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அமெரிக்க அதிபர் சந்திககும் அச்சுறுத்தல்கள், 
உளவுததுறையின் அறிகற்க்கள், பாது்காப்பு  சம்ப 
ந்்தப்பட்ட விஷயங்கறள ட்ரம்ப் நிர்்ா்கம் புதிய 
அதிப்ரா்க மபாறுப்்பற்க உள்ள ்�ா றப்டனி 

இலஙற்கச் சிறைச்சாறல்க 
ளில ்்்கொ்கப் ப்ரவி ்ரும் 
ம்கா்்ரானா ம்தாறறுக ்கா்ரண 
ொ்க இது்ற்ரயில 300இறகும் 
்ெறபட்ட ற்கதி்கள் பாதிக்கப் 
படடுள்ள்தா்க ம்தரிவிக்கப்படு 

கின்ைது.
 ம்தாறறு உறுதி மசயயப்பட்ட ற்கதி்கள் 
ெருதது்ெறன்களுககு ொறைப்படடுள்ளார்்கள் 
என சிறைச்சாறல்கள் ஆறணயாளர் நாய்கம் 
துஷா்ரா உப்புலம்தனிய   கூறியுள்ளார்.
 ்காலி பூஸா, ம்லிக்கற்ட,  ்பா்கம்ப்ர, 
குருவிறை சிறைச்சாறல்களில அதி்கள்ான 
ம்கா்்ரானா ம்தாறைாளர்்கள் அற்டயாளம் ்காண 
ப்படடுள்ளனர்.
 சீனாவில உள்ள ஓர் இறைச்சிச் சந்ற்தயில 
ம்தா்டஙகிய்தா்க ்கரு்தப்படும் ம்கா்்ரானா 
ற்்ரஸ் ப்ர்ல,  கிட்டத்தட்ட அறனதது உல்க 
நாடு்கறளயும் பாதிததுள்ளது.
 உல்க சு்கா்தா்ர அறெப்பால ‘மபருந் 
ம்தாறறு’ என அறிவிக்கப்படடுள்ள ்்காவிட-
19 ம்தாறைால உல்களவில 53,397,179 ்பர் பாதி 

க்கப்படடுள்ளனர். அ்்த்ந்ரம் 1,303,629 ்பர்  
உயிரிழந்துள்ளனர்.
 இதில இலஙற்கயில அதி்கம் வீரியம் 
ம்காண்ட ம்கா்்ரானா ம்தாறறு ஏறபடடுள்ள்தா்க 
சு்கா்தா்ர அறெச்ச்கததினால எச்சரிக்கப்படடிரு 
ந்்த நிறலயில, ்க்டந்்த இ்ரணடு ொ்த ்காலப்பகுதி 
ககுள் ம்கா்்ரானா ம்தாறறினால பாதிக்கப்பட 
்்டாரின் மொத்த எணணிகற்க 16 ஆயி்ரதது 
583ஆ்க அதி்கரிததுள்ளது.  அ்்த்ந்ரம் 52இறகும் 
்ெறபட்்டார் உயிரிழந்துள்ளனர்.
 முன்ன்தா்க ம்கா்்ரானா ம்தாறறுக ்கா்ரண 
ொ்கச் சிறை்களில உள்ள ற்கதி்களின் உயிருககு 
ஆபதது ஏறபடடுள்ள்தா்க எச்சரிக்கப்படடிருந்து.
 அ்தறனத ம்தா்டர்ந்து, சிறைச்சாறல்களில 
ற்கதி்களுககு ் ்காவிட-19 ் நாயத ம்தாறறுப் ப்ரவு 
்்தால, விளக்கெறியலில உள்ள சந்்்த்க நபர்்களு 
ககு பிறண ்ழஙகு்்தற்கான அறிவுறுத்தல்க 
றளச் சட்டொ அதிபர், பதில மபாலிஸ் ொ அதிப 
ருககு ்ழஙகியிருந்்தார்.
 இற்தயடுதது ம்கா்்ரானா ஆபதது 
நிறலறய ்கருததில ம்காணடு ்தமிழ் அ்ரசியல 

ஐககிய நாடு்கள் சறபயின் ெனி்த உரிறெ்கள் 
ஆறணககுழுவின் தீர்ொனததில இருந்து சிறீல 
ங்கா ம்ளி்யறியிருந்்தாலும், எதிர்்ரும் ொர்ச் 
ொ்தம் ம�னீ்ாவில இ்டம்மபறும் ெனி்த உரிறெ 
்கள் ஆறணககுழுவின் கூட்டதம்தா்டரில சிறீல 
ங்கா வி்்கா்ரம் வி்ாதிக்கப்படும் என சிறீலங்கா 
வுக்கான ்நார்்் தூது்ர் றினி ம�ா்ரான்லி 
எம்க்டல ம்தரிவிததுள்ளார்.
 ்க்டந்்த ்ா்ரம் ம்காழும்பு ஊ்ட்கம் ஒன்றி 
றகு ்ழஙகிய ்நர்்காணலில அ்ர் ்ெலும் ம்தரி 
விததுள்ள்தா்து:
 இந்்தத தீர்ொனம் ம்தா்டர்பான இறணத 
்தறலறெ நாடு்கள் குழுவில ்நார்்் அங்கம் 
்கிக்கவிலறல. நாம் ெனி்த உரிறெ்கள் ஆறணக 
குழுவில ்தற்பாது அங்கம் ்கிக்கவுமிலறல. 
ஆனாலும் சறப ்ெறம்காள்ளும் ந்ட்டிகற்க 
்கறள உன்னிப்பா்க அ்்தானிதது ்ருகின்்ைாம். 
இது ம்தா்டர்பான வி்்கா்ரங்கள் ் ரும் ் பாது நாம் 
எெது ்கருததுக்கறள கூைத ்தயங்கொட்்டாம்.

 

இந்்த வி்்கா்ரததில இறணந்து பணியாறை 
நாம் எெது விருப்பதற்தத ம்தரிவிததுள்்ளாம். 
சிறீலங்கா அ்ரசு இந்்த தீர்ொனததில இருந்து ம்ளி 
்யறினாலும், எதிர்்ரும் ொர்ச் ொ்தம் அது வி்ா 
்தததிறகு ்ரும்்பாது சிறீலங்கா அ்ரசு என்ன ந்ட 
்டிகற்கறய எடுக்கப் ்பாகின்ைது என்பற்த 

பாகிஸ்்தானில உள்ள சீனாவின் அபிவிருததி 
ந்ட்டிகற்க்கள் மீது இந்தியா தீவி்ர்ாதி்கறள 
பயன்படுததித ்தாககு்தல்கறள ் ெறம்காணடு்ரு 
்்தா்க பாகிஸ்்தான் குறைம் சுெததியுள்ளது.
 ்நறறு (14) இஸ்லாொபாததில இ்டம் 
மபறை ஊ்ட்கவியலாளர் ொநாடடில இது ம்தா்டர் 
பில பாகிஸ்்தான் ம்ளிவி்்கா்ர அறெச்சர் ஷா 
ெ்கமூட இப்ரி்கான் ் ெலும் ம்தரிவிததுள்ள்தா்து:
 

இந்தியாவின் இந்்த ந்ட்டிகற்க்கள் ம்தா்டர்பில 
எம்மி்டம் ஆ்தா்ரங்கள் உள்ளன. ஆப்்கானிஸ்்தா 
னில இருந்து  இந்தியாவின் புலனாயவுதுறையி 

னர் பாகிஸ்்தான் மீ்தான ்தாககு்தறல திட்டமிடடு 
்ெறம்காணடு ்ருகின்ைனர்.
 இந்தியாவில இருந்தும் ்தாககு்தல திட்ட 
ங்கள் ்ெறம்காள்ளப்படுகின்ைன. இது ம்தா்டர் 
பான ஆ்தா்ரங்கறள நாம் ஐககிய நாடு்கள் சறபககு 
அனுப்பியுள்்ளாம். அறனததுல்க சமூ்கததின் 
ஆ்த்ரவு இன்றி இரு நாடு்களுககுமிற்டயிலான 
பி்ரச்சிறன்கறள தீர்க்க முடியாது.
 அணறெயில பாகிஸ்்தானின் ்கடடுப்பா 
டடில உள்ள ்காஷ்மீர் பகுதியில இந்தியா ்ெற 
ம்காண்ட எறி்கறணத ்தாககு்தலில 5 மபாது ெக்க 
ளும் ஒரு பற்ட அதி்காரியும் ம்காலலப்படடு 
ள்ளனர். பாகிஸ்்தானில உள்ள சீனாவின் அபிவி 
ருததித திட்டங்கள் ெறறும் துறைமு்க அபிவிரு 
ததித திட்டங்கள் மீ்்த இந்தியா ்தாககு்தல்கறள 
்ெறம்காணடு ்ருகின்ைது என அ்ர் ்ெலும் 
ம்தரிவிததுள்ளார்.
 இ்தனிற்ட்ய, இந்திய புலனாயவு அதி 
்காரிககும் பாகிஸ்்தான் தீவி்ர்ா்தக குழுவின் 
்தறல்ருககுமிற்டயில இ்டம்மபறை ம்தாறல 
்பசி உற்ரயா்டலும் இந்்த ஊ்ட்கவியலாளர் ொநா 
டடில ஒலிப்ரப்பப்பட்டது.

rPdhtpd; nghUshjhu ,yf;Ffis jhf;Fk; ,e;jpah

l;uk;g; epu;thfk; kPJ Transition Team 

Fw;wr;rhl;L

rpwPyq;fhtpy; kpd; cw;gj;jpj; jpl;lj;ij 

Nkw;nfhs;s mnkupf;fh Mu;tk;

சிறீலங்காவில இயறற்க எரி்ாயு மூலம் மின் 
உறபததிறய ்ெறம்காணடு அ்ச்ர ்்தற் 
்கறள நிறை்்றை அமெரிக்கா ஆர்்ம் ்காடடியு 
ள்ளது்டன், சிறீலங்கா அ்ரசும் அ்தறன ஏறறுக 
ம்காள்ளத திட்டமிடடுள்ள்தா்க ம்தரிவிக்கப்ப 
டுகின்ைது.
 அமெரிக்காற்த ்தளொ்கக ம்காண்ட 
நியூ ்பாறறீஸ் ெறறும் ம�ன்ரல எலகறிக ஆகிய 
இரு நிறு்னங்க்ள இந்்த திட்டதற்த ்ெற 
ம்காள்ள முன்்ந்துள்ளன. இந்்த திட்டம் ம்தா்டர் 
பான ஆ்ணங்கறள சிறீலங்காவுக்கான அமெரி 
க்கத தூது்ர் அறலனா ம்தப்லிஸ் சிறீலங்கா 
அ்ரசி்டம் செர்ப்பிததுள்ளார்.
 சிறீலங்காவில இ்டம்மபறை மபாதுத்்த 
ர்்தலுககு முன்னர் ்தன்றன சந்தித்த அமெரிக்கத 
தூது்ர் இது ம்தா்டர்பா்க ்பசிய்தா்க அறெச்சர் 
்டலஸ் அழ்கப்மபருொ ம்தரிவிததுள்ளார்.
 இந்்த திட்டததின் மூலம் ஒரு கி்லா்ற 
மின்சா்ரம் 18 ரூபாய்களுககு ம்தா்டர்ந்து ஐந்து 
்ரு்டங்களுககு ்ழங்கமுடியும் என ம்தரிவிக 
்கப்படுகின்ைது. இந்்த திட்டம் மசயறபடுத்தக 
கூடியது என்ப்தால அ்தறன அனுெதிக்கப்்பா் 
்தா்க சிறீலங்கா பி்ர்தெர் ெகிந்்தா ்ரா�பகசா ம்தரி 
விததுள்ளார்.
 ஆனால ொசறை எரிமபாருள் பா்றன 
என்ை சிறீலங்காவின் திட்டம் இந்்த திட்டங்கள் 
மூலம் ்்தாலவி ்கணடு ்ரு்்தா்க ம்தரிவிக்கப்ப 
டுகின்ைது.

nfhNuhdhthy; capuhgj;ij vjpu;Nehf;Fk; murpay; ifjpfs;

rpwPyq;fh tptfhuk; kdpj cupikfs; 
Mizf;FOtpy; tpthjpf;fg;gLk; - Nehu;Nt

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

ல்டாக யூனியன் பி்ர ்்தசததில இருககும் ்ல 
பகுதிறய �ம்மு ்காஷ்மீரு்டன் இருப்ப ்தா்க 
்காடடிய ருவிற ைர் நிறு்னததுககு  எதி்ரா்க 
இந்திய அ்ரசு ்நாடடீஸ் அனுப்பியுள்ளது. 
 அமெரிக்காற் ்தறலறெயி்டொ்க 
ம்காணடு இயஙகும்  ருவிறைர் நிறு்னம், இந்்த 
பி்ரச்சிறனறய தீர்க்க ந்ம்பர் இறுதி ் ற்ர ் ந்ரம் 
்்கடடுள்ள்தா்க  ்த்க்ல ம்ளியாகியுள்ளது.
 ்க்டந்்த ந்ம்பர் 9 ஆம் தி்கதி மின்னணு 
ெறறும் ்த்க்ல ம்தாழிலநுடப அறெச்ச்கம் 
இந்்த வி்்கா்ரம் ம்தா்டர்பா்க ருவிறைர் துறணத 
்தறல்ருககு ஒரு ்நாடடீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
 அதில “இந்திய அ்ரசு ல்டாகற்க ்தனி யூனி 
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“்தற்பாற்தய நிறலயில ெ்கா்லித திட்டதற்த விஸ்்தரிப்பது பறறி 
அ்ரசாங்கததினால ்க்னம் மசலுத்தப்படுகின்ைது. ெறுபக்கததில உள்ளூர் 
ம்தாழில முயறசியாளர்்களுககு ்காணி்கறள பகிர்ந்்தளித்தல என்ை ்பார் 
ற்யில சில ந்ட்டிகற்க்கள் முன்மனடுக்கப்படுகின்ைன. இற் ம்தா்டர் 
ந்்தால ்தாய்கததில ்தமிழர்்களின் இருப்பு ் ்கள்விககுறியாகும்” என எச்சரித 
துள்ளார் ்ன்னி ொ்ட்ட முன்னாள் எம்.பி.யும் ்தமிழ் ெக்கள் ்்தசியக 
கூட்டணியின் மசயலாளருொன சி்சகதி ஆனந்்தன். 

்நர்்காணல ஒன்றில இது குறிதது எச்சரிததுள்ள சி்சகதி ஆனந்்தன் 
்ெலும் ம்தரிவிததிருப்பற் ்ருொறு; 

 “20 ஆ்து திருத்தததின் மூலம் �னாதிபதியி்டம் அதி்கா்ரங்கள் 
குவிந்திருப்ப்தால, மபௌத்த ்்த்ரர்்கள், முப்பற்ட உறுப்பினர்்கறள உள்ள 
்டககிய வி்ச்ட மசயலணி்கள், முககிய ப்தவி நிறல்களில 30இறகும் 
்ெறபட்ட முன்னாள் பற்ட அதி்காரி்கள் ்பான்ை்றறை உள்ள்டககி 
முன்மனடுக்கப்படும் ஆடசிககு ்தறலறெ ்தாஙகும் �னாதிபதி, ்ெலும் 
பலெற்டந்துள்ளார். இற் ்ந்ரடியா்க சிறுபான்றெ இனங்கறள பல 
்்றுபட்ட ்ழி்களிலும் மு்டககு்்தறகு, அச்சுறுதது்்தறகு பயன்படுத 
்தப்ப்டவுள்ளது.
 ்தற்பாற்தய நிறலயில ெ்கா்லித திட்டததிறன விஸ்்தரிப்பது 
பறறி ்க்னம் மசலுத்தப்படுகின்ைது. ெறுபக்கததில உள்ளுர் ம்தாழில 
முயறசியாளர்்களுககு ்காணி்கறள பகிர்ந்்தளித்தல என்ை ்பார்ற்யில 
சில ந்ட்டிகற்க்கள் முன்மனடுக்கப்படுகின்ைன. அதது்டன் கிழககிலும் 
மபௌத்த வி்காற்ர்கள் அறெத்தல, ம்தாலமபாருளின் மபயரில ்காணி 
்கறள ற்கப்பறைல ்பான்ை மசயறபாடு்கள் முன்மனடுக்கப்படுகின்ைன. 
்தனிநபரி்டததில அதி்கா்ரங்கள் குவிந்து கி்டப்ப்தால, இவ்வி்தொன மசயற 
பாடு்கள் ்ெலும் விரி்ற்டயும். ்்்கெற்டயும். அவ்்ாைான நிறலறெ 
ஏறபடுகின்ை்பாது, ்தமிழர் ்தாய்கததில ்தமிழ் ெக்களின் இருப்பு ்்கள்விக 
குறியாகும் நிறலமயான்று உரு்ாகும் ஆபததுள்ளது.
 இலஙற்கறய றெயப்படுததி ஏறபடடுள்ள பூ்்காளப்்பாடடிறய 
்தமிழ்த ்த்ரப்புக்கள் முறையா்க ற்கயாள ்்ணடும். இற் ம்தா்டர்பில 
நாம் ஆ்ராய்்ணடியது அ்சியம். 
 ்தமிழ் அ்ரசியல ்த்ரப்புக்கறள றெயப்படுததிய ம்ளிவி்்கா்ர 
குழும்ான்றை அறெத்தல, அது்பான்று ்தமிழ் ெக்களின் பி்ரச்சிறன்கறள 
முககியதது்ததின் அடிப்பற்டயில படடியலிடடு அ்றறுக்கான தீர்வு 
்நாககி ந்கர்ததிச் மசல்்தற்கான துறைசார் நிபுணர் குழும்ான்றை 
நியமித்தல ஆகிய இரு பரிந்துற்ர்கள் மசயயப்படடிருககின்ைன. இந்்த 
பரிந்துற்ர்களுககு விற்ரந்து மசயல்டி்ம் அளிப்ப்்த எெது இலக்காவு 
ள்ளது.
 ்தற்பாது இலஙற்கறய றெயப்படுததிய அமெரிக்கா, சீனா, 
இந்தியா உள்ளிட்ட நாடு்களுககிற்டயிலான ்பாடடி ்லுததுள்ளது. 
இந்்தப்்பாடடி எதிர்்ரும் ்காலததில மி்கவும் தீவி்ரெற்டந்து ம்தா்ட்ரத 
்தான் ்பாகின்ைது. ஆ்க்் இந்்த நாடு்கறள, ்தமிழ்த ்த்ரப்புக்கள் ஒன்று 
படடு இ்ரா�்தந்தி்ர மூ்லாபாய வியூ்கங்களு்டன் ற்கயாள ்்ணடும் 
என்ப்்த எெது ்கடசியினது நிறலப்பா்டா்கவும் உள்ளது.”

இவ்்ாறு சி்சகதி ஆனந்்தன் ம்தரிவித்தார்.

    

khtPuiug; Nghw;WjNy
Gjpa xOq;FKiwapy; <oj;jkpoiug; ghJfhf;Fk;

