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Clftpayhsu; kPJ jhf;Fjy;

முல்லைத்தீவில காடுக்ை அழித்து மரஙக்ை 
கடத்துபவரகள் த�ாடரபில �கவலக்ை தவளியிட 
முயன்ற ஊடகவியலைாைர மீது �ாக்கு�ல மமறதகாள் 
ைபபட்டுள்ைது.
 சிறீலைஙகாவில புதிய அரசு ப�விமயற்ற 
பின்னர �மிழ் மக்கள் வாழும் பிரம�சஙகளில உள்ை 
இயற்க வைஙகள் அதிகைவு அழிக்கபபடுகின்ற்ன. 
இந� நி்லையில இந� வாரம் இடம் தபற்ற �ாக்கு�ல 
எனபது வடக்கின சூழல பாதுகாபபுக்கு பாரிய ஒரு 
அச்சுறுத்�லைாக மாற்றம் தபறறுள்ைது.
 சூழல பாதுகாபபு த�ாடரபில அக்க்்றயுள்ை 
வரகள் இந� சட்டவிமரா� நடவடிக்்க்ய கண்டிப 
பதுடன, �ாக்கு�லுக்கு தபாறுபபா்னவரகள் �ண்டிக் 
கபபட மவண்டும் எ்ன முல்லைத்தீவு வாழ் மக்கள் 
மகாரிக்்க விடுத்துள்ை்னர.

 மட்டக்கைபபு மாவட்டத்தின எல்லைப 
பிரம�சஙகைா்ன அம்பா்்ற மறறும் தபாலைநறு்வ 
மாவட்டஙகளில வசிக்கும் தபாரும்பான்ம சிஙகை 
இ்ன விவசாயிகள் �மிழ் மக்களின நிலைஙகளில 
பலைவந�மாக குடிமயறி பயிரச் தசய்கயில ஈடுபட்டு 
வருவ�்னால �மிழ் விவசாயிகள் கடும் பாதிபபுக்க்ை 
சநதித்து வருகின்ற்னர.
 தசஙகலைடி பிரம�ச தசயலைாைர பிரிவிறகு 
உட்பட்ட மட்டக்கைபபு, அம்பா்்ற மாவட்ட எல்லை 
யில அ்மநதுள்ை மயிலைத்�மடு, மா�வ்ை கிராம 
மசவகர பிரிவுகளில அம்பா்்ற மறறும் தபாலைநறு்வ 
மாவட்டத்தில வசிக்கும் சிஙகை விவசாயிகள் ஏ்றத் 
�ாை 3,000 ஏக்கர நிலைஙகளில காடுக்ை தவட்டி 
பலைவந�மாக குடிமயறி மச்்னபபயிர தசய்கக்கு 
�யாராகி வருகின்ற்னர.
 இ�்னால தசஙகலைடி, கிரான, பட்டிபபா்ை 
மறறும் தவலலைாதவளி மபான்ற பிரம�ச தசயலைாைர 
பிரிவுகளுக்குட்பட்ட சுமார ஆயிரம் காலந்ட வைரப 
பாைரகளின இரண்டு இலைட்சம் காலந்டகள் பாதிக் 

கபபட்டுள்ை்ன.
 �மிழ் மக்களின மு்்றபபாடுக்ை த�ாடர 
நது மாவட்ட தசயலைாைர திருமதி கலைாமதி பத்மராஜா 
�்லை்மயிலைா்ன உயரமட்டக்குழு சம்பவ இடத்திறகு 
பயைம் மமறதகாண்டு சிஙகை விவசாயிகள் ஆக்கிர 
மித்துள்ை இடஙக்ை பார்வயிட்டதுடன, பலைவந� 
மாக குடிமயறியவரகளுடனும் கலைநது்ரயாட்லை 
மமறதகாண்டிருந�்னர.
 �மக்கு காணிகள் இலலைா��ால �ாம் குடிமய 
றிய�ாக குடிமயற்றக்காரரகள் த�ரிவித்துள்ை்னர. 
ஆ்னால 1000 குடிமயற்றக்காரரகைால ் கயகபபடுத்�ப 
பட்ட 3000 ஏக்கர காணிகளுக்கு இ்ையா்ன மச்்னப 
பயிரச் தசய்கக்கு உகந� காணிகள் அவரகளின பகுதி 
களில உள்ை�ாக த�ரிவிக்கபபடுகின்றது.
 இந� தசயறபாட்டி்னால தபரும்மபாக 
பயிரச் தசய்கயின மபாது பாரம்பரியமாக காலந்ட 
க்ை மமயச்சலுக்கு தகாண்டு தசலலும் மக்கள் 
மமயச்சல நிலைம் இலலைா��ால தநருக்கடிக்ை சநதி 
த்துள்ை்னர. இந� ஆக்கிரமிபபால 1,56,000 ஏக்கர 
நிலைஙகளில தசயயபபடும் தநறதசய்கயும் பாதிப 
ப்டநதுள்ைது.
 இ�்்ன நிறுத்துமாறு மகாவலி அபிவிருத்தி 
அதிகாரிக்ை மாவட்ட தசயலைாைர மகட்டுக் தகாண்டு 
ள்ைார. ஆ்னால குடிமயற்றக்காரரகள் அ�்்ன ஏறக 
வில்லை. எ்னமவ நாடாளுமன்ற உறுபபி்னரகள் இந� 
விடயம் த�ாடரபில �மக்கு உ�வமவண்டும் எ்ன 
பாதிக்கபபட்ட மக்கள் மகட்டுக் தகாண்டுள்ை்னர.

jkpoupd; tptrha epyq;fis njhlu;e;J 
Mf;fpukpf;Fk; rpq;fs tptrhapfs;

கடந� சிலை வாரஙகைாக சிறீலைஙகாவில குறிபபாக 
த�னனிலைங்கயில அதிகரித்துச் தசலலும் தகாமரா்னா 
த�ாறறுக்கு சிறீலைஙகா அரசு மருத்துவரக்ை நம்பாது 
ப்டயி்ன்ர நம்பியம� காரைம் எ்ன த�னனிலைங 
்கயில இருநது குற்றச் சாட்டுக்கள் எழுநதுள்ை்ன.
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பயனபடுத்துகின்றது, ்வதியரக்ை அலலை. இது 
அஙகு ஒரு தபாயயா்ன ம�ாற்றபபாட்்ட ஏறபடுத்தி 

வருகின்றது.
 சீரு்டயில உள்ைவரகமை நாட்டின சுகா�ார 
தகாள்்கக்ை தீரமானிக்கின்ற்னர. ்வத்தியரகமைா, 
த�ாறறுமநாய நிபுைரகமைா அலலை எ்ன தகாழும்்ப 
�ைமாகக் தகாண்ட ஆஙகிலை நாமைடு குற்றம் சுமத்தி 
யுள்ைது.
 நீண்டகாலைப மபாக்கில இராணுவமயமாக்கல 
எனபது பாரிய வி்ைவுக்ை ஏறபடுத்தும். நாட்டின 
ம�சிய கட்டுமா்னப பணிகளுக்கு ப்டயி்ன்ர பயன 
படுத்திய பாகிஸ�ானின நி்லை �ான சிறீலைஙகாவுக்கும் 
எறபடும். அது தகாமரா்னா ்வரசின மச�த்்�விட 
அதிக மச�ம் வி்ைவிக்கும் எ்ன அது மமலும் த�ரிவி 
த்துள்ைது.

mjpfupf;Fk; nfhNuhdh njhw;W 
- gilapdu; kPJ Fw;wr;rhl;L

etPd mbikj;jdj;jpy; thOk; 
2.9 Nfhb ngz;fs;

 அடி்மத்�்னத்தில சிக்கியுள்ை தபண்களின 
எண்ணிக்்க அவுஸதிமரலியாவின மக்கள் த�ா்க 
்ய விட அதிகம் எ்ன Walk free என்ற அ்மபபு தவளி 
யிட்டுள்ை அறிக்்கயில த�ரிவித் துள்ைது.
 உலைகைாவிய ரீதியில பலைவந� உ்ழபபு, பலை 
வந� திருமைம், கடனுக்கா்ன அடி்மகள் மபான்ற 
நவீ்ன அடி்மத்�்னத்தி்னால 2.9 மகாடி தபண்கள் 
பாதிக்கபபட்டுள்ை்னர.
 சராசரியாக 130 தபண்களில ஒருவர இந� 
அடி்மத்�்னத்தில சிக்கியுள்ை�ாகவும், ய�ாரத்�ம் 
என்னதவனில முன்்னய காலைஙகளுடன ஒபபிடும் 
மபாது இது அதிகம் எ்னவும் அ்்னத்துலைக த�ாழி 
லைாைர அ்மபபு, புலைம்தபயரந� மக்களுக்கா்ன 
அ்்னத்துலைக அ்மபபு ஆகிய்ன இ்ைநது தவளி 
யிட்ட இந� அறிக்்கயில walk free என்ற அ்மபபின 
பிரதி �்லைவர கிமரஸ பாரரஸட் த�ரிவித்துள்ைார.
 பாதிக்கபபட்ட தபண்களில 99 விகி�மா்னவர 
கள் பலைவந� பாலியல சுரண்டல, 84விகி�மா்னவரகள் 
பலைவந� திருமைம், 58 விகி�மா்னவரகள் பலைவந� 
உ்ழபபு ஆகியவற்றால பாதிக்கபபட்டுள்ை்னர 
இ�்்ன ஒழிபப�றகு உலைகைாவிய ரீதியில பிரச்சாரங 
கள் முனத்னடுக்கபபடவுள்ை�ாகவும், இ�ன மூலைம் 
136 நாடுகளில �றமபாதும் குற்றமாக கரு�பபடா� 
பலைவந� திருமைத்்� முடிவுக்கு தகாண்டுவர 
வலியுறுத்�பபடும் எ்னவும் அறிக்்கயில த�ரிவிக் 
கபபட்டுள்ைது.

க ா ஷ் மீ ரி ன 
சு ய ா ட் சி 
அ தி க ா ர த் ் � 
இ ந தி ய 
மத்திய அரசு 
ப றி த் � � ா ல 
ஏ ற ப ட் ட 
அ ர சி ய ல 

ப�ற்றத்்�த் த�ாடரநது இநதிய அரசி்னால ்கது 
தசயயபபட்டு �டுத்து ்வக்கபபட்டிருந� காஷ்மீர 
மாநிலைத்தின முன்னாள் மு�லவர தமக்பூமா முபரி (61) 
கடந� தசவவாயக்கிழ்ம (13) விடு�்லை தசயயப 
பட்டுள்ை�ாக அவரின மகள் த�ரிவித்துள்ைார.

 பலை முன்னணி அரசியலவாதிகளுடன மசர 
த்து ்கது தசயயபபட்ட இவர 14 மா�ஙகைாக �டுத்து 
்வக்கபபட்டிருந�ார. 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸட் 
மா�ம் காஷ்மீருக்கு சுயாட்சி அதிகாரம் வழஙகிய 370 
ஆவது சட்டத்்� இநதிய மத்திய அரசு நீக்கியிருந�து.
 இவரின ் கதுக்கு எதிராக உயர நீதிமன்றத்தில 
மகள் இரிஜா முபரி த�ாடுத்� வழக்்க த�ாடரநம� 
முன்னாள் மு�லவர விடுவிக்கபபட்டுள்ைார. �்னது 
�ாயரின விடு�்லைக்கு உ�வியவரகளுக்கு நனறி த�ரி 
வித்துள்ை இரிஜா, இநதிய சி்்றகளில தபருமைவா்ன 
இ்ைஞரகளும், யுவதிகளும் துனபத்துடன வாழ்வ 
�ாக த�ரிவித்துள்ைார.

,e;jpa murhy; jLj;J itf;fg;gl;l Kd;dhs; Kjy;tu; tpLjiy

mopit Nehf;fp cyfpd; Ie;jpy; xU gq;F 
ehLfspd; tsq;fs;

 உலைகில உள்ை நாடுகளில ஐநதில ஒரு பகுதி 
நாடுகளில உள்ை இயற்க வைஙகள் முற்றாக அழி 
யும் நி்லையில உள்ை�ாக சுவிறசரலைாநது நாட்்ட 
மசரந� சுவிஸ றீ (Swess Re) என்ற காபபுறுதி நிறுவ்னம் 
�்னது ஆயவறிக்்கயில த�ரிவித்துள்ைது.
 உைவு, நீர காறறு மபான்ற இயற்க வைங 
கள் மனி�ரகளின தசயறபாடுகைால ஏறக்னமவ 
அழி்வச் சநதித்து வருகின்ற்ன. உலைகின தமாத்� 
உறபத்தியின 50 விகி�மா்ன 42 றிலலியன தடாலைர 
க்ை மனி�ன வாழும் சூழல த�ாகுதி �ான வழஙகு 
கின்றது.
 மபரழி்வ சநதித்துள்ை நாடுகளின பட்டிய 
லில அவுஸதிமரலியா, இஸமரல மறறும் த�ன்னா 
பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளும், ஆபத்�ா்ன கட்டத்தில 
இநதியா, ஸதபயின மறறும் தபலஜியம் ஆகிய 
நாடுகளும் உள்ை்ன. பாகிஸ�ான மறறும் ்நஜீரியா 
ஆகிய நாடுகளிலும் இயற்க வைஙகள் மவகமா்ன 
அழிநது வருகின்ற்ன எ்ன அந� அறிக்்கயில மமலும் 
த�ரிவிக்கபபட்டுள்ைது.
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இலக்கு நூறாவது இதழை விரித்துள்ள இந்நேரத்தில் இலக்கின் இலக்கு இழைவால் 
இலக்ழகை அழைத்ல என மீ்ளவும் உரக்கைக் கூவி மகிழ்கின்்றாம். இதறகைாகை இநத நூறு இதழ்கைள வழர 
உழைத்த அழனவழரயும் ஈைத்தாய் உைன் ்ேர்நது நோமும் முத்தமிட்டுப் ்ேருவழகை ககைாளகின்்றாம். 
எஙகைள ் தசியத்தழலழமயின் கதளிவான வழிகைாட்ைலும், மண்ணுக்கைாகைவும் மக்கைளுக்கைாகைவும் தஙகைள 
வாழ்ழவ்ய அர்ப்ேணித்த அத்தழன ஈைத்தமிைர்கைளின்; எதனாலும் அழேக்கை முடியாத உள்ள 
உறுதியும் ஈைத்தமிைர்கைள தஙகைளிழையுள்ள ்வறறுழமகைழ்ள, ்வறுோடுகைழ்ளக் கைழ்ளநது தம்தம் 
நிழலயி்ல்ய ஈை்தே மக்கை்ளாகை இலக்ழகை ்நோக்கிப் ேயணிப்ேதறகைான ஆறறழல என்கறன்றும் 
தநது நிறோர்கைள என்ேது இலக்கு இதழைத் கதாைஙகிய அன்று முதல் இன்று வழரயான எமது மிகை 
உறுதியான நேம்பிக்ழகை. இநத நேம்பிக்ழகை தநத ேலத்துை்ன்ய கைைநத நூறு இதழ்கைளிலும் இலக்கு 
ஈைத்தமிைர்கைழ்ள அவரவர் சிறப்பு நிழலகைழ்ளப் ்ேணியவா்ற கோது நிழலயில் ஈை்தேமக்கை்ளாகை 
இழைநது, ஈைத்தமிைர் உரிழமகைழ்ளப் ோதுகைாத்திடும் இலக்ழகை ்நோக்கி 2009 இல் ‘துப்ோக்கிகைள 
கம்ளனித்துவிட்ை இைத்தில் இருநது  ேனநோயகை ரீதியாகை ஈைத்தமிைர் என்ற ஒரு அணியில் அழமதி 
வழிப் ்ோரட்ைத்ழதத் கதாைருஙகைள என்்ற ேலநிழலகைளிலும் வலியுறுத்தி வநதது. 
 இது்வ என்றும் இலக்கின் தழலயாய ்நோக்கைாகைத் கதாைரும். இலக்கு எல்லா 
ஈைத்தமிைர்கைளினதும், ஈைத்தமிைருைன் இழைநது உறவாடும் உலகைத் தமிைர்கை்ளதும், உலகை 
மக்கை்ளதும் இழைப்புக் கை்ளமாகை்வ என்றும் தன் ேணிழயத் கதாைரும் என்ேழத இவ்விைத்தில் 
மீ்ளவும் உறுதியாகைக் கூறவிரும்புகின்்றாம். எஙகிருநதாலும் எமது மக்கை்்ள எமது கோத்து. எமது 
மக்கைளின் ஒறறுழம ஒன்்ற எம் மக்கைளின் ேலம். அவர்கைளின் சுதநதிர, ேமத்துவ, ே்கைாதரத்துவ 
கேருவாழ்்வ என்றும் எம் இலக்கு.  ஏகனனில் பிரித்தானிய கைாலனித்துவ அரசு ஈைத்தமிைர்கைளின் 
இழறழமழய கேரும்ோன்ழமச் சிஙகை்ளவர்கைளின் இழறழமயுைன் ஒறழறயாட்சிப் ோராளுமன்றத்தில் 
ேகிர்நது வாை ஏறேடுத்திய அரசியல் முழறழமழயப் ேயன்ேடுத்தி  இலஙழகைத் தீவில் 
ஈைத்தமிைர்கைளிழை இைக்கைப்ோட்ழை இல்லாது கேய்யும் ேலவழகையான பிரித்தாளும் தநதிரஙகைழ்ளக் 
ழகையாண்டு அவறறின் வழியாகை்வ ஈைத்தமிைர்கைளின் பிரிக்கைப்ேை முடியாத உரிழமயான அவர்கைளின் 
தன்னாட்சி உரிழமயிழன அைக்கி, அவர்கைளின் கதான்ழமயும் கதாைர்ச்சியுமுள்ள ஈைத்தமிழ்த் 
்தசியத்ழத ஒடுக்கி வரலாறறுக்கு முறேட்ை கைாலம் முதலான அவர்கைளின் தாயகைத்தில் அவர்கைழ்ளப் 
ேழைேலம் மூலம் இனஙகைாைக் கூடிய அச்ேத்திறகு உள்ளாக்கி அடிழமப்ேடுத்தித் தன்னிச்ழேயான 
முழறயில் இனஅழிப்பு, இனத்துழைப்பு, ேண்ோட்டு இனஅழிப்பு என்ேவறழற உலகை நோடுகைளுக்்கைா, 
அழமப்புக்கைளுக்்கைா, உலகை ேட்ைஙகைளுக்்கைா, ஒழுஙகுகைளுக்்கைா வைழமகைளுக்்கைா எவ்வித 
அச்ேமுமின்றி நேைாத்தி ஈைத்தமிைழர ஆண்டு வருகிறது என்ேது கைைநத 72 ஆண்டுகைால வரலாறாகை 
உள்ளது. 
 இதனால் ஈைத்தமிைர்கைளின் ேமுகை கோரு்ளாதார அரசியல் ஆன்மிகை விடுதழல என்ேது 
இநநோன்கு த்ளஙகைளிலும் ஈைத்தமிைர்கைழ்ளக் குழுக்கை்ளாகைவும் தனிநேேர்கை்ளாகைவும் பிரிக்கும் 
அத்தழனழயயும் ஈைத்தமிைர்கைள அறிவார்நத  மீளவாசிப்புக்கு உட்ேடுத்துவதன் மூலம் கைண்ைறிநது 
விலக்குவதன் மூல்ம ோத்தியமாகும். இது்வ ஈைத்தமிைர்கைளின் பிரிக்கைப்ேை முடியாத உரிழமயான 
தன்னாட்சி உரிழமயின் உள்ளகை தன்னாட்சித்தன்ழமழயயும், கவளியகைத் தன்னாட்சித் தன்ழமழயயும் 
நோ்ளாநத வாழ்வு க்கும் வ்ளர்ச்சிக்குமான கைருவிகை்ளாகைப் ேயன்ேடுத்த ஈைத்தமிைர்கைளின்  அரசியல் 
ஆறறழல வலுப்ேடுத்தும். ஈைத்தமிைர்கைளிழை, ேமூகைநிழலயில் ோதி ேமயம் பிர்தேம் என்கிற முத்தரப்ேட்ை 
்மலாண்ழமகைளின் ்வறுோடுகைழ்ளயும் கேண்ைடிழமத்தனத்ழதயும் சீதனக் ககைாடுழமகைழ்ளயும் 
ோல்நிழல ்வறுோடுகைழ்ளயும் விலக்கி, கோரு்ளாதார நிழலயில் உள்ளவர் இல்லாதவர் இழை உள்ள 
இழைகவளிழய வறுழமழயயும் அறியாழமழயயும் உலகைத்தமிைர்கைளின் கைல்விப் ேலத்ழதயும் ேமூகை 
மூலதனத்ழதயும் அவர்கைளுைன் ேகிர்வதன் வழி குழறத்து,  ஆன்மீகைநிழலயில் உண்ழமழய நிழல 
நிறுத்தி வாழ்தல், உள்ளழதத் தன்னலமறற முழறயில் ேகிர்நது நேன்ழமத்தனம் உள்ளவராகை வாழ்தல், 
மறறவர்கைளின் சுதநதிர வாழ்ழவ உறுதிப்ேடுத்தி வாழ்தல் என்ேழவ்ய ஆன்மீகைம் என்ேழத உைர்நது 
வாை உதவி,  அரசியல் நிழலயில் ஈைத்தமிைர்கைளின் தாயகை, ்தசிய, தன்னாட்சி உரிழமகைழ்ள 
அவர்கைள எநநோளும் கதாைர்நது ்ேணி ‘இநத மண் எஙகைளின் கோநத மண்’ என்ற உரிழமயுைன் 
அவர்கைள வாை இயன்றழதச் கேய்த்ல இலக்கின் ்ோக்கு. 
 சுருக்கைமாகைக் கூறுவதானால், ்தேமாகை ஈைத்தமிைழரத் கதாைர்நது நிழலகேறழவக்கை 
்தேஉருவாக்கை (Nation building Process)  முயறசிகைள அவசியம். இநத ்தே உருவாக்கைத்தின் 
கேல்கநேறியாகை (Mode of Direction)  அழனத்து உரிழமகைளும் ோதுகைாக்கைப்ேைல் என்ேது அழமநது 
நிழலமாறறு நீதி உலகை அழமப்புக்கை்ளால் கைாலதாமதமின்றிச்  கேயறேடுத்தப்ேைல்  ்வண்டும். 
என்ே்த இலக்கின் விருப்பு. 
 இவறழறத் தாயகைத்திலும், அழனத்துலகை மட்ைத்திலும் கதளிவாகை எடுத்தியம்பி ஈைமக்கைழ்ள 
ஒன்றிழைப்ேதும், அழனத்துலகை ேட்ைஙகைளுக்கு அழமய அழனத்து நோடுகைழ்ளயும், அழமப்புக்கைழ்ளயும் 
அதீத மனிதாயத் ்தழவகைளுைன் உள்ள நேலிவுறற மக்கை்ளான  ஈைத்தமிைர்கைளுக்கு இத்தழகைய 
சூைலில் ஒரு நோட்டின் இழறழமழய மீறி உதவுதல்; அழனத்துலகை நோடுகைளின் கைைழம என்ற 
அழனத்துலகை மன்றத்தின் மனிதாய கநேறிப்ேடுத்தலுக்கு அழமய ஈைத்தமிைர்கைளின் வ்ளர்ச்சிக்கு 
்நேரடியாகை உதவும்ேடி, உலகைத் தமிழினத்தின் உதவியுைன் ்கைட்ேதும், இலக்கின் கேயறறிட்ைம். 
 உலகில் அழமதிழயயும் மனித உரிழமகைழ்ளயும் ்ோறறும் அழனத்து மக்கைளும், 
அழமப்புக்கைளும், நோடுகைளும், இநத எமது நீண்ை ேயைத்தில் எம்்மாடு இழைநது, ஈைத்தமிைர்கைள 
தமது உரிழமகைழ்ளப் ோதுகைாத்தல் என்னும் இலக்ழகை விழரவில் அழைய உதவுவர் என்ேது இநத 
நூறு இதழ்கைழ்ளயும் கவளியிட்ைதில் நோம் கேறற நேம்பிக்ழகையாகை உள்ளது.

Mrphpah;

என்றும் அணையா இலட்சிய விளக்கு 
ஏற்றம் தநதணதத் திணையும் துலக்கு   
எநநிணலமாறினும் துன்்பம் விலக்கு 

எணையும் உணையும் சைர்க்கும் இலக்கு! 
 

யாதும் ஊரெைப் ்பெவிக்கிடநசதனும் 
யாவருமறிய உரிணமணய முழக்கு! 
தீதும் நன்றும் ரதளிரவைக்்கடநது 

எதுவாயினினும் அணடவாய் இலக்கு! 
 

திணைதிணைரயங்கிலும் திரிநதுகிடநது 
தி்றணம்கள் யாவும் ்பண்றரயை முழக்கு! 

தீெரொருவரின் வழியில் நிமிர்நது 
தீ்ப ஒளியிைால் திணைரயங்கும் விளக்கு! 

 
்பாடு்கள் மா்றலாம், ்பாடல்்கள் மா்றலாம் 
்பாணத்கள்கூடப் ்பயைத்தின் சநாக்கில் 

்பெநதும் விரியலாம்,  
்பெநது கிடக்கும் வான்ச்பால் என்றும் மா்றாதரதான்றுன் 

இலக்ச்க இலக்ர்கை முழக்்கடா முழக்கு! 
 

வாடிக்கிடநத ்பயிர்்கள் துளிர்த்து 
வைநதரமான்ண்ற மண்ணிசல ்பெப்பு!  
சதடித்திரிநத சதைங்்கள் ்கடநது உன் 
சதைம் ்பாெடா வடக்குடன் கிழக்கு! 

 
ஏழு்கடல்்கணளத் தாண்டி நீ நின்றும், உன் உரிணமச் ைத்தம் 

முழக்்கடா முழக்கு! 
எதுவரும்ச்பாதிலும், எழுநதுநிற்பசத 

உன்மாைச் ரைருக்்கடா,சதைம் ரைதுக்கு! 
 

சதடியணலநது, சதம்பியழுது 
உதிெமும், வியர்ணவயும், ்கண்ணீரும்சிநதி,  
ஓடிய திணை்களில் நீ நிர்க்்கதியாகிைாய், 

நீ ஓடியதுச்பாதும்,  
ஓளி(ழி)நததும் ச்பாதும்,  

ச்பாதுமடா ச்பாதும் ர்பால்லாணம நிறுத்து! 
சதடிரயாரு புத்ரதாளிணய உைக்்காய்  

வளர்த்து உைக்குள் நீசய உள்ரளாளி ர்பருக்கு!  
வழியணத அணமத்து வாழவணதச்ரைதுக்கி வல்லவர் நாரமை 
வெலாறு ்பணடத்து வாழும் தமிழைாய் வலிணம துலக்கு! 

 
இலக்கின் ்பயைம் இலட்சியம் ரவல்லட்டும்! 

இணைநத ்கெங்்களாய் இதயங்்கள் 
மலெட்டும்! 

ரதாணலநத நம்்கைவு்கள் துல்லியமா்கட்டும், 
தூய்ணமயாய் ஒருசதைம் துணிசவாடு நிமிெட்டும்!

-கைாநதள-

,yf;F

epide;J jiy rha;f;fpNwhk;
,yf;fpd; ,yf;F Nehf;fpa gazj;jpy; KjyhtJ ,jopypUe;J 

E}whtJ ,jo;tiu Mf;fq;fs;;;> nrt;tpfs;;;> nra;jpfs; 

toq;fpNahu;> Xtpau;fs;> tbtikg;ghsu;fs;> xg;G Nehf;Feu;fs;> 

nkhopngau;g;ghsu;fs;> cyfj;jsnkq;Fk; vLj;Jr; nrd;Nwhu;>  

MNyhridfs; toq;fpNahu;> epjpahjuT je;Njhu;> xUq;fpizg;ghsu;fs; 

vdg; gzpahw;wpa midtiuAk; 

ed;wpNahL epide;J jiy rha;f;fpNwhk;

Mrphpah; jiyaq;fk;
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சீ்னாவிலிருநது உயர 
ம ட் ட த் தூ து க் கு ழு 
ஒனறு கடந� வாரம் 
த க ா ழு ம் பு க் கு 
மமறதகாண்ட திடீர 

விஜயம், இராஜ�நதிர மறறும் அரசியல மட்டத்தில 
ஆச்சரியத்்� ஏறபடுத்திய்மக்குப பலை காரைஙகள் 
உள்ை்ன. ஆச்சரியத்்� ஏறபடுத்திய்மக்கு மமலைாக - 
இலைங்க்யச் சுறறி இடம்தபறும் சரவம�ச வலலைாதிக் 
கப மபாட்டியின பிநதிய நகரவுக்ையும் இந� விஜயம் 
தவளிபபடுத்தியிருக்கின்றது.

 இநதியாவுக் 
கும் சீ்னாவுக் 
கும் இ்ட 
யில உள்ை 
சரச்்சக்குரிய 
ம்லைபபகுதி 
யா்ன லைடாக் 

கில இரு நாடுகளுமம ஆயிரக்கைக்கா்ன துருபபுக்க 
்ைக் குவித்து அந�ப பகுதி ப�ற்றமா்ன நி்லையில 
காைபபடும் ஒரு பின்னணியில�ான இந� விஜயம் 
இடம்தபறறிருக்கின்றது. இலைங்கக்கு வரும் இராஜ 
�நதிரிகள் உட்பட அ்்னவரும் 14 நாள் �னி்மபபடுத் 
�லுக்கு உள்ைாக்கபபட மவண்டும் எனபது கட்டாயமாக் 
கபபட்டுள்ை நி்லையில, சீ்னத் தூதுக்குழு மட்டும் மு�ல 
நாள் இரவு வநது மறுநாள் கா்லை, இலைங்க ஜ்னாதி 
பதி்யயும் பிர�ம்ரயும் சநதித்�து.
 இக்குழுவிறகு சீ்ன கம்யூனிஸட் கட்சியின 
மத்திய அரசியல குழு உறுபபி்னரும் சரவம�ச விவகார 
ஙகளுக்கா்ன பணிபபாைருமா்ன யஙஜி மயச்சி �்லை்ம 
�ாஙகியிருந�ார. சீ்னாவின தவளிவிவகார அ்மச்சரா 
கவும் முன்னர பணியாறறிய இவர, சீ்ன அரசாஙகத்தின 
தவளிவிவகாரக் தகாள்்க வகுபபில தசலவாக்குச் 
தசலுத்�க்கூடிய ஒருவராகவும் கரு�பபடுகின்றார.
 அ�்னால, இவரது இலைங்கக்கா்ன விஜயம் 
மிகவும் முக்கியமா்னது. அதுவும் 26 உறுபபி்னரக்ைக் 
தகாண்ட உயர குழு ஒனறுக்குத் �்லை்ம�ாஙகி இவர 
வநதிருந�்ம இந� விஜயத்தின முக்கியத்துவத்்� 
மமலும் அதிகரித்திருந�து.

சீனாவுக்கு முக்கியத்துவம்
 ‘மகாவிட் 19’ உலைகைாவிய த�ாறறின பின்னர 
அறிமுக மா்ன இரண்டு தசாறத்றாடரகள் இராஜ�நதிர 
ந்டமு்்றகளில முக்கியத்துவம் தபறுகின்ற்ன. air 
bubbles, travel bubble எனப்ன �ான அ்வ. தகாமரா்னா  
த�ாறறு எமது வாழ்க்்க மு்்றயில தபருமைவு மாற்ற 
ஙக்ை ஏறபடுத்தியிருக்கின்றது. ஒரு நாட்டிலிருநது 
இனத்னாரு நாட்டுக்குச் தசலலும்மபாது, இராஜ�நதிரி 
கள்கூட கட்டாய �னி்மபபடுத்�லுக்குள்ைாகி்றாரகள்.
 ஆ்னால, நம்பிக்்கயின அடிபப்டயில 
தகாமரா்னா கட்டுபபடுத்�பபட்டுள்ை�ாகக் கரு�ப 
படும் ஒரு நாட்டிலிருநது மறத்றாரு நாட்டுக்குச் தசல 
பவர அவவா்றா்ன கட்டுபபாடுகளுக்கு உட்படுத்�ப 
படாமல தசலவ�றகா்ன ஏறபாடு�ான air bubbles 
அலலைது travel bubble எ்னச் தசாலலைபபடுகின்றது. இ�ற 
கா்ன உரியா்ன �மிழ்ச் தசால எதுவும் இதுவ்ரயில 
ந்டமு்்றயில வரவில்லை எனப�ால, ஆஙகிலைச் 
தசாறக்ைமய இஙகு பயனபடுத்துகினம்றாம். �ற 
மபாது சீ்ன உயர மட்டக் குழு இலைங்க வந�தும் இவ 
வா்றா்ன ஒரு ஏறபாட்டில �ான.
 புதுடிலலிக்குச் தசனறு திரும்பிவரும் இலைங 

்கக்கா்ன இநதியத் தூதுவர ஒவவாரு �ட்வயும் 
14 நாள் �னி்மபபடுத்�லில இருந� பின்னர �ான 
சநதிபபுக்க்ை மமறதகாள்கின்றார. இலைங்கக்கு புதி 
�ாக வரும் இராஜ�நதிரிகள் அ்்னவருமம இவவா்றா்ன 
ந்டமு்்ற்யப பினபறறும் பின்னணியில, சீ்னத் 
தூதுக்குழுவின 26 மபர மட்டும் இந�த் திட்டத்தில 
இ்ைத்துக்தகாள்ைபபட்டது சீ்னாவுக்கு இலைங்க 
தகாடுத்திருந� முக்கியத்துவத்்� தவளிபபடுத்தியது.
 இலைங்கயில யுத்�த்துக்குப பின்னரா்ன மீள் 
நிரமாை நடவடிக்்களில இநதியாவும் சீ்னாவும் 
ஒன்்றதயானறு மபாட்டியிட்டுக்தகாண்டு இ்றஙகியி 
ருந�்�மய காைமுடிந�து. இபமபாட்டியில சீ்னா 
பிரமாண்டமா்ன கட்டுமா்னஙகளு க்கா்ன அனுமதி்யப 
தபறறிருந�ம�ாடு, இலைங்கயின வ்ரபடத்்�மய 
மாறறிய்மக்கக் கூடிய வ்கயில தகாழும்பு து்்ற 
முகநகர அபிவிருத்தித் திட்டத்்�யும், மத்�ை விமா்ன 
நி்லைய நிரமாைத்்�யும் �்னது பிடிக்குள் தகாண்டு 
வநதிருந�து.

கடன்பாறி இராஜதந்திரம்
 

உலைகில யுத்�ம், தபாருைா�ார, அரசியல தநருக்கடி 
கைால பாதிபபுற்ற நாடுகளுக்கு தபருமைவு கடன 
வசதிக்ை வழஙகி, பின்னர அநநாடுகள் கடனக்ை 
திரும்பச் தசலுத்�ா� நி்லையில, அவற்்ற �்னது 
கட்டுபபாடினகீழ் ்வத்திருபபம� சீ்னாவின கபட 
த்�்னமா்ன இராஜ�நதிரமாகும். இலைங ்கக்கும் 
த�ாடரநதும் கடனக்ையும், நிதி உ�விக்ை யும் 
அள்ளி வழஙகும் சீ்னா, இலைங்க்யத் �னனு்டய 
கட்டுபபாட்டுக்குள் ்வத்திருபப�றகா்ன உபாயங 
க்ையும் தவறறிகரமாக முனத்னடுக்கின்றது.
 த�னசீ்னக் கடல உட்பட த�ன்னாசியப 
பிராநதியத்தில �்னது ஆளு்ம்ய நி்லைநாட்ட சீ்னா 
திட்டஙக்ை வழிவகுத்துள்ை நி்லையில, இலைங்க 
யின தகாழும்பு து்்றமுக நகர அபிவிருத்தி திட்ட 
மும் அ�ன விரிவாக்க தசயறபாடுகளின ஓர அஙகமா 
கமவ கரு�முடியும். தகாழும்பு து்்றமுக அபிவிருத்தி 
�றமபாது அ�ன இறுதிக்கட்டத்்� தநருஙகி வருகி 
ன்றது. பலை பிலலியன தடாலைரக்ை சீ்னா இ�றதக்ன 
ஒதுக்கியுள்ைது. இலைங்க்யப தபாறுத்�வ்ரயில 
அ�னு்டய எதிரகாலை தபாருைா�ார வைரச்சிக்கு 
இ�்்னப பிர�ா்னமா்ன�ாகக் கருதுகி ன்றது.
 அ�்னால, சீ்னாவுக்கு அதிகைவு வாயபபுக் 
க்ைக் தகாடுத்திருக்கின்றது. அம்பாநம�ாட்்ட து்்ற 
முக அபிவிருத்தி, தகாழும்பு து்்றமுக நகரத் திட்டம் 
எனப்ன தவறுமம்ன தபாருைா�ாரத்துடன மட்டும் 
சம்பந�பபட்ட�லலை. மகநதிர ரீதியாகவும் முக்கிய 
மா்னது. அந� நி்லையில, சீ்ன நிறுவ்னஙகள் சிலைவற 
றுக்கா்ன �்ட்ய அதமரிக்கா விதித்�து. தகாழும்பு 
து்்றமுக நகரத் திட்டத்்�யும் இலைக்காக ்வத்��ா 
கமவ அந�த் �்ட கரு�பபட்டது. ஆ்னால, சீ்னாவின 
திட்டஙக்ை அது தபருமைவுக்குப பாதிக்கவில்லை.

