்ளகாடசித் ேத்துவத்தின 
பவற்றி என இவவரசகாங்ம் பரப்புனர பசய்யும் எனபது யகாவருககும் பேரிநே 
வி்டயம். ேகாங்ள ஈழத்ேமிழர்ளின மனிே உரினம்ள குறித்ே அனனத்துல்ச் 
சட்டங்ளுககு எதிரகா்ச் பசய்ே - பசய்கி்ற - பசய்யப்தபகாகி்ற அத்ேனன பசயற்பகாடு் 
ன்ளயும் நியகாயப்படுத்துவேற்்கான சட்டத்ேகுதியகா் த்காத்ேபகாய ஆடசி இநேத் 
தேரேல் பவற்றினய முனபனடுககும் எனபதும் உள்ளஙன் பநல்லிக்னி தபகானறு 
மி்த்பேளிவகான வி்டயம்.
 இநேத் தேரேலின பவற்றி, சிங்்ள பபௌத்ே தபரினவகாேத்தின புதிய 
்ட்டனமப்பகான சிறீலங்கா பபகாதுஜன பபரமுனனவின அரசியல் ப்காளன்யகான 
‘சிறீலங்காவின மக்்ளகா்வும், அரசியல் அல்கா்வும் பபௌத்ே சிங்்ள மக்ன்ளதய 
்ருேல் தவண்டும் - தவறு இனம் எதுவுதம சிறீலங்காவில் இல்னல’ என்ற 
இனபவறிக த்காடபகாடடுக்கான மக்ள ஒப்புேல் இதுபவனக கூறித் ேகான ேனது 
இனபவறினய சிங்்ள மக்ள விருப்பபன முனபனடுக் உேவியுள்ளது. இேனவழி 
தேசிய ‘இனம்’ எனகி்ற ஈழத்ேமிழரின சமூ் இருப்னபச் ‘சமூ்ம்’ என வன 
முன்றப்படுத்திச் சிறுபகானனமயினங்ளுக்கான மனிே உரினமச் சட்டங்ளில் 
இருநதும், அனனத்துல் சட்டங்ளில் இருநதும் அவர்ன்ள விலககி, அவர்ளின 
சமூ் இருப்புக்கான பகாது்காப்னபதய இல்லகாேகாககும் முயற்சிககு அரசியலனமப்னப 
மகாற்றியனமககும் பலத்னே த்காத்ேபகாய ஆடசி இத்தேரேல் பவற்றியகால் பபற்றுள்ளது.
 அதேதவன்ள ஈழத்ேமிழர்ளின தமல் நீண்்ட ்காலமகா்ச் பசல்வகாககுச் 
பசலுத்திய அரசியற் ேனலனம்ன்ள எல்லகாம் ஈழத்ேமிழ் மக்ள வீழ்ச்சிதயகா 
அல்லது பலவீனதமகா அன்டயச் பசய்துள்ளனம இநேத் தேரேலில் ஈழத்ேமிழ் 
மக்ளின சனநகாய்த்தின பவற்றியகா் உள்ளது.

இேற்குப் பினவருவன முககிய ்காரைங்்ளகா் அனமகின்றன. 
01. ஈழத்ேமிழ்த் தேசிய ஒருனமப்பகாடும், ஒருஙகினைவும் உள்ளவர்்ளகா்த் ேமிழ்ப் 
பிரதிநிதி்ள பசயற்ப்டகானம. 

02. ்்டநே 11 ஆண்டு்்ளகா் ஈழத்ேமிழர்ளின அரசியல் விருப்புக்ன்ள 
முனபனடுத்து அவர்ளின பிரிக்ப்ப்ட முடியகாே உரினமயகான உள்ள் ேனனகாடசி 
உரினமயினனச் சிறீலங்கா அனுமதியகாே நினலனய மகாற்றியனமப்பேற்கு 
முயற்சிக்கானம. 

03. ஈழத்ேமிழினத்தின மீது ந்டகாத்ேப்பட்ட சிறீலங்காவின மனிே உரினம மீ்றல் 
்ன்ளயும், மனிேகாயத்திற்கு எதிரகான யுத்ேக குற்்றங்ன்ளயும், இனஅழிப்னபயும் 
இனங்ண்்ட உலகின, மனிே உரினம்ளுக்கா்வும், அனமதிக்கா்வும் உனழககும் 
ஆரவலர்ள, அனனத்துல் அனமப்புக்ளின ்்டனமப் பபகாறுப்புள்ளவர்ள, 
அனனத்துல் நகாடு்ளின மக்ள பிரதிநிதி்ள, புலம்பபயர ேமிழர்ள ஆகிதயகாரு்டன 
இனைநது பசயற்ப்டத் ேவறியேன மூலம், ஈழத்ேமிழர்ள மனிே உரினம்ன்ள 
மீ்ளப்பபறுவேற்்கான ஆற்்றனல ஏற்படுத்ேகாமல் விடடு, சிறீலங்காவின பபகாறுப்புககூ்றகாப் 
தபகாகன்யும், புனரவகாழ்வு புனரநிரமகாைச் பசயற்பகாடடினனம்ன்ளயும், நீதிவழங் 
விருப்பில்லகாது சட்ட ஆடசிககு முன அனனவனரயும் சமமகா் ஏற்்காே ேனனமனயயும், 
அனனத்துல் அழுத்ேத்தின மூலம் ஒழுஙகு பசய்யக கின்டத்ே சநேரப்பங்ன்ளத் 
ேவ்றவிட்டனம. 

04. ஈழத்ேமிழர்ளின பிரதிநிதி்ள என்ற ்்டனமப் பபகாறுப்பு்டன ஈழத்ேமிழர்ளின 
பவளிய் ேனனகாடசி உரினமனய ஏற்று அவர்ளுககு உேவுமகாறு உலன் த்காரும் 
அ்ளவுககுக கூ்டச் பசயற்தி்றன அற்்றவர்்ளகா் வி்ளஙகியனம.
 இநநினலயில் இனறு பேரிவகாகியுள்ள ஈழத்ேமிழ் மக்ளின பிரதிநிதி்ள 
இவற்ன்ற உைரநது பபகாதுவகான தவனலத்திட்டபமகானறிலும், ேனித்ேனியகா்த் 
ேகாங்ள மக்ள முன அளித்ே வகாககுறுதி்ன்ள நின்றவு பசய்யும் தவனலத் 
திட்டபமகானறிலும், இரடன்ட வழியில் ஆனகால் ஒற்ன்ற தநகாகன்க ப்காண்டு 
பசயற்பட்டகாதல, சிங்்ள பபௌத்ே தபரினவகாேத்தின புதிய எழுச்சியிலிருநது ஈழத் 
ேமிழர்ளின சமூ் இருப்னபப் பகாது்காத்து, அவர்ளின சமூ் பபகாரு்ளகாேகார 
அரசியல் ஆனமீ் உரினம்ன்ள அவர்ள பபற்று, பகாது்காப்பகான அனமதியில் 
வகாழச் பசய்ய முடியும் எனபதே இலககின இனன்றய பகாரனவயகா் அனமகி்றது.

- Mrphpah;

சிறீலங்கா	 அர்	 ேலலெர	 த்காத்	
ேபெகாயகா	 ரகாஜபெக்கா,	 முன்லனய	
அர்	ேலலெர	�கிநேகா	ரகாஜபெக்கா	
வின்	 ஆட்சிக	 ்காலத்தில்	 த�ற	
்்காளைபபெட்ட	 ஒடுககுமுல்ற	
்லை	தநகாககி	தெ்�கா்	 ந்ரநது	
ெருகின்்றகார.	 ஆனகால்	 இேலன	
உல்	நகாடு்ள	உன்னிபபெகா்	அெ	
ேகானித்து	 ெருகின்்றன.	 மீணடும	
அடககு	முல்ற்ள		பிரதயகாகிக்ப	
பெட்டகால்,	 பெதில்	 நடெடிகல்்ள	
இடம்பெறும	 என்பெலே	 சிறீல	

ங்கா	அரசு	உணர	தெண	டும	என	அலன	த்துல்	�னிே	உரில�்ள	
்ண்காணிபபெ்ம	்ேரிவி	த்துளைது.
	 சிறீலங்காவில்	இடம்பெற்ற	 தேரேலில்	 த்காத்ேபெகாயகா	 ேலல	
ல�யிலகான	அரசு	்பெரும	்ெறறி	்பெறறுளைலே	்ேகாடரநது	அலன	
த்துல்	 �னிே	 உரில�்ள	 ்ண்காணிபபெ்ம	 இநே	 அறிகல்லய	
்ெளியிட்டுளைது.	அதில்	த�லும	்ேரிவிக்பபெட்டுளைேகாெது:
	 அர்காங்த்தின்	 ்்காளல்்ளுககு	 எதிரகானெர்ள	 �றறும	
�காறறுக	்ருத்துலடயெர்ள	மீேகான	ென்முல்ற்ள	அதி்ரிக்லகாம.	
�னிே	 உரில�	 ்்யறபெகாட்டகாைர்ள,	 ஊட்வியலகாைர்ள,	 ்ட்ட	
ெகாைர்ள	�றறும	அரசின்	்்காளல்்ளுககு	எதிரகா்	குரல்	்்காடு	
பபெெர்ள	 மீது	 த்காத்ேபெகாயகா	 அரசு	 அச்சுறுத்ேல்	 ஏறபெடுத்தும	 நட	
ெடிகல்்லை	முன்்னடுத்துளைது.
	 ்மீபெ்கால�கா்	 இது	 அதி்ரித்துளைதுடன்,	 ்்காதரகாதனகா	
லெரசின்	 ்நருக்டி	 நிலலலயயும,	 இரகாணுெ�யபபெடுத்தும	 நட	
ெடிகல்யகா்தெ	அது	த�ற்்காணடுளைது.	இேனகால்	பெல	 ்நேரப	
பெங்ளில்	உடல்	ரீதியகான	ேகாககுேல்்ள	�றறும	்ணமூடித்ேன�கான	
ல்து்ள	என்பென	இடம்பெறறுளைன.
	 ேறதபெகாது	இடம்பெற்ற	தேரேலில்	்பெருமபெகான்ல�	ஆ்னங	
்லை	்பெறறுளை	�கிநே	ரகாஜபெக்கா	அரசு,	சிறுபெகான்ல�	�க்ளுககு	
எதிரகான	நடெடிகல்்லை	தீவிரபபெடுத்ேலகாம,	அது	�ட்டு�ல்லகாது	
தபெகாரில்	 இடம்பெற்ற	 குற்றச்	 ்்யல்்ளுககு	 நீதி	 த்காரும	 �க்ள	
மீதும	ென்முல்ற்ள	பிரதயகாகிக்பபெடலகாம.
	 எனதெ	் பெகாறுபபுககூ்றல்	் ேகாடரபில்	குரல்	் ்காடுத்து	ெரும	
உல்	 நகாடு்ள,	 ஐககிய	 நகாடு்ள	 �றறும	 �க்ள	 ஆகியெர்லை	
குறிலெபபெலே	சிறீலங்கா	அரசு	நிறுத்ே	தெணடும.
	 சிறீலங்கா	அர்	ேலலெர	த்காத்ேபெகாயகா	ரகாஜபெக்கா	முன்லனய	
அர்	 ேலலெர	 �கிநேகா	 ரகாஜபெக்காவின்	 ஆட்சிக	 ்காலத்தில்	 த�ற	
்்காளைபபெட்ட	 ஒடுககுமுல்ற்லை	 தநகாககி	 தெ்�கா்	 ந்ரநது	
ெருகின்்றகார.	 ஆனகால்	 இேலன	 உல்	 நகாடு்ள	 உன்னிபபெகா்	 அெ	
ேகானித்து	 ெருகின்்றன.	 மீணடும	 அடககுமுல்ற்ள	 பிரதயகாகிக்ப	
பெட்டகால்,	பெதில்	நடெடிகல்்ள	இடம்பெறும	என்பெலே	சிறீலங்கா	
அரசு	உணர	தெணடும	என	அதில்	்ேரிவிக்பபெட்டுளைது.

midj;Jyf kdpj cupikfs; fz;fhzpg;gfk;

gjpy; eltbf;if cz;L vd;gij

rpwPyq;fh czu Ntz;Lk;

	 சிறீலங்காவில்	பெேவிதயற்வுளை	அல�ச்்ரலெலய	26	ஆ்	
�ட்டுத�	 தபெணுெேறகு	 சிறீலங்கா	 அர்	 ேலலெர	 த்காத்ேபெகாயகா	
ரகாஜபெக்கா	விருமபுெேகா்	்ேரிவிக்பபெடுகின்்றது.
	 எதிரெரும	்ெளளிககிழல�	(14)	்ணடியில்	உளை	்பெௌத்ே	
ஆலய�கான	 ேலேகா	 �ளில்யில்	அல�ச்்ரலெ	பெேவிதயறபு	விழகா	
இடம்பெ்றவுளைது.	தேசிய	அரசு	அல�யும	தபெகாது	45	அல�ச்்ர்லை	
நியமிபபெேறகு	 19	 ஆெது	 திருத்ேச்	 ்ட்டம	 இட�ளித்துளை	
தபெகாதும,	 சிறீலங்கா	அர்	 ேலலெர	அேலன	விருமபெவில்லல	என	
்ேரிவிக்பபெடுகின்்றது.
	 இேனிலடதய,	145	ஆ்னங்லை	்பெறறுளை	�கிநேகா	அணி,	
டகைஸ்	 தேெகானநேகா,	 பிளலையகான்,	 சிறீலங்கா	 சுேநதிரக	 ்ட்சி,	
தேசிய	்காஙகிரஸ்	ஆகிய	்ட்சி்ளின்	உேவியுடன்	மூன்றில்	இரணடு	
்பெருமபெகான்ல�லய	்பெறறுளைேகா்	்ேரிவிக்பபெடுகின்்றது.

26 mikr;ru;fis epakpf;f Nfhj;jh KbT
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இலஙல்யின்	 பெகாரகாளு�ன்்ற	 தேரேல்	 ்டநே	
புேன்கிழல�	 இடம்பெறறு	 முடிநதுளைது.	

இதில்	யகாழ்பபெகாண	தேரேல்	�காெட்டத்தில்	 ேமிழ்	
தேசியக	கூட்டல�பபுககுள	விருபபுெகாககு	்ேகாட	
ரபில்	இடம்பெற்ற	முரணபெகாடு்ள	ேறதபெகாது	தபெசு	
்பெகாருைகாகியுளைது.	 ்டநே	 முல்ற	 தேரேலிலும	
இதே	 கூட்டல�பபுககுள	 இநே	 ்மபெெம	 இடம	
்பெற்றல�	அலனெரும	அறிநேதே.
இம	முல்ற	ேமிழரசுக	் ட்சி	் காரபெகா்	தபெகாட்டியிட்ட	
்சி்லகா	 ரவிரகாஜின்	 விருபபு	 ெகாககில்	 த�கா்டி	
இடம	 ்பெறறுளைேகா்	 சில	 ேரபபினரகால்	 குற்றம	
்காட்	டபபெட்டுளைது.	ஆனகால்	குற்றம	் காட்டபபெடும	
ேரபபெகால்	 குற்றச்்காட்லட	 நீரூபிபபெேற்கான	 ஆேகா	
ரங்ள	 ்ெளியிடபபெடவில்லல.	 ஆனகால்	 நலட	
்பெற்ற	 ்மபெெங்ளின்	 அடிபபெலடயில்	 குறித்ே	
குற்றச்்காட்லட	முன்லெககின்்றனர.	 ஆனகால்	 �று	
ேரபபினர	அலே	அடிதயகாடு	�றுத்துள	ைனர.
	 எனதெ	இவெகா்றகான	 த�கா்டி	இடம்பெற	
்றேகா	என	சிறிேகா்	ஒரு	தேடலல	த�ற்்காணதடகாம	
அநே	ெல்யில்	ெகாககு	எணணபபெட்ட	முல்ற	பெறறி	
சுருக்�கா்	கூறுதெகா�கானகால்,
	 யகாழ்பபெகாண	 தேரேல்	 �காெட்டத்தின்	
ெகாககு	 எணணும	 நிலலய�கா்	 யகாழ்.	 �த்திய	 ்ல்	
லூரி	 ்ேரிவு	 ்்ய்யபபெட்டிருநேது.	 ்்காதரகானகா	
்ேகாறறு	்காரண�கா்	இமமுல்ற	ெகாககு	எண	ணும	
ல�யங்ள	 இரு�டங்கா்	 அதி்ரிக்பபெட்டிருந	
ேது.	 அநேெல்யில்	 89	 நிலலயங்ள	 அல�க்ப	
பெட்டு	ெகாககுச்	சீட்டு்ள	எணணபபெட்டன.	5	்ட்சி	
்ளின்	 விருபபு	 ெகாககு்ள	 103	 நிலலயங்ளில்	
எணணபபெட்டன.
	 கிளி்நகாச்சி	 �காெட்டமும	 யகாழ்பபெகாண	
தேரேல்	 �காெட்டத்தில்	 உளைடஙகுெேகால்,	 கிளி	
்நகாச்சி	 முடிவு்ள	 அஙகு	 எணணபபெட்டு	 ்்காழு	
மபு	 தேரேல்	 திலணக்ைத்திறகு	அனுபபெபபெ	 ட்டு	
யகாழ்பபெகாணம	்ேரிெத்ேகாட்சி	அலுெலருககு	அனு	
பபெபபெட்டுளைது.
	 ஒவ்ெகாரு	 ெகாககு	 எணணும	 நிலலயங	
்ளிலும	 ்ட்சி்ள	 ்காரபில்	 மு்ெர்ள	 நியமிக	
்பபெடுெகார்ள.	 ஒவ்ெகாரு	 நிலலயங்ளிலும	 25	
்ேகாடக்ம	 30	 உத்திதயகா்த்ேர்ள	 ்டல�யில்	
இருபபெகார்ள.	 முேலில்	 ்ட்சி்ளின்	 ெகாககு்ள	
எணணபபெடும.	 பின்னர	 விருபபு	 ெகாககு்ள	
எணணபபெடும.
	 விருபபு	ெகாககு	எணணபபெடும	தபெகாது,	எநே	
்ட்சியின்	 விருபபு	 ெகாககு	 எணணபபெடுகி்றதேகா,	
அநே	 ்ட்சியின்	 மு்ெர்ள	 �ட்டுமேகான்	 அநே	
அல்றயில்	 நிற்லகாம.	 6பிரிெகா்	 பிரித்து	 எணணப	
பெடும.
	 முேலில்	 அலழக்பபெடும	 ்ட்சியின்	
விருபபு	 ெகாககு	 எணணபபெடும.	 எணணபபெட்ட	
ெகாககில்	ஆட்த்பெலன	இருநேகால்	இரணடு	முல்ற	
மீள	 ெகாக்்ணண	 மு்ெர்ள	 த்காரலகாம.	 ்ட்சி	
்ளின்	விருபபு	 ெகாககு்ள	 ேனித்ேனியகா்	 எணண	
பபெட்ட	பின்னர,	அலனத்து	மு்ெர்ளும	அலழக	
்பபெட்டு,	அநே	அல்றயின்	ெகாககு	எணணிகல்்ள	
குறிபபிட்ட	முடிவுத்	துணடு	ஒன்ல்ற	மு்ெர்ளிடம	
ெழஙகுெகார்ள.	 அெர்ள	 அலே	 ்ட்சி்ளிடம	
ெழங்	தெணடும.
	 ஒவ்ெகாரு	 ெகாககு	 எணணும	 நிலலயங்	
ளின்	முடிவும,	்ேரிெத்ேகாட்சி	அலுெலரிறகு	அறி	
விக்பபெடும.	 அலனத்து	 நிலலயங்ளின்	 முடி	
லெயும	 ்ேரிெத்ேகாட்சி	 அலுெலர	 அல்றயில்	
லெத்து	கூட்டி,	்�காத்ே	ெகாககு	விபெரங்ள	அறிவிக	
்பபெடும.	 அத்துடன்,	 ெகாக்்ணணும	 நிலலயங	
்ளின்	முடிவும	அநே	�ணடபெத்தில்	ஒட்டபபெடும.	
அெறல்ற	 ்ட்சி்ளின்	 பிரதிநிதி்ள	 பெகாரலெ	
யிடலகாம.
	 ெகாக்்ணணும	 நிலலயத்தில்	 த�கா்டி	
இடம்பெ்ற	ெகாய்பபில்லல	என்று	கூ்றலகாம.	ஏ்ன	

னில்,	25-30	உத்திதயகா்த்ேர்ள	உளை	நிலலயத்தில்	
ஒருெர	அல்லது	சிலர	ெகாககு	எணணி	கல்்லை	
�காற்ற	முடியகாது.	ஏ்னனில்,	அஙகு	அலனத்து	் ட்சி	
ஆேரெகாைர்ளும	 இருபபெகார்ள.	 பெல	 ்ட்சி்ளின்	
ஆேரெகாைர்ள	கூடியிருககும	இடத்தில்	 ேனி்யகா	
ருெர	முடிலெ	�காற்றம	்்ய்ய	முடியகாது.
	 ஆனகால்	விருபபு	ெகாககில்	 த�கா்டி	இடம	
்பெற்றேகா	இல்லலயகா	என	த்ட்டகால்,	அலே	உறுதி	
பெடக	கூறுெதில்	சிக்தல.
	 அன்ல்றய	 தினம	 இடம்பெற்ற	 ்மபெெத்	
துககு	ெருதெகாம.
	 வியகாழககிழல�	நணபெ்ல்	12	�ணியைவில்	
்ட்சி்ளின்	ெகாககு	 எணணபபெட்டு	முடிெலடநது	
விட்டது.	பின்னர	்ேரிெகாகிய	்ட்சி்ள	5	இனதும	
விருபபு	ெகாககு்ள	எணணும	பெணி்ள	 12.45�ணி	
அைவில்	ஆரமபித்ேது.	ெகாககு	எணணும	நிலலயங	
்ளுககு	 ்ட்சி்ள	 ே�து	மு்ெர்லை	 நிறுத்தியிரு	
நேனர.
	 ேமிழ்	 தேசியக	 கூட்டல�பலபெ	 ்பெகாறுத்ே	
ெலர,	 அலனத்து	 நிலலயங்ளிலும	 ேமிழ்	 அரசு	
்ட்சியின்	மு்ெர்ள	நிறுத்ேபபெட்டனர.	கிளி்நகாச்	
சியில்	சிறீேரன்	மு்ெர்லை	நியமித்திருநேகார.
	 மு்ெர்ைகா்	 நியமிக்பபெட்டெர்ளுககு	
தேரேல்	திலணக்ைத்ேகால்	சில	விைக்ங்ள,	அறி	
வுலர்ள	ஏற்னதெ	ெழங்பபெட்டுளைன.	மு்ெர	
்ளில்	சிலர	நகாட்்மபெைத்துக்கா்	்்ல்பெ	ெர்ளும	
இருநேனர.
	 ஆனகால்	மு்ெர்ளிடம	இருநது	முழுல�	
யகா்	 எணணிகல்	 துணடு்லை	 ்ட்சி்ள	 ்பெற்ற	