 
உலகின் அரசியல் ப�ொருளொதொர இரொணுவ முறைறைக்ொன புதிய ஒழுங் 
குமுறை ஒன்று அபைரிக்ொவில் ைக்ளொல் புதிதொ்த் பதரிவொகியுளள 
சனநொய்க்ட்சிறயச் சசர்நத அரச தறலவர ைதிப்புககுரிய ச�ொ ற�டன் 
அவர்ளொல் 20.01.2021ககுப் பின் எவவொறு முன்பனடுக்ப்�டும்?. 
இது இன்றைய உல் அரசியலில் மி்ப்ப�ரிய ச்ளவியொ் உளளது. 
 இதில் ச்ொவிட்-19 பதொற்றின் உளள்த் தொக்மும் அபைரிக்ொவு 
ககு ப�ொருளொதொர ரீதியிலொன புைத்தொக்ைொ் உளள சீனொவின் உல்ப் 
ப�ொருளொதொர சைலொணறையும் எத்தற்ய தொக்த்றத ஏற்�டுத்தும் 
என்�றத உல்ம் ஆவலுடன் எதிர�ொரத்து நிற்கிைது. 
 இ்நத எதிர�ொரப்பில் இ்நதுைொ ்டலில் இலங்ற்த் தீவுடன் 
சீனொவுககு உளள அரசியல் அமுக் சத்திறய எவவொறு அபைரிக்ொ  
குறைத்து தனது அரசியல் அமுக் சத்திறய அங்கு அதி்ரிக்ப் 
ச�ொகிைது? 
 இதற்கு இ்நதியொ சொர்நத முறையிலும், அபைரிக் சநரடி 
உதவி்ள மூலமும் இ்நதப் புதிய ஒழுங்குமுறை இலங்ற்யில் அறையும் 
என்�து விறடயொ் உளளது. 
 எனசவ இ்நதியொவுடனும், அபைரிக்ொவுடனும் ஈழத்தமிழ் ைக்ள 
தங்்ளது பதொன்றையும், பதொடரச்சியுைொன உைவுமுறை்றளப் புதுப்பி 
ப்�தன் மூலம் இவவிருநொடு்ளினதும் சதசிய நலன்்ளில், ஈழத்தமிழரின் 
இ்நதுைொ ் டல் இருப்பு, வரலொற்றில் எத்தற்ய �ொது்ொப்ற� வழங்கியது  
- வழங்குகிைது - வழங்கும் என்�தறனத் பதளிவொக் சவணடிய ்ொல 
்ட்டமிது. 
 அ்நதப் �ொது்ொப்பு சிங்்ள ப�ளத்த ச�ரினவொதக ப்ொளற்ககு 
இ்நத நொடு்ள ஆதரவு அளித்ததின் மூலம், இனஅழிப்புடன் கூடிய 
இனங்்ொணப்�டககூடிய அச்சத்துககுரிய வொழ்வுககுள ஈழத்தமிழர்ள 
தளளப்�ட்டுளளதன் பின்னணியில், இன்று எவவொறு ைொறு�ட்டுளளது 
என்�றத, ஈழத்தமிழர்ள தொய்த்திலும் புலத்திலும் இவவிருநொடு்ளுடனு 
ைொன உறரயொடல்்ள மூலம் பதளிவொ்வும், விறரவொ்வும் விளக் 
சவணடிய சநரைொ் இன்றைய ்ொல்ட்டம் அறைகிைது. 
 அபைரிக்ொவுடனொன இ்நத உறரயொடலில், தொய்த் தமிழினத்தவர 
என்ை இனத்துவத் பதொடரற� பதரிவொகியுளள அபைரிக்ொவின் 
துறண அரசத்தறலவர ைதிப்புககுரிய ்ைலொ ஹொரிஸ் அவர்ள 
ப்ொணடுளளதும், பசன்றனயில் வொழ்்நத பதொன்றைத் பதொடரற�க 
ப்ொணட �ொரம்�ரியத்தில் வ்நதவர என்ை வரலொற்றை பதரிவொகியுளள 
அபைரிக் அரசதறலவர ச�ொ ற�டன் அவர்ள ப்ொணடிருப்�தும், 
வரலொற்றின் புரிதலுககு ஓரளவு உதவககூடும். ஆயினும் அபைரிக் 
்ட்டறைப்புககு ஈழத்தமிழர்ளின் சமூ் மூலதனமும், புத்திஜீவித்தனமும் 
எ்நத அளவுககுப் �யன்�டும் என்�றத ஈழத்தமிழர்ள உணரத்துகின்ை 
அளவுககுத் தொன் அபைரிக் பவளியுைவுக ப்ொளற் வகுப்�ொளரிறட 
ஈழத்தமிழர்ளின் �ொது்ொப்பு குறித்த அக்றை அறையும்.  
 அவவொசை இ்நதியொவின் அக்றை என்�து அதனுறடய நலனில் 
ஈழத்தமிழினத்தின் இருப்பு வகிககும் �ங்கின் அடிப்�றடயிசலசய 
தீரைொனிக்ப்�டும். எனசவ ஈழத்தமிழர்ள இ்நதியொவுடனும், அதனுறடய 
நலன் என்�தில் தங்்ளின் முககியத்துவம் குறித்த உறரயொடல்்றள 
சவ்ப்�டுத்த சவணடும். 
 சைலும் ஈழத்தமிழர்ளுறடய ைனித உரிறை்ள, சனநொய்ம், 
நல்லொட்சி என்�வற்றை  அவர்ளின் ஈழைண மீதொன பதொன்றையும், 
பதொடரச்சியுைொன இறைறையின் அடிப்�றடயிலொன அவர்ளின் உளள் 
- பவளிய் தன்னொட்சி உரிறை்ளின் அடிப்�றடயில், எடுத்து சநொக்ப்� 
டுகின்ை ப�ொழுசத அது இயல்�ொனதொ்வும், இயற்ற்யொனதொ்வும் 
அறையும் என்�து பவளிப்�றடயொன உணறை. இ்நத உணறை எ்நத 
உறரயொடலிலும் முதன்றை ப�ற்ைொசல ஈழத்தமிழர உரிறை்ள இயல்புநி 
றலயில் �ொது்ொப்புறும். 
 எங்்ளின் பசொ்நத ைணணொன இ்நத ைணணில் சலுற்்றள 
அல்ல உரிறை்றளசய உறடயவர்ள நொங்்ள என்ை இ்நத இருப்ற� 
உறுதி பசய்தவர்சள தமிழீழ ைொவீர்ள. அவர்ளுறடய நிறனசவ்நதறல 
தங்்ளின் கிட்டிய குடும்� உறுப்பினர்ளின் நிறனசவ்நதலொ்சவ ஈழத் 
தமிழ் ைக்ள தொய்த்திலும், புலத்திலும் ்ொரத்திற் ைொதம் முழுவதும் 
ச�ொற்றித் தம்மினத்தின் சதசிய உணரவொ் பவளிப்�டுத்தி நிற்கின்ைனர. 
இது ஈழைக்ள உரிறை்றள எ்நத சகதியொலும் அவர்றள விட்டுப் 
பிரிக் இயலொது என்ை உணறைறய உலகுககுச் பசொல்கிைது. இ்நத 
உணறைறய �லைொககுவதற்குத் தொய்த்திலும், புலத்திலும் உளள 
ஈழத்தமிழர்ள பவளிப்�றடயொன முறையில் ைொவீரர ைொதைொன இக 
்ொரத்திற் ைொதத்தில் தங்்ள ைொவீரர ச�ொற்றுதறல இயலுைொன எல்லொ 
வற்யிலும்  உலகுககு பவளிப்�டுத்த சவணடும். 
 ைொவீரறரப் ச�ொற்றுதசல உலகுக்ொன புதிய ஒழுங்குமுறைபயொன்று 
சதொற்ைம் ப�றும் இக்ொல்ட்டத்தில், ஈழத்தமிழர்ளின் உரிறை்ள 
சனநொய் வழி்ளில் �ொது்ொக்ப்�டக கூடிய ப்ொளற் வகுப்பு உலகில் 
இடம்ப�ைச் பசய்து, ஈழத்தமிழர்ளின் உரிறை்ள �ொது்ொப்புை றவககும்.
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 இலஙற்கயில விதிக்கப்படுகின்ை ்தற்ட 
்கள் எங்களுககுப் புதி்தலல. ஆனால இன்றைய 
்கால்கட்டதற்தப் மபாறுத்த்ற்ரயில, இந்்தத 
்தற்ட்கறள ்த்கர்ப்ப்தறகு எங்கள் ஆறைறல 
வீணடிப்பற்த வி்ட, விடு்தறல ்நாககிய 
பயணததிறகு அந்்தத ்தற்ட்கறள ஒரு துரு 
ம்பா்கக ்கருது்திலறல என்பற்த நாங்கள் 
உல்கததிறகுக ்காணபிக்க ்்ணடும். இது ்தான் 
எங்களின் ்நாக்கொ்க இருக்க ்்ணடு்ெ ்தவி்ர, 
்தற்டறயத ்த்கர்ப்பது என்பது ஓர் அர்த்தெறை 
வி்டயம் என்்ை நான் நிறனககின்்ைன். ஏமன 
னில, இலஙற்க என்பது இன்றைய நிறலறெ 
்களில சட்ட திட்டங்கறள ெதிககின்ை நா்டா 
்க்்ா, �னநாய்கதற்த ெதிககின்ை நா்டா்க்்ா, 
ெக்களின் உணர்வு்கறள ெதிககி ன்ை நா்டா்க்்ா 
இலறல.  ஆ்க்் இ்ர்்கள் ்பாடுகின்ை ்தற்ட 
்கள் ஒரு மபாருட்டலல என்பற்த ்தமிழ் ெக்கள் 
உலகிறகுக ்காணபிக்க ்்ணடும். 
 இந்்த ் ்ரலாறு்கள் நிறனவுகூ்ரப்ப்ட ் ்ண 
டும். எங்களுககு இ்டம்மபறை அநீதி்கள் நிறனவு 
கூ்ரப்ப்ட ்்ணடும். யாற்ரயும் பழி்ாஙகு்தல 
எங்களின் ்நாக்கெலல. எங்கள் இலகற்க அற்ட 
்்தறகு, அந்்தக ்கனற் எப்்பாதும் உயிர்ததுடிப் 
்பாடு ற்ததிருப்ப்தற்கா்கத ்தான், இற்த நாங 
்கள் ம்காண்டாடுகின்்ைாம். ஒவ்ம்ாரு ்ரு்ட 
மும் இைந்்த உைவு்கறள நிறனவு கூருகின் ்ைாம். 
எங்கள் ்பா்ராட்டக ்காலங்களில எந்்த ்ந்ரததி 
லும் ்ாயப்புக்கள் குறைந்்த்்தயிலறல. 
 எெககு அருகிலுள்ள ்்காடிக்கணக்கான 
ெக்கள் ்ாழ்கின்ை ்தமிழ்நாடு, ெறறும் எலலா 
நாடு்களிலும் ்ாழும் புலம்மபயர் ்தமிழ் ெக்கள் 
ஆகி்யாற்ர ற்தது இந்்த நி்கழ்வு்கறள எவ்்ாறு 
எழுச்சிபூர்்ொ்க நிறனவுகூர்்்ாம். இப்படி 
நிறனவுகூ்ரப்படும் ்பாது உல்கம் எங்கறளப் 
பார்ககும். எெது ்பா்ராட்டததின் உணறெத ்தன் 
றெயிறன உண்ர ற்ககும். குறிப்பா்க இன்றைய 
நாட்களி்ல சர்்்்தச அ்ரசியலில பார்க்கப்படு 
கின்ை தீவி்ர்ா்தம் என்ை அந்்தக ்்காடபாடு;  
தீவி்ர்ா்தததிறகும் விடு்தறலப் ்பா்ராட்டததி 
றகுொன ்்றுபாடு இன்று ம்தளி்ா்கத ம்தரிய 
்ந்து ம்காணடிருககின்ைது. 
 ஐ்்ராப்பிய நாடு்களில இ்டம்மபறறு்ரும் 
தீவி்ர்ா்த ்பாக்கானது, எங்களின் உணறெயான 
விடு்தறலப் ்பா்ராட்டததின் ்நர்றெறயயும், 
தூயறெறயயும் உல்கததிறகு ம்காஞசம் ம்காஞச 
ொ்கக ்காடடிக ம்காணடு ்ருகின்ைது. 
 என்் எங்களுககுரிய நம்பிகற்க்கள், 
எதிர்்நாககு்கள் எப்்பாது்ெ பலொ்கத ்தான் 
இருககின்ைது. மு்தலில நாங்கள் ஒறறுறெயா்க 
மசயறப்ட ்்ணடும். 
 இந்்த நிறனவு்கறளப் மபாறுத்த்ற்ரயில, 
இன்று ்தமிழ்நாடடில என்றுமிலலா்த்ாறு ்தமிழ்த 

்்தசியக ் ்காடபாடு என்பது வீரியொ்கவும், ்்்க 
ொ்கவும் ்ளர்ந்து ்ருகின்ைது. ்்தசியக ்கடசி்க 
ளின் அ்ரசியல சித்தாந்்தங்கறள ்நருககு்நர் 
நின்று எதிர்க்கககூடிய ஒரு ஆறைறலப் மபறறிரு 
ககும் ஒரு ்கருததியலா்க ்தமிழ்த ்்தசியம் ொறைம் 
அற்டந்திருககின்ைது. இன்று ்தமிழ்நாடற்டப் 
மபாறுத்த்ற்ரயில,  இந்்த நி்கழ்வு்கறளக ம்காண 
்டாடுகின்ை வி்டயதற்தப் பறறிப் ்பசுகின்ை 
மபாழுது, அன்புள்ள்ர்்கறள நாம் ்பச ற்க்க 
்்ணடும். 
 புலம்மபயர் ்ாழ் ஈழப் ்பா்ராட்ட அறெ 
ப்பு்களுககும், ்தமிழ் நாடடிலுள்ள ்தமிழ்த ்்தசி 
யம் சார்ந்து ்பசககூடிய ்கறலஞர்்களா்க இருக 
்கடடும், அ்ரசியல்ாதி்களா்க இருக்கடடும், 
இறளஞர்்களா்க இருக்கடடும்; இ்ர்்கள் யா்ரா்க 
இருந்்தாலும், அறன்ற்ரயும் ஊக்கப்படுததி, 
இ்ர்்கறள எங்களுக்கா்க ்பச ற்ததுக ம்காண 
்்டயிருப்பது மு்தலா்து உததி. 
 இன்றைககு இருக்கககூடிய ம்தாழிலநுடப 
ங்கறளப் பயன்படுததி, பி்ரபலயங்கறள நாங்கள் 
்்கடடுக ம்காள்ளு்்ாம். ஒரு ்காமணாளி்கறள 
ம்ளியிடுங்கள். நிறனவு்கறளக ம்காண்டாடும் 
படி ெக்கறளப் பணிததுக ம்காள்ளுங்கள். எங்கள் 
்க்டந்்த ்காலதற்த ெைந்து விடடு, எதிர்்காலதற்த 
யும், நி்கழ்்கால ்கள  நில்்ரங்கறளயும் புரிந்து 
ம்காணடு, யார் ்பசினால அந்்தக ்கருததுக்கள் 
எல்லா்ராலும் பார்க்கப்படும் என்பற்த அறிந்து, 
யாம்ரலலாம் ஈழப் ் பா்ராட்டததிறகு, ்தமிழ் ெக்க 
ளுக்கா்க உறழககிைார்்க்ளா அ்ர்்கறள ்்று 
பாடு்கள் இன்றி அ்ர்றணதது அ்ர்்கறளப் ்பச 
ற்க்க ்்ணடும். 
 ஒரு திற்ரப்ப்டததிறகு எழுந்்த எதிர்ப்றப 
ஏன் ஒரு ஆ்த்ர்ா்கப் பயன்படுத்த முடியாது. 
இ்தறகு ஒறறுறெயின்றெ ்தான் ்தற்டயா்க இருக 
கின்ைது. ்தமிழ்நாடடில ்ாழககூடிய இறளஞர் 
்கறள, நடி்கர்்கறள, ்கறலஞர்்கறள  ்பச ற்க்க 
்்ணடும். இன்னும் இன்னும் ்பசற்க்க 
்்ணடும். இ்தற்கா்க ஒரு ்ா்ரம் ஒதுககி, ஏன் 
இந்்த நிறனவு்கறள சு்தந்தி்ரொ்க மசயறப்டக 
கூடிய ்தமிழ்நாடடி்ல நிறனவுகூ்ர முடியாது?
 அடுத்த்தா்க புலம்மபயர் ்்தசங்கறளப் 
மபாறுத்த்ற்ரயில, பல அறெப்புக்கள் மசயறப 
டுகின்ைன. ஆனால இ்ர்்கறள ஒருஙகிறணக்க 
்்ணடும். இ்ர்்கறள ஒரு மபாதுப் புள்ளியி்ல 
இறண்்தறகு ஊக்கப்படுத்த ்்ணடும். 
 அடுத்த்தா்க நிறனவு்கறளப் பறறிப்்பசும் 
மபாழுது, நிறனவு்கள் என்பது அடுத்த ்தறலமுறை 
ககுக ்க்டதது்து ்தான் முககியொன ்நாக்கொ்க 
இருககின்ைது. ்பாரி்ல பாதிக்கப்படடு, அஙகி 
ருந்து புலம்மபயர் ்்தசங்களுககு ஓடி்ந்்த  இ்ர் 
்களுககு எங்கள் ்பா்ராட்டங்கள் பறறித ம்தரியும். 
அ்தனால்தான் பனியிலும், குளிரிலும் வீதி வீதி 

யா்க ம்காடி பிடித்த்ாறு  ்பா்ராட்டங்களில ஈடு 
படடுக ம்காணடிருககின்ைார்்கள். இ்ர்்களின் 
பிள்றள்களுககு இந்்த விழிப்புணர்வு எந்்தளவி 
றகு இருககின்ைது.
 நாங்கள் பழறெறயக ்கடடிப்பிடிததுக 
ம்காணடிருக்க ்்ணடிய ்்தற்யிலறல. இந் 
்தப் பிள்றள்களுககு ்தமிழ் ம்தரியாவிட்டாலும் 
கூ்ட, இந்்த ்்ரலாறறை அ்ர்்களுககுத ம்தரிந்்த 
மொழியி்ல அ்ர்்கள் அறிந்து ற்ததிருப்ப 
்தறகு எந்்தளவிறகு நாங்கள் ஊக்கம் ம்காடுககி 
ன்்ைாம் என்பற்த பார்க்க ்்ணடும். இந்்தப் 
பிள்றள்கள் படிககின்ை பள்ளிககூ்டங்கள், அ்ர் 
்கள் ்்றல மசயகின்ை ்்றலத்தளங்கள், நண 
பர்்கள் இ்ர்்க்ளாடு அ்ர்்களுககுத ம்தரிந்்த 
மொழியி்ல எங்களின் ்்ரலாறறை அ்ர்்க 
்ளாடு ்பச ்்ணடும். இப்படியான விழிப்பு 
ணர்வு்கள் ஏறபடுத்தப்ப்ட ்்ணடும். குறிப்பா்க 
சமூ்க்றலத்தளங்களில பி்ரபலயொ்க இருக்கக 
கூடிய்ர்்கள், ெக்களால கூர்ந்து ்க்னிக்கப்ப்டக 
கூடிய்ர்்கள் இற்தப் பறறிப் ்பச ்்ணடும். 
்காமணாளி்கறள ம்ளியி்ட ்்ணடும். ்கருததுக 
்கறளப் பரிொறிக ம்காள்ள ்்ணடும். 
 இப்படி எங்களின் நிறனவு்கறள எழுச்சி 
பூர்்ொ்க உல்களாவிய ரீதியி்ல நாங்கள் ம்காண 
்டாடுகின்ை மபாழுது, நிறனவு கூ்ரப்படுகின்ை 
்பாது ்தான் இலஙற்கயி்ல ்பாடுகின்ை ்தற்ட 
்கள் என்பது ஒரு மபாருட்்ட இலறல என்ை 
ம்தாரு ்கருதற்த நாங்கள் உறுதியா்க உல்கததிறகு 
மசாலல முடியும் என்பது எனது ்கருதது. இ்தறகு 
நாங்கள் அதி்கொ்கப் பயன்படுத்த ்்ணடியது 
இன்றைய சமூ்க்றலத்தளங்கள்.
 இலஙற்கறயப் மபாறுத்த்ற்ரயில இந் 
நி்கழ்வு்கறள ் ெறம்காள்ளககூடிய்ர்்கள் அ்ரசிய 
ல்ாதி்கள் ெடடும் ்தான். ெக்கறளப் பி்ரதிநிதிதது 
்ப்படுததுகின்ை பா்ராளுென்ை உறுப்பினர்்கள். 
அ்ர்்கள் எந்்தளவிறகு இதில ஒறறுறெயா்க 
்ந்து மசயறபடு்ார்்க்ளா ம்தரியாது. ஆனால 
இ்ர்்களுககு அழுத்தம் ம்காடுக்கககூடிய குழு 
இலஙற்கயில இருககின்ை்தா என்பது ்்கள்வி 
ககுறி. புலம்மபயர் ்தமிழர்்கறளத்தவி்ர இலஙற்க 
ககுள் இலஙற்க அ்ரசியல்ாதி்கறளக ்கடடுப்பா 
டடிறகுள் ம்காணடு ்ரு்்தறகு, அ்ர்்கறள 
மநறிப்படுதது்்தறகு ஒரு அறெப்பு நிச்சயொ்க 
இலறல. குறிப்பா்க பல்கறலக்கழ்க ொண்ர்்க 
ளின் அறழப்பின் ்பரில்தான் இ்ர்்கறள ஒன்றி 
றணதது முககியொன ஒரு சில முடிவு்கறள 
எடுப்பது ஒரு ்ழக்கொயிருககிைது. ஆனால 
அஙகிருக்கககூடிய அ்ரசியல்ாதி்கறளயும் ஒன் 
றிறணக்கககூடிய ஒரு ஆறைல எங்களுககுத  

 ்தமிழர் ்தாய்கப் பி்ர்்தசததில இலஙற்க 
அ்ரசால  முன்மனடுக்கப்படடு ்ந்்த நில ஆக 
கி்ரமிப்புப் ்பார், 2009ஆம் ஆணடு மபரும் 
்தமிழின அழிப்பு்டன் முடிவுககு ்ந்்தது. 
பயங்க்ர்ாதி்கறள அழிதது விட்்டாம், 
்தமிழ் ெக்கறள பயங்க்ர்ாதி்களி்டம் இருந்து 
மீடடு விட்்டாம் என அறிவித்த இலஙற்க 
அ்ரசாங்கம், அ்தன் பின் இன்று ்ற்ரயிலும் 
அ்்த பயங்க்ர்ா்த பூச்சாணடி ்காடடி ்தமிழர் 
நிலங்கறள ஆககி்ரமிப்பது்டன் இன சுததி்கரி 
ப்பு ்்றல்களிலும் சத்தங்களின்றி மசயற 
படடு ்ருகின்ைது. 

 அ்்த ்ந்ரம், ்தமிழர்்களுககு உரிறெ 
்கறள ் ழஙகு ் ்தறகுப் பதிலா்க குறுகிய ்கால 
சலுற்க்கறள ்ழஙகி, ்தான் ஒரு நலல்ரசா்க 
உலகின் ்க்னததில ்தன்றன நிறலநிறுததிக 
ம்காள்ள முறனகிைது.
 அவ்்ாைான சலுற்க்களில ஒன்று்தான் 
்க்டந்்த ்காலங்களில ்ழங்கப்பட்ட நிறனவு 
கூ்ரல அனுெதி்கள். ஆனால ்தற்பாது  அ்டககு 
முறைககு துறண்பாகும்  பயங்க்ர்ா்த 
்தற்டச் சட்டததின் கீழ் பிரிவிறன்ா்ததற்த 
தூண்டல அலலது புலி்கறள மீளக்கடடிமய 
ழுப்பு்தல ந்ட்டிகற்க என கூறி ்தனிப்பட்ட 

நபர்்கள், ெறறும் அ்ரசியல ்ாதி்களுககு 
எதி்ரா்க ்தற்டயு த்த்ரவு மபறறு நிறனவுகூ்ரல 
ந்ட்டிகற்க்கடகு ்தற்ட விதித்தல மூலம் 
அடிப்பற்ட ெனி்த உரிறெ்கறள அப்பட்ட 
ொ்க ம்தா்டர்ந்தும் மீறி ்ருகிைது.
 இந்நிறலயில, இந்்த வி்்கா்ரததில 
இலஙற்க ெறறும் ்தமிழ்கததில உள்ள அ்ரசியல 
்தறல்ர்்கள், அறெப்பு்கள் ெறறும் ெக்கள் 
என்ன நிறனககின்ைார்்கள் என்பது குறிதது 
‘இலககு‘ மின்னி்தழ் ்கண்ட ்நர்்காணறல 
இங்்க ம்தாகுதது ்ழஙகுகின்்ைாம்.
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த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்



“்தமிழர்்களின் உரிறெக்கா்க எந்்தம்ாரு ்கருதது 
்்றுபாடு்களுமின்றி அறனதது ்தமிழ் அறெப்பு 
்களும் ஒன்றிறணய ்்ணடிய முககியொன ்ந்ர 
மிது. இலஙற்கயில ெடடுெலல, ்தமிழ் நாடடிலும் 
கூ்ட ்ெ 17 நிறனவு தினதற்த நிறனவு கூர்்தில 
இஙகுள்ள அறெப்பு்களுககு ்தற்ட்கள் உள்ளன. 
குடிறெச் சமூ்கதற்த மபாறுத்தெடடில, இந்்த 
இனப்படும்காறலறய மபரும்பாலும் அ்ர்்கள் 
ெைந்து விட்டனர். இந்்த குடிறெச் சமூ்கததுககும், 
மபாது ெக்களுககும் ்்றறு இன ெக்களுககும் 
இந்்த இனப்படும்காறலறய நிறனவு கூர்்்தற 
்கான நெது உரிறெ்கறள நிறனவூட்ட சில இயக 
்கம் இருக்க ்்ணடும். ்ெலும் ்கறல ெறறும் 
அ்ரசியல ்டி்ங்களில இது ம்தா்டர்பா்க புரி 
்தறல ஏறபடுததுப்ர்்கள் உல்கம் முழு்தும் 
நலலுைற் ஏறபடுததிக ம்காள்ள ்்ணடும்.”