சீனாவின புதிய உபாயம்
  இலைங்க வந� சீ்னக்குழு இலைங்க 
�்னது வலலைரசுப மபாட்டிக்கு து்ை நிறப�றகு 
பிரதி உபகாரமாக இலைங்கத் �மிழர பிரச்சி்்ன 
த�ாடரபாக சரவம�ச அரஙகிலும், ஐ.நா மனி� உரி 
்மப மபர்வயிலும் இலைங்கக்கு உ�வத் �யாராக 

இருபப�ாக அறிவித்திருந�து. சீ்னக் குழுவின �்லை 
வர  யஙஜி மயச்சி, ஜ்னாதிபதி மகாட்டாபய ராஜபக்ஷ 
்வச் சநதித்� மபாது இந� வாக்குறுதி்ய வழஙகியிரு 
க்கின்றார.
 மாரச் மா�த்தில தஜனீவாவில கடு்மயா்ன 
தநருக்கடி ஒன்்ற இலைங்க சநதிக்கப மபாகின்றது.  
இலைங்கக்கு எதிரா்ன பிமரர்ைக்கு வழஙகபபட்ட 
இரண்டு வருடகாலை அவகாசம் முடிவுக்கு வருவ�ால 
அடுத்��ாக என்ன தசயவது எனப்�யிட்டு மமறகு 
நாடுகள் சிநதிக்கும் �ருைம் இது. இந� மவ்ையில, 
சீ்னாவின ஆ�ரவு இலைங்கக்குத் ம�்வபபடும். அ�ற 
கா்ன வாக்குறுதி கடந� வாரம் தப்றபபட்டு விட்டது.
 அம�மவ்ையில, இலைங்கயின ஆ�ர்வ 
சீ்னா மவண்டிநிறப�றகு மறத்றாரு காரைமும் உள்ைது. 
இநதியா்வ அண்டிய நாடாக இலைங்க இருபப�ால 
�றமபா்�ய லைடாக் நிலைவரம் தபரும் யுத்�மாக தவடி 
க்கும் பட்சத்தில, இலைங்கயின மத்�ை விமா்ன நி்லை 
யம் உட்பட இலைங்கயில �்னக்கு ம�்வயா்ன வைங 
க்ை சீ்னா தபரிதும் பயனபடுத்துதமனம்ற கரு� 
முடியும். சீ்னா உயர மட்டக்குழுவின விஜயத்தின பின்ன 
ணியில இதுவும் இருக்கலைாம் எனம்ற இராஜ�நதிர 
வட்டாரஙகள் கருதுகின்ற்ன.

அ்ெரிக்காவின அதிரடி
 இலைங்க்ய ்மயபபடுத்தி சீ்னா முனத்ன 
டுத்திருக்கும் இராஜ�நதிர நகரவுகள் இநதியாவுக்குத் 
�ான உட்னடி அச்சுறுத்�லைாக உள்ைது ஆ்னால, இவ 
விடயத்தில இநதியா தமௌ்னமாக இரு க்கின்றது. 
ஆ்னால, நி்லை்மக்ை உனனிபபாக அவ�ானிக் 
கின்றது. பதிலைாக, அதமரிக்கா�ான இ�றகு பதில 
தகாடுத்துக் தகாண்டிருக்கின்றது. குறிபபாக அதமரிக்கா 
வுடன இலைங்க தசயது தகாள்ளும் எ்ன எதிரபாரக் 
கபபட்ட எம்.சி.சி. உடனபடிக்்க மகள்விக்குள்ைாக்கப 
பட்டிருபபதும் அதமரிக்காவின சீற்றத்துக்குக் காரைம்.
 “எம்.சி.சி உடனபடிக்்க இவவைவு தூரம் 
அரசியல மயமாக்கபபட்ட்ம தவட்கக்மகடா்ன விட 
யம்” எ்ன இலைங்கக்கா்ன அதமரிக்க தூதுவர அ்லை்னா 
பி. தடபபிளிட்ஸ த�ரிவித்திருந�ார. “இலைங்கயின 
மவண்டுமகா்ை த�ாடரநம� அதமரிக்கா எம்.சி.சி 
உ�வித் திட்டத்்� இலைங்கக்கு வழஙக முனவந�து 
எ்ன த�ரிவித்துள்ை தூதுவர, வறு்ம்ய ஒழிபபதும் 

mfpyd;

mnkupf;fh> ,e;jpahTf;F mjpu;r;rpiaf; nfhLj;j

   ்தாடர்ச்சி 20ஆம் பக்கம்
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ரதால்புவியில் நாமாண்ட வெலாறு மீண்ரடழுதி
வல்லாண்ணமத் தி்றத்திரைாடு அதிவிசவ்க நுண்மதியால்
்பல்நாட்டு வல்லெைார் உள்ளத்ணத ஊடுருவி
ைல்லணடயாய் சிங்்களத்ணதத் துணளத்ரதடுத்த 
சவநதரைங்ச்க!

்கர்மவீென், திடசித்தன், ்களங்்கமில்லாத் தூயரநஞைன்
தநணத ரைல்வா முன்ரமாழிநத தமிழ ஈழம் உருவாக்கி
தர்மரநறி தழுவியவர் நாற்பணட்கள் அெைணமக்்க
அதர்மத்ணத சவெறுத்து இைம்்காத்த ரைம்மரலங்ச்க!

்பதிரைட்டு வயதினிசல விடுதணலயின் ்கைல்மூண்டு
்கதியறறுத் தடுமாறித் தவித்ததமிழ மக்்கள்துயர்
்பதியத்தன் னுள்ளத்தில் ்பண்கரயாடுக்கும் ஆசவைம்
ர்காதித்ரதழும்்பத் சதைத்ணதக் ண்கக்ர்கடுத்த 
சவநதரைங்ச்க!

்பாைமிகு உ்றவு்கசள, தமிழீழத் தணலவர்்கசள
நன்்றா்கச் சிநதியுங்்கள் சிநதித்துச் 
ரையரலடுங்்கள்
குருதியினில் நணட்பயின்று ரநருப்்பாறண்ற 
ஊடுருவி
்பண்கவர்தளம் த்கர்த்தழித்து மண்மீட்டுக் 
்காத்தவர்்கள்
தமிழன்ணை ஈன்ர்றடுத்த தவப்புதல்வர் 
புதல்வியர்்கள்

விண்ணுண்றயும் மாவீெர் ்கைவு்கணள 
நாம் சுமப்ச்பாம்
ைர்வசதை நாடு்களின் ைதியால்நாம் 
அழிநதாலும்
துவளாது நாரமான்்றாய்த் தணலம்கனின் உறுதியுடன்
ைாத்வீ்கப் ச்பார்ரதாடுத்து அடிணமவிலங் குணடத்ரதறிசவாம்

ைநததியின் நலனுக்்காய் எழுச்சிக்்காய் சிநதியுங்்கள்
தணலவைங்்காத் தமிழைவன் தமிழிைத்தின் ரதய்வம்கன்
அஞைாத ரநஞைைவன், அடக்கியாண்ட சிங்்களத்து
இைவாத ரநஞைத்துச் ைண்டாளர் ்பாத்கங்்கள்
்கணளநரதங்்கள் இைம்்காத்த வீெத்ணத ம்றப்பீசொ

இொணுவத்ணத ரவளிசயறறி உ்றவு்கணளக் குடியமர்த்தத்
தாமதிக்கும் ்காலரமல்லாம் இைமழியும் ்காலமன்ச்றா
தாய்கத்தில் சிங்்களவர் குடிசயற்றம் ரதாடர்ண்கயிசல
எங்்கள்மண் முற்றா்கக் ்க்பளீ்கெம் ரைய்ண்கயிசல
எதிர்த்ரதாருச்பார் முன்ரைடுக்்கத் திெண்ரடழுவீர் உ்றவு்கசள

்கர்ப்்பத்துச் சிசுக்்கரளாடு ்கருத்தரித்த ர்பண்்கரளாடு
ண்கக்குழநணத அன்ணையசொ டிணளஞர்்கள் யுவதி்கள்
வளர்நதவர்்கள் வசயாதி்பர்்கள் வயதுசவறு்பாடின்றி
முள்ளிவாய்க்்கால் ்பலிக்்களத்தில் குண்டு்களால் 

ர்கால்லப்்பட்ட
ர்காடூெங்்களுக் ச்கார்தீர்வு ர்பறுவதறகுத் 
திெண்ரடழுசவாம்

நீண்ட்காலம் சிண்ற்களிசல வாடுகின்்ற 
இணளஞர்்கணள
மாண்டழியும் முன்ைதா்க மீட்ரடடுக்கும்; 
துணிச்ைலுடன்
வீெம்மிக்்க இணளஞர்்கசள, தணலவர்்கசள 

திெண்ரடழுநது
அகிம்ணைவழிப் ச்பாொடி அடிணமவிலங் 
குணடத்ரதறிசவாம்

சுயநலத்தின் சவெறுத்து பிரிவிணைக்கு 
இடங்ர்காடாது
ஒன்று்பட்டுக் ்கெமிணைத்து மனிதசநயம் வளர்த்ரதடுத்து
மசைாதிடத்தில் தளொது மாற்றான்ச்பச்சில் மயங்கிடாது
இைமாை உைர்சவாடு தன்ைாட்சி ரவன்ர்றடுப்ச்பாம்.

,dkhd czu;NthL 

jd;dhl;rp ntd;nwLg;Nghk;

khuPrd;

முள்ளி வாய்க்்காரலம் முடிவல்ல அறிநதிடு
்பள்ளிர்காள்ள இது ்படியல்ல புரிநதிடு
எள்ளி நண்கப்ச்பாணெ பு்றநதள்ளி நடநதிடு
துள்ளி எழுநதுசம தணட்கணளக் ்கடநதிடு 

ரவண்ணை திெண்டுசம தாழியில் 
வரும்்கைம்
்கண்ணை மூடிசய ்கெமணத விடுவசதா?
மண்ணை ்காத்திட மடிநதவர் ைநததி
திண்ணை குநதிசய திைங்்கணளப் 
ச்பாக்குசமா?

விழுநது எழுநதிடா மழணலயும் உள்ளசதா?
உயர்வு தாழவிலா ைாணலயும் ரைல்லுசமா?
அணல்கள் ஓய்நதசதார் ஆழியும் உள்ளசதா?
விணல்கள் இன்றிசய விடுதணல 

ரவல்லுசமா?
எநதக் ண்கயது உணடநதிடும் ச்பாதிலும்
நம்பிக் ண்கயது வாழவிணைத் தாங்கிடும்
தும்பிக் ண்க-்பலம் ச்பறுறு யாணையும்
நம்பிக்ண்க ர்கடில் அடிணமசய ஆகிடும்

ர்பான்ணைப் புடமிடின் மின்னிடும்சமலுமாய்
மூங்கில் சுடப்்படின் இணைத்திடும் ்காைமாய்
மண்ணுள் புணதநதபின் முணளவிடும் 
வித்ரதை
உன்ணை நீயுைர் உயர்விணைக் ்காணுவாய்

இலக்கு மாறிடா தியங்கிட சவண்டுசம
்கலக்்கம் இன்றிசய நணடயிடு நீண்டுசம
்பலத்ணத வளர்த்துசம ்ப்றநதிடு மீண்டுசம
நிலத்ணத வாழணவ நீயணத ஆண்டுசம!

cd;id ePAzu; cau;tpidf; fhZtha;
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சிறீலைஙகா அரசுக்கு �ாம் இரண்டு கடறப்டக் 
கபபலக்ை வழஙகிய�ாகவும், அதில எஸ.

எல.என கஜபாகு என்ற கபபமலை கடறப்டயிடம் 
உள்ை கபபலகளில தபரியது எ்னவும், அ�்்ன�ான 
அண்்மயில எம்.வி.டயமனட் கபபலில ஏறபட்ட 
தீ்ய அ்ைபப�றகு சிறீலைஙகா அரசு பயனபடுத்தியது. 
ஆ்னால அதமரிக்கா்வ பு்றக்கணித்து சிறீலைஙகா சீ்னா 
வுடன நலலு்றவுக்ை மபணுவ�ாகவும், அதமரிக்கா 
வின மிமலைனியம் உடனபாட்்ட அரசியலமயபபடுத்தி 
சிறீலைஙகா அரசு �ம்்ம மகவலைபபடுத்தியுள்ை�ாகவும் 
சிறீலைஙகாவிறகா்ன அதமரிக்கத் தூதுவர அ்லை்னா 
த�பலிஸ கடந� வாரம் த�ரிவித்துள்ை கருத்துக்கள் 
ஆழமா்ன்வ.
 
 

இந� கருத்துக்க்ை பாரக்கும் மபாது, சீ்னா, ரஸயா, 
ஈரான மபான்ற நாடுக்ை மிரட்டும் அதமரிக்கா ஏன 
சிறீலைஙகாவிடம் மட்டும் தமன மபாக்்க க்டப 
பிடித்து மன்றாடுகின்றது என்ற மகள்வி ஏறபடலைாம். 
அ�றகா்ன ஒற்்றச் தசால இநதியா �ான. இநதிய்வ 
மீறி சிறீலைஙகாவின உள்விவகாரஙகளில �்லையிடுவ 
�றகு அதமரிக்கா �யக்கம் காட்டி நிறகின்றது. அதுமவ 
சிறீலைஙகாவுக்கு சா�கமா்னதும் கூட.
 �மிழீழ விடு�்லைபபுலிக்ை அழிபப�றகு 
இநதியா 1987களில மு்்னநது ம�ாலவி கண்ட பின்னர, 
இநதியாவும், மமறகுலைகமும் இ்ைநது ஒபபமரசன 
தபக்கன என்ற நடவடிக்்க மூலைம் அவரக்ை அழித் 
��றகா்ன காரைம் என்ன? 
 அனறு அவரகள் மமறதகாண்ட நடவடிக்்க 
கைால �மிழ் இ்னத்தின விடு�்லைபமபார பாரிய 
பின்ன்ட்வச் சநதித்� மபாதும், அ�்்ன மமற 
தகாண்டவரகள் தபறறுக்தகாண்ட நன்ம என்ன 
எனறு சிநதித்�ால, நாம் எமக்கா்ன வழி்ய கண்டறிய 
முடியும்.
 அதமரிக்காவில இடம்தபறும் அரச �்லைவர 
ம�ர�லில டி்றம்ப தவறறியீட்டி்னாலும், ்படன 
தவறறியீட்டி்னாலும் அவரகளின தவளிவிவகாரக் 
தகாள்்ககளில அதிகம் மாற்றம் ஏறபடப மபாவ 
தில்லை. மமறகுலைகமாக இருந�ா லும் சரி இநதியாவாக 
இருந�ாலும் சரி அவரகளுக்கு ஒரு இ்னத்திடம் இருநது 
அரசியல, தபாருைா�ார மறறும் பூமகாை ஆதிக்க நலைன 
சார நன்ம கிட்டும் மபாம� அந� இ்னத்தின ம�்வ 
க்ை கண்டறிநது உ�விக்ை மமறதகாள்வாரகள்.
 அ�ாவது விடு�்லைக்காக மபாராடும் ஒரு 
இ்னம் �்னக்கா்ன உரி்மக்ை தப்றமவண்டும் என்றால 
அந� இ்னம் பிராநதிய அலலைது உலைக வலலைரசுகளின 
அரசியல, தபாருை�ார மறறும் அறிவுசார து்்றகளில 
அதிக அதிக்கத்்� தகாண்ட�ாக இருக்க மவண்டும். 
இல்லைமயல அந� இ்னம் யாருக்கு எதிராக மபாராடு 
கின்றம�ா அந� நாடு அலலைது இ்னம் பிராநதிய அலலைது 
உலைக வலலைரசு நாடுகளுக்கு அச்சுறுத்�ல �ரும் நாடுகளு 
டன இ்ைநது அச்சுறுத்�லைாக மா்றமவண்டும். இது 
�ான இன்்றய உலைக ஒழுஙகு.
 பலை நாடுகளில அகதிகைாக வாழ்நது �ம்்ம 

வைரத்துக் தகாண்ட பின்னர �மக்கா்ன ஒரு நாட்்ட 
உருவாக்கிய இஸமரலின உருவாக்கம் எனபது இதில 
மு�லைாவது வ்க. 6 மிலலியன யூ� மக்கள் இஸமர 
லில வாழும்மபாதும், 12 மிலலியன யூ� மக்கள் அதமரி 
க்காவில வாழ்கின்ற்னர. அதமரிக்காவின தபாருைா�ார, 
அறிவியல மறறும் அரசியலில ஆதிக்கம் தசலுத்தும் 
�்க்மயில அவரகள் உள்ை்னர. அணுகுண்டின ஆக்கத் 
திறகுரிய தகாள்்க்ய நிறுவியவரா்ன ஐனஸரினும் 
ஒரு யூ� இ்னத்�வர �ான.

 ரஸயாவுக்கு ஆ�ரவா்ன நாடா்ன யூமகாஸலைா 
வாக்கியாவிறகு எதிராக மபாராடிய தகாமசாமவா, 
தமானமராநீக்கிமரா மபான்ற நாடுகள் சு�நதிர நாடாக 
மலைரவ�றகா்ன வழிக்ை ஏறபடுத்தியது அவரகளின 
எதிரி உலைக வலலைரசின எதிரியுடன ்கமகாரத்�து �ான. 
இது இரண்டாவது வ்க.
 அ�ாவது �றமபா்�ய உலைக ஒழுஙகில நன்ம 
ஒன்்ற வழஙகுவ�ன ஊடாகத் �ான உலைகின ஆ�ர்வ 
தப்றமுடியும் என்ற நி்லை ஒனறு ம�ாற்றம் தபறறுள்ைது. 
�்னது பிராநதியத்தின பாதுகாப்ப உறுதிபபடுத்� �ான 
1980களில இநதியா �மிழீழ மபாராளிகளுக்கு ஆயு�ம் 
வழங கியது. அ�ன பின்னர இலைங்க - இநதிய ஒபபந 
�த்தின மூலைம் அ�்்ன எட்டும் மபாது கண்து்டபபாக 
13ஆவது திருத்�ச்சட்டத்்� தகாண்டு வந�துடன, 
மபாராளிக்ையும் அழிக்க முறபட்டு நின்றது.
 

ஆ்னால அன்்றய நி்லைக்கும் �றமபா்�ய பூமகாை 
பிராநதிய தநருக்கடிக்கும் அதிக மவறுபாடுகள் உண்டு. 
உலைகின எரிதபாருள் ம�்வயின மூனறில இரண்்ட 
யும், வரத்�க விநிமயாகஙகளில 50 விகி�த்்�யும் 
சுமநது தசலலும் 60,000 கபபலகள் வருடம்ம�ாறும் 
த�னனிலைங்க்ய கடநம� இநதுசமுத்திரம் ஊடாக 
பயணிக்கின்ற்ன. ஆ்னால அ�ன ்மயபபுள்ளியா்ன 
அம்பாநம�ாட்்டயில 99 வருட ஒபபந�த்தில தபறறுக் 
தகாண்ட சீ்னாவின து்்றமுகம் உள்ைது. சீ்னாவின 
தபாருைா�ாரத்்� �க்க்வபப�றகு இந� வழஙகல 
பா்� முக்கியமா ்னது.
 இ�்்ன முறியடிபப�றகாக இநதியா உருவா 
க்க மு்்னந� மசதுசமுத்திரத் திட்டமும் ம�ாலவி்ய 
கண்ட�ால, சீ்னாவின தபாருைா�ார வைரச்சி்ய 
�டுக்க முடியா� நி்லையில இநதியா உள்ைது. ஆ்னால 
அதமரிக்காவின எதிரபபுக்க்ையும் மீறி 2.5 றிலலியன 
தடாலைரகள் தபறுமதியா்ன எரிதபாருள் வைஙக்ைக் 
தகாண்டதும், உலைகின அதிகைவு மீனவைஙக்ைக் 
தகாண்டதுமா்ன த�னசீ்னக் கட்லையும் ்கபபறறி 
யுள்ைது சீ்னா.
 அதமரிக்காவின 480 மிலலியன தடாலைர 
மிமலைனியம் சலைஞ்ச் உடனபாட்்ட அரசியலமயப 

படுத்தி �்டக்ை ஏறபடுத்திய சிறீலைஙகா அரசு 
அம� அைவு நிதி்ய �றமபாது சீ்னாவிடம் இருநது 
தபறறுக்தகாண்டுள்ைது. அது மட்டுமலலைாது பலை 
உடனபாடுகளில ்கதயாபபமிடுவ�றகாக சிறீலைஙகா 
அதிபர மகாத்�பாயா ராஜபக்சா டிசம்பர மா�ம் சீ்னா 
வுக்கு தசலலைவுள்ைார. 
 இந� நி்லையில �ான அதமரிக்கா �்னது 
நடவடிக்்க்ை தீவிரபபடுத்தியுள்ைது. உயரமட்ட 

சீ்ன அதிகாரிகளின பயைத்்�த் த�ாடரநது சிறீலைஙகா 
வுக்கு அவசர பயைம் ஒன்்ற அதமரிக்காவின 
தவளிவிவகாரச் தசயலைாைர ்மக் தபாம்பிமயா மமற 
தகாள்ைவுள்ைதுடன, சீ்னாவுக்கு எதிராக அதமரிக்கா, 
யபபான, அவுஸதிமரலியா மறறும் இநதியா ஆகிய நாடு 
கள் மமறதகாள்ைவுள்ை பாதுகாபபு நடவடிக்்க உடன 
பாட்டில ்கதயாபபமிடுவ�றகாக அதமரிக்காவின 
பாதுகாபபுச் தசயலைாைர மாரச் எஸபர இந� மா�ம் 
இநதியா வரவுள்ை�ாக த�ரிவிக்கபபடுகின்றது.
 இந� சம்பவஙக்ை உனனிபபாக அவ�ானித் 
�ால ஒனறு புரியும், சீ்னாவிறகு எதிரா்ன தசயற பாடுக்ை 
அதமரிக்கா அதிகரிக்கும் மபாது அது சிறீலைஙகாவின 
அரசியலில அதிக �ாக்கத்்� ஏறபடுத்தும், 1987களில 
அதமரிக்காவுக்கு எதிராக சிறீலைஙகா்வ ்கயாண்ட 
இநதியா, �றமபாது அதமரிக்காவுடன இ்ைநது 
தசயறபட மவண்டிய நி்லை உருவாகியிருந�ாலும், 
நீண்ட காலைபமபாக்கில அது இநதியா்வயும் பாதிக்கும் 
எனப்� இநதியா நனகு அறியும். எ்னமவ �ான அதமரி 
க்காவின உடனபாடுக்ை சிறீலைஙகா தசயறபடுத்து 
வ்� இநதியா தவளிபப்டயாக ஆ�ரிக்கவில்லை.
 �றமபா்�ய இந� உலைக ஒழுஙகில �மது 
விடு�்லைக்காக மபாராடும் இ்னஙகளுக்கு முனனுள்ை 
இரண்டு த�ரிவுகளில நாம் எவவாறு தசயறபடப 
மபாகினம்றாம் எனபம� இஙகு முன ்வக்கபபடும் 
மகள்வி. 
 சீ்னாவின பக்கம் சிறீலைஙகா தசலவது என்ற 
இரண்டாவது உத்தி எனபது சிறீலைஙகா சாரந�து. 
ஆ்னால புலைம்தபயர �மிழ் இ்னம் அவரகள் வாழும் 
நாடுகளில உள்ை அரசியல, அறிவியல மறறும் தபாரு 
ைா�ார நலைனகளில பஙகுதகாள்வதுடன, உலைகம் 
எஙகும் உள்ை �மிழ் மக்கள் �மக்கு இ்டயிலைா்ன 
ஒரு வ்லைய்மப்ப உருவாக்கி தசயறபடுமவாமாக 
இருந�ால எம்்மயும், எமது மகாரிக்்கக்ையும் பு்றக் 
கணிக்க முடியா� ஒரு சூழ்லை உலைக மறறும் பிராநதிய 
வலலைரசுகளிடம் நாம் உருவாக்க முடியும்.

,e;J rKj;jpug; gpuhe;jpa G+Nfhs neUf;fbapy; 

jkpo; kf;fspd; tfpghfk;

Nty;]; ,y; ,Ue;J mU];

fl;Liu

jhafj;jsk;
,jo;
100



07
mf;Nlhgu; 18> 2020

thuhe;j kpd;dpjo;;

�மிழ் ம�சிய மபாராட்டத்தில இழபபுகள் எனபது 
எண்ணிலைடஙகாது. கடந� 35வருட காலைத்தில 

நாஙகள் தபறறுக்தகாண்ட்�விட இழந�து அதிகம். 
வடகிழக்கு இந� இழபபுகளில இருநது மீள்வ�றகா்ன 
வழிவ்ககள் இனறி இனறும் �டுமாறி வருவ்� 
நாஙகள் உைர முடிகின்றது.
 இந� இழபபுகளில அதிகமா்ன இழபபுக்ை 
கிழக்கு மாகாைம் எதிரதகாண்டிருந�து. கிழக்கு 
மாகாைத்தி்்னப தபாறுத்�வ்ரயில, முஸலிம்கள், 
சிஙகைவரகளி்னால முனத்னடுக்கபபட்ட இ்ன ஒடுக்கு 
மு்்றயிலும் �மிழரகள் பலை இழபபுக்ை எதிர 
தகாண்ட்னர.
  கிழக்கு மாகாைம் எனபது, �மிழர 
களின பாரம்பரிய பிரம�சம். இனறு இலைங்கயில 
ஆதிக்குடிகைாக �மிழரகள் வாழ்ந�ாரகள் எனப்� 
உறுதிபபடுத்துவ�றகா்ன பலை ஆ�ாரஙகள் தவளிபபட்டு 
வருகின்ற்ன. கிழக்கு மாகாைம் முறறுமுழு�ாக �மிழர 
களின ஆளு்கக்குள் இருந� மாகாைமாக இருந� 
மபாதும், இனறு �மிழரகளின இருபபு மகள்விக்குறி 
யா்ன மாகாைமாக இருநது வருகின்றது.
 இவவா்றா்ன நி்லையில �மிழரகளின பாரம் 
பரிய பூமியா்ன கிழக்கு மாகாைத்தி்்ன நனகு திட்ட 
மிட்ட வ்கயில காலைஙகாலைமாக அபகரிபப�றகு 
சிஙகை, முஸலிம்கள் எ�றகாக இவவைவு ஆரவம் 
காட்டுகின்றாரகள் எனப்� �மிழரகள் சரியாக கவனிக் 
கத் �வறி விட்ட்னர எனபம� உண்்மயாகும். இ�ன 
காரைமாகமவ இனறு �மிழர நிலைஙகளின தபரும் 
பகுதிகள் அபகரிக்கபபட்டு விட்ட்ன. இதுவ்ரக்கும் 
�மிழரகள் �ஙகைது பகுதிக்ை பாதுகாபப�றகா்ன 
எந�வி� நடவடிக்்கக்ையும் முனத்னடுக்கவில்லை.
 இந� அபகரிபபுகள் எ�றகாக முனத்னடுக்கப 
பட்ட்ன, அவறறி்்ன �டுபப�றகாக நாஙகள் என்ன 
நடவடிக்்ககள் முனத்னடுத்ம�ாம் எனப்� பாரக்க 
மவண்டிய கட்டாயம் இருக்கின ்றது. 
கிழக்கு மாகாைம் எனபது கடலவைம் ஒரு பகுதி 
யாகவும், நீரவைஙகள் தகாண்ட குைஙக்ை ஒரு பகுதி 
யாகவும்; நிலைஙகள், காடுகள் எ்ன அ்்னத்து வைஙக 
்ைக் தகாண்ட பகுதியாகவும் காைபபடுகின்றது.
 
 
 

 

இ�ன காரைமாகமவ கிழக்கு மாகாைத் தில �மிழரகள் 
வைமிக்க ஆட்சி்ய நடாத்�க் கூடிய�ாகயிருந�து. 
அ�ன காரைமாகமவ கிழக்கு மாகாைத்தில உள்ை 
வைஙக்ை கண்டி்ய ஆட்சி தசய� பலை மன்னரகள் 
�ஙகைது ஆளு்கக்குள் தகாண்டு வந�்னர. அ�ன 
பின்னர இந� நாட்டுக்கு வந� தவள்்ைக்காரரகளும் 
கிழக்கி்்ன �ஙகைது ஆளு்கக்குள் தகாண்டுவநது, 
ஆட்சி தசயதுள்ை்னர.
 இத்�்்ன வைஙகள் தகாண்ட கிழக்கு மாகாை 
த்தின எஞ்சியுள்ை �மிழரகளின நிலைஙக்ையும் �மிழர 
கள் பாதுகாக்க �வறி்னால, எதிரகாலைத்தில �மிழரகள் 

அ்டயாைமிழந� நி்லையில தசலவது மட்டுமனறி 
எதிரகாலை சமூகம் தவறும் அ்டயாைத்தி்்ன த�ா்லை 
த்� வறு்மயில உள்ை சமூகமாக மாறும் நி்லையும் 
உருவாகும்.
 இனறு கிழக்கு மாகாைத்தில �மிழரகள் 
அதிகமாகவுள்ை பகுதியாக மட்டக்கைபபு மாவட்டம் 
மட்டுமம காைபபடுகின்றது. திருமகாைம்லை மறறும் 
அம்பா்்ற மாவட்டஙகளில வைமிக்க காணிகள், வை 
மிக்க பகுதிகள் சிஙகை-முஸ லிம்களி்னால அபகரிக்கப 
பட்டு விட்ட்ன. இனறு ஓரு சிலை ஆலையஙகளுக்கு மன்னர 
களி்னால பட்டயம் வழஙகபபட்ட காணிகமை மீ�மாக 
வுள்ை்ன. �மிழரகளின இருபபாக இருந� காணிகள் 
அ்்னத்தும் திட்டமிடபபட்ட வ்கயில அபகரிக்கப 
பட்டு விட்ட்ன.
 நாஙகள் எமது வைஙக்ையும், எமது காணி 
க்ையும் மு்்றயாக பயனபடுத்�ாது விட்ட்மயா 

மலைமய எமது வைஙக்ை ஏ்்னய சமூகஙகள் இலைகு 
வில அபகரிக்க முடிந�து. �மிழரகள் �ஙகைது வைங 
க்ை மு்்றயாக மபைா� காரைத்தி்னாமலைமய இவவா 
்றா்ன நி்லைமயறபட்டது. யுத்�த்தி்்ன ஒரு காரைமாக 
தகாண்டாலும், யுத்�திறகு பின்னரா்ன காலைத்தில எமது 

வைஙக்ை பாதுகாக்க என்ன நடவடிக்்கதயடுத்ம�ாம் 
எனப்� நாஙகள் சிநதிக்க மவண்டிய நி்லையில இருக் 
கினம்றாம்.
 இனறு இநதியாவும், சீ்னாவும் திருமகாைம்லை 
யில காணிக்ை மகாருகின்றது என்றால, அவரகள் 
தபருமைவா்ன பைத்தி்்ன இஙகு தகாண்டுவநது 
வீைாக்க அவவாறு மகாரவில்லை. அவரகளுக்கு 
த�ரியும் இஙகுள்ை வைஙக்ைப பயனபடுத்தி �மது 
நாட்டுக்கு தகாண்டுதசலலை முடியும் எனறு ஆ்னால 
அந� மண்ணிமலைமய பி்றநது வைரந� நாஙகள் அது 
த�ாடரபில சிநதிக்க �வறும் நி்லைமய காைபபடுகி 

ன்றது. அ�்னால�ான நாஙகள் வைஙக்ை இழநது 
கிழக்கு மாகாைத்தி்்ன இழக்கும் நி்லைக்குத் �ள்ைபப 
ட்டுள்மைாம்.
இனறு புலைம்தபயரநது வாழும் எமது உ்றவுகள் தகாழு 

ம்பில அடுக்குமாடி வீடு 
க்ையும், தசாத்துக்ை 
யும்வாஙகுவதில 
க ா ட் டு ம் 
ஆ ர வ த் தி ் ்ன 
கிழக்கில மு�லி 
டு வ தி ல க ா ட் டு வ 
தில்லைதயன்ற கவ்லை 
நீ ண் ட க ா லை ம ா க கி ழ க் கு 
ம ா க ா ை த் தி ல � மி ழ் ம க் க ள் 
ம த் தி யி ல இ ரு ந து வ ரு கி ன ்ற து . 
இ ன று கி ழ க் கு ம ா க ா ை த் தி ல 
ப ை ம் ப ் ட த் சி ங க ை வ ர க ளு ம் , 
முஸலிம்களில உள்ை பைம் ப்டத் 
�வரகளும் �மது பைத்தி்்னக்  தகாண்டு காணிக்ை 
தகாள்வ்னவு தசயது, த�ாழிறசா்லைக்ையும் சுறறுலைா 