ேகா்	் ேரியவும	இல்லல.	ெகாககு	எணணும	நிலலய	
ங்ளில்	ெழங்பபெட்ட	துணடு்லை	்பெ்றகாே	பெட்	
்த்தில்	 அநே	 தேரேலில்	 முல்றத்டு	 நடநேேகா்	
அெர்ைகால்	 நிரூபிக்தெகா.	 ்ட்ட	 நடெடிகல்	
எடுக்தெகா	முடியகாது.
	 அன்ல்றய	தினம	9	�ணி	ெலரயில்	மு்ெர	
்ளின்	 முடிவு்ளில்	 இருநது	 கிலடக்ப்பெற்ற	
எணணிகல்யின்	அடிபபெலடயில்	 ்சி்லகா	இரண	
டகாம	 இடத்தில்	 இருபபெேகா்	 ்ேரிவிக்பபெட்டு	
ெநேது.	 இருபபினும	 உத்திதயகா்பூரெ	 அறிவிபபு	
க்கா்	்காத்திருநேனர.
 இநே	 நிலலயில்	 ்ட்சி	

பி ர மு ் ர ் ளு க ் கா ்	
ஒதுக்பபெட	 இடத்தில்,	
் சி ் ல கா வு க கு ம ,	
்யநேனுககும	இலடயில்	
சில	 ்ருத்து	 முரணபெகாடு	
்ள	 இடம	 ்பெறறு	
ெநேலே	 அெேகானிக்	

முடிநேது.	்யநேன்	ஒரு	்ேகாலலதபெசி	அலழபலபெ	
்சி்லகாவிடம	்்காணடு	்்ன்று	்்காடுத்ே	தபெகாது	
அெர	 அலே	 �றுத்திருநேல�யும	 அெேகானிக்	
முடிநேது.	அேலன	்ேகாடரநது	்யநேன்	அவவிடத்	
தில்	இரு	நது	விலகியிருநேகார.
	 இேறகிலடயில்,	இரவு	11.30	�ணி	ஆகியும	
முடிவு்ள	 அறிவிக்பபெடகாேேகால்	 ஏலனய	 ்ட்சி	
க்காரர்ள	 குழபபெ�லடயத்	 ்ேகாடஙகியிருநேனர.	
சில	்ட்சி	பிரமு்ர்ள	்்ன்று	த்ட்ட	தபெகாது	கிளி	
்நகாச்சி	முடிவு்ள	ெருெேறகு	ேகா�ேம	என	்ேரிவி	
க்பபெட்டது.
	 இேறகிலடயில்	 சித்ேகாரத்ேனுலடய	 ெகா	
ககில்	�காற்றம	்்ய்யபபெடப	தபெகாெேகா்வும	�கானி	
பபெகாய்	 ்ேகாகுதி	 ெகாககு்ள	 மீை	 எணணபபெட	
வுளேகா்வும	்லே்ள	பெரபபெபபெட்ட	தபெகாது,	அஙகு	
மீணடும	குழபபெ	நிலல	ஆரமபித்ேது.
	 இநே	நிலலயில்	சித்ேகாரத்ேன்	நளளிரவு	12.30	
�ணியைவில்	 ெகாககு	 எணணும	 �த்திய	 நிலலய	

த்துககு	 ெநதிருநேகார.	 முடிவு	 அறிவிபபெதில்	 ஏன்	
ேகா�ேம	என	்ேரிெத்ேகாட்சி	அலுெலரிடம	த்ட்டு	
விட்டு	அெர	் ெளிதயறினகார.	் ெளிதயறுமதபெகாது	
அெர	ஊட்ங்ளுககு	்ேரிவிகல்யில்,	மி்	முககி	
ய�கான	 நபெரிடம	 இருநது	 உறுதிபெட	 ்பெறறுக	
்்காணட	 முடிவின்	 அடிபபெலடயில்,	 முல்றதய	
முேலகாெது	சிறீேரன்,	இரணடகாெது(நகான்)	சித்ேகாரத்	
ேன்,	 மூன்்றகாெது	 ்சி்லகா,	 நகான்்காெது	 �காலெ,	
ஐநேகாெது	சு�நதிரன்	இருபபெேகா்	் ேரிவித்துவிட்டு	
்்ன்்றகார.
	 குழபபெ	 நிலல	 ்ேகாடரநேெணணம	 இருநேது,	
்சி்லகாவும	 இருமுல்ற	 ்ேரிெத்ேகாட்சி	 அலுெல	
ரிடம	 ேகா�ேத்திக்கான	 ்காரணத்லே	 த்ட்டுவிட்டு	
ெநதிருநேகார.	 முடிவு்ள	 கிலடக்வில்லல	 என	
கூ்றபபெட்டது.	இநே	நிலலயில்	்சி்லகா	்ெளிதயற	
்றபபெடவுளைகார	என்்ற	் லே	பெரவிய	தபெகாது	மீணடும	
குழபபெ	நிலல	உரு	ெகானது.	
	 பின்னர	 அதி்காலல	 2	 �ணியைவில்	 சு�ந	
திரன்	 ்மபெெ	இடத்துககு	 ேனது	வித்ட	அதிரடிப	
பெலடயினருடன்	 ெநேகார.	 அபதபெகாது	 அஙகிருநே	

ேமிழரசுக	 ்ட்சி	 ஆேரெகாைர்ள	 ஏலனய	 ்ட்சி	
ஆேரெகாைர்ைகால்	அெருககு	எதிரபபு்ள	்ேரிவிக	
்பபெட்டது.	இநே	நிலலயில்	அெர	்ேரிெத்ேகாட்சி	
அலுெலரின்	 அல்றககுள	 ்்ன்்றகார.	 அபதபெகாது	
்சி்லகா	 ்்ல்ல	முறபெட்ட	 தபெகாது	அெலர	 உளளு	
ககுள	 அனு�திக்வில்லல.	 சில	 �ணி	 தநரத்தில்	
சு�நதிரன்	 அநே	 இடத்லே	 விட்டு	 ்்ன்்றகார.	
அேன்	 பின்னர	 ்சி்லகாவின்	 ேரபபும	 சு�நதிரன்	
த�ல்	 பெலத்ே	 வி�ர்னங்லை	 லெத்ே	 ெணணம	
தேரேல்	முல்றயில்	அதிருபதிலய	 ்ெளிபபெடுத்தி	
அஙகிருநது	்ெளிதயறினகார்ள.
	 பின்னர	 3	 �ணியைவில்	 இறுதி	 முடிவு	
ெகாசிக்பபெட்டது.	 அதில்	 முேலகாெேகா்	 சிறீேரன்	
இரணடகாெேகா்	 சு�நதிரன்	 மூன்்றகாெேகா்	 சித்ேகா	
ரத்ேன்	அறிவிக்பபெட்டகார.
	 விருபபு	 ெகாககு	 ்ரச்ல்யில்	 கிளி்நகாச்சி	
முடிவு்ள	 ேகா�ே�கா்	 ெநேல�தய	 ்காரணம	 என	
சில	ேரபபெகால்	குற்றம	்காட்டபபெட்டிருநேது.	அஙகு	
ெகாககு்ளில்	த�கா்டி	இடம்பெறறிருக்லகாம	என	
வும	சுட்டிக	்காட்டியிருநேனர.	ஆனகால்	ெகாககு	எண	
ணும	முல்ற்ள	ஒதர	�காதிரியகா்த்ேகான்	எநே	நிலல	
யங்ளிலும	இடம்பெறறுளைன.
	 எனதெ	ெகாககு	எணணும	நிலலயங்ளில்	
மு்ெர்ள	ஊடகா்	்பெ்றபபெட்ட	முடிவு்ள	அலன	
த்தும	 ்ட்சியிடம	 உளைது.	 ஆனகால்	 அலனத்து	
முடிவு்ளும	 மு்ெர்ள	 ஊடகா்	 ்பெ்றபபெட்டேகா	
என		பெகாதிக்பபெட்ட	ேரபபு	அறிநது	் ்காளை	தெண	
டும.	அலே	்பெறறு	 ே�து	 ்நதே்ங்லை	 தீரத்துக	
்்காளை	 முடியும.	 அேறகு	 ்ட்சி்ள	 ்ெளிப	
பெலடத்	ேன்ல�யுடன்	அலே	பெகாதிக்பபெட்ட	ேரப	
புககு	்காணபிக்	தெணடும.
	 இநே	 ்ரச்ல்	 ்ேகாடரபெகா்,	 யகாழ்பபெகாண	
்ேரிெத்ேகாட்சி	அலுெலர	�த்்ன்	விைககுல்யில்,
7000	தபெர	ெலர	் டல�யில்	இருநேகார்ள.	இமமுல்ற	
ெகாககு	 எணணும	 நிலலயங்ள	 இரட்டிபபெகாக்	
ல�யகால்	 ேகா�ேம	 ஏறபெட்டது.	 கிளி்நகாச்சியில்	
முடிவு்ள	 ெருெதிலும	 ேகா�ேம	 ஏறபெட்டது.	
்ட்சி	 மு்ெர்லை	 லெத்து	 ்ெளிபபெலடயகா்	
இநே	தேரேல்	்்யறபெகாடு்ள	இடம்பெற்றது.	 ்ட	
ல�லய	 ்ரியகா்	 ்்ய்துளதைன்.	 இறுதி	 முடிலெ	
அறிவிபபெது	 நகான்	 ேகான்.	 யகாரயகார	முன்னிலலயில்	
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நகாம	்ேகாடரநது	கூட்டணியகா்	்்யறபெடதெ	
எணணியிருககித்றகாம.	 இநேக	 கூட்ட	

ணிலய	பெலபபெடுத்தி,	ேமிழ்	�க்ளுக்கான	தநரல�	
யகான,	ஊழலற்ற,	ேமிழ்த்	தேசியத்தின்	அடிபபெலட	
யிலகான	 அரசியல்	 ேலலல�த்துெத்லே	 ெழஙகு	
தெகாம	 என	 ேமிழ்	 �க்ள	 தேசிய	 கூட்டணியின்	
்காரபில்	 தேரேலில்	 தபெகாட்டியிட்டு	்ெறறி்பெற்ற	
நகாடகாளு�ன்்ற	 உறுபபினர	 திரு	 சி.வி.விகதனஸ்	
ெரன்	்ேரிவித்துளைகார.
அெர	த�லும	்ேரிவித்துளைேகாெது:
	 யகாழ்பபெகாணத்தில்	 குல்றநேது	 4	 ஆ்னங்	
லை	நகாங்ள	எதிரபெகாரத்தேகாம.	அதேதபெகால	ென்னி	
�றறும	 கிழககு	 �கா்காணங்ளில்	 குல்றநேது	 3	
ஆ்னங்லை	 நகாங்ள	 எதிரபெகாரத்தேகாம.	 ஆனகால்	
நலட்பெ்றவில்லல.	 இேற்கான	 ்காரணங்லை	
நகாங்ள	ேறதபெகாது	ஆரகாய்நது	ெருகின்த்றகாம.	முேல்	
்காரணம	 �க்ளின்	 ஏழ்ல�யும,	 ஏ�காற்றபபெடக	
கூடிய	 �தனகா	 நிலலயு�காகும.	 �ற்றெறல்ற	 நகாங	
்ள	அலடயகாைம	 ்காணதபெகாம.	ஆனகால்	 6	 �காேங	
்ளில்	 உருெகாக்பபெட்ட	 கூட்டணி	 என்்ற	 ெல்	
யிலும,	்்காதரகானகா	்காலம	உள	நுலழநேது	என்்ற	
ெல்யிலும,	 ்ட்சி்ள	 �றறும	 கூட்டணிககுரிய	
�க்ள	 ்ட்டல�பபுக்ள	 உருெகாக்பபெடகாே	
நிலலயிலும	நகாம	்பெறறிருககும	்ெறறி	மிகுநே	
நமபிகல்லய	 அளிககி்றது.	 ந�து	 ்்காளல்்ள	
�றறும	நகாம	முன்லெத்ே	அணுகுமுல்ற்லை	நம	
�க்ள	ஏறறுக	்்காணடுளைகார்ள.
	 �க்ள	எங்ளுககு	ஆலண	ெழஙகியிருக	
கின்்றகார்ள.	 பெகாரகாளு�ன்்றத்திறகு	 உளதையும,	
்ெளிதயயும	இெறல்ற	அலடெேறகு	நகாம	பெகாடு	
பெடுதெகாம.
	 தேரேல்	பிர்காரத்தின்	தபெகாது	ேமிழ்த்	தேசி	
யக	கூட்டல�பபின்	மீது	நகான்	முன்லெத்ே	குற்றச்	
்காட்லட	 மீணடும	 நிலனவுபெடுத்ே	 தெணடியுள	
ைது.	நீங்ள	்டநே	்காலத்தில்	உரில�யகான	அரசி	
யலலத்	ேவிரத்து,	்லுல்	அரசியலல	முேன்ல�ப	
பெடுத்தி	 த�ற்்காணட	 ்்யறபெகாடு	 ேகான்	 இம	
முல்ற	் ணி்�கான	�க்ள	சிங்ைக	் ட்சி்ளுககும,	
அர்	 ்காரபு	 ேமிழ்க	 ்ட்சி்ளுககும	ெகாக்ளிககும	
நிலலலய	உருெகாககியிருககின்்றது.
	 இதே	 ேெல்ற	 மீணடும	 ்்ய்து	 எ�து	 70	
ெருட	்காலப	தபெகாரகாட்டத்திறகு	்காவு�ணி	அடித்து	
விடகாதீர்ள.	 ெடககு	 கிழககு	 ரீதியகா்	 ேமிழ்த்	
தேசியக	 கூட்டல�பபு	 ்பெரும	 தேகால்விலய	 ்ந	
தித்துளைது.	 விடுேலலப	 புலி்ளின்	 ேலலெர	
ேமபி	 பிரபெகா்ரனினகால்	 உருெகாக்பபெட்ட	 கூட்ட	
ல�பபு	அழிக்பபெடக	கூடகாது	 என்பெேற்கா்	 ேெ	
்றகானெர்லை	 நீககி,	 ்ரியகானெர்லைத்	 ்ேரிவு	
்்ய்து	கூட்டல�பபு	்ரி்்ய்யபபெட	தெண	டும	

என்பெேற்கா்	 த�ற்்காளைபபெட்ட	 பிர்காரங்ள	
இன்று	 ்ரியகானெர்ள	 ்ெளிதயற்றபபெட்டு,	
ேெ்றகானெர்ள	்ேரிவு	்்ய்யபபெட்ட	ஒரு	பெகாரதூ	
ர�கான	நிலலல�யிலன	உருெகாககியிருககின்்றது.	
தேரேல்	 முடிெலடநே	 பின்னர	 ஆ்னங்ளுக	
்கா்	 இடம்பெறறுளை	 சில	 அசிங்�கான	 ்்யற	
பெகாடு்ள	 கூட்டல�பபின்	 எதிர்கால	 பெகாலேலய	
்ட்டியஙகூறி	 நிறகின்்றது.	 எது	 எவெகா்றகா்	 இரு	
பபினும	் ேரிவு	் ்ய்யபபெட்டுளை	எல்லகா	ேமிழ்ப	
பெகாரகாளு�ன்்ற	 உறுபபினர்ளும	 இநே	 நகாட்டில்	
எங்ள	 �க்ளின்	 இருபபு,	 அலடயகாைம	 ஆகிய	
ெறல்ற	அழிவிலிருநது	மீட்கும	ெல்யில்	மி்வும	
அெேகானத்துடனும,	 ்பெகாறுபபுடனும	 ்்யறபெட	
தெணடிய	ஒரு	ஆபெத்ேகான	சூழ்	நிலலயில்	இருக	
கின்த்றகாம.
	 முன்்னபதபெகாதும	 இல்லகாே	 ெல்யில்,	
சிங்ை	 ்பெௌத்ே	 தபெரினெகாேம	 பெகாரகாளு�ன்்றத்தி	
றகுள	அசுர	தெத்துடன்	புகுநதுளைது.	எ�து	பூரவீ்	
நிலங்ள	 அபெ்ரிக்பபெடும	 ்ட்டல�பபு	 �ற	
றும	 ்லகா்கார	 ரீதியகான	 இனபபெடு்்காலல்ளும	
தீவிரபபெடுத்ேபபெடும	 ஆபெத்தும	 ஏறபெட்டுளைன.	
இநே	 அச்சுறுத்ேலல	 ேமிழ்	 �க்ளும,	 முஸ்லிம	
�க்ளும	 ஒன்று	 த்ரநது	 முறியடிக்	 தெணடும.	
ே�ககிலடதயயகான	 ்பெகாது	 உபெகாயங்ளும,	 ஒன்	
றுபெட்ட	்்யறபெகாடு்ளும	அெசியம.
	 எ�து	 �க்ள	 ஒன்ல்றப	 புரிநது	 ்்காளை	
தெணடும.	் பெௌத்ே	சிங்ைெகாேத்தின்	எழுச்சியும,	
திரட்சியும	நகாம	அெர்ளுககு	அஞ்சி	ஒடுஙகி	எ�து	
சுய	நிரணய	உரில�்லை	தபெ்ககூடகாது	என்த்றகா,	
விட்டுக	்்காடுக்	தெணடும	என்த்றகா	ஆகிவிடக	
கூடகாது.	்ரெதே்	சுயகாதீன	வி்காரலண்லை	நகாம	
ெலியுறுத்ே	 முடியகாது	 என்று	 ஆகிவிடக	 கூடகாது.	
நில	ஆககிரமிபபிறகு	எதிரகா்தெகா	அல்லது	்காணகா	
�ல்	 ஆக்பபெட்டெர்ளுககுரிய	 நீதிக்கா்	 நகாம	
தபெகாரகாட	 முடியகாது	 என்று	 ஆகிவிடக	 கூடகாது.	
ெடககு	 கிழககு	 இலணபலபெ	 நகாம	 ெலியுறுத்ேக	
கூடகாது	 என்று	 ஆகிவிடக	 கூடகாது	 என்று	
்ேரிவித்ேகார.
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	 சிறீலங்காவில்	 இடம்பெற்ற	 தேரேலில்	
இரணடு	 உறுபபினர	 பெேவி்லை	 யகாழ்.	 �காெட்	
டத்தில்	ல்பபெறறிய	ேமிழத்	தேசிய	�க்ள	முன்	
னணியினர	தநறறு	முன்தினம	(7)	்காலல11	�ணி	
யைவில்	 யகாழ்.	 நல்லூரில்	அல�நதுளை	 தியகாகி	
திலீபெனின்	நிலனவு	தூபியில்	அஞ்்லி	் ்லுத்தும	
நி்ழ்வு	ஒன்ல்ற	த�ற்்காண	டிருநேனர.
	 தியகாகி	 திலீபெனின்	 தூபிககு	 ்தஜநதிர	
கு�கார	் பெகான்னமபெலம	�லர�காலல	அணிவித்து,	
அஞ்்லி	தீபெம	ஏறறியதுடன்,	தெட்பெகாைர்ைகான	
்்ல்ெரகாஜகா	 ்தஜநதிரன்,	 ்.	 சு்காஸ்,	 திரு�தி	
ெகாசுகி	சுேகா்ர	உட்பெட	்பெரு�ைெகான	�க்ளும	
இநே	நி்ழ்வில்	்லநது	்்காணடெர.
	 இேனிலடதய	தேரேல்	்ெறறிலய	்ேகா	
டர	 நது	 ே�ககு	 ெகாக்ளித்ே	 �க்லை	 ்நதித்து	
நன்றி	்ேரிவிககும	நி்ழ்வு்லை	ேமிழ்த்	தேசிய	
�க்ள	முன்னணியினர	கிரகா�ம	கிரகா��கா்	த�ற	
்்காணடு	ெருகின்்றனர.
	 த�லும,	ே�து	்்காநே	நிலங்ளுககு	திரு	
மபெ	முடியகா�ல்	அடிபபெலட	ெ்தி்ைறறு	�ல்லகா	

்ம	நீேெகான்	மு்காமில்	நீணட	் கால�கா்	ேஙகியிரு	
ககும	�யிலிட்டிலயச்	த்ரநே	57குடுமபெங்லைச்	
்நதித்து	 அெர்ைது	 பிரச்சிலன்லை	 த்ட்ட	
றிநது	்்காணடுளைகார்ள.
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இருககி்றகார்ள	என	நகான்	கூ்றவில்லல,	அவெகாறு	
கூறியெர்ள	்ேகாடரபில்	குற்றம	்காட்டுபெெர்ள		

விைக்	தெணடும.	என	்ேரிவித்ேகார.
	 பெகாதிக்பபெட்ட	 தெட்பெகாைரகான	 ்சி்லகா	
்ருத்து	் ேரிவிகல்யில்,	த�கா்டி	இடம்பெற்றேகா்	
நகான்	 கூ்றவில்லல,	 ்காலேகா�ேம	 ஏறபெட்டேகால்	
்நதே்ம	 எழுகி்றது,	 தேரேல்	 நலடமுல்றயில்	
குல்ற்ள	இருநேது.	முன்னிலலயில்	இருபபெேகா்	
உறுதிபபெடுத்ேபபெட்ட	முெர்ள	 �றறும	 ஏலனய	
சில	ேரபபெகால்	அறிநதும	நீணட	இலட்ெளியின்	
பின்னர	திடீ்ரன	முடிவில்	�காற்றம	ஏறபெட்டல�	
லய	ஏறறுக்்காளை	முடியவில்லல.	 ்ட்சி	 ேலல	
ெரிடம	 இது	 ்ேகாடரபில்	 முல்றயிட்டுளதைன்.	
தேரேல்	திலணக்ைத்தில்	முல்றபபெகாடு	்்ய்ெது	
்ேகாடரபில்	இன்னும	முடி்ெடுக்வில்லல	என	

்ேரிவித்ேகார.
	 எது	எபபெடியகாயினும,	இநே	குற்றச்்காட்டு	
ஒவ்ெகாரு	 முல்றயும	 இடம்பெறுெேகால்,	 ்ட்சி	
்ள	 மு்ெர்லை	 நியமிபபெதில்	 ஒரு	 ்ரியகான	
முல்றலய	 ஏறபெடுத்ே	 தெணடும	ெகாககு	 எணணி	
கல்யில்	 மி்	 ்ென�கா்	 இருக்	 தெணடும.	
இறுதி	 முடிவு்லை	 ்ென�கா்	 ்பெறறுக	 ்்காண	
டகால்,	இவெகா்றகான	சிக்ல்்லை	தீரத்துக	்்காளை	
முடியும.	அலே	விடுத்து	ஆேகாரங்ள	இல்லகா�ல்	
குற்றச்்காட்டுக்லை	 லெபபெதில்	 எநே	 பெயனும	
இல்லல.	ேமிழரசுக	்ட்சிககுள	ேறதபெகாது	ஏறபெட்	
டுளை	பிைவு	்காரண�கா்	இப	பிரச்்லனககுதீரவு	
ஏறபெடும	என	எதிரபெகாரக்	முடியகாது.	எனதெ	இனி	
ெரும	 ்காலங்ளில்	 தெட்பெகாைர்ள	 ்ென�கா்	
நடெடிகல்்லை	ல்யகாணடகால்	�ட்டுத�	இநே	
பெகாதிபபுக்ளில்	இருநது	விடுபெட	முடியும.