05,jo;
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“2009ஆம் ஆணடு ககு 
முன்பிருந்்்த ்தமிழ் ெக்கள் 
ொவீ்ரர்்களுககு, ொவீ்ரர் 
நிறனவு இ்டங்களுககு 
மச ன்று அஞசலி மசலுததி 

்ருகின்ைனர். 
 ஆனால ்தற்பாற்தய ஆடசி ொறைததிற 
குப் பின் ொவீ்ரர்்களுக்்கா, ்பாரில ம்காலலப்ப 
ட்ட ெக்களுக்்கா அஞசலி மசலுத்தத ்தற்ட உத்த 
்ரவு்கறள அ்ரசாங்கம் விதிதது ்ருகின்ைது.
 தியாகி திலீபன் நிறனவு கூ்ரலுககும் நீதி 
ென்ைததின் ஊ்டா்க அனுெதி ெறுக்கப்பட்டது.
 ொவீ்ரர்்கள் எெது இனததின் ெறுக்கப்பட்ட 
உரிறெ்கறள ம்ன்மைடுப்ப்தற்கா்கப் ்பா்ராடி 
னார்்கள். அ்ர்்கள் எங்களின் உைவு்கள். நாங்கள் 

்பாரில எங்களின் மபறுெதி மிக்க பிள்றள்கறள 
இழந்து இருககி்ைாம். அ்ர்்களுககு அஞசலி 
மசலுதது்து எெககுக கிற்டத்த ்்ரப்பி்ரசா்தம்.
 ்தற்பாது நாடடில  ப்ரவி ்ரும்  ம்கா்்ரா 
னா ம்தாறறும் ெக்கறள ஒன்றுகூ்டவி்டாது்தடுத 
துள்ளது. அவ்்ாறு இலறல என்ைால, இலஙற்க 
அ்ரசாங்கம் என்ன ்தற்டறய விதித்தாலும்  அந்்த 
்தற்ட்கறள ்க்டந்து, எெது  ொவீ்ர உைவு்களுககு 
அஞசலி மசலுததியிருப்்பாம். எெது விருப்பம் 
ொவீ்ரர் துயிலுமிலலங்களில அஞசலி மசலுதது 
்து ்தான்.  இருப்பினும் மபாது அறிவித்தல ்தற 
்பாது இருப்ப்தனால அ்தற்கான முன்்னறபாடடு 
சட்ட திட்டங்கறள ்கற்டப் பிடிதது,  நாங்கள் எெது 
இருப்பி்டங்களில இருந்்த்ா்ை  ொவீ்ரர்்களுககு 
அஞசலி மசலுதது்்ாம்.”
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 ்தமிழ்ெக்களுககு இறழக்கப்பட்ட 
அநீதி்கள் ஏறறுக ம்காள்ளப்பட்டால 
்தான் எதிர்்கால மசயறபாடு்கறள  
்தற்டயிலலாெல ்ெறம்காள்ள 
முடியும்

 “ொவீ்ரர் தின நிறன்்ந்்தல நி்கழ்வுளு 
ககு  ்க்டந்்த ்காலங்களில ம்ளிப்பற்டயா்க அனு 
ெதி ெறுக்கப்பட்டாலும், நாம் ம்தா்டர்ச்சியா்க 
முன்மனடுதது ்ந்்்தாம். 
 ்தமிழ்த ்்தசியததுக்கா்க உயிர் நீத்த ொவீ்ரர் 
்களின் அர்ப்பணிப்றப, ்்ரலாறறை  எெது இளம் 
்தறலமுறையினருககு ம்காணடு மசலலும் ்ற்க 
யில இந்்த நிறன்்ந்்தல நி்கழ்வு்கள் பாரிய அச்சு 
றுத்தல்கள் ெததியிலும் ்ெறம்காள்ளப்படடு 
்ந்்தன. 
 2015 ஆம் ஆணடுககுப் பின்னர்  அற்த 
ம்ளிப்பற்டயா்கச் மசய்்தறகு ஒரு சூழல ஏறப 
ட்டது. நாடடு சட்ட, திட்டங்களுககு அறெ்ா்க 
மசயயுொறு கூைப்பட்டாலும், ஒரு  ஒலிமபருககிக 
்கான  அனுெதிறயக கூ்ட மபாலிஸார் ்தரு்தி 
லறல. ெறைமு்கொ்க ்தற்ட்கள் இருந்து ்ந்து 
ம்காண்்ட ்தான் இருந்்தன. ்தற்பாது புதிய ஆடசி 
யில மி்க ்ொசொன ம்கடுபிடி ்காணப்படுகிைது. 
 ்்தசியம் சார்ந்்த நிறன்்ந்்தல நி்கழ்வு 
்கறள முழுறெயா்க ்தற்டமசயயும்  மசயறபாடு 
்கள்  இ்டம்மபறறு ் ருகின்ைன. ் பார்ககுறை விசா 
்ரறண்களில இருந்து ்தப்பு்்தறகும் ் ்ரலாறு்கறள 
ெறைப்ப்தறகும் ்தான் இந்்த ்தற்ட்கள் ் பா்டப்படு 
கின்ைன. 

 நிறன்்ந்்தல்கள் மூலம் எெது இளம் 
சந்்ததியினர் ்்ரலாறறிறன ம்தரிந்து ம்காள்்ார் 
்கள். ்தமிழ் ெக்கள் ் ெலும் விழிததுக ம்காள்்ார்்கள் 
என்ை ்கா்ரணததினால, அற்த ெழுங்கடிப்ப்தற்கா்க 
இற்த மூடி ெறைக்கப் பார்ககிைார்்கள். இற்த 
்ன்றெயா்கக ்கணடிககி்ைாம். 
 இந்்த வி்டயம் ம்தா்டர்பா்க நா்டாளுென் 
றில சுடடிக்காடடு்்தறகு ்தற்பாது எெககு சந்்தர் 
ப்பம் கிற்டததுள்ளது.  இது ம்தா்டர்பா்க சர்்்்தச 
ெட்டததில ம்தரியப்படுததி, அழுத்தங்கறள 
ம்காடுப்பதில ஈடுபடடு ்ருகி்ைாம். 
 ஆனால இப்்பாற்தய இக்கட்டான நிறல 
ககு ்க்டந்்த ்காலததில ெக்கள் மசல்ாகற்க ்தக்க 
ற்ததுக ம்காணடிருந்்த ்தமிழ்த ்்தசியக கூட்ட 
றெப்பும், அ்ர்்களு்டன் இறணந்்த புலம்மபயர் 
அறெப்புக்களும்  மபாறுப்புககூை ்்ணடும். 
இலஙற்கறய  சர்்்்தச விசா்ரறணககு ம்காணடு 
மசன்றிருந்்தால, இப்்பாற்தய ்ரா�பகச ஆடசி 
்ந்திருக்காது. எெக்கான ்தற்ட்கறளயும் நாம் 
உற்டததிருக்க முடியும். அ்ரசுககு  ஆ்த்ரவு ்ழங 
கும் ்்்ட்தாரி்கள் ம்ளி்யறைப்ப்ட ்்ணடும். 
இ்தய சுததி்யாடு ்்தசியததுக்கா்க பயணிப்ப் 
ர்்கள் இறணந்து இந்்த ்தற்ட்களுககு எதி்ரா்க பய 
ணிக்க ்்ணடும்.   ்தமிழ் ெக்களுககு இறழக்கப் 
பட்ட அநீதி்கள் ஏறறுக ம்காள்ளப்பட்டால்தான், 
எதிர்்கால மசயறபாடு்கறள ்தற்டயிலலாெல 
்ெறம்காள்ள முடியும். அ்தறகுரிய ஆக்கபூர்் 
ொன மசயறபாடு்கறள ் ெறம்காள்ள ் ்ணடும்.” 

“jkpou;fspd; cupikf;fhf fUj;J 
NtWghLfspd;wp midj;J jkpo; 

mikg;GfSk; xd;wpiza Ntz;Lk;”

tp[a;;  r%f nraw;ghl;lhsu; - jkpo;ehL

்கார்ததிற்க ொ்தம் என்ைா்ல ொவீ்ரர் ொ்தம் 
என்்ை மசால்்ாம். 2009இறகு முன்னர் அது 
எங்கள் ்்தசததில அறன்ரும் நிறனவுகூர்ந்்த 
ஒருொ்தொ்க இருந்்தது. துயிலும் இலலங்கள் 
அலங்கரிக்கப்படடு, ம்தருக்கள், வீடு்கள் சி்ரெ 
்தானம்மூலம் துப்பு்ரவு பணணப்படடு, ஒரு ் ்தசத 
தின் நி்கழ்்ா்க்் நற்டமபறறு ்ந்்தது. நாங்கள் 
சிறிய்ர்்களா்க இருந்்தாலும், அற் எங்கள் ென 
தில ஆழொ்கப் பதிந்்த நி்கழ்வு்கள்.    
 ்தற்பாது அ்ரச சட்டங்கள், ம்கா்்ரானா 
ம்தாறறு எலலா்ெ ்சர்ந்து எங்கள் ொவீ்ரர்்கறள 
நிறனவு கூரு்்தறகுத ்தற்டயா்க இருககின்ைன. 
இருந்தும் நாங்கள் எலலாத ்தற்ட்கறளயும் 
உற்டதது, ்தற்பாற்தய சூழ்நிறலககு ஏறை்ாறு 
உலகின் எந்்தப் பா்கததிலிருந்்தாலும் எங்கள் 
ொவீ்ரர்்கறள நிறனவு கூரு்்ாம். இற்த எ்்ரா 
லும் ்தடுக்க முடியாது. 

 உல்கததில உள்ள அறன 
தது ெனி்தர்்களுககும் ்தெக்கா்க 
்தங்கறள  அர்பணித்த்ர்்கறள 
நிறனவுகூ்ரவும்,ஆ்ராதிக்கவும்  

உரிறெ இருககிைது. அ்்த ்பான்று ெணணுக 
்கா்க உயிர்நீத்த ்பா்ராளி்கறள நிறனவுகூரும்  
அடிப்பற்ட உரிறெ ஈழத்தமிழருககு உள்ளது. 
 நிறன்்ந்்தல்கறள ்தற்டமசயயும் மசய 
றபாடு்கள், ்தமிழ் ெக்களின் உரிறெ மீைல மசயற 
பாடு்கள் என  ம்ளிப்பற்டயா்க்் ம்தரிகிைது. 
இந்்த அ்ரசு  பக்கச் சார்பா்க, இனரீதியான மசயற 
பாடற்ட ்ெறம்காணடு ்ரு்்தா்க ம்தரிகிைது. 
 இந்்த புதிய அ்ரசு ்கட்டாயொ்க எெககு 
்தற்ட்கறள விதிககும் என ம்தரிந்து ்தான் நாம் 
்தற்பாது அ்ரசில உள்ள்ர்்கள் ஆடசிககு ்்ரக 
கூ்டாது என ்கடுறெயா்க ்்றல மசய்்தாம். 
இற்த ெக்கள் சிலர் இனியா்து புரிந்து ம்காள்ள 
்்ணடும். 

 உல்கததில எஙகும் நற்டமபைா்த வி்ட 
யம் ்தமிழர் பகுதி்களில ்தான் ந்டககிைது. எெககு 
எதி்ரான இந்்த மசயறபாடு்கள் ம்தா்ட்ர அனுெதி 
க்கக கூ்டாது 
 ்பா்ராளி்கறள பயங்க்ர்ா்ததது்டன் சம் 
பந்்தப்படுததி அ்ரசு ந்ட்டிகற்க்கறள ்ெற 
ம்காள்கிைது.  ஆனால இஙகு உயிர்நீத்த ொவீ்ரர் 
்கள் இஙகுள்ள மபற்ைாரின் பிள்றள்கள்்தான்; 
ச்்கா்த்ரர்்கள் ்தான்; ஏ்்தா ஒரு்ற்கயில அ்ர் 
்கள் இஙகுள்ள்ர்்களின் உைவு்கள் ்தான்; உயிர் 
நீத்த உைவு்கறள குடும்ப அங்கத்த்ர்்கள் நிறன 
வுகூ்ர ்்ணடும்.
 இம்முறை நிறன்்ந்்தல்கறள ்தடுப்ப்த 
றகு புது விளக்கங்கள் ம்காடுககிைார்்கள். ம்தாறறு 
்நாய ப்ரவும் ்கா்ராணதற்தயும் குறிப்பிடுகிைார் 
்கள். 
 இத ம்தாறறு்நாய உல்கம் முழு்தும் 

 இந்்த ெணணுக்கா்கவும், 
ெக்களுக்கா்கவும் பல ஆயி 
்ரம் ்பா்ராளி்கள் ்தெது 
இன்னுயிர்்கறளத தியா்கம் 
மசயதுள்ளார்்கள். அந்்தப் 

்பா்ராளி்கள் விற்தக்கப்பட்ட இ்டங்களுககு 
அ்ர்்களது உைவு்கள்  மசன்று பி்ரார்த்தறன மசய 
யவும், அஞசலி மசயயவும் இந்்த அ்ரசாங்கம்  இ்ட 
ெளிக்க ்்ணடும். அற்தத ்தடுதது நிறுதது்து 
என்பது ெனி்த  நா்கரீ்கெறை மசயல. 
 இந்்த அ்ரசாங்கம் பயங்க்ர்ாதி்கறள 
நிறனவுகூரு்்தா்க நிறனதது ெக்களுற்டய 
உணர்வு்கறள ்தடுப்பது ்த்று. ்தெது உைவு்கறள 
நிறனதது நிம்ெதியா்க அ்ர்்களின்  ஆதெசாந்தி 
பி்ரார்த ்தறன்கறள முன்மனடுக்க இ்டெளிக்க 
்்ணடும். ்தற்பாது முன்மனடுககும் அச்சுறுத்த 
ல்கறள நீககிகம்காள்ள ்்ணடும். 
 ஏறனய மபாதுெக்கள் அ்ரசியல்ாதி்கள் 
கூ்ட ்பா்ராளி்களின் உைவினர் ெறறும் நணபர்்க 
ளா்க இருககிைார்்கள். அ்ர்்களும் துயிலுமிலலங 
்களுககு மசன்று  அஞசலி மசலுத்த ்்ணடும். 

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம் த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

mQ;ryp nrYj;Jtij jLj;J 

epWj;JtJ kdpj  ehfuPfkw;w nray;

tpe;jd; fdful;zk;  
tlf;F khfhz rig Kd;dhs; cWg;gpdu;jkpo;ehL

“khtPuu;fSf;F mQ;ryp nrYj;JtJ vkf;Ff; fpilj;j tug;gpurhjk;”

Nahfuhrh fdfuQ;rpdp; tlf;F fpof;F fhzhky; Mf;fg;gl;Nlhupd; cwTfs; rq;f jiytp

jkpo; kf;fSf;F ,iof;fg;gl;l mePjpfs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;lhy;jhd; 
vjpu;fhy nraw;ghLfis  jilapy;yhky; Nkw;nfhs;s KbAk;

nr.fN[e;jpud;  ehlhSkd;w cWg;gpdu;  jkpo; Njrpa kf;fs; Kd;dzp

Nghuhspfis epidT$Uk;  mbg;gil cupik <oj;jkpoUf;F cs;sJ

ghyr;re;jpud; f[jPgd;  tlf;F khfhz rig Kd;dhs; cWg;gpdu;

vz;zj;jpy; G+rpj;J 
,izaj;jpy; gfpu;Nthk;!       

rpe;J}up
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கிழககு ொ்காணததின் நிறலறெ, அ்தற்கா்க முன் 
மனடுக்கப்ப்ட ் ்ணடிய மசயறபாடு்கள், கிழ 

ககு ்தற்பாது எதிர்்நாககும் மநருக்கடி்கள், அந்்த 
மநருக்கடி்கள் எவ்்ாைான ்ற்கயில ஏறபடுத்தப் 
படுகின்ைன ்பான்ை வி்டயங்கறள நாங்கள் ம்தா்ட 
ர்ச்சியா்க எழுதி ்ருகின்்ைாம்.

 இன்று கிழககு ொ்காணததிறனப் மபாறுத 
்த்ற்ரயில, யுத்தததிறகு பின்ன்ரான ்காலப் பகுதி 
யில நிழல யுத்தம் ஒன்றை ்தமிழினம் எதிர் ம்காண 
டுள்ள்தா்க்் பார்க்கப்ப்ட ் ்ணடிய்தா்கவுள்ளது.
 குறிப்பா்க யுத்த ்காலததில ்தமிழர்்கள் எந்்த 
வி்டயங்கறள பாது்காத்தார்்க்ளா, அந்்த வி்டயங 
்கறள அ்ர்்களி்டம் இலலாெல மசயயும் ்ற்கயி 
லான ந்ட்டிகற்க்கறள மி்கவும் திட்டமிட்ட 
்ற்கயில ்பரின்ா்த அ்ரசு்கள் முன்மனடுதது 
்ருகின்ைன.
 ்தமிழர்்களும் இந்்த நாடடின் ெக்கள். அ்ர் 
்களும் ்தனிதது்ொன அற்டயாளங்கள், மொழி, 
்கறல, ்கலாசா்ரங்கறளக ம்காண்ட ெக்கள். அந்்த 
ெக்களுக்கான உரிறெயிறன ்ழங்க ்்ணடும் 
என்று இந்்த நாடடில ஆடசியறெககும் எந்்தப் 
மபரும்பான்றெ அ்ரச ்தறல்ரும் ்கரு்தா்த்ற்ரக 
கும் இந்்த நாடடில ்தமிழர்்கள் ்தங்கறள ்தாங்க்ள 

பாது்காக்க ்்ணடிய மசயறபாடு்கறள முன்மனடு 
க்க ்்ணடியது ்காலததின் ்கட்டாயம் என்பற்த 
இன்று நற்டமபறும் நி்கழ்வு்கள் ம்ளிச்சம் ்பாட 
டுக ்காடடுகின்ைன.
 இன்று கிழககில ஏறபடடுள்ள மநருக்கடி 
நிறலறெ்கள் ம்தா்டர்பில நாங்கள் ம்தா்டர்ச்சியா்க 
எழுதி ்ருகின்்ைாம். இந்்த மநருக்கடிறய முடிவு 
ககு ம்காணடு ்ரு்்தற்கான ்ழி்ற்க்கள் குறித 
தும் நாங்கள் சுடடிக்காடடி ்ருகின்்ைாம். அற் 
மயலலா்றறிறனயும் ்தாணடிய ்ற்கயில இன்று 
மநருக்கடி்கள் அதி்கரிதது ்ருகின்ை நிறலறெயா 
னது ்தமிழ் ெக்களுக்கான அபாய சங்கா்க்்்நாக்க 
்்ணடியுள்ளது.

 குறிப்பா்க இன்று அ்ரசாங்கம் ்காணி ம்தா்டர் 
பான மசயறபாடு்களில அதீ்த அக்கறை ்காடடு 
்ற்த ்காணமுடிகின்ைது. குறிப்பா்க ்காணி்கறள 
பகிர்ந்்தளிககும் வி்டயததிறன திைந்்த முறையில 
்ெறம்காணடு ்ரும் மசயறபாடு்கள் சிறுபான்றெ 
சமூ்கததின் ெததியில பல்்று சந்்்த்கங்கறள ஏற 
படுததியுள்ளது.
 குறிப்பா்க ஒரு இலடசம் ்பருககு ்காணி 
்ழஙகு்தல, சீர்திருத்த ்காணி்கறள பகிர்ந்்தளித்தல, 

அ்ரச ்காணி்கறள ப்ராெரிப்ப்ர்்களுககு அக்காணி 
்கறள ்ழஙகு்தல என்ை பல மசயறபாடு்கறள அ்ர 
சாங்கம் மும்மு்ரொ்க ்ெறம்காணடு ்ருகின்ைது.
 குறிப்பா்க இந்்த மசயறபாடு்கள் ்தமிழர்்க 
ளின் பகுதி்கறள இலககு ற்தது ்ெறம்காள்ளப் 
படுகின்ை்தா என்ை சந்்்த்கங்கள் இன்று அதி்களவில 
்தமிழ் ெக்கள் ெததியில எழுப்பப்படடு ்ருகி 
ன்ைன.
 முலறலததீவு, கிளிமநாச்சிப் பகுதி்களில 
உள்ள ்காடு்கள் ெறறும் கிழககு ொ்காணததில 
திரு்்காணெறல, ெட்டக்களப்பு ஆகிய பகுதி்களில 
உள்ள ் ளொன ்காணி்கறள ற்கய்கப்படுததி அஙகு 
திட்டமிட்ட குடி்யறைங்கறள மசயயும் ்ற்கயி 
லான உததி்களா்க்் இவ்்ாைான மசயறபாடு 
்கறள பார்க்க ்்ணடியுள்ளது.
 ஏற்கன்் இலஙற்கயில மபரும்பான்றெ 
யின ெக்கள் ் ாழும் ் னங்கறள அ்ரசு பாது்காககும் 
பகுதியா்க அறிவிதது, அ்றறிறன பாது்காப்பதில 
்க்னம் மசலுததி ்ரும் நிறலயில, ்்டகிழககில 
உள்ள ்னங்கறள பாது்காப்ப்தறகு முறையான 
ந்ட்டிகற்க்கறள ்ெறம்காள்ளாெல அ்றறிறன 
அழிககும் நிறலயிறன இன்று உரு்ாககி ்ருகின் 
ைது.

 

அ்தறகு பல உ்தா்ரணங்கள் கிழககில ்காணப்படு 
கின்ைன. குறிப்பா்க அணறெயில ெட்டக்களப்பு 
ொ்ட்டததின் ெயிலந்்தறன, ொ்த்றன பகுதியில 
்காலங்காலொ்க ்னப்பகுதியில ்காலநற்ட ்ளர்ப் 
பில ஈடுபடடு ் ந்்த ்தமிழர்்களின் ்காணி்களில மபரு 
ம்பான்றெயிறனதற்தச் ்சர்ந்்த்ர்்கள் ்சறனப் 
பயிர்ச் மசயற்க ெறறும் வி்சாயததிறகு பயன்படு 
தது்து என்ை ் ்தா்ரறணயில அப்பகுதி்களில அதது 
மீறும் மசயறபாடு்கள் முன்மனடுக்கப்படுகின்ைன.
 குறிப்பா்க ்காடு்கள் அழிக்கப்படடு, அம் 
பாறை ெறறும் மபாலநறுற் ஆகிய ொ்ட்டங 
்கறள ்சர்ந்்த மபரும்பான்றெயினத்த்ர்்கறளக 
ம்காணடு இந்்த மசயறபாடு்கள் முன்மனடுக்கப்படு 
கின்ைன. இந்்த மசயறபாடு்களுககு பின் புலொ்க 
கிழககு ொ்காண ஆளுநர் இருப்ப்தா்க ்தமிழ் ்கடசி்க 
ளினால குறைஞசாட்டப்படுகின்ைது.
 இந்்தக குறைச்சாடடு்கறள உணறெப்படுத 
தும் ்ற்கயிலான மசயறபாடு்கள் கிழககு ொ்காண 
ஆளுநரினால முன்மனடுக்கப்படுகின்ைன. குறிப் 
பா்க குறித்த பகுதியில ்ெறம்காள்ளப்படடுள்ள 
வி்சாய ெறறும் ்சாளச் மசயற்கயிறன ்தற்காலி 

்கொ்க இற்டநிறுததி, குறித்த பகுதிககுச் மசன்று 
ஆயவு மசய்த பின்னர் தீர்ம்ான்றிறன ்காணலாம் 
என அறெச்சர் செல ்ரா�பகச குழும்ான்றிறன 
அறெதது ந்ட்டிகற்கமயடுதது்ரும் நிறலயி 
லும், கிழககு ொ்காண ஆளுநர் ்தன்னிச்றசயா்க 
இந்்த வி்டயததில அறெச்சரின் பணிப்பிறன மீறி 
மசயறபடும் நிறலயுள்ள்தா்க ்தமிழ் அ்ரசியல்ாதி 
்க ளி ன ா ல கு ற ை ச் ச ா ட டு ்க ள் மு ன் ற ் க ்க ப் ப ட 
டுள்ளன.

 எவ்்ாைாயினும் கிழககு ொ்காணம் ெடடு 
ென்றி, ்்டொ்காணமும் குறிற்க்கப்படடு முன் 
மனடுக்கப்படும் இச்மசயறபாடு்கறள ்தடுதது நிறுத 
து்்தறகு அலலது ்தமிழர்்களின் இருப்பிறன ்தக்க 
ற்ப்ப்தறகு ்தமிழர்்களின் பக்கததில இருந்து இது 
்ற்ரயில எந்்தவி்தொன ஆக்கபூர்்ொன மசயறபா 
டு்களும் முன்மனடுக்கப்ப்டவிலறலமயன்பது மி்க 
வும் ்க்றலககுரிய வி்டயொகும்.
 இனி்ரும் ்காலததில ்்டகிழககிறன உள் 
ள்டககிய்தா்க ்தமிழர்்களின் நிலபுலங்கறள பாது 
்காதது முன்ம்காணடு மசலலககூடிய்தா்க, அ்சிய 
ொனதுொன அ்ச்ரொனதுொன ந்ட்டிகற்க 
்கறள முன்மனடுக்க ்்ணடியது அ்சியொனது 
என்று நற்டமபறறு ்ரும் மசயறபாடு்கள் எங்களு 
ககு ்கடடியம் மசாலலி நிறகின்ைது.
 குறிப்பா்க ெட்டக்களப்பு ொ்ட்ட மசயல்க 
ததில நற்டமபறை ொ்ட்ட அபிவிருததிககுழுக 
கூட்டம் ெறறும் ொ்த்றன, ெயிலத்தெடு பகுதி 
்கறள பாது்காப்ப்தற்கா்க ்ெறம்காள்ளப்பட்ட ந்ட 
்டிகற்க்கள் ்்தாலவியில முடிந்்தற்த ்தமிழர்்கள் 
்காணி வி்டயங்களில முன்ம்காண்ட மசயறபாடு்க 
ளின் அனுப்ங ்கள் மபைப்படடுள்ளன.
 ெட்டக்களப்பு ொ்ட்ட மசயல்கததில 
நற்டமபறை ொ்ட்ட அபிவிருததிககுழுக கூட்ட 
ததில அ்ரசாங்கததின் பங்காளி்களா்க இருந்து அபி 
விருததிககுழுவின் ்தறல்்ரா்கவும், அறெச்ச்ரா்க 
வும் ்கலந்து ம்காண்ட்ர்்களினால ொ்த்றன, 
ெயிலத்தெடு பகுதி்களில முன்மனடுக்கப்படும் 
மசயறபாடு்கறள சட்டவி்்ரா்த மசயறபாடு்கள் 
என்று கூைககூ்ட முடியா்த நிறலயில உள்ளறெ, 
கிழககில அ்ரசசார்பு ்கடசிககு ்ாக்களித்த ்தமிழ் 
ெக்கள் ம்ட்கப்ப்ட ்்ணடிய வி்டயொகும்.