விடுதிக ் ையும் அ்ம க்கும் நி்லையி்்ன  மாறறுவ�றகு 
எந� �மிழரும் முயறசிக்கவில்லைதயன்ற கவ்லை 
நீண்ட காலைமாக இருநது வருகின்றது.
 இனறும் மட்டக்கைபபு மாவட்டத்தில �மிழர 
கள் அறுவ்ட தசயயும் தநலலும், தப்றபபடும் பாலும் 
த�றகிறகும் முஸலிம்களிடமும் தசலகின்றது. அ�ன 
காரைமாக அவரகள் �்னவந�ரகைாகி காலைபமபாக்கில 
�மிழரகளின விவசாய நிலைஙக்ையும் தசாத்துக்ையும் 
�ஙகள் வசமாக்கும் நி்லைமய இருநது வருகின்றது. விவ 
சாயிகளின கஸடஙக்ை �ஙகளுக்கு சா�கமாக பயன 
படுத்தி, �ஙகைது ்கஙகரியத்தி்்ன மிகவும் சூட்சு 
மமா்ன மு்்றயில தசயறபடுத்தி வருகின்ற்னர.
 கிழக்கு மாகாைத்தி்்ன எதிரவரும் காலைங 
களில பாதுகாத்து எஞ்சியுள்ை �மிழரகளின இருப 
பி்்ன நாஙகள் பாதுகாக்கமவண்டுமா்னால, கிழக்கு 
மாகாைத்தில �மிழரகள் அதிகைவா்ன மு�லீடுக்ை 
தசயய மவண்டும். வடக்கில இனறு அதிகைவா்ன 
�மிழரகள் பலமவறு மு�லீடுக்ை முனத்னடுத்துள்ை 
நி்லையிலும் கிழக்கில அந� நி்லை மிகவும் கு்்றவா 
்ன�ாகமவ உள்ைது.
 இனறு பலை வைஙகள் �மிழரகளிடம் உள்ைது. 
அவறறில மு�லீடுக்ை மமறதகாள்வ�ன மூலைம் 
�மிழரகளின வறு்மயி்்ன நீக்க முடியும். மவ்லை 
வாயபபி்்ன ஏறபடுத்� முடியும், �மிழரகளின இரு 
பபி்்ன பாதுகாக்க முடியும். எதிரவரும் காலைஙகளில 
அவறறி்்ன �மிழரகள் தசயவாரகள்என்ற எதிரபாரப 
புடன இனறும் கிழக்கு �மிழரகள் உள்ைாரகள்.
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 1945ஆம் ஆண்டில 2ஆவது உலைகப தபரும் 
மபார முடிவுக்குக் தகாண்டு வரபபட்டு, அ்்னத்து 
உலைக நாடுகளின மன்றம் நிறுவபபட்டது மு�ல 
ஐக்கிய அதமரிக்கா அ்்னத்துலைக தபாருைா�ார நிறுவ 
்னஙக்ையும், இரு�ரபபு பிராநதிய பாதுகாபபுக்கா்ன 
அ்மபபாண்்மக்ையும், �ாராண்்மவா� அரசியல 
விதிமு்்றக்ையும் கட்டிதயழுப பிப மபணு�ல மூலைம் 
�்னது அ்்னத்துலைகு குறித்� அக்க்்றக்ை வைரத்து 
வந�து. இந� கட்டுபபடுத்தும் தபாறிமு்்றகள் கூட்டாக 
‘அ்்னத்துலைக ஒழுஙகு மு்்ற’  எ்ன அ்ழக்கபபட்டது. 
  அண்்மக் காலைஙகளில வைரச்சியுறறுள்ை 
உலைக அதிகார ்மயஙகள் இந� ‘அ்்னத்துலைக 
ஒழுஙகுமு்்ற’க்கு சவாலக்ை ஏறபடுத்தி வருகின்ற்ன. 
குறிபபாக ஆசியா்வப தபாறுத்�மட்டில பனிபமபார 
மூலைம் மசாவியத் இரஸசிய ஒனறியத்தின பாதுகாபபு 
அ்மபபாண்்மக்ை வலுவிழக்கச் தசய� அதமரி 
க்காவுக்குச், சீ்னமக்கள் குடியரசின உலைகப  தபாருைா�ார 
மமலைாண்்ம புதிய சவாலக்ை; அ்்னத்துலைக தபாரு 
ைா�ார மு்்ற்மகளிலும், அ்்னத்துலைகப பாதுகாபபுக் 
கா்ன அ்மப பாண்்ம களிலும் ஏறபடுத்தி வருகி்றது. 
 அம�மவ்ை, இநதியத் து்ைக் கண்டத்தில 
இநதிய நடுவண் அரசின அதிகார எழுச்சி  என பது, ஒரு 
தபரும் நிலைபபரபபின  பிராநதிய மமலைாண்்ம என்ற 
�ைத்திலிருநது  த�றகாசிய நிலைபபரபபின வலுவாக 
மாறி, அ�்்னயும் �ாண்டி உலைகச் சந்�யிலும், உலைக 
அரசியலிலும் ஆசியா சாரந� மறத்றாரு தீரமானிக்கும் 
சத்தியாக-எழுச்சியாக உருவாகிய நி்லை்மயில 
இநதியா உலைக நாடுகளின மன்றத்தின தீரமா்னம் எடுக் 
கும் உரி்மயிலும்; அ�ாவது அ்்னத்துலைக நாடுகளின 
மன்றத்தின  பாதுகாபபுச் ச்பயின நிரந�ர உறுபபு 
நாடாகவும் �ன்்ன உறுதிபபடுத்� மு்்னகி்றது.  
 இநநி்லையில, இனறு உலைக சமூகஙக்ையும், 
தபாருைா�ாரத்்�யும், அரசிய்லையும், ஆனமீகத்்� 
யும் முறறுமுழு�ாக பத்து மா�த்தில பந�ாடி முழு 
உலை்கயுமம நிச்சயமற்ற சமூக, தபாருைா�ார, ஆனமீக 
அரசியல  உலைகாக மகாவிட் - 19 மாறறி நிறகி்றது. 
 இந� ‘அசா�ாரைத்தின சா�ாரைம்’  என்ற இக் 
கட்டா்ன உலைக வாழ்வியல நி்லைக்குள் உலைக நாடுகள் 
�ஙகள் சமூக, தபாருைா�ார, அரசியல, ஆனமீகக் கட்ட 
்மபபுக்க்ை மறுசீர்மபபுச் தசயய மவண்டிய 
அவசர காலைநி்லை காலைத்தின ம�்வயாக மாறியுள்ைது. 
 இந� மறுசீர்மபபில சீ்னா ஏறக்னமவ திட்ட 
மிட்ட மு்்றயில ஆசிய, ஆபிரிக்க நாடுகளில ஏறபடு 
த்தி ்வத்துள்ை கடன தபாறிக்குள் உள்ை நாடுகள் 
சீ்னாவிடமம முழுதும் �ஙகி நினறு நிதி உ�வி தப்ற 
மவண்டிய இயலபு நி்லை ம�ானறியுள்ை�ால, உலைகின 
புதிய வலலைாண்்மயாக சீ்னா மபதரழுச்சி தகாள்ளும் 
எனபது பலைத்� எதிரவு கூ்றலைாக உள்ைது.  �்னக்கு ஆசிய 
ஆபிரிக்க நாடுகள் வழியாக உலைகச் சந்� இ்ைப 
்பத் �ந� �்னது முன்்னய பட்டு வரத்�கப பா்� 
யி்்ன மீைவும் கடலிலும், �்ரயிலும் மீண்டும் த�ாட 
ஙகும் சீ்னாவின திட்டத்�ால  150 நாடுகளுக்குச் சீ்னா 
நிதிக் கடன உ�விக்ை பலமவறு வழிகளில தசயது; 
இனறு அவறறின  ம�சிய வருமா்னஙகளில குறிக்கப 
பட்ட வீ�ம் சீ்னாவுக்கு வட்டியாகவும், இ்றக்குமதிப 
தபாருட்களுக்கும் மச்வகளுக்குமா்ன வி்லைகைாக 
வும் தசலுத்�பபடும் புதிய நி்லை்ய உருவாக்கியுள்ை 
�ால, சீ்னா மமலும் மமலும் நிதிப பலைம் தபறும் எனபது 
தவளிபப்டயா்ன உண்்ம. 
 இது இதுவ்ர உலைக வலலைாண்்மகைாக, 
பிராநதிய மமலைாண்்மகைாக இருநது வந� நாடுகளுக் 
குப புதிய அரசியல சவாலைாக மாறியுள்ைது. இ�்னால 
இனறு மீைவும் புதிய அ்்னத்துலைக ஒழுஙகுமு்்ற 

ஒன்்ற அதமரிக்கா உருவாக்க மவகமாக மு்்னவதும் 
இயலபாகி்றது. 
 இந� முயறசியில இநதுமா கடலின முக்கிய 
�ைமாக உள்ை இலைங்கக் கடறபரபபில அகலைக்கால 
்வத்துள்ை சீ்னா, அ�்்ன மமலும் வலுபபடுத்� இவ 
வருட மாரச் மா�த்தில  500 மிலலியன அதமரிக்க 
தடாலைரகள் கடனு�வி்யயும், அக்மடாபர மா�த்தில 
மகாவிட் காலை உ�வி நிதியமாக 90 மிலலியன தடாலைர 
உ�வி்யயும் வழஙகி சிறீலைஙகா அ�்னது இ்்றயா 
ண்்ம ஒபபந�ஙகைாகப தபற்ற படுகடனகளுக்கு 
வட்டிகூட கட்ட இயலைாது வஙகுமராத்�ாகும் அபாயத் 
தில இருநது காபபாறறி; அ�ன பின்னணியில சிறீலைங 
கா்வ �்னது கடன தபாறிக்குள் மமலும் அகபபடுத்தி 
யுள்ைது. ஏறக்னமவ 2010இல சீ்னாவுக்கா்ன படுகடன 
வட்டி்யக் கட்ட இயலைா� நி்லையில மகிந� ராஜபக்ச 
அரசு �வித்� மபாது, அம்பாநம�ாட்்டயிலகடமலைார 
15000 ஏக்க்ர �்ன�ாக்கி; அஙகு �்னது எக்ஸஈம் 
வஙகி (EXIM Bank) மூலைம்  து்்றமுகத்தின மு�லைாம் 
பகுதி்ய அ்மபப�றகு 361 மிலலியன தடாலை்ர 
மு�லிட்டு கட்டிதயழுபபி,  அத்து்்றமுகம் தசயறபடத் 
த�ாடஙகியது மு�ல அதில �ன்னாட்சியாக 85 வீ�த் 
்�க் தகாண்டு திகழ்கி்றது. இது ம�்வ ஏறபடும் 
காலைஙகளில சீ்னா �்னது மபாரக் கபபலக்ை நிறுத்து 
வ்� சிறீலைஙகாவின இ்்ற்மயால �டுக்க முடியா� 
நி்லையி்்ன ஏறபடுத்தி உள்ை�ால, சிறீலைஙகா்வ 
இ்்ற்மயும், �ன்னாதிக்கமும் உள்ை �னிநாடாக; 
அ்்னத்துலைக நாடுகளின மன்றத்தில உறுபபுரி்ம 

உள்ை�ாகக் கரு� முடியுமா என்ற மகள்வி்ய 1956இற 
குப பின்னர மீைவும் எழுபபி உள்ைது. 
 1948 மு�ல 1956 வ்ர பிரித்�ானியக் கடற 
ப்ட திருமகாைம்லையில கபபல நிறுத்தும் உரி்ம 
தகாண்டுள்ைது எ்ன இரஸசியா இலைங்கக்கா்ன அ்்ன 
த்துலைக உறுபபுரி்ம்ய �்னது வீட்மடா அதிகாரம் 
தகாண்டு இருமு்்ற �டுத்து நிறுத்தியது. மமலும் 
தகாழு ம்பு நகர மு�லீடுகளில ஈடுபடும் சீ்னர �்லை நகரி 
லும் �்னக்கா்ன �ன்னாட்சி வலையஙக்ை உருவாக்கி, 
இலைங்க அரசியலில �ான தீரமா்னம் எடுக்கும் சக்தி 
யாக மவகமாக வைரச்சி தபறறு வருகி்றது. இ்வ 
அதமரிக்காவுக்கும் இநதியாவுக்கும் இநதுமா கடல 
மமலைா்ன அவறறின மமலைாண்்மக்குப தபரும் பின்ன 
்ட்வ ஏறபடுத்தி வருவ்� யாரும் மறுக்க முடியாது.  
 இந� நி்லையில, �ஙகைது சந்�யி்்னயும், 
இநதுமா கடல மமலைா்ன மமலைாண்்ம்யயும் எவவி� 
மாவது �க்க்வக்க மவண்டும் எனனும் மநாக்கில 55 
பிலலியன இ்்றயாண்்ம ஒபபந�ஙகளுடன கூடிய 
படுகடனகளுக்கு ஆண்தடானறுக்கு 2.9வீ� ம�சிய 
வருமா்னத்்� வட்டியாக வாரி வழஙகி மகிழ்நது 
தகாண்டிருக்கும் ராஜபக்ச அரசி்்ன நிதி மீட்பு தசய�ா 
வது �ஙகள் உ்ற்வயும், சிறீலைஙகா வுடன வைரபப�றகு 
அதமரிக்காவும் இநதியாவும் பலைவ்ககளில நிதி உ�வி 
க்ையும், கடனக்ையும் த�ாடரகின்ற்ன. சீ்னாவின 
கடனிலும், அதமரிக்காவின பாதுகாபபுக்கா்ன நிதிக் 
கடனகளிலும், இநதியாவின கலைாச்சாரப மபணு்கக் 
கடனகளிலும் மகாவிட் – 19இறகுப பின்னரா்ன காலைத் 
்�ச் சிறீலைஙகா த�ாடஙகியுள்ைது. 
 1948 மு�ல இனறு வ்ர இலைங்கக்கு 2 பிலலி 
யன தடாலைரக்ை நிதியளிபபுச் தசயதுள்ை அதமரி 
க்கா, இனறு மிமலைனியம் சலைஞ்ச் மகாபபமரசன (millenni-
um challenge corporation) எனனும் தபயரில 480 மிலலியன 
தடாலைரக்ையும், பயஙகரவா� எதிரபபு நடவடிக்்க 

களுக்தக்ன 39மில லியன தடாலைரக்ையும்  தகாடுத்து 
உ�வுகி்றது. அதமரிக்காவின பாதுகாபபுச் தசயலைர 
மாரக் எஸபர அவரகள் இநம�ா பசுபிக் கடல வழிப 
பாதுகாபபு அ்்னத்து நாடுகளுக்கும் முக்கியமா்னது 
எ்ன வலியுறுத்தி, இலைங்க்யயும் அதில இ்ைத்து 
சிறீலைஙகாக் கடறப்டக்கு வலுபபயிறசிக்ை அளிக் 
கவும் இைஙகியுள்ைார. இந�ச் சூழலில இநதியா, 
யபபான, அவுஸதிமரலியா, அதமரிக்கா ஆகிய நாடுகள் 
நாறகூட்டு இ்ைபபாக இநதுக் கடல மமலைா்ன �்னது 
மமலைாண்்ம்ய உறுதிபபடுத்� அதமரிக்கா எடுக்கும் 
இநம�ா பசுபிக் பாதுகாபபு முயறசிகளிலும், சிறீலைஙகா 
கடறப்டயி்்ன இ்ைபப�றகா்ன முயறசிகளும் 
அதமரிக்காவால த�ாடரும் எனபது உறுதியாகி்றது. 
 இநதியா 1987இல இநதிய-இலைங்க உடன 
படிக்்க வழியாக  ஈழத்�மிழரகளின ம�சியபபிரச்சி 
்்னக்கு மிகக்கு்்றந� தீரவாக ஒற்்றயாட்சியில 
மட்டுபபடுத்�பபட்ட  நிலை மறறும் நிரவாகப தபாலிஸ 
அதிகாரஙக்ை உ்டய வடக்கு-கிழக்கு இ்ைந� 
மாகாைச்ப என்ற தீர்வ சிறீலைஙகாவின அரசிய 
லை்மபபின 13ஆவது திருத்�மாக அ்மக்க ்வத்து 
அந�ப பின்னணியில எந�ப பாதுகாபபுப பிரச்சி 
்்ன்ய சிறீலைஙகா சநதித்�ாலும், �னனிடமம மு�லில 
உ�வி மகார மவண்டும் என்ற கட்டுபபடுத்�ல மூலைம் 
�்னக்கா்ன பாதுகாபபு ஒபபந�த்்�யும் இநதுமா கடல 
மமலைா்ன மமலைாண்்ம்யயும் தநறிபபடுத்திக் தகாண் 
டது.  ஆ்னால இதுவ்ர நிலை மறறும் தபாலிஸ அதிகார 
பபகிரவு என்ற மபச்சுக்மக மதிபபளிக்காமல �்னது 
நீதிமன்றத் தீரபபு மூலைம் வடக்கு-கிழக்கு மாகாைச்ப 
்யயும் பிரித்துக் தகாண்ட சிறீலைஙகா, இநதிய-
இலைங்க உடனபடிக்்க்ய எவவி� அச்சமுமினறி 
மீறியது. இநதியா �்னது தநறிப படுத்�லக்ை சிறீலைஙகா 
ஏறகா� நி்லையிலும், இநதிய இலைங்க நாடுகளுக்கு 
இ்டயிலைா்ன இவவாண்டு தமயநிகர உச்சி மாநாட்டில 
�்னது பிர�மர நமரநதிர மமாடி மூலைம் புதிய அரசியலை 
்மபபு 13ஆவது அரசியலை்மபபுத் திருத்�த்்� 
முனத்னடுக்க மவண்டும் எ்ன மீண்டும் வலியுறுத்�ச் 
தசய�து. ஆயினும் அந� உச்சி மாநாட்டில எ்�ப 
மபசிம்னன எனப்�மய �ான ம்றநது விட்ட�ாகச் 
சிறீலைஙகாப பிர�மர மகிந� ராஜபக்சா அறிவித்துள்ைார. 
இது இநதியா்வ எதிரக்கும், ப்கக்கும் சிறீலைஙகாவின 
உண்்ம நி்லை்ய மீைவும் தவளிபபடுத்தியுள்ைது. 

 இந�ப புதிய சூழலில, �ஙகளின வரலைாறறுத் 
�ாயகத்தில �ஙகளின ம�சியத் �ன்மயுடன �ஙகளுக்கு 
இயலபாகமவ உள்ை இ்்ற்மயின அடிபப்டயிலைா்ன 
�ன்னாட்சி உரி்மயுடன வாழ்நது வரும் ஈழத்�மிழ் 
மக்கள் எவவாறு அ்்னத்து லைகப பிரச்சி்்னயாக உள்ை 
�ஙகளின ம�சியப பிரச்சி்்னக்குத் தீரவு காண்பது 
எனபம� இனறு ள்ை மகள்வி. 
 இநதுமா கட்லை ்மயபபடுத்திய இன்்றய 
உலைக வலலைாண்்ம மறறும் பிராநதிய மமலைாண்்மப 
பிரச்சி்்னகளில ஈழத்�மிழரகள் �ம்மு்டய இநதுமா 

்தாடர்ச்சி 20 ஆம் பக்கம்

- R+.Nah. gw;wpkhfud; 

Gjpa midj;Jyf xOq;fpy; ,e;Jkh flypd; Kf;fpaj;JtKk;
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2009 ஆம் ஆண்டுக்கு பி்றகு இலைங்க அரசு, 
�மிழரின அரசியல கட்சிக்ை �ஙகைது 

பாதுகாபபுக் கவசமாக உலைகிறகு காட்டி, �மிழ் மக்களின 
உரி்மக்ையும், உயிரக்ையும் பறித்�து. இபமபாது 
ந்டதபற்ற ஆட்சி மாற்றத்தில குடும்ப ஆட்சி, இரா 
ணுவ ஆட்சி, வகுபபுவா� ஆட்சி, சரவாதிகார ஆட்சி, 
சிஙகை தபௌத்� மபரி்னவா� ஆட்சி, பிரிவி்்னவா� 
ஆட்சி, பாசிச ஆட்சி மபான்ற ஆட்சிகள் பி்றநது வநது 
ள்ை்ன. பசில இராசபக்மச  தகாடுத்� பைத்�ால, ஈழத் 
தில வடக்கு கிழக்கில ஒரு சிலை �மிழ் அரசியல கட்சி 
கள் பிரிநது நினறு; நாடாளுமன்றத் ம�ர�்லைச் சநதி 
த்து பலைவீ்னமாகி்ன. இ�்னால �மிழ் மக்கள் மபச்சுரி்ம 
்யயும், நகரவுரி்ம்யயும் இழநது உரி்மயற்றவர 
கைாக �ள்ைபபடுகின்ற்னர.  
 �மிழரகள் �ஙகைது த�ாலலியல அ்டயா 
ைஙக்ை இழநது நாடற்றவரகைாக மாற்றபபடுகின 
்ற்னர. த�ாலலியல �மிழி்ன அ்டயாைஙகள் பறிக்கப 
பட்டு வநம�றிகைாக �மிழரகள் உருவாக்கபபடுகி 
ன்ற்னர. வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில �மிழரகள் தி்றந� 
தவளி சி்்றகளில அ்டக்கபபடுவதுமபாலை, இரா 
ணுவம், காவலது்்றயி்னர, நீதிமன்றம் ஆகியவறறின 
பிடியில வாழ்நது தகாண்டிருக்கின்ற்னர. அ�்னால 
ம�சியத் �்லைவரின உரத்� சிந�்்னயினபடி ஈழத் 
�மிழரகளின விடு�்லை, புலைம்தபயரந� �மிழரகைது 
கரஙகளில இருக்கி்றது எனப்� நம்புகிம்றாம். உள் 
நாட்டில �மிழரக்ை பிைவுபடுத்தி, அடக்கியாளும் 
சிஙகை தபௌத்� மபரி்னவா� அரசு, புலைம்தபயரந� ஈழத் 
�மிழரக்ை பிரித்து ்வக்க, தகா்லைதசயய, மிரட்டி 
்வக்க, குற்றபபடுத்�, பலைவீ்னமாக்க அ்்னத்து 
முயறசிக்ையும் முனத்னடுத்து வருகின்றது.
 உலைக நாடுகளின ஆ�ரமவாடு �மிழரகள் �ங 
கைது �மிழீழத்்�யும், விடு�்லை்யயும், உரி ்ம 
்யயும் தப்றமவண்டிய நி்லையில வாழ்கின்ற்னர. உலைக 
நாடுகளின ஆ�ர்வபதப்ற, உலைக நாடுக்ை ஒருஙகி 
்ைக்கும் அ்மபபாக ஐக்கிய நாடுகளின அ்வ 
இருக்கி்றது. எ்னமவ அந� அ்வயில ஈழத்�மிழரகள் 
பலை அ்மபபுகைாக பணியாறறுகின்ற்னர. உ�ாரை 
மாக: பசு்மத் �ாயகம், btf. Ctc. Ustpac மபான்ற �மிழ் 
அ்மபபுகள் ஐ.நாவிறகுள் வநது தசலகின்ற்ன. ஆ்னால 
�மிழர இயக்கத்தின வழியாக நாடுகடந� �மிழீழ 
அரசு மபான்ற 26 �மிழ் அ்மபபுகளும், பாதிக்கப 
பட்டவரகளும் மனி� உரி்ம மபாராளிகளும் �மிழ் 
அரசியலவாதிகளும் பலமவறு அ்மபபு சாரந� 
மக்களும் ஐ.நாவின மனி� உரி்ம ஆ்ையத்தின 
தபாது அமரவுகளில வாயதமாழி உ்ரக்ை நிகழ்த்து 
கின்ற்னர. அ�றகு மவண்டிய வாயபபுக்ை �மிழர 
இயக்கம் வழஙகுகி்றது. 
 இ�்னால �மிழீழ உரி்ம உயிமராடு ஐ.நாவில 
வாழ்கின்றது. �மிழி்ன அழிபபு எனறு ஐ.நாவில உரக்கச் 
தசாலலி ஈழத்�மிழரின நயன்மக்காக (நீதிக்காக) 
மபாராடிக் தகாண்டிருக்கின்றது. ஐ.நாவிறகுள் வர 
இயலைா� �மிழ் அ்மபபுகள் ஐ.நா விறகு முன உள்ை 
முருக�ாசு திடலில நிழலபட கண்காட்சி, கண்ட்ன 

கூட்டஙகள் நி்்னவு நாள் தகாண்டாட்டஙகள் ஆகிய 
வற்்ற நடத்துகின்ற்ன. இந� ஐ.நாவின தபாது அமரவு 
கள், பக்க அமரவுகள், நாடுகளின பிரதிநிதிக்ை சநதி 
த்�ல, சி்றபபு அறிக்்கயாைரக்ை சநதித்�ல, பலை 
நாட்டுத் �்லைவரக்ை சநதித்�ல ஆகிய்வ ந்ட 
தபறுகின்ற்ன. இந� நிகழ்வுகளின வழியாக வடக்கு 
கிழக்கு மாகா ைஙக்ை உள்ைட க்கிய �மிழீழம், 

�மிழர களின �ாயகம் எனறும், ஈழத்�மிழரகள் 
�ன்னாட்சி தகாண்ட ம�சிய இ்னம் எனறும்,ஈழத்தில 
சிஙகைதபௌத்� மபரி்னவா�அரசால இ்னபபடுதகா்லை 

நடந�த�னறும், அ�றகு பன்னாட்டு விசார்ை நடத்� 
மவண்டுதமனறும், பன்னாட்டு குற்ற வியல நடுவர 
மன்றத்தில இ்னவழிபபு தசய� இலைங்க அர்ச 
நிறுத்� மவண்டுதமனறும், சி்றபபு அறிக்்க யாை்ர 
இலைங்கக்கு அனுபபி, நடந� உண்்மக்ை உலைகுக்கு 
அறிவிக்க மவண்டும் எனறும், �மிழரகளின �ன்னாட்சி 
உரி்ம்ய நி்லைநிறுத்� மவண்டுதமனறும் �மிழர 
இயக்கமும் அ�ன இ்ை இயக்கஙகளும் ஐ.நாவில 
மபாராடிக் தகாண்டிருக்கின்ற்ன.

முனனிருக்கும் இயக்கப் பணிகள்
 மபாராட்டம் ஒனறு�ான; அ�ன வடிவஙகள் 
பலைவாகும் எனறு ம�சியத் �்லைவர கூறுவது மபாலை, 
இ்னவிடு�்லை எனனும் இலைக்கு மநாக்கி பலை �ைங 
களில பலைவ்கயா்ன மபாராட்டஙகள் ந்டதப்ற 
மவண்டும். மபாராட்ட வடிவஙகள் மா்றலைாம். ஆ்னால 
இலைக்கு ஒருமபாதும் மா்றக்கூடாது எனப்� நி்்னவில 
்வத்துக்தகாள்ை மவண்டும். அந� ஓர இலைக்்க 
அ்டய மவண்டுதமன்றால, கைச் தசயலபாடுகளும் 
அறிவாரந� தசயலபாடுகளும் ஒனறுக்தகானறு த�ாடர 
பு்டய மு்்றயில தசயலபட மவண்டும். �மிழீழ 
நாட்்டயும், உரி்ம்யயும், நன்ம்யயும் தப்ற 
மவண்டுதமன ்றால, கீழ்கண்ட தசயறபாடுகள் த�ாடர 
நது நடத்�பபட மவண்டும். 
 �மிழீழ நாட்டின �ன்னாட்சிக்காகவும், உரி்ம 
க்காகவும் மபாராடி, �ஙகைது இனனுயி்ர ஈந� அ்்ன 
த்து ஈகிய்ரயும், சிஙகை தபௌத்� மபரி்னவா� அரசு 
தசய� இ்னபபடுதகா்லை்யயும், ஏமாறறிய்�யும், 
துமராகத்்�யும் முனனிறுத்தி, �மிழீழம் என்ற ஒற்்ற 
இலைக்குடன தசயலபட மவண்டும்.  

1. ஈழத்தமிழர்களது வரலாற்றில் நடட்பற்்ற வரலாற்று 
நிகழ்வுகடள நிடனவுபடுத்தி ்காணடாட வவணடும். 
2. அடுத்த தடலமுட்றயினர்களாகிய குழந்டதகளுக்கு 
தமிழ்்ொழி, ஈழத்தமிழ் வரலாறு, விடுதடல வரலாறு, 
கடல, பணபாடு, இலக்கியம் ஆகியவற்ட்ற ்�ால்லிக் 
்காடுக்க வவணடும். 
3. ஈழத்தமிழர்கள் பல்வவறு அடெப்புகளாக பிரிந்து 
�ணடடபிடிப்படத நிறுத்த வவணடும். தஙகளது வீரத்டத 
யும் அறிடவயும் தமிழர்கள்முன நிடல நிறுத்துவடதவிட 
சிஙகள வபரினவாதத்திற்குமுன நிடலநிறுத்த வவணடும். 
இந்தச் �ணடட நெது எதிரிகளிடம் நம்ெவடர காட்டிக் 
்காடுப்பதாகவும், நனடெ வநாக்கிய பயணத்டத தடுத்து 
நிறுத்துவதாகவும் இருப்படத நாம் ெறுக்கவும்-ெ்றக்க 
வும் முடியாது.  
4. ஈழத்தமிழர்களிடடவய பிரிவிடனவாதம் என்ற 
பலவீனம் இலஙடக அரசுக்கு பலொக ொறுகின்றது. 
இந்த பிரிவிடனடயப் பயனபடுத்தி சிஙகள ்பௌத்த 
வபரினவாத அரசு தமிழீழத்தில் உள்ள தமிழர்கடளயும், 
புலம்்பயர்ந்த தமிழர்கடளயும் பிரித்து, பலவீனப்படுத் 
துகின்றது. அடத எதிர்்காள்வதற்கான ொற்று வழிமு 
ட்றகடளக் டகயாணடு முறியடிக்க வவணடும். 
5. தமிழர்கள் வாழும் நாடுகளில் ஒனறிடணந்து இன 
அழிப்புக்கான ஆதாரஙகடளயும், தரவுகடளயும் ஆவண 
ப்படுத்தி அந்தந்த நாட்டு ஆட்சியாளர்களிடம் ் தாடர்ந்து 
்காடுத்து, தமிழர்களுக்கு நடந்தது இனஅழிப்பு எனறு 
இலஙடகக்கு எதிரான தீர்ொனத்டத எடுக்கடவக்க 
வவணடும்.  ஈழத் தமிழர்கள் �ார்பாக எட்டு நபர்கள் 
்காணட குழுடவ அடெத்து ‘அரசு �ந்திப்பு’ (State Vis-
it) ்�யயடவக்க வவணடும். இந்தக் குழு, நாடுகளின 
நாடாளுென்ற உறுப்பினர்கடள நாடாளுென்றத்தில் 
�ந்திக்க வவணடும். 
6.  இன அழிப்பினால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்களுக்கு 
்பாருளாதார உதவி ்�யய ஐவராப்பிய ஒனறியதின 
நாடாளுென்றத்தில் உள்ள வளஙகடளப் பயனபடுத்த, 
ஒரு திட்டக் குழுடவ அடெத்து ்பல்சியத்திலுள்ள 
புரு்�ல்சில் பணி்�யய அனுப்ப வவணடும். 
7. தமிழ்ப் பள்ளிக் கூடஙகடள நடத்துவது வபால, தமிழ்க் 
கல்லூரிகடளயும், பல்கடலக்கழகஙகடளயும் நடத்த 
வவணடும். அவவாறு நடத்த முடியாத வபாது, தமிழர்கள் 
வாழும் நாடுகளில் உள்ள அரசு பல்கடலக்கழகஙகளில் 
தமிழாயவுத் துட்றகடள உருவாக்க வவணடும். 
8.  தமிழர்களுக்கு புரியடவப்படதவபால, சிஙகளவர் 
களுக்கும் புரியடவக்க சிஙகள பகுத்தறிவாளர்கடள 
அறிவுடனும் ஆதாரத்துடனும் நாடவவணடும். 
9. தமிழ்ச் �ட்டத்தரணிகள் பனனாட்டு நடுவர் ென்ற 
த்தில் தமிழின அழிப்டப ஆவணப்படுத்தி வழக்காக 
10, 000 வழக்குகடளப் பதிவு்�யய வவணடும். அதற்கு 
வபாரினால் பாதிக்கப்பட்ட ெக்களின வாக்குமூலஙகடள 
பதிவு ்�யது, பனனாட்டு குற்்றவியல் நடுவர் ென்றத்தின 
�ட்டத்தரணிக்கு அனுப்பி டவக்க வவணடும். 
10.  ஐ.நாவில் உள்ள பல்வவறு அடெப்புகளில் தமிழர்கள் 
ஊடுருவி, தஙகளுக்கு நடந்தது இனஅழிப்பு எனறு பதிவு 
்�யய வவணடும். 
11. வளர்ச்சி என்ற ்பயரில் பல்வவறு நாடுகள் வபரின 
வாத இலஙடகக்கு பணம் ்காடுப்படதயும், அடத 
வாஙகி தஙகளது வகுப்புவாத அரசியலுக்கும் தமிழின 
அழிப்புக்கும் பயனபடுத்தப்படுவடத வதாலுரித்து 
காட்ட வவணடும். 
12. உலகெயொக்கலின பினபுலத்தில் ெண விடுதடலக் 
காக வபாராடும் நாம் கல்வி, ்பாருளாதாரம், அரசியல் 
வபான்ற நம்டெ பலப்படுத்தும் காரணிகடள அந்த 
விடுதடலடய வநாக்கி வளர்த்து பலப்படுத்த வவணடும்.

ஐ. நாவில் நெது பணி
 ஐ.நாவில க்�த்து உரி்ம தப்ற முடியாத�்ன 
சிலைர �வ்றா்ன கருத்்� பரபபி வருகின்ற்னர. இது நமது 
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�மிழ், நம் �ாயதமாழி.  இது, பனனிதரண்டுமகாடித் 
�மிழ் மக்கைால, மபசபபடுகின்ற பழ்மயா்ன 

தமாழி. இம்தமாழிக்குத் �ாய நிலைஙகைாகத் �மிழ் 
நாடும், �மிழீழமும் உள்ை்ன. தமாழி ஆராயச்சியின 
அடிபப்டயில, இத்�மிழ் தமாழி்ய உலைகம் தசம் 
தமாழிகளில ஒன்றாக ஏறறுக் தகாண்டுள்ைது. 
 இலைத்தீ்னம், கிமரக்கம், எபிமரயம், சீ்னம், 
சமறகிரு�ம் ஆகிய்ன குறிபபிடத்�குந� தசம்தமாழிகள். 
�மி்ழ, இஙகுக் குறிபபிட்ட தசம்தமாழிகளுடன 
ஒபபிட்டு ஆராயந�ால, �மிழ் இச் தசம்தமாழிகளுக்கும் 
மூத்� தமாழியாக இருக்கின்ற உண்்ம த�ரியவரும். 
அபபடியா்னால, �மிழ் தசம்தமாழிகளில ஒனறு அனறு. 
அது, தசம்தமாழிகளுக்கும் மூலைமா்ன தமாழி. ஆ�லைால, 
அ�்்ன உயர�னிச் தசம்தமாழி எனறு உ்ரபபம� 
தபாருத்�ம் எனறு தமாழிஞாயிறு ஞா.ம�வமநயப 
பாவாைர ஆயநது நூல எழுதியுள்ைார. 
 �மிழ் மக்களுக்குத் �மிழ் பறறிய இத் �குதி 
தபரு்மக்குரியது�ான. ஆ்னால, உலைகம் �மிழிறகு 
இந�த் �குதி்ய தகாடுத்திருக்கின்ற�ா எனபதும், 
�மிழன இந�த் �குதியால தபரு்ம தபற்றா்னா எனப 
தும், நம் முன நிறகும் மகள்விகள். 

 �மிழின சி்றபபு, �மிழ் அறிஞரகள் இ்டயில 
மட்டும் மபசபபடுவ�ாக உள்ைது. �மிழரகள், இந�த் 
�மிழின �குதி்ய அறிவதும் இல்லை; மபசுவதும் 
இல்லை. உலைகமமா, தபயருக்குத் �மி்ழக் குறிபபிடுகி 
ன்றது.  ஆ்னால, உலைக அரஙகில உலைகம் �மி்ழச் சி்றபபி 
பபதில்லை. கண்முன  நி்லை தகாண்டுள்ை இந� இயல 
பா்ன மபாக்கி்்னத் �மிழரகைாகிய நாம் மாற்ற மவண் 
டும்; �மிழ் மக்களு்டய கட்மயாக இது விரிய 
மவண்டும். தசலவாக்குள்ை தமாழிகள் பலைவறறிறகும் 
நாடுகள் உள்ை்ன. அ�ன கார ைமாக அந�ந� தமாழிகள் 
உலைகில தபரும் தசலவாக்குச் தசலுத்துகின்ற்ன. �மிழ் 
மக்களும் இச் தசலவாக்குப தபற்ற தமாழிகளின 
பின்னால, ஓடுவ்�ப தபரு்மயாகக் கருதுகின்ற்னர. 
�மிழ், மிகபதபரிய ஆற்றல வாயந� மூலைதமாழியாக 
இருந�ாலும், அது �மிழ்நாட்டிலும், �மிழீழத்திலும்கூட 
உயிரபபுடன, மதிபபுடன  விைஙகவில்லை. 
�மிழ்நாடு இநதியாவிறகுள்ளும், �மிழீழம் சிஙகைத்திற 
குள்ளும் ஆஙகிமலையர வரு்கக்குப பின்னா்ன வரலைா 
றறுச் சூழலில சிக்கிக் தகாண்டு விட்ட்ன.  வரலைாறில 
லைா� இநதி தமாழியும், வரலைாறு இலலைா� சிஙகை 
தமாழியும் �மிழரக்ை அடக்கி ஒடுக்கித் �மிழ் 

தமாழி்யச்  சி்�பப்� அரசக்கட்மயாகச் தசயது 
வருகின்ற்ன.  உலைக அரசுகளும் இந� இரு அரசுகளுக்கும் 
கண்்ை மூடிக் தகாண்டு து்ை மபாகின்ற்ன. ஆட்சி 
அதி காரஙகளின முன, இரு நிலைத் �மிழரகளும் மீை 
முடியாமல, �ஙகள் தமாழி்ய மீட்க முடியாமல தசால 
தலைாைாத் துனபத்திறகு ஆைாகி வருகின்ற்னர. 
 இநதி, சமறகிரு�  திணிபபுக்ை எதிரத்துத் 
�மிழ்நாட்டுத் �மிழ் மக்களும், சிஙகைத் திணிப்ப 

எதிரத்துத்  �மிழீழத் �மிழ் மக்களும் கடந� அறுபது, 
எழுபது ஆண்டுகைாகப மபாராடி வருகின்ற்னர. இநதி 
கறறும், சிஙகைம் கறறும் நாம் வாழ்ந�ால என்ன எனறு 
நி்்னக்கின்ற �மிழ் மக்களும் இவ இரு நிலைத்திலும் 
உள்ை்னர. இத்�்கய மபாக்கு தபருகி்னால, எதிரகாலைத் 
தில இவ இரு நிலைத்திலும் �மிழ் இலலைாமல மபாய 
விடும். எ்னமவ வயிறறுபபாட்டுக்காகத் �மிழரகள் 
இநதி, சிஙகைம், ஆஙகிலைம் மற்ற மற்ற தமாழிகள் 
எ்னப பலைவற்்றக் கற்றாலும், �மிழ் �ான �ஙகளின 
அ்டயாைம் எனப்� ம்னதில தகாள்ை மவண்டும்; 

�மிழரகள் �மி்ழ வைரக்க மவண்டும். அவவாறு 
�மி்ழ வைரக்கத் �வறி ்னால, �மிழ்நாடும், �மிழீமும் 
எதிரகாலைத்தில �மிழர நிலைஙகைாக இலலைாமமலை மபாய 
விடும். இவவிரு நிலைத்து மக்களும் எதிரகாலைத்தில இவ 
விரு நிலைத்திலும் மவறு மவறு இ்னஙகளுக்கு அடி்ம 
யாகி வாழ வழியினறிப மபாயவிடுவர. 
 உலைக வரலைாறறில விழித்துக் தகாண்ட இ்னங 
கமை மீண்டு எழுநது நி்லை தபறறுள்ை்ன. அந� வ்க 
யில, �மிழ் மக்கள் யாவரும் �ஙகள் தமாழியின மாட்சி 
்ம்ய வரலைாறறு அடிபப்டயில ஊனறிக் கறறு, அம் 
தமாழிவழி �ஙகள் வாழ்்வ மீட்தடடுத்துக் தகாள்ை 
மவண்டும். உலைக தமாழிகள் பலைவற்்ற ஈன்ற நம் �ாய 
தமாழியாகிய �மி்ழச் தசம்தமாழிகள் மபசும் மக்கள் 
மட்டும் அலலைாமல உலைகின பி்றபி்ற தமாழிக்ைப 
மபசுகின்ற மக்களும் கறக விரும்புகின்ற நி்லை்ய 
வரலைாறறில உருவாக்க மவண்டும். இது, பி்ற தமாழிக 
ளுக்மகா பி்ற இ்னஙகளுக்மகா எதிரா்ன முயறசி அனறு. 
உலைகப தபரும் தசாத்�ாகிய �மிழி்்னக் கறறுக் 
தகாள்ை மவண்டிய ஓர அறிவாரந� ம�டல உலைகத் 
திறகு ஏறபடும் வண்ைம் �மிழரகளின பணிகள் அ்ம 
�ல மவண்டும். அபபணிகளில மு�ன்மயா்ன பணி, 
இவவிரு நிலைஙக்ையும் வரலைாறறில சிக்கியுள்ை சிறறி 
்னஙகளின ்கயிலிருநது மீட்பது�ான. �னனுரி்ம 
தபற்ற நிலைஙகைாக இந நிலைஙக்ை மீட்தடடுபப்�க் 
க்னவிலும் ம்றவாதிருக்க மவண்டும். அந�ப பணியின 
பின்னர�ான �மிழிறகும், �மிழரக்கும் நி்லையா்ன 
வாழ்வு ஏறபடும். இ�்்ன உலைதகஙகும் பரநது 
வாழும் பனனிதரண்டு மகாடித் �மிழ் மக்களும் உைர 
மவண்டும். 