�மிழ் த�சியக கூட்ட... த�ா்டர்ச்சி...

சசி்கைா ரவிராஜுககு ... த�ா்டர்ச்சி...

	 இலஙல்யில்	 ென்முல்றககு	 எதிரகான	
்ண்காணிபபு	 நிலலயத்தின்	 பிரதிநிதி்ளிடம	
முல்றயிட்டுளதைகாம.
	 அெர்ளும	 ்மபெெத்தினத்ேன்று	 அஙகு	
ெநதிருநேதுடன்	 எனது	 ெகாககுமூலத்லேயும	
பெதிவு	்்ய்துளைனர.
	 எனதெ	 அெர்ளிடம	 தெணடுத்காள	
விடுத்து	இருககின்த்றன்.	நீங்ளும	உயர	நீதி	�ன்	
்றத்தில்	 அடிபபெலட	 �னு்ெகான்ல்ற	 ேகாக்ல்	
்்ய்ெதுேகான்	 நல்ல	 விடயம	 என்று	 கூறியுள	
தைன்.
்சி்லகா	 ரவிரகாஜும	 இவவிடயம	 ்ேகாடரபெகா்	
�னு	 ல்யளிபபெகாரகாயின்	 அேனுடன்	 த்ரத்து	 5	
�னுக்லை	 உயர	 நீதி�ன்்றம	 வி்காரலணககு	
உட்பெடுத்தும.
	 எதிர்காலத்திலகாெது	 இவெகா்றகான	 ஜன	
நகாய்	 மீ்றல்்ள	 �றறும	 அடககுமுல்ற்ள	
இடம்பெ்றகா�ல்	 இருக்	 தெணடு�காயின்	 இநே	
விடயத்துககு	 உரிய	 தீரவு	 முன்லெக்பபெட	
தெணடும”	என	அெர	குறிபபிட்டுளைகார.
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 த்காவிந�ன் ்கருணா்கரம்(ஜனா), �மிழ் 
த�சிய கூட்டலமப்பின் ்ங்காளிக ்கடசியான 
�மிழீழ விடு�லை இயக்கத்தின் த்ாருளாள 
ரான இவர், ்ாராளுமன்ை த�ர்�லில் மட்டக 
்களப்பு மாவட்டத்தில் �மிழ் த�சிய கூட்டலமப் 
பின் சார்பில் ்ாராளுமன்ை உறுப்பினரா்க 
த�ரிவு தசயயப்்டடுளளார்.

அவர் எமது ஊ்ட்கத்திற்கு வழஙகிய தேர்்காணல் 
வருமாறு:

த்களவி : �ாங்கள முன்னுரிலம த்காடுக்கவுளள 
தசயற் திட்டங்கள ்ற்றி கூைமுடியுமா?

்தில்:		உரில�	 அரசியலல	 ்ேகாடரச்சியகா்	 முன்	
்னடுத்ே	நகாங்ள	இனிெரும	்காலங்ளில்	அபிவி	
ருத்தி	 அரசியலலயும	 உரில�	 அரசியலலயும	
இலணத்து	 முன்்்காணடு	 ்்ல்ல	 தெணடிய	
நிலலயிருககின்்றது.
	 முன்னகாள	தபெகாரகாளி்ள	உட்பெட	இலைஞர	
யுெதி்ளின்	் ேகாழில்	ெகாய்பபு்லை	உறுதிபபெடுத்ே	
தெணடும,	பெகுதி்லை	்ட்டி்யழுபபெ	தெணடும	
இவெகாறு	 உரில�யுடன்	 கூடிய	 அபிவிருத்திலய	
முன்்்காணடு	்்ல்ல	தெணடும.

த்களவி: இந� த�ர்�லில் மக்களின் தீர்ப்ல் 
எவவாறு ்ார்ககிறீர்்கள?

்தில்:  ்ட்சிக்கா்	�க்ள	அல்ல.	�க்ளுக்கா்தெ	
்ட்சி	என்பெலேதய	இநே	தேரேல்	எடுத்துக	்காட்டி	
யுளைது.	�க்ளின்	உணரவு்லை	புரிநது	்்காணடு	
அரசியல்	ந்ரவு்லை	முன்்னடுக்	தெணடும.

த்களவி: உங்கள தவற்றிககு அப்்ால் உங்கள 
்கடசியின் அல்டவு ் ற்றி �ங்கள ்கருத்து என்ன?

்தில்:		ேமிழ்	தேசிய	கூட்டல�பபு	பின்னலடவி	
லன	 எதிர	 ்்காணடுளைது.	 ஒறறுல�,	 ஒன்றுபெ	
ட்ட	 ்்யறபெகாடு,	 �க்ளின்	 உணரவு்லை	 பு்றந	
ேளளிய	்்யறபெகாடு்ள	தபெகான்்றலெ	இநே	பின்ன	
லடவுககு	்காரணம	என	 	நகாம	உணரநது	்்காளை	
முடியும.

த்களவி: �ங்களுககு கில்டத்� இந� வாயப்ல் 
�மிழரின் இருப்ல் உறுதிதசயய, அவர்்களு 
ககு இலழக்கப்்ட்ட அநீதி்களுககு நியாயம் 
த�்ட எவவாறு ்யன்்டுத்�ைாம் என நிலனக 
கிறீர்்கள?

்தில்:  ேமிழர்ள	 மீேகான	 இனப	 பெடு்்காலலக	
்கான	 நீதிப்பெகாறிமுல்றககு	 நகாம	 ்ேகாடரச்சியகா்	
குரல்	 ்்காடுக்தெணடிய	 தேலெயுளைது.	 ்ரெ	
தே்	 ்மூ்த்துடன்	 இலணநது	 ேமிழினமமீது	
புரியபபெட்ட	தபெகாரக	குற்றத்திற்கா்வும,	 ேமிழின	
பெடு்்காலலக்கா்வும	 நீதி	 தெணடி	 ்ேகாடரச்சி	
யகா்	 தபெகாரகாடுதெகாம.	 அதேதபெகான்று	 இலஙல்	
யில்	 ேமிழர்ளின்	 இருபபிலன	 உறுதி	 ்்ய்யும	
ெல்யிலகான	்்யறபெகாடு்லை	திட்டமிட்டு	முன்	
்னடுபதபெகாம.

jkpopd gLnfhiyf;fhd ePjpg;nghwpKiwf;F ehk; 

njhlu;r;rpahf Fuy; nfhLf;f Ntz;ba NjitAs;sJ
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	 அமபெகால்ற	�காெட்டத்திறகு	ேமிழ்	தேசிய	
கூட்டல�பபின்	தேசியப	பெட்டியல்	பெகாரகாளு�ன்்ற	
உறுபபுரில�	 ெழங்பபெட்டுளைது,	 அமபெகால்ற	
�காெட்டத்தில்	 தேரேலில்	 தபெகாட்டியிட்ட	 முன்	
னகாள	கிழககு	�கா்காண	் லபெ	உறுபபினர	ேெரகா்கா	
்லலயர்னுககு	இநே	 தேசியபபெட்டியல்	 உறுப	
பினர	பெேவி	ெழங்பபெட்டுளைது.
	 இது்ேகாடரபெகான	 அறிவிபபிலன	 ேமிழ	
ரசுக	 ்ட்சியின்	 ்பெகாதுச்	 ்்யலகாைர	 துலரரகாஜ	
சிங்ம	்ெளியிட்டுளைகார.

$l;likg;G Njrpag; gl;bay; 

mk;ghiw khtl;lj;jpw;F

இராசமாணிக்கம் இராஜபுத்திரன் சாணககியன், 
�மிழ் த�சியக கூட்டலமப்பின் ்ங்காளிக 
்கடசியான இைஙல்க �மிழர சுக ்கடசி சார்்ா்க, 
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில், ்ாராளுமன்ை 
த்ாதுத் த�ர்�லில் த்ாடடியிடடு தவற்றி 
த்ற்றுளளார்.
 அவர் எமககு வழஙகிய பிரத்திதய்க தேர் 
்காணல் வருமாறு:

த்களவி:  �ாங்கள முன்னுரிலம த்காடுக்கவுளள 
தசயற்திட்டங்கள ்ற்றி கூைமுடியுமா?

்தில்:	 நகாங்ள	உரில�க்கான	 தபெகாரகாட்டங்லை	
்ேகாடரச்சியகா்	முன்்னடுககும	அதேதெலை,	அர	
்காங்த்திலன	 நமபியிரகா�ல்	 சில	 �ட்டக்ைபபு	
�காெட்டம	 ்காரநே	 தெலலத்திட்டங்லையும	
முன்்னடுக்	தெணடிய	தேலெயிருககின்்றது.
�ட்டக்ைபபு	 �காெட்டம	 ்காரநே	 தேலெபபெகாடு	

்லை	 நகாங்ள	 தநரடியகா்	 ்ரெதே்	 ்மூ்த்தின்	
்ெனத்திறகு	 ்்காணடு	 ்்ன்று	 அெறறிலன	 தீர	
க்	தேலெயகான	நடெடிகல்்லை	முன்்னடுக்	
வுளதைன்.
	 அதேதபெகான்று	 �ட்டக்ைபபு	 �காெட்டம	
்காரநே	 ெைங்லை	 பெயன்பெடுத்தி	 தேலெயகான	
முேலீ்லை	 எ�து	 புலம்பெயர	 உ்றவு்லை	
ஒருஙகிலணத்து	 ்்ய்யலகாம	 என்்ற	ெல்யிலகான	
்்யறறிட்டங்லை	முன்்னடுத்துளதைன்.

த்களவி:  இந� த�ர்�லில் மக்களின் தீரப்ல் 
எவவாறு ்ார்ககிறீர்்கள?

்தில்:	 இது	 ்ேகாடரபில்	 நகாங்ள	 நில்றய	
ஆரகாயதெணடியுளைது.	இநே	பின்னலடவு	்ேகாட	
ரபில்	ஆரகாய்நே	பின்னதர	என்னகால்	்ருத்துக	கூ்ற	
முடியும.

த்களவி:  உங்கள தவற்றிககு அப்்ால் உங்கள 
்கடசியின் அல்டவு ் ற்றி �ங்கள ்கருத்து என்ன?

்தில்:	 பின்னலடவிலன	 ்நதித்துளைது.	 அது	
்ேகாடரபில்	 த�லதி்	 ்ருத்து்லை	 என்னகால்	
கூ்றமுடியகாது.	 எனினும	 இது	 ்ேகாடரபில்	 ்ட்சி	
கூடி	 ஆரகாய்நே	 பின்னர	 ்ருத்து்லை	 ்ேரிவிக்	
முடியும.

த்களவி: �ங்களுககு கில்டத்� இந� வாயப்ல் 

�மிழரின் இருப்ல் உறுதி தசயய, அவர்்களு 
ககு இலழக்கப்்ட்ட அநீதி்களுககு நியாயம் 
த�்ட எவவாறு ்யன்்டுத்�ைாம் என நிலனக 
கிறீர்்கள?

்தில்:	நகான்	த�தல	கூறியெகாறு	எ�து	ெைத்திலன	
நகாங்ள	 பெயன்பெடுத்தும	 ஒரு	 ்பெகாறிமுல்றயிலன	
உருெகாககி	நகாங்ள	் ்யறறிட்டங்லை	முன்்னடு	
க்	முடியும.	ேமிழ்	�க்ளின்	இருபபுககு	எதிரகா்	
முன்்னடுககும	்்யறபெகாடு்லை	ேடுத்து	நிறுத்ே	
்ேகாடரநது	தபெகாரகாடுதெகாம.
	 ேமிழ்	தேசியக	கூட்டல�பபு	இநே	நகாட்டில்	
ேமிழ்	 �க்ளுககு	இலழக்பபெட்ட	அநீதி்ளுககு	
எதிரகா்	 பெல	 ்கால�கா்	 ்ேகாடரச்சியகான	 தபெகாரகா	
ட்டங்லை	முன்்னடுத்து	ெருகின்்றது.	 ்ரெதே்	
ரீதியில்	 ேமிழினப	 பெடு்்காலல	 ்ேகாடரபிலகான	
நீதி	த்காரலுககு	ஆேரெகா்	நகான்	்ேகாடரநது	்்யற	
பெடவுளதைன்.

vkJ khtl;lj;jpd; Njitfis Neupilahf midj;Jyf r%fj;jplk; nfhz;L nry;Ntd; 

�ட்டக்ைபபு	 �காெட்டத்தில்	 சிறீலங்கா	 முஸ்	
லீம	 ்காஙகிரசின்	 உறுபபினரகா்	 ்ேரிவு	 ்்ய்ய	
பபெட்ட	ஹகாபீஸ்	நசீர	அஹ�ட்	தநறறு	(8)	�காலல	
்காத்ேகான்குடி	்�த்லேப	பெளளிெகா்லுககு	உலர	
நி்ழ்த்ே	ெநே	தபெகாது	சிலர	குழபபெம	விலைவித்	
ேேகால்	 அஙகு	 த�காேல்்ள	 இடம்பெற்றதுடன்,	
நகாடகாளு�ன்்ற	உறுபபினரும	்ெளிதயறியிருநே	
ேகா்	�ட்டக்ைபபு	்்ய்தி்ள	்ேரிவிககின்்றன.
	 இேனிலடதய,	 இநே	 இடத்திறகு	 விலர	
நே	ஊட்வியலகாைர	மீதும	ேகாககுேல்	த�ற்்கா	
ளைபபெட்டேகா்	்ேரிவிக்பபெடுகின்்றது.

fhj;jhd;Fb gs;spthrypy; Nkhjy;

rhzf;fpad;

த�ர்�ல் ஜனோய்க    ... த�ா்டர்ச்சி...

்�காத்ேத்தில்	 எதிரெரும	 ்காலத்தில்	 பெகாரகாளு	
�ன்்ற	 தேரேலல	 குத்லேல்ககு	 ெழங்லகாம.	
ென்னியில்	 த்ணல்	 ரட்ணபபிரியகாலெ	 ஆேரிக	
கின்்ற	 �னநிலலககு	 �க்ள	 ெநது	 விட்டனரகா	
என்்ற	 நிலலயும	 தேகான்றியுளைது.	 ்ரெதே்	
்ண்காணிபபெகாைர்ள	பெஙகுபெற்றகாேது	ஒரு	துரதி	
ஸ்டம	என	அெர	த�லும	்ேரிவித்துளைகார.



தேரேலில்	 எதிரபெகாரகாே	 முடிவு்ள	 ்ெளியகாகி	
இருககின்்றன.	 எதிரபெகாரத்ே	 ெல்யிலும	

்பெறுதபெறு்ள	 அல�நதிருககின்்றன.	 ஆயினும	
இலஙல்யின்	ஜனநகாய்	பெயணத்தில்	ஒரு	திருபபெ	
த்லே	 ஏறபெடுத்ே	 ெல்லேகா்தெ	 இநேத்	 தேரேல்	
அல�நதுளைது.	நகாட்டில்	�காறி	�காறி	ஆட்சி	்்லு	
த்தி	ெநே	ஐககிய	தேசிய	 ்ட்சி	�றறும	சிறீலங்கா	
சுேநதிரக	்ட்சி	ஆகிய	இரணடு	பெழம	்பெரும	அரசி	
யல்	 ்ட்சி்ளும	 இநேத்	 தேரேலில்	 பெடுதேகால்வி	
அலடநதுளைன.	

	 ஐககிய	தேசிய	்ட்சியின்	ேலலெரும	முன்	
னகாள	பிரே�ரு�காகிய	ரணில்	விககிர�சிங்	ேனது	
அரசியல்	 ெரலகாறறிதலதய	 முேற	 ேடலெயகா்	
நகாடகாளு�ன்்றப	பிரதெ்த்லே	இழநதுளைகார.	இது	
அெருலடய	நகான்கு	ே்காபேங்ளுககும	த�றபெட்ட	
அரசியல்	ெகாழ்கல்யில்	விழுநே	மி்	 த�்கா�கான	
அடியகாகும.	ேலலெரின்	தேகால்வி	�ட்டு�ல்லகா�ல்	
எநே	ஓர	ஆ்னத்லேயும	அநேக	்ட்சியினகால்	்பெ்ற	
முடியகாே	அைவுககு	ஐககிய	தேசிய	் ட்சிலய	நகாட்டு	
�க்ள	ல்நழுெச்	்்ய்திருககின்்றகார்ள.	
	 சுேநதிரக	 ்ட்சி	 ஒதர்யகாரு	 ஆ்னத்லே	
�ட்டும	 ேனேகாககிக	 ்்காணடுளை	 தபெகாதிலும,	
ஐககிய	தேசிய	்ட்சிலயப	தபெகாலதெ,	இநேத்	தேர	
ேலுககுப	பின்னரகான	அேன்	அரசியல்	 எதிர்காலம	
இருணடேகா்தெ	 ்காணபபெடுகின்்றது.	 இநே	 இர	
ணடு	 ்ட்சி்ளினதும	 பெடுதேகால்வியும,	 அெறறு	
ககுப	பெதிலகா்	அரசியல்	அரஙகில்	ேலல	நிமிரத்தி	
யுளை	 புதிய	 ்ட்சி்ைகாகிய	 ்பெகாதுஜன	 ்பெரமுன	
�றறும	 ஐககிய	 �க்ள	 ்கதி	 ஆகிய	 இரணடு	
்ட்சி்ளினதும	 ெருல்யகானது	 நகாட்டில்	 தேசிய	
�ட்டத்தில்	 நிலவி	 ெநே	 அரசியல்	 ஒழுஙல்யும,	
ஆட்சி	ஒழுஙல்யும	புரட்டிப	தபெகாட்டிருககின்்றது.	
புதிய	அரசியல்	தபெகாககிறகு	ெழி	தி்றநது	விட்டிருக	
கின்்றது.	் பெகாதுஜன	் பெர	முன	உள	ளுரகாட்சி	�ன்்றத்	
தேரேலில்	 ்ைமி்றஙகி	 அத�கா்	 ்ெறறியீட்டிய	
பின்னர,	 அநே	 ்ெறறி	 ெகாய்பலபெப	 தபெகான்த்ற	
்பெகாதுத்	தேரே	லிலும	்ெறறி	்பெறறிருககின்்றது.	
அநே	ெல்யில்	இநேத்	தேரேலில்	்ெறறி	்பெறுெ	
ேறகு	சிங்ை	்பெௌத்ே	�க்ளின்	�னங்ளில்	உரிய	
ெல்யில்	இடம	பிடித்திருநேது	என்த்ற	கூ்ற	தெண	
டும.		

	 ஆனகால்	 ஐககிய	 �க்ள	 ்கதியின்	 ேலலெ	
ரகாசிய	 ்ஜித்	 பிதர�ேகா்கா	 ஐககிய	 தேசிய	 ்ட்சி	
யில்	இருநது	விலகி,	சிறுபெகான்ல�	தேசிய	இனத்ே	
ெரகாகிய	்ேன்னிலஙல்	ேமிழ்	அரசியல்	ேலலெர	
்ளுடன்	ல்த்காரத்து,	 ஐககிய	 �க்ள	 ்கதி	 என்்ற	

்பெயரில்	 பெதிய	 அரசியல்	 ்ட்சிலய	 உருெகாககி	
இருநேகார.	 இநேத்	 தேரேலுக்கா்தெ	இநேக	 ்ட்சி	
புதிேகா்	உருெகாக்பபெட்டது.	அவெகாறு	உருெகாக்ப	
பெட்ட	அநேக	்ட்சி	47	ஆ்னங்லையும	7	தேசியப	
பெட்டியல்	உறுபபுரில�லயயும	ேனேகாககிக	்்காண	
டுளைது.	 எதிரக	 ்ட்சியகா்	 �லரநதுளை	 அநேக	
்ட்சிககு	 இது	 ஒரு	 ்பெரிய	 ்ெறறி	 என்த்ற	 கூ்ற	
தெணடும.	
	 அதிகூடிய	 ்பெறுதபெ்றகாகிய	 128	 ஆ்னங்	
லையும	 17	 தேசியபபெட்டியல்	 உறுபபுரில�லய	
யும	 ்பெறறு	 145	 நகாடகாளு�ன்்ற	 உறுபபினர்லை	
்பெகாதுஜன	 ்பெரமுன	 ேனேகாககிக	 ்்காணடிருக	

கின்்றது.	 ்டநே	 ஜனகாதிபெதி	 தேரேலில்	 ்ெறறி	
யீட்டிய	 ்பெகாதுஜன	 ்பெரமுன	 மூன்றிலிரணடு	
்பெருமபெகான்ல�	 பெலத்லேப	 ்பெறறு,	 இநேத்	 தேர	
ேலின்	ஊடகா்	புதியதேகார	அரசியல்	்லகா்காரத்லே	
உருெகாக்ப	 தபெகாெேகா்	 ரகாஜபெக்ஷக்ள	 கூறியிருந	
ேனர.	 ஆனகாலும	 அெர்ளுலடய	 எதிரபெகாரபபுககு	
அல�ய	 மூன்றிலிரணடு	 ்பெருமபெகான்ல�லய	
அெர்ைகால்	 எட்ட	 முடியவில்லல.	 ஆனகாலும	
அநே	இலகல்	அெர்ள	்நருஙகி	இருககின்்றகார	
்ள.	தேரேலில்	ெகாக்ளித்ேேன்	பின்னர	ஊட்விய	
லகாைர்ளிடம	 ்ருத்து	 ்ெளியிட்ட	 பிரே�ரும	
்பெகாதுஜன	்பெரமுனவின்	ேலலெரு�காகிய	�கிநே	
ரகாஜபெக்ஷ	 தேரேலில்	 ே�து	 ்ட்சி	 மூன்றிலிரணடு	