 இவ்்ாைான நிறலயில எதிர்்கால மசயறபா 
டு்கள் குறித்த ்்கள்வி இன்று கிழககு ்தமிழ் ெக 
்கள் ெததியில எழுந்துள்ளது. ்தமிழ்த ்்தசிய கூட 
்டறெப்பு அ்ரசியல்ாதி்கறளப் மபாறுத்த ்ற்ர 
யில அ்ர்்களினால எதிர்ப்பு அ்ரசியறல முன்மனடு 
க்க முடியு்ெ ்தவி்ர, இந்்த பி்ரச்சிறனக்கான தீர்வு 
என்ன உணடு என்பது ம்தா்டர்பில சிந்திககும் 
நிறலறெயில இருந்து அ்ர்்கள் ்த்றி்ய ்ருகின் 
ைனர்.
 இந்்த நிறலயி்ல்ய ்்டகிழககு ொ்கா 
ணததிறன உள்ள்டககிய்தா்க அலலது இரு ொ்கா 
ணங்களிலும் ்தனித்தனியா்க மசயறப்டக கூடிய 
்தா்க சட்ட அறிஞர்்கள், ்காணி ம்தா்டர்பான மசயற 
பாட்டாளர்்கள், ்கலவிொன்்கள், அ்ரசியல்ாதி 
்கறள உள்ள்டககிய்தான குழும்ான்றிறன 
அறெதது, அ்தன் ஊ்டா்க ்தமிழர்்களின் பி்ர்்தச 
ங்களில நற்டமபறும் அததுமீைல்கறள ்தடுப்ப்த 
ற்கான ந்ட்டிக ற்க்கறள முன்மனடுக்க முடியும்.

 அணறெயில திரு்்காணெறல, ம்தன்னெ்ர 
்ாடி பகுதியில ்காணி ம்தா்டர்பில பா்ராளுென்ை 
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“்காறலப் பிடிச்சு விடுங்்கா... அப்பா... ்காறல 
பிடிச்சு விடுங்்கா.....” என்ைான் ற்ததியசாறல 
்கடடிலில குறுகிப் படுததுக கி்டந்்த அந்்தச் சிறு்ன். 
அருகில ்கதிற்ரமயான்றில அெர்ந்திருந்்த்ா்ை 
அந்்த சிறு்னின் ்கால்கறள அ்னது ்தந்ற்த பிடி 
தது அெததிக ம்காணடிருந்்தார்.
 “நலலா அழுததிப் பிடிச்சு விடுங்்கா..”. 
கு்ரலில ்தாளா்த ்லி ்கலந்்த ம்கஞசல இறழ்யாடி 
யது. அந்்த ்தந்ற்தயின் பிடியில அழுத்தம் கூடியது. 
்காறலப் பிடிதது விடு்து ெ்கன் வி்நா்தனுககு 
இ்தொ்க இருககும். ஆனால  அழுததிப் பிடித்தால 
்நா கூடிவிடு்ெ என்ை எணணம் குறுககிடடு 
அ்ற்ர அறலக்கழித்தது.
 ்காய ்லியின் ்்்தறனறயத ்தாங்க முடி 
யாெல ்கடடிலில உருணடு பி்ரணடு அனுஙகிய 
்ணண்ெ இ்ரவு முழுதும் ்கழிந்்தது. ்காயெற்டந்்த 
நாள் மு்தலா்க இது்தான் நிறலறெ.

 ்வுனியா இ்ரறண இலுப்றபககுளம் 
பகுதியில உள்ள ெணகிணடி என்ை கி்ராெததில 
ஒக்்டாபர் ொ்தம் 25 ஆம் தி்கதி இ்டம்மபறை 
ஒரு ம்டிப்பு சம்ப்ததில இ்ரணடு சிறு்ர்்கள் 
படு்காயெற்டந்்தனர். இரு்ரு்ெ ச்்கா்தரி்களின் 
பிள்றள்கள்.
 அ்ர்்களில இறளய்னாகிய 10 ்யது 
ற்டய வி்நா்தனுககு ்கண்களில சி்தைல துணடு்கள் 
பாயந்்தன. ்லது ்கண பார்ற் இழந்து விட்டது. 
இ்டது ்கணணும் சி்தைல துணடு்களினால பாதிக்கப் 
படடிருககின்ைது.
 ற்க்கள் இ்ரணடிலும் ஏறபட்ட படு்காயங 
்களினால இ்டது முன்னஙற்கறய அ்கறை ்்ணடி 
ய்தாயிறறு. ்லது ற்கவி்ரல்களும் ்ொசொ்கப் 
பாதிக்கப்படடிருககின்ைன. ்கால்களிலும் பலத்த 
்காயங்கள்.
 வி்நா்தனின் ்தாயாரின் ச்்கா்தரியினுற்டய 
ெ்கன் வில்்ராசா யதுஷனுககும் (13 ்யது) இந்்த 
சம்ப்ததில படு்காயம் ஏறபட்டது. ்கால்களிலும், 
ம்தாற்ட்களின் பின்புைததிலும் சி்தைல துணடு்கள் 
பாயந்்ததில பலத்த ்காயங்கள் ஏறபட்டன. ்யிறறி 
லும் சி்தைல துணடு்கள் பாயந்திருந்்தன. அ்றறை 
முழுறெயா்க அ்கறை முடியவிலறல. ற்ததிய 
சாறலயில ்தாத்தா சுப்பி்ரெணியம் அ்றனப் ப்ரா 
ெரித்தார்.
 அம்ெம்ொ ்காந்தி விைகு மபாறுக்கச் மசன்ை 
்பாது சிறு்ர்்கள் இரு்ரும் அ்ரு்டன் மசன்ைனர். 

வீடடில இருந்து சுொர் 600 மீறைர் ம்தாறலவில 
உள்ளம்தாரு ொனா்ாரி ்காணியின் ஒரு பகுதியில 
அம்ெம்ொ விைகு மபாறுககினார். சிறு்ர்்கள் இரு 
்ரும் உழுது கி்டந்்த ்காணியில ஒரு ெ்ரத்தடியில 
விறளயாடிக ம்காணடிருந்்தார்்கள்.
 அப்்பாது ெணணில இ்லசா்க ெறைந்தும், 
ெறையாெலும் கி்டந்்த ஒரு மபாருறள வி்நா்தன் 
எடுததுப் பார்த்தான். யதுஷனும் அ்னு்டன் இறண 
ந்து ம்காண்டான். அது ஒரு ற்கககுணடு என்பற்த 
அ்ர்்கள் அறிந்திருக்கவிலறல. அது்்ார் அபாய 
்க்ரொன ம்டிப்மபாருள் என்பற்தயும் அ்ர்்கள் 
ம்தரிந்திருக்கவிலறல. இனந்ம்தரியா்த மபாருட்க 
றளக ற்கயில எடுக்கக கூ்டாது. அ்றறைக ற்கயா 
ளவும் கூ்டாது -  என்ை ்கணணி ம்டி ெறறும் அற்ட 
யாளம் ம்தரியா்த ம்டிப் மபாருட்கள் பறறிய விழி 
ப்புணர்வு அ்ர்்களி்டம் இருக்கவிலறல.

 அந்்த ற்கககுணடின் உள்்ள என்ன 
இருககின்ைது, அது என்ன மபாருள் என்பற்தக 
்கண்டறிய இரு்ருொ்கக குந்தியிருந்து அ்தறன 
அடிதது உற்டக்க முறபட்டார்்கள். வி்நா்தன் 
அ்தறன அடிதது உற்டத்தான். அது ஒரு ற்கக 
குண்டாச்்ச. ்தன்னுற்டய இயலபுக்கறெய அழு 
த்தம் ஏறபட்டதும் அது ம்டிததுச் சி்தறியது. 
ம்டிச்சத்தத்்தாடு இ்ரணடு சிறு்ர்்களும் படு்கா 
யெற்டந்து சரிந்து விழுந்்தார்்கள்.
 ம்டிப்புச் சத்தம் ் ்கடடு அம்ெம்ொ அலறி 
யடிததுக ம்காணடு ஓடி்்ர ஊ்ர்ர்்களும் தி்ரணடு 
விட்டார்்கள். ்காயெற்டந்்த சிறு்ர்்கள் இரு்ரும் 
உ்டனடியா்க ்வுனியா ற்ததியசாறலககுக 
ம்காணடு மசலலப்பட்டார்்கள்.

 இந்்த குணடு ம்டிப்புச் சம்ப்ம் பறறிய 
முன்னறிவித்தல உ்டனடியா்க ்வுனியா ற்ததிய 
சாறலககு ்ழங்கப்பட்டது. ஐந்துககும் ்ெறபட்ட 
துறை சார்ந்்த ற்ததிய நிபுணர்்களும், ற்ததியர் 
்கள், ்தாதியரும், ஏறன்யாரும் ்தயார் நிறலயில 
்காயெற்டந்்த்ர்்கறள எதிர்பார்தது ்காததிருந்்தனர்.
 ்காயெற்டந்்த சிறு்ர்்கள் ற்ததியசாறல 
ககு ்ந்து ்சர்ந்்ததும் அ்ர்்களுக்கான அ்ச்ர சிகிச் 
றச்கள் ஆ்ரம்பிக்கப்பட்டன. படு்காயங்களின் இ்ரத 
்தப் மபருககினால உயி்ராபதது ஏறப்டாெல பாது 
்காதது, இரு்ருககும் சததி்ர சிகிச்றச அளிக்கப் 
பட்டது.
 இறளய்னாகிய வி்நா்தன் ஒரு ்கண பார் 
ற்றய இழந்துள்ளது்டன், எதிர்்காலததில ெறை 

்கணணிறகும் என்ன ஆகு்ொ என்ை நிறலறெககு 
ஆளாகியுள்ளான்.
 இயலபா்க பிைவிமயடுத்த அ்ன் இ்டது 
ற்கறயயும் ் லது ற்கயில வி்ரல்கறளயும் இழந்து; 
பதது ்யதி்ல்ய ஓர் அங்கவீனனாகி உள்ளான். 
அ்னது ச்்கா்த்ரன் யதுஷன் ்கால்களிலும் ்யிற 
றிலும் ஏறபட்ட ்காயங்களில புகுந்துள்ள குணடுச் 
சி்தைல்களு்டன் ்ாழ யுத்தம் முடிவுககுக ம்காணடு 
்்ரப்பட்டற்தத ம்தா்டர்ந்து ்ொ்தல்கள் இ்டம் 
மபறை பி்ர்்தசங்களில ்கணணிம்டி அ்கறறும் 
பணி்கள் தீவி்ரொ்க முன்மனடுக்கப்படடு இ்டம் 
மபயர்ந்்த குடும்பங்களின் பாது்காப்பு உறுதிப்படுத 
்தப்பட்டது.
 ஆனாலும் ்கணணிம்டி்கறள அ்கறறும் 
பணி மி்கவும் நுணுக்கொனது. ்தாெ்தம் மிக்கது. 
இ்தனால ்கணணிம்டி்கறள குறுகிய ்காலததில 
அ்கறறி ஆபத்தான பி்ர்்தசங்கறள ெக்கள் பாது்கா 
ப்பா்க ்ாழ்்்தறகுத ்தயார் மசயய முடியா்த நிறல 
றெ ்காணப்படுகின்ைது.
 இலஙற்கயில இ்ராணு்ததின் ஒரு பிரிவு 
உடப்ட ஏழு நிறு்னங்கள் ்கணணிம்டி அறறும் 
பணியில ஈடுபடடிருந்்தன. யுத்த பி்ர்்தசங்கறள 
2020 ஆம் ஆணடு முழுறெயா்கக ்கணணிம்டி்கள் 
அறை பாது்காப்பான பகுதி்களாக்கத திட்டமி்டப் 
படடிருந்்த ்பாதிலும், அது நிறை்்ைவிலறல. 
இலஙற்கயின் ்கணணிம்டி பி்ர்்தசங்களா்க 
அற்டயாளம் ்காணப்படடிருந்்த இ்டங்களில ஒன் 
ைாகிய கிழககு ொ்காணததில ்கணணிம்டி அ்கற 
றும் பணி்கள் முடிவுககு ்ந்துள்ளன. ஆயினும் 
்்டொ்காணததில அந்்தப் பணி்கள் இன்னும் 
ம்தா்டர்கின்ைன.
 நிலததில ெறழ ்காலங்களில ஏறபடுகின்ை 
ெணணரிப்பு ்கா்ரணொ்க ்கணணிம்டி்கள் இ்டம் 
ொறி இருப்ப்தனால ்கணணி ம்டி்கள் அறை 
பி்ர்்தசங்களா்கக ்கரு்தப்பட்ட பகுதி்களும் ஆபத 
்தான பி்ர்்தசங்களா்க ொறி இருககின்ைன. ஆயு்த 
்ொ்தல்கள் இ்டம்மபைா்ததும், இ்ராணு் மு்காம் 
்க்ளா அலலது விடுறலப்புலி்களின் நிறல்க்ளா 
இலலா்த பி்ர்்தசங்களும் இ்தனால ஆபத்தான 
பி்ர்்தசங்களாகி இருககின்ைன. அப்பகுதி்களில 
அற்டயாளம் ்காணப்பட்ட ம்டிப்மபாருட்களும் 
எதிர்பா்ரா்த ்ற்கயில ெக்களுற்டய நாளாந்்த மசய 
றபாடு்களின்்பாது ம்டிததுச் சி்தறிய்தன் மூல்ெ 
அப்பகுதி்களில ம்டிப்மபாருட்கள் இருப்பது 
ம்தரிய்ந்துள்ளது.
 இத்தற்கய நிறலறெ்களில யுத்த்கால எச் 
சங்களாகிய ம்டிப்மபாருட்களினால அவ்்ப் 
்பாது ெக்கள் பாதிக்கப்படுகின்ைார்்கள். ்கணணி 
ம்டி்கள் அ்கறைப்பட்ட பி்ர்்தசங்களிலும் ம்டிப் 
மபாருட்கள் ்கணம்டடுக்கப்படடிருககின் ைன. எதி 
ர்பா்ரா்த ்ற்கயில ம்டிததுச் சி்தறி ெகளுககுப் 
பாதிப்றப ஏறபடுததி இருககின்ைன.
 யுத்த்கால எச்சங்களா்க ெணணில ெறைந்து 
ள்ள ம்டிப்மபாருட்கள் 20, 25 ்ரு்டங்களுககு 
உயிர்ப்புற்டயற்யா்க இருககும் என்பது ம்டி 
ப்மபாருள் நிபுணர்்களினதும், அது ம்தா்டர்பான 
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 ்தமிழ்த ் ்தசிய அ்ரசியல ப்ரப்பில ்க்டந்்த 
ஒரு்ா்ர ்காலப் பகுதியில ம்ளி்ந்திருககும் 
இ்ரணடு மசயதி்கள் முககியொனற். இ்ர ணடு 
மசயதி்கறளயும் பார்ககும் ்பாது முன்்னறை 
்க்ரொனற்யா்கவும், ்தமிழ்த்்தசியப் பி்ரச்சி 
றனறய ெறமைாரு ப்ரப்புககுக ம்காணடு மசல 
்்தறகு உ்த்ப் ்பா்்தா்கவும் ்்தான்ைலாம். 
ஆனால, உணறெயில ந்டக்கப் ்பா்து என்ன 
என்பற்தயிடடு ஆ்ராய்து்தான் இந்்தக ்கடடு 
ற்ரயின் ்நாக்கம்.

மு�லொவது தெய்தி - ்கடந� வொரம் த்கொழும்புப் 
பத்திரிக்க ஒன்றில் தவளியொகியது;

 ்தமிழ் ெக்களின் பி்ரச்சிறன்கள் சார்ந்்த 
வி்டயங்கறள ஒன்ைன்பின் ஒன்ைா்கக ற்கயாள்் 
்தற்கா்க துறைசார் நிபுணர் குழு ஒன்றை நியமிககு 
ொறு இந்திய இ்ரா�்தந்தி்ர ்த்ரப்புக்கள் ்தமிழ்த்்தசி 
யக கூட்டறெப்பி்டம் ்்காரியுள்ள்தா்க மு்தலா்து 
மசயதி ம்ளியாகியிருந்்தது. இந்்தக ்்காரிகற்க 
றயயடுதது, அவ்்ாைான குழு ஒன்றை அறெப்ப 
்தற்கான முயறசி்களில கூட்டறெப்பின் ்தறலறெ 
இைஙகியிருப்ப்தா்கவும் அந்்தச் மசயதியில ம்தரிவி 
க்கப்படடிருந்்தது.

 இலஙற்கக்கான இந்தியத தூது்ர் ் ்காபால 
பால்்க, இரு ்ா்ரங்களுககு முன்னர் ்தமிழ்த ்்தசி 
யக கூட்டறெப்பின் ்தறல்ர் இ்ரா.சம்பந்்தறன 
ம்காழும்பில சந்திததுப் ்பசியிருந்்தார். இந்்தச் 
சந்திப்பின்்பாது பல முககியொன வி்டயங்கள் 
்பசப்படடிருக்கலாம் என ஊகிக்கப்பட்ட ்பாதி 
லும், அது குறித்த மசயதி்கள் எதுவும் உ்டனடியா்க 
ம்ளி்ந்திருக்கவிலறல. இந்்தப் பின்னணியில 
்தான் இந்திய இ்ரா�்தந்திரி்கள் கூட்டறெப்பின் 
்தறலறெககு ‘நிபுணர்குழு’ ஒன்றை அறெப்ப்தற 
்கான ஆ்லாசறனறய ் ழஙகிய்தா்க மசயதி ம்ளி 
யாகியிருககின்ைது. இது இந்தியத தூது்ர் ்ழங 
கிய ஆ்லாசறனயா்கத்தான் இருக்க ்்ணடும்.
 2009 இறகுப் பின்னர் ்தமிழர்்களின் ்தறல 
றெ ஏ்்தா ஒரு்ற்கயில கூட்டறெப்பி்டம் ் ந்திரு 
ந்்தாலும், முககியொன பி்ரச்சிறன்கறளக ற்கயாள் 
்்தற்கான எந்்தம்ாரு ்கட்டறெப்றபயும் கூட்ட 
றெப்பு உரு்ாக்கவிலறல. அ்ரசியலுககு அப்பால, 
துறைசார் நிபுணதது்ம் ்ாயந்்த்ர்்கறள உள்ள 
்டககிய ்கட்டறெப்புக்கள் உரு்ாக்கப்ப்ட ்்ண 
டும் என்ை ்்காரிகற்க முன்ற்க்கப்படடிருந்்தா 
லும், கூட்டறெப்பின் ்தறலறெ அ்தறனக ்க்னத 
திறம்காள்ளா்த ஒரு நிறல இருந்்தது.
 இப்்பாது இந்தியா மசாலலியிருப்ப்தா்க 
ம்ளி்ரும் மசயதி்கள் இவ்வி்டயததில ஒரு திரு 
ப்புமுறனயா்க அறெயுொ?
 ஆனால, அவ்்ாைான நிபுணர் குழு எ்தறன 
யும் அறெப்ப்தற்கான ந்கர்வு்கள் எதுவும் இது ் ற்ர 
யில முன்மனடுக்கப்ப்டவிலறல. அ்தறனவி்ட இக 
்கடடுற்ரறய எழுதிகம்காணடிருககும் ்தருணம் 
்ற்ரயில, இந்்த ்யாசறன குறிதது ்தன்னுற்டய 

பங்காளிக ்கடசி்களின் ்தறல்ர்்களு்டன் சம்பந்்தன் 
்பசவும் இலறல. ம்கா்்ரானா ப்ர்ல ்கா்ரணொ்க 
மபரும்பாலான எம்.பி.க்கள் ்்டககு கிழககில 
இருப்பதும் அ்ர்்களிற்ட்ய சந்திப்புக்கள் எதுவும் 
இ்டம்மப ைாதிருப்பதும் இ்தறகு ்கா்ரணொ்க இருக 
்கலாம்.

மொகவ தவளியிடட அறிவிப்பு 

 இ்ரண்டா்து மசயதி ்தமிழ்ரசுக ்கடசியின் 
்தறல்ர் ொற். ் சனாதி்ரா�ா ்தனியார் ம்தாறலக 
்காடசி ஒன்றுககு அளிததிருககும் ்படடியில ம்தரி 
விததிருககும் ்த்க்ல்கள்.
 “்தமிழ் ெக்களின் அ்ரசியல தீர்வு ெறறும் 
ஏறனய பி்ரச்சிறன்கள் ம்தா்டர்பில ஒன்றுபடடு 
உறழப்ப்தற்கா்கவும் துறைசார் ஆ்லாசறன்கள், 
நிபுணதது் உ்தவி்கறள விறனததிைன் மிக்க்தா்க 
மபறறுக ம்காள்்்தற்கா்கவும் ்்தசிய சறப ஒன்றை 
அறெககும் முயறசி்கள் ஆ்ரம்பிக்கப்படடுள்ளன” 
என ொற். ்சனாதி்ரா�ா கூறியிருககின்ைார். 
ொற்யின் இந்்த அறிவிப்புககும், இந்திய இ்ரா� 
்தந்திரி்கள் ்த்ரப்பிலிருந்து ம்தரிவிக்கப்படடுள்ள 
்கருததுக்களுககும் ம்தா்டர்பிருப்ப்தா்கத ம்தரியவி 
லறல. ொற்யும், சம்பந்்தனும் இப்்பாது ்தனி 
த்தனியான பாற்தயில மசலல முறபடு்து ம்தரி 
கின்ைது.  

த�ொகலக ்கொடசி நேர்்கொணலில் மொகவ 
தெொன்்னது இது�ொன்;

 “்தமிழ் ெக்களின் அ்ரசியல தீர்வு ெறறும் 
ஏறனய வி்டயங்கள் ம்தா்டர்பில ஒன்றுபடடு 
மசயறபடு்்தற்கா்க இப்்பாது ்தமிழ்த ்்தசியம் 
சார்ந்து மசயறபடும் ்கடசி்கறள ஒன்றிறணததுப் 
பயணிக்க ஆ்ரம்பிததுள்்ளாம். இது ம்தா்டர்பில 
நான் விடுத்த ்்காரிகற்கககு அறனதது ்தமிழ்த 
்்தசியம் சார்ந்்த ்கடசித ்தறல்ர்்களும் ்தங்கள் 
முழுறெயான ஆ்த்ரற் ் ழஙகியிருககின்ைார்்கள். 
்காலததின் ்்தற் அறிந்து ஏறபடுத்தப்படடுள்ள 

இந்்த கூடடு முயறசி எதிர்்காலததில ்ெலும் பலப் 
படுத்தப்ப்டவுள்ளது.
 அ்தா்து எதிர்்காலததில ்தமிழர் தீர்வு 
வி்டயததி லும் ஏறனய வி்டயங்களிலும் ஒன்ைா்க 
்சர்ந்து மசயறபடு்்தற்கா்க ்்தசிய சறப ஒன்றை 
உரு்ாக கும் முயறசியில இைஙகியிருககின்்ைாம். 
இந்்தத ் ்தசிய சறபயில ்தமிழ்த ் ்தசியக ்கடசி்களின் 
்தறல ் ர்்கள், துறைசார் நிபுணர்்கள், ெனி்த உரிறெச் 
மசயறபாட்டாளர்்கள், புலம்மபயர் பி்ரதிநிதி்கள், 
மு்தலீட்டாளர்்கள், அறிஞர்்கள், மபாருளா்தா்ர ்ல 
லுநர்்கள், ம்ளிநாடடுப் பி்ரதிநிதி்கள் ஆகி்யாற்ர 
உள்ள்டககு்்தறகுத தீர்ொனிததிருககின்்ைாம்” 
என அந்்த ் நர்்காணலில ொற் கூறியிருககின்ைார். 