 உலைக அரசுகள் இநதியாவுடனும், இலைங்க 
யுடனும் த�ாடரபு தகாள்கின்ற மபாது, இநதி்ய யும், 
சிஙகைத்்�யும் ம்னதில தகாண்மட தசயறபடுகின்ற்ன. 
இநதியாவில வாழும் பத்துக் மகாடித் �மிழரக்ையும், 
ஈழத்தின ஏ்றத்�ாழ இருபத்தி ஐநது இலைக்கம் �மிழர 
க்ையும் கைக்கில எடுத்துக் தகாண்டு அவரகளின 
தமாழி, நாகரிக, பண்பாட்டு மறுமலைரச்சிக்கு, வாழ்வி 
றகு எந�ச் சிறு உ�வி்யயும்  தசயவதில்லை. உலைக 
அரசுகளுக்கு அரசியல ஆ�ாய, வணிக நலைனகள்�ான 
மு�ன்மயா்னது; அவரகளுக்கு ஞாயம், அ்றம், �ருமம் 
எனறு எதுவும் இல்லை எனறு 27 ஆண்டுகளுக்கு முன 
நம் �மிழீழத் ம�சியத் �்லைவர அறிநது உ்ரத்�ார. 
எ்னமவ அதிகாரம் யார ் கயில இருக்கி ன்றம�ா அவரின 
பக்கம்�ான உலைக அரசுகளின தசயலும் அ்மயும். 
 புலைம்தபயர ம�சத்தில, �மிழீழப மபாராட்டத் 
தின காரைமாகப புலைம்தபயரந� ஈழத் �மிழரகள் ஏ்றத் 
�ாழ பதி்்னநது இலைக்கத்திறகும் மமறபட்டவரகள் 
வாழ்நது வருகின்ற்னர. சிஙகை மக்கள் இவவைவா்ன 
த�ா்கயில புலைம்தபயர ம�சஙகளில வாழவில்லை. 
ஆ்னாலும், �மிழ் மக்கள் வாழ்கின்ற புலைம்தபயர ம�ச 
த்தில உள்ை அரசுகளும் இநதிக்கும், சிஙகைத்திறகும் 
தகாடுக்கின்ற மதிபபி்்னத் �மிழிறகுக் தகாடுபப 
தில்லை. நம் கண்முன த�ரிகின்ற இந� உண்்ம்யக் 
கருத்தில தகாள்ை மவண்டும். �மிழரகளுக்கு அரசுகள் 
கி்டக்கின்றவ்ர உலைகம் �மிழ் மக்க்ை, �மி்ழ 
ஏத்றடத்துப பாரக்காது   எனப்� ஒவதவாரு தநாடியும் 
�மிழ் மக்கள் எண்ணிப பாரக்க மவண்டும். 
 ஆஙகிமலையர வருமுன �மிழீழத் �மிழ் மக்க 
ளும், �மிழ்நாட்டுத் �மிழ் மக்களும் �னனுரி்ம தபற்ற 

வரகைாகமவ �ஙகள் �ாயநிலைத்தில வாழ்நது வந�்னர. 
ஆஙகிமலையர இநநிலைஙக்ைக் ் கவிட்டுச் தசன்ற பி்றகு 
இவவிரு நிலைத்துத் �மிழ் மக்களின குடுமிகள் இநதியர, 
சிஙகைர ்ககளில சிக்கிக் தகாண்ட்ன. இநதியாவும், 
இலைங்கயும் தபற்ற விடு�்லை எனபது, �மிழ் மக்களுக் 
கா்ன விடு�்லை அனறு. இநதியர, சிஙகைர விடு�்லை 
மபாலைமவ �மிழர விடு�்லையும் வரலைாறறில நிகழ்நம� 
ஆகமவண்டும். 
 ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் தசாந�த் �ாயக 
த்தில வாழ்ந� �மிழீழ மக்கள், சிஙகை அரசி்னால 
மட்டும் அலலைாமல, இநதிய அரசி்னாலும், உலைக அரசுக 
ைாலும் அழித்த�ாழிக்கபபட்ட்னர. உலைகில 12மகாடித் 
�மிழ் மக்கள் வாழ்ந�ாலும், ஒனம்றகால மகாடிச் சிஙக 
ைரகளுக்கு உலைகம் து்ை தசய�து; தசயது வருகின்றது.  
இந� வரலைாறறுக் தகாடு்ம்யக் கண்முன கண்ட 
பி்றகாவது �மிழீழ மக்களும், �மிழ் நாட்டு மக்களும் 
நாம் சிஙகை அரசின கீழும், இநதிய அரசின கீழும் 
த�ாடரநது வாழலைாம் எனறு நி்்னபபது மிகப தபரிய 
அறியா்மயாகும்; அடி்ம ம்னபபான்மயாகும். 
�மிழ் வாழவும், �மிழ் இ்னம் வாழவும் �மிழர கள் 
அ்்னவரும் இ்ன விடு�்லை்யயும், நாட்டு விடு�்லை 
்யயும் இரு கண்கைாகக் தகாள்ை மவண்டும்;  இரு 
�மிழ்ப மபரரசுக்ை  மீட்தடடுக்க மவண்டும். இது, 
வரலைாறு நமக்கு உைரத்திய - உைரத்திக் தகாண்டிரு 
க்கின்ற பாடம்.
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ஏழு வருடஙகைாக இந�த் �ைத்தில நாஙகள் பணியாற 
றிக்தகாண்டு வருகிம்றாம். அத்துடன இந�த் �ைத்தில 
பணிபுரியும் அ்மபபுகளிற பலை, குறிபபிட்ட நிலைபபி 
ரம�சஙகளுக்காக மட்டும் பணிபுரிப்வ எனபதுடன, 
பலை விடயஙகளில அ்வ சமரசம் தசயது விடுகின்ற்ன. 
ஆகமவ எமது நீதிக்கா்ன ம�டலில நாஙகள் எந� 
அ்மபபுடன பணிபுரிய மவண்டும் எனப்� மிகக் 
கவ்னமாக நாஙகள் த�ரிவு தசயகிம்றாம்.

 

இந�த் �ைத்தில, இதுவ்ர நாஙகள் இ்ைநது பணி 

யாறறிய அ்மபபுக்ைப பாரக்கும் மபாது, யஸமின 
சூக்காவின (Yasmin Sooka) �்லை்மயில இயஙகுகின்ற 
உண்்மக்கும் நீதிக்குமா்ன பன்னாட்டுத் திட்டம் 
(International Project for Truth and Justice – ITJP)  என்ற 
அ்மபபுட்னா்ன எமது பயைம் குறிபபிட்டுச் தசால 
லைபபட மவண்டியது. இந� அ்மபபில ஒரு தி்றந� 
ம்னநி்லை காைபபடும் அம� மவ்ையில நாம் க்�த் 
துபமபசி விட்டுக் தகாடுத்துச் தசயறபடக்கூடிய ஒரு 
இறுக்கமற்ற இைகியநி்லை காைபபடுகி்றது. எமது 
�னித்துவம் மிக்க தி்றனக்ைப தபாறுத்�வ்ரயில, 
எமக்கி்டமய ஒருவ்ரதயாருவர மதிக்கின்ற பண்பு 
இஙமக அதிகமாகக் காைபபடுகி்றது எனபம�ாடு 
மட்டுமனறி, எமக்கி்டமயயா்ன உ்றவுகள் நீண்ட காலை 
மாகத் த�ாடரவ�ால ஒவதவாருவரும் தசயறபடும் 
மு்்றக்ையும் அவரவர ஆற்றலக்ையும் ஏறறு, 
மதித்து நாஙகள் தசயறபட்டுக் தகாண்டிருக்கிம்றாம்.

 நாஙகள் மமறதகாண்ட தசயறபாடுகளில மிக 
அதிக �ாக்கத்்� ஏறபடுத்திய நிகழ்வு என்றால, அது 
‘சித்திரவ்�்ய நிறுத்து’ (Stop Torture campaign) என்ற 
பரபபு்ரயாகும். இந�ப பரபபு்ர்ய ஆரம்பித்து 
்வக்க நாஙகள் உ�வியாக இருநம�ாம். இந�ப 
பரபபு்ரயில நாம் முனத்னடுத்� வழ்மக்கு மா்றா்ன 
அணுகு மு்்ற, ஐக்கிய நாடுகள் அ்வ்யயும் கடநது, 
விசார்ைக்ை மமறதகாண்டு, உண்்மக்ைக் 
கண்டறிவ�றகு மமறகுறிபபிட்ட (ITJP) அ்மப்பத் 
தூண்டியது. இவறறுடன பிரபலயமா்ன ஒருவரது 
ஆ�ரவுடன மமறதகாள்ைபபட்ட நிகழ்வு, ‘Wired mag-
azine’என்ற தபயருடன இ்ையத்�ைம் மறறும் அச்சு 
ஊடகமாக அதமரிக்காவிலிருநது தவளியிடபபடும் 
சஞ்சி்கயில ஒரு ஆக்கம், மறறும் மாயா (M.I.A.) 
என்ற பிரபலை பாடகியால தவளியிடபபட்ட ஆவைப 
படத்்�த் தி்ரயரஙகுகளில தி்ரயிடல மபான்ற 
பலமவறு தசயறபாடுகள் முனத்னடுக்கபபட்ட்ன.
 அதிலிருநது இனனும் பலை தசயறபாடுக்ை 
நாம் முனத்னடுத்திருக்கிம்றாம். அவறறுள் சித்திரவ்� 
முகாம்க்ைச் சித்�ரித்�ல, காைாமல ஆக்கபபட்ட 
வரக்ை நி்்னவுகூர எவரும் பதிமவற்றம் தசயயக் 
கூடிய ஒரு இ்ையத்�ைம், ‘மசாஆஸ’ (SOAS) என்ற 
இலைண்டன பலக்லைக்கழகத்தில நடத்�பபட்ட ‘தபாது 
மக்கள் மீது த�ாடுக்கபபட்ட மபார’ என்ற �்லைபபில 
கண்காட்சி, இலைங்க இராணுவம் மமறதகாள்ளும் 
சித்திரவ ்�க்ை அ்டயாைஙகள் மூலைம் சித்�ரித்�ல, 
விசார்ையாைரகளுக்கு உ�வும் முகமாக கூகிள் 
தசயலி யின (Google Earth) உ�விமயாடு வ்ரயபபட்ட 
திரிமகாைம்லை சித்திரவ்� முகாம் பறறிய வ்ர 
படம், சித்திரவ்�கைால பாதிக்கபபட்டவரகளின 
உ�வியுடன சித்�ரிக்கபபட்ட வவுனியா மயாதசப 
முகாமிலுள்ை சித்திரவ்�க்கூடஙகள் த�ாடரபா்ன 
வ்ரபடம், சிறீலைஙகாக் கடறப்டயின �றமபா்�ய 
கட்ட்மபபு, நாடாளுமன்றத்தின கட்டுபாட்டுக்கு 

உட்படா� மகாட்டாபயவின தசயலைணிகள் எனப்வ 
உள்ைடஙகும்.
 
 

கடந� காலைஙகளில நாஙகள் பணியாறறிய அலலைது 
இ்ைநது பணியாறறிய தபரிய அ்மபபுகள் உண்்ம 
யில எபபடி இயஙகுகின்ற்ன எனறு நாம் கறறுக் 
தகாண்ட விடயஙகள், இந� இ்ைந� தசயறபாடு 
தவறறிகரமாக அ்மந��றகா்ன காரைமாக இருக்க 
லைாம். உ�ாரைமாக, Global Witness, இலைண்டன தபாருளி 
யல கலலூரி, ஐக்கிய நாடுகள் மபான்ற புகழ்பூத்� 
அ்மபபுகளுடன ‘தரம்பிமைா’ (TEMPLO)  பணியாறறி 
யிருக்கி்றது.
 சிறீலைஙகாவில வாழுகின்ற �மிழ் மக்களுக் 
கா்ன நீதிக்காகப மபாராடுகின்ற புலைம்தபயர அ்மபபு 
க்ைப தபாறுத்�வ்ரயில, எ்னது அவ�ானிபபு 
என்னதவன்றால, இ்வ மிகவும் மந�கதியிமலைமய 
தசயற படுகின்ற்ன. அத்துடன இபபடிபபட்ட 
முனத்னடுபபுகளுக்கு அதிக நிதி்யச் தசலைவிட இந� 
அ்மபபுகள் �யாராக இருபபதில்லை எனபதுடன, 
புத்�ாக்கச் தசயறபாடுக்ை முனத்னடுக்கவும் முன 
வருவதில்லை. இது மிகவும் ஓர கசபபா்ன உண்்ம 
யாகும்.

 தகாள்்கயைவில இது உண்்ம�ான. புலைம் 
தபயரந� நாடுகளில வாழும் �மிழ் இ்ைமயார 
இபதபாறுப்ப ஏறறுக்தகாள்ை மவண்டும். ‘மனி� 
உரி்மகள்’ என்ற வட்டத்துக்கு தவளிமய வநது, ஏ்்ன 
மயாருடன இ்ைநது பணிபுரிய தபரும்பாலைா்ன 
இ்ைமயார இனனும் �யாராக இல்லை எனபம� 
ந்டமு்்றயில நாஙகள் அவ�ானித்� விடயமாகும். 
இது பண்பாடு மறறும் தி்றனகள் மட்டில இருக்கின்ற 
இ்ட தவளிமயாடு த�ாடரபுபட்டது. பாரம்பரியமாக 
மமறதகாள்ைபபடும் த�ாழிலகைா்ன சட்டத்து்்ற, 
கலவித்து்்ற, ஊடகத்து்்ற மபான்றவறறுடன ஒபபி 
டும் மபாது, இத்து்்றகள் ‘�ாழ்ந�்வ’ என்ற ம்னப 
பாஙகும் இ�றகு இனத்னாரு காரைமாகும். ஒரு 
மாற்றத்்�த் ம�ாறறுவித்து, உலைகம் எம்்ம நிமிரநது 
பாரக்கும் நி்லை்ய ஏறபடுத்துவ�றகு, இருக்கின்ற 
ஆற்றலகள் அ்்னத்்�யும் ஒருஙகி்ைத்து, எமது  
மபாராட் டத்துக்கு தவளியில நிறபவரகளும் உள்மைவர 

  
 

ஆக்கபூர்வொன, புத்தம்புதிய முட்றகடளப் பயன 
படுத்தி ொற்்றஙகடளத் வதாற்றுவிக்கும் ்�யற்பாடு 
களில் கவனஞ் ்�லுத்துகின்ற, எணணிெ நிறுவன 
ொன ்ரம்பிவளாவின (TEMPLO) இடண தாபகராக 
இலணடடனச் வ�ர்ந்த பாலி பாலவதனன விளஙகு 
கி்றார்.
 காத்திரொன அரசியல் ொற்்றத்டத வதாற்று 
விப்பதற்கு, வடரகடல வடிவடெ ப்டப (design) புதிய 
பரிொணஙகளுக்குக் ்காணடு ்�ல்ல முடியுொ எனப் 
பரீட்சித்துப் பார்ப்பதற்கு ‘்ரம்பிவளா’ (TEMPLO) 
என்ற இந்த நிறுவனம் 2013 இல் தாபிக்கப்பட்டது. 
ஐக்கிய நாடுகள் அடவ, பசுடெ அடெதி (Green 
Peace),  புலம்்பயர்ந்வதார்க்கான உதவி நிறுவனம் 
(Migrant Help),  பனனாட்டு ெனனி ப்புச்�டப (Amnesty 
International), காலநிடல ொற்்றத்துக்கான குழு (Cli-
mate Change Committee) வபான்ற உலகப் புகழ்்பற்்ற 
அடெப்புகளுடன இடணந்து இந்த நிறுவனம் பணி 
யாற்றி வருகி்றது.
 இலக்கின 100ஆவது இதழுக்காக பாலி 
பாலவதனன பிரத்திவயகொக அளித்த ஆஙகில வநர் 
காணலின ்ொழியாக்கம் கீவழ தரப்பட்டுள்ளது.

 
வகள்வி:
 சிறீலஙகாவில் வாழும் தமிழ் ெக்களின 
நீதிக்கான வபாராட்டத்தில் வடர கடல வடிவடெ 
ப்பில் (graphic design) உஙகளுக்கு இருக்கின்ற 
நிபுணத்துவத்டத நீஙகள் பயனபடுத்தி வந்திருக் 
கிறீர்கள். இவத வநாக்கத்துக்காக உடழத்துக் 
்காணடிருக்கின்ற பனனாட்டு அடெப்புகள் 
சிலவற்றுடனும் நீஙகள் இடணந்து பணியாற்றி 
வருகிறீர்கள். இந்த அனுபவத்டத நீஙகள் எப்படிப் 
பார்க்கிறீர்கள்?

்தாடர்ச்சி 21ஆம் பக்கம்

ghyp ghytjdd;
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,isNahUk; tiufiy tbtikg;Gk;

வகள்வி:
 ஈழத்தமிழ் ெக்களின நீதிக்கான வபாரா 
ட்டத்டத புலம்்பயர்ந்து வாழும் தமிழ் இடள 
வயாவர எதிர்காலத்தில் முன்னடுத்துச் ்�ல்ல 
வவணடும் என்ற கருத்டதப் புலம்்பயர்ந்து 
வாழும் தமிழ் ெக்கள் ஏகெனதாக ஏற்றுக் ்காள் 
கின்றனர். இந்தக் கருத்டத நீஙகள் எப்படிப் 
பார்க்கிறீர்கள்?

பதில் : பதில் :

Gyk;ngah;jsk;

Neh;fhzy;

,jo;
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உண்்மயில இவவிடயம் த�ாடரபாகப பலை 
பக்கஙக்ைப பாரக்கலைாம். புலைம்தபயரநது 

வாழும் �மிழ் மக்கள் நீஙகள், மிகவும் சக்திவாயந� 
ஒரு சமூகமாக இருக்கிறீரகள். ஆ்னால குறிபபிடத்�க்க 
மாற்றத்்� ஏறபடுத்துவ�றகு ஒருவர மற்றவருடன 
இ்ைநது பணியாற்றத் நீஙகள் �யாராக இருக்கிறீரகைா? 
எ்ன எ்னக்குத் த�ரியவில்லை. யார தபயதரடுபபது 
எனறு, தபாதுவாக அ்மபபுகளி்டமய மபாட்டி ம்னப 
பான்ம இருபப�ாக எ்னக்குபபடுகி்றது. உண்்மயில 
இப படிபபட்ட ம்னபபாஙகு எமது தபாதுவா்ன இலை 
க்்க அ்டயும் தசயறபாட்்ட பாதிக்கக் கூடிய 
ஒன்றாகமவ இருக்கி்றது. இலைங்க அரசு பன்னாட்டுச் 
சமூகத்துக்குக் தகாடுத்� வாக்குறுதிக்ை நி்்றமவற்றச் 
தசயவம� எஙகைது தபாதுவா்ன இலைக்கு எனறு ்வத் 
துக் தகாண்டால, என்்னப தபாறுத்�வ்ரயில, புலைம் 
தபயரந� �மிழ் அ்மபபுகள், �ாம் வாழுகின்ற நாடு 
களில உள்ை அரசுகள் சரியா்ன நடவடிக்்கக்ை முன 
த்னடுபப�றகு அவறறின மீது இனனும் பலைமா்ன 
அழுத்�த்்�ப பிரமயாகிக்கலைாம். ஆ்னால அவரகள் 
�ஙகளுக்கு இருக்கும் இந� சக்தி்யப பிரமயாகிக்கி்றார 
கைா? அலலைது �ஙகளுக்கு அபபடி ஒரு சக்தி இருக்கி்றது 
எனப்� இ்னஙகண்டு தகாள்கி்றாரகைா? எனபது 
மகள்விக் குறியாகமவ இருக்கி்றது.
உ�ாரைமாக மபார மிகவும் தீவிரமாக ந்டதபறறுக் 

த க ா ண் டி ரு ந � 
ம வ ் ை யி ல , 
தராத்றா னமரா 
மபான்ற ஒரு 
ம ா ந க ர த் ் � 
ஸ � ம் பி � ம் 
அ்ட யச் 
த ச ய ய க் கூ டி ய 
ஆ ற ்ற லு ம் , 
வ ல லை ் ம யு ம் 
அ வ ர க ளு க் கு 
இ ரு ந � து . 
அ ப ப டி த ய 
ன்றால �ாம் 
வ ா ழு ம் 
ந ா டு க ளி லு ள் ை 
கம்னடிய, பிரித்�ா 
னிய, அதமரிக்க 
அரசுகள் மீது 
இ ன னு ம் 
அ தி க ம ா ்ன 

அழுத்�த்்� அவரகள் ஏன பிரமயாகிக்கவில்லை 
எனறு மகட்பது நியாயமா்னத�ான்றாகமவ எ்னக்குத் 
த�ரிகி்றது. உண்்மயில ஐ.நாவுக்குப மபாய ஒளிப 
படஙக்ை எடுத்�ால மட்டும் மபா�ாது. இந� அ்மப 
புகள் �ாஙகள் தசயய மவண்டிய தசயறபாடுக்ை 
உண்்மயில தசய�ாரகைா எனபது எ்னக்குத் த�ரிய 
வில்லை.
 மற்்றய விடயம் என்னதவன்றால, ஒரு 
கட்டத்தில புலைம்தபயர அ்மபபுகள் சிறீலைஙகா அரசு 
டன மபச்சு வாரத்்� முயறசிகளில ஈடுபட்ட்ன.அந� 

மநரத்தில, அந� அரசுக்கு அவரகள் மபாதிய அழுத்� 
த்்� தகாடுத்�ாரகைா எனபது த�ரியவில்லை. அரசு 
மமறதகாள்ை மவண்டிய தசயறபாடுக்ைச் சரியாகச் 
தசய��ா எனறு பாரக்க மவண்டும். அ்மபபுகள் 
அ்்னத்தும் ஒன்றாக வநது, ஆக்கபூரவமாகச் தசயறபடு 
வத�ன்றால, மீண்டும் ஒரு மு்்ற ஐ.நாவில ஒரு தவற 
றுத் தீரமா்னம் மமறதகாள்ைபபடுவ்�த் �டுபப�ற 
கும், ஐ.நா �்னது பணி்யச் தசவவம்ன தசயவ்� 
உறுதிபபடுத்�வும் நாஙகள் தசயய மவண்டிய 5 விடயங 
கள் எ்வ எ்ன ஆயநது பாரக்கலைாம். அவரவர வாழும் 
நாடுகளிலுள்ை அரசு களுக்கு அழுத்�ம் தகாடுபபம�ாடு 
மட்டும் நினறு விடாது, நாம் தஜனீவாவுக்குப மபாவ 
�ன மநாக் கம் என்ன? நாஙகள் அஙமக தசயய மவண்டிய 
கருமஙகள் எ்வ? எ்னவும் தஜனீவாவில இந�த் 

�ைத்்� எபபடிப பயனபடுத்� மவண்டும் எனப ் �யும் 
அறிநதிருக்கி்றாரகைா எனபதும் எ்னக்குத் த�ரியாது.
 உ�ாரைமாக, 2011ஆம் ஆண்டுக்கு முறபட்ட 
காலைபபகுதி்ய நீஙகள் மீட்டுப பாரத்�ால, அக்காலைப 
பகுதியில புலைம்தபயர �மிழ் அ்மபபுகள் சமரபபித்� 
ஆவைஙகள் அசா�ாரைமா்ன ் வயாகும். உண்்மயில 
அக்காலைபபகுதியில ஐ.நாவில தசயறபட்ட �மிழ் 
மக்களுக்கா்ன குழுக்களிடமிருநது, மற்்றய நாடுகளி 
லுள்ை மற்்றய மபாராட்டஙகள் த�ாடரபாக நான 
மமறதகாள்ைக் கூடிய பலை விடயஙக்ை அந� அ்மப 
புகளிடமிருநம� நான கறறுக் தகாண்மடன. இபமபாது 
அபபடிபபட்ட ஆவைஙக்ை எவர �யாரிக்கி்றாரகள் 
என்ற வி்னா்வ நீஙகள் எழுபபலைாம். தீரமா்னத்தின 
ஏ்்னய விடயஙகள் த�ாடரபாக கவ்னஞ் தசலுத்�க் 
கூடிய ஒரு வாயப்ப உண்்மக்கும் சமா�ா்னத்துக்கு 
மா்ன பன்னாட்டுத் திட்டம் என்ற எஙகள் அ்மபபு 
உருவாக்கியிருக்கி்றது. 
 உ�ாரைமாகக் காணிபபிரச்சி்்னக்கு என்ன 
நடந�து? உயர பாதுகாபபு வலையம் த�ாடரபாக எபபடி 
பபட்ட நடவடிக்்க எடுக்கபபட்டிருக்கி்றது? எவவைவு 
எண்ணிக்்கயா்ன �மிழ்மக்கள் �ஙகள் தசாந� இடங 
களுக்குத் திரும்பியிருக்கி்றாரகள்? இபபடிபபட்ட 
பிரச்சி்்னக்ை ஆயநது, �ரவுக்ைச் மசகரிக்கும் தசயற 
பாட்்ட �றமபாது எவருமம முனத்னடுபப�ாகத் 
த�ரியவில்லை. என்்னப தபாறுத்�வ்ரயில, நீஙகள் 
தஜனீவா வுக்குச் தசனறு அஙகு ஐ.நாவின தீரமா்னத்்�ப 
பறறிக் க்�க்கப மபாகிறீரகள் என்றால, சிறீலைஙகா 
அரசு வாக்களித்� எ�்்னயுமம தசயயவில்லை எனறு 
அஙகு நீஙகள் தசாலலை விரும்பி்னால, அ�றகா்ன உரிய 
ஆவைஙக்ைத் �யாரிக்க மவண்டும். அ�ாவது உரிய 
�ரவுக்ை ஒனறி்ைத்து அ்்னவரும் புரிநது தகாள்ை 
க்கூடிய வ்கயில ஐ.நா அ்வயில முன்வக்க 
மவண்டும். 
 ஆரம்ப காலைகட்டத்தில மமறதகாள்ைபபட்ட 
வ்ரக்லைச் தசயறபாடுக்ை நீஙகள் பாரத்திருந�ால, 
அஙமக காட்டபபட்டபடி, வ்ரக்லைத் �ரவுக்ை 
தகாண்டுதசனறு அந� வ்ரக்லைத் �ரவுக்ைக் காட்டி, 
எலலைா இடஙகளும் இராணுவமயமாக்கபபட்டிருக் 
கின்ற்ன எனறு சுட்டிக்காட்டலைாம். அபபடிபபட்ட 
தசயற பாடுகள் எதுவுமம �றமபாது ந்டதப்றவில்லை. 
உண்்ம யில அடுத்� �ட்வ ந்டதபறும் கூட்டத் 
த�ாடரில ஐ.நாவின நிகழ்ச்சி நிரலில சிறீலைஙகா இடம் 
தப்ற மவண்டும் என்றால, அவரகள் அ்்னவரும் 
ஒன்றாகச் மசரநது இபபடிபபட்ட மவ்லைக்ைகளில 
ஈடுபட மவண்டும்.
 எ்னமவ இபபடிபபட்ட தசயறபாடுகள் முன 
த்னடுக்கபபடாவிட்டால, சிறீலைஙகா பன்னாட்டுச் 
சமூகத் தின கண்காணிபபலிருநது ம்்றநது மபாகக் 
கூடிய ஆபத்து இருக்கி்றது. ஐக்கிய நாடுகள் அ்வயில 
இபபடிபபட்ட தசயறபாடுக்ை முனத்னடுபப�ால, 
என்ன பயன? எனறு பலைர மகட்கி்றாரகள். உண்்மயில 
சிறீலைஙகா்வ உலைகின நிகழ்ச்சி நிரலில ்வத்திருபபது 
எனபது சிறீலைஙகா பன்னாட்டுச் சமூகத்�ால த�ாடரநது 
கண்காணிக்கபபட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றது எனபது 
தபாருைாகும். சிறீலைஙகா சரியாகச் தசயறபடுகின்ற�ா? 
எ்ன ஏ்்னய உறுபபு நாடுகள் தீரபபிடுகின்ற்ன. 
ஆகமவ இபபடிபபட்ட தசயறபாடுக்ைத் �ான அந� 
அ்மபபுகள் மமறதகாள்ை மவண்டும்.
 அடுத்�து என்னதவன்றால, �மிழ் அ்மபபு 
கள் ஐக்கிய நாடுகள் அ்வயின மமல இனனும் 

rpwPyq;fh muR gd;dhl;L r%fj;jpd; 
fz;fhzpg;gpypUe;J kiwe;J NghfhJ 

 
வகள்வி:
 சிறீலஙகாவில் உள்நாட்டுப் வபார் நடட 
்பற்று, 10 ஆணடுகள் கடந்துவிட்ட இத் தருணத் 
தில், அந்த நாட்டில் நடட்பற்்ற வபாரிவல பாதிக் 
கப்பட்ட ெக்களுக்கான நீதிடயப் ்பற்றுக் 
்காள்ளும் பயணத்தில், உலகம் பூராவும் இருக் 
கின்ற பல்வவறு தமிழ் அடெப்புகள் இது வடர 
வெற்்காணட முயற்சிகடள நீஙகள் எவவாறு 
ஆயவு ்�யகிறீர் கள்?

பதில் :

  ்தனனாபிரிக்க நாட்டடச் வ�ர்ந்த யஸ்மின 
சூக்கா (Yasmin Sooka), கடந்த பல ஆணடுகளாக 
சிறீல்காவில் வெற்்காள்ளப்பட்ட வபார்க் குற்்ற 
ஙகள் ்தாடர்பாக உரத்துக்குரல் ்காடுத்து 
வரும் ஓர் ெனித உரிடெ ஆர்வலர் ஆவார். அவரது 
தடலடெயில் இயஙகுகின்ற உணடெக்கும் 
நீதிக்குொன பனனாட்டுத் திட்டம் (International 
Project for Truth and Justic – ITJP) என்ற அடெப்பு, 
சிறீலஙகாவின இறுதிப்வபாரின வபாதும், அதன 
பினனரும் அஙவக வெற்்காள்ளப்படும் ெனித 
உரிடெ மீ்றல்கடள ஆவணப்படுத்தி பனனாட்டுச் 
�மூகத்தில், தமிழ் ெக்கள் �ார்பாகக் குர்லழுப்பி 
வருகி்றது. கடந்த ஆணடு (2019) வெ ொதம் 
சிறீலஙகாவில் வபார் முடிந்து 10 வருடஙகள் கடந்த 
நிடலயில், இலக்கு அவருடன ஒரு வநர்காணடல 
வெற்்காணடிருந்தது. அந்த வநர் காணலின ஒரு 
பகுதிடய கீவழ தருகிவ்றாம்:

- a];kpd; R+f;fhTld; xU Neu;fhzy; -

   ்தாடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

Neh;fhzy;

Gyk;ngah;jsk;

jLg;gJ vg;gb?

,jo;
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thuhe;j kpd;dpjo;;

 (தற்வபாது வஜர்ெனியில் வதியும் விராஜ் 
்ெனடிஸ், சிஙகள இனத்டதச் வ�ர்ந்த முற் வபாக்குச் 
சிந்தடன ்காணட ஒரு ஊடகவியலாளர், ெனித 
உரிடெ ்�யற்பாட்டாளர் எனபது ெட்டுெனறித் 
தீர்ப்பாயஙகடள முன்னடுப்ப தற்காக கடுடெயாக 
உடழத்தவர். ஈழத்தமிழ் ெக்களின தனநிர்ணய 
உரிடெக்காக எணபதுகளின ஆரம்பத்திலிருந்வத 
வபாராடி வருபவர் எனபதும் குறிப்பிடத் தக்கது.).