்பெருமபெகான்ல�	 பெலத்லேப	 ்பெறும	 என்று	 திட	
�கா்க	 கூறினகார.	 அவெகாறு	 ்பெ்றத்	 ேெறினகாலும,	
அநே	 அரசியல்	 பெலத்லேத்	 ேங்ைகால்	 தேரேலின்	
பின்னர	 உருெகாககிக	 ்்காளை	 முடியும	 என்றும	
அெர	 அடித்துக	 கூறி	 இருநேகார.	 அேன்பெடி	 அர்	
ஆேரவு	 ்ட்சி்ளின்	 உேவியுடன்	 மூன்றிலிரணடு	
்பெருமபெகான்ல�	 பெலத்லே	 ்பெகாதுஜன	 ்பெரமுன	
்பெறறுளைது.	 தேசிய	 �ட்டத்தில்	 ஏறபெட்டுளை	
புதிய	 அரசியல்	 �காற்றம	 ரகாஜபெக்ஷக்ளின்	 புதிய	
அ்ரியலல�பபு	 உருெகாக்த்திறகும	 13	 �றறும	
19	 ஆெது	அரசியலல�பபு	 திருத்ேச்	 ்ட்டங்லை	
இல்லகா�ல்	 ்்ய்ெேறகும	 ெகாய்பபெகா்	 அல�நதி	
ருககின்்றது.	 இது	 அெர்லைப	 ்பெகாறுத்ே�ட்டில்	
ஓர	 அரசியல்	 ்காேலன	 என்த்ற	 கூ்ற	 தெணடும.	
ஜனகாதிபெதி	 தேரேலில்	 ்ெறறி	 ்பெற்ற	சூட்தடகாடு	
சூடகா்	 ்பெகாதுத்	 தேரேலல	 நடத்தி	 நகாட்டில்	
அரசியல்	 ஸ்திரத்	 ேன்ல�லய	 உருெகாக்,	 புதிய	
நகாடகாளு�ன்்றத்தில்	 மூன்றிலிரணடு	 ்பெருமபெகான்	
ல�லயப	 ்பெறறுவிட	 தெணடும	 என்்ற	முலனப	
தபெகாடு	 ஜனகாதிபெதி	 த்காத்ேகாபெகாய	 ரகாஜபெக்ஷ	 ்்யற	
பெட்டிருநேகார.	ஆனகாலும	் பெகாதுத்	தேரேலல	நடத்து	
ெேற்கான	 அெருலடய	 முயறசி்ள	 ்்காதரகான	
லெரஸ்	தநகாயிடர	நிலலல�்ள	் காரண�கா்	நகான்கு	
�காேங்ள	 ேகா�ே�காகி	 இறுதியில்	 ்ெறறி்ர�கா்	
்பெகாதுத்தேரேல்	நடத்தி	முடிக்பபெட்டிருககின்்றது.	
	 அடுத்ே	 ்ட்ட�கா்	 புதிய	 நகாடகாளு�ன்்றம	
கூட்டபபெட்டு	 ரகாஜபெக்ஷக்ளின்	 அரசியல்	 ்னவு	
்லை	 நில்றதெறறுெேற்கான	 நடெடிகல்்ள	

முன்்னடுக்பபெடும	 என்பெதில்	 எநேவிே	 ்நதே்	
மும	 இல்லல.	 அர்காங்ம	 ஒன்று	 ெலுெகா்ச்	
்்யறபெடுெேறகுரிய	அரசியல்	பெலம	பெல	ே்காபேங	
்ளுககுப	 பின்னர	 இநே	 ஆட்சியகாைர்ளுககுக	
கிட்டியிருககின்்றது.	 இநே	 கிலடத்ேற்ரிய	 அரசி	
யல்	 ்நேரபபெத்லே	 ரகாஜபெக்ஷக்ள	 எநே	 ெல்யில்	
பெயன்	 பெடுத்ேப	 தபெகாகின்்றகார்ள	 என்்ற	 த்ளவி	
இருக்த்ேகான்	்்ய்கின்்றது.	அதேதெலை,	சிங்ை	
்பெௌத்ே	 தேசியமும	 இரகாணுெ	 �யமும	 ்்காண	
டதேகார	ஆட்	சிப	தபெகாககில்	முலனபலபெக	்்காண	
டுளை	 அெர்ள,	 பெல்லினம	 �றறும	 பென்ல�த்	
ேன்ல�லயக	்்காணட	தேசிய	அரசியல்	ெழிலயப	
பின்பெற்ற	�காட்டகார்ைகா	என்று	சில	ேரபபினர	 நப	
பெகால்	்்காணடிருபபெலேயும	்காண	முடிகின்்றது.	
	 இது	 ஒரு	 பு்றமிருக்,	 இநேத்	 தேரேல்	
ெடககு	 கிழககில்	 ஒரு	 தபெகாகல்யும	 ்ேன்பெகுதி	
யில்	ஒரு	தபெகாகல்யும	்்காணடேகா்	அல�நதிருந	
ேது.	 ஒறல்ற	 ஆட்சி	 ெழிமுல்றக்கா்	 ்ேறகில்	
சிங்ை	 ்பெௌத்ே	 �க்லை	 இன	 �ே	 ரீதியகா்	
உசுபதயறறி	 அேன்	 ஊடகா்	 தேரேல்	 ்ெறறிலய	
ரகாஜபெக்ஷக்ள	 ்காத்திய�ககி	 உளைனர.	 �க்ளு	
லடய	 உணல�யகான	 அரசியல்	 �றறும	 ்மூ்	
ெழி்ளிலகான	 தேலெ்லைப	 பூரத்தி	 ்்யறெேற	
்கான	 அரசியல்	 ெழிமுல்ற்லைப	 பு்றநேளளி,	
்பெௌத்ே	 �ேத்திறகும	 சிங்ை	 ்பெௌத்ே	 �க்ளுக	
கும	இநே	 நகாட்லட	விட்டகால்	உலகில்	தெறு	எங	
த்யும	 இடமில்லல	 என்்ற	 �காலயககுள	 அெர	
்லை	 வீழ்த்திய	 ரகாஜபெக்ஷக்ள	 அேன்	 மூலம	
ஆட்சி	 அதி்காரத்லேக	 ல்பபெறறி	 உளைகார்ள.	
தே்பபெறறு	தநகாககிலகான	ஓர	அரசியல்	்்காளல்	
ெழியில்	நின்று	அெர்ள	அரசியல்	் ்ய்யவில்லல.	
ஆட்சி	 அதி்காரத்லேக	 ல்பபெற்றவுமில்லல.	
்ெறு	 �தன	 ஆட்சி	 அதி்காரத்லேத்	 ே�ேகாககிக	
்்காளை	 தெணடும.	 ஒரு	 குடுமபெ	 அரசியல்	 ெழி	
முல்றலய	 உருெகாககி	 நிரநேர�காககிவிட	 தெண	
டும	 என்்ற	 அடிபபெலடயிலகான	 சுயலகாபெ	 அரசியல்	
ெழிமுல்றதய	அெர்ளுலடய	தபெகாக்கா்	இருககி	
ன்்றது.	ஜனகாதிபெதியகா்	2005	முேல்	2015	ஆமஆணடு	
ெலரயில்	த்காதலகாச்சிய	�கிநே	ரகாஜபெக்ஷ	தேகால்வி	
லயத்	 ேழுவி	 நகான்கு	 ெருடங்ள	 ஆட்சி	 அதி்கா	
ரத்லே	இழநதிருநேகார.	 மீணடும	 2019ஆம	ஆணடு	
அெருலடய	 ்த்காேரர	 த்காத்ேகாபெகாய	 ரகாஜபெக்ஷ	
ஜனகாதிபெதியகா்த்	் ேரிெகாகியலேத்	் ேகாடரநது	நகாட்	
டின்	பிரே�ர	 பெேவிலயத்	 ேனேகாககிக	்்காணடகார.	
இநேத்	 தேரேலலயடுத்து	 அெதர	 பிரே�ரகா்ப	
பெேவி	ெகிக்ப	தபெகாகின்்றகார.
	 ஆ்தெ	் ேன்னிலஙல்யில்	தபெரின	�க்ள	
�த்தியில்	 ேங்ளுலடய	நி்ழ்ச்சி	 நிரலுககு	அல�	
ெகா்	 �க்லைத்	 தில்	 திருபபி,	 ே�க்கானதேகார	
அரசியல்	 ெழித்ேடத்தில்	 அெர்ள	 பெயணிக்த்	
்ேகாடஙகி	இருககின்்றனர.	அது	ஒறல்ற	ஆட்சிலய	
இறு்ப	 பெறறியதேகார	 அரசியல்	ெழிமுல்றயகாகும.	
ெடககு	 கிழககுப	 பிரதே்த்தின்	 ேமிழ்த்	 ேரபபி	
லும	 �க்ள	 �னங்லை	 ்ென்்றதேகார	 அரசியல்	
தபெகாகல்க	்காண	முடியவில்லல.	ேமிழ்த்தேசியம	
என்பெது	 தபெச்்ைவிலகான	 அரசியல்	 ்்காளல்யகா்	
இருககின்்றதேயல்லகா�ல்,	அேற்கான	்்யல்ெடிெ	
அரசியலலயும	 அரசியல்	 ெழிடத்ேடத்லேயும	
ேமிழ்	 அரசியல்	 ேலலெர்ளிடம	 ்காண	 முடிய	
வில்லல.	
	 விடுேலலபபுலி்ள	 2009ஆம	 ஆணடு	
இரகாணுெ	 ரீதியகா்	 அர்	 பெலட்ளினகால்	 தேகாற	
்டிக்பபெட்டு	 ேமிழ்பபிரதே்ம	 இரகாணுெ�ய	
�காக்பபெட்டிருநே	சூழலிலும	ேமிழ்	�க்ள	ேமிழ்		
தேசியத்தின்பெகால்	பெறறுறுதி	்்காணடெர்ைகா்தெ	
தி்ழ்நேனர.	 அநே	 அரசியல்	 ்்காளல்யில்	அெர	
்ள	 இறுக்�கா்க	 ்ட்டுணடிருநேகார்ள.	 ஆனகால்	
விடுேலலபபுலி்ளின்	 �ல்றலெயடுத்து	 ேமிழ்	
அரசியல்	 ேலலல�லயப	 ்பெகாறுபதபெற்ற	 ேமிழ்த்	
தேசிய	கூட்டல�பபினர,	அநே	அரசியல்	் ட்ட	ல�	
பபுககுள	 �க்ள	 ்ட்டுணடிருநேலேபதபெகான்று	
்ட்டு	 ணடிருக்வில்லல.	 அநே	 ெல்யில்	 இறுக	
்�கான	 ஒரு	 ்ட்டல�பபெகா்க	 கூட்டல�பலபெ	
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தமற்த்காளளப்்ட்டது இனப்்டுத்காலை 
என்்ல� �மிழ் மக்கள மு�லில் ஏற்றுக 
த்காளள தவண்டும்.
நடநேலெ	இனபபெடு்்காலலதய	என்பெலேத்	ேமிழ்	
�க்ள	ஏறறுக்்காளெது	மி்வும	அெசிய�காகும.	
ஏ்னன்்றகால்	 ்றுபபு	 யூலலயில்	 நலட்பெற்றலெ	
ேமிழ்	 �க்ளுககு	 எதிரகா்	 முேலும	 ்லடசியு�கா்	
நடநே	 இனபபெடு்்காலல	 அல்ல.	 ஆயுேப	
தபெகாரகாட்டம	 ஆரமபிக்பபெட	 முன்னர	 கூட	 1956,	
1958,	 1977ஆம	 ஆணடு்ளில்	 ேமிழ்	 �க்ளுககு	
எதிரகான	 ென்முல்ற	 அரசினகால்	 ்ட்டவிழ்த்து	
விடபபெட்டிருநேது.
	 அத்துடன்	 2009	 த�	 �காேத்	 தில்	 ஆயுேப	

த பெ கா ர கா ட் ட ம	
் � ௌ னி க ் ப	
பெ ட் ட த பெ கா து ,	
த�ற	்்காளைபபெ	
ட்ட	 இனபபெடு	
்்காலல,	 �னிே	
கு ல த் து க ் ் தி	
ரகான	 குற்றங்ள,	
தபெகாரககுற்றங்ள	
தபெகான்்ற	 குற்றச்	

்காட்டு்ள	 இன்னும	 வி்காரிக்பபெடகா�தலதய	
இருககின்்றன.	 ்காலங்கால�கா்	 நகாட்லட	 ஆட்சி	
்்ய்ே	 ்ெவதெறு	 ்ட்சி்ளும,	 ேலலெர்ளும	
த�ற்்காளைபபெட்ட	 ென்முல்ற்ளுககு	 ்பெகாறுப	
பெகாளி்ைகா்	 இருககி்றகார்ள.	 உணல�யில்	 இலெ	
ஒரு	 குறிபபிட்ட	 ேனிநபெலரதயகா	அன்றி	அரசியல்	
்ட்சிலயதயகா	 சுட்டகாது	 சிறீலங்கா	 அரசுககுரிய	
்பெகாறுபலபெதய	சுட்டிக	்காட்டுகின்	்றன.

	 சித்திரெலே,	 பெகாலியல்ென்முல்ற,	 ்ேகாடர	
நது	நலட்பெறறுக	் ்காணடிருககும	ெலிநது	் காணகா	
�ல்	ஆக்பபெடும	்்யறபெகாடு்ள,	்ேகாடரும	இரகா	
ணுெ�ய�காக்ல்	 என்பென	 ெடகிழககில்	 ெகாழும	
ேமிழ்	�க்லைத்	்ேகாடரச்சியகான	பெகாதிபபு்ளுககு	
உளைகாககிக	்்காணதடயிருககின்்றன.
	 சிறீலங்காவில்	 ெரலகாறறு	 ரீதியகா்வும	
அணல�க	 ்காலங்ளிலும	 ேமிழ்	 �க்ளுககு	

எதிரகா்	நி்ழ்த்ேபபெட்ட	அட்டூழியங்ளுககு	குற்ற	
வியல்	 ரீதியகா்வும	 அரசுககு	 இருககின்்ற	 ்பெகாறு	
பபு	 ்ேகாடரபெகா்வும	 அரல்ப	 ்பெகாறுபபுக	 கூ்றலு	
ககு	 உளைகாககுெதில்	 ்ரெதே்	 நகாடு்ள	 தேகால்வி	
யலடநேேன்	 ்காரணத்தினகால்,	 ேமிழ்	 �க்ளுககு	
எதிரகா்	சிறீலங்கா	அரசும	ஏலனய	குற்றெகாளி்ளும	
்ேகாடரநதும	எவவிே	 ேயக்முமின்றி	குற்றமிலழ	
பேற்கான	சூழல்	்ேகாடரநது	்்காணடி	ருககி்றது.
	 இனபபெடு்்காலலக்கான	 ்கான்று்லை	
அழிபபெதில்	 பெகாது்காபபுப	 பெலட்ள	 ஏற்னதெ	
ஈடுபெட்டுக	 ்்காணடிருபபெலே	 நிரூபிபபெேறகு	
தபெகாதிய	ஆெணங்ள	 கிலடத்திருககின்்றன.	 ்கான்	
று்லைப	 பெகாது்காககும	 விடயத்லேப	 ்பெகாறுத்ே	
ெலரயில்	புலம்பெயர	ேமிழ்	அல�பபுக்ள	 	பெல்	
தெறு	 ்காத்தியபபெகாடு்லைப	 பெரிசீலலன	 ்்ய்து	
ெருகின்்றன.
	 சிறீலங்காவில்	 ேமிழ்	 �க்ளுககு	 எதிரகா்	
த�ற்்காளைபபெட்ட	 ென்முல்ற்ள	 பென்னகாட்டு	
நீதி�ன்றில்	இனபபெடு்்காலல	 என	அலடயகாைப	
பெடுத்ேபபெடுெேறகு	 முன்னர	 மியன்�காருககு	 பென்	

னகாட்டு	 நீதி�ன்று	 ்ட்டலையிட்டது	 தபெகான்று,	
சிறீலங்காவிலும	இனபபெடு்்காலலக்கான	் கான்று்	
லை	 அழிக்ககூ	 டகாது	 என்று	 அநே	 நீதி�ன்று	
முன்தனறபெகாடகா்க	் ட்டலையிடககூடிய	் காத்தியக	
கூறு்ள	இருககின்்றன

	 ்கான்று்லைப	பெகாது்காபபெேறகு	அபபெடிபபெ	
ட்ட	 ஒரு	 ்ட்டலை	 உேெலகாம.	 குல்றநே	 பெட்்	
�கா்	ஆயுேப	 தபெகாரகாட்டம	முடிவுககு	ெநேதபெகாது	
ஐககிய	 நகாடு்ள	 ேகாபெனம	 (ஐ.நகாவின்	 நீதித்துல்ற	
யின்	 மூல�கா்)	 இலழத்ே	 ேெறுக்கான	 பெரி்காரத்	
லேத்	 தேடுெேறகு	 த�றபெடி	 ேகாபெனத்துககு	 ஒரு	
ெகாய்பலபெக	 ்்காடுக்லகாம	 (பெநதி	 80).	 இேலன	
முன்்னடுத்துச்	 ்்ல்ெேற்கான	 ஒரு	 அரல்த்	
தேடிக	்ணடுபிடிபபெது	இதில்	முேறபெடியகாகும.
	 ்ேன்னகாசியகாவுககு	 ்ெளிதய	 ேமிழ்	 ஈழத்	
லேச்	த்ரநே	�க்ள	அதி்�கா்	ெகாழ்கின்்ற	்னடகா	
�றறும	 இலஙல்த்தீவின்	 ்காலனித்துெ	 ஆட்சி	
யகாைரகா்	விைஙகிய	்நேரலகாநது	தபெகான்்ற	நகாடு	்ள	
மியன்�காருககு	எதிரகான	்காமபியகாவின்	ெழககு	ககு	
ேங்ள	 ஆேரலெ	 அளிககும	 எணணத்லே	 ்ெளி	
பபெலடயகா்த்	 ்ேரிவித்திருககின்்றன.	 ஆனகால்	 ேற	
தபெகாலேய	 சூழலில்	 இனபபெடு	 ்்காலலக்கான	
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 கூட்டலமப்பின் த�ால்விககு அ�ன் �லை 
லமயும், முன்னாள ோ்டாளுமன்ை உறுப்பினர்்க 
ளுதம த்ாறுப்பு ஏற்்கதவண்டும் என �மிழ்த் 
த�சியக கூட்டலமப்பின் சார்பில் வன்னி மாவட்டத் 
தில் த்ாடடியிடடு தவற்றி த்ற்ை ோ்டாளுமன்ை 
உறுப்பினர் விதனா தோ்கரா�லிங்கம் எமது ஊ்ட்கத் 
திற்கு வழஙகிய தேர்்காணலில் த�ரிவித்துளளார்.
 அவர் வழஙகிய தேர்்காணலின் முழு 
வடிவம் வருமாறு:

த்களவி: இந� த�ர்�லில் மக்களின் தீர்ப்ல் 
எவ வாறு ்ார்ககிறீர்்கள?

்தில்: 	�க்ள	ேமிழ்த்	தேசியத்தின்பெகால்	அக்ல்ற	
யுடன்	்்யறபெடுகி்றகார்ள.	அதில்	�காற்றமில்லல.	
்பெருமபெகான்ல�	 ்ட்சியின்	 தெட்பெகாைர்ள	 �க	

்ளுககு	சில	்லுல்்லை	ெழஙகியேகால்	தேரேல்	
்கால	 இறுதி	 தநரத்தில்	 எங்ளுக்கான	 ஆேரவு	
நிலலயில்	சில	�காற்றங்லைக	்்காணடு	ெநதுள	
ைது.	 தேசியத்தின்பெகால்	 அக்ல்ற	 இருககி்றது.	
இருநேகாலும	 தேசியம	 �ட்டும	 தேலெயில்லல	
என்்ற	நிலலயிலும	இபபெடியகான	த்காரமதபெகாகும	
நிலலயில்	 �க்ள	 உளைனர.	 தேரேல்	 ்காலத்தில்	
்பெகாய்	ெகாககுறுதி்ைகால்	ேமிழ்	�க்ள	ஏ�காற்றப	
பெடுகின்்றகார்ள.	 இேனகாதலதய	 எங்ள	 ெகாககுப	
பெலத்தில்	ஒரு	்ரிவு	ஏறபெட்டுளைது.

த்களவி: உங்கள �னிப்்ட்ட தவற்றிககு 
அப் ்ால் உங்கள ்கடசியின் பின்னல்டவு 
த�ா்டர்பில் கூை முடியுமா?

்தில்: 	நகான்	 ்ெறறி	 ்பெறறிருககித்றதன	 ேவிர	
கூட்டல�பபு	 பெடுதேகால்விலய	 ்நதித்துளைது	
என்த்ற	 கூ்றலகாம.	 ஏ்னனில்	 நகாங்ள	 யகாழ்ப	
பெகாணத்தில்	 2	 ஆ்னங்லை	 இழநதிருககித்றகாம.	
அமபெகால்ற	 �காெட்டத்தில்	 ஒரு	 பிரதே்த்லேதய	
இழநதிருககித்றகாம.	 அமபெகால்ற	 �காெட்டத்தில்	
ேமிழ்ப	பிரதிநிதித்துெத்லே	இல்லகா�ல்	் ்ய்ெேற	
்கா்	 அர்	 ்காரபெகானெர்ள	 ்்யறபெட்டனர.	
இேனகால்	 ேமிழ்	 �க்ள	 ேங்ள	 ெகாககு்லை	
பிரித்து	 அளித்துளைனர.	 எனதெ	 அஙகு	 எங்ள	
பிரதிநிதித்துெத்லே	இழநதிருககின்த்றகாம.

ெகாககு்லை	 ஒருஙத்	 குவித்ேகால்	 ேகான்	 எங்ள	
பிரதிநிதித்துெத்லே	 ்காபபெகாற்ற	 முடியும	 என்று	
சிநதிக்	�க்ள	ேெறி	விட்டகார்ள.	இநே
	 �க்ள	 சூழ்ச்சி்லை	 புரிநது	 ்்காணடு	
ஓரணியின்	 கீழ்	 ஒன்று	 த்ரநதிருநேகால்	அது	 எநே	
அணியகானகாலும	 ்ரி	 அநே	 ஆ்னத்லே	 நகாங்ள	
்பெறறிருக்	முடியும.	கூட்டல�பபின்	தேசியத்து	
டன்	அெர்ள	பெயணித்திருநேகால்	்ெறறி	்பெறறி	
ருக்	 முடியும.	 அதில்	 அெர்ள	 விழிபபெலடயத்	
ேெறி	விட்டகார்ள.
	 யகாழ்பபெகாணத்தில்	 எபபெடியிருநேகாலும	
அது	ேமிழர	பிரதே்ம.	அது	தெறு	விடயம.	ஏலனய	
இடங்ளில்	 ேமிழ்த்	 தேசியக	 கூட்டல�பபின்	
ஊடகா்	 எங்ள	 பிரதிநிதித்துெம	 பெறிக்பபெட்டு	
ளைது	என்று	ேகான்	கூ்ற	தெணடும.	முன்னகாள	பெகாரகா	
ளு�ன்்ற	 உறுபபினர்ள	 பெலர	 தேகால்வியலடந	
திருககின்்றகார்ள	என்்றகால்	எங்ள	ேமிழ்த்	தேசி	யக	
கூட்டல�பபின்	ேலலெர்ள	அல்லது	முன்	னகாள	
பெகாரகாளு�ன்்ற	 உறுபபினர்தை	 இேறகு	 ்பெகாறு	
பபுககூ்றதெணடியிருககி்றகார்ள.ேனிபபெட்ட	
தெட்பெகாைர்லைக	கூ்ற	முடியகாது.	ேெறு்ள	முழு	
க்	 கூட்டல�பபின்	 ேலலல�யிதலதய	 இருக	
கின்்றது.	இலே	நகான்	பெகிரங்�கா்	கூறுதென்.