10 ்கடசி்கள் கூடடணியின் நிகல
 ஓ்கஸ்ட ொ்தததில நற்டமபறை மபாதுத 
்்தர்்தலில ்்தாலவியற்டந்்த பின்னர் ்தன்னுற்டய 
முககியதது்தற்த உணர்ததும் ்ற்கயிலான அ்ரசி 
யல ந்கர்வு்கள் சில்றறை ொற். ்சனாதி்ரா�ா 
முன் மனடுதது ்ருகின்ைார். இ்தன் மூலம் ்தமிழ்த 
்த்ரப்பின் ்க்னதற்த ்தனது பக்கம் திருப்ப அ்ர் 
முயலகின்ைார். அதில முககியொனது ்தான் ் ்தசியத 
துக்கா்கக கு்ரல ம்காடுககும் ்கடசி்கறள ஒருஙகி 
றணததிருப்பது. விக்னஸ்்்ரன் ்தறலறெயிலான 
்தமிழ் ெக்கள் ்்தசியக கூட்டணி உடப்ட  பல ்கடசி 
்கள் இதில இறணந் திருந்்தாலும், பல ்தற்ட்கறளத 
்தாணடிச் மசலல ்்ணடிய்தா்கத ்தான் இந்்த 10 
்கடசி்கள் கூட்டணி உள்ளது.
 இந்்தக ்கடசி்கள் ்தன்னுற்டய ்தறலறெயில 
ஒன்றிறணகின்ைன என்ை நம்பிகற்கயில்தான், 
“்்தசிய சறப ஒன்றை அறெககும் முயறசி்கள் 
ஆ்ரம்பிக்கப்படடுள்ளன” என்ை அறிவித்தறல 
ொற் ம்ளியிடடுள்ளார். ஆனால, ொற் இ்ர 
ணடு வி்தொன மநருக்கடி்கறள எதிர் ம்காணடிரு 
ககின்ைார்.
 மு்தலா்து - 10 ்கடசி்கறள அ்ர் இறணத 
திருந்்தாலும், அற் அறனததும் ொற்யின் 
்தறலறெறய ஏறறுகம்காள்ளுொ என்பது மு்தலா 
்து ்்கள்வி. சுெந்தி்ரறனயும் இ்தறகுள் ம்காணடு 
்்ர ொற் எடுத்த முயறசி ்கடும் எதிர்ப்றபச் 
சம்பாதிததுள்ளது.
 ொற் இறுதியா்க அறழத்த கூட்டததுககு 
்க்�ந்தி்ரகுொர் மபான்னம்பலம் ்தறலறெயிலான 
்தமிழ்த ்்தசிய ெக்கள் முன்னணி மசலலவிலறல. 
ொற்யின் அறழப்றப ஏறறுகம்காள்ளும் நிறல 
யில முன்னணி இலறல. சுெந்தி்ரன் ்ந்்ததும் 
அனந்தி சசி்த்ரனும் ம்ளி்யறிவிட்டார். அ்தறன 
வி்ட, விக்னஸ்்்ரனும் ொற் அறழத்த கூட்டத 
துககுச் மசலலவிலறல. யாழ்ப்பாணததில இருந்து 
ம்காண்்ட ்தன்னுற்டய பி்ரதிநிதி்கறளத ்தான் 
அனுப்பியிருந்்தார்.
 அ்தறனவி்ட ெறமைாரு ந்கர்ற்யும் விக 
்னஸ்்்ரன் ்ெறம்காணடிருககின்ைார். “இந்்தக 
கூட ்டணிககுத ்தறலறெ ்தாங்கககூடிய்ர் ஶ்ரீ்காந் 
்தா்தான்” என விக்னஸ்்்ரன் ம்ளியிடடுள்ள 
அறிகற்க நிச்சயொ்க ொற்றய இலககு ற்த்த 
ஒரு ்தாககு்தல்தான். அ்தா்து, ‘்தறலறெககு ொற் 
மபாருத்தெறை்ர்’ என்பற்தத்தான் விககி ெறை 
மு்கொ்கச் மசாலலியிருககின்ைார். ொற் அறெதது 
ள்ள கூட்டணி்ய அ்ரு்டன் நிறகுொ என்ை ்்கள் 
விறய இற் ஏறபடுததுகின்ைன. விககி அணியும், 
்க�ன் அணியும் இலறலமயன்ைால,ொற்யு்டன் 
பலம்்ாயந்்த யாரும் இலறல.

ெம்பந�னின் அணுகுமுகை
 ொற் அறெககும் கூட்டணிறய கூட்ட 
றெப்பின் ்தறல்ர் சம்பந்்தனும் ்ரசிக்கவிலறல 
எனத ம்தரிகின்ைது. “்தமிழ்த ்்தசியக கூட்டறெப் 
பில இருந்்த ்கடசி்கள்்தான் இப்்பாது யாழ்ப்பாண 
ததில ொற் ்தறலறெயில இறணகின்ைன. அ்ர் 
்கள் கூட்டொ்கச் மசயறப்ட விரும்பினால, கூட்ட 
றெ ப்பு்டன்்தான் மீணடும் இறணய ்்ணடும். 
ெறமைாரு கூட்டணி ்்தற்யிலறல” என்ை ்தன்னு 
ற்டய நிறலப்பாடற்டத்தான் சம்பந்்தன் ்தனிப்ப 
ட்ட சந்திப்புக்களின் ்பாது ம்ளிப்படுததியிருககி 
ன்ைார்.
 சுெந்தி்ரறனப் மபாறுத்த்ற்ரயில செ்யா 
சி்தொ்கச் மசயறபடுகின்ைார். இறுதியா்க ொற் 
அறழத்த கூட்டததுககு அ்ர் மசன்ைார். ஆனால, 
்கருதது ம்ளியி்டவிலறல. ொற்யு்டன் இறணந் 
திருந்்த அறன்ரு்ெ சுெந்தி்ரறன ஏற்க ெறுப்ப்ர் 
்கள். சுெந்தி்ரனின் ்ருற்க ொற்யின் கூட்டணி 
யில சலசலப்றப ஏறபடுததியிருககின்ைது சுெந்தி்ர 
றனயும் சொளிதது, ெறை்ர்்கறளயும் அ்ர்றண 
ப்பது என்பது ொற்ககுப் மபரும் ச்ாலா்கத்தான் 
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இந்திய இ்ரா�்தந்திரி்கள் முன்ற்த்த ்யாசறனயும், 
ொற்யின் முன்மனடுப்பும் சாததியொனற்யா?
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்தாய்கததில யுத்தம் ஓயந்து 11 ் ரு்டங்கள் ்க்டந்்த 
நிறலயிலும், யுத்தததின் ்டுக்கள் ஆைா்த 

்டுக்களா்க்் உள்ளன. மீள்குடி்யறைம், அபிவி 
ருததித திட்டங்கமளன அ்ரச வீடு்கள் அறெததுக 
ம்காடுப்பதும், வீதி்கள் மசப்பனிடு்துமென 
்ெ்லாட்டொ்க பார்ககும்்பாது ்தாய்க உைவு்கள் 
மசல்ச் மசழிப்பு்ட்ன்ய ் ாழ்ந்து ் ரு்்தா்க்் 
ம்தரியும். 

 

ஆனால அ்ர்்களின் வீடடின் அடுப்பங்க ற்ரறய 
மசன்று பாருங்கள்; அப்்பாது ம்தரியும் அ்ர்்கள் 
உணறெநிறல; உணவு சறெதது எத்தறன நாட்க 
ளாகி விட்டன என்று..
 ்்டககு ெறறும் கிழககுப் பி்ர்்தசங்களில 
யுத்தததில ்கண்றன இழந்்த மபண்கறளத 
்தறலறெதது்ொ்கக ம்காண்ட குடும்பங்களும், 
யுத்தததில அ்ய்ங்கறள பறிம்காடுத்த நிறலயில 

் ா ழு ம் ஆ ண ்க ற ள த ்த ற ல ற ெ த து ் ெ ா ்க க 
ம்காண்ட குடும்பங்களு்ெ அதி்கம் ்ாழ்ந்து ்ரு 
கின்ைன. இ்ர்்கள் ்தெது அன்ைா்ட ்ாழ்கற்கத 
்்தற்க்கா்க தினமும் ்பா்ராடிக ம்காணடிருககின் 

ைார்்கள்.
 யுத்தததின் பின், ்்டபுலததிலும், கிழககுப் 
பகுதியிலும் ம்தன்னிலஙற்கயரின் ஆதிக்கம் அதி்க 
ளவில மசல்ாககுச் மசலுதது்்தால, இ்ர்்களின் 
ம்தாழில ் ாயப்புக்கள் குறைந்து, ் ாழ்கற்கச் மசல 
ற் எவ்்ாறு நி்ர்ததி மசய்து என்று ம்தரியாெல 
்தவிககும் நிறல்ய ்தாய்கததில அ்ரங்்கறுகின்ைது.

 

வி்சாயம், மீன்பிடி, வியாபா்ரம், வீதி மசப் 
பனிடு்தல, கூற்ர்்றல, அ்ரச ெறறும் ்தனியார் 
திறணக்களங்களில சிங்கள்ற்ர அதி்கம் உள்்ாங 
கு்தல, உயர் ப்தவி்கறள ்கிப்ப்ர்்கள் மபரும் 
பாலும் சிங்கள்ர்்கள் என ம்தன்னிலஙற்க சிங்கள 
்ரின் ஆதிக்கம் ்தாய்கததில அதி்கம் மசல்ாககுச்  
மசலுததுகின்ைது.
 ்்றல ்ாயப்புக்கறளப் மபறுத்த்ற்ர, 
கூலி்்றல மு்தல, அபிவிருததி ்்றல்களுக 
ம்கலலாம் சிங்கள்ருக்்க முன்னுரிறெ ம்காடுக்க 
ப்படடு ்ரு்்தால, ்தாய்கததில யுத்த ்லி்கறள 
அனுபவித்த, ்ாழ்்ா்தா்ரதற்த ்்த்டத ்தவிககும் 
உைவு்களுககு ம்தாழில ்ாயப்பு என்பது எட்டாக 
்கனியா்க்் உள்ளது.
 மபான்விறளயும் ்தாய்கெணணில வி்சா 
யி்கள் ம்யயில, ெறழ என்று பா்ராெல ெ்ரக்கறி 
்ற்க்கள், மநல, ்தானியங்கள், பழ்ற்க்கள் ்பான் 
ை்றறை உறபததி மசயகின்ைனர்.  உறபததி மசய்த 
மபாருட்கறள விறபறன மசய்்தறகு சந்ற்தககுச் 
மசன்ைால, அஙகும் சிங்கள்ரின் ஆதிக்கம். விறள 

விப்ப்ன் மபாருட்களின் விறலறய தீர்ொனிக்க 
முடியாது. ்கடினொ்க உறழத்த ்தமிழனின் விறள 
மபாருட்களின் விறல்கறள தீர்ொனிப்ப்ன் சிங்க 
ள்ன், ்கடின உறழப்புககு ஏறை விறல ்தாய்க 
வி்சாயி்களுககு கிற்டப்பதிலறல.
 அ்்த ்பான்று ்காறறு, ெறழ, ம்யயில 
என்று எ்றறையும் மபாருடபடுத்தாெல பாரிய 
அறல்கறளத ்தாணடி ்க்டலில மீன்பிடிககும் மீன 
்ர்்களின் சந்ற்த ்ாயப்றபயும் சிங்க்ன்்தான் 
தீர்ொனிககின்ைான். அதது்டன் நின்றுவி்டாது, ்தமி 
ழர் ்தாய்கததில குறிப்பா்க முலறலததீவு, ம்காக 
கிளாய, ம்காககுதம்தாடு்ாய, ்கருநாட்டன்்்கணி, 
புல்ொடற்ட, திரு்்காணெறல ்கற்ர்ய்ரங்களில 
்தமிழருககுச் மசாந்்தொன ்க்டற்கற்ரயில சிங்கள 
்ர்்கள் சட்டவி்்ரா்தொன முறையில ்றல்கறள 
யும், இழுற்ப் ப்டகு்கறளயும் பயன்படுததி அதி்க 
ளவில மீன்பிடிதது ்ருகின் ைனர். அ்தனால ்தமிழர் 
்களின் ்க்டல்ளம் சூறையா்டப்படுகின்ைது.
 வீதி ஒப்பந்்தம் மு்தல அ்ரச ெறறும் ்தனி 
யார் நிறு்னங்களின் ்கட்ட்ட ஒப்பந்்த்தா்ரர்்ற்ர 
சிங்கள்ருக்்க முன்னுரிறெ ம்காடுக்கப்படுகின் 
ைது. கூலி்்றலககுகூ்ட ம்தன்னிலஙற்கயிலிருந்து 
சிங்கள்ர் ்்ர்றழக்கப்படடு, ்்றல்கறளச் 
மசயகின்ைார்்கள். அந் நிறலயில ்கால, ற்க, அ்ய 
்ங்கறள இழந்்த ்தாய்க உைவு்களால எவ்்ாறு 
்்றல ்ாயப்றப மபற றுகம்காள்ள முடியும்..? 
்கண்றன இழந்்த மபண்களால எவ்்ாறு சமூ்க 
ததில ்ாழமுடியும்..? நாடடில நலலாடசி என்று 
்ெற்ட ்பாடடு்கததும் ்தமிழ் நா்டாளுென்ை உறு 

ப்பினர்்களும்சரி, ்க்டந்்த்கால ்்டொ்காண அறெ 
ச்சர்்களும் சரி ்தெது சுய அ்ரசியல இலாபததுக்கா்க, 
்காணாெல்பான உைவு்கள், ்தமிழீழம், ்தமிழ்த 
்்தசி யம், நலலிணக்கம், சர்்்்தச விசா ்ரறண என 
உணர்வுபூர்்ொ்க ஆறச ்ார்தற்த்கள் ்பசுகின் 
ைார்்க்ள ்தவி்ர ்தாய்க ெக்களின் ்ாழ்்ா்தா்ரம் 
பறறி அக்கறை மசலுததுப ்ர்்கள் மி்க மி்கக குறை 
்ா்க்் ்காணப்படுகின்ைனர்.
 

அ்ரச ெறறும் ்தனியார் நிறு்னங்களில ்்றல 
மசயப்ர்்க்ள ்தற்பாது ம்கா்்ரானா ற்்ரஸ் 
்தாக்கததின் ்கா்ரணொ்க ்தெது குடும்பச் மசலற் 
ஈடுமசயய ்பா்ராடிகம்காணடிருககும் நிறலயில, 
அன்ைா்டம் கூலிககு ்்றலமசயது அற்ர 
்யிறறுக ்கஞசிக்கா்க ்பா்ராடும் மபண்க றளத 
்தறலறெதது்ொ்கக ம்காண்ட குடும்பங்களின் 
நிறலறய நீங்க்ள ஊகிதது பார்க்க முடியும். 
 இந்்த நிறலயில, ்தமிழ் ெணணுக்கா்க ்தெது 
்கண்ர்்கறளப் பறிம்காடுத்த மபண்கறளயும், 
வி்ச்ட ்்தற்ககுடபட்ட ஆண்கறளயும் ்தறல 
றெதது்ொ்கக ம்காண்ட குடும்பங்களில ்தஙகி 
்ாழும்  சிறு்ர்்களின் ்யிறறுப் பசிறய யார் தீர் 
தது ற்க்கப் ்பாகிைார்்கள்..?
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எ னது இளறெக ்காலததில 
சங்க, இலககி யங்கறளச்  

சாடிய்ர்்கறள  ்தரிசித்த்ர்்கறள 
மயலலாம் அ்ரஙகு்களிலும், ஏடு்க 
ளிலும், இ்தழ்்களிலும் நான் சந்தித 
துள்்ளன்!

 ்தமிழர் ம்தாலகுடி ்்ரலாறறை நம்பிய்ர் 
்களும், சங்க இலககியங்கறள ்நசித்த்ர்்களும் 
அன்றைய இலஙற்கயின் ்கலவி, ்கறல, இலககிய 
உலகின் ‘புததிசீவி்களின்’ முன்னால  அனுபவித்த 
ச்ால்கறளயும் ் நரிற ்கண்ட சமு்தாயததில ் ாழ்ந் 
்த்ன் நான்!
 புல்ர்்கள் உணர்ச்சி்சப்படுப்ர்்கமளன் 
றும், ்கவிற்தககு உணர்ச்சி ்்தற்யிலறலமய 
ன்றும் ் ாதித்த ் ப்ராசிரியப் ப்ரப்புற்ர்களின்மூலம், 
சங்க இலககியங்களின் உணறெத்தனம் அன்று 
முறறுமுழு்தா்க அறிவியற ப்ரப்பிலிருந்து அ்கறைப் 
பட்டற்த ்நரிற ்கண்ட அனுப்ம் எனககுணடு!
 ்தமிழர்்கறள ்ந்்்தறு குடி்களாய ்ற்ரயறு 
த்த்ர்்கள், சிங்களப் மபௌத்த அ்ரசியல்ாதி்களும், 
ெ்த்ாதி்களும் ெடடுெலல, நம்முட சிலரும்்தான் 
என்ை உணறெறய நாம் ஒரு்பாதும் ெறுப்ப்தறகி 
லறல!
 ம்தாலகுடி ெ்ரபுக்கறல்கறளககூ்ட சாதி, 
இ்டம், குறிச்சி பார்தது எற்ட்பாட்ட இழிவு 
நிறலயின் மசாந்்தக்கா்ரர்்களும் நா்ெ என்பற்த 
ெைந்து வி்டககூ்டாது!
 கூதது ்டி்ங்கறளயும், குல்ழிபாடு்க 
றளயும், ்கறல இலககியப் பதிவு்கறளயும் கூ்டச் 
சாதி, இ்ட, ெ்த ்்றுபாடடுக ்கண்களினூடு பார்த்த 
ஒருசமு்தாயதற்தச் ்சர்ந்்த்ர்்கள் நாங்கள் என் 
பற்த நாம் ெைந்துவி்ட முடியாது!
 என்் ்தமிழர் ம்தாலகுடி ் ்ரலாறு பற றிய 
்்த்டலுக்கான உளவியற பாஙகும் ப்ரப்பும் ்்தாற 
ைம் மபறைது எனது இள்யதிமலன்்ை எணணத 
தூணடுகிைது!
 எனது பிைந்்த ஊ்ரான ் டடுக்்காடற்டயில 
்கறலயும், ்கவிற்தயும், பாடடும், கூததும் எனப் 
பல்ற்கயாலும் பல்ழி்களிலும் ்தமிழ் மொழி, 
்கறல, இலககியம், பணபாடடு ்ாழ்வியல விழு 
மியங்கறள யாம் ம்தா்டர்ச்சியா்க நு்கர்ந்து, பகிர் 
ந்து சுற்ததுச் சுெந்து ்ாழ்ந்்த ்பாதிலும், ்தமிழர் 
ம்தாலலியல சார்ந்்த, ்்ரலாறு சார்ந்்த ்கலவி 
றய்யா, விழிப்புணர்ற்்யா எெது இளறெக 
்காலங்களில அனுபவிக்கககூடிய ்ாயப்பு எெக 
குப் மபரி்தா்கக கிடடியதிலறல!
 ஆ்கமிஞசிப் ்பானால, எெது ்கலலூரி 
விழாக்களிலும், ஏறனய மபாதுெக்கள் கூடுகின்ை 
்கறலவிழாக்கள், ம்காண்டாட்டங்களிலும் ்தமிழ்க 
ததிலிருந்து அக்காலங்களில ்ருற்க ்தந்திருந்்த 
்தமிழறிஞர் மபருெக்கள் ்ரிறசயில கி.ஆ.மப. 
விசு்நா்தம், ெ.மபா.சி்ஞானம், அ.ச.ஞானசம் 
பந்்தன், கி.்ா.ம�்கநா்தன், குன்ைககுடி அடி்களார், 
ம்ள்றள ்ா்ரணனார் ஆகி்யாரும் ெறறும் 
எெது ்தாய்கததின் ்தமி ழறிஞர்்களின் ்ரிறசயில 
விதது்ான் ்்லன், விதது்ான் ்்ந்்தனார் 
்க.கி.ந்ட்ரா�ன், விதது்ான் ஆறுமு்கம் (ஸ்்கந்்த் 
்்ர்தயாக ்கலலூரி) ஆசிரியர் சி்்ராெலிங்கம்   
(யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கலலூரி) ஆகி்யாரும் ்தமி 
ழிலககியங்களினூடு ்தமிழர்்களின் ்ாழ்வியல 
்்ரலாறறு விழுமியங்கறளப் ் பசக ் ்கடடிருப் ் பா 
்ெமயாழிய இ்தறகு ்ெலா்க ்தமிழர் ம்தாலலியல 
பறறிப் ்பசிய பலர் தி்ராவி்டக ம்காள்ற்கறயப் 
பறறிய நம்பிகற்கறய்ய மி்கவும் ஆணித்த்ரொ்க 
ம்ளிப்படுததி ்ந்துள்ளார்்கள்!
 இ்தறகு அடுத்த ்தளததில எெது பல்கறல 
க்கழ்கப் ப்ரப்பில ்தமிழர் ம்தான்றெ பறறிப் ்பசி 

யும், எழுதியும் ்ந்்த பலரின் பார்ற்்கள் ஒரு 
்ெறகுல்க ஆய்ாளர்்களின் ்ழிமொழி்ா்கவும், 
நாததி்க ொகசியக ்்காடபாடு்களின் எதிம்ராலியா 
்கவு்ெ எம்றெ ்ந்்தற்டந்்தன எனலாம்! 
 இந்நிறலயிற ்தமிழ்கததிலிருந்து எழுந்்த 
‘தி்ராவி்டம்’ பறறிய கூச்சலும், கூப்பாடு்களும் இப் 
ப்தததினுள்்ள்ய ்தமிழர் ம்தாலலியல ்்ரலாற 
றைப் புற்ததது மூடிெறைதது விட்டற்தயும் நாம் 
புைக்கணிப்ப்தறகிலறல!
 நான் மசய்த ்த்்ொ என்ன்்ா இலறல 
என் பிைப்பு்ழி யானற்டந்்த ்பறின் பல்ொ. 
எெது முன்்னாரின் ்ாககு்கறளயும் ்்ரலாறறுப் 
பதிவு்கறளயும் ஒரு்பாதும் எனது அ்கப்பீ்டததிலி 
ருந்து அ்கறை முடியா்த்னா்க்் ்ளர்ந்து ்ந் 
்்தன்!
 ஒரு முது்தமிழ்ப் புல்னுககும் எனது ஒன் 
ைற்ர்யதில நி்கழ்ந்்த அ்னது ெறைவின் பின்ன 
ரும் அப்புல்னது சததிய ஒளிறயயும், புலறெத 
து் சகதிறயயும்  என்னுள் விருததி மசயது வியா 
பிக்க ற்த்த என் ம்தய்த ்தாயககும் பிள்றளயா 
்கப் பிைந்்த்தன் விறள்ா்கவும் ெடடுென்றி, நான்  
எனது ்கலலூரிக ்காலங்களிற சந்தித்த எனது ஆசான் 
்கள் ்ழி மபறை ்தற்்த்டலின் விறள்ா்கவும் நான் 
என் முன்்னார்்களின் மு்கங்கறள என்னுட ம்தா்ட 
ர்ச்சியா்கத ்தரிசிதது ்ந்்்தன்!
 குறிப்பா்க எனககு இதுவி்டயததில எனது 
்கலவிக ்காலததில ்டடுக்்காடற்ட இந்துக ்கல 
லூரியில ஊக்கமும், உந்துசகதியும், உத்்்கமும் 
அளித்த அெ்ரர் திரு ற்கலாயநா்தன் அ்ர்்களுககு 
நான் என்மைன்றும் ்க்டப்பாடுற்டய்னா்க்்யிரு 
ககி்ைன்! 
 ்தமிழர்்களுற்டய இன அற்டயாளதற்தப் 
பூர்வீ்கத  ம்தாலகுடி சார்ந்்த ம்தாலலியற சான் 
ைா்தா்ரங்கள் ்ழியா்கத ்்தடும் ஆயவியற்பாககு 
இன்றிருப்பது ்பால அன்று இருக்கவிலறலமயன் 
பற்த நாம் ஒரு்பாதும் புைக்கணிததுவி்டக கூ்டாது! 
 என்் என்னுற்டய மசாந்்தத ்்த்டலின்  
அனுப்ததிற ம்தாலகுடித ்தமிழர் அறிவியல ்ாழ் 
வியல பணபாடடு ்்ரலாறறுத ்த்ரவு்கள் பதிவு்கள், 
்த்க்ல்களில நான் ்கண்ட - ்காணகின்ை ஆயவு 
அணுகுமுறை்களிலுள்ள ொறைங்கறளப் பதிவு 
மசய்்்த இக்கடடுற்ரயின் ்நாக்கொகும்!