ஈழத்�மிழ் மக்கள் மீது சிறீலைஙகா மமறதகாண்ட 
இ்னபபடுதகா்லை த�ாடரபாக, மபாரக்குற்றத் 

தீரபபாயத்்� முனத்னடுபபது என்ற எண்ைத்தின 
ஆரம்பபபுள்ளி, மஜரமனியின பிமரமன (Bremen) 
நகரத்தில, 2009 ஜூன மா�த்தில ந்டதபற்ற ஒரு 
சநதிபபில இடபபட்டது. அபமபாது நாஙகள் எதிர 
தகாண்டிருந� மிகவும் தகாடூரமா்ன இ்னவழிப்ப 
எதிரதகாள்வ�றகாக சிறீலைஙகாவின அ்மதிக்கா்ன 
அயரலைாநது ஆரவலைரகள் குழா்மச் மசரந�வரகள் 
(Irish Forum for Peace in Sri Lanka), பிமரமன பன்னாட்டு 
மனி� உரி்மகள் அ்மப்பச் (International Human 
Righrs Association in Bremen) சாரந� ஆரவலைரகளுடன 
ஒரு சநதிப்ப மமறதகாண்டாரகள். இபபடிபபட்ட 
ஒரு பினபுலைத்தில எதிரகாலைத்தில முனத்னடுக்கபபடக் 
கூடிய தசயறபாடுகள் த�ாடரபாக ஆராயவ�றதக்ன, 
�மிழ் மக்கைது மபாராட்டத்துக்கு ஆ�ர்வ தவளிபபடு 
த்திய�ன காரைத்தி்னால, இலைங்க்ய விட்டு 
தவளிமய்ற நிரபபநதிக்கபபட்ட, சிஙகை இ்னத்்�ச் 
சாரந� தசயறபாட்டாைரகளும், புலைம்தபயரந� �மிழ் 
சமூகத்திலிருநதும் அயரலைாநது, மஜரமனி மபான்ற 
நாடுகளிலிருநதும் வநதிருந� தசயறபாட்டாைரகளும் 
ஒன்றாகச் சநதித்�ார கள். பன்னாட்டு சமூகத்தின எந�வி� 
மா்ன எதிரபபும் இனறி ந்டதபறறு முடிந� நிகழ்வுக 
்ைக் கண்டு புலைம்தபயரந� �மிழரகள் முறறிலும் 
அதிரச்சிக்குள்ைாகி இருந�்� நாம் உைரநது தகாண் 
மடாம். மமறதகாள்ைபபட்ட படுதகா்லை த�ாடரபாக 
உலைகி ன முக்கிய ஊடகஙகள் அ்்னத்தும் அ்மதி காத் 
�்ன. எட்டு மா�ஙகைாகப புலைம் தபயரந� நாடுகளில, 
�மிழரகள் த�ாடரச்சியாக முனத்னடுத்து வந� எதிரபபு 
ஆரபபாட்டஙகள் எ்வயுமம கவ்னத்தில தகாள்ைப 
படவில்லை. மிகவும் உைரவுபூரவமாக அ்மநதிரு 
ந� இந�ச் சநதிபபில, இந� இ்னவழிபபுப மபாரின 
எ�ாரத்�த் �ன்ம்ய உலைகின கவ்னத்துக்குக் தகாண் 
டுவர மவண்டும் எனறு நாம் திடசஙகறபம் பூண்மடாம்.
 �மது மக்கள் மீது கட்டவிழ்த்து விடபபட்ட 
இந� மமாசமா்ன படுதகா்லை்யக் கண்டும், எந�வி� 

கவ்லை்யயும் த�ரிவிக்காது, முழு மனி� குலைமுமம 
�ம்்மத் �னிமய விட்டுவிட்ட�ாக, இனத்னாரு வ்க 
யில தசாலலைபமபா்னால �ாம் மனி� குலைத்தின ஓர 

பகுதிமயயலலை எனபது மபால  நடத்�பபட்ட�ாக, 
�ாயகத்திலும் புலைம் தபயரநதும் வாழ்ந� ஈழத்�மிழ் 
மக்கள் உைரந�்�, த�ாடரச்சியாக ந்டதபறறு 
வந� கலைநது ்ரயாடலகள் மூலைமாக நாம் த�ளிவாகப 
புரிநது தகாண்மடாம். அம�மவ்ையில, மனி� குலைத் 
தின இனத்னாரு பகுதி, அது ஒரு சிறிய குழுவாக இருந 
�ால கூட, உண்்மயில ‘பாரிய அநீதி �மிழ் மக்களு 
க்கு இ்ழக்கபபட்டிருக்கி்றது’ என்ற உண்்ம்ய 
ஏறறுக்தகாள்வ�றகா்ன மு�ல அடி்ய எடுத்து ்வக் 
கத் �யாராக இருக்கின்றது என்ற தசயதி்ய நாம் 
முனத்னடுக்கும் தசயறபாடுகள் மூலைம் �மிழ் மக்களு 
க்கும், பன்னாட்டுச் சமூகத்துக்கும் தசாலலை மவண்டும் 
எ்ன நாம் சிநதித்ம�ாம்.
 அந� வ்கயில, புலைம்தபயரந� ஈழத்�மிழ் 
மக்கள் சமூகத்துக்கு முறறிலும் தவளிமய இருநது, 

இந� முயறசி எடுக்கபபடுகி்றது எனப்� நாஙகள் 
வலியுறுத்திம்னாம். சிஙகை இ்னத்�வரகள் மறறும் 
ஐமராபபிய நாடுக்ைச் மசரந� ஆரவலைரகைால இந� 
முயறசி முனத்னடுக்கபபட்டது. உமராம் நக்ரத் �ைமா 
கக் தகாண்டு இயஙகும் நிரந�ர மக்கள் தீரபபாயத்்�த் 
(Permanent People’s Tribunal – PPT) த�ாடரபு தகாள்வம� 
இவவிடயத்தில சி்றந� முனத்னடுபபாக இருக்கும் 

எனறு மு்்னவர அனடி ஹிகினதபாட்டம் (Dr. Andy 
Higginbottom) எமக்குச் சுட்டிக்காட்டி்னார. வியட்நாமில 
முனத்ன டுக்கபபட்ட ‘ரஸல- சாத்ர’ (Russell/Sartre) 
தீரபபா யத்தின பாரம்பரியத்தின வழியில, த�ாடரநது 
தசயறபடும் இத்தீரபபாயம், உலைக அதிகார சக்திகளின 
தசலவாக்குக்கு அபபாறபட்டது எனறும், அம�மநரம், 
அ்றதநறிக் மகாட்பாடுக்ை அடிபப்டயாகக் 
தகாண்டு தீரமா்னஙக்ை மமறதகாள்ைவலலைது எனறும் 
மு்்ன வர ஹிகினதபாட்டம் வாதிட்டார. நிரந�ர 
மக்கள் தீரபபாயத்்�ச் மசரந� மபராசிரியர பிரானசுவா 
ஹுட்டாட் (Professor Francois Houtart) எனபவ்ர நாம் 
சநதிபப�றகா்ன ஒழுஙகுக்ை இலைங்க சமா�ா்னத்து 
க்கா்ன அயரலைாநது மன்றத்்�ச் மசரந� மு்்னவர 
ஜூட்லைால தபர்னாண்மடா தசயது�ர, மபராசிரியர 
ஹுட்டாட், நிரந�ர மக்கள் தீரபபாயத்தின்மய ஏறபா 
ட்டாை்ரச் சநதிக்க எமக்கா்ன ஒழுஙகுக்ைச் தசயது 
�ந�ார. 
 இந� தசயனமு்்றக்கு எம்்ம இட்டுச் 
தசன்ற, ஒரு மிக ஆழமா்ன கலைநது்ரயாட்லை மமற 
தகாள்வ�றகாக, மு்்னவர ஜானனி த�ாஞ்மஞானி 
்யச் (Dr.Gianni Tognoni) சநதிக்கும் மநாக்குடன, நானும் 
அஜித் மஹரத்தும் (Ajith Herath) மிலைான நகரத்துக்குச் 
தசனம்றாம். நிரந�ர மக்கள் தீரபபாயம் சு�நதிரமாகச் 
தசயறபடுவ�றகா்ன நம்பகமா்ன சூழ்லை இலைங்க 

சமா�ா்னத்துக்கா்ன அயரலைாநது மன்றமும், பிமரமன 
பன்னாட்டு மனி� உரி்மகள் அ்மபபும் இ்ைநது 
மமற தகாண்ட்ன. சிறீலைஙகாவுக்கா்ன மக்கள் தீரபபா 
யத்தின மு�ல அமரவுக்கு மவண்டிய நிதியும், வைங 
களும் �மிழர அலலைா� அ்மபபுகளிடமிருநம� வர 
மவண்டும் எனப்� நாஙகள் வலியுறுத்திம்னாம். 
ஐமராபபிய ஒனறியத்தின ஒரு ந்டமு்்ற உறுபபி்னராக 
அயரலைாநது இருந��்னாலும், ஆரம்பத்தில சிறீலைங 
காவில சமா�ா்னத்்� அது ஊக்குவித்��ாலும், காலைனீ 
யத்துக்கு எதிரா்ன வரலைாற்்ற அது தகாண்டிருந 
��ன காரைத்தி்னாலும் அ�ன �்லைநகரா்ன டபளின 
நகரத்தில (Dublin) தீரபபாயத்தின மு�ல அமரவு ந்ட 
தபற்றது.
 தீரபபாயத்துக்கா்ன ஒழுஙகுக்ை மமற 
தகாள்ளும் தபாறுப்ப மு்்னவர ஜூட்லைாலும் 
இலைங்க சமா�ா்னத்துக்கா்ன அயரலைாநது மன்றமும் 
மமறதகாள்ை, அ�றகுத் ம�்வயா்ன கணிசமா்ன 
அைவு ஆவைஙக்ை �யார தசயயும் தபாறுப்ப, 
பிமரம்்னச் மசரந� நாஙகள் எடுத்துக் தகாண்மடாம். 
இ்னபபடுதகா்லை ந்டதபற்றது என்ற தீரமா்னத்்�, 
தீரபபாயத்தில உள்ை நடுவரகள் ஏறறுக் தகாள்ைச் 
தசயவ�றகுப மபாதியைவு ஆ�ாரஙகள் அந� மநரத்தில 
(2010இல) எம்மிடம் இருக்கா�படியால, நிரந�ர மக்கள் 
தீரபபாயத்தின வழிகாட்டலில, இ்னபபடு தகா்லைக் 
குற்றச்சாட்்ட முன்வபப்� நாஙகள் �விரத் 
திருநம�ாம். ஆகமவ ‘மபாரக்குற்றஙகளும்’, ‘மனி� 
குலைத்துக் தகதிரா்ன குற்றஙகளும்’ இ்ழக்கபப ட்ட்ன 
என்ற குற்றச்சாட்்ட முன்வபபம�ாடு, நாஙகள் 
நிறுத்திக் தகாண்மடாம். இருபபினும், இ்னவழிபபிலி 
ருநது உயிர �பபியவரகளிடமிருநதும், ‘இ்னபபடு 
தகா்லைக்கு எதிரா்ன �மிழரகள்’ என்ற அ்மபபிடமிரு 
நதும் இரண்டாவது அமரவுக்குத் ம�்வயா்ன ஆ�ாரங 
க்ைத் திரட்டுவது எனப்�யும் உறுதி தசயம�ாம்.
 பிமரமனில 2013ஆம் ஆண்டில ந்டதபற்ற 
இரண்டாவது அமரவில, இ்னவழிபபு ந்டதபற்றது 
என்ற குற்றச்சாட்்ட நாஙகள் முன்வத்� ம�ாடு, 
அதமரிக்கா, பிரித்�ானியா, இநதியா ஆகிய நாடுகள் இந� 
இ்னப படுதகா்லைக்கு உடந்� யாக இருநதிருக்கின்ற்ன 
என்ற குற்றச்சாட்்டயும் முன்வத்ம�ாம். பாஷ்னா 
(Bashana), அஜித், ஷிமராமன, நிக்மகா, பில (Phil) 
ஆகிய மனி� உரி்மச் தசயற பாட்டாைரகளின மிகக் 
கடு்மயா்ன உ்ழபபில ஒழுஙகு தசயயபபட்ட 
ஆவைஙகள், மபாரிமலை உயிர பி்ழத்�வரகைால 
தகாடுக்கபபட்ட மிகவும் வலுவா்ன சானறுகள், அனடி 
ஹிகின தபாட்டம் மறறும் கரன பாக்கர (Karen Parker) 
ஆகிய இருவரும் முன்வத்� மிகச் சி்றபபா்ன வழக்கு 
வா�ஙகள் மபான்றவறறின காரைமாக, ‘உண்்மயில 
இ்ன வழிபபு ந்டதபறறிருக்கி்றது’ என்ற முடி்வ 
மமறபடி  தீரபபாயம் மமறதகாண்டதுடன; அதமரிக்கா, 
பிரித்�ானியா, இநதியா ஆகிய நாடுகள் இ்னவழிபபுக் 
குத் து்ைமபாயிருக்கின்ற்ன என்ற குற்றச்சாட்்ட 
நிரூபிக்க இனனும் அதிகமா்ன  சானறுகள்  ம�்வ என்ற 
தீரமா்னத்்�யும் தீரபபாயம் மமறதகாண்டது.
 ஆ்னால இவவைவு தசயறபாடுகளுக்குப பின 
்னரும், இ்னவழிபபு ந்டதபற்றது எனப்� பன்னா 
ட்டுச் சமூகம் இனனும் ஏறறுக்தகாள்ைவில்லை. 
மியன மார மராகிஙயா முஸலிம் மக்கள் மீது 
இ்னவழிபபு மமறதகாள்ைபபட்டுள்ைது என்ற 
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எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர நிகழ்நம�றிய 
இரண்டாம் உலைகபமபாரின முடிவும் அ�்்னத் 

த�ாடரநது ஆசியாவிலும், ஆபிரிக்காவிலும் நி்லை 
தகாண்டிருந� ஐமராபபியக் காலைனியக் கட்ட்மபபுகள் 
படிபபடியாக தசயலிழக்கச் தசயயபபட்ட நிகழ்வும், 
த�றகாசியா உள்ளிட்ட பிரித்�ானிய ஆட்சியினகீழ் அது 
வ்ர இருந� பலை புதிய சு�நதிர ‘நாடிய அரசுகள்’ (nation 
– states) ம�ாற்றம் தப்ற வழிவகுத்�்ன.
 அ்�விட அண்்மயில, எண்பதுகளின இறுதி 
யில, ஏறபட்ட மசாவியத் யூனியனின வீழ்ச்சியின கார 
ைமாக மீண்டும் உலைக சமூகத்�ால அஙகீகரிக்கபபட்ட 
பலை புதிய நாடுகள் உருவாக்கம் தபற்ற்ன. இவறறின 
வி்ைவாக, 1945ஆம் ஆண்டு தவறும் 51 நாடுகைாக 
இருந� ஐக்கிய நாடுகளின உறுபபுரி்ம இனறு 195 ஆக 
விரிவ்டநதிருக்கி்றது.
 இவவா்றாக புதி�ாக உருவாகிய நாடுகள் 
பலைவறறின சு�நதிரத்்� மநாக்கிய பயைம் இலைகுவாக 
இருக்கவில்லை. அ்மதியா்ன மபாராட்டஙகளினூடா 
கவும் சிலை மவ்ைகளில ஆயு�ப மபாராட்டஙகளினூடா 
கவும், மிகக்கடு்மயா்ன துனபஙகளுக்குப பின்னரும் 
ஒபபிட முடியா� ஈகஙகளுக்குப பின்னருமம இந� 
நாட்டு மக்கள் சு�நதிரக் காற்்றச் சுவாசிக்கத் �்லைப 
பட்ட்னர. இனம்றா, நாடுகளின �ன-நிரைய உரி்ம 
�றகாலைப பன்னாட்டுச் சட்டத்தில மிகத் த�ளிவாக 
வ்ரயறுக்கபபட்ட ஒரு விடயமாகமவ மாறிவிட்டது.
 இருபபினும், வரலைாறு இபபடியிருக்க, சு�நதிர 
த்துக்கா்ன அலலைது பிரிநது தசலவ�றகா்ன நியாயமா்ன 
பலை மபாராட்டஙகள், பன்னாட்டுச் சமூகத்தின அஙகீ 
காரத்்�மயா அலலைது ஆ�ர்வமயா இலைகுவாகப 
தபறறுக் தகாள்ை முடிவதில்லை எனபது ஒரு மறுக்க 
முடியா� உண்்மயாகும். நாம் வாழுகின்ற இக்காலைத் 
்�ப தபாறுத்�வ்ரயில, சு�நதிரம்டவ�ன ம�்வ 
்ய நி்லை நிறுத்தி ஒரு புதிய நாட்்ட உருவாக்குவ�றகு 
பலை �்டக்கறக்ைக் கடக்க மவண்டியிருக்கி்றது.
 எந� ‘நாடிய அரசுகளிடமிருநது’ சு�நதிரம் 
மகாரபபடுகின்றம�ா, அந� அரசுகள் அபபடிபபட்ட 
ஒரு மகாரிக்்க்ய ஏறறுக்தகாள்ைத் �யாராக இல்லை 
எனபம� இஙகுள்ை முக்கியமா்ன �்டக்கல எனபது 
மிகத் த�ளிவாகத் த�ரியும் ஒரு விடயமாகும். இந� 
நாடிய அரசுகளில இருக்கின்ற தபரும்பான்மயா்ன 
இ்னத்துவ அலலைது பண்பாட்டுக் குழுக்கள் ஒரு 
நிலைபபகுதி்ய விட்டுக் தகாடுபப்�மயா அலலைது 
�ன்னாட்சி்ய வழஙகுவ்�மயா துமராகச் தசயலைாக 
பாரபப�ன கார ைத்தி்னால, இபபிரச்சி்்னகள் எந�வி� 
தீரவுமினறி த�ாடரநது தகாண்டிருக்கின்ற்ன. நாடு என்ற 
எண்ைக்கரு எபபடி ஒரு குறிபபிட்ட நிலைபபகுதி்யக் 
கட்டுபபடுத்தும் தசயறபாட்டுடன தநருக்கமாகப 
பி்ைநதிருக்கி்றது எனப்�க் கருத்திதலைடுபபதும், 
இஙகு முக்கியமா்ன�ாகும். இவவிடயத்்� பின்னர 
பாரக்கலைாம்.
 இரண்டாவ�ாக, மிகப தபரிய அணு ஆயு� 
வலலை்ம்யக் தகாண்ட நாடுகள் பலைவற்்ற �ன்ன 
கத்ம� உள்ைடக்கிய பன்னாட்டுச் சமூகம், �த்�ம் 
நாடுகள் �ஙகள் தசாந�, �னிபபட்ட நலைனக்ை 

முனனிறுத்தி, �ாம் விரும்பும் தபாழுது மட்டுமம 
நாடுகளுக்குள்ளிருக்கும் பலமவறு குழுக்களின �ன-
நிரைய உரி்மக்கு ஆ�ரவளிக்க முனவருகின்ற்ன. 
உ�ாரைமாக, தகாமசாமவா்வயும், த�றகு சூடா்்ன 
யும் எடுத்துக் தகாண்டால, இந� இரு நாடுகளும் 
மம்லை நாட்டு அதிகார சக்திகளின ஆ�ரவுடன விடு� 
்லை்ய தவனத்றடுத்திருக்கின்ற்ன. ஆ்னால இபபடிப 
பட்ட ஒரு சலு்க, புவிசார அரசிய்லை ் மயபபடுத்திய 
விடயஙக்ை மட்டும் காரைஙகாட்டி, பாலைஸதீ்னம், 
காஷ்மீர. �மிழீழம் மபான்ற, நீண்ட காலைமாகமவ ந்ட 
தபறறு வருகின்ற விடு�்லைப மபாராட்டஙகளுக்கு 
மறுக்கபபட்டிருக்கி்றது எனபது அவ�ானிக்கபபட 
மவண்டியத�ான்றாகும்.
 �றகாலைத்தில ந்டதபறறு வருகின்ற ‘நாடிய’ 
சு�நதிரப மபாராட்டஙகள் த�ாடரபாக பன்னாட்டுச் 
சமூகம் க்டபபிடிக்கின்ற அலைட்சிய ம்னபபான்மக்கு 
தபாதுவாகக் கவ்னத்திற தகாள்ைபபடா� இனத்னாரு 
மூன்றாவது காரைமும் உண்டு. த�ாடரநது உலைகமய 
மாகிக் தகாண்டிருக்கும் �றகாலை உலைகில, பைம், 
�கவல மறறும் த�ாழிலநுட்பம் எனப்வ வி்ரவாக 
ஓரிடத்திலிருநது இனம்னாரிடத்துக்கு நகரநது தகாண் 
டிருபப�ன காரைத்தி்னால, நாடுகளுக்கு இ்டமய 
இருக்கின்ற எல்லைகளுக்கா்ன வ்ரய்்றகள் ம்்றய, 

புதிய சு�நதிர நாடுக்ை உருவாக்குவ�றகா்ன ஆரவம் 
உலைகைவில அதிகமாக இலலைாமற மபாயவிடுகி்றது.
 இனறு, தபருநிறுவ்ன மு�லீட்டாைரக்ைப 
தபாறுத்�வ்ரயில, நாடுகமைா, பண்பாடுகமைா, ஏன 
அஙகு வாழும் மக்கள்கூட இவரகளுக்கு முக்கியமலலை. 
அவர களுக்கு முக்கியமா்ன்வ பலமவறு வி�மா்ன 
‘சந்�கள்’ மட்டுமம. பலை வி�ஙகளில மவறுபட்டிருக் 
கும் இச்சந்�கள் அ்்னத்தும் தபாது விதிமு்்றக 
ைாலும் தபாதுவா்ன ஆட்சிப தபாறிமு்்றகைாலும் 
ஒன்றாக ஒருஙகி்ைக்கபபட்டு ஒரு கு்டயினகீழ் 
தகாண்டுவரபபடுவ்�மய இப தபருநிறுவ்னஙகள் 
விரும்புகின்ற்ன. மனி� உரி்மகள் பறறிமயா ச்ன 
நாயகம் பறறிமயா இப தபருநிறுவ்னஙகள் அலைட்டிக் 
தகாள்வதில்லை. �மது வணிக தசயறபாடுக்ை எவவ 
ைவுக்கு இலைகுவாக மமறதகாள்ை முடியும் எனபம�; 
அ�ாவது எவவைவு அதிக இலைாபத்்� எவவைவு 
குறுகிய மநரத்தில ஈட்ட முடியும் என்ற ஒமர ஒரு 
விடயம் மட்டுமம இப தபருநி றுவ்னஙகளி்னது முக்கிய 
மநாக்கமாகும்.
 அதுமட்டுமனறி உலைகின பலை பகுதிகளி லும் இப 
தபருநிறுவ்னஙகள் தபாருண்மிய பலைத்திலும், அரசியல 
தசலவாக்கிலும் உலைகின நாடுகள் பலைவறறுக்குச் சம 
மாகவும் சிலை மவ்ைகளில அவற்்றவிட மமலும் 
பலைமா்ன நி்லை யிலும் இருபபது புரிநது தகாள்ைபபட 
மவண்டிய ஒரு விடயமாகும். ஓர உ�ாரைத்்�ப 
பாரத்ம�ாதமன்றால, மடிக்கணினிகள் (Laptops),தி்றன 
மிகுமபசிகள் (iphones) மபான்றவற்்ற உறபத்தி தசய 
யும் அபபிள் நிறுவ்னம் (Apple Inc.)  உலைகிமலைமய 

மு�ன மு�லைாக ஒரு டிரிலலியன (trillion) அதமரிக்க 
தடாலைரக்ை சந்� மூலை�்னமாகக் (market capitaliza-
tion)  தகாண்ட ஒரு தபருநிறுவ்னம் என்ற நி்லை்ய 
எட்டியது. த�ாடரநது, 2019 டிசம்பரில, அ�ன மதிபபு 
1.3 டிரிலலியன அதமரிக்க தடாலைரகைாக உயரந�து. 
இந� மதிபபுயர்வ சரியாகப புரிநது தகாள்வ�ாயின, 
உலைகிமலைமய 14 நாடுகள் மட்டுமம அபபிள் நிறுவ்னத்தின 
சந்� மூலை� ்னத்்�விடப தபரிய தமாத்� உள்நாட்டு 
உறப த்தி்ய (GDP) தகாண்டிருக்கின்ற்ன. இது அவுஸதி 
மரலியாவின, ஸதபயின நாட்டின தமாத்� உள் நாட்டு 
உறபத்தி மதிபபா்ன 1.4டிரிலலியன தடாலைரக்ைவிடச் 
சறறுக்கு்்றவா்ன�ாகும். 
 ‘நாடிய’ சு�நதிரத்திறகாகப மபாராடுபவரகள் 
விரும்பிமயா, விரும்பாமமலைா ஒரு தவறறிகரமா்ன 
அணுகுமு்்ற்யக் தகாண்டிருபப�றகு இந� புவிசார 
மூலை�்னத்தின ஆற்றல த�ாடரபா்ன உண்்ம்யக் 
கருத்தில தகாள்வது அவசியமா்ன�ாகும். நாடிய 
விடு�்லை அ்மபபுகள் ஆகக் கு்்றந�து �ஙகைது 
இலைக்்க அ்டவ�றகு, தபருநிறுவ்னஙகள் எபபடி 
இயஙகுகின ்ற்ன எனப்�யும், அ்வ தசலுத்தும் 
ஆதிக்கத்தின இரகசியஙகள் எ்வ எனப்�யும் கவ்ன 
மாக ஆயவு தசயய மவண்டும்.
 �ாம் விரும்பும் இலைக்்க அ்டய மவண்டு 
தமன்றால, �றமபாது இருபப்�விட ஆக்கபூரவமாக 
வும், அதிக தசயறறி்றனமிக்க மு்்றயிலும் தசயறபடு 
வ�றகு, இந� விடு�்லை அ்மபபுகள், இபதபரு 
நிறுவ்னஙகள் எவவா்றாக மமலைாண்்ம (manage-
ment) தசயகின்ற்ன எனப்�த் த�ளிவாகக் கறறுக் 
தகாள்ை முனவர மவண்டும். ஒரு நாட்்ட ஒழுஙக 
்மக்கும் தசயறபாட்்டக் கவ்னத்தில எடுத்ம�ாமா 
்னால, �றமபாது, குறிபபாக �கவல த�ாழிலநுட்ப 
த்்�யும், �ரவுக்ையும் அடிபப்டயாகக்தகாண்மட 
முடிவுக்ை மமறதகாள்ளுகின்ற ந்டமு்்றகள் 
மமலைாண்்ம தசயயபபடும். இக் காலைகட்டத்தில, 
அபபடிபபட்ட தசயறபாடுகள் இந�ப தபரு நிறுவ்ன 
ஙகள் தகாண்டிருக்கின்ற அதி நவீ்னமயபபடுத்�ப 

பட்ட தபாறிமு்்றகள் வழியாகமவ ந்டமு்்றபபடுத் 
�பபடுகின்ற்ன எனனும் உண்்ம த�ளிவாகப புரிநது 
தகாள்ைப பட மவண்டும்.
 இஙகு கறறுக்தகாள்ைபபட மவண்டிய இன 
த்னாரு பாடம் என்னதவன்றால, நிலைம், நிலைபபகுதி 
மபான ்ற்வ முன்னர வகித்� பஙகு, இனறு தபாருண்மிய 
வைரச்சி்ய நிரையிக்கின்ற நிதி, த�ாழிலநுட்பம், 
மனி� வைஙகள் மபான்ற மவறு வடிவஙக்ைக் தகாண் 
டிருக்கும் மூலை�்னத்�ால ஈடுதசயயபபட்டிருக்கின்றது 
எனப�ாகும். இன்்றய உலைகில தபருநி றுவ்னஙகைாக 
விைஙகுகின்ற நிறுவ்னஙக்ைப பாரக்கும்மபாது, 
இவறறில எதுவுமம ம்்னக்ை வாஙகிவிறகும் நிறு 
வ்னஙகள் அலலை (real estate). மா்றாக, தமனதபாருட் 
க்ை (softwares) உருவாக்கி, மிகவும் தசயறறி்றனமிக்க 
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 ேத்யா சிவராமன், கைல்லிழய த்ளமாகை ககைாண்டு 
இயஙகும் ஓர் ஊைகைவியலா்ளர் என்ேதுைன் ஒரு கோது 
சுகைாதார ஆர்வலரும் ஆவார்.
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முள்ளிவாயக்கால மபரவலைத்தின பின்னர 11 
ஆண்டுகள் கழிந� நி்லையிலும் ஈழத் �மிழி 

்னம் இன்னமும் அ�ன �ாக்கத்திலிருநது மீளுவ�ாக 
இல்லை. விடு�்லையின வாசலில வநது நிறப�ாக 
நம்பிய எஙகைது மக்களுக்கு 2009இல முள்ளிவாயக்கால 
வ்ர நிகழ்நம�றிய சம்பவஙகள் ம்னஙக்ைவிட்டு 
அகலைா� ரைஙகைாக இன்னமும் இருநது தகாண்மட 
இருக்கின்ற்ன. அடுத்� ஆண்டிறகா்ன ஒரு வருடப 
பயை வழி காட்ட்லை, தநறிபபடுத்�்லை ஒவதவாரு 
ஆண்டு மாவீரர நாளின மபாதும் �மிழீழத் ம�சியத் 
�்லைவரிடமிருநது தபறறு வந� எஙகைது மக்கள் 
இன்னமும் சரியா்ன �்லை்மத்துவ வழி காட்டலுக்காக 
காத்திருக்கின்றாரகள். இந�க் காத்திருபபு நியாயமா 
்னம�. இனத்னாரு வ்கயில மநாக்கின முள்ளிவாயக் 
காலின பின்னர இதுவ்ர அந� நம்பிக்்க்ய யாரும் 
தகாடுக்கவில்லை எனபம� ய�ாரத்�மா்ன உண்்ம. 
�்லை்மத்துவ ஏறபு எனபது திணிபபுக்குரியது அலலை. 
அலலைது மபச்சின பால ஏறபடுவதும் அலலை. அது தீரக்க 
மா்ன த�ாடர தசயறபாடுகைால ஏறபடுத்�பபடுவது. 
அந�ச் தசயறபாடுகைால ம்னஙகள் தவலலைபபடுவது.
 இருபத்திமயாராம் நூற்றாண்டின மிகக் தகாடூர 
மா்ன இ்னவழிப்ப மமறதகாண்டவரகள் �ஙகளுக்குள் 
இருக்கும் அ்்னத்து மவறுபாடுக்ையும் கடநது 
எஙகள் விடயத்தில ஒருமித்� நி்லைபபாடுகளுடம்னமய 
உள்ைாரகள். ஆ்னால அந�க் தகாடிய இ்னவழிபபுக்கு 
உள்ைா்னவரகள், எஙகளுக்குள் கலைநது மபசி இ்னத்திற 
காக ஒருமித்� நி்லைபபாடுகளுடன நிறக மவண்டிய 
வரகள், ஆயிரம் காரைஙகமைாடு கூறுபட்டுக் கிடக்கின 
ம்றாம். �ாயகம், �மிழகம், புலைம்தபயர ம�சஙகதைங 
கும் இம� நிலை்மகமை த�ாடரகின்ற்ன. எமது மக்க 
ளின உரி்மகள் தவலலைபபட மவண்டுதமனபது 
மட்டுமம எஙகைது இலைக்காக இருக்க மவண்டும். இந� 
ஒற்்றக் காரைத்துக்காகமவ ஆயிரமாயிரம் மாவீரர 
களும் பலலைாயிரக்கைக்கா்ன எஙகைது அனபு மக்களும் 
உயிரீநது மபா்னாரகள். எஙகமைாடு தநஞ்சு நிமிரத்திப 
மபாராடிய ம�ாழரகைதும் ம�ாழிகைதும் குடும்பஙகள் 
நிரக்கதியாய தூக்கி நிமிரத்� உரிய ஆ�ரவினறி 
துவண்டு கிடக்கின்றாரகள். முள்ளிவாயக்காலவ்ர 
மரியா்�மயாடும் அக்க்்றமயாடும் கவனிக்கபபட்டு 
வந� முள்ைந�ண்டுக்கு கீழ் இயஙக முடியா�வரகள் 
உள்ளிட்ட மாறறுத் தி்ற்னாளிகள் ம்னமு்டநது கிடக்கி 
ன்றாரகள். எமது விடு�்லை அ்மபபால கவனிக்கப 
பட்டு வந� அ்்னத்துத் ம�்வக்குரியவரகளும் 
இனறு உரிய கவனிபபறறு இருக்கின்றாரகள். ஆயு�ப 
மபாராட்டத்துக்கு பின்னா்ன �்னது பணிதயனபது 
இந�ப மபாராட்டத்�ால பாதிக்கபபட்டவரக்ைப 

பராமரிபபது �ான எ்னத் �மிழீழத் ம�சியத் �்லைவர 
அவரகள் கூறியிருந�ார. மூச்சுக்கு முநநூறு மு்்ற 
அவரது தபய்ர உச்சரிக்கும் நாம் இ�்்ன எந�ைவுக்கு 
தநஞ்சிமலைறறிச் தசயலைாறறி இருக்கினம்றாம் எனப்� 
எண்ணிப பாரக்க மவண்டும்.
 சமா�ா்னம் எனறு தசாலலைபபட்ட காலைபபகுதி 
யில நான வனனி தசன்ற மபாது, எமது விடு�்லை அ்மப 
பின பணியகம் ஒனறில, எமது மக்களின நாைாந� 
ம�்வ க்ைக் கண்டறிநது அ�்்ன திட்டமிட்டு உரிய 
மு்்றயில தீரத்து ்வபபம� அரசியதலைன்ற கருத்துப 
பட �மிழீழத் ம�சியத் �்லைவரின கூறத்றானறு என 
சிந்�்ய நி்்றத்�து. அபமபாது �ான �மிழர பு்னர 
வாழ்வுக் கழகம் ஏன அரசியல பிரிவினகீழ் தசயறபடுகி 
ன்றத�ன்ற த�ளி்வயும் நான தபறறுக் தகாண்மடன. 
இந� மநாக்கிலிருநது அண்்மயில தவளிபபட்ட 
�ாயக ம�ர�ல முடிவுக்ையும் நாம் த�ளிவாகப 
புரிநது தகாள்ைலைாம். முள்ளிவாய க்காலுக்குப பின்னர 
யுத்�த்�ால பாதிக்கபபட்ட எஙகைது மக்க்ை திட்ட 
மிட்ட, ஒருஙகி்ைக் கபபட்ட மு்்றயில தூக்கி நிறுத்� 
ஒட்டு தமாத்�ப பார்வயில நாம் �வறிவிட்மடாம். 
எபமபாதுமம பரநதுபட்ட மக்களின ஆ�ரவும் பஙதகடு 
பபுமினறி மபாராட்டஙகள் தவறறி தபறுவதில்லை.
 
 

புலை்னாயவாைரகளின கழுகுப பார்வ க்குள் எமது 
�ாயக ம�சம் சிக்குண்டு சுயமாகவும் சு�நதிரமாகவும் 
எ�்்னயுமம தசயயமுடியா� இந�க் காலைகட்டத்தில, 
சுயமாகவும் சு�நதிரமாகவும் இயங கக் கூடிய �ைமாக 
புலைம்தபயர நிலைஙகள் மட்டுமம காைபபடுகின்ற்ன. 
இந�ப புலைம்தபயர நிலைஙகளில எஙகள் �ாயகமும் 
�ாயகத்து மாந�ரகளும் �ந� வாழ்க்்க்யமய 
தபரும்பாலைா்ன நாம் வாழ்நது வருகினம்றாம். 
இபமபாதிருக்கின்ற சூழ்மவில புலைம்தபயர நிலைங 

களில வாழ்கின்ற நாஙகள் �ான இலைக்கு மநாக்கிய 
எஙகைது இலைட்சியப பயைத்்� காத்திரமாக முன்னக 
ரத்� முடியும். அ�றகு புரிநதுைரவு, பரஸபர நம்பிக்்க, 
கலைந�ாயவு, கூட்டுச் சிந�்்ன, கூட்டுச் தசயறபாடு, 
எஙக ்ைப பின்வத்து இலைக்்க முன்வக்கின்ற 
ம்னபபான்ம மிகவும் இனறிய்மயா�து. இ�றதகல 
லைாம் அடிபப்டயாக மாறி மாறிச் மச்றடிக் கும் அணுகு 
மு்்ற்ய நாம் அடிமயாடு க்ை�ல மவண்டும். “நான 
தபரிது நீ தபரித�னறு வாழாமல நாடு தபரித�னறு 
வாழுஙகள்” என்ற �மிழீழத் ம�சியத் �்லைவரது 
சிந�்்ன்ய உச்சரிபபம�ாடு மட்டும் நினறு விடாது, 
அ�்்ன உைமார ஏறறு தசயலைாற்ற மவண்டும்.
 கைத்தில நினறு கைபபணியாறறியவரகளுக் 
கும் புலைம்தபயர ம�சஙகளில �ாயகபபணி ஆறறி 
யவரகளுக்கும் தவவமவ்றா்ன ஆற்றலகளும், ஆழு்ம 
களும், அனுபவஙகளும் உண்டு. முள்ளிவாயக்காலுக்குப 
பின்னரா்ன கவ்னஙகமைாடு நாம் அ்்னவரும், �ஙகைது 
இனனுயிரக்ை ஈந� மாவீரரக்ையும், உயிரீந� 
மக்க்ையும் தநஞ்சிருத்தி எமக்கி்டயில இருக்கின்ற 
அ்்னத்து மவறுபாடுக்ையும் கடநது இலைக்கிறகா்ன 
பயைத்தில நாம் ஓனறி்ைய மவண்டும். எதிரி மவக 
மாகவும், விமவகமாகவும் எமது �ாய நிலைத்்� அபகரி 
த்து எமது பண்பாடுக்ை, த�ாலலியல சின்னஙக்ை 
அழித்து எமது கலவி, தபாருைா�ாரம், வாழ்வியல 
அ்்னத்்�யும் நிரமூலைமாக்கி வருகி்றான. இ�்்ன 
முடிந�வ்ர �டுத்து நிறுத்தி இலைக்கு மநாக்கிய எஙகள் 
பயைத்்� மவகபபடுத்� மவண்டுமாயின நாம் தசயற 
பாட்டில ஒனறி்ைய மவண்டும்.
 நாம் ஒரு த�ான்மயா்ன �னித்� ம�சிய 
இ்ன தமனப்�யும், எமக்கா்ன ம�சம் உண்டு எனப 
்�யும் நாம் உைமார நம்ப மவண்டும். அபமபாது 
�ான �ன்னாட்சிக்கா்ன எஙகைது பயைத்்� நாம் 
நம்பிக்்கமயாடு த�ாடர முடியும். மக்களுக்கா்ன 
உண்்ம அரசிய்லை �ஙகைது சுயநலைனக்ைக் கடநது 
எஙகைது அரசியல தசயமவார முனத்னடுக்க மவண்டும். 
ஈழத்�மிழி்னத்தின உரி ்மக்ை தவனத்றடுக்க உலைகத் 
�மிழரகளின மபரா�ர்வ நாம் தபற்றாக மவண்டும். 
புலைம்தபயர நிலைஙகளிலுள்ை மிகப பலைம் தபாருநதிய 
எஙகைது இ்ையவர க்ை அவரகளுக்குரிய வ்கயில 
நாம் உள் வாஙகி, இலைக்்க மநாக்கிய இலைட்சியப 
பயைத்தில அவரக்ையும் பஙகுதப்றச் தசயய 
மவண்டும். இவற்்ற எலலைாம் காலைந �ாழ்த்�ாது நாம் 
முனத்னடுக்க மவண்டுமா்னால, எஙகளுக் கி்டயிலைா்ன 
பிைக்குகளில கி்டத்�றகரிய மநரஙக்ை தசலைவிடு 
வ்� விடுத்து பயனுள்ை வ்கயில ம�சப பணியாற்ற 
முன வருமவாம். எமக்கா்ன பலைஙக்ை நாம் இ்னங 
கண்டு ஒனறி்ைத்து அறி்வ ஆயு�மாகக் தகாண்டு 
எமது இலைட்சியப பயைத்்� உறுதிமயாடு நாம் த�ாடர 
மவண்டும்.
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அதிகமா்ன அழுத்�த்்�ப பிரமயாகிக்க மவண்டும். 
ஐக்கிய நாடுகள் அ்வ்யப பாரத்து, து்்றசாரந�   
ஆற்றலக்ை வைரக்க மவண்டும் என்ற க்�்ய 
ஐ.நா நிறுத்தி, சிறீலைஙகா �்னது வாக்குறுதிக்ை நி்்ற 
மவறறுகின்ற�ா? எ்னக் கண்காணிக்க மவண்டும் எனறு 
அ�றகு அழுத்�த்்�க் தகாடுக்கமவண்டும்.
 கடந� சிலை மா�ஙகைாக மனி� உரி்மகள் 
ஆ்ையாைர பணிம்்னயிலிருநது சிறீலைஙகாவில 
முஸலிம் மக்கள் எதிரதகாள்ளும் பிரச்சி்்னகள் 
த�ாடரபாக, உ�ாரைமாக தபண்கள் நிக்கா்ப 
அணிய முடியாது இருபபது த�ாடர பாக எந�வி�மா்ன 
அறிக்்க ஸ்ரீயும் இதுவ்ர தவளி யிடபபடவில்லை.