த்களவி: மக்கள ஆலணயால் கில்டத்� அரிய 
சந�ர்ப்்த்தினால் தவற்றி த்ற்றுளளீர்்கள. 
உங்கள தவற்றிலய �மிழ்த் த�சிய தமம்்ா 
டடிற்கு எவ வாறு ்யன்்டுத்�ைாம்?

்தில்: 	ேமிழ்த்	தேசியத்தின்பெகால்	 ்ரியகான	பெகாலே	
யிதலதய	 ்டநே	 ்காலங்ளில்	 பெயணித்துக	
்்காணடிருககின்த்றகாம.	 அதேதபெகால்	 அநேப	
பெகாலேயில்	்ேகாடரநது	பெயணிபதபெகாம.	அத்துடன்	
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இநே	 ெகாரம	 சிறீலங்காவில்	 நடநது	 முடிநே	
9ஆெது	 நகாடகாளு�ன்்றத்	 தேரேல்	 முடிவு்ள	

்ேறகிலும,	ெட	கிழககிலும	ஏற்தனதெ	்காணப	
பெட்ட	முலனெகாக்த்லே	 த�லும	விரிவுபெடுத்தியு	
ளைேகா	்தெ	்ருேத்	தேகான்றுகின்்றது.
	 ்ேறகில்	ரகாஜபெக்காக்ளின்	் ெறறி	என்பெது	
அஙகு	 அெர்ளின்	 அரசியல்	 ்ெறறி	 அல்ல;	
�கா்றகா்	�ேம,	இனம	�றறும	்லகாச்்கார	�ரபு்ளின்	
்ருத்லே	�க்ள	�த்தியில்	விலேத்ேேகால்	ஏறபெட்ட	
்ருத்தியல்	 �காற்றம.	 அர்	 ேலலெர	 தேரேலின்	
தேகால்வியின்	பின்னர	்ேன்னிலஙல்	முழுெதும	
உளை	்பெௌத்ே	ஆலயங்ளுககு	்்ன்்றகார	�கிநே,	
அதே்�யம,	 ேனது	 ்ெறறியின்	 பின்னர	 ரகாென்	
ெகாலி	 �்கா	 த்யகாவில்	 பெேவிதயற்றகார	 த்காத்ேகா,	
்ைனி	 ரஜ�்கா	 வி்காலரயில்	 பெேவிதயறகின்்றகார	
�கிநேகா.	 �காேம	 தேகாறும	 ்பெௌத்ே	 �ேத்ேலலெர	
்லை	 ்நதிககின்்றகார	 சிறீலங்கா	 அர்	 ேலலெர.	
சிங்ை	் பெௌத்ே	் ேகால்்பெகாருட்்லை	தேடுெேறகு	
கிழககில்	குழு	அல�த்ேெரும	அெதர.

	 அேகாெது	 இநே	 புதிய	 இனெகாே	 அணுகு	
முல்ற	மூலம	70	விகிே	சிங்ை	�க்லை	ேன்பெக்ம	
திருபபியுளைனர	 �கிநே	 குடுமபெத்தினர.	 இநே	
அரசியலுககு	 ெறுல�லய	விடவும	 ்கதி	 அதி்ம	
உளைது	என	ேறதபெகாது	எணணத்	தேகான்றுகின்்றது.
	 மி்ப்பெரும	்பெகாருைகாேகார	்நருக்டிலய	
சிறீலங்கா	 �க்ள	 எதிர்்காணடுளை	 தபெகாதும,	
அெர்ள	ே�து	இனெகாேச்	சிநேலன்ளில்	இருநது	
்ெளிெரவில்லல	என்பெது	்ேளிெகானது.
	 �றுெை�கா்,	 ெடககு	 கிழககு	 உட்பெட்ட	
ேமிழர	ேகா்யத்லே	நகாம	தநகாககினகால்,	அஙகு	ஒரு	
�காற்றம	 ஒன்றுக்கான	 ஆரமபெம	 தேகான்றியுளைது.	
ஆயுேபதபெகார	்�ௌனிக்பபெட்ட	பின்னரும	விடுே	
லலபபுலி்ளின்	 நகா�த்லே	 கூறி	 இரு	 ேடலெ்ள	
அதி்காரத்லே	 ல்பபெறறிய	 கூட்டல�பபு	 இநே	
முல்ற	ெடககில்	37	விகிே	ெகாககு	வீழ்ச்சிலய	்ண	
டுளைது.
	 அேன்	மூலம	்டநே	முல்ற	16	உறுபபினர	
்லை	 ்்காணட	 அேன்	 பெலம	 ேறதபெகாது	 10	 ஆ்	

குல்றநதுளைது.	�றுெை�கா்	புதிேகா்	்ட்சி	ஆரம	
பித்து	 மூன்்றகாெது	 முல்ற	 நகாடகாளு�ன்்றத்தில்	
தபெகாட்டியிட்ட	ேமிழத்	தேசிய	�க்ள	முன்னனி	2	
உறுபபினர்லையும,	முேல்	முல்ற	நகாடளு�ன்்றத்	
தேரேலல	 எதிர்்காணட	 ேமிழ்த்	 தேசிய	 �க்ள	
கூட்	டணி	1	உறுபபினர	பெேவிலயயும	் பெறறுளைது.	
இது	ேமிழ்த்	தேசிய	சிநேலனக்கான	�காற்ற�காகும.
	 அது	�ட்டு�ல்லகாது,	கூட்டல�பபில்	தபெகா	
ட்டியிட்டெர்ளில்	 தேசியெகாதி்ள,	 �க்ளுடன்	
இலணநது	 பெணியகாறறுபெெர்ள	 தபெகான்்றெர்தை	
அதி்	 ெகாககு்லை	 ்பெறறுளைனர.	 உேகாரண�கா்	
திரு�லலயில்	 தபெகாட்டியிட்ட	 கு்ேகா்ன்,	 யகாழில்	
தபெகாட்டியிட்ட	்சி்லகா	ஆகிதயகாலர	கூ்றலகாம.
	 அேகாெது	 இனெகாேத்லே	 தநகாககி	 ்ேறகு	
ேளைபபெடுமதபெகாது,	அேறகு	 ்�காநதிர�கா்	 ேமிழர	
ேரபபும	 எதிரத்தில்யில்	 பெயணிபபெலே	 ேகான்	
அெேகானிக்	முடிகின்்றது.
	 இருநேதபெகாதும,	 கிழககில்	 பிளலையகான்,	
வியகாதழநதிரன்	 �றறும	 ்காணககியன்	 ஆகிதயகா	
ரும,	 ெடககில்	 அங்ஜனும,	 டகைசும	 ்ெறறி	
்பெற்றது	என்பெது	ஒட்டுககுழுக்ளினதும,	்ேன்னி	
லஙல்	 தபெரினெகாேக	 ்ட்சி்ளினதும,	 எழுச்சி	
யகா்	 ்்காளை	 முடியகாது,	 �றுெை�கா்	 தபெகாரினகா	
லும,	சிறீலங்கா	அரசின்	்ேகாடர	அடககுமுல்ற்ளி	
னகாலும	 பெகாதிக்பபெட்டு	ெறுல�,	 ்ேகாழிலின்ல�	
�றறும	அன்்றகாடப	பிரச்்லன	் ள	தபெகான்்றெற்றகால்	
ெகாடிய	 �க்லை	 இநே	 ்ட்சி்ள	 ே�து	 அரசியல்	
தநகாக்ங்ளுக்கா்	உேவி்லை	ெழஙகி,	 ேன்ெ்ப	
பெடுத்தியதே	இநே	�காற்றத்	திற்கான	்காரணம.
	 இநே	 அணுகுமுல்றயில்	 எ�து	 தேசிய	

நலன்்கார	அரசியல்	 ்ட்சி்ள	 ேெறிலழத்துளைனர	
என்த்ற	 ்்காளை	 முடியும.	 ்காேகாரண	 �க்ளுடன்	
இலணநது	 அெர்ளின்	 அன்்றகாட	 ெகாழ்வில்	 ்ல	
நது	 அெர்ளின்	 பிரச்்லன்லை	 அணுகுெதில்	
ேகாய்த்து	அரசியல்	்ட்சி்ள	த�ற்்காணட	முயற	
சி்ள	 தபெகாது�கானேகா்	 இல்லல	 என்பெதுடன்,	
புலம	 ்பெயர	 ேமிழ்	 ்மூ்மும,	 ்ரியகான	 அரசியல்	
இலகல்	 தநகாககி	 ே�து	 ெைங்லை	 ஒன்று	
குவிக்காது,	 பெரெகால்	 த�ற்்காணட	 உேவி்ள	
�றறும	 நடெடிகல்்ள	 �க்ளுககு	 ்ரியகான	
நமபிகல்லய	 ஊட்டவில்லல	 என்பெதுடன்	 �க	
்லை	�றுெகாழ்வுடன்	கூடிய	அரசியல்	�யப	பெடுத்ே	
வில்லல.
	 எனதெ	ேகான்	இனபபெடு்்காலலலய	த�ற	
்்காணட	 த்ணல்	 ரத்தினபிரியகா	 முல்லலத்தீவில்	
்ணி்�கான	 ஆேரலெ	 ்பெறும	 அைவுககு	 எ�து	
அரசியல்	பெலவீன�லடநதுளைது.
	 ்ேன்னிலஙல்லய	 ்பெகாறுத்ேெலரயில்,	
அஙகு	 பெல	 ே்காபேங்ைகா்	 ஆட்சியில்	 இருநே	
மி்ப்பெரும	 ்ட்சியகான	 ஐககிய	 தேசியக	 ்ட்சி	
ெகாரலகாறு	 ்காணகாே	 தேகால்வி	 அலடநதுளைது	
என்பெலே	விட	ெரலகாறறில்	இருநது	அழிநதுதபெகாகும	
நிலலலய	அது	எட்டியுளைது	என்த்ற	கூ்ற	முடியும.	
அளிக்பபெட்ட	 ்�காத்ே	 ெகாககு்ளில்	 2.15	 விகிே	
ெகாககு்லை	 ்பெறறு,	 ேமிழரசுக	 ்ட்சிலயவிட	
குல்றநே	ெகாககு	்பெற்ற	்ட்சி	என்்ற	நிலலலய	அது	
எட்டியுளைது.
	 அேகாெது	 பெழம்பெரும	 யகாலனச்	 சின்னம	
என்பெது	கூட	ேறதபெகாலேய	்ருத்துருெகாக்த்தினகால்	
�க்ளின்	 �னதில்	 இருநது	 அ்ற்றபபெட்டதே	
அஙகு	 நி்ழ்நதுளைது.	 எனதெ	 �க்ளுடன்	
இலணநது	 பெயணிக்காது	 விட்டகால்,	 இது	 ேமிழ்க	
்ட்சி்ளுககும	எதிர	்காலத்தில்	நடக்லகாம.
	 த்காத்ேபெகாயகா	ேரபலபெ	்பெகாறுத்ேெலரயில்,	
அெர்ளுககு	 கிலடத்ே	 இநே	 145	 உறுபபினர்ள	
என்பெது	 இலகுவில்	 மூன்றில்	 இரணடு	 ்பெரும	
பெகான்ல�லய	எட்டுெேறகு	்பெகாது�கானது.	எனதெ	
19	 ஆெது	 திருத்ேச்்ட்டத்தின்	 நீக்ம	 அல்லது	
�காற்றம	 �றறும	 ஏற்னதெ	 சிலேநதுதபெகாயுளை	
13	 ஆெது	 திருத்ேச்்ட்டத்தின்	 முற்றகான	 �காற்றம	
என்பெெறல்ற	புதிய	அரசு	த�ற்்காளளும	என்பெது	
்ேளிெகானது.
	 13	 ஆெது	 திருத்ேச்்ட்டம	 என்பெது	 ேமிழ்	
�க்ளுக்கான	 தீரவில்லல,	 அது	 இநதியகாவின்	
ஆளுல�க்கான	 குறியீடு,	 எனினும	 இேன்	 மூலம	
ேமிழர	 ேரபபு	 உளை்	 சுயநிரணய	 உரில�	 என்்ற	
தீரவு	 முல்றயில்	 இருநது	 ்ெளிதயறி	 ்ெளிய்	
சுயநிரணய	உரில�லய	தநகாககி	ந்ரெேற்கான	ஏது	
நிலல்ள	ெலுபபெடும	என்பெதே	யேகாரத்ே�கானது.
	 எனதெ	ேறதபெகாது	்ெறறி	்பெறறுளை	தே	
சிய	சிநேலன	் ்காணட	ேமிழ்	உறுபபினர்ள,	ேமிழ்	
�க்ளின்	 அரசியல்	 உரில�்ள,	 சிறீலங்கா	 அரசு	
த�ற்்காணட	 இனஅழிபபிற்கான	 நீதி	 த்காருேல்	
தபெகான்்ற	 விடயங்லை	 முன்னிலலபபெடுத்தி	
புலம்பெயர	�க்ள	�றறும	அலனத்துல்	்மூ்ம	
ஆகியெறறுடன்	ஒரு	நல்ல	உ்றவு்லை	ஏறபெடுத்தும	
முயறசி்ளுககு	முன்னுரில�	் ்காடுக்	தெணடும.
	 அது	 �ட்டு�ல்லகாது,	 உளை்	 அரசியலி	
லும	�க்ளுடன்	இலணநது	பெணியகாறறி	�க்ளின்	
�னங்லை	 ்ென்்்றடுபபெேறகுரிய	 நடெடிகல்	
்லை	இநே	்ட்சி்ள	்்ய்ெதுடன்,	அேற்கான	ஏது	
நிலல்லை	உருெகாககுெதில்	புலம்பெயர	்மூ்ம	
ேனது	 பிரிவிலன்லை	 ல்விட்டு	 ஓரு	 அணியில்	
நின்று	உேவி்லை	ெழங்தெணடும.
	 ஒரு	 ்ட்சியின்	 பெலம	 என்்ற	 நிலலதபெகாய்	
பெல	்ட்சி்ள	என்்ற	நிலல	ெநதிருநேகாலும,	ேமிழ்	
�க்ளின்	தேசியப	பிரச்்லனயில்	இநே	பிரநிதி்ள	
ே�து	்ட்சி	தெறுபெகாடு்லை	�்றநது	ஒரு	அணியில்	
குரல்	 ்்காடுக்	 தெணடியதே	 ேறதபெகாலேய	 பிர	
ேகான	தேலெயகா்	உளைது.
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நகாடகாளு�ன்்றத்தில்	 மூன்றில்	 இரணடு	 ்பெரு	
மபெகான்ல�லயப	 ்பெறறு	 ரகாஜபெக்ஷக்ள	

ஆட்சி	அல�த்து	விட்டகார்ள.	்பெகாதுத்	தேரேலில்	
இநே	பிர�காணட�கான	்ெறறிலய	அெர்ள	்பெற	
றிருபபெது	சிறுபெகான்ல�யினரின்	இருபபுக்கான	ஒரு	
்ெகால்.	

	 அரசியலல�பபில்	 ே�ககுத்	 தேலெயகான	
�காற்றங்லைச்	 ்்ய்ெேற்கான	 அதி்காரத்லே	
இநேப	்பெருமபெகான்ல�	அெர்ளுககு	ெழஙகியிரு	
ககின்்றது.	 அெர்ளுலடய	 நி்ழ்ச்சி	 நிரலின்பெடி	
பெகாககும	 தபெகாது	ஒருபு்றம,	 ்ரெகாதி்காரத்லே	 தநகாக	
கிய	 பெகாலேயில்	 அெர்ள	 பெயணிபபெகார்ள.	 �று	
பு்றம,	ஒரு	இனம,	ஒரு	�ேம,	ஒரு	்�காழி	என்பெது	
அெர்ளுலடய	இலக்கா்	இருககும.	
	 இநே	 இரணடும	 சிறுபெகான்ல�யினரின்	
எதிர்காலத்லே	த்ளவிககுறியகாக்ககூடியலெ.	இே	
லனத்	 ேமிழ்த்	 தேசியம	 எவெகாறு	 எதிர்்காளைப	
தபெகாகின்்றது?	

அரசியைலமப்பு திருத்�ம்
	 தேரேல்	முடிவு்ளின்பெடி	 ்பெகாதுஜன	 ்பெர	
முன	் பெறறுக	் ்காணடது	145	ஆ்னங்ள.	மூன்றில்	
இரணடு	் பெருமபெகான்ல�யகான	150	ஐப	் பெறுெேறகு	
அெர்ளுககுத்	 தேலெபபெடுெது	 த�லும	 ஐநது	
ஆ்னங்ள	 �ட்டுமேகான்.	 அெர்ளுலடய	 கூட்ட	
ணிக	 ்ட்சி்ளின்	 ேலலெர்ைகான	 டகைஸ்	 தேெகா	
னநேகா	ஈ.பி.டி.பி.	்பெற்ற	இரணடு,	அங்ஜன்	இரகா�	
நகாேன்,	 பிளலையகான்,	 அேகாவுல்லகா	 ஆகிதயகார	
ரகாஜபெக்ஷக்ளுடதனதய	 இருபபெேகால்	 மூன்றில்	
இரணடு	அெர்ளுககுளைது.	
	 மூன்றில்	 இரணடு	 ்பெருமபெகான்ல�ககு	
எதிரணியிலுளை	 யகாலரயும	 நமபியிருக்	 தெண	
டிய	 தேலெ	 ரகாஜபெக்ஷக்ளுககு	 இருக்ப	 தபெகாெ	
தில்லல.	 அேனகால்,	 ேகாம	 விருமபிய	 அரசியலல�	
பபு	�காற்றத்லேக	் ்காணடு	ெருெதில்	அெர்ளுககு	
்ெகால்்ள	இல்லல.	
	 “அரசியலல�பலபெ	 �காறறுெேறகுத்	
தேலெயகான	 மூன்றில்	 இரணலட	 ெழஙகுங்ள”	
என்	பெதுேகான்	தேரேல்	பெரபபுலர்ளின்	தபெகாது	் பெகாது	
ஜன	 ்பெரமுலனயின்	 பிரேகான	 த்காரிகல்யகா்	
இருநேது.	இபதபெகாது	அநேப	்பெருமபெகான்ல�	உறு
திபபெடுத்ேபபெட்டிருககின்்றது.	 ெரபதபெகாகும	 அரசி	
யலல�பபு	 �காற்றம	 எவெகா்றகானேகா்	 இருககும?	
என்பெதுேகான்	இஙகு	எழும	த்ளவி.

19 ஆவது திருத்�ம் நீக்கம்?
19	 ஆெது	 திருத்ேமேகான்	 ே�ககுக	 ்கால்்ட்லடப	
தபெகாட்டது	 என்பெது	 ரகாஜபெக்ஷக்ளின்	 முன்லனய	
குற்றச்்காட்டு.	 ரகாஜபெக்ஷக்ள	 மீணடும	 அரசியல்	
அதி்காரத்லேக	 ல்பபெறறுெலேத்	 ேடுபபெேற்கா்	
இநேத்	 திருத்ேத்லே	 நன்கு	 திட்டமிட்டு	 2015	 இல்	

்்காணடுெநேெர	 ரணில்.	 அநேத்	 ேலட்லைத்	
ேகாணடி	 ரகாஜபெக்ஷக்ள	 மீணடும	 அதி்காரத்லேக	
ல்பபெறறிவிட்டகார்ள.

	 19ஆெது	திருத்ேம	ஜனகாதிபெதிக்கான	அதி்கா	
ரங்லை	் ெகுெகா்க	குல்றத்ேது.	சுேநதிர	ஆலணக	
குழுக்ளுககு	 அதி்காரங்லைக	 ்்காடுத்ேது.	
பெகாரகாளு�ன்்றத்லேப	 பெலபபெடுத்தியது.	 19ஆெது	
திருத்ேம	�காறறியல�க்பபெடும	என	ரகாஜபெக்ஷக்ள	
்பெகாதுெகா்ச்	 ்்கான்னகாலும,	 அதில்	 சில	 பிரச்சி	
லன்ள	உளைன.	்காரணம-	ஜனகாதிபெதிக்கான	அதி	
்காரங்லை	 மீைக்்காடுபபெ்ேன்்றகால்	 -	 பிரே�ர	
பெலவீனபபெடுத்ேபபெடுெகார.	 இது	 ஜனகாதிபெதி	 -	 பிர	
ே�ர	முரணபெகாட்டுககு	ெழிெகுத்து	விடலகாம.

	 அேனகால்,	 அநே	 விடயங்லைத்	 ேவிரத்து	
சுயகாதீனக	 குழுக்ளுக்கான	 அதி்காரங்ள	 மீது	
ல்லெக்பபெடலகாம.	அலெ	குறித்து	அர்	 ேரபபு	
ஏற்னதெ	 ஆரகாயத்	 ்ேகாடஙகி	 விட்டது.	 அது	
்ரெகாதி்காரத்லே	 தநகாககி	 நகாட்லடக	 ்்காணடு	
்்ல்ெேறகு	 ெழிெகுககும.	 ரகாஜபெக்ஷக்ளின்	
முன்லனய	 ஆட்சி	 கூட	 (2005-2015)	 ்ரெகாதி்கார	
ஆட்சி	 எனவும,	 குடுமபெ	 ஆட்சி	 எனவும	 குற்றஞ்	
்காட்டபபெட்டிருநேது.	இபதபெகாது	இரகாணுெப	பின்	
னணிலயக	்்காணட	த்காட்	டகாபெய	ஜனகாதிபெதியகா்	
இருபபெேகால்,	 அேலனவிட	 த�கா்�கான	 ஒரு	
நிலலலய	தநகாககி	நகாடு	்்ல்லலகாம.	

13 ஆவது திருத்�த்தின் ்கதி?