�மிழர் த�ொல்குடித்ந�டகல ஊககுவித்� 
உளவிய ற் ்கொரணி்கள்:

 ஆஙகிலப் புலறெயும், அந்நிய அ்ரசியல 
இலககிய ஆளுறெயும் ம்காண்ட்ர்்களுககு 
முன் னால ்தமிழ்த்்தசிய உற்ட்யாடு ்தமிழ்க 
்கலவிறயக ்கறபித்த ஆசிரியர்்கறள இந்்தப் புததிசீ 
வி்களின் கூட்டம் எவ்்ாறு ்நாககிய ம்தன்பற்த 
நாம் பல இ்டங்களில அ்்தானிததிருககி்ைாம்!
 குறிப்பா்க ் ெறகுல்க ஆய்ாளர்்களும், அறி 
ஞர்்களும் பதிவுமசய்த, அலலது ப்கரு கின்ை ்்ரலா 
றறுத ்ததது்ங்கறளயும், ்காலக்கணிப்பீடு்கறளயும் 
்கண்கறள மூடிகம்காணடு ஏறறுகம்காள்ளும் ெ்னா 
நிறல நம்மிற்ட உலவிய ்ப்ரறிஞர்்கள் பலருககு 
அன்று இருந்்தற்த எ்ரும் ெறுததுவி்ட முடியாது!
 ்கா்ரணம் நவீன அறிவுல்கம் எலலா்றறிற 
கும் சான்ைா்தா்ரங்கள் ்்கடகிைது! அதுவும் மபௌதீ 
்கச் சான்ைா்த்ரங்கள் ்்கடகிைது! அப்்பாது்தான் 
உங்கள் ம்தாலகுடி ் ்ரலாறு பறறி நாம் நம்பு ் ்ாம் 
என்று ம்கு்ா்க அ்டம்பிடிககிைது! விசிததி்ரமெ 
ன்னம்ன்ைால, இதில ஒருவி்த நியாயமும் 
இருககிைது!
 நற்கச்சுற்மயன்னம்ன்ைால, ்்கடப் 
ருககு அறுநூறு ஆணடு ்்ரலாறறுப் பின்னணிகூ்ட 

இலறல! அ்ர்்தான் உல்க பூர்வீ்கககுடி்களின் 
ம்தாலகுடி ்்ரலாறறைப் பதிவு மசயயும் மபாறு 
ப்பிலும் அதி்கா்ரததிலும் இருககிைார்! என் மசய 
்து! எெக்்கா ஆயி்ரொயி்ரம் ஆணடு்கால ்்ரலாற 
றுப் பின்னணி இருப்பற்த நாம் ஆழொ்க உணர்கி 
்ைாம்! இ்தற்கான ்்ரலாறறு ஆ்ணப் பதிவு 
்களா்க எெது இலககியங்கள் சான்று ப்கர்கின்ைன! 
புல்ர்்களின் ஒவ்ம்ாரு ப்தமும் சததியததின் ஓறச 
யா்க எம்முள் ஒருசிலருககு ெடடும் மசவி்களிற 
்்கடகிைது!  
 இவ்்ாைான ஓர் இக்கட்டான சூழலில 
முக்க்டற்்காள்்கள் பறறியும், ்க்டலில மூழ்கிய 
்தமிழர் ம்தாலகுடி நா்கரீ்கம் பறறியும் ் பசு்ற்த்ய 
சுத்தப்படடிக்காடடுத்தனொ்கக ்கருதிய பலர், நம் 
மிற்ட்ய அன்று ்லம் ்ந்திருககிைார்்கள்!
 எனது ்தனிப்பட்ட அனுப்ததில எனது 
ஊரின் ்கறல, நாடடுககூதது, நா்ட்க இயக்கங்கள் 
இ்றறு்டன் எெது ெண்ாசறனறய எெககுத 
ம்தா்டர்ச்சியா்க ஊடடி ் ந்்த நடி்கெணி ற்்ரமுதது, 
்கறலொெணி சின்னெணி ெறறும் பாறசயூர் 
நா்ட்கக குழுவினர் ஆகி்யாரின் ஒப்பறை இறச 
நா்ட்கங்கள் ெறறும் ்க்தாப்பி்ரசங்கம், விலலுப் 
பாடடு, ்கவிய்ரங்கம், நா்ட்கம் எனும் அற்க்காறறு 
்கறல்களினூடு எனது முன்்னார்்கள் பறறி நான் 
அறிந்து, ம்தரிந்து, புரிந்து ம்காண்ட அறபு்தென 
அபரிமி்தொன வி்டயங்கள் அறன ததும் என்றனத 
்தமிழ்த ்்தச ்்தசிய ம்தய்ச் சிந்்தறன்க்ளாடும், 
மசலமநறி்யாடும் பிறணதது ் ளர்ந்்தன என்ைால, 
அது மிற்கயா்காது! 
 குறிப்பா்க அக்காலங்களிறைான் ்தமிழ்கத 
தில தி்ராவி்டக ம்காள்ற்க்களுககு எதி்ரான ்தமிழ் 
நாடடுக்கான ்தமிழ்த்்தசிய எழுச்சிக கு்ரறல 
சிலம்புச் மசல்ர் ெ.மபா.சி ்பான்ை ்தமிழ்ப் 
்ப்ரறிஞர்்கள் நி்கழ்ததி ்ந்்தார்்கள்!

இது இவ்்ாறிருக்க… 
 எ்தறம்கடுத்தாலும் ்ெறகுல்கத்தாரின் கூற 
றுக்கறளயும், ம்காள்ற்க்கறளயும்  அடிமயாறறி, 
அணி்குத்த பா்ரம்பரியம் ம்காடி்கடடிப் பைந்்த 
்காலமொன்று அன்று இருந்துள்ளது! உல்கத ம்தால 
குடி ் ்ரலாறு பறறிய ்காலக்கணிப்பு்கள்கூ்ட எம்மீது 
பிை்ராற திணக்கப்படற்யா்க்் நான் எனது 
இளறெக்காலததிலிருந்்்த உணர்ந்து ்ந்திருககி 
்ைன்! 
 இ்தற்கான இன்னுமொரு ்கா்ரணதற்தயும் 
நான் ஈணடு பதிவுமசயய்்ணடியுள்ளது!
 எம்மிற்ட்ய ெலிந்து ்க்டந்்த சாதி செய 
இ்ட ஆணாதிக்க ஏறைத்தாழ்வு்களின் விறள்ா்க 
எம்முள் ்ந்து நுறழந்து ம்காண்ட நாததி்க ொகசிய 
்சாசலிச ்ா்தப்பி்ரதி ்ா்தங்களும் அ்ரசியல 
சமூ்க அறல்களும் எெது ம்தாலகுடி்்ரலாறறுத 
்்த்டலுக்கான சூழறலச் சூனியொககின என்்ை 
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அமெரிக்காவின் அதிப்ரா்க ம்டானாலட 
ட்ரம்ப் ப்தவி ்கித்த ்க்டந்்த நான்கு ஆண 

டு்களில பல முககியொன பன்னாடடு ெனி்த 
உரிறெ ஒப்பந்்தங்களிலிருந்தும், நிறு்னங்களி 
லிருந்தும் எந்்தவி்த ்தயக்கமும் இன்றி ம்ளி்ய 
றினார்.
 ம்டானாலட ட்ரம்ப் 2018 இல ஐ.நாவின் 
ெனி்த உரிறெ்கள் ஆறணயததிலிருந்தும் 2015 
இல பாரிஸ் ்காலநிறல ஒப்பந்்தததிலிருந்தும் 
அமெரிக்காற் ம்ளி்யறறியது ெடடுென்றி, 
உல்க சு்கா்தா்ர ்தாபனததிலிருந்தும் ்தனது நாடற்ட 
ம்ளி்ய எடுத்தார். 
 இவ்்ரு்டம் �ூன் ொ்தம் 11ஆம் தி்கதி, 
பன்னாடடுக குறைவியல நீதிென்று ம்தா்டர்பான 
பாது்காப்பு அச்சுறுத்தறல ஏறபடுத்த்லல ஒரு 
நிறை்்றறுக ்கட்டறளறயப் பிைப்பித்தது ெடடு 
ென்றி, அ்தன் மு்தன்றெ ்ழககுத ம்தா்டருந்ரான 
பறறூ மபன்சூ்டா (Fatou Bensouda) மீதும் அ்்ரது 
உயர்ெட்ட உ்தவியாளர் ஒரு்ர் மீதும் ்தற்ட்கறள 
விதித்தார்.
 பல நிபுணர்்கறள அல�சீ்ரா ம்தா்டர்பும்கா 
ண்ட ்பாது, அ்ர்்கள் எல்லாரும் ஒருமித்த கு்ர 
லில, 2021 �ன்ரியில ்�ா றப்டன் சததியப்பி 
்ரொணம் எடுத்தவு்டன், ட்ரம்பின் நிர்்ா்கததில 
எடுக்கப்பட்ட பல முடிவு்கறள அ்ச்ரொ்க ொற 
றியறெப்பார் எனத ம்தரிவித்தனர்.

  பாரிஸ் ்காலநிறல ஒப்பந்்தததில ்சரு்்த 
றகும், உல்க சு்கா்தா்ர ்தாபனததில மீணடும் 
இறணந்து ம்காள்ளவும் ்ழி்குககும் நிறை்்ற 
றுக ்கட்டறள்களில, ்தான் ஒப்பமிடு்்ன் என்று 
றப்டன் ்தனது மு்தல நாளி்ல்ய ம்தரிவிததிருக 
கிைார். ்ெலும் ஈ்ரான், லிபியா, ்சாொலியா, 
்பான்ை முஸ்லிம் ெக்கறளப் மபரும்பான்றெ 
யா்கக ம்காண்ட நாடு்கள் ்ெல விதிக்கப்படடி 
ருககின்ை பயணத்தற்டறயயும் ொறறியறெப்ப 
்தா்கவும் கூறியிருககிைார்.
 ‘மு்தலில அமெரிக்கா’ என்ை ம்டானாலட 
ட்ரம்பின் ம்காள்ற்க பல்த்ரப்பு உைவுத்தன்றெககு 
விடுக்கப்பட்ட அச்சுறுத்தலா்க்் பா ர்க்கப்பட்டது 
(multilateralism). ம்ரம்பிள் பல்கறலக்கழ்கததின் 
(Temple University) சட்டப் ்ப்ராசிரிய்ரான மெக 

டி குஸ்ொனின் (Meg de Guzman) ்கருததுப்படி, 
எலலா்றறையும் ்கடடுப்படுததுகின்ை ட்ரம்பின் 
உல்க ்கண்ணாககு, றப்டனால உ்டனடியா்க்் 
ொறறியறெக்கப்படும் என்று ம்தரிவித்தார். இ்தன் 
்கா்ரணொ்க ெனி்த உரிறெ்கள் ம்தா்டர்பா்க பல சா்த 
்கொன ொறைங்கள் ஏறப்டககூடிய ்ாயப்பு இருக 
கிைது.

தவளியுைவுக த்கொள்க்கக்கொ்ன இலககு்கள்
 அமெரிக்காவின் முன்றனய அதிப்ரான 
ப்ராக ஒபாொ (Barrack Obama) ெனி்த உரிறெ்கள் 
ம்தா்டர்பா்கக ம்காணடிருந்்த ம்காள்ற்க்கறள்ய 
றப்டனின் ெனி்த உரிறெ்கள் ம்தா்டர்பான அணுகு 
முறை மபரும்பாலும் ம்காணடிருககும் என்று 

ெனி்த உரிறெ ஆர்்லர்்கள் எதிர்பார்ககிைார்்கள்.
 பல்த்ரப்பு ்தன்றெ ்ாயந்்ததும், ெனி்த உரி 
றெ்கள் ெறறும் சனநாய்கக ்்காடபாடு்களுககு 
அதி்க ஆ்த்ரற் ்ழஙகும் ்தன்றெ ்ாயந்்ததுொன 
ஒபாொ நிர்்ா்கததின் ம்ளியுைவுக ம்காள்ற்க 
இலககு்கறள்ய, றப்டனின் ்தறலறெதது் 
அணுகுமுறை மபரும்பாலும் ம்காணடிருககும் 
என்று அமெரிக்காவின் மசன் லூயிஸ் ந்க்ரததிலுள்ள 
்்ாஷிங்டன் பல்கறலக்கழ்கததில பன்னாடடுச் 
சட்டப் ்ப்ராசிரிய்ரா்க இருககின்ை றலலா ச்தாத 
(Leila Sadat) ம்தரிவித்தார். அந்்த ்ற்கயில ஒபாொ 
நிர்்ா்கததின் மூன்ைாம் ்கட்டம் ்பால றப்டனின் 
நிர்்ா்கம் அறெயும் எனவும் அ்ர் ்ெலும் ம்தரி 
வித்தார்.

 இ்ரா�ாங்கத திறணக்களதற்த (State Depart-
ment) எணணிகற்கயிலும், ்த்ரததிலும் நிச்சயொ்க 
அ்ர் மீளக ்கடடிமயழுப்பு்ார் என்ைார் அ்ர். 
 அமெரிக்க அ்ரசின் நீதித திறணக்களததில 
ஆள்குறைப்புச் மசயயப்பட்ட ெனி்த உரிறெப் 
பகுதியில மீணடும் ஆளணிறய அதி்கரிக்க ்்ண 
டிய ்்தற் றப்டனுககு இருககிைது என்று டி 
குஸ்ொன் ம்தரிவித்தார். ஒபாொவினால ஏறபடுத 
்தப்பட்ட ‘நிறு்னங்களுககிற்ட்யயான அததுமீை 
ல்கறளத ்தவிர்ககின்ை ்கட்டறெப்றபககும்’ (In-
ter-agency Atrocity Prevention Framework) மீணடும் 
புததுயிர் ம்காடுக்க ்்ணடிய ்்தற் றப்டனுககு 
இருப்ப்தா்கவும் அ்ர் ்கருததுத ம்தரிவித்தார்.
 ம்டானாலட ட்ரம்பின் நிர்்ா்கததில நிதியு 
்தவி மசயயப்ப்டாெல, நிறுத்தப்பட்ட ெறறும் நிதி 
யு்தவிககுறைப்புச் மசயயப்பட்ட பன்னாடடுக 
்கட்டறெப்பு்கள் பல்றறுககு மீணடும் நிதியு்தவி 
அளிக்கப்படு்து அ்சியொகும். UNRWA என 
அறழக்கப்படுகின்ை பாலஸ்தீன அ்கதி்கள்  அறெப் 
புககு அளிக்கப்படும் நிதிறய 2018 இல ட்ரம்ப் 
அற்ர்ாசியா்கக குறைததிருந்்தார்.
 பாரிஸ் ்காலநிறல ஒப்பந்்தததில மீள 
இறண்ற்தப் ்பான்்ை ெனி்த உரிறெ்கள் 
ஆறணயதது்டனும் அமெரிக்கா இறணயும் என் 
றும், இன்னும் அமெரிக்கா விலகிய ்ெலும் பல 
ஆயு்தக குறைப்பு ஒப்பந்்தங்களிலும் அது மீணடும் 
இறணயு ம் எனத ்தான் எதிர்பார்ப்ப்தா்கவும் ம்காப் 
பன்்ஹே்கன் பல்கறலக்கழ்கததின் (Copenhagen Uni-
versity) பன்னாடடுச் சட்டப் ் ப்ராசிரிய்ரான ம்கவின் 
்�ாண மஹேலர் (Kevin Jon Heller) ம்தரிவித்தார்.
 முப்பதற்தந்து நாடு்கறள உள்ள்டககிய, 
‘திைந்்த ்ான ஒப்பந்்தததிலிருந்து’ (Open Skies trea-
ty) ம்ளி்யறிய்தனூ்டா்க, ெறை நாடு்களு்டன் 

இறணந்து பணியாறறு்தில ்தனககு இருககின்ை 
ம்றுப்றப ட்ரம்ப் ம்ளிப்படுததினார். ஆயு்த 
ங்கள் அறை ்்வு விொனங்கள் உறுப்பு நாடு்க 
ளின் ்ெலா்கப் பைப்ப்தறகு இந்்த ஒப்பந்்தம் 
்ழி்ற்க மசயகிைது. ஒபாொ ்காலததில பயன்படு 
த்தககூ்டாது எனத ்தற்ட விதிக்கப்படடிருந்்த ெனி 
்தர்்களுகம்கதி்ரான நிலக ்கணணிம்டி்களின் (an-
ti-personnel landmines) ்ெல இருந்்த ்தற்டறய ்க்டந்்த 
மபப்்ர்ரி ொ்தம் ட்ரம்ப் நீககியிருந்்தார்.

 சிரிய உள்நாடடுப் ்பாரின் ்பாது இறழக 
்கப்பட்ட அததுமீைல்களுக்கான மபாறுப்புககூைறல 
ஊககுவிககும் ்ாயப்பு றப்டனுககு இருப்ப்தா்க 
குஸ்ொன் கூறுகிைார். சிரியாவில மபாறுப்புக 
கூைறல ஆ்தரிககும் ்பா்ராட்டததில றப்டன் 
விற்ர்ான ந்ட்டிகற்க்கறள எடுதது ்தற்ட்கறள 
விதிக்கலாம் என்பது ெடடுென்றி, சிரியாவில குறை 
மிறழத்த்ர்்கள் ்ெல ்ழககுத ம்தா்டர்்்தறகு 
உ்த்ககூடிய சு்தந்தி்ரொன பக்கச்சார்பறை பன்னாட 
டுப் மபாறிமுறைறய (International, Impartial and 
Independent Mechanism -IIIM) உரு்ாககு்்தறகுத 
்தனது ஆ்த்ரற்யும் ்ழங்கலாம் என்றும் அ்ர் 
அல�சீ்ராவுககுத ம்தரிவித்தார்.
 ெனி்த உரிறெ்கறள அவ்்ப்்பாது மீறுகி 
ன்ை சவூதி அ்்ரபியா ்பான்ை நாடு்களுககு ஆயு்த 
விறபறன்கறளத ்தற்டமசய்தும், ம்டானாலட 
ட்ரம்பின் குடி்யறைக ம்காள்ற்க்களின் ்கா்ரண 
ொ்க பிரிக்கப்பட்ட குடும்பங்கறள மீள இறணப் 
ப்தற்கான ்ளங்கறள ்ழஙகு்தும் டி குஸ்ொ 
றனப் மபாறுத்த்ற்ரயில றப்டன் ் ெற ம்காள்ளக 
கூடிய சில முன்்னறை்க்ரொன ந்ட்டிகற்க 
்களாகும்.
 “ெனி்த உரிறெ்கறள மீறுகின்ை நாடு்களான 
இஸ்்்ரல, சவூதி அ்்ரபியா ்பான்ை நாடு்களு ்டன் 
உறுதியான ம்காள்ற்கறய றப்டன் ்கற்டப்பிடிக்கக 
கூடிய ்ாயப்பு இருககிைது. ஆனால ்பச்சுககு 
அப்பால நற்டமுறையில அ்ர் ஏ்தா்து மசய 
்ா்ரா என்பது ்்கள்விககுறியாகும். சவூதி அ்்ரபி 
யாவுக்கான ஆயு்த விறபறனறய அ்ர் ்தற்ட 
மசய்ார் என்று நான் நிறனக்கவிலறல” என்று 
ம்காப்பன்்ஹே்கன் பல்கறலக்கழ்கதற்தச் ்சர்ந்்த 
மஹேலர் கூறுகிைார்.