 இபபடிபபட்ட விடயஙக்ைமய ஐ.நா மபச 
மவண்டும் எ்ன நீஙகள் எதிரபாரபபீரகள். ஆ்னால 
அவரகமைா எ்�யும் மபசாது தமௌ்னமாக இருக்கி 
்றாரகள். ஆகமவ என்்னப தபாறுத்�வ்ரயில, 
இபபடிபபட்ட தசயறபாடுக்ைமய புலைம் தபயர �மிழ் 
அ்மபபுகள் முனத்னடுக்க மவண்டும். தவவமவறு 
புலைம்தபயர �மிழ் அ்மபபுகள் ஒன்றாகச் சநதித்து 
எமது மக்களுக்கா்ன நீதி்யப தபறறுக்தகாள்ை 
நீஙகள் என்ன தசயயபமபாகிறீர கள்? நாஙகள் என்ன 
தசயயலைாம் எனறு உ்ரயாட மவண்டும். புலைம்தபயர 
�மிழ் அ்மபபுகள் இபபடிபபட்ட உ்ரயாடலகளில 
ஈடுபடாமல மபா்னால, சிறீலைஙகா பன்னாட்டுச் சமூகத் 
தின கண்காணிபபிலிருநது ம்்றநது மபாய விடும். 

 ஏத்னன்றால, மனி� உரி்மகள் ஒரு 
முறறு்கக்கு உள்ைாகியிருக்கும் ஒரு மமாசமா்ன 
காலைகட்டத்தில நாஙகள் வாழ்நது தகாண்டிருக்கி 
ம்றாம். பலை அரசுக்ைப தபாறுத்�வ்ரயில, பயஙகர 
வா�த்துக்கு எதிரா்ன மபாரில நீஙகள் இ்ைநது 
தகாண்டால, உஙகளுக்கு அ்்னத்து உ�விக்ையும் 
தசயய அந� அரசுகள் �யாராக இருக்கின்ற்ன. இந�ப 
மபாட்டியில மனி� உரி்ம விடயஙகள் த�ா்லைநது 
மபாகக்கூடிய ஆபத்து இருக்கி்றது. இவவிடயஙகளில 
எதிரவரும் காலைஙகளில நாஙகள் மிகவும் விழிபபாக 
இருக்க மவண்டும்.

சிறீலஙகா அரசு   ... ்தாடர்ச்சி...
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ஜ்னநாயகத்தின நானகு தூண்கைாக நி்்ற மவறறு 
அதிகாரம், சட்டவாக்கம், நீதித்து்்ற, ஊடகஙகள் 

எனப்ன அ்மநதுள்ை்ன. மு�ல மூனறும் அரசாஙக 
கட்ட்மபபுகளுடன சம்பந�பபட்ட்வ. எ்னமவ 
அவறறிடமிருநது மநர்ம, தவளிபப்டத்�ன்ம, 
உண்்ம எனப்வக்ை எதிரபாரக்க முடியாது. 
 ஆ்னால, ஊடகம் எனபது தசயதி – �கவல - 
விமரச்னம் எனபவறம்றாடு கருத்துருவாக்கம், கருத்துப 
பரிமாற்றம் எனபவற்்ற உள்ைடக்கிய�ால, இ�்்ன 
ஜ்னநாயகத்தின காவல நாய (watch dog) எனபர.
 அ�்னால, ஊடகம் எபமபாதும் காய�ல, உவத் 
�லினறி உண்்ம்ய உண்்மயாகக் கூறுவ�ாக 
(நடுநி்லை எ்ன ஒனறில்லை) இருக்க மவண்டும். அம� 
சமயம், மக்களின கருத்துகளுக்கும், விமரச்னஙகளுக் 
கும் இடமளிபப�ாகவும் இருக்க மவண்டும். இ�ன 
காரைமாக, கருத்துகள் புனி�மா்ன்வ, விமரச்னஙகள் 
சு�நதிரமா்ன்வ எனபது ஊடகஙகளுக்கா்ன மவ�வாக் 
கியமாக உள்ைது. 
  “உனனு்டய கருத்துக்ை நான ஏறறுக் 
தகாள்ைவில்லை; ஆ்னால அந�க் கருத்்�ச் தசாலவ 
�றகு உ்னக்குள்ை உரி்ம்ய நான எ்னது உயி்ரக் 
தகாடுத்�ாவது நி்்றமவறறுமவன” எ்ன பிரபலை பிதரஞ் 
சுத் �த்துவஞானி தவாலடயர (Voltaire) த�ரிவித்� கூறறு 
எந�ைவுக்கு ஊடகஙகைால மபைபபடுகி்றது என்ற 
மகள்வி இனறு அவசியமாகி்றது. 
 கருத்துக்ைக் கூறும் சு�நதிரம், அச்சமின 
றியும் சலு்கக்ை எதிரபாராதும் இயஙகும் தநறி 
�ைம், சமூகத்்� மாறறிய்மக்கும் வலலை்ம என 
ப்வ ஊடகஙகளின முக்கிய குறிக்மகாைாக இருக்க 
மவண்டுதம்ன யுத்னஸமகாவின உலைக ஊடக நாள் 
பிரகட்னஙகள் சுட்டியுள்ை்ன. 
 இ�்னால, சமூக மறறும் அரசியல மாற்றத்துக் 
கா்ன சாரதிகைாக ஊடகஙகள் தசயறபட மவண்டும். 
(Media as drivers of change) எனறு எதிர பாரக்கபபடுகி்றது. 
அதில முக்கியமா்ன�ாக ஊடக சு�நதிரமா்னது, மனி� 
உரி்மகளின மூ்லைக்கல - அ�ாவது ஆ�ாரத்தூண் 
(Press freedom is a cornerstone of human rights) எனறு 
வ்ரயபபட்டுள்ைது. 
 உலைகைாவிய ரீதியில உள்நாட்டுப மபாரகளும், 
நாடுகளுக்கி்டமயயா்ன மபாரகளும் அதிகரித்துள்ை 
கடந�/நிகழ்காலை கட்டத்தில, மபாருக்குப பின்னரா்ன 
தசயறபாடுகளில (Role of media in post conflict coun-
tries) ஊடகத்தின வகிபாகம் எவவ்கயாக அ்மய 
மவண்டும் எனபது பறறி பலமவறு அரஙகுகளில மபசப 
படுகி்றது. 
 சிலை நாடுகளின மபாரகளினமபாது அலலைது 
மனி� உரி்மகளுக்கு எதிரா்ன தசயறபாடுகளின 
மபாது சிலை ஊடகஙகள் அவற்்ற துணிகரமாக அம்ப 
லைபபடுத்தி அலலைது கை நி்லைவரத்்� துலலியமாக 
எடுத்துக்காட்டி வரலைாற்்ற மாறறிய்மத்�்� இஙகு 
சுட்ட மவண்டும். இ்வ அ்்னத்தும் கடந� அ்ர 
நூற்றாண்டுக்குள் இடம் தபற்ற்வ. 

 

1972ஆம் ஆண்டு ந்டதபற்ற வியட்நாம் மபாரில 
எரிகுண்டுக்கு இலைக்காகி உடம்பில ஆ்ட மயதுமினறி 
்கக்ை மமமலை தூக்கியவாறு ஓலைமிட்டுக் தகாண்டு 
வீதியால ஓடிய ஒனபது வயதுச் சிறுமி கிம் புக் 
எனப வ்ர எவரும் ம்றநதிருக்க முடியாது. இ�்்ன 
ஒளிபபடத்துடன தசயதியாக்கி்னார நிக் உற என்ற 
ஊடகவியலைாைர. இந�ப படமம அதமரிக்க யுத்�தவறி 
முகத்்� பகிரபபடுத்தி அந� யுத்�த்்� முடிவுக்குக் 
தகாண்டு வந�து. 
 1993இல அதமரிக்க இராணுவ சாரஜனட் 
விலலியம் கிளிவலைானட் எனபவரின சடலைத்்� மசாமா 
லியரகள் கயிறுகைால பி்ைத்துக் கட்டி தமாகாடி 
நகரம் வழியாக இழுத்துச் தசன்ற்� ‘தரா்றனமரா 
ஸடார’ பத்திரி்கயின தசயதியாைர மபால வாறசன 
தசயதியாக்கி அந� யுத்�த்துக்கு முடிவு கட்டி்னார. 

 மநறம்றா ப்டயி்னர 1999இல தகாமசாவா வில 
�்ரயி்றக்கபபட்டமவ்ை, ஐமராபபாவில நாட்டா 
ண்்ம தசலுத்திய அதமரிக்க நு்ழவுக்கு ஊடகஙகளின 
பலைமம து்ையா்னது. 2018இல அதமரிக்க ட்ரம்ப 
நிரவாகத்தில நடந� சம்பவம் இனத்னானறு. அஙகு 
எல்லை �ாண்டிச் தசன்ற தமக்சிமகாவி்ன்ர �ண்டிக் 
கும் வ்கயில தபறம்றாருடன வந� குழந்�க்ைத் 

�னி்மபபடுத்தி காபபகஙகளுக்கு அனுபபி்னார 
ட்ரம்ப. இந� மனி� உரி்ம மீ்றலினமபாது குழந்� 
தயானறு �னனிடமிருநது பிரிக்கபபடும் �ாயின 
கா்லைப பிடித்து க�றியழும் காட்சி்ய, யான மும்ற 
என்ற ஊடகவியலைாைர தவளிபபடுத்தி அந� அட்டூழிய 
த்்� நிறுத்�ச் தசய�ார. 
 இந�ப பின்னணியில இலைங்கயில �ஙகள் 
மண்ணி்னதும் மக்களி்னதும் விடு�்லைக்காக மபாராடி 
யவரகள் மீது சிஙகை தபௌத்� மபரி்ன வா�ம் மமற 
தகாண்ட/இனறும் மமறதகாள்ளும் இ்ன வ்�, இ்ன ரீதி 
யா்ன �ாக்கு�ல, இ்னச்சுத்திகரிபபு, இ்னவழிபபு எனப 
்வக்ைத் �டுக்க முடியா� நி்லை எமது ஊடகஙக 
ளுக்கு ஏன ஏறபட்டது எனப்� ஆழமாக மீள் மநாக்க 
மநரிடுகி்றது. 
 முள்ளிவாயக்காலில ஆயு�ஙகள் உ்்ற நி்லை 
க்கு தகாண்டு தசலலைபபட்டு ஒரு �சாப�ம் முடிநது 
ள்ைது. அந�ப மபரவலைம் ந்டதபற்ற மவ்ை, அஙகிரு 
ந� மனி�மநய அ்மபபுகளும் தவளிநாட்டுப பணியா 
ைரகளும் சிஙகை அரசி்னால தவளிமயற்றப பட்ட்னர. 

 சாட்சிகைற்ற சூழ்லை உருவாக்கிய சிஙகை 
ம�சத்துக்கு, மக்க்ை மீட்பது என்ற நாமத்தில வ்க 
த�ா்கயினறி அவரக்ைப படுதகா்லை தசயவதும், 
காைாமலைாக்குவதும் சுலைபமாயிறறு. மன்னார ஆயராக 
விருந�வரால த�ரிவிக்கபபட்ட உறுதியா்ன எண்ணிக் 
்ககூட காைாமலைாக்கபபட்டு விட்டது. 
 மபாராட்டக் காலைத்தில சிலை சம்பவஙக்ை 
மட்டும் அவவபமபாது உலைக ஊடகஙகளுக்குத் த�ரிவி 
த்து வந� மருத்துவப பணியாைரகளின �கவல க்ை, 
அவரக்ை ்கதுதசய� பின்னர அவரகளின கட்டாய 
‘ஒபபு�ல வாக்கு’ ஊடாக தபாயயாக்கியது அரச 
இயநதிரம். 

 �மிழரவசம் பத்திரி்ககள், வாத்னாலி 
கள், த�ா்லை க்காட்சிகள் இருநதும் சிஙகைம�ச 
ஊடகஙகளின தபாயயு்ரக்ை முறியடிக்க 
முடியாமலமபா்னது ஏன என்ற மகள்வி இனறும் 
உள்ைது. நடந�்வக்ையும் நடபப்வக்ையும் 
விடுத்து இனி என்ன நடக்க மவண்டுதம்ன வலுவா்ன 
பகுபபாயவுச் சிந�்்ன்ய �மிழி்னம் மமறதகாள்ை 
மவண்டும். 
 உண்்ம வீட்டுவாசலுக்கு வருவ�றகு முன்னர 
தபாய ஊ்ரச் சுறறி வநதுவிடும் எனபது மபானறு, 
�மிழ் ம�சிய விடு�்லை உைரவும், அ�றகா்ன தசயறபா 
டுகளும் புலைம்தபயர �மிழரி்டமய இனறு எழுநி்லை 
யிலுள்ை மபாதிலும், சிஙகை தபௌத்� தபரும் ம�சியம் 
அ�்்னயும் மீறி சரவம�ச வட்ட்கயில தபாயப பரபபு 
்ரக்ை வி்�த்து பயிராக்கி வருகி்றது. 
 புலைம்தபயர �மிழர பலை அ்மபபுகைாகவும், 
குழுக்கைாகவும் சி�றுண்டு அவரகளின தகாள்்கப 
பா்� குனறும் குழியுமாகி வருவது சிஙகைத் �ரபபுக்கு 
வாயபபாகியுள்ைது. இ�்னால மபரி்னவா�த்தின அரூபக் 
கரஙகள் �மிழர சமூகத் துள் புகுநது மமலும் பிைவுக்ை 
வியாபிக்கச் தசயதுள்ைது. 
 இ�்னால, �மிழரால �மிழருக்தக்ன நடத்�ப 
படும் ஊடகஙகள் - முக்கியமாக புகலிடத் �மிழர 
ஊடகஙகள் ஆற்ற மவண்டிய முக்கிய பணி மநாக்கப 
பட மவண்டும். புறறீசலமபால ம�ானறியுள்ை சமூக 
ஊடகஙக்ை மு�லில மநரபடுத்தி ஒழுஙக்மக்க 
மவண்டும். 
 ஒனறுபட்ட, பிைவுபடா�, ஒத்� கருத்து்டய 
�மிழ்த் ம�சிய �ைத்தில நிறகும் �மிழர ஊடகஙக்ை 
ஒனறி்ைக்கும் அ்்னத்துலைக ஊடக அ்மபதபானறு 
இனறு அவசியமாகி்றது. 
 �ாயக உ்றவுகளின வாழ்வுரி்ம, வாழ்வா 
�ாரம் இரண்்டயும் சம�ைத்தில எடுத்துச் தசலலும் 
கருத்�ா�ரவு சிந�்்னக்குழாதமானறு இ�றகாக உருவா 
க்கபபட மவண்டும். 
 �ைமும் வைமும் தகாண்ட �மிழர ஊடகப 
பரபபு, �ாம் வாழும் நாடுகளில அ்்னத்துலைக தமாழி 
களில பரபபு்ரக்ை மமறதகாள்வம�ாடு, அஙகு 
வாழும் மற்்றய இ்ன மக்களின சமூக அ்மபபுகளுடன 
இறுக்கமா்ன பி்ைப்ப ஏறபடுத்தி, அவரக்ையும் 
உள்வாஙக மவண்டும். 
 மக்களுக்காகப மபசுவதும் மக்க்ைப மபச 
்வபபதுமம ஊடகத்தின �்லையாய பணி.
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 1970களின பிறபகுதியில ஒரு தபாறியியற 
பட்டபபடிபபு மாைவ்னாகக் கலவி 
பயின்ற காலைஙகளில �மிழர த�ாலகுடி 
வரலைாறு வாழ்வியல பறறிய ம�டலில 

ஆழமா்ன ஈடுபாட்டுடன இயஙகிய அனு 
பவம் எ்னக்கு உண்டு!
 அக்காலைஙகளில இலைண்டனிலுள்ை நூலைக ஙகள் 
மறறும் இ்வ பறறிய ஆயவு நூலகள், கட்டு்ரகள், 
தசாறதபாழிவுக் குறிபபுகள் எ்னப பலைவ்கயா்ன உசாத் 
து்ை மூலைஙக்ை ம�டித் ம�டி அ்லைநது �கவல 
க்ையும், �ரவுக்ையும் மசகரித்து வநதிருக்கினம்றன! 
 கிழக்குலைகத்திலும், மமறகுலைகத்திலும் �மிழர 
த�ாலகுடி சாரந� �கவலக்ையும், �ரவுக்ையும் 

ம�டுகின்ற மபாத�லலைாம் எ்னக்கு பலைவி� ஏமாற்றங 
களும், விரக்தியும், மவ�்்னயுமம வி்ைந� கைஙகள் 
பறபலை!
 ‘திராவிடம்’ என்ற தசாறப�த்தினுள் �மிழர 
த�ாலகுடி வரலைாறு த�ாடஙகியும், த�ாக்கியும் 
நின்றம� தயாழிய �மிழர த�ான்ம்யத் துலைக்கிய 
தவளியீடுகள் மிக மிக அரி�ாகமவ அக்காலை கட்டத்தில 
எ்னது கண்களுக்கும், காதுகளுக்கும் எட்டி்ன எ்னலைாம். 
அதுவும் த�ாழிலநுட்பம் தபரிய அைவில விரிவ்ட 
யா� ஒரு காலைத்திமலைமய நான எ்னது ம�ட்லை அறிவி 
யல ரீதியாக ஆரம்பித்திருநம�ன.
 நான இலைண்டனிமலை தபாறியியற கலவி்ய 
மமறதகாண்ட காலைஙகளில ‘கணினி’ எனபம� ஒரு 
‘தநல ஆ்லை’  இயநதிரம் மபாலைக் காட்சி �ந�து. 

அ�னு்டய பயனபாடு மறறும் அறிவியலில அ�ன 
வகிபாகம் இவறறி்்ன முழு்ம யாகக் கண்டு தகாள்ை 
முடியா� ஒரு சந�தியாகமவ நாம் அபமபாது எமது 
கலவிப பய ைத்்� ஆறறி வநம�ாம்.
 மமலும் அக்காலைத்தில ்கத் த�ா்லைமபசியின 
பாவ்்னயும் எம்மி்டமய அறிமுகமாகியிருக்க வில 
்லை. தவளிபப ்டயாகக் கூறி்னால, பைப புழக்கமும் 
கூட அனறிலிருந� எமது வாழ்க்்கச் சூழலில மிக மிக 
அரி�ாகமவயிருந�து.
 ‘Pablic Telephon Booth’ அ�ாவது ‘தபாது மக்கள் 
த�ா்லைமபசிக் கூண்டுகள்’ �ான எமக்கா்ன த�ாடரபு 
சா�்னமாக இருநது வந�து. ஒரு ம�்வ குறித்தும் உ்றவு 
குறித்துமம த�ா்லை மபசித் த�ாடரபாட்லை நாம் 

   ்தாடர்ச்சி 20ஆம் பக்கம்
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முனனுடர:
 கடந� நாறப�ாண்டுகளுக்கும் மமலைாகத் 
�மிழர த�ாலகுடி வரலைாறறுத் ம�டலிலும், அது 
பறறிய த�ளிவாக்கக் கருத்தியல அணுகு மு்்றக 
ளிலும், ஆயவுலைகச் தசலதநறி, தசயதநறி தசயறபாடு 
களிலும் ஈரபமபாடு  ஈடுபட்ட ஒருவ்னாக இக் கட்டு 
்ரத் த�ாடரி்்ன எழு� முறபடுகினம்றன!
 ஒரு தபாறியியற கட்டட �்லை்மத்துவ 
மமலைாண்்மத்து்்றத் த�ாழிலைனுபவத்ம�ாடு மட்டு 
மனறி, ஒரு தமாழி, க்லை, கவி்�, இலைக்கிய, வாழ்வி 
யல வரலைாறறு மாைவ்னாகவும், ப்டபபாளியாக 
வும், புலை்மத்துவப பற்றாை்னாகவும்,  அரஙக, 
க்லை ஆறறு்கயாை்னாகவும்,  �மிழர சமு�ாயப 
பஙகாளியாகவும் கடந� ஐநது–ஆறு �சாப ஸ்ரீ�ஙக 
ைாக இயஙகிய அனுபவத்ம�ாடு – குமு்றல – ஆழ் 
கடலுக்குள் எனனுயிர முனம்னார ‘சத்தியம் சாகாது’, 
‘காவியச் சலைங்ககள்’ ஆகிய ப்டபபுகளின நூலைா 
சிரியத்னன்ற உரி்மமயாடும் இக்கட்டு்ரயின கருப 
தபாரு்ையும், மபசுதபாரு்ையும் அணுக முயல 
கினம்றன!
 எலலைாவறறிறகும் மமலைாக எ்னது முன 
ம்னார மீது நான தகாண்ட மா்றா� பறறும் நம்பிக்்க 
மயாடு… இநதியாவின முக்கிய பகுதிகள்… த�ன 
கிழக்காசியாவின சிலை முக்கிய நாடுகள் மறறும் 
ஒருசிலை ஆபிரிக்க, அமரபிய நாடுகதை்ன யான தசய� 
பயைஙகளினூடும்.. �மிழர த�ாலலியல வரலைாறறு 
த்து்்றயில நீண்டகாலை இலைக்கிய வரலைாறறு வாழ் 
வியல பண்பாட்டு ஈடுபாடும், அகழாயவு அனுபவ 
மும், அறிவாற்றலும் தகாண்ட அறிஞர தபருமக்களு 
டன நான ஏறபடுத்திக் தகாண்ட உ்றவு நி்லையி 
னூடும், நான தபற்ற பயில தநறிப பட்டறிவும்�ான 
என்்ன எ்னது பின்னணியில நினறு வழிநடத்துகி 
ன்றது எனப�்்ன நான ஈண்டு பதிவு தசயய விரும்பு 
கினம்றன! 
 இலைக்கிய நுகரவும், வாழ்வியல நு்ழவும், 
பண்பாட்டுப பதிவுப புரிநதுைரவு மற்ற ஓர 
ஆயவுப புலைத்தி்்ன விட்டு மமமலைாஙகி எழுநது, 
இனறு  உலைகப பரபபில வியாபித்து நிறகின்ற 
�மிழர  த�ாலகுடி வரலைாறறுத் ம�ட்லை உச்சி 

மமாநது வரமவறகின்ற ஒரு பூரிபபுடன எ்னது எழுத் 
ம�ாவியத்்� வ்ரய மு்்னகினம்றன! 
 எமது முனம்னாரின கலமலைாவியஙக்ைச் 
தசாலமலைாவியஙகமைாடு இ்ைத்துப பாரக்கின்ற  
தசபமபடுக்ை  எமது முனம்னார  தசபபிய ஏடுகளு 
டன ஒபபீடு தசயய வலலை உயத்து்ைரவும்  உை ஈடு 
பாடும் தகாண்ட ஓர ஆயவுலைகச் சமு�ாயம் இனறு 
உ�யமாகியு ள்ைது கண்டு உைரவு தபாஙகி நிறகி 
ன்ற ஒருவ்னாக எ்னது எழுத்தி்்ன இஙகு பதிவு 
தசயகினம்றன! 
 சஙக இலைக்கியஙகளிற தபாதிநது 
கிடக்கும் எமது முனம்னார அறிவியல சானறுக்ை 
பலைமவார உண்்மத்துவத்்�ச் தசல தநறியி்்ன – 
புலை்மத்துவச் தசால தநறியி்்ன – இ்னஙகாணுகின்ற 
ஓர த�ாலலியலின சிந�்்ன யாக்கத்்�க் கண்டு 
சிலிரத்து நிறகும் ஒருவ்னாக எ்னது விரலக்ை 
நகரத்துகின ம்றன!
 எ்னது இை்மக் காலைத்தில எ்னது �ாயக 
வாழ்வின மபாது எமது மூ�ா்�யரகள், முன 
ம்னாரகளின வரலைாறு பறறியும், வாழ்வியல பண் 
பாட்டு விழுமியஙகள் பறறியும் மபசியும், எழுதியும், 
கறறும், கறபித்தும் வந� அ்்னவரும் �ஙகள் கருத் 
தியற மகாட்பாடுகள்  யாவற்்றயும் மமறகுலைக 
ஆயவாைரகள், அறிஞரகளின சிந�்்னச் தசல 
தநறி்ய அடித்�ைமாக ்வத்ம� கட்டிதயழுபபி 
வந�்� நான அறிநதும், த�ரிநதும், உைரநதும் 
வநதுள்மைன!
 எமது வாழ்வியல பண்பாட்டு வழிபாட்டு 
மரபுக்ை  இலைக்கிய தசழு்மக்ை ஒரு ‘அநாக 
ரீகப பழஙகுடி’யின நம்பிக்்கயாகப படம் பிடித் 
துக் காட்டிய ஒரு கலவிக் தகாள்்க்ய மநரிற சநதித் 
�வன நான!
 ஆ்னால இனம்றா நீரிலும் நிலைத்திலும் 
பாரின தி்சகள் அ்்னத்திலும் படரநது, பரவி, 
ஊடுருவி நிறகின்ற உயரிய நாகரீகத்தின – பழஙகுடிப 
பூரவீகத்தின வாரிசுகள் நாதம்ன தநஞ்சு நிமிரத்தி 
நிறகின்ற ஓர ஆயவுலைகத்தி்்ன அரவ்ைக்கின்ற 
அறபு� அனுபவத்தின பூரிபபில நிறகினம்றன!
 கடந� இருப�ாண்டுகளுக்கு மமலைாக 

இலைண்டனிலிருநது இயஙகி வருகின்ற �மிழ்வயின 
‘ம�டலும் கூடலும்’ எனனும் இ்ையவழி தமய 
நிகர அரஙகில சமகாலை அறிவியல, த�ாலலியல, 
பண்பாட்டு, வாழ்வியல பரபபுக்ை ஓர ஒபபியல 
அணுகுமு்்றயில யாம் உ்ரத் த�ாடரக்ை 
நிகழ்த்தி வருவ�ன வி்ைவாக த�ாலலியற கைப 
பணி யும், கலவிப பணியும், ஆயவுப பணியும் ஆறறு 
கின்ற ஆளு்மக்ையும், அனுபவஙக்ையும் 
மகட்டும், உைரநதும் வருகினம்றாம்.
 ‘உயத்துைர்வயும்’ , தமயபதபாருள் 
காணும் ‘தமயயறி்வயும்’ து்ையாகக் தகாண்டு 
�மது இலைக்கிய நுகரவின புலை்மத்துவப பண்புக 
மைாடு  வரலைாறறுத் �ரவுக்ை, �கவலக்ை  உறறு 
மநாக்க வலலை பலை்ரச் சநதிக்கின்ற அவமராடு கூடிச் 
சிநதிக்கின்ற வாயபபி்்ன இன்்றய த�ாழில நுட்ப 
மும் ‘தகாமரா்னா’ முடக்க நி்லையும் எமக்கு அளித் 
துள்ைது!
 இன்னலகள் – இழபபுகளின மத்தியி லும் 
– நன்மக்ையீட்டலைாதமன்ற இச் சூழலில – 
‘�மிழர த�ாலகுடி வரலைாறறுத் ம�டல மநறறும் 
இனறும்’ எனனும் இக்கட்டு்ரத் த�ாட்ர எழு� 
வி்ைகினம்றன!
 இ்வ எ்னது �னிபபட்ட மறறும் சமு�ாய 
அனுபவஙகளின பிரதிபலிபபாகவும் எ்னது ம�டல 
களின த�ளிவு்ரயாகவும் அ்மயுதமனறு உறு 
திபட நம்புகினம்றன! 
 �த்தியம் �ாகாது – அது
 தீயிலும் வவகாது!
 நித்தியொயிருக்கும் – அது
 நீதியின வழிநடக்கும்! 
 -�த்தியம் �ாகாது நூலிலிருந்து
 “அனவப தமிழ்! அதிவல தமிழ்!“ 

எனது பார்டவயில் தமிழர் ்தால்குடி வரலாற்றுத் 
வதடல்  - வநற்றும் – இனறும்
 புலவர் நல்லதம்பி சிவநாதன

(வதடல் 1) 

gFjp

01

Gyk;ngah;jsk;

fl;Liu

,jo;
100 17

mf;Nlhgu; 18> 2020

thuhe;j kpd;dpjo;;



18
mf;Nlhgu; 18> 2020

thuhe;j kpd;dpjo;;

2006 ஜ்னவரி மா�ம் 2ஆம் திகதி எ்னது மகன உட்பட ஐவர சிறீலைஙகா 
அதிரடிப ப்டயி்னரால படுதகா்லை தசயயபபட்ட்னர. �ஙக்ைத் 

�ாக்க வந� விடு�்லைபபுலிகளின ் கக்குண்டு தவடித்�தில ஐவர தகாலலைபபட்ட்னர 
எனபம�  இராணுவப மபச்சாைரின கருத்து. அ�றகு உட ்னடியாகமவ நான மறுபபுத் 
த�ரிவித்திருநம�ன. பின்னர ் வத்தியசா்லைக்கு நான தசன்ற மபாது அஙகு ப்டயி்னர 
என்்னத் �டுத்�்னர. அ�்்னயும் �ாண்டி நான உட்தசனறு ஒரு மருத்துவத் �ாதியின 
உ�வியுடன பிமர� அ்்றக்குச் தசனம்றன. அஙகு எனனு்டய மகன உட்பட ஐவரின 
சடலைங க்ையும் கண்மடன. எ்னது மகனின உடலிலிருந� காயத்்� ்வத்து எ்னது 
அறிவுக்தகட்டியவ்ர அவர துபபாக்கியால அண்்மயிலிருநது சுடபபட்டிருந�்� 
நான உைரநது தகாண்மடன. 

 அவமவ்ையில எ்னது ்கமபசி மூலைம் 
அ�்்னப படதமடுத்துக் தகாண்மடன. இ்றந� 
வரகள் விடு�்லைபபுலிகதை்ன ஒபபமிடுமாறு 
தபாலிசார மகட்ட்னர. அ�்்ன மறுத்து மறு நாள் 
நீதிபதியின பிமர� பரிமசா�்்ன்யஅடுத்து 
அண்்மயிலிருநது துபபாக்கியால படுதகா்லை 
தசயயபபட்டது த�ரிய வந�து. மரை விசார்ை 
யினமபாதுஇந�பபடு தகா்லை்ய தசய�து 
அதிரடிபப்டயி்னர �ான எனப்� உறுதிப 
படுத்திம்னன. மற்்றய இ்ைஞரகளின தபற 
ம்றாரகளிடமும் பிமர� பரிமசா�்்ன தசய� 
்வத்தியரிடமும்தபறறுக் தகாண்ட �கவலகளி 
னபடி ஐநது மாைவரகளின மரைமும் திட்ட 
மிட்டு மமறதகாள்ைபபட்ட தகா்லைதய்னத் 
தீரபபு வழஙகபபட்டது. அ�ன பின்னர  இது 
த�ாடரபா்ன �கவலக்ைச்  சரவம�ச மனனிபபுச் 
ச்ப, மனி� உரி்மக் கண்காணிபபகம் மபான்ற 
சரவம�ச மனி� உரி்ம அ்மபபுக்களுக்கு 

அறிவித்திருநம�ன. 
 எ்னக்கும் எ்னது குடும்பத்தி்னருக்கும் நாட்்டவிட்டு தவளிமயறும்படி 
த�ா்லைமபசியிலும் கடி�ம் மூலைமாகவும் அச்சுறுத்�ல விடுக்கபபட்டது. அ�்்னத் 
த�ாடரநது இவவிடயத்்� ஐக்கிய நாடுகள் ச்பயின தசயலைாைர நாயகம் 
மதிபபுக்குரிய மகாபி அ்னானின கவ்னத்துக்கு தகாண்டு தசனம்றன. அ�னபடி 
எ்னது பாதுகாப்ப உறுதிபபடுத்தும்படி இராணுவத் �ைபதிக்கும், சிறீலைஙகா 
அரசாஙகத்துக்கும், தபாலீஸமா அதிபருக்கும் அறிவித்திருந�ார. அச்சுறுத்�லகள் 
த�ாடரந� நி்லையில, 2006 டிசம்பரில நாட்்டவிட்டு குடும்பத்ம�ாடு தவளிமயறி 
ம்னன. 2007இல சரவம�ச மனனிபபுச்ச்ப, மனி� உரி்மக் கண்காணிபபகத்தின 
உ�விமயாடு தஜனீவாவில எ்னது மகனின படுதகா்லை்ய பதிவு தசயதுள்மைன. 
ஐ.நாவின மனி� உரி்மச் ச்பயில எ்னது மகனின படுதகா்லை சம்பந�மா்ன 
விவரஙக்ை பகிரஙகமாகச் தசாலலியுள்மைன. 

 அ�னபின அ�றகா்ன அறிக்்க்ய த�ாடரச்சியாக மனி� உரி்மச் ச்பயில 
சமரபபித்து, நீதிமகாரி வருகினம்றன. 2015இல �மிழ்த் ம�சியக் கூட்ட்மபபும், 
சிறீலைஙகா அரசாஙகமும் ஐ.நா மனி� உரி்மச் ச்பயில தசயது தகாண்ட புரிநதுைரவு 
ஒபபந�த்தினபடி இது சம்பந�மா்ன தசயறபாடுகள் யாவும் மாரச் 2021வ்ர 
பிறமபாடபபட்டுள்ைது. இக்காலைகட்டத்தில சிறீலைஙகா அரசாஙகத்திடமிருநது நீதி 
கி்டக்காத�ன்ற காரைத்�ால, மனி� உரி்ம ஆ்ையாைரிடம், சரவம�ச விசார 
்ை அலலைது கலைபபு நீதிமன்ற விசார்ை்ய நான எழுத்து மூலைம் மகாரி அ�றகா்ன 
த�ாடர அழுத்�த்்�க் தகாடுத்து வருகிம்றன.

 இந� நிகழ்வு இடம்தபற்ற காலைம் யுத்� நிறுத்�ம் பிரகட்னபபடுத்�பபட்டு, 
சரவம�ச அனுசர்ை யுடன மபச்சுவாரத்்� நடாத்�பபட்டுக் தகாண்டிருந�து. 
அம�மநரம், சிறீலைஙகா ஆயு�பப்டயி்னமர எஙகள் �மிழ் இ்ைஞரகள் மீது குண்டுத் 
�ாக்கு�்லை நிகழ்த்தி விட்டு - மிகவும் அண்மித்� தூரத்திலிருநது துபபாக்கிப பிரமயா 
கம் மமறதகாண்டு - இவரக்ைப படுதகா்லை தசய�்� இ்னவழிபபின ஒரு 
அஙகமாகமவ நான பாரக்கிம்றன. அண்மித்� தூரத்திலிருந� நிராயு�பாணிக்ை ் கது 
தசயது, நீதிமன்றத்தின முன நிறுத்�பபடுவ�றகா்ன வாயபபிருநதும், அவரக்ைப 
படுதகா்லை தசய�்� இ்னபபடுதகா்லையாகமவ நான கருதுகினம்றன. இம�மவ்ை 
அவவிடத்தில 500இறகு மமறபட்ட மூவி்ன மக்களும் கூடியிருந�ாரகள். அதில �மிழ் 
இ்ைஞரக்ை மட்டும் த�ரிவு தசயது, படுதகா்லை தசய�்� இ்னவழிபதபனம்ற 
நான கருதுகினம்றன. 
 