அடுத்ேேகா்	 எழுபபெபபெடும	 த்ளவி	 13	 ஆெது	
திருத்ேத்துககு	 என்ன	 நடககும	 என்பெது.	 ேமிழ்	
�க்லைப	 ்பெகாறுத்ேெலரயில்,	 அெர்ளுலடய	
அபிலகாலை்லை	நில்றதெறறுெேகா்	அதுஇல்லல	
என்பெது	 உணல�ேகான்.	 ஆனகால்,	 அதி்காரப	 பெரெ	
லகாக்லுக்கா்	 இருக்ககூடிய	 ஒதர்யகாரு	 ்பெகாறி	
முல்ற	 அதுேகான்.	 அநே	 ெல்யில்ேகான்	 ேமிழ்க	
்ட்சி்ள	அேலன	ஏறறுக	் ்காணடு	�கா்காண	் லபெத்	
தேரேலில்	தபெகாட்டியிடுகின்்றன.	
	 இவவிடயத்தில்	இரணடு	விே�கான	்ருத்து	
க்ள	 அர்	 ேரபபில்	 இருககின்்றது.	 த்காட்டகாபெய,	
13	 ஆெது	 திருத்ேம	 நீக்பபெட்டு,	 �கா்காண	 ்லபெ	
முல்ற	 இல்லகா�ல்	 ்்ய்யபபெட	 தெணடும	 என்்ற	
நிலலபபெகாட்டில்	உளைகார.	அேலன	அெர	்ெளிப	
பெலடயகா்வும	 ்்கால்லியிருககின்்றகார.	 த்காட்	
டகாலெ	 அரசியலுககுக	 ்்காணடு	 ெநே	 சிங்ை	

தேசியெகாே	-	புத்திஜீவி்ளின்	அல�பபெகான	‘வியத்	
�்’	 இநே	 நிலலபபெகாட்லடத்ேகான்	 ்்காணடிருக	
கின்்றது.	
	 �ஹிநே	 ரகாஜபெக்ஷதெகா	 �கா்காண	 ்லபெ	
முல்ற	்ேகாடர	தெணடும	என்்ற	நிலலபபெகாட்	டில்	
இருககின்்றகார.	 ஆனகால்,	 13	 ஆெது	 திருத்ே	 த்தின்	
மூல�கா்	 �கா்காண	 ்லபெ்ளுககு	 ெழங்பபெட்	
டிருககும	்காணி,	்பெகாலிஸ்	தபெகான்்ற	அதி்காரங்ள	
நீக்பபெட	தெணடும	என்பெது	அெரது	நிலலபபெகாடு.	
அது	தேசிய	பெகாது்காபபுககு	ஆபெத்ேகானது	என	அெர	
ெகாதிடுகின்்றகார.	ஆ்,	அதி்காரம	இல்லகாே	�கா்காண	
்லபெ	 முல்ற	 ஒன்றுேகான்	 �ஹிநேவின்	 விருபபெம.	
அேலன	 இல்லகா்ேகாழிபபெது	 இநதியகாவுடனகான	
உ்றவு்லைப	பெகாதிக்லகாம	என	அெர	்ருேலகாம.	
	 இநே	 நிலலயில்,	 ெரககூடிய	 அரசியல	
ல�பபுத்	 திருத்ேம	 �கா்காண	 ்லபெ்ளின்	 அதி்கா	
ரங்ளில்	 ல்லெபபெேகா்	 இருககும	 என	 நிச்்ய	
�கா்	நமபெலகாம.	�கா்காண	்லபெ	முல்றலய	முற்றகா்	
இல்லகா�ல்	்்ய்யகா�ல்.	அேலனப	பெலனீபபெடுத்து	
ெேன்	மூலம	சிங்ை	-	்பெௌத்ே	்டும	தபெகாக்காைர	
்லைத்	திருபதிபபெடுத்ே	அர்காங்ம	முயறசிககும.	

�மிழ்த் �ரப்பின் நிலை

		 சிங்ை	 ்பெௌத்ே	 தேசியெகாேப	 பெகாலே	
யில்ேகான்	 இநே	 அர்காங்ம	 ்்ல்லும	 என்பெது	
்ெளிபபெலடயகா்த்	 ்ேரிகின்்றது.	 ்ேகால்	 ்பெகாரு	
ட்்லைப	பெகாது்காபபெேற்கான	் ்யலணி	தபெகான்்றன	
இநே	 ஆபெத்லே	 உணரத்தும	 ஏலனய	 விடயங	
்ைகாகும.	
	 அரசுடன்	 இலணநதிருக்பதபெகாகும	 ேமி	
ழர்ைகான	 டகைஸ்,	 அஙல்யன்,	 பிளலையகான்,	
வியகாதழநதிரன்	 தபெகான்்றெர்ைகால்	 இேறகு	 எதி	
ரகா்	 ஒரு	 துருமலபெக	 கூட	 ந்ரத்ே	 முடியகாது.	
்ேகால்்பெகாருளை	 ்்லணிககு	 ேமிழர	 ஒருெலர	
நியமிககு�காறு	 டகைஸ்	 முன்லெத்ே	 த்காரிகல்	
லய	 ஜனகாதிபெதி	 பெரிசீலிக்ககூட	 ேயகாரகா்	 இருக்	
வில்லல.	 டகைஸ்	 அேன்	 பின்னர	 ்�ௌன�காகி	
விட்டகார.	
	 ்ரெதே்	அரஙகிலும	ேமிழர்ள	பெலவீனப	
பெடப	 தபெகாகின்்றகார்ள.	 ெடககில்	 சிறீலங்கா	
சுேநதிரக	 ்ட்சி	 ஒரு	 ஆ்னத்லேப	 ்பெறறிருககின்	
்றது.	 �க்ள	 ்ணி்�கா்	அநேக	 ்ட்சிககு	ெகாக்ளி	
த்துளைகார்ள.	 ஈ.பி.டி.பி.	 இரணடு	ஆ்னங்லைப	
்பெறறிருககின்்றது.	 கிழககிலும	 அர்	 ேரபபின்	
்ெறறி	அத�கா்�கா்	உளைது.	
	 இது	 ேமிழ்	 �க்ள	 ேமமுடன்	 இருககி	
ன்்றகார்ள	என	்ரெதே்	அரஙகில்	்காட்டிக	்்காள	
ெேற்கான	ெகாய்பலபெ	அரசுககுக	்்காடுத்திருககின்	
்றது.	்ஜனீெகா	தபெகான்்ற	்ரெே்	அரஙகு்ளில்	இல	
ஙல்	 அரசுககு	 எதிரகா்	 இருக்ககூடிய	 நிலலப	
பெகாட்லட	இது	பெலவீனபபெடுத்தி	விடும.	ஆ்,	்ரெ	
தே்	அரஙகும	இலஙல்ககு	ஆேரெகா்	் ்யறபெடும	
நிலல	உருெகாகின்்றது.	
	 இநே	 ்நருக்டி்லை	 எதிர்்காளெேறகு	
ேமிழ்த்	 ேரபபு	 ேமல�த்	 ேயகாரபெடுத்ே	 தெணடிய	
தேலெ	உளைது.	 சிேறிப	 தபெகாயுளை	 ேமிழ்க	 ்ட்சி	
்ள	இேலன	எபபெடிச்	்காதிக்ப	தபெகாகின்்றன?
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பூரவீ்க	 குடி்ைகான	 ‘்காமி’	
(Sami	 people)	 இன	 �க்ள	
்காலகாதி்கால�கா்	 ெகாழ்நதுெரும,	
தநகாரதெ,	 சுவீடன்,	 பின்லகாநது,	
ரஷயகா	 ஆகிய	 நகாடு்லை	 உளை	

டககிய	‘்பமி’	(Sapmi)	பிரதே்	த்தில்,	
‘இதயகாலுஸ்	 வின்ட’	 	 (Eolus	 Vind)	 என	 அலழக	
்பபெடும	 ்காறறுெலு	 நிறுெனம,	 ‘ஒய்பி்யல்ல’	
(Oufjellet	wind	project)	என்்ற	ஒரு	புதிய	் காற்றகாலலலய	

உருெகாககும	 ்்யறறிட்டத்தில்	 ்காலடி	 எடுத்து	
லெத்திருககி்றது.
	 தநகாரதெ	நகாட்டின்	அதி்காரி்ள	�றறும	இத்	
திட்டத்லே	 உருெகாககியெர்ள	 ஆகிதயகாருக	 கும	
அதேதெலை	 ‘ஜி்லன்	 நியகாரக்’	 (Jillen	 Njaarke)	
என்று	அலழக்பபெடும	் லல�கான்	கூட்டங்லைப	
பெரகா�ரிககும	 ெகாழ்கல்	 முல்றலயக	 ்்காணடி	
ருககும	‘்காமி’	்மூ்த்துககும	இலடதய	ஆழ	�கான	
முரணபெகாடு்லை	 இபபிரதே்த்தில்	 ஆரமபிக்ப	
பெட்டுளை	இபபுதிய	்்யறபெகாடு	தேகாறறுவித்திருக	
கி்றது.
	 ஐதரகாபபெகாவில்,	 ேறதபெகாது	 நலட்பெறறுக	
்்காணடிருககும	பெசுல�ச்	 ்கதிலய	தநகாககி	த�ற	
்்காளைபபெடும	 பெடிபபெடியகான	 �காற்றம,	 நலட	
முல்றபபெடுத்ேபபெடும	இம�காற்றத்தின்	பின்னகாலு	
ளை	 பெல	 ்பெகாறுபபெற்ற	 ்்யல்்லை	 ்ெளிச்்த்து	
ககுக	்்காணடு	ெநதிருககி்றது.
	 ஒய்பி்யல்ல	 என்்றலழக்பபெடும	 இநே	
திட்டத்தின்	 உரில�யகாைர்ைகா்	 தஜர�னிலயச்	
த்ரநே	 ‘ஆககுவிலகா	 ்பபிற்றல்’	 (Aquila	 Capital)	
நிறுெனம	விைஙகுகி்றது.	த�றபெடி	்்யறறிட்டம	
முன்்னடுக்பபெடும	 பிரதே்த்துககு	 அரு்கால�	
யில்	 அல�நதுளை	 அலுமீனிய	 உதலகா்த்லே	
பிரித்்ேடுககும	் ேகாழி	றபெகாட்லட	த�ற்்காளளும	
‘அல்த்காெகா’	 (Alcoa)	 நிறுெனத்துககு,	 இக	 ்காற்றகா	
லலயகால்	 உறபெ	 த்தி	 ்்ய்யபபெடும	மின்	ெலுலெ	
விறபெேற்கா்	 குறிபபிட்ட	 நிறுெனத்துடன்	 மி்ப	
பெகாரிய	 இலகாபெத்லே	 ஈட்டககூடிய	 ஒரு	 ஒபபெநேம	
த�ற	் ்காள	ைபபெட்டிருககி்றது	என்பெது	குறிபபிடத்	
ேக்ேகாகும.
	 புதுபபிக்பபெடக	 கூடிய	 ெலுலெ	 உருெகா	
ககும	 நீணட	 ்காலச்	 ்்யறறிட்டங்ளில்	 முேலீடு	
்்ய்ெேன்	மூலம	ெைரச்சிலயயும,	பெசுல�	்ேகாழி	
ற்காலல்லையும,	பெசுல�	தெலல	ெகாய்பபுக்லை	
யும	ஊககுவிக்	முடியும	என்று	த�ற	குறிபபிட்ட	
்்யறறிட்டத்துககுரிய	இலணயத்ேைம	குறிபபிடு	
கின்்றது.
	 அெர்ைது	 ்்யறபெகாடு்ள	 ‘ஜில்்லன்’	
்மூ்த்துககு	 ஏறபெடுத்ேககூடிய	 பெகாதிபபுக்லைப	
பெகாரககுமதபெகாது,	 அெர்ைது	 பெணிககூறறு	 ேெ்றகா	

னது	 �ட்டு�ன்றி	 ே�து	 பெகாரமபெரிய	 நிலங்லை	
நீணட்கால	 அடிபபெலடயில்	 பெகாது்காககும	 ெகாழ்க	
ல்முல்றலயக	 ேன்ன்த்தே	 ்்காணடிருககும	
இநே	்காமிக	குழு�த்தின்	்்யறபெகாடு்லை	மி்வும	
அதி்ைவில்	 பெகாதிககும	 ேன்ல�	 ்்காணடலெ	
என்்ற	உணல�லய	மூடி�ல்றககின்்ற	ஒன்்றகா்வும		
பெகாரக்பபெடுகின்	்றது.
	 இக்காற்றகாலல்ள	 அல�க்பபெட்டிருககி	
ன்்ற	இடங்ளிலும,	 இக்காற்றகாலல்ள	இயஙகும	
தபெகாது	 அலெ	 ஏறபெடுத்தும	 ஒலி	 த்ட்கும	 இடங	
்ளிலும	 த�ய்ெலே	 இநேக	 ்லல�கான்்ள	
ேவிரத்து	 ெருகின்்றன	 என்பெது	 ஆய்வு்ளில்மூலம	
்ணடுபிடிக்பபெட்ட	ஒரு	விடய�காகும.	இக்லல	
�கான்்ள	அதிலும	் ரபபிணியகா்	இருபபெலெ்ளும	
புதிய	 குட்டி்ளும	 குளிர்காலத்லேப	 ்பெகாறுத்ே	
ெலர	 மி்வும	 பெலவீன�கான	 நிலலயில்	 ்காணப	
பெடுெேகால்,	 இக்காலத்தில்	 இடத்துககிடம	 இடம	
்பெயரும	இயல்புலடய	இக்லல�கான்்ளின்	்்ய	
றபெகாட்லட,	 ஒய்பி்யல்ல	 தபெகான்்ற	 திட்டங்ள	
மி்வும	 அதி்�கா்தெ	 பெகாதிககும	 என்று	 ்ருேப	
பெடுகி்றது.

	 மி்வும	விலரெகா்	�காற்ற�லடநது்்காண	
டிரு	ககும	் காலநிலல,	சுறறுச்சூழல்	அல�பபு்ளின்	
மீது	 பிரதயகாகிக்பபெடும	 அதி்	 அழுத்ேங்ள,	
நில	 அபெ்ரிபபு	 தபெகான்்றெற்றகால்	 ஏற்னதெ	 பெல	
இடரபபெகாடு்லைச்	 ்நதிககும	 ்காமி	 என்்ற	 பூரவீ்	
இனத்லேச்	்காரநே	த�ய்பபெர்ளுககும	அெர்ைது	
்லல�கான்்ளுககும	 இலெ	 த�லதி்�கான	 ்நரு	
ககீடு்லைக	்்காடுக்ககூடியலெ	என்பெது	புரிநது	
்்காளைபபெட	தெணடியேகாகும.

	 எழுத்ேைவில்,	 தநகாரதெ	 நகாட்டின்	 ்லல	
�கான்	 த�ய்பபுச்	 ்ட்டம	 ்லல�கான்்ளின்	
இடப்பெயரவுப	பெகாலேலய	�றிபபெது	்ேகாடரபெகா்	
(எடுத்துக்காட்டகா்	இநேப	புதிய	்காற்றகாலலத்	திட்	
டம)	ஒரு	்ட்டபூரெ�கான	பெகாது்காபலபெக	்்காடுக்	
தெணடும.	 இருபபினும	 தநகாரதெ	 அதி்காரி்ள	

இநே	 திட்டத்லேச்	 ்்யறபெடுத்துெேறகு	 உரிய	
அனு�திலய	ெழஙகியிருககி்றகார்ள.
	 இநேக	 ்காற்றகாலலத்	 திட்டத்லே	 ேடுத்து	
நிறுத்துெேற்கா்	 ஜில்்லன்	 நியகாரக்	 குழு�த்	
லேச்	 ்காரநே	 ்காமி	த�ய்பபெர்ள,	 ேகாம	 நீதி�ன்ல்ற	
நகாடுெேகா்	 ஜூன்	 �காேம	 31ம	 தி்தி	 ்ேரிவித்திரு	
ககி்றகார்ள.	 தநகாரவீஜிய	 அதி்காரி்ளினகால்	 த�ற	
்்காளைபபெடும	 இன்்னகாரு	 அத்துமீ்றலிலிருநது	
ே�து	 நிலங்லைப	 பெகாது்காக்	 அெர்ள	 திட்ங	
்றபெம	பூணடிருககி்றகார	்ள.
	 ே�து	எதிர்காலம	் ேகாடரபெகா்	இநே	் மூ்ம	
உணல�யில்	 மி்வும	 அச்்த்தேகாடு	 இருபபெலே	
உணரநது்்காளைககூடியேகா்	இருககி்றது.
	 “�னிேர்ள	பி்றககி்றகார்ள.	இ்றககி்றகார்ள.	
ஆனகால்	�லல்ள	என்றுத�	நிலலத்திருககின்்றன”	
என்று	 ஜில்்லன்	 நியரக்லெச்	 த்ரநே	 53	 ெய	
ேகான	 ்லல�கான்	 த�ய்பபெரகான	 லஹக்கா	 ்ப-
பி்யல்	 எமமிடம	 ்ேரிவித்ேகார.	 “்காறறுத்	 ்ேகாழி	
லலப	 ்பெகாறுத்ேெலரயில்	 எங்லை	 அச்்த்	
திறகுளைகாககுெது	 எது்ென்்றகால்,	 �லல்	 லைத்	
ேவிர	 ்காமி	 இனத்ேெரகான	 எங்ளுககு	 தெறு	
எதுவுத�	 இல்லல.	 தெறு	 எதுவும	 எங்லைப	
பெகாது்காபபெதில்லல,	 பெரகா�ரிபபெதில்லல,	 எ�ககு	
ஆறுேலல	அளிபபெதில்லல”.
	 ்ேகாணணூற்்றட்டு	 வீே�கான	 தநகாரதெ	
யின்	 மின்	 உறபெத்தி,	 இன்று	 புதுபபிக்ககூடிய	
்கதி	ெைங்ளிலிருநதே	கிலடககின்்றன.	ஆனகால்	
்காமி	 இனத்ேெரின்	 ெகாழ்ெகாேகாரங்ளில்	 இலெ	
ஏறபெடுத்தும	பெகாே்�கான	விலைவு்ள	்ேகாடரபெகா்	
்பெகாது	விெகாேங்ளிதலகா	அல்லது	அரசியல்	முடிவு	
்ளிதலகா	குறிபபிடபபெடுெதில்லல.
	 ஒய்பி்யல்ல	என்்ற	திட்டம	ேகான்	ஜில்்லன்	
நியகாரக்	்மூ்ம	்நதிககும	முேலகாெது	அத்துமீ்றல்	
என்று	தநகாக்	முடியகாது.	அெர்ைது	நிலங்ளிலுளை	
பெல்தெறு	நீரெலுவினகால்	இயக்பபெடும	ஆலல்ள	
அெர்ைது	 த�ய்ச்்ல்	 நிலங்லைக	 குல்றத்ேது	
�ட்டு�ன்றி,	 நீரநிலல்ளின்	 அலணக்ட்டு்ளில்	
உளை	 உறுதியற்ற	 உல்றபெனிலய	 அெர்ைது	
்லல�கான்்ள	 ்டககும	 தபெகாது,	 அலெ்ளுககு	
அது	 அதி்	 ஆபெத்லே	 ஏறபெடுத்துெேகா்	 அல�நது	
விடுகின்்றது.
	 நூறறுககு	 த�றபெட்ட	 த�லதி்	 ்லுல்	
்லை	தநகாரவீஜிய	அரசு	்காறறு	ெலு	அபிவிருத்தித்	
திட்டங்ளுககு	 ஏற்னதெ	 ெழஙகியிருககி்றது.	
இத்திட்டங்ளில்	சில	 ்காமி	இனத்ேெரின்	நிலங்	
லை	உளைடககுகின்்றன.
	 தநகாரதெ	நகாடு	�ட்டுத�	பெசுல�	்கதிலய	
உருெகாககி	 ்காமி	 இனத்ேெரின்	 ெகாழ்ெகாேகாரங்ளு	
ககு	ஆபெத்லே	ஏறபெடுத்துகி்றது	எனக்்காளை	முடி	
யகாது.	 ்பமி	 என	 அலழக்பபெடும	 பிரதே்த்தில்	
சுவீடன்,	 பின்லகாநது,	 ரஷயகா	 தபெகான்்ற	 நகாடு்லைச்	
த்ரநே	 அரசு்ளும	 ்காமி	 இனத்ேெர்ள	 ே�து	
பெகாரமபெரிய	 ெகாழ்கல்	 முல்றல�லயக	 ல்க	
்்காளை	முடியகாே	விேத்தில்	்கதி	�றறும	ெைங்	
லைப	 பிரித்்ேடுககும	 திட்டங்லை	 ஊக	 குவித்	
திருககின்்றன.

த�ா்டரும்-------

ேன்றி – Al Jazeera 
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்லபெனகானில்	 ்பெய்ரூட்	 உளை	 துல்றமு்	
த்தின்	 ்ைஞ்சியப	 பெகுதியில்	 த்மிக்ப	

பெட்டிருநே	2,750	்ேகான்	எலட	்்காணட	அத�கானி	
யம	 லநத்திதரற	 என்்ற	 இர்காயனப	 ்பெகாருள	
்ெடி	 த்ேேறகு	 ்ெனககுல்றபெகாடு,	 குணடு	 ்ெடி	
பபு	 அல்லது	 அநே	 ்ைஞ்சியத்லே	 தநகாககி	 த�ற	
்்காளைபபெட்ட	ஏவு்லணத்	ேகாககுேல்	்காரண�கா்	
இருக்லகாம	 என	 ்லபெனகான்	 அர்	 ேலலெர	
மித்ல்	 ஆவூன்	 ்டநே	 ்ெளளிககிழல�	 (7)	
்ேரிவித்துளைகார.