பன்்னொடடுக குற்ைவியல் நீதிமன்ைம்
 பன்னாடடுக குறைவியல நீதிென்ைம் மீது 
ம்டானாலட ட்ரம்ப் ்ெறம்காண்ட நிறை்்றறுக 
்கட்டறளறய (executive order) மீளப்மபறு்்்த 
்ெறபடி நீதிென்ைம் ம்தா்டர்பான உைற் ்ெம்ப 
டுதது்தில றப்டனுககு இருககின்ை மு்தன்றெ 
முன்னுரிறெயாகும்.
 பன்னாடடுக குறைவியல நீதிென்ைம் 
ம்தா்டர்பா்க ட்ரம்ப் இ்ரணடு ்ற்கயான ்தற்ட 
்கறள விதிததிருககிைார். மபன்சூ்டா (Bensouda) 
்பான்ை ்ற்ரயறுக்கப்பட்ட ்தனிநபர்்கள் மீது 
முழுறெயான ்தற்ட்கள் விதிக்கப்படடிருககின்ைன. 
அமெரிக்காவில உள்ள யா்ரா்து குறிக்கப்பட்ட 
எ்ருக்கா்து மபாருள் உ்தவி மசயயும்படசததில 
அப்படிப்பட்ட்ர்்களுககு எதி்ரா்க மபாருணமி 
யத ்தற்ட்களும் குறைவியல ்தற்ட்களும் விதிக்கப் 
படடிருககின்ைன. இ்தன்படி அமெரிக்காற்ச் 
்சர்ந்்த ்கலவியாளர்்கள் எ்ரு்ெ பன்னாடடுக 
குறைவியல நீதிென்ைதற்த ம்ளிப்பற்டயா்க 
ஆ்தரிக்க்்ா ஊககுவிக்க்்ா முடியாது. 
“என்றனப் மபாறுத்த்ற்ரயில நான் மசயய 
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்கரு்தத தூணடுகிைது!
 ஆயி்ரொயி்ரொணடு்காலங்களா்கத ்தமிழர் 
ம்தாலகுடியி்டம் நிறைந்து கி்டந்்த அறிவியல ் ளங 
்கறள ்்தச ்்தசிய ம்தய் ்ழிபாடடு ்ாழ்வியல 
பணபாடடு விழுமியங்கறளமயல்ாம் முறறு 
முழு்தா்க விழுஙகிக ம்காண்ட பலவீனங்கள் சூழ் 
ந்்த ஓரினொ்கப் பரிணாெமெடுத்த ஒரு நாததி்க ்்ர 
லாறறின் விறளவு்கள் பல!
 ம்தாழி்லறைத்தாழ்வு்கள் மூலம் ்ற்ரயறு 
க்கப்பட்ட சாதிப் மபயர்ககுறியிடு்கறளயும்; ஊர் 
குறிச்சிப் பிரிவு்கறளயும் ஆதிக்க அ்ரண்கறளயும் 
அணுகுமுறை மு்ரண்கறளயும் சூடிக ம்காணடு 
சூளுற்ரத்த  ஒருெக்களா்க எெது ்தமிழர்குடி ்தன் 
றனத்தா்ன அழிததுகம்காள்ள நின்ை ஒரு்கால 
்கட்டததிறைான் நாததி்கமும் அந்நிய்ததது் ஏறபு 
ற்டறெக ்கலாச்சா்ரமும் ெ்தொறைங்களும் இன 
அற்டயாளத ்்தயவும் ்்தக்க நிறலயும் உரு்ாக 
்கம் மபறைன என்பது எனது ்தாழ்றெயான ்கருத 
்தாகும்!   
 ஆலயங்கள், செய பீ்டங்கள், ஊர்ென்ைங 
்கள், ந்கர்ென்ைங்கள், ஆடசிென்ைநங்கள், அறெச்சு 
்கள், ்கலவிப்பீ்டங்கள் என இ்றறைமயலலாம் 
ஊடுருவி நின்ை ம்தாழிலசார் சாதிெயப்படுத்தப் 
பட்ட  ஏறைத்தாழ்வு்களும்  எலறலக ்்காடு்களு்ெ 
எெது ்்ரலாறறுத ்்த்டலிற்கான ்்ரம்பு்கள் ்ாயக 
்கால்கறள உற்டதம்தறிந்்தன் என் நான் எனது இள 
றெக்காலததில இனங்காணத ம்தா்டஙகி்னன்!
 ்தமிழர்ம்தாலகுடி ்்ரலாறறை அ்ர்்தம் 
்ாழ்வியல பணபாடடு விழுமியங்கறளப்  பி்ரதி 
பலித்த அ்றறின் விம்பங்களா்க விளஙகிய இலக 
கியங்கறளக குற்டந்து அ்றறினுள் ஆங்காங்்க 
சி்தறிக கி்டந்்த ொனி்ட்ழுக்க றளத ் ்தடியற்டந்து 
அ்றறை இழுதது ்ந்து உற்ரச்சிததி்ரங்களா்கவுத 
எழுத்்தாவியங்களா்கவும் ்காடடிய ் ெ்தாவி்களால 
‘மூறளக ்கழு்ல’ மசயயப்பட்ட ஒரு ொண் சமு 
்தாயம் எெது ெணணில விருததி மசயப்பட்டது ஒரு 
்கசப்பான உணறெயாகும்! 
 ஒடடுமொத்தொ்கத ்தமிழர் ம்தாலகுடி 
்்ரலாறறை எெது முன்்னார்்களின் ்ாழ்வியல 
பணபாட்்டாடு அதம்தாலகுடியின் பலலாணடு 
்கால உலகியல இயலபியல அனுப்த்்தாடு ஈடு 
படுததும் ஆறைலும் ஆளுறெயும் அனுப்முெறை 

அ்தா்து அ்றறை ஆழொ்க ஞான நிறலயிலும் 
்ப்ரறிவு நிறலயிலும் ்ப்ரன்பு நிறலயிலும்  அ்க 
நிறலயிலும் புைநிறலயிலும் ஆன்மி்க நிறல 
யிலும் பி்ரதிபலிககின்ை பணற்டத ்தமிழிலககிய 
ங்க்ளாடு ஒப்பிடடுப் பார்ககும் அனுப்்ொ 
அக்கறை்யா மபாறுப்புணர்்்ா அறை ஓர் ஆயவு 
லகின் ஆதிக்கததிறைான் எெது ்தமிழர் ம்தாலகுடி 
்்ரலாறு பறறிய மசலமநறியும் மசால மநறியும் 
அன்று இருந்து ்ந்துள்ளற்த நான் உணர்ந்தி 
ருககி்ைன்!
 ஆஙகிலததிற ச்ரளொ்கப் ்பசதம்தரிந்்த் 
்்ர ெறறும் ஆஙகில இலககியங்கறள நன்கு ெனப் 
பா்டஞமசயது அ்ரஙகு்களிலும் நி்கழ்வு்களிலும் 
ஆறறுற்கயும் அளிகற்கயும் மசயய்லல்்்ர 
்கறை்ர் எனும் நம்பிகற்க ஊட்டப்படடு ்ெற 
குல்கப் பல்கறலக்கழ்்கததிற ்கறை்்்ர ‘படித 
்த்ர்’  எனும் பார்ற் ப்ர்வி்டப்பட்ட ்காலம் 
ஒன்று எெது ்தாய்கங்களில இருந்துள்ளது என் 
பற்த என்்பான்ை பலர் ்தெது அனுப்ததிற ்கணடி 
ருப்பர்!
 இற்தவி்ட மி்கவும் ்்டிகற்கயான வி்ட 
யம் ஒன்றுணடு!
 எெது ்தாய்கநிலங்களுககு அந்நியர்்கள் 
்ந்்த்தாறைான் நாம் அறிவு மபற்ைாம் என உறுதி 
யா்க நம்பிய பலர் நம்மிற்ட்ய ஒரு்காலததில 
இருந்திருககிைார்்கள் என்ைால அது மபாயயான 
கூறைா்காம்தன நம்புகின்்ைன்!
 ்தமிழிலககியங்களிற புற்தந்து கி்டந்்த 
அறிவியல நுணுக்கங்கறள்யா அல்லல பூ்்கா 
ளப்ப்ரப்பிலும் அ்தனடியிலும் ப்ரவிககி்டந்்த ்கல 
லறை்கள் நடு்கற்கள் ்கட்ட்டங்கள் ்ணி்க ்்ரலா 
றறுச் சின்னங்கறள்யா ்கலம்டடு்கள் மசப்்ப 
டு்கறள்யா ்்தடிச்மசலலககூடிய ஓர் ்கலவிப் 
பணபாடற்டக கூ்ட நாம் எெது இள்யதிற 
சந்திக்கவிலறல!
 ்தமிழில ்ெறபடிப்புப் படிப்ப்தறகுககூ்ட 
ம்ளிநாடு மசன்ை்ர்்கறளயும் நாம் ்கணடிருககி 
்ைாம்!
 அ்ரங்க இலககியங்கள்  என்று ் ந்்த்பாதும் 
கூ்ட ்தமிழ் மொழியிலான பற்டப்பாக்கச் மசல 
மநறிறய நி்ரா்கரிததுத ்தழு்ல்கறள்ய ்தஞசெ 
ற்டந்்த்ர்்களும் இருககிைார்்கள்!
 ்தமிழர்்கறள ்ந்்்தறுகுடி்களாய ்ற்ரய 
றுத்த்ர்்கள் சிங்களப்மபௌத்த அ்ரசியல்ாதி்களும் 

ெ்த்ாதி்களும் ெடடுெலல நம்முட சிலரும் ்தான் 
என்ை உணறெறய நாம் ஒரு்பாதும் ெறுப்ப்தற 
கிலறல!
 ம்தாலகுடிெ்ரபுக்கறல்கறளககூ்ட சாதி 
இ்டம் குறிச்சி பார்தது எற்ட்பாட்ட இழிவுநிறல 
யின் மசாந்்தக்கா்ரர்்களும் நா்ெ என்பற்த ெைந்து 
வி்டககூ்டாது!
 கூதது ் டி்ங்கறளயும் குல்ழிபாடு்கறள 
யும் ்கறல இலககியப் பதிவு்கறளயும் கூ்டச் சாதி 
இ்ட ெ்த ்்றுபாடடுக ்கண்கனினூடு பார்த்த ஒரு 
சமு்தாயதற்தச்்சர்ந்்த்ர்்கள் நாங்கள் என்பற்த 
நாம் ெைந்துவி்டமுடியாது!
 என்் ்தமிழர் ம்தாலகுடி ்்ரலாறு பற 
றிய ்்த்டலுக்கான உளவியற பாஙகும் ப்ரப்பும் 
்்தாறைம் மபறைது எனது இள்யதிமலன்்ை எண 
ணத தூணடுகிைது!
 ்தமிழர்்களுற்டய இனஅற்டயாளதற்தப் 
பூர்வி்கத ம்தாலகுடிசார்ந்்த ம்தாலலியற சான்ைா 
்தா்ரங்கள் ்ழியா்கத ்்தடும் ஆயவியற ்பாககு 
இன்றிருப்பது ் பால அன்று இருக்க விலறலமயன் 
பற்த நாம் ஒரு்பாதும் புைக்கணிதது வி்டககூ்டாது! 
 என்் என்னுற்டய மசாந்்தத ்்த்டலின்  
அனுப்ததிற ம்தாலகுடித்தமிழர் அறிவியல ்ாழ் 
வியல பணபாடடு ்்ரலாறறுத ்த்ரவு்கள் பதிவு 
்கள் ்த்க்ல்களில நான் ்கண்ட ்காணகின்ை ஆயவு 
அணுகுமுறை்களிலுள்ள ொறைங்கறளப் பதிவு 
மசய்்்த இக்கடடுற்ரயின் ்நாக்கொகும்!
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்்தற்யாய இருககின்ைது. 

 ஏமனனில, இ்ர்்கள் ்தான் இன்றைய 
நிறலயில ெக்களுற்டய நிறனவு்கறள முன்னி 
ன்று ்ழிந்டத்தக கூடிய்ர்்கள். ஏமனனில, இ் 
ர்்கள் �னநாய்க ்ழியில பயணிப்ப்ர்்கள். இ்ர் 
்கள் மசயயும் ்பாது அ்ரசாங்கம் ்்கட்க ்்ண 
டும். அ்ரசாங்கம் ஒன்றும் மசயய முடியாது. ெக 
்கள் நிச்சயொ்க பயததி்ல ்தான் இருப்பார்்கள். 
என்் இ்ர்்கள் ்தான் முன்னின்று மசயய 
்்ணடும். 
 நிறனவுகூரு்து என்பது ஒரு ்தனி ெனி்த 
னுற்டய, ஒரு ெக்கள் கூட்டததினுற்டய உரிறெ 
என்ை இந்்தக ்கருதற்த முன்னிறுத்தக கூடிய 
சட்டங்கள்; உல்க சட்டங்கள், இலஙற்கயிலிருக 
்கககூடிய சட்டங்கள், அணறெயி்ல ம்ளி்ந்தி 
ருககும் சட்டங்கறளத ்்தடிக ்கணடு பிடிதது, 
இ்தன் அடிப்பற்டயி்ல நாங்கள் சர்்்்தச அறெ 
ப்புக்களுககு, நிறு்னங்களுககு, விடு்தறலப் 
்பா்ராட்டங்கறள முன்மனடுக்கக கூடிய ்தறல 
்ர்்களுககு, நாடு்களுககு, அ்ரசு்களுககு நாங்கள் 
்்ணடு்்காள் விடுக்கலாம். ஏமனனில, ்ெலத 
்்தய நாடு்கள் சட்ட திட்டங்கறள ஓ்ரளவிறகு 
ெதிக்கககூடிய ஒரு பணபாடடு்டன் ்ளர்ந்திருக 
்கககூடிய நாடு்கள். இந்்தச் சட்டங்கள் இலஙற்க 
ககுள் மசயறபடுொ என்பதில எனககு நம்பிகற்க 
யிலறல. ஆனால சர்்்்தச நாடு்களில மசயறபடு 
்்தறகு இந்்த சட்டங்கறள ்கணடு பிடிதது சட்ட 
்லலுநர்்கள் இ்தறகு முயறசி மசயய ்்ணடும். 

நபொரிநல இைநது    ... த�ொடர்ச்சி... அஞெலி தெலுத்து   ... த�ொடர்ச்சி...
அற்தயும் ்தடுதது நிறுததினால, அது  ்கண டிக்கப் 
ப்ட்்ணடிய  ஈனச்மசயல ஆகும். 
 இந்்த முறை இந்்த அ்ரசு எெது நிறன்் 
ந்்தல நி்கழ்வு்களுககு ்தற்ட்பாடுொ்க இருந்்தால, 
்பா்ராளி்களின் மபாற்ைார்்கறள ஒன்றிறணதது 
அந்்த ்தற்ட்களுககு எதி்ரா்க ்பா்ராடு்்ாம்.
 துற்பாது உல்கம் முழு்தும் ப்ரவி் 
ரும் ம்கா்்ரானா ம்தாறறை ்க்னததில எடுதது 
சு்கா்தா்ர நற்டமுறை்களின்படி எெது ்பா்ராளி்க 
ளுககு அஞசலி மசலுத்த அறன்ரும் முன்்்ர 
்்ணடும்.

 ்தற்பாது அறன்்ராலும் ற்கயாளப்படு 
்து சமூ்க்றலத ்தளங்க்ள. நாங்களும் எங்கள் 
நிறனவு கூரு்தல்கறள ்ெறம்காள்்்தறகு அ்ற 
றை்ய பயன்படுதது்்ாம். அ்தறகு எ்ரும் 
்தற்ட்பா்ட முடியாது. ொவீ்ரர் நாளுககு முன்னர் 
25,26,27 ஆகிய மூன்று நாட்களும் நாங்கள் ்ெற 
ம்காள்ளுமி்டதது, ொவீ்ரர்  தினதற்த முன்கூடடி 
அறன்ருககும்அறிவிக்கமுடி்து்டன்,ஏறன
்யாரும் இதில ்கலந்து ம்காள்ளும் சந்்தர்ப்பங்க 
ளும் அதி்கொகும். உல்க ெக்கள் அறன்ரும் 
்தங்கள் ொவீ்ரர் அஞசலி்கறள சமூ்க ் றலத்தளங 
்களில பகிருங்கள். அ்றறை அதி்கொ்க பகிர்் 
்தன் ஊ்டா்க, உல்க நாடு்கள் பல்றறிறகும் எங 
்கள் ொவீ்ரர்்கறள நாங்கள் சிைப்பிககும் நாறள 
எடுததுககூை முடியும்.

எணணத்தில் பூசித்து   ... த�ொடர்ச்சி...

யன் பி்ர்்தசொ்க அறிவிதது ‘்ல’  ற் அ்தன் 
்தறல ந்க்ரொ்க அறிவிததிருககும் ்பாது, ‘்ல’ 
ற் �ம்மு ்காஷ்மீரில உள்ள பகுதியா்க
  ்காடடு்து இந்திய ஒருறெப்பாடடுககு 
எதி்ரா்க  ருவிறைர் மசயயும் திட்டமிட்ட சதி. 
ருவிறைர் நிறு்னம் ்த்ைான ்ற்ரப்டதற்தக 
்காணபித்த்தன் மூலம் இந்தியாவின் பி்ராந்திய 
ஒருறெப்பாடற்ட அ்ெதிததுள்ளது.” என 
அறெச்ச்கம் ம்தரிவிததுள்ளது. 
 இ்தறகு பதிலளித்த ருவிறைரின் மசயதித 
ம்தா்டர்பாளர் “நாங்கள் ்கடி்தததிறகு முறையா்க 
பதிலளிததுள்்ளாம்; எங்கள் ்கடி்தததின் ஒரு 
பகுதியா்க இந்்த குழப்பததிறகு ்கா்ரணொ்க இரு 
ந்்த புவி-குறிச்மசால ம்தா்டர்பா்க இருந்்த பி்ரச்சி 
றனறய சரி மசயது, சில முன்்னறைங்களு்டன் 
புதிய புவி-குறிச்மசாலறல அனுப்பியுள்்ளாம்” 
என்ைார்.  
 இ்தறகு முன்ன்தா்கவும் ்லற் சீனாவின் 
ஒரு பகுதியா்க ருவிறைர் ்காடடியுள்ளது. அப் 
்பாதும் இந்திய அ்ரசு  ்தனது ்கடுறெயான ்கண்ட 
னதற்த பதிவு மசயதிருந்்தது என்பது குறிப்பி்டத 
்தக்கது.

ருவிற்ைர் நிறுவ்னம்     ... த�ொடர்ச்சி...

நபொரொளி்ககள நிக்னவு   ... த�ொடர்ச்சி...
உள்ள ்நாய. அற்த நாம் அலடசியம் மசயய 
முடியாது. அ்தறகு ஏறை ்ற்கயில சு்கா்தா்ர நற்ட 
முறை்களின் படி அறன்ரும் ொவீ்ரர் ்ா்ரதற்த 
அனுஸ்டிக்க ்்ணடும். 
 பறழய வி்டயம் ெைப்பது நா்கரீ்கெலல 
- ந்டந்து முடிந்்த வி்டயங்கறள நிறனவு 
கூரு்து என்பது நாம் எப்படியான்ர்்கள்; எெது 
பா்ரம்பரியம், எெது ்்ரலாறு என்பன ெறைக 
்கப்ப்டொல இருப்ப்தறகு ஏறை வி்டயம். அற்த 
ெக்கள் உணர்ந்து, ம்தா்டர்சியா்க இந்்த நிறன்்ந் 
்தல்கறள எந்்த ்தற்ட ்ந்்தாலும் ்கற்டப் பிடிக்க 
முன்்்ர ்்ணடும். 
 இந்்த அ்ரசு நிறன்்ந்்தல நி்கழ்வு்கறள 
்ெறம்காள்ள அனுெதி அளிக்க ்்ணடும் என 
்்காரு்து்டன், அ்தற்கான அழுத்தங்கள் ம்காடு 
ப்்பாம். அனுெதிறய மபறு்்தறகு அறனதது 
முயறசி்களும் எடுப்்பாம்.
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நிறு்னங்களினதும் ்கருத்தாகும்.
 அந்்த ்ற்கயி்ல்ய இ்ரறணஇலுப்றபக 
குளம் ெணகிணடியில ெணணில ெறைந்து கி்டந்்த 
ற்கககுணற்ட அறியா பரு்தது சிறு்ர்்கள் ற்கயா 
ண்ட்பாது ம்டிததுச் சி்தறி அனர்த்ததற்த ஏறபடு 
ததி இருககின்ைது.
 யுத்த்கால எச்சங்களா்க ம்டிப்மபாருட்கள் 
ெறைந்து கி்டககின்ை பி்ர்்தசங்கள் உயி்ராபதது 
மிக்கற்யா்கத தி்கழ்கின்ைன. இது ம்தா்டர்பில 
நீண்ட்கால ஆயு்த மு்ரணபாடடுககு மு்கம் ம்காடுத 
துள்ள நாடு்கள் தீவி்ர ்க்னம் மசலுத்த ்்ணடும் 
என்று ்லியுறுத்தப்படடிருககின்ைது. இ்ரண்டாம் 
உல்க யுத்தததின் ம்டிப்மபாருள் எச்சங்கள் 
ஐ்்ராப்பிய நாடு்களில 65 ்ரு்டங்களின் பின்ன 
ரும் ்கணம்டடுக்கப்படடுள்ள்தா்கத ம்தரிவிக்கப் 
படடுள்ளது. இ்தனால ஆயு்த மு்ரணபாடு நிலவிய 
பி்ர்்தசங்களில நிர்ொண ்்றல்கள் ஆ்ரம்பிக்கப் 
படு்்தறகு முன்னர் ம்டிப் மபாருட்கறள அற்ட 
யாளம் ்கணடு அ்கறறு்்தற்கான முன்மனச்சரி 
கற்க ந்ட்டிகற்க்கள் ்ெறம்காள்ளப்ப்ட ்்ண 
டும் என்று சர்்்்தச அளவில அறிவுறுத்தப்படடி 

ருககின்ைது.
 அத்தற்கய முன்மனச்சரிகற்க ந்ட்டிகற்க 
்கள் இலஙற்கயில ்ெறம்காள்ளப்படு்திலறல. 
அது ெடடுெலலாெல ்்டொ்காணததில ்கணணி 
ம்டி அ்கறைப்படுகின்ை இ்டங்களில இயந்தி்ரத 
தின் துறணம்காணடு மு்தலில நிலதற்தக கீறு்்த 
றகு ம்தாலமபாருள் திறணக்களம் ்தற்ட விதிததிரு 
ககின்ைது.  
 நிலதற்தக கீறி ெணறணக கிளறு்்தன் 
மூலம் ம்தாலமபாருள் அற்டயாளங்கள் அழிக்கப் 
படு்்தா்கவும் அ்தறகு அனுெதிக்க முடியாது என்று 
அந்்தத திறணக்களம் ்கணணிம்டி அ்கறறும் 
நிறு்னங்களுககுக கூறியிருப்ப்தா்கத ம்தரிவிக்கப் 
படடிருககின்ைது.
 இற்தயும்வி்ட ம்டிப்மபாருட்களினால 
ஏறபடுகின்ை உயிரிழப்புக்கள், அ்ய் இழப்பு 
க்கள் ெறறும் படு்காயெற்ட்தல ்பான்ை பாதிப் 
பு்களுககு உரிய சரியான இழப்பீடு்கள் ்ழஙகு் 
்தறகு உரிய சட்டங்களும் இலஙற்கயில ்குக்கப் 
ப்டவிலறல. அ்்த்பான்று யுத்தம் முடி்ற்டந்்த 
்தன் பின்னர் நான்கு ்ரு்டங்களில மீள்குடி்யறைப் 
பி்ர்்தசங்களில இ்டம்மபறை யுத்த ்காலதது ம்டி 
ப்மபாருள் ம்டிப்புச் சம்ப்ங்களில 586்பர் 
பாதிக்கப்படடிருந்்தனர். உயிரிழப்பும் இ்டம்மபற 

றிருந்்தன.
 பாதிக்கப்பட்ட்ர்்களுககு சமூ்க்சற்த 
திறணக்களததினால இழப்பீடு்கள் ்ழஙகு்்தற 
்கான ்ழிமுறை்கள் மசயயப்படடுள்ள ்பாதிலும், 
அது ்பாதியற்யா்கக ்கரு்தப்ப்டவிலறல. இந்்த 
நிறலயில யுத்தம் முடி்ற்டந்து 11 ்ரு்டங்களின் 
பின்னர் இ்டம்மபறை ஒரு ம்டிப்புச் சம்ப்ததில 
குொ்ரகுலசிங்கம் வி்நா்தன் ெறறும் வில்்ராசா 
யதுஷன் ஆகிய இ்ரணடு சிறு்ர்்கள் பாதிக்கப்பட 
டிருககின்ைார்்கள்.
 உல்கம் ம்தரியா்த அப்பாவி்களான அந்்த 
சிறு்ர்்களுககு எத்தற்கய இழப்பீடடு நி்ா்ரணம் 
கிற்டக்கப் ்பாகின்ைது? இந்்த அனர்த்தததிறகு 
யார் மபாறுப்பு கூைப் ்பாகின்ைார்்கள்?

மணணில் மகைநதி   ... த�ொடர்ச்சி...

்்ணடிய ்்றலறய என்னால மசயய முடியாது 
என்ப்்த இ்தன் மபாருளாகும்.” என்று குஸ்ொன் 
ம்தரிவித்தார்.
 “இ்தன் அபத்தொன ்தன்றெறய சறறு 
சிந்திததுப் பாருங்கள், நா்டளாவிய ்பரி்டர் ்காலங 
்களில விதிக்கப்ப்ட ் ்ணடிய ்தற்ட ்கள் இப்்பாது 
பன்னாடடுக குறைவியல நீதிென்ைததுக்கா்க பணி 
யாறறுப்ர்்கள் மீது விதிக்கப்படடிருககிைது. 
்தற்ட்கறள விதிப்பது ம்தா்டர்பான ஒரு துஸ்பி்ர 
்யா்கொ்க்் இ்தறன நான் பார்ககி்ைன்” என்று 
குஸ்ொன் ம்தரிவித்தார்.