14 ஆண்டுகளுக்கு மமலைாக இனறு வ்ர எதுவி� தீரபபும் வழஙகபபடாமல இழுத் 
�டிபபுச்தசயவது பாதிக்கபபட்டவரகள் �மிழரகள், நிகழ்த்தியவரகள் தபரும் 
பான்மயி்னரா்ன சிஙகைவரகள் எனப�ால மட்டுமம. பலை �மிழ் இ்ைஞரகள் 
குற்றமி்ழத்�வரகதை்ன சநம�கத்தினமபரில ்கது தசயயபபட்டு எந�வி� 
விசார்ைகளுமினறி பலலைாண்டுகைாக சி்்றயிலவாடுகின்ற மபாதும், இந� 
5 மாைவரகளுக்கு எதிராக குற்றமி்ழத்� அதிரடிபப்ட்யச் மசரந� 13 
ப்டயி்ன்ரயும் விசார்ை்ய முடிவுக்கு தகாண்டு வராமல விடு�்லை தசயது, 
தவளிமய சு�நதிரமாக நடமாட அனுமதித்திருபபதும் இ்னவழிபபின ஓர அஙகமம. 
மமறகுறிபபிட்ட  சகலை காரைஙக்ை ்வத்தும் இ�்்ன நான இ்னவழிபபின ஒரு 
அஙகமாகவும், மனி� உரி்ம மீ்றலைாகவும் கருதிமய இந� வழக்்க முனத்னடுத்து 
வருகிம்றன.

 �ஙகள் உ்றவுக்ை நீதிக்குப பு்றம்பா்ன வ்கயில இழந� மக்கள் வாயமூடி 
தமௌ்னமாக இருபபது மமலும் மமலும் இ்னவழிபபுத் த�ாடரமவ வழிவகுக்கும். 

 

  ஓயவு ்பற்்ற டவத்தியரும் 2006 
ஜனவரியில் திருெடலயில் படு 
்காடல ்�யயப்பட்ட ஐந்து ொண 
வர்களில் ஒருவரான ரஜிகரின தந்டத 
யுொன திரு ெவனாகரன அவர்கள், 
நீதிக்குப் பு்றம்பான பாரிய ெனித 
உரிடெ மீ்றலுக்கு நீதிவகாரி கடந்த 14 
ஆணடுகளாகப் வபாராடிவருகி்றார். 
அவரது இந் தக் காத்திரொன ்தாடர் 
முயற்சி ்தாடர்பாக இலக்கின 
நூ்றாவது சி்றப்பிதழுக்காக ்�வவி 
கணவடாம். 

வகள்வி:
 தாயகத்தில் ெருத்துவராக ெனிதவநயப் பணியாற்றிய நீஙகள், உலக 
ெனறில் ெனித உரிடெ வகாரிப் வபாராட வநர்ந்த 14 ஆணடுகடளப் பற்றி 
விளக்கொகக் கூ்ற முடியுொ?

பதில் :

ru;tNjr my;yJ fyg;G ePjpkd;w 

tprhuizia ehd; Nfhup tUfpNwd;

lhf;lu; kNdhfud;

 
வகள்வி:
 இனட்றய நிடலயில் எெது 5 இடளவயாரின தடலமுட்றடய 
அழித்தது தமிழின அழிப்வப எனறு தனியாக நினறு வாதாடி, அதடன 
முனவனற்்றகரொன கட்டத் துக்கு நகர்த்தி உள்ளீர்கள். இது �ம்பந்தொன 
உஙகளது அனுபவத்டத பகிர்ந்து ்காள்ளுஙகவளன?

பதில் :

   ்தாடர்ச்சி 21 ஆம் பக்கம்

 
வகள்வி:
 ஒரு இலட்�த்துக்கும் வெற்பட்ட உ்றவுக டளத் ்தாடலத்து நிற்கும் 
எம்ெக்களுக்கும், தாயகத்திலுள்ள �மூக நிறுவனஙகளுக்கும் நீஙகள் கூ்ற 
விரும்புவது எனன?

பதில் :

Neh;fhzy;

Gyk;ngah;jsk;
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கடந� சிலை வருடஙகைாக பலைஸதீ்னம் மீ�ா்ன 
�்னது பிடி்ய மமலும் மமலும் இறுக்கி வருகி 

ன்றது இஸமரல. பலைஸதீ்னரகளின இழபபுக்கள் 
எனபது யாருமம கணிக்க முடியா�வாறு உயரநது 
தசலகின்றது. அ்்னத்துலைக சமூகத்�ால ஏறறுக் 
தகாள்ைபபட்ட பிரிக்க முடியா� நகரமாக இஸமர லின 
�்லைநகரம் தஜருசலைம் உருதவடுத்துள்ைது. பலைஸதீ்ன 
நிலைஙகள் உத்திமயாகபூரவமாக இஸமரலுடன 
இ்ைக்கபபடுகின்ற்ன. அத்துமீறிய குடிமயற்றஙகள் 
அதிகரித்துச் தசலகின்ற்ன. காசாவின நி்லை எனபது 
கவ்லையும், பயஙகரமும் நி்்றந�து. இஸமரலின 
இந� ்கயகபபடுத்�லகளில உலைக நாடுகளின பஙகும் 
உண்டு. 

 ப லை ஸ தீ ்ன 
மக்களின தபாரு 
ைா�ாரம் அழிக் 
க ப ப டு கி ன ்ற து . 
� டு க் க ப ப ட ா � 
ப டு த க ா ் லை 
களும், மக்கள் நட 
ம ா டு வ � ற க ா ்ன 
கட்டுபபாடுகளும், 

சி்்றகளிலும், மசா�்்னச் சாவடிகளிலும் பாலி 
யல ரீதியா்ன வனமு்்றகளும், த�ாடரநது இடிக்க 
பபடும் பலைஸதீ்ன மக்களின வீடுகளும் அஙகு 
த�ாடரக்�. மமறகு ஐமராபபாவிலும், வட அதம 
ரிக்காவிலும் பலைஸதீ்ன மக்களின மபச்சுரி்ம, 
நடவடிக்்ககள் �டுக்கபபட்டுள்ைது. அரபு  உலைகத் 
திறகும், இஸமரலுக்கும் இ்டயிலைா்ன உ்றவுகளும் 
மலைரகின்ற்ன.
 அது மட்டுமலலைாது, சமூகப பிரச்சி்்னக 
ளும் பலைஸதீ்னத்தில அதிகம், அரசுகளின அழுத்�ம், 
மக்களி்டயா்ன பிரச்சி்்ன, சமூக தபாருைா�ார 
ஏற்றத்�ாழ்வு, குடும்ப பிரச்சி்்னகள், அரசியல சீர 
மகடுகள், ்கயாலைாகா� அரசியல �்லை்மகள்; 
இவற்்ற எலலைாம் மீறித்�ான பலைஸதீ்னரகள் �மது 
மபாராட்டத்்� த�ாடரகின்ற்னர.
 இவவைவு பிரச்சி்்னகளிலும் அவரகள் �மது 
தகாள்்கக்ை ்கவிடவில்லை. 100வருட ஙகளுக்கு 
மமலைாக �மது நாட்டுக்காக மபாராடு கின்ற்னர. �ாம் 
இழந�்� ஒருநாள் மீைப தபறு மவாம் என்ற நம்பிக்்க 
அவரகளிடம் இனறும் உள்ைது.
 ஆயு�ப மபாராட்டம் மீம� அதிக கவ்னத்்� 
உலைகம் தசலுத்தும் மபாதும், பலைஸதீ்னரகள் பலை 
வடிவஙகளில �மது மபாரட்டஙக்ை முனத்ன டுத்து 
வருகின்ற்னர. த�ாழிலைாைர மபாராட்டம், பு்றக்கணிபபுப 
மபாராட்டஙகள், அரசியல மறறும் சமூக மபரணிகள், 
உைவு �விரபபு மபாராட்டம், இடிக்கபபட்ட வீடுகளின 
சாவிக்ை அடுத்� �்லைமு்்றக்கு ் கயளிக்கும் மபாரா 
ட்டம், சமூக மறறும் கலைாச்சார குழுக்க்ை புலைம்தபயர 

ம�சங களிலும், இடம்தபயரநம�ார முகாம்களிலும் 
உரு வாக்கு�ல, உலைக நாடுகளிடம் �மது அரசியல 
மகாரிக்்கக்ை முனத்னடுத்�ல, உள்ளூர மறறும் 
மீள்உருவாக்கும் தபாருைா �ாரத்்� கட்டிய்மக் கும் 
மபாராட்டம் மபான்றவற்்ற ஒவவாரு நாளும் �மது 
கட்மயாக அவரகள் மமறதகாள்கின்ற்னர.

 காலைாச்சார து்்றயின ஊடாகவும், எதிரப 
புக்ை அவரகள் காண்பிக்கின்ற்னர. கலவியாைர களும், 
புத்திஜீவிகளும், அனுபவம் வாயந� அதிகாரிகளும், 
அரசியல தகாள்்கக்ையும், இலைக்குக ் ையும் வகுத்து 
தகாடுபப�ால மக்களின மபாரா ட்ட ஙகள் உயிரபபுடன 
உள்ைது. 
 இந� விடு�்லைப 

ம ப ா ரு க் கு 
எவவைவு மக் கள் 
�மது உயிரக்ை, 
உ்ழபபுக்க்ை, 
ம ந ர த் ் � , 
வ ா ழ் வ ா � ா 
ரஙக்ை, முயறசி 

க்ை வி்லையாக தகாடுத்துள்ைாரகள் எனப்� கணிபபி 
டுவதுகடி்ன மா்னது. இழபபுக்க்ை சநதித்�வரகளின 
விபர ஙகள் அ்மதிப மபச்சுக்களின மபாதுகூட பதிவு 
தசயயபபடவில்லை. அ்மதி உடனபாடுகளில 
பலைஸதீ்னமும் அ�ன அதிகாரிகளும் பு்றக்கணிக் கபப 
டுவதுண்டு. அ�ன மூலைம் அஙகு பு்றக்கணிக்க பபடுவது 
பலைஸதீ்ன மக்களின நிலைம், உரி்ம, சு�ந திரம், அரசியல 
மறறும் பூமகாை முக்கியத்தும்.
  மமறகு ஐமராபபா மறறும் வட 
அதமரிக்க ஊடகஙகள் பலைஸதீ்ன மக்களின 
மபாராட்டத்்� மழுஙகடிக்கமவ தசயகின்ற்ன. 
பலைஸதீ்னம் என்ற தசால ்லைப பயனபடுத்தியறகாக 
கம்னடிய வாத்னாலி அண்்மயில மனனிபபு மகட்டம� 
இ�றகு சி்றந� உ�ாரைம். ஏத்னனில பலைஸதீ்னம் 
என்ற ஒரு நாடு இல்லை. அ�்னால �ான மனனிபபுக் 
மகாரிய�ாக கூறுகின்றது கம்னடிய வாத்னாலி. 
பலைஸதீ்னம் என்ற தசல்லை பிரச்ச்்னக்குரிய 
தசாலலைாக இவர கள் பிரச்சாரம் தசயவ�ால�ான அது 
உலைகின புதிய ஒழுஙகில இருநது ம்்றக்கபபடுகின்றது.
 முன்்னய காலைனித்துவ ஆட்சிகளில பூரவ 
குடிமக்கள் அழிக்கபபட்டது மபாலைமவ பலைஸதீ்ன 
த்திலும் நடக்கின்றது. படுதகா்லைகள் மறறும் அரச 
பயஙகரவா�ஙகள் மூலைமம அ்வ நிகழ்த்�பபட்ட்ன. 
அதமரிக்காவில வாழும் கறுபபு இ்னத்� வரகளின 
வாழக்்கயும் அவவா்றா்னம�; அ�்்ன 1903 ஆம் 
ஆண்டு தவளியிடபபட்ட The Souls of Black Folk என்ற 
நூலில டுதபாயஸ த�ரிவித்துள்ைார.

 பலைஸதீ்னம் எனபது பிரச்ச்்னக்குரிய 
தசாலலைாக உலைகம் எஙகும் பரபபபபட்டுள்ைது. 
இஸமரலின காலைனித்துவத்திறகு அதமரிக்காவும், 
பிரித்�ானியாவும் உ�வி வழஙகி வருகின்ற்ன. அரபு 
நாடுகளும் அ�றகு ஆ�ர்வ தகாடுக்கின ்ற்ன. கம்னடிய 
ஊடகமமா அலலைது பஹ்ரம்னா பலைஸதீ்னம் என்ற 
தசால்லை அழிக்க முறபடும் மபாது, நாம் பலைஸதீ்னம் 
என்ற தபய்ர உரத்து கூ்றமவண்டும். அதுமவ எம்்ம 
முனமநாக்கி நகரத்தும்.
 அவரகள் நி்்னபபது மபாலை பலைஸதீ்னம் 
எனபது அழிநதுமபாகும் தசால அலலை. அது இழ 
க்கபபடும் ஒரு இலைக்கலலை, பலைஸதீ்ன மக்கள் 
பலைஸதீ்னத்திறகாக மபாராடுவாரகள். சு�நதிரம் அருகில 
இலலைா�மபாதும், வனமு்்றகளும், காலை னித்துவமும் 
அவரகளின ஆனமா்வ அழித்து விடாது எனப்� 
அவரகள் இந� உலைகத்திறகு காண்பிபபாரகள்.
 மபாரில பலைஸதீ்னம் அவரகளுக்கு த�ால 
்லையாக இருக்கலைாம், ஆ்னால உைரவுகளில அவர 
கள் உயரவா்னவரகைாகமவ இருபபாரகள். உலைக 
ஓட்டத்தில �ம்்ம பதிவு தசயய மவண்டும் என்றால, 
பலைஸதீனியரகள் மபாராடிக்தகாண்மட இருக்க மவண் 
டும்.
 பலைஸதீ்ன மக்களின உயிரக்ை பதிவு 
தசயய மவண்டுதமனில, பலைஸதீ்னம் என்ற நாடு 
உருவாக மவண்டும். இது ஒரு முடிவலலை, நாடு என்ற 
அந�ஸதுடன உலைக ஒழுஙகில இ்ைநது தகாள்வ 
�றகா்ன முயறசி. இ�றகாக எண்ணிக்்க யற்ற மக்கள் 
மபாராடி்னாரகள், மபாராடி வருகின்ற்னர. உண்்ம 
யா்ன விடு�்லை, சு�நதிரம், காலைனித்துவமற்ற வாழ் 
க்்க அதுமவ அவரகளின இலைக்கு.

நனறி: ொர்க் முஹாநட் அயாஸ், அல்ஜசீரா.
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சிறீலஙகா ்தாடர்பாக  ... ்தாடர்ச்சி...

விடயத்்�  பன்னாட்டுச் சமூகத்தின தபரும் 
பகுதி ஏறறுக்தகாள்ளும் அம� மநரத்தில, ஈழத் 
�மிழ் மக்கள் மீது இ்னவழிபபு ந்டதபற்றது 
எனப்� பன்னாட்டுச் சமூகம் இனனும் என்ன 
காரைத்தி்னால ஏறக முனவரவில்லை எனனும் 
வி்னா்வ புலைம்தபயர �மிழரகள் எழுபப 
மவண்டும். பன்னாட்டுச் சமூகம் இ்னவழிப்ப 
ஏறறுக் தகாள்வது எனபது ஒரு அரசியல விடயம் 
எனப்� புலைம்தபயர�மிழ் மக்கள் ஏறறுக்தகாள்ை 
மவண்டும். இம� பன்னாட்டுச் சக்திகமை சமா�ா 
்னப மபச்சுவாரத்்�கள் ம�ாலவிய்டயக் காரை 
மாயிருந�்ன எனப்�யும் �மிழ் மக்கள் சாரபில 
இ்ன வழிபபுக்கு எதிராகப மபாரிட்ட �மிழீழ  விடு� 
்லைபபுலிக்ை ‘பயஙகரவாதிகள்’ எ்ன முத்தி்ர 
குத்தி்ன எனபம�ாடு, மக்க்ை அழிபப�றகா்ன ஒரு 
மபா்ர முனத்னடுக்க சீறிலைஙகா அரசுக்கு முறறு 
முழு�ா்ன உ�விக்ையும் வழஙகி்ன எனப்� யும் 
புரிநது தகாள்ை மவண்டும். ஆகமவ இபபடியாகச் 
தசயறபட்ட பன்னாட்டுச் சக்திகள் �ாமம ஆரம்பித்� 
ஒரு மபார, இ்னவழிபபுக்கு இட்டுச் தசன்றது என்ற 
விடயத்்� இலைகுவில ஏறறுக் தகாள்ைபமபாவ 
தில்லை. ஈழத்�மிழ் மக்கள் மீது மமறதகாண்ட 
இ்ன வழிபபுக் கூட்டில �ம்்மக் க்்றபபடுத்திக் 
தகாள்ைா� சக்திக்ை இ்னஙகண்டு, அவறறின 
து்ையுடன ஈழத்�மிழ் மக்கள் மீது இனறும் 
த�ாடருகின்ற இ்னவழிப்பத் �டுத்து நிறுத்� 
புலைம்தபயர �மிழ்மக்கள் வி்ரவாக முனவர 
மவண்டும்.
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அறியா்ம்ய தவளிபபடுத்துகி்றது. ஐ.நாவில மட்டும் 
அலலை, வாயபபுகள் உள்ை இடங  க்ை நாம் பயனபடுத்தி, 
உரி்மக்காக மபாராட  மவண்டும். ஐ.நா மனி� உரி்ம 
ஆ்ையம் இலைங்கக்கு தகாடுக்கபபட்ட காலைம் 
வரும் மாரச் திஙகமைாடு முடிவ்டகி்றது. வருகின்ற 
46ஆவது மனி� உரி்ம கூட்டத் த�ாடரில இலைங்க 
அரசு ஐ.நா மனி� உரி்ம ஆ்ையம் தகாடுத்� 
பரிநது்ரக்ை தசயலபடுத்திய�ா? இல்லையா? எனப 
�றகு பதில கூ்றமவண்டும். ஆ்னால நாம் தசயய மவண் 
டிய பணிக்ை இஙகு பட்டியலிடுகிம்றன. 
 
1. இலஙடக அரசு ்�யற்படுத்தவில்டல எனபடத 
தரவுகளுடன நிரூபிக்க வவணடும். இனப்படு்காடல 
்�யதது, ்�யகி்றது, ்�யயும் எனறு புள்ளி விபரங 
களுடன பதிவு ்�யதாக வவணடும். 
2. ்பாது அெர்வுகளிலும், பக்க அெர்வுகளிலும் நாம் 
பதிவு்�யகின்ற கருத்துகள் முரணபட்டதாக இருக்கக் 
கூடாது. அதுவபால, அஙகு வருகின்ற அடெப்புகள் 
முரணபட்டு நிற்காெல் விட்டுக்்காடுத்து, இடணந்து 
்�யற்படுகின்ற ெனநிடலடய ்பற்றிருக்க வவணடும். 
3. ஈழெணணில் நடட்பறுகின்ற ெனித உரிடெமீ்றல் 
்�யல்பாடுகடளயும், படு்காடலகடளயும், மிரட்டல் 
கடளயும், துனபுறுத்துதல்கடளயும் வபரினவாத ்�யல் 
பாடுகடளயும் அவற்்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் 

அவற்ட்ற பார்த்தவர்களும், வகட்டவர்களும் அவற்ட்ற 
தரவுகளுடன பதிவு்�யது ஐ.நா விற்குள் பதிவு ் �யகின்ற 
அடெப்புகளிடமும் சி்றப்பு அறிக்டகயாளர்களிடமும் 
இஙகிலாந்து, பிரானசு, கனடா வபான்ற நாடுகளின தூதர 
கஙகளில் பதிவு்�யய வவணடும். 
4. இனப்படு்காடலடய �ந்தித்த நாடுகளின ஆட்சி 
யாளர்கடளயும், பிரதிநிதிகடளயும் ஐ.நாவிவலா அந்தந்த 
நாடுகளிவலா �ந்தித்து ஆதரடவ திரட்ட வவணடும். 
5. ஆஙகிலம், பி்ரஞ்சு, இசுபானியா ஆகிய ்ொழி களில் 
கடதக்கத்்தரிந்த, புலடெ்பற்்ற 16 அகடவ (வயது) 
நிட்றவுற்்ற இடளஞர்கள் ஐ.நாவிற்கு வர வவணடும் 
அல்லது அனுப்பபட வவணடும். 
6. ஐ.நாவிற்குள்வளவயா ்வளிவயவயா ‘இனப்படு 
்காடல’ என்ற ஒற்ட்றச் ்�ால்தான ஓஙகி ஒலிக்க 
வவணடும். 
7. விடுதடலப்வபாருக்கு முன, வபாரின ்பாழுது, வபாரு 
க்குபின சிஙகள பாசி� இராணுவத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
வர்கள் கடிதஙகளாக உலக குற்்றவியல் நடுவர் ென்றத் 
திற்கு - அந்த நடுவர் ென்றத்தின �ட்டத்தரணிக்கு வநரடி 
யாக அல்லது தமிழர் இயக்கம், உரிய வழிமுட்ற ஊடாக 
இந்த �னவரிக்குள் அனுப்ப வவணடும். 
8. வபராசிரியர்கள், அறிஞர்கள் ஈழத்தில் நடட்பற்்றது 
இனப்படு்காடல எனபடத தரவுடன கட்டுடரகளா 
கவும், நூலாகவும், ஆவணொகவும் ஐ.நாவிற் குள், நெக்கு 
ஆதரவு தருகின்ற நாடுகளிடமும், இஙகிலாந்து, பிரானசு, 
கனடா ஆகிய நாடுகளின ஆட்சியாளர்களிடமும், தூதரக 

ஙகளிடம் ்காடுத்து பதிவு ்�யய வவணடும். 
9. ஊடகஙகள் வழியாக தமிழர்களிடம் விழிப்புணர்டவ 
ஏற்படுத்தி, ்பாருளாதார ஆதரவு தருதல், ெக்கள் வந்து 
பணி்�யய அனுப்புதல் ஆகியவற்ட்ற ்�யய தூணட 
வவணடும். 
10. கால அளடவ முடிவு ்�யது, பாதிக்கப்பட்டவர் 
களின வாக்குமூலஙகடள பதிவு்�யது உலக குற்்றவியல் 
நடுவர் ென்றத்திற்கு அனுப்ப தனி நபர்கள் அல்லது 
இயக்கஙகள் முனவந்து ்�யல்பட வவண டும். 
11. நாம் ்�ல்ல முடிந்த ஐ.நாவின அடனத்து அடெப்புக் 
குள் (்�னீவா, அ்ெரிக்கா), ஐவராப்பிய பாராளு 
ென்றத்திற்குள் (புரூ�ல்சு) நாம் ்�னறு நெது இன 
விடுதடலக்காக குரல் எழுப்புவது, விளக்கம் தருவது, 
சிஙகளவர்கள் முனடவக்கும் தவ்றான தரவுகடளச் 
சுட்டிக்காட்டி, உணடெயான தரவுகடளக் ்காடுக்க 
வவணடும். 
 இவவாறு தசயலபட்டால, நமது இ்னத்தின 
விடு�்லை்ய தவனத்றடுக்க பா்� அ்மக்கலைாம். 
இ லை க் கு ம ந ா க் கி ய ந ம து ம ப ா ர ா ட் ட ங க ் ை த் 
த�ாடரலைாம்.

ஐ.நாவில் ஈழத்தமிழர்    ... ்தாடர்ச்சி...

மமறதகாள்வதுண்டு.
 இச்சூழலில எமது �ாயக நிலைஙகைா்ன 
இலைங்க, இநதியாவில கூட த�ாடரபுக்ை 
ஏறபடுத்துவ�றகு எம்மிடம் அபமபாது தபரிய 
அைவில பைக் ்கயிருபபு இருபபதில்லை. எம்மில 
பலைர இரவு மவ்லை தசயம� கலவிப படிபபி்்ன 
மமறதகாள்ை மவண்டிய சூழலில இருநதிருக்கிம்றாம். 
�வ்ைக் கட்டைம் கட்டுவத�னபம� ஒரு பயஙகர 
அனுபவமாகக் கண்ட பி்றநாட்டு மாைவரகள் நாம். 
வாட்க அ்்றயின பலைத்� விதிமு்்றகளுக்கு உட் 
பட்டு, ஒரு த�ா்லைக்காட்சி கூடப பாரக்க முடியா� 
ஒரு மாைவச் சந�தியில வாழ்ந�வரகளுள் நானும் 
ஒருவன. 
 குளிபப�றகும் கூடிக்குலைாவுவ�றகும் 
எமது கலவி நிறுவ்னஙகளின வசதி வாயபபுக ்ைப 
பயனபடுத்திமய எமது மாைவ வாழ்க்்க்ய நாம் 
ஓட்டிக் தகாண்டிருநம�ாம். எ்னமவ இவவா்றா்ன ஒரு 
சூழலில �ான நான எ்னது ம�ட லக்ை ஆரம்பித்ம�ன 
எ்னலைாம்.
 எனினும் இவவாயவுத் ம�ட்லைத் த�ாடரந 
தும் ஒரு பலக்லைக்கழக வைாகம் கட்ட்மக்கப 
பட்ட ஆயவு அணுகுமு்்றயில தசயயும் வாயபபு 
எ்னக்குக் கிட்டா்மயி்னால நான அவவபமபாது 
எ்னக்குக் கி்டத்� �கவலக்ையும், �ரவுக்ையும், 
குறிபபுகைாகவும், குறுஙகட்டு்ரகைாகவும் பதிவு 
தசயது தகாண்மட வநம�ன.
 இ�ன மத்தியில எ்னது தபாறியியற 
பட்டபபடிபமபாடு எ்னது �மிழ் தமாழி, க்லை, 
கவி்�, இலைக்கியம், பண்பாடு, �ாயகம் சாரந� எ்னது 
பணிக்ையும், பஙகளிபபுக்ையும், ப்டபபாக் 
கஙக்ையும் ஆறறி வந��ன வி்ை வாக எ்னது �மிழர 
த�ாலகுடி வரலைாறறுத் ம�ட்லை முழு்மயா்ன ஒரு 
ம்னக்குவிபமபாடு த�ாடரும் சூழல என்்னச் சுறறி 
உருவாக்கம் தப்றவில்லை.
 1979இல எ்னது தபாறியியற படிபபு நி்்றவு 
க்கு வந� மபாது, நான நீரபாச்னப தபாறி யியலிலும் 
ஒரு மமலைதிக பட்டபபடிபபி்்ன மமறதகாண்டு 
அ�்்ன நி்்றவு தசயதுவிட்டு 1981இல லிபியாவிறகு 
தபாறியியல – நிலைவியல சாரந� த�ாழில வாயபபி 

்்னப தபறறுப பயணித்ம�ன. லிபியாவில ஒரு 
பலலி்னக் கலைாச்சார சூழலில நான தபற்ற அனுபவங 
க்ைத் த�ாடரநது 1983இன இறுதிப பகுதியில 
இலைண்டனிறகு மீண்டும் வந� மபாது எ்னது ம�ட 
்லைத் த�ாடரும் வாயபபு எ்னக்குக் கிட்டியது. 
 த�ாடரச்சியாக இது பறறிய வாசிபபுக்ை 
மமறதகாண்ட�ன வி்ைவாக மமனமமலும் பலை 
நூறறுக் கைக்கா்ன குறிபபுக்ையும், குறுங கட்டு்ர 
க்ையும் பதிவு தசயது தகாண் மட வநம�ன.

்தாடரும்….

தமிழர் ்தால்குடி  ... ்தாடர்ச்சி...

அ்்னவ்ரயும் உள்வாஙகிய தபாருைா�ார 
அபிவிரு த்தி்ய ஏறபடுத்தும் இலைக்்க மநாக்கமாக 
தகாண்மட இந� மவண்டுமகா்ை ஏறம்றாம்” எ்னவும் 
அவர தகாழு ம்பு ஊடகம் ஒனறுக்கு அளித்துள்ை 
மநரகாைலில கூறியிருந�ார.
 அதமரிக்கத் தூதுவரின இந�க் கருத்துக்கு 
தகாழும்பிலுள்ை சீ்னத் தூ�ரகம் அடுத்� நாமை 
பதிலைடி ஒன்்றக் தகாடுத்�து. “இலைங்கக்கா்ன 
அதமரிக்கத் தூதுவர மபட்டிதயானறின மபாது 
இராஜ�நதிர ந்டமு்்றக்ை மீறியுள்ைார” எ்ன 
இலைங்கக்கா்ன சீ்னத் தூ�ரகம் குற்றம் சாட்டியுள் 
ைது. மூன்றாவது நாதடானறின தூதுவர இலைங்க 
-அதமரிக்க உ்றவுக்ை தவளிபப்டயாக மகள்விக் 
குட்படுத்தியுள்ைார எ்னவும் சீ்னத் தூ�ரகம் த�ரிவி 
த்துள்ைது. இது இலைங்க்ய ்மயபபடுத்திய சீ்ன - 
அதமரிக்க ஆதிகப மபாட்டியாக ஒனறு இடம் தபறு 
வ்� தவளிபபடுத்தியது.
  இம�மவ்ையில, அதமரிக்க இராஜாஙக 
தசயலைாைர ்மக் தபாம்பிமயா இம்மா� இறுதியில 
இலைங்கக்கா்ன விஜயம் ஒன்்ற மமறதகாள்ைவிருப 
ப�ாக அறிவிக்கபபட்டுள்ைது. இலைங்க அதமரிக்கா 
பக்கமா அலலைது சீ்னாவின பக்கமா எனபது இந� 
விஜயத்தின மபாது அம்பலைமாகும். “தபாம்பிமயாவின 
விஜயத்தின மபாது எம்.சி.சி மறறும் மசாபா உடனப 
டிக்்க த�ாடரபா்ன �்னது நி்லைபபாடுக்ை இலை 
ங்க மாற்றாது. அதமரிக்காவின விருபபஙகளுக்கு 

அடிபணியாது” எ்ன அரசாஙகத்தின உயரமட்ட 
�ரப்ப மசரந� ஒருவர த�ரிவித்துள்ைார.
 இந� நி்லையில இலைங்க எடுக்கபமபாகும் 
அணுகுமு்்ற என்ன? அது சீ்னாவின பக்கம் சாயவ 
�றகா்ன வாயபபுக்கமை அதிகமாகவுள்ைது மபாலைத் 
த�ரிகின்றது. அபபடியா்னால, அதமரிக்காவும், இநதி 
யாவும் என்ன தசயயபமபாகின்ற்ன.

புதிய அடனத்துலக  ... ்தாடர்ச்சி...

கடல மமலைா்ன ஆதிபத்திய இ்்றயாண்்ம்யயும் 
அ�்்ன மதியாது ஈழத் �மிழரகளின பிரதிநிதிதித்து 
வமினறி நடாத்�பபடும்- எந� இநதுமா கடல அ்ம 
திக்கா்ன அலலைது நடுநி்லைக்கா்ன முயறசியும் 
பலை்னளி க்காது எனப்�யும் உலைக மக்களுக்கும், 
நாடுகளுக்கும்  த�ளிவுபடுத்� மவண்டும். 
ஈழத்�மிழரகளின பிரதிநிதி த்துவம் இடம் 
தப்றாவிட்டால, சிறீலைஙகா இநதுமா கட்லைப மபரப 
தபாருைாக்குவ்�த் �டுக்க இயலைாது எனப்�யும், 
உலைகுக்கு எடுத்து்ரக்க மவண்டு ம். 
 இவவிடத்தில ஈழத்�மிழரகள் �ஙகள் 
வாழ்வா �ாரமாக உள்ை இநதுமா கடலில ந்டமு்்ற 
�ன்னாதிக்கம் தசலுத்திய 1978 மு�ல 2009 வ்ரயா்ன 
31 ஆண்டு காலைத்திலும் இநதுமா கடலில வலலைாண் 
்மப மபாட்டிகள் �விரக்கபபட்ட்�யும், ஈழத்�மி 
ழரகளின இநதுமா கடல மமலைாண்்மயின பின்ன 
்டமவ இநதிய அதமரிக்கப பிரச்சி்்னகளின இன 
்்றய நி்லைகளின த�ாடக்கமாகவும்-த�ாடரச்சியா 
கவும் அ்மகி்றது எனப்�யும் உலைகுக்கு விைக்க 
மவண்டும். எந� இ்்ற்மயும் மக்கள் சாரந�ம� 
�விர ,ம�ர�ல வழி த�ரிவா்ன பிரதிநிதிகள் அ�்்னச் 
சரிவர நி்்றமவற்றா� இடத்தில அவவி்்ற்ம மக்க 
ளிடமம மீண்டுவிடும் எனப்�யும் உலைக அரசியல 
அறிவியல த�ளிவாக எடுத்து்ரக்கி்றது. 
 அந� வ்கயில, உலைக நாடுகள் ஈழத் �மிழர 
களுக்கு அளிக்கக் கூடிய சி்றபபுப பிரதி நிதித்துவம் 
வழியாகமவ இன்்றய புதிய அ்்னத்துலைக ஒழுஙகு 
மு்்ற சி்றபப்டயும் எனப்� ஒறறு்மயாக ஓரணி 
யில �ாயகத்திலும், உலைதகஙகும் ஈழத்�வர �ஙகள் 
பலைமம �மக்கா்ன ஒமர மபரம் மபசும் ஆற்றலைாக 
உள்ைது என்ற உைரவுடன எடுத்து்ரக்க வலலை கட்ட 
்மபபுக்க்ை உருவாக்க மவண்டும். இதுமவ ஈழத் 
�மிழர உரி்மகள் பாதுகாக்கபபடுவ�றகா்ன புதிய 
பலைத்்� ஈழத்�மிழரகளுக்கு உருவாக்கும். 

அ்ெரிக்கா, இந்தியா  ... ்தாடர்ச்சி...
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நாம் வழிவ்க தசயய மவண்டும்    எமது ஆற்றலக 
்ைப பகிரநதுதகாள்ை நாம் பயமினறியும் தி்றந� உள் 
ைத்துடனும் தசயறபட மவண்டும்.
 உலைகுக்கு எமது வரலைாற்்ற உரத்துச் தசாலலி, 
அரசியலவாதிகள், அரசுகள், தகாள்்க வகுபபாைரகள் 
மபான்றவரகள் மீது அழுத்�த்்�ப பிரமயாகிக்க மவண் 
டும். நாம் மமறதகாள்ளும் பரபபு்ரக்கு எண்ணிம 
உலைகிலுள்ை அ்்னத்துத் �ைஙக்ையும் முழு்மயாகப 
பயனபடுத்� மவண்டும். இச்தசயறபாடு ஆஙகிலைத்தில 
‘Branding’ எ்ன அ்ழக்கபபடுகி்றது. இந� உத்தி மூலை 
மாக புள்ளிகள் அ்்னத்்�யும் ஒன்றாக இ்ைத்து, 
அ்்னத்து அரசியற கட்ட்மபபுக்ையும் ஊடறுத்து, 
எல்லைகள் எலலைாவற்்றயும் கடநது தசனறு, காட்சி 
கைால க்� தசாலலி, உண்்ம்ய ஆணித்�ரமாக 
தவளிக்தகாண்டுவர மவண்டும். 

 �மது வரலைாற்்ற உலைகுக்கு எடுத்துச் தசாலலை 
தி்ரப படம், க்லை, வ்ரக்லை வடிவ்மபபு, 
ந்கச்சு்வ, இ்ச மபான்ற பலமவறு விடயஙக்ை, 
யூ� மக்கள் எபபடிப பயனபடுத்தி்னாரகள் எனபது 
இவவிடயத் ்�ப தபாறுத்�வ்ரயில �்லைசி்றந� 
உ�ாரைமாகத் திகழ்கி்றது. ஸபீல மபரக் (Spielberg) 
எனபவரது ‘ஷினலைரின பட்டியல’ (Schindler’s list) என்ற 
தி்ரபபடம், டானிமயல லீபரஸகினட் (Daniel Libes-
kind) உருவாக் கிய யூ� அருஙகாட்சியகம், ஹிட்லைரின 
சித்திரவ்� முகாம்களில யூ� மக்கள் தகாலலைபபட்ட்� 
நி்்னவு கூர மபரலினில அ்மக்கபபட்டுள்ை அருங 
காட்சியகம் எனபவற்்றதயலலைாம் சிநதித்துப 

பாருஙகள். தவவ மவறு ஊடகஙகள் வாயிலைாகச் 
தசயதி்யப பரபபும் மபாது, பாரம்பரிய �ைஙகளுக்கு 
அபபால அதிகமா ம்னா்ரச் தசயதி மபாயச் மசரநது, 
மவண்டிய �ாக்கத்்� அது ஏறபடுத்துகின்றது.

 �மிழ் மக்களின நீதிக்கா்ன ம�டலில, தபரிய 
வரகளின அறிவும், அனுபவமும் காத்திரமா்னது எனப 
துடன இது இழக்கபபடக்கூடாது எனபது எ்னது கருத்து. 
இவவிடயத்்� �றகாலை நவீ்ன உலைகுக்குப தபாருந�க் 
கூடிய வ்கயிலும், எலமலைா்ரயும் தசனறு மசரக்கூடிய 
வ்கயிலும், இ�்்ன முனத்னடுத்துச் தசலலும் பணி 
இ்ை மயா ்ரமய சாரந�து. இந� நீதிக்கா்ன ம�டலில, 
புதிய தி்றனக்ையும், புதிய து்்றக்ையும் இ்ைத்து 
எவவாறு விமவகமாக தசயறபடலைாம் எனபது இ்ை 
மயாரின ்ககளிமலைமய �ஙகியிருக்கின்றது. 