	 ்டநே	 ்்வெகாய்ககிழல�	 இடம்பெற்ற	
இநே	 ்ெடிபபில்	 ஏ்றத்ேகாை	 150	 தபெர	 ்்கால்லப	
பெட்டுளைதுடன்,	 5000	தபெர	்காய�லடநதிருநேனர.	
எனினும	 இநே	 அனரத்ேம	 ்ேகாடரபில்	 அலனத்	
துல்	 வி்காரலண	 தேலெ	 என	 ஐககிய	 நகாடு்ள	
்லபெயின்	�னிே	உரில�்ள	ஆலணககுழு	விடுத்ே	
தெணடுத்காலை	அெர	நிரகா்ரித்துளைகார.
்நருபபினகால்	 ேகான்	 அத�கானியம	 லநத்திதரற	
்ெடித்துளைது	 ஆனகால்	 ்நருபபு	 எவெகாறு	 உரு	
ெகாகியுளைது	 என்பெது	 குறித்து	 ்ேரியவில்லல.	
அநே	 ்�யத்தில்	 ெகானில்	 வி�கானங்தைகா	 அல்	
லது	 ஏவு்லண்தைகா	 ்ேன்பெட்டனெகா	 என்பெது	
குறித்து	 ஆய்வு	 ்்ய்ய	 நகாம	 பிரகான்ஸ்	 நகாட்டி	
டம	 ்்ய்�தி	 ்ேகாழில்நுட்பெ	 உேவிலய	 த்காரியு	
ளதைகாம.	 இது	 சுங்த்துல்ற	 அதி்காரி்ளின்	 ்ென	
ககுல்றபெகாடகா்வும	 இருக்லகாம.	 ்ைஞ்சியத்	 தில்	
ஆபெத்ேகான	் பெகாருட்்ள	உளைது	என்்ற	ே்ெல்்லை	
நகான்	சில	ெகாரங்ளுககு	முன்னர	அறிநதிருநதேன்.	
அது	 ்ேகாடரபில்	 பெகாது்காபபு	 ேரபபினருககு	 ்ேரி	
யபபெடுத்தியிருநதேன்.
	 அத�கானியம	 லநத்திதரற	 2013ஆம	 ஆண	
டில்	 இருநது	 அஙகு	 ்ைஞ்சியபபெடுத்ேபபெட்டிருந	
ேது.	ஆனகால்	நகான்	2016	ஆம	ஆணதட	பெேவிதயறறி	
ருநதேன்	என	அெர	த�லும	்ேரிவித்துளைகார.
	 இேனிலடதய,	 துல்றமு்	 சுங்த்துல்ற	
திலணக்ைத்தின்	பிரே�	அதி்காரி	 பெடீர	 டகா்ஹர	
ல்து	்்ய்யபபெட்டுளைகார.	எனினும	ேகான்	அதி்கா	
ரி்லை	சில	ெருடங்ைகா்	பெல	ேடலெ்ள	எச்்ரித்	
ேேகா்	அெர	்ேரிவித்துளைகார.
	 ்டநே	6	ெருடங்ளில்	6	ேடலெககு	த�ல்	

இது	் ேகாடரபில்	எச்்ரிகல்	விடுக்பபெட்டிருநேது.	
ஆனகால்	 யகாரும	 அேலன	 ்பெருட்பெடுத்ேவில்லல.	
ேறதபெகாது	 வி்காரலண்லை	 த�ற்்காணடு	 ெரும	

அரசு	20	நபெர்லை	ல்து	்்ய்துளைதுடன்,	சுங்த்	
துல்ற	அதி்காரி்ள	பெலலர	வீட்டுக்காெலில்	லெத்	
துளைது.
	 இஸ்தரதல	இநே	அனரத்ேத்தின்	பின்னணி	
யில்	உளைேகா்	் மூ்ெலலத்ேைங்ளில்	ே்ெல்்ள	
பெரி�கா்றபபெடும	தபெகாதும,	இஸ்தரல்	அேலன	�றுத்	
துளைதுடன்	 வி்காரலணக்கான	 உேவி்லை	 யும	
ெழஙகியுளைது.
இது	 ஒரு	 விபெத்து	 என	 பிரகான்ஸின்	 இரணடகாெது	
மூத்ே	 புலனகாய்வுப	 பிரிவு	 ்காெல்துல்ற	 அதி்காரி	
்டமினிக	அ்பெநகாறறி	்ேரிவித்துளைகார.
	 ேனது	 முன்னகாள	 ்காலனித்துெ	 நகாடகான	
்லபெனகானுடன்	 பிரகான்ஸ்	 அதி்	 ்நருக்த்	 லே	
தபெணி	ெருகின்்றது.	அது	அஙகு	 22	வி்காரலணயகா	
ைர்லையும	அனுபபியுளைது.
	 அெர்ள	 ்காட்சியங்லையும,	 ்நதே்	
நபெர்லையும	 வி்காரலண	 ்்ய்ெகார்ள	 என	
அநே	 குழுவின்	 ேலலெர	 எரிக	 ்பெதரகாட்	 ்ேரிவி	
த்துளைகார.	 அெர்ள	 ே�து	வி்காரலணககு	ஆளில்	
லகாே	 வி�கானங்லையும	 பெயன்பெடுத்தி	 ெருகின்	
்றனர.	 எனினும	 ்லபெனகானில்	 அரசியல்	 �றறும	
்பெகாருைகாேகார	நிலல�	வி்காரலண்லை	சிக்லகாக	
்லகாம	என	எரிக	்ேரிவித்துளைகார.
	 இது	 ஒரு	 பெயங்ர�கான	 ேகாககுேல்	 என	
அ்�ரிக்	 அதிபெர	 ்டனகால்ட்	 ட்ரமப	இநே	 ெகார	
ஆரமபெத்தில்	 ்ேரிவித்திருநேகார.	 ேனது	 இரகாணுெ	
்ஜனரலின்	 ே்ெல்்ளின்	 அடிபபெலடயில்	 ேகான்	
அெர	 இேலன	 ்ேரிவித்திருநேகார.	 ஆனகால்	 இது	
ஒரு	 விபெத்து	 என	 அ்�ரிக்காவின்	 பெகாது்காபபுத்	
துல்றச்	்்யலகாைர	�காரக	எஸ்பெர	பின்னர	்ேரிவி	
த்திருநேகார.

	 இநே	 ்ெடிபபெகானது	 500	 ்ேகான்	 ரி.என்.ரி	
்ெடி�ருநதின்	 ்ெடிபபுககு	 இலணயகானது	 என	

இநே	்ெடிபபினகால்	ஏறபெட்ட	த்ேங்லை	ஆய்வு	
்்ய்ே	 அ்�ரிக்காவின்	 ்ெடி்பெகாருள	 நிபுணர	
்ருத்து	 ்ேரிவித்துளைகார.	 இநே	 ்ெடிபபினகால்	 6	
ல�ல்	சுற்றைவு	பிரதே்ம	அழிெலடநதுளைதுடன்,	
100	ல�ல்்ளுககு	அது	உணரபபெட்டுளைது.
	 முன்னர	ஏறபெட்ட	பெல	அனரத்ேங்ளுககும	
அத�கானியம	லநத்திதரற	்காரண�கா்	அல�நதிரு	
நேது.	 அ்�ரிக்காவின்	 ்ரக்ஸ்	 �காநிலத்தில்	 2013	
ஆம	ஆணடு	பெ்லை	ேயகாரிககும	் ேகாழிற்காலலயில்	
ஏறபெட்ட	 ்ெடிபபு,	 சீனகாவில்	 2015	 ஆம	 ஆணடு	
ஏறபெட்ட	்ெடிபபு	தபெகான்்றன	சில	உேகாரணங்ள.
	 அ்�ரிக்காவின்	 ஒகலதஹ�கா	 பெகுதியில்	
1995	 ஆம	 ஆணடு	 இடம்பெற்ற	 குணடு	 ்ெடிப	
பிலும	 அத�கானியம	 லநத்திதரற	 பெயன்பெ	 டுத்ேப	
பெட்டிருநேது.	அநே	ேகாககுேலுககு	2.4	்ேகான்	அத�கா	
னியம	 லநத்திதரற,	 எரி்பெகாருளுடன்	 த்ரத்து	
பெயன்பெடுத்ேபபெட்டிருநேது.	அதில்	168	தபெர	்்கால்	
லப	பெட்டிருநேனர.
	 இது	எல்லகா	விெ்காயி்ளும	பெயன்பெடுத்தும	
்காேகாரண	 பெ்லையகாகும.	 ஆனகால்	 ்ெடிககும	
ேன்ல�	 ்்காணடது.	 எனதெ	 அேலன	 த்மித்து	
லெபபெதில்	 அதி்	 ்ெனம	 ்்லுத்ே	 தெணடும,	
அடிக்டி	 அேலன	 பெரித்காதிக்காது	 விட்டகால்,	
பெ்லை	 எரி்பெகாருட்்ளுடன்	 ேற்்யலகா்	 ்லநது	
அதில்	உருெகாகும	்ெபபெத்தின்	மூலம	்ெடிககும	
நிலலலய	 அலடயலகாம.	 அது	 ்ெடிககும	 தபெகாது	
லநேர்ன்	 ஒகல்ட்டுக்ள	 தபெகான்்ற	 சிெபபு	 நி்ற	
ெகாயுங்ள	உருெகாகும.
	 ்லபெனகானில்	ஏறபெட்ட	்ெடிபபிலும	நகாம	
இத்ேல்ய	நி்ற	ெகாயுக்லை	அெேகானிக்க	கூடிய	
ேகா்	இருநேது.

	 300,000	 �க்ள	 அேகாெது	 ்�காத்ே	
்னத்்ேகால்யில்	 12	 விகிே�கானெர்ள	 வீடு்லை	
இழநதுளைேகா்	அரசு	்ேரிவித்துளைது.
	 பெலர	 ே�து	 உ்றவினர்ளுடன்	 ேஙகியுள	
ைனர.	 10	 ்ேகாடக்ம	 15	 பில்லியன்	 ்டகாலர்ள	
இழபபுக்ள	 எறபெட்டுளைது.	 ்டநே	 ்ெளளிக	
கிழல�	 ெலரயில்	 இடிபெகாடு்ளுககு	 இலடயில்	
இருநது	 ்டலங்ள	 அ்றறும	 பெணி்ள	 இடம	
்பெறறிருநேன.
	 பூமி	 அதிரவு	 �றறும	 தபெரனரத்ேங்ளின்	
தபெகாது	72,	75	�றறும	80	�ணி	தநரங்ளின்	பின்னரும	
�க்லை	இடிபெகாடு்ளில்	இருநது	உயிருடன்	மீட்ட	
அனுபெெங்ள	 உணடு	 என	 பிரகான்ஸ்	 நகாட்லடச்	
த்ரநே	மீட்பு	பெணியின்	ேலலெர	த்ணல்	வின்்ன்ற	
ரிசியர	்ேரிவித்துளைகார.
	 ்லபெனகானில்	உளை	அர்	 ்காரபெற்ற	நிறுெ	
னங்ள	 இநே	 ்மபெெத்திறகு	 முன்னர	 இருநதே	
நிதி	 ்நருக்டியில்	 சிககியிருநேன.	 த்காப	 என்்ற	
நிறுெனத�	உேவி்லை	ெழஙகி	ெநதுளைது.	அது	
ேறதபெகாது	 அஙகு	 �றுசீரல�பபு	 பெணி்லை	 த�ற	
்்காணடு	 ெருெேகா்	 அேன்	 ேலலெர	 ்�காபிட்	
தேகாத�	்ேரிவித்துளைகார.
	 ்பெரு�ைெகான	 �க்ளும	 ேகா�கா்தெ	
முன்ெநது	 சிர�ேகானப	 பெணி்லை	 முன்்னடுத்து	
ெருகின்்றனர.	 அேன்	 மூலம	 ேகான்	 நகாம	 எ�து	
நகாட்லட	 உயிரபபுளைேகா்	 லெத்திருக்	 முடியும	
என	 சிர�ேகானப	 பெணி்ளில்	 ஈடுபெடும	 பெயூடுதெ	
என்பெெர	்ேரிவித்துளைகார.

ேன்றி: USA TODAY
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அெர்ள	 ்ட்டி்யழுபபெவில்லல.	 ்ட்டல�க்வு	
மில்லல.	 �கா்றகா்	 கூட்டல�பபின்	 பெங்காளிக	
்ட்சி்ள	 �த்தியில்	 அதிருபதிலயயும	 ேனிெழிச்	
்்ல்ெேற்கான	்நேரபபெெகாே	அரசியல்	ெழி்லை	
யுத�	அெர்ள	உருெகாககி	இருநேகார்ள.	
	 ேமிழ்த்	 தேசிய	 கூட்டல�பபில்	 அங்ம	
ெகித்திரு	 நே	 ேமிழ்	 அரசியல்	 ்ட்சி்ள	 �ட்டு	
�ல்லகா�ல்	 கூட்	 டல�பபுககு	 ்ெளியில்	 ்்யற	
பெட்டிருநே	 ்ட்சி்	 லையும	 ஒன்றிலணத்து	
அலனத்துத்	 ேமிழ்	 அரசியல்	 ்ட்சி்ளும	 ஒன்றி	
லணநது	 ஒதர	 ்ட்டல�பபுககுள	 ்்யறபெட	
தெணடும.	 அரசியல்	 ்்ய்ய	 தெணடும	 என்பெதே	
ேமிழ்	 �க்ளின்	 அரசியல்	 அபிலகாலை.	 அநே	
அபிலகாலை	 லயத்	 ேமிழ்	 அரசியல்	 ்ட்சி்ளும	
அரசியல்	 ேலலெர்ளும	 ்ரியகா்	 இனம	 ்காணத்	
ேெறி	விட்டகார்ள.	இனங்ணடிருநேேகா்க	கூறிய	
தபெகாதிலும,	 ேமிழ்	 �க்ள	 விருமபிய	 ெழியில்	
அெர்ள	அரசியல்	்்ய்யவில்லல.	ேமிழ்த்தேசிய	
கூட்டல�பபு	 என்பெது	 ெடககு	 கிழககுப	 பிரதே்	
ேமிழ்	 �க்ளுககு	 �ட்டு�ல்லகா�ல்	 அலனத்து	
இலஙல்த்	 ேமிழ்	 �க்ளுககும	 உரியதேகார	
அரசியல்	 ்கதியகா்ப	 பெரிணமித்திருக்	 தெணடும	
என்்ற	 உளைகாரநே	 அரசியல்	 ்னலெ	 அெர்ள	
்்காணடிருநேகார்ள.	 ஆனகால்	 கூட்டல�பலபெ	
அேன்	ேலலல�யும	அநேத்	ேலலல�யின்	ெழியில்	
பெங்காளிக	 ்ட்சி்ளும	 தேரேலுக்கான	 ஒரு	 கூட்டு	
அல�பபெகா்தெ	்்யறபெடுத்தி	ெநேனர.	
	 �க்ளின்	 அரசியல்	 ்னலெ	 நில்றதெற்ற	
அெர்ள	 முயறசிக்வில்லல.	 கூட்டல�பபின்	
ேலலல�ப	 ்பெகாறுபலபெ	 ஏறறிருககும	 ேமிழரசுக	
்ட்சியின்	 ்ட்சி	 நலன்்ளில்	 அெர்ள	 ்ெனம	
்்லுத்தினகார்தை	 அல்லகா�ல்	 கூட்டல�பலபெத்	
ேனியகானதேகார	அரசியல்	இயக்�கா்க	் ட்டல�த்து	
உருெகாக்த்	ேெறிவிட்டகார்ள.	உரில�	அரசியலுக	
்கா்	உடனடித்	தேலெ்ளுடனும	அன்்றகாடப	பிரச்	
சிலன்ளுடனும	 ேமிழ்	 �க்ள	 ெகாழப	 பெழகிக	

்்காணடகார்ள.	 ஆனகால்	 அெர்	 ளுலடய	 ்்காள	
ல்பபிடிபலபெ	ஓர	அரசியல்	பெல�கா்	�காறறி	அல�	
க்வும	 அேன்	 ெழியில்	 பிரச்சிலன்லைக	 ல்யகா		
ைவும	கூட்டல�பபினர	ேெறி	விட்டகார்ள.	இநேத்	
ேெறினகால்	 ஏறபெட்ட	விலைலெதய	 ்டநே	 தேரே	
லிலும	இநேப	் பெகாதுத்	தேரேலிலும	ேமிழ்	த்தேசிய	
கூட்டல�பபு	அனுபெவித்திருககின்்றது.		
	 இருபெது	 இருபெத்திரணடு	 நகாடகாளு�ன்்ற	
உறுப	பினர்லைக	்்காணடு	நகாட்டின்	மூன்்றகாெது	
்கதியகா்த்	 தி்ழ்நே	 ேமிழ்த்தேசிய	 கூட்டல�பபு	
்பெயரைவில்	 கூட்டல�பபெகா்வும,	 உணல�யில்	
ேமிழரசுக	 ்ட்சியகா்வுத�	 இரட்லட	 மு்த்துடன்	
்்யறபெட்டு	ெநேது.	இநே	இரட்லடமு்ப	தபெகாககு	
நகாைலடவில்	 அேன்	 நகாடகாளு�ன்்ற	 பிரதிநித்துெ	
பெலம	 பெடிபபெடியகா்க	 குல்றநது	 இமமுல்ற	 பெத்து	
நகாடகாளு�ன்்ற	உறுபபினர்ைகா்க	குறுகி	இருககின்	
்றது.	ேமிழரசுக்ட்சியின்	ேலலெர	்்யலகா	ைலரப	
பு்றநேளளி	புதிய	மு்ங்ளுககு	�க்ள	இமமுல்ற	
இட�ளித்திருககின்்றகார்ள.	 ்டநே	 தேரேலிலும	
புது	மு்ங்ளுககு	�க்ள	இட	�ளித்திருநே	தபெகாதி	
லும,	 அெர்ளில்	 சிலலர	 இமமுல்ற	 பு்றநேளளி	
இருபபெலேத்	தேரேல்	முடிவு்ள	்காட்டுகின்்றன.	
	 ென்னி	தேரேல்	�காெட்டத்தில்	இமமுல்ற	
ஈபிடிபி	 ்ட்சிககு	 ஒரு	பிரதிநிதித்துெத்லே	 �க்ள	
ெழஙகி	உளைகார்ள.	இஙகு	�க்ள	பிரதிநிதி்ைகா்	
இருநே	சிெ்கதி	ஆனநேன்,	டகாகடர	சிெத�கா்ன்,	
தேசியப	 பெட்டியலில்	 பிரதிநித்துெம	 ்பெறறிருநே	
்காநதி	 சிறிஸ்்நேரகாஜகா	 ஆகிதயகாலர	 அெர்ள	
்ெறறி்பெ்றச்	 ்்ய்யவில்லல.	 யகாழ்பபெகாணத்தில்	
�காலெ	 த்னகாதிரகாஜகா,	 ்ரெணபெென்	 ஆகிதயகார	
இமமுல்ற	தேகால்விலயத்	ேழுவியுளைனர.	கிழககு	
�கா்காணத்திலும	இத்ேல்ய	தேகால்விதய	ஏறபெட்டு	
ளைது.	 ்டநே	 தேரேலில்	 16	 உறுபபினர்லைக	
்்காணடிருநே	 ேமிழ்த்தேசிய	 கூட்டல�பபு	 ெட	
�கா்காணத்தில்	 �காத்திரம	 9	 உறுபபினர்லைக	
்்காணடிருநேது.	ஆனகால்	இமமுல்ற	ெடககு	கிழ	
ககு	 இரணடு	 �கா்காணங்ளிலுத�	 9உறுபபினர	
்தை	 கூட்டல�பபில்	 ்ெறறி	 ்பெறறிருககின்	
்றனர.	இநே	்ெறறி	ஒதர்யகாரு	தேசியப	பெட்டியல்	

உறுபபினலரப	்பெறறுக	்்காடு	த்துளைது.	
	 இநேத்	தேரேலில்	�க்ள	ேமிழ்க	்ட்சி்ளு	
ககும	 ேலலெர்ளுககும	 பெல	 ெழி்ளில்	 எச்்ரி	
கல்	்்ய்திருககின்்றகார்ள.	ேங்ளுலடய	அபிலகா	
லை்லையும	 தேலெ்ள,	 பிரச்சிலன்லையும	
்ெனத்திற	 ்்காளபெெர்ளுகத்	 இட�ளிக்ப	
பெடும	என்்ற	ஒரு	முககிய�கான	பெகாடத்லேத்	்ேளிவு	
பெடுத்தி	இருககின்்றகார்ள.	கூட்டல�பபுககு	்ெளி	
யில்	 பிரதிநிதி்லைத்	 ்ேரிவு	 ்்ய்திருபபெேன்	
மூலம	 ்ட்சியிலும	 பெகாரக்	 ேங்ளுலடய	 ்ஸ்ட	
நஸ்டங்ளில்	 பெங்்டுபபெெர்ள	 யகாரகா்	 இருந	
ேகாலும	 அெர்ளுககுத்	 ேகாங்ள	 ெகாக்ளிக்த்	
ேயங்ப	 தபெகாெதில்லல	 என்்ற	 ்்பபெகான	 ்்ய்தி	
லயயும	 ்ெளிபபெடுத்தி	 உளைகார்ள.	 ேமிழ்த்	
ேலலெர்ள	 �க்ளின்	 �னங்லை	 அறிநேெர	
்ைகா்	 அெர்ளுலடய	 நமபிகல்லய	 அரசியல்	
ரீதியகா்	 ்ெறறி	 ்்காணடெர்ைகா்	 இருக்	
தெணடும	என்பெேன்	அெசியமும	இநேத்	தேரேல்	
ெகாக்ளிபபின்	 மூலம	 �க்ள	 புலபபெடுத்தி	
உளைகார்ள.	 ஏட்டைவிலும	 தபெச்்ைவிலு�கான	
ேமிழ்த்தேசியம	 நலடமுல்றககு	 ஒத்துெர	 �காட்	
டகாது	 என்்ற	 பெகாடத்லேயும	 அெர்ள	 பு்ட்டி	 உள	
ைகார்ள.	 எது	 எபபெடியகானகாலும,	 இநேத்	 தேரே	
லில்	 �க்ள	 அளித்துளை	 தீரபபு	 மி்த்	 ்ேளி	
ெகானது.	 அநேத்	 தீரபபில்	 ்ெளிபபெலடயகா்	
அடஙகியுளை	 விடயங்லையும	 �ல்றமு்�கா்	
உளை	 விடயங்லையும	 சீரதூககிப	 பெகாரக்	
தெணடும.	அேறத்ற்ற	ெல்யில்	ேமிழ்	அரசியல்	
்ட்சி்ளும	 அரசியல்ெகாதி்ளும	 ேங்ளுலடய	
அரசியல்	 ்்யறபெகாடு்லை	 சுய	 பெரித்காேலனக	
கும,	 சுயவி�ர்னத்துககும	 உளைகாககி	 �க்ளின்	
�னங்லை	 ்ென்்்றடுக்த்	 ேக்	 ெல்யில்	
்்யறபெட	 தெணடியது	 அெசியம.	 ்ட்சி	 அரசிய	
லலக	 ்டநது	�க்ள	 நலன்்லை	முேன்ல�பபெடு	
த்தி	 அெறல்ற	 நில்றதெறறுெேறகு	 �க்ள	 பிரதி	
நிதி்ைகா்த்	 ்ேரிவு	 ்்ய்யபபெட்டிருபபெெர்ளும	
தேரேலில்	 தேகால்விலயத்	 ேழுவியுளெர்ளும	
இலணநது	முன்ெர	தெணடும.	்்ய்ெகார்ைகா?
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நீதிலயத்	 தேடுகின்்ற	 ேமிழ்	 �க்ளுககு	 அபபெடிப	
பெட்ட	ஆேரவு	எதுவும	இதுெலர	கிலடக்	வில்லல.

முடிவுலர
	 ேமிழ்	 ஈழத்லேச்	 த்ரநே	 �க்ள,	 இரணடு	
இனபபெடு்்காலலககு	 மு்ம	 ்்காடுத்திருககி்றகார	
்ள:	ஒன்று	1983	இல்	நலட்பெறறு	்றுபபு	யூலல.	
�றல்றயது	2009	முளளிெகாய்க்காலில்	நலட்பெற்ற	
பெடு்்காலல.	இனபபெடு்்காலலக்கான	இககுற்றச்	
்காட்டு்ள	்ரியகான	விேத்தில்	அணு்பபெட்டு,	ஏறறு	
க்்காளைபபெட	தெணடும.

	 த்றகாகிஙயகா	 �க்லைப	 தபெகாலதெ,	 ்காலங	
்கால�கா்	 ேமிழ்	 �க்ளுககு	 எதிரகா்	 சிறீலங்கா	
அரசினகால்	 த�ற்்காளைபபெட்டுெரும	 ஒழுங்	
ல�க்பபெட்ட	ென்முல்ற்ளுக்கான	நீதியும	அநே	
�க்ளுககுக	 கிலடத்ேகா்	 தெணடும.	 த்றகாகிஙயகா	
�க்ளுககு	 நீதிெழங்	 முலனகின்்ற	 பென்னகாட்டுச்	
்மூ்ம	இன்றும	இனபபெடு்்காலலககு	உளைகாகியி	
ருககும	ேமிழீழ	�க்ளுக்கான	நீதிலயயும	ெழங்	
ேயங்காது	முன்ெர	தெணடும.