 றப்டன் நிர்்ா்கததில அமெரிக்காபன்னா 
டடுக குறைவியல நீதிென்ைதது்டன் இறணந்து 
ம்காள்ளுொ என்று ்்கட்ட்தறகு, ஒபாொ்காலததில 
அமெரிக்காவுககும் பன்னாடடுக குறைவியலநீதி 
ென்ைததுககும் இற்ட்ய எப்படிப்பட்ட உைவு 
இருந்்த்்தா அப்படிப்பட்ட உை்், றப்டன் 
நிர்்ா்கததிலும் இருககும் என்று மஹேலர் 
கூறினார். றப்டனின் நிர்்ா்கம் பன்னாடடு நீதி 

ென்ைதது்டன் இறணய ொட்டாது. ்ெறபடி நீதி 
ென்ைதது்டன் இறண்து இலறல என்பது அமெரி 
க்காவில இ்ரணடு ்கடசி்களும் கூட்டா்க எடுத்த 
நிறலப்பாடு ஆகும். அதுெடடுென்றி, ஆப்்கானிஸ் 
்தான் ெறறும் பாலஸ்தீனப் பி்ரச்சிறன்கறளப் 
மபாறுத்த்ற்ரயிலும் றப்டன் நிர்்ா்கம் இறண 
ந்து மச யறப்டொட்டாது.
  பன்னாடடு நீதிென்ைதது்டன் அமெரிக்கா 
இறணந்து ம்காள்ள ொட்டாது என்்ை இ்்த 
்்கள்விககு, ்்ாஷிங்டன் ெறறும் லீ ஆகிய பல 
்கறலக்கழ்கங்களில சட்டப் ்ப்ராசிரிய்ரா்கக 
்க்டறெயாறறுகின்ை ொர்க ட்ரம்பிள் (Mark Drum-
bl) பதிலளிககிைார். “பன்னாடடுக குறைவியல 
நீதிென்ைதது்டன் இறணயும் மசயறபாடு நற்ட 
மபைாது என்ை ்பாதிலும், ்ெறபடி நீதிென்ைத 
துககு ்ழங்கப்படும் சத்தம் சந்்தடியறை பக்க 
்ாடடு ஆ்த்ரவு, சான்று்கறளத ்்தடி எடுதது, நிபு 
ணதது்தற்தக ்கடடிமயழுப்பி, அ்ரசியற்கலப்பறை 
்ழி்ற்க்களில மசயறபடு்்தறகு பன்னாடடுக 
குறைவியல நீதிென்ைததுககு அது மபருெளவில 

உ்தவியா்க அறெயும்.”  என்று அ்ர் ்ெலும் ம்தரி 
வித்தார்.
 ச்தாதற்தப் மபாறுத்த்ற்ரயில அ்ர் 
்தனது எதிர்பார்ப்பு்களில மி்கவும் எச்சரிகற்கயா்க 
இருககிைார். “றப்டறனப் மபாறுத்த்ற்ரயில பன் 
னாடடுக குறைவியல நீதிென்ைததுககு எதி்ரான 
இந்்தப் ப்ரப்புற்ரறய ொறறு்ார் என்ப்்தாடு ெட 
டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில ்ெறபடி நீதிென்ைதது 
்டன் அ்ர் இறணந்து பணியாறறு்ார்” என்று 
அ்ர் ்கருதது ம்தரிவித்தார்.

 
ேன்றி: அல்்ஜசீரொ
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�மிழர்்களின் அரசி      ... த�ொடர்ச்சி..
இருககும்.
 இந்்தக கூட்டணிககு ்கட்டறெப்புக்கள் 
எ்தறனயும் அறெக்காெல, பி்ரச்சிறன்கள் ்ரும் 
்பாது அ்தறன இறணந்து எதிர்ம்காண்டால ெட 
டும் ்தான் கூட்டணிறயத ்தக்க ற்க்கலாம். ்கட்ட 
றெப்றப உரு்ாக்க முறபட்டால, பல பி்ரச்சி 
றன்கள் உரு்ாகும் என்பது ம்தரிகின்ைது. இந்்த 
நிறலயில, ொற் மசாலலும் ‘்்தசியசறப’ 
்பான்ை வி்டயங்கள் ்்கடப்தறகு நன்ைா்க இருக 
கும். ஆனால, சாததியொகுொ?
 இந்தியா ம்காடுததுள்ள நிபுணர்குழு 
ஆ்லாசறனயும் நலலம்தாரு வி்டயம்்தான் 
ஆனால, அவ்்ாைான குழு ஒன்றை அறெதது 
அ்ரசியலறெப்பு வி்்கா்ரம் ்பான்ை்றறைக 
ம்காடுத்தால, கூட்டறெப்பின் சி்்ரஷ்்ட சட்டத 
்த்ரணி்களின் ்கதி என்ன? அ்ர்்கள் அ்தறன ஏற 
றுக ம்காள்்ார்்களா?

நாம் பார்ப்பதில ஆர்்ொ்க உள்்ளாம். இந்்த  
வி்்கா்ரததில சிறீலங்கா அ்ரசு அறனததுல்க சமூ 
்கததிறகு என்ன பதிறல ்ழங்கப்்பாகின்ைது 
என்பற்த நாம் எதிர்பார்ப்பது்டன், சிறீலங்கா 
அ்ரசு்டன் இது ம்தா்டர்பில ்பச்சுக்கறள ்ெற 
ம்காள்ளவும் ஆர்ொ்க உள்்ளாம் என ம்தரிவிதது 
ள்ளார்.

ற்கதி்கறள பாது்காககும் ந்ட்டிகற்க்கறள உ்ட 
னடியா்க முன்மனடுப்ப்தறகு  ந்ட்டிகற்க்கறள 
எடுககுொறு கு்ரலறை்ர்்களின் கு்ரல அறெப்பு 
சார்பா்க ்்காரிகற்க விடுக்கப்பட்டது.
 அ்்த்ந்ரம் சிறைச்சாறல்களில ்தடுதது 
ற்க்கப்படடுள்ள ்தமிழ் அ்ரசியல ற்கதி்களின் 
உயிருககும் ம்கா்்ரானா ற்்ரஸால  ஆபதது ஏறப 
டடிருப்ப்தா்கச் சுடடிக்காடடிய நா்டாளுென்ை 
உறுப்பினர் மசல்்ராசா ்க்�ந்தி்ரன், ்தமிழ் அ்ரசி 
யல ற்கதி்கறள நிபந்்தறனயறறு விடு்தறல 
மசயய  ்்ணடும் என ்லியுறுததியிருந்்தார். 
 ஆனாலும் இது்ற்ரயில ற்கதி்கறள விடு 
விக்க்்ா, அலலது பிறணயில மசலல அனுெதி 
க்க்்ா அ்ரசாங்கம் எந்்த ந்ட்டிகற்கறயயும் 
முன்மனடுக்கா்த நிறலயில, சிறைச்சா றல்களில  
ம்கா்்ரானா ம்தாறறு உறுதிப்படுததும் ற்கதி்க 
ளின் எணணிகற்க 300ஐக ்க்டந்துள்ளது என்பது 
குறிப்பி்டத்தக்கது.

த்கொநரொ்னொவொல் உயிரொ    ... த�ொடர்ச்சி...

்டம்   ்த்ர ெறுப்ப்தா்க   Transition Team குழு  குறைம் 
சுெததியுள்ளது. 
 ‘அதிபர் ொறைம்’ (presidential transition) 
என்பது ்தற்பாற்தய அதிபரி்டமிருந்து புதிய 
அதிப்ரா்க ப்தவி்யற்க உள்ள்ரி்டம் ெததிய 
அ்ரசாங்க நிர்்ா்கததின் அறனதது மபாறுப்பு்க 
றளயும் ஒப்பற்டப்ப்தாகும்.
 இந்்த அதிபர் ொறைதற்த விற்ரந்து ந்டத 
துொறு ் ்தசிய பாது்காப்பு குழுவில பணி யாறறிய  
முன்னாள் அதி்காரி்கள் 150 ்பர் அமெரிக்க அ்ரசா 
ங்கததிறகு ்கடி்தம் எழுதியுள்ள னர். 
 ்ெலும் இதில ஏறபடும் ்தாெ்தம் நாடடின் 
பாது்காப்புக்்க ்ப்ராபத்தாகி விடும் எனவும் 
எச்சரிததுள்ளனர்.
 இந்நிறலயில பததிரிற்கயாளர்்கறள சந் 
தித்த றப்டனின் ொறைம் மசயயும் குழுவின் 
்ழி்காடடி ம�ன் சாகி, “அமெரிக்க அதிப்ரா்க 
மபாறுப்்பற்க இருப்ப்ருககும், அ்ருற்டய 
்்தசிய பாது்காப்பு குழுவிறகும் உளவுததுறையின் 
அறிகற்க்கள், அதிபருககு ்தற்பாற்தய சூழலில 
இருககும் நி்கழ் ்ந்ர அச்சுறுத்தல்கள், ்ான்ம்ளி 
அச்சுறுத்தல்கள் ஆகிய்றறை ட்ரம்பின் நிர்்ா்கம் 
்த்ரவிலறல” என  குறைம் சுெததியுள்ளார்.

டரம்ப் நிர்வொ்கம் மீது       ... த�ொடர்ச்சி...

உறுப்பினர் சுெந்தி்ரன் ்தறலறெயிலான 
குழுவினர் ்ழக்காடி, குறித்த ்தனியார் ்காணிறய 
மபௌத்த வி்காற்ரயி்டம் இருந்து  மீடடு ்ழஙகிய 
மசயற பாடு்கறள முன்னு்தா்ரணொ்க ம்காணடு 
இந்்த வி்டயங்கள் முன்ந்கர்த்தப்ப்ட ்்ணடும்.
 இந்்த வி்டயங்கள் சரியான முறையில 
ற்கயாளப்ப்டாெல  விடுொ்கவிருந்்தால இன்னும் 
பதது ் ரு்டங்களில ்தமிழர்்களின் ்தாய்கம் என் னும் 
நிறல ொறைப்படும் நிறலயுரு்ாகும். கிழககு 
ம்தா்டர்பில நாங்கள் இன்னும் பா்ராமு்கொ்க 
இருப்்பாொனால, எதிர் ்காலததில ்்டககின் 
நிறலயும் ்்கள்விககுறியாகும் நிறலயுரு்ாகும்.
 நாங்கள் இன்று கிழககில ்தமிழ் ெக்க 
ளுககு ஏறபடும் இந்்த அததுமீைல்கள் ம்தா்டர் 
பில ்க்னம் மசலுத்தாெல மசலலும் நிறலயுரு 
்ானால,  இந்்த ெணணில ்க்டந்்த 30 ்ரு்டததி 
றகு ்ெலா்க ்பா்ராடி ஆகுதியாகிய ்பா்ராளி்க 
ளுககு மசயயும் து்்ரா்கொ்க்் அது அறெயும்.

�மிழர் பிரந�ெத்தில்       ... த�ொடர்ச்சி..



முயன்ைால முடியா்தது என்று எதுவு்ெ 
இலறல என்று கூறு்ார்்கள். முடியா்தது 

என்னும் மசாலலிலகூ்ட முடி என்னும் மசால 
உள்ளது. இவ் உலகில முயறசிறயவி்ட ்்று 
எதுவும் சிைந்்த இ்டதற்தப் மபை முடியாது. நம் 
ொல இது நிச்சயொ்க மசயய முடியாது என்று கூறும் 
்காரியதற்தககூ்ட மீணடும் மீணடும் வி்டா முயறசி 
யு்டன் மசய்தால, ஒரு நாள் ்கட்டாயொ்க ம்றறி 
கிற்டககும். அது ்ெலும் நெககு ்தன்நம்பிக 
ற்கறய ஊடடும்.
 நாம் ்்தாலவிறய ம்லல முயறசி என் 
னும் ஆயு்ததற்த ஏந்தி, ்்தாலவியு்டன் ்பா்ரா்ட 
்்ணடும். நெது மசயலில முயறசி இருந்்தால, 
்்தாலவி நம்மி்டம் ்ந்து ்ச்ராது. நாம் முயறசியில 
ம்றறிமபை நம்மி்டம் மூன்று வி்டயங்கள் ்காண 
ப்ப்ட ்்ணடும். அ்தா்து நெது ்நாக்கம் மி்கச் 
சரியான்தா்கக ்காணப்ப்ட ்்ணடும். ெறறும் நாம் 
எடுககும் முயறசி ம்தா்டர்ச்சியா்க இருக்க ்்ண 
டும். அது ெடடுெலல, அறன்ரும் எடுககும் ்ழி 
யில முயலாெல எெது அறிவு, சிந்்தறன என்பன 
்தனிதது்ொ்கக ்காணப்ப்ட ்்ணடும். இம் மூன் 
றும் நம் முயறசிறய ம்றறிப் பாற்தயில மசலல 
்ழி்குககும்.
 நாம் எக்காரியதற்த ஆ்ரம்பிககும் ்பாதும் 
சறறு ெறலப்பா்கத்தான் இருககும். அ்தா்து 
குழந்ற்த்கள் ந்டக்க ஆ்ரம்பிக்க முன் விழுந்து,  
எழுந்து ்தான் நற்ட பயிலுகின்ைனர். கீ்ழ விழு 
ந்து விட்்டா்ெ என்று நற்ட பயிலாெல விடடு 
விடு்திலறல. ம்றறி மபறு்்தறகு முடிவிலலா 
முயறசியும், அதீ்த நம்பிகற்கயும் ்்தற்யான்தா 

கும். நன்ைா்க “உறழததிரு உனது குறிக்்காறள நீ 
நிச்சயம் அற்ட்ாய” என்று வி்்்கானந்்தர் கூறு 
கின்ைார். அது ெடடுெலல, “ம்தய்த்தான் ஆ்காம்த 
னினும் முயறசி ்தன் மெய ்ருத்தக கூலி ்தரும்” 
என்று திரு்ள்ளு்ரின் இரு ்ரி்களிறகு ்்ரா�ர் 
்பனிஸ்்டர் ்ாழ்கற்கயானார். அ்தா்து நாம் 
்ெறம்காள்ளும் மசயல சிைப் பிறனத ்தரும்என்று 
உணரும் ்பாது முயறசி ஆர்டடீசியன் ஊறறு்கள் 
்பால ஊறமைடுககும். வி்டாமுயறசி ெடடும் 
இலலாவிட்டால, பல சா்தறன்கள் நி்கழ்ந்திருக்க 
ொட்டாது.
 முயறசி என்பது ம்தா்டஙகி விடடு 
முடிவு மசய்்தலல. இலககுத ம்தரியாெல 

முயறசிப்பது ்தான் ்கடினம். இலககிறன மி்கச் 
சரியா்க ்கணிததுவிடடு, முயறசித்தால எலலாம் 
எளி்தா்க ம்றறி மபறறுத ்தரும். உய்ர உய்ர 
குதிததுப் பார்தது ்தன்னால தி்ராடறசப் பழதற்த 
உணண முடியவிலறல என்று எடுத்த முயறசி 
றயக ற்கவிடடு, இந்்தப் பழம் புளிககும் என்று 
பாதியி்ல ற்கவிடு்து முயறசியலல. ்தன் குடுற் 
யிலுள்ள நீற்ரப் பரு்க முடியவிலறல என்ைதும் 
முயறசியினால ்கற்கறள குடுற்யில இடடு நீற்ர 
்ெ்லைச் மசயது பருகிய ்காகற்கயின் ம்றறி 
்தான் முயறசி. அ்தா்து ஒரு மசயலிறன மசயயத 
ம்தா்டஙகி, அது முடியாெல ்பானதும் ற்கவிடு 
்்தலல முயறசி. அச் மசயறல ம்றறியற்டயச் 
மசயய நாம் எடுதது ற்ககும் ஒவ்ம்ாரு ்காலடி 
யும் ்தான் ம்றறி. 

 துன்பம், ்்்தறன, சங்க்டம், ெறறும் 
விருந்்்தாம்பல அறனததிறகும் ்்ரம்பு்கள் உள் 
ளன. எனினும் ்கடுறெயான முயறசி ஒன்றிறகு 
ொததி்ர்ெ ்்ரம்பு்கள் ்காணப்ப்டாது. சூைா்ளி 
பைற்்களின் கூடு்கறள ் ச்தொககி அழிததுவிடும். 
எனினும் பைற்்கள் ்தங்களது முயறசியால மீண 
டும் கூடு்கறள அறெததுக ம்காள்ளும். அ்்த்பால 
இ்ரற் ்காரிருள் சூழ்ந்்தாலும் ்தா்ரற்க்களின் 
ஒளி இரு்ளாடு ்பா்ராடி ஒளிரும். அ்தன் இறுதி 
யில விடியலும் ்கண திைககும். ஏமனனில, எல 
றல்கள் இன்றி மசய்தா்ல ம்றறி நெககுக 
கிற்டததுவிடும். அ்தற்கான முயறசி ்்ரம்பறைது.
 நம்ொல முடிந்்த்ற்ர மசய்து முயறசிய 
லல. நாம் நிறனககும் ்காரியங்கறள முடிககும் 
்ற்ர முயறசி மசய்்்த முயறசியாகும். ஒரு்ன் 
்க்டலி்ல குதிதது முதது இலறல என எடுக்காெல 
்ந்்தால, ்க்டலில முதது இலறல என அர்த்தெலல, 
அ்ன் எடுத்த முயறசி ்பா்தாது. அக்காரியதற்த 
நிறை்்றை அ்ன் பல முயறசி்கள் எடுக்க ்்ண 
டும். நாம் இளறெககு ்்றலக்கா்ரனா்க இருந்து 
வி்டா முயறசி்கறள ் ெறம்காண்டால, முதுறெககு 
எ�ொனா்க ்ாழலாம். முயறசி இலலாெல எது 
வு்ெ இலறல. முயறசி ்தான் சிைப்பான மசயறபாடு 
்களுககுக ்கா்ரணொ்க அறெயும்.
 வி்டா முயறசி என்பது இலகற்கக ்கா்தலி 
ப்ப்தாகும். எத்தறன ்தற்ட்கள் ்ந்்தாலும், அ்ற 
றைத ்தாணடி இலகற்க அற்டய முயறசி மசயய 
்்ணடும். வி்டா முயறசி உயர்ந்்த இ்டதற்த 

அற்டய உ்தவி மசயயும். அ்்த்பால உயர்ந்்த இ்டத 
திலிருந்து கீ்ழ விழாெல நம்றெப் பாது்காககும். 
ம்றறி மபறு்்தற்கான ஆயு்தம் வி்டாமுயறசி 
என்பற்தத ்்தாலவி நெககுக ்கறறுத ்தருகின்ைது. 
நாம் ்்தாலவி அற்டந்்த ்பாது மசய்த ்த்று்கறள 
எலலாம் நீககி விடடு, மபாறுறெயு்டன் புதி்தாய 
முயறசி மசயயும் ்பாது ம்றறி எெககு அருகில 
்ந்து விடும்.
 உலகில யாரும் ம்தயவீ்கக குணங்களு்டன் 
பிைப்பது இலறல. ஒவ்ம்ாரு்ருககும் அ்்ர்ர் 
்ெறம்காள்ளும் முயறசி்கறள மபாறுததுத ்தான் 
முன்்னறை்ொ, வீழ்ச்சி்யா ஏறபடுகின்ைது என 
அம்்பத்கர் கூறியுள்ளார். நாம் இலகற்கத திட்ட 
மிடடு நம்ொல தி்ரட்ட முடிந்்த அளவில ்ளங 
்கறளப் பயன்படுததி (பணம், ்ந்ரம் மு்தலிய் 
றறை) தி்ரடடி முயறசி மசயதிருப்்பாம். நம்மு 
ற்டய முழு உறழப்றபயும் ம்காடுதது ம்றறி 
நிச்சயம் என்று நிறனததிருப்்பாம். ம்றறி என் 
னும் சி்க்ரததில ஏறும் ்பாது, ்்தாலவி என்னும் 
பள்ளத்தாககில ்ாழ்கற்க நம்றெத ்தள்ளிவிடும்.
 அப்்பாது நம் ெனதில நம்பிகற்கயின் இ்ட 
தற்த பயம் எடுததுக ம்காள்ளும் எஙகும் இருள் 
சூழ்ந்திருககும். அப்்பாது நாம் இருடற்ட சபிததுக 
ம்காணடிருப்பற்த விடடுவிடடு முயறசி என்னும் 
மெழுகு்ர்ததிறய ஏறை ்்ணடும். முயறசி்ய 
்கனவு்கறள நிச்சயொககும். முயறசிககும் அறன 
்ரும் ம்றறி மபறு்திலறல. ம்றறிககும் ் ்தால 
விககும் இற்ட்ய உள்ள விததியாசம் முயறசி 
ஆகும். ஒவ்ம்ாரு ெனி்தனும் இைந்து ்பா்து 
உணறெ்தான். என்ைாலும், அ்்னாடு அ்ன் 
மசய்த ்காரியங்களும், முயறசி்களும் இைந்து ்பாய 
விடு்திலறல. எ்ன் ஒரு்ன் ற்கவிடுகின்ைா்னா 
அப்்பாது அ்னது திைறெயும் ் பாய விடுகின்ைது.
 ்டாக்டர் அப்துல்கலாம் விொனியா்க 
்்ணடும் என ்கனவு ்கண்டார். எனினும் அ்ர் 
அதில ்்தாலவி்ய ்கண்டார். அப்படியிருந்தும், 
்்தாலவி்ய ம்றறிககு மு்தலபடி என்ை ்கருததிற 
்கறெய விஞஞானி ஆ்க ்்ணடும் என்ை உயர் 
ந்்த இலககில ம்றறி ்கணடு, உயர்ந்்தார். பிைந்்த 
குழந்ற்த ்த்ழ முயறசிககின்ைது. பின்னர் ந்டக்க 
முயறசி மசயகின்ைது. இப்படி ஒவ்ம்ாரு முயறசி 
யும் ்தான் அக குழந்ற்தறய ்ள்ர ற்ககின்ைது. 
இவ்்ாறு முயறசி்ய திருவிறனயா ககுகின்ைது. 
எெககு எதிர்பார்ப்பின்றி கிற்டககும் எதுவும் 
இவ்வுலகில நிறலதது நிற்காது. நாம் முயறசி மசய 
யாெல வீணாககும் ஒவ்ம்ாரு மநாடியும் நம் 
இலகற்க ்்தாலவியில நிறுததி விடும்.
 ஏ்தா்து ்தன்னுற்டய ்ாழ்வில ஒரு பிறழ 
யும் மசய்ததிலறல என்று நிறனத்தால, அ்ர்்கள் 
்தெது ்ாழ்நாளில புதி்தா்க ஒரு முயறசியும்மசயது 
பார்த்தது இலறல எனப் மபாருள்படும் என்று 
ஆலப்ரட �ன்ஸ்ற்டன் கூறுகின்ைார். அது ெடடு 
ெலல ஆயி்ரததிறகு ்ெறபட்ட புதிய ்கணடுபிடிப் 
பிறகு மசாந்்தக்கா்ரனான ்்தாெஸ் அல்ா எடிசன் 
ஆயி்ரம் முறை புதுப்புது ்ழி்களில முயறசிததும் 
மின்சா்ர விளகற்கக ்கணடு பிடிக்க முடியாெல 
்பானற்த பிைர் கிண்டல மசய்த ்பாது, ஆயி்ரம் 
்ழி்களில மின்சா்ர விளககு எரியாது என்பற்த 
்கணடுபிடிதது முயறசிககு உ்தா்ரணொ்க அறெந் 
்தார். சா்தறனயாளர்்கள் மு்தல முயறசியில ம்றறி 
மபறறு விடு்திலறல. நம்றெச் சுறறி அறி்ாளி 
்கள், திைறெயுள்ள்ர்்கள், பணக்கா்ரர்்கள் ்்தான்றி 
இருப்பார்்கள். ஆனால வி்டா முயறசி உள்ள்ர்்கள் 
ம்ன்றிருப்பார்்கள். 
 ்்தாலவி்கள் ்க்தற் மூடும்்பாது, ம்தா்ட 
ர்ந்து வி்டா முயறசியு்டன் ்க்தற்த ்தடடித திைப் பது 
்தான் ம்றறிக்கான சாவி ஆகும். நெககு ம்றறி்கள் 
்ந்து ்சர்்்தறம்கன்று ்தனியா்க ஒரு ்ந்ரம் எது 
வும் இலறல. வி்டா முயறசி்யாடு மசயறபடுகின் 
ை்ர்்களி்டம் எந்்த ்ந்ரததிலும் ம்றறி்கள் ்ந்து 
்சரும். ம்றறி மபறை்ர்்கள் ் ரிறசயில இறணய 
வி்டா முயறசிறய ம்கடடியா்கப் பிடிததுக ம்காள்ளு 
ங்கள்.
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