 இது முறறிலும் உண்்ம �ான. எமது வரலைா 

ற்்ற எடுத்துச் தசாலலைவும், உலைகுக்கு இவ விடயஙகள் 
மபாயச் மசரவ்� உறுதிபபடுத்�வும் இது மிகவும் 
முக்கியமா்னது. சிறீலைஙகா்வ உலைகின முன நிறுத்து 
வ�றகு, �னிமய மாயா என்ற பாடகியில மட்டும் 
நாஙகள் �ஙகியிருக்க முடியாது. இனனும் பலை புதிய 
வழிமு்்றக்ை நாம் இ்னஙகாை மவண்டும்.

 புலைம் தபயரநது வாழுகின்ற �மிழ்ச்சமூகம், 
�றகாலைத்துக்குப தபாருத்�மா்ன முறறிலும் புதிய 
அணுகுமு்்றக்ை இ்னஙகாை மவண்டும்.ஈழத் �மிழ் 
மக்கள் மீது நிகழ்த்�பபட்ட தகாடூரஙகள் த�ாடரபா்ன 
�கவலக்ைச் மசகரித்து, ஆவைப படுத்தி ்வபப�றகு 
த�ாழிலநுட்பத்்�ப பயன படுத்துவ்�யும், எமக்கா்ன 
பரபபு்ர்யச் தசயவ�றகு எண்ணிமத் �ைஙகள் அ்்ன 
த்்�யும் பயனபடுத்துவ்�யும், ஐக்கிய நாடுகள் அ்வ 
யின மனி� உரி்ம ஆ்ையகத்துக்கு தவளிமயயுள்ை 
அ்்னவ்ரயும் ஒனறி்ைபப�றகு சமூகவ்லைத் 
�ைஙக்ை புத்திசாதுரயத்துடன பயனபடுத்துவ்�யும் 
இது குறிக்கி்றது.
 ஒரு சிலைர மட்டும் வாசிக்கின்ற, எழுத்து வடிவி 
லைா்ன அறிக்்கக்ை மட்டும் �யாரிபபம�ாடு நினறு 
விடாது, உண்்மயா்ன மாற்றத்்� ம�ாறறுவிக்க நாம் 
முயலை மவண்டும். �மிழ் மக்களின நீதிக்கா்ன மபாராட் 
டத்துக்கு உலைக சமூகம் ம்னமுவநது �்னது ஆ�ரவுக் 
கரஙக்ை நீட்டக் கூடிய ஒரு சூழ்லை நாம் வி்ரவாக 
உருவாக்க மவண்டும்.

ஈழத்தமிழினத்தின நீதித்  ... ்தாடர்ச்சி...

வகள்வி:
 தமிழரது பிரச்சிடன ்தாடர்பான ெனித 
உரிடெகள் �ார்ந்த பணியில் ்பரியவர் களுக் கும், 
இடளவயாருக்கும் இடடவய பரம் படர இடட்வ 
ளிடய இனஙகாணகிறீர்களா? இந்த இடட ்வளி 
எப்படி நிரப்பப்படலாம் எனக் கருதுகிறீர்கள்?

பதில் :

வகள்வி:
 ஈழத்தமிழ் ெக்களின நீதிக்கான பய ணத்தில் 
தமிழ் ெக்கள் எடுத்து வருகின்ற முயற்சிகள் 
பயனுள்ள விடளவுகடளத் தரவவணடுொயின, 
எணணிெ உலடக �ரியாகவும், விவவகொகவும் 
பயனபடுத்துவது இனறியடெயாததாகும். இந்தக் 
கருத்டத நீங கள் எவவாறு வநாக்குகிறீர்கள்?

பதில் :

எ்னமவ இ�்்ன இலலைாத�ாழிக்க துணிச்சலைாக 
முனவநது   ஐ.நா ச்பயில நீதி மகட்டு மு்்றபபாடு 
தசயய மவண்டும். வழக்குக்ை முனத்னடுக்க முடியா 
மலிருக்கும் சா�ாரை தபாதுமக்களுக்கு ம�்வயா்ன 
சட்ட ஆமலைாச்்னக்ையும், ஒத்�ா்சக்ையும் 
வழஙக எமது சமூக முனம்னற்ற நிறுவ்னஙகளும், மனி� 
உரி்ம அ்மபபுக்களும் முனவநது காத்திரமாக தசய 
லைாற்ற மவண்டும்.

 எமது அரசியலவாதிகளின கட்மகளில 
மு�ன்மயா்னது இபபடியா்ன உ்றவுக்ை இழந� 
மக்க்ை உரிய மு்்றயில அணுகி, அவரகளுக்கா்ன 
நீதி்ய ஐ.நா வ்ர தசனறு தபறறுக் தகாடுக்க 
மவண்டியம�. ம�ர�ல காலைத்தில வீடு வீடாகச் தசனறு 
உஙகளுக்கா்ன ஆ�ரவி்்னக் மகாருகின்ற நீஙகள் 
அவரகைது துயரது்டபபுப பணிகளுக்காகவும் வீடு 
வீடாகச் தசனறு உ�வி புரிவம� சி்றந�த�்ன நான 
கருதுகினம்றன. உஙகள் ப�விகளுக்காக மநரத்்� 
தசலைவிடும் நீஙகள் மக்கள் பணிக்காக அந� மநரத்்� 
தசலைவிடுவது நலலைத�னபம� எ்னது கருத்து.  
 

புலைம்தபயரநது தசயறபடும் �மிழ் மனி� உரி்ம 
அ்மபபுக்கள்; பாதிக்கபபட்ட எஙகைது மக்களு 
க்காக ஒனறி்ைநது தசயறறிட்டஙக்ை உருவாக்கி 
சிறீலைஙகாவின மனி� உரி்ம மீ்றலக்ை தவளிக் 
தகாண்டுவர மவண்டும். �ாயகத்தில இயஙகும் மனி� 
உரி்ம அ்மபபுக்கள் சுயாதீ்னமாகச் தசயறபட 

முடியாதிருபப�ால, புலைம்தபயர ம�சஙகளில உஙக 
்ைச் சூழவுள்ை சரவம�ச மனி� உரி்ம அ்மப 
புக்க்ை அணுகி �ாயகத்தில எஙகள் மக்கள் அனு 
பவிக்கும் மனி� உரி்ம மீ்றலக்ையும் இன்னலக 
்ையும் உயர மனி� உரி்ம அ்மபபா்ன ஐ. நா மனி� 

உரி்மச் ச்பக்கு அ்வக்ை சமரபபிக்க மவண்டும்.

 ஐ.நா பாதுகாபபுச் ச்பயில உள்ைது மபால, 
வீட்மடா அதிகாரம் ஐ.நா மனி� உரி்மச் ச்பயில 
பாவிக்க முடியாது. எ்னமவ எமது மனி� உரி்மக் 
மகார்லை த�ாடரச்சியாக அழுத் �மாக முனத்னடுக்கும் 

மபாது, நிட்சயமாக நியாய மா்ன தீரவு மனி� உரி்ம 
ஆ்ையாைரால வழஙகபபடுதமனபம� எ்னது திட 
மா்ன நம்பிக்்கயாகும்.

�ர்வவத� அல்லது    ... ்தாடர்ச்சி...

 
வகள்வி:
 எெது அரசியல்வாதிகளுக்கு நீஙகள் கூ்ற 
விரும்புவது எனன?

பதில் :

 வகள்வி:
 ெனித உரிடெகளுக்கான வபாராட்ட த்தில் 
அரசுகவள ்பரும்பாலும் ெனித உரிடெகடள 
மீறுகின்றன. இந்நிடலயில் ஐக்கிய நாடுகள் �டப 
எனனும் அரசுகளின அரசியல் கூட்டு எப்படி 
�ெநீதி வழஙகு்ென எதிர்பார்க்கலாம்?

பதில் :

வகள்வி:
 புலம்்பயர்வத� தமிழர் ெனித உரிடெ 
அடெப்புக்களுக்கு நீஙகள் கூ்ற விரும்புவது 
எனன?

பதில் :
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வ்கயில தபாருட்க்ையும், மச்வக்ையும் வழஙகு 
கின்ற அமமசான (Amazon), கூகிள் (Google), அபபிள் 
(Apple), முகநூல (Facebook) மபான்ற தபரு நிறுவ்னங 
கைாகும்.
 சாத்தியமிக்க ஒரு புதிய நாட்்ட உருவாக்கும் 
பயைத்தில, நிலைபபகுதி்ய மீட்தட டுபபது எனபது ஒரு 
புதிய நாட்்ட அ்மக்கின்ற தசயறபாட்டில ஒரு சிறிய 
பகுதி மட்டுமம எனபது�ான இ�ன தபாருைாகும். அதிக 
நிலைப பரப்பத் �்னது கட்டுபபாட்டுக்குள் ்வத்திருக் 
கா� மபாதிலும், ஆசியாவிமலை அதியுயர �னிநபர வரு 
மா்னத்்�க் (per capita income) தகாண்டிருக்கும், நிலைப 
பரபபில மிகவும் சிறிய நாடாகிய சிஙகபபூர, இந� உண் 
்ம்ய மிக நன்றாகமவ புரிநது ்வத்திருக்கி்றது.
 ஒரு குறிபபிட்ட நிலைபபகுதியினறி ஒருநாடு 
இருக்க முடியுமா? நிச்சயமாக இல்லை. ஒரு மக்கள் 
கூட்டம் எஙமகா ஓரிடத்தில, ஓர உறுதியா்ன நிலைபப 
ரபபில �மது வாழ்்வ நி்லைநிறுத்தி வாழ்வது அடிப 
ப்டயா்ன�ாகும். ஒரு குறிபபிட்ட, வ்ரயறுக்கபபட்ட 
நிலைபபகுதி்யத் �மக்தக்னச் தசாந�மாகக் தகாண்டி 
ருபபது ‘நாடு’ என்ற எண்ைக்கருவின மிக அடிபப்ட 
யா்ன விடயமாகும். ஆ்னால இஙகு மிக முக்கியமா கக் 
கவ்னத்தில தகாள்ைபபடமவண்டிய விடயம் என்ன 
தவன்றால, �னிமய நிலைத்்�யும், நிலைப பகுதி்யயும் 
எமது கட்டுபபாட்டுக்குள் தகாண்டு வருவதில மட்டும் 
எமது முழு ஆற்ற்லையும் வலு்வயும் தசலைவிடுவது 

இன்்றய உலைக ஒழுங்கப தபாறுத்� வ்ரயில, விடு� 
்லை்ய தவனத்றடுபப�றகு ஏற்ற வழிவ்கயாக 
அ்மயாது. நிலைபபகுதியுடன இ்ைநது, இனனும் பலை 
காரணிகள் இருக்கின்ற்ன எனபது இ்னஙகண்டு தகாள் 
ைபபட மவண்டும்.
 தபருநிறுவ்னஙகளின உலைகைாவிய ஆற்றல 
எனபது, நாடுகளின எல்லைக்ை ஊடறுத்து, அ்வ 
இயஙகிக் தகாண்டிருக்க காரைமா்ன, உலைக நாடுகள் 
அ்்னத்்�யும் ஒனறிதலைானறு ‘�ஙகியிருக்கும் 
நி்லை்ய’ ம�ாறறுவிபப�ாகும். அவவா்றாகப பாரக் 
கும் மபாது, எலலைாவற்்றயும் விடப தபரிய ‘வலலைரசு’ 
கூட இனறு உண்்மயில சு�நதிரமாக இல்லை எனபம� 
எ�ாரத்�மாகும். ப்ழய ‘நாடிய அரசுகள்’ (nation-states) 
என்ற ஒழுஙக ்மபபில இயஙகுகின்ற நாடுகள் 
வி்ரவில அழிந துவிடப மபாவதில்லை எனபது 
உண்்ம �ான. ஆ்னால இந� நாடுகளின இ்்ற்மயும், 
தீரமா்னம் எடுபபதில இருக்கின்ற �ன்னாட்சித் �ன்ம 
யும் மிகவும் வலுவிழந� நி்லையிமலைமய இனறு காைப 
படுகின்ற்ன.
 இ�ன தபாருள் என்னதவன்றால, ஏறக்னமவ 
இருக்கின்ற ஒரு ‘நாடிய அரசு’ என்ற கட்ட்மபபில 
இருநது பிரிநது தசலலை ஒருவர விரும்புகின்ற மபாது, 
அபபடிப பிரிந� பின்னர அவரகள் அடுத்து புவியியல 

ரீதியாக, எவர எவருடன, எபபடிபபட்ட கட்ட்மபபில 
இ்ை நது தகாள்ைப மபாகின்ற்னர எனப்�த் தீரமானி 
க்க மவண்டியது அவசியமாகின்றது. உலைகிலுள்ை 
விடு�்லை அ்மபபுகள், �ாம் எவரிடமிருநது பிரிநது 
தசலலை மவண்டுதமன்ற விடயத்தில மிகத்த�ளிவாகமவ 
இருக்கின்ற்ன. ஆ்னால அபபடி பிரிந� பி்றகு, �ாம் 
எவருடன இ்ைநது பயணிக்க விரும்புகின்ற்னர 
என்ற விடயம் த�ாடரபாக அவரகள் மிக ஆழமாகமவ 
சிநதிக்க மவண்டியிருக்கி்றது.
 உ�ாரைமாக, த�றகாசியாவின சூழ்ம்வ 
எடுத்துக் தகாண்டால, நீஙகள் ஒரு சு�நதிர �மிழீழத் 
்�க் மகாருகினறீரகள் எ்ன ்வத்துக் தகாள்மவாம். 
அபபடிதயன்றால, எதிரகாலைத்தில உஙகள் இருபபுக் 
கா்ன உத்�ரவா�த்்� எவர வழங குவர? - அது அதமரிக்க 
ஒனறியமா, இநதிய ஒனறியமா, சீ்னாவா? என்ற ஒரு 
வி்னா ம�்வயற்ற ஒன்றாகத் த�னபடலைாம். ஆ்னால 
இஙகுள்ை கசபபா்ன உண்்ம என்னதவன்றால, புவியி 
யல ரீதியிலைா்ன தசயறபாடுகளில உஙக்ை ஆ�ரிக்கும் 
வலுவா்ன ஒருவ்ரச் சாரநதிருபபது அடிபப்டயா்ன 
�ாகும்.
 மிகத் த�ளிவாகமவ த�ரிகின்ற காரைஙகளி 
்னால ‘நாட்டு ஒனறியம்’ உருவாக்குவ்� இஙகு 
நான உள்வாஙகவில்லை. இனறு அது வலலைரசுகைால 
ஆட்டிப ப்டக்கபபடுகின்ற ‘பல பிடுஙகபபட்ட’ 
ஓர அ்மபபாகமவ இருக்கி்றது. இஙகு நாஙகள் 
ஒன்்றக் கட்டாயம் நி்்னவிற தகாள்ை மவண்டும். 
நாம் உடன பயணிபப�றகு �னிமய நாடுக்ை மட்டும் 

இ்னஙகண்டால மபா�ாது. இப பயைத்தில உலைகைா 
விய தபரு நிறுவ்னஙக்ையும் இ்ைபபது �விரக்க 
முடியா��ாகும்.
 �றமபா்�ய உலைக ஒழுஙக்மபபு இபப 
டித்�ான இருக்கி்றத�ன்றால, எமக்கு முனம்ன இரு 
க்கும் த�ரிவுகள் எ்வ? தபரும் சிக்கல நி்்றந� 
இவவா்றா்ன புவியியல எ�ாரத்�ஙகள் வழியாக எமது 
விடு�்லைக்கா்ன பா்�்ய நாம் எபபடி தசதுக்கிக் 
தகாள்ைலைாம்?
 இதில மு�லைாவ�ாகப புரிநது தகாள்ைபபட 
மவண்டிய விடயம் என்னதவன்றால, நிலைபபகுதி்ய 
்மயமாகக் தகாண்டு, புதிய நாடுக்ை உருவாக்குவது 
எனபது �றமபாது முன்பவிட கடி்னமா்னத�ான்றாக 
மாறியிருக்கும் அம�மவ்ை யில, புதிய வடிவஙகளில, 
நவீ்னமயபபடுத்�பபட்ட நாடுக்ை அ்மக்கும் சாத்தி 
யபபாடுகள் அதிகமாகிக் தகாண்மட வருகின்ற்ன. 
இபபடிபபட்ட புதிய த�ரிவுகளில கவ்னத்்�ச் தசலு 
த்துவ�றகு, நாடிய விடு�்லை அ்மபபுகள் நிலைப 
பகுதி்ய மீட்பதில மட்டும் �மது முழுக்கவ்னத் 
்�யும் ்மயபபடுத்துவ்� �விரத்து, நாம் வாழ்நது 
தகாண்டிருக்கின்ற இக்காலைத்தில மூனறு மிகமுக்கிய 
மூலை�்ன வடிவஙகைாக விைஙகுகின்ற நிதி, த�ாழில 
நுட்பம், மனி� வைஙகள் மபான்றவற்்ற கட்டிதயழு 

பப முனவர மவண்டும்.
 மனி� ஆற்றலகளும் வைஙகளும் எலலைாவற 
றிலும் முக்கியத்துவம் வகிக்கின்ற காரணிகைாகும். 
அதிக நிலைபபரப்பக் கட்டுபபடுத்துவ�்னால மட் 
டுமம நாடுகள் விடு�்லை தபறுவ தில்லை. மா்றாக 
விடு �்லை தபறுவ�றகா்ன துணி ்வயும் ஆற்ற்லையும் 
தகாண்ட மக்கள் தபருமைவில இருக்கி்றாரகள் 
எனபம� விடு�்லை்யத் தீரமானிக்கும் முக்கிய காரணி 
கைாகும். இ�ன தபாருள் என்னதவன்றால, நாடிய 
விடு�்லை இயக்கஙகள் �ஙகளிடம் ஏறக்னமவ இருக் 
கும் மிகபதபரிய வைமா்ன �ஙகைது மக்கள் எஙகு இருந 
�ாலும், அவரக்ை ஒரு கு்டயினகீழ் தகாண்டு வருவ 
�றகா்ன தசயறபாடுக்ை முனத்னடுக்க மவண்டும்.

 மக்கைது ஆற்றலகள், வைஙகள், �ாகஙகள் 
மபான்றவறறிறகுப தபாருத்�மா்ன வடிகாலகள் அ்மக் 
கபபட்டு, ஒரு நாட்டின அடிபப்டயா்ன அ்மபபு 
க்கைாக விைஙகுகின்ற மக்கைாட்சிப தபாறிமு்்றகள், 
வஙகி மபான்ற நிதி நிறுவ்னஙகள், கலவி்ய மமம்படு 
த்தும் நிறுவ்னஙகள், சுகா�ாரச் மச்வகள், மனி�ாபிமா 
்னப பணி்ய முனத்னடுக்கும் அ்மபபுக்கள், சுறறுச் 
சூழ்லைப பாதுகாக்கும் கட்ட்மபபுகள் மபான்ற 
தவவமவறு அ்மபபுகள் உருவாக்கபபட மவண்டும்.
 முக்கிய தசயறபாடுகள் அ்்னத்துமம தமய 
நிகர (virtual) வடிவில முனத்னடுக்கபபடும் இன்்றய 
காலைபபகுதியில, உலைகைாவிய அைவில இயஙகக்கூடிய 
ஒரு �மிழீழப பலக்லைக்கழகத்்�மயா, �மிழீழ வஙகி 
்யமயா ஏன த�ாடஙகக் கூடாது? புலைம்தபயரநது 
வாழும் எமது �மிழ்ச் சமூகத்தில வாழும் மருத்துவரகள், 
சட்டத்�ரணிகள், ஆசிரியரகள் மபான்ற பலமவறு து்்ற 
சாரந� நிபுைரக்ை ஒருஙகி்ைத்து, புலைம்தபயரநது 
வாழும் எமது �மிழ்ச் சமூகஙகள் நடுவிலும், அவரவர 
வாழும் நாடுகளிலும் வாழ்கின்ற மக்களுக்கும் பணி 
புரியக் கூடிய தசயலைணிக்ை ஏன உருவாக்கக் கூடாது? 
வி்ையாட்டுத்து்்றயில பன்னாட்டு நிகழ்வுகளில 
�மிழீழ அணிகள் ஏன பஙகுதப்றக் கூடாது?
 இஙகு மிக முக்கியமாக கருத்தில தகாள்ைப 
பட மவண்டிய விடயம் என்னதவன்றால, எஙமகமயா 
ஒரு நிலைபபகுதி்ய மட்டும் கட்டுபபாட்டுக்குள் 
தகாண்டு வருவ�ால மட்டும் நாடுகள் �ா்னாக உருவாக 
மாட்டாது. அ�றகு மா்றாக, அந� நாட்டின பஙகாளி 
கைாக விைஙகுகின்ற மக்களுக்கா்ன, நலைன சாரந�தும், 
அவரகைது எதிரகாலைம் சாரந�துமா்ன உறபத்திக்ை 
யும், தசயறபாடுக்ைக்ையும் வடிவ்மக்கின்ற 
தபாழுது�ான அந� மநாக்கம் நி்்றமவறுகி்றது. இ�ற 
காக உஙகைது நிலைபபிரம� சத்துக்கா்ன உரி்ம்ய 
மகாருவ்� நீஙகள் நிறு த்தி ்வக்க மவண்டிய அவசிய 
மில்லை. ஆ்னால அபபடியா்ன நிலைபபகுதி்ய நீஙகள் 
உரி்மயாக்கிக் தகாள்வ�றகா்ன காலைத்துக்காக காத்தி 
ருக்கும் அம� மவ்ையில, ஒரு நாட்்ட உருவாக்கு 
கின்ற ஏ்்னய பலை தசயறபாடுக்ை நாம் முனத்னடு 
த்துச் தசலலைலைாம்.
 அபபடிபபட்ட ஆற்ற்லையும் வலு்வயும் 
கட்டிதயழுபபும் தசயறபாடு இனம்ற த�ாடஙகபபட 
மவண்டும். ஏத்னன்றால, எவவைவு வி்ரவாக ஒரு 
நாடு என்ற உைரவுடன நாம் தசயறபடுகிம்றாமமா, 
அ்வ ‘தமயநிகர தசயறபாடுகைாக’ இருந�ாலகூட, 
அவவைவு வி்ரவாக அந� நாடு உருவாகும்.

விடுதடலடய வநாக்கி     ... ்தாடர்ச்சி...
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இன்்றய உலைகில மனி�ன விஞ்ஞா்னத்தின 
உச்சிக்மக தசனறு, பலமவறு வி�மா்ன கண்டுபிடிப 

புக்க்ை தசயது, இயற்க்ய �னவசபபடுத்தும் 
அைவிறகு முனம்னறியுள்ைான. இருபபினும், பலமவறு 
சவாலக்ையும், பிரச்சி்்னக்ையும், பின்ன்டவுக 
்ையும் சநதித்து மகாடிக்கைக்கா்ன உயிரகள் இ்றநது 
மபாவ�றகு காரைமும் ஆகின்றான.
 அந� வ்கயில, இனறு உலைகம் எதிர தகாள்ளும் 
பாரிய பிரச்சி்்ன; காலைநி்லை மாற்றம் ஆகும். அ�ாவது 
அண்்மக் காலைமாக சடுதியாக வானி்லையில ஏறபடு 
கின்ற மாற்றம் த�ாடரும் தபாழுது, அது காலைநி்லை 
மாற்றமாக உருதவடுக்கின்றது. காலைநி்லையாைரகளின 
�கவலினபடி இந�க் காலைநி்லை மாற்றம் த�ாடரு 
மா்னால, “ஆண்டு ம�ாறும் முபபது மிலலியன மக்கள் 
இ்றக் கும் அபாயம் ஏறபடும்” எ்னக் கூறியுள்ை்னர.
 காலைநி்லை, மனி� வாழ்க்்கயில பலமவறு 
வ்கயில தசலவாக்குச் தசலுத்துகின்றது. அ�ாவது 
மனி�னின ம�ாற்றம், நி்றம், உடலை்மபபு,தமாழி, 
பண்பாடு, உைவு, உ்ட, தபாருைா�ாரம், சமூக அரசி 
யல பின்னணிகள், நாைாந� பழக்கவழக்கஙகள், சிந� 
்னா சக்தி, ஆமராக்கியம், தபாழுது மபாக்கு அம்சஙகள் 
எ்ன அ்்னத்தும் இ�றகுள் உட்பட்டு இருபப�்்னக் 
காைலைாம். இ�றகு புவிச்சரி�வியலில அய்ன வலையம், 
இ்ட தவபப வலையம், குளிர வலையம் மபான்ற தவவ 
மவறு காலை நி்லைகளின மாற்றத்திறகு ஏறப மனி�ரகள் 
மாறி இருபப்� ஒவதவாரு விடயஙகளுடனும் மநாக் 
கலைாம். காலைநி்லையா்னது, புவியில மனி�ரக்ை 
மட்டும் தீரமானிக்காது, மா்றாக அ்்னத்து உயிரி்னஙகளி 
்னதும் இருப்பத் தீரமானிக்கின்றது.

அ ம � ம ப ா லை பு வி 
இ ய க் க ச் 
த ச ய ற ப ா ட் டி ன , 
அ�ாவது வானி்லை 
மூ லை க் கூ று க ை ா ்ன 
ம ் ழ வீ ழ் ச் சி , 
த வ ப ப நி ் லை , 
ஈரபப�ன, அமுக்கம், 

காறறு, ஆவியாக்கம், ஆவியுயிரபபு, சூரியகதிரவீச்சு 
எனப்னவறறின த�ாடரச்சியா்ன தசயறபாட்்டயும் 
அது தீரமானிக்கின்றது.
 இன்்றய உலை்க காலைநி்லைமயாடு மநாக் 
கும் மபாது, அபிவிருத்தி அ்டந� நாடுகமை இந�க் 
காலைநி்லை மாற்றத்திறகுப பிர�ா்ன காரணியாக அ்ம 
கின்ற்ன. குறிபபாக உலைக வலலைரசா்ன அதமரிக்கா 
மறறும் ஐமராபபிய நாடுகள் இதில முக்கிய இடம் 
வகிக்கின்ற்ன. இந� நாடுகளில அதிகமாக தவளிமயறும் 
காபனீ தராட்்சட், தமம�ன, கந�கவீதராட்்சட், 
நீராவி, ்கத்த�ாழிறசா்லைக் கழிவுகள் எனப்ன 

பிர�ா்ன காரணிகைாகின்ற்ன. ஆ்னால இந� நாடுகள் 
�ம்மிடம் உள்ை உயரந� வசதிக்ை பயனபடுத்தி காலை 
நி்லை மாற்றத்�ால வரும் பாதிபபுகளில இருநது �பபி 
விடுகின்ற்ன. நம் மபான்ற அபிவிருத்தி அ்டநது வரும் 
நாடுகளில வாழும் மக்கமை காலை நி்லை மாற்றத்திறகு 
காரைமாக இலலைா� மபாதும், அ�ன பாதிப்ப அதிகம் 
எதிரதகாள்ை மவண்டியுள்ை்ம கவ்லைக்குரிய விடய 
மாக உள்ைது.
 மமலும் காலைநி்லை மாற்றம் எனபது, இயற 
்கயா்ன ஒனம்ற. ஆ்னால கடந� 100 வருடஙகளில 

ச டு தி ய ா ்ன 
ம ா ற ்ற த் ் � க் 
க ண் டு ள் ை து . 
இது மனி �னின 
இயற்க மீ�ா்ன 
அ த் து மீ ்ற லை ா ்ன 
அ ை வி ற கு 
அ தி க ம ா ்ன 
உள்நு ்ழவால, 

ஏறபட்ட வி்ைவு எனம்ற கூ்ற மவண்டும். இ�்்னக் 
கு்்றபப�றகு அ்்னத்து உலைக நாடுகளும் இனறு 
முயலகின்ற்ன. குறிபபாக பயஙகரவா�த்திறகு அடுத்து 
உலைக நாடுகள் முக்கியத்துவம் தகாடுக்கும் விடயமாக 
காலைநி்லை மாற்றம் உள்ை்ம வரமவறபிறகுரியது.
 உலைகின மினசாரத் ம�்வகளுக்காகவும் 
த�ாழிறசா்லைகளுக்காகவும் பு்� படிவ எரிதபாரு 
ட்கள் அதிகமாகப பயனபடுத்துவ�ாலும், மரஙக்ை 
தவட்டி எரிபப�ால தவளியாகும் காபன ்ட ஒக்்சட், 
தமம�ன, ்நட்ரஸ ஒக்்சட் வாயுக்கள் ஏறபடுத்தும் 
சஙகிலித் த�ாடர வி்ைவால ஏறபடும் பசு்ம இலலை 
வி்ைவு, புவி தவபபம்டய மூலைகாரைமாகும். 
இம�மபாலை, குமைாமரா புமைாமரா காபனகள் வளிமண் 
டலைத்தில மசர�ல, உயர சுவட்டு எரிதபாருட்களின 
பாவ்்ன, �ாவரப மபார்வ்ய அகற்றல, மந்� 
மமயத்�ல, விவசாயக் கழிவுகள் எரித்�ல, திண்மக் கழிவு 
க்ை நீர நி்லைகளில தகாட்டு�ல மபான்ற பலமவறு 
மானிடக் காரணிகைால காலைநி்லை மாற்றம் ஏறபடுகி 
ன்றது.
 இம�மபாலை, காலைநி்லை மாற்றத்தில தசலவா 
க்குச் தசலுத்தும் இயற்கக் காரணிகைாக சூரிய கதிர 
வீசலின �ாக்கம், புவிக்மகாள் பா்�யில மாற்றம், 
எரிம்லை தவடிபபுகள், கடறபரபபு மவறுபாடுகள் 
மபான்ற்வக்ை குறிபபிடலைாம். 2007ஆம் ஆண்டு 
உலைக சுகா�ார அ்மபபு தவளி யிட்ட ஆயவறிக்்கயில, 
மனி�்னால உருவாக்கபபட்டு வரும் காலைநி்லை 
மாற்றம்; 2020ஆம் ஆண்டு மு�ல உலைதகஙகும் 300,000 
மக்கள் ஆண்டு ம�ாறும் பலியாக காரைமாக இருக் 
கும் எனறு கைக்கிடபபட்டுள்ைது. இந�க் கணிபபி றகு 

முனகூட்டிமய 2000ஆம் ஆண்டு மு�ல உலைதகஙகும் 
காலைநி்லை மாற்றத்�ால 1,50,000 இறகும் அதிகமாம்னார 
உயிரிழநதுள்ை்னர.
 காலைநி்லை மாற்றத்�ால ஏறபடும் திடீர 
ம்ழ, புயல, தவள்ைம் மறறும் கடலமட்ட உயரவால 
ஏறபடும் கடலைரிபபு எ்ன பனமுக �ாக்கஙக்ை த�ற 
காசிய, த�னகிழக்காசிய, ஆபிரிக்க, த�ன்ன தமரிக்க 
நாடுகள் தபருமைவு சநதித்து வருகின்ற்ன. இதிலும் 
குறிபபாக ம்லைவாழ் மக்கள், நதிக் க்ரமயார மக்கள், 
கடமலைார மக்கள் மறறும் நிலைமற்ற உ்ழக்கும் மக்கள் 
எ்ன விளிம்புநி்லை மக்கள் �ான அதிகைவில உயிரி 
ழக்கின்ற்னர. அம�மபாலை திடீர ம்ழ, தவள்ைப 
தபருக்கி்னால ம�ானறும் மமலைரியா மறறும் வயிறறுப 
மபாக்கு, ப்ற்வக் காயச்சலைால காலந்டகள் மூலைம் 
பரவும் மநாயகள், பயிரகள் அழிவ்டவ�ால மபாதிய 
உைவிலலைா்மயால ஊட்டச்சத்து கு்்றபாடு மபான 
்ற்ன ஏறபடுவதுடன, உடல மநாய எதிரபபு சக்தி கு்்ற 
வ�ால இவவா்றா்ன உயிரிழபபுகள் மநரிடுகின்ற்ன. 

இ்வ �விர, பருவம் �வறி கடு்மயாக வீசும் அ்னல 
காறறு, தவபபம் சாரந� மநாயகளும் இந� மனி�ப 
மபரழிவிறகு மறத்றாரு காரைமாகும்.
 உலைகில ஒமர நாளில, ஒமர இடத்தில கூட் 
டமாக மக்கள் இ்றந�ால, அது மிகப தபரிய அவலைச் 
தசயதியாகப மபசபபடுகின்றது. அரசு ஊடகம், ஆட்சி 
யாைரகள், பலக்லைக்கழக அறிஞரகள், ஆயவாைரகள், 
சமூக ஆரவலைரகள் மபானம்றார இ�்்னப பறறி மபச 
முனவரினும், அ�றகா்ன ந்டமு்்றயில, அ�றகா்ன 
சாத்தியபபாடு பூரைம்டயவில்லை. உலைகின பல 
மவறு பகுதிகளில ம்லை முகடுகளிலும், ஆற்றஙக்ர 
பள்ைஙகளிலும், ஆள் அரவமற்ற கடமலைாரக் கிராமங 
களிலும், த�ா்லைதூர பா்லைவ்னத்தின ஓரத்திலுள்ை 
சிறறூரகளிலும் �னித்�னியாக மக்கள் இ்றக்கும் மபாது 
அது தவறும் புள்ளிவிபரமாகமவ பாரக்கபபடுகின்றது. 
 நமது பூவுலை்கக் காபபாற்ற 1992, யூனில 
பிமரசிலிலுள்ை ரியா டி தஜனிமராவில ந்டதபற்ற 
நிமயா புவி உச்சி மாநாட்டில ஏறறுக் தகாள்ைபபட்ட 
தசயறதிட்டம்-21, முழு்மயாக ந்டமு்்றப படுத்�ப 
படா��ன வி்ைவு�ான, இனறு காலைநி்லை மாற்றத் 
தி்னால ஏறபடும் பாதிபபிறகுக் காரைம் ஆகும். 21ஆம் 
நூற்றாண்டில நாம் சநதித்துக் தகாண்டிருக்கும், அடுத்து 
எதிரதகாள்ை இருக்கும் காலைநி்லை மாற்றத்தி்னால 
ஏறபடும் பாதிப்பக் கு்்றபப�றகு; நக்ரத் திட்ட 
மிடும் மவ்ையில, இயற்கக்கு சா�கமா்ன வ்கயில 
அ்மத்�ல மவண்டும்.  உ�ாரைம்: பசு்ம நகர எண் 
ைக்கரு, வாக்ன உறபத்தியின மபாது கு்்றந�ைவு 
காப்்ன தவளியிடும் அலலைது மினசாரத்தில இயஙகும் 
வாக்னங க்ை உறபத்தி தசய�ல, மின உபகரை 
பாவ்்னயில குமைாமரா புமைாமரா காப்்ன தவளியி 
டா� நவீ்ன மின உபகரைஙக்ை உபமயாகித்�ல, 
மறறும் மீள்காடாக்கம், க்ரமயார பாதுகாபபுத் 
திட்டம் மபான்றவறறிறகு ஏற்றால மபாலை சட்டஙக்ை 
உருவாக்கி, அ�்்ன மீறுபவரகளுக்கு எதிராக சட்ட 
நடவடிக்்க மபான ்றவற்்ற மமறதகாள்வ�ன ஊடாக 
காலைநி்லை மாற்றத்திறகா்ன காரைஙக்ை கு்்றத்துக் 
தகாள்ைலைாம்.
 இ்�விடவும் ஒவதவாரு �னிமனி�னும் 
சுறறுச் கூழலில கவ்னம் தசலுத்தி, பூமியின நி்லைத்தி 
ருபமப மனி�னின நி்லைத்திருபதபனறு கருத்தில 
தகாண்டு எமது சுறறுச் சூழலிறகு பாதிபமபறபடா� 
வ்கயில தசயறபட இயற்கயின நி்லைத்திருப்ப 
உறுதி தசயய மவண்டும். 
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,yf;F 100MtJ thuhe;j kpd;dpjio jq;fs; iffspy; mr;rpjohf 

jUtjpy; midj;Jyf <oj; jkpou; cupik ikaj;jpd; Clfg; gpupthd 

midj;Jyf jkpo; Clf ikak; ctif nfhs;fpwJ. 

vkJ thuhe;j kpd;dpjo;fisAk; ehshe;jr; nra;jpfisAk;

 www.ilakku.org 

vd;w ,izaj;jpy; ePq;fs; ghu;itapLtJld;> 

jq;fs; fUj;Jf;fisAk;> Mf;fq;fisAk;

 info@ilakku.org 

vDk; kpd;dQ;rYf;F mDg;gp itf;fyhk;.
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