முற்றும்
ேன்றி- countercurrents.org

இனப் ்டுத்காலையின்   ... த�ா்டர்ச்சி...

�க்ளின்	 த�மபெகாட்டிற்கான	 ்�காநேர�கான	
அபிவிருத்திக்கான	 அலடயகாைங்லை	
முன்்ன	 டுபதபெகாம.	 �க்ளுககு	 தீரக்பபெடகாே	
நில்றய	 பிரச்சி	 லன்ள	 ்காலம	 ்கால�கா்	
இருககின்்றது.	 பெல	 ்ட்சி்ள	 இருநதும	
ஆளும	 ்ட்சி்ள>	 எதிரக	 ்ட்சி்ள	 �றறும	
்ட்சி்ைகால்	 தீரக்பபெட	 முடியகாே	 தீரக்பபெட	
தெணடிய	 தீரக்பபெடகாே	 பிரச்சிலன்ள	
பெல	 உளைன.	 �க்ளின்	 ெகாழ்ெகாேகாரங்லை	
அதி்ரிபபெேற்கான	 திட்டங்லை	 த�ற்்காளை	
தெணடும.	 அெர்ளின்	 ெகாழ்ெகாேகாரங்லை	
த�மபெடுத்ேகா�ல்	 நகாம	 அெர்லை	 ஏ�காற்ற	
முடியகாது.	 அெர்ளின்	 குடுமபெத்தின்	 ஒரு	 கிரகா�	
த்தின்	ெகாழ்ெகாேகாரங்லை	நகாம	த�மபெடுத்ேகா�ல்	
இருக்	முடியகாது.
	 ்பெகாதுஜன	்பெரமுன	அர்காங்த�	ஆட்சி	
ககு	 ெநதிருககின்்றது.	 அநே	 அர்காங்த்துடன்	
ஆ்க	கூடியைவு	எங்ள	�க்ளின்	அபிவிருத்தித்	
திட்டங்லை	 த�மபெடுத்தும	 நடெடிகல்்ளில்	
நகாங்ள	ஈடுபெடுதெகாம.	உரில�	்காரநே	பிரச்சிலன	
யிலும	 இனப	 பிரச்சிலனக்கான	 தபெச்சுெகாரத்லே	
்ளிலும	எபபெடியகான	நிலலபபெகாட்லட	எடுபபெது	
என்பெது	 ஒரு	 பு்றம	 இருக்,	 கூடுேலகான	 ேமிழ்	
�க்ைகால்	ஏறறுக	்்காணட	்ட்சி	என்பெேகால்	எங்	
ளுடன்	த்ரநது	அபிவிருத்தி	விடயங்ளில்	ஈடுபெட	
தெணடும	 என்்ற	 ஒரு	 ்டல�பபெகாடு	 அர்காங்த்	
திறகு	இருககின்்றது.
	 நகாங்ள	 அெர்ளுககு	 அழுத்ேங்லைக	
்்காடுத்து	 அர்காங்த்திடம	 இருநது	 நிதிெைங	
்லைப	 ்பெறறு	 அபிவிருத்திலய	 த�ற்்காளை	
தெணடிய	 ஒரு	 ்பெகாறுபபு	 எங்ளுககு	 இருககி	
ன்்றது.	 இநே	 தேரேல்	 மூலம	 நகாங்ள	 உணரநே	
விடயம	அது	ேகான்.	ஒவ்ெகாரு	கிரகா�ங்ளிலுளை	

தேலெ்லையும	பூரத்தி	்்ய்ெேறகு	�க்ள	எங்	
ளிடம	எதிரபெகாரபபுடன்	இருககி்றகார்ள.	அெறல்ற	
நகாங்ள	 ்்ய்து	 ்்காடுக்	 தெணடிய	 ்டல�	
இருககின்்றது.	அது	ேகான்	நகாங்ள	�க்ளிடமிருநது	
அநநியபபெடகா�ல்	இருக்	்்ய்யதெணடியது.

த்களவி: புதிய அரசாங்கத்தில் அலமச்சுப் ் �வி 
்கள ஏ�ாவது த்ைககூடிய வாயப்பு உளள�ா?

்தில்: 	கூட்டல�பபின்	பெகாரகாளு�ன்்றக	குழு	அல்	
லது	 ஒருஙகிலணபபுக	 குழு	 கூடித்	 ேகான்	 இறுதி	
முடிலெ	 எடுக்லகாம.	 அல�ச்சுப	 பெேவிலய	
நகாங்ள	எடுபபெது	ேெறில்லல.	ஆனகால்	அர்காங்ம	
்பெயரைவில்	 எங்ளுககு	 அல�ச்சுப	 பெேவிலய	
ேநது	எங்லை	ஏ�காறறும	நிலலககுக	கூட	ேளை	
லகாம.	ேமிழ்த்	ேரபபுடன்	ேகாங்ள	த்ரநது	இயஙகு	
ெேகா்	் ரெதே்த்திறகு	் காட்டுெேறகு	ஒரு	முயறசி	
யகா்க	கூட	இலே	த�ற்்காளைலகாம.
	 ்டநே	்காலங்ளில்கூட	பெல	அல�ச்்ர்ள	
இருநதிருககின்்றகார்ள.	எதிரபெகாரத்ே	அபிவிருத்தித்	
திட்டங்லை	முன்்னடுக்வில்லல.	 சில	 ேனிப	
பெட்ட	 விடயங்லை	 அெர்ள	 ்காதித்திருககின்	
்றகார்தை	 ேவிர	 அபிவிருத்தித்	 திட்டங்லை	 ்ரி	
யகான	முல்றயில்	அெர்ள	முன்்னடுத்துச்	்்ல்ல	
வில்லல.	இேனகாதலதய	�க்ள	அெர்லை	குல்ற	
கூறுகின்்றகார்ள.	 அபிவிருத்தித்	 திட்டங்லை	
முன்	்னடுபபெேறகு
	 அர்காங்த்துடன்	 தபெசி	 அேற்கா்	 அல�	
ச்சுப	பெேவி்லை	் பெ்றத்	ேகான்	தெணடும.	எதிர்கால	
த்துடன்	 எ�து	 ேலலல�யுடன்	 தபெசி	 இலஙல்	
அர்காங்த்துடன்	இலணநது	்்யறபெடுெேகா	இல்	
லலயகா	என்பெலே	தீர�கானிபதபெகாம.	எ�து	பெகாரகாளு	
�ன்்றக	குழு.	ேலலல�ககுழு	கூடி	இறுதி	முடிலெ	
எடுக்	தெணடும	என்பெது	ேகான்	எனது	்ருத்து.
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 ‘ேஞசற்ை த�சம்’	 எனும	 ்ேகானிப்பெகாரு	
லை	இலஙல்	விெ்காய	 திலணக்ைம	முன்னிறு	
த்தி	 ெருகி்றது.	 இநே	 ்ருத்துப்பெகாதிககுள	 பெல	
விடயங்ள	 ஆழ�கா்	 உளைகாரநது	 இருபபெேலன	
அெேகானிக்லகாம.	 இத்ேல்ய	 ்்காளல்யினகால்	
பெலவிே�கான	 நன்ல�்ள	 �க்ளுககு	 கிலடக்	
ெழியுணடு.	 அதுவும	 நஞ்்ற்ற	 தே்ம	 என்னும	
்ருத்துககுள	 எ�து	 தே்த்லே,	 சூழலல	 இன்னும	
அத்தியகாெசியப	 ்பெகாருட்்ைகான	 உணவு,	 நீர,	 என	
அலனத்தும	 நஞ்்லடெலே	 ேடுக்	 தெணடும	
என்பெது	 மி்முககிய�கானது.	 விெ்காய	 உளளீடு	
்ளில்	 அத்ேன	 இர்காயனப	 ்பெகாருட்்ளுககு	
என்று	 முககியத்துெம	 ்்காடுத்தேகாத�கா	 அன்றிலி	
ருநது	 எ�து	 தே்ம	 நஞ்சிலன	 உணெகாக்	முலன	
நது	 விட்டது	 எனலகாம.	 பெசுல�ப	 புரட்சியின்	
�்த்துெங்லை	�ட்டுத�	 நகாம	 தபெசிக	 ்்காணடி	
ருநதேகாத�	 ேவிர,	அேலன	 ்ென�கா்	 பெயன்பெடுத்	
ேகாேதினகால்	 எ�து	 தே்த்லே	 �கா்காககிய	 அத்ேன	
இர்காயனங்ளுககு	 நகாம	 அடில�யகாகி	 விட்	
தடகாத�.	 பீலடநகாசினி	 �றறும	 அத்ேன	 பெ்லை	
இல்லல	்யன்்றகால்,	எ�ககு	விெ்காயத�	இல்லல	
என்்றகாகி	 விட்டதுதெ.	 ேறதபெகாது	 எநே	 உண	
்ெடுத்ேகாலும	 நஞ்சு	 ்லநேேகா்	 இருபபெேகா்	 ஒரு	
பிரல�.	 அத்ேன	 பெ்லை்லை	 ேவிரத்தேனும	
பெயிரச்்்ய்ல்	 ்்ய்ய	முலனதெகார	 பெலரிருநதும	
த்ேன	 முல்றயில்	 ்்ய்யபபெடும	 பெயிரச்	 ்்ய்	
ல்யிலிருநது	 ்பெ்றபபெடும	 பெயிர்ளின்	 �ரக	
்றி்ள	 �றறும	 பெழங்லை	 பிரித்ேறியும	 ேன்ல�	
யில்லகாேேனகால்	 த்ேன	 முல்றமூல�கா்	 ்்ய்ய	
பபெடும	 பெயிர்ளின்	 விலல்ள	 அதி்ரிக	 ்பபெட	
தெணடும.	 ேெறின்	 த்ேன	 முல்ற	 விெ்கா	
யத்திலிருநது	 �க்ள	 ்ெளிச்்்ல்ல	 ஆரமபித்து	
விடுெர.

தச�னப் ்சலள்கள

	 விலைநிலத்தில்	உளை	�ணணின்	உயிரபபுத்	
ேன்ல�லய	 ஏறபெடுத்ே	 அதிலுளை	 நன்ல�ேரும	
நுணணங்ளின்	 எணணிகல்லய	 அதி்ரிக்	
தெணடும.	இவெகா்றகான	 நுணணஙகி்ளின்	ஆதிக	
்த்லே	 அதி்ரிக்	 அலெ	 ெகாழுகின்்ற	 �ணணில்	
அெறறிற்கான	 த்ேன	 த்ரலெ்ளின்	 கிலட	
ேன்ல�லய	 அதி்ரிக்	 தெணடும.	 விலை	 நிலத்	
திறகு	 தேலெயகான	 �ட்கு	 அதி்�கா்	 இருநேகால்	
பெயிரின்	 ெைரச்சியும	 த�மபெடும.	 �ணணிறகுத்	
தேலெயகானயைவு	 த்ேனப	 ்பெகாருட்்லை	 பெ்	
லையகா்	 இடுமதபெகாது	 நன்ல�	 ேருகின்்ற	 நுண		
ணஙகி்ள	 இெறறில்	 பெல்கிப	 ்பெரு்	 ஏதுெகா்	
அல�யும.	அத்துடன்,	�ணணினுள	ெை�கான	ஒரு	

சூழலல	ஏறபெடுத்திக	்்காடுககும.	�ணணினுளை	
ெகாயுப	 பெரி�காற்றத்திறகும	 நன்ல�	 ேரும.	
நுணணஙகி்ளின்	 இயல்பெகான	 ்பெருக்த்திறகும	
த்ேனப	பெ்லை்ள	்பெரிதும	உேவுகின்்றன.
	 எ�து	பிரதே்த்திலுளை	�ணணின்	ேன்ல�	
கத்றபெ	 த்ேனப	 ்பெகாருட்்லை	 இடுெேன்	
அைலெ	நகாம	நிரணயிக்லகாம.	்ளி�ண	ேலரயகா்	
இருபபின்	 த்காக்பபெடும	 த்ேனப	 பெ்லை்ள	
�ணலண	இறுக்�ல்லகாது	தெர	இலகுெகா்	ெைர	
நது	 வியகாபிக்வும	 அ்ன்று	 ெைரவும	 உேவும.	
அது	 தபெகால	 �ணறபெகாங்கான	 �ணணகாயின்,	 அதி	
லுளை	ஊட்டச்	 ்த்து	மி்	மி்க	குல்றெகா்	இருப	
பெேனகால்	 த்ேனப	 ்பெகாருட்்ளின்	 த்ரகல்	
�ணலன	 ெை�கா்	 வியகாபித்திருக்	 லெத்திருக்	
்பெரிதும	 பெயன்பெடும.	 �ணணின்	 ்ெபபெநிலல,	
ஈரபபெேன்	 �றறும	 ்கார,	 அமிலத்	 ேன்ல�	 என்பென	
இஙத்	 ்ருத்தில்	 ்்காளைபபெட	 தெணடும.	 ்ளி	
�ண	ேலரயில்	த்ேனப	பெ்லை்லை	அதி்ைவில்	
இடக	 கூடகாது.	 அதுவும	 உக்காே	 த்ேனப	 ்பெகாரு	
ட்்லை	 இடக	 கூடகாது.	 ்ளி�ணணினது	 நீர	
பிடித்து	 லெத்திருககும	 ேன்ல�	 அதி்�கா்	
இருபபெேனகால்	 அதி்ைவில்	 உக்காே	 த்ேனப	
்பெகாருலை	 இடுமதபெகாது	 ்காறறின்றிய	 சுெகா்ம	
நி்ழக	 கூடிய	 ெகாய்பபுக்ள	 அதி்�காகும.	 இது	
இறுதியில்	 விலைவிககும	 பெயிரின்	 தெரத்	 ்ேகாகு	
திககு	எதுவிே�கான	நன்ல�யுஞ்	்்ய்யகாது	�கா்றகா்	
தீஙகிலன	 விலைவிபபெேகா்தெ	 அல�யும.	 ்காற	
றின்றிய	 சுெகா்த்லே	ஊககுவித்ேகால்	 ்காறறுச்	 சுெகா	
்ம	 மூலம	 இனம	 ்பெருககும	 நன்ல�ேரும	 நுண	
ணஙகி்ள	�ணணினுள	அழிவுறறு	விடும.	கிட்டத்	
ேட்ட	நீரகூடி	த்று	தபெகான்்ற்ேகாரு	நிலலல�	ஏறபெ	
டுமதபெகாது	 தெர்ளுககுத்	 தேலெயகான	 சுெகா்ம	
கிலடக்கால�யினகால்	 தெர	 �யிர்ள	 அழு்த்	
்ேகாடஙகி	பின்	தெலரதய	அழு்	லெத்து	விடும.

்சுந�ாள ்சலள
	 அத்ேனப	 பெ்லை்ளுக்கான	 �காறறீடகா்	
பெசுநேகாள	 பெ்லை்ளின்	 த்ரகல்	 �ணணுககு	
அேன்	 ேன்ல�லய	 த�மபெடுத்ே	 உேவும.	 சூழல்	
�கா்லடெலேயும	 குல்றககும.	 எநே	 �ணணில்	
விெ்காயம	்்ய்கித்றகாத�கா	அநே	�ணணில்	்காேகா	
ரண�கா்	பெயிர	் ்ய்ெேறகு	முன்கூட்டிதய	பெசுநேகாள	
பெ்லை	 ேகாெரங்லை	 பெயிர	 ்்ய்யும	 முல்ற	 பெல	
இடங்ளில்	 ்லடபபிடிக்பபெடுகின்்றது.	 கிட்	
டத்ேட்ட	 ஒரு	 �காேங்ளுககு	முன்னதரதய	 உழுது	
விட்ட	 ெயறபெரபபில்	 முேல்	 �லழயுடன்	 ்ணல்	
விலே்லை	 விலேபபெர.	 அேனுடன்	 த்ரத்து	 அம	
�ணணில்	நட	தெணடிய	பெயிரில்	அது	மிை்காயகா,	
ேக்காளியகா,	 ்த்ேரியகா	 எதுெகாகிலும	 அேன்	 நகாறறு	
த�லடலயயும	அல�க்பபெடும.
	 நகாறறு	நடுெேற்கான	பெருெம	ெருமதபெகாது	
இஙத்	 ெயற	 பெரபபில்	 பெசுநேகாள	 பெ்லையகா்	
விலேத்ே	 ேகாெரம	 பூக்த்	 ்ேகாடஙகி	 விடும.	
ஐமபெது	 ்ேவீேம	 பூத்திருககும	 நிலலயில்	 அநே	
ேகாெரத்லே	 �டககிபிரட்டி	 �ணணினுள	 த்ரத்து	
உழுது	விடுெர.	ஓரிரு	கிழல�்ளுள	்ணல்	உக்த்	
்ேகாடஙகிவிடும.	 அபதபெகாது	 நகாறறுப	 தபெகாட்ட	
பெயிர்லை	நடவு	்்ய்ெர.
	 அெலரக	குடுமபெ	பெயிரகா்	இருநேகால்	அது	
ெளியிலுளை	 ேலழச்	 ்த்லே	இழுத்து	 தெரிலுளை	

முடிச்சு்லை	 உருெகாககும	 லரத்காபியம	 பெகடீ	
ரியகாவுடன்	 த்ரநது	 �ணணினுள	 நிலல	 நகாட்டும.	
இவெல்யகான	 ேகாெர	 மூல�கான	 ேலழச்	 ்த்தின்	
உறபெத்தி	 �ண	 ெைத்லே	 த�மபெடுத்ே	 ்பெரிதும	
உேவும.	இது	ஒரு	இயறல்	்பெகாறிமுல்ற.	விெ்கா	
யிககும,	சூழலுககும	ஏன்	எ�ககும	நன்ல�	ேருகி	
ன்்ற	பெயிரச்்்ய்ல்	முல்ற.	இேலன	வீட்டுத்	தேகாட்	
டத்திலும	நகாம	முழுல�யகா்க	் லடபபிடிக்லகாம.
	 பெசுநேகாள	 இலலப	 பெ்லை்ள	 என்பெலெ	
ேரிசுக்காணி்ளில்,	உயர	தெலி்ளில்,	பெகாலேதயகார	
த்தில்	 ெைரநதிருககும	 �ரங்ள	 ஆகியெறறின்	
இலல்லை	்்காய்து	அல்லது	்த்ேரித்து	ெயலுககு	
இடுேலகாகும.

	 பெசுநேகாள	இலலப	பெ்லை்ைகா்	உயரதெலி	
்ளில்	 ெைரக்பபெடும	 பூெரசு,	 கிளிறிசிடியகா	
அல்லது	 சீல�ககிளுலெ	 தபெகான்்றலெயும,	 ேரி	
சுக	 ்காணி்ளில்	 ெயறபெரபபில்	 ேகானகா்தெ	 ெைர	
நதிருககும	 எருக்லல	 �றறும	 பென்லன	 தபெகான்	
்றெறறின்	இலல்லை	் ெட்டி	விட்டு	ெகாடலெத்து	
�ணலணப	 பெயன்பெடுத்தும	 தபெகாது	 அேனுள	 ேகாழ்	
த்து	விட்டகால்	இலல்ள	 �ணணினுள	உககி	ெை	
ரும.	பெயிருககு	சி்றநே	உர�காகி	விடும.
	 இவெல்த்	 ேகாெரங்ளில்	இயல்	 பெகா்தெ	
பூஞ்்ண	 எதிரபபு,	 பெகடீரியகா	 எதிரபபு்கதி	 இருப	
பெேனகால்,	 நகாறறுக்ளின்	 தெரினூடகா்	 ஏறபெடும	
அதந்�கான	தநகாய்்ள	் ட்டுபபெடுத்ேபபெடுகின்்றன.	
இெறல்ற	 �ணணினுள	 த்ரபபெேனகால்	 விெ்காயி	
்ளுககு	 நன்ல�	 ேரககூடிய	 பெயிருககு	 ெலில�	
த்ரககும	 நுணணஙகி்ளின்	 எணணிகல்லய	
குல்றெலடய	விடகாது	பெகாது	்காக்	முடியும.	அதே	
தநரத்தில்	 அெறறின்	 எணணிகல்லய	 விலரநது	
்பெருககி	விடவும	ெழி	பி்றககும.	இேனகால்	பெயிர	
்ளில்	 தநகாலய	 உருெகாககும	 நுணணஙகி்ளின்	
எணணிகல்லய,	 ெலில�லய	 நலிெலடயச்	
்்ய்து	விடலகாம.	 பெசுநேகாள	இலல்லை	�ணணி	
னுள	 இடுமதபெகாது	 �ண	 உயிரபபுத்	 ேன்ல�	
்பெறுகின்்றது.	 அதேதநரத்தில்	 இர்காயனங்ளின்	
்்றிவிலன	 �ணணில்	 �காறறியல�ககும	 ்்ய	
லலயும	 இலகுவில்	 ்்ய்துவிடும.	 இன்்னகாரு	
ெல்யில்	பெயிருககு	கிலடக்க	கூடிய	்த்துக்ைகா்	
�காறறியல�பபெேனகால்	 அலெ	 பெயிரினகால்	 இலகு	
ெகா்	 அ்த்துறிஞ்்பபெட	 பெயிர	 ்்ழித்து	 ெைரநது	
விடும.	 �ணணினது	 ேன்ல�	 �றறும	 ெைம	
குல்றநது	விடகாது	 பெயிரச்	 ்்ய்ல்	 ்்ய்ெது	சி்றந	
ேேகாகும.	 �ணணினுள	 பெயிர்ளுககு	 தநகாலய	
உருெகாககும	 நுணணஙகி்லை	 பெல்கிப	 ்பெரு்	
இட�ளித்து	விட்டகால்,	பின்னர	பெயிரச்	் ்ய்ல்யில்	
அதுதெ	்பெருநேலலயிடியகாகி	விடும;.
	 �ண	 ெைத்லே	 ்பெருககும	 அதே	 தநரத்	
தில்	 அதிலிருநது	 அேன்	 ெைம	 ்்டகாது	 உச்்ப	
பெயன்பெகாட்லடப	 ்பெ்ற	 நகாம	 என்றும	 முயறசிக்	
தெணடும.	 இேறகு	 �ணணினுள	 உளை	 நன்ல�	
ேரும	 நுணணஙகி்ள	 பெறறிய	 தேடலும	 அலெ	
பெறறிய	 ஆய்வும	 எ�ககு	 இலெ	 பெறறிய	 பெயன்	
பெகாட்லட	 அதி்ரிக்	 ்்ய்ய	 ெழி	 ்்ய்யும.	 விெ	
்காய	்்ய்ல்யில்	விெ்காய	்பெரு�க்ளுககு	ேலல	
யிடியகா்	இருககும	பீலட்லையும	தநகாய்்லையும	
்ட்டுபபெடுத்ே	 நன்ல�ேரும	 நுணணஙகி்ளின்	
எணணிகல்லய	 அதி்ரிக்	 ஆென	 ்்ய்து	
�ணலண	 ெை�கானேகா்	 உயிரபபுளைேகா்	
தபெணுதெகாம.